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Nasz!partner

Uro czy ste go otwar cia Cen trum Do ku men ta cji De por -
ta cji Gór no "l# za ków do ZSRR w 1945 ro ku do ko na$
pre zy dent RP Bro ni s$aw Ko mo row ski. Na miej sce,
sk#d od pra wia no Gór no "l# za ków, przy by li "wiad ko -
wie hi sto rii – ro dzi ny wy wie zio nych do Zwi#z ku
Ra dziec kie go. W otwar ciu uczest ni czy li tak %e sa mo -
rz# dow cy i par la men ta rzy "ci. W uro czy sto "ciach
uczest ni czy$ me tro po li ta ka to wic ki abp Wik tor
Skworc.
Rok 2015 zo sta$ uchwa lo ny przez Sej mik Wo je -
wódz twa &l# skie go Ro kiem Pa mi' ci Ofiar Tra ge dii
Gór no "l# skiej.
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Wiel kim mu zycz nym wy da rze niem by $o "l# skie pra wy ko na nie
od daw na ocze ki wa nej IV Sym fo nii Tan sman Epi so dy op. 85 Hen -
ry ka Mi ko $a ja Gó rec kie go, któ re go wy ko naw c# by $a Or kie stra Sym -
fo nicz na Fil har mo nii &l# skiej pod dy rek cj# ma estro Mi ro s$a wa
Jac ka B$asz czy ka. W gro nie za pro szo nych go "ci obec ny by$
An drzej Wen dland, dy rek tor $ódz kie go Tan sman Fe sti wal, pod czas
któ re go 15 lu te go te go ro ku od by $o si' pol skie pra wy ko na nie te go
dzie $a. &wia to wa pre zen ta cja IV Sym fo nii mia $a miej sce w lon dy( -
skiej Roy al Fe sti val Hall 12 kwiet nia ubie g$e go ro ku, na st'p nie 
us$y sze li j# me lo ma ni w Los An ge les i Am ster da mie. Kon cert
w Ka to wi cach od by$ si' 27 lu te go br.
O po prze dza j# cym kon cert wer ni sa %u fo to gra fii pre zen tu j# cej
Hen ry ka Mi ko $a ja Gó rec kie go w fo to gra fii Zbi gnie wa Sa wi cza,
pi sze my we wn#trz nu me ru, na to miast o kon kur sie „za s$u cha ni.pl”,
og$o szo nym z oka zji pra wy ko na nia IV Sym fo nii przez Fil har mo ni'
&l# sk#, na pi sze my w kwiet nio wym wy da niu „&l# ska”. Przed sta wi -
my lau re atów oraz opu bli ku je my na gro dzo ne pra ce. 
Mie si'cz nik „&l#sk” by$ pa tro nem me dial nym "l# skie go pra wy -
ko na nia IV Sym fo nii, a tak %e wspó$ or ga ni za to rem kon kur su
„za s$u cha ni.pl”.

Naj wi'k sze zgro ma dze nie "l# skich fo to re por te rów, któ -
rzy w la tach 1960-1989 zwi# za ni by li z re dak cj# „Dzien -
ni ka Za chod nie go” i „Try bu ny Ro bot ni czej” od by $o si'
za spra w# pro mo cji ksi#% ki au tor stwa Ar ka diu sza Go li za -
ty tu $o wa nej „Po ziom na dwa $a my”, któ ra mia $a miej sce
w ka to wic kim Ki no te atrze „Rial to”, 19 lu te go 2015 ro ku. 
Ar ka diusz Go la to zna ko mi ty fo to re por ter, dok to rant
In sty tu tu Kre atyw nej Fo to gra fii Uni wer sy te tu &l# skie go
w Opa wie, zwi# za ny od osiem na stu lat z „Dzien ni kiem
Za chod nim”. Na le %y tak %e do gro na fo to re por te rów
wspó$ pra cu j# cych z na szym mie si'cz ni kiem. 
O fo to gra fo wa niu i fo to gra fii i z tam tych cza sach opo -
wia da li m.in. Jó zef Ma kal, Bog dan Ku $a kow ski, Ry szard
d’An to ni i Zyg munt Wie czo rek. 



PETER LAUGESEN
Z j!zyka du"skiego prze#o$y#a
BOGUS%AWA SOCHA&SKA

Pe ter Lau ge sen jest lau re atem wie lu na gród, w tym naj -
wa! niej szej du" skiej na gro dy li te rac kiej, Wiel kiej Na gro -
dy Du" skiej Aka de mii Li te ra tu ry (1992). W 1997 ro ku
zo sta# cz#on kiem Aka de mii, od 1989 ro ku otrzy mu je do -
!y wot nie sty pen dium twór cze Du" skiej Fun da cji Sztu ki.
W 2009 ro ku otrzy ma# no mi na cj$ do Na gro dy Li te rac kiej
Ra dy Nor dyc kiej. W 2013 ro ku by# z re ko men da cji Du" -
skie go In sty tu tu Kul tu ry go %ciem XLII War szaw skiej Je -
sie ni Po ezji.

* * *

Lewicow& pomy#k$
zast&pi#a prawicowa,
poza tym nic wielkiego w %wiecie si$ nie wydarzy#o
odk&d ostatni raz wymienili%my listy, szanowny panie.
Na odleg#ej galaktyce
o której wszelkie wspomnienie wkrótce utrac$,
bo taki jest wp#yw truj&cej atmosfery tej planety
na i tak do%' solidn& maszyneri$ wspomnie" 
(w tysi&cach pokole" doznawa#a przecie!
genetycznych wstrz&sów) 
wyda si$ to mo!e przesadzone albo oboj$tne,
przykro mi te! !e to ja
wysy#am t$ wiadomo%',
ale nikogo innego ju! nie ma.
Sytuacja zjad#a swoje krn&brne dzieci, 
i oto ostatnie z nich uk#ada teraz ca#y ten kram do snu.   

Rys. Wojtek %uka
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GÓR NO !L" SKIE TO WA RZY STWO

LI TE RAC KIE W KA TO WI CACH
TADEUSZ#SIERNY

prezes
40-012 Ka to wi ce, ul. Dwor co wa 13

tel. 32 253-62-21
e-mail: zarzad@slaskwn.com.pl

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)
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Czasopismo
„!l'sk. Miesi&cznik spo%eczno-kulturalny”

jest dost&pne w wersji elektronicznej
w !L"SKIEJ BIBLIOTECE CYFROWEJ

PU BLI CY STY KA
6. Grze gorz Szto ler )L* ZAK NA FAR MIE WI KIN GÓW
9. Alek san dra Jo chy mek, Grze gorz Bar tu sik SA GA O )L* SKICH NOR DY STACH 

10. „ROZ MO WA NA 20-LE CIE” 
Roz mo wa z prof. dr. hab. Ja nem Miod kiem NIE+TYLKO+O+MOWIE+REJÓW+I+KOCHANOWSKICH

14. Ja cek Ku rek LE GEN DA O SIED MIU MA RZE NIACH 
18. Roz mo wa z prof. dr hab. Ew! Teo do ro wicz-Hel l man O+POLONISTYCE W+SZWECJI
21. Gra "y na Barbara Szew czyk O NO WYM TREN DZIE WE WSPÓ$ CZE SNEJ LI TE RA TU RZE 

SKAN DY NAW SKIEJ 
26. Hen ryk Szcze pa# ski 150 LAT KA TO WIC. KA TO WI CE ZA KER NE RA
29. Ja kub Mo ra wiec O SPO $E CZE, STWIE I KUL TU RZE SKAN DY NAW SKIEJ EPO KI WI KINGÓW
30. Ja kub Mo ra wiec PRO JEKT ED DA, CZY LI PRZY WRÓ CI- PA MI.- O APO LO NII 

ZA $U SKIEJ-STRÖMBERG
38. Ma ria Li pok -Bier wia czo nek NIE OCZY WI STE TY CHY 
44. Roz mo wa z Mo ni k! i Ra fa $em Choj nac ki mi FE NO MEN SKAN DY NAW SKIE GO KRY MI NA $U 
46. Roz mo wa z Ma ri! Da niel sk! NOR DA LIA – NA CO TO KO MU?
52. Ali cja Ba det ko POL SKIE DRO GI W SZWE CJI 
56. Wies$awa Konopelska CZES$AW S$ANIA – POLAK,+KTÓRY+ROZS$AWI$+SZWECJ.
58. Ry szard Bed nar czyk DO+DOMÓW+WRACALI+WYCIE,CZENI
60. XXV LAT RE STY TU CJI SA MO RZ* DU TE RY TO RIAL NE GO

Krzysz tof Ko si# ski BO UDA $O SI. W... POR TO ALE GRE

FE LIE TO NY
17. NO TAT NIK SPÓ/ NIO NE GO PRZY BY SZA

Ma rek S. Szcze pa# ski RE GION NA STRA TE GICZ NYM ROZ DRO 0U 
43. )L* SKA OJ CZY ZNA POL SZ CZY ZNA

Jan Mio dek ZA BAJ TLA 
59. PO RAD NIA J. ZY KO WA

Ka ta rzy na Wy rwas IN TER NI SA0
66. MI. DZY NU TA MI

Mag da le na Dzia dek NA+PO0EGNANIE+BO0EGO+NARODZENIA. W ZENICIE KARNAWA$U. 
M$ODA+MUZYKA+W NOSPR. KORD+I+GAVRYLUK+W+NOSPR

75. Z MO ICH GÓ REK 
Wi told Tu rant ME DIA CHA MO RUM 

83. ANEG DO TY Hen ry ka Bzdo ka
84. Z ZA PI SKÓW EME RY TA 

Ja ro s$aw Sta rzyk FRANZ+JOSEF+I, MI$OSZ I...

PLA STY KA
34. Ka ta rzy na Be re ta MA LARZ )L* SKI? Adam Bunsch w opo wie #ciach Fran cisz ka Bun scha i Ada ma Bun scha jr. 
48. Ma ciej M. Szcza wi# ski O+CZYM+MÓWI*+PIWONIE, KOGUTY, RÓ0E+I+KACZKI
49. AN NA LAM PE. Ma lar stwo
50. UR SZU LA FI GIEL -SZCZEP KA. Ma lar stwo 
51. Wie s$a wa Ko no pel ska ZA PATRZO NA W PEJ ZA0 
56. Wie s$a wa Ko no pel ska CZES$AW+S$ANIA, POLAK+KTÓRY+ROZS$AWI$+SZWECJ.. 

O mi nia tu ro wych ar cy dzie "ach Cze s"a wa S"a ni 
84. KO LEK CJA JU BI LE USZO WA „)L* SKA”. MA$ GO RZA TA LA ZA REK 

KSI"( KI
69. Bog dan Wi de ra KRÓT KO O KSI*0 KACH 
70. Sylwia Borowik 0YCIE+JEST+BA)NI*
71. Edyta Antoniak-Kiedos PROSTOTA+W+PIE)NI+ODKRYTA
72. Jacek Lyszczyna LAMENT+NAD+)MIERCI*+HISZPA,SKIEGO+TOREADORA
73. Bogdan Widera OSZUST+W+RATUSZU?
73. Adriana Urgacz-Ku%niak Z+RADO)CI*+UTON.$AM+W+KROPLI

TEATR
64. Joanna Waro#ska GUMKI+BB
65. Witold Koci#ski PALCE GRY/- I BRZUCHY TRZYMA-

PO EZJA I PRO ZA
1. WIERSZ NA OTWAR CIE 

Pe ter Lau ge sen * * * (le wi co w! po my" k&) 
22. Aino Tro sell NA OD LUD NEJ WY SPIE. Prze k$ad Gra "y na B. Szew czyk 
32. Pe ter Lau ge sen WIER SZE 
40. Jan Erik Vold WIER SZE

EKO LO GIA
62. Jo lan ta Ma tia kow ska KADRY+Z+0YCIA+LE)NIKA

STA $E RU BRY KI
4. )L* SKI MIE SI*C 

67. ZNA KI I TWA RZE MIA STA KA TO WI CE. ZA NIM ZA BRZMIA $O )L* SKIE PRA WY KO NA NIE 
IV SYM FO NII H.M. GÓ REC KIE GO 

68. OPOL SKIE 
74. Z 0Y CIA BI BLIO TEK

Bogna Dobrakowska, Izabela Kocha#czyk, Marta Kry& „A+DROGA+WIEDZIE+W+PRZÓD+I+W+PRZÓD...”

NO TAT NI KI KUL TU RAL NE
76. Wie s$a wa Ko no pel ska KA TO WI CE
78. Jan Pi che ta BIEL SKO
79. Jo an na Kot kow ska CZ. STO CHO WA
80. Ja nusz Wój cik OPO LE
81. Ma ria Sztu ka ZA G$. BIE 
82. Ja cek Si ko ra ZA OL ZIE 

NA OK$AD CE: 
Is landz ki lo do wiec
Fo to gra fia: Da riusz Rott
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Pro jekt ob j& ty 
me ce na tem

MIA STA KA TO WI CE

Wojewódzki Fundusz
Ochrony !rodowiska
i Gospodarki Wodnej

w Katowicach
!l'ski Zwi'zek 

Gmin i Powiatów

Urz'd Marsza%kowski
Województwa

Opolskiego

Dofinansowano ze )rodków 
Ministra 

Kultury i Dziedzictwa Narodowego

W NUMERZE:
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Mar co wy – „mi! dzy na ro do wy” – nu mer mie si!cz ni ka „"l#sk”, któ ry od da je my w Pa$ -
stwa r! ce, w du %ej mie rze po &wi! co ny jest te ma ty ce skan dy naw skiej. To nie przy pa -

dek. Za in te re so wa nie Eu ro p# pó' noc n# w na szym re gio nie przy bie ra nie tyl ko ró% no -

rod ne ob li cza, ale ma ju% swo j# d'u go let ni# tra dy cj!, o czym nie za wsze pa mi! ta my.

Co wa% ne, Skan dy na wom ju% nie tyl ko za zdro &ci my, pa trz#c na nich cza sem z po dzi -

wem, cza sem ze zdzi wie niem. Co raz in ten syw niej Skan dy na wii do &wiad cza my em -

pi rycz nie i wy pa da si! cie szy(, %e nie ogra ni cza si! to je dy nie do imi gra cji za rob ko -

wej. )y we wza jem ne kon tak ty kul tu ral ne, biz ne so we i na uko we s# ju% co dzien no &ci#.
To one spra wia j# mi! dzy in ny mi, %e Gór ny "l#sk, ze swo im ludz kim i in te lek tu al nym

po ten cja 'em, jest roz po zna wa ny i do ce nia ny po dru giej stro nie Ba' ty ku. Do wo dem na to

jest cho( by fe no men fe sti wa lu „Nor da lia” (je ste &my je go pa tro nem me dial nym), któ -

ry od kil ku na stu ju% lat z pa sj# i po &wi! ce niem or ga ni zo wa ny jest przez pa ni# Ma ri!
Da niel sk#. Go r# co po le ca my wy wiad z ni# na 'a mach te go nu me ru. O ile im prez kul -

tu ral nych po &wi! co nych Skan dy na wii w na szym kra ju nie bra ku je, „Nor da lia” z wie -

lu wzgl! dów po zo sta j# wy j#t ko we. To sze ro ka ofer ta kie ro wa na do wszyst kich grup

wie ko wych. Dzi! ki niej &l# ska pu blicz no&( ma oka zj! po zna( wie le oso bo wo &ci, któ -

rych dzia 'al no&( jest %y wym do wo dem na to, jak cie ka wa i fa scy nu j# ca mo %e by( Skan -

dy na wia i miesz ka j# cy tam lu dzie. Wie dz# o tym do brze Mo ni ka i Ra fa' Choj nac cy,

któ rzy od pa ru lat przy bli %a j# czy tel ni kom na "l# sku &wiat skan dy naw skich kry mi na -

'ów. Po le ca my roz mo w! z ni mi. Fe sti wal po ka zu je po nad to ka% de go ro ku, jak ol brzy -

mi jest sto pie$ fa scy na cji Pó' no c# w&ród na szych miej sco wych po dró% ni ków, ar ty stów,

na ukow ców, na uczy cie li czy dzien ni ka rzy. Bez w#t pie nia, dzi! ki fe sti wa lo wi pa* dzier -

nik to mie si#c, w cza sie któ re go wo je wódz two &l# skie po zo sta je naj bar dziej skan dy -

naw skim re gio nem w Pol sce. 

Co raz wi! cej ini cja tyw na uko wo -kul tu ral nych do ty cz# cych Skan dy na wii po wsta je

w Uni wer sy te cie "l# skim. Ab so lut nie nie dzi wi roz g'os wo kó' &wie %o uru cho mio nych

tam stu diów po lar nych, któ re s# wspa nia 'ym uko ro no wa niem d'u go let niej obec no &ci bo -

ta ni ków czy te% gla cjo lo gów &l# skiej Al ma Ma ter na Pó' no cy. W tym nu me rze przy bli -

%a my z ko lei naj now sz# ofer t! dy dak tycz n# Uni wer sy te tu "l# skie go, któ ry, de fac to ja -

ko je dy ny w kra ju, pro po nu je swo im stu den tom za j! cia po &wi! co ne Skan dy na wii epo ki

wi kin gów, któ re pro wa dz# wy bit ni spe cja li &ci z Nor we gii i Is lan dii. Na kan wie ro sn# -
ce go za in te re so wa nia w&ród stu den tów hi sto ri# i li te ra tu r# &re dnio wiecz nej Skan dy na -

wii pa r! lat te mu po wo 'a ne do %y cia zo sta 'o Fo rum Nor dy stycz ne. To wy j#t ko wa prze -

strze$ dys ku sji na te ma ty sta ro skan dy naw skie i nie tyl ko, któ ra mo %e si! ju% po szczy ci(
im po nu j# c# li st# go &ci -pre le gen tów. Jed no z za da$, ja kie sta wia so bie Fo rum to po pu -

la ry za cja li te ra tu ry sta ro skan dy naw skiej. Wi# %e si! z tym wspo mnie nie o Apo lo nii Za -

'u skiej -Strömberg, pol skiej pio nier ce w ba da niach nad sa ga mi. Jej do ro bek i fa scy nu -

j# cy %y cio rys sta 'y si! przed mio tem pew nej ini cja ty wy, o któ rej pi sze my w tym nu me rze,

a do udzia 'u w któ rej za pro szo nym mo %e czu( si! ka% dy, ko go za fa scy no wa 'a ta wy -

j#t ko wa li te ra tu ra. Blok tek stów skan dy naw skich uzu pe' nia j# roz wa %a nia pro fe sor Gra -

%y ny Szew czyk na te mat no wych tren dów we wspó' cze snej li te ra tu rze szwedz kiej, roz -

mo wa z pro fe sor Ew# Teo do ro wicz z Uni wer sy te tu Sztok holm skie go, syl wet ka

uro dzo ne go w Cze la dzi Cze s'a wa S'a ni – na dwor ne go gra we ra kró la Szwe cji, przy po -

mi na ne go przez Wie s'a w! Ko no pel sk#, re por ta %e Ali cji Ba det ko i Grze go rza Szto le ra

oraz zna ko mi te prze k'a dy pro zy i po ezji skan dy naw skich twór ców. 

Nie za po mi na my o na szym dwu dzie sto le ciu: w ko lek cji ju bi le uszo wej pre zen tu je my

Ma' go rza t! La za rek. Czy trze ba do dat ko wej za ch! ty do lek tu ry roz mo wy na 20-le cie

z pro fe so rem Ja nem „&l# sk# oj czy zn# pol sz czy zn#” Miod kiem, któ r# prze pro wa dzi 'a
Ma ria Sztu ka? 

JA KUB MO RA WIEC

DA RIUSZ ROTT

Drodzy Czytelnicy
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! TYL KO

w pierw szy week -

end lu te go w Cho -

rzo wie i Imie li nie

tlen kiem w! gla pod -

tru "o si! 13 osób.

Tle nek w! gla, po

za tru ciach le ka mi

i al ko ho lem zaj mu -

je w sta ty sty kach za -

tru# trze cie miej sce.

$e by go unik n%# 
– co teo re tycz nie

wie dz% wszy scy 

– wy star czy sys te -

ma tycz nie spraw -

dza# stan pie ców,

in sta la cji grzew -

czych, prze wo dów

ko mi no wych i wen -

ty la cji. Mo& na te&
za po bie gli wie za ku -

pi# czuj k! dy mu

wraz z czuj k% tlen ku

w! gla za kil ka dzie -

si%t z"o tych. Nie wie -

le, a &y cie mo &e ura -

to wa#.
! STAJ NIE Ksi% -

&! ce w Pszczy nie, re pre zen ta cyj ny

obiekt wy re mon to wa ny za pie ni% dze

unij ne, sta "y si! miej scem pre zen ta cji ob -

ra zów Wie s"a wa Ochma na, zna ne go

te no ra. Wy sta w! otwo rzy" dy rek tor Mu -

zeum Zam ko we go Ma ciej Kluss. Po -

nad 70 prac za wi s"o w daw nych ko' -
skich bok sach. Ob ra zy mo& na po dzi wia#
do li sto pa da.

! JU$ po cz%t kiem lu te go kie row ców

roz grza "a in for ma cja, &e wiecz nie re -

mon to wa na au to stra da A4 z Ka to wic

do Kra ko wa dro &e je od 1 mar ca z 36 z"
na 40 z". Ra dzi my omi ja# ten trakt i ko -

rzy sta# z utar tych, dar mo wych szla ków.

! PA SA $E RO WIE da lej skar &%
si! na t"ok w sk"a dach Ko lei (l% -
skich – by wy mie ni# tyl ko li ni! Za -

wier cie – So sno wiec – któ re po pro -

stu s% za krót kie. De cy den ci spó" ki

za cho wu j% si! jak ty po wi igno ran -

ci – nie wi dz% pro ble mu twier dz%c…

&e wszyst ko ju& zro bi li. 

! PRO TEST zwi%z kow ców z Ja -

strz!b skiej Spó" ki W! glo wej za ostrza"
si! przez ca "y po cz% tek lu te go. Do sz"o
do nie po trzeb nych kon fron ta cji z po -

li cj% w Ja strz! biu, przed sie dzi b% spó" -
ki, gdzie u&y to na wet bro ni (oko licz -

no )ci te go ba da spe cjal na ko mi sja).

Zwi%z kow cy w za sa dzie do ma ga li si!
wy "%cz nie jed nej rze czy – dy mi sji

pre ze sa Ja ro s"a wa Za gó row skie go,

któ ry spó" k! wy win do wa" do do brej

po zy cji eko no micz nej. Przy szed" jed -

nak krach, któ ry po gr% &y" ca "% w! glo -

w% bran &e. Pre zes chcia" oszcz!d no )ci,

roz pa sa ni zwi%z kow cy – dy mi sji prze -

wi du j% ce go pre ze sa. I wy gra li (po ro -

zu mie nie pod pi sa no 13 lu te go) pre zes

ust% pi". Trwa j% cy dwa i pó" ty go dnia

strajk kosz to wa" spó" k! 350 mln z".
! AU STRA LIJ SKI w! giel tym cza -

sem ura to wa" kok sow nie Ar ce lor Mit -

tal Po land, w tym t% naj wi!k sz%,
w opol skich Zdzie szo wi cach (osiem ba -

te rii, 15 ty si! cy ton w! gla kok su j% ce -

go dzien nie). Do tej po ry 60 proc. za -

po trze bo wa nia kon cer nu po kry wa "y
do sta wy w JSW, któ ra stra ci "a moc no

na wia ry god no )ci w opi nii swo ich

kon tra hen tów.

! MU ZEUM (l% skie, zgod nie z za -

po wie dzia mi, ju& si! pa ku je. Za cz! to
wiel k% prze pro wadz k! – 118 ty si! cy

eks po na tów trze ba prze wie*# do no wej

i wci%& pu stej sie dzi by w ci% gu pi! ciu

mie si! cy. W)ród nich cen n% ko lek cj!
ma lar stwa pol skie go (Fa "at, Bo zna' ska,

Ma tej ko, Kos sak, Ma ko wicz, Che" -
mo' ski). Trze ba przy go to wa# sze)#
wy staw sta "ych i roz strzy gn%# oko "o 20

prze tar gów na wy po sa &e nie czy sys tem

iden ty fi ka cji wi zu al nej.

! SI LE SIA NI STY KA, czy li stu dia

)l% skie uru cha mia od wrze )nia Uni wer -

sy tet (l% ski. Ja kie b! d%? Na pew no pre -

sti &o we i no wa tor skie, a za ra zem

in ter dy scy pli nar ne. W ich uru cho mie -

nie za an ga &o wa li si! zna ni )l% scy wy -

k"a dow cy. 

! ZA BYT KI po prze my s"o we sta j%
si! po pu lar niej sze od przy s"o wio wych

mu ze ów. W ze sz"ym ro ku za brza' sk%
ko pal ni! Gu ido od wie dzi "o 122,5 ty -

si% ca go )ci. Mu zeum Bro wa ru $y wiec

od no to wa "o licz b! 90 ty si! cy zwie dza -

j% cych. Na to miast Ko pal ni! Sre bra

w Tar now skich Gó rach zo ba czy "o bli -

sko 74 ty si% ce osób, za) Kom pleks

„Szty gar ka” w Cho rzo wie ok. 43,2 tys.

tu ry stów.

! LU STRA CJA bur mi strza $yw ca,

An to nie go Szla go ra do po wtór ki. S%d
ape la cyj ny uchy li" orze cze nie s% du

okr! go we go, &e „Szla gor nie by" k"am -

c% lu stra cyj nym”. Wi!c spra wa mu si

by# po now nie roz pa trzo na w s% -
dzie I in stan cji. IPN za rzu ca" bur mi -

strzo wi $yw ca k"am stwo lu stra cyj ne.

! RYSZ KA po Bie' kow skiej. W wy -

bo rach uzu pe" nia j% cych do Se na tu RP,

ja kie od by "y si! 8 lu te go w 148 ob wo -

dach okr! gu wy bor cze go nr 75 (Ty chy,

My s"o wi ce, po wiat bie ru' sko -l! dzi' -
ski), fo tel se na tor ski po ko mi sarz El& -
bie cie Bie' kow skiej za j%" Cze s"aw

Rysz ka z PiS.

! JE $E LI czte ro oso bo wa ro dzi -

na tu ry stów sp! dza "a fe rie w Be ski -

dach – daj my na to Wi )le, Szczyr ku,

b%d* Bren nej – to do ra chun ku do li czy#
mu si jesz cze kwo t! 122 z". To obo wi%z -

ko wa tzw. op"a ta miej sco wa, zwa -

na cz! )ciej kli ma tycz n%. Tym cza sem

zda niem fa chow ców za nie czysz cze -

nia po wie trza w tych tzw. miej sco wo -

)ciach tu ry stycz nych, od Za ko pa ne go

po Szczyrk, jest na ty le du &e… &e gmi -

ny po win ny z niej zre zy gno wa#. Bo kli -

mat w nich jest – g"ów nie z po wo du ni -

skiej emi sji – szko dli wy dla zdro wia. 

! DZI+ KI Cen trum Do ku men ta cji

De por ta cji Gór no )l% za ków pa mi!#
o Tra ge dii Gór no )l% skiej po zo sta nie &y -

wa. Cen trum otwar to w Ra dzion ko wie,

w wy re mon to wa nym bu dyn ku sta re go

dwor ca. Po wsta "e tu mu zeum w 70 lat

po wy wóz kach (l% za ków do ku men tu -

je ich tra ge di!. Do je go po wsta nia

przy czy ni "a si! de ter mi na cja w"adz

Ra dzion ko wa i wspar cie wie lu )l% -
skich sa mo rz% dów.

! ZA BYT KO WY ko )ció" )w. Wa -

len te go w Bie ru niu Sta rym zo sta" pod -

nie sio ny do ran gi sank tu arium. W uro -

czy sto )ci uczest ni czy" me tro po li ta

ka to wic ki abp Wik tor Skworc. Kult )w.

Wa len te go ma w Bie ru niu ro do wód )re -

dnio wiecz ny, tu tej szy od pust jest naj -

wi!k szym i naj s"yn niej szym w re gio -

nie, a w miej sco wym Wa len cin ku, jak

na zy wa si! drew nia ny ko )ció "ek, ch!t -
nie za wie ra ne s% )lu by.

! KAM PA NIA pre zy denc ka na bie -

ra roz ma chu i na wet za an ga &o wa li si!
w ni% – po zo sta j% cy z re gu "y apo li tycz -

ni – sa mo rz% dow cy. Spo )ród 29

pre zy den tów pol skich miast, któ rzy

udzie li li 14 lu te go w sa li NO SPR

w Ka to wi cach po par cia urz! du j% ce mu

pre zy den to wi RP, a& dzie si! ciu to )l% -
scy sa mo rz% dow cy. 

! PY RZO WI CE ma j% ju& no wy pas

star to wy. Ofi cjal nie zo sta nie on uru cho -

mio ny 28 ma ja. Lot ni sko trze ba b! dzie

dwu krot nie za mkn%# na kil ka go dzin,

bo wy ma ga j% te go pra ce przy go to -

waw cze. Sa mo lo ty rów nie& b! d% prze -

kie ro wy wa ne gdzie in dziej. 

! GDY BY )l%sz czy zn! uzna#
za gwa r!, a nie jak chce wie lu (l% za -

ków – j! zyk re gio nal ny, to wte dy pre -

zy dent Bro ni s"aw Ko mo row ski by" by

sk"on ny po prze# jej wpi sa nie do li sty

j! zy ków re gio nal nych. Ta ka de kla ra cja

pa d"a z ust po s"an ki PO Da nu ty Pie tra -

szew skiej. W ten spo sób uzy ska no by

pie ni% dze na jej ochro n! i pro mo wa nie. 

! BU DY NEK Mu zeum Ognia w$o -

rach zo sta" no mi no wa ny do kon kur su

Pol ska Ar chi tek tu ra Ro ku 2014. O wy -

gra n% po wal czy m.in. z NO SPR w Ka -

to wi cach czy Mu zeum (l% skim. $or skie

mu zeum dzia "a od 3 grud nia 2014 ro -

ku. Je go sie dzi b! za pro jek to wa no w for -

mie p"o mie nia ognia, st%d ja ko po kry -

cie za sto so wa no spe cjal n% bla ch!
mie dzia n%. Obok za chwy tów zda rza j%
si! te& kry tycz ne uwa gi kie ro wa ne

pod ad re sem &or skie go „bla sza ka”.

! GLI WIC KI wi ka ry pa li" ma ri hu -

an! z na sto lat ka mi. „Po st! po we go”

ksi! dza za trzy ma li po li cjan ci, a ko )ciel -

na „gó ra” za de cy do wa "a o je go za wie -

sze niu. 

KRO NI KARZ 

MIESI!C
Zapis wydarze' 

z miesi%ca

poprzedzaj%cego

zamkni!cie 

numeru
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!l" zak na far mie

wi kin gów

Pra co wi ty jak Nor weg

K
nut nie lu bi# za du $o mó wi% o so bie

mó wi%. Jak twier dzi#, ce ni# so bie spo-

kój i ano ni mo wo&%. Mo $e dla te go wy bra#
to miej sce. Ku pi# go kil ka na &cie lat te mu

od pew nej wdo wy. Jak to zro bi# – nie wia-

do mo. Miej sce na praw d' wy j"t ko we.

W trans ak cji zna laz# si' za pis, $e nie wol-

no ni cze go zmie nia%. 
Dom, szo pa, bu dy nek go spo dar czy i ga-

ra$, a wszyst ko to oto czo ne ma li na mi, la-

sem i po la mi. Bu dyn ki w ko lo rach ty po-

wych dla pro te stanc kiej Nor we gii – dom

miesz kal ny bia #y, a za bu do wa nia go spo-

dar cze w br" zie. Tyl ko ga ra$ wy #a ma# si'
z tej tra dy cji i po ma lo wa ny zo sta#
na ko lor cy try no wy, a w#a &ci wie

oran $o wy, zbli $o ny do od cie nia fu -

tra ulu bio ne go kot ka In ge bjorg,

cór ki Kri sti ne i Knu ta.

– Je &li je ste& pra co wi ty w ko( cu

zo sta niesz do ce nio ny i za uwa $o-

ny – twier dzi# Knut. I rze czy wi &cie,

mi mo $e pra gn"# spo ko ju, je go

nie zwy k#e hob by czy ni #o go s#aw nym

na ca #" oko li c'. – Nie wiem, sk"d s" sie dzi

ty le o nas wie dz" – dzi wi #a si' Kri sti ne.

Knut bo wiem zbie ra# sta re sa mo cho dy. Za-

uwa $y li &my ame ry ka( skie go che vro le ta

w za ro &lach obok ga ra $u. Ale wszel kie py-

ta nia o licz b' po jaz dów Knut kwi to wa# g#'-
bo kim mil cze niem. Na pew no by #o ich kil-

ka, z tym $e tyl ko po #o wa „na cho dzie”.

Knut, ko lek cjo ner me cha nicz nych ko ni, nie

mia# na ra zie cza su na cza so ch#on n" re no-

wa cj' swo ich pod opiecz nych. Za an ga $o-

wa# si' bo wiem w or ga ni za cj' mi' dzy na-

ro do we go zlo tu mi #o &ni ków po jaz dów

za byt ko wych. Wi'k szo&% te le fo nów wy ko-

na# jesz cze przed mo im od lo tem.

Od !wi tu do zmro ku

N
or we go wie pra cu j" bar dzo ci'$-
ko na swój suk ces. Ksi"dz Eryk,

któ ry ko ja rzy# Knu ta z po wo du je -

go szla chet nej pa sji, ka$ dej nie-

dzie li mu sia# po ko na% ko #o stu ki lo-

me trów, by od pra wi% ko lej n" msz'

&wi' t". S" siad bau er za czy na# ko sze nie #" -
ki ol brzy mi" ma szy n" o je de na stej w no cy.

Co praw da s#o( ce w Nor we gii &wie ci la tem

do dzie si" tej wie czo rem, ale i tak pra co wa%
mu sia# przy re flek to rach. Knut dziel nie

ko( czy# re mont drew nia ne go ga ra $u. W ci"-
gu pi' ciu dni wy ko na# fun da men ty, po-

sadz k', po ma lo wa# ga ra$ na ohyd ny zda niem

je go mat ki ko lor cy try no wy i wy mie ni#
dach. Przez ca #y mój po byt nie mia# cza su,

by na spo koj nie usi"&% i po roz ma wia%. Je-

dy nie w po ci" gu do Oslo zdo #a# za mie ni% ze

mn" kil ka s#ów wi' cej. 

Twar de "y cie na far mie

D
zie( roz po czy na# si' &nia da niem po ciech

o dzie wi" tej. Knut ju$ daw no by# w pra-

cy al bo kle pa# co& w szo pie z li tew ski mi maj-

stra mi. Chry stian z In ge bjorg na prze mian

wska zy wa li ma mie, któ re z po traw roz miesz-

czo nych na sto le ma j" zna le)% si' na ich por-

cjach. Naj ch't niej oczy wi &cie sma ro wa li

chleb cze ko la d". Ma ma im na to po zwa la-

#a, ina czej bo wiem or kie stra ma lu chów mo -

g#a za straj ko wa%. In ge bjorg umia #a mó wi%
i to ak tyw nie, ale Chry stian tyl ko po mru ka-

mi za do wo le nia lub te$ nie da wa# ma mie

do zro zu mie nia, co s" dzi o jej wy bo rze.

A na sto le by #a kie# ba sa kra kow ska i szyn-

ka przy wie zio na przez go &cia z Pol ski, nor-

we ski s#od ki ser, miód, ser $ó# ty i cze ko la-

da. Za ja da li &my ze sma kiem, cz' sto

uprze dza j"c $y cze nia ma lu chów, a po tem

eki pa #a do wa #a si' do sta re go for da tau nu-

sa. In ge bjorg z Chry stia nem na fo te li ki, Kri -

sti ne za kie row ni c", a ja z Jo asi" z ty #u sa-

mo cho du i w dro g'. Ty le $e za nim

wy ru szy li &my trze ba by #o przy go to wa% ka-

nap ki, a do te go za pro si% ma lu chy do wn' t-
rza sa mo cho du. Uda wa #o si' zwy kle obiet-

ni c" ry ch#ej za ba wy (ulu bio na za baw ka to

trak tor, be to niar ka lub sa mo chód). W Nor-

we gii bo wiem ni gdzie nie bra ku je miejsc

do za ba wy dla nie pe# no let nich. I w#a &ci wie

jest tyl ko pro blem z za bra niem dzie ci z ta-

kie go miej sca uciech.

W po #u dnie ka wa z ka nap ka mi w ogro-

dzie w&ród ma lin. Po tem zno wu czas pra-

cy al bo spa ce rów po oko li cy. W mi' dzy cza-

sie ma lu chy do ma ga #y si' baj ki

w te le wi zo rze lub kom pu te rze. Ko #o szó -

stej wie czo rem cie p#a ko la cja, co& w ro dza-

ju na szej obia do ko la cji i... zno wu po krót-

kim od de chu do ro bo ty al bo za j'%
przy jem niej szych (to go &cie). Do pie ro,

kie dy ma lu chy po w' dro wa #y spa%, zwy kle

ko #o dzie wi" tej wie czo rem, do ro &li, a w#a-

&ci wie ro dzi ce, mie li czas dla sie bie i dla

nas, go &ci. Mo$ na by #o si"&% przy pi wie al -

bo ka wie i w pro mie niach za cho dz" ce go

s#o( ca po roz ma wia%. Naj cz' &ciej od by-

wa #y si' te dys pu ty z Kri sti ne – po pierw-

sze dla te go, $e by #y pro wa dzo ne po pol sku

(na uczy #a si' go am bit nie sa ma, wspie ra-

#em j" w tym wy sy #a j"c np. „Try lo gi'” Sien-

kie wi cza, o któ rej ma rzy #a). Po dru gie, po-

nie wa$ wid nia #o jesz cze do dzie si" tej

wie czo rem, Knut za j' ty by# wiecz nie ro bo-

t". Kie dy &ci" ga# o je de na stej do kuch ni by#
ju$ na praw d' okrut nie zm' czo ny, co przyj-

mo wa li &my z g#' bo kim zro zu mie niem

i mo $e na wet wspó# czu ciem. 

Raj ski za u#ek

*" ka za sto do #" lek ko opa da #a w nie wiel-

k" do li n', a nad wszyst kim gó ro wa #y
wznie sie nia po ro &ni' te la sem i ozdo bio ne

Tekst i zdj' cia:

GRZE GORZ 

SZTO LER

Od lu dzie. Mo "e nie dla Nor we gów, ale dla prze ci$t ne go Eu ro pej czy ka od-

le g#o!% dwu dzie stu mi nut jaz dy sa mo cho dem do naj bli" sze go skle pu jest po-

ra "a j& ca. Ma low ni cze od lu dzie. Wo kó# sa me po la i la sy uk#a da j& ce si$ fa la-

mi w lek kie wzgó rza. Ko lo ry doj rze wa j& cych zbó". Naj bli" szy s& siad od da lo ny

o pó# ki lo me tra, a na st$p ny jesz cze da lej. Do naj bli" szej sta cji ko le jo wej pó#
go dzi ny mar szu. By li !my na far mie zu pe# nie sa mi, mo "e po za li tew ski mi ro-

bot ni ka mi, i Knu tem, m$ "em Kri sti ne Lil lestrøm, mo jej daw nej zna jo mej ze

stu denc kich cza sów. Po sta no wi #em od wie dzi% j& po la tach, na tym raj skim od-

lu dziu, tu" za Oslo.

Far ma Kri sti ne po !o "o na jest w ta kiej oko li cy.
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wiek dwu dzie sty. Ra tu szo we na brze !e, Ra d-
hus bryg ge, jest otwar te, cu mu j" przy nim !a-
glow ce i stat ki tu ry stycz ne, jak te! wi#k sze jed-
nost ki. Na da je sty lo we go ko lo ry tu cen trum
Oslo. Tu w$a %nie tu ry %ci usta wia j" si# w ko-
lej kach po bi le ty na wy spy pe$ ne pla! (w tym
na tu ry stycz n"), za byt ków (klasz tor cy ster ski
na wy spie Ho vedøya), jak i ma low ni czych do-
mów z przy sta nia mi. Bo na po sia d$o%& na fior-
dzie – któ re s" w ce nie – naj $a twiej do je cha&
pro mem. Po le cam zresz t" wy ciecz k# po Oslo-
fior dzie. Jest wspa nia $a. 

Kil ka kro ków od na brze !a por to we go
znaj du je si# no wo cze sny kom pleks szkla nych
bu dow li po wsta $ych na miej scu sta re go por-
tu, zwa ny Aker Bryg ge. Jest tu wszyst ko i nic.
A wi#c skle py, ka wiar nie, fa st fo ody, mniej
czy bar dziej wy twor ne, któ re ra dz# omi ja&
sze ro kim $u kiem. Mi mo !e ca $y ten kwar ta$
mia sta kosz to wa$ $ad nych pa r# mi lio nów do-
la rów, ca $y je go urok po le ga na tym, !e ma
szcz# %cie znaj do wa& si# nad sa m" wo d",
od któ rej dzie li go tyl ko dep tak spa ce ro wy
za ko' czo ny po mni kiem -ko twi c". Cz# sto
na cu mu j" cych stat kach gra mu zy ka – jazz,
rock’n’roll. Wy star czy wte dy przy si"%&
na drew nia nych stop niach na brze !a i ws$u-
cha& si# w kon cert jed nej z grup. Kil ka gi-
tar, g$o %nik, sta tek, pi wo i „ro bi si#” kon cert.
Kil ku set oso bo wa wi dow nia s$u cha, klasz cze
i si# ba wi sie dz"c w ka fej kach na cu mu j" cych
$o dziach al bo po pro stu zwy czaj nie sie dz"c.
Za pa mi# ta $em, !e dziew czy na jed ne go z gi-
ta rzy stów pi sa $a wier sze...

I jesz cze to sto isko z wusz ta mi na nor-
we skim na brze !u… Przy po mi na j" cy si wo-
bro de go wi kin ga sprze daw ca po ka zu je
mi cier pli wie ca $y asor ty ment. Za czy na od
czer wo ne go sa la mi, bar wio ne go spe cjal nie
wi nem. Wy bor ne! Wy bór zo sta$ do ko na ny...
Nie %mia $o spy ta $em o kie$ ba s# z po czci we-
go, ro ga te go nor we skie go zwie rz# cia. – Ja,
Elg – do my %li$ si# sprze daw ca i wska za$ ki-
lo gram su szo nych wspa nia $o %ci. I za ch# -
ci$ do de gu sta cji. W mo im ga stro no micz-
nym od czu ciu kie$ ba sa z $o sia lo ko wa na si#
gdzie% za ko ni n"… Ale po sta no wi $em ten
ra ry tas na by& – dla bli skich. Na skosz to-
wa nie. 

Jo asia przed szko lan ka

Pa da, ju! dru gi dzie'. Dzwo ni te le fon. Kri -
sti ne mó wi, !e za chwi l# wpad nie na ka -

w# jej do bra zna jo ma z Oslo. Py ta, czy nie
mam nic prze ciw ko tej wi zy cie. Nie, ab so-
lut nie nie. W grun cie rze czy cie sz# si#, !e jest
ja ki% spo sób na za bi cie tej nu dy. A spo tka-
nie i roz mo wa z kim%, kto miesz ka w Nor-
we gii od lat na pew no jest oka zj", któ rej nie
wol no zmar no wa&. Tak si# szcz# %li wie sk$a-
da, !e tu! przed przy jaz dem Jo asi, do cie ra
z lot ni ska mój za gu bio ny ba ga!, zu pe$ nie nie-
na ru szo ny. Mi $e za sko cze nie... No i wpa da
Jo asia. Po krót kim cze%&, roz mo wa na bie ra
tem pa. Dziew czy ny sie dz" w kuch ni i pi tra-
sz" lunch, a w$a %ci wie ko la cj# dla wszyst-
kich do mow ni ków, go %ci i ro bot ni ków.
Wcze %niej oczy wi %cie – ka wa. Jo asia pro si
o na de s$a nie mo jej ostat niej ksi"! ki. Pra cu-
je w przed szko lu, w Oslo, od kil ku na stu ju!
lat. Miesz ka w Nor we gii. Po zna $a ten kraj
dzi# ki pol sko -nor we skiej ro dzi nie, w któ rej
pra co wa $a ja ko opie kun ka do dziec ka. Pro-
po nu je, !e opro wa dzi mnie po Oslo.

Jo asia po cho dzi z To ru nia. Przy wio z$a
s$od kie pier ni ki spe cjal nie dla Kri sti ne i dzie-
cia ków. Zde cy do wa $a ju! daw no, !e jej
dru g" oj czy zn" po zo sta nie Nor we gia. Ma

oby wa tel stwo te go kra ju, a uzy ska nie go wca-
le nie by $o $a twe. Tu te! jest ogrom na biu ro-
kra cja. Na od po wied( z mi ni ster stwa spraw
we wn#trz nych cze ka $a pra wie rok. W ko'-
cu jed nak uda $o si#. Jest sa mot na, ale ma
przy ja ció$. Kil ka krot nie w ci" gu ro ku od wie-
dza Pol sk#. Przy je! d!a tam sa mo lo tem.
Ostat nio z in n" zna jo m" i przy ja ció$ k" i jej
trzy na sto let nim sy nem po dró !o wa $y po Pol-
sce. Zwie dza $y Bie brza' ski Park Na ro do-
wy. – Tam te! s" $o sie – %mie je si#.

Jak mo! na po lu bi" Pol sk#

Niespo ty ka $em w Nor we gii kra ja nów.
Przy naj mniej niezbyt cz# sto. J# zyk

pol ski by$ jed nak obok an giel skie go rów nie
cz# sto u!y wa ny w do mu Kri sti ne. Py ta $em
j", jak Pol sk# od bie ra Knut. – Oba wiam si#,
!e nie zbyt ch#t nie – za s# pi $a si#. – Ostat nio
zbyt cz# sto opo wia da $am mu chy ba o pol-
skiej s$u! bie zdro wia...

Kri sti ne zo rien to wa $a si#, !e ob raz Pol ski,
ja ki mo !e mie& Knut jest zbyt przy czer nio ny. 

Przy ca $ej zna jo mo %ci na szej kul tu ry, cech,
j# zy ka, Kri sti ne, mo ja do bra zna jo ma, nie-
opatrz nie i nie chc" cy po wie li $a ne ga tyw ny ob-
raz na sze go kra ju, ja ki po wszech nie pa nu je
w me diach. Do dam, !e Kri sti ne re gu lar nie czy-
ta od lat kra kow ski „Ty go dnik Po wszech ny”,
w któ rym i tak pa nu j" wy wa !o ne i nie po wierz-
chow ne s" dy o Pol sce i Po la kach. Pi smo to
kreu je po zy tyw ny wi ze ru nek na sze go kra ju
i ra czej nie wpa da w nad mier n" hi ste ri#
w oczer nia niu nas sa mych. A mi mo to po cz-
ci wy Knut móg$ wy nie%& nie ch#t ny ob raz Pol-
ski i Po la ków. Dla te go – de li kat nie i z roz wa-
g" – roz po cz# li %my kam pa ni# pro sto wa nia
nad mier nie krzy wych ste reo ty pów. Pre lu-
dium by $a oczy wi %cie !u brów ka, któ r" Knut
do ce ni$ ze sma kiem i b$y skiem w oczach (u nas
nie ma ta kich al ko ho li – wes tchn"$). Oczy wi-
%cie, wspól na kon sump cja okra szo na zo sta $a
opo wie %ci" o pol skich, prze pra szam – ksi" !#-
cych !u brach, prze ra !a j" co po dob nych
do ame ry ka' skich bi zo nów. Po tem kil ka piw
cze skich (z Czech, nie da le ko )l" ska). Kie$ ba-
sa kra kow ska, pod su sza na, w sam raz do pi -
wa i al ko ho lu. Kil ka pu szek pol skiej szyn ki.
No i we dlow skie s$o dy cze dla ma lu chów i ro-
dzi ny. To pod sta wo wy ekwi pu nek ka! de go bu-
dzi cie la przy chyl no %ci do %l" sko %ci, czy te! pol-
sko %ci. Nie wa! ne. Po tem kil ka k$o po tli wych
dla Nor we ga py ta', któ re ma j" na ce lu wzbu-
dze nie at mos fe ry wza jem nej szcze ro %ci i zro-
zu mie nia (ach ci po li ty cy, ach te po dat ki, ach
ta mo nar chia jest dro ga – to ostat nie w wer -
sji za mien nej z pre zy den tu r"). Po wy li cze niu
so bie wza jem nych pro ble mów i s$a bo %ci na-
ro do wych – bez nad mier ne go upo li tycz nie nia
oczy wi %cie – sta je my si# so bie bar dziej bli scy
i eu ro pej scy (bo – ach ta Bruk se la, ach te no -
we sto$ ki po li ty ków, ach te do ta cje – s"
za ma $e, ach je ste %my tak ma li i ma my si# ach
i tak do brze, !e a! si# bo imy czy w Eu ro pie
b# dzie jesz cze le piej czy nie?). Tu do daj my na-
st# pu j" c" uwa g#, !e ustro jo wym wzor cem dla
Nor we gii jest An glia, w któ rej wspa nia $" mo-
nar chi# jak i tra dy cj# de mo kra tycz n", Nor we-
gia jest na mi#t nie wpa trzo na.

Po tem by $y &wi czon ka j# zy ko we w ro dza-
ju: „w Strze brze szy nie chrz"szcz brzmi
w trzci nie”. Knut ra czy$ nas nor we ski mi po-
wie dze nia mi, a Kri sti ne nie miec ki mi. By $o to
te! do sko na $ym wst# pem do zro zu mie nia za-
sad j# zy ka nor we skie go. Bu do wy zda', spo-
so bu wy mo wy po szcze gól nych g$o sek. Z bie-
giem cza su za cz# li %my py ta& na szych
go spo da rzy o lo kal ne na zwy, hi sto ri#. Na przy-

ska $a mi. Bra ko wa $o tyl ko je zio ra, a i tak
do naj bli! sze go by $o tyl ko pó$ go dzi ny
spa ce ru. Wszyst kie wznie sie nia, do li ny po-
ro %ni# te by $y doj rze wa j" cy mi zbo !a mi.
W Pol sce ju! daw no by $o po !ni wach. Tu
w po $o wie sierp nia nikt jesz cze nie my %la$
o zwo !e niu ni cze go do sto do $y. Je den z go -
spo da rzy ko' czy$ kon stru owa& mon stru al-
n" kon struk cj# z drew na, w któ rej roz po z-
na $em sto do $#. Ro bot ni ków nie by $o wi da&
ile kro& prze cho dzi $em obok wzgó rza w dro-
dze nad je zio ro. Ale by $o s$y cha& od g$o sy
pra cy – stu ka nie, wier ta nie, i znów mia ro-
we stu ka nie, któ re mo! na by $o po my li& ze…
stu ka niem dzi# cio $a (wca le tu nie rzad kim).

Mo je spa ce ry wio d$y nie tyl ko nad je zio-
ro czy ska li ste wzgó rze, na któ rym s" sie dzi
po sta wi li so bie chat k# do wy po czyn ku.
Przez uro cz" rze k#, wiel ko %ci na szej Wi s$y,
mo! na by $o prze pra wi& si# na dru g" stro n#
rze ki no wo cze snym mo stem. Po tem w# dro-
wa $o si# wzd$u! osie dla ko lo ro wych dom ków,
do naj bli! szej sta cji ko le jo wej. St"d ju!
wiód$ most na dru g" stro n# rze ki zbu do wa-
ny, jak zd" !y $em za pa mi# ta& w 1927 ro ku.
Po cz"t ko wo u!yt ko wa ny by$ dla nor mal ne-
go ru chu ko $o we go, ale po wy bu do wa niu no-
wo cze %niej sze go kil ka set me trów da lej, sta-
ry sta lo wy most prze zna czo no dla ru chu
pie sze go. Apo bli ska sta cja sta $a si# przez kil-
ka dni ko' co w" sta cj" mo ich eska pad
do Oslo.

Mia sto kró la Ha ral da

Ko $o osiem na stej tra fi $em na zmia n#
war ty ko $o zam ku w Oslo, sto j" ce go

u zwie' cze nia Karl Jo hans Ga te. Wo ja cy
w pom po ni kach i mun du rach wy ma sze ro wa li
zgod nie z nie wiel kiej drew nia nej al tan ki,
prze ma sze ro wa li wo kó$ zam ku do ko nu j"c
zmian war tow ni ków i skie ro wa li si# do for-
tu, gdzie rów nie! pe$ ni si# stra!, cho& w sam
obiekt prze zna czo ny jest do zwie dza nia.
Przy zam ku roz ci" ga si# park, w nim dzie-
si"t ki, set ki od po czy wa j" cych Nor we gów i tu-
ry stów. I tak w ka! dym za k"t ku Oslo, gdzie
tyl ko jest $aw ka al bo zie lo ny skwer i fon tan-
na. Lu dzie czy ta j" ksi"! ki, pi j" ka w# z ter-
mo sów, roz ma wia j", urz" dza j" so bie pik ni-
ki. Od zam ku roz ci" ga si# wspa nia $y wi dok
na kró lew sk" ale j# pro wa dz" c" a! do dwor-
ca. Ty si" ce, ty si" ce lu dzi i ka fe jek, skle pi ków
two rz" nie zwy k$" at mos fe r# te go miej sca. Nic
nie jest w sta nie ze psu& te go kli ma tu od pr#-
!e nia. Upa$ za ni ka. Na zie lo nym skwe rze
z fon tan n", w po bli !u te atru na ro do we go, na-
tra fiam na mnó stwo sto li ków z pa ra so la mi.
Mu zy cy przy aplau zie wi dow ni z$o !o nej
z klien tów tej ka fej ki, im pro wi zu j" me lo die
na tr"b k#, pu zon, for te pian i per ku sj#. Ob fi-
cie, mi mo wy so kich cen, le je si# pi wo. Da -
my pa l" cy ga ra. Tu ry %ci za ma wia j" piz z#
z co l", bo ta nia. Kli mat ode rwa nia si# od co-
dzien nych pro ble mów, re lak su week en do we-
go po po $u dnia udzie la si# wszyst kim. 

Na prze ciw ko dwu wie !o we go ra tu sza
z czer wo nej ce g$y roz k$a da si# cyrk. S$y cha&
pol sk" mo w#. To ro bot ni cy. Gro dz" te ren
wo kó$ fon tan ny i pla cu przed ra tu szem,
po któ rym jesz cze wczo raj mo! na by $o spo-
koj nie przej%& do po bli skiej przy sta ni i por-
tu. W$a %nie – port. To on de cy du je, po za fon-
tan na mi, zie le ni" i nie mo! li w" wr#cz
do po j# cia czy sto %ci", o tu tej szej spe cy fi ce.
Two rzy kli mat miej sca. 

Oslo nie zbyt wie ko we, cho& po cz"t ki ma
za mierz ch$e. Za bu do wa, szcze gól nie na brze-
!a i oko lic ra tu sza przy wo dzi ra czej na my%l
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k!ad je zio ro, nad któ re cho dzi li "my si# k$ pa%.
Nor we ski brzmia! me lo dyj nie, szcze gól nie
w ko "cie le, ale by! trud ny do zro zu mie nia bez
wer sji pi sa nej. Ale i tak z po mo c$ In ge bjorg
uda !o mi si# spo ro zro zu mie% z baj ki o Mr. Bo-
bie i je go ma szy nach, któ re bu du j$ do my, czy
urz$ dza j$ ge burt stag, czy li uro dzi ny. Wy j$t-
ko w$ es ty m$ In ge bjorg da rzy !a b!# kit ne go ko -
ta -plu sza ka, mó wi$c piesz czo tli wie o nim
„puss”. Ja py ta !em: „Blu puss?”, a In ge bjorg
po twier dza !a. A po tem !a ma n$ niem czy zn$
i nor we skim py ta !em, w ja kim ko lo rze jest ich
do mo wy kot. A In ge bjorg, „oran& -kat”. I tak
ju& pus so wi zo sta !o. Wo !a li "my na nie go
„oran& ket”. Wy ka stro wa ne mu zwie rza ko wi
by !o wszyst ko jed no. 'a si! si# do wszyst kich
z jed na ko w$ ko ci$ na mi#t no "ci$. I wcho dzi!
po de sce, i przez dziu r# w "cia nie po swo je ulu-
bio ne je dze nie z pusz ki.

Dziw ny jest ten kraj

Ju&nor we ski dwu la tek uczo ny jest wy rzu-
ca nia resz tek je dze nia do ko sza. I za-

sad de mo kra cji i zdro wej ry wa li za cji. Chri stian
mi mo &e nie po tra fi! wy mó wi% zbyt wie lu
s!ów, ak tyw nie wal czy! oswo je przy wi le je. Spra-
wie dli wy roz dzia! ka kao i cze ko la dy przy "nia-
da niu. Jed na ko we go no sze nia przez ro dzi ców.
Rów ne go do st# pu do baj ki. Swo bo dy w do tar-
ciu do lo dów ki z ch!od nym mle kiem. Do po mi-
na! si# o bez tro sk$ za ba w# i pra wo do po obied-
nie go wy po czyn ku. Je dy nie w przed szko lu,
pierw sze go dnia, gdy zo ba czy! t!um dzie cia ków,
z wra &e nia za po mnia! o "nie. Ma ma cier pli wie
t!u ma czy !a i wy pe! nia !a po le ce nia. Wy da wa !o
si#, &e cza sem ma lu chy sta j$ jej na g!o wie. Ale
to by !y z!u dze nia. Kri sti ne z&e la zn$ kon se kwen-
cj$ umia !a za dba% o po rz$ dek. 

Emi gra cja, emi gran ci

Knutprzy niós! wia do mo"%, &e ju tro
zaj rzy donas ro dzi na. Pro blem by!

z In ge bjorg, któ ra niespe cjal nie chcia !a je cha%
do bab ci. Chri stian ow szem, ale bab cia niespe -
cjal nie za nim t# sk ni !a, bo jak na scho ro wa-
n$60-let ni$ ko bie t#, ma !y wi king by! za szyb-
ki. Wko( cu uzgod ni li "my, &e w nie dzie l# dzie ci
zo sta n$ od wie zio ne do ro dzi ców Knu ta, a my
tj. Kri sti ne z na mi po je dzie my na nor we sk$
msz# do nie wiel kie go mia sta z ryn kiem i po-
mni kiem !o sia. I tak te& si# sta !o.

Msz# mia! od pra wi% Wiet nam czyk, ale by!
aku rat in ny ksi$dz. Po mszy, to w!a "nie chc#
za zna czy%, ze szli "my zwy cza jo wo na ka w#
i ciast ko (za któ re uisz cza si# drob n$ op!a-
t# kil ku ko ron). Na prze ciw nas roz siad! si#
je go mo"% w ko lo ro wej ko szu li z pa skiem
w spodniach w lek ki kan cik. Je go mo "cio wi
to wa rzy szy !a za kon ni ca. Przy sie dli si#
do nas i za wzi# cie dys ku to wa li z du chow-
nym. Nie wie dzie li "my, &e s$ – jak si# pó)-
niej oka za !o – Po la ka mi. – Nie t# sk ni#
za ni mi – po wie dzia !em szcze rze Kri sti ne.
Ale z grzecz no "ci po wy pi ciu ka wy pod sze -
d!em do dwóch star sza wych blon dyn, któ-
re – jak twier dzi !a Kri sti ne – s$ Po lka mi, bo
te& za re ago wa !y na na sze pol skie po zdro wie-
nie. Ale po my! ka si# szyb ko wy ja "ni !a. To
by !y Nor we& ki, któ re zna !y s!o wo „dzie( do-
bry”. – Tu chy ba nie ma Po la ków? – zw$t-
pi !em. – A co chce cie wie dzie%? – wy rwa-
!o si# je go mo "cio wi z na prze ciw ka.
Za cz$ !em go m# czy% py ta nia mi o Po lo ni#.
Je go mo"% po wie dzia!, &e przy je cha! do Nor-
we gii w la tach 80. dwu dzie ste go wie ku,
do sio stry, któ ra miesz ka tu ju& od czte rech
de kad i &e to ona wie wi# cej. Nie ste ty, sio -

stra by !a za j# ta kon wer sa cj$ z rów nie s# dzi-
wy mi przy ja ció! ka mi. Za py ta !em wi#c
po pro stu, czy Po lo nia trzy ma si# ra zem.
Star szy je go mo"% za prze czy!. – Ka& da gru-
pa, emi gra cja po wo jen na, so li dar no "cio wa
i za rob ko wa trzy ma si# osob no – o"wiad czy!.
Po czym j$! na rze ka% na sy tu acj# po li tycz-
n$ Pol ski, i stwier dzi! ka te go rycz nie, &e „jak
tak d!u &ej b# dzie to w tym kra ju zo sta n$ sa -
mi eme ry ci. M!o dzie& nam ucie ka z kra ju”. 

– A jak si# pa nu miesz ka w Nor we-
gii? – spro wa dza !em na sz$ dys pu t# na spo-
koj niej szy ton.

– Oj, daw niej to by! spo koj ny, kraj, bez &a-
d nych prze st#pstw. Nie to, co te raz. Nie tak
daw no ja ki" mu zu! ma nin za k!u! bez po wo-
du kil ka osób w tram wa ju. To ci ko lo ro wi
przy nie "li tu te wszyst kie nar ko ty ki i prze-
st#p stwa. Na wet dzie ci bio r$ te "wi(-
stwa – za cz$! si# roz pa la%.

I na gle prze rwa!, nie spo koj nie za kr# ci! g!o-
w$, jak by wzro kiem szu ka! prze "la dow-
cy. – Ale na pro win cji nie jest chy ba tak )le.
Miesz kam na far mie u mo jej zna jo mej Kri -
sti ne, a tam &y cie jest ci#& kie i su ro we i nie
ma tych wszyst kich po kus – od par !em. 

Mój roz mów ca zgo dzi! si# ze mn$...
po czym znów za cz$! za wo dzi% nad opusz-
cza j$ c$ oj czy zn# m!o dzie &$, w któ rym
wszyst ko si# wa li. – Nie wszy scy stam t$d
ucie ka j$ – za opo no wa !em. – Wi dzi pan, je -
stem z Gór ne go *l$ ska i czu j# si# zwi$ za-
ny z t$ zie mi$. To jest mo je miej sce i nie za-
mie rzam go opusz cza%. 

Je go mo"% zmie ni! ton na bar dziej ra do s-
ny. – Gdy by tak wszy scy dba li o swo je, czu-
li w!a sny re gion tak jak *l$ za cy na Gór nym
*l$ sku – wes tchn$!. – To cen na war to"%.

Po &e gna li "my si# czu le, ale sta now czo.

Pik nik po nor we sku

nie by! zbyt im po nu j$ cy, cho% po zna li "my cie-
ka wych lu dzi. Ro dzi n# Knu ta. Zja wi li si#
w nie dziel ne po po !u dnie na gril la na da czy
Knu ta po !o& nej w gór skiej oko li cy. – Nor we-
go wie s$ le ni wi – uprze dza !a nas prze kor nie
iro nicz na Kri sti ne. Rze czy wi "cie. Po moc
Knu ta ogra ni czy !a si# tyl ko do roz pa le nia ogni -
ska przy po mo cy pe! nej bu tel ki !a two pal ne go
"rod ka i sma &e nia, a w!a "ci wie przy pa la nia kie!-
ba sek. Wot ca !y grill. Nie tak jak w Pol sce,
na*l$ sku, czy – oj czy stych stro nach Kri sti ne
i in nych cy wi li zo wa nych stro nach "wia ta,
gdzie sma &y si# uprzed nio pe klo wa ne ka wa-
!y mi# sa, mnia aam – dzie si$t ki ste ków, ta bu-
ny kie! bas, cza sem po le wa nych pi wem. Gdzie
tam. He re tyc ki na ród, rzek! by Za g!o ba. Przy-
sma &o ne kie! ba ski owi ja j$ w plac ki i ob fi cie

uprzed nio po le wa j$c spe cjal nym so sem lub
zwy k!ym ket chu pem kon su mu j$ ze sma kiem
po pi ja j$c wo d$ b$d) co ca -co l$. +ad ne go pi -
wa. Nic. Ale wo da jest smacz na, a i po wie trze
"wie &e, co chy ba ma wiel ki wp!yw na ape tyt,
bo mi mo lek ko par szy we go przy rz$ dze nia, ich-
niej sze przy sma ki sma ko wa !y nam wy bor nie. 

Po roz mo wie o po li ty ce i po li ty kach, pie-
ni$ dzach, rol nic twie i Bruk se li po je cha li "my
za &y% k$ pie li w ko lej nym je zio rze. To wa rzy-
szy !y nam do ra sta j$ ce có ry szwa gra pi lo ta,
kro pla w kro ple po dob ne do mat ki. Ofiar nie
zaba wia !y m!od sz$ ku zyn k#, a nad je zior kiem
u&y czy! jej na wet dmu cha ne go ma te ra ca.

Kraj pio nie rów

DoNor we gii przy je& d&a j$ na wcza sy
ra czej bo gat sze na cje Eu ro py – by

wspo mnie% Niem ców. Czy ni$ tak tak &e ci, któ-
rzy ko cha j$ dzi k$ przy ro d# i otwar te prze strze-
nie nor we skiej pó! no cy. Mniej za sob ne na ro-
dy jak Po la cy czy Li twi ni wo l$ prze by wa% tu
na sak sach, bo mo& na nie )le za ro bi%. Sa mi
Nor we go wie ucie ka j$ na po !u dnie Eu ro py, by
si# wy grza%. 

Nie ist nie j$ w Nor we gii wiej skie wspól-
no ty, ty po we wsie. Go spo dar stwa s$ roz rzu-
co ne na ogrom nej prze strze ni. S$ siad od s$-
sia da jest od da lo ny o ki lo metr lub wi# cej.
Na wet pro te stanc ka "wi$ ty nia od da lo na
jest o pó! go dzi ny jaz dy sa mo cho dem – po-
dob nie jak knaj pa. I jak tu mó wi% o two rze-
niu lo kal nych wspól not? 

Nie dziel ne po po !u dnia, tak jak so bot nie
wie czo ry, s$ tu wy j$t ko wo spo koj ne. Nor-
we go wie sp# dza j$ je cz# sto we w!a snym do -
mu, by wa j$ te& z dzie% mi na fe sty nach, pla-
cach za baw, pik ni kach, week en do wej da czy,
ro dzin nych im pre zach. Ale przy oka zji ta-
kich spo tka( nie gra mu zy ka, nikt nie na u-
&y wa al ko ho lu. Nor we go wie ba wi$ si# ci-
cho. Tyl ko przy jezd ni ha !a su j$.

W kra jo bra zie pro te stanc kiej Nor we gii Po-
la ko wi bra ku je jed ne go istot ne go ele men-
tu – ma low ni czych ka pli czek przy dro&-
nych i krzy &y. To ju& in na tra dy cja. Bar dziej
su ro wa. Cho% pe! no w Nor we gii ma low ni-
czych wzgórz z ko "cio !a mi, cmen ta rza mi
i je zior ka mi, czu je si#, &e to jed nak nie Pol-
ska ani Ba wa ria. Do pie ro tu wi da% jak bar-
dzo men tal no "cio wo ró& ni si# spo !ecz no"%
ka to lic ka od pro te stanc kiej (to wy zna nie de-
kla ru je 75 pro cent Nor we gów). 

A cze go na le &y za zdro "ci% Nor we gom?
Za rad no "ci, sys te ma tycz no "ci. To na ród
pio nie rów, zdo byw ców, któ ry mo &e by%
z sie bie dum ny.

!

Oslo. Na ko! cu dro gi – pa "ac.



9

ne go zaj mu j! si" rów nie# stu dent ka hi sto -
rii Alek san dra Jo chy mek oraz Grze gorz
Bar tu sik, hi sto ryk i fi lo log kla sycz ny,
któ rzy ja ko sty pen dy $ci EEA and Nor way
Grants stu diu j! obec nie na Uni wer sy te cie
Is landz kim w Rey kjavíku.

Two rz!c Fo rum Nor dy stycz ne chcie -
li $my, aby by %o ono na szym wk%a dem
w roz wi ja j! ce si" w Pol sce ba da nia nor -
dy stycz ne, któ rych przed mio tem jest
$re dnio wiecz na li te ra tu ra skan dy naw ska.
Do pod j" cia tych dzia %a& za in spi ro wa %y
nas od by wa j! ce si" na Uni wer sy te cie
Rze szow skim Spo tka nia Nor dy stycz ne.
Jed no z pierw szych spo tka& dys ku syj -
nych w Ka to wi cach po pro wa dzi% zwi! -
za ny z Uni wer sy te tem Rze szow skim
mgr Re mi giusz Go gosz.

Spo tka nia Fo rum Nor dy stycz ne go
w po przed nich la tach zna la z%y si" w pro -
gra mie Fe sti wa lu Nor da lia, a od wrze $nia
ubie g%e go ro ku na szej dzia %al no $ci pa tro -
nu je ofi cjal nie Fun da cja Pa tri mo nium

Eu ro pae. In te re su j! cym do $wiad cze -
niem by %a mo# li wo$' udzia %u w or ga ni -
za cji de ba ty „Ko bie ta daw niej i dzi$
w kra jach nor dyc kich i w Pol sce” w ra -
mach XII Fe sti wa lu Nor da lia (2013),
w któ rej uczest ni czy% m.in. J.E. Am ba -
sa dor Szwe cji w Pol sce Staf fan Her -
rström. W tym ro ku bie rze my udzia%
w or ga ni za cji Fe sti wa lu S%o wian i Wi kin -
gów na Wo li nie.

Na Fo rum Nor dy stycz nym mie li $my
przy jem no$' spo tka' si" z wie lo ma in -
te re su j! cy mi go $' mi. Po $ród nich zna -
la z%a si" prof. Ásdís Egils dót tir z Uni -
wer sy te tu Is landz kie go w Rey kjavíku,
któ ra pod czas swo jej wi zy ty w Ka to wi -
cach po ru szy %a te mat sag o $re dnio -
wiecz nych bi sku pach is landz kich i pro -
wa dzo nych w ich kon tek $cie ba da&
nad ma sku li ni zmem w li te ra tu rze, kon -
cep cja mi m" sko $ci w daw no mi nio nych
ju# cza sach. 

Dwu krot nie do tych czas mie li $my
przy jem no$' spoj rze' na hi sto ri" epo ki
wi ki& skiej przez pry zmat ba da& ar che -
olo gicz nych. Na szym go $ciem by% dr
B%a #ej Sta ni s%aw ski (In sty tut Ar che olo -
gii i Et no lo gii Pol skiej Aka de mii Na uk).
Dys ku to wa li $my wów czas o kwe stii,
któ ra od daw na bu dzi emo cje pol skich
me die wi stów i sta no wi nie ga sn! ce (ró -
d%o do cie ka&: ja ki udzia% w po wsta niu
pa& stwa pol skie go mie li wi kin go wie?
Du #ym za in te re so wa niem cie szy %o si"
spo tka nie z dr. Lesz kiem Gar de %! (In sty -
tut Ar che olo gii Uni wer sy te tu Rze szow -
skie go), pod czas któ re go ar che olog
opo wie dzia% m.in. o swo ich oso bi stych
do $wiad cze niach z ba da& nad s%yn nym
po chów kiem w Ose berg, w któ rych
uczest ni czy%.

Wspó% cze sne prze ja wy re cep cji $re -
dnio wiecz nej kul tu ry skan dy naw skiej
rów nie# na le #! do kr" gu na szych za in te -
re so wa&. Dys ku tu je my o pi sa rzach, go -
$ci my pi sa rzy. Spo tka nia po $wi" co ne
twór czo $ci J.R.R. Tol kie na zgro ma dzi %y
du #e gro no za in te re so wa nych. Dr hab.
Ra fa% Bo ry s%aw ski (In sty tut Kul tur i Li -
te ra tur An glo j" zycz nych, Uni wer sy tet
)l! ski) mó wi% o za gad kach w „Hob bi cie”

i w li te ra tu rze sta ro an giel skiej, aAgniesz -
ka Ja dwisz czok, stu dent ka fi lo lo gii an giel -
skiej, przy go to wa %a pre zen ta cj" o po pkul -
tu ro wych ob li czach )ród zie mia. 

„Mi" dzy hi sto ri! a opo wie $ci!” spo -
tka li $my si" z El# bie ta Che re zi& sk!, au -
tor k! po pu lar nych po wie $ci o po cz!t kach
Pol ski, a tak #e cy klu „Pó% noc na dro ga”,
któ re go bo ha te ro wie #y j! w $wie cie is -
landz kich sag. Kil ka mie si" cy te mu
do Ka to wic przy je cha% dr *u kasz Ma li -
now ski, au tor po wie $ci o skal dzie Aina -
rze: „Skald. Kar mi ciel kru ków”. 

Na jed nym z ostat nich spo tka& Fo rum
Nor dy stycz ne go prof. dr hab. Da riusz Rott
(In sty tut Na uk o Li te ra tu rze Pol skiej, Uni -
wer sy tet )l! ski) przy bli #y% ze bra nym
po sta' Da nie la Vet te ra i je go dzien nik
z nie zwy k%ej po dró #y do XVII -wiecz nej
Is lan dii, któ ra za cz" %a si" w Cze chach, oj -
czy( nie au to ra. 

O po cho dz! cej z XII wie ku nor we skiej
kro ni ce mni cha Teo do ry ka dys ku to wa li -
$my w Ka to wi cach z mgr. Ra fa %em Rut -
kow skim (In sty tut Hi sto rii, Pol ska Aka -
de mia Na uk), któ ry po $wi" ca utwo ro wi
te mu swo j! pra c" dok tor sk!.

Je sie ni! go $ci li $my rów nie# prof. An -
n" Wa$ ko (In sty tut Hi sto rii, Uni wer sy tet
Ja giel lo& ski), któ ra prze t%u ma czy %a z j" -
zy ka sta ro islandz kie go na j" zyk pol ski Sa -

g! o Ola fie Tryg gva so nie, Sa g! o Ery ku

Ru dym i Sa g! o Gren land czy kach.
Co da lej? Pa trz!c wstecz, ja ko or ga -

ni za to rzy je ste $my pod wra #e niem do -
tych cza so we go roz wo ju nie po zor nej
po cz!t ko wo ini cja ty wy, któ ra na po cz!t -
ku za k%a da %a je dy nie uni wer sy tec kie
spo tka nia dys ku syj ne dla ch"t nych, je -
$li ta cy si" znaj d!. Z per spek ty wy cza -
su wi dzi my, #e uda %o si" do ko na' cze -
go$ wi" cej.

Zga dza my si" co do te go, #e naj cen niej -
szym do $wiad cze niem jest mo# li wo$'
oso bi ste go spo tka nia z in spi ru j! cy mi
oso bi sto $cia mi. Fo rum Nor dy stycz ne
umo# li wi %o nam po zna nie ba da czy z Is -
lan dii, Nor we gii, a tak #e wie lu o$rod ków
aka de mic kich w Pol sce.

Do strze ga my, jak wa# n! za le t! dzia %al -
no $ci jest in te gra cja – fo rum po zwo li %o
nam wyj$' po za ob r"b kie run ku stu -
diów czy wy dzia %u i two rzy' co$ wspól -
nie na sty ku na uk, któ ry mi wszy scy si"
zaj mu je my.

Ma my wie le po my s%ów na przy sz%e
dzia %a nia Fo rum Nor dy stycz ne go. Obec -
nie bie rze my udzia% w Pro jek cie ED DA,
pro mu j! cym dzia %al no$' t%u macz ki sag
Apo lo nii Za %u skiej -Strömberg, i pla nu -
je my ko lej ne spo tka nia, na któ rych mi -
le wi dzia ni b" d! wszy scy za in te re so wa -
ni $re dnio wiecz n! Skan dy na wi! i jej
dzie dzic twem kul tu ro wym. Ma my w pla -
nach zor ga ni zo wa nie trans la to rium,
na któ rym chcie li by $my wspól nie t%u ma -
czy' is landz kie sa gi i po ezj" skal dycz -
n! z j" zy ka sta ro islandz kie go na pol ski.
O wszyst kim na bie #! co in for mu je my
na stro nie:

fa ce bo ok.com/Fo rum Nor dy stycz ne.

ALEK SAN DRA JO CHY MEK 
GRZE GORZ BAR TU SIK

Dofunk cji tej na wi! -
zu je na zwa Fo -

rum Nor dy stycz ne go, któ -
ra w nie pla no wa ny spo sób
za cz" %a by' ko ja rzo na
z przed si" wzi" ciem i obec -
nie jest je go swo istym
zna kiem roz po znaw czym. 

Or ga ni zu j!c spo tka nia Fo rum Nor -
dy stycz ne go za le #a %o nam na tym, aby
stwo rzy' na Uni wer sy te cie )l! skim
prze strze&, w któ rej mo g%y by spo ty ka' si"
wszyst kie oso by ze $ro do wi ska uni wer -
sy tec kie go, zaj mu j! ce si" Skan dy na -
wi!, nie za le# nie od kie run ku stu diów i ba -
da&. Na szym ce lem by %o zwró ci' uwa g"
in nych o$rod ków aka de mic kich na to, #e
w Ka to wi cach dzia %a ta ka gru pa, na wi! -
za' z ni mi wspó% pra c", jak rów nie#
umo# li wi' by wal com spo tka& roz wój ich
za in te re so wa& po przez kon takt z in spi -
ru j! cy mi lud( mi – ba da cza mi i pi sa rza -
mi, któ rzy by' mo #e w in nym przy pad -
ku nie od wie dzi li by Ka to wic spe cjal nie
po to, by spo tka' si" z wi"k szym lub
mniej szym gro nem en tu zja stów te ma tu. 

Od po cz!t ku opie k" nad przed si" wzi" -
ciem spra wu je dr Ja kub Mo ra wiec, pra -
cow nik Za k%a du Hi sto rii )re dnio wiecz nej
w In sty tu cie Hi sto rii Uni wer sy te tu )l! skie -
go, hi sto ryk $re dnio wiecz nej Skan dy na wii,
po $wi" ca j! cy swo je ba da nia m.in. po ezji
skal dycz nej, wi kin gom z Wo li na w sa gach
is landz kich i du& skiej dy na stii Kny tlin gów.
Or ga ni za cj! spo tka& Fo rum Nor dy stycz -

Saga
o $l!skich

nordystach
Tej wiosny mijaj! trzy lata

odk!d za spraw! 
studenckiej inicjatywy 

przy Instytucie Historii

Uniwersytetu "l!skiego 

regularnie odbywaj! si# spotkania

dyskusyjne i go$cinne wyk%ady, 

po$wi#cone wiekom $rednim

w Skandynawii – jej kulturze 

i historii, tak blisko 

zwi!zanymi z literatur!. 
Spotkania, których by%o 

ju& kilkana$cie, sprawdzi%y si#
zw%aszcza jako przestrze'

dyskusyjna, integruj!ca ludzi,

których %!czy zainteresowanie 

epok! wikingów 

i $redniowieczn! histori! pa'stw

skandynawskich: 

historyków, filologów,

historyków literatury. 
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Z prof. JA NEM MIOD KIEM roz ma wia MA RIA SZTU KA

Nie tyl ko 

o mo wie Re jów 

i Ko cha now skich 

– Czy j! zyk pol ski jest trud nym j! -
zy kiem?

– Ka! dy j" zyk #wia ta ma swo je

bie dy, czy li ma trud niej sze i $a twiej sze

ele men ty sys te mo we. Po rów nu j%c
na eta pie ucze nia pry mar ne go naj po -

pu lar niej szy dzi siaj j" zyk, czy li an giel -

ski, z pol sz czy zn%, z jej roz bu do wa n%
flek sj%, roz wi ni" tym sys te mem od mia -

ny wy ra zów przez przy pad ki, mo! na

stwier dzi&, !e rze czy wi #cie j" zyk pol -

ski jest bar dziej skom pli ko wa ny.

Wszyst kie ba da nia jed nak po ka zu j%, !e
po osi% gni" ciu pew ne go mi ni mum

ko mu ni ka cyj ne go w obu tych j" zy kach

do sko na le nie jest o wie le prost sze

w j" zy ku pol skim ni! w an giel skim…

– … z or to gra fi" w#"cz nie?
– No w$a #nie, ile ja si" na s$u cha $em

na ten te mat, o or to gra fii z pew no #ci%
mó wi si" znacz nie wi" cej ni! o j" zy -

ku ja ko ta kim. W wy po wie dziach

tych s$y cha& na wet ele men ty pew nej

me ga lo ma nii na ro do wej, bo my za -

wsze prze cie! je ste #my wy j%t ko wi.

We d$ug Po la ków ma my naj trud niej sz%
or to gra fi" na #wie cie, bar dziej skom -

pli ko wa na jest ju! tyl ko chi'sz czy zna.

Otó! pew nie dla tych wszyst kich mal -

kon ten tów b" dzie szo kiem to, co te raz

po wiem: pol ska or to gra fia jest sto ra -

zy $a twiej sza od or to gra fii nie miec kiej,

fran cu skiej czy an giel skiej, po nie wa!
obo wi% zu j% ce w nich do dzi siaj za sa -

dy ukszta$ to wa ne s% na wcze sno #re -

dnio wiecz nych sys te mach j" zy ko -

wych, któ re w do dat ku zmie nia $y si"
w ci% gu wie ków o wie le szyb ciej ni!
pol sz czy zna. W efek cie zde rze nie fo -

ne ty ki i obo wi%z ko we go za pi su jest

tam nie po rów ny wal nie mo zol niej sze

ni! u nas. Po nie wa! pol ska or to gra fia

jest m$o da, w zwi%z ku z tym jest or -

to gra fi% $a tw%. Ka! dy j" zy ko znaw ca

ogól ny – pol ski, an giel ski, nie miec -

ki – to po twier dza. Po dob nie jest z na -

sz% in ter punk cj%, jest ona cu dow nie

sfor ma li zo wa na, opar ta na kry te riach

sk$a dnio wych, przej rzy sta i jed no -

znacz na. Ko rzy sta j%c z oka zji tej roz -

mo wy, chcia$ bym oba li& te mi ty o wy -

j%t ko wej trud no #ci pol skie go j" zy ka.

Nie, to jest prze ci"t ny j" zyk in do eu ro -

pej ski, ani trud niej szy od in nych, ani

$a twiej szy. Na to miast to, co jest czy -

st% kon wen cj%, czy li or to gra fia, da j"
s$o wo ho no ru, jest kil ka set ra zy $a -

twiej sza od naj po pu lar niej szych j" zy -

ków za chod nio eu ro pej skich. Przy po -

mnij my so bie na sze ro dzi me tek sty

sta ro pol skie: Bo gu ro dzi c", s$o wa Re -

ja: po za nie licz ny mi tak zwa ny mi

pre pa ra cja mi j" zy ko wy mi ty pu Bo !yc
to syn Bo ga, dzie la – dla, zbo! ny
– szcz" #li wy nie ma my !ad nych trud -

no #ci w ich od czy ty wa niu i ro zu mie -

niu. Tym cza sem tekst z te go sa me go

stu le cia na pi sa ny j" zy kiem sta ro fran -

Fo
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cu skim, sta ro nie miec kim czy sta ro an -
giel skim jest dla wspó! cze sne go Niem -
ca czy An gli ka zu pe! nie nie zro zu -
mia !y, Fran cuz „Pie "ni o Ro lan dzie”
w ory gi na le nie roz szy fru je.

– Sko ro or to gra fia j! zy ka pol -
skie go jest "a twa, to dla cze go po pe" -
nia my tak wie le b"! dów?

– Nie s# dz$, %e wi$ cej ni% Niem cy,
Fran cu zi czy An gli cy. Jak po wie dzia!
cze ski j$ zy ko znaw ca Bo hu slav
Havránek, j$ zyk jest ela stycz n# sta bil -
no "ci#. On si$ mu si nie ustan nie zmie -
nia&, ale – Bo gu dzi$ ki – zmie nia si$
wol no. Gdy by dzia !o si$ to z wtor ku
na "ro d$, na sze po ro zu mie nie, ko -
mu ni ka cja nie by !y by tak bez pro ble -
mo we i oczy wi ste. Nie chc$ ni ko go
gor szy&, ale fak tem jest, %e to, co my
dzi" okre "la my mia nem b!$ du, ma
swo j# we wn$trz n# j$ zy ko w# ra cj$
i cho& obu rzam si$ po dob nie jak wi$k -
szo"& lu dzi z na sze go po ko le nia na tak
zwa ne b!$ dy, prze cie% nie mo g$ nie do -
strze ga&, z ra cji swo jej pro fe sji, %e hi -
sto ria ka% de go j$ zy ka jest hi sto ri#
usu wa nia wy j#t ków. W lu' nej roz mo -
wie, w po tocz nej mo wie móg! bym po -
wie dzie&, %e ko( czy my „t#” roz mo w$,
ale w ofi cjal nych wy st# pie niach, w tek -
stach pi sa nych na pew no mu si po ja wi&
si$ for ma „t$”. Je stem prze ko na ny, %e
gdy by nie czyn ni ki cy wi li za cyj ne, ta -
kie jak "rod ki ma so we go prze ka zu, in -
ter net, dzi$ ki któ rym za sa dy gra ma -
tycz ne zmie nia j# si$ znacz nie wol niej,
for me „t#” by !o by ju% nor m#. To jest
ab so lut ny wy j# tek. Wszyst kie za im ki
ro dza ju %e( skie go: mo ja, two ja, na sza,
wa sza, któ re przed stu, dwu stu la ty
mia !y ko( ców k$ -$ (mo j! mat k!),
pod wp!y wem de kli na cji przy miot ni -
ko wej przy j$ !y ko( ców k$ -". Aby
upro "ci&, mó wi my wi$c dzi siaj: mo j"
do br" mat k!. 

– Je ste #my do sy$ to le ran cyj ni wo -
bec cy to wa nia j! zy ka po tocz ne go,
na wet w tek stach pi sa nych…

– Ta to le ran cja na si li !a si$ po 1989 ro -
ku. Przy czy n# naj wa% niej szych cech
ob ra zu j# cych zmia ny, któ re zo sta !y
wów czas za po cz#t ko wa ne, jest bez -
sprzecz nie wp!yw czyn ni ków ze wn$trz -
nych. W du %ej mie rze elek tro ni ka zre -
wo lu cjo ni zo wa !a na sze za cho wa nia
ko mu ni ka cyj ne, po ja wi !y si$ no we s!o -
wa, po cz#t ko wo w ory gi nal nej pi sow -
ni, w mia r$ up!y wu cza su za do mo wi !a
si$ ich wer sja spo lsz czo na zgod na z ro -
dzi my mi wzor ca mi. Dzi siaj nie pi sze my
ju% com pu ter, e -ma il, com pact, ale:
kom pu ter, mejl, kom pakt, in ter net…
Trzy dzie "ci lat te mu jesz cze nam si$ to
nie "ni !o. Gdy bym na to miast mia! przyj -
rze& si$ za cho wa niom gra ma tycz no -
-sty li stycz nym Po la ków, to uwa %am, %e
naj wa% niej sz# ce ch# pol sz czy zny
po 1989 ro ku jest po to cy za cja na szych

za cho wa( ofi cjal nych, mó wi#c %ar to bli -
wie – kra wat w!a "ci wie prze sta je obo -
wi# zy wa&…

– W pro gra mie „S"ow nik pol -
sko@pol ski” ni gdy nie wi dzia "am
Pa na Pro fe so ra bez kra wa ta.

– Na le %$ do po ko le nia, któ re na wiel -
k# uro czy sto"&, do te atru, fil har mo nii
wi# %e kra wat, dla te go uwa %am, %e
jest tak %e ko niecz ny w mo im pro gra -
mie te le wi zyj nym. Pro sz$ jed nak zo -
ba czy&, jak dzi siaj wy gl# da San Re mo,
Can nes, Osca ry… tam ju% na wet ni ko -
mu nie "ni si$ o kra wa cie, nie mó wi#c
o tym, %e cz$ sto lau re aci wcho dz#
na es tra d$ w zde for mo wa nym swe trze
czy po dar tych d%in sach. W sfe rze j$ -
zy ka jest po dob nie. Przed pa ro ma ty -
go dnia mi w pre sti %o wym pi "mie
prze czy ta !em na g!ó wek szki cu eko no -
micz no -so cjo lo gicz ne go: Za wo dy dla
ko biet, za wo dy dla fa ce tów, a w ra diu
us!y sza !em w po wa% nej au dy cji, jak
rów nie po wa% ny kry tyk li te rac ki mó -
wi: w tym wier szu fa cet osi" ga nie zwy -
k#y na strój. Po raz ty si#c pi$& set sze"& -
dzie si# ty szó sty do wie dzia !em si$, %e
fa cet dla prze ci$t ne go Po la ka sta! si$
neu tral nym sty li stycz nie okre "le niem
m$% czy zny. W zwi#z ku z tym mó wi$
sar ka stycz nie, %e jak tak da lej pój dzie,
to w kwe stio na riu szach oso bo wych
w ru bry ce p!e& nie b$ dzie my pi sa& „K”
lub „M”, ale „K” lub „F”. 

– Czu j! nu t! zde ner wo wa nia, mo -
%e wi!c nie b! dzie my dzi# mó wi$
o s"o wach, któ re szcze gól nie dra% ni&
Pa na Pro fe so ra. 

– Prze ciw nie, trze ba ko rzy sta& z ka% -
dej oka zji. Pro sz$ za uwa %y&, co sta !o
si$ z cza sow ni kiem wku rzy$, któ ry
wia do mo cze go jest sub sty tu tem. Tak
prze sad nie sta ry to ja jesz cze nie je -
stem, ale w roz mo wie z ko bie t#
na pew no nie „wku rz$ si$”, mo g$ si$
zde ner wo wa&, zi ry to wa&, wpa"&
w sza!, w z!o"&… Tym cza sem na wet
na je le gant si pa no wie i na je le gant sze
pa nie „wku rza j# si$” w tek stach ofi -
cjal nych. Przy to cz$ wiel ce zna mien -
ne wy da rze nie. Przed kil ku na sto ma la -
ty umar! wiel ki pol ski hi sto ryk pro fe sor
Alek san der Gieysz tor. Pew na ga ze ta,
do no sz#c o tym smut nym zda rze niu,
po in for mo wa !a, %e je den z dzien ni ka -
rzy zdo !a! jesz cze przed kil ko ma ty go -
dnia mi od by& roz mo w$ z pro fe so rem,
któ r# po ni %ej za miesz czo no. W wy wia -
dzie w pew nym mo men cie pro fe sor
Gieysz tor mó wi: lu bi! bar dzo dzie ci,
lu bi! bar dzo m#o dzie%, ale wku rza
mnie, kie dy mi pi sz" po &cia nach
Zam ku War szaw skie go… Po my "la -
!em wów czas, je "li ta ki ar bi ter ele gan -
tia rum jak pro fe sor Gieysz tor „wku -
rza si$”, to mo %e nie na le %y ju%
do ku cza& dzien ni ka rzom i przy szed!
czas, aby po go dzi& si$ z wpro wa dze -

niem na sa lo ny owe go „wku rza nia
si$”. Pro sz$ zgad n#&, co zna la z!em
w tej ga ze cie na st$p ne go dnia. 

– Spro sto wa nie i prze pro si ny?
– Ostry pro test ro dzi ny, któ ra wy ja -

"nia !a, %e Pro fe sor nie tyl ko nie u%y -
wa! te go s!o wa, ale na wet go nie zna!,
ni gdy wi$c nie móg! cze go" ta kie go
po wie dzie&. 

– Czu j!, %e nie uchron nie zmie rza -
my do znacz nie dra stycz niej szych
zwro tów, %yw cem prze nie sio nych
z uli cy, któ re szcze gól nie Pa na iry -
tu j&. Nie ste ty po ja wia j& si! one ju%
nie mal na gmin nie nie tyl ko w ga ze -
tach, ale na im pre zach kul tu ral -
nych, w pu blicz nych wy st& pie niach,
pod czas kon cer tów mu zycz nych.
Chcia "a bym jed nak, aby to by "a
mi "a roz mo wa, mo %e wi!c po mi' my
ten te mat, nie chc! de ner wo wa$
Pa na Pro fe so ra.

– Trud no za cho wa& spo kój, kie dy
po In ter ne cie kr# %# tek sty pod pi sa ne
mo im na zwi skiem, do pusz cza j# ce sto -
so wa nie wul ga ry zmów w mo wie i pi -
"mie. To za cz$ !o si$ przed wie lo ma la -
ty, kie dy jed na z ga zet po in for mo wa !a,
%e pro fe sor Mio dek w „Oj czy' nie
pol sz czy' nie” s!o wo za je bi &cie uzna!
za neu tral ne i do pu "ci! do co dzien ne -
go u%yt ku. To by !o nie zwy kle iry tu j# -
ce, po nie wa% s!o wo to wy j#t ko wo
mnie dra% ni i obu rza, i to za rów no
w war stwie zna cze nio wej, jak i fo ne -
tycz nej. Nie po mo g!o na tych mia sto we
spro sto wa nie w ga ze cie. Wiem od na -
uczy cie li, %e abi tu rien ci, któ rzy wy lo -
so wa li na ma tu rze ust nej py ta nia na te -
mat zmian zna cze nio wych czy zmian
sta tu su sty li stycz ne go s!ów, po s!u gu -
j#c si$ przy k!a dem neu tra li za cji zna -
cze nio wej te go s!o wa, po wo !y wa li si$
na pro fe so ra Miod ka. O kr# %# cych
w In ter ne cie pod mo im na zwi skiem
„wy k!a dach” te% nie je stem w sta nie
spo koj nie mó wi&.

– Nie mo% li we, aby kto kol wiek
uwie rzy", %e jest Pan Pro fe sor au to -
rem tych pry mi tyw nych wy po wie -
dzi. Po to cyzm wdzie ra si! wsz! -
dzie…

– Wkrad! si$ on tak %e do tek stów ofi -
cjal nych, jest po twor nie na tr$t ny i nad -
u%y wa ny, ale przede wszyst kim za bi -
ja t$ naj cu dow niej sz# cu dow no"&, ja k#
jest wa rian tyw no"&, czy li mo% no"&
wy bo ru. Wy ra zy nad u%y wa ne czy ni#
j$ zyk ubo% szym i mo no ton nym, bez -
wied nie od wra ca j# uwa g$ in ter lo ku to -
ra od wy po wia da nych s!ów, a sku pia -
j# j# na ich nad mia rze. Przy po mnia !a
mi si$ jed na z roz mów z Boh da nem To -
ma szew skim, a cz$ sto pro wa dzi li "my
so bie po gwar ki j$ zy ko we. Ten zna ko -
mi ty spra woz daw ca spor to wy ubo le wa!
nad ka rie r#, ja k# zro bi! cza sow nik
ogra$ w j$ zy ku osób re la cjo nu j# cych
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wy da rze nia spor to we. Nikt ju! ni ko go
nie po ko nu je, nie zwy ci! "a, nie wy gry -

wa z kim", ale wszy scy wszyst kich
ogry wa j#. Po pierw sze jest to po to -
cyzm, a po dru gie ogra$ nie jest rów -
no znacz ne z wy gra$ czy po ko na$,
prze ciw nie: su ge ru je, !e zwy ci# stwo
zo sta $o osi% gni# te w spo sób nie do ko& -
ca uczci wy. Chcia $o by si# z$o "li wie po -
wie dzie', !e my tak lu bi my prze kr# ty,
!e wi dzi my je wsz# dzie, na wet w spo -
rcie. Nie daw no sar ka stycz nie na pi sa -
$em w jed nym z fe lie to nów, !e ogry -

wa niu jest w sta nie do rów na' tyl ko
moc na re to ry ka ty pu: zmia" d"y li ich,
zma sa kro wa li, roz strze la li. Wy star -
czy, !e ja ka" dru !y na wy gra dwa me -
cze z rz# du, by na tych miast po ja wi $y
si# na g$ów ki: znów roz strze la li ich,
zma sa kro wa li, zmia" d"y li, ska so wa li.

W j# zy ku nie ist nie je po j# cie mo dy, to
jest za re zer wo wa ne dla kro ju gar de ro -
by, d$u go "ci kra wa ta, sty lu ma ry nar -
ki… Ka! dy mo !e by' mod nym, nie jest
to jed nak !a den przy mus. W j# zy ku li -
czy si# na to miast po praw no"' sty li -
stycz na i chc%c osi% gn%' ten cel, trze -
ba by' prze ciw mo dzie i nie ule ga'
bez sen sow nym no wo "ciom. Cze mu
na przy k$ad s$u !y na tr#t ne wtr% ca nie
s$o wa praw da, sto so wa nie nic nie
zna cz% cych skró tów czy ko& cze nie
zda nia prze ci% g$ym tak? To bar dzo
smut ne, je "li cz$o wiek nie pa nu je
nad po to kiem swo jej wy po wie dzi,
ule ga j%c krót ko trwa $ym mo dom.

– Nie wszyst ko, co wkro czy !o do na -
sze go j" zy ka, za s!u gu je na kry ty k",
z za po #y cze$ i in no wa cji j" zy ko -
wych czer pie my tak #e du #o ko rzy %ci.

– Oczy wi "cie, cho' by "my tu sp# dzi li
kil ka na "cie go dzin nie do cze ka si# pa -
ni ode mnie ja kie go kol wiek po t# pie nia
na przy k$ad kom pu te ra, to ne ra, d"oj sti -

ka, ska ne ra i tak da lej, nie po wiem tak -
!e nic kry tycz ne go na te mat spó% ek jo -

int ven tu re, di le rów, mar ke tin gów…
po nie wa! nie ma za mien ni ków, a !y wa,
po tocz na mo wa mu si by' (ró d$em
pul su j% cym in no wa cja mi! Ja ko Po lak
mo g# po wie dzie', !e bar dzo si# cie sz#,
!e po 1989 ro ku te s$o wa do pol sz czy -
zny we sz$y, przede wszyst kim wy pe$ -
ni $y istot n% lu k# lek sy kal n%, a po
dru gie s% zna kiem kul tu ro we go, cy wi -
li za cyj ne go nor mal nie nia Pol ski. Iry tu -
j% mnie na to miast an gli cy zmy, któ re nie
s% po trzeb ne, za st% pi $y bo wiem s$o wa,
któ re do tych czas do sko na le spe$ nia $y
swo je funk cje, a w do dat ku an gli cy zmy
owe sta j% si# s$o wa mi mod ny mi. Lu dzie
ju! o nic nie pro sz#, o nic si# nie ubie -

ga j#, nie sta ra j# si! o nic, mu sz% na to -
miast apli ko wa$, mnie to s$o wo za wsze
ko ja rzy' si# b# dzie z no men kla tu r%
praw ni cz%, na przy k$ad z apli ka cj% s% -
do w%. Przej rzy ste sfor mu $o wa nie po -

rz# dek ob rad wy par $a agen da po sie dze -

nia, cha rak te ry za cj! za st% pi$ ma ke up.

Je "li ku pu j%c "ru by, czy tam, !e s% one
de dy ko wa ne do ja kie go" tam ty pu
"cian, a pi smo z urz# du in for mu je
mnie, !e do kon tak tów ze mn% de dy ko -

wa na zo sta $a pa ni XX, to pro sz# si# nie
dzi wi', !e wpa dam w z$o"'. To s% do -
s$ow ne, bez re flek syj nie prze no szo ne
t$u ma cze nia. Dzi siaj co trze ci Po lak nie
u!y wa ju! w roz mo wie od po wie dzi:
tak, ow szem, pew nie, oczy wi &cie, za st# -
pu je je s$o wem do k%ad nie. Mic kie wicz

uro dzi% si! w No wo gród ku? – od po -
wied( brzmi: Do k%ad nie. Ju rek si! "e -

ni? – od po wied( brzmi: Do k%ad nie.

Cze mu za wdzi# cza my ten obrzy dli wy
na wyk? Bez my"l ne mu na "la dow nic twu
j# zy ka an giel skie go, w któ rym mo! na
przy tak n%' za po mo c% krót kie go yes lub
nie co d$u! sze go exac tly, co w do s$ow -
nym t$u ma cze niu zna czy do k%ad nie. 

– Bro ni Pan Pro fe sor s!ów zwi& za -
nych z elek tro ni k&, ale one prze ni ka -
j& tak #e do #y cia co dzien ne go,
na przy k!ad cz" sto s!y szy my, #e kto%
idzie si" zre se to wa', a nie od po cz&'. 

– Pierw szy raz us$y sza $em to w bar -
dzo dra ma tycz nym mo men cie, po tra -
ge dii w ko pal ni Ha lem ba, kie dy by $o
ju! wia do mo, !e !a den z gór ni ków nie
prze !y$ i ra tow ni cy wy je cha li na po -
wierzch ni#. Dzien ni karz za py ta$ jed -
ne go z nich: Jak si! pan czu je, co b! -
dzie pan te raz ro bi%? Ra tow nik
od po wie dzia$: Mu sz! si! te raz zre se -

to wa$. Ter min in for ma tycz ny re se to -

wa$, ozna cza j% cy przy wró ce nie kom -
pu te ro wi pro gra mu, zo sta$ u!y ty
w zna cze niu ‘zre ge ne ro wa' si#, od po -
cz%'”. Na wet tak ex de fi ni tio ne kon -
ser wa tyw na i za cho waw cza in sty tu cja,
ja k% jest Ko "ció$, si# ga po te no win -
ki lek sy kal no -me ta fo ry za cyj ne. Re set

i re se to wa nie w j# zy ku pu bli cy sty ki,
zw$asz cza po li tycz nej, ma j% ju! cha -
rak ter obie go wy. Ni ko go nie dzi wi za -
po wied(, !e mu si my zre se to wa$ na sze
po gl% dy na te mat cze go" tam. Za po !y -
cze nia z rze czy wi sto "ci elek tro nicz nej
s% co raz cz#st sze. To masz Lis po wie -
dzia$ kie dy": Co my tu mó wi my o re -

se cie na szej po li ty ki wo bec Sta nów

Zjed no czo nych, sko ro oni ju" nam

daw no po wie dzie li de le te… Te prze nie -
sie nia s% (ró d$em na wet pew nej fa scy -
na cji, za czy na j% mnie jed nak dra! ni',
kie dy s% nad u!y wa ne. M$o dzi lu dzi co -
raz rza dziej mó wi% al bo tak, al bo

tak, za st# pu j%c go zda niem: to jest sy -

tu acja ze ro -je dyn ko wa. 
– Te prze nie sie nia z rze czy wi sto -

%ci elek tro nicz nej, in for ma tycz nej
za bu rza j& ko mu ni ka cj" mi" dzy po -
ko le nio w&, by wa, #e nie któ re wy po -
wie dzi s& ca! ko wi cie nie zro zu mia !e.

– Ba da cze kul tu ry co raz cz# "ciej
przy wo $u j% teo ri# zde rze nia cy wi li za -
cji Sa mu ela Hun ting to na. Mo !e je go

prze wi dy wa nia star' na po zio mie kul -
tu ro wym po mi# dzy cy wi li za cja mi za -
czy na j% si# kon kre ty zo wa' w po sta ci
po dzia $u ludz ko "ci na tych, któ rzy
tkwi% w rze czy wi sto "ci elek tro nicz nej,
i tych, któ rzy po ru sza j% si# w niej bez -
rad nie. Kie dy wy po wia dam si# o cz# -
stych za cho wa niach m$o dych, po s$u -
gu j# si# for mu $%, !e to za cho wa nie jest
nie tyl ko smut no -gro te sko we, ale w$a -
"ci wie "wiad czy o wy pad ni# ciu z ko -
du kul tu ro we go. Znów mu si my 
wró ci' do zja wi ska mo dy j# zy ko wej.
Za ch$y "ni# cie si# an gielsz czy zn%, jak -
by "my chcie li nad ro bi' stra co ny czas,
wkro czy $o tak !e w sfe r# fo ne tycz n%,
wszyst ko za czy na si# an gli cy zo wa'.

– Mo #e to jed nak tyl ko chwi lo we
za uro cze nie.

– Mo g# zro zu mie', !e na naj po pu -
lar niej sze go me dial nie pi$ ka rza an giel -
skie go Da vi da Bec kha ma wszy scy
dzi" mó wi% Dej wid Bec kham, ale je -
"li spra woz daw ca spor to wy, re la cjo nu -
j%c prze bieg ja kie go" bie gu nar ciar skie -
go, w któ rym zwy ci#z ca osi% gn%$
mia! d!% c% prze wa g# nad resz t% za wod -
ni ków, mó wi, !e nie ma cze go ko men -
to wa', bo to by $a wal ka Dej wi da

z Go lia tem – to "wiad czy o wy pad ni# -
ciu z ko du kul tu ro we go. In ny przy k$ad:
nie tak daw no sie dz% ca na pa ni miej -
scu stu dent ka pod czas eg za mi nu
bez rad nie po szu ki wa $a roz wi ni# cia
po rów na nia sil ny jak… Mo je pod po -
wie dzi – naj pierw ge sty imi tu j% ce ro -
gi, pó( niej pod su ni# cie jej sko ja rze nia
z „Bart kiem”, naj star szym drze wem
w Pol sce – nie przy nio s$y jed nak re -
zul ta tów. Wresz cie po d$u gim na my -
"le pa da od po wied(: Pa nie pro fe so rze,

b! d! szcze ra – sil ny jak Pu dzian.

W sko ja rze niach nie po ja wi$ si# ani tur,
ani d#b. Stu dent ka, dziec ko ma so wej
wspó$ cze snej wy obra( ni in ter ne to -
wej, ma sko ja rze nie tyl ko z na szym si -
$a czem Ma riu szem Pu dzia now skim.
O czym to "wiad czy? O wy pad ni# ciu
z ko du kul tu ro we go.

– (rod ki ma so we go prze ka zu nie
s& pod sta wo wym ogni wem edu ka -
cyj nym, mo #e na le #a !o by szu ka'
przy czy ny te go sta nu na po zio mie
pro gra mów szkol nych?

– Pew nie tak. Je den z mo ich ko le gów,
pro fe sor li te ra tu ry sta ro pol skiej, po wie -
dzia$ mi przed pa ro ma dnia mi, !e jesz -
cze kil ka na "cie lat te mu, kie dy rzu ci$ ha -
s$o „Ilia da”, re ak cj% by$ w$a "ci wy
od zew na sa li. Nie co pó( niej, gdy mu -
sia$ do po wia da' „Ilia da Ho me ra”, jesz -
cze by $o nie (le. Dzi siaj mó wi „Ilia da

Ho me ra”, do da je „sta ro "yt na Gre cja”

i na dal po dru giej stro nie jest ci sza. To
wszyst ko jest efek tem nie ko& cz% cej si#
fa li re for my edu ka cyj nej, a mie li "my ta -
ki po ziom kur su kul tu ro wo -hi sto rycz -
no -li te rac kie go, któ re go za zdro "ci li
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nam Niem cy, Fran cu zi, Ame -

ry ka nie. Dzi siej sze pro gra my

po zba wio ne s! kon tek stu hi -

sto rycz ne go, kul tu ro we go,

a za bój cza mo da na wszech -

obec ne te sty nie sprzy ja

wszech stron ne mu wy kszta" -
ce niu. 

– Po zwo l! so bie za cy to -
wa" s#o wa Pa na Pro fe so ra:
Mo wa !l" ska to jest pi#k na
ska mie li na sta ro pol ska.
Ska mie li na ci" gle $y j" ca,
któ ra po zwo li %a Alek san -
dro wi Brückne ro wi po wie -
dzie&, $e to jest mo wa Re jów
i Ko cha now skich…

– Po wtó rzy "em to za

Brückne rem i za in ny mi

hi sto ry ka mi j# zy ka. Rze -

czy wi $cie to jest ogól no j# -
zy ko wa pra wi d"o wo$%, &e
to, co jest na kra' cach da -

ne go ob sza ru j# zy ko we go,

jest z na tu ry ar cha icz ne,

zbli &o ne do sta nów daw -

nych j# zy ka. (l!sk for mal -

nie zo sta" od"! czo ny od Pol -

ski w XIV wie ku i w"a $nie

dla te go za kon ser wo wa "a si#
tam sta ro polsz czy zna w sta -

nie, mo& na po wie dzie%, nie na ru szo -

nym…

– Pi sze Pan Pro fe sor o tym nie mal
w ka$ dym fe lie to nie w „%l& sku”.
Na si czy tel ni cy od bli sko 20 lat, czy li
od po cz&t ku ist nie nia mie si!cz ni ka
wy pa tru j& „%l& skiej oj czy zny pol sz -
czy zny”. Je ste 'my ogrom nie wdzi!cz -
ni za te cen ne co mie si!cz ne lek cje.

– W tej ru bry ce sta ram si# o to, aby

lu dzie u$wia do mi li so bie, &e $l!sz czy -

zna jest mo w! na szych przod ków.

W ubie g"ym ro ku we wrze $niu po $wi# -
ci "em swój fe lie ton dy dak tycz nym wa -

lo rom $l! skich gwar, po nie wa& wci!&
zdu mie wa mnie, dla cze go w pro gra mie

j# zy ka pol skie go nie ma miej sca na eks -

po no wa nie wy j!t ko wej ar cha icz no $ci

tej re gio nal nej od mia ny j# zy ka. Dzi$
z per spek ty wy mo ich kil ku dzie si# ciu lat

cz"o wie ka ucz! ce go si# i ucz! ce go in -

nych nie mo g# zro zu mie%, dla cze go

w tak ni k"ym stop niu si# ga si# do gwa -

ry. Ucze' ma pra wo zdu mie wa% si#,
dla cze go jest rz i „& z krop k!”. A wy -

star czy, aby ws"u cha" si# w mo w#
w swo ich ro dzin nych do mach, do -

strzeg" by wów czas bez tru du, &e mó wi!
oni grzi by, przi szed!, przi je cha!, trzi…
Po dob nie jest z u i z „o z kre sk!”. (l! -
za cy mó wi! Bar bor ka, moj, go ra dzi -

wi% si# wi#c po zo sta je, &e na uczy cie -

le nie wy ko rzy stu j! tej po mo cy

dy dak tycz nej, ja k! jest mo wa $l! ska.

Nie jed no zja wi sko za ku te w obo wi! zu -

j! ce nor my sta "o by si# przej rzy ste, ale

przede wszyst kim zro zu mia "e. My $l!c

o na szym dzi siej szym spo tka niu, przy -

po mnia "em so bie pew ne zda rze nie

z za j#% z przy spo so bie nia woj sko we go.

Je den z mo ich ko le gów, otrzy maw szy

py ta nie na te mat wspó" dzia "a nia cz# $ci

przy od da wa niu strza "u, po wie dzia":
Kie dy po ci" gam za cyn giel…” nie

zd! &y" do ko' czy% i us"y sza": „Sia daj,
dwó ja”. Do sta" dwó j#, po nie wa& po wie -

dzia" cyn giel, a mia" po wie dzie% spust,
j# zyk spu sto wy. Pi kan te rii te mu do da -

je fakt, &e ów na uczy ciel, kie dy prze -

szed" na eme ry tu r#, wy je cha" na sta "e
do Nie miec. Cyn giel to rze czy wi $cie

ger ma nizm, ale wro $ni# ty w pol sz -

czy zn# tak jak ry nek, ga nek, ryn na... Za -

miast wi#c wy gry wa% ze $l! skiej gwa -

ry wszyst ko to, co jest w niej

in struk tyw ne, wy $mie wa no j!, t# pio no,

tro pio no ger ma ni zmy. 

– Na te mat gwa ry 'l& skiej to cz& si!
wci&$ pe# ne emo cji dys ku sje w kr! -
gach po li ty ków, j! zy ko znaw ców, hi -
sto ry ków, so cjo lo gów… Mo wie 'l& -
skiej to nie prze szka dza, wci&$ ma
si! do brze.

– Szcze gól nie wi da% to na przy k"a -

dzie Gór ne go (l! ska, gdzie no bi li tu -

je j! wie le im prez i kon kur sów. Wy -

star czy wspo mnie% „Po na szy mu,

czy li po $l! sku” Ma rii Pa' czyk, któ -

ry od dwu dzie stu pi# ciu lat s"a wi bo -

gac two, ale za ra zem i ró& no rod no$%
gwa ry. Nie wy obra &am so bie ro ku ka -

len da rzo we go bez te go li sto pa do we -

go spo tka nia w Za brzu czy Ka to wi -

cach… 

– Nasz mie si!cz nik %l&sk”
ob cho dzi w tym ro ku dwu dzie -
sto le cie. To czas sprzy ja j& cy
re flek sji. Nie ste ty co raz cz! -
'ciej s#y szy my, $e wy da nia pa -
pie ro we mu sz& ust& pi" miej sce
elek tro nicz nym. Czy Pan Pro -
fe sor te$ tak s& dzi?

– Mo je czy ta nie in for ma cji

elek tro nicz nych ko' czy si#
na na g"ów ku. Mu sz# przy zna%,
&e nie prze czy ta "em jesz cze ani

%wier ci stro ny ksi!& ki ani ga ze -

ty elek tro nicz nej. Czy tam tyl ko

ksi!& ki i ga ze ty pa pie ro we. 

– Mo $e jed nak to sko( czy
si! na na szym po ko le niu?

– Nie wy klu czam, &e tak b# -
dzie. Da ne o czy tel nic twie nie

tyl ko w Pol sce, ale w Eu ro pie

i jesz cze da lej $wiad cz! o tym, &e
ju& dzi siej si trzy dzie sto lat ko wie

spo ra dycz nie si# ga j! do ksi! &ek

i ga zet pa pie ro wych, stu den ci po -

lo ni sty ki nie wsty dz! si# przy -

zna%, &e w ogó le nie czy ta j! ga -

zet i mo& na by na tym ob ra zie

po prze sta%, ale… jak po wie dzia"
kie dy$ Umber to Eco, &e w do mu

za wsze mu si by% $wiecz ka, po -

nie wa& pr! du mo &e za brak n!%
i ko niecz na jest ta &e la zna re zer wa. Czy

tak trud no so bie wy obra zi%, &e znaj dzie

si# kie dy$ ja ki$ sza le niec, któ ry zbu rzy

ca "y sys tem in for ma tycz ny? I co wte -

dy? Ca "y do ro bek twór czy prze sta nie

ist nie%? Dla te go &y wot ksi!& ki nie jest

za gro &o ny. W wy wia dzie rze ce Umber -

to Eco nie ma w!t pli wo $ci: one nie

znik n!. Czy prze trwa j! ga ze ty, te go nie

wiem, ale nie wy obra &am so bie na przy -

k"ad Ka to wic bez wa sze go, na sze go

„(l! ska”, tak jak nie wy obra &am so bie

Wro c"a wia bez „Od ry”. W mo im &y cio -

ry sie te dwa (l! ski cu dow nie si# do pe" -
nia j!, uro dzi "em si# i wy cho wa "em

na Gór nym, od po nad pi#% dzie si# ciu lat

je stem na Dol nym, a w $rod ku mam

jesz cze swo j! uko cha n! Opolsz czy zn#.
Po dob nie w sfe rze kul tu ro wej kom po -

nu j! si# „(l!sk i „Od ra” – dwa naj po -

wa& niej sze i naj lep sze mie si#cz ni ki

spo "ecz no -li te rac ko -kul tu ral ne w Pol -

sce.

– Mo $e na ko niec ma Pan Pro fe -
sor ja kie' $y cze nia pod ad re sem
dzien ni ka rzy.

– )e by prze sta li we wszyst kim do szu -

ki wa% si# sen sa cji, &e by ode szli od hi -

per bol lek sy kal nych, za cho wy wa li sty -

li stycz ny z"o ty $ro dek, któ ry jest

gwa ran cj! po wo dze nia i suk ce su. Tym,

co mnie w dzi siej szym $wie cie dzien -

ni kar skim naj bar dziej te raz iry tu je,

jest ch#% przy ci! gni# cia czy tel ni ka s"o -

wem epa tu j! cym, s"o wem sen sa cyj nym.

– Dzi! ku j! za roz mo w!. 
!
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Nie wy obra $am so bie ro ku ka len da rzo we go bez „Po na szy mu, czy li
po %l" sku” Ma rii Pa& czyk
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Wy ra zem naj bar dziej bez po !red nie go zwi"z ku #l" ska z mu zy k" skan dy-
naw sk" by $a dla mnie – we wcze snej m$o do !ci – twór czo!% nie od &a $o wa nej pa-
mi' ci Ry szar da Rie dla i Ja na „Kyk sa” Skrze ka, któ rzy cz' sto bez opo ru, a na-
wet z po wo dze niem, !pie wa li „po nor we sku”, co w &ar go nie roc ko wym ozna cza
ni mniej ni wi' cej, a uda wa ny an giel ski. – S$u cha j"c ich, nie do!%, &e nie mia-
$o si' po czu cia dys kom for tu, to jesz cze na bie ra $o si' prze ko na nia, &e oni na-
praw d' czu j" blu esa, cho% to oczy wi !cie by $a ma $o nor we ska mu zy ka.

Le gen da o sied miu
ma rze niach
(s!o wa do mu zy ki nor dyc kiej)

Si be lius i AB BA

By !o to w tym sa mym cza sie,
w któ rym mu zy ka nor dyc ka

spro wa dza !a si" w mo jej #wia do mo-
#ci do rap tem trzech na zwisk, z któ-
rych dwa mia !y pol skie ko no ta cje.
Twór c" na ro do we go sty lu nor we-
skie go, Nor we ga o szkoc kim ro do-
wo dzie – Edvar da Grie ga – przed sta-
wia no mi ja ko „Cho pi na Pó! no cy”,
z ko lei je go ro dak, sak so fo ni sta Jan
Gar ba rek, ma pol skie ko rze nie,
o czym #wiad czy sa mo na zwi sko ar-
ty sty. Tym trze cim by! Je an Si be lius,
naj bar dziej wte dy nor dyc ki i ta jem-
ni czy, a tak $e – jak na pó! noc ne kra i-
ny przy sta !o – mrocz ny. Ten piew-
ca Fin lan dii i wol no mu larz uro dzi!
si" jed na ko wo$ w ro dzi nie szwedz-
ko j" zycz nej. A sko ro ju$ o Szwe cji
mo wa, oczy wi #cie nie mo g!em
w dzie ci% stwie nie s!y sze& o ze spo-
le AB BA. Mu sia !o jed nak up!y n'&
bar dzo wie le lat, by sta !o si" dla
mnie (za wzi" te go wszak wte dy mi-
!o #ni ka roc ka pro gre syw ne go i jaz-
zu) oczy wi ste, $e ta mu zy ka w sam
raz dla mo ich ro dzi ców two rzo na by -
!a przez rze czy wi stych mi st-
rzów zgrab nej, kunsz tow nej
pio sen ki, a har mo nie wo kal ne
gru py mia !y i#cie be atle sow-
ski (tu tak $e my #l" o kunsz cie)
ro do wód i si" ga !y – dzi siaj ju$
nie omal nie do st"p nych w mu-

zy ce pop – wy $yn... Ale wró& my
do isto ty rze czy...

Epos Ka le va la

sta! si" dla Si be liu sa (ró d!em nie wy-
czer pa nych in spi ra cji mu zycz nych.
Kom po no wa!, wy zna j'c mi !o#& oj-
czy( nie, cho& za ra zem tej, któ ra mi-
!o #ci' t' go za ra zi !a. Z przy sz!' $o -
n' Aino l' ko re spon do wa! z Wied nia,
pi sz'c po szwedz ku, ona od pi sy wa -
!a po fi% sku. Czy$ nie #l' skie to bar-
dzo...?

Si be liu sa uzna no za twór c" na ro-
do we go sty lu fi% skie go. A je go dzie-
si" cio mi nu to wy, po cho dz' cy z 1899
ro ku, po emat Fin lan dia przy czy ni!
si" do bu dze nia w#ród Fi nów pa trio-
ty zmu, co z ko lei spo wo do wa !o, $e
Ro sja nie bar dziej jesz cze po sta no wi-
li przy !o $y& si" do ru sy fi ka cji te go
skraw ka im pe rium. Ta ki by! to zresz-
t' czas w ów cze snej Eu ro pie Wa gne-
ra, Czaj kow skie go, )iur lio ni sa, Ver-
die go... W tym ro ku mi nie 150 lat
od uro dzin twór cy Ka re lii. T" sa m'
rocz ni c" ob cho dzi& b" d' Du% czy cy
wci'$ pa mi" ta j' cy o Car lu A. Nie lse-

nie. Ten jed nak po za Da ni'
po pu lar no #ci wi"k szej nie zy -
ska!.

Ka le va la to tak $e in spi ra cja
dla wie lu fi% skich ze spo !ów
roc ko wych. Je den z nich od ty-
tu !u po ema tu przy j'! na zw". To

wci'$ bi j' ce (ró d!o mo ty wów dla
skan dy naw skiej mu zy ki jaz zo wej
i jaz zroc ko wej (cze go przy k!a dem
cho cia$ by twór czo#& Edwar da Ve sa-
li, swe go cza su cz!on ka Ka le va li),
a po la tach zw!asz cza me ta lo wej – co
s!y cha& w twór czo #ci licz nych wy ko-
naw ców od Amor phis po Ni gh twish.
Na wet w Mo skwie, gdzie, jak wi da&,
fi% skie sen ty men ty nie wy ga sa j',
w 2007 ro ku, po wsta! fol ko wo -me ta-
lo wy ze spó! o na zwie Ka le va la. 

Sce na roc ko wa, jaz zroc ko wa i fol-
kroc ko wa w kra jach nor dyc kich
od schy! ku lat sze#& dzie si' tych ubie -
g!e go wie ku im po nu je nie tyl ko licz-
b' wy ko naw ców, ale przede wszyst-
kim mu zycz ny mi ho ry zon ta mi.
W Fin lan dii dzia !a !y: Ta sa val lan
Pre si dent ti (i so lo wo jej li der Juk ka
To lo nen), Wi gwam (i #wiet ni zwi'-
za ni z nim Pek ka Po hjo la oraz Bry-
tyj czyk Jim Pem bro ke), Elon kor-
juu, Apol lo (ze wspo mnia nym
Edwar dem Ve sa l'). W Da nii: Thor’s
Ham mer, Cul pe per’s Or chard, Hur-
dy Gur dy, Pan, The Old Man & The
Sea, Mid ni ght Sun, Be efe aters, Ache.
W Nor we gii: Po pol Ace, Ju ni pher
Gre ene, Aunt Ma ry, Ru phus.
W Szwe cji: Bo Hans son (ch"t nie si"-
ga j' cy do pro zy Tol kie na), Di ce (ze-
spó! o ta kiej na zwie dzia !a! te$
w Niem czech Za chod nich), Ar be te &
Fri tid, Ma de In Swe den, Al gar nas
Trad gard, Pan ta Rhei, Ka ipa, Con-
tact, a przede wszyst kim fe no me nal-
na, awan gar do wa i wir tu ozow ska
Za mla Mam maz Man na (vel Za mla,
vel von Za mla, vel Sam la Ma mas
Man na itd.) czy spo krew nio na z ni'
Ramlösa Kvallär. Z dwo ma ostat ni-
mi zwi' za ny by! wir tu oz akor de onu,
ale te$ mul tiin stru men ta li sta, wy-
bit ny mu zyk Lars Hol l mer. Tu te$ in-
te re su j' ce al bu my na gry wa !a for-
ma cja Keb ne ka ise. Na zw" wzi" !a
od naj wy$ szej w kra ju gó ry. Z Is lan-
dii, któ ra dzi# wy da je z sie bie dzie-
si't ki ze spo !ów i so li stów oraz wprost
kreu je no we sty li sty ki po stroc ka
spod zna ku Óla fu ra Ar nald sa, Si gur
Rós, Múm czy Of Mon ster and Man,
wte dy po cho dzi! na przy k!ad bar dziej
kla sycz nie roc ko wy Trúbrot. A prze-
cie$ to tyl ko przy k!a dy... 

Gros z wy mie nio nych wy ko naw-
ców z kra jów nor dyc kich gu sto wa !o
od schy! ku lat sze#& dzie si' tych w es-
te ty kach ty po wych dla ró$ nych ów -
cze snych od mian an glo sa skie go roc-
ka czy na wet blu esa. Wie le jed nak
w spo sób fa scy nu j' cy i kon se kwent-
ny !' czy !a t" mu zy k" z lo kal n' tra dy-
cj', co mi mo usil nych prób, ba… przy
b!o go s!a wie% stwie ofi cjal nych czyn-
ni ków rz' do wych, nie uda wa !o si"

JA CEK 
KU REK

Do brzy lu dzie, je !li "a ska, 
Nie dziw cie si# zbyt nio te mu,

$em w dzie ci% stwie !pie wa" wie le.
Ka le va la
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pra wie w ogó le w ów cze snej Pol sce,
mo !e z po mi ni" ciem twór czo #ci
Skal dów (no men omen na zwa ozna-
cza j$ ca bar dów daw nej Skan dy na-
wii). Idiom pó% noc no eu ro pej skie go
folk lo ru i tra dy cji zo sta% przez Skan-
dy na wów (po dob nie jak by %o to
na prze %o mie lat sze#& dzie si$ tych
i sie dem dzie si$ tych w Wiel kiej Bry-
ta nii) per fek cyj nie i na naj roz ma it sze
spo so by wy zy ska ny, co cie ka we – nie
tyl ko w roc ku pro gre syw nym czy
folk -ro ku, ale te! w mu zy ce awan gar-
do wej, eks pe ry men tal nej, nie jed no-
krot nie ory gi nal nej i wy so ce wy ra fi-
no wa nej.

Rock od Knu ta Ham su na 

do Wi tol da Pi lec kie go

Wspó% cze sna mu zy ka ze spo %ów
z sze ro ko po j" te go kr" gu he avy

me ta lu od wo %u je si" za rów no do dzie%
o cha rak te rze epic kim, jak i do pro-
stych, nie raz na sy co nych prze wrot-
nym po czu ciem hu mo ru (o któ ry
do#& ste reo ty po wo Skan dy na wów
si" ra czej nie po dej rze wa). Naj ch"t-
niej czer pi$ z tra dy cji przed chrze #ci-
ja' skich i pe ne tru j$ okul ty stycz ne
prze strze nie, a zw%asz cza tak bli sk$
roc ko wi pier wot no#&, spon ta nicz-
no#&, pro sto t" i dzi k$ ener gi", co
ilu stru je cho cia! by twór czo#& fi'-
skich ze spo %ów, En si fe rum, Fin n troll
czy Kor pi klia ni, któ re go li der Jon ne
Järvelä #pie wa% we wcze #niej szych
eta pach twór czo #ci w j" zy ku sámi. Ta
mu zy ka dy stan su je si" od fi lo zo fii na-
ro dów, sku pia j$c na ple mien no #ci
i sprzy ja upo wszech nia niu lo kal nych
mi to lo gii. Ale ów folk ma te! for m"
bar dziej wy ra fi no wa n$, pro gre syw n$,
jak na przy k%ad w przy pad ku szwedz-
kie go ze spo %u Ri tu al, któ ry roc ko w$
eks pre sj" %$ czy z za sto so wa niem ta-
kich in stru men tów, jak bu zu ki, man-
do li na czy nie prze bra na wprost mno-
go#& in stru men tów per ku syj nych.
Po wsta j$ te! p%y ty tak li te rac ko bo ga-
te, jak Det Vil de Kor ze spo %u Lumsk,
do – jak sam ty tu% wska zu je – po ezji
Knu ta Ham su na. 

Prze mo! ne jest ci$ !e nie nor dyc kie-
go me ta lu do pod nio s%ych epic ko #ci,
cze go prze ja wem jest mu zy ka po pu-
lar ne go ze spo %u The rion. Gru pa ta
po wsta %a w 1987 ro ku. Jej twór-
czo#& wy ra sta z de ath me ta lu, dzi#
jed nak %$ czy me tal z mu zy k$ pro gre-
syw n$, fol ko w$, kla sycz n$, za mie-
nia j$c kon cer ty w efek tow ne ope ro-
we wi do wi ska z udzia %em chó rów
i ma j$c w sk%a dzie wy kszta% co ne
so pra nist ki. Za %o !y ciel gru py, Chri -
sto fer Johns son, in te re su je si" okul-
ty zmem i ró! ny mi od mia na mi mi to-

lo gii. Tek sty The rio nu pi sa ne s$
w wie lu j" zy kach, mi" dzy in ny mi
w sta ro grec kim, he braj skim, %a ci'-
skim, aka dyj skim, eno chia' skim…
Nie ogra ni czo na wprost in wen cja
i brak l" ku przed pod j" ciem ja kie go-
kol wiek ar ty stycz ne go ry zy ka po-
zwo li %a ze spo %o wi na gra& na wet 
p%y t" z po pu lar ny mi pio sen ka mi
fran cu ski mi Les Fleurs Du Mal
(2012). Od de ath me ta lu roz po czy-
na %a si" twór czo#& jed ne go z naj bar-
dziej kre atyw nych ze spo %ów we
wspó% cze snym roc ku, szwedz kiej
gru py Opeth, dzi# zde cy do wa nie
mniej me ta lo wej, za to zna ko mi cie
two rz$c rock pro gre syw ny o du !ym
po ten cja le me lo dycz nym i wir tu o-
zow skich in kli na cjach. Ta mu zy ka
zda je si" wprost ucie le #nia& no stal-
gi" pó% no cy... 

Z kla sy ki wy rós% me ta lo wy fe no-
men ory gi nal nej fi' skiej for ma cji
Apo ca lyp ti ca, któ ra na pierw szych
p%y tach pre zen to wa %a me ta lo wy re-
per tu ar ze spo %ów ta kich, jak Me tal-
li ca, Pan te ra, Se pul tu ra i po cz$t ko-
wo sk%a da %a si" je dy nie z czte rech
wio lon cze li stów. W jej do rob ku
szcze gól ne miej sce ma j$ utwo ry
Edvar da Grie ga Hall of the Mo un ta -
in King czy wa ria cje wa gne row-
skie. Ze spo %em, któ ry rów nie! roz-
po cz$% dzia %al no#& mu zycz n$
od gra nia co ve rów, lecz w nie d%u gim
cza sie wy bi% si" na god n$ uwa gi i po-
dzi wu nie pod le g%o#&, jest po wsta %y

w 1994 ro ku pre zen tu j$ cy de li kat n$
od mia n" roc ka pro gre syw ne go Air-
bag. Do kla sy ki i tol kie now skich
mo ty wów od wo %u je si" ch"t nie Pär
Lindh. Czo %ów k" pro gre syw ne go
roc ka sta no wi nor we ski ze spó%
o hisz pa' skiej na zwie Gaz pa cho
czy szwedz ki The Flo wer Kings.
Z au ry pó% noc nych wie rze', barw
nie ba, du cha, na stro jów wy ra sta
eru dy cyj na mu zy ka nor we skiej gru-
py Ulver, któ ra za czy na %a od black
me ta lu wzbo ga co ne go w$t ka mi fol-
ko wy mi, by prze kszta% ci& si" w ze-
spó% si" ga j$ cy do wie lu (ró de% mu-
zycz nych, w tym cza sów psy cho de lii
an glo sa skiej ko' ca lat sze#& dzie-
si$ tych (zna ko mi ty al bum Chil dho-
od’s End z 2012 r.) i elek tro ni ki. Dru-
ga p%y ta Ulve ra Kvelds san ger (1995)
by %a pierw szym wy daw nic twem ze-
spo %u me ta lo we go na gra nym
z udzia %em wy %$cz nie aku stycz nych
in stru men tów, a tek sty #pie wa no
w j" zy ku sta ro du' skim. Al bum The-
mes From Wil liam Bla ke’s The Mar-
ria ge Of He aven And Hell (1998)
sta no wi% mu zycz n$ wi zj" dzie %a
Bla ke’a. Szwedz ki, po cho dz$ cy
z Fa lun, Sa ba ton z p%y ty na p%y t"
opo wia da nie tyl ko skan dy naw skie
hi sto rie, któ re tra fia j$ do wy obra(-
ni uczniów bar dziej ni! wszel kie naj-
sta ran niej sze na wet re kon struk cje.
W 2010 ro ku gru pa wy da %a al bum
Co at Of Arms z utwo rem Upri sing
po #wi" co nym Po wsta niu War szaw-
skie mu. Przez 28 ty go dni s%u cha& go
by %o mo! na na Li #cie Prze bo jów
Pro gra mu Trze cie go. P%y ta otrzy ma-
%a w Pol sce sta tus z%o tej, po dob nie
zresz t$ jak na st"p ne Ca ro lus Rex
(2012) i He ro es (2014). Ze spó%
otrzy ma% od mi ni stra obro ny na ro do-
wej, To ma sza Sie mio nia ka, pa mi$t-
ko we ofi cer skie kor dzi ki. Wspo m-
nia ny al bum He ro es przy wo %u je
mi" dzy in ny mi pa mi"& Wi tol da Pi-
lec kie go, Fran za Sti gle ra czy Ka re-
la Ja nou)ka. Wcze #niej ni! Sa ba ton,
bo w 2004 ro ku, black me ta lo wy
ze spó% Mar duk wy da% al bum Pla gue
An gel z po #wi" co nym po wsta niu
utwo rem War schau. 

Czar niej szy od cie! czer ni

Ales$ tak !e naj bar dziej mrocz-
ne w$t ki wspó% cze snej mu-

zy ki skan dy naw skiej, #ci #lej – nor we-
skie go black me ta lu. To mu zy ka,
któ rej ciem na ener gia sta %a si" te ma-
tem licz nych stu diów so cjo lo gicz-
nych i re li gio znaw czych. Po chwa %a
z%a i roz kwit sa ta ni zmu zna la z%y
szcze gól nie !y zn$ gle b" w Nor we gii,
w kra ju, w któ rym przez la ta na wet
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kre sków ki pod da wa ne by !y cen zu rze
ze wzgl" du na sto pie# agre sji, a fil my
do ty ka j$ ce uczu% re li gij nych – za ka-
zy wa ne. W Szwe cji &ar to wa no, &e !y-
wot Bria na w re &y se rii Ter ry’ego Jo-
ne sa z 1979 ro ku jest tak za baw ny, &e
za ka za no go ogl$ da% w Nor we gii. Ów
sta now czy od pór da wa ny prze mo cy,
ste ryl na hi gie na &y cia spo !ecz ne go nie
za po bie g!y, a jak mó wi wie lu na ukow-
ców – wr"cz sprzy ja !y, erup cji prze-
mo cy na nie spo ty ka n$ wcze 'niej
w mu zy ce roc ko wej ska l". Fe no men
nor we skie go black me ta lu ostat nich
dwóch de kad XX wie ku po ru sza
do dzi' wy obra( ni" i mno &y py ta nia
o kon dy cj" cy wi li za cyj n$ i gra ni ce
sztu ki. A na nie nie !a two zna le(%
kom plet ne od po wie dzi. Ja ko ga tu nek
na sy co ny sa ta ni stycz ny mi i an ty-
chrze 'ci ja# ski mi tre 'cia mi cz" sto,
po dob nie jak w przy pad ku szwedz kie-
go ze spo !u Ba tho ry, ewo lu owa! ku
w$t kom po ga# skim. Ima ge Kin ga
Dia mon da z du# skiej gru py Mer cy ful
Fa te prze j" ty zo sta! przez in ne ze spo-
!y black me ta lo we. To tzw. corp se
pa int, czar no -bia !y ma ki ja& (w grun-
cie rze czy po cz$t ki tej sce nicz nej
kre acji si" ga j$ cza sów po pu lar no 'ci
ze spo !u Kiss i Ali ce’a Co ope ra.).
W Nor we gii w la tach 1992–1996
pi"% dzie si$t ra zy pod pa la no ko 'cio !y.
Z za mi !o wa nia do te go s!y n$! Varg Vi-
ker nes twór ca pro jek tu mu zycz ne go
Bu rzum (na zwa po cho dzi z Tol kie-
now skie go wier sza o Pier 'cie niach
W!a dzy i ozna cza ciem no'%), dzia !a-
j$ cy w ze spo !ach May hem, Old Fu-
ne ral i Dark th ro ne. Ok!ad ka wy da ne-
go w 1993 ro ku mi nial bu mu tej
ostat niej gru py za ty tu !o wa ne go Aske
(Po pio "y) przed sta wia spa lo ny przez
Vi ker ne sa ko 'ció! Fan toft w Ber gen.
Mu zyk ten za mor do wa! Øyste ina
„Eu ro ny mo usa” Aar se tha, gi ta rzy st"
gru py May hem i za ra zem w!a 'ci cie-
la skle pu mu zycz ne go o na zwie He l-
ve te (pie k!o) w Oslo. Ska za ny na dwa-
dzie 'cia je den lat wi" zie nia wy szed!
w ro ku 2009 po szes na stu. Ze spó!
May hem w 1995 ro ku wy da! p!y t"
Dawn Of The Black He arts, a na jej
ok!ad ce by !o zdj" cie De ada (Per Yn-
gve Ohlin) z ze spo !u Mor bid, a po tem
May hem. Zdj" cie przed sta wia cia !o
mu zy ka po do ko na niu 8 kwiet-
nia 1991 ro ku sa mo bój stwa. W 1994
ro ku trzech mu zy ków black me ta lo we -
go ze spo !u Em pe ror ska za no na wi"-
zie nie za licz ne wy mie rzo ne w chrze-
'ci ja# stwo i po rz$ dek spo !ecz ny
prze st"p stwa. Wspó! za !o &y ciel gru py
i jej per ku si sta Bård „Faust” Eithun
od by! ka r" dzie wi" ciu lat wi" zie nia
z za s$ dzo nych czter na stu. Ga ahl (Kri -
stian Eivind Espe dal) z ze spo !u Gor-

go roth (ja !o wa kra ina w pó! noc no -za-
chod niej cz" 'ci Mor do ru) na dal
i wprost na wo !u je do dal szych pod pa-
le# i wy eli mi no wa nia re li gii chrze 'ci-
ja# skiej. Po ja wi !a si" tak &e od mia na
black me ta lu bez za &e no wa nia pro mu-
j$ ca na zizm. 

Gó ry Nor we gii, 
Wa sza Wy so ko!"...

Jestw dzi siej szych kra jach nor-
dyc kich tak &e, po wie dzia!-

bym wr"cz, przede wszyst kim 
prze strze# na mu zy k" jaz zo w$ o wy-
j$t ko wo ory gi nal nym cha rak te rze
i gra n$ z nie by wa !$ swo bo d$. Jazz
prze dzierz ga si" w mu zy k" prze pe!-
nio n$ po ezj$, kra jo bra zem, uro kiem
za k$t ków, z któ rych po cho dzi. )$ czy
si" w sub tel nych me lan &ach z kla sy-
k$. Ma lo wa ny de li kat ny mi kre ska mi
przy no si wy tchnie nie, zbli &a do na-
tu ry, po bu dza wy obra( ni", ilu stru je
ma rze nia. Prze sy co ny kon kret nym
da rem miej sca roz wi ja si" bez kom-
plek sów – w wol no 'ci – ku for mom,
któ rych nie trze ba kla sy fi ko wa%, po-
rz$d ko wa%, ogra ni cza%. Wy brzmie wa
kry sta licz nym pej za &em pó! no cy (Le-
gend Of The Se ven Dre ams Ja na
Gar bar ka z 1988 ro ku) czy te& je go
mi"k k$, at!a so w$ ci sz$ (p!y ty Lar sa
Da niels so na). Co nie bez zna cze nia
cz" sto two rzo ny jest przez ar ty stów
ma j$ cych so wi te wspar cie z bu d&e-
tu pa# stwa...

I prze cze sy wa% mo& na t" mu zy k"
skan dy naw sk$ i po szu ki wa% w niej

w$t ków, któ re j$ po wo !a !y do &y cia,
któ re za chwy ci !y jej twór ców. Ale te&
ona sa ma sta !a si" (ró d!em in spi ra cji
dla ar ty stów z po !u dnio wej, cie plej szej,
stro ny Ba! ty ku. Zna mien ne zresz t$, &e
w$ tek pol ski po wra ca na tych kar tach
nie raz... Do'% wspo mnie%, &e na p!y-
cie Krzysz to fa Ko me dy Astig ma tic
z 1966 ro ku, któ r$ za !o &y ciel wy twór-
ni p!y to wej ECM Man fred Eicher
uzna! za jed n$ z naj bar dziej prze !o mo-
wych p!yt w hi sto rii jaz zu, gra! Szwed
Ru ne Carls son, a na jed nej z ostat nich
p!yt To ma sza Sta# ki (któ ry w two rze-
niu p!y ty Astig ma tic rów nie& mia! swój
udzia!) Dark Ey es (2009) mo& na us!y-
sze% in stru men tal ny kunszt Skan dy na-
wów. Na mar gi ne sie skan dy naw sko -
-pol skie for ma cje spo tka% mo& na nie
tyl ko w jaz zie, cze go przy !a dem sk!ad
ze spo !u Cze s!a wa Mo zi la czy gru py
De Press. 

Czy b" dzie to mu zy ka Ja na Gar bar-
ka !$ cz$ ce go d(wi"k swo je go in-
stru men tu z g!o sa mi The Hil liard
En sem ble, czy trio roc ko wo -jaz zo wo -
-fol ko we Lu men Dro nes al bo Ter je
Ryp dal czy ze spo !y Tor da Gu sta -
vse na. Wszy scy ci wy ko naw cy na gry-
wa j$ dla nie miec kiej wy twór ni ECM,
po dob nie, jak uro dzo na w No wym
Jor ku, a miesz ka j$ ca w Da nii per ku-
sist ka i tan cer ka, wo ka list ka oraz
pia nist ka o pol sko -afry ka# skich ko-
rze niach Ma ri lyn Ma zur. Jej po cho-
dze nie – o czym nie bez du my po win-
ni 'my pa mi" ta% – po dob nie jak
ro do wód Ja na Gar bar ka 'wiad cz$
do bit nie o po kre wie# stwie pol skie go
i nor dyc kie go jaz zu. S$ i in ni: Lars
Da niels son, Bo bo Sten son czy
z m!od szych Ken neth Dahl Knud-
sen... Ta mu zy ka wy cho dzi na spo tka-
nie roz ma itych in no 'ci. P!y ta Pet te-
ra Udlan da Jo han se na z Arian ne
Sa vall Hi run do Ma ris z ro ku 2012 ma
te& wie le mó wi$ cy pod ty tu! Chants
du Sud et du Nord.

Nils Okland (skrzyp ce) i Sigbjørn
Ape land (for te pian) po je cha li na Wy-
sp" *wia t!a, gdzie la to zwyk! sp" dza%
dzie wi"t na sto wiecz ny kom po zy tor
nor we ski i fe no me nal ny skrzy pek
Ole Bull. Tam na gra li p!y t" Lysøen.
Hom ma ge à Ole Bull. W tym ro ku
up!y n" !o 205 lat od uro dzin i mi nie
135 lat od 'mier ci ar ty sty. W mie 'cie
ro dzin nym Bul la po wsta! dzi" ki nie-
mu pierw szy w Nor we gii te atr. A gdy
pew ne go ra zu za chwy co ny mu zy k$
kom po zy to ra król za py ta!, kto by! je -
go mi strzem, ten od po wie dzia!: „Gó -
ry Nor we gii, Wa sza Wy so ko'%”, nie-
ja ko de fi niu j$c tym sa mym isto t"
nor dyc kiej mu zy ki.... 

!
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Re gion 

na stra te gicz nym

roz dro !u

• Strajk i gu mo we ku le

W po "o wie lu te go 2015 ro ku za ko# -
czy" si$ dra ma tycz ny strajk w ko pal niach

Ja strz$b skiej Spó" ki W$ glo wej. Przed

sie dzi b% no to wa nej na gie" dzie fir my do -

sz"o do star cia po li cji i de mon stran tów.

Funk cjo na riu sze u!y li bro ni g"ad ko lu fo -

wej a de mon stran ci – p"yt chod ni ko -

wych. Ten nie bez piecz ny in cy dent,

na szcz$ &cie od osob nio ny, po ka za" jak

"a two sy tu acja straj ko wa wy my ka si$
spod kon tro li, obu zresz t% stron. Je stem

g"$ bo ko prze ko na ny, !e zda rze nia w Ja -

strz$ biu to po ra! ka wszyst kich ak to rów

kon flik tu i przy oka zji pol skich po dat -

ni ków. Prze gra "a Spó" ka, bo po nio s"a
wie lo mi lio no we stra ty, prze gra" za rz%d,

bo je go pre zes mu sia" pod pre sj% opu &ci'
sta no wi sko, prze gra li zwi%z kow cy, bo

sy tu acja ich fir my ule g"a po gor sze niu,

prze gra "a wresz cie spo "ecz no&' lo kal na

ska za na na kil ka jesz cze de kad na fe dru -

nek w$ gla, bo ko pal nie do bro dziej ki

prze sta "y by' pew nym (ró d"em za rob ko -

wa nia. 

• Pla ny, pla ny i stra te gie

Zda rze nia w Ja strz$ biu mia "y jed nak

i po zy tyw ne kon se kwen cje. Oto bo -

wiem, za bie ga j% cy o re elek cj$, pre zy dent

Bro ni s"aw Ko mo row ski zg"o si" pro -

gram roz wo jo wy dla )l% ska, na zy wa ny

na wet prze sad nie przez nie któ rych ko -

men ta to rów i dzien ni ka rzy, w tym tak -

!e pra sy war szaw skiej, me ga pa kie tem.

W pierw szej ko lej no &ci war to mo !e
przy po mnie', !e hi sto rycz ny )l%sk roz -

ci% ga si$, gros so mo do, od nie miec kie -

go Görlitz, po przez Le gni c$, Wro c"aw,

Opo le, By tom, Ka to wi ce, a! do cze skie -

go Krno va, Opa vy i w ko# cu Cie szy na.

Przy go to wa nie spój ne go pro jek tu stra -

te gii dla tak zró! ni co wa ne go go spo -

dar czo, spo "ecz nie i kul tu ro wo ob sza ru

mia "o by je dy nie sens sym bo licz ny,

wska zu j% cy na po trze b$ re sty tu cji re gio -

nu w je go hi sto rycz nym kszta" cie. Z ca -

"% pew no &ci% war to o ta kich dzia "a -

niach my &le', ale w pierw szej ko lej no -

&ci kon cen tro wa' si$ na rze czy wi stych

pro ble mach czy tel nych jed no stek ad mi -

ni stra cyj nych, czy li wo je wództw, w tym

rów nie! wo je wódz twa &l% skie go. 

• Po !e gna nie in du strii?

Bli sko pi$t na &cie lat te mu zre ali zo wa -

no w Ka to wi cach roz le g"e ba da nia so cjo -

lo gicz ne do ty cz% ce przy sz"o &ci mia sta

i je go miesz ka# ców. Ja kie! by "o zdzi wie -

nie kie dy oka za "o si$, !e ka to wi cza nie,

ce ni%c nie zwy kle pra c$ gór ni ka, hut ni -

ka czy me ta low ca, sza nu j%c obec no&' ko -

pal ni i za k"a dów prze my s"u ci$! kie go,

za !% da li od lo kal nych w"adz zwro tu

stra te gicz ne go. Uzna li bo wiem, !e sto -

"ecz ne mia sta wo je wódz twa win no by'
w pierw szej ko lej no &ci ce nio nym o&rod -

kiem kul tu ry, o zró! ni co wa nej ofer cie

w tym za kre sie. Sen o kul tu ral nej po t$ -

dze po wo li si$ zisz cza, zwa !yw szy

na ko lej ne od da wa ne do u!yt ku obiek -

ty, o &wia to wym prze cie! stan dar dzie, ta -

kie cho' by jak sa le or kie stry sym fo nicz -

nej (NO SPR), czy obiek ty Mu zeum

)l% skie go. Ale tyl ko lek ko duch mo !e za -

k"a da', !e spo "ecz no&' re gio nal na !y'
i sy ci' si$ b$ dzie wy "%cz nie sa m% kul -

tu r% i ko lej ny mi – jak to si$ dzi siaj je

okre &la – even ta mi. 

• "y#, a pó$ niej fi lo zo fo wa#

W wo je wódz twie &l% skim ko niecz ny

jest sze ro ki pro ces po now nej in du stria -

li za cji, opar tej jed nak na naj no wo cze -

&niej szych tech no lo giach, an ga !u j% cych

wy kszta" co ne umy s"y i two rz% cych in -

te li gent ne miej sca pra cy. Re gion,

a w tym wszyst kie bez wy j%t ku je go mia -

sta, cho' w ró! nej ska li, od czu wa kry -

zys de mo gra ficz ny i po wo li si$ wy lud -

nia. Jed nym z po wo dów de po pu la cji jest

brak do sta tecz nie roz bu do wa ne go ryn -

ku pra cy. To praw da, !e Ka to wi ce, Biel -

sko -Bia "a czy Ty chy ma j% ni ski po -

ziom bez ro bo cia, ale wska( nik ten nie

mo !e by' swo istym ali bi do za nie cha nia

prac nad bu do w% no wych miejsc pra cy

w re gio nie. Sym bo lem suk ce su, w tym

za kre sie, jest z ca "% pew no &ci% Ka to wic -

ka Spe cjal na Stre fa Eko no micz na. Ale

to wci%! za ma "o jak na re gion li cz% cy

bli sko 5 mi lio nów miesz ka# ców. Na dal

bo wiem bez tru du wy mie nia' mo! na po -

wia ty, w któ rych bez ro bo cie do ty ka co

pi% te go miesz ka# ca. A to w bo ga tym

prze cie! wo je wódz twie po wód do za -

wsty dze nia i za k"o po ta nia. 

• Nie po praw ni ma rzy cie le

Wszyst kie re gio ny prze my s"o we ulo -

ko wa ne w Unii Eu ro pej skiej prze sz"y
d"u go trwa "y, trud ny i bo le sny pro ces

prze bu do wy go spo dar czej. Od bli sko

'wier' wie cza sta je si$ on udzia "em Gór -

ne go )l% ska, a pre cy zyj niej rzecz uj mu -

j%c naj pierw wo je wódz twa ka to wic kie -

go, a po re for mie ad mi ni stra cyj nej

z 1999 ro ku – wo je wódz twa &l% skie go.

Sym bo licz ne bran !e re gio nu, gór nic two

i hut nic two, kur cz% si$ za rów no

pod wzgl$ dem za trud nie nia, jak i licz -

by firm. To pro ces nie uchron ny, nie zro -

zu mia "y jed nak dla ma rzy cie li prze my -

s"o wych ro dem z dzie wi$t na ste go stu le -

cia. Ow szem, no we ko pal nie mo! na

w wo je wódz twie bu do wa', ale tyl ko

wte dy gdy po prze dzi je so lid ny ra chu -

nek eko no micz ny, eko lo gicz ny i spo "ecz -

ny. Przy pad ku ko pal ni Cze czott ze (le
osza co wa nymi za so ba mi w$ gla nie mo! -
na ju! bez kar nie po wta rza'. Trze ba te!
po rzu ci' prze ko na nie, !e gór nic two sta -

no wi' b$ dzie pod sta w$ re gio nal ne go do -

bro by tu i sta no wi' o cy wi li za cyj nym

awan sie miesz ka# ców. 

• Sek tor trze ci i je go ak to rzy

G"ów nym jed nak, obok no wych firm

prze my s"o wych, jest, i przez na st$p ne la -

ta b$ dzie, trze ci sek tor go spo dar czy,

czy li us"u gi. I te no wo cze sne, &wiad czo -

ne sie cio wo, i te tra dy cyj ne, ana lo go we,

ofe ro wa ne bez po &red nio, per so nal nie.

Trze ba si$ po go dzi' z tym, !e w mi nio -

nych la tach fre kwen cyj n% sto li c% re -

gio nu nie by "y no bli we sa le te atral ne,

ope ro we, sym fo nicz ne, ale prze strze# Si -

le sia Ci ty Cen ter. Pro gi te go han dlo we -

go mon strum prze kro czy "o bo wiem

w ro ku mi nio nym bli sko 14 mi lio nów

osób. To re kord nie do po bi cia. Jest jed -

nak nie mal pew ne, !e te go ty pu &wi% ty -

nie kon sump cji tra ci' b$ d% na zna cze niu,

a wraz z ro sn% c% za mo! no &ci% miesz ka# -
ców gó r$ nad war to &cia mi ma te rial ny -

mi, li czo ny mi w z"o tów kach, we zm%
war to &ci post ma te ria li stycz ne, jak si$ je
na zy wa w nie zno &nym !ar go nie na uko -

wym. Cho dzi tu taj o sza cu nek wo bec

przy ro dy, wra! li wo&' eko lo gicz n%, sza -

cu nek dla bra ci mniej szych czy spo "ecz -

ne za ufa nie wo bec wspó" ro da ków. Ale

wszyst ko wska zu je na to, !e ta ki zwrot

po prze dzo ny by' mu si zde cy do wa nie

pe" niej szym port fe lem miesz ka# ców

wo je wódz twa.. 

!
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– By !a pa ni przez wie le lat kie row -
ni kiem stu diów po lo ni stycz nych oraz
pro fe so rem po lo ni sty ki w In sty tu cie
J" zy ków i Li te ra tur S!o wia# skich
Uni wer sy te tu Sztok holm skie go. Ja kie
by !y po cz$t ki fi lo lo gii pol skiej
w Szwe cji?

– Mo !e war to wspo mnie" o tym, !e
j# zyk pol ski by$ pierw szym j# zy kiem
s$o wia% skim na ucza nym w In sty tu cie
Sla wi sty ki ów cze snej Szko $y Wy! szej
w Sztok hol mie. Pierw sze nie re gu lar nie
od by wa ne za j# cia z j# zy ka pol skie go
od by wa $y si# ju! w ro ku 1934, re gu lar -
nie od 1944 ro ku, za& pierw szy lek to -
rat j# zy ka pol skie go utwo rzo no w ro -
ku 1952. Pierw szym lek to rem by$
Zbi gniew Fo le jew ski, któ ry zo sta$ po -
tem pro fe so rem w USA, pó' niej by$ nim
Jó zef Try pu" ko, któ ry z cza sem prze -
niós$ si# do Up psa li i otrzy ma$ tam pro -
fe su r#. W na st#p nych la tach przyj! d!a li
lek to rzy z Pol ski dzie l(c obo wi(z ki dy -
dak tycz ne mi# dzy Up psa l( a Sztok hol -
mem. Pierw szy tzw. „sta $y szwedz ki”
lek to rat j# zy ka pol skie go po wsta$
w 1984 ro ku. Wy gra $am wów czas og$o -
szo ny na uni wer sy te cie kon kurs i zo sta -
$am za trud nio na na eta cie lek to ra. W ro -
ku 1997 otrzy ma li &my dzi# ki wspar ciu
pol skich in sty tu cji etat pro fe sor ski,
któ ry otrzy ma$ Le onard Neu ger. By$ to
naj lep sze la ta w dzie jach stu diów po lo -
ni stycz nych w Sztok hol mie. Z cza sem
po wsta $y no we pro fe su ry. Kil ku pra cu -
j( cych w in stu tu cie sla wi stów ze spe -
cja li za cj( ru sy cy stycz n( pro wa dzi $o
rów nie! ba da nia mi nad li te ra tu r( i j# -
zy kiem pol skim, np. prof. Bar bro Nils -
son, prof. Åke Nils son, prof. Per Ar ne
Bo din. 

– Jak licz ny jest obec nie ze spó! pra -
cow ni ków na uko wych po lo ni sty ki
Uni wer sy te tu Sztok holm skie go?

– Po lo ni sty ka sztok holm ska jest naj -
wi#k sz( w Skan dy na wii. Do nie daw -
na ba da nia po lo ni stycz ne pro wa dzi $o
u nas trzech pro fe so rów, je den do cent, je -
den dok tor i je den dok to rant. Oprócz te -
go z in sty tu tem zwi( za ni by li i na dal
wspó$ pra cu j( z nim na ukow cy z Pol ski.
Po lo ni sty ka sztok holm ska prze !y $a ostat -
nio zmia n# ge ne ra cji, ode szli na eme ry -
tu ry pro fe so ro wie, Le onard Neu ger
przed kil ko ma la ty, Ka zi mie ra In g dahl
w ubie g$ym ro ku, a nie ba wem i ja odej -
d#. No wy pro fe sor po lo ni sty ki jesz cze nie
ob j($ swo je go sta no wi ska, ale ju! wie -
my, !e b# dzie to li te ra tu ro znaw ca, któ -
ry w ra mach obo wi(z ków dy dak tycz -
nych pro wa dzi" b# dzie pro mo tor stwo
prac tak !e o cha rak te rze j# zy ko znaw -
czym i kul tu ro wym. Od ro ku ma my
na sta $e za trud nio ne go lek to ra j# zy ka pol -
skie go, dr Re na t# In g -
brant, od wie lu lat za j# -
cia ze stu den ta mi na
po zio mie &red nio za -
awan so wa nym pro wa -
dzi doc. Ma ria Za denc -
ka, a dla po cz(t ku j( cych
ro do wi ta Szwed ka, mo -

Mi# dzy te ra' niej szo &ci(
i wy zwa nia mi przy sz$o &ci

Z prof. dr hab. EW) TEO DO RO WICZ -HEL L MAN
roz ma wia GRA *Y NA BAR BA RA SZEW CZYK

O po lo ni sty ce
w Szwe cji
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ja by !a stu dent ka a obec nie dok to rant ka

i t!u macz ka li te ra tu ry pol skiej na j" zyk

szwedz ki, Li sa Men do za Åsberg. Ba da -

nia po lo ni stycz ne w in sty tu cie pro wa dzo -

ne s# w wie lu dzie dzi nach, z li te ra tu ry

i kul tu ry wspó! cze snej i star szej oraz z j" -
zy ka wspó! cze sne go.

– Jest pa ni zna na z wie lu pu bli ka -
cji, ksi! "ek mo no gra ficz nych i ar ty -
ku #ów, b$ d! cych uwie% cze niem in dy -
wi du al nych pro jek tów na uko wych,
jak rów nie" po k#o siem szwedz ko -
-pol skich kon fe ren cji. Czy mo g#a by
pa ni wska za& na g#ów ne pro wa dzo -
ne przez pa ni! te ma ty ba daw cze? 

– Mo je spek trum ba daw cze jest do -

sy$ ob szer ne. Zaj mu j" si" re la cja mi

szwedz ko -pol ski mi w dzie dzi nie j" zy -

ka, li te ra tu ry i kul tu ry, pu bli ku j" na te -

ma ty t!u ma cze nio we, pro wa dz" ba da -

nia nad po lo ni ka mi w Szwe cji, za rów no

daw ny mi jak i no wy mi, in te re su je mnie

se man ty ka, zw!asz cza se man ty ka barw

oraz dia lekt po lo nij ny w Szwe cji. Z pol -

sko j" zycz nych prac au tor skich wy mie -

ni !a bym przede wszyst kim Pol sko
szwedz kie - kon tak ty li te rac kie (2004),

Pan Ta de usz w szwedz kich prze k!a dach
(2001), z prac wspó! au tor skich i pu bli -

ko wa nych w j" zy ku pol skim i an giel -

skim Po lo ni ca w bi blio te ce ka te dral nej
w Strängnäs (2011), Po lo ni ka mu zycz -
ne. Czte ry ta" ce pol skie z re per tu aru
dwor skiej ka pe li Zyg mun ta III Wa zy
(2014). Ze zre da go wa nych prac wska -

%" na tom Uni kal na pol ska ko lek cja
z Zam ku Sko klo ster. Po za tym wy da !am

kil ka to mów wspó! re da go wa nych w na -

szej se rii na uko wej „Stoc kholm Sla vic

Pa pers”, np. Wi ze run ki m#$ czy zny w je -
zy ku i li te ra tu rze pol skiej (2003);

W %wie cie sa crum (2005); Kul tu ra – Po -
li ty ka – To$ sa mo%& (2007); Mi# dzy j# -
zy ka mi, kul tu ra mi, li te ra tu ra mi. Pol ska
li te ra tu ra (e) mi gra cyj na w Ber li nie
i Sztok hol mie (2013). Uczest ni cz#c
w mi" dzy na ro do wym pro jek cie Se -
man ty ka nazw barw i wy mia rów (Uni -

wer sy tet War szaw ski) opu bli ko wa !am

sze reg ar ty ku !ów o te ma ty ce kom pa ra -

ty stycz nej na te mat se man ty ki ko lo rów

w j" zy ku pol skim i szwedz kim.

– Któ re z pu bli ka cji, zda niem pa -
ni, wy pe# ni #y lu k$ w do tych cza so wych
ba da niach po lo ni stycz nych?

– Na ten te mat od po wiem sze rzej.

Uwa %am, %e mo je pra ce na uko we przy -

czy ni !y si" w du %ym stop niu do roz wo -

ju ba da& przede wszyst kim w dwóch

dzie dzi nach: po pierw sze w ba da niach

nad li te ra tu r# dzie ci" c# i m!o dzie %o w#,
za rów no od no 'nie do jej re cep cji jak

i do t!u ma cze& z j" zy ka pol skie go

na szwedz ki i vi ce ver sa. Szcze gól nie

mam na my 'li pra ce nad t!u ma cze nia -

mi ksi# %ek Astrid Lind gren, ale nie tyl -

ko. S# dz", %e nie prze sa dz", je 'li po -

wiem, %e dzi" ki tym pu bli ka cjom

przy czy ni !am si" w pe wien spo sób

do no bi li ta cji ba da& nad li te ra tu r# dzie -

ci" c# i m!o dzie %o w#, zw!asz cza nad jej

t!u ma cze nia mi. In n# lu k" wy pe! ni !a

mo ja mo no gra fia, rów nie% o pro ble ma -

ty ce t!u ma cze nio wej, O szwedz kich
prze k!a dach Pa na Ta de usza.

Ko lej ny kie ru nek ba da&, któ ry przy -

niós! pu bli ka cje ksi#% ko we i licz ne ar -

ty ku !y na uko we, to po lo ni ka. Na tym

po lu wspó! pra cu j" z ba da cza mi w Pol -

sce i Szwe cji. W na szej se rii in sty tu -

to wej „Stoc kholm Sla vic Pa pers” uka -

za !o si" kil ka po zy cji, cz"'$ wy sz!a
dru kiem w Pol sce, cz"'$ w Szwe cji.

Sta ram si", by po lo ni ka sta !a si" przed -

mio tem in ter dy scy pli nar nych pro jek -

tów i aby za in te re so wa !y szer sze gro -

no na ukow ców. Dla te go pu bli ka cje

o po lo ni kach opra co wy wa ne s#
w dwóch wer sjach j" zy ko wych, w j" -
zy ku pol skim i an giel skim (j" zyk an -

giel ski jest naj wa% niej szym j" zy kiem

w ru chu na uko wym w Szwe cji). Po nie -

wa% sztok holm ska Po lo nia in te re su je

si" rów nie% t# te ma ty k#, przy go to wa -

!am do dru ku pra ce o cha rak te rze po -

pu lar no nau ko wym, np. ksi#% k" o sie -

dem na sto wiecz nej, nie zna nej do t#d
ko l" dzie od na le zio nej na zam ku Sko -

klo ster pt. Je zus Bóg i Cz!o wiek w sta -
jen ce be tle jem skiej na ro dzo ny oraz

na gra nie jej pa ra fra zy. 

W ba da niach nad po lo ni ka mi zaj mu -

j# mnie tak %e tzw. „no we po lo ni ka”, np.

li te ra tu ra pol ska po wsta j# ca w Szwe cji

w ostat nich dzie si" cio le ciach, kie dy

ter min li te ra tu ra emi gra cyj na zmie ni!
swo je zna cze nie z uwa gi na zmia ny po -

li tycz ne ja kie za sz!y w Pol sce i Unii Eu -

ro pej skiej. Efek tem wspó! pra cy z Uni -

wer sy te tem w Gda& sku by !a ksi#% ka pt.

Mi# dzy j# zy ka mi, kul tu ra mi, li te ra tu ra -
mi…, któ ra jest pierw szym opra co wa -

niem pol skiej li te ra tu ry emi gra cyj nej

w Szwe cji.

– Jak wy gl! da obec nie sy tu acja po -
lo ni stów w Szwe cji? W ja kich o'rod -
kach pro wa dzi si$ ba da nia na uko we
i na ucza j$ zy ka pol skie go? 

– Mu sz" za cz#$ od nie zbyt po zy tyw -

nej wia do mo 'ci. Na ucza nie j" zy ka pol -

skie go w Szwe cji na prze strze ni ostat -

nich kil ku lat ule g!o bar dzo po wa% nym

ogra ni cze niom. Za mkni" to po lo ni sty -

k" na uni wer sy te tach w Göte bor gu

i Lun dzie, na si po lo ni 'ci z ty tu !a mi pro -

fe so ra i do cen ta nie mo g# zna le($ pra -

cy. Obec nie ist nie j# je dy nie dwie po lo -

ni sty ki uni wer sy tec kie w Szwe cji,

w Up psa li i u nas – w Sztok hol mie. To

s# zu pe! nie ró% ne o'rod ki na uko we. Po -

lo ni sty ka w Up psa li za trud nia zde cy do -

wa nie mniej na ukow ców. Na ucza nie

od by wa si" g!ów nie przez in ter net za -

rów no w za kre sie j" zy ka jak i li te ra tu -

ry i kul tu ry pol skiej. 

Po lo ni sty ka w Sztok hol mie ma kil ku -

oso bo wy ze spó! na ukow ców, st#d po -

wsta je u nas wie le pu bli ka cji na uko wych

(ksi#% ki i ar ty ku !y na uko we), or ga ni zo -

wa ne s# te% kon fe ren cje na uko we o cha -

rak te rze mi" dzy na ro do wym i wy k!a dy

go 'cin ne, pro wa dzi my re gu lar ne stu dia

sta cjo nar ne do po zio mu dok to ra w!#cz -

nie. W ra mach stu diów stu den ci mo g#
wy bra$ spe cja li za cj" li te ra tu ro znaw -

cz#, j" zy ko znaw cz# lub kul tu ro w#.
Oprócz te go co pa r" lat ma my na bór

na stu dia dla t!u ma czy i w tym wzgl" -
dzie mo %e my po szczy ci$ si" du %y mi

osi# gni" cia mi. Nie któ rzy z na szych

stu den tów s# ju% dzi siaj re no mo wa ny -

mi t!u ma cza mi li te ra tu ry pi"k nej, in ni

pra cu j# ja ko t!u ma cze kon fe ren cyj ni

w Bruk se li, jesz cze in ni za !o %y li w!a sne

biu ra t!u ma cze nio we. Stu dia trans la tor -

skie pro wa dzi my we wspó! pra cy z In -

sty tu tem T!u ma cze& Uni wer sy te tu

Sztok holm skie go, gdzie stu den ci zdo -

by wa j# wie dz" teo re tycz n#, w na szym

in sty tu cie za' spe cja li za cj": kom pe ten -

cje t!u ma cza j. pol skie go na szwedz ki lub

od wrot nie. Na bo ry na po lo ni stycz ne stu -

dia t!u ma cze nio we od by wa j# si" co kil -

ka lat.

W ce lu przy go to wa nia stu den tów

do za wo du na uczy cie la j" zy ka pol -

skie go w szwedz kich szko !ach uru cho -

mi !am te% spe cjal ny pro gram za j"$ J# -
zyk pol ski w Szwe cji. Od by wa j# si" one

co rocz nie, bio r# w nich udzia! tak %e stu -

den ci Era smu sa przy je% d%a j# cy do nas

na wy mia n", któ rzy le piej pra gn# po -

zna$ Szwe cj" i jej kul tu r", w tym sy tu -

acj" pol skiej dia spo ry, szwedz k#, wie -

lo j" zycz n# szko !" oraz pro ble my %y cia

dzie ci i stu den tów w 'ro do wi sku dwu -

j" zycz nym. 

W Sztok hol mie mo% na te% stu dio wa$
hi sto ri", li te ra tu r" i kul tu r" Pol ski w ra -

mach spe cjal ne go pro gra mu zwa ne go

u nas Sla vKP. Jest to skrót od szwedz -

kiej na zwy t!u ma czo nej na pol ski ja ko

Kul tu ra i Po li ty ka Kra jów S!o wia" skich.

Stu diu j# ten pro gram stu den ci, któ rzy

chc# po sze rzy$ wie dz" na te mat kra jów

s!o wia& skich: Ro sji, Czech i Pol ski, ale

nie ko niecz nie za in te re so wa ni s# stu dia -

mi j" zy ko wy mi sen su stric to. W pro gra -

mie Sla vKP ma my trzy se rie po lo ni -

stycz ne: Re alia, Kul tu ra i Li te ra tu ra.
Nie wy ma ga na jest od stu diu j# cych zna -

jo mo'$ j" zy ka pol skie go, ma te ria !y
stu dyj ne s# w j" zy ku szwedz kim i an -

giel skim, wy k!a dy i eg za mi ny od by wa -

j# si" po szwedz ku. Ten kie ru nek stu -

diów wy bie ra j# szwedz cy dzien ni ka rze,

Prof. dr hab. Ewa Teodorowicz-Hellman
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przy szli dy plo ma ci, na ukow cy z dzie -
dzin po krew nych, np. li te ra tu ro znaw cy
czy kul tu ro znaw cy.

– Ja kie szan se, pa ni zda niem, ma

roz wój po lo ni sty ki w Szwe cji w przy -

sz!o "ci, ja kie s# je go za gro $e nia?

– My !l", #e naj wi"k szym za gro #e -
niem po lo ni sty ki na uni wer sy te tach
szwedz kich, i nie tyl ko szwedz kich, jest
brak od po wied nich !rod ków fi nan so -
wych. Spo sób fi nan so wa nia przed mio -
tu przez przy dzie la nia !rod ków per
ca pi ta, czy li w za le# no !ci od licz by stu -
diu j$ cych jest bar dzo nie bez piecz ny.
Mniej sze kie run ki stu diów s$ za my ka -
ne i praw do po dob nie nie ma j$ szans
na szyb kie ich uru cho mie nie. Po lo ni styk
nie mo# na po rów ny wa% z ru sy cy sty k$,
gdzie za in te re so wa nie stu dio wa niem za -
wsze jest du #e i, co wi" cej, wzra sta ak -
tu al nie wraz z na pi" cia mi po li tycz ny -
mi i za ostrze niem sto sun ków mi" dzy
Ro sj$, Ukra in$ i in ny mi pa& stwa mi Eu -
ro py. Wp'yw sy tu acji po li tycz nej na za -
in te re so wa nie j" zy kiem pol skim by'
i jest na dal sil ny. Ka# de go ro ku przyj -
mu je my na stu dia oko 'o 30 stu den tów,
spo !ród któ rych za le d wie kil ka osób
ko& czy je dy plo mem li cen cja ta czy
ma gi stra. Po dob na sy tu acja jest na in -
nych kie run kach stu diów, i to nie tyl ko
j" zy ko wych. Nie je ste !my pod tym
wzgl" dem wy j$t kiem.

Sta ra my si", by za in te re so wa nie na -
szym przed mio tem ba da& i stu diów ro -
s'o. Ma my kon takt z Po lo ni$ i Pol sk$
Mi sj$ Ka to lic k$. Spo !ród Po lo nii re kru -
tu je si" znacz na licz ba na szych przy -
sz'ych stu den tów, któ rzy chc$ si" na -
uczy% le piej mó wi% i pi sa% po pol sku,
a tak #e wi" cej do wie dzie% na te mat
swo je go kra ju po cho dze nia. Dla nich
zor ga ni zo wa 'am przy !pie szo ny tok
stu diów. Stu diu j$ u nas Po lo nu sy z dru -
gie go, na wet trze cie go po ko le nia emi -
gra cji. 

Utrzy mu je my kon tak ty z na uczy -
cie la mi w szko 'ach szwedz kich, or ga -
ni za cja mi i zwi$z ka mi o!wia to wy mi.
Pro wa dzi my in for ma cje o stu diach
sla wi stycz nych, w tym o po lo ni sty ce,
za po mo c$ In ter ne tu, od cza su do cza -
su pu bli ku je my w pra sie po lo nij nej,
ma my tzw. „wy k'a dy na mie !cie”,
pro mu j$ ce pol sk$ li te ra tu r", j" zyk
i kul tu r".

– Pro wa dzi !a pa ni i na dal pro wa -

dzi se mi na ria po "wi% co ne t!u ma cze -

niom z j% zy ka pol skie go na j% zyk

szwedz ki. Ja kie tek sty li te ra tu ry pol -

skiej prze k!a da ne s# na j% zyk szwedz -

ki i ja ki jest kr#g ich od bior ców?

– Od daw na w Szwe cji szcze gól nie
ce nio na jest pol ska po ezja. Na szwedz -
ki prze t'u ma czo no nie tyl ko twór czo!c
po etyc k$ no bli stów, Cze s'a wa Mi 'o sza
i Wi s'a wy Szym bor skiej, ale i wier sze
Ta de usza Ró #e wi cza, Zbi gnie wa Her -
ber ta, Ada ma Za ga jew skie go, Sta ni s'a -
wa Ba ra& cza ka, Ewy Lip skiej i ostat nio
An ny (wirsz czy& skiej. Po za tym zna -
ne szwedz kim czy tel ni kom z prze k'a -

dów s$ na zwi ska ta kich pi sa rzy jak Ol -
ga To kar czuk, Ry szard Ka pu !ci& ski,
Wi told Gom bro wicz, Ste fan Chwin, Ta -
de usz S'o bo dzia nek i wie lu in nych.
Ostat nio t'u ma czo ne s$ na szwedz ki tak -
#e pol skie kry mi na 'y. 

Nie co ge ne ra li zu j$c mo# na po wie -
dzie%, #e prze k'a da si" na szwedz ki
przede wszyst kim li te ra tu r" pol sk$ wy -
so kiej ran gi. Cz" sto jed nak uwa #a -
n$ przez szwedz kie go czy tel ni ka za zbyt
trud n$ i prze in te lek tu ali zo wa n$.

– Czy In sty tut wspó! pra cu je z pol ski -

mi o"rod ka mi kul tu ral ny mi w Szwe cji

i z o"rod ka mi na uko wy mi w Pol sce?

Na czym po le ga wspó! pra ca?

– Wspó' pra ca z pol ski mi o!rod ka mi
od by wa si" na dwóch po zio mach: na -
uko wym i dy dak tycz nym. Je !li cho dzi
o ba da nia na uko we ostat nich lat utrzy -
mu je my kon tak ty z kil ko ma pa& stwo -
wy mi uni wer sy te ta mi w Pol sce, w War -
sza wie, Po zna niu, Gda& sku, ostat nio
tak #e w Szcze ci nie. Wspó' pra ca nie od -
by wa si" w ra mach okre !lo nych pro gra -
mów czy umów bi la te ral nych, ale ma
cha rak ter in dy wi du al ny i do ty czy za rów -
no wy mia ny my !li mi" dzy na ukow ca -
mi z obu kra jów, jak i re ali zo wa nia
wspól nych pro jek tów. Utrzy mu je my
te# kon tak ty na uko we z Lon dy nem,
Chi ca go i in ny mi pla ców ka mi na uko wy -
mi pro wa dz$ cy mi ba da nia po lo ni stycz -
ne. O na szej wspó' pra cy mi" dzy na ro do -
wej !wiad cz$ pu bli ka cje, wy da wa ne
z lo go dwóch uni wer sy te tów. Wie le
or ga ni zo wa nych prze ze mnie kon fe ren -
cji mia 'o cha rak ter pol sko -szwedz ki
lub mi" dzy na ro do wy z udzia 'em na -
ukow ców z in nych kra jów.

In ny ro dzaj wspó' pra cy to umo wy w ra -
mach pro gra mu Era smus, któ re umo# li wia -
j$ wy mia n" na ukow ców i stu den tów. 
Ma my pod pi sa ne umo wy z kil ko ma wy -
dzia 'a mi po lo ni sty ki i za mie rza my t" wy -
mia n" ew. po sze rzy% o po lo ni sty ki ist nie -
j$ ce na po dob nych za sa dach jak my, tzn.
o fi lo lo gi" pol sk$ w in nych kra jach, np.
w Wiel kiej Bry ta nii. Oczy wi !cie, wspó' -
pra cu je my tak #e z in sty tu cja mi szwedz ki -
mi, g'ów nie z bi blio te ka mi, ar chi wa mi
i wy daw nic twa mi. 

– Jak licz na jest gru pa Po la ków

w Szwe cji? 

– Je !li cho dzi o licz b" Po la ków
w Szwe cji, trud no jest da% jed no znacz -
n$ od po wied). Wy dzia' kon su lar ny
po da je, #e jest ich praw do po dob nie
ok. sto ty si" cy. Istot ne jest py ta nie, ko -
go uwa #a my za Po la ka? Czy s$ to tyl -
ko oso by przy je# d#a j$ ce do Szwe cji
z pol skim do ku men tem to# sa mo !ci,
czy oso by po sia da j$ ce dwa oby wa tel -
stwa – pol skie i szwedz kie, czy te# !ro -
do wi sko Po lo nii, to zna czy Po la cy
pierw sze go i dru gie go, a mo #e i w wie -
lu przy pad kach trze cie go po ko le nia
emi gran tów, na sta le miesz ka j$ cy
w Szwe cji? Co ma by% wy znacz ni kiem
pol sko !ci? Pasz port, czy zna jo mo!%
j" zy ka i kul tu ry pol skiej, in dy wi du al -
nie po czu cie to# sa mo !ci, czy te# w ró# -
nym stop niu pod trzy my wa ne pol skie
tra dy cje kul tu ro we i re li gij ne? Licz ba
Po la ków sta le wzra sta w Szwe cji, za -
wie ra ne s$ ma' #e& stwa mie sza ne, co raz
wi" cej dzie ci ma po dwój n$ przy na le# -
no!% j" zy ko w$ i kul tu ro w$. To wszyst -
ko spra wia, #e nie mo# na po da% rze tel -
nej i osta tecz nej licz by Po la ków
miesz ka j$ cych w Szwe cji. Jest ich du -
#o, zw'asz cza w wi"k szych o!rod kach
miej skich, w Sztok hol mie, w Malmö
i w Lund, w Göte bor gu i Up psa li.

– Kto dzi siaj pro mu je w Szwe cji

kul tu r% pol sk#?
– W Szwe cji ist nie je wie le pol skich

zwi$z ków i sto wa rzy sze&, a tak #e to wa -
rzystw pol sko -szwedz kich. Ist nie je pol -
ska ga le ria sztu ki, pol skie wy daw nic -
two, pol ska pra sa po lo nij na, Pol ska
Szko 'a, pol ski te atr dla dzie ci, j" zyk pol -
ski jest na ucza ny w szwedz kich szko -
'ach, w Sztok hol mie dzia 'a In sty tut
Pol ski, mo# na stu dio wa% j" zyk pol ski,
kul tu r" i li te ra tu r" pol sk$ na uni wer sy -
te cie. Do pro mo cji pol skiej kul tu ry
przy czy nia si" tak #e Wy dzia' kon su lar -
ny i Am ba sa da Rze czy po spo li tej Pol -
skiej. Obec no!% pol skiej kul tu ry i Po -
la ków jest wi docz na w Sztok hol mie.
Sta ran nie pro wa dzo na stro na in for ma -
cyj na Po lo nia in fo in for mu je o wy da rze -
niach kul tu ral nych. Szwedz kie wy -
daw nic twa or ga ni zu j$ pro mo cje
t'u ma czo nych na szwedz ki ksi$ #ek
oraz spo tka nia z ich pol ski mi au to ra mi.
Po lo ni sty ka sztok holm ska pre zen tu je
naj now sze pra ce na uko we swo ich na -
ukow ców, or ga ni zu je spe cjal ne kur sy,
zwra ca j$ ce si" do Szwe dów, jak np.
ostat nio Kraj kon tra stów – Pol ska
po ro ku 1989.

Wszyst kie dzia 'a nia wy mie nio nych
tutj in sty tu cji, or ga ni za cji i zwi$z ków
przy czy nia j$ si" do pro mo cji pol skiej
kul tu ry na swój spo sób i do cie ra j$
do ró# nych ad re sa tów za in te re so wa nych
Pol sk$ i jej kul tu r$. 

– Dzi% ku j#c pa ni ser decz nie za roz -

mo w%, $y cz% wie lu osi# gni%& w pra cy

na uko wej, a tak $e ko lej nej ksi#$ ki. 

!

Prof. dr hab. Ewa Teo do ro wicz -

-Hel l man, po lo nist ka, sla wist ka, ger -
ma nist ka, au tor ka wie lu pu bli ka cji na -
uko wych i po pu lar no -na uko wych
po !wi" co nych pol sko -szwedz kim
kon tak tom kul tu ral nym, prze k'a dom
z li te ra tu ry pol skiej na j" zyk szwedz -
ki i lie tra tu rze dla dzie ci. Od 1984 r.
pra cu je na Uni wer sy te cie Sztok -
holm skim, w In sty tu cie J" zy ków
i Li te ra tur S'o wia& skich. 

Ty tu 'y naj wa# niej szych pu bli ka cji:
Pan Ta de usz w szwedz kich prze k!a -
dach, 2001, Pol sko -szwedz kie kon tak -
ty li te rac kie, 2004, Uni kal na pol ska
ko lek cja z Bi blio te ki Zam ku Sko klo -
ster, 2008, Mi" dzy j" zy ka mi, kul tu ra -
mi, li te ra tu ra mi, 2013. 
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2009 ro ku uka za !a si" ksi#$ ka pt.
Stu la tek, któ ry wy sko czy! przez

okno i znik n"!, któ ra w krót kim
cza sie sta !a si" wy daw ni czym suk ce sem
(w ro ku 2010 jej na k!ad wy niós! 617 000
eg zem pla rzy, na j" zyk pol ski prze !o $o no
j# w 2014 ro ku) i przez kil ka lat zaj mo -
wa !a pierw sz# po zy cj" na li %cie be st sel -
le rów. By !a de biu tem li te rac kim czter dzie -
sto o%mio let nie go wów czas au to ra Jo na sa
Jo nas so na, z za wo du kon sul tan ta do spraw
me diów, z wy ksztal ce nia dzien ni ka rza.
Opo wie%& o dziar skim i otwar tym na %wiat
mi mo po de sz!e go wie ku pen sjo na riu szu
w do mu se nio ra Al la nie Karls so nie, któ -
ry w dniu swo ich stu let nich uro dzin wy -
my ka si" nie po strze $e nie gra tu lan tom 
' ucie ka przez okno ' i uda je si" w nie -
zna nym kie run ku, za fa scy no wa !a re $y se -
ra Fe li xa Hern gre na. W 2013 ro ku na kr" -
ci! na jej pod sta wie film, któ ry po dob nie
jak ksi#$ ka cie szy! si" ogrom n# po pu lar -
no %ci# w%ród mi lio nów wi dzów w ki nach
Eu ro py i na %wie cie. 

Bo ha ter, któ re go uciecz ka pe! na jest 
fa scy nu j# cych przy gód, jest po sta ci#
tyl ko po zor nie do bro dusz n# i jak by nie
z te go „wie ku”. Je go $y cie, któ re go
frag men ty przy wo !y wa ne s# w od pry -
skach wspo mnie(, oka zu je si" splo tem
nie sa mo wi tych, bo ga tych w prze $y cia
i przy go dy w#t ków. Na pierw szym pla -
nie osa dzo nej w prze sz!o sci nar ra cji po -
ja wia j# si" au ten tycz ne hi sto rycz ne po -
sta cie, wiel cy po li ty cy, np. Chur chill,
dyk ta to rzy (Mao Tse Tung), mo nar cho -
wie. Ni czym w ka lej do sko pie przed ocza -
mi od bior cy prze su wa j# si" ob ra zy ilu -
stru j# ce wy da rze nia zna ne z hi sto rii
eu ro pej skiej XX wie ku (re wo lu cje, prze -
wro ty, woj ny, ide olo gie ra si zmu i fa szy -
zmu) i dzie jów cy wi li za cji (od kry cia np.
ma te ria !ów wy bu cho wych) za pi sa ne
w pa mi" ci Al la na. Z pew no %ci# ba ga$
zgro ma dzo nych do %wiad cze(, ale przede
wszyst kim we wn"trz ny spo kój, po go da
du cha i od wa ga po zwa la j# mu do%&

pew nie po ru sza& si" w te ra) niej szo -
%ci XXI wie ku i sta wia& czo !a nie spo dzie -
wa nym kom pli ka cjom $y cio wym, a tak -
$e swo im prze %la dow com. Stu la tek
po zo sta wia wy ra) ny %lad we wspó! cze -
sno %ci, da j#c do zro zu mie nia, $e sta rzy
lu dzie po trze bu j# nie tyl ko wol no %ci, ale
tak $e przy ja) ni i $ycz li wo %ci, tyl ko wte -
dy bo wiem mo g# czu& si" spe! nie ni, bez -
piecz ni i szcz" %li wi.

Fa scy na cja $y ciem se nio rów, któ rzy
w kra jach skan dy naw skich nie rzad ko
prze kra cza j# wy so k# gra ni c" wie ku, za -
cho wu j#c fi zycz ne i psy chicz ne zdro -
wie, za owo co wa !a ogrom n# licz b#
utwo rów li te rac kich na szwedz kim
ryn ku wy daw ni czym. W 2012 ro ku
uka za! si" de biut po wie %cio wy Fre dri -
ka Back ma na pt. M#$ czy zna imie nie m

Ove, opo wia da j# cy wzru sza j# c# hi -
sto ri" o pi"& dzie si" cio dzi" wi" cio let nim
m"$ czy) nie, któ ry po %mier ci uko cha -
nej $o ny nie znaj du je ra do %ci ani wo -
li $y cia i pla nu je po pe! ni& sa mo bój -
stwo. Ale los chce ina czej. Ove, któ ry
jest prze ci"t nym Szwe dem, lu bi# cym
po nad wszyst ko po rz# dek i przy wi# zu -
j# cym wa g" do pie l" gno wa nia tra dy cyj -
nych wzor ców wspó! $y cia, w któ rych
nie ma miej sca na spon ta nicz no%&
i em pa ti", a cno t# jest re spek to wa nie
obo wi# zu j# cych praw i na ka zów, zmie -
nia si", nie zda j#c so bie po cz#t ko wo
spra wy, co jest te go przy czy n#. Po wo -
li zni ka j# sta ran nie pie l" gno wa ne
uprze dze nia wo bec wszyst kie go co
ob ce, spon ta nicz ne i cha otycz ne, zbyt
no wo cze sne i oby cza jo wo bul wer su j# -
ce, a %wiat sta je si" co raz bar dziej 
zro zu mia !y i przy ja zny. W ksi#$ ce
o sta rze j# cym si" m"$ czy) nie ' zgorzk -
nia !ym mi zan tro pie przy wi# za nym
do swo je go sta re go sa mo cho du mar ki
SA AB i do mo we go ogród ka, któ ry
wy ra sta na bo ha te ra ra tu j# ce go $y cie
nie zna ne mu cz!o wie ko wi ' jest wie le
hu mo ru, iro nii i cie p!a. W ko( cu

O nowym trendzie 
we wspó!czesnej

literaturze
szwedzkiej

Zarówno tematyka opublikowanych
w ostatnich dziesi!ciu latach utworów

literatury pi!knej, jak równie"
g#ówne w$tki wy%wietlanych

na ekranach kin szwedzkich filmów
sygnalizuj$ zainteresowanie

problemami ludzi starszych i ich
niekiedy barwnym, innym razem

wype#nionym dramatycznymi
historiami d#ugim "yciem. 

W

i w opu sto sza !ym do mu Ove za go %ci
cie p!o i ra do%&, a w ser cu mi !o%&
do tych, któ rzy da rz# go sym pa ti#
i sza cun kiem i któ rzy u%wia da mia j#
mu, $e jest im bar dzo po trzeb ny i $e go
ko cha j#. Back man opu bli ko wa! w mi" -
dzy cza sie ko lej ne ksi#$ ki po dej mu j# -
ce te mat ob co %ci i bli sko %ci po mi" dzy
ge ne ra cja mi, kul tu ra mi i tra dy cja mi
w szyb ko zmie nia j# cej si" szwedz kiej
rze czy wi sto %ci spo !ecz nej. Oka zu je
si", $e wa$ niej sze od ró$ nic s# kwe stie
oso bo wo %cio we, $e li czy si" nie tyl ko
do %wiad cze nie, ale i wra$ li wo%& cz!o -
wie ka. Prze !o $o na na j" zyk pol ski po -
wie%& uka za !a si" w 2012 ro ku, zo sta -
!a tak $e ja ko dra mat za pre zen to wa na
na sce nie te atru sztok holm skie go.

W prze ci wie( stwie do obu au to rów
pi sar ka Aino Tro sell re pre zen tu je po ko -
le nie szwedz kich twór ców, któ rzy de biu -
tu j#c pod ko niec lat sie dem dzie si# tych
XX w. zwró ci li uwa g" na trud ne kwe stie
spo !ecz ne, w tym na los osób star szych,
sa mot nych i wy klu czo nych. A. Tro sell
opu bli ko wa !a po nad dwa dzie %cia po -
wie %ci, kil ka dra ma tów, s!u cho wisk ra -
dio wych i kil ka dzie si#t no wel. Opo wia -
da nie pt. Na sa mot nej wy spie na mo rzu

po wsta !o w po !o wie lat dzie wi"& dzi si# -
tych i do cze ka !o si" kil ku wer sji. Pier wot -
ny, li cz# cy 8 stron tekst no we li zo sta! po -
wi"k szo ny do ob j" to % coi 60 stron
i wzbo ga co ny o kil ka epi zo dów. Po g!" -
bio na zo sta !a tak $e po sta& g!ów ne go
bo ha te ra, dzi" ki cze mu wi ze ru nek sta re -
go cz!o wie ka zy ska! na psy cho lo gicz nej
g!" bi. 

Nar ra to rem i pro ta go ni st# w utwo -
rze jest osiem dzie si" cio dwu let ni eme -
ryt za miesz ku j# cy w do mu se nio ra
i opo wia da j# cy pro stym, oszcz"d nym
w s!o wa j" zy kiem – przez po nad
sze%& dzie si#t lat pra co wa! ja ko pro sty
ro bot nik w le sie – nie zwy k!# hi sto ri"
swo je go $y cia, hi sto ri" pierw szej mi -
!o %ci i na mi"t no %ci do ko bie ty, któ r# za -
mie nia w ogrom n# i nie po j" t# do ko( -
ca nie na wi%&. Za rów no trzy ma j# ca
w na pi" ciu opo wie%&, jak i za ska ku j# -
ce za ko( cze nie, któ re ró$ nie mo$ na od -
czy ty wa&, do wo dzi, $e te mat $y cia
uczu cio we go star szych lu dzi mo $e
by& po ka za ny tak $e z in nej per spek ty -
wy. Jest w niej za war te stu dium psy -
chi ki star sze go m"$ czy zny, któ ry ca -
!e $y cie sp" dzi! na od lu dziu, z da la
od lu dzi, na go spo dar stwie po !o $o nym
w le sie, i któ re go sto su nek do przy ro -
dy i %wia ta jest in ny w po rów na niu
z tym, ja ki cha rak te ry zu je za cho wa nia
bo ha te rów po wie %ci J. Jo nas so na 
i F. Back ma na, wy cho wa nych i za ko -
rze nio nych w kra jo bra zie mia sta. Dla -
te go war to si" gn#& do ksi# $ek Aino -
Tros sell i jej m!od szych ko le gów
po pió rze, aby po zna& i zro zu mie& in -
n# Szwe cj", t", któ rej dzi% ju$ nie ma
i któ ra wci#$ $y je w opo wie %ciach se -
nio rów, do star cza j#c pi sa rzom no wych
te ma tów i po my s!ów fa bu lar nych. 

GRA *Y NA BAR BA RA 
SZEW CZYK



i dzia !em mo rze tyl ko raz je den, kie dy od by -

wa !em s!u" b# woj sko w$. Po za tym przez ca -

!e "y cie do oko !a mnie i we mnie by! las. Las

by! mo im do mem. A ja by !em la sem.

Ale w ko% cu prze by wa nie ca !y mi dnia mi i ty go dnia mi

na Gó rze nie spo ty ka j$c "y wej du szy, nie by !o do bre.

By !em prze cie" cz!o wie kiem. Na Gó rze by !em ostat nim.

Las by! mo im "y ciem, by! ze mn$ wsz# dzie. Nie mu -

sia !em ju" na nie go pa trze&. By !em na Gó rze ostat nim.

To nie by !a by le ja ka' zmia na. By !a to ostat nia zmia -

na. Prze nio s!em si# do lu dzi i za miesz ka !em w Do mu.

Mia !em wte dy osiem dzie si$t dwa la ta.

Do brze by !o zej'& po mi# dzy lu dzi. By !em tak d!u go sam,

"e po wo li przy po mi na !em mu mi#.
Znów zo ba czy !em lu dzi. Dziew czy ny by !y uprzej me,

je dze nie by !o smacz ne, Po za tym spo tka !em sta rych

zna jo mych, tych któ rych po zna !em przed pi#& dzie si# ciu

czy sze'& dzie si# ciu la ty. Pa trzy li 'my na sie bie ze zdzi wie -

niem. Cz#'& z nich bar dzo si# ze sta rza !a. Ko le ga szkol -

ny mia! cew nik, wo rek na mocz no si! na pa sku. Roz ma -

wia li 'my g!o 'no u"y wa j$c nie wie lu s!ów. Na sze zdzi wie nie

by !o ogrom ne i nie me.

Urz$ dzi !em mój po kój tym, co za bra !em ze so b$. Nie

mo g!em si# oby& bez kre den su, tam prze cho wy wa !em ko -

szu le i ka le so ny a tak "e od cin ki ren ty i za 'wiad cze nia o po -

dat ku. Na gó rze po sta wi !em fo to gra fie: Si su – pies sza -

rej ma 'ci, któ ry zmar! w 1954 ro ku, zdj# cie z po lo wa nia

z te go sa me go cza su, zdj# cie ze mn$, oj cem i z Ru ne. By -

!o zro bio ne w le cie, przed je go 'mier ci$. W le cie,

przed 'mier ci$ mo je go m!od sze go bra ta Ru ne.

Nad kre den sem za wie si !em po ro "e !o sia – z czter na sto -

ma kol ca mi – i w!o "y !em do 'rod ka bro%.
O"e nie by !o to ele ganc kie, dziew czy ny nic nie po wie -

dzia !y. Ale by !o to mo je. Mój dom i mo ja hi sto ria.

Po do ba !o mi si# tu taj. Co dzien nie cho dzi !em do ja dal -

ni. Do bre je dze nie, na praw d# smacz nie przy rz$ dzo ne,

in ne ni" zu py w pusz kach i su che pro duk ty, któ ry mi si#
wcze 'niej "y wi !em.

Cie szy !em si#, jak ma wia li lu dzie, za s!u "o nym od po -

czyn kiem. By !em sta rym m#" czy zn$ miesz ka j$ cym

w do mu se nio ra. To dom dla tych, któ rzy mie li umrze&,
ja tak "e. Ale rzad ko o tym my 'la !em, mi mo "e co dzien -

nie !y ka !em ta blet ki na ser ce. Wszy scy prze cie" mu sz$
wcze 'niej czy pó( niej umrze&, ta ki jest bieg "y cia. By !em

jed nym z eme ry tów, do brze wie dzia !em, "e prze by !em ju"
wi#k szo'& dro gi. To nie prze szka dza !o, "e do bre ciast ko

z ka w$ wci$" mi sma ko wa !o, a dow cip ny pro gram w te -

le wi zji wy wo !y wa! wci$" 'miech.

By !o mi do brze, nie po trze bo wa !em ni cze go wi# cej. )y -

!em dniem te ra( niej szym.

Ale w snach by !em znów w le sie. *ci na !em drze wa,

kar czo wa !em, li czy !em i mie rzy !em. W snach zja wia!
si# oj ciec z !a dun kiem drew na, ci$ gni# tym przez ko nia.

W snach "y li 'my tak, jak za wsze, cza sa mi by! z na mi

Ru ne.

Wte dy bu dzi !em si# z ogrom nym smut kiem.

Do Do mu by !a ko lej ka. Ko lej ka po ru sza !a si# do przo -

du, je "e li kto' z pen sjo na riu szy umie ra!. W ta ki spo sób

i ja si# tu do sta !em. By !o to ca! kiem na tu ral ne i nikt z te -

go po wo du nie by! prze ra "o ny. Cho cia" kie dy si# o tym

my 'la !o, nie by !o przy jem nie. No có", ta kie jest "y cie.

Od szed! Si gurd. Mo" na si# by !o te go spo dzie wa&.
Przez wie le mie si# cy nie pod no si! si# z !ó" ka. Tak sa -

mo jest ze zwie rz# ta mi. Mu sz$ pró bo wa& sta wa&
na no gi i ru sza& si#, ina czej szyb ko sta j$ si# !u pem dra -

pie" ni ków, w tym przy pad ku 'mier ci. Si gur da, ca !e go

za kry te go prze 'cie ra d!em wy wie zio no na w$ skich no -

szach. Ju" go nie by !o. By !o tyl ko je go cia !o. Nie "y!.22
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Pa trzy li !my na sie bie sze ro ko otwar ty mi ocza mi. Nie

ba li !my si". Za da wa li !my so bie py ta nie, kto si" tu te -

raz wpro wa dzi.

Oczy wi !cie, mi n" #o tro ch" cza su.

Po kój by# po sprz$ ta ny i pu sty. Okna na o!cie% otwar te,

a skrzyn ka pocz to wa przez chwi l" bez na zwi ska.

Przy je cha #a któ re go! wie czo ru. By# to wspa nia #y wie -

czór, wio sen ny zmierzch, nie bie sko sza ry, kos na drze wie

przy wej !ciu i za pa chy, któ re chcia #o by si" opie wa& pie -

!ni$, gdy by si" umia #o !pie wa&, al bo p#a czem.

Przy je cha #a s#u% bo wym mi kro bu sem i sie dzia #a na wóz -

ku in wa lidz kim. Wó zek mia# na p"d elek trycz ny. Ste ro wa -

#a nim zgrab nie, kie dy kie row ca spu !ci# go z pod jaz du. Mia -

#a na so bie kurt k" z fu trza nym ko# nie rzem, za dba ne

!nie% no bia #e w#o sy by #y krót ko ob ci" te, ale nie mo g#em

zo ba czy& jej twa rzy.

Ale ota cza #a j$ ja ka! au ra.

Dla tych któ rzy po tra fi li cho dzi&, po da no her ba t" w ja -

dal ni. Kr" ci #em si" jak za wsze po do mu. Nie szu ka #em z ni -

kim kon tak tu, nie chcia #em by& jed nak sam w po ko ju. Zro -

zu mia #em, %e lu bi" prze by wa& w!ród lu dzi, a móg# bym

prze cie% umrze& na gó rze z sa mot no !ci nie ma j$c o tym

po j" cia.

Oj ciec do %y# pra wie dzie wi"& dzie si$t ki, wy so ki i szorst -

ki w obej !ciu. Mia# przy nie!& drze wo i ju% nie wró ci#. Zna -

la z#em go po chy lo ne go nad pnia kiem do r$ ba nia – wy lew

krwi do mó zgu. 'y# jesz cze po tem tyl ko ty dzie(. Kil ka ra -

zy po wtó rzy# „Ru ne” ale nie od zy ska# przy tom no !ci. Nikt

z nas nie od wa %y# si" o tym mó wi&. Jak to si" sta #o. Co sta -

#o si" z Ru ne.

Kie dy oj ciec zmar#, %y #em przez wie le lat sam.

Cie szy #em si", %e wresz cie tu wy l$ do wa #em.

W ja dal ni roz cho dzi #y si" plot ki o no wo przy by #ej. Przy -

je cha #a z po #u dnia i co! j$ #$ czy #o z tym miej scem. Mia -

#a ze so b$ dwie du %e wa liz ki, me ble mia #y by& prze trans -

por to wa ne. trans por tem. Wy gl$ da #a zdro wo. Mi mo %e by #a
spa ra li %o wa na. Pen sjo na riusz ki ma cza #y kost ki cu kru

w ka wie i by #y wnie bo wzi" te. Na zy wa si" chy ba Ger da

Lun dqvist, kto! po wie dzia#.
Tak, to Ger da Lun dqist, po wtó rzy# kto! in ny.

Opar #em si" o !cia n", jak gdy by to by #a pod #o ga.

I na od wrót. Wszyst ko na g#e za wi ro wa #o.

Ja ko! si" po zbie ra #em i po #o %y #em si" na #ó% ku.

Zga dza# si" wiek, zga dza# si" wy gl$d z tym, co zdo #a -

#em zo ba czy&, zga dza #o si" uspo so bie nie, któ re go nie wi -

dzia #o si" lecz czu #o, zga dza #o si" na zwi sko. Imi". Oczy -

wi !cie wy sz#a pó) niej za m$%, wy sz#a za m$% bo ga to, dla

du %ych pie ni" dzy. Ko# nierz fu trza ny by# na pew no z nor -

ki. Al bo z gro no sta ja.

Le %a #em na #ó% ku, a ser ce bi #o moc no, wa li #o, #o mo ta -

#o jak spusz czo ny z ha mul ca wa gon i czu #em %e co! sp#y -

wa #o wzd#u% skro ni, to prze cie% nie móg# by& pot, chy ba

nie trz$ s#em si" z zim na? A mo %e by# to po pro stu strach?

Na zy wa !a si" Ger da. Oj ciec zna laz! j# przez og!o sze nie.

Kry zys w Ko rei da wa! do bre za rob ki w le sie. Ma ma nie

$y !a ju$ od kil ku lat.

Uwa $a li %my, $e ma my ju$ za so b# pie skie la ta i mo $e -

my op!a ci& ku char k". W!a sn# go spo dy ni".
Mia !em trzy dzie %ci sze%& lat, mój m!od szy brat tyl ko dzie -

wi"t na %cie.. Oj ciec mia! pi"& dzie si#t osiem lat, a mi mo to

by! w%ród nas naj sil niej szy. By! umi" %nio ny. Je go r" ce by -

!y jak !o pa ty, a pal ce tak szorst kie, $e za klesz cza !y si" w ka$ -
dym uchwy cie, ale umia !y ob cho dzi& si" z ob c" ga mi, lej -

ca mi i sie kie r#.
Kie dy w ko' cu po ja wi !a si" Ger da, kuch nia wy gl# da !a

po na szym, ka wa ler skim go spo da ro wa niu, jak te ren do tkni" -
ty ka ta stro f#. Zresz t# nie ty ko kuch nia. Na gle po pa trzy li -

%my na nasz dom jej nie bie skim, po god nym spoj rze niem

i za wsty dzi li %my si". (a !o wa li %my, $e na wet nie pró bo wa -

li %my po sprz# ta&. 
Ale Ger da przy j" !a to ze spo ko jem. Za miesz ka !a

w izbie obok kuch ni i za cz" !a pra co wa&, a za kil ka dni

mie li %my no wy dom. Nie ta ki, kie dy $y !a ma ma. Po dob -

nie czy sty, ale in ny. O wpó! do szó stej ra no go to wa !a ka -

sz" i przy rz# dza !a dla nas zim ne na le %ni ki i ka w" i ka -

nap ki ze s!o ni n#, a kie dy wra ca li %my do do mu wie czo rem,

by !a cie p!a wo da do my cia, go to wa !y si" ziem nia ki i drew -

no trza ska !o w pie cu.

Mie li %my ko bie t" w do mu. By li %my szcz" %li wi.

By !a po god na, ni gdy nie skar $y !a si" i nie ba !a si" $ad -

nej pra cy. Od gar nia !a !o pa t# %nieg, r# ba !a drze wo, !a ta -

!a na sze dziu ra we ubra nia ro bo cze.

)pie wa !a, nie mal bez prze rwy. W!# cza !a ra dio, kie dy

nada wa li mu zy k" z p!yt. Naj bar dziej lu bi !a, kie dy To wa Car -

son %pie wa !a pio sen k" „Na sa mot nej wy spie na mo rzu,

na wiel kim oce anie tyl ko ty i ja i ksi" $yc i wszyst kie gwiaz -

dy nie ba”. Wte dy %pie wa j#c ro bi !a kil ka kro ków ta necz -

nych a ubi ja j#c co% w do ni cy od wra ca !a wzrok w kie run -

ku te go, kto chcia! na ni# po pa trzy& i u%mie cha !a si".
Sie dzie li %my prze $u wa j#c kie! ba s", mus z ka la re py i po -

pi ja j#c na po jem ni sko al ko ho lo wym i pró bo wa li %my uda -

wa&, $e nas to nie ob cho dzi. A jed nak iskrzy !o w nas trzech

jak w gwiaz dach. Sie dzie li %my przy sto le i spo $y wa li %my

smacz ny po si !ek po ci"$ kim dniu pra cy, a przy pie cu krz# -
ta !a si" ko bie ta z pi"k ny mi ocza mi i g!o sem i kszta! ta mi,

pa mi" tam, $e pier si po dob nie jak i bio dra i uda wy ra* nie

za zna cza !y si" pod zbyt w# sk# suk ni# i far tusz kiem, któ -

ry nie wia do mo dla cze go bu dzi! sko ja rze nia z prze pa sk#
na bio dra.

Mi ja !y mie si# ce, Na sze $y cie zmie ni !o si". )piew i %miech

na po !o $o nym na od lu dziu go spo dar stwie. A u mnie

z cza sem na pi" cie, przed któ rym co raz trud niej, im szyb -

ciej up!y wa! cas, mo g!em si" bro ni&. Mój %miech sta wa!
si" wy mu szo ny, chód sztyw ny i nie mo g!em prze sta&
o niej my %le&, mi mo $e wszyst ko by !o tak zwy czaj ne, mi -

mo $e wi dzia !em j# ra no i wie czo rem. 

Pró bo wa !em z tym wal czy&. Nie chcia !em ni cze go nisz -

czy&. A ona by !a ca! kiem na lu zie, nie przej mo wa !a si", $e
do ty ka li %my si", kie dy pod trzy my wa !a ko py to ko nio wi, któ -

re go mia !em pod ku&. Prze su n" !a bio dro tak, $e zna la z!o
si" pod mo im ra mie niem, tak $e bym mia! po dpo r". Nie by -

!a to $ad na po moc, za cz# !em si" trz#%& i nie tra fi !em kil -

ka ra zy w huf nal.

In nym ra zem opar !a si" o mnie ca !ym cia !em, kie dy

na k!a da !a ka sz". Och, je stem ta ka nie wy spa na, po wie -

dzia !a. By ! wcze sny po ra nek, na nie bie gwiaz dy, oj ciec

by! w staj ni, a Ru ne jesz cze nie wsta! z !o$ ka. Czu !em

jej lek ko%&, jej ci" $ar, jej mi"k ko%&, roz ry wa! mnie $ar

roz pa lo ne go $e la za. Te go ra na z tru dem mo g!em co%
prze !kn#&. 

Nie wy gl# da !o, $e by co% za uwa $y !a.

A po tem w sto do le, z na r" czem pe! nym sia na. Chwy ci -

!em j# za ra mio na i $ad ne z nas nie uda wa !o, $e nie wie

o co cho dzi.

Za mar !a. Wy stra szy !em sie. Po tem upu %ci !a sia no, k!a -

d#c mi r" ce na kar ku.

Wiem, cze go chcesz. Cze ka !am na cie bie.

I po ci# gn" !a mnie w g!#b sto do !y, a cia !o jej by !o na praw -

d" tak mi"k kie jak so bie je wy obra $a !em i by !em pra wie

nie przy tom ny; mi n" !o wie le lat od kie dy by !em tak bli sko

z ko bie t#, by !em nie zgrab nym, nie po rad nym i nie uda nym

ko chan kiem, a ta cy po win ni na dal $y& sa mot nie, po pi ja -

j#c od cza su do cza su wód k" i po cie sza j#c si" ma rze niem,

ale te raz do da !a mi od wa gi ko bie ta, któ r# by !a Ger da i po -

wie dzia !a, $e mo g" j# mie&.
Ale to b" dzie kosz to wa&.
B" dzie kosz to wa&. Pie ni# dze.
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Ja ko wy na gro dze nie, do da !a. Oszcz" dza !a na wyj #cie

do ka wiar ni. To tyl ko wy na gro dze nie, by !em prze cie$ wspa -

nia !ym m"$ czy zn%, chcia !a mnie mie&.
I za p!a ci !em.

I tak si" za cz" !o.

By !a do k!ad na i sys te ma tycz na. Wy ci% ga !a ze mnie ka$ -
d% ko ro n", a ja po zwa la !em, $e by tak si" sta !o. 'mia !a si"
i #pie wa !a jak daw niej, a ja pod czas po si! ku my #la !em tyl -

ko o tym, co mie li #my so bie do za ofia ro wa nia i chcia !em

co raz wi" cej, a spra w" pie ni" dzy scho wa !em w za ka mar -

kach du szy, aby nie czu& z te go po wo du bó lu. Nie chcia -

!em nic wie dzie&, ani ro zu mie&. By !em op" ta ny. 

Po kil ku mie si% cach zro zu mia !em, $e nie by !em je dy -

ny. By! nim tak $e oj ciec. Przy pad ko wo us!y sza !em ich

na stry chu.

Niech tak b" dzie. Niech da lej b" dzie tak, jak by !o. Nie

od wa $y !em si" na wet jej wy py ty wa& w oba wie, $e b" d" od -

pra wio ny i $e mo $e ni gdy wi" cej jej nie do sta n". Te go bym

nie wy trzy ma!.
Po ja wi !y si" pierw sze pi !y me cha nicz ne. By !y dro gie.

Z tru dem sp!a ca !em ra ty. Ukry wa !em mo j% nie go spo dar -

no#&.
Brat mój za cz%! po lo wa& na za j% ce. Je go oczy za cz" !y

p!o n%&. Mia! dzie wi"t na #cie lat i by! przy stoj ny, ale nie

umia! ta( czy&.
Ale i ja nie umia !em. )a twiej przy cho dzi !o mi otwie ra&

bu tel k" ni$ na uka ta( ca. Wi dzia !em w nim sie bie i po wie -

dzia !em mu, $e by po pro si! do ta( ca na wet je $e li nie po tra -

fi. Dziew czy ny go na ucz%, w wio sce by !o ty le mi !ych dziew -

czyn, nie po wi nien tu by&..

Ale Ru ne ni gdy nie po je cha! ro we rem na po ta( ców k".
Wo la! po lo wa& na za j% ce. Ger da po zmy wa !a po ko la cji

i mia !a po biec na nar tach do sza !a su, chcia !a by& sa ma,

wy ja #ni !a.

Chy ba wte dy wzi" !a go po raz pierw szy. Nie po sze d!em

za ni%, nie chcia !em wi dzie&, jak po !% czy li si" ze so b% w le -

sie i sta li si" jed no #ci% w cha cie, gdzie mo$ na by !o roz pa -

li& ogie( i gdzie by !y przy kry cia z fu ter.

Po tem na de sz!o tak jak te raz przed wio #nie i pew ne go wie -

czo ru Ru ne do wie dzia! si" ca !ej praw dy. Szed! w mo j% stro -

n" z pod nie sio n% sie kie r% i czer wo ny mi ocza mi jak u kró -

li ka. Z ty !u nad bieg! oj ciec i po wa li! go na zie mi". Za wy!
jak za rzy na ny byk, a przy tym by! sil ny, bar dziej ni$ si" nam

wy da wa !o.

Ger da wy bie g!a na dwór. Upa d!a w #nie gu na ko la na,

przy ci ska j%c je go g!o w" do sie bie, a on uspo ko i! si" i p!a -

ka! tak, $e mu sie li #my wej#& do #rod ka.

By! zwy k!y dzie( ro bo czy. Usn" li smy.

Zbu dzi li #my si" w o#le pia j% cym #wie tle s!o necz nym, z wi -

do kiem na po !y sku j% ce bie l% gó ry, by !a go dzi na czwar ta

ra no i us!y sze li #my wy strza!. 
Zde cy do wa!, $e co# si" sko( czy !o. Nie tyl ko sko( czy !o,

to by! punkt zwrot ny.

Ger da wy mio to wa !a. Wy mio to wa !a te go ra na,

przed i po po grze bie, a w!o sy jej utra ci !y po !ysk, oczy dziw -

nie po !y ski wa !y, ale bez ra do #ci, tak jak na sze.

My #l", $e by! to wstyd.

To by !o prze cie$ jej dzie !o.

Wy trze* wia !em i zro zu mia !em, co zro bi !a. I co ja zro bi !em.

Nie wol no jej by !o zbli $y& si" do mnie na od le g!o#& mniej sz%
ni$ dwa me try.. S% dz", $e oj ciec po dob nie re ago wa!.

Znik n" !a, wy je cha !a, nie ob cho dzi !o nas, do k%d. Na sze

$y cie roz bi te by !o na ka wa! ki. S!o wo nie na wi#& nie wy ra -

$a !o te go co czu li #my do niej, do sie bie.

On by! zu pe! nie bez bron ny. Wie rzy!, $e by! je dy nym.

Oczy wi #cie wszy scy plot ko wa li. Ale by li #my od por ni.

W ko( cu do tar !a do nas po g!o ska, $e zna le zio no j% krwa -

wi% c% w po ko ju ho te lo wym. By !a u ko go#, kto pro wa dzi!

nie le gal n% dzia !al no#& i w!o $o no si !% do jej pod brzu sza son -

d", któ ra mia !a usu n%& to, co ro s!o w #rod ku.

Praw do po dob nie si" uda !o, ale Ger da by !a bli ska

#mier ci, opo wia da! $%d ny sen sa cji po s!a niec.

Dzi" ki Bo gu, dziec ko nie przy sz!o na #wiat.

Od te go cza su $y li #my na dal na Gó rze bez ko biet i bez

po tom ka. Nie mo gli #my od zy ska& Ru ne go. +ad ne s!o wa nie

mo g!y go przy wró ci& $y ciu, dla te go mil cze li #my o praw -

dzi wej przy czy nie i na szym udzia le w po $a rze roz nie co nym

przez Ger d".
Ni gdy o tym nie roz ma wia li #my.

Mi n! "y czter dzie #ci czte ry la ta, a ja wie rzy "em, $e czas
le czy ra ny, ale wszyst ko po zo sta "o, jak gdy by zda rzy "o si!
wczo raj, a Ger da $y "a, mo$ na j% by "o do tkn%&. Na pew -
no mil cza "a przez ca "e te la ta, ok"a mu j%c swo je go m! $a i nie
zwie rza j%c si! ni ko mu, ale nikt nie mo $e uciec przed swo -
im lo sem.

No có$ – chy ba los po sta wi" j% na mo jej dro dze. To nie
mo $e by& przy pa dek, $e za nim umr!, raz jesz cze spo tkam
Ger d! Per s son.

By "a mo j% wiel k% mi "o #ci% i sta "a si! mo j% nie sko' cze -
nie wiel k%, gorz k% nie na wi #ci%.

Zja wi "a si! tu taj, $e by ro ze rwa& wszyst kie ra ny, po nie -
wa$ wszyst ko mu si si! do ko na& za nim si! sko' czy $y cie.

Nie b! d! cie szy" si! mo im za s"u $o nym od po czyn kiem
i nie b! d! $y& te ra( niej szo #ci%. Mo ja wi na jest wiel ka, ale
jej jesz cze wi!k sza i nic nie jest za po mnia ne, a Ru ne po -
zo sta nie dzie wi!t na sto lat kiem a nie sze#& dzie si! cio trzy -
lat kiem, gdy by da ne by "o mu $y&.



25

Te go sa me go wie czo ru pój d! do niej, do Ger dy Lun -
dqvist, uro dzo nej ja ko Per s son. 

Jest go dzi na dzie wi" ta, ale ona uda je si! ju# na spo czy nek.
W po ko ju jest pó$ mrok.
My %li pew nie, #e to kto% z per so ne lu i wo $a ha lo.
Za pa lam lam p!. Wsz! dzie sto j" kar to ny z rze cza mi, a fi -

ra ny prze wie szo ne s" przez po r!cz krze s$a.
W $ó# ku le #y Ger da. Tak, to ona. Te raz sta ra ko bie ta, ale

rów nie po ci" ga j" ca. Uszla chet nio na pa ty n", pi d#a ma
z je dwa biu i ka ftan z ja kie go% mi!k kie go ma te ria $u, no
i ciem ne oczy w tej ca $ej bie li. Ciem ne oczy, któ re pa trz"
ze zdzi wie niem, a te raz z re zer w" w stro n! drzwi, w mo -
j" stro n!.

Wcho dz! do po ko ju. Pod no sz! krze s$o, sta wiam je obok
$ó# ka i sia dam. Po trz" sa mil cz" co i nie %wia do mie g$o w",
wi da&, #e nie po zna je mnie i uwa #a, #e kto% z go %ci po -
my li$ dro g! w star czym po mie sza niu.

Wte dy przed sta wiam si! mo im na zwi skiem.
Spo gl" da na mnie py ta j" co.
Po wta rzam na zwi sko. To prze cie# ja. I oj ciec i Ru ne. Chy -

ba so bie nas przy po mi nasz, Ger do, na pew no mnie po zna -
jesz mi mo #e mi n! $o ty le cza su.

Upar cie za prze cza g$o w". Wy gl" da na prze ra #o n".
Mu sia $a% by& wte dy bo ga t" ko bie t", mó wi!. Ile se tek ty -

si! cy w su mie wy pra co wa $a%? Czy zo sta $a% mi lio ner k"?
Szu ka r! k" dzwon ka. Zdej mu j! go. Nie b! dzie dzwo ni -

$a. Ma my prze cie# roz ma wia&. Nie roz mó wi li %my si! tam -
tym ra zem, kie dy po j! $a, #e mój m$od szy brat  nie #y je.

Chce krzy cze&. Przy ci skam mo j" du #" d$o' do jej ust.
Jest drob na i de li kat na.

Te raz do sta niesz, kur wo, na co za s$u gu jesz, sy cz! i roz -
dzie ram gór n" cz!%& jej pi d#a my, tak #e wi docz ne s" jej
ma $e, wiot kie pier si, a mi! dzy ni mi br" zo we, wiel ko %ci d$o -
ni zna mi!, i szep tam, co to jest?, ale ona nie po tra fi od po -
wie dzie&, za no si si! p$a czem roz dzie ra j" cym ser ce. Po wta -
rzam, co to jest?, a ona $ka j"c. To zna mi! od uro dze nia,
cze go chcesz ode mnie, pu%& mnie, pro sz!!

Zo sta $em ude rzo ny w cie mi! ni czym obu chem, po nie -
wa# Ger da nie mia $a #ad ne go zna mie nia, ale bar dzo du -
#e pier si i na wet ja ko sta rusz ka nie mo g$a by mie& ta kich
wiot kich.

Za kry wam j" ko$ dr" po sam pod bró dek. J" ka j"c si! prze -
pra szam, pro sz! aby nie wzy wa $a po li cji, pró bu j! jej wy -
ja %ni&, #e po my li $em si!, bio r"c ja za ko go% in ne go.

Co fam si! do ko ry ta rza, k$a niam si! ni sko, j" ka j"c, na -
st!p ne go dnia id! do mia stecz ka i ku pu j! du #y bu kiet kwia -
tów, ale kie dy wcho dz! na gó r!, nie ma ju# Ger dy Lin -
dqvist w do mu. Wy je cha $a, po wró ci $a na po $u dnie.
Roz my %li $a si!, wy ja %nia per so nel, co% ta kie go si! zda rza.

Le #! na $ó# ku. W g$o wie %piew To wy Car son. Wy stra -
szy $em Ger d! Lun dqvist, ale po wró ci $a Ger da Per s son sil -
niej sza i bar dziej uwo dzi ciel ska ni# kie dy%. Za bie rze mi
resz t! mo ich dni, za bra $a wi!k sz" cz!%& mo je go #y cia. Ger -
da Per s son i ja "# do %mier ci, a# do dnia, kie dy zdej m! po -
marsz czo n" po w$o k! i wy ru sz! tam, gdzie wiecz nie
i bia $o.

Pew ne go fio le to we go po ran ka na przed wio %niu, tak jak
wte dy.
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Katowice 
za Kernera

Afe ra bur mi strza Die bla
z ma !e go mia stecz ka w po -
bli "u ro syj skiej gra ni cy,
by !a jed n# z wi$k szych sen -
sa cji w dniach zwy ci$ stwa
nad Fran cj#, pro kla mo wa -
nia ce sar stwa nie miec kie go
i ko ro na cji Wil hel ma I Bia -
!o bro de go.

tat po mal wer san cie wa ko wa!.
Na mia sto i je go ma gi strat
pad! cie" nie uf no #ci. Jed ni

plot ko wa li, $e Die bel by! fran cu skim
agen tem a in ni, my l%c je go z!o dziej ski
skok z ro man so wy mi eks ce sa mi #wier -
kla niec kie go ksi& cia Gwi do na Don ner -
smarc ka i je go eg zo tycz nej ko chan ki
Pa ivy, spe ku lo wa li $e uleg! na mi&t nej
mi !o #ci do ja kiej# Hisz pan ki. W ci% gu
6 mie si& cy do bur mi strzow skie go fo -
te la przy mie rza no trzech ko mi sa rycz -
nych pe! no moc ni ków, skru pu lat nie
za opi nio wa nych i za twier dzo nych
przez nad pre zy den ta pro win cji wro -
c!aw skiej. 'a den nie prze trwa! pró by. 

Do pie ro 3 kwiet nia 1871 r., no mi -
na cj& otrzy ma! Oswald Ker ner, któ ry
na za jutrz ob cho dzi! 38 uro dzi ny (przy -
szed! na #wiat 04.04.1833). Zgod nie
z pru sk% prag ma ty k%, on tak $e zo sta!
przy wie zio ny w tecz ce. Po przed nio
by! bur mi strzem w (ro dzie (l% skiej.
Nad Ra w% urz& do wa! 2 i pó! ro ku.
Zmar! na gle, po krót kiej cho ro bie – 11

li sto pa da 1873 r. By! pierw szym ka -
to wic kim bur mi strzem po cho wa nym
na dzi# nie ist nie j% cym cmen ta rzu
ewan ge lic kim przy obec nej uli cy
Dam ro ta.

W do wód uzna nia i wdzi&cz nej pa -
mi& ci ka to wi cza nie wy bra li Ker ne ra
na pa tro na jed nej z ulic (ród mie #cia.
Po 1922 r. Po la cy zmie ni li jej na zw&
na #w. Sta ni s!a wa. 

Je mu przy pa d!o w udzia le wpro wa -
dze nie pru skich Ka to wic do gro na
miast no we go ce sar stwa Ho hen zol -
lern nów, usta no wio ne go w nie spe! -
na 3 mie si% ce przed dniem ob j& cia po -
sa dy, a w 2 la ta pó) niej, prze $y wa nie
trans for ma cyj nych stre sów zwi% za -
nych z prze kszta! ca niem miej sco -
wo #ci w sto li c& po wia tu. Za je go
ma gi stra tu ry we sz!y w $y cie pa" stwo -
we prze pi sy re for mu j% ce sys tem miar
i wag. W mi& dzy cza sie ce le bro wa!
skrom ne uro czy sto #ci 5. rocz ni cy
mia sta li cz% ce go oko !o 8 ty si& cy
miesz ka" ców. By! cz!o wie kiem kom -

pro mi su. Raj ców miej skich na k!o ni!
do ust&pstw i pod pi sa nia ugo dy z za -
rz% dem dóbr Thie le -Winc kle rów,
o czym miej ski dzie jo pis Hof f mann
na pi sa!: „Za rz%d dwor ski we wszyst -
kich kwe stiach po sta wi! na swo im.
Od szko do wa nie za prze j& cie obo -
wi%z ków ad mi ni stra cji po li cyj nej,
szkol nic twa oraz opie ki nad ubo gi mi
okre #lo no pra wie $e w wy so ko #ci za -
pro po no wa nej w chwi li przy st% pie nia
do ne go cja cji.”

Ra tusz na kó! kach

Napo cz%t ku 1871., jesz cze
przed przy by ciem ko lej ne go

ko mi sa rycz ne go „oj ca mia sta”, rad ni
miej scy z Oswal dem Her te lem na cze -
le po sta no wi li opu #ci* ma gi strac kie
biu ra, wy naj mo wa ne w do mu Im mer -
wah ra. Ku pi li dwu pi& tro w%, na ro$ n%
ka mie ni c& po prze ciw nej stro nie 
uli cy, u zbie gu dzi siej szej Sta wo wej
i 3. Ma ja pod nu me rem 13. Kil ka po -
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Zabudowa ul. Dworcowej od ul. Pocztowej do ul. Dyrekcyjnej, 1874.
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miesz cze! na pierw szym pi" trze do -
mu za adap to wa li na miesz ka nie, ga -
bi net i kan ce la ri" bur mi strza. W tej re -
zy den cji, te# d$u go miej sca nie
za grza li. W 3 la ta pó% niej, za ini cjo wa li
prze pro wadz k" ma gi stra tu z Grund -
man n stras se 13 do po miesz cze! stop -
nio wo od da wa ne go do u#yt ku no we -
go ra tu sza wzno szo ne go tam gdzie
obec nie znaj du je si" gmach te atru
im. Sta ni s$a wa Wy spia! skie go. 

Pod au spi cja mi Te mi dy

Na za jutrz, po no wo rocz nych ba -
lach 1872 r., pod da chem „trzy -

nast ki” ulo ko wa $a si" jed no oso bo wa
de le ga tu ra s& du pierw szej in stan cji dla
mia sta Ka to wi ce. By $a jed nym z za -
miej sco wych wy dzia $ów De pu ta cji
S& do wej w My s$o wi cach. Wy ro ko wa -
$a pod prze wod nic twem pierw sze go
ka to wic kie go s" dzie go o na zwi sku
Bie nek. W la tach 1866-1871 Ka to wi -
ce znaj do wa $y si" pod ju rys dyk cj& s" -
dziów my s$o wic kich de le go wa nych
przez Kró lew ski S&d Po wia to wy
w By to miu. Pod le ga $y s& do wi ape la -
cyj ne mu w Ra ci bo rzu. 

Wraz z ar bi tra mi wpro wa dzi$ si" tu -
taj Kró lew ski Urz&d Ka ta stral ny.
Pod nad zo rem praw nym skru pu lat nie
re je stro wa$ grun ty i bu dyn ki dla ce lów
po dat ko wych. Pierw szy mi je go in -
spek to ra mi zo sta li: Ne pil ly i Neu ge -
bau er. To by $y po wi ja ki miej sco wej hi -
po te ki i fi sku sa. 

Sto !ecz ne Ka to wi ce

W1872 ro ku, nie zmor do wa ny
rz&d ca Ka to wic, ja kim po zo -

sta wa$ Wil helm Grund mann prze szed$
w stan spo czyn ku ale wci&# by$ obec -
ny – po oj cow sku b$o go s$a wi$ ma gi -
stra to wi i lan dra tu rze. W dal szym
ci& gu za st" po wa $o go dwu zi" ciów;
w spra wach zwi& za nych z prze my -
s$em, gór nic twem i hut nic twem – in#.
Karl Mau ve a w spra wach na tu ry
spo $ecz nej i po li tycz nej – Ri chard
Holt ze. Jesz cze do nie daw na feu da $o -
wie, te raz z ocho t& za sie dli na ko% le ka -
pi ta li stycz nej fu ry, do któ rej za prz" ga li
ch$o pów, do pie ro co wy zwo lo nych
z jarz ma pa!sz czy zny.

W 1872 r. utwo rzo no kon cern „Kat -
to wit zer Ak tien ge sel l schaft fur Berg -
bau und Eisen hut ten be trieb” (Ka to -
wic k& Spó$ k" Ak cyj n& dla Gór nic twa
i Hut nic twa), do któ rej przy $& czy$
si" za rz&d przed si" bior stwa Thie le -
-Winc kle ra wraz z ko pal nia mi i hu ta -
mi. Mau ve zo sta$ je go sze fem. Nie ba -
wem roz po cz" $o dzia $al no'( sta ro stwo
ka to wic kie i sej mik po wia to wy. Tam
obok lan dra ta pierw sze skrzyp ce gra$
Holt ze. 

Do ran gi sto li cy po wia tu Ka to wi ce
zo sta $y pod nie sio ne pa! stwo w& usta -
w& z 27 mar ca 1873 r. Je go ob szar wy -
dzie lo no z do tych cza so we go po wia -
tu by tom skie go. Pierw sza lan dra tu ra
i sej mik po wia to wy mia $y sub lo ka tor -
k" w dwu pi" tro wym bu dyn ku ma gi -
stra tu. Wi"k sze zgro ma dze nia by $y ce -
le bro wa ne w sa lach miej sco wych
ho te li. Na sta no wi sko pierw sze go
lan dra ta zo sta$ wy zna czo ny ase sor
re jen cyj ny, ba ron Hans von Ber -
lepsch, w kil ka lat pó% niej o#e nio ny
z Fran cisz k&, naj star sz& cór k& Wa le -
ski i Hu ber ta von Thie le -Winc klera. 

W mie 'cie za miesz ki wa $o wte dy
oko $o 10 ty si" cy osób a w po wie cie 8
ra zy wi" cej. Na le #a $y do nie go: mia -
sto My s$o wi ce oraz gmi ny wiej skie
i ob sza ry dwor skie; Ba! gów, Bo gu ci -
ce, Bry nów, Brze zin ka, Brz"cz ko wi -
ce, By ko wi na, Byt ków, D&b, Ha lem -
ba, Wi rek, We$ no wiec, Ja nów,
Jó ze fo wiec, K$od ni ca, Ko ch$o wi ce,
Ma ciej ko wi ce, Ma $a D& brów ka, Mi -
cha$ ko wi ce, Nied% wie dzi niec, No wa
Wie', Prze $aj ka, Ra do szo wy, Roz -
dzie!, Sie mia no wi ce, S$up na, Szo pie -
ni ce, Za $" #e i Za wo dzie.

Z dniem 1 stycz nia 1874 r. po wo $a -
no do #y cia no we jed nost ki ad mi ni -
stra cyj ne o na zwie: okr"g urz" do wy
(Amts be zirk). Ka# dy obej mo wa$ kil -
ka gmin ewen tu al nie ob szar dwor ski.
W$a 'ci cie le ziem scy zo sta li po zba wie -
ni w$a dzy po li cyj nej. Do pie ro te raz
prze sz$a do kom pe ten cji na czel ni ka
okr" gu – Amt svor ste he ra, wy bie ra ne -
go przez sej mik po wia to wy i mia no -
wa ne go przez pre zy den ta re jen cji.
Od tej po ry Winc kler i je go ple ni po -
ten ci zo sta li po zba wie ni rze czy wi ste -
go nad zo ru nad s& da mi pa try mo nial -
ny mi. W pro jek to wa niu re or ga ni za cji
mia$ te# udzia$ Ker ner i je go ma gi strat. 

Na ob sza rze ów cze snych Ka to wic
utwo rzo no okr"g o na zwie Za mek Ka -
to wi ce (Amts be zirk Schloß Kat to -
witz). W je go sk$ad we sz$y gmi na
wiej ska Bry nów (Land ge me in de Bry -
now) i ob szar dwor ski Ka to wi ce
(Guts be zirk Kat to witz). Je go pierw szy
na czel nik mia$ biu ro w Zam ku Ka to -
wi ce, przy dzi siej szej uli cy Kor fan te -
go. Tam te# przyj mo wa$ pe ten tów na -
czel nik no we go okr" gu o na zwie
Za mek My s$o wi ce, w sk$ad któ re go
we sz$y gmi na wiej ska Ja nów i ob szar
dwor ski Za mek My s$o wi ce. W oko -
li cy Ka to wic po wsta $y okr" gi: Bo gu -
ci ce, D&b, Ma $a D& brów ka, We$ no -
wiec, Ro% dzie! -Szo pie ni ce, Za $" #e.

Nie bie skie pta ki

Wpro wa dza niu no wych praw, in -
sty tu cji i po dzia $ów ad mi ni -

stra cyj nych to wa rzy szy $o bez ho $o -

wie. Od 1873 ro ku w oko li cy Ka to wic,
nie mal #e bez kar nie gra so wa $a, gra bi -
$a i mor do wa $a ban da Elia sza i Pi stul -
ki. Jej pro wo dy rzy wie lo krot nie chwy -
ta ni przez po li cj" i za my ka ni w ce lach
wi" zien nych za wsze znaj do wa li ja ki'
sza ta! ski spo sób aby wy mkn&( si" zza
kra tek. Sta wa li przed s& dem w By to -
miu i Wro c$a wiu. )l& za ków i Ka to wi -
ce okry li z$& s$a w&. Ja ko s$yn ni re cy -
dy wi 'ci, któ rych pe$ no po sta cio we
po do bi zny wy sta wia no w ber li! skim
ga bi ne cie fi gur wo sko wych, w dzie -
jach kry mi na li sty ki za j" li szcze gól ne
miej sce. By li na j" zy kach ca $ej nie -
miec kiej Rze szy. 

Ich szaj ka li czy $a po nad 40 osób. Jej
naj bar dziej zu chwa $& ak cj& by $o noc -
ne w$a ma nie do bu dyn ku Dy rek cji
Thie le -Winc kle ra w Ka to wi cach.
Stam t&d wy nie 'li sza f" pan cer n&,
prze cho wy wa n& na pierw szym pi" trze.
Je dy ny stra# nik obec ny tej no cy zo sta$
obez w$ad nio ny i zwi& za ny. Ban dy ci
wy wle kli go w po le, opo dal szo sy pro -
wa dz& cej do D" bu i tu przy trzy ma li
pod stra #&. Z $u pem na fur man ce za -
prz" #o nej w skra dzio ne ko nie od da -
li li si" na bez piecz n& od le g$o'(. Skr" -
po wa ne mu sznu ra mi, pod gro% b&
utra ty #y cia, za ka za li ru sza nia si"
z miej sca. Do bu dyn ku za rz& du wró -
ci$ o 'wi cie i wsz cz&$ alarm. Po li cjan -
ci ru szy li 'la da mi za prz" gu. Pro wa dzi -
$y w stro n" wiel kie go la su w D" bie.
Tam zna le% li roz bi t& ka s" pan cer n&,
a obok tl& ce si" jesz cze ogni sko. Bra -
ko wa $o go tów ki w po sta ci srebr nych
i z$o tych mo net oraz pa pie ro wych
bank no tów. Ode szli st&d na krót ko
przed przy by ciem po li cji. W po bli #u
le #a $y zma sa kro wa ne zw$o ki m"# -
czy zny. Twarz i tors ofia ry znie kszta$ -
ci $y licz ne cio sy za da ne no #em. 

Na jar mar ku w Ka to wi cach kra -
marz, sto j& cy w swo jej bu dzie, pod -
s$u cha$ ko bie ty opo wia da j& ce o szcze -
gó $ach mor der stwa i zu chwa $e go
na pa du. Z ich roz mo wy wy ni ka $o, i#
za mor do wa ny by$ kom pa nem zbó jec -
kiej ban dy. Tej no cy pra co wa$ na w$a -
sn& r" k". W le sie ko $o D" bu, spo tka$
kom pa nów, któ rzy aku rat nad je cha li
z ka s& pan cer n& na wo zie. Za uwa #y$,
#e si" nie %le ob $o wi li i za #& da$ udzia -
$u w zy skach. Nic nie móg$ do sta( bo
nie bra$ udzia $u w ak cji. Za gro zi$, #e
ich wy da. Wte dy go za d%ga li. Ka# dy,
aby wszy scy by li tak sa mo win ni, za -
da$ kil ka cio sów no #em. Po tem zma -
sa kro wa li je go twarz. Zw$ok nie uda -
$o si" zi den ty fi ko wa(. Po cho dzi$
z g$" bi Ro sji. Na Gór nym )l& sku by$
nie zna ny.

Pierw szy pro ces ujaw nia j& cy sen sa -
cyj ne szcze gó $y od by$ si" w By to miu.
Ban dy ci do ni cze go si" nie przy zna -
li. Sta now czy by$ zw$asz cza Pi stul ka
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ich herszt. Gdy us!y sza!, "e szaj k#
zdra dzi !a je go ko chan ka, wpad! w fu -
ri#. Cho$ sp# ta ny, pró bo wa! j% za mor -
do wa$ na sa li s% do wej. Z tru dem wy -
rwa no j% z je go r%k.

Eliasz, to wa rzysz Pi stul ki, cu dem
wy my ka! si# po li cjan tom. D!u go za sta -
wia li na nie go si d!a. Schro nie nie znaj -
do wa! w naj bar dziej nie praw do po dob -
nych za ka mar kach. Poj ma no go, gdy
by! cho ry. Wy zdro wia! w wi# zie niu.
Jesz cze na !a wie oskar "o nych pró bo wa!
zmaj stro wa$ na rz# dzie, mo g% ce u!a twi$
uciecz k#. Wska zu j% cym pal cem i kciu -
kiem wy d!u ba! gwó&d& z !a wy, na któ -
rej sie dzia!. Chcia! go u"y$ do otwar -
cia k!ó dek sku wa j% cych !a' cu chy
p# ta j% ce je go r# ce i no gi. Kil ka krot nie
ska zy wa no go na stry czek i do "y wo cie.
W owym cza sie ce sarz Wil helm I nie
pod pi sy wa! wy ro ków (mier ci. To
uchro ni !o prze st#p ców od szu bie ni cy.
Eliasz umar! w wi# zie niu na ga lo pu j% -
ce su cho ty. Pi stul ka za trud nio ny
przy pro duk cji pa pie ro sów pró bo wa! si#
otru$ $pa j%c li (cie ty to nio we. Gdy trut -
ka za wio d!a, roz sta! si# z tym (wia tem
po gr% "o ny w sa mo bój czej g!o dów ce. 

Przy by sze

Nie mal rów no cze (nie z no wym bur -
mi strzem, dzia !al no($ dusz pa ster -

sk% w Ka to wi cach roz po cz%! dr Ja kub
Cohn z Ham bur ga, wie lo let ni ra bin
miej sco wej gmi ny "y dow skiej. Za -
miesz ka! w ka mie ni cy swe go przy -
sz!e go te (cia Sa lo mo na Gold ste ina,
przy dzi siej szej uli cy War szaw skiej 5.
Je go so jusz ni kiem sta! si# Sa lo mon
Wie ner, pre zes gmi ny sy na go gal nej, rad -
ny miej ski, wp!y wo wy ku piec i po sia -
dacz wie lu ka mie nic. Od tej po ry, wo -
kó! sy na go gi i trzech ko (cio !ów sku pia
si# nie tyl ko "y cie re li gij ne ale tak "e o"y -
wio na dzia !al no($ cha ry ta tyw na i o(wia -
to wa. Ak tyw no (ci% wy ró" nia j% si# or -
ga ni za cje ko bie ce i m!o dzie "o we. 

W 1871 r., z Gnie zna do Ka to wic
przy by wa dr Ernst Müller, ab sol went
uni wer sy te tu w Hal le. Za miesz ku je
przy obec nej uli cy 3. Ma ja 38 i na wie -
le lat przej mu je kie row nic two miej sco -
wej szko !y prze kszta! ca nej w gim na -
zjum. W rok pó& niej, do do mu
przy dzi siej szej uli cy Cho pi na w Ka -
to wi cach wpro wa dza si# ber li' -
czyk – Oskar Me ister. Re or ga ni zu je
To wa rzy stwo )pie wa cze, ist nie j% ce
od 1867 r., otwie ra pierw sz% w mie -
(cie szko !# mu zycz n%, w 1873 in au -
gu ru je se zon mu zycz ny w no wo  wy -
bu do wa nej Re ich shal le (obec nie
bu dy nek Fil har mo nii )l% skiej) a po 10
la tach za k!a da chór, któ ry roz s!a wi!
Ka to wi ce, ja ko mia sto mu zy ki. Wte -
dy te" z Wro c!a wia nad Ra w# przy by!
Lo uis Bo rin ski – za !o "y ciel pierw sze -

go w mie (cie skle pu ko lo nial ne go pó& -
niej zwa ne go „de li ka te sa mi” a bra cia
Gold ste ino wie – na po se sji przy pla -
cu Wol no (ci obok – ist nie j% ce go tu
od lat – tar ta ku pa ro we go, roz po cz# li
bu do w# sty lo wej wil li do dzi( cie sz% -
cej si# s!a w% pa !a cu. 

Schi zma

W1869 ro ku nad Ra w% osie dli! si#
ks. Pa we! Ka mi' ski, któ ry za -

miesz ka! u swe go wu ja Ja na Ku cha -
rza, w na ro" nej ka mie nicz ce przy uli -
cy (w. Ja na 6. Tam na j# zyk pol ski
t!u ma czy! „ma !y ka te chizm o nie -
omyl no (ci pa pie skiej” a po tem re da -
go wa! ko lej ne nu me ry dwu ty go dni ka
„Praw da” – naj star sze go pol sko j# -
zycz ne go cza so pi sma Ka to wic.

Za ma gi stra tu ry Ker ne ra ka to wic cy
sta ro ka to li cy utwo rzy li pierw sz%
w Pru sach – w!a sn% gmi n# wy zna nio -
w%, nie za le" n% od Ko (cio !a Rzym sko -
-Ka to lic kie go, któ ry w tym cza sie, dla
swych wier nych wzniós! re pre zen ta -
cyj n% (wi% ty ni# pod we zwa niem Nie -
po ka la ne go Po cz# cia Naj (wi#t szej
Ma rii Pan ny. Przez Ka to wi ce prze to -
czy !a si# woj na re li gij na, za ko' czo na
roz !a mem w !o nie rzym sko ka to lic kiej
wspól no ty na )l% sku. Po nad 3 ty si% -
ce wier nych nie za ak cep to wa !o
uchwa! so bo ru wa ty ka' skie go o nie -
omyl no (ci pa pie skiej. Po sta no wi !o
"y$ i mo dli$ si# we dle daw ne go ry tu -
a!u. Ks. Pa we! Ka mi' ski, w lip -
cu 1871 r., w fa chwer ko wej (wi% ty ni
przy dzi siej szym pla cu Wol no (ci, od -
pra wi! pierw sze na te re nie ce sar -
stwa – na bo "e' stwo sta ro ka to lic kie.
Wte dy, w Ka to wi cach ro ze gra !a si#
jed na z wi#k szych bi tew ogól nonie -
miec kiej woj ny o pa' stwo la ic kie,
przez po s!a Ru dol fa Vir cho wa, a po -
tem i przez hi sto ri# na zy wa nej „Kul -
tur kampf”. Wy gra li j% zwo len ni cy
pod po rz%d ko wa nia Ko (cio !a w!a dzy
pa' stwo wej i wy ko rzy sty wa nia je go
in sty tu cji ja ko or ga nu ide olo gicz ne go
od dzia !y wa nia na ma sy.

Od No we go Ro ku 1871 r. sta ro ka -
to li cy znad Ra wy wy da wa li dwu ty go -
dnik „Praw da” Naj pierw uka zy wa! si#
w j# zy ku pol skim a pó& niej w bi lin -
gwal nej wer sji pol sko -nie miec kiej.
By! jed nym z dwu lo kal nych cza so -
pism ja kie wte dy wy cho dzi !y w Ka -
to wi cach i pierw szym lo kal nym pe rio -
dy kiem w j# zy ku Jó ze fa Igna ce go
Kra szew skie go, któ ry z per spek ty wy
drez de' skie go emi gran ta i prze ciw ni -
ka in fal li bi li zmu ob da rza! j% "ycz li -
wym za in te re so wa niem. 

We wrze (niu 1872 r. z ka to wic kich
i wszyst kich pru skich szkó! w!a dze
o(wia to we wy eli mi no wa !y na ucza nie
j# zy ka pol skie go. 

Wa! niej sze do ko na nia

Je sie ni% 1871 r., w bu dyn ku szko !y
ele men tar nej, przy obec nej uli cy

M!y' skiej 4, tam gdzie dzi siaj znaj -
du je si# Urz%d Mia sta, kil ku dzie si# -
ciu "a ków za sia d!o w !aw kach pierw -
sze go w mie (cie pro gim na zjum,
w ci% gu kil ku lat prze kszta! co ne go
w dwu na sto kla so w% szko !# (red ni%.
Ho no ro wym go spo da rzem uro czy -
stej in au gu ra cji, na któ r% przy by li no -
ta ble z Wro c!a wia, Opo la i By to mia
by! no wy bur mistrz Oswald Ker ner.
On, w imie niu ma gi stra tu pod pi sa!
umo w# kup na par ce li przy obec nej
uli cy 3. Ma ja 42, gdzie wnet ru szy !a
bu do wa no wo cze sne go gma chu Miej -
skie go Gim na zjum, uko' czo na w 2 la -
ta pó& niej. 

Za naj wi#k sze i naj bar dziej ele -
ganc kie ho te le ucho dzi !y wte dy:
„Welt’s Ho tel”, na le "% cy do Sieg -
mun da Leu bu sche ra, „Ho tel de Prus -
se”, w!a sno($ Sa lo mo na Wie ne ra oraz
„Bartsch’s Ho tel” – J. Bart sa.

W okre sie urz# do wa nia Ker ne ra
roz po cz# to za bu do w# pó! noc nej
i wschod niej pie rzei tar go we go pla cu
nad Ra w%, stop nio wo prze kszta! ca ne -
go na ry nek miej ski. Od po cz%t -
ków XVIII wie ku sta !a przy nim
karcz ma, któ rej naj star szym zna nym
aren da rzem by! Ka sper Ostaw ski.
Przy po !u dnio wej kra w# dzi, jesz cze
w po !o wie XIX stu le cia wy bu do wa -
no tu dwa ho te le: We lta i De Prus se.
Ko lej ne pie rze je wznie sio ne kil ka na -
(cie lat pó& niej, nada !y za bu do wie
kszta!t nie re gu lar ne go wie lo bo ku.

U schy! ku ka den cji Ker ne ra licz ba
miesz ka' ców Ka to wic by !a pra wie
dwu krot nie wi#k sza ni" w chwi li
nada nia praw miej skich. Geo de ta
gór ni czy Hu go Young w opar ciu
o wcze (niej sze pro jek ty urba ni za cji
Ka to wic, przy go to wa! no we pla ny za -
go spo da ro wa nia obec ne go pla cu
Wol no (ci i je go oto cze nia. Mia! pe! -
ni$ funk cje no we go ryn ku. W po bli -
"u bu do wa ne go ra tu sza, wzd!u" ulic:
Pocz to wej, (w. Ja na i 3. Ma ja uk!a -
da no tro tu ary z gra ni to wych p!yt
i drob nych ko stek. Mia sto mia !o ju"
pra wie 300 bu dyn ków. Naj wy" sze, to
dwu pi# tro we. Znacz nie wzro s!a licz -
ba do mów na przed mie (ciach rol ni -
czych i fa brycz nych. Jed nak g!ód
miesz ka nio wy wci%" da wa! si# we
zna ki. Na uli cach, przed ko (cio !a mi
i w przy tu! kach po ja wi li si# pierw si
pro le ta riu sze. Oj ciec mia sta ubo le wa!,
"e ce ny naj mu lo ka li s% znacz nie
wy" sze ni" w in nych du "ych miej sco -
wo (ciach )l% ska a bied ni we ge tu j%
w su te re nach.

!
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Po raz pierw szy Uni wer sy tet !l" ski umo# li wia swo im stu den -

tom udzia$ w za j% ciach po &wi% co nych &re dnio wiecz nej Skan -

dy na wii. Ich wy j"t ko wo&' do ty czy nie tyl ko po dej mo wa nej

na nich te ma ty ki. Wy k$a dy i 'wi cze nia pro wa dz" wspó$ pra cu -

j" cy z Uni wer sy te tem spe cja li &ci z Uni wer sy te tu w Oslo i Uni -

wer sy te tu Is landz kie go w Rey kja vi ku. To wy j"t ko wa ini cja ty -

wa w ska li ca $e go kra ju. 

w ra mach ofer ty ogól no uczel nia nej, trzy,
do st!p ne dla wszyst kich stu den tów, mo du -
"y. War to pod kre #li$, %e udzia" w za j! ciach
znaj dzie swo je od zwier cie dle nie w su ple -
men cie do dy plo mu stu diów wraz przy zna -
ny mi punk ta mi ECTS. 

Pierw szy z mo du "ów no si na zw! „So cie -
ty and Cul tu re of Me die val Scan di na via”.
Sk"a da j& si! na nie go czte ry blo ki wy k"a -
dów, któ re po pro wa dz& pro fe so ro wie
z Uni wer sy te tu Is landz kie go (Sver rir Ja -
kobs son, Jan Ale xan der van Nahl) oraz
Uni wer sy te tu w Oslo (Jon Viar Si gurs son,
John McNi col). Za kres te ma tycz ny pla no -
wa nych wy k"a dów obej mu je nie zwy kle in -
try gu j& ce za gad nie nia. W#ród nich war to
wy mie ni$ zna cze nie po j! cia przy ja' ni
w #re dnio wiecz nej Skan dy na wii i je go spo -

"ecz ne im pli ka cje, po strze ga nie #wia ta
ze wn!trz ne go przez #re dnio wiecz nych Is -
land czy ków i je go wp"yw na dzia "a nia tam -
tej szych elit po li tycz nych oraz miej sco w&
twór czo#$ li te rac k&; roz wój tej ostat niej
przez pry zmat otwar cia si! na kon ty nen -
tal ne, przede wszyst kim fran cu skie wp"y -
wy kul tu ro we, w ko( cu spo "ecz ne i kul tu -
ro we aspek ty chry stia ni za cji Skan dy na wii.
Wa% nym atu tem przy go to wa nych w ra -
mach mo du "u te ma tów jest ich in ter dy scy -
pli nar ny cha rak ter oraz fakt, %e uzu pe" nia -
j& one wie dz! stu den tów w za kre sie,
któ ry, ze wzgl! du na ubo% sz& ba z! 'ró d"o -
w&, jest trud niej szy do ba da nia w za kre sie
pol skim. 

Za j! cia w ra mach ko lej nych dwóch mo -
du "ów pro wa dzi$ b! dzie Ma rion Po ilvez,

Pra cow ni cy In sty tu tu Hi sto rii oraz In sty -
tu tu Kul tur i Li te ra tur An glo j! zycz nych

mo g& po chwa li$ si! wie lo let ni& wspó" pra -
c& na uko w& z ba da cza mi ze Skan dy na wii.
Do ty czy ona w g"ów nej mie rze hi sto rii oraz
kul tu ry w okre sie #re dnio wie cza. Do tych -
czas wspó" pra ca ta obej mo wa "a wspól ne
ini cja ty wy na uko we, udzia" w kon fe ren -
cjach oraz pu bli ka cjach a tak %e oka zjo nal -
ne wy k"a dy go #cin ne. 

Wie le zmie ni "y mo% li wo #ci, któ re otwar -
"y si! wraz z uru cho mie niem przez Fun da -
cj! Roz wo ju Sys te mu Edu ka cji Fun du szu
Sty pen dial ne go i Szko le nio we go, w ra -
mach któ re go po wo "a no kil ka pro gra -
mów, w tym Mo bil no#$ Stu den tów i Pra -
cow ni ków Uczel ni. Pro gram swo imi
za sa da mi i funk cjo no wa niem przy po mi na
do brze zna ny Era smus Plus, nie mniej za -
wie ra istot ne ró% ni ce. Ze wzgl! du na fakt,
%e Fun dusz za si la ny jest przez #rod ki po -
cho dz& ce z tzw. gran tów nor we skich (EEA
Grants), je go pro gra my prze zna czo ne s&
na fi nan so wa nie wspó" pra cy in sty tu cji
pol skich z nor we ski mi, is landz ki mi oraz
w Liech ten ste inie. Tym sa mym po przez
Mo bil no#$ fi nan so wa na jest wy mia na stu -
den tów i ka dry na uko wo -dy dak tycz nej
mi! dzy uczel nia mi w Pol sce oraz Nor we -
gii i Is lan dii. Istot ne zna cze nie ma fakt wy -
so ko #ci fi nan so wa nia w ra mach pro gra mu,
tym bar dziej %e do ty czy on stu dio wa nia
i po by tu w jed nych z naj dro% szych kra jów
#wia ta. W tym wzgl! dzie pro gram Mo bil -
no#$ wy cho dzi na prze ciw pol skim be ne -
fi cjen tom, fi nan su j&c mi! dzy in ny mi,
w prze ci wie( stwie do pro gra mu Era smus,
kosz ty po dró %y oraz ubez pie cze nia. 

Uni wer sy tet )l& ski, po dob nie jak in ne
uczel nie w na szym kra ju, jest be ne fi cjen -
tem pro gra mu Mo bil no#$. Wy mia na stu -
den tów i pra cow ni ków do ty czy Wy dzia -
"ów Fi lo lo gicz ne go i Na uk Spo "ecz nych
oraz ana lo gicz nych jed no stek w uczel niach
part ner skich. Ze wzgl! du na za kres pro wa -
dzo nych ba da( i zwi& za nych z tym kon -
tak tów na uko wych, za kres te ma tycz ny
jest pó ki co ogra ni czo ny do za gad nie(
zwi& za nych z hi sto ri& i kul tu r& #re dnio wie -
cza. Nie mniej nie wy klu czo ne, %e b! dzie on
sys te ma tycz nie po sze rza ny.

W ro ku aka de mic kim 2013/2014 Uni -
wer sy tet )l& ski umo% li wi" stu dia w Oslo
i Rey kja vi ku trój ce stu den tów, jed no cze -
#nie gosz cz&c ta k& sa m& licz b! wy k"a dow -
ców z uczel ni part ner skich. Pro wa dzo ne
przez nich wy k"a dy i $wi cze nia mia "y cha -
rak ter otwar ty. W ich trak cie uczest ni cy
mie li mo% li wo#$ bli% sze go za po zna nia
si! z li te ra tu r& #re dnio wiecz nej Skan dy na -
wii, przede wszyst kim s"yn ny mi sa ga mi
oraz j! zy kiem, w któ rym zo sta "y spi sa ne.
Cie ka wa te ma ty ka za j!$ oraz en tu zja -
stycz ne wra %e nia stu den tów od by wa j& cych
stu dia na obu part ner skich uczel niach po -
zwa la "y wie rzy$, %e pro gram war to kon -
ty nu owa$ i %e b! dzie przy ci& ga" on co raz
wi!k sz& licz b! ch!t nych. 

Wraz z ro kiem aka de mic kim 2014/2015
po ja wi "y si! mo% li wo #ci jesz cze szer sze -
go za kre su dzia "a(. Na stu dia w uczel niach
part ner skich wy bie ra si! w je go trak cie
sied mio ro stu den tów. Istot ne zmia ny do -
ty cz& te% za j!$ pro wa dzo nych przez przy -
je% d%a j& cych na Uni wer sy tet )l& ski wy k"a -
dow ców. W tym ro ku otwar te zo sta "y,

O spo"ecze(stwie
i kulturze
Skandynawii 
epoki wikingów

JA KUB 
MO RA WIEC

Wy k!ad prof. Jo na Vi da ra Si gurds so nA, pa" dzier nik 2014.
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Projekt EDDA, 

czyli przywróci! 
pami"! o Apolonii 

Za#uskiej-Strömberg

By !a ko bie t" nie zwy k!" – cha ry zma tycz n", wy kszta! co n", dys tyn go wa n". To pierw -
sza pol ska ba dacz ka i t!u macz ka sag is landz kich. Jej do ro bek na uko wy bar dzo
wy so ko oce nia no w kr# gach ba da czy $re dnio wiecz nej li te ra tu ry skandy naw skiej.
Do dzi$ im po nu je za kres jej t!u ma cze%, obej mu j" cy naj s!yn niej sze i naj ob szer -
niej sze sa gi is landz kie. Na ich lek tu rze wy cho wa !y si# ju& po ko le nia pol skich ba -
da czy i fa scy na tów sag Pó! no cy. Mi mo nie w"t pli wych osi" gni#', nie do cze ka !a si#
na le &y te go uzna nia w Pol sce po wo li od cho dz"c w nie za s!u &o ne za po mnie nie. Czas
przy po mnie' jej oso b# i osi" gni# cia. 

A
po lo nia Za #u ska -Strömberg uro -

dzi #a si" 9 lu te go 1906 r. w Gru -

dzi$ dzu. Do wy bu chu II woj ny %wia -

to wej miesz ka #a z ro dzi n$ w Brod ni cy.

Na uki po bie ra #a w Ko %cie rzy nie,

gdzie uko& czy #a gim na zjum oraz

w War sza wie, gdzie zda #a eg za min

ma tu ral ny. Na st"p nie pod j" #a stu dia fi -

lo zo ficz ne na Uni wer sy te cie im. Ada -

ma Mic kie wi cza w Po zna niu, aby

na st"p nie prze nie%! si" na Uni wer sy -

tet Ja giel lo& ski a tu zg#" bia! hi sto ri"
li te ra tu ry. Stu dia kra kow skie zwie& -
czy #a w 1934 ro ku obro n$ dy ser ta cji

na te mat po ezji opi so wej Del lie’a, któ -

ra jesz cze w tym sa mym ro ku zo sta -

#a wy da na dru kiem.

W la tach 1936 – 1939 Apo lo nia Za -

#u ska -Strömberg  pra co wa #a ja ko lek -

tor j" zy ka pol skie go na Uni wer sy te cie

w Up psa li. Wie le wska zu je na to, 'e to

w#a %nie wte dy na ro dzi #a si" w niej fa -

scy na cja %re dnio wiecz n$ li te ra tu r$
Pó# no cy i j" zy kiem, w któ rym by #a spi -

sy wa na. La tem 1939 ro ku wró ci #a
do ro dzin nej Brod ni cy i tu za sta# j$ wy -

buch woj ny. Tam sp" dzi #a czas oku pa -

cji, an ga 'u j$c si" mi" dzy in ny mi

w dzia #al no%! kon spi ra cyj n$ w Ar mii

Kra jo wej. 

Pierw sze la ta po wo jen ne oka za #y
si" dla Apo lo nii Za #u skiej -Strömberg

nie zwy kle in ten syw ne. Je sie ni$ 1945

ro ku by #a za an ga 'o wa na w or ga ni za -

cj" o%wia ty w Brod ni cy, pra cu j$c
w miej sco wym gim na zjum ja ko na -

uczy ciel ka j" zy ka pol skie go. Jed nak

ju' w ro ku na st"p nym otrzy ma #a
pro po zy cj" ob j" cia po sa dy lek to ra j" -
zy ka szwedz kie go na Uni wer sy te cie

Ja giel lo& skim. Tam te' nie po zo sta -

#a na d#u go i jesz cze w tym sa mym ro -

ku przy j" #a pro po zy cj" po wro tu

na Uni wer sy tet w Up psa li, po now nie

w cha rak te rze lek to ra j" zy ka pol -

skie go.

Wy jazd z Kra ko wa do Up psa li by#
nie zwy kle wa' nym mo men tem w 'y -

ciu Apo lo nii Za #u skiej -Strömberg. Po

pierw sze oka za# si" wy jaz dem na sta -

#e, z czym wi$ za #o si" ma# 'e& stwo

z Urba nem Strömber giem. Po dru gie,

po byt w Up psa li, nie zwy kle pr"' nym

o%rod ku ba da& nor dy stycz nych do resz -

ty prze ko na# j$ do stu diów nad t$ te ma -

ty k$. Jej spe cjal no %ci$ sta #a si" gra ma -

ty ka j" zy ka sta ro islandz kie go. Szyb ko

sta #a si" uzna nym au to ry te tem w tej

dzie dzi nie, o czym naj le piej %wiad czy

fakt, 'e syn te tycz ne uj" cie te go pro ble -

mu jej au tor stwa, wy da ne po pol sku

w Szwe cji w 1976 ro ku, do cze ka #o si"
tak 'e pa r" lat pó( niej nie miec kie go wy -

da nia. 

JA KUB MO RA WIEC

dok to rant ka z Uni wer sy te tu Is landz kie go

w Rey kjavíku. Pierw szy z nich za ty tu #o wa -

ny jest „So cial out cast in Sa gas of Ice lan -

ders” i do ty czy! b" dzie mar gi ne su spo #ecz -

ne go w %re dnio wiecz nej Is lan dii. To

te ma ty ka wy j$t ko wa, ze wzgl" du na fakt,

'e sa gi is landz kie, bo daj ja ko je dy ne je %li
cho dzi o %re dnio wiecz n$ li te ra tu r" eu ro pej -

sk$, po %wi" ca j$ sto sun ko wo du 'o miej sca

spo #ecz nym wy rzut kom, ba ni tom, star com

i dzi wa kom. Za j" cia te b" d$ do sko na #$ oka -

zj$ do po zna nia is landz kie go spo #e cze& stwa

do by %re dnio wie cza jak i li te ra tu ry je opi -

su j$ cej. Dru gi z mo du #ów b" dzie po %wi" -
co ny z ko lei Ed dzie po etyc kiej. To wy j$t -
ko we dzie #o, z#o 'o ne z bli sko 30 po ema tów

po %wi" co nych po ga& skim bo gom i bo ha te -

rom Pó# no cy. Cho! dzi% s#usz nie nie trak -

tu je si" Ed dy jak „%wi" tej ksi" gi” przed -

chrze %ci ja& skich Skan dy na wów, po zwa la

ona nie tyl ko po zna! funk cjo nu j$ ce wów -

czas na Pó# no cy mi ty, ale przede wszyst kim

men tal no%!, du cho w$ wra' li wo%! spo #ecz -

ne nor my, któ ry mi mie li kie ro wa! si" od -

bior cy tych opo wie %ci. Je %li kto% jesz cze nie

mia# stycz no %ci z Ed d$, udzia# w tych za -

j" ciach z pew no %ci$ za ch" ci go do od ro bie -

nia za le g#o %ci, tym bar dziej 'e od bli sko trzy -

dzie stu lat dys po nu je my bar dzo do brym

prze k#a dem Ed dy na j" zyk pol ski.

Pla no wa ne za j" cia b" d$ od by wa! si"
w j" zy ku an giel skim. Rów nie' pod sta wo -

wy wa ru nek ich za li cze nia, od po wied nio

esej i pre zen ta cja, ma j$ by! przy go to wa -

ne w j" zy ku an giel skim. To z pew no %ci$
do dat ko wa ko rzy%! oraz jed no cze %nie wy -

zwa nie dla stu den tów, któ rzy we zm$
w nich udzia#, aby wy ko rzy sta! lub pod -

szko li! swo je umie j"t no %ci j" zy ko we,

szcze gól nie w za kre sie udzia #u w dys ku -

sji i wy ra 'a nia swo ich ar gu men tów.

To jed nak nie wszyst ko. Pla no wa ne

mo du #y oraz kon takt z na ukow ca mi z uczel -

ni part ner skich po win ny by! do br$ za ch" -
t$ dla stu den tów do wzi" cia ak tyw ne go

udzia #u w pro gra mie Mo bil no%! i wy jaz du

na stu dia w Oslo lub Rey kjavíku. To nie -

po wta rzal na oka zja, po zwa la j$ ca zdo by!
no we, bez cen ne do %wiad cze nia, zna jo mo -

%ci oraz spró bo wa! mi mo wszyst ko od -

mien ne go ryt mu stu dio wa nia, w wi"k -

szym stop niu na sta wio ne go na sa mo dziel n$
pra c" stu den ta. 

Otwar ciu po wy' szych mo du #ów to wa -

rzy szy nie tyl ko prze ko na nie o ich te ma -

tycz nej atrak cyj no %ci ale tak 'e na dzie ja, 'e
ini cja ty wa ta b" dzie mo g#a by! kon ty nu -

owa na i sys te ma tycz nie roz wi ja na w ko -

lej nych la tach. Cie szy ogrom nie fakt bar -

dzo po zy tyw ne go na sta wie nia obu uczel ni

part ner skich, któ re tak 'e do strze ga j$ po -

ten cja# zwi$ za ny z pro gra mem Mo bil -

no%! oraz mo' li wo %cia mi, któ re otwie ra

przed stu den ta mi oraz ka dr$ na uko wo -dy -

dak tycz n$. Oczy wi %cie, wie le za le 'y
od sta bil no %ci fi nan so wa nia za pew nia ne -

go do t$d przez Fun dusz Sty pen dial ny

i Szko le nio wy. Wy pa da jed nak wie rzy!, 'e
doj dzie do re ali za cji ko lej nych, pla no wa -

nych sk$ di n$d edy cji pro gra mu Mo bil no%!
a Uni wer sy tet )l$ ski b" dzie móg# by! co -

raz moc niej ko ja rzo ny ja ko czo #o wy o%ro -

dek ba da& i stu diów nor dy stycz nych w na -

szym kra ju. 

!
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J
ed no cze !nie, w od po wie dzi na za -

po trze bo wa nie p"y n# ce z Pol ski,

Apo lo nia Za "u ska -Strömberg pod -

j$ "a pra ce trans la cyj ne, przy go to -

wu j#c ko lej ne t"u ma cze nia wy bra -

nych sag is landz kich. W 1968 ro ku

Osso li neum wy da "o Sa g$ o Gun n lau -

gu W$ %o wym J$ zy ku. Du %e za in te -

re so wa nie t# edy cj# w Pol sce skut ko -

wa "o ko lej ny mi t"u ma cze nia mi.

Uka za "y si$ w se rii dzie" pi sa rzy

skan dy naw skich Wy daw nic twa Po -

zna& skie go. W 1968 ro ku wy da na zo -

sta "a Sa ga o Nja lu, w 1973 ro ku Sa -

ga o Egi lu, a rok pó' niej Sa ga ro du

z La xda lu. Zwie& cze niem trans la cyj -

ne go do rob ku t"u macz ki by "a Ed da

Po etyc ka, któ r# w 1986 ro ku wy da -

"o Osso li neum. 

Jej dzia "al no!( na uko wa i trans la -

cyj na by "a do ce nia na, acz kol wiek

g"ów nie za gra ni c#. Apo lo nia Za "u ska -

-Strömberg by "a cz"on kiem pre sti %o -

wych szwedz kich to wa rzystw 

na uko wych, Språ kve ten ska pli ga

Sällska pet i Sam fun det för Nor disk

Försk ning. W cza sie swo jej ko lej nej

wi zy ty w Is lan dii w 1975 ro ku, pre -

zy dent Chri stian El djarn od zna czy"
pol sk# ba dacz k$ naj wy% szym od zna -

cze niem pa& stwo wym, Krzy %em Ry -

cer skim Is landz kie go So ko "a za za s"u -

gi na po lu upo wszech nia nia li te ra tu ry

sta ro islandz kiej. 

Na le %y te% wspo mnie( o wspar ciu ja -

kie go Apo lo nia Za "u ska -Strömberg

udzie la "a szwedz kim t"u ma czom pol -

skiej li te ra tu ry. Do ty czy "o to szcze gól -

nie Len nar ta Kjel l ber ga, pro fe so ra

Uni wer sy te tu w Up psa li, któ ry sys te -

ma tycz nie kon sul to wa" z ni# przy go -

to wy wa ne przez sie bie t"u ma cze nie Pa -

na Ta de usza, któ re uka za "o si$ w 1987

ro ku.

Apo lo nia Za "u ska -Strömberg po -

nad po "o w$ swo je go %y cia sp$ dzi "a
w Szwe cji, gdzie zmar "a 25 lu te go

2005 ro ku. Mi mo te go ni gdy nie za po -

mnia "a o Pol sce i swo ich ro dzin nych

stro nach. Ogrom n# sa tys fak cj$ spra -

wia "o jej to, %e mo %e po dzie li( si$ swo -

j# wie dz# i fa scy na cj# z pol skim czy -

tel ni kiem po przez ko lej ne t"u ma cze nia

sag. Pra c$ t# z pew no !ci# trak to wa "a
tak %e ja ko istot n# for m$ kon tak tu

z oj czy zn#.
Do ro bek Apo lo nii Za "u skiej -

-Strömberg cho( im po nu j# cy, nie

prze "o %y" si$ na wi$k sze za in te re so wa -

nie !re dnio wiecz n# li te ra tu r# skan dy -

naw sk#, za rów no na ukow ców jak

i t"u ma czy. Po za kil ko ma krót ki mi no -

ta mi pra so wy mi jej t"u ma cze nia nie

do cze ka "y si$ omó wie nia czy te% re -

cen zji. Przy k"a dem swo istej igno ran -

cji wo bec jej osi# gni$( by "y co rocz -

ne ze sta wie nia In sty tu tu Ba" tyc kie go,

po !wi$ co ne obec no !ci te ma tów skan -

dy naw skich w pol skich ba da niach

na uko wych. Wy da nie Sa gi o Gun n lau -

gu w ogó le w nich nie za ist nia "o, a wy -

da ne w tym sa mym ro ku t"u ma cze nie

Sa gi o Nja lu zo sta "o od no to wa ne ja -

ko dzie "o pro fe so ra Ma ria na Ada mu -

sa, au to ra wst$ pu. Na zwi ska Apo lo nii

Za "u skiej -Strömberg w ogó le nie wy -

mie nio no.

O sto sun ku do trans la cyj ne go wy si" -
ku Apo lo nii Za "u skiej -Strömberg

!wiad cz# te% edy cje wy da ne przez

Wy daw nic two Po zna& skie. We wst$ -
pie do wy da nej w Szwe cji Gra ma ty ki

oraz w ko re spon den cji z Ja ro s"a wem

Iwasz kie wi czem, skar %y "a si$ na po li -

ty k$ re dak cyj n# wy daw nic twa, któ re

bez kon sul ta cji z ni# wpro wa dza "o
w t"u ma cze niu zmia ny, któ re wy pa cza -

"y sens jej pra cy. Bra k"o te% wo li po -

sta ra nia si$, w prze ci wie& stwie

do Osso li neum, o rze tel ne ko men ta rze

do tre !ci t"u ma czo nych sag, któ re

umo% li wi "y by czy tel ni ko wi lep sze zro -

zu mie nie te go do!( spe cy ficz ne go ga -

tun ku.

N
a zwi sko Apo lo nii Za "u skiej -

-Strömberg nie za ist nia "o na do bre,

a tym bar dziej nie utrwa li "o si$ w pol -

skim obie gu na uko wym, li te rac kim

i kul tu ral nym. Pol scy czy tel ni cy sag

zna j# jej t"u ma cze nia, ale jej oso ba nic

im nie mó wi. Aprze cie% wie my dzi!, %e
mo wa nie tyl ko o zna ko mi tej i za s"u %o -

nej ba dacz ce i t"u macz ce. Dzi$ ki roz -

mo wom z oso ba mi, któ re j# pa mi$ ta -

j# jesz cze z cza sów brod nic kich lub

po zna "y w Szwe cji, wie my, %e by "a to

bar dzo cha ry zma tycz na, ener gicz na

i jed no cze !nie skrom na, cie p"a i ser -

decz na oso ba. Jej %y cio rys jest na ty le

barw ny, %e bez w#t pie nia za s"u gu je

na do ku men ta cj$. To in try gu j# ca opo -

wie!( o nie zwy k"ej ko bie cie, ba dacz -

ce i emi grant ce.

Zmia n$ te go sta nu rze czy po sta wi -

"a so bie za cel Fun da cja Pa tri mo -

nium Eu ro pae )u ka sza Na rol skie go

i jej wspó" pra cow ni cy. Wi# %e si$
z tym ini cja ty wa, któ ra przy bra "a na -

zw$ Pro jekt ED DA. Przed si$ wzi$ cie

to ma pro mo wa( wie dz$ za rów no

o Ed dzie po etyc kiej, wy j#t ko wym

dzie le !re dnio wiecz nej li te ra tu ry skan -

dy naw skiej, jak i o oso bie, dzi$ ki, któ -

rej pol ski czy tel nik ma do nie go do -

st$p. 

Dzia "a nia te, za rów no ju% re ali zo wa -

ne, jak i te pla no wa ne, przy bie ra j# ró% -
n# for m$. Z jed nej stro ny to za ch$ ta na -

gry wa nia si$ w trak cie czy ta nia Ed dy.

Fil my, przy go to wa ne w ró% nej kon -

wen cji,, któ rych sys te ma tycz nie przy by -

wa, mo% na ogl# da( na stro nie pro jek tu

(www.pro jet ked da,com) jak i na je go

pro fi lu na Fa ce bo ok. To wa rzy sz# te mu

drob ne kon kur sy, któ re spraw dza j# wie -

dz$ za rów no w za kre sie Ed dy jak iApo -

lo nii Za "u skiej -Strömberg. Dzia "a nia te

cie sz# si$ spo rym od ze wem i za in te re -

so wa niem, o czym !wiad czy mi$ dzy in -

ny mi po !wi$ co na im au dy cja w po zna& -
skim Ra dio Mer ku ry w grud niu ze sz"e go

ro ku.

P
ro jekt ED DA ma s"u %y( tak %e
przy po mnie niu oso by Apo lo nii

Za "u skiej -Strömberg i jej do rob ku.

W pla nach jest przy go to wa nie an to -

lo gii jej nie pu bli ko wa nych tek stów,

g"ów nie po !wi$ co nych pro ble ma ty ce

t"u ma cze nio wej. W dal szej ko lej no !ci

pla no wa ne jest przy go to wa nie jej

bio gra fii, któ ra w pe" ni uka %e oso b$
Pa ni Apo lo nii, za rów no od stro ny

na uko wej jak i pry wat nej. Jed nym

z %y cze& bo ha ter ki te go tek stu by "o,

aby kie dy! w Pol sce po wsta" fun dusz

umo% li wia j# cy m"o dym ba da czom

pój !cie w jej !la dy. Trwa j# sta ra nia aby

tak %e te go ty pu ini cja ty w$ uda "o si$
zre ali zo wa( pod au spi cja mi Uni wer -

sy te tu *l# skie go.

Za ch$ cam go r# co do udzia "u
w przed si$ wzi$ ciach pro jek tu ED -

DA, a przede wszyst kim do lek tu ry

sag is landz kich, któ re z ta k# pa sj#
i za an ga %o wa niem t"u ma czy "a dla

pol skie go czy tel ni ka Apo lo nia Za "u -

ska -Strömberg. Ju% nie ba wem, na k"a -

dem Wy daw nic twa PWN, uka %e si$,
po raz pierw szy w Pol sce, kom pen -

dium po !wi$ co ne sa gom is landz -

kim, przy go to wa ne przez ze spó"
pol skich nor dy stów. Ksi#% ka b$ dzie

de dy ko wa na pa mi$ ci pol skiej t"u -

macz ki. W ten skrom ny i sym bo licz -

ny spo sób b$ dzie my mo gli po dzi$ -
ko wa( jej za na uko wy, pe "en pa sji,

trud, bez któ re go nie by "o by dzi siej -

szych ba da& nad !re dnio wiecz n# li -
te ra tu r# w Pol sce. 
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* * *

Cie! ulicznej latarni, granica
rozci"gni#ta na traw#, jeszcze trzymaj"cy
mróz, cios, linia graniczna
nocy. Pozna$ 
si# ze %mierci",
silnik duszy wy&"czony, w&osy
rozwichrzone, dystans,
nieobecno%$. Ze starych fotografii 
wypada jaka% posta$:

Wiruj"ce szczeni#
wspomnienia. 

* * *

Prze ni kli wy d'wi#k gdzie% da le ko
jak g&os pta ka w trzci nach
któ re go nie znasz i s&y szysz go ca &y czas
i nie wi dzisz a do te go ta tr"b ka 
za trze po ta &a nad ba gni sty mi po la mi

Czar na %cia na smut ku i roz pa czy
nad ga wo rze niem for te pia nu

* * *

pi sz# do cie bie
bo mam na dzie j# (e jest
co% wi# cej ni( ja

* * *

To w&a %ci wie
bar dzo pro ste
bar dzo pro ste
Mo( na &a two
spra wi$ by 
zda wa &o si# trud ne
ale nie jest trud ne

W tej chwi li %pi
do cza su gdy zbu dzi si#
na ko! cu no cy
i po cz"t ku dnia

w tym sa mym miej scu
za wsze
tu

* * *

S&o wa s" jak dzie ci ma &e dzie ci 
eks plo du j" na j# zy ku ha &a su j"
w ustach

* * *

Nie mal %pi"c 
wy sy &am list

Sie dz# ja kie% pó& go dzi ny
na pe ro nie

i pa trz# na port
gdy wszyst ko si# zmie nia

* * *

)wia t&o ska cze
po li sto pa do wym krze wie
roz sz cze pio ne i o%le pia j" ce
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* * *

Je stem stro my jak zbo cze gó ry i sta ry 
i nie wi dz!

Nie b! d! ju" 
tak cz! sto uczest ni czy#

Z ty lu te czek krzy cz$
w su fit licz by

Sy pie %nieg wie je wiatr
za wie ja

Plan de k! przy trzy mu j$
ci!" kie po la na

Pu ste gniaz da
pu ste bu tel ki

Na co mi
in ne spra wy

Chc! tyl ko te go
co dzie je si! te raz 

* * *

Wsta je noc
jak sta ry mo kry pies

* * *

nic nie mó wi
nic nie mó wi

krzyk i wo #a nie strzy "y ka 

* * *

J! zyk, ja ki jest. &wiat.
Za wsze ta ki by#, tu.

O%le pia j$ ce %wia t#o nad ni czym, to te go,
po ty ka j$c si! i %li zga j$c nie
szu ka my i nie znaj du je my. Te go dru gie go.

* * *

Wiatr wpa da
do la su
ni czym ry cz$ cy od rzu to wiec

Pies bie gnie
wiatr ze rwa# mi z g#o wy ka pe lusz

* * *

To jest uczu cie
prze czu cie
i jest cz! %ci$ nas 
na sze go "y cia
cho' nie ca #e go

Gdy by by #o wszyst kim i po za nim nic
by li by %my
na se rio

Ale bu dzi my si! z te go snu
gdy na nas sp#y nie
lub w%li zgnie si! ukrad kiem

Bu dzi my si! 
z te go snu

za ka" dym ra zem
tu 

Z j! zy ka du( skie go prze #o "y #a
BO GU S)A WA SO CHA* SKA
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Portret ADAMA BUNSCHA 
wykonany na podstawie opowie!ci 
syna Franciszka i wnuka Adama.

Doje"d"am na jedno z krakowskich osiedli w godzinach przedpo#udniowych.
Pierwszy przyjmuje mnie prof. FRANCISZEK BUNSCH, drugi syn Adama
Bunscha (1896$1969), artysty malarza, twórcy licznych witra"y, polichromii
i mozaik w ko!cio#ach w Polsce i za granic%, dramatopisarza i pedagoga.
Rozmowa toczy si& w!ród licznych obrazów i grafik ojca i syna. Z #atwo!ci%
rozpoznaj& tak"e rysunek autorstwa… Stanis#awa Ignacego Witkiewicza, ale
o tym pó'niej.

Malarz !l%ski?

– Pa na dzia dek Aloj zy by! ar ty st"
rze# bia rzem, oj ciec zaj mo wa! si$
sztu ka mi pla stycz ny mi i dra ma to pi -

sar stwem, stry jek Ka rol by! po wie -

%cio pi sa rzem, brat Aloj zy & zna ny ja -

ko Ali Bunsch & by! sce no gra fem,

re 'y se rem i dy rek to rem te atrów,

Pan jest ar ty st" ma la rzem, gra fi kiem

i pro fe so rem Aka de mii Sztuk Pi$k -

nych w Kra ko wie, a Pa na syn Ja cek

zaj mu je si$ re 'y se ri" te atral n" i te -

atro lo gi". Jak Pan po strze ga swój

ród? Co przy czy ni !o si$ do obu dze -

nia i roz wo ju tak licz nych ta len tów?

– Nie po tra fi# bym Pa ni na to pre cy -
zyj nie od po wie dzie(. Dla mnie to jest
tak "e znak za py ta nia. Mo" na by do my -
!la( si& cz& !cio wo wp#y wów. Pierw -
sz% oso b% tzw. ar ty stycz n% by# dzia dek
Aloj zy, rze' biarz. Je go przod ko wie nie
mie li ze sztu k% nic wspól ne go, by li ra -
czej praw ni ka mi i urz&d ni ka mi, w naj -
lep szym ra zie mo gli by( ko lek cjo ne -
ra mi. Mój dzia dek o"e ni# si& z Ma ri%
Alek san dr% Sa d#ow sk%, któ ra po cho -
dzi #a z ro dzi ny lwow skich ar chi tek tów.
W po ko le niu Ada ma i Ka ro la to mo -
g% by( za tem te dwa wp#y wy $ Aloj -
ze go rze' bia rza i ro dzi ny je go "o ny,
czy li ar chi tek tów Sa d#ow skich i Raw -
skich.

Ist nie je jed nak pro blem bar dziej
skom pli ko wa ny, tzw. dzie dzi cze nia
za in te re so wa) ar ty stycz nych i upra wia -
nia sztu ki. I tu taj Pa ni tra fi #a na miej -
sce dla nas do sy( wa" ne. Na mar gi ne -
sie mo g& wspo mnie(, "e na pro po zy cj&
mu zeum ze Szcze ci na przy go to wu je -
my z sy nem du "% wy sta w&, któ ra b& -
dzie mó wi( m.in. o pro ble mie dzie dzi -
cze nia. Wspó# cze !nie spra wa wy gl% da
zu pe# nie ina czej w od nie sie niu do sztu -
ki ni" w in nych za wo dach. W przy pad -
ku ro dzin praw ni czych i le kar skich jak -
by su mu je si& wie dza. Na st&p ne
po ko le nia dzie dzi cz% i roz bu do wu j% do -
ro bek po przed nich. W sztu ce by #o tak
w prze sz#o !ci (np. Breu gh lo wie). Wów -
czas w du "ym stop niu opie ra no si&
na sze ro ko ro zu mia nym warsz ta cie.
W epo ce obec nej w wi&k szym stop niu
sztu ka opie ra si& na eks pre sji in dy wi -
du al nej, dla te go rzecz pre zen tu je si&
nie co od mien nie. Od stro ny kon tak tów
i rze mio s#a oczy wi !cie na dal mo "e my
mó wi( o dzie dzi cze niu. Ja uczy #em si&
drze wo ry tu, kie dy jesz cze nie umia #em
pi sa(, bo by li !my ja ko ro dze) stwo
!wiad ka mi te go, co oj ciec ro bi#, i ja ko
dzie ci pró bo wa li !my go na !la do wa(.
Ale w sen sie ar ty stycz nym, tam, gdzie
za sad ni cz% ro l& od gry wa dzi siaj eks pre -
sja i w#a sna in wen cja, tam spra wa
dzie dzi cze nia za czy na prze szka dza(,
gdy" do mi nu je nad roz wo jem in dy wi -
du al no !ci.

– Dzie ci( stwo sp$ dzi! Pan w Biel -

sku na )l" sku Cie szy( skim. Ja kie by -

!o to mia sto w dwu dzie sto le ciu mi$ -
dzy wo jen nym? Ja ka pa no wa !a
w nim at mos fe ra?

KATARZYNA BERETA

Franciszek Bunsch
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– Za czn! tro ch! z bo ku, od stro ny

aneg do tycz nej. Kie dy" buch ni! to mi

do wód oso bi sty. Strasz ne ko ro wo dy

by #y z je go od two rze niem. Po k#ó ci #em

si! z urz!d nicz k$ w Urz! dzie Sta nu Cy -

wil ne go, któ ra si! upar #a, %e jest prze -

pis na ka zu j$ cy wpi sa& Biel sko -Bia #$,
a ja jej do wo dzi #em, %e nie, bo uro dzi -

#em si! w Biel sku, a nie w Bia #ej. Bia -

#a by #a Bia #$ Kra kow sk$, a Biel sko by -

#o "l$ skie. Na to wp#y wa# ca #y sze reg

ró% nych rze czy. Ta Bia# ka, stru ga prze -

ci na j$ ca mia sto, to by #a gra ni ca wie lu

spraw: oby cza jo wych, re li gij nych, j! -
zy ko wych. My "my tkwi li w stre fie "l$ -
skiej. W pi$ tek cho cia% by mo% na 

by #o je"& na 'l$ sku ka szan k!, w$ tro -

bian k! i ró% ne po dro by, a jak si! po sz#o
do Bia #ej, to tam by# "ci s#y post. To by -

#a oczy wi "cie ko "ciel na dys pen sa ze

wzgl! du na ci!% ki gór ni czy i hut ni czy

prze mys#.
Dru ga rzecz. Nie po tra fi! do k#ad nie

po wie dzie&, ale chy ba od sa me go po -

cz$t ku w szko le po wszech nej mie li "my

do dat ko wo j! zyk nie miec ki. J! zy kiem

wy k#a do wym by# pol ski, ale nie miec -

ki funk cjo no wa# ja ko przed miot obo -

wi$z ko wy. Co" mi si! wy da je, %e
w Bia #ej te go nie by #o. Po za tym

w Biel sku ist nia #a szko #a pod sta wo wa

i gim na zjum z j! zy kiem wy k#a do -

wym nie miec kim. Wiem to z prak ty -

ki, bo "my si! bi li z ty mi ch#o pa ka mi.

Po mi! dzy ty mi dwo ma od r!b ny mi

mia sta mi ist nia #y wi!c wy ra( ne ró% ni -

ce. To by #a daw na gra ni ca Ga li cji. W#a -

"nie w Bia #ej Kra kow skiej za czy na #a
si! Ga li cja, a Biel sko by #o ju% po za jej

gra ni ca mi.

W przy pad ku mo jej ro dzi ny spra wa

jest bar dziej skom pli ko wa na. Prze -

czy tam Pa ni frag ment mo je go pa mi!t -
ni ka, bo on b! dzie do"& zna cz$ cy.

„Mat ka z Po do la, oj ciec z Kra ko wa,

przod ko wie z Au strii, do k#ad niej z Mo -

raw, a ja z uro dze nia 'l$ zak (?) przez

wi!k sz$ cz!"& %y cia miesz ka j$ cy

w Kra ko wie. Ra cj! ma na uko wiec, któ -

re go wy po wied( gdzie" prze czy ta -

#em, mó wi$c, %e w do bie glo ba li za cji

i zwi$ za nej z tym mi gra cji przy na le% -
no"& gru po wa, w tym i na ro do wa,

po cho dzi& b! dzie z wy bo ru. Tak wi!c
nie au to ma tycz ne dzie dzi cze nie, lecz

"wia do me na wi$ za nie do okre "lo nej

tra dy cji. Mi mo prze rwa nia w 13. ro ku

%y cia kon tak tów z Biel skiem i pó( niej

nie uda nych prób po now ne go ich na -

wi$ za nia, gdzie" we wn$trz po zo sta# pe -

wien sen ty ment, ale je go (ró d#em jest

chy ba wspo mnie nie tam prze %y tych

naj m#od szych lat, a nie sa me go miej -

sca ja ko ta kie go, bo có% mnie mo %e dzi -

siaj z nim #$ czy&?”

Ale jak oj ciec zna laz# si! w Biel sku?

Prze cie% by# kra ku sem z uro dze nia, tu

si! kszta# ci#, nie li cz$c krót kie go okre -

su w Wied niu, tu ko) czy# Uni wer sy -

tet Ja giel lo) ski i Aka de mi! Sztuk

Pi!k nych, tu w m#o do "ci za cz$# dzia -

#a& i rap tem wy l$ do wa# na 'l$ sku ja -

ko na uczy ciel ry sun ków. Otó% oj ciec

zna laz# si! tam w eki pie na uczy cie li

z Kra ko wa, któ rzy po ple bi scy cie

mie li spo lsz cza& (z tym na zwi skiem!)

szkol nic two na 'l$ sku. To by #a do"&
du %a gru pa. Wi!k szo"& w 1939 ro ku

zna la z#a si! z po wro tem w Kra ko wie.

Tak wi!c te re la cje z Biel skiem s$
dziw ne. S$ jak naj bar dziej au ten tycz -

ne, ale s$ dziw ne. Oj ciec pó( niej

i w Biel sku, i w Bia #ej Kra kow skiej 

* bo je "li cho dzi o re la cje kul tu ral ne,

te dwa miej sca do"& "ci "le wi$ za #y si!
* na le %a# do gru py ani ma to rów, m.in.

z pa ni$ Ka zi mie r$ Al ber ti, %o n$ sta ro -

sty w Bia #ej Kra kow skiej, któ ry zgi -

n$# w Mied no je.

Bio r$c to wszyst ko pod uwa g!, po -

wsta je pro blem z oce n$ twór czo "ci mo -

je go oj ca. Czy to jest ma larz "l$ ski?

Mam gdzie" ka ta log, gdzie oj ciec jest

za li czo ny do ma la rzy "l$ skich ("miech).

Ale tu nie ma pro stych od po wie dzi.

– Mo im zda niem nie mo! na go
uzna" za ma la rza #l$ skie go, ro dzi si%
jed nak py ta nie o miej sce Biel ska
i &l$ ska w ma lar stwie Pa na oj ca. Czy
ta zie mia zna la z'a od bi cie w je go
twór czo #ci?

– W por tre tach, w pew nych te ma tach

do ku men ta cyj nych, w tym, co ro bi#
pó( niej w Ka to wi cach * we fre skach,

w nie któ rych wi tra %ach, cho cia% by

ten s#yn ny wi tra% w ko "cie le Ma riac -

kim w Ka to wi cach przed sta wia j$ cy

ka za nie "w. Jac ka. Tak wi!c s$ ta kie

rze czy.

– W dwu dzie sto le ciu mi% dzy wo jen -
nym Sta ni s'aw Igna cy Wit kie wicz
na ry so wa' trzy por tre ty Ada ma
Bun scha. Czy móg' by Pan po wie -
dzie" o oko licz no #ciach ich po wsta -
nia? Czy obu twór ców '$ czy 'a bli! -
sza zna jo mo#"?

– Z Wit ka cym oj ciec po zna# si!
chy ba przez kr$g Al ber tio wej, bo ona

by #a "ci "lej zwi$ za na ze "ro do wi skiem

Ma ru si Ka spro wi czo wej i kr! giem

Wit ka ce go. W 1933 ro ku Wit kie wicz

przy je cha# do Biel ska i z te go okre su

po cho dz$ trzy por tre ty oj ca. Przed jed -

nym z nich Pa ni stoi, dru gi jest u mo -

je go bra tan ka, a trze ci u sio stry w War -

sza wie. B! d$c w Biel sku, Wit ka cy

zro bi# tak %e por tret Al ber tio wej. Je go

ory gi na# za gi n$# gdzie" we W#o szech,

do k$d wdo wa prze nio s#a si! po woj nie.

Czy pa mi! ta Pa ni, %e w „Szew cach”

Wit ka ce go wy st! pu je pa skud ny pie sek

o imie niu Te ru"? Tak si! na zy wa# pie -

sek Al ber tio wej!

– Pa na oj ciec pod czas po by tu
w Biel sku uczy' ry sun ków w Pa( -
stwo wej Szko le Prze my s'o wej. Tam
spo tka' Gu sta wa Mor cin ka, któ ry
w 1923 ro ku uko( czy' w tej !e szko -
le kurs prze my s'o wo -ku piec ki. Ja kie
by 'y po cz$t ki i pó) niej sze dzie je tej
zna jo mo #ci, któ ra prze trwa 'a do
#mier ci pi sa rza?

– Do dam je dy nie, %e pa mi! tam

z opo wia da) oj ca, i% uczy# nie tyl ko ry -

sun ków. Mia# uko) czo n$ na Uni wer -

sy te cie Ja giel lo) skim fi lo zo fi!, dla te -

go cza sa mi w ra mach za st!pstw

wy k#a da# tak %e przed mio ty hu ma ni -

stycz ne. Na le %a #o by to pod kre "li&,
gdy% st$d mo% na wy ci$ gn$& pew ne po -

wi$ za nia z dzia #al no "ci$ dra ma tycz n$,
z pi sar stwem.

Na to miast prze cho dz$c do spra wy

Mor cin ka. Jak ta zna jo mo"& za cho wa -

#a si! w mo jej pa mi! ci? Dla nas by #a
to bar dzo barw na po sta&, któ r$ zna li -

"my w#a "ci wie od ma #e go dziec ka. Bar -

dzo cz! sto je( dzi# z Ka to wic do Sko -

czo wa i za ka% dym ra zem sk#a da#
wi zy t! w na szym miesz ka niu, a miesz -

ka li "my wów czas bli sko dwor ca. Wi -

docz nie lu bi# dzie ci, bo jak przy cho dzi#,
to * za ry zy ko wa# bym stwier dze nie *
na rów ni z roz mo w$ in te lek tu al n$
z mo im oj cem ba wi# si! z ca #$ na sz$
czwór k$. 'wiet nie si! z na mi czu#
i my "my si! "wiet nie z nim ba wi li! Pa -

mi! tam ta kie je go po wie dze nie: „jak

b! dziesz nie grzecz ny, we zm! ci!
do Sko czo wa i b! dziesz u mnie ko zy

pa"&”. My "my si! z te go oczy wi "cie

bar dzo "mia li. To cha rak te ry zu je je go

do sko na #y kon takt z na mi.

Na to miast by #a te% bar dzo tra gicz na

spra wa. To jest ju% hi sto ria po wo jen -

na. Oj ciec wró ci# z An glii, on z obo zu.

Mia #em wci$% w pa mi! ci te biel skie

spo tka nia i pew ne go dnia by #em "wiad -

kiem, gdy po raz pierw szy po po by cie

w obo zie przy je cha# do Kra ko wa. To

by# cz#o wiek sko) czo ny, sko) czo ny

psy chicz nie, sko) czo ny fi zycz nie. Tra -

gicz ne spo tka nie! Opo wia da# ze szcze -

gó #a mi o okru cie) stwie po by tu w Da -

chau, o tym, co si! tam dzia #o, a pó( niej

* to si! za no to wa #o w mo jej pa mi! ci

naj sil niej * o mo men cie wy zwo le nia

przez Ame ry ka nów. Alian ci zo sta wi li

wol n$ r! k! wi!( niom, któ rzy urz$ dzi li

sa mo s$d. Opo wia da# nam ze szcze gó -

#a mi o je go prze bie gu. To by #o okrut -

ne! On mia# w$t pli wo "ci, uwa %a#, %e
z punk tu wi dze nia mo ral ne go po wi nien

si! od by& nad ty mi lud( mi nor mal ny

s$d. Ow szem, na pew no za ko) czo ny

w wie lu przy pad kach ka r$ "mier ci, ale

nie sa mo s$ dem i nie ty mi tor tu ra mi,

do któ rych wi!( nio wie do pro wa dzi li.

Nie cho dzi mi jed nak w tej chwi li

o fak ty, ale o zmia n! w psy chi ce sa me -

go Mor cin ka. Z te go ba wi$ ce go si!
z na mi cz#o wie ka, barw ne go, opo -

wia da j$ ce go o ko pal niach, sta# si!
cz#o wie kiem psy chicz nie zruj no wa -

nym. Ja si! nie dzi wi!, %e go pó( niej

na mó wi li na to wy st$ pie nie w sej mie.

– A jak prze !y' II woj n% Adam
Bunsch?

To jest w#a "ci wie te mat na po wie"&.
W sierp niu przez nie ca #e dwa ty go dnie

by li "my ra zem na wa ka cjach w Mu cha -

rzu nie opo dal Wa do wic. Pew ne go

dnia przy je cha# woj sko wy sa mo chód
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i pan po rucz nik zo sta! we zwa ny
do Biel ska. Oj ciec by! chy ba sze fem
na s!u chu w szta bie. By! wszak "e zmo -
bi li zo wa ny ju" w cza sie Za ol zia, ale
wów czas miesz ka! w do mu, a w sierp -
niu po je cha! s!u" bo wym au tem i ty le -
#my go wi dzie li.

Za ja ki# czas oj ciec da! zna$ ma mie,
by za bra !a dzie ci i po je cha !a do stry -
ja Ka ro la w Kra ko wie, bo nie ma co
wra ca$ do Biel ska, gdy" b% dzie od da -
ne Niem com. Nie wró ci li #my wi%c, tyl -
ko ma ma je& dzi !a jesz cze do do mu dwa
czy trzy ra zy po ci' giem. Po ma ga !a jej
w tym Al ber tio wa. Jak ta ko bie ta po -
tra fi !a to zro bi$, nie wiem?! Po dzi wiam
ener gi% mo jej mat ki! Co si% da !o, ra -
to wa !a, wy ry wa !a z ram ob ra zy, ro lo -
wa !a, sk!a da !a gra fi ki i po ci' giem
przy wo zi !a wspól nie ze s!u "' c' do Kra -
ko wa. Resz ta po zo sta !a w Biel sku
i wszyst ko prze pa d!o. (la du nie ma
po bi blio te ce i po ol brzy mich zbio rach
gra fik!

W Kra ko wie miesz ka li #my u stry -
ja ko !o ra dio sta cji pocz to wej. Tam
prze "y li #my bom bar do wa nie, po któ -
rym stry jek prze niós! nas do wil li zna -
jo me go. W no wym miej scu od wie dzi!
nas oj ciec, za !a do wa! z mat k' i s!u -
"' c' na ci% "a rów ki woj sko we i po je -

cha li #my do Tar no wa. Da lej je cha li -
#my fur k' do Li siej Gó ry, 20 km
na pó! noc od Tar no wa, bo tam cze ka -
li Al ber tio wie. Je cha li sa mo cho dem
oso bo wym, a w ci% "a rów ce wie& li do -
ku men ty sta ro stwa. Roz par ce lo wa li
nas w ten spo sób, "e mat ka z naj m!od -
szym po sz!a do sa mo cho du oso bo we -
go, a s!u "' ca i trosz k% star sza trój ka
) na te wor ki z ak ta mi. No i tak po -
w% dro wa li #my da lej w #wiat. Do je -
cha li #my do Ja wo ro wa. Tam Al ber tio -
wie na ma wia li nas na dal sz' jaz d%
do Lwo wa, do k'd sa mi zmie rza li, ale
mo ja mat ka by !a umó wio na ze stry -
jen k' u jej oj ca pod Hru bie szo -
wem. I my #my si% pcha li pod ten Hru -
bie szów nie wia do mo po co, bo
stry jen ka w mi% dzy cza sie zmie ni !a
plan i te" wy l' do wa !a we Lwo wie.
Zro bi li #my wi%c ogrom ne ko !o i do -
pie ro w po !o wie grud nia wró ci li #my
do Kra ko wa.

Oj ca wi dzie li #my ostat ni raz, gdy za -
!a twi! nam fur k% w Tar no wie. Je go jed -
nost ka po sz!a da lej na wschód. Po dro -
dze prze szli ostrza!. Oj ciec zo sta!
ci%" ko ran ny i to ab sur dal nie go ura -
to wa !o. Do !' czy li go do jed nost ki sa -
ni tar nej, któ ra po je cha !a na W% gry.
Pó& niej mat ka zna la z!a na li stach ka -

ty* skich na zwi sko jed ne go z ofi ce rów,
któ ry by! w jed no st ce oj ca…

Z obo zu nad Ba la to nem or ga ni zo -
wa no pó! le gal ne wy jaz dy ofi ce rów
w cy wi lu przez pó! noc ne W!o chy
do Fran cji. Oj ciec prze szed! ca !'
kam pa ni% fran cu sk', b% d'c przy szta -
bie Si kor skie go, ale nie wiem, w ja -
kiej funk cji. Pa mi% tam tyl ko, jak opo -
wia da!, "e z An gers ma bar dzo
nie przy jem ne wspo mnie nie. Gdy wy -
co fy wa li si% z Pa ry "a, oj cu po wie rzo -
no spa le nie do ku men tów szta bu. I mó -
wi!, prze pra szam za wy ra "e nie:
„cho le ra, to si% nie chcia !o pa li$!”, a tu
Niem cy ju" nad cho dzi li. St'd te"
wiem, "e mu sia! by$ ofi ce rem szta bo -
wym, bo in ne mu nie po wie rzo no by
ta kiej mi sji.

W ko* cu wy l' do wa! w Szko cji.
By! tam ofi ce rem o#wia to wym, chy -
ba tak to si% na zy wa !o, z przy dzia !em
do Dy wi zji Macz ka, dla te go pó& niej
za pro jek to wa! jej od zna k%. Ja ko ko re -
spon dent wo jen ny w% dro wa! po mi% -
dzy szta bem Macz ka a jed nost ka mi
lot ni czy mi i st'd s' te spra woz daw cze
ry sun ki z lot nisk i pan cer nia ków
Macz ka.

Oj ciec po za funk cj' ofi ce ra o#wia -
to we go oraz re por ta "a mi i szki ca mi

Przed szko!" przy ul. Staszica w Bielsku, 1936 rok
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wo jen ny mi zwi! za" si# z Pol sk! Mi sj!
Ka to lic k! w Lon dy nie De vo nii. Wspó" -
pra cu j!c z ks. in fu "a tem W"a dy s"a wem
Sta ni szew skim, opra co wa" ca "y sze reg
rze czy do tam tej sze go ko $cio "a.

– Ja kie !la dy woj na zo sta wi "a
w twór czo !ci Pa na oj ca?

– Oj ciec wy ko na" wie le kom po zy cji,
w któ rych si# ga" do te ma ty ki wo jen nej.
W pierw szym okre sie twór czo $ci, któ -
ry ce ni# wy %ej, by "y $la dy I woj ny
$wia to wej. I one by "y w for mie qu asi -
-sym bo licz nej, mo im zda niem $wiet -
nie przez oj ca od da nej. Na to miast te
rze czy, któ re si# po ka za "y po II woj nie,
nie ste ty s! zbyt nar ra cyj ne.

– W cza sach PRL -u za pro jek to wa"
wie le ele men tów wy stro ju ko !cio "ów:
wi tra #e, po li chro mie, mo zai ki. Czy
ta ak tyw no!$ wi% za "a si& z ja ki mi!
utrud nie nia mi ze stro ny w"adz?

– Oj ciec mia" ja kie$ trud no $ci ze sta -
"ym an ga %em. Nie wró ci" do Biel ska,
na to miast za miesz ka" w Kra ko wie,
wo bec te go ja ko nie prze rwa ny na -
uczy ciel Szko "y Prze my s"o wej zg"o si"
si# tu taj do ta kiej sa mej pla ców ki.
Strasz nie tu co$ kr# ci li, bo ni by przy -
j# li go na etat, ale nie da li go dzin, pi -
sa" wi#c ja kie$ pod r#cz ni ki. Po wsta "a
dwu znacz na sy tu acja, na któ r! oj ciec
mach n!" w ko& cu r# k! i zwi! za" si#
z kr# ga mi ko $ciel ny mi. I ta wspó" pra -
ca bar dzo "ad nie si# u"o %y "a, szcze gól -
nie w die ce zji ka to wic kiej. Tam mia"
$wiet ne kon tak ty, cz# sto u nie go by wa"
m.in. bp Her bert Bed norz. I mam wra -
%e nie, %e nie mia" %ad nych trud no $ci
w tej wspó" pra cy. Po za tym, szcze rze
mó wi!c, na wet w PRL -u, na wet
przy aresz to wa niu Wy szy& skie go, Ko -
$ció" jed nak za cho wy wa" swo j! po zy -
cj# w Pol sce i du %y sto pie& nie za le% -
no $ci. Nie wiem, czy w in nym
pa& stwie by "o by to mo% li we, np.
w Cze cho s"o wa cji.

– Któ ry z pro jek tów ele men tów
wy stro ju wn&trz !l% skich ko !cio "ów
Pan ja ko pro fe sor kra kow skiej ASP
uzna je za naj lep szy?

– Zde cy do wa nie ze spó" wi tra %y
w ko $cie le Ma riac kim w Ka to wi cach.
Ale b# d# szcze ry. Nie ist nie j! ce ju% fre -
ski w tym %e ko $cie le by "y w mo im ro -
zu mie niu po my" k!. Oj ciec pró bo wa"
prze nie$' na $cia n# ele men ty z ma lar -
stwa szta lu go we go, a tu tkwi po my" -
ka. (cia na, pro por cja, wn# trze, od dzia -
"y wa nie, spo sób od bio ru ) te go nie
mo% na po go dzi'. Na to miast uwa %am,
%e traf ny jest i do brze roz wi! za ny wi -
tra% ze $w. Jac kiem. Bar dzo do bre s!
tak %e nie któ re wi tra %e z grze cha mi
i cno ta mi.

– Po dob nie jak Sta ni s"aw Wy -
spia' ski Pa na oj ciec zaj mo wa" si& nie
tyl ko sztu ka mi pla stycz ny mi, ale
i dra ma to pi sar stwem. Czy to by"
wp"yw syn kre ty zmu m"o do pol skie -
go, z któ rym mu sia" si& ze tkn%$ ja -
ko ucze' Jó ze fa Me hof fe ra, czy
po pro stu oso bi sta po trze ba?

– Chy ba to, co Pa ni po wie dzia "a, ten
syn kre tyzm. I to jest w ja kim$ sen sie
zwi! za ne z epo k!.

W je go ma lar stwie jest wi docz ne d! -
%e nie do te atra li za cji, li te rac ka sym bo -
licz no$' wy bo ru i uj# cia te ma tu. Twór -
cy te go okre su si# ga li do ró% nych
$rod ków wy po wie dzi. U oj ca by "a to
rów nie% chy ba ja ka$ sk"on no$' or ga -
nicz na. Po nad to mia" wy kszta" ce nie nie
tyl ko ar ty stycz ne, ale i fi lo zo ficz ne.

Ze !wi" ty ni sztu ki prof. Bun scha
prze no sz# si# w od le g$" dziel ni -

c# Kra ko wa, by tym ra zem w do mu dra
in%. ADA MA BUN SCHA, me ta lur ga,
wnu ka Ada ma i bra tan ka Fran cisz ka,
za po zna& si# z prze past nym ar chi -
wum, ja kie upo rz"d ko wa$ po swo im
przod ku jesz cze oj ciec Pa na Ada ma,

tak %e Adam. Tak %e tu taj wi dz# na !cia -
nach ob ra zy Ada ma. Mo j" uwa g#
zwra ca j" szcze gól nie dwa, któ re go -
spo darz rów nie% ce ni naj bar dziej.
Pierw szy, to por tret %o ny ar ty sty ' Lu -
dwi ki z d. Ku na szow skiej ' wraz
z czwór k" ich dzie ci. Dru gi, za ty tu $o -
wa ny Prze bu dze nie, przed sta wia m$o -
d" ko bie t# sie dz" c" na chu st ce,
a w pra wym gór nym ro gu wi da& od da -
la j" ce si# bu ty %o$ nie rza. Wiem, %e
gdzie! znaj d# dru gi z por tre tów wy ko -
na nych przez Wit ka ce go, wi#c ze spo -
ko jem kon sta tu j# je go obec no!& w jed -
nym z po ko jów.

Go spo darz za czy na snu' w"a sn!
opo wie$' o wy da rze niach, któ re przy -
bli %y" mi wcze $niej je go stry jek, prof.
Fran ci szek Bunsch. Ta nar ra cja jest jed -
nak ilu stro wa na licz ny mi do ku men ta -
mi. Do wia du j# si#, %e w skru pu lat nie
po se gre go wa nej spu $ci* nie, któ ra zaj -
mu je kil ka kar to nów, od na le*' mo% na
ta kie bez cen ne pa mi!t ki, jak li sty gen.
Sta ni s"a wa Macz ka, Gu sta wa Mor -
cin ka oraz ks. Ka ro la Woj ty "y. Prze gl! -
dam tak %e szki cow nik wo jen ny oraz
no tat nik, któ ry Adam Bunsch pro wa -
dzi" pod czas po by tu w An glii. Gdy czy -
tam frag ment od r#cz nych za pi sków,
mój roz mów ca nie kry je wzru sze nia,
któ re pod kre $la s"o wa mi: „Nie mo% na
te go spo koj nie czy ta'”.

Na py ta nie, ja ki jest naj cen niej szy
skarb w do mo wym ar chi wum, Adam
Bunsch wnuk nie po tra fi od po wie -
dzie'. Dla je go ro dzi ny wszyst ko ma
bo wiem war to$' sen ty men tal n!. Gdy
do cie ra my jed nak do r# ko pi sów dra -
ma tów, do strze gam ko pal ni# te ma -
tów ba daw czych dla li te ra tu ro znaw cy,
dla ko go$, kto pod j!" by si# kry tycz ne -
go wy da nia sztuk Bun scha. Po tem
otwie ra my ko lej ny kar ton z ry sun ka -
mi pro jek tów wi tra %y i mo zaik, w tym
do wie lu $l! skich ko $cio "ów. Szu kam
naj bli% szych mi mo zaik z ko $cio "a $w.
Ja dwi gi w Cho rzo wie. Nie ste ty w tym
mo rzu pa pie rów nie uda je mi si# od -
na le*' po szu ki wa ne go szki cu Chry stu -
sa Pan to kra to ra, któ re go re ali za cj#
prze rwa "a $mier' ar ty sty. Za wsze za -
sta na wia "am si#, ja kie by "o by pre zbi -
te rium, gdy by za gó ro wa" nad nim ob -
raz z mi ster nie u"o %o nych ka my ków.
Tym ra zem si# nie do wiem, ale wszyst -
ko przede mn! i przed in ny mi za in te -
re so wa ny mi spu $ci zn! po Ada mie Bun -
schu, ma la rzu $l! skim (?). Je go wnuk
z ogrom n! przy jem no $ci! dzie li si# nie
tyl ko wie dz!, ale i po zwa la do tkn!' ar -
chi wal nych do ku men tów. Czu je si#
swe go ro dza ju ku sto szem do rob ku
przod ka, dla te go stwo rzy" i pro wa dzi
stro n# in ter ne to w! http://adam -
bunsch.pl/, na któ r! od sy "am wszyst kich
chc! cych po g"# bi' zna jo mo$' syn kre -
tycz nej twór czo $ci Bun scha.

!Notatnik wojenny Adama Bunscha
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Nieoczywiste 
Tychy
Gdy by za py ta! nie -ty sza ni na, z czym ko-

ja rz" mu si# Ty chy, od po wie dzia$ by
pew nie, %e z no wym mia stem, z bro wa rem
i pi wem, z fa bry k" Fia ta. Nie któ rzy do po-
wie dzie li by, %e z Ry& kiem Rie dlem i z Je-
zio rem Pa pro ca' skim, a mi $o &ni cy sztu-
ki – %e z ko &cio $em Du cha (wi# te go
z po li chro mia mi Je rze go No wo siel skie go.

Wszyst kie wy mie nio ne sko ja rze nia to tyl-
ko cz"st ka ty skie go ob ra zu. Ogl" da ny do-
k$ad niej ujaw nia ko lej ne szcze gó $y, ale
jesz cze wi# cej mo% na ich wy do by!, kie dy
po dej mie si# trud zaj rze nia pod ze wn#trz-
n" po w$o k#. 

Pa limp sest

Jestta kie pi#k ne s$o wo: pa limp sest.
Ostat nio sta $o si# mod ne w na u-

kach spo $ecz nych ja ko me ta fo ra okre &la j"-
ca cha rak ter an tro po ge nicz nej prze strze ni.
Przy po mnij my: okre &le nie „pa limp sest”
w je go pier wot nym zna cze niu to, jak po da-
je s$ow nik: r! ko pis sta ro "yt ny lub #re dnio-
wiecz ny pi sa ny na per ga mi nie, z któ re go wy-
tar to tekst pier wot ny (z grec kie go pa lim
pse stos – „zno wu ze skro ba ny”). De fi ni cja
zwra ca uwa g# na &wia do me dzia $a nie – pier-
wot n" tre&! usu wa no, by na oczysz czo nym
pod $o %u móc za pi sa! no w" tre&!. 

Prze nie sie nie ro zu mie nia grec kie go ter-
mi nu ze sfe ry prak tyk daw nych skry bów
na dzia $al no&! cz$o wie ka w ota cza j" cej go

prze strze ni to cie ka wa me ta fo ra. Wie le ra -
zy w hi sto rii i w ró% nych miej scach na &wie-
cie „ze skro by wa no” war stw# do tych cza so-
wej za bu do wy i ca $e go uk$a du osad ni cze go,
by „za pi sa!” prze strze' od no wa – jak sta-
ry per ga min wie lo krot ne go u%yt ku. Dla za-
cho wa nia obiek ty wi zmu trze ba jed nak za-
zna czy!, %e rów no le gle prak ty ko wa no
tak %e in ny spo sób: no w" tre&! na no szo no
(sto su j"c j# zyk u%y tej ju% me ta fo ry) obok
sta re go za pi su, nie nisz cz"c go lub wy skro-
bu j"c tyl ko gdzie nie gdzie. Dzi# ki te mu wie-
le miast za cho wa $o swo je sta rów ki, hi sto-
rycz ne uk$a dy urba ni stycz ne, do ce nia ne
wspó$ cze &nie. 

Mia sto sta re i no we

WTy chach, przy po mnij my, no we mia -
sto roz po cz# to bu do wa! w 1951 ro -

ku, po de cy zji pod j# tej w pa) dzier ni ku 1950
ro ku przez Pre zy dium Rz" du. W mo men-
cie roz po cz# cia wiel kiej bu do wy Ty chy by -
$y w szcze gól nej sy tu acji: by $y naj lud niej-
sz" miej sco wo &ci" na zie mi pszczy' skiej, bo
li czy $y po nad 10 ty si# cy miesz ka' ców
(wi# cej ni% Pszczy na ja ko sto li ca po wia tu),
ale mia $y sta tus wsi. W 1945 ro ku po wo jen-
na w$a dza ode bra $a bo wiem Ty chom cz#-
&cio we pra wa miej skie, nada ne miej sco wo-
&ci w 1934 ro ku w uzna niu dla jej
ów cze sne go roz wo ju i wzro stu licz by
miesz ka' ców, z któ rych wi#k szo&! utrzy my-

wa $a si# z pra cy po za rol ni czej. W la tach mi#-
dzy wo jen nych pra co wa $y tu dwa du %e bro-
wa ry, fa bry ka ce lu lo zy, by$ szpi tal, czte ry
szko $y po wszech ne, dwo rzec ko le jo wy, ga-
zow nia, wy bru ko wa ne i wy as fal to wa ne
uli ce, ki no, ba sen k" pie lo wy. Wy da na zo s-
ta $a mo no gra fia hi sto rycz na miej sco wo &ci
pió ra Lu dwi ka Mu sio $a.

W 1945 ro ku no wa w$a dza nie uzna $a
owych „cz# &cio wych praw miej skich” i sta-
tus miej sco wo &ci ucier pia$. To te% kie dy
pod ko niec 1950 ro ku w War sza wie za pa d$y
dwie ko lej ne de cy zje: o roz bu do wie Ty chów
do wiel ko &ci 100-ty si#cz ne go mia sta oraz
o nada niu miej sco wo &ci od 1 stycz nia 1951
ro ku praw miej skich – cz#&! miesz ka' ców
przy j# $a to z sa tys fak cj". In ni by li jed nak pe$-
ni obaw za da j"c py ta nie, gdzie to mia sto zo-
sta nie wy bu do wa ne. Nie któ rym wy da wa $o
si#, %e wy star czy na t# bu do w# grun tów
po upa' stwo wio nym fol war ku. Te wy obra-
%e nia oka za $y si# na iw ne – na te re nie daw-
ne go fol war ku fak tycz nie roz po cz# to bu do-
w#, ale zmie &ci $o si# tam tyl ko pierw sze
osie dle, na zwa ne w pla nach osie dlem A. Li-
te ro wa na zwa po zo sta $a na d$u gie la ta, po-
dob nie by $o w przy pad ku pó) niej szych
osie dli, zna ko wa nych na de skach pro jek tan-
tów ko lej ny mi li te ra mi al fa be tu – te ozna cze-
nia prze nio s$y si# do tym cza so wych ad re sów
i do j# zy ka po tocz ne go. 

Ty ski pa limp sest

No we osie dla zbu do wa ne zo sta $y w wi#k-
szo &ci na po lach na le %" cych do go spo-

da rzy ty skich i pa pro ca' skich. Nie by $a to
za tem prze strze' ni czy ja i nie by $a to prze-
strze' bez tre &ci, cho! nie wy pe$ nia $a jej
wcze &niej za bu do wa miej ska. Wie le tu by -
$o jed nak „wpi sa nych” war to &ci kul tu ro-
wych, miejsc sym bo licz nych i zna ków.
Ten daw niej szy „za pis” przy kry ty zo sta$ „za-
pi sem” no wym. 

Po szu ki wa nie daw nej tre &ci przy no si
w przy pad ku Ty chów cie ka we re zul ta ty.
Spró buj my cho cia% by od czy ta! prze bieg sta-
rych szla ków ko mu ni ka cyj nych. Bu do wa
no we go mia sta zmie ni $a prze bieg
dróg – wy ty czo no no we, o do&! re gu lar nej
siat ce, któ ra po prze ci na $a sta re trak ty, wy-
ma zu j"c je z prze strze ni. Gdzie nie gdzie jed-
nak oca la $y ich frag men ty, któ re przy po mi-
na j" o mi nio nym &wie cie. Po zo sta $y te%
opo wie &ci, któ re na bie ra j" cech mi tycz nych.

Trakt pa pro ca! ski

Planogól ny, we d$ug któ re go bu do wa-
no no we mia sto, au tor stwa Ka-

zi mie rza i Han ny Wej cher tów, lo ko wa$
przy sz$e cen trum mia sta, ob j# te kwa dra tem
ulic o bo ku 1 ki lo me tra, po &rod ku prze strze-
ni pól. W$a &nie w ob r# bie te go kwa dra tu, wy-
ty czo ne go na sty ku grun tów ty skich i pa p-
ro ca' skich, mniej wi# cej po je go prze k"t nej,
bie g$a sta ra dro ga ob sa dzo na g$ów nie je sio-
na mi. To by $a dro ga wa% na dla lo kal ne go
&wia ta, $" czy $a bo wiem kie dy& wie& Pa pro-
ca ny z Ty cha mi, gdzie by$ ko &ció$ pa ra fial-
ny, do któ re go na le %e li miesz ka' cy Pa pro-
can, a przy nim cmen tarz, miej sce spo czyn ku
ich zmar $ych (w$a sny nie wiel ki ko &ció$, fi-
lial ny ty skie go pa ra fial ne go, pa pro ca nia nie
zbu do wa li w 1937 ro ku). W Ty chach by $y
skle py, by$ bro war, w któ rym nie któ rzy pra-
co wa li, a przede wszyst kim dwo rzec ko le-
jo wy, z któ re go mo% na by $o do je% d%a! da-

MA RIA 
LI POK -BIER WIA CZO NEK

Ty chy oko $o 1965 ro ku: do my na Sta cho wej K! pie i wi dok na osie dle D.
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lej, do pra cy w hu tach i ko pal niach w oko-
li cy Ka to wic. Wspo mnia na dro ga na zy wa-
na by !a przez miej sco wych „szo s"”, pod ko-
niec lat 30. po kry to j" as fal tem. 

Ten sze #cio ki lo me tro wy mniej wi$ cej
trakt w prze sz!o #ci zo sta! w kil ku miej scach
wzbo ga co ny #wi$ ty mi zna ka mi – sto j"
przy nim (m.in. na gra ni cy daw nej zwar tej
za bu do wy) czte ry krzy %e ka mien ne, zwa-
ne na &l" sku Bo %y mi M$ ka mi, ufun do wa-
ne w ró% nych la tach w XIX wie ku, a tak-
%e pi$k na fi gu ra Mat ki Bo skiej (chwi lo wo
zde mon to wa na). W s" siedz twie tej ostat niej
do lat 70. XX wie ku sta !a ka mien na ka plicz-
ka, zwa na szwedz k", po któ rej po zo sta!
do dzi# tyl ko dol ny wiel ki ka mie' brzu cha-
te go trzo nu. Ka plicz k$ wznie sio no w miej-
scu, któ re iden ty fi ko wa no ja ko miej sce po-
chów ku %o! nie rzy szwedz kich, po dob no
z cza su woj ny trzy dzie sto let niej. Nie gdy-
siej sze w$ dro wa nie t" dro g" mu sia !o za tem
bu dzi( ró% ne re flek sje. 

Te go trak tu ja ko ca !o #ci ju% nie ma, ale
za cho wa !y si$ je go frag men ty, m. in. od ci-
nek alei Nie pod le g!o #ci, jed nej z g!ów nych
ulic mia sta, czy ale ja spa ce ro wa we wn$ t-
rzu osie dla D. Te frag men ty ma !o kto dzi#
od czy tu je ja ko cz$ #ci istot ne go szla ku ko-
mu ni ka cyj ne go – ale war to je go ob raz
wy wo !a(, jak ze sta re go pa limp se stu. Po-
zwa la to zro zu mie( cho cia% by lo ka li za cj$
sta rych przy dro% nych krzy %y.

Je zio ro dla hu ty i pil ska dro ga

Oddaw ne go trak tu pa pro ca' skie go od-
ga !$ zia !a si$ kie dy# dro ga, na zy wa-

na przez miesz ka' ców Pa pro can „pil sk"”.
Wszyst ko dla te go, %e przed wie lu la ty pro-
wa dzi !a do pi !y, jak na zy wa no na&l" sku tar-
tak. Pi !a znaj do wa !a si$ na po !u dnio wym
kra' cu wsi, nad rze k" Go sty ni". Tam te%
w 1703 ro ku ba ron Bal ta zar Erd mann Pro-
m nitz, pan na Pszczy nie, ka za! uru cho mi( hu -
t$. Urz" dze nia hu ty po trze bo wa !y sta !e go po-
zio mu wo dy, wi$c usy pa no gro bl$, spi$ trzo no
wo dy rze ki i po wsta !o Je zio ro Pa pro ca' skie.
Do my, zbu do wa ne w po bli %u hu ty utwo rzy-
!y przy sió !ek Pa pro can zwa ny Pa proc k"… Pi -
!", utrwa la j"c w na zwie pa mi$( o wcze #niej
pra cu j" cym tam za k!a dzie. Adro ga w#ród pól,
pro wa dz" ca skró tem w kie run ku Ty chów, na-
zy wa na by !a przez wie ki dro g" „pil sk"”.
W miej scu, gdzie obie dro gi („pil ska” i szo-
sa) !" czy !y si$ ze so b", przy wje) dzie na ob-
szar Ty chów, w 1887 ro ku go spo da rze Ja kub
i Ma rian na Czar dy bo no wie ufun do wa li oka-
za !y krzy% ka mien ny, z fi gu ra mi #wi$ tych
umiesz czo ny mi w ni szach z trzech stron co-
ko !u, je den z tych, któ ry do da! sym bo licz nych
zna cze' trak to wi pa pro ca' skie mu. 

Za uwa% my, ile w"t ków spla ta si$ w ca !o#(,
kie dy sta ra my si$ wczy ta( si$ w za tar te za-
pi sy prze strze ni –pa limp se stu. Ale nie do#(
te go. Wspo mnia ny krzy% sta! si$ w 1979 ro -
ku przy czy n" kil ku dnio wej ma ni fe sta cji ty-
szan. Nie sam krzy%, oczy wi #cie, ale pró ba
je go usu ni$ cia przez ko mu ni stycz ne w!a dze
mia sta. Ka mien ny #wi$ ty po mnik sta! bo-
wiem nie zmien nie w miej scu wy bra nym
przez fun da to rów, ale po la tach po pro wa dzo-
no w je go s" siedz twie jed n" z g!ów nych ulic
no we go mia sta. T$ sze ro k" uli c$ w po !o wie
lat 60. wy bra no na tra s$ po cho dów pierw-
szo ma jo wych. Krzy% ja ko #wia dek po cho-
dów za cz"! ko mu# prze szka dza(, wi$c
w 1979 ro ku, w dniu 23 kwiet nia, w cza sie
przy go to wa' do #wi$ to wa nia, po ja wi !a si$

eki pa z ci$% kim sprz$ tem i zde mon to wa !a
krzy%. W je go obro nie ze bra! si$ t!um
miesz ka' ców i wo bec ro sn" cej na si le ma-
ni fe sta cji w!a dze zde cy do wa !y o po spiesz-
nym po now nym mon ta %u za byt ko we go
obiek tu w tym sa mym miej scu. I tak ka mien-
na Bo %a M$ ka, usta wio na pod ko-
niec XIX wie ku u zbie gu dwóch pa pro ca'-
skich dróg, wpi sa !a si$ dra ma tycz nie
w hi sto ri$ no we go mia sta, zwa ne go przez pa -
r$ de kad so cja li stycz nym. 

Sta cho wa K! pa przy pil skiej dro dze

Wspo mnia na pil ska dro ga, pro wa dz"c
od krzy %a Czar dy bo nów w kie run ku

Pa proc kiej Hu ty i przy sió! ka zwa ne go Pa -
proc k" Pi !", wspi na !a si$ na wznie sie nie,
naj wy% sze w oko li cy, na zy wa ne Sta cho w"
K$ p". W tym miej scu po obu stro nach grun-
to wej dro gi do ko' ca lat 60. XX wie ku sta-
!y dwie za gro dy oraz – wie %a trian gu la cyj-
na, wska zu j"c naj wy% szy punkt w oko li cy
(279,5 m n.p.m). Wio d" c" t$ dy piasz czy -
st" dro g" przez wie le lat w let nie, s!o necz-
ne nie dzie le ci" gn$ !y piel grzym ki ty szan,
w$ dru j" cych pie szo nad Je zio ro Pa pro ca'-
skie, po wy po czy nek. Ko rzy sta !y z niej t!u-
my ty szan, bo je dy ny au to bus je% d%" cy wte-
dy do Pa pro can kur so wa! rzad ko,
a sa mo cho dów pry wat nych by !o ma !o. 

Ów cze sne Ty chy (z lat 60. XX wie ku) to
by !a po !o wa obec ne go mia sta – no we osie -
dla roz ci" ga !y si$ po pó! noc nej stro nie wy-
ko pu ko le jo we go, na po !u dnie od nie go roz-
ci" ga !y si$ po la. Upra gnio ne miej sce
wy po czyn ku nad Je zio rem Pa pro ca' skim
znaj do wa !o si$ w!a #nie za roz le g!" po !a ci"
tych pól. A za gro dy i wie %a trian gu la cyj na
na Sta cho wej K$ pie wra ca j" cym znad je-
zio ra do mia sta w$ drow com mó wi !y, %e
do do mu ju% bli sko.

Bu do wa ko lej nych ty skich osie dli prze-
nio s!a si$ na po !u dnio w" stro n$ wy ko pu ko-
le jo we go w 1972 ro ku. Wkrót ce po tem
na Sta cho wej K$ pie wy ro s!y wie %ow ce.
Siel ski pej za% znik n"! po ch!o ni$ ty przez
mia sto. 

Ksi" #! ce $la dy

Ty ska nar ra cja jest, jak wi da(, wie lo w"t-
ko wa: no we mia sto i daw ne mia stecz-

ko, miej sca kon tak tu z sa crum i miej sca

owia ne le gen d". S" te% #la dy ksi" %$ cej obec-
no #ci. 

Te ostat nie mo g" by( dla nie któ rych za-
sko cze niem. Cho dzi, oczy wi #cie o #la dy
ksi" %"t pszczy' skich, cho( #ci #lej trze ba
by mó wi( o pa nach na Pszczy nie, bo nie
wszy scy w!a #ci cie le tej zie mi mie li ty tu-
!y ksi" %$ ce. War to pa mi$ ta(, %e Ty chy po-
!o %o ne s" w sa mym #rod ku hi sto rycz nej
zie mi pszczy' skiej. Pszczy na po !o %o na
jest na jej po !u dnio wym skraw ku, za# jej
pó! noc ny kra niec to dziel ni ce dzi siej szych
Ka to wic – nie tyl ko Pod le sie, Ko stuch-
na i Murc ki, ale tak %e Pio tro wi ce, Ocho-
jec i Li go ta (ta ostat nia by !a wsi" w po-
wie cie pszczy' skim do 1924 ro ku,
do cza su w!" cze nia w gra ni ce ad mi ni st-
ra cyj ne Ka to wic). 

Ró% ne ko lej ne zmia ny ad mi ni stra cyj ne
(w 1954 ro ku po dzia! po wia tu pszczy' skie-
go i wy dzie le nie z nie go po wia tu ty skie-
go, w 1975 ro ku li kwi da cja po wia tów,
a w 1999 ro ku utwo rze nie no wych, mniej-
szych po wierzch nio wo) spo wo do wa !y,
%e w #wia do mo #ci miesz ka' ców hi sto rycz-
nej zie mi pszczy' skiej stop nio wo za cie ra-
!o si$ po czu cie wspól no ty hi sto rii i tra dy-
cji kul tu ro wej. 

W prze strze ni Ty chów za cho wa !y si$
jed nak wy ra) ne #la dy ksi" %$ cej obec no-
#ci: s" sia du j" ce ze so b" pa !ac i bro war
w daw nym kom plek sie dwor skim, ko ro-
na ksi" %$ ca ja ko znak fir mo wy pro duk-
tów ty skie go bro wa ru, szo sa z Ty chów
do Mur cek, zbu do wa na z ksi" %$ ce go na-
ka zu w 1863 ro ku, %e by uspraw ni( po !"-
cze nie z ko pal ni" ksi" %$ c" w Murc kach,
czy po zo sta !o #ci po Hu cie Pa proc kiej.
A wresz cie – Je zio ro Pa pro ca' skie, któ-
re ty sza nie uwa %a j" za naj wi$k sz" atrak -
cj$ swo je go mia sta, a któ re po wsta !o
w wy ni ku de cy zji go spo dar czych pa-
nów na Pszczy nie.

Ta kie to s" ty skie nie oczy wi sto #ci.

!

W Mu zeum Miej skim w Ty chach do 25
kwiet nia eks po no wa na jest wy sta wa „Ty-
chy oczy wi ste i nie oczy wi ste. Ksi! "# ce $la-
dy, do tkni# cie sa crum i no we mia sto”.

„%l!sk” ob j!& pa tro nat nad wy sta w!.

Miej sce, zwa ne Sta cho w! K# p!, wspó& cze $nie: bu dyn ki na osie dlu N.
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Ur. w 1939, wy bit ny po eta nor we ski, rów nie! t"u macz, kry tyk, ese ista,
wspó" re dak tor i re dak tor kil ku an to lo gii po ezji nor we skiej, nad to au tor
ksi# !ek po $wi% co nych wspó" cze snym po etom i pi sa rzom nor we skim,
W Nor we gii uwa !a si% po wszech nie, i! Jan Erik Vold w znacz nej mie rze
ukszta" to wa" ob raz dzi siej szej li te ra tu ry no rweskiej, zw"asz cza po ezji.

PO DRO DZE

w mrok, po
dro dze w
!wia t"o – kto? Nie twarz

ale cia "o. Nie
ty le cia "o 
ile ple cy. Ta
któ ra. Ten któ ry. To któ re

ani
mil czy
ani
mó wi.

!LAD

#nieg
#lad
przez chwi l$. Kto!

szed" tam t$ dy, ale
ju% 
po szed".
By" ta ki czas, by "o ta kie 

cia "o. W dro dze do
w dro dze
od
in ne go cia "a.

!NIEG PA DA, GDZIE PRZY BY WA "O

ra do !ci. Ra do !ci
uby "o
a !nie gu przy by wa

wzd"u% wszyst kich
!cian
do mu.
Nie ma w ogó le !nie gu, nie

ma w ogó le 
do mu. Jest tyl ko oko
któ re
pa trzy na ze wn&trz.

Z

ja kiej! g"o wy. Z do mu
oka. Drze wo 
jest

na gie. Drze wo jest
okry te
li !' mi.
Li pa na wie trze. Pa da !nieg.

Ucho dzi krew. Deszcz.
Znak.
Sie dem Sióstr
wska zu je osiem kie run ków. 
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JAN!ERIK!VOLD Z j! zy ka nor we skie go prze "o #y"
AN DRZEJ S$O MIA NOW SKI

!NIEG CHCE DO !ROD KA. !NIEG
chce

roz ma wia"
z na mi. Gdy by nie

szy by okien ne. Gdy by

nie 

za suw ki. Gdy by nie szkla na ku la

któ ra obez w#ad nia

ca #e mia sto. I za kry wa

wszyst kie $la dy. Ale my, my

zo sta wia my

no we $la dy. Te rów nie% za kry wa.

CZY !NIE "Y CA TO
szczyp ta

z klep sy dry na

wie trze? Czy to, co si& mó wi

to te lek sy z ga zet

od wi ja ne 

z ol brzy mich

ro li pa pie ru? Wy cin ki pi& trz' si&

na pod #o dze. Tam

gdzie przedar #e$ 
pa pier

tam za trzy ma #e$ $wiat.

KTO!
po wie dzia#: To co$ no we go. To

zda rzy #o si&.
O tym

war to

opo wia da". Ale ty le in nych

rze czy zda rzy #o si&. Któ rych

nikt

nie ste le fo to gra fo wa#. Któ rych

nie by #o w ga ze cie. O któ rych

zro bi #o si& g#o $no

sze$" dzie si't lat pó( niej.

„"E GNAJ CIE
ko cha ni.

Ju% mnie

wi& cej

nie 

zo ba czy cie. Dzi$
w no cy

za aresz to wa no nas.” Czy

s#y sza #e$? Jak ci cho

zro bi #o si&
gdy $nieg

prze sta# pa da"?
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JAN!ERIK!VOLD
KIE DY NOC

po !o "y !a si#.
Kie dy $wia t!o 
wsta !o. Kie dy

lód 
zo sta!
za as fal to wa ny. Kie dy
ta od wró co na do nas ple ca mi

k!a dzie
d!o%
na
klam ce i otwie ra.

IF

ever. Te raz ko !u je jak pies
co
zgu bi!

ko$&.
'nieg
to po pió!
zie mia

jest bia !a. Nie
wie my
co
uczy ni li $my.

I CZYNIMY

to znowu. Z kneblem
na
kolanach. P!yn(c(

czerwie%
nazywamy
b!#kitem. Twoje serce
mówi Nie, ale twoje

usta... )o!nierze
rozchwytuj(
tych
co prze"yli.

OCZY WI !CIE

"e
nisz czy my. Nie
zmierzch. Nie $wit. Dym

po s!a li $my
do
nie ba. Tam
nie zo sta wia 

$la du. Smród
$mier dzi
po za
za si# giem w# chu.
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u bi! wra ca" do frag men tu
„Klap sów i #cin ków” Ka zi -
mie rza Kut za (Wyd. ZNAK,

Kra ków 1999) po #wi! co ne go co rocz -
ne mu gwa ro we mu kon kur so wi Ma rii
Pa$ czyk -Po zdziej „Po na szy mu, czy li
po #l% sku”: „Uczest ni cy cz! stu j% nas
urze ka j% c% gwa r%, sta ro polsz czy -
zn% – zda wa &o by si! – daw no za po -
mnia n%, a jed nak ci% gle 'y w%. S&u cha -
my z Jan kiem tych (ró dla nych
stru mie ni na szej mo wy, od naj du je -
my j% w so bie lub do da je my do sie bie
z po czu ciem nie wy s&o wio nej przy -
jem no #ci. Pa sie my si! na tej sta rej mo -
wie ni czym kro wy na be skidz kich &% -
kach”. Opi sa ne przez Kut za od czu cia
s% w mo im wy pad ku co raz sil niej sze,
a i bar dzo bli skie prze 'y ciom za sia da -
j% cych od lat w ju ry kon kur su: prof.
Do ro ty Si mo ni des, prof. He le ny Sy no -
wiec, prof. Da nie la Ka d&ub ca i ks. prof.
Je rze go Szy mi ka. My – wszy scy do -
tych cza so wi ju ro rzy – mo 'e my bo -
wiem wy zna": „Tak my go da li za baj -
tla”. Za baj tla, czy li „w cza sach
dzie ci$ stwa”.

Ostat nie gwa ro we zma ga nia (w Ka -
to wi cach – pó& fi na &o we, w Za brzu – fi -
na &o we) przy nio s&y pod tym wzgl! dem
prze ogrom n% sa tys fak cj!. Za cz! &o si!
od opo wie #ci dzie ci i m&o dzie 'y, wy -
st! pu j% cych w kon kur sie w swo jej
ka te go rii. Ju' w pierw szej wy po wie -
dzi – szes na sto let niej isteb nian ki – po -
ja wi &y si! sta ro pol ska stec ka „#cie' -
ka” i ko #ció&, któ ry go re i któ ry
zgo rzo!, bo i wszyst ko zgo rza !o. Po -
cho dz% cy z Ka d&u ba czter na sto la tek
nie ukry wa&, 'e ty le my "li mu si# ma -
tli (ma tli, czy li „pl% cze, gma twa”:
„Tak mó wi% cej ma tla &y si! s&o -
wa” – pi sa& jesz cze Ja kub )e brow ski
w XVII wie ku), dzie si! cio let nia za#
bie ru nian ka zwie rzy n! na zwa &a go wie -
dzi$ (ga wied% w daw nej pol sz czy( nie
by &a rów nie' okre #le niem „cze la dzi,
pocz tu”, dzi# lek ce wa '% co lub na wet
po gar dli wie na zy wa si! tak „gru p! na -
tr!t nych ob ser wa to rów, lu dzi w#cib -
skich, '%d nych sen sa cji”: ga wied%
ulicz na). Dwu na sto let nia pie ka rzan ka
na to miast opo wia da &a o nie dzie li go -
ic nej (od go ika), ob cho dzo nej ty -
dzie$ przed Nie dzie l% Pal mo w% (przez
wie ki Kwiet n$ al bo Wierzb n$), i to pio -
nym ma rza nio ku – „ma rzan nie”. W jej
tek #cie po ja wi& si! te' zwrot dzie& kró -
ce je – „dzie$ ro bi si! krót ki”. 

Do ro #li ob da ro wy wa li nas rów nie
pi!k ny mi for ma mi. Nie mo g&y nie
zwró ci" uwa gi zwro ty: przi s!a
na idea – „wpa d&a na po mys&”, je% dzi -
!o si# na ciu pa – „je( dzi &o si! w t&o ku”,
by !o moc ka pla cu – „by &o du 'o miej -
sca”, co mnie po ty tla !o? – „co mnie
sku si &o?” czy go rzo !a chla sta' (chla -
pa') – ‘pi" wód k!”.

Jak ka' de go ro ku po ja wia &y si! ty -
po wo #l% skie bo he mi zmy, czy li for my

W kon tak tach ze star szy mi obo wi% zy -
wa &y ich wy ra 'a j% ce sza cu nek for my
ty pu na si dzia dek – „nasz dzia dek”
(za dwo je kó mu" go da'//pa da', dwo -
i'). Dzia dek by& cz! sto sta rzy (i) kiem,
up$, upkiem, upecz (c) kiem, a bab -
cia – bab k$, star k$, sta recz (c) k$, um$,
umk$ al bo umecz (c) k$.

Za wsze roz czu la mnie cza sow nik
asi' si# „wy wy' sza" si! nad in nych,
mie" o so bie wy so kie mnie ma nie”, bo
po opusz cze niu Tar now skich Gór ju'
go na co dzie$ nie s&y sz! (kto# asz$ -
cy si# na zy wa ny by&, oczy wi #cie, 
asi kiem) – tak jak w dys ku sjach z po -
szu ki wa cza mi pe& nej lo gicz no #ci w j! -
zy ku, z'y ma j% cy mi si! na do pusz czal -
ne w mo wie po tocz nej kon struk cje
ty pu strasz nie ci# lu bi#, okrop nie si#
cie sz#, mo g! przy wo &y wa" nie tyl ko
przy k&a dy za czerp ni! te z tek stów
wiel kich mi strzów s&o wa, ale i za cho -
wa nia *l% za ków: w cza sie ostat nie go
kon kur su mie li #my okrop nie wa( ne
spra wy, okrop nych fach ma nów
i okrop nie bo go boj nych lu dzi – „bar -
dzo wa' ne spra wy, do brych fach ma -
nów i bar dzo bo go boj nych lu dzi”. +a -
twiej tak 'e zro zu mie" po pu lar no#"
na zwi ska Kacz ma rek na *l% sku
i w Wiel ko pol sce, gdy si! pa r! ra zy
us&y szy brzmie nie kacz miorz,
a nie – jak w j! zy ku ogól nym – karcz -
marz – tak jak zda rza j% c% si! prze staw -
k! po krzy wa – ko przy wa (st%d Ko przy -
wian ka i Ko przyw ni ca – rze ka
i miej sco wo#" w oko li cach Tar no brze -
ga) mo' na „po de prze"” ty po wo gwa -
ro w% krzy (i) ko p$ „przy ko p%”.

Sta ro pol sk%, za cho wa n% w gwa rach
#l% skich ga& b# (pod cze skim wp&y wem
za mie nio n% w ha& b#) us&y sze li #my
w imie s&o wie za ga& bio ny „za wsty dzo -
ny”, sta ry za# do pe& niacz rze czow ni -
ków 'e$ skich z ko$ ców k% –e w for -
mach do pierw szej ko mu nie, do
piw ni ce „do pierw szej ko mu nii, do
piw ni cy”.

Z ar cha izmów lek sy kal nych przy wo -
&aj my jesz cze po sta cie: przi wia rek
„prze s%d, prze ko na nie”, eli „je #li”,
po prznio !y „nie ja dek”, ob lecz ka
„odzie nie”, wy no kwia', na no kwia'
„wy dzi wia", wy my #la"” (ja kich" gu -
pot na no kwio), ple' korz „ten, któ ry
ple cie ko szy ki, ko szy karz”, sku ma'
„zro zu mie"”, ma zok „ma zgaj, bek -
sa”, "lim ta' „p&a ka"”, ciup n$' se „kuc -
n%" so bie”, la to si „te go rocz ny” (por.
for mu &! 'y cze nia no wo rocz ne go
do sie go ro ku „do te go ro ku”), bo czon
„bo cian”, bez ma le „bez ma &a”.

Na za ko$ cze nie po wiedz my i to, 'e
wspo mnie nio wo -me lan cho lij ne mu wy -
ra 'e niu za baj tla, któ re wy cho dzi &o
z ust za rów no m!' czyzn, jak i ko biet,
to wa rzy szy &y ty po wo #l% skie kon -
struk cje za sta rej Pol ski i za sta re go
pier wy.

!

utrwa lo ne pod wp&y wem j! zy ka cze -
skie go (Bo he mia to &ac. na zwa Czech):
na skwol „na umy#l nie”, o(e rok „pi -
jak” (o(e rok okl# ty, dio sec ki – „pi jak
prze kl! ty, dia bel ski”), szum ny, naj -
szum niej szy – „pi!k ny, naj pi!k niej szy”
(szum no gar din ka – „pi!k na fi ran -
ka”), strom, stro mik – drze wo, drzew -
ko” (stro my we kwie ciu – „drze wa
w kwia tach”) czy diaw czat ko „dziew -
cz%t ko”, dzie ciac ko „dziec ko”.

Ale w tej sa mej wy po wie dzi uczest -
nicz ki kon kur su z Ko nia ko wa, w któ -
rej mu sia &y by" obec ne bo he mi zmy,
zna laz& si! przy s&ó wek wie sio !o „we -
so &o” w naj czyst szej sta ro pol skiej po -
sta ci (to do pie ro pó( niej – aku rat
pod wp&y wem j! zy ka cze skie go – pier -
wot ne brzmie nia wie sio !y, wie sio !o,
wie sie le prze kszta& ci &y si! w dzi# obo -
wi% zu j% ce w j! zy ku ogól nym po sta cie
we so !y, we so !o, we se le).

Wie lu nar ra to rów mu sia &o za baj tla
co dzien nie wy (y no&' kro wy. Wy (y -
no&', czy li „wy gna", wy p! dzi"”
(obocz no#" mor fo lo gicz na gn: (n).

Za bajtla

L
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Mo da na skan dy naw ski kry mi na!
nie omi n" !a tak #e Pol ski. Przy -

naj mniej kil ka wy daw nictw sys te -
ma tycz nie do star cza na ksi" gar skie
pó! ki t!u ma cze nia szwedz kich, nor -
we skich, du$ skich a na wet is landz -
kich au to rów. Zja wi sko cie szy i to
po dwój nie. By% mo #e to w!a &nie ten
ga tu nek zni we lu je dra ma tycz ne wy -
ni ki czy tel nic twa w na szym kra ju.
Po za tym wraz z po pu lar no &ci'
skan dy naw skich kry mi na !ów ro -
&nie tak #e za in te re so wa nie in ny mi
ga tun ka mi li te rac ki mi, któ ry mi s!y -
nie Skan dy na wia. Do ty czy to te#
ogól ne go za in te re so wa nia re gio -
nem, cho cia# by ja ko ce lem ak tyw -
no &ci tu ry stycz nej. Czy lek tu ra
skan dy naw skich kry mi na !ów po -
zwo li nam le piej zro zu mie% tam tej -

sze spo !e cze$ stwo, je go men tal -
no&% i kul tu r"? Co spra wia, #e ma -
my dzi& do czy nie nia ju# nie tyl ko
z fe no me nem li te rac kim ale wr"cz
(pop) kul tu ro wym? O od po wie dzi
na te py ta nia po pro si !em Mo ni k"
i Ra fa !a Choj nac kich.

– Ja kub Mo ra wiec: Jak za cz! "a si!
wa sza przy go da ze skan dy naw skim
kry mi na "em?

– Mo ni ka Sam sel -Choj nac ka:
Pod czas ko lej nych po by tów w Szwe -
cji ob ser wo wa !am, co lu dzie czy ta j'
w me trze. Oka za !o si", #e g!ów nie
kry mi na !y i to lo kal ne, któ rych wów -
czas nie zna !am. W ksi" gar niach by -
!y ca !e osob ne dzia !y wy pe! nio ne
kry mi na !a mi, nie mal sa mi szwedz cy
au to rzy. Kie dy za cz" !am pro wa dzi%

pierw sze ba da nia do ty cz' ce skan dy -
naw skich kry mi na !ów, po cz't ko wo
nie trak to wa no te ma tu po wa# nie.
Po pro stu wy prze dzi !am bum na t' li -
te ra tu r", z cza sem oka za !o si" np. #e
Wal lan der jest bar dzo po pu lar ny
w kr" gach aka de mic kich.

– Ra fa" Choj nac ki: Wcze &niej
zaj mo wa !em si" li te ra tu r' gro zy
i thril le rem. Z gru p' zna jo mych
two rzy li &my por tal „Car pe Noc -
tem”, cho% ju# od lat z nim nie
wspó! pra cu j", na dal uwa #am, #e to
naj cie kaw sze miej sce w pol skim
in ter ne cie, po &wi" co ne kul tu rze gro -
zy. W kie run ku kry mi na !u po pchn" -
!y mnie skan dy naw skie za in te re so -
wa nia Mo ni ki. Z cza sem &ro dek
ci"# ko &ci prze niós! si" w!a &nie na t'
li te ra tu r".

– Na ile skan dy naw ski kry mi na"
to po pro stu do bra li te ra tu ra a na ile
rów nie# je dy ny w swo im ro dza ju
wgl$d w skan dy naw skie spo "e cze% -
stwo i je go men tal no&'?

– M.Ch.: Wszyst ko za le #y od kon -
kret nej ksi'# ki. S' ca! kiem zwy czaj -
ne, nie za an ga #o wa ne po wie &ci, ta kie
ja kie pi sz' np. Ma ri Jung stedt, Vi ve -
ca Sten czy „kró lo wa wa ka cyj nych
kry mi na !ów” – Ca mil la Läckberg. Ta
ostat nia, na wet je #e li wy ko rzy stu je
ja ki& pro blem spo !ecz ny, spro wa dza
go za zwy czaj do ro li de ko ra cji, cho%
nie ukry wam, #e z per spek ty wy ba -
daw czej na wet ta kie ele men ty mo -
g' si" oka za% cie ka we. S' rów nie#
ta kie po wie &ci, któ re oka zu j' si" bar -
dzo moc no skon cen tro wa ne na pro -
ble ma ty ce spo !ecz nej. Chy ba naj po -
pu lar niej szym przy k!a dem by! by tu
Stieg Lars son, któ re go ksi'# ki wy -
wo !a !y fa l" dys ku sji na co naj mniej
kil ka te ma tów. Za to wszyst kie
ksi'# ki skan dy naw skich au to rów,
po ka zu j' nam w mniej lub bar dziej
uda ny spo sób #y cie co dzien ne i pro -
ble my wspó! cze snych Skan dy na -
wów. S' te# ta kie po wie &ci, któ re
zaj mu j' si" kwe stia mi po li tycz ny mi
czy hi sto rycz ny mi. Ce lu je w tym
cho% by Le if GW Per s son.

– R.Ch.: Ide al ny skan dy naw ski
kry mi na! rów no wa #y te w't ki. Czy tel -
ni cy przy zwy cza ili si" do in te re su j' -
cej war stwy oby cza jo wej i po ja wia j' -
cej si" w po wie &ciach pro ble ma ty ki
spo !ecz nej, ale w li te ra tu rze kry mi nal -
nej da lej b" dzie cho dzi !o przede
wszyst kim o to, #e by po wie&% na kil -
ka go dzin przy ku !a czy tel ni ka do fo -
te la i nie po zwo li !a mu wy rwa% si"
z ob j"% &wia ta przed sta wio ne go. Oczy -
wi &cie gu sta s' ró# ne, tak jak ró# ne s'
pro po zy cje skan dy naw skich au to rów.
Ch"% wgl' du w tro ch" in n' kul tu r" jest
tu na dal szej po zy cji, ale nie zna czy to,
ze po zo sta je bez wp!y wu na wy bo ry
czy tel ni ków.

Z MONIK( i RAFA)EM CHOJNACKIMI
rozmawia JAKUB MORAWIEC 

Fenomen
skandynawskiego 

krymina!u
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– Dzi! wo kó" po wie !ci kry mi nal -

nej w Skan dy na wii po wsta" swo isty

prze mys". Jak wa szym zda niem

wp"y wa to na twór czo!# skan dy naw -

skich au to rów? Czy na przy k"ad

sta ra j$ si% pi sa# tak aby na wi$ zy wa#
do ocze ki wa& czy tel ni ków np je !li
cho dzi o po ru sza ne w po wie !ciach

te ma ty?

– M.Ch.: O mo dzie mo !e my mó wi"
g#ów nie przy oka zji ko bie cej ga #$ zi
kry mi na #u, któ ra cz$ sto jest two rzo na
w#a %nie w ta ki spo sób: jest kon kret ny
czy tel nik, pod któ re go przy go to wu je
si$ pro dukt. Je !e li do da my, !e naj po -
pu lar niej sza pi sar ka z te go nur tu,
czy li wspo mnia na ju! Läckberg, to
z wy kszta# ce nia eko no mist ka, to #a two
zro zu mie my, !e na pew no po tra fi do -
da" dwa do dwóch i zro bi" z te go prze -
pis na be st sel ler. Z dru giej stro ny s&
ta cy jak GW Per s son, któ rzy nie ule -
ga j& mo dom. Ma j& wpraw dzie sta #ych
wiel bi cie li, ale na wet ich po tra fi& za -
sko czy".

– R.Ch.: Gdy by tyl ko o to cho dzi -
#o, Hen ning Man kell pi sa# by za pew -
ne co ro ku no w& po wie%" o Wal lan de -
rze, a do pra cy nad kon ty nu acj&
lars so now skie go „Mil len nium” za -
trud nio no by nie zdol ne go li te ra ta,
a ca #y sztab drob nych wy rob ni ków
pió ra, któ rzy ju! od li ku lat za le wa li -
by ry nek se ri& o „przy go dach Sa lan -
der”, two rzo nych jak se ryj nie pi sa ne
kon ty nu acje pro zy Zbi gnie wa Nie nac -
kie go o Pa nu Sa mo cho dzi ku. A jed nak
wie lu pi sa rzom cho dzi chy ba o co%
wi$ cej. Klu czem mo !e tu by" do -
%wiad cze nie z in nych za wo dów, ja kie
wi$k szo%" z nich po sia da. Lu dzie ta -
cy jak dzien ni karz An ders Ro slund czy
ad wo kat Jens La pi dus prze no sz& zna -
ne so bie spra wy na kar ty po wie %ci,
two rz&c w ten spo sób ab so lut nie wy -
j&t ko we rze czy.

– Je ste !cie za "o 'y cie la mi por ta -

lu „Dec ka re. pl Skan dy naw skie

Kry mi na "y”. Po wiedz cie pa r% 
s"ów o tym fa scy nu j$ cym miej scu

w sie ci.

– R.Ch.: To mo !e naj pierw wy ja -
%ni$ na zw$. S#ów ko „dec ka re” to sta -
ra po tocz na na zwa za wo du de tek ty -
wa, ale z cza sem jej zna cze nie
prze sz#o na po wie %ci de tek ty wi -
stycz ne, a pó' niej na wszyst kie 
kry mi na #y. Pó# ki z kry mi na #a mi
w szwedz kich ksi$ gar niach s& w#a -
%nie tak opi sa ne. A nasz por tal, to
w#a %nie ta ka pó# ka z ksi&! ka mi. Po -
mys# na por tal po ja wi# si$ przy oka -
zji zbie ra nia przez Mo ni k$ ma te ria -
#ów. Po ma ga #em jej po rz&d ko wa"
i ka ta lo go wa" da ne. Ze bra li %my np.
in for ma cje o wszyst kich pol skich
wy da niach – przed- i po wo jen nych 
– skan dy naw skich kry mi na #ów. Po -
my %la #em, !e szko da by by #o, gdy -

by ca #a ta pra ca mia #a s#u !y" tyl ko
ja ko ma te ria# po moc ni czy przy pra -
cy na uko wej. Ja ko !e mia #em ju! do -
%wiad cze nie w bu do wa niu stron,
de cy zja o stwo rze niu por ta lu po ja -
wi #a si$ bar dzo szyb ko. Mój ko le ga,
gra fik S#a wo mir Szpa dzik, za pro jek -
to wa# lo go i z cza sem za cz$ #o si$
rów nie! po ja wia" na ok#ad kach ksi& -
!ek, nad któ ry mi ma my pa tro nat.
Wy sz#o ich ju! po nad sto. Obec nie
„Dec ka re.pl” to rów nie! kil ka in -
nych ini cja tyw, m.in. pr$! nie dzia -
#a j& ca gru pa na Fa ce bo oku, gdzie in -
for ma cja mi o ksi&! kach wy mie nia
si$ spo re gro no fa nów skan dy naw -
skich kry mi na #ów.

– M.Ch.: Por tal to je den z naj wspa -
nial szych pre zen tów, ja kie do sta #am
od mo je go m$ !a.

– Co po le ci li by !cie oso bie, któ ra

chce roz po cz$# swo j$ przy go d%
z kry mi na "em. Od cze go po win na

za cz$#?
– M.Ch.: A wie my co% o tej oso -

bie? Bo to nie ta kie pro ste. Py ta nie
brzmi: czy ten kto% mia# ju! ja kie%
do %wiad cze nie z kry mi na #em? Bo je -
!e li tak, to mo! na za cz&" cho cia! by
od ksi& !ek Jo ha na The ori na. Je go
„Zmierzch” to zu pe# nie no wa tor -
skie spoj rze nie na kry mi na#, ale !e -
by go do ce ni", trze ba ju! wie dzie"
jak ta li te ra tu ra funk cjo nu je. Ale
mo! na te! za cz&" od Läckberg, co
uwa !am za %wiet ny start dla osób
nie zbyt obe zna nych z kry mi na #em.
Wiem !e wie lu czy tel ni ków za czy -
na #o od jej po wie %ci, a te raz si$ ga j&
po co raz bar dziej za awan so wa ne
lek tu ry. Tak !e spo so bów na start
jest bar dzo du !o.

– R.Ch.: Ja za pro po nu j$ tro ch$
ste reo ty po we po dej %cie. Mo! na tu
po le ci" per spek ty w$ hi sto rycz n&, czy li
za cz&" od pierw szej skan dy naw skiej
se rii wspó# cze snych kry mi na #ów, czy li
opo wie %ci o %ledz twach pro wa dzo -

nych przez ze spó# do cho dze nio wy
ko mi sa rza Mar ti na Bec ka z po wie %ci
du etu Maj Sjöwall i Per Wahlöö. Nie -
daw no wszyst kie zo sta #y u nas wy da -
ne, dla te go zdo by cie ich nie po win no
sta no wi" pro ble mu.

– Spo ro po wie !ci zo sta "o ze kra ni -

zo wa nych. Ja kie jest wa sze zda nie

na te mat tych pro duk cji?

– M. Ch.: To zno wu za le !y od pro -
duk cji. Nie któ re s& kul to we, jak np.
ekra ni za cje po wie %ci Hen nin ga Man -
kel la z Rol fem Lassg år dem w ro li
Wal lan de ra. (wiet ny i wy sma ko wa -
ny wi zu al nie jest rów nie! se rial we -
d#ug kla sycz nych po wie %ci Ma rii
Lang, zna ny w Pol sce ja ko „Zbrod nie
na mi$t no %ci”. Do tych lep szych na le -
!& na pew no szwedz kie ekra ni za cje
cy klu „Mil len nium” i no we fil my we -
d#ug po wie %ci Li zy Mar klund, z Ma -
lin Crépin w roli dzien ni kar ki An ni -
ki Bengt zon. Go rzej na to miast ze
star szy mi ekra ni za cja mi Mar klund
z He le n& Bergström. Naj gor sze co
do tej po ry wi dzia #am, to sta ra ekra -
ni za cja ksi& !ek Åke Edward so na
o ko mi sa rzu Win te rze z Jo ha nem
Gry w ty tu #o wej ro li. Dra ma tur gia
i po ziom gry ak tor skiej przy po mi na
re kon struk cje scen zbrod ni w sta rych
pro gra mach z cy klu „997”.

– R.Ch.: Mo ni ka wy mie ni #a ju!
naj cie kaw sze se rie, ale nie wspo mnia -
#a, !e nie któ re z po wie %cio wych po -
sta ci !y j& w fil mach w#a snym !y ciem.
Tak jest z dru g& szwedz k& se ri&
o Wal lan de rze, w któ rej w ro l$ po li -
cjan ta z Ystad wcie li# si$ Kri ster
Hen rik sen. Po za dwo ma wy j&t ka mi
wszyst kie fil my z tej se rii, to no we hi -
sto rie, któ re po wsta #y we wspó# pra -
cy sce na rzy stów z Man kel lem i uzu -
pe# nia j& nie ja ko ofi cjal n& bio gra fi$
Wal lan de ra. To na pew no se ria,
po któ r& war to si$ gn&".

– Dzi% ku j% za roz mo w%.
!
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Roz mo wa z MA RI! DA NIEL SK!,
po my s"o daw czy ni#, twór czy ni# i or ga ni za tor k# Fe sti wa lu Nor da lia

NOR DA LIA
– na co to ko mu?

– Za na mi kil ka na !cie edy cji Fe sti wa-
lu Nor da lia. Jak to si" za cz" #o i ja ka jest
idea Fe sti wa lu?

– Fe sti wal Nor da lia po raz pierw szy zo -
sta" zor ga ni zo wa ny we wrze $niu 2002 ro -
ku. Wów czas od by" si% w Ka to wi cach,
Cze la dzi i Za brzu. Od te go cza su
zre ali zo wa nych zo sta "o ju& 13
edy cji. Ide# fe sti wa lu jest po zna-
nie kra jów nor dyc kich, tj. Szwe cji,
Da nii, Nor we gii, Is lan dii, i do dat-
ko wo Fin lan dii. Chce my przy bli-
&y' na (l# sku Skan dy na wi%, a wi%c
kul tu r%, tra dy cje, hi sto ri%, li te ra tu-

r%, sztu k%, di zajn, mu zy k% i pro ble ma ty -
k% ochro ny $ro do wi ska.

Nie za po mi na my jed nak o tym, by
obok pro mo wa nia twór ców i osi# gni%'
skan dy naw skich, po pu la ry zo wa' tak &e
pol skich wy ko naw ców, in te re su j# cych lu-

dzi, któ rzy miesz ka j# w Pol sce,
a któ rych pa sj# jest pó" noc na Eu-
ro pa.

– Czy przed fe sti wa lem zaj mo-
wa #a si" pa ni kul tu r$ kra jów
skan dy naw skich?

– W tym ro ku mi ja 21 lat od k#d
zaj mu j% si% or ga ni zo wa niem im prez

zwi# za nych ze Skan dy na wi#. W la tach 1996-
2001 by "am pre ze sem ka to wic kie go od dzia-
"u To wa rzy stwa Pol sko -Szwedz kie go. Wspa-
nia li cz"on ko wie na sze go sto wa rzy sze nia
chcie li wów czas cze go$ wi% cej, ni& spo ty-
ka' si% w czte rech $cia nach. Jed n# z osób,
któ re ode gra "y du &# ro l% w na szych po cz#t-
ko wych ak cjach, by "a Ha li na)mij, wi ce pre-
zes od dzia "u. Po sia da "a du &# wie dz% na te-
mat Szwe cji i dzia "a j# cych tam Po la ków.
Nie ste ty, jej przed wcze sna $mier' prze-
rwa "a na sz# wspó" pra c%.

W la tach 1996-2001, w ra mach TPS zor-
ga ni zo wa li $my sze$' edy cji Dni Szwedz-
kich w Ka to wi cach. Po cz#t ko wo by "y to
jed no dnio we im pre zy kul tu ral ne, któ re
w pó* niej szych la tach trwa "y ka& do ra zo -
wo ju& oko "o ty go dnia. W pro gra mie by -
"y m.in. wy sta wy, spo tka nia, przed sta wie-
nia te atral ne, po ka zy fil mo we. Go $ci li $my
wie lu bar dzo in te re su j# cych li te ra tów,
pi sa rzy, dzien ni ka rzy, ar ty stów pla sty-
ków, któ rzy przy je& d&a li nie tyl ko z ró&-
nych stron Pol ski, ale te& ze Szwe cji
i Fran cji. Mo& na $mia "o po wie dzie', &e
pre kur so rem Nor da liów by "y Dni Szwedz-
kie. Od te go wszyst ko si% za cz% "o.

– Sk$d wzi" #a si" pa ni pa sja do kul tu-
ry skan dy naw skiej?

– Mam wie le pa sji, a Skan dy na wia jest
jed n# z nich. In te re su j# mnie ró& ne za gad-
nie nia zwi# za ne z t# cz% $ci# Eu ro py,
a zw"asz cza ze Szwe cj#. Ten kraj jest mi
naj bli& szy, co wy ni ka z hi sto rii mo jej ro-
dzi ny, któ ra mia "a zwi#z ki ze Szwe cj#
od dru giej po "o wy XIX wie ku. Mój pra-
dzia dek Axel Nils son kie ro wa" w Malmö
fa bry k# wy ro bów wi kli no wych, w tym
me bli i wóz ków dzie ci% cych. G"ów nym
ar ty ku "em nie zb%d nym do pro duk cji by -
"a wi kli na, po któ r# przy je& d&a" do Pol-
ski, gdy& by "a ona bar dzo ce nio na. Pod-
czas jed nej z po dró &y po zna" swo j#
przy sz"# &o n%, Sta ni s"a w% Po bóg -Warm -
sk#. Mie li pi%' có rek, z któ rych naj star-
sza He le na, mo ja bab cia, wy sz"a za m#&
za pol skie go na uczy cie la, pó* niej sze go
pro fe so ra gim na zjal ne go w Rze szo wie.

Mo je za in te re so wa nie Pó" no c# za cz% "o
si% od udzia "u w uro czy sto $ci zor ga ni zo wa-
nej z oka zji Dnia (wi% tej +u cji. Ni gdy nie
za po mn% mo je go pierw sze go wzru sze nia
i ma gii, ja kiej pod da "am si% te go wie czo-
ru. Pó* niej mia "am oka zj% wy je cha' na wy-
pra w% do Da nii, Szwe cji, Nor we gii, za ha-
cza j#c o Lo fo ty. To by "a m% cz# ca wy pra wa
sta rym au to bu sem mar ki San, któ rym
prze je cha li $my bez awa rii po nad pi%' ty-
si% cy ki lo me trów, no cu j#c prze wa& nie
w pi#t k% pod na mio tem i pich c#c we w"a -
snym za kre sie. By" to wspa nia "y okres i nie-
za po mnia ne wra &e nia z po dró &y. Wte dy to
w"a $nie za chwy ci "am si% Skan dy na wi#. Ten
ob raz po zo sta" w mo im ser cu. Szko da tyl-
ko, &e dzie, dzi siej szy w kra jach nor dyc-
kich ju& jest in ny ni& wów czas.

– Czym jest dla pa ni or ga ni za cja fe -
sti wa lu?

– Or ga ni zu j#c im pre zy kul tu ral ne prze-
ko na "am si%, &e mo j# pa sj#, któ ra jest *ró -
d"em wzro stu ad re na li ny, jest two rze nie
cze go$ z ni cze go. To zna czy: przy go to wy-
wa nie pro jek tów, w tym kul tu ral nych,
od pod staw. Po cz#w szy na zna le zie niu
$rod ków fi nan so wych, szu ka niu in te re su-
j# cych te ma tów i bo ha te rów cie ka wych
wy da rze,, któ rzy cz% sto nie s# zna ni sze-
ro kiej pu blicz no $ci. Pó* niej jest za ch% ce-
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nie po ten cjal nych part ne rów do wspó! pra-
cy, pra ca nad pro gra mem i ma te ria !a mi in-
for ma cyj ny mi. Ca !y ten cykl wie" czy
prze #y wa nie nie po ko ju i nie pew no $ci
do sa me go ko" ca, czy b% d& wy star cza j& -
ce $rod ki fi nan so we na re ali za cj% im prez,
a je $li nie, to co na le #y wy kre $li' i prze-
nie$' na na st%p ne la ta.

W tym ca !ym pro ce sie two rze nia, o któ-
rym do$' szcze gó !o wo mó wi%, jest ta
bar dzo przy jem na cz%$', czy li etap re ali-
za cji wy da rze", a wi%c spo tka nia z go $'-
mi Nor da liów i ob ser wo wa nie, ana li zo wa-
nie re ak cji pu blicz no $ci.

– Ja kie go ro dza ju wy da rze nia sta no-
wi! pro gram Nor da liów? Kim s! ich
od bior cy?

– Stwo rzy !am fe sti wal i wy my $li !am
wie le rze czy, w tym na zw%, któ ra przy-
j% !a si% i zo sta !a za ak cep to wa na przez pu -
blicz no$'. Od wie lu lat Nor da lia s& or ga-
ni zo wa ne co ro ku w pa( dzier ni ku
w kil ku na stu miej sco wo $ciach wo je-
wódz twa $l& skie go, tj. w du #ych mia stach,
mia stecz kach i wio skach.

Pro gram jest ob szer ny i sk!a da j& si%
na nie go wy sta wy fo to gra ficz ne i pla-
stycz ne, de ba ty, spo tka nia, wy k!a dy, warsz-
ta ty, kon cer ty mu zycz ne, po ka zy fil mo we,
czy kon kur sy (np. Nor da li cus, po $wi% co-
ny di zaj no wi). Z in te re su j& cych po my s!ów,
zre ali zo wa nych w prze sz!o $ci, war to wspo -
mnie' o kon kur sie „Nor dyc kie ku li na ria”
dla szkó! ga stro no micz nych i ho te lar-
skich, któ ry by! or ga ni zo wa ny przez 10 lat.

Sta ram si% uwzgl%d nia' w pro gra mie
sze ro ki wa chlarz za gad nie" o cha rak te rze
in ter dy scy pli nar nym, #e by tra fi! do jak naj-
wi%k szej rze szy od bior ców o ró# no rod nych
za in te re so wa niach, lu bi& cych te ma ty k%
po pu lar n&, jak i mniej zna n&, dla nie któ-
rych mo #e trud niej sz&.

Fe sti wal jest ad re so wa ny do osób w ró#-
nym wie ku, a wi%c od lat trzech do stu. Od-
bior ca mi s& przed szko la ki, ucznio wie ró#-
nych ro dza jów szkó!, stu den ci, oso by
star sze, w tym s!u cha cze Uni wer sy te tu
Trze cie go Wie ku. Wspó! pra cu j% $ci $le
z bi blio te ka mi, do ma mi kul tu ry, mu ze ami,
ki na mi, szko !a mi, uczel nia mi pu blicz ny-
mi i pry wat ny mi oraz ró# ny mi or ga ni za-
cja mi na te re nie wo je wódz twa $l& skie go.

Jest to bar dzo wa# ne, gdy# wszyst kie te
pod mio ty dzia !a j& dla lu dzi i s& bli sko
nich. Ma j& du #& wie dz% na te mat za in te-
re so wa" po ten cjal nej pu blicz no $ci Nor da-
liów i do sko na !& orien ta cj% za gad nie", któ-
re war to przy bli #y'. Po zwo l% so bie
wy mie ni' nie któ re z nich: )l& skie Sto wa-
rzy sze nie Mi !o $ni ków Folk lo ru, Sto wa rzy-
sze nie „Ko lo nia Mo $cic kie go”, bi blio te-
ki miej skie w Ka to wi cach, Cze la dzi,
Cho rzo wie, *a zach, )wi% to ch!o wi cach,
Ryb ni ku, Za brzu, ka to wic kie do my kul-
tu ry „Szo pie ni ce –Gi szo wiec”, „Po !u-
dnie”, Mu zeum Hi sto rii Ka to wic, ka to wic-
ka Aka de mia Sztuk Pi%k nych, Uni wer sy tet
)l& ski, Uni wer sy tet Trze cie go Wie ku.
Nie jest to pe! na li sta part ne rów, w rze czy-
wi sto $ci jest ich du #o wi% cej. Wspo mnia-
!am tyl ko o tych, z któ ry mi sta le wspó!-
dzia !am od lat.

– Kim by li go "cie Fe sti wa lu Nor da lia?
Ko go wspo mi na pa ni szcze gól nie?

– Mie li $my przy jem no$' go $ci' wie le
osób z ca !ej Pol ski, a tak #e ze Skan dy na-
wii. By li to pi sa rze, t!u ma cze, pra cow ni-
cy wy# szych uczel ni, ar ty $ci pla sty cy,

fo to gra fi cy, pro jek tan ci, dzien ni ka rze, po-
dró# ni cy, na uczy cie le i stu den ci. Bar dzo
cie szy li $my si% z przy jaz du na fe sti wal am-
ba sa do rów Szwe cji, p.p. Mat sa Staf fan so-
na i Staf fa na Her rströma, oraz in nych
przed sta wi cie li skan dy naw skich pla có-
wek dy plo ma tycz nych w Pol sce.

Ko go wspo mi nam szcze gól nie? Ty le by -
!o wspa nia !ych osób, któ re uczest ni czy !y
w fe sti wa lu, #e trud no je wszyst kie wy mie-
ni'. Ale by !a jed na oso ba, któ ra za pa d!a
g!% bo ko w mo jej pa mi% ci i ser cu. To Ja ni-
na Katz, po et ka i pi sar ka two rz& ca w j%-
zy ku du" skim, Po lka po cho dze nia #y-
dow skie go. Szko da, #e ju# nie #y je.
Po zo sta !y jej wier sze i po wie $ci.

– Ja kie ma pa ni re flek sje po tych kil-
ku na stu edy cjach fe sti wa lu?

– Dwa dzie $cia lat zaj mo wa nia si% Skan-
dy na wi& to ka wa! cza su. Re flek sje? Na su-
wa si% kil ka, ale jed na jest bar dzo istot na. Fe -
sti wal nie po sia da od r%b ne go bu d#e tu,
któ re go wy so ko$' by !a by okre $lo na w mo-
men cie usta la nia pro gra mu. To bar dzo
utrud nia pla no wa nie i or ga ni zo wa nie z wi%k-
szym wy prze dze niem cza so wym im prez
bar dziej uroz ma ico nych z wi%k szym udzia-
!em go $ci z Pol ski i za gra ni cy. )rod ki zdo-
by wa my po przez udzia! w kon kur sach
na do fi nan so wa nie, or ga ni zo wa nych przez
Urz&d Mar sza! kow ski Wo je wódz twa )l&-
skie go i Urz&d Mia sta Ka to wi ce. Wpraw-
dzie wspó! or ga ni za to rzy par ty cy pu j& w po-
kry wa niu kosz tów im prez oraz na sze
dzia !a nia wspie ra j& am ba sa dy pa"stw skan-
dy naw skich, z cze go bar dzo si% cie szy my
i co do ce nia my, ale wszyst ko to jed nak do$'
skrom ne $rod ki. Zmu sza to nas do do ko ny-
wa nia zde cy do wa nych wy bo rów i bo le snych
ci%'. My rów nie# od czu wa my pa nu j& cy
od lat kry zys w fi nan sach kul tu ry. Z ka# dym
ro kiem jest co raz mniej pie ni% dzy na t% sfe-
r% dzia !al no $ci. Szko da, #e tak si% dzie je.

Po pu la ry zu je my nie tyl ko pa" stwa nor-
dyc kie i skan dy naw skie war to $ci, któ re ma -
j& cha rak ter uni wer sal ny, ale pro mu je my te#
Po la ków, Ka to wi ce i wo je wódz two $l& skie.
Wy ma ga cza su, by efek ty tej pra cy by !y wi-
docz ne, ale ju# te raz mo# na po wie dzie', #e
mi mo ró# nych trud no $ci Nor da lia zna ne s&
w Pol sce i zagra ni c& oraz ko ja rzo ne s&
z )l& skiem i Skan dy na wi&.

Przy pro wa dze niu ta kie go pro jek tu na-
le #y utrzy my wa' sta !e kon tak ty ze skan-
dy naw ski mi pla ców ka mi dy plo ma tycz ny -
mi i in sty tu cja mi kul tu ral ny mi dzia !a j& cy mi
w Pol sce. Wa# ne jest tak #e do bra nie od-

po wie dzial nych wspó! or ga ni za to rów,
na któ rych za wsze mo# na li czy'.

I ostat nia re flek sja: to bar dzo uwa# ne s!u-
cha nie wszyst kich rad, uwag, spo strze #e",
su ge stii ze stro ny pu blicz no $ci, part ne rów,
urz% dów i ró# nych in sty tu cji. Do k!ad-
na ich ana li za po zwa la na wzbo ga ce nie pro-
gra mu, sko ry go wa nie nie do ci& gni%', sto-
so wa nie no wych na rz% dzi i in stru men tów,
np. w prze ka zy wa niu in for ma cji, czy te# ich
przy go to wy wa niu.

– Wie lu spo "ród za pro szo nych przez
pa ni! go "ci da #o nam cie ka w! lek cj$
na te mat %y cia w kra jach skan dy naw-
skich. Cze go, pa ni zda niem, pol skie
spo #e cze& stwo mo g#o by na uczy' si$
od Skan dy na wów?

– Jest wie le rze czy, któ rych mo# na na uczy'
si% od Skan dy na wów, dla przy k!a du: zwra-
ca nia uwa gi na eko lo gi% i ochro n% $ro do wi -
ska, sto so wa nia za sad re cy klin gu w #y ciu co-
dzien nym; sza cun ku dla sta rych przed mio tów
i bu dow li, nie za le# nie od ich prze zna cze nia
i rze czy wi stej war to $ci ma te rial nej. War to do-
ce ni' cha rak te ry stycz n& ar chi tek tu r% czy
wzor nic two, zaj mu j& ce trwa !e miej sce w pan-
te onie $wia to we go di zaj nu i sta le znaj du j&-
ce na $la dow ców w$ród m!o de go po ko le nia.

Od daw na zwra ca si% tam uwa g% na to-
le ran cj% lu dzi in nych na ro do wo $ci, wy zna"
i po gl& dów. Wpro wa dza ne s& za sa dy rów-
no upraw nie nia w #y ciu za wo do wym i po-
li tycz nym nie za le# nie od p!ci, za kaz sto-
so wa nia prze mo cy wo bec dru gie go
cz!o wie ka, w tym dzie ci; przy j% cie ja ko
nor my part ner skie go mo de lu ro dzi ny.
Cz%$' skan dy naw skich roz wi& za" zo sta-
!a wpro wa dzo na w pra wo daw stwie Pol ski,
ale in ne wy ma ga j& stop nio wej zmia ny po-
gl& dów cz% $ci spo !e cze" stwa pol skie go,
a to wy ma ga cza su i spo koj nych, kon se -
kwent nych roz mów, per swa zji.

– Czy wie my ju%, co nas cze ka w ko-
lej nej edy cji Nor da liów? Ja kie ma pa -
ni pla ny?

– Wst%p ny pro gram jest w za ry sie,
trwa j& roz mo wy w kwe stii szcze gó !ów.
Wszyst ko za le #y jed nak od do ta cji, te go
czy, i ile $rod ków przy zna nych zo sta nie
przez sa mo rz& dy lo kal ne i in nych part ne-
rów. Jed no jest ra czej pew ne. Fe sti wal Nor-
da lia od b% dzie si% w pa( dzier ni ku 2015 ro -
ku i ju# te raz ser decz nie za pra szam!

Roz ma wia li:
ALEK SAN DRA JO CHY MEK 

i GRZE GORZ BAR TU SIK

Baj ki szwedz kie w in ter pre ta cji m!o dzie "y z Ze spo !u Szkó! nr 2 w Nie go wo ni cach w trak cie wi zy ty

am ba sa do ra Kró le stwa Szwe cji Staf fa na Hor stro ma, Nor da lia, pa# dzier nik 2013
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Dzi!kwia ty s" wci"#
na to pie. W ró# -

nych wcie le niach: re ali stycz -
nych, sym bo licz nych, eks pre -
syj nych! – pi sa !a nie daw no

Mo ni ka Ma! kow ska i spo -

strze "e nie to po win no ucie -

szy# zw!asz cza AN N$ LAM -

PE. Atry bu tem jej ma lar stwa

s% bo wiem kwia ty w!a &nie,

czy li mo tyw ty le oczy wi sty co

ta jem ni czy. I praw d' mó wi%c
na se man ty zo wa ny tak sil nie,

"e kru cha sub tel no&# !o dy gi

czy p!at ków stoi tu w ja skra -

wej kontrze do ot ch!an nej

sym bo li ki, mo" li wych ale go -

rii i prze s!a(. No i ta tra dy cja!

Od go tyc kich ka no nów, przez

Le onar da, Du re ra, Bo ti cel le -

go, Ak sa mit ne go Bru egh la,

a po tem bu rza im pre sjo ni -

stycz nych i fo wi stycz nych

bu kie tów, któ ra nie uci ch!a ani

nie prze sta !a pach nie# po dzi&
dzie(. Tak wi'c wy bu cha j%
na na szych oczach i ni gdy nie

wi'd n% te wszyst kie ró "e, osty

i ka cze( ce, po strz' pio ne astry,

zge ome try zo wa ne ka lie, onie -

&mie lo ne sa me so b% lek ko

ero tycz ne kon wa lie. 

Mi ja j% epo ki, mo dy i tren dy, upa da j%
im pe ria (tak "e es te tycz ne) a za trzy ma -

nie w cza sie przez ma la rza rze czy tak

ulot nej, bez bron nej, krót ko trwa !ej na dal

ma swój ar ty stycz ny sens. 

An na Lam pe, a przy gl% dam si' jej

twór czo &ci od lat, bar dzo szyb ko zna -

la z!a pe wien z!o ty punkt, z!o ty &ro dek,

któ ry umo" li wi! ma lo wa nie rze czy

pi'k nych, zdo bi% cych, fe erycz nych

z za cho wa niem wo bec nich sto sow ne -

go dy stan su i lek ko ch!od nej re zer wy.

Bo tyl ko wte dy mo" na mó wi# o sztu -

ce, kie dy wi dzi my tak "e abs trak cyj n%
for m' przed mio tu i nie ska ta lo go wa n%
w s!ow ni kach zna ko wo&#. S!o wem nie

ma jed ne go bez dru gie go. Po trzeb na jest

ra do&#, ba! przy jem no&# a nie raz wr'cz

fre ne zja, "e by kwia to wym czy kwiet -

nym mo ty wem „zdo bi#”, ale te" wy ra -

"a# g!'b sze, bar dziej skom pli ko wa ne

na stro je. 

Ska la mo du la cji te go ma lar stwa jest

g!' bo ka i czu !a. Od prze py chu wy bu cha -

j% cych kwie ciem wa zo nów

(her ba cia ne, bia !e i czer wo ne

ró "e, bzy i chry zan te my),

po lek ko zre zy gno wa ne ka -

cze( ce w do ni cach i jur ne

dzie wan ny pod mu rem. Ale

prze cie" to co by !o i po zo sta -

je naj wa" niej sze to ko lor, ko -

lor i jesz cze raz ko lor. To on

tu jest pa nem. On dyk tu je

wa run ki i okre &la prze kaz. 

W ma lar stwie An ny Lam -

pe je go me dium by !y p' ki,

bu kie ty, wi% zan ki wie lo barw -

nych ro &lin, z któ ry mi igra !o
&wia t!o. Ale ja kie" to „me -

dium” kto& po wie, sko ro ka" -
dy wi dzi, "e to kwiat…

ce niu uwa gi na pa ra dok sal n%
bli sko&# bie gu no wo ró" nych

obiek tów. Ku ra i czer wo na

chry zan te ma. G' si i ja po( ska 

ka me lia. In dyk i bu kiet skom -

po no wa ny z bel la do ny, ge ra -

nium, pi wo nii z do dat kiem

ma ków… Prze cie ra my oczy.

Ja ka ude rza j% ca ko in cy den -

cja! Ja kie zgra nie kon tu ru, li -

nii, for my! Po strz' pio ny fry -

mu &nie ogon ko gu ta wy gl% da

jak pi wo nia Sa rah Bern hardt,
ku ra p'cz nie j% ca kar ma zy no -

wo w s!o( cu ju" ni czym si'
nie ró" ni od k' py ty mian ku

czy ma cie rzan ki, no i te g' -
si jak po chód lu na tycz nych

stor czy ków (li lii?), gdzie&
w tle, bez szcze gó !ów, bo

na pierw szym pla nie ko -

gut – pi wo nia… 

Za baw ne, in te li gent ne, "y -

zne ma lar sko i – co tu du "o
ga da# – pro wo ka cyj ne. Bo

prze cie" na ru szo na zo sta je

ja ka& na sza per cep cyj na ko -

le ina: o ile kwiat, nie wa" -
ne: wy twor na szklar nia na

krzy "ów ka, ogro do wy re -

zy dent czy po lne la da co 

– to za wsze kwiat i ju"
na d)wi'k sa me go s!o wa wzdy cha my

wci% ga j%c do p!uc wy ima gi no wa n%
won no&# (!a( cu szek sko ja rze(: ete -

rycz no&#, de li kat no&#, nie uchwyt ny

po wab po etycz no &ci, kul tu ra!), o ty le

ku ra? G'&? Kacz ka z in dy kiem? O nie,

drób ta kich ko no ta cji nie po sia da!

Jesz cze ja ki& !a b'd) ary sto kra tycz nie

wy gi' ty, ale in dyk? Je "e li po ezja to je -

dy nie sma ku. 

Ale – zda je si' mó wi# ar tyst ka – to

prze cie" jo ta w jo t' po dob ny ko lor. 

I iden tycz nie gra &wia t!o na pió rach

i p!at kach. Co wi' cej oby dwa by ty s% jak

naj bar dziej przy -ziem -ne, wi'c mo "e te"
po dob nie am bro zyj skie? Pod nio s!e? 

No wy zwól si' kot ku ze swych przy -

zwy cza je(. Po sta raj zo ba czy# to co wi -

dzisz, nie wiesz. A wi dzisz prze cie", jak

ka" dy, nie zmor do wa n% ora cj' &wia tów.

Nie ustan n% ka ru ze l' form. Wi dzisz ta -

jem ni c'.

* * *

An na Lam pe wzbo ga ca oto

na na szych oczach swój ar ty -

stycz ny prze kaz o no we kwe -

stie ma lar skie i no we py ta nia,

któ re kie ru je do sie bie

i do nas. I oczy wi &cie tak "e
o no w% przy jem no&#, ja ka

to wa rzy szy ogl% da niu jej ob -

ra zów.

MA CIEJ SZCZA WI* SKI

„Wspo mnie nie la ta” to ty tu!
wy sta wy ma lar stwa An ny Lam -
pe, któ rej wer ni sa" od by! si# 29
stycz nia w ga le rii „Na "y wo”,
w sie dzi bie Pol skie go Ra dia Ka -
to wi ce.

O czym mówi%
piwonie, koguty,

ró"e i kaczki

A sko ro kwiat, to na tych miast otwie ra

si' re jon tkli wy, sub tel ny i lek ko s!od -

ki. Nic to, "e wa ni ta tyw ny, "e z gle by

wy ra sta i bar dziej jest „przy ziem ny” ni"
nie je den na tu ra li stycz no -re ali stycz ny

mo tyw. Wi dzi my to co wie my, jak za -

wsze. Dla te go An na Lam pe, cho cia" ma -

lu je te" udat nie pej za", zw!asz cza gór -

ski, po strze ga na jest naj cz' &ciej ja ko

„ma lar ka kwia tów”. Nie wiem, czy

znie cier pli wi !y j% w ko( cu te kla sy fi ka -

cje, czy mo "e sam te mat, w ka" dym ra -

zie zro bi !a co& ab so lut nie wspa nia !e go

ar ty stycz nie. 

Jej wol ta to wy zwo lo ny, prze kor ny

i jed no cze &nie g!' bo ko uza sad nio ny

ma lar sko gest. Otó" na ostat nich ob ra -

zach (jest ich ju" ca !a se ria) po ja wia j%
si' nie kwia ty, nie won ne po wo je i bu -

kie ty ale… ku ry, ko gu ty, kacz ki, g' si

i in dy ki. Cza sem ja ki& pta si przy b!' da

ty pu kaw ka. Chwyt po le ga tu nie na eks -

tre mal nym od wró ce niu (od rzu ce niu)

do tych cza so wych wy bo rów, ale zwró -

Roz mo w$ z ma lar k" An n" Lam pe pro wa dzi% re dak tor Ma ciej Szcza wi& ski

Wer ni sa# „Wspo mnie nie la ta” w ga le rii „Na #y wo”
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Galeria „Na !ywo”

Wspomnienie lata
Anny Lampe
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W cha osie ak tyw no !ci ar ty stycz -
nych i we wn"trz nych po trzeb

ma lar stwo jest dla mnie nad rz"d nym
spo so bem wy po wie dzi. W spo sób pro -
sty: bar w# i zna kiem po zwa la mó wi$
do ka% de go w je go oso bi stym j" zy ku.
Jest za wo rem bez pie cze& stwa dla
emo cji, któ re sza le j#, kie dy sto j" sam
na sam w prze strze ni szcze gól ne go,
cza sem za re je stro wa ne go jed nym
spoj rze niem kra jo bra zu – tak mó wi -

!a Ur szu la Fi giel -Szczep ka o swo jej

po sta wie wo bec g!ów ne go mo ty wu jej

ma lar stwa, ja kim jest pej za" przy oka -

zji wy sta wy swo ich prac w Mu zeum

Miej skim w Sie mia no wi cach #l$ -
skich, w 2014 ro ku. 

W ob ra zach Ur szu li Fi giel -Szczep -

ki uj mu je przede wszyst kim… zwy -

k!o%&. Ale to z!u dze nie. Je %li wi dzi my

fa l' roz my wa j$ c$ si' na piasz czy stej

pla "y czy wy dm' wy bi ja j$ c$ si' ni -

czym po kry ty %nie giem szczyt pa sma

gór, al bo ob ser wu je my ho ry zont roz -

dzie la j$ cy to co spo koj ne, zna ne, bli -

skie od nad ci$ ga j$ cej gra do wej chmu -

ry, to do k!ad ne wi da& dwo isto%&
na tu ry au tor ki tych prac. Z jed nej stro -

ny, z wierz chu uspo ko je nie, rów no wa -

ga, z dru giej ja kie% we wn'trz ne roz -

wi chrze nie, dy na micz ne re ago wa nie

na zja wi ska za cho dz$ ce w przy ro dzie

czy wy da rza j$ ce si' w kra jo bra zie.

Prze ma wia za tym spo sób ob ra zo wa -

nia, ge sty, ko lo ry sty ka po szcze gól -

nych ob ra zów. Jej pej za "e to tyl ko

z po zo ru sie lan ko we im pre sje. Wdzie -

ra si' w nie nie po kój, ja kie% za wi ro -

wa nie. Ale oczy wi %cie s$ te" pra ce,

któ re ewi dent nie s!u "$ uspo ko je -

niu – jak wi dok furt ki po ro %ni' tej ro -

%lin no %ci$ wspi na j$ c$ si' po wie ko -

wym, zbu do wa nym z pia skow ca,

mu rze – at mos fe ra i na strój te go

uj mu j$ ce go w swej pro sto cie ob ra zu

ka "e skie ro wa& my %li ku po !u dnio wej

Fran cji, ale s!o( ce jak by in ne, ope ru -

j$ ce nie tak in ten syw nie,

dla te go wi' cej w ob ra zie

Ur szu li Fi giel -Szczep ki spo -

ko ju, wy ci sza j$ ce go ch!o du.

T' furt k' chcia !o by si'
otwo rzy&, prze nik n$& do

wn' trza ta jem ni cy, ja k$
skry wa mur i opla ta j$ ca j$
zie le(. To miej sce ma gicz -

ne: czy za mo ment na piasz -

czy stej dro dze zza tej furt -

ki nie wyj dzie z Kra iny

Cza rów Ali cja, a za ni$
Kró lik i in ne ba %nio we po -

sta ci? Mo "e si' tak zda -

rzy&, pod wa run kiem, "e
przy mknie my oczy i po -

zwo li my na szym my %lom

i zmy s!om za nu rzy& si'
w ten %wiat u!u dy. 

Si' ga nie da lej, ni" to mo" -
li we, po za ho ry zont, to ce -

cha ma lar stwa Ur szu li Fi giel -Szczep -

ki. W jej ob ra zach z rzad ka po ja wia

si' po sta&, ale wy czu wa my jej obec -

no%& – to w!a %ci wie my sa mi, a ra czej

au tor ka te go co roz po %cie ra przed na -

mi, a co si !$ rze czy mu si by& za mkni' -
te w ra mach. Ale spo gl$ da my da lej,

chce my prze kro czy& próg w!a snych

mo" li wo %ci, po zby& si' ogra ni cze(,
wej rze& da lej ni" to mo" li we, tak "e
w g!$b sie bie. W „Ka mie ni stym brze -

gu” po sta& od da la si', jak by st$ pa !a
po wo dzie, a za ta cza j$ ce si' na po -

wierzch ni kr' gi s$ jak wy j' te z opo -

wie %ci o pew nym M' dr cu st$ pa j$ cym

po wo dzie, roz mna "a j$ cym ry by czy

na pe! nia j$ cym sie ci ry ba ków na Je zio -

rze Ge ne za ret. Wej %cie do wo dy nie

tyl ko od da la, ale oczysz cza na sze

my %li, po zwa la na ja sne spoj rze nie

i roz po zna nie na no wo te go co do bre

a co z!e. Nie je ste %my jed nak pew ni,

"e od da la j$ ca si' po sta& ma w!a %nie

ta ki za miar. Wo da dzie li, ale i !$ czy

brze gi – przej%& na dru g$ stro n',
do in nej rze czy wi sto %ci, zo ba czy&
in ny (lep szy?) %wiat? O ta kich lub te -

mu po dob nych roz wa "a niach na tu ry

eg zy sten cjal nej %wiad cz$ i in ne ob ra -

zy za wie ra j$ ce ele ment dro gi, przej -

%cia, brze gu, ho ry zon tu, od p!y wu

i przy p!y wu. Z grun tu pro sty kra jo braz

na bie ra no wych zna cze(, otwie ra

przed na mi skry wa ne przed ob cy mi

wn' trze ar tyst ki, otwie ra, jak to w cy -

to wa nej wy po wie dzi za pi sa no – za wór

bez pie cze( stwa. 

Ze sta wio ne na jed nej eks po zy cji

ob ra zy Ur szu li Fi giel -Szczyp ki una -

ocz nia j$, "e jest to ar tyst ka ci$ gle 

po szu ku j$ ca. Eks pe ry men tu je, roz sze -

rza swo je ma lar skie em ploi – przed -

sta wio ne kra jo bra zy s$ pre tek stem

do opo wia da nia o tym, co ju" zna la -

z!o swój ma te rial ny wy raz, a co tkwi

po za t$ prze strze ni$. Ar tyst ka po szu -

ku je no we go spo so bu ob ra zo wa nia,

jak we „Wscho dzie ro ze ty”,

w któ rej za cho wu je ga m'
barw n$, po ja wia j$ c$ si'
w in nych ob ra zach, ale

zmie nia spo sób ma lo wa -

nia. Po ja wia si' frag men ta -

rycz na ar chi tek tu ra – naj -

praw do po dob niej ka te dra

i wi ru j$ cy ni czym wscho -

dz$ ce s!o( ce wi tra" – ro ze -

ta. Ale to z pew no %ci$ tyl -

ko pró ba, bo jej %wia tem

jest pej za", przy po mi na j$ -
cy cza sem pra co wi cie utka -

ne go be li ny, przy ku wa j$ ce

uwa g' ko lo rem – je go nie -

zwy k!y mi od cie nia mi, po -

zwa la j$ cym na bu do wa nie

sko ja rze( ze %wia tem ba %ni.

WIE S)A WA

KO NO PEL SKA 

Ur szu la Fi giel -Szczep ka

Za pa trzo na

w pej za"

Ur szu la Fi giel -Szczep ka, Wy dma, olej

Ur szu la Fi giel -Szczep ka. Rocz nik 1959.

Ab sol went ka Pa( stwo wej Wy" szej Szko !y
Sztuk Pla stycz nych w Po zna niu oraz Stu -

dium Po dy plo mo we go w In sty tu cie Sztu -

ki Uni wer sy te tu #l$ skie go. 

Upra wia ma lar stwo i pro jek to wa nie gra -

ficz ne. Za wo do wo zwi$ za na jest z Do mem

Kul tu ry „So kol nia” w Imie li nie. Zaj mu je si'
rów nie" pra c$ ar ty stycz n$ z dzie ci i do ro -

s!y mi. W 2004 ro ku za in te re so wa !a si' kie -

run kiem land ar tu i od t$d bie rze udzia!
w Let niej Aka de mii Sztu ki w Je le niej Gó -

rze. Jest au tor k$ pro gra mu „Otwar ty ho ry -

zont” skie ro wa ne go do pla sty ków z te re nu

po wia tu bie ru( sko -l' dzi( skie go. W 2014 ro -

ku zo sta !a lau re at k$ na gro dy „Cle mens

Pro Ar te” nada n$ przez Sta ro st' Po wia to -

we go w Bie ru niu. 

Ma na swo im kon cie kil ka na %cie wy staw

in dy wi du al nych oraz zbio ro wych.
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Dzi! wiem, "e po ty lu la tach "y cia na pó# no cy Szwe cji, ja si$ po pro-
stu w tym miej scu za ko cha #am. To ta ka praw dzi wa mi #o!%, bez fa jer-
wer ków, ale sta bil na – mó wi Asia, trzy dzie sto lat ka, któ ra od kil ku
lat miesz ka w Skan dy na wii i zgo dzi !a si" z na mi po roz ma wia#. Z ni$,
jak i in ny mi bo ha te ra mi te go re por ta %u, spo tka li &my si" po cz$t kiem 
wrze &nia w Sztok hol mie. 

Pol skie dro gi
w Szwe cji
Jo an na przy je cha !a do sto li cy

Szwe cji na kil ka dni. Wy bra !y "my
si# wspól nie na wy ciecz k# po tu tej-
szym ar chi pe la gu, by zwie dzi$ Grin-
d# i Gal la no. Sta tek tu ry stycz ny
mi ja! wy spy z wi#k szo "ci nie wy so-
kim kli fem, ka mie ni ste lub za le sio-
ne z ma !y mi czer wo ny mi dom ka mi
z drew na. Ob ser wo wa !y "my jak
pro mie nie s!o necz ne iskrz% si#
na wo dzie. Mi ja !y nas co rusz sta-
tecz ki z &a glem wy gl% da j% cym jak
fla ga Szwe cji lub "ci ga j% ce si# mo-
to rów ki. I tak mia !y "my szcz# "cie, &e
by !a s!o necz na po go da, a tem pe ra tu-
ra si# ga !a na wet 16-20 stop ni. Kil-
ka dni te mu bar dzo da le ko na pó! no-
cy Szwe cji, w Ki ru nie, spad! ju&
"nieg. 

– Dzi! wiem, "e po ty lu la tach "y-

cia na pó# no cy Szwe cji, ja si$
po pro stu w tym miej scu za ko cha-

#am. To ta ka praw dzi wa mi #o!%,
bez fa jer wer ków, ale sta bil na – za-
czy na w pew nej chwi li. – Tam lu dzie

miesz ka j& w dom kach z wi do kiem

na je zio ro, w zi mie je" d"& na sku te-

rach, ko rzy sta j& z sau ny lub ja cuz-

zi, a la tem p#y wa j& na #ód kach.

Do te go d& "$. 
Za uwa &a, &e w Szwe cji nikt nie

oka zu je swo je go bo gac twa, cho-
cia& wa& na jest ja ko"$ &y cia. A wa-
run ki so cjal ne w Skan dy na wii s% 
du &o lep sze ni &e li w Pol sce.
Na przy k!ad, je &e li kto" ma dziec-
ko, to a& do je go pe! no let nio "ci, co
mie si%c otrzy mu je od pa' stwa
ok. 1000 ko ron. Dar mo we s% wi zy-
ty z nim u le ka rzy. Do przed-
szko la mo& na za pro wa dzi$
ju& rocz ne go ma lu cha, a go-
dzi ny je go po by tu tam za le&-
ne s% od cza su pra cy je go ro-
dzi ców. Wy ma ga si#, by
dziec ko mia !o w do mu swój
„k%t”. Je &e li na sze za rob ki

nie s% za wy so kie, to mo& li wa jest
do p!a ta do miesz ka nia. 

Asia za uwa &a, &e do tzw. bia !ych
no cy mo& na si# przy zwy cza i$,
a cz!o wiek &y je we dle na tu ral ne go
cy klu. – La tem jest si$ bar dziej ak-

tyw nym, a zi m& tro ch$ bar dziej wy-

ci szo nym. Wte dy cz#o wiek ce ni so-

bie cie p#y dom, ko cyk, ksi&" k$
i !wie czusz ki. Kie dy py tam j% o sa-
mot no"$, stwier dza, &e jest to kwe -
stia in dy wi du al na. Sa ma ni gdy nie
czu !a si# smut na aku rat z te go po wo-
du, cho cia& miesz ka bez wspó! lo ka-
to rów. – Mam pa ru zna jo mych.

W pra cy s& ko le "an ki i ko le dzy.

W week en dy za wsze co! dzie je si$
w mia stecz ku. W ty go dniu mo je

obo wi&z ki rzad ko po zwa la j& na to-

wa rzy skie po ga dusz ki po pra cy. Po -

za tym wie dzie my spo koj ne "y-

cie – do da je. 
Asia wy gl% da jak ty po wa Szwed ka.

Ma blond w!o sy i nie bie skie oczy. Tro-
ch# "mie szy j% mój wnio sek, &e dzi#-
ki te mu jest jej !a twiej wto pi$ si#
w "ro do wi sko au to chto nów i zna le($
przy ja ció!. – Po ga da nie so bie na uli-

cy to jed no a umó wie nie si$ na wspól-

ny lunch, to ju" in na baj ka. Mo "e
na po #u dniu jest ina czej, ale na pó#-
no cy lu dzie s& do!% za mkni$ ci.

Co mi !e szyb ko si# ko' czy, tak &e
na sza wy pra wa na tu tej sze wy spy.
P!y n%c pro mem do Sztok hol mu, sie-
dzi my opa tu lo ne ko cem, z cie p!%
ka w% w d!o niach i ob ser wu je my to-
pi% ce si# w mo rzu s!o' ce. Có& chcie$
wi# cej?

Có%, %e dy plom ze Szwe cji

Han na to ro do wi ta )l%-
zacz ka, ale w du szy ko s-

mo po lit ka. Re zo lut na 23-lat -
ka kil ka dni wcze "niej wró ci !a
ze stu diów w Kró le stwie Bry-

tyj skim, a te raz le ci pi sa$ tzw. „ma-
gi ster k#” do Umeå, mia stecz ka
na pó! no cy Szwe cji. – W An glii stu-

dio wa #am za rz& dza nie z j$ zy kiem

hisz pa' skim. Faj nie by #o, cho cia"
ci$" ko. W pew nej chwi li mo ja ko le-

"an ka stwier dzi #a: „Jed( my do Szwe-

cji. Tam mo" na te" stu dio wa%”.

W re zul ta cie jed na z nas tra fi #a do

Sztok hol mu, ja do Umeå, a „pro wo-

dyr ka” osta tecz nie za cz$ #a stu dia

w War sza wie... Jak si# oka zu je,
w Szwe cji b# dzie si# uczy$ za dar-
mo. Mu si jed nak utrzy ma$ si# sa ma.
A to nie jest ani ta nie, ani bar dzo !a t-
we. – )e by tu "y%, pra co wa #am

przez wa ka cje w UK. Po kój zna la z-

#am na jed nym z fo rów in ter ne to-

wych. Miesz kam ze Szwe dem, któ ry

wy naj mu je sa lon. W#a !ci ciel miesz-

ka nia to Ira' czyk i zaj mu je trze ci po-

kój. Nie ma my w drzwiach klu czy.

Pa nu je at mos fe ra wza jem ne go za ufa-

nia – t!u ma czy. 
W ra mach stu diów nie ma wie le za-

j#$, cho cia& mu si pi sa$ cza so ch!on-
ne pro jek ty. W sys te mie szwedz kim
jest in ny spo sób na uki ni& w Pol sce,
np. te raz przez mie si%c Han na ma za-
j# cia z jed ne go tyl ko przed mio tu, któ-
ry ko' czy eg za mi nem pod ko niec
wrze "nia. A po tem za czy na dru gi fa-
kul tet etc. – Ca #a mo ja kla sa jest mi$-
dzy na ro do wa i wszyst kie za j$ cia prze-

bie ga j& po an giel sku. Ka" dy ma tu

ro wer i do je" d"a nim na uczel ni$.
Oprócz mnie moi ko le dzy i ko le "an-

ki cho dz& na si #ow ni$... Han na za uwa-
&y !a, &e na drze wach jest mnó stwo ja-
rz# bi ny. To po dob no ma "wiad czy$
o sro giej i d!u giej zi mie. 

Ame ry ka nin z Pod la sia

Schro ni sko, w któ rym "pi# usy tu o-
wa ne jest nie mal w cen trum Sztok-

hol mu. Do k!ad nie 5 mi nut do dwor-
ca cen tral ne go i mniej wi# cej ty le
sa mo do Sta re go mia sta tzw. Gam la
Stan. 

W Ci ty Lod ge miesz ka j% tak &e Po-
la cy. Mi rek jest z Chi ca go, ale 10 lat
te mu opu "ci! Pod la sie. Przy je cha! te-
raz do Sztok hol mu, by pierw szy raz
od dwóch lat spo tka$ si# ze swo j%
dziew czy n%, któ r% zna tyl ko z in ter ne-
tu. Ona przy le cia !a na ty dzie' a& z In-
do ne zji. Pla nu j% wspól n% przy sz!o"$.
„Naj dro& sza/y” – to naj cz# "ciej pa da-
j% ce s!o wo w ich roz mo wie. Przy je cha-
!y te& dwie dziew czy ny stu diu j% ce
w War sza wie. B!o gie, m!o dziut kie
stu dent ki, któ re w nie tu zin ko wy 
spo sób chcia !y sp# dzi$ czas w Szwe-
cji, roz po czy na j%c po dro& pro mem
z Gda' ska – 18h!; za miast za fun do wa$
so bie dwu go dzin ny lot, w po dob nej ce-
nie. Jest rów nie& Re na ta, za sy mi lo wa -

ALICJA
BADETKO
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na na !l" sku gó ral ka. Ma 26 lat.

Uczy si# szwedz kie go w szko le j# zy-

ko wej. Jest po an gli sty ce i pra cu je

w jed nej z mi# dzy na ro do wych kor po-

ra cji w Ka to wi cach. Przy je cha $a od-

wie dzi% Sztok holm, by mi# dzy in ny-

mi spo tka% si# ze zna jo mym, któ ry via
sky pe uczy j" szwedz kie go.

Obie wy cho dzi my jesz cze te go

wie czo ru „w mia sto”. Sie dzi my nie-

opo dal ra tu sza, któ ry od bi ja si# w za-

to ce. Jest de li kat nie pod &wie tlo ny, co

uwy dat nia ce g$y w ko lo rze ciem no-

bor do wym. Z dru giej stro ny wi dzi my

dziel ni c# Söder malm. Jest to cie ka-

we miej sce. Du 'o czyst sze, mniej

&mier dz" ce i chy ba bez piecz niej sze

ni' cen trum Sztok hol mu. To tu Lar-

s son za do mo wi$ bo ha te rów swej sa -

gi „Mil le nium”, czy li Mi ka ela Blom-

kvi sta i Lis beth Sa lan der. Do te go

ulo ko wa$ tam w rze czy wi sto &ci nie-

ist nie j" ce: re dak cj# Mil le nium, bu dy-

nek Mil ton Se cu ri ty, a tak 'e re al ne

eks klu zyw ne miesz ka nie ksi"' ko-

wej ha ker ki oraz kil ka fil mo wo/ksia'-
ko wych knajp. Niemniej jed nak wyj-

&cie na Wzgó rze Moj 'e szo we nie

na le 'y do naj $a twiej szych i naj szyb-

szych. Ale to tam znaj du je si# te atr

z nie wiel kim pla cy kiem i oczy wi &cie

fil mo we miesz ka nie g$ów nej bo ha ter-

ki po wie &ci. A po ni 'ej sta cji me tra

(Slus sen) jest Mc Do nald, w któ rym

ham bur ge ry ja d$a Sa lan der oraz w in-

nej cz# &ci wy spy nie wiel kie skle py

sie ci „7ele ven”, gdzie ro bi $a za ku py

bo ha ter ka Mil le nium. (Wi# cej in for-

ma cji nt. Szla ków &la dem bo ha te rów

po wie &ci w prze wod ni ku Woj cie cha

Or li( skie go)

Spo tka nie z (an ty) cen zo rem

– Nielu bi! te go okre "le nia
i tro ch! je stem na je go

punk cie wy czu lo ny. Ro bi #em prze-
cie$ wszyst ko, aby nie tyl ko nim nie
by%, ale te$, by wy mie rzy% „Cen zu rze”
cios. Chcia# bym by% do brze zro zu mia-
nym. Po pod j! ciu de cy zji ani przez
mo ment w ci& gu osiem na stu – w jej
efek cie sp! dzo nych w kra kow skiej
de le ga tu rze G#ów ne go Urz! du Kon-
tro li Pra sy, Pu bli ka cji i Wi do-
wisk – mie si! cy nie czu #em si! „cen-
zo rem”. Czu #em si! an ty cen zo rem,
po nie wa$ ma j&c "wia do mo"% wy ty czo-
ne go so bie za da nia – w prze ci wie'-
stwie do za trud nio nych w tej in sty tu-
cji lu dzi – ca #y ów czas wy pe# nia #em
pra c! prze ciw cen zu rze. To po gar da
i wstr!t do cen zu ry le $a #y u pod staw
mo jej de cy zji i tej w#a "nie od ra zy sta-
#a si! ona wy ra zem – mó wi To masz

Strzy 'ew ski, któ ry dzi siaj miesz ka

w Sztok hol mie. A 10 mar ca 1977 r.,

przy by$ do Szwe cji, gdzie po pro si$
o azyl po li tycz ny. Opusz cza$ nasz kraj,

za bie ra j"c taj ne do ku men ty skie ro wa-

ne dla pra cow ni ków G$ów ne go Urz#-
du Kon tro li Pra sy Pu bli ka cji i Wi do-

wisk, zwa ne go po tocz nie „Cen zu r"”.

To w$a &nie z tych ma te ria $ów po wsta-

$a „Czar na Ksi# ga Cen zu ry PRL”, któ-

ra ma szan se na po now ne wzno wie-

nie, po bli sko 40 la tach od pierw sze-

go, lon dy( skie go wy da nia. 

Prze gl" da j"c in ter net, na tra fi%
mo' na na in for ma cje, mó wi" ce, 'e
To masz Strzy 'ew ski jest nie za le'-
nym pu bli cy st" zna nym ja ko Tho-

mas Star ski. Ja ko dzia $acz emi gra-

cyj ny wspie ra$ Kon fe de ra cj# Pol ski

Nie pod le g$ej – pro wa dzi$ jej Biu ro

In for ma cyj ne. Pu bli ko wa$ w ka na-

dyj skim „Cza sie”, „G$o sie Pol skim”,

sztok holm skich „Wia do mo &ciach

Pol skich”, „S$o wie” Kon gre su Po la-

ków w Szwe cji oraz pra sie kra jo wej:

„Prze gl"d Ar ty stycz no -Li te rac ki”,

„G$os”, „)y cie”. 

Pan To masz, jak sam si# okre &la, na-

le 'y do in tro wer ty ków, za tem ra czej

s$u cha. Nie roz ga du je si#, a gdy mó -

wi, to jak naj bar dziej kon kret nie. Ma

ogrom n" kul tu r# oso bi st". Za bie ra

mnie w nie zwy k$e miej sce, któ re po-

le cam ka' de mu, kto b# dzie zwie dza$
Sztok holm. To wie 'a te le wi zyj na

Kaknästor net, któ ra bo daj obok Mu-

zeum Va sa i lu na par ku jest bar dzo

wa' nym punk tem na ma pie tu ry-

stycz nej mia sta. Ma ona 170 me trów,

a nie mal na jej szczyt szyb ko wwo zi

win da. Jest tam re stau ra cja z ba jecz-

nym wi do kiem na ca $y Sztok holm.

Za ma wiam kur cza ka w sa $a cie

i z grzan ka mi. W isto cie nie wiem co

w tej chwi li jest bar dziej emo cjo nu-

j" ce: nie zwy k$a, od bie ra j" ca g$os pa-

Wi dok Sztok hol mu z wie $y te le wi zyj nej
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no ra ma roz !o "o ne go na 14 wy spach

mia sta, czy wy ma rzo ne spo tka nie

z cz!o wie kiem, któ re go wy czyn wy-

mie nia si# w ksi$" kach hi sto rycz nych.

Za wsze chcia !am za da% mu kil ka py-

ta& i oka zja wresz cie po ja wi !a si#.
– Pa nie To ma szu, An drzej Ko ra-

szew ski w ksi! "ecz ce „Ry ce rze do -

mnie ma nej oczy wi sto #ci”, za zna-

czy$, "e w la tach 1968–1970 do

Szwe cji przy by $o oko $o 5 ty si% cy

osób po cho dze nia "y dow skie go,

za rów no cz$on ków PZPR jak i lu-

dzi, któ rzy sp% dzi li woj n% w ZSRR

a tak "e stu den tów z ro ku 1968

za an ga "o wa nych w wy da rze nia

mar co we. Po przy je& dzie mia$ pan

z ni mi kon takt? Ja ka w ogó le by -

$a re ak cja Po la ków na pa na dzia-

$a nie?

– Nie mia !em z Po la ka mi du "e go
kon tak tu, a ci z nich (nie licz ni),
któ rych tu po zna !em, w!# czy li si$
do te go %ro do wi ska emi gra cyj ne-
go, któ re by !o wro go uspo so bio ne
do dzia !a czy emi gra cyj nych, po pie-
ra j# cych w kra ju opo zy cj$ nie pod le-
g!o %cio w#. Mia !em i na dal mam
wra "e nie, "e ca !a ta „po mar co wa”
emi gra cja !#cz nie z cy to wa nym przez
pa ni# An drze jem Ko ra szew skim po-
sta no wi !a su ro wo po t$ pi& mnie za to,
"e by !em „cen zo rem”.

– W ja ki spo sób?

– Lu dzie ci, skon fron to wa ni z tym, co
uczy ni !em, nie umie li w!a %ci wie za re -
ago wa&. Mu sie li mnie po t$ pi& cho& by
dla te go, "e trze ba by !o ukry& swe
praw dzi we ob li cze, a naj !a twiej uwol-
ni& si$ od ci# "# ce go kom plek su wi ny
prze rzu ca j#c go na ko go%, na kim ona
nie ci# "y. Wszyst kie in for ma cje, ja kie
emi gra cja mia !a na mój te mat, po cho-
dzi !y od pa na Ko ra szew skie go, któ ry
szcze gól nie po zy tyw nie do mnie na sta-
wio ny nie by!. Sta ra! si$ cen zu ro wa&
po cho dz# ce ode mnie in for ma cje o sa-
mej cen zu rze. Mia! te" %wia do mo%&
pew nej mo jej za le" no %ci od nie go.
Prze cie" nie mó wi !em po szwedz ku, nie
mia !em tu "ad nych kon tak tów. Na przy-
k!ad pod czas jed ne go z wy wia dów dla
szwedz kiej te le wi zji, w pew nej chwi li
prze sta! t!u ma czy& mo je s!o wa, a sam
od po wia da! na py ta nia dzien ni ka rzy
itd., itp. By! on rów nie" au to rem pasz-
kwi lu, skie ro wa ne go prze ciw ko mnie,
na któ ry od po wie dzia !em na !a mach
po lo nij nych „Wia do mo %ci Pol skich”
w 1981ro ku... itd., itp.

– Kie dy pan zro zu mia$ to za cho-

wa nie?

– Do pie ro kie dy w pe! ni u%wia do-
mi !em so bie ro do wód tych lu dzi i wy-
ni ka j# ce z te go mo ty wy, od zy ska !em
pew no%& sie bie. 

– A pró bo wa li pa na prze ko na'
do sie bie?

– Chy ba tak. Pa mi$ tam, "e w 1980
ro ku skon tak to wa !a si$ ze mn# do tych-
cza so wa lek tor ka z KC PZPR do In-
sty tu tu Ba da' nad Eu ro p# Wschod ni#
przy Uni wer sy te cie w Up psa li. Tam
par tyj ni do tych czas in te lek tu ali %ci
tra fia li bez naj mniej szych pro ble-
mów. Pó( niej zro zu mia !em, "e to za-
s!u ga wp!y wo wych kon tak tów i pry-
wat nych ko nek sji dia spo ry... Ale nie
uda !o im si$ prze ro bi& mnie na „swe-
go cz!o wie ka” ju" ochrzczo ne go przez
Ko ra szew skie go „Wal len dro dem Cen-
zu ry”. Nie zo sta !em dru gim Jó ze fem
)wia t!o lub Ste fa nem Mich ni kiem. 

– W 2005 ro ku IPN uzna $o pa na

za po krzyw dzo ne go. Rok pó& niej

otrzy ma$ pan Krzy" Ofi cer skim

Or de ru Od ro dze nia Pol ski. Czy li

tak ofi cjal nie po 28 la tach przy zna-

no pa nu ra cj% i do ce nio no dzia $al-

no#' z okre su PRL i lat na st%p nych.

Ja ka by $a wte dy re ak cja Po lo nii?

Mia$ pan chy ba du "o sa tys fak cji?

– Sa tys fak cja? No tak – od czu !em
pew n# sa tys fak cj$, ale tyl ko w wy mia-
rze oso bi stym. Praw da jed nak o cen-
zu rze – nie tyl ko tej pe ere low skiej, ale
o cen zu rze w ogó le – na dal jest skry-
wa na przed opi ni# pu blicz n#. Re ak-
cja Po lo nii na dal jest dwo ja ka, to zna-
czy ta jej cz$%&, któ ra iden ty fi ku je si$
z daw n# opo zy cj# nie pod le g!o %cio w#
(na dal w mniej szo %ci) po gra tu lo wa -
!a mi te go ofi cjal ne go uzna nia przez
pa' stwo pol skie. Ta dru ga cz$%& wy-
wo dz# ca si$ z emi gra cji „po mar co-
wej”, wraz z in ny mi zwo len ni ka mi
usta le' OS i sys te mu po li tycz ne go
Trze ciej RP, przy j$ !a t$ wia do mo%&
z przy s!o wio w# „kwa %n# mi n#”. Na-
dal mnie zwal cza j# i nie jest na wet wy-
klu czo ne, "e b$ d$ zmu szo ny wej%&
na dro g$ s# do w# z po wo du obrzy dli-
we go „pasz kwi lu” opu bli ko wa ne go
nie daw no w wy da wa nej tu w Sztok hol-

mie „No wej Ga ze cie Pol skiej”. Co za%
do nie oso bi ste go wy mia ru, to mam na-
dzie j$, "e ma j# ca wkrót ce na st# pi& re -
edy cja mo jej „Czar nej Ksi$ gi Cen zu-
ry PRL” sy tu acj$ t$ zmie ni i "e
k!am stwo o cen zu rze ja ko o in stru men-
cie spra wo wa nia W!a dzy Czwar tej
prze sta nie wresz cie trium fo wa&. 

– Jak by pan okre #li$ dzi siej sz!
pol sk! emi gra cj%. Jest ona spój na

czy po dzie lo na. Ko go per so nal nie,

by pan w niej wy ró" ni$? 

– Przy k!a do wo Ta de usz No wa kow-
ski od 1982 ro ku re da gu je tu i wy da-
je „No w# Ga ze t$ Pol sk#” fi nan so wa -
n# przez emi gra cj$ „po mar cow ców”.
No a emi gra cja „po mar co wa” bra !a
pasz por ty z wi z# do Izra ela, a ogrom-
na jej cz$%& zna la z!a si$ tu taj (ok. 5000
osób). Ko re la cja oczy wi %cie po mi$ dzy
t# prze sz!o %ci# a sym pa tia mi po li-
tycz ny mi ist nie je do dzi siaj. Spo %ród
zna nych mi oso bi %cie i ze mn# za przy-
ja( nio nych dzia !a czy tu tej szej nie pod -
le g!o %cio wej Po lo nii wy ró" ni! bym pa-
ni# pre zes Ra dy Uchod( stwa Pol skie go
w Szwe cji Jo lan t$ Hal kie wicz oraz
zmar !e go w tym ro ku pa na pre ze sa
Kon gre su Po la ków w Szwe cji Mi cha-
!a Bie nia sza. A dzi siej si g!ów nie m!o-
dzi lu dzie, któ rzy przy je" d"a j# do Szwe-
cji, rzad ko in te re su j# si$ po li ty k#,
b$ d#c – co do%& na tu ral ne – za ab sor-
bo wa ny mi pra c# za rob ko w# i jej po-
szu ki wa niem. Zda rza j# si$ oczy wi-
%cie god ne po dzi wu wy j#t ki. Wte dy
an ga "u j# si$ ra czej po tej na szej – nie-
pod le g!o %cio wej stro nie.

– Czym dzi siaj zaj mu je si% To-

masz Strzy "ew ski?

– Je stem od kil ku lat eme ry tem.
Mam wi$c du "o wol ne go cza su, co
po zwa la mi na dzia !al no%& w nie po-
d le g!o %cio wych or ga ni za cjach po lo-
nij nych, ta kich jak np. Ra da Uchod(-
stwa Pol skie go w Szwe cji czy Klub
Ga ze ty Pol skiej w Sztok hol mie. W po-
cz#t ko wym okre sie dzia !al no %ci te go
ostat nie go by !em je go prze wod ni-
cz# cym. Zaj mu j$ si$ po za tym pu bli-
cy sty k# a od cza su do cza su udzie lam
wy wia dów w ra dio lub w te le wi zji. 

Spo tka nie z pa nem To ma szem by -

!o nie zwy k!e. Pa trzy !am na le gen d#,
a w rze czy wi sto 'ci cz!o wie ka bar dzo

skrom ne go. Kie dy wra ca li 'my do

cen trum mia sta, po ka za! mi mu-

zeum na ro do we, te atr im. Strind ber-

ga, gdzie se zon roz po cz$! si# w tym

ro ku „Trze ma Sio stra mi”. Od wie dzi-

li 'my skan sen z drew nia n$ za bu do-

w$: ko 'cio !em, po ma lo wa ny mi

na czer wo no dom ka mi wznie sio-

ny mi w ty po wym szwedz kim sty lu.

Mój prze wod nik za su ge ro wa!, "e
w nie dzie l# na zam ku od by wa si#
wi do wi sko wa zmia na wart, co war-

to zo ba czy%. Aha no i grze chem by-

To masz Strzy "ew ski w wy daw nic twie „Wek to -
ry” (2005 r.) 
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!o by nie od wie dzi" tu tej sze go me tra,

a szcze gól nie nie zwy kle pi#k nie po-

ma lo wa nych, dr$ %o nych w ka mie niu

sta cji na dwóch li niach nie bie skich. 

Po la cy 
w szwedz kim par la men cie

Jak
wy ni ka z in for ma cji, któ re

mam z biu ra pra so we go

MSZ, do k!ad na licz ba oby wa te li pol-

skich w Szwe cji jest nie mo% li wa

do usta le nia, ze wzgl# du na brak obo-

wi$z ku mel dun ko we go/re je stra cyj -

ne go w Szwe cji a tak %e z po wo du in-

ten syw ne go ru chu oso bo we go mi# dzy

Pol sk$ a Szwe cj$. W zwi$z ku z po wy-

% szym sto su je si# ró% ne wska& ni ki

cz$st ko we po zwa la j$ ce osza co wa"
t# li czeb no'", prze kra cza j$ c$ na szym

zda niem 100 tys. osób. Przy k!a do wo,

we d!ug da nych z lip ca 2014 r. ze

szwedz kie go cen tral ne go biu ra sta ty-

stycz ne go (Sta ti sti ska Cen tral byrån),

licz ba re zy den tów w Szwe cji uro dzo-

nych w Pol sce wy no si !a 78.175 – s$
to je dy nie oso by za re je stro wa ne

w szwedz kim re je strze lud no 'ci. Po-

nad 38 tys. oby wa te li pol skich przy-

by !o do Szwe cji ju% po przy st$ pie niu

na sze go kra ju do UE. (ad na z tych

liczb nie uwzgl#d nia oczy wi 'cie pra-

cow ni ków se zo no wych oraz znacz nej

rze szy oby wa te li pol skich prze by wa-

j$ cych w Szwe cji – cza sa mi przez wie-

le lat – bez do pe! nie nia ja kich kol wiek

for mal no 'ci. Naj wi#k sze sku pi ska

Po lo nii to Sztok holm wraz z przed mie-

'cia mi, a po nad to in ne du %e aglo me-

ra cje miej skie: Göte borg, Malmö,

Up psa la, Umeå. Do mi nu je za trud-

nie nie oby wa te li pol skich w sek to rach

zwi$ za nych z pra c$ fi zycz n$ (sek tor

bu dow la ny, trans port oraz sprz$ ta-

nie), jed nak %e w Szwe cji licz nie re pre-

zen to wa ni s$ rów nie% wy so ko kwa li-

fi ko wa ni spe cja li 'ci z Pol ski, np. le-

ka rze i in for ma ty cy. W!a 'nie pol scy le-

ka rze i sto ma to lo dzy cie sz$ si# du %ym

uzna niem (sza cu je si#, %e w Szwe cji

pra cu je ich po nad ty si$c). Uzna n$ po-

zy cj# ma j$ Po la cy w sfe rze na uki i kul-

tu ry. Wie lu Po la ków ma ma !e pry wat-

ne fir my han dlo we, us!u go we,

bu dow la ne. Dzia !a kil ka na 'cie pol-

skich re stau ra cji i skle pów z pol sk$
%yw no 'ci$. Oso by z pol ski mi ko rze-

nia mi na le %$ do kr# gów opi nio twór-

czych in te li gen cji szwedz kiej (m.in.

dzien ni ka rze Mi cha el Wi niar ski, Pe-

ter Wo lo dar ski, Ma ciej Za rem ba, prof.

Je rzy Sar nec ki). W ostat nich la tach

wy ra& nie wzrós! udzia! 'ro do wi ska

pol skie go w %y ciu po li tycz nym Szwe-

cji. W po przed nim par la men cie

szwedz kim po raz pierw szy w hi sto-

rii zna la z!y si# dwie oso by po cho dze-

nia pol skie go (Eli za Rosz kow ska -

-Öberg i Mar ta Ob min ska). Po nad to,

do w!adz lo kal nych wy bra no kil ka-

dzie si$t osób z pol ski mi ko rze nia mi.

Szwe cja pro wa dzi otwar t$ po li ty k#
mi gra cyj n$, w tym wo bec oby wa te li

in nych pa)stw UE i – w prze ci wie)-
stwie do nie któ rych in nych kra jów 

de sty na cji mi gra cji za rob ko wej w ra-

mach Unii – nie spo ty ka si# w dys kur-

sie pu blicz nym ne ga tyw nych opi nii

do ty cz$ cej mi gra cji za rob ko wej z Pol-

ski lub in nych pa)stw UE. Na le %y oce-

ni", %e Po la cy s$ do brze wro 'ni# ci

w szwedz kie re alia, o usta bi li zo wa nej

sy tu acji ma te rial nej i so cjal nej – g!o-

si no ta z Mi ni ster stwa Spraw Za gra-

nicz nych.

Epi log

Do
kra ju od la tu j#, z po !o %o ne-

go 100 km od Sztok hol mu lot-

ni ska zwa ne go Ska vsta, znaj du j$ ce go

si# w gmi nie Nyköping. Mi mo %e
po nie ca !ych 2 go dzi nach lo tu je stem

ju% w Py rzo wi cach, to w pa mi# ci po-

zo sta je wi dok szwedz kich wysp i ta-

niec chmur, któ re prze dzie ra! z im pe-

tem nasz bo eing 747. Dzi# ku je

za po moc w na pi sa niu re por ta %u je go

bo ha te rom oraz Biu ru Pra so we mu

MSZ w War sza wie. Wi# cej o wy-

ciecz kach szla kiem sa gi „Mil le nium”

znaj du je si# w ksi$% ce au tor stwa Woj-

cie cha Or li) skie go pt. Szto khom. Prze-

wod nik 'la da mi bo ha te rów Ste iga

Lars so na, wyd. Pas cal.

Wi# cej zdj#" z ar chi pe la gu i Sztok hol-

mu: www.ja de bo mu sze.blox.pl. Cy to wa-

na In for ma cja oTo ma szu Strzy %ew skim

po cho dzi z http://www.sun ny.kram wam-
dam.net.pl/To masz_Strzy%C5%BCew -
ski.html
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Ani ta pod czas wy ciecz ki stat kiem po sztok holm skim ar chi pe la gu.

Uczen ni ce jed nej ze szkó" zbie ra j# na wy ciecz k! do Au schwitz
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Cze s!aw S!a nia, Au to por tret, 2001Jó ze fa S!a nia, Por tret mat ki

Jan Pa we! II
zna czek dla Pocz ty Wa ty ka" skiej Wi s!a wa Szym bor ska

zna czek z cy klu „No bli #ci”
dla Pocz ty Szwedz kiej

Ksi$ %& Gu staf VI Adolf
zna czek dla Pocz ty Szwedz kiej

Zna czek dla Pocz ty Is landz kiej Zna czek dla Pocz ty Szwedz kiej
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WCze la dzi, w dziel ni cy Pia-
ski, ci! gle stoi dom, w któ-

rym dzie ci" stwo sp# dzi$ Cze-
s$aw S$a nia. To uro kli wy fa mi lok
w dzi% za byt ko wej dziel ni cy, ja-
kich wie le dla ro bot ni ków zbu do-
wa li fran cu scy w$a %ci cie le ko pal-
ni Cze lad&. Na fron to wej %cia nie
umiesz czo no ta bli c# po %wi# co n!
je go pa mi# ci. W 1999 ro ku mia -
sto nada $o ar ty %cie ty tu$ ho no ro-
we go oby wa te la mia sta – ale nie
zd! 'y$ go ode bra( oso bi %cie.
Wiel kim pro pa ga to rem i mi $o %-
ni kiem mi nia tu ro wych ar cy dzie$
S$a ni by$ je go przy ja ciel, rów nie'
cze la dzia nin An to ni Kraw czyk,
za pa lo ny fi la te li sta, dba j! cy o pa-
mi#( o Cze s$a wie S$a ni a tak 'e
upo wszech nia j! cy je go dzie $o. 

W Pol sce na zwi sko S$a ni zna-
ne jest przede wszyst kim w %ro-
do wi sku fi la te li stów. Zyg munt
Krzysz tof Ja go dzi" ski bio graf,
ale tak 'e znaw ca i wiel bi ciel je -
go twór czo %ci pod czas pra cy
nad dwu to mo wym, opa s$ym
dzie $em opi su j! cym 'y cie i twór-
czo%( S$a ni, opo wia da$, 'e
w %wie cie, na przy k$ad w Chi-
nach, na spo tka nie ze S$a ni! wy-
naj mo wa no ogrom ny sta dion! 

Ja kim nie tu zin ko wym ar ty st!
by$ S$a nia d$u go by opo wia da(:
zna ko mi ty ar ty sta – ab sol went
kra kow skiej Aka de mii Sztuk
Pi#k nych. Spe cja li zo wa$ si# w mi-
nia tu ro wych pra cach ry tow ni czych. Po sia-
da nie tej wy ma ga j! cej nie by wa $ej pre cy zji
umie j#t no %ci spra wi $o, 'e pod czas stu diów
wy ko na$ ry sun ki do atla su ana to micz ne go
dla stu den tów me dy cy ny! Ko lej nym eta-
pem w je go 'y ciu by $a pra ca
w Pa" stwo wej Wy twór ni Pa-
pie rów War to %cio wych. W )o dzi
i w War sza wie. Tu po zna$ do-
g$#b nie taj ni ki opra co wy wa nia
pro jek tów znacz ków pocz to-
wych, a tak 'e in nych ca $o stek fi-
la te li stycz nych jak kar ty i stem-
ple oko licz no %cio we oraz
bank no tów. Kie dy w 1956 ro ku
zna laz$ si# na emi gra cji w Szwe-
cji, z wiel kim upodo ba niem
ry to wa$ nie tyl ko znacz ki pocz -
to we, ale te' hi sto rycz ne ma py.
Za dzi wia$ cier pli wo %ci!, któ ra
sta no wi $a kon tra punkt do je go
nie tu zin ko we go po czu cia hu mo-
ru – w swo ich pra cach umiesz cza$
nie wi docz ne go $ym okiem 'ar ty.
Z nie do wie rza niem za chwy ca no
si# je go umie j#t no %ci! po miesz-
cze nia na prze strze ni 1 mi li me tra
sied miu li nii, któ re od twa rza$
w sta lo wej p$yt ce w tej sa mej kon-
fi gu ra cji i wiel ko %ci. Po je go
%mier ci w 2005 ro ku pra sa
szwedz ka pi sa $a, 'e zmar$ Po lak,
któ ry roz s$a wi$ Szwe cj#. 

S$a wa Cze s$a wa S$a ni ja ko
wy bit ne go ry tow ni ka szyb ko ro-
ze sz$a si# nie tyl ko po Eu ro pie,
ale i po %wie cie. Zwi! za ny by$
przede wszyst kim z Pocz t!
Szwe cji, ale za mó wie nia na p$y-
wa $y od poczt Ksi# stwa Mo na-
co i Ksi# stwa Da nii, z Wa ty ka-
nu (m.in. z oka zji 80 uro dzin
pa pie 'a Ja na Paw $a II S$a nia

wy gra we ro wa$ zna czek wspól ny dla Pocz -
ty Pol skiej i Pocz ty Wa ty ka" skiej, za co
uho no ro wa ny zo sta$ przez pa pie 'a Or de rem
*wi# te go Grze go rza – naj wy' szym me da-
lem Wa ty ka nu), z Au stra lii i Sta nów Zjed-

no czo nych. Je go nie zwy k$y ta-
lent do wy ko ny wa nia ko pii ob-
ra zów, a szcze gól nie upodo ba$
so bie ma lar stwo szwedz kie,
owo co wa $ se ria mi znacz ków
pocz to wych, na któ rych wid nie-
j! dzie $a naj wy bit niej szych ma-
la rzy. Mo ty wem znacz ka z 2000
ro ku, z nu me rem 1000, 79-let-
ni ar ty sta uczy ni$ %rod ko w!
cz#%( ba ro ko we go pla fo nu za ty-
tu $o wa ne go „He ro icz ne czy ny
kró lów szwedz kich” au tor stwa
Da vi da Kl+cke ra Eh ren strah-
la – na dwor ne go ma la rza por tre-
to we go, któ ry zdo bi kró lew ski
pa $ac Drot t nin gholm w Sztok-
hol mie. Wte dy to po wsta$ naj-
wi#k szy zna czek pocz to wy
na %wie cie. 

W 1972 ro ku ksi! '# Szwe cji
Gu staf VI Adolf na da$ Cze s$a-
wo wi S$a ni ty tu$ Na dwor ne go
Gra we ra Kró le stwa Szwe cji.
Od zna cza li S$a nie tak 'e ksi! '#-
ta Da nii i Mo na co. Na zy wa no
S$a ni# naj wy bit niej szym gra-
we rem znacz ków pocz to wych
na %wie cie, a do wo dem te go
na gra dza nie wie lu je go mi nia tu-
ro wych dzie$ mia nem naj pi#k-
niej szych znacz ków %wia ta, co
po twier dza no sto sow ny mi dy-
plo ma mi i cer ty fi ka ta mi. 

* * *
Cze s$aw S$a nia wie lo krot nie

po wra ca$ w swe ro dzin ne stro ny, a Cze lad&
by $a dla nie go wr#cz ma gicz nym miej scem
na zie mi. Dla te go te' w tym mie %cie dzia-
$a za $o 'o ne przez An to nie go Kraw czy ka
przed po nad 30 la ty M$o dzie 'o we Ko $o Fi-

la te li stycz ne, któ re mu nada no
imi# Cze s$a wa S$a ni. I w$a %nie
tym m$o dym fi la te li stom S$a nia
ja ko wy raz po dzi# ko wa nia
za pa mi#( i za or ga ni zo wa ne cy-
klicz nie wy sta wy je go mi nia tur
pocz to wych ofia ro wa$ jed n! ze
swo ich prac gra wer skich – por -
tret pa pie 'a Ja na Paw $a II.

Ten oby wa tel %wia ta, cz$o-
wiek zna ny i za wsze ch#t nie wi-
ta ny na sa lo nach %wia ta za wsze
i wsz# dzie pod kre %la$ swo j!
pol sko%(. W wy da nej nie daw no
przez Wy daw nic two Mu -
za ksi!' ce za ty tu $o wa nej „Wiel-
cy za po mnia ni Po la cy, któ rzy
zmie ni li %wiat” obok na zwisk
Hen ry ka Arc tow skie go, Bro ni-
s$a wa Hu ber man na, Wan dy Lan-
dow skiej czy Zo fii Kos sak -
-Szczuc kiej znaj du je si# roz dzia$
po %wi# co ny Cze s$a wo wi S$a-
ni – Po la ko wi, któ re go zna ca -
$y %wiat, a o któ rym w Pol sce
ci! gle za ma $o mó wi my i nie-
wie le wie my. A on po ka za$ %wia-
tu, 'e zna czek pocz to wy mo 'e
by( nie tyl ko dzie $em gra we ra,
ale ar cy dzie $em sztu ki ry tow ni-
czej.

Swo je pe$ ne przy gód oraz ar-
ty stycz nych po szu ki wa" i do z-
na" 'y cie za ko" czy$ w Kra ko-
wie, w 2005 ro ku. 

WIE S)A WA
KO NO PELSKANaj wi!k szy zna czek "wia ta, ty si!cz ny w do rob ku ar ty sty.

Cze s#aw S#a nia w swo jej kra kow skiej pra cow ni

Cze s$aw S$a nia
– Po lak, któ ry

roz s$a wi$ Szwe cj#



58

Do domów 
wracali wycie!czeni

Mak sy mi lian Pa prot ny, miesz ka niec
Sie ra ko wic, mia" 41 lat, gdy 15 lu te -

go 1945 ro ku zo sta" de por to wa ny do Zwi#z -
ku Ra dziec kie go. Tra fi" do obo zu pra cy
w Bor $u mi, po "o $o ne go 150 ki lo me trów
od Ti bi li si w Gru zji. Wraz z czte re ma ty -
si# ca mi je! ców nie miec kich pra co wa"
przy bu do wie ta my, ka na "u i elek trow ni.
Kie dy po kil ku mie si# cach za cho ro wa"
na dur brzusz ny i po czu", $e zbli $a si% kres
je go $y cia, na od wro cie kar tek ubez pie cze -
nio wej ksi# $ecz ki za cz#" pi sa& o"ów kiem
wspo mnie nia. „Ostat nie po zdro wie nia dla
mo ich bli skich” – tak za cz#" si% pierw szy
za pis z 31 lip ca 1945 ro ku. Oprócz s"ów po -
$e gna nia z ro dzi n# za wie ra" tak $e sze reg rad
dla $o ny do ty cz# cych wy cho wa nia sy nów
oraz roz dy spo no wa nia ma j#t ku. Co si! ty -
czy go spo dar stwa, utrzy maj wszyst ko, co si!
da – za no to wa" Mak sy mi lian Pa prot ny. Ko -
lej ne no tat ki do ty czy "y po gar sza j# ce go
si% zdro wia oraz 'mier ci to wa rzy szy nie -
do li. Cho ro ba tak mnie nisz czy, "e ta ro syj -
ska zie mia mnie przy kry je – prze czu wa".
Ostat nie wspo mnie nie no si "o da t% 23 sierp -
nia 1945 ro ku. Mak sy mi lian Pa prot ny
fak tycz nie zmar" na nie ludz kiej zie mi 31
sierp nia 1945 ro ku.

– Te za pi ski przy wióz" ku zyn po zwol nie -
niu z de por ta cji i tak do wie dzie li 'my si%, $e
oj ciec nie $y je – wspo mi na" Hen ryk Pa prot -
ny, syn de por to wa ne go, pod czas de ba ty
„Z Gór ne go (l# ska do so wiec kich obo zów”
zor ga ni zo wa nej 10 lu te go w by tom skim
Mu zeum Gór no 'l# skim. W pa ne lu dys ku -
syj nym uczest ni czy li tak $e Adam Dziu rok
i Da riusz W% grzyn – pra cow ni cy ka to wic -
kie go In sty tu tu Pa mi% ci Na ro do wej oraz Ga -
briel To bor, bur mistrz Ra dzion ko wa, gdzie
w bu dyn ku sta re go dwor ca w 70. rocz ni c%
Tra ge dii Gór no 'l# skiej otwar to Cen trum
Do ku men ta cji De por ta cji Gór no 'l# za ków
do ZSRR. Dys ku sj%, któ r# pro wa dzi "a Jo -
an na Lu sek, po prze dzi "a pro jek cja fil mu
„Prze mil cza na tra ge dia”.

Kro wio ka mi po sze ro kich to rach

Mak sy mi lian Pa prot ny by" jed nym
z 45 ty si% cy miesz ka! ców Gór ne go

(l# ska wy wie zio nych na po cz#t ku 1945
ro ku do nie wol ni czej pra cy w ZSRR. De -
por ta cje, na pod sta wie uchwa" so wiec kich
w"adz i roz ka zu o oczysz cza niu ty "ów
fron tu, w nie miec kiej przed wo jen nej
cz% 'ci nad zo ro wa "o NKWD. Po daw nej

pol skiej stro nie w wy wóz kach uczest ni -
czy li tak $e pol scy mi li cjan ci, bez pie ka
i przed sta wi cie le ad mi ni stra cji. Ak cja
roz po cz% "a si% od wy wie sze nia w gór no -
'l# skich mia stach 15 lu te go 1945 ro ku ob -
wiesz cze! o przy mu so wym zg"a sza niu si%
m%$ czyzn w wie ku od 17 do 50 ro ku $y -
cia do pra cy na okres 14 dni. – M%$ czy) -
ni my 'le li, $e skie ro wa ni zo sta n# do prac
po rz#d ko wych w mia stach – mó wi" Da -
riusz W% grzyn z ka to wic kie go IPN.

Tym cza sem z miejsc zbió rek w cen trach
miej sco wo 'ci prze wie zie ni zo sta li do obo -
zu przej 'cio we go w*a b% dach lub po mniej -
szych po do bo zów, gdzie uwi% zio no Niem -
ców prze zna czo nych do wy sie dle nia. Tam
m%$ czy) ni pod da ni by li wst%p nej fil tra cji,
trwa j# cej od kil ku do kil ku na stu dni. – Ba -
da no kon dy cj% fi zycz n#, przy dat no'&
do pra cy i oku pa cyj n# prze sz"o'& – do da -
je Adam Dziu rok z od dzia "u In sty tu tu Pa -
mi% ci Na ro do wej w Ka to wi cach.

So wie ci za bie ra li wszyst kich m%$ czyzn
na da j# cych si% do pra cy, nie tyl ko gór ni -
ków i hut ni ków. Areszt gro zi" ka$ de mu
Niem co wi czy Gór no 'l# za ko wi wpi sa ne -
mu na folk sli st%. Za my ka no za przy na le$ -
no'& do nie miec kich or ga ni za cji, na wet
do zwi#z ków za wo do wych, któ rych cz"on -
ka mi by li wszy scy pra cow ni cy. W wy "a -
py wa niu po ma ga li nie kie dy s# sie dzi, pi -
sz#c do no sy. Wy wóz ki za cz% "y si%
w mar cu 1945 ro ku, gdy So wie ci do sto -
so wa li to ry do sze ro ko 'ci obo wi# zu j# cej
w Ro sji i zgro ma dzi li od po wied ni# licz -
b% wa go nów. De por to wa ni trans por to -
wa ni by li po czter dzie stu w jed nym wa -
go nie przy sto so wa nym do prze wo zu krów.
Wy po sa $e nie sta no wi" $e la zny pie cyk, s"o -
ma i dziu ra w pod "o dze do za "a twia nia po -
trzeb fi zjo lo gicz nych. Z g"o du i ch"o du
pod czas trwa j# cej kil ka ty go dni po dró $y
wi%) nio wie ma so wo umie ra li. Grze ba ni
by li przy to rach, gdzie po pad nie. 

Naj wi% cej de por to wa nych prze trans -
por to wa nych zo sta "o do ko pal! i hut
Don ba su, Do niec ka, Ka ri jew ki, Dnie pro -
pie trow ska, gdzie przy za k"a dach utwo rzo -
no ba ta lio ny pra cy. Kie ro wa ni by li tak $e
do obo zów w 'rod ku la su w oko li cach
Mi! ska na Bia "o ru si, do wy cin ki drzew lub
ko pa nia tor fu w wo dzie po pas. Pra co wa li
na Sy be rii i w Gru zji. – Tra fia li wsz% dzie,
gdzie po trze ba by "o dar mo wej si "y ro bo -
czej – wy ja 'nia Da riusz W% grzyn. Wy czer -
pu j# ca pra ca, g"ód, cho ro by dzie si#t ko wa -
"y de por to wa nych. Po strach bu dzi" obóz
w Kra sno wod sku na gra ni cy z Ira nem,
gdzie noc ne mro zy i upa "y w dzie! a tak -
$e za nie czysz czo na che mi ka lia mi wo da
przy czy nia "y si% do ma so wych zgo nów.

Wy wie zie nie z Gór ne go (l# ska ty si% -
cy m%$ czyzn i ma szyn fa brycz nych mia -
"o fa tal ne skut ki dla ro dzin, któ re nie jed -
no krot nie wy rzu ca no z miesz ka!. +o ny
de por to wa nych, do tych czas b% d# ce
na utrzy ma niu m% $ów, po pe" nia "y sa -
mo bój stwa lub ma so wo wy prze da wa "y
do by tek, dzie ci $e bra "y, nie uczy "y si%
w szko "ach. Na wspar cie ma te rial ne
w"adz nie mo$ na by "o li czy&, do pó ki nie
do tar "a wia do mo'& o 'mier ci wy wie zio -
ne go. Wte dy ro dzi ny do sta wa "y ren t%.

Dla te go wio sn# 1945 ro ku pol skie
w"a dze na Gór nym (l# sku roz po cz% "y sta -
ra nia o po wrót wy wie zio nych na nie ludz -

De por to wa ni przy mu so wo w 1945 ro ku Gór no !l" za cy tra fia li do mor der -
czej pra cy w ko pal niach Don ba su, ale tak #e do wy r$ bu la sów na Bia %o ru si i ko -
pa nia tor fu po ko la na w wo dzie. Szcze gól ny po strach bu dzi% obóz pra cy w Kra -
sno wod sku, gdzie wi$& niów dzie si"t ko wa %y noc ny mróz, dzien ny upa%
i ska #o na che micz nie wo da. 

RY SZARD 
BED NAR CZYK

De ba ta „Z Gór ne go #l$ ska do so wiec kich obo zów”. Na zdj! ciu od le wej: Ga briel To bor, bur mistrz
Ra dzion ko wa i Da riusz W! grzyn (ka to wic ki IPN)
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k! zie mi". Naj bar dziej sta ra# si" o po wrót
lu dzi do pra cy w gór no $l! skich ko pal niach
Fry de ryk To pol ski, dy rek tor Cen tral ne go
Za rz! du Prze my s#u W" glo we go. – Efek -
ty przy nio s#o to mier ne. Zwal nia no g#ów -
nie cho rych i nie zdol nych do pra cy – oce -
nia Da riusz W" grzyn. 

Po wro ty za cz" #y si" w lip cu 1945 ro ku.
Do do mów przy je% d%a li lu dzie wy cie& cze -
ni, któ rzy mie si! ca mi do cho dzi li do sie -
bie, a by wa #o %e umie ra li tu% po po wro -
cie. Z 45 ty si" cy de por to wa nych do 1950
ro ku po wró ci #o z ZSRR za le d wie 30 pro -
cent Gór no $l! za ków. Zda rza #o si", %e za -
miast na #o no ro dzi ny wy wo %e ni by li
do obo zów w Ro sji lub do ra dziec kiej stre -
fy oku pa cyj nej Nie miec.

Ko rzy $ci wy ni ka j! ce dla ZSRR z wy -
wó zek z Gór ne go 'l! ska gór ni ków, spe -
cja li stów od ma szyn czy wy sa dza nia dy -
na mi tem ska#, któ rzy skie ro wa ni by li
do znisz czo nych ko pal& w Don ba sie, by -
#y nie wiel kie. – Ich kwa li fi ka cje by #y mar -
no wa ne, bo wiem otrzy my wa li kosz z wi -
kli ny i ki lof, po tem szli upa do w! do pro stej
pra cy – pod su mo wu je hi sto ryk z IPN.

Prze rwa ne mil cze nie o wy wóz kach
z Gór ne go !l" ska

A%do 1989 ro ku o gór no $l! skich de -
por ta cjach do ka tor% ni czej pra cy

na Wscho dzie za ka zy wa #a uczy( w szko -
le i pi sa( w cza so pi smach ów cze sna lu do -
wa w#a dza. Sa mi de por to wa ni tak %e nie
mie li ocho ty wra ca( wspo mnie nia mi
do bo le snych prze %y(. Stop nio wo w la -
tach 90. XX wie ku hi sto ry cy i pu bli cy $ci

za cz" li przy wra ca( pa mi"( o wy wóz -
kach. Do nur tu za pi sy wa nia bia #ych plam
w naj now szych dzie jach Gór ne go 'l! ska
w#! czy #y si" tak %e w#a dze nie wiel kie go Ra -
dzion ko wa, z któ re go wy wie zio no w 1945
ro ku do ZSRR 250 miesz ka& ców.

– Kie dy w 2003 ro ku IPN zor ga ni zo wa#
ob jaz do w! wy sta w" na te mat de por ta cji.

Gór no $l! za ków, na ro dzi# si" po mys#, %e -
by umie $ci( j! na sta #e w na szym mie -
$cie – przy po mi na Ga briel To bor, bur mistrz
Ra dzion ko wa. Eks po zy cja tra fi #a do mia -
sta w 2007 ro ku wraz z eks po na tem – wa -
go nem ko le jo wym, któ ry po sta no wio no

umie $ci( – po prze j" ciu od PKP – w bu -
dyn ku nie czyn ne go dwor ca. W lu tym 2015
ro ku swo je po dwo je w mie $cie otwo rzy -
#o Cen trum Do ku men ta cji De por ta cji Gór -
no $l! za ków do ZSRR, któ re go utwo rze nie
fi nan so wo wspar #o 29 gór no $l! skich gmin.
W pla ców ce obok wy sta wy nie licz nych za -
cho wa nych przed mio tów zwi! za nych
z wy wóz ka mi np. trzech drew nia nych
wa li zek, zgro ma dzo ne zo sta #y tak %e do ku -
men ty, a w daw nej po cze kal ni urz! dzo no
sa l" kon fe ren cyj n! do or ga ni za cji spo tka&
hi sto ry ków.

!

Hen ryk Pa prot ny ze !za mi w oczach wspo mi na! de por ta cj" swo je go oj ca Mak sy mi lia na.
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In ter ni sa#
Mu zeum Nad wi $la& skie w Ka zi mie -

rzu Dol nym or ga ni zu je in ter ni sa #e,
lecz wy ra zu ta kie go nie od no to wu je %a -
den s#ow nik. Rzecz nik pra so wy Mu -
zeum za uwa %a, %e jest to no wa for ma
dzia #al no $ci po le ga j! ca na or ga ni zo wa -
niu w po #o wie trwa nia wy sta wy cza so -
wej spo tka nia, któ re ma na ce lu
wzmoc nie nie pro mo cji wy sta wy, przy -
po mnie nie o niej pu blicz no $ci, umo% -
li wie nie spo tka nia z twór ca mi pre -
zen to wa nych dzie#, jak rów nie%
uczest nic twa w wy k#a dach czy spo tka -
niach au tor skich.

No we s#o wo po wsta #o na wzór za po -
%y czo ne go z j" zy ka fran cu skie go wer -

ni sa #u. Ver nis sa ge po raz pierw szy 
od no to wa no w po#. XIX wie ku ja ko na -
zw" czyn no $ci wer nik so wa nia, od ver -

nis ser ‘la kie ro wa(”, czy li po kry wa( ob -
raz wer nik sem (fr. ver nis). Zna cze nie
‘po kaz dzie# ma lar skich dla za pro szo -
nych osób przed wy sta wie niem ich
na wi dok pu blicz ny w przed dzie&
otwar cia wy sta wy” po ja wi #o si" oko -
#o 1880 ro ku pod wp#y wem an giel skie -
go wy ra %e nia var ni shing day o tym

sa mym zna cze niu. Dzie& wer nik so wa -
nia by# ostat nim mo men tem, gdy ma -
la rze mo gli wpro wa dzi( po praw ki
na swych dzie #ach, któ re na st"p nie
po kry wa li wer nik sem, czy li prze zro -
czy st! sub stan cj! %y wicz n! ma j! c!
za bez pie czy( ob ra zy przed wp#y wa mi
at mos fe rycz ny mi oraz do da( po #y sku
i g#" bi bar wom. S#o wo ver nis sa ge

z cza sem sta #o si" na zw! dnia po prze -
dza j! ce go wy sta w", a po tem uro czy ste -
go otwar cia wy sta wy i ju% w ta kim 
zna cze niu za po %y czy li $my je na po -
cz!t ku XX wie ku.

W cza sach nam bli% szych w zna cze -
niu ‘uro czy ste za ko& cze nie, za mkni" -
cie wy sta wy’ za cz" #o by( u%y wa ne
fran cu skie s#o wo fi nis sa ge o pier wot -
nym zna cze niu ‘wy ka& cza nie’, któ re
na grun cie pol skim ma po sta( fi ni sa#
(od no to wu je je Wi ki pe dia), na wi! zu -
j!c for m! do wer ni sa #u. Po dob ne for -
my funk cjo nu j! w in nych j" zy kach
(niem. Fi nis sa ge, ang. fi nis sa ge). Pod -
czas fi ni sa %u wy sta wy na st" pu je jej
pod su mo wa nie, po #! czo ne ze spo tka -
niem oko licz no $cio wym, wy st! pie -
nia mi au to rów dzie#, or ga ni za to rów,
spon so rów.

Rze czow nik in ter ni sa# uzu pe# ni# t"
krót k! se ri". Przy je go two rze niu wy od -
r"b nio no cz"$( -ni sa#, wspól n! dla wcze -
$niej szych nazw im prez po wi! za nych
z wy sta w! sztu ki, i po #! czo no z cz#o nem
in ter-, któ ry w wy ra zach z#o %o nych
ozna cza ‘mi" dzy, w$ród’ (zob. in ter li nia,

in ter dy scy pli nar ny). Nie jest to ty po wy
spo sób two rze nia no wych wy ra zów, bo
te po wsta j! np. dzi" ki sta #ym cz!st kom
s#o wo twór czym, jak np. -arz, -nik (wy -
ko naw cy czyn no $ci) czy -ek, -ik (zdrob -
nie nia), do któ rych -ni sa# nie na le %y. Me -
cha nizm ten nie jest jed nak zja wi skiem
od osob nio nym, ana lo gicz nie bo wiem
utwo rzo no m.in. na zwy afer za ko& czo -
ne na -ga te na wzór Wa ter ga te (Ry win -

ga te, Iran ga te), a tak %e na zwy osób
od cze go$ uza le% nio nych na wzór rze -
czow ni ka al ko ho lik, od któ re go od ci" to
frag ment -ho lik i przy #! czo no do ele men -
tów rze czow ni ko wych (np. sek so ho lik,

za ku po ho lik).
Na zwa in ter ni sa# mo %e si" przy j!(

w pol sz czy) nie, je $li dzia #al no$( pro -
mo cyj na in sty tu cji kul tu ral nych b" dzie si"
roz wi ja( zgod nie z pra wa mi ryn ku, czy li
gdy b" d! or ga ni zo wa ne spo tka nia tak na -
zy wa ne. W j" zy ku utrwa lo ne zo sta j! for -
my nie ko niecz nie tyl ko wzor co we, lecz
tak %e i ta kie, któ re za spo ka ja j! po trze by
na zew ni cze i w spo sób czy tel ny na zy wa -
j! no we zja wi ska.

KA TA RZY NA WY RWAS
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XXV Rocznica 

Restytucji 

Samorz!du 

Terytorialnego 

w Polsce

Bo uda "o si# 
w… Por to Ale gre
C

hy ba $ad ne po j# cie nie zro bi "o
w ostat nich la tach ta kiej ka rie ry

w kr# gach sa mo rz! do wych, jak „bu d!et
oby wa tel ski”. I jak ma "o któ re na tych -

miast ob ro s"o po pu li zmem, de ma go gi!
i ta ni mi ha s"a mi.

Je %li wpi sze my ha s"o „bu d$et oby wa tel -

ski” w ja k! kol wiek in ter ne to w! wy szu ki -

war k#, za raz do wie my si#, $e ca "a idea zro -

dzi "a si# w bra zy lij skim mie %cie Por to

Ale gre w 1989 r. O tym pi sz! wszy scy.

W wi#k szo %ci pu bli ka cji bez kry tycz nie te$
po wta rza si# stwier dze nie, $e „po mys! do -
brze si" spraw dza! i bu d#et oby wa tel ski
(na zy wa ny tak #e bu d#e tem par ty cy pa cyj -
nym) za cz" to wpro wa dza$ tak #e w in nych
mia stach w Bra zy lii i na %wie cie”. Ta ki po -

gl!d to dzi% pra wie obo wi! zu j! cy do -

gmat.

Tyl ko w bar dzo szcze gó "o wych opra -

co wa niach mo $e my do czy ta&, $e w Por -

to Ale gre sil ny ruch sto wa rzy sze' oby -

wa tel skich po wsta" w opo zy cji do

rz! dów dyk ta tu ry woj sko wej. W 1984 r.

od by "y si# pierw sze wol ne wy bo ry sa mo -

rz! do we. Bur mi strzem zo sta" kan dy dat

po pu li stycz nej De mo kra tycz nej Par tii

Pra cy, któ ry obie cy wa" spe" nie nie po stu -

la tów w"a %nie tych tzw. or ga ni za cji s! -
siedz kich. La ta osiem dzie si! te by "y jed -

n! z naj gor szych de kad w dzie jach

mia sta. Licz ba miesz ka' ców $y j! cych

w wa run kach po ni $ej wszel kich stan dar -

dów wzro s"a z 15% do 28%. W 1989 r.

De mo kra tycz na Par tia Pra cy za mie sza -

na w afe ry ko rup cyj ne i mal wer sa cje fi -

nan so we prze gra "a wy bo ry, a jej miej sce

za j# "a Par tia Pra cow ni ków, za "o $o -

na przez przy wód ców zwi!z ko wych.

Wspó" two rzy "y j! rów nie$ klu by le wi cy

chrze %ci ja' skiej, so cjal de mo kra ci, mark -

si %ci, w tym szcze gól nie sil ni w Por to

Ale gre troc ki %ci. Kon tro wer syj ny to ro -

do wód…

W ad mi ni stra cji Por to Ale gre pa no wa"
wte dy kom plet ny cha os: pra cow ni cy ko -

mu nal ni nie otrzy my wa li pen sji od po -

nad dwóch mie si# cy, 98% bu d$e tu miej -

skie go po ch"a nia "y wy na gro dze nia

pra cow ni ków sa mo rz! do wych (!), wstrzy -

ma no re ali za cj# wszyst kich in we sty cji.

Na do da tek w kra ju hi per in fla cja si# -
gn# "a 1.774%. To ko lej na spe cy ficz na re -

ko men da cja…

Do daj my jesz cze do te go, $e w Pol sce

„bi bli!” ide olo gów bu d$e tu oby wa tel -

skie go jest ksi!$ ka pt. „Bez pa' stwa” Ra -

fa "a Gór skie go –nie w!t pli wie eru dy ty,

ale przede wszyst kim jed nej z naj wa$ niej -

szych po sta ci wspó" cze sne go ru chu…

anar chi stycz ne go w Pol sce. Je go pra ca jest

o ty le cen na, $e – b# d!c sam ide olo giem

anar chi zmu – au tor przy naj mniej nie

ukry wa tych ko rze ni… Dla nie go s! one

po wo dem do du my i prze ko na nia o tym,

jak wspa nia "ym wy na laz kiem jest bu -

d$et oby wa tel ski…

Ale mo $e nie war to cze pia& si# ro do wo -

dów i ko rze ni? W ko' cu nie one s! naj wa$ -
niej sze. W ka$ dym %ro do wi sku mo $e
prze cie$ na ro dzi& si# %wiet ny po -

mys"…Wy bra na na wet w naj bar dziej de -

mo kra tycz ny spo sób w"a dza nie wie prze -

cie$ wszyst kie go, nie zna ka$ de go

szcze gó "u, mo $e nie za uwa $y& ja kie go%
dro bia zgu i w efek cie prze oczy& ja k!% lo -

kal n! po trze b# lub cen n! ini cja ty w#. I tu

w"a %nie k"a nia si# idea bu d$e tu oby wa tel -

skie go. Z po zo ru rzecz si# wy da je bar dzo

pro sta. Z bu d$e tu gmi ny (mia sta) wy dzie -

la my ja k!% cz#%& (z re gu "y nie zbyt wiel k!)
i og"a sza my miesz ka' com: sa mi za de cy -

duj cie, jak t# ka s# po dzie li&. Ma cie ja ki%
cie ka wy po mys"? Nie pisz cie pe ty cji, nie

wy dep tuj cie %cie $ek za rad ny mi, tyl ko za -

dbaj cie o to, $e by od po wied nia licz ba wa -

szych s! sia dów uzna "a, $e po mys" jest na -

praw d# naj lep szy. Po tem za g"o su je cie.

Wy gra cie? To b# dzie cie mie li…

Nie do prze ce nie nia jest w"a %nie na dzie -

ja na znacz n! ak ty wi za cj# miesz ka' ców.

To war to%&, któ r! do ce nia ka$ dy %wia t"y
sa mo rz! do wiec. Ci, któ rzy uwa $a j!, $e "a -

twiej rz! dzi si# bier nym spo "e cze' stwem,

ni gdy nie po win ni rz! dzi& $ad n!, na wet

naj mniej sz! zbio ro wo %ci!. 

Ale to nie jest ta kie pro ste…

A
tym bar dziej ta nie. Przyj rzyj my si#
pod sta wie praw nej wpro wa dze nia

bu d$e tu oby wa tel skie go w gmi nie. Nie ma

spe cjal nych re gu la cji usta wo wych, wi#c
wszyst ko opie ra si# na zna nej sa mo rz! -
dow com kon struk cji kon sul ta cji spo "ecz -

nych „wzmoc nio nej” o… d$en tel me' sk!
umo w#. Bur mistrz (pre zy dent, wójt)

o%wiad cza, $e w pro jek cie bu d$e tu za re -

zer wu je od po wied ni! kwo t#. Ina czej mó -

wi!c – zo bo wi! zu je si#, $e to, co wy bio -

r! miesz ka' cy w tych – de fac to – kon sul -

ta cjach, przyj mie do re ali za cji. Rad ni

z ko lei zo bo wi! zu j! si#, $e ta ki w"a %nie bu -

d$et uchwa l!.
Do te go mo men tu wszyst ko to kosz tu -

je nie wie le wi# cej, ni$ zwy czaj ne kon sul -

ta cje. Co naj wy $ej do cho dzi pro ces zbie -

ra nia pro po zy cji, ich szcze gó "o wej

wy ce ny, spraw dze nia, czy pro po zy cja

jest re al na fi nan so wo i praw nie. Da si#
prze $y&…

Ale ide olo dzy wpro wa dze nia bu d$e tu

oby wa tel skie go, au to rzy spo rej licz by

ró$ no rod nych po rad ni ków i „pod r#cz ni -

ków” je go wpro wa dza nia ma j! o wie le da -

lej id! ce ocze ki wa nia wo bec lo kal nej

w"a dzy. (! da j! sze ro kiej ak cji pro mo cyj -

nej, in for ma cyj nej, pro pa gan do wej ("!cz -

nie z roz sy "a niem pocz ty do ka$ de go

miesz ka' ca), or ga ni za cji spo tka' miesz -

ka' ców, cz# sto stwo rze nia spe cjal nej ko -

mór ki w urz# dzie (czy taj: od de le go wa nia

ja kiej% licz by urz#d ni ków do ob s"u gi ca -

"e go pro ce su), zor ga ni zo wa nia sa me go

g"o so wa nia (prak tycz nie rów no rz#d ne -

go z or ga ni za cj! wy bo rów lub re fe ren -

dum). A to wszyst ko ju$ kosz tu je. Mi# dzy

baj ki mo$ na w"o $y& za po wie dzi, $e g"o -

so wa nie w lo ka lach wy bor czych, dla

zmniej sze nia kosz tów mo$ na oprze&
na wo lon ta riu szach. Ju$ wi dz# t# ar mi#
ch#t nych… A kto po tem od po wie

na ewen tu al ne pro te sty i za rzu ty sfa" szo -

wa nia wy ni ków (cho& by by "y one zu pe" -
nie bez pod staw ne i nie spra wie dli we)?

Przy k"a dy z ostat nich wy bo rów sa mo rz! -
do wych tyl ko po twier dza j! za sad no%&
mo ich obaw. Nie ste ty, ni gdzie nie uda "o
mi si# zna le)& rze tel ne go opra co wa nia, ile

tak na praw d# kosz tu je (lub kosz to wa "a by)

ca "a „ob s"u ga” stwo rze nia bu d$e tu oby wa -

tel skie go we dle ta kich wy ma ga'. Ile

do wy zna czo nych np. 3 mln z" trze ba jesz -

cze do li czy& (czy taj: sk!d% za bra&)?

Jak to dzia "a w prak ty ce?

Na
szcz# %cie w wi#k szo %ci pol skich

miast i gmin – tak na oko – wszyst -

ko od by wa si# w gra ni cach pew ne go

zdro we go roz s!d ku. Stwa rza si# pe wien

me cha nizm sk"a da nia pro po zy cji, udzie -

la nie zb#d nych in for ma cji i resz t# zo sta -

wia si# miej sco wym ak ty wi stom. To oni

ma j! prze ko na& swo ich s! sia dów, $e war -

to… Nie czas i miej sce na oma wia nie tu -

taj szcze gó "ów or ga ni za cyj nych ty pu:

czy g"o so wa& mo g! tyl ko za mel do wa ni,

czy mo $e te$ m"o dzi lu dzie ju$ od 16. ro -

ku $y cia, czy or ga ni zo wa ne s! spe cjal ne

„wy bo ry po wszech ne”, czy te$ trze ba

si# po fa ty go wa& do urz# du… Jak dzie lo -

na jest pu la pie ni# dzy np. na po szcze gól -

ne dziel ni ce? Czy g"o su je si# na je den wy -

bra ny pro jekt, czy sta wia si# punk ty kil ku

pro po zy cjom? To na praw d# kwe stie dru -

go rz#d ne. Naj wa$ niej sza jest od po wied)
na py ta nie: co w prak ty ce z te go wy ni ka?

Oto np. lo so wo prze ze mnie wy bra ne

(prze g"o so wa ne) pro po zy cje z jed ne go ze

%l! skich miast (prze gl!d in nych po ka zu -

je ja sno, $e pro po zy cje ob ra ca j! si# wo -

kó" do%& po dob nych te ma tów):

– ter mo mo der ni za cja bu dyn ku LKS 

– ok. 250 tys. z"o tych;

KRZYSZTOF 

KOSI*SKI
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– bu do wa si !ow ni na "wie #ym po wie -
trzu – 50 tys. z!o tych;

– plac za baw – 30 tys. z!o tych;
– re wi ta li za cja sta wu w par ku miej -

skim – ok. 170 tys. z!o tych;
– re mont uli cy (od ja kie go" skrzy #o wa -

nia do ja kie go" !u ku w pra wo) – 150 tys.
z!o tych.

Mo# na si$ u"miech n%& i za py ta&, czy
aku rat tyl ko ten je den plac za baw przy da! -
by si$ w mie "cie? Czy tyl ko ta jed na uli -
ca i to na tym jed nym od cin ku od skrzy -
#o wa nia do !u ku wy ma ga re mon tu?
Na pew no nie, ale z dru giej stro ny w!a "nie
tam miesz ka' cy po tra fi li si$ skrzyk n%&
(a mo #e ujaw ni! si$ zdol ny do po rwa nia lu -
dzi miej sco wy li der), co za owo co wa !o tym,
#e lu dziom chcia !o si$ za g!o so wa&. To jest
po wa# ny ar gu ment za tym, #e war to…

Po pu lizm ro !nie w si "#

Sk%d za tem mój (chy ba wy czu wal ny dla
Czy tel ni ków) nie ko' ca en tu zja stycz -

ny ton te go ar ty ku !u? Bo nie ste ty co", co
mo g!o by& faj n% ide%, za czy na by& ele men -
tem nie do ko' ca szla chet nej po li ty ki. Ob -
ser wu j$ zja wi sko ko lej nej wy mu szo nej po -
praw no "ci po li tycz nej, któ ra nie po zwa la
by& „prze ciw”. To ta ki swo isty ter ror. Nie
mo g$ by& prze ciw, bo na tych miast okrzyk -
n% mnie wro giem praw dzi wej de mo kra -
cji, za zdro "nie strze g% cym swo jej w!a dzy,
uwa #a j% cym oby wa te li za nie zdol nych
do po dej mo wa nia roz s%d nych de cy zji
itd. Znam wie lu sa mo rz% dow ców, któ rzy
mie li scep tycz ne zda nie na te mat bu d#e -
tu oby wa tel skie go. Wska zy wa li na fakt,
#e wspó! cze sna de mo kra cja opie ra si$
na sys te mie przed sta wi ciel skim i nie
po to lu dzie id% do wy bo rów, #e by po tem
de cy do wa& za tych, któ rych wy bra li. Nie
mo# na za prze czy&, #e jest to ja ki" lo gicz -
ny ar gu ment, z któ rym po win no si$ dys -
ku to wa& i spie ra&. Ale te raz ju# prak tycz -
nie #a den z nich g!o "no te go nie mó wi. To
nie po ko j% cy ob jaw. Skraj nym przy k!a dem
jest pre zy dent No wej So li Wa dim Tysz kie -
wicz, zde cy do wa ny prze ciw nik bu d#e tu
oby wa tel skie go, któ ry jesz cze nie tak
daw no po tra fi! otwar cie po wie dzie&: „To

po pu lizm, za prze cze nie funk cjo nu j! cej

de mo kra cji, gdzie w wol nych de mo kra tycz -

nych wy bo rach wójt, bur mistrz, pre zy dent

jest wy bie ra ny, by za rz! dza" gmi n!, by re -

ali zo wa" swój pro gram wy bor czy zgod nie

z wie lo let nim pla nem in we sty cyj nym i wie -

lo let nim pla nem fi nan so wym. Bo tu na gle

mo #e si$ oka za", #e zor ga ni zo wa na mniej -

szo%" wy %le wi$ cej sms -ów i prze for su je

co%, co w pla nach nie jest uj$ te”. Na wet
on w ostat nich wy po wie dziach ju# zmie -
ni! ton mó wi%c, #e wpro wa dzi! by bu d#et
oby wa tel ski w ka# dej chwi li, ale po pro -
stu „nie ma ka sy”...

Co jesz cze ra zi mnie w pol skiej prak -
ty ce wpro wa dza nia bu d#e tów oby wa tel -
skich? Wkra cza j% ca w nie po li ty ka. Je "li
ja ka" zor ga ni zo wa na si !a spo !ecz na jesz -
cze nie zd% #y !a wy st% pi& z tym po stu la -
tem, na tych miast ode zwie si$ lo kal na
opo zy cja (po li tycz na). Prze cie# to "wiet -
na oka zja, by za rzu ci& w!a dzy, #e t!u mi
oby wa tel sk% ak tyw no"&. Cz$"& pre zy -
den tów (bur mi strzów, wój tów) uzna !a
wr$cz, #e w ta kiej sy tu acji naj lep sz%
obro n% jest atak i wbrew swo im prze ko -

na niom z wiel kim en tu zja zmem rzu ci !a si$
do two rze nia bu d#e tu oby wa tel skie go.
Z ko lei tam, gdzie bu d#et oby wa tel ski ju#
jest, po ja wia si$ zja wi sko swo istej ry wa -
li za cji, kto jest lep szy (czy taj: hoj niej szy).
Ta kim przy k!a dem jest Ru da (l% ska, mia -
sto w nie naj lep szej wci%# kon dy cji fi nan -
so wej, gdzie na in we sty cje w ra mach 
bu d#e tu oby wa tel skie go w 2015 r. wy dzie -
lo no z bu d#e tu mia sta 2.375.000 z!. Pre -
zy denc ki pro jekt za k!a da! 2 mln z!. Kwo -
ta ta zo sta !a jed nak zwi$k szo na na wnio sek
rad nych.

Do te go wszyst kie go do !% czy !y na -
tych miast nie któ re mniej sze par tie po li -
tycz ne, któ re chc% upiec swo j% pie cze'
i za po wie dzia !y d% #e nie do stwo rze nia
usta wo we go obo wi%z ku two rze nia ta -
kich bu d#e tów.

Bu d#et oby wa tel ski ma w tej chwi li, jak
si$ sza cu je, pra wie 100 miast w Pol sce.
Du #o, ma !o? Za le #y, z czym po rów na&.
Wg ró# nych )ró de! po mys! bra zy lij skie -
go Por to Ale gre naj pierw roz prze strze ni!
si$ na Ame ry k$ Po !u dnio w% (w ro ku 2010
ta ki bu d#et mia !o po dob no po -
nad 500 miast na tym wiel kim kon ty nen -
cie). Bu d#et wraz z udzia !em miesz ka' -
ców re ali zu je te# 200 miast w Eu ro pie.
Jed ne )ró d!a po da j%, #e na ca !ym "wie cie
bu d#et oby wa tel ski ma 750 miast, in ne
mó wi%, #e na wet 1.500. Hmm… spo ry
roz rzut, je "li cho dzi o wia ry god no"& da -
nych… Ale na wet je "li przyj mie my t$
wy# sz% licz b$, to 100 miast w nie du #ym
kra ju eu ro pej skim, ja kim jest Pol ska, da -
je nam chy ba miej sce w "ci s!ej "wia to wej
czo !ów ce? Dla wie lu mo #e to by& po wód
do du my, u mnie ro dzi po dej rze nia o tzw.
owczy p$d…

Da$ ku rze grz# d#…

Gdzie" na ho ry zon cie ja wi% si$ ko lej -
ne – mo im zda niem – za gro #e nia. Oto

w me diach po ja wia j% si$ do nie sie nia
o wiel ko "ci bu d#e tów oby wa tel skich, ty -
pu: „In sty tut Ba da& Oby wa tel skich

w ogól no pol skim ra por cie na te mat bu d#e -

tów par ty cy pa cyj nych bar dzo wy so ko

oce ni' pro jekt re ali zo wa ny w D! bro wie

Gór ni czej. Tam do dys po zy cji miesz ka& -
ców od da no 8 mi lio nów z'o tych”. Al bo po -
ja wia si$ in for ma cja (do ty cz% ca 2013 r.),
#e w wiel ko "ci "rod ków prze zna czo nych
na bu d#et oby wa tel ski przo du je *ód)
z 30 mln z!. Na dru gim miej scu zna la z!a
si$ War sza wa z 26,2 mln z!, a na trze -
cim – Wro c!aw z 20 mln z!. Jed nak
o „rze czy wi stym pro spo !ecz nym na sta wie -
niu sa mo rz% dów” ma j% "wiad czy& nie
kwo ty, ale udzia! pro cen to wy bu d#e tu oby -
wa tel skie go w ca! ko wi tym bu d#e cie sa mo -
rz% du oraz w je go wy dat kach na in we sty -
cje. I na gle po ja wia j% si$ ma !o pol skie K$ ty,
gdzie w r$ ce miesz ka' ców od da no 3,4 mln
z!, a to sta no wi 3,4 proc. ca! ko wi te go bu -
d#e tu mia sta oraz po nad 17,6 proc. wy dat -
ków ma j%t ko wych. (wid ni ca i Kra -
"nik – od po wied nio pra wie 2 proc. ca !e go
bu d#e tu (ok. 12,4 proc. wy dat ków in we -
sty cyj nych) i 1,86 proc. (8,1 proc. wy dat -
ków in we sty cyj nych). W ta kim ze sta wie -
niu bu d#et oby wa tel ski *o dzi sta no wi
tyl ko 1 proc. ca! ko wi te go bu d#e tu mia sta.
„Mi zer nie pre zen tu je si$ War sza wa, gdzie

%rod ki prze zna czo ne na bu d#et oby wa tel -

ski sta no wi! za le d wie 0,18 proc. wszyst -

kich miej skich wy dat ków” – po da je PAP.
Jak skrz$t nie po li czo no, aby zrów na& si$
z K$ ta mi w pro cen tach, *ód) po win na po -
zwo li& miesz ka' com de cy do wa& o wy da -
niu 100 mln z!, Wro c!aw – 133 mln z!,
a War sza wa – pra wie pó! mi liar da! Gdzie
jest ja ka" roz s%d na gra ni ca? Oba wiam si$,
#e jej nie ma. Bo oto czy tam gdzie", #e
„au to rzy Oby wa tel skiej Stra te gii Ko ni -

na 2013-2020 chc!, by do 2018 ro ku

wszyst kie wy dat ki in we sty cyj ne za le #a 'y
od de cy zji oby wa te li”. Na praw d$ wszyst -
kie? Nie chc$ sam upra wia& de ma go gii,
ale je stem prze ko na ny, #e spo ro ab so lut -
nie nie zb$d nych dla gmi ny in we sty cji nie
zo sta nie zg!o szo nych ja ko pro jek ty oby -
wa tel skie.

Przed sa mo rz% da mi sta je wi$c spo re
wy zwa nie, jak z jed nej stro ny nie prze -
ciw sta wia& si$ sym pa tycz nej idei, a z dru -
giej – nie da& si$ po pu li zmo wi. Miesz ka' -
cy sa mi z sie bie nie opra cu j% np.
ca !o "cio we go sys te mu uk!a du dro go we -
go w mie "cie, ani nie stwo rz% pro gra mu
wiel kiej, cz$ sto kil ku let niej mo der ni za -
cji go spo dar ki wod no -"cie ko wej. +e ju#
o wy st$ po wa niu o do ta cje unij ne nie
wspo mn$…

Nie daj my so bie „wci sn%&” ja ko oczy -
wi stych ta kich np. stwier dze', jak to, #e
bu d#e ty oby wa tel skie pol skich miast
„w opi nii spe cja li stów ma j! licz ne man -

ka men ty i tyl ko co dzie si! ty z nich spe' nia

wszyst kie kry te ria ko niecz ne do te go, by

to przed si$ wzi$ cie na zwa" oby wa tel -

skim”. W opi nii ja kich spe cja li stów? Sa -
mo rz% dow cy i ich s!u# by s% na pew no te#
spe cja li sta mi. I to wca le nie gor szy mi…
+e by nie by !o, #e je stem „za, a na wet

prze ciw”, ty tu !em po in ty przy to cz$ ust$p
z de fi ni cji i opi su bu d#e tu oby wa tel skie -
go w in ter ne to wej Wi ki pe dii. Jak wia do -
mo, two rz% j% sa mi in ter nau ci, ale od by -
wa si$ to pod "ci s!ym nad zo rem
ad mi ni stra to rów. I oto czy ta my:

/…/ Ba da nia, a tak #e prak ty ka miast ko -

rzy sta j! cych z tej for my de mo kra cji uczest -

ni cz! cej wska zu j!, #e skut ku je on wy# sz!
ja ko %ci! #y cia, zwi$k szo nym za do wo le niem

z us'ug pu blicz nych, wi$k sz! przej rzy sto -

%ci! i wia ry god no %ci! w'adz pu blicz -

nych, wi$k szym udzia 'em w #y ciu pu -

blicz nym (szcze gól nie osób wy klu czo nych),

a tak #e edu ka cj! oby wa tel sk!.
I na tych miast po tym stwier dze niu po -

ja wi !a si$ uwa ga: (po trzeb ne %ró d"o).
Do tej po ry nikt te go )ró d!a nie wska za!…

!

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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La sy. Naj wi!k sze bo gac -
two "y cia na Zie mi. Daw niej
trwa #y. Dzi$ s% r% ba ne, nisz -
czo ne i ra to wa ne. Ich ma le j% -
ce za so by zma ga j% si! w nie -
rów nej wal ce z eko no mi%
$wia ta. Z roz wo jem i zy skiem.
Tak "e z ka ta stro fa mi. Dla te -
go ka" dy pa trzy na la sy ina -
czej. 

Dla za miesz ku j% cych g#! bi!
Pusz czy Ama zo& skiej la sy s%
ca #ym ich $wia tem. W Is lan -
dii s% tyl ko kar #o wa tym ga -
ikiem brzo zo wym, bo in ne go
nie ma. W Eu ro pie, szcze gól -
nie tej za chod niej, pra wie je
wy r% ba no. Nie bu dz% wiel -
kich emo cji ro sn% ce w ich
miej scu plan ta cje jed no ga -
tun ko wych i szyb ko ro sn% -
cych drzew. Tyl ko roz s% dek
na ka zu je, by by #o ich co raz
wi! cej. Tlen to czy ste po wie -
trze. Nie zb!d ny do "y cia.

W Pol sce la sy prze trwa #y
w bar dziej na tu ral nej po sta -
ci. S% do brem na ro do wym,
za rz% dza nym przez Pa& stwo -
we Go spo dar stwo Le $ne „La -
sy Pa& stwo we”. Ale nie ro sn%
sa me, „pod klo szem”. De -
gra do wa ne, ale i prze bu do -
wy wa ne "y j% dzi! ki le $ni -
kom...

Pol scy le !ni cy to szcze gól na za wo do wa
gru pa lu dzi. Nie za le" nie od pe# nio nych

przez nich funk cji. Po czy na j$c od tych
pod sta wo wych po na uko we. Za wsze pra -
cu j$ ra zem dla do bra wspól ne go. I w mo -
men tach naj trud niej szych dla la su i pod -
czas je go pie l% gno wa nia. Dla wie lu z nich
le !nic two by #o po wo #a niem, wzmoc nio -
nym tra dy cj$ ro dzin n$. Dla te go las trak -
tu j$ jak swój dru gi dom. Sp% dza j$ w nim
wi% cej cza su ni" w tym pierw szym. Nie -
za le" nie od te go czy s$ to szu mi$ ce knie -
je, la sy gór skie, czy – jak te na &l$ sku
– la sy ska "o ne, wy ma ga j$ ce szcze gól nej
tro ski i wie dzy. 

U!wia da mia j$ nam to "y cio ry sy wie lu
po ko le' pol skich le !ni ków. Ich god nym re -
pre zen tan tem jest mgr in". Bog dan Gie bu -
row ski, za st%p ca dy rek to ra ds. go spo dar -
ki le !nej w Re gio nal nej Dy rek cji La sów
Pa' stwo wych w Ka to wi cach.

Ju lian ka 

Wszyst ko za cz% #o si% w nad le !nic twie
Ju lian ka k. Z#o te go Po to ku, gdzie pra -

co wa# je go oj ciec. By #o to wy j$t ko we
miej sce. Trzy dzie !ci ki lo me trów od Cz% sto -
cho wy tyl ko ci sza i praw dzi wy, czy sty las.
Mie li !my ma lut kie go spo dar stwo na w#a -
sne po trze by, ule i nie wiel k$ upra w% zió#,
któ re tra fia #y do „Her ba po lu”. Po ma ga li !my

z sio str$ Bo "en k$ przy ich zbie ra niu i su -
sze niu. Tak „za ra bia li !my” na w#a sne po -
trze by. Mo "e tro ch% go rzej by #o zi m$, gdy
trze ba by #o wsta wa( o pi$ tej ra no, by do -
je cha( do szko #y w Cz% sto cho wie. Ale ju"
wio sn$, nie raz uda #o mi si% na mó wi( sio -
str%, by spó) ni( si% na po ci$g i po b#$ dzi(
po na szym ba !nio wym le !nym !wie cie. Gdy
tro ch% do ro s#em, to wa rzy szy #em oj cu w wy -
jaz dach go spo dar skich do la su.

Po tem by #o li ceum w Cz% sto cho wie,
w po #o wie na uki L.O. im. A. Mic kie wi cza
w Ka to wi cach. Ro dzi ce prze nie !li si% tu ze
wzgl% du na na sz$ edu ka cj%. (Oj ciec tra fi#
do Nad le !nic twa Murc ki, pó) niej do wy dzia -
#u ho dow li la su w OZLP w Ka to wi cach).
Mu sz% przy zna(, po Ju lian ce, „du si #em
si%” w prze my s#o wych Ka to wi cach. Prze -
"y #em miej ski szok. Za cz$ #em oszcz% dza(
na mo to ro wer, by móc po wra ca( do la su.
Zde cy do wa #em, "e b% d% stu dio wa( le !nic -
two, wspo mi na dy rek tor B. Gie bu row ski.
&wia do my wy bór za wo du nie za wiód#.

Stu dia na wy dzia le le !nym wów czas Wy" -
szej Szko #y Rol ni czej w Kra ko wie
(obec nie Uni wer sy tet Rol ni czy) tyl ko
ugrun to wa #y le !ny za pa# ab sol wen ta tej re -
no mo wa nej uczel ni. Zw#asz cza "e jej stu -
den ci za wo du uczy li si% nie tyl ko w jej mu -
rach. Przede wszyst kim w uczel nia nych
za k#a dach do !wiad czal nych, po sa do wio -
nych g#% bo ko w la sach. Ale na wet wów -

czas trud no by #o wy obra zi(
so bie, jak wiel kim wy zwa -
niem b% dzie pra ca le !ni ka
w gór no !l$ skiej aglo me ra cji. 

W Murc kach

Sta" roz po czy na w la sach
murc kow skich je sie ni$

1970 ro ku. Do k#ad nie w cza sie,
gdy ko' czy #a si% w tym miej -
scu dzia #al no!( gór nic twa od -
kryw ko we go, obec ne go tu
od XVII wie ku. Wi da( ogrom -
ne znisz cze nia. *y we ra ny
w zie mi po wy bra nym p#yt kim
w% glu. Wi do ków tak zde gra do -
wa ne go la su si% nie za po mi na.
Zw#asz cza "e po la tach b% dzie
go re kul ty wo wa# ja ko nad le !ni -
czy w Nad le !nic twie Ka to wi -
ce (wch#o n% #o ono wcze !niej -
sze nad le !nic twa: Murc ki,
Pa new ni ki i Imie lin). By #o to
du "e wy zwa nie, ale i na gro da.
Pó) niej tak "e sa tys fak cja, gdy
star szy syn Woj tek, pi sa# na stu -
diach le !nych pra c% ma gi ster -
sk$ z re kul ty wa cji te go „od -
kryw ko we go” la su. 

Dzi! s#y nie on g#ów nie z re -
zer wa tu „Las Murc kow ski”.
Z je go wie ko wych d% bów
– !wia dec twa Pusz czy &l$ -
skiej, po nad dwu stu let nich bu -
czyn i chro nio ne go w nim

wiel kie go bo gac twa ro !lin i zwie rz$t.
Tak "e z do strze gal ni, czy li wie "y wi do ko -
wej, wpi sa nej w no wo cze sny sys tem prze -
ciw po "a ro wy Re gio nal nej Dy rek cji La sów
Pa' stwo wych w Ka to wi cach.

O le sie, nie da si% nie my !le( na wet wte -
dy, gdy cz#o wie ko wi si% wy da je, "e zaj mie
si% czym! in nym, rów nie po "y tecz nym,
mó wi dyr. B. Gie bu row ski. Po sta "u
w Murc kach i pra cy w daw nym Nad le !nic -
twie Ko biór, zo sta je na czel ni kiem gmi ny
We so #a. Zdo by wa do !wiad cze nie we
wspó# pra cy z miej sco w$ ko pal ni$. Te mat
na co dzie' to tak "e szko dy gór ni cze.
Szcze gól nie, gdy do gmi ny trze ba do pro -
wa dzi( wo d%, bu do wa( dro gi, do my. Te -
mat bli ski pro ble mom la sów aglo me ra cji
gór no !l$ skiej, pod któ r$ wy do by wa si% w% -
giel na za wa#. Za czy na „ci$ gn$( wil ka
do la su”. Po wrót do nie go sta je si% oczy -
wi sty. Tra fia do Nad le !nic twa Ka to wi ce.

Zie lo ny pier $cie&

Tam trwa prze bu do wa drze wo sta nów,
roz po cz% ta na prze #o mie lat 50/60

przez !l$ skich le !ni ków. Pio nier ski mi me -
to da mi. Bez urz% do wej, war szaw skiej zgo -
dy, ale za apro ba t$ ów cze sne go wo je wo dy
Je rze go Zi%t ka. By j$ ja ko! za le ga li zo wa(
wy pra co wa no na &l$ sku ide% Le !ne go Pa -
sa Ochron ne go GOP. W prak ty ce wa run ki

Kadry
z "y cia le !ni ka

Dostrzegalnia przeciwpo!arowa w Murckach
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do prze bu do wy drze wo sta nów

czy li za st! po wa nia drzew igla -

stych bar dziej od por ny mi li -

"cia sty mi. I do wy bu do wa nia

w la sach aglo me ra cji o"rod -

ków pod miej skie go wy po czyn -

ku dla lu dzi pra cy. #rod ki na ten

cel po cho dzi $y g$ów nie z za k$a -

dów pra cy. 

Le "ni cy do brze wy ko rzy sta li

ten czas. La sy zy ska $y praw n%
ochro n!. Le "ni cy wkro czy li

z prze bu do w% wsz! dzie tam,

gdzie uzna li to za ko niecz ne.

W wi!k szym, ni& pla no wa no

roz mia rze. 

Bo trud no by $o pa trze' bez

emo cji gdy pa da $y ostat nie jo -

d$y, usy cha $y ma so wo "wier ki,

a las ba lan so wa$ na kra w! dzi to -

tal nej ka ta stro fy, wspo mi na dyr.

Gie bu row ski. Nie wa& ne by $o to, &e po ka& -
dym wej "ciu do la su, gdzie ru nem le "nym

by$ g$ów nie trzcin nik i in ne traw ska, cz$o -

wiek wy cho dzi$ brud ny i lep ki od py $u.

Czar ne spodnie, czar ne $yd ki pod ni mi. 

Re kul ty wo wa li "my las na po t! g!.
Z wiel k% na dzie j%. Sa dzi li "my du &o d! bów,

bu ków, olch i brzo zy, któ ra pierw sza re agu -

je na za gro &e nia "ro do wi ska. Cho' nie

ustrze gli "my si! b$! dów, wpro wa dza j%c
do la su m.in. odporny, lecz ob cy naszej

przyrodzie d%b czer wo ny. Zro bi li "my to,

co by $o wów czas mo& li we. Zy ska li "my

czas dla la su, któ ry pod no si$ si! po za pa -

"ci, za zie le nia$ od no wa. Tak &e czas dla 

sie bie, by szu ka' no wych roz wi% za(,

przy "pie sza' z po mo c% na uki po st!p w go -

spo dar ce le "nej. W su mie z kl! ski uczy ni'
ja ki" po &y tek. Gdy by "my nie pod j! li si! tej

prze bu do wy, mie li by "my dzi" las cher la -

wy, s$a by. Ma my na to do wo dy. W nie któ -

rych miej scach ce lo wo po zo sta wi li "my en -

kla wy sta re go, znisz czo ne go la su bez

na szej in ge ren cji. Po to, by ob ser wo wa',
co si! z nim sta nie? 

Mo& na go so bie dzi" obej rze' w Ka to -

wi cach. Ro sn% w nim da lej kar $o wa te, po -

skr! ca ne kil ku dzie si! cio let nie so sny. I po -

rów na', jak zmie ni$ si! las prze bu do wa ny.

Po ja "nia$, od m$o dzi$ si!. Sta$ si! bar dziej

la sem mo zai ko wym, bo wi! cej

jest w nim drzew li "cia stych,

ró& no wie ko wych. So sny, któ re

szyb ko ro s$y i da wa $y szyb ki

zysk s% w od wro cie. Do t%d
prze bu do wa li "my la sy, pod le -

g$e RDLP w Ka to wi cach na po -

nad 200 tys. hek ta rów. I prze -

bu do wu je my da lej. To za da nie

na la ta. Zw$asz cza &e po tra fi my

to ro bi' ko rzyst niej dla przy ro -

dy i kon dy cji la su. 

Dzi siej szy las mu si trwa', by

pe$ ni' swo je funk cje eko no -

micz ne, ochron ne, przy rod ni -

cze, edu ka cyj ne, spo $ecz ne

i wie le in nych. Za gro &e( mu nie

uby wa. Wr!cz prze ciw nie. Jest ich co raz

wi! cej.

Dla te go trze ba je wpi sa' na sta $e w trwa -

nie la su cy wi li za cyj ne go. Rzecz w tym, by

by' na nie przy go to wa nym i umie' „by'
m% drym po szko dzie”.

„Po !y tecz ne” kl" ski

T
ak sta $o si! po naj tra gicz niej szym

po &a rze, ja ki wy da rzy$ si! w Ru dach

Ra ci bor skich w 1992 ro ku. Sp$o n! $o po -

nad dzie wi!' ty si! cy hek ta rów la su. Uda -

$o si! go uga si' po pra wie mie si% cu mor -

der czej wal ki z &y wio $em. Wy da wa $o si!
wów czas, &e na ska &o nej i wy pa lo nej, wy -

ja $o wio nej do cna zie mi bez drzew, nie da

si! la su od two rzy'. Zw$asz cza &e pierw -

sze na sa dze nia gi n! $y. Na ukow cy – le "ni -

cy po mo gli la so wi po wró ci'. Zie le ni si!
dzi" po ho ry zont.

Po &ar zmo bi li zo wa$ nie tyl ko na uk! le -

"n%. Stwo rzo no no wo cze sny tech nicz nie

i lo gi stycz nie sys tem ochro ny prze ciw po -

&a ro wej. Z wie &a mi ob ser wa cyj ny mi, sys -

te mem b$y ska wicz nej $%cz no "ci, sa mo lo -

ta mi, l% do wi ska mi, ba se na mi wod ny mi

po "ród la su. Po wsta $y naj no wo cze "niej sze

obiek ty szkó$ kar skie, bez piecz ne tech no -

lo gicz nie prze cho wal nie na sion, ban ki

ge ne tycz nych za so bów naj do -

rod niej szych pol skich drze wo -

sta nów. Ma te ria $u siew ne go

i szkó$ kar skie go pol skim la som

nie za brak nie.

Re gio nal na Dy rek cja La sów

Pa( stwo wych za dba $a te&
o wy so kiej kla sy spe cja li stycz -

ne po jaz dy, przy sto so wa ne

do me cha nicz nej "cin ki po wa -

lo nych drzew po kl! skach.

Szyb ko usu wa j% te po hu ra ga -

nach, wi chu rach "nie& nych,

zja wi skach sza dzi i oki "ci.

Udra& nia j% dro gi i doj "cia do li -

nii ener ge tycz nych nie mal b$y -

ska wicz nie.

W opi nii dyr. Gie bu row skie -

go, naj wa& niej szym osi% gni! -
ciem po kl! skach la sów jest

zdol no"' przed si! bior stwa La -

sy Pa( stwo we do od twa rza nia po ten cja $u
bio lo gicz ne go drze wo sta nów i za cho wa -

nia ich za so bów ge no wych. Gdy by LP jej

nie po sia d$y, trud no so bie wy obra zi' la sy

be skidz kie bez "wier ków isteb nia( skich

i in nych do rod nych drzew, któ re nie wy -

trzy ma $y naj pierw na po ru za nie czysz -

cze(, po tem ata ku kor ni ka.

Na szcz! "cie wcze "niej ze bra no nasiona

od naj oka zal szych jo de$, bu ków i d! bów,

któ re owo cu j% co kil ka lat. Zgro ma dzo no

ich za pa sy, któ re cze ka j% na swój czas

w Kar pac kim Ban ku Ge nów. Le "ni cy po -

sa dz% je w miej scach, gdzie ro "li ich le "ni

ro dzi ce. Tra fi% one na upra wy po chod ne,

by wy kie$ ko wa' i pod ro sn%'. Dla przy -

sz$ych po ko le(. 
Gdy by za gro &o ny las po zo sta wi' je go

na tu ral nej suk ce sji, mu sie li by "my cze ka'
a& uro "nie za dzie si%t ki, a mo &e na wet set -

ki lat. Dla te go sta ra my si! je go wzrost przy -

"pie sza', ale nic na si $!, mó wi dyr. Bog dan

Gie bu row ski. Za sa dy ho dow la ne la su s%
"ci "le okre "lo ne, co raz bli& sze na tu rze. Na -

wet je "li wy ko nu je my zr! by zu pe$ ne drzew

na ce le go spo dar cze, ro bi%c miej sce ich na -

st!p com, po zo sta wia my co naj mniej pi!'
pro cent zr! bo wej po wierzch ni w sta nie nie -

na ru szo nym. Po to, by sta re drze wo w spo -

sób na tu ral ny ob umar $o, roz $o &y $o si!
i sta $o &e ro wi skiem dla pta ków,

ga dów czy schro nem dla le -

"nych zwie rz%t. Tak dzie je si!
i w la sach ni zin nych i w Be ski -

dach. Zgod nie z za sa d% wie lo -

funk cyj nej, co raz bar dziej rów -

no wa &o nej go spo dar ki le "nej. 

Gdy py tam Dy rek to ra czy

wy obra &a so bie &y cie bez la su,

gdy przyj dzie po ra na za s$u &o -

ny wy po czy nek, z u"mie chem

od po wia da tek stem ze swo jej

spor to wej ko szul ki: „Pra ca al -

bo zdro wie. Wy bór na le &y
do cie bie”.

JO LAN TA 

MA TIA KOW SKAPrzed rekultywacj! lasu debata w terenie

Mgr in". Bogdan Gieburowski w lesie po #niego$omach
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Odchwi li wy sta wie nia
sztu ki Ha no cha Le vi-

na w Te atrze IM KA w War sza-
wie w 2010 ro ku, sztu k! po z-
na li ju" wi dzo wie Kra ko wa
i Rze szo wa. W grud niu 2014
ro ku, tu" przed #wi! ta mi, przy-
szed$ czas na Cz! sto cho w!.
Tro je ak to rów – Mi cha$ Ku la
(Szmu el Sprol), An to ni Rot
(Jo ha nan Cin ger baj), ale prze-
de wszyst kim Aga ta Ocho ta -
-Hu ty ra (Be la Ber lo) pod kie-
run kiem re "y se ra An drze ja
Bart ni kow skie go po sta no wi li
przy po mnie% dia gno z! wspó$-
cze sno #ci izra el skie go dra ma-
to pi sa rza. Sztu k! za po wia da no
ja ko smut n& ko me di! po dob n&
cho% by do utwo rów Sa mu ela
Bec ket ta.

I rze czy wi #cie, na Sce nie
Ka me ral nej im. Iwo Gal la by -
$o we so $o, smut no i strasz no.
Naj pierw po ja wia si! #miech.
Ka" da z po sta ci re ali zu je bo-
wiem mo del ko me dio we go nie udacz ni ka,
któ ry ma rzy o szcz! #ciu, jed nak nie znaj-
du je od po wied niej re cep ty, by je osi& gn&%,
a mo "e ra czej nie po tra fi zre ali zo wa% obo-
wi& zu j& ce go w spo $e cze' stwie mo de lu
nor mal no #ci czy jed ne go z po rad ni ko-
wych sce na riu szy. Widz #mie je si! wi!c
z nie #mia $o #ci i sek su al nej nie po rad no #ci
Cin ger ba ja, a je go #miech wkrót ce zmie-
nia si! w ner wo wy chi chot przy ka" dym ko-
lej nym po wtó rze niu s$o wa pre zer wa ty wa
lub je go sy no ni mu (jak w za ba wie „po mi-
dor” z dzie ci! cych lat). (mie je si! tak "e
z gro te sko wych roz wi& za' te atral nych,
gdy np. trup Spro la roz ma wia na cmen ta-
rzu z no wy mi s& sia da mi (jak w dia lo gach
zmar $ych), a na st!p nie w ciem nej sa li po-
ja wia si! pod #wie tlo ny la tar k& (jak na ko-
lo niach), by opo wie dzie% o nie ozna czo nym
ter mi nie s& du osta tecz ne go i z$o "y% wy zna-
nie nie wia ry w nie sko' czo no#%. (mie je si!
wresz cie, po nie wa" przy szed$ na ko me di!.

Ale gdy w #wie cie przed sta wio nym nic
si! nie zmie nia, a ko me dio we sy tu acje bu-
k su j&, nie po su wa j&c ak cji ani o cen ty metr,
po ja wia si! smu tek wzmoc nio ny jesz cze
fak tem, "e opo wie#% do#% nie po strze "e nie
ob j! $a swo im za si! giem rów nie" wi dow-
ni!. U#wia do mie nie so bie te go fak tu mo -
"e prze ra zi%, ale przy cho dzi nie ub$a ga nie,
bo jak d$u go mo" na si! #mia% z pre zer wa-
tyw. Tym spo so bem sztu ka z ko me dii, a na-
wet far sy, prze kszta$ ca si! je #li nie w tra-
ge di!, to na pew no w dra mat.

Far s! za po wia da ju" uk$ad po sta-
ci – dwóch m!" czyzn i ko bie ta to prze cie"
ty po wy trój k&t o za bar wie niu ero tycz nym.
Sche mat wy da rze' od wo $u je si! jed nak
dowzor ca ko me dio we go, gdy #lub mia$ wy-
zna cza% fi na$ i ocze ki wa ny hap py end.
Ka" da po sta% ma swo j& idée fi xe: ap te kar-
ka chce wzmoc ni% po zy cj! ryn ko w& prze-
j! tej w$a #nie fir my, urz!d nik od k$a da pie ni&-
dze na ja ki# bli "ej nie okre #lo ny cel, wresz cie
Sprolda rem nie pró bu je spie ni! "y% odzie dzi-
czo ny po oj cu ma j& tek, 10 ty si! cy pre zer-
wa tyw au stra lij skich, a je go sy tu acja wraz
z up$y wem cza su sta je si! co raz bar dziej ab-

ujaw nio ne wcze #niej ce chy
i prze kszta$ ca j&c ich w jesz cze
wi!k szych dzi wa ków.Iwów czas
do sta j& od lo su jesz cze jed n&
szan s!, po now nie spo ty ka j& si!
i… roz sta j&. Tak jak by ja ki# z$y
duch poraz ko lej ny znich za kpi$.
Oka zu je si! bo wiem, "e nie po-
tra fi& "y% ina czej, "e zbyt moc-
no za p! tli li si! w so bie, w swo-
ich na tr!c twach i dzi wac twach.
Ma j& k$o pot nie tyl ko z sek sem,
ale przede wszyst kim z na wi&-
za niem trwa $ej re la cji, cho% ma-
rz& o niej nie ustan nie i bo j& si!,
"e "y cie przej dzie obok nich.
Trud no jed nak stwier dzi%, czy
rze czy wi #cie pra gn& mi $o #ci,
czy mo "e je dy nie czu j& strach
przed sa mot no #ci& al bo po trze-
bu j& sta bi li za cji.

Po sta cie funk cjo nu j& po dob-
nie jak mu zy ka w spek ta klu,
któ r& na "y wo two rzy przy u"y-
ciu lo ope ra Mar cin Ru mi' ski.
Roz ma ite od g$o sy ak to rów (pu-

ka nia, sa pa nia, wy da wa ne d)wi! ki) s&
na tych miast za p! tla ne. To pod kre #la nie-
po wta rzal no#% ka" dej chwi li, ka" de go
przed sta wie nia, wy ra "a emo cje i na stro je
po szcze gól nych po sta ci. A jed no cze #nie
ujaw nia, "e od g$o sy nie za ni ka j& tak $a two,
ale wy pe$ nia j& i prze kszta$ ca j& prze strze'.

Jed n& z g$ów nych cech in sce ni za cji jest
jej me ta te atral no#%. Be la Ber lo jest prze cie"
qu asi -nar ra tor k&. To ona po ka zu je wi dzo wi
#wiat ze swo jej per spek ty wy, awcz! #ci dru-
giej pu blicz nie za k$a da pe ru k!, by ujaw ni%
up$yw cza su, a po za tym ana li zu je swo je
upodo ba nia te atral ne. Pod ko niec cz! #ci
pierw szej Be la wraz z Jo ha na nem id&
na ja k&# nie #miesz n& ko me di!, a po dwu-
dzie stu la tach ap te kar ka wra ca do tej sy tu -
acji, by wy ja wi%, "e naj bar dziej lu bi mo ment,
gdy w za ciem nio nej jesz cze sa li ocze ku je
na pod nie sie nie kur ty ny. To wy zna nie wpi-
su je j& wgro no po sta ci po szu ku j& cych, amo -
"e na wet t! sk ni& cych, któ re ob ser wu j&
#wiat z okna i ma rz& o in nym "y ciu.

Wprzy pad ku Sprze daw ców gu mek wa"-
niej sze jest jed nak za ciem nie nie po spek-
ta klu, po nie wa" do pie ro wów czas po sta-
wio ne przez sztu k! py ta nia do cie ra j&
do od bior cy. Pod ba nal nym chwi la mi tek-
stem to czy si! prze cie" roz gryw ka o wspó$-
cze sno#%, o miej sce uczu% i kon dy cj!
cz$o wie ka. Nie wia do mo, czy w #wie cie jest
jesz cze miej sce na mi $o#%? Czy za st& pi$ j&
zu pe$ nie j! zyk han dlo wy (zna ny cho% by
z O!en ku Go go la)? Czy sym bo lem wspó$-
cze sno #ci jest czek czy gum ka, spro wa dza-
j& ca mi $o#% do za spo ko je nia sek su al ne go
bez zo bo wi& za', co two rzy/utrwa la kul tu-
r! u"y cia? I czy w ta kim #wie cie hap py end
jest jesz cze mo" li wy?

JO AN NA WA RO* SKA

Ha noch Le vin: Sprze daw cy gu mek, prze-
k$ad: Agniesz ka Olek, re !y se ria: An drzej Bart-
ni kow ski, sce no gra fia: Wan da Ko wal ska, mu-
zy ka: Mar cin Ru mi" ski, aku sty ka: Do mi nik
G#o wac ki. Pre mie ra: Te atr im. Ada ma Mic kie-
wi cza w Cz$ sto cho wie – Sce na ka me ral na 20
grud nia 2014 r. 

sur dal na. Po sta% gra na przez Mi cha $a Ku -
l! jest chy ba naj bar dziej po dej rza na. To tro-
ch! nie bie ski ptak, tro ch! ku si ciel, któ ry
przed po zo sta $y mi roz ta cza wi zje szcz! #cia,
jed no cze #nie unie mo" li wia j&c ich wspól ne
"y cie. Ma rów nie" nie zwy k$y dar nar ra cyj-
ny (to uro dzo ny uwo dzi ciel, dzi wi wi!c, "e
nie spraw dza si! ja ko akwi zy tor) – po tra fi
wci& gn&% ka" d& zpo sta ci wswo j& opo wie#%;
ap te ka rzów nie obie cu je szcz! #cie,
a przed Cin ger ba jem roz ta cza wi zj! Tek sa-
su, czy li sek su al ne go ra ju.

Cz! sto chow ski spek takl roz gry wa si! tro-
ch! obok tek stu Le vi na i wy po wia da nych
na sce nie s$ów. Zresz t& w pol sz czy) nie j!-
zy ko wy ob raz sek su al no #ci oscy lu je mi!-
dzy wul gar no #ci& a in fan tyl no #ci&, co by -
$o pew nie tym wi!k szym wy zwa niem dla
t$u ma cza (Agniesz ka Olek). In sce ni za cja nie
d& "y do re ali stycz nej od po wied nio #ci mi!-
dzy s$o wem a ge stem, ani tym bar dziej
do je go uzu pe$ nie nia. Te atral ny j! zyk wy-
bra ny do opo wie #ci o re la cjach dam sko -m!-
skich jest nie mal asce tycz ny. Sce no gra fia
(Wan da Ko wal ska) ogra ni cza si! do wi sz&-
cej w tle #cian ki z kwa dra to wym otwo rem,
któ ry s$u "y ja ko okien ko ap te ki, ale rów nie"
wy zna cza miej sce ocze ki wa nia pi!k nej
Be li na klien tów i ad o ra to rów. Tyl na #cian-
ka nie co sp$y ca sce n!, prze su wa ak to rów ku
wi dzo wi i sta je si! t$em dla ko lo ro we go
#wia t$a, two rz& ce go na strój po szcze gól nych
sy tu acji. Na prze dzie sce ny znaj du je si! jesz-
cze $aw ka oraz mi kro fo ny. Asce z! te atral-
n& po t! gu je wy ko rzy sta nie je dy nie kil ku re -
kwi zy tów – la tar ki, a przede wszyst kim
ba lo ni ków, czy li ty tu $o wych gu mek.

Spek takl sk$a da si! z dwóch cz! #ci,
mi! dzy któ ry mi up$y wa 20 lat. Oka zu je si!
jed nak, "e bo ha te ro wie znaj du j& si! do k$ad-
nie w tym sa mym miej scu (rze czy wi stym,
spo $ecz nym i men tal nym), cho% ma j& nie-
co si wych w$o sów i wy da j& si! lek ko przy-
ku rze ni. Ta me ta mor fo za, wy wo $a na in nym
u$o "e niem cia $a i spo so bem po ru sza nia si!,
to je den z ele men tów po pi su ak tor skiej gry.

Wcz! #ci dru giej sa mot no#% do skwie ra po-
sta ciom co raz bar dziej, wy ol brzy mia j&c

Gum ki BB
Aga ta Ocho ta -Hu ty ra (Be la Ber lo)
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Daw no, daw no te mu
za dy rek cji Ja na Kle men sa
Te atr Za g!" bia s!y n#! far sa -
mi. Zda rza !o si", $e wy sta -
wia na na tej sce nie kla sy ka
nie bu dzi !a uzna nia wi dzów
i re cen zen tów, ale far sy
w So snow cu ba wi !y wszyst -
kich. Wbrew po zo rom to
wca le nie ta kie !a twe. Uda -
na far sa to nie tyl ko za baw -
na fa bu !a, bez cy ni zmu i or -
dy nar nych dow ci pa sów plus
lek ka r" ka re $y se ra, ale
przede wszyst kim $e la zna
dys cy pli na (nie mo$ na ni cze -
go prze ry so wa%), wdzi"k
i pew ne go ro dza ju fi ne zja ze
stro ny ze spo !u ak tor skie go,
ina czej mó wi#c – ak tor stwo
na naj wy$ szym po zio mie. 

Te atr Za g!" bia na wi# za!
do tej sta rej tra dy cji

i w lu tym po ja wi !y si" na so -
sno wiec kiej sce nie nie jed na,
ale dwie far sy! Pierw sza Fran -
ci sa Ve be ra za ty tu !o wa na
„Naj dro$ szy” i dru ga: „Bo eing Bo eing”
Mar ca Ca mo let tie go fir mo wa na przez
Sce n" Ini cja tyw Ak tor skich. Za nim za -
ch" c" do obej rze nia obu za baw nych
przed sta wie% zdra dz", $e o ile na „Naj -
dro$ szym” zna ko mi cie ba wi !em si"
pod czas dru giej cz" &ci – w pierw szej
wal cz#c ze snem, to na „Bo ein gu” wraz
z ca !# wi dow ni# &mia !em si" od pierw -
szej sce ny… Tak czy siak bar dzo bra ku -
je nam u&mie chu na co dzie% – z so sno -
wiec kie go te atru lu dzie wy cho dz#
ra do &ni i nikt na ni ko go nie ry czy
na par kin gu. Do bra far sa po tra fi od mie -
ni' naj wi"k sze go gbu ra i chwa !a jej za to.

„Bo eing, Bo eing” to ko me dio wy me -
ga hit, któ ry tra fi! do Ksi" gi Re kor dów
Gu in nes sa z po wo du ilo &ci te atral nych re -
ali za cji na ca !ym &wie cie, we d!ug jed nych
(ró de! gra ny w 55, we d!ug in nych w 57
kra jach &wia ta. Nie gdy& po pu lar ny by!
prze k!ad Hen ry ka Ro stwo row skie go
pod ty tu !em „La ta j# ce na rze czo ne” po -
ka zy wa ny z wiel kim po wo dze niem rów -
nie$ w So snow cu 30 lat te mu. Re $y se -
ro wa! wów czas wspo mnia ny Jan
Kle mens, któ re mu asy sto wa! i za ra zem
wcie li! si" w ro l" Ber nar da obec ny dy -
rek tor te atru Zbi gniew Le ra -
czyk. Przy tej oka zji mu sz"
wspo mnie' dwie uro cze ak tor -
ki, któ rych prze za baw nych
kre acji nie za po mn": le gen d"
tam tych lat Ew" Ni ja ki i Kry -
sty n" Gaw ro% sk#. 

No we go prze k!a du far sy
Ca mo let tie go do ko na! mistrz
prze no sze nia naj za baw niej -
szych tre &ci ory gi na !ów w pol -
skie re alia Bar tosz Wierz bi" -
ta, któ re go ko cha my za pol skie
wer sje j" zy ko we ta kich ki no -
wych szla gie rów jak Shrek, Se -

zon na mi sia, Skok przez p!ot

czy Ma da ga skar. Wierz bi" ta
nie tyl ko prze t!u ma czy!, ale

Marc Ca mo let ti zmar!
w 2003 r. w wie ku 80 lat.
Do dzi siaj je go ko me die nie -
zmien nie ba wi# wi dzów na ca -
!ym &wie cie. Po cz#t ko wo by!
ar ty st# ma la rzem, wkrót ce za -
cz#! pi sa' sztu ki te atral ne.
Naj g!o &niej sza z nich to po pu -
lar na do dzi siaj „Per !a”.
W 1960 r. na pi sa! swój naj -
wi"k szy prze bój „Bo eing
Bo eing”, który w ostat nich la -
tach nie scho dzi z pol skich
scen – w war szaw skim Te -
atrze Buf fo wy re $y se ro wa! go
Ga briel Gietz ky, w kra kow -
skim Te atrze Ba ga te la – Pa we!
Pi te ra, w S!up sku – Mar cel
Wier ci chow ski, wy sta wia ny
jest tak $e w !ódz kim Te atrze
Po wszech nym. No i te raz
w So snow cu – s# dz#c z $y wio -
!o wej re ak cji pu blicz no &ci –
zago&ci! na d!u go!

Fran cis Ve ber au tor „Naj -
dro$ sze go”, ko lej nej far sy
gra nej w Te atrze Za g!" bia
do brze zna ny jest so sno -

wiec kiej wi dow ni z po ka zy wa nych
nie daw no na tej sce nie ko me dii „Plot -
ka” i „Ko la cja dla g!up ca”. Au tor pre -
fe ru je nie co bar dziej wy ra fi no wa ny
dow cip, przez co trud niej za wo jo wa'
wi dow ni" i nie re agu je ona tak $y wio -
!o wo jak na „Bo ein gu”. Wy re $y se ro wa!
„Naj dro$ sze go” – jak na mój gust
zbyt spo koj nie, w pierw szej cz" &ci
wr"cz sen nie – Pa we! Aigner. Tu sza -
le% stwo za czy na si", gdy sce na na le $y
do Zbi gnie wa Le ra czy ka (Jo nvil le),
Grze go rza Kwa sa (To ulo use) i Ma! go -
rza ty Sa dow skiej (Chri sti ne). Edy ta
Osto jak (Ol ga) do bra jest we wszyst -
kim, to te$ i w far sie &wiet nie so bie ra -
dzi, ale ju$ g!ów ny bo ha ter Pi gnon (Mi -
cha! Ba !a ga) – nie ste ty nie… Bra ku je
m!o dym ak to rom tak nie zb"d nej odro -
bi ny wdzi" ku i fi ne zji. Mam na dzie j",
$e z ka$ dym przed sta wie niem b" dzie
le piej. Pre mie ra za wsze m!o dych stre -
su je…

Ce lo wo nie przy bli $a !em tre &ci obu
fars, bo to nie ma naj mniej sze go sen -
su, naj wa$ niej sze wszak s# sy tu acje,
dia lo gi i oczy wi &cie drzwi z po ja wia -

j# cy mi si" i zni ka j# cy mi
w nich ak to ra mi.

WI TOLD KO CI) SKI

Te atr Za g!" bia w So snow cu:
Fran cis Ve ber – Naj dro! szy,
prze k!ad: Bar ba ra Grze go rzew -
ska, re $y se ria: Pa we! Aigner,
sce no gra fia: Mag da le na Ga jew -
ska, mu zy ka: Piotr Kli mek. Pre -
mie ra: 13 lu te go. 2015 r.

Marc Ca mo let ti – Bo eing, Bo -
eing w t!u ma cze niu Bar to sza
Wierz bi" ty, re $y se ria i sce no -
gra fia: Woj ciech Le &niak. Spek -
takl zre ali zo wa ny w ra mach
pro jek tu Sce na Ini cja tyw Ak tor -
skich. Pierw szy po kaz: 3 stycz -
nia 2015 r.

i od &wie $y! trosz k" przy ku rzo ne go sta -
rusz ka ja kim jest ju$ nie w#t pli wie „Bo -
eing, Bo eing” i dzi" ki te mu brzmi dzi siaj
re we la cyj nie. Po to t!u macz nie si" gn#!
Woj ciech Le &niak i to ju$ by !a po !o wa
suk ce su! Resz t" za pew ni !a spraw na re $y -
se ria i ulu bie% cy so sno wiec kiej wi dow -
ni, czy li ak to rzy! Na sce nie rz# dzi wca -
le nie g!ów ny bo ha ter Maks, daw niej
Ber nard (Piotr Za wadz ki), ale go spo sia
Nad ia, w tej ro li Ma ria Bie% kow ska, któ -
ra wspa nia le pu etu je sce ny – pal ce gry('
i brzu chy trzy ma', ina czej po p" ka j# ze
&mie chu. Part ne ru je jej god nie Woj ciech
Le &niak (Pa we!) – mi ny, ge sty, kro ki nie
do pod ro bie nia, je dy ne i nie po wta rzal ne.
Trzy ste war des sy, ko chan ki -na rze czo ne
g!ów ne go bo ha te ra to trzy ca! ko wi cie od -
mien ne cha rak te ry: Be ata Deut sch man ja -
ko Jo han na to $y wio !o wa kwin te sen cja
nie miec ko &ci, Agniesz ka Bie% kow ska
(Ja net) to sym bol ame ry ka% skie go wy -
zwo le nia i bra ku uczu' wy$ szych, no
i Ewa Kop czy% ska (Jo la) ja ko Po lka
oczy wi &cie za ko cha na, za bor cza i cwa na,
któ ra w ko% cu za ci# gnie Ber nar da do o! -
ta rza i da mu po pa li', ze m&ci si"
za wszyst kie dziew czy ny &wia ta… 

Palce gry(' 
i brzuchy trzyma'

„Naj dro" szy”. Na zdje ciu od le wej: Grze gorz Kwas (To ulo use), Mi cha! Ba -

!a ga (Pi gnon) i Ma! go rza ta Sa dow ska (Chri sti ne).

„Bo eing, Bo eing”. Na zdj# ciu Ma ria Bie$ kow ska (Nad ia) i Woj ciech

Le %niak (Pa we!)
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M
I mu pre fe ro wa ne go w na szym #ro do wi -

sku przez dwa po przed nie po ko le nia,
a wi$c od mu zy ki „z mi sj%”, ma j% cej nas
uwznio #la& czy wr$cz umo ral nia& (te -
go nie cier pi$), zbli 'a j%c si$ do wspó( -
cze sne go „zglo ba li zo wa ne go” stan dar -
du mu zy ki po wa' nej, któ r% za zwy czaj
ko ja rzy si$ z post mo der ni zmem, ze
wzgl$ du na po s(u gi wa nie si$ twór ców
ele men ta mi gry z tra dy cj%, po dej mo wa -
nie ró' nych za bie gów kwa li fi ku j% cych
si$ ja ko „trans me dial no#&” itp. Z pre zen -
to wa nych na kon cer cie utwo rów po do -
ba (o mi si$ mi mo wszyst ko naj bar dziej
„mo no me dial ne” Cza so ja !nie nie Prze -
my s(a wa Schel le ra, b(y sko tli wy efekt
cie sze nia si$ uro d% d)wi$ ków, per fek -
cyj nie na pi sa ny i za pew nia j% cy nie usta -
j% c% ra do#& s(u cha nia.

Kord i Ga vry ly uk w NO SPR

Wkla sycz nym re per tu arze (Beetho -
ven: Ero ica, Czaj kow ski: I kon cert

for te pia no wy) za pre zen to wa (a si$ 5 lu -
te go w swo jej sie dzi bie or kie stra NO SPR
pod ba tu t% Ka zi mie rza Kor da. So li st%
w utwo rze Czaj kow skie go by( wy bit ny
wir tu oz Ale xan der Ga vry ly uk, na zy -
wa ny „wspó( cze snym Ho ro wit zem”,
nie ty le ze wzgl$ du na in dy wi du alizm
czy wr$cz kon tro wer syj no#& in ter pre ta -
cji, z któ rych zna ny by( sta ry ro syj ski
mistrz, co z uwa gi na fe no me nal ne
zdol no #ci wir tu ozow skie. Pu blicz no#&
z za j$ ciem #le dzi (a gr$ Ga vry ly uka,
któ ry za pro po no wa( uj$ cie Kon cer tu b -

-moll zu pe( nie po zba wio ne ro syj skie go
„so su”, per fek cyj ne tech nicz nie, uj mu -
j% ce pi$k nem brzmie nia for te pia nu,
szcze gól nie w pia no. Na bis za gra( Ga -
vry ly uk – tym ra zem „z uczu ciem”, ale
rów nie' prze pi$k nym d)wi$ kiem Nok -

turn Des -dur op. 27 nr 2 Cho pi na.
Dru g% cz$#& kon cer tu wy pe( ni (a

III Sym fo nia Es -dur Beetho ve na. Po pro -
wa dzi( j% Kord w do#& wol nych tem -
pach (wy j%w szy, oczy wi #cie dwie ostat -
nie cz$ #ci), a ca (o #ci na da( wy miar
bar dzo po wa' ny, mie rz%c si$ z he ro icz -
n% le gen d% utwo ru, o któ rym na pi sa(
nie gdy# Wi told Hu le wicz ja ko o po -
dwój nym por tre cie – Na po le ona i sa me -
go Beetho ve na: „dwóch lu dzi ni skich,
przy sa dzi stych, o sze ro kich ba rach,
moc nych ko #ciach i upo rnym kar ku,
[któ rzy] jed n% pa r% d(o ni prze ora li ca -
(y #wiat”. Ksi%' ka Hu le wi cza nie ste ty
nie osta (a up(y wo wi cza su, utwór
Beetho ve na – tak. Kry ty cy wie de* -
scy, któ rzy by li #wiad ka mi pra wy ko na -
nia, mó wi li 'e wznio s(o#& Ero iki jest tak
rzad kiej ma te rii, i' s% sia du je z dzi -
wac twem. Po dwu stu la tach z ok(a dem,
ja kie mi n$ (y od owej pre mie ry, na dal 'y -
wo in te re su je nas owo „dzi wac two”,
a wznio s(o#& – na szcz$ #cie nie kr$ pu -
je, jak nie któ re wspó( cze sne utwo ry, któ -
rych au to rzy z gó ry nas za pew nia j%, 'e
na pi sa li rze czy wa' ne i wiel kie.

MAGDALENA"DZIADEK

nie +u kasz Za ($ ski. Roz #pie wy wa( si$
z arii na ari$, a je go po sta wa i ge sty by -
(y #ci s(ym od ro bie niem lu bia nej i do brej
ope ret ko wej kon wen cji. Pu blicz no#&
ko cha #pie wa ków i Straus sa, wi$c suk -
ces by( zu pe( ny.

M!o da mu zy ka w NO SPR

Wte go rocz nej bo ga tej ofer cie NO -
SPR fi gu ru je ca (y cykl kon cer tów

Or kie stry Mu zy ki No wej. Spe cja li za cja
ze spo (u zde fi nio wa na jest w je go na -
zwie. Na kon cer cie, któ ry mia( miej -
sce 25 stycz nia (dy ry go wa( Szy mon By -
wa lec, ja ko so li sta wy st% pi( fa go ci sta
Ma te usz S(o mia ny), us(y sze li #my mu -
zy k$ naj now sz%. Od by (y si$ a' trzy pra -
wy ko na nia utwo rów m(o dych kom po -
zy to rów zwi% za nych z ka to wic k%
Aka de mi% Mu zycz n%: Ka mil Paw (ow -
ski przed sta wi( swo j% pra c$ dy plo mo -
w% – Kon cert fa go to wy, Prze my s(aw
Schel ler za pro po no wa( Cza so ja !nie -

nie na ze spó( ka me ral ny, a Sta ni s(aw
Brom boszcz da( si$ po zna& ja ko au tor
utwo ru Mu zy kan ci na or kie str$ ka me -
ral n% i elek tro ni k$. Pro gram uzu pe( ni(
utwór No. 27, 1950 (ty tu( po cho dzi
od ob ra zów Jack so na Pol loc ka, któ re
by (y )ró d(em in spi ra cji) An drze ja Kwie -
ci* skie go, kom po zy to ra re pre zen tu j% -
ce go #ro do wi sko war szaw skie, ostat nio
na gro dzo ne go za szczyt n% I lo ka t%
na Mi$ dzy na ro do wej Try bu nie Kom po -
zy to rów w Hel sin kach (w ka te go rii
m(o dych kom po zy to rów). Po dob ne lau -
ry za pew ni (y nie gdy# wiel ki pre sti' Lu -
to s(aw skie mu, Pen de rec kie mu i Gó rec -
kie mu. Dzi# blask za chod nich na gród
nie co os(ab(; tym bar dziej jed nak cie -
szy mu zy ka Kwie ci* skie go – cie ka wa
i do brze na pi sa na.

Trzy #l% skie pra wy ko na nia to oczy -
wi sty pre tekst do pod j$ cia za gad nie nia
„wspó( cze snej #l% skiej szko (y kom po -
zy tor skiej”. Ja ka jest – nie wiem, ani na -
wet czy jest; wi da& jed nak z grub sza
rzecz za ska ku j% c%: au to rzy wszyst kich
trzech pra wy ko na* od cho dz% od idio -

Na po "e gna nie Bo "e go Na ro dze nia

Tu'przed Grom nicz n% mo' na by -
(o po s(u cha& ko l$d w wy ko -

na niu ze spo (ów pro wa dzo nych przez
pe da go gów Wy dzia (u Ar ty stycz ne go U,
w Cie szy nie. Kon cert pod na zw% Aka -
de mic kie Ko l$ do we Ostat ki zor ga ni zo -
wa no (zresz t% ju' po raz czwar ty)
w ko #cie le Opatrz no #ci Bo 'ej. Wy st% -
pi( Chór -e* ski „Me lo dia” z Na wsi
w Cze chach, pro wa dzo ny przez Alek -
san dr$ Ze man, Ze spó( Ar ty stycz ny
Mia sta Ustro* „Czan to ria” pod dy rek -
cj% Da nu ty Zo* -Ciuk oraz uczel nia ny
ze spó( „Con Gra zia”. Na or ga nach gra -
(a Bo gu mi (a Fau sty na Du ni kow ska,
a ca (o#& pro wa dzi( or ga ni za tor im pre -
zy, zna ny #pie wak i obec ny szef Ka te -
dry Wo ka li sty ki i Dy ry go wa nia Wy dzia -
(u Ar ty stycz ne go U, Hu bert Mi# ka.
W kon tek #cie cze ka j% cej uni wer sy tec -
kie wy dzia (y ar ty stycz ne re or ga ni za cji
ma j% cej po le ga& na ich „uza do wo do wie -
niu” wy cho dze nie w te ren z mu zy k%
przed sta wia si$ ja ko na der po 'y tecz ne
dla obu stron. Przy po mi na po cz%t ki
dzia (al no #ci tych wy dzia (ów, kie dy stu -
den tów przy go to wy wa no przede
wszyst kim do pro wa dze nia prze ró' nych
ze spo (ów. Naj bar dziej atrak cyj ne by -
(o – z ró' nych wzgl$ dów – po dej mo wa -
nie pra cy w Cze cho s(o wa cji, nie bra ko -
wa (o jed nak za j$ cia dla ab sol wen tów
tak 'e po pol skiej stro nie. Od ra dza nie si$
chó rów w wi$k szych i ma (ych miej sco -
wo #ciach pol sko -cze skie go po gra ni -
cza jest wi docz nym plo nem obec nej
pra cy cie szy* skie go wy dzia (u. A zda -
je si$, 'e jest do do pie ro po cz% tek…

W ze ni cie kar na wa !u

4lu te go od by( si$ w ra mach cy klu NO -
SPR ,ro da M(o dych kon cert mu zy -

ki Jo han na Straus sa przy go to wa ny przez
In sty tu cj$ „Si le sia”. Wy st% pi (o tro je
m(o dych wo ka li stów: so pra nist ka ko lo -
ra tu ro wa Alek san dra Resz tik z War sza -
wy, te nor +u kasz Za ($ ski z +o dzi i ba -
ry ton Se ba stian Ga bry# z Ka to wic.
Na for te pia nie gra (a Jo an na Ste czek. Ar -
ty #ci wy ko na li zna ne frag men ty Straus -
sow skich ope re tek Ze msta nie to pe rza,
Ba ron cy ga" ski i Noc w We ne cji, za -
brzmia( po nad to s(yn ny walc Od g#o sy

wio sny. Ro l$ gwiaz dy wie czo ru po -
wie rzo no so pra ni st ce. M(o da #pie wacz -
ka, ju' wie lo krot nie na gra dza na na kon -
kur sach wo kal nych, dys po nu je bar dzo
do brym g(o sem. Jej ko lo ra tu ry s% czy -
ste, try le d(u gie (cho cia' tro ch$ g(u che,
a mo 'e to ta ka „gar d(o wa” tech ni ka?),
ale ogól ny styl jesz cze bar dzo ostro' ny.
Ar tyst ka uwa' nie na s(u chu je sie bie,
dba j%c o per fek cj$ wy ko na nia, nie ca( -
kiem do brze czu j%c si$ w ro li „di vy”.
Na to przyj dzie jesz cze czas, zresz t% nie
war to si$ spie szy& – em ploi di vy po sta -
rza… Z dwoj ga m$ skich wy ko naw -
ców zde cy do wa nie le piej czu( si$ na sce -
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N
ie wiel ki frag ment efek tów swo jej po -

nad dwu na sto let niej fo to gra ficz nej

re je stra cji !y cia kon cer to we go i ro dzin -

ne go Hen ry ka Mi ko "a ja Gó rec kie go za -

pre zen to wa" Zbi gniew Sa wicz w Fil har -

mo nii #l$ skiej. Wer ni sa! z udzia "em

!o ny Kom po zy to ra Ja dwi gi Gó rec kiej

a tak !e wie lu zna ko mi tych go %ci, w%ród

któ rych by li dy rek tor Tan sman Fe sti val

w &o dzi An drzej Wen dland i ak tor ka

Ma ja Ko mo row ska, po prze dzi" kon cert,

pod czas któ re go fil har mo ni cy %l$ scy za -

pre zen to wa li %l$ skie pra wy ko na nie

IV Sym fo nii Tan sman Epi so dy Hen ry ka

Mi ko "a ja Gó rec kie go.

Kil ka dzie si$t fo to gra mów po ka zu je

pa tro na Fil har mo nii #l$ skiej w nie zwy -

k"ych sy tu acjach, ja kie by "y mo! li we

do uchwy ce nia wy "$cz nie pod czas w' -

dró wek au to ra zdj'( krok w krok w miej -

sca, w któ rych si' znaj do wa" Mistrz.

Je go dy na micz na mi mi ka, ge sty, za s"u -

cha nie, ogrom na si "a we wn'trz na, ale

te! ro dzi ciel ska i ro dzin na czu "o%( prze -

ma wia j$ z ka! de go uj' cia, po ka zu j$c

in ne ob li cze te go nie zwy k"e go Cz"o wie -

ka. A! trud no uwie rzy(, !e nie ma go

w%ród nas… Wy sta wa by "a zna ko mi -

tym pre lu dium do ma j$ ce go si' od by(
tak ocze ki wa ne go kon cer tu. (wk) 

Znaki i twarze 
miasta

Ma ja Ko mo row ska i au tor wy sta wy.
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W"ród zna ko mi tych go "ci wer ni sa #u i kon cer -

tu: prof. Eu ge niusz Kna pik (z pra wej) i An drzej

Wen dland.

Pro fe so ro wie An drzej Ja si$ ski i Mi ro s%aw 

J. B%asz czyk.

Hen ryk Mi ko %aj Gó rec ki w fo to gra fii Zbi gnie wa Sa wi cza.

Ja dwi ga Gó rec ka by %a naj wa# niej szym go "ciem te go wy da rze nia. Na zdj! ciu z dy rek to rem Fil har mo -

nii &l' skiej prof. Mi ro s%a wem J. B%asz czy kiem. 

Za nim za brzmia "a IV Sym fo nia…
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Ar ty !ci zrze sze ni w To wa rzy stwie
Pla sty ków Pol skich na Bia "o ru si

wy sta wi li swo je pra ce w ga le rii Wo -
je wódz kiej Bi blio te ki Pu blicz nej im.
Ema nu ela Smol ki w Opo lu. Sto wa -
rzy sze nie, dzia "a j# ce przy Zwi#z ku
Po la ków po wsta "o w Grod nie w 1992
ro ku, a dzi! sku pia nie mal stu ma la -
rzy, rze$ bia rzy i gra fi ków z Gro -
dzie%sz czy zny, Brze !cia, Mi% ska, Wi -
teb ska, Bo bruj ska i Mo hy le wa. 

TPP zor ga ni zo wa "o w Pol sce i na
Bia "o ru si po nad 250 wy staw zbio -
ro wych oraz in dy wi du al nych. W Opo -
lu swo je pra ce za pre zen to wa li m.in.:
Ja ni na Pil nik, Wa si lij Mar tyn czuk,
Gie na dij Pit sko, Wa c"aw Spo rski,
Alex Spo rski, Wa le ry Stra to vich, Wa -
len ty na Bry sacz, Ire na Mi kla sze -
wicz, Piotr Ja nusz kie wicz. Zwie dza -
j# cy mo gli obej rze& p"ót na o tre !ci
sa kral nej i ale go rycz nej, na gra ni cy
ima gi na cji i rze czy wi sto !ci, po zwa -
la j# ce zg"' bia& ta jem ni cz# prze -
strze% po mi' dzy re al no !ci# a twór -
cz# wy obra$ ni#.  

Uro czy ste go otwar cia wy sta wy
„Trans gra nicz na Stre fa Sztu ki” do -
ko na li jej wspó" or ga ni za to rzy: dy rek -
tor WBP Ta de usz Chro bak, pre zes
opol skie go od dzia "u Sto wa rzy sze nia
„Wspól no ta Pol ska” Ha li na Na brda -
lik oraz Ja ni na Pil nik – Pre zes To -
wa rzy stwa Pla sty ków Pol skich, któ -
rej to wa rzy szy "a de le ga cja Zwi#z ku
Po la ków na Bia "o ru si.

dks

Or ga ni za to rzy wy sta wy i pol scy ar ty !ci z Bia "o ru si. Od le wej: Ry szard Dal kie wicz, Ha li na
Na brda lik (Pre zes Sto wa rzy sze nia „Wspól no ta Pol ska” O/Opo le), Ja ni na Pil nik (Pre zes TPP),
An na Za b"oc ka, Ta de usz Chro bak (Dy rek tor WBP), Na ta lia Kli mo wicz

George Schmit „Akt”

Opol ska wy sta wa
pol skich pla sty ków
z Bia "o ru si

Wa c"aw Spo rski „I tak da lej” Ja ni na Pil nik „Owo ce”

Wa le ry Stra to vich „Po wrót z jar mar ku”

Gie na dij Pit sko „Roz mo wy z anio "em”

Wa si lij Mar tyn czuk „Pej za#”
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Chy ba jesz cze ni gdy nie po le ca !em w tym miej scu

ksi"# ki ku char skiej, uzna !em j" jed nak za tak wa# -
n", #e po sta no wi !em od niej za cz"$. Kuch nia %l" ska

wi&k szo %ci ko ja rzy si& z ro la d", klu ska mi i mo dr" ka -

pu st". Jest jesz cze #ur, wo dzion ka… Gór no %l" ska

ofer ta ku li nar na jest jed nak nie s!y cha nie ubo ga

w po rów na niu z t" z Zie mi Cie szy' skiej, na któ r"
wp!yw mia !y kuch nie cze ska, w& gier ska, au striac ka,

ba! ka' ska a – po dob no – jesz cze i arab ska (nie któ -

re s!o dy cze). Emi lia Ko! der by !a oso b" nie zwy k!".
Go to wa !a po we se lach i in nych uro czy sto %ciach, pro -

wa dzi !a pa mi&t nik, ale przede wszyst kim za pi sy wa -

!a i upo wszech nia !a prze pi sy kuch ni re gio nal nej. Dzi& -
ki jej upo ro wi uda !o si& w la tach 70. wy da$ ksi"# k&
ku char sk". Do brze, #e wy bra ne re cep tu ry te raz

zo sta !y przy po mnia ne.. Po le cam lek tu r&. Zbli #a si&
Wiel ka noc, war to na %nia da nie spró bo wa$ mu rzi -

na – dro# d#o we go cia sta na dzia ne go… w& dli na mi.

Te# re ko men du j&. 

Kuch nia !l" ska Cie szy# skie go czy li wy bór prze pi -
sów ku li nar nych Emi lii Ko$ der. [Red. He le na Do bra -
no wicz]. Wyd. To wa rzy stwo Przy ja ció! Biel ska -Bia -
!ej i Pod be ski dzia, Biel sko -Bia !a 2013, s. 152.

Ze wst& pu Ber nar da Kop ca do wia du je my si&, #e Po -

go dal la jest (l" za kiem o orien ta cji nie miec kiej, któ ry

jed nak w Pol sce, kon kret nie w Cheb ziu, sp& dzi!
dzie ci' stwo i 58 lat #y cia (do Nie miec wy je cha!
w ro ku 1988). Wspo mnie nia, do%$ ob szer ne, na pi sa! dla

swo ich sy nów. Chy ba po pol sku, bo w ksi"# ce nie ma

na zwi ska t!u ma cza. Pi sze Ko piec: „ca !o%$ nie ma ci" -
g!o %ci li te rac kiej, jest to ra czej zbiór wstrz" sa j" cych

i tra gicz nych epi zo dów #y cio wych”. Nie za wsze.

Mnie trud no uwie rzy$, #e to na praw d& s" wspo mnie -

nia. W pro zie Po go da lii jest mnó stwo dia lo gów,

g!ów nie szcze gó !o wych za pi sów roz mów nar ra to ra

z ko le ga mi. Czy ta j"c je mia !em wra #e nie, #e au to ro -

wi nie cho dzi !o by naj mniej o re kon struk cj& prze sz!ych

wy da rze', tyl ko o zi lu stro wa nie ja kich% w!a snych, z gó -

ry przy j& tych tez. Do brzy (nie do ko' ca) Niem cy, )li
(te# nie do ko' ca Po la cy), a w %rod ku bied ni, krzyw -

dze ni (l" za cy. We wspo mnie nia nie wie rz&, kre acja li -

te rac ka nie prze ko nu je.

Paul Po go dal la: Po t% pie ni i win ni. Niem com
i psom wst%p wzbro nio ny. Mo je wspo mnie nia z Cheb -
zia. Wyd. na k!a dem au to ra, Ru da "l# ska 2014,
s. 422.

Ob szer ny al bum ilu stru j" cy pro ces la icy za cji #y cia

spo !ecz ne go w Pol sce z!o #o ny z licz nych zdj&$
„z epo ki”, ale te# dru ków pro pa gan do wych, re pro duk -

cji pra so wych wy cin ków i do ku men tów cza sem

„do u#yt ku we wn&trz ne go”. *y !em w tam tych cza sach,

nie mia !em jed nak po j& cia jak ob szer na i szcze gó !o -

wa by !a %wiec ka „li tur gia” z ra cji roz ma itych oka zji

ta kich jak za war cie cy wil ne go %lu bu, uro czy sto%$
%wiec kie go nada nia imie nia dziec ku, pa so wa nie

na oby wa te la itd. Ka# da z tych oko licz no %ci mia !a
na przy k!ad do k!ad nie okre %lo n" opra w& mu zycz -

n" – kil ka ze sta wów utwo rów, z któ rych je den wy ko -

ny wa ny by! na po cz"t ku, dru gi na ko' cu ce le bra cji.

Prze wi dzia ne te# by !o sto sow ne na ka# d" oka zj& s!o -

wo, by !y wzo ry %wiec kiej me try ki chrztu, oko licz no -

%cio we do ku men ty, na wet me da le. Bar dzo cie ka we.

My %l&, #e dla m!o dzie #y ta ksi"# ka b& dzie rów nie eg -

zo tycz na jak Mi$ Ba re ji.

$u cja Ma rek, Mo ni ka Bor tlik -D%wie rzy& ska:
Za Mark sem bez Bo ga. La icy za cja &y cia spo $ecz ne -
go w Pol sce w la tach 1945-1989. Wyd. IPN – Ko mi -
sja "ci ga nia Zbrod ni prze ciw ko Na ro do wi Pol skie -
mu Od dzia! w Ka to wi cach, Ka to wi ce 2014, s. 372.

Ma! go si& po zna !em dwa to mi ki te mu, od no to wa !em

je z przy jem no %ci" w swo jej ru bry ce, zna la z!em

w nich bo wiem spo ro do brych wier szy. Nie je stem zbyt

spo strze gaw czy, wi&c do pie ro przy Me da li ku… za uwa -

#y !em, #e ona jest „t!u ma czem”. „Prze k!a da” swo je #y -

cie na j& zyk po ezji i wie, i# nie da si& te go ro bi$
s!o wo w s!o wo. Dla te go jest praw dzi w" po et k" a nie

eks hi bi cjo nist k", dla te go jej jed nost ko we do %wiad cze -

nia i prze #y cia sta j" si& uni wer sal ne. Ope ru je kon kre -

tem – „gru chot w !a zien ce”, „dzie si& cio let nie su kien -

ki”, „kar ma dla ko ta”, „czar na her ba ta”, nie ma u niej

kwiat ków, jest „ostró# ka”, „mal wa”, „na stur cja”.

Pra cu je fi zycz nie, na zmia ny w fir mie zaj mu j" cej si&
pro duk cj" cze go% z chi' skie go alu mi nium. Za !o ga na -

zy wa j" fer m". Cy tu j&: Za czy na my pi% t% noc k&/ „Ale -
ja Gwiazd” w alu mi nio wej fer mie/ B& dzie my przed ko -
gu tem pia' o szó stej. Ale ca !a ta co dzien no%$ spla ta si&
w jed no z tym, „co si& ko mu w du szy gra”. Sen ty men -

ta li zmu uni ka smut n" cza sa mi au to iro ni": (a by (am ta -
ka nie zb&d na). Po le cam.

Ma! go rza ta An na Bo bak: Me da lik bez $a# cusz ka.
Wyd. Si le sia Print Sp. z o.o., Ty chy 2015, s. 98.

Au tor jest z wy kszta! ce nia le ka rzem, co w su mie

nie jest ni czym nad zwy czaj nym, w %wia to wej i pol -

skiej li te ra tu rze by !o ca !e mnó stwo me dy ków -lu dzi

pió ra. To trze ci to mik P!osz czy' skie go. Za in try go -

wa! mnie ty tu!. Wier sze fi zycz ne? Co to ta kie go?

Po lek tu rze pierw szych uzna !em, #e au tor pró bu je szu -

ka$ in spi ra cji w fi lo zo fii przy ro dy, a mo #e „unau ko -

wi$” po ezj&, wpro wa dzi$ do wier szy s!o wa ze %wia -

ta po j&$ %ci s!ych. Frag ment utwo ru „Fa la”: Czym
je ste$ jed nak/ Mi& dzy jed nym od de chem/ A dru gim,
gdy twa funk cja/ Prze cho dzi przez ze ro?/ P& dem,
kwan tem, frak ta lem? W mia r& jed nak dal sze go czy -

ta nia mo g!em si& prze ko na$, #e au tor by naj mniej nie

re zy gnu je z wier szy wca le al bo znacz nie mniej

„fi zycz nych”. I mniej prze ra #a j" cych dla tzw. hu ma -

ni stów. Po ja wia j" si& py ta nia: „cze mu ma s!u #y$
li ry ka?”, „w ja kim %nie ja wi si& ró #a Ril ke go”? Bo -

ha te ra mi sta j" si& Faust, Cho pin i Sy zyf. Cze mu ma

s!u #y$ li ry ka – nie wiem. Je stem na to miast pe wien,

#e wiersz P!osz czy' skie go „Wi tebsk” do bar dzo pi&k -

nych li ry ków si& za li cza. 

Ma rek P!osz czy& ski: Wier sze fi zycz ne. Wyd. Pi sa -
rze pl. War sza wa 2014, s. 56.

Wier sze tej au tor ki wie lo krot nie pu bli ko wa li %my

w na szym mie si&cz ni ku. O jej twór czo %ci wy po wia -

da li si& m.in. Fe liks Netz, Ma ciej Szcza wi' ski,

Ka ta rzy na Zda no wicz i Mie czy s!aw Or ski. Ka rol Ma -

li szew ski stwier dzi!: …je stem wie lo ma wier sza mi nie -
mal cie le $nie do tkni& ty, po ru szo ny. A wi&k szo%$
kry ty ków i „lu dzi z bran #y” pod kre %la !a wy ra zi sto%$
i ory gi nal no%$ tej po ezji. Ksi"# ka jest wy bo rem au -

tor skim, a wi&c to sa ma po et ka zde cy do wa !a, co chce

ze swej twór czo %ci przy bli #y$ czy tel ni kom. Ju#
cho$ by tyl ko z te go wzgl& du war to po ten to mik si& -
gn"$. Je stem ju# w tym wie ku, #e co raz cz& %ciej przy -

cho dz" do mnie w snach bli scy, któ rzy zmar li. By$
mo #e dla te go naj bar dziej by! dla mnie po ru sza j" cy

wiersz „Mo ja umar !a ma ma”. Oto frag ment: Mo ja
umar (a ma ma/ Prze wró ci (a si& jak zwy kle na le wy
bok/ Dla te go grób si& po chy li(// Mo ja umar (a ma ma/
Cz& sto $pi w swo im po ko ju/ I do pie ro ra nek przy po -
mi na/ #e w tym miej scu stoi te raz stó(. Pro sto ta, praw -

da, po ezja.

Mi ro s!a wa Pa jew ska: Po dró& do dru gie go po ko -
ju. (Au tor ski wy bór wier szy 1993-2011). Wyd. in ter -
ne to we e -bo oko wo, Cho rzów 2014, s. 80.
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ans Chri stian An der sen wraz
z bra! mi Grimm na le "y do naj -
bar dziej zna nych i po czyt nych

ba #nio pi sa rzy na #wie cie. Na j$ zyk pol -
ski je go dzie %a t%u ma czy li m.in. Ce cy lia
Nie wia do mo ska, Ste fa nia Bey lin czy Ja -
ro s%aw Iwasz kie wicz. W 2006 ro ku
z oka zji 200-le cia uro dzin pi sa rza Wy -
daw nic two Me dia Ro dzi na opu bli ko wa -
%o kom plet ny, trzy to mo wy zbiór je -
go 164 ba #ni i opo wie #ci w prze k%a -
dzie – po raz pierw szy z j$ zy ka du& skie -
go – Bo gu s%a wy So cha& skiej.

Ta edy cja sta %a si$ na uko wym im pul -
sem dla pol skich ba da czy, któ rzy po raz
ko lej ny wzi$ li na warsz tat twór czo#!
An der se na. W tym gro nie zna la z%a si$
te" Ewa Og%o za, au tor ka ksi'" ki Wo kó!
opo wie "ci Han sa Chri stia na An der se -
na. O ra do "ci czy ta nia po #wi$ co nej wy -
bra nym dzie %om du& skie go pi sa rza.
W#ród ana li zo wa nych ba #ni i opo wie -
#ci zna la z%y si$ i te naj bar dziej po pu lar -
ne, za w%asz czo ne przez kul tu r$ ma so -
w' (m.in. Kró lo wa #nie gu, Ma !a sy ren -
ka), jak i te ma %o zna ne, ale rów nie pi$k -
ne i nie zwy k%e (m.in. Cie$, Dria da, Ka -
lo sze szcz% "cia, Lo do wa Pa ni, Ma !y
Klaus i du &y Klaus, Na kra$ cu mo rza,
Ob ra zek z Ka stel svol den, Opo wie"'

lecz rów nie" two rzy w%a sne for my ar ty -
stycz nej wy po wie dzi (za rów no w mo -
wie, jak i w pi #mie). Pro po nu je, by
do tych dzia %a& wy ko rzy sta! me to d$ pro -
jek tu lub przy go to wa! cy klicz ny Fe sti -
wal An der se now ski.

Pa mi$ ta j'c, "e An der sen by% bar dzo
wni kli wym ob ser wa to rem #wia ta,
a przede wszyst kim sie bie i swo jej
twór czo #ci, war to do ce ni! rów nie" in te -
re su j' c' ana li z$ Ewy Og%o zy po #wi$ co -
n' opo wie #ci Psy che, w któ rej au tor ka
wni kli wie opi sa %a sto su nek ba #nio pi sa -
rza (w od nie sie niu do je go bio gra fii)
do pro ce su two rze nia oraz ro li i miej sca
ar ty sty w #wie cie. Po dob ne w't ki zna -
la z%y si$ tak "e w omó wie niu dzie %a
Piotr Szcz% "ciarz, b$ d' ce go pod su mo -
wa niem "y cia i ka rie ry ar ty stycz nej An -
der se na. Jak pi sze ba dacz ka: „Opo wie -
dzia% hi sto ri$ cz%o wie ka, któ ry mia%
wie le szcz$ #cia w "y ciu, sam czu% si$
szcz$ #li wy i spe% nio ny, i ta kim by% po -
strze ga ny przez in nych (…)”.

Pra ca za wie ra wie le in te re su j' cych
spo strze "e& do ty cz' cych twór czo #ci
An der se na, spo so bów jej od czy ta nia
czy kon tek stów in ter pre ta cyj nych. Au -
tor ka wie lo krot nie pod kre #la, "e du& skie
ba #nie trze ba czy ta!, gdy" za war te s'
w nich ko dy kul tu ro we funk cjo nu j' ce
w li te ra tu rze, sztu ce, fi lo zo fii do dnia dzi -
siej sze go. Przy ta cza cie ka we roz wa "a -
nia teo re tycz no li te rac kie (np. Mar ka
Bie& czy ka, An to nie go K$ pi& skie go,
Lesz ka Ko %a kow skie go, Ta de usza S%aw -
ka), lecz nie wska zu je kie run ku po szu -
ki wa& in ter pre ta cyj nych, nie po ka zu je,
w ja ki spo sób wy ko rzy sta! przy ta cza ne
teo rie w prak ty ce, w pra cy z tek stem, ja -
kich u"y! me tod i form pra cy z czy tel -
ni kiem za rów no dzie ci$ cym, jak i do ro -
s%ym. 

No wy prze k%ad ba #ni An der se na po -
zwo li% czy tel ni kom na pe% niej sze po zna -
nie do rob ku pi sa rza, któ ry dla wi$k szo -
#ci od bior ców po zo sta je nie zna ny, gdy"
w pro ce sie lek tu ro wym funk cjo nu je
tyl ko kil ka, kil ka na #cie ba #ni. Zwra ca
na to uwa g$ au tor ka, któ ra prze strze ga
czy tel ni ków, aby uwa" nie do bie ra li edy -
cje ba #ni, któ re chc' prze czy ta!.
Za wzor co wy uzna je prze k%ad So cha& -
skiej, lecz nie po da je wy daw ców i na -
zwisk t%u ma czy, któ rych po win no si$ wy -
strze ga!. Dziw nym wy da je si$ te" po -
mys% przy ta cza nia an glo j$ zycz nych ty -
tu %ów ba #ni przy oma wia niu pol sko
brzmi' cych ty tu %ów, gdy" jak wie my An -
der sen by% Du& czy kiem i an glo j$ zycz -
ny ty tu% jest rów nie" „ska "o ny” in ter pre -
ta cj' t%u ma cza.

Mi mo tych drob nych za strze "e& po le -
cam ksi'" k$ Ewy Og%o zy, gdy" w trak -
cie lek tu ry na bie ra si$ nie od par tej ch$ -
ci po wro tu do ba #ni An der se na, do zwe -
ry fi ko wa nia po gl' dów ba dacz ki z tek -
stem. A od kie dy na pol skim ryn ku wy -
daw ni czym po ja wi %y si$ rów nie" dzien -
ni ki du& skie go pi sa rza, ta lek tu ra wy da -
je si$ by! jesz cze bar dziej sma ko wi ta
i zaj mu j' ca!

SYL WIA BO RO WIK
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o ma te, Ostat nia per !a, Ostat ni sen sta -
re go d% bu, Pch!a i pro fe sor, Piotr
Szcz% "ciarz).

Au tor ka, oma wia j'c wy bra ne tek sty li -
te rac kie, scha rak te ry zo wa %a ich tre#!,
struk tu r$, mo ty wy, sym bo le. Tro pi %a
w nich w't ki bio gra ficz ne, szu ka %a in spi -
ra cji An der se na w je go licz nych po dró -
"ach po Eu ro pie, w prze czy ta nych ksi'" -
kach, obej rza nych przed sta wie niach te -
atral nych, ope rach. Sta ra %a si$ po ka za!
czy tel ni kom, w ja ki spo sób za in te re so -
wa nia, wy zna wa na re li gia czy #wia to po -
gl'd ba #nio pi sa rza zna la z%y od zwier cie -
dle nie w je go twór czo #ci. W jej roz wa -
"a niach nie za bra k%o rów nie" od nie -
sie& do wspó% cze snych ar ty stów szu ka -
j' cych na tchnie nia w du& skich ba #niach
(nie zwy kle in te re su j' ce s' jej do cie ka -
nia na te mat pre zen to wa nej w Za ch$ cie
od 27 li sto pa da 2007 do 2 mar ca 2008
ro ku wy sta wy prac Wil hel ma Sa sna la in -
spi ro wa nych ba #nia mi An der se na).

Ewa Og%o za nie mal "e w ka" dym szki -
cu do pin gu je dzie ci$ cych, lecz w szcze -
gól no #ci do ro s%ych od bior ców do uwa" -
nej lek tu ry ba #ni An der se na. Prze ko nu -
je, "e je go twór czo#! mo "e by! dla
wspó% cze sne go czy tel ni ka dro go wska -
zem, a tak "e bra m' do ar ka dii lat dzie -
ci$ cych. Ba #nie i opo wie #ci Du& czy ka,
cho! me lan cho lij ne i re flek syj ne, w pro -
ce sie lek tu ro wym przy no sz' bo wiem
wie le ra do #ci (st'd pod ty tu% O ra do "ci
czy ta nia), gdy" za war ta jest w nich nie -
prze mi ja j' ca m' dro#! o #wie cie i lu -
dziach. Jak sa ma pi sze we wst$ pie:
„Ra do#! da je czy tel ni ko wi ob co wa nie
z tek sta mi du& skie go pro za ika, do star -
cza j' cy mi sil nych emo cji i do zna&, nie -
zwy k%ych wy obra "e&, roz wi ni$ tych
prze my #le&, z tek sta mi cie ka wie skom -
po no wa ny mi, z p%yn n' nar ra cj' i "y wy -
mi dia lo ga mi. Ra do#! p%y nie z sa mej
przy jem no #ci lek tu ry, z ba da nia pro zy
An der se na, z do strze ga nia co raz to no -
wych szcze gó %ów, z po zna wa nia ów cze -
sne go #wia ta, z od kry wa nia ko lej nych
po zio mów i aspek tów zna cze nio wych,
no wych zna cze&, ze #wia do mo #ci, "e
wspó% cze sne kon tek sty o#wie tla j' t$
pro z$, czy li ona sa ma jest wci'" wa" na
i ak tu al na”.

Ba dacz ka za ch$ ca tak "e czy tel ni ków
do rów no le g%ej lek tu ry du& skich ba #ni
i wy bra nych, wspó% cze snych tek stów li -
te rac kich, któ rych au to rzy po przez pro -
ble ma ty k$, spo sób pro wa dze nia nar ra -
cji czy pa trze nia na #wiat, na wi' zu j'
do twór czo #ci au to ra Brzyd kie go ka cz(t -
ka (np. Baj ki dla Idy Mi ko %a ja )o zi& skie -
go). Ape lu je do na uczy cie li j$ zy ka pol -
skie go o w%' cza nie du& skich ba #ni do li -
sty lek tur nie tyl ko uczniów szkó% pod -
sta wo wych, lecz tak "e gim na zjal nych
i po nad gim na zjal nych. W roz dzia le po -
#wi$ co nym nar ra cji (O nar ra cji i kil ku
opo wie "ciach An der se na) po ka zu je na -
uczy cie lom spo so by wy ko rzy sta nia tych
utwo rów w ce lu bu do wa nia kom pe ten -
cji nar ra cyj nych uczniów. Za ch$ ca
do pro wa dze nia za j$!, pod czas któ rych
nie tyl ko do ko nu je si$ ana li zy i in ter pre -
ta cji wy bra nych tek stów li te rac kich,

H

Ewa Og!o za: Wo kó! opo wie "ci Han sa Chri -
stia na An der se na. O ra do "ci czy ta nia. Wy daw -

nic two U": Ka to wi ce 2014, ss. 280, ok!.
twar da.
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ty tu !o wym wier szu naj now -
sze go to mi ku Ma ria na Ki sie la
s!y cha" mi mo wo li g!os Ka re -

la Got ta, któ ry #pie wa C’est la vie,

c’est la vie, tímto kon!í bál… Pi$k na cze -
ska pio sen ka z 1966 ro ku do s!ów Ji%í
&ta idla sta !a si$ in spi ra cj' dla pol skie go
po ety, któ ry cz$ sto do ko nu je au tor skich
prze k!a dów, kreu j'c no w' ja ko#" tek stu.
Wcze #niej po dob ny za bieg za sto so wa!
w sto sun ku do twór czo #ci An ny Ach ma -
to wej czy Pau la Ce la na, na zy wa j'c nie -
jed no krot nie swo je t!u ma cze nia „imi ta -
cja mi”. Jed nak Ki siel nie ty le imi tu je, co
re in ter pre tu je, wy do by wa to, co bli skie
i wa( ne w cu dzym utwo rze. Po dob nie
dzie je si$ we wspo mnia nym wier szu
C’est la vie, w któ rym po eta po swo je -
mu, do ko nu j'c mo dy fi ka cji i kon kre ty -
za cji ory gi na !u, sta ra si$ roz strzy gn'"
kwe sti$ po sta wio n' przez pra skie go
tek #cia rza. Co kol wiek si$ sta nie, cz!o -
wiek jest tyl ko ak to rem w te atrze #wia -
ta, na za ko) cze nie po wie – ta kie jest (y -
cie – „by !em zbyt zm$ czo ny, / (e by da -
lej gra", / ostat ni raz” (s. 59). My#l ta
w pro stej li nii na wi' zu je do jed ne go
z po przed nich to mów, któ re go ty tu! "y -

cie (2012) to za ra zem ca !y wiersz: „by -
!o i si$ zmy !o”. 

Nie ty le #mier", co prze mi ja nie; nie ty -
le strach przed ko) cem, co me lan cho lia
po go dzo ne go z nie uchron no #ci' lo su sta -
no wi' trzon doj rza !ej twór czo #ci Ki sie -
la. To one spra wia j', (e po ezja au to ra
Wy po min ków (2009) prze ma wia g!o -
sem sto ika, któ ry z przy pi sa nym so bie
spo ko jem, ale i wy czu wal nym zdzi -
wie niem mó wi: „By !a#, / nie ma Ci$. //
Jak to !a two po wie dzie"” (s. 10). 

Ta ka la pi dar no#", oszcz$d no#" idzie
w pa rze z pre cy zj' s!ów, któ re nie mo -
g' by" przy pad ko we, a tym bar dziej
zb$d ne. Ki siel to po eta do ctus, któ ry
zma ga si$ z jarz mem aka de mic ko #ci. Jak
wie lu uczo nych pi sz' cych wier sze, tak
rów nie( au tor Czu #o $ci (2011) z jed nej
stro ny po sia da ogrom n' #wia do mo#" li -
te ra tu ry, a z dru giej sta ra si$ zna le*" w!a -
sn' dyk cj$. By" mo (e to nie zwy k!e po -
czu cie od po wie dzial no #ci za s!o wo spra -
wi !o, (e przed kil ku na stu la ty na ja ki#
czas za milk! ja ko po eta. Mil cze nie by -
wa po trze b' wie lu po etów… Jak czy ta -
my w wier szu Nie wy chod% z po ko ju:
„Du (o na pi sa !e#. Lecz czy# wi$ cej
wart?” (s. 37). 

Na szcz$ #cie au tor Przy pi sów do

wspó# cze sno $ci (2006) po wró ci! z tej
„emi gra cji we wn$trz nej”, by nie zi #ci -
!y si$ wzgl$ dem czy tel ni ków s!o wa:
„Kie dy mnie nie b$ dzie, / co# przez to
stra ci cie” (s. 5). A stra ci" mo( na by wie -
le, bo ma !o któ ry po eta pi sze dzi# z ta -
k' re flek syj n' ci sz' w tle. W twór czo -
#ci Ki sie la spraw dza j' si$ s!o wa Igna ce -
go Loy oli: „Nie ob fi to#" wie dzy, ale we -
wn$trz ne od czu wa nie i sma ko wa nie
rze czy za do wa la i na sy ca du sz$”. Tym
sa mym nie ty le eru dy cyj no#", co wra( -
li wo#" i czu !o#" w do #wiad cza niu i pod -
gl' da niu #wia ta spra wia, (e wier sze
z to mu C’est la vie zo sta j' na d!u go
w pa mi$ ci. Pa mi$ ci, któ ra dla po ety jest

zwo li" si$ z nie wo li ze ga ra: „Do ty kam
Ci$, / z l$ kiem, // (e to wszyst ko mi nie”
(s. 10). W in nym miej scu za# prze czu -
wa: „a kie dy / mi !o#" stra ci smak // a kie -
dy / ju( nie b$ dzie tak // co z na mi sta -
nie si$ // wte dy” (s. 13). Z dru giej stro -
ny g!$ bo kie uczu cie po wo du je, (e „cho"
mi ja j' la ta / zmarszcz ki bru( d(' cia !o //
nie wy rzek n$ si$ / two jej do sko na !o #ci”
(s. 27). Ko bie ta jest na zna czo na #wi$ to -
#ci', tak moc no, (e to ona ma do st$p
do praw dy – „mój #piew nie wy #pie wa
/ te go co wiesz ty” (s. 14). Ta ide ali za -
cja pro wa dzi do pro stej kon sta ta cji:
„my #la !em, (e do mnie, / a przy cho dzi li
do cie bie” (s. 42). 

Tom C’est la vie ugrun to wu je po ety -
k$ Ki sie la, po twier dza te( s!o wa, któ re
na pi sa! w 1983 ro ku: „wy my #la !em ci$
na no wo / we wszyst kich j$ zy kach
#wia ta / a ty wci'( by !a# obok / ukry ta
w zwy k!ym s!o wie”. Nie po zor ny czte -
ro wiersz z de biu tanc kie go to mi ku Nie

$nij cie mnie w wa szych snach spraw dza
si$ po la tach po szu ki wa). Zwy czaj ne, co -
dzien ne s!o wa naj le piej od da j' isto t$ po -
ezji. Mo (e st'd te( tak wie le ostat nio
u Ki sie la pie #ni, któ rych urok tkwi
w pro sto cie… 
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naj wy( sz' war to #ci', bo za pew nia obec -
no#", prze d!u (a ist nie nie te go, co ju(
po dru giej stro nie. Pa mi$" to swo iste
„#wia t!o / prze ciw ciem no #ci” (s. 15).
St'd te( wie le miej sca zaj mu j' wier sze
po #wie co ne zmar !ym, w tym Tren (s. 44-
45) i Pie$& o Ire nie (s. 46). Co istot ne,
utwór otwie ra j' cy tom, z któ re go po cho -
dzi! cy to wa ny prze ze mnie frag ment
o stra cie, przy po mi na po sta" pro fe so ra
Ste fa na Szy mut ki, któ ry od szed! nie spo -
dzie wa nie w 2009 ro ku. Ki siel spra wia,
(e w Pie $ni Ste fa na s!y cha" za ra* li wy
#miech te go nie zwy k!e go „ch!o pa ka ze
+mo ka”, bez któ re go ka to wic ka po lo ni -
sty ka ni gdy nie b$ dzie ju( ta ka sa ma,
„na wet p$d po scho dach / ju( nie b$ dzie
ta ki, // drzwi wci'( w te i we wte, / a jak -
by ina czej” (s. 5). 

To, co w po ezji Ki sie la urze ka mnie
naj bar dziej, to umie j$t no#" po !' cze nia te -
go, co prza #ne i swoj skie z tym, co fi lo -
zo ficz ne i uczo ne. Obok wier sza o wy -
bit nym pro fe so rze z rów n' po wa g'
umiesz cza wspo mnie nie O Fran ku ma -

la rzu, po któ rym zo sta! #lad w po sta ci
„wy zie ra j' cych” spod ta pet wzo rów.
Obaj m$( czy* ni na le (' ju( do prze sz!o -
#ci, a jed nak to, co ro bi li, by !o dla ko go#
wa( ne. Jak o Na grob ku ciot ki Ci li na uni -
wer sy tec kich sa lo nach, tak „ko bie ty
roz pra wia !y / czyj wzór !ad niej szy i ko -
lor” (s. 7). Mo (e to ze sta wie nie ko go#
ob ru szy", ale Szy mut ko by! by za do wo -
lo ny, bo prze cie( je go prak tycz na i (y -
wio !o wa ciot ka by !a sku tecz niej sza dy -
dak tycz nie od He ideg ge ra… 

Ty tu !o we C’est la vie wy brzmie -
wa w mo ty wie cmen ta rza, któ ry
po wra ca w ko lej nych od s!o nach ja -
ko miej sce spo czyn ku krew nych
(Cmen tarz w Ra ko szy nie, s. 15-16),
ale te( za mkni$ ta prze strze), gdzie
pa nu je „wci'( ten sam po rz' dek”,
bo wiem „za wsze jed no / na kry wa si$
dru gim” (s. 17). Rów nie no stal -
gicz ne jest wspo mnie nie dzie ci) stwa
i ro dzin nych stron, przy wo !y wa -
nych w wier szach ta kich, jak: Pa -

ster ka (s. 21), Ja skó# ka (s. 51) czy
Wró ble (s. 52-53). Naj bo le #niej
praw d$ o zni ko mo #ci (y cia wy ra (a
jed nak Pie$& dru ga na iw na, w któ -
rej los cz!o wie ka przy rów na ny jest
do w$ drów ki przez go #ci niec, gdzie
„brzmi zna jo ma pie#) // z ty !u / nic
nie ma // z przo du / nie ma te(”
(s. 33). 

Wszyst ko zda je si$ dla po ety nie trwa -
!e, ulot ne, jed nak nie ro dzi to ani roz pa -
czy, ani (a lu. Po cie sze niem jest praw da
z wier sza Ra ine rze: „ni gdzie nie b$ dzie
#wia ta / po za wn$ trzem” (s. 22). Do ta -
kich wnio sków mo g' doj#" jed nak tyl -
ko „wy bra) cy”, któ rzy cho" pró bo wa -
li, tru dzi li si$, mó wi' o so bie wprost:
„bie g!em / nie do bie g!em // sta !em /
wsta" nie mo g!em // pa trzy !em / nie zo -
ba czy !em” (s. 28). 

Dla wie lu twór ców mi !o#" jest al ter -
na ty w', ra tun kiem od #mier ci, an ti do tum
na up!y wa j' cy czas. Bo ha ter wier szy Ki -
sie la no si w so bie zia ren ko stra chu,
któ re nie po zwa la cho" na chwi l$ wy -

W

Ma rian Ki siel: C’est la vie. Wier sze. Wy -
daw nic two „!l"sk”. Ka to wi ce 2014, ss. 60.
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ka za! si" pierw szy z pla no wa -
nych pi" ciu to mi ków prze k!a -
dów z ró# nych j" zy ków wy bit -

ne go pol skie go pi sa rza, po ety i pro za -
ika, t!u ma cza m.in. z j" zy ka hisz pa$ -
skie go czy w" gier skie go oraz dzien ni -
ka rza, zna ne go m.in. z Ra dia Ka to wi -
ce i mie si"cz ni ka „%l&sk” – Fe lik sa Net -
za. Ja ko pierw szy uka za! si" dwu j" zycz -
ny tom, za wie ra j& cy ory gi na! i t!u ma -
cze nie po ema tu La ment na !mier"
Igna cia San chez Mejíasa – Llan to por
Igna cio San chez Mejías wiel kie go hisz -
pa$ skie go po ety, jed ne go z naj wi"k -
szych eu ro pej skich pi sa rzy XX wie -
ku – Fe de ri co Garcíi Lor ki. Nie w&t pli -
wie to do bry, „moc ny” wy bór i ka #& cy
z opty mi zmem cze ka' na na st"p ne to -
my prze k!a dów.

Po emat Lor ki po (wi" co ny jest au ten -
tycz nej po sta ci za przy ja) nio ne go z po -
et& to re ado ra, któ ry zo sta! po tr& co ny ro -

zwy kle ma my z ty mi tek sta mi pe wien
k!o pot. Cho dzi o to, #e po eci ma j& za -
zwy czaj do sko na !e po czu cie j" zy ko we,
spra wia j& ce, #e ich prze k!a dy s& z re gu -
!y zna ko mi te pod tym wzgl" dem. Nie
s& wi"c ta kie, jak nie raz wi dzi my
w przy pad ku zna ko mi tych fi lo lo gów,
zna j& cych wszyst kie ta jem ni ce j" zy ka,
z któ re go do ko ny wa ny jest prze -
k!ad – wier ny j" zy ko wo, lecz nie ste ty
trud ny w czy ta niu, gdy# brzmi& cy
„sztyw no”, nie po etyc ko.

Pro blem na to miast jest ta ki, #e zna -
ko mi te na ogó! prze k!a dy do ko ny wa -
ne przez lu dzi pió ra s& cz" sto nie zbyt
wier ne, nie raz wr"cz ma my do czy nie -
nia nie ty le z prze k!a dem, co z au tor -
sk& wer sj& utwo ru, wy my (lo n& przez
po et". Efekt ta kiej pra cy jest nie w&t pli -
wie do bry, ty le #e od bie ga j& cy bar dzo
od ory gi na !u, nie raz w stop niu tak
znacz nym, #e czy tel nik mo #e si" za sta -
na wia', czy ma my do czy nie nia jesz -
cze z prze k!a dem, czy ju# tyl ko z pa -
ra fra z&.

Jak wi"c w (wie tle tych re flek sji
przed sta wia si" oma wia ny prze k!ad
po ema tu Gar cii Lor ki pió ra Fe lik sa
Net za? Po pierw sze, wi da' #e wy szed!
spod pió ra zna ko mi te go pi sa rza i po -
ety – ni gdzie nie na tra fia my na miej -
sca w&t pli we, brzmi& ce w t!u ma cze niu
nie zbyt do brze – ca !o(' jest po pro stu
zna ko mi tym wier szem, brzmi& cym
do sko na le w!a (nie po pol sku – a prze -
cie# to jest za wsze naj wa# niej szym
i osta tecz nym kry te rium ja ko (ci prze -
k!a du. Uda !o si" na to miast t!u ma czo -
wi unik n&' wspo mnia ne go wcze (niej
nie bez pie cze$ stwa, po ku sy, #e je (li na -
pi sze si" co( ina czej, to b" dzie to lep -
sze ni# hisz pa$ ski ory gi na!. T!u ma cze -
nie Net za jest wi"c nie tyl ko pi"k -
ne – jest te# wier ne, bez do da nych
s!ów czy fraz, ma j& cych rze ko mo
„po lep szy'” czy „wy t!u ma czy'” ory -
gi na!. Wi da' #e t!u macz ma za ufa nie
nie tyl ko do sie bie – a oczy wi (cie bez
te go, bez tej pew no (ci, za któ r& idzie
prze ko na nie o s!usz no (ci do ko na nych
wy bo rów, nie war to przy st" po wa'
do tak trud ne go za da nia – ale i do czy -
tel ni ka, któ ry si" gnie po to t!u ma cze -
nie po ema tu Lor ki, i do hisz pa$ skie -
go po ety, od któ re go nie za mie rza by'
lep szym.

Do bry to pro gno styk na przy -
sz!o(' – wspo mi na li (my ju#, #e to mik
ten otwie ra ca !y cykl prze k!a dów
z pi" ciu ró# nych j" zy ków. Nie trze ba
wi"c chy ba bar dziej za ch" ca' czy tel -
ni ków do za po zna nia si" z po ema tem
Garcíi Lor ki i z to mi ka mi na st"p ny -
mi, gdzie jed nak kon fron ta cja ory gi -
na !u – np. w" gier skie go – mo #e 
by' za da niem trud niej szym. Tym
wa# niej sze wi"c sta j& si" po zy tyw ne
wra #e nia z lek tu ry te go pierw sze go 
to mu.

JA CEK LYSZ CZY NA
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ga mi by ka na are nie w cza sie kor ri dy 11
sierp nia 1934 ro ku i w wy ni ku te go
zmar! po dwóch dniach. Po eta szyb ko
na pi sa! po emat upa mi"t nia j& cy przy ja -
cie la – ju# trzy mie si& ce pó) niej czy ta!
go w kr" gu zna jo mych, a w ro ku na st"p -
nym wy da! dru kiem. Pol scy czy tel ni cy
nie mie li zbyt wie lu oka zji do za po zna -
nia si" z t!u ma cze niem te go po ema -
tu – w ca !o (ci opu bli ko wa no go chy ba
tyl ko raz w t!u ma cze niu Ire ny Ku ran -
-Bo guc kiej, tak wi"c na praw d" do pie -
ro te raz uka zu je si" on w do brej, po etyc -
kiej po sta ci.

Ju# od pierw sze go mo men tu, gdy
bie rze si" ten to mik do r" ki, oprze' si"
nie mo# na przy jem ne mu wra #e niu.
Za s!u ga to wy daw cy – In sty tu tu Mi ko -
!ow skie go i gra fi ka – Wojt ka *u ki,
dzi" ki któ rym na bra! on pi"k ne go, bi -
blio fil skie go wy gl& du. Wy szu ka na,
wr"cz wy sma ko wa na po sta' ca !o (ci,
od gra fi ki po czy na j&c, a na czcion ce
ko$ cz&c, to nie w&t pli we za le ty tej
ksi&# ki.

A prze cie# – to do pie ro po cz& tek, bo
trze ba j& prze czy ta', by oce ni' ca !o('.
Przede wszyst kim do brze si" sta !o, #e
zde cy do wa no si" na wer sj" dwu j" -
zycz n& – obok ory gi na !u hisz pa$ skie -
go ma my wi"c na s& sied niej stro nie je -
go wer sj" pol sk&, co po zwa la na (le dze -
nie i po rów ny wa nie t!u ma cze nia z ory -
gi na !em. Ta ki za bieg – bez li to sny dla
t!u ma cza i cz" sto nie ste ty po zwa la j& cy
na nie zbyt wy so k& oce n" je go kom pe -
ten cji – tym ra zem wy pa da po my(l nie
i mo# na po wie dzie', #e do brze si" sta -
!o, i# z t!u ma cze niem ze sta wio no 
ory gi na!.

Naj pierw jed nak po wiedz my kil ka
ogól nych prawd do ty cz& cych trans la cji.
Przede wszyst kim ka# dy prze k!ad jest
in ter pre ta cj& ory gi na !u, wy bo rem jed -
ne go z mo# li wych spo so bów wy ra #e -
nia go w j" zy ku do ce lo wym trans la cji,
a tych mo# li wo (ci jest zwy kle wie le.
T!u macz mu si si" zde cy do wa' na t" je -
go zda niem naj w!a (ciw sz& mo# li wo('
i od rzu ci' tym sa mym wszyst kie in ne,
cho' by wy da wa !y si" rów nie do bre, dla -
te go te# mo# li we jest po wsta wa nie
wie lu ró# nych t!u ma cze$ tych sa mych
utwo rów, a wr"cz jest to po #& da ne, gdy#
ka# de po ko le nie tro ch" ina czej je od czu -
wa i ro zu mie. Jest to tak #e mo# li we
dzi" ki pew nej wie lo znacz no (ci utwo rów
li te rac kich, zw!asz cza tek stów po etyc -
kich – ka# de t!u ma cze nie jest wi"c nie
tyl ko pew nym wy bo rem spo mi" dzy
tych ró# nych zna cze$, ale tak -
#e – i w tym wi da' wiel ko(' prze k!a du 
– mu si ono jed nak za cho wa' pew n& do -
z" tej wie lo znacz no (ci, nie „sp!asz -
cza'” ory gi na !u do jed nej tyl ko wer sji
je go zna cze nia. 

I jesz cze trze ba tu po wie dzie' 
– a w tym kon kret nym przy pad ku to ma
wiel kie zna cze nie – #e, co praw da,
naj lep sze j" zy ko wo prze k!a dy wy cho -
dz& zwy kle z warsz ta tu po etów, ale te#

U

Fe de ri co García Lor ca: La ment na !mier"
Igna cia San chez Mejíasa. Llan to por Igna cio
San chez Mejías. Prze!. Fe liks Netz. In sty tut
Mi ko !ow ski, Mi ko !ów, 2015, ss. 30, nlb.
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Grze gorz Szto ler: Pszczy na.
Stu dia nad prze strze ni! miej sk!
do po "o wy XVI wie ku. Wyd. Sta -
ro stwo Po wia to we w Pszczy nie,
Pszczy na 2014, s. 216.
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a si Czy tel ni cy zna j!
au to ra z re por ta "y
od lat pu bli ko wa nych

w !l" sku. Tek sty te cz# sto

zwi! za ne by $y z Zie mi!
Pszczy% sk! al bo po przez po -

sta& bo ha te ra, al bo przez

miej sce ak cji. Cza sem po ja -

wia $y si# w nich od wo $a nia

do hi sto rycz nych do ku men -

tów. War to wi#c w tym miej -

scu za zna czy&, "e Szto ler

na co dzie% pra cu je w Ar chi -

wum Dzien ni ka Za chod nie go,

jest hi sto ry kiem i pod czas

gro ma dze nia ma te ria $ów

do swo ich pu bli ka cji pe ne tru -

je ar chi wa, stu diu je kro ni ki

pa ra fial ne, si# ga do sta ro dru -

ków. Nic za tem dziw ne go, "e
uczest ni czy w two rze niu mo -

no gra fii miej sco wo 'ci ze

swo jej Zie mi Pszczy% skiej.

Ksi!" ka Pszczy na. Stu dia…
w$a 'nie wy da na, jest, co

z pew no 'ci! nie brzmi za ch# -
ca j! co, skró tem je go pra cy

dok tor skiej (kon kret nie – jej

to mu pierw sze go). War to jed -

nak si# prze $a ma&, nie da&
si# wy stra szy& licz nym przy -

pi som i spró bo wa& zmie rzy&
si# z t! pu bli ka cj!. Dla cze go?

Przede wszyst kim prze ma wia

do wy obra( ni. Zna my Pszczy -

n# w jej obec nym kszta$ cie,

po dzi wia my jej uro d#, ogl! da -

my za byt ki prze ko nu j! ce, "e to

miej sce hi sto rycz ne. Jed nak

do pie ro lek tu ra tej pu bli ka cji

po zwa la na u'wia do mie nie

so bie „sta ro "yt no 'ci” mia sta.

Au tor od twa rza je go dzie je

od po cz!t ków, czy li ma $ej po -

gra nicz nej osa dy, do 're dnio -

wiecz ne go gro du z funk cjo nu -

j! cy mi w nim in sty tu cja mi.

Przy oka zji do cie ra do nas, "e
pra ca hi sto ry ka ma wie le

wspól ne go z ro bo t! de tek ty wa

roz wi! zu j! ce go skom pli ko -

wa ne za gad ki. Szto ler na pod -

sta wie wy ni ków ba da% ar che -

olo gicz nych, za cho wa nych

do ku men tów i bo ga tej li te ra -

tu ry przed mio tu usi $u je do trze&
do praw dy, „roz wi! za& za -

gad k#”. To nie jest $a twe, bo

ma te ria$ ar chi wal ny jest nie -

kom plet ny, ba da cze tak "e ró" -
ni! si# w swo ich usta le niach,

pew ne te zy mo" na for mu $o -

wa& po przez szu ka nie ana lo -

gii z hi sto ri! in nych, po dob -

nych miej sco wo 'ci. St!d po -

ja wia j! si# w ksi!" ce ostro" -
ne hi po te zy oraz zda nia, "e ja -

ki' obiekt znaj do wa$ si#
PRAW DO PO DOB NIE w da -

nym miej scu al bo fakt zda rzy$
si# te" PRAW DO PO DOB -

NIE przed ta kim to a ta kim ro -

kiem.

Au tor prze ka zu je nam

w swo jej pra cy ca $e mnó -

stwo ar cy cie ka wych in for -

ma cji. Mo "e mniej in te re su -

j! ce s! wia do mo 'ci, "e kto'
od ko go' ku pi$ da ny dom,

któ ry pó( niej odzie dzi czy$
jesz cze kto' in ny. Tym bar -

dziej "e te go bu dyn ku ju"
nie ma i mo "e my tyl ko przy -

pusz cza&, "e sta$ bli sko bra -

my. Ale ju" na zwi ska miesz -

ka% ców mo g! da& do my 'le -

nia. My 'l#, "e to ju" czas aby

roz wi! za& ty tu $o w! za gad -

k#. Otó" nie by $o Oszu sta

w ra tu szu. Bur mistrz o tym

na zwi sku przyj mo wa$ rad -

nych miej skich w do mu, bo

drew nia ny bu dy nek ma gi -

stra tu si# spa li$. A czym zaj -

mo wa li si# raj cy? Usta la li

m.in. wy so ko'& do ta cji na

utrzy ma nie do mu pu blicz ne -

go, któ ry obok szko $y, szpi ta -

la i $a( ni na le "a$ do in sty tu cji

miej skich. Z op$at klien tów

te go lu pa na ru op$a ca no na to -

miast ra ka rza. Pra ca w przy -

byt ku roz pu sty by $a (ró d$em

utrzy ma nia licz nych w mie -

'cie wdów i sie rot „z ni zin

spo $ecz nych”. Nie w!t pli wym

wa lo rem ksi!" ki jest ma te ria$
ilu stra cyj ny – re kon struk cje

pla nów, map, zdj# cia za cho -

wa nych obiek tów 're dnio -

wiecz nych. 

BOG DAN WI DE RA

Mi cha! Wro" ski: Kro pla. Wy -
daw nic two „Mi nia tu ra”, Kra -
ków, 2014, ss. 120.
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ro ku do sprze da "y tra -

fi$ je den z bar dziej wy -

mow nych to mi ków wier szy Mi -

cha $a Wro% skie go – Kro pla.

Okra szo ny wspa nia $y mi gra fi ka -

mi Bo "e ny Ku szi lek zbiór wy da -

ny na k$a dem kra kow skiej „Mi -

nia tu ry”, za j!$ na mo jej pó$ ce

z po ezj! te go au to ra na le" ne

mu, pierw sze miej sce.

Za nim ksi!" ka tra fi $a w mo je

r# ce, mo j! uwa g# przy ku$ jej ty -

tu$. Ty le" sko ja rze% $! czy si#
z tym s$o wem! Kro pla, cho& jest

czym' nie wiel kim i nie sta $ym,

ma si $#, by dr! "y& ska $#, ale

i moc spraw cz!, by prze le wa&
cza r# go ry czy. Kro pla krwi jest

"y cio daj nym p$y nem. Z kro pel

sk$a da j! si# oce any, a kro pla $zy

wy ra "a& mo "e pra wie wszyst kie

mo" li we emo cje: ra do'&, smu tek,

wzru sze nie i strach… 

Jak by w od po wie dzi na mo je

prze my 'le nia, nie mal wszyst -

kie te ce chy kro pli za war$ Mi cha$
Wro% ski w ty tu $o wym wier szu.

W nim jest ona kro pl! krwi, go -

ry czy, desz czu i "y wi cy, któ ra nie

'ci ga si# z cza sem, a dr! "y go.

Z cza sem, któ ry zresz t! od gry -

wa w twór czo 'ci au to ra jak za -

wsze ogrom n! ro l#. W jed nym

z wier szy jest no wym ro kiem,

któ ry nie zo sta je przez Wro% -
skie go wpusz czo ny, w in nym

jest przy sz$o 'ci!, któ rej nie na -

le "y po ga nia&, by wy star czy $a
na d$u "ej, a w jesz cze in nym, du -

cha mi dni.

W to mi ku Kro pla zna le(&
mo" na wszyst kie ele men ty w$a -

'ci we twór czo 'ci gli wic kie go

po ety. Za war te w wier szach

praw dy – pierw szo pla no wi ak -

to rzy – od gry wa j! po wie rzo n!
im ro l# na tle przy ro dy, uni wer -

sum, ko smo su i nie ba. Tre'&
ocie ra si# o sub tel ne ero ty ki, fi -

lo zo ficz ne re flek sje, cel ne spo -

strze "e nia i skraw ki pry wat ne go

"y cia. S! tu i echa wcze 'niej szej

twór czo 'ci au to ra, za ko do wa ne

m. in. w dwo isto 'ci (ba, na wet

wie lo w!t ko wo 'ci) je go na tu ry,

któ r! od na le(& mo" na cho cia" -
by w Dru gim Ja. Jest w ko% cu

wiersz, któ ry wzru szy$ mnie

naj bar dziej. Skie ro wa ny jest on

do wnu ków i sta no wi co' w ro -

dza ju te sta men tu Mi cha $a Wro% -
skie go po zo sta wio ne go naj bli" -
szym. I w ko% cu ten, któ ry au -

tor za de dy ko wa$ mnie, Cie# nie -
ba, je den z pi#k niej szych w ca -

$ym to mi ku, od wo $u j! cy si#
do mo jej ulu bio nej ksi!" ki o tym

sa mym ty tu le, b# d! cej zbio rem

li stów pi sa nych mi# dzy au to rem

a Anio $em Stró "em:

„Gdy cie% Nie ba

pa da na Zie mi#
wi dz! go tyl ko

Anio $y –

cza sem lu dzie

kie dy im (le
ze swo im ist nie niem

i do brze

we 'nie”.

W tej opo wie 'ci o Mi cha $o wej

Kro pli nie mo "e za brak n!& g$# -
bo kie go uk$o nu w stro n# Bo "e -

ny Ku szi lek, ar chi tek ta, ab sol -

went ki Aka de mii Sztuk Pi#k -

nych im. Ja na Ma tej ki w Kra ko -

wie, któ ra opra co wa $a gra ficz nie

to mik i jest au tor k! za war tych

w nim ilu stra cji. S! one jed no -

cze 'nie do pe$ nie niem wier szy

i ca$ kiem od r#b ny mi dzie $a mi

sztu ki. W jed nej, nie wiel kiej

ksi!" ce spo tka $y si# dwie wra" -
li wo 'ci – po ety i pla sty ka, ob da -

ro wu j!c nas nie zwy k$ym bo -

gac twem do zna%. Wier sze i gra -

fi ki uzu pe$ nia j! si# wza jem nie,

ale mo g! te" pro wa dzi& ca$ -
kiem nie za le" ne "y cie. Ilu stra cje

kra kow skiej ar tyst ki, nie co sur -

re ali stycz ne, sk! pa ne (to do bre

s$o wo, gdy mó wi my o kro plach)

w przy ro dzie lub w bar wach,

wpro wa dza j! w tre'& to mi ku

ele ment fan ta sty ki.

W Kro pli urze k$a mnie bez pre -

ten sjo nal no'& wier szy, a tak "e ich

krót ka, cho& tre 'ci wa for ma.

Oszcz#d nie daw ko wa ne s$o wa s!
ni czym ka mie%, któ ry uru cha mia

la wi n# emo cji i prze my 'le%. To

po zy cja nie tu zin ko wa, któ r! po -

le cam nie tyl ko mi $o 'ni kom po -

ezji, ale rów nie" tym, któ rzy ce -

ni! li te ra tu r# sk$a nia j! c! do oso -

bi stych re flek sji. Ich te", tra dy -

cyj nie, od sy $am do Kra iny Zie -

lo ne go Po j# cia, blo ga Mi cha $a
Wro% skie go, na któ rym zna le(&
mo" na wie le nie zwy k$ych li te rac -

kich 'cie "ek (www.mi chalw ron -

ski 45.blog spot.com).

AD RIA NA

URGACZ -KU) NIAK

PN
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Wubie g!ym ro ku Miej ska Bi -
blio te ka Pu blicz na w Gli wi -

cach wy zna czy !a no we kie run ki
swo jej dzia !al no "ci. Wy cho dz#c
na prze ciw ocze ki wa niom czy tel -
ni ków, a na wet je wy prze dza j#c,
gli wic cy bi blio te ka rze wpro wa dzi -
li sze reg us!ug i zor ga ni zo wa li
licz ne ory gi nal ne wy da rze nia kul -
tu ral ne, na wi# zu j#c wspó! pra c$
z no wy mi part ne ra mi.

Po wszech nie wia do mo, %e je -
"li kto" lu bi czy ta&, to czy ta wsz$ -
dzie. I na ró% nych no "ni kach.
E -bo oki nie s# za gro %e niem dla
tra dy cyj nej ksi#% ki, a wr$cz szan -
s# na po zy ska nie jej no wych od -
bior ców, dla te go bi blio te ka pod -
pi sa !a po ro zu mie nie z Fun da cj#
No wo cze sna Pol ska i roz po cz$ !a
ak cj$ Czy ta my Wsz! dzie! Na
przy stan kach, w au to bu sach, na
kry tych p!y wal niach i w Pal miar -
ni Miej skiej w Gli wi cach po ja wi -
!y si$ na klej ki z ko da mi QR,
umo% li wia j# cy mi po bra nie e -bo -
oków z ser wi su Wol ne Lek tu ry.
Dzi$ ki te mu mia stem za w!ad n$ -
!y ksi#% ki, do któ rych do st$p jest
!a twiej szy ni% kie dy kol wiek.

W 2014 r. gli wic ka bi blio te ka
pod j$ !a wie le dzia !a' zmie rza j# -
cych do dal sze go uno wo cze -
"nia nia swo ich us!ug w opar ciu
o no wo cze sne tech no lo gie.
W ofer cie po ja wi !y si$ do st$p ne
on li ne kur sy mul ti me dial ne z ró% -
nych dzie dzin – po cz#w szy od j$ -
zy ków ob cych, przez ma te ma ty -
k$, fo to gra fi$, po na uk$ szyb kie go czy ta nia
i za pa mi$ ty wa nia. Zu pe! n# no wo "ci# by!
udzia! w pi lo ta %u Fun da cji Roz wo ju Spo !e -
cze' stwa In for ma cyj ne go Ta ble ty w Bi blio -
te ce, pod czas któ re go sze"& pla có wek w kra -
ju te sto wa !o, jak ta kie urz# dze nia spraw dz#
si$ w pra cy bi blio te ka rza i czy ich udo st$p -
nia nie jest us!u g# ocze ki wa n# przez u%yt kow -
ni ków. Pi lo ta%, po le ga j# cy m.in. na pro wa -
dze niu warsz ta tów z se nio ra mi i m!o dzie %#
z wy ko rzy sta niem iPa dów, wy pad! do brze.
W stycz niu bi blio te ka otrzy ma !a od FRSI trzy
ta kie urz# dze nia, wi$c za j$ cia b$ d# kon ty nu -
owa ne. 

Dzi$ ki no wym tech no lo giom czy tel ni cy na -
wet nie mu sz# wy cho dzi& z do mu, by swo bod -
nie si$ ga& po ksi#% k$. Ta k# mo% li wo"& da je
bo wiem plat for ma IBUK Li bra. Gli wic ka bi -
blio te ka, wspó! uczest ni cz#c w Kon sor cjum
(l# skich Bi blio tek Pu blicz nych, ofe ru je 1900
ty tu !ów ksi# %ek elek tro nicz nych. Po nad to
ju% od stycz nia 2015 r. gli wi cza nie mo g#
w MBP wy po %y cza& czyt ni ki e -bo oków. Cie -
ka w# pro po zy cj# dla uczniów
szkó! gim na zjal nych jest mo% li -
wo"& zdo by wa nia no wych umie -
j$t no "ci pod czas warsz ta tów pro -
gra mo wa nia w ra mach pro jek tu
Mi strzo wie Ko do wa nia. Star si
mo g# z ko lei zdo by wa& wie dz$
pod czas spo tka' z La tar ni kiem
Pol ski Cy fro wej.

Rów nie% w za kre sie pro mo cji
czy tel nic twa po ja wi !y si$ no we
po my s!y. Jed nym z nich by! hap -
pe ning Gli wi ce Czy ta j", zor ga -
ni zo wa ny 23 kwiet nia – w (wia -
to wym Dniu Ksi#% ki i Praw
Au tor skich. Do ró% no rod nych
dzia !a', pod pa tro nem Pre zy den -
ta Mia sta Gli wi ce, za pro sze ni

zo sta li: (l# ska Sie& Me tro po li tal na, Sta cja Ar -
ty stycz na Ry nek, Gli wic ki Klub Spor to wy
„Piast”, Gli wic kie Cen trum Or ga ni za cji Po -
za rz# do wych. Wy ko na no wspól ne zdj$ cie
mi !o "ni ków czy ta nia; prze pro wa dzo no: kon -
kur sy li te rac kie, warsz ta ty ar ty stycz ne, ak cj$
wy mia ny ksi# %ek, wy k!ad z pra wa au tor skie -
go i warsz ta ty po etyc kie; g!o "no czy ta no
na uli cach, w szko !ach i przed szko lach. 

Tak jak wie le bi blio tek, tak %e i gli wic ka
w!# czy !a si$ w Na ro do we Czy ta nie.
W ubie g!ym ro ku „bo ha te rem” ak cji by !a
Try lo gia Hen ry ka Sien kie wi cza. Co si$
wy da rzy !o 6 wrze "nia 2014 r. w Gli wi cach?
Ca !o dzien ny ma ra ton czy ta nia roz po cz$ !a
pio sen kar ka i ak tor ka Na ta lia Lesz, któ ra po -
tem mia !a oka zj$ po zna& ulicz ki mia sta, je% -
d%#c brycz k# w to wa rzy stwie... Hen ry ka
Sien kie wi cza! Te go dnia u!o %o no wiel kie ser -
ce z ksi# %ek – by przy po mnie&, %e Try lo gia
po wsta wa !a „ku po krze pie niu serc”. Dzie -
ci i m!o dzie%, wspie ra ne przez cz!on ków Stu -
denc kie go Ko !a Na uko we go „+ i KA WA”,

stwo rzy !y ogrom n# ilu stra cj$
do frag men tów dzie! no bli sty.
Od by! si$ spek ta ku lar ny po kaz
stro jów i fry zur z cza sów Wo !o -
dy jow skie go i Za g!o by. Sen sa -
cj$ wzbu dzi! sien kie wi czow ski
sa lo nik, w któ rym gli wi cza nie
z ch$ ci# g!o "no od czy ty wa li frag -
men ty Try lo gii. Du %ym za in te re -
so wa niem cie szy! si$ ca sting
do ról Ole' ki, Ba si, Bo hu na
i Ma !e go Ry ce rza. Zwy ci$z cy
wy st# pi li na de skach Ru in Te -
atru „Vic to ria”. Or ga ni za to rem
Na ro do we go Czy ta nia by !a
MBP w Gli wi cach wraz z part -
ne ra mi: Gim na zjum nr 3 im.
No bli stów Pol skich oraz Szko -
!# Pod sta wo w# nr 21 im. Hen -
ry ka Sien kie wi cza, Gór no "l# -
skim Cen trum Edu ka cyj nym,
Gli wic kim Te atrem Mu zycz -
nym, Sta cj# Ar ty stycz n# Ry -
nek, Stu denc kim Ko !em Na -
uko wym „+ i KA WA” Wy dzia !u
Ar chi tek tu ry Po li tech ni ki (l# -
skiej, skle pem „Sta ro cie”, Ra -
diem CCM, TVP Ka to wi ce. Te
dwa wy da rze nia to tyl ko wy bra -
ne przy k!a dy dzia !al no "ci gli -
wic kiej „Zie lo nej Bi blio te -
ki” – czy li ple ne ro wych im prez
or ga ni zo wa nych przez MBP.

Trwa j# cy od wrze "nia 2014 r.
do ma ja 2015 r. pro jekt Ba #nio -
po dró $e jest z ko lei przy k!a dem
wspó! dzia !a nia miej skich in sty -
tu cji na rzecz edu ka cji kul tu ral -
nej dzie ci. Mu zeum w Gli wi -

cach, Gli wic ki Te atr Mu zycz ny, Gim na zjum
nr 3 oraz bi blio te ka za pra sza j# dzie ci w wie -
ku od 4 do 9 lat na edu ka cyj ne warsz ta ty.
W pro jek cie, ob j$ tym pa tro na tem ho no ro -
wym Rzecz ni ka Praw Dziec ka oraz Pre zy -
den ta Mia sta Gli wic, uczest ni czy po nad 1000
dzie ci. 

Nie w ka% dej dziel ni cy Gli wic znaj du je si$
fi lia bi blio te ki. Ale wszy scy miesz ka' cy ma -
j# do st$p do ksi# %ek. Bo w mie "cie dzia !a Od -
jaz do wa Bi blio te ka. MBP w Gli wi cach uru -
cho mi !a bez p!at n# in fo li ni$, dzi$ ki któ rej
– w ra mach ak cji Ksi"$ ka na Te le fon – mo% -
na za mó wi& zbio ry do do mu, a przy wie zie je
ko lo ro we bi blio tecz ne au to. To dzia !a nie jest
wy ra zem po szu ki wa nia no wych dróg do cie -
ra nia do czy tel ni ków. 

W no wej ro li po ka za li si$ tak %e sa mi pra -
cow ni cy bi blio te ki i za go "ci li na !a mach
„Miej skie go Ser wi su In for ma cyj ne go”. Fo -
to graf ka Bo %e na Nit ka wy ko na !a nie zwy k!e
por tre ty bi blio te ka rzy z li te rac kim dru gim
dnem, two rz#c kon kur so wy cykl Po Nit ce

do Ksi"$ ki. Ka% de ze zdj$& kry -
!o po dwój n# za gad k$ – czy tel ni -
cy po szu ki wa li prze strze ni miej -
skiej uka za nej w tle oraz
od ga dy wa li ty tu! ksi#% ki, do któ -
rej na wi# zy wa !a fo to gra fia. Kon -
kurs kon ty nu owa ny w bie %# cym
ro ku jest jed nym z wie lu przy k!a -
dów dzia !a' pro mu j# cych li te ra -
tu r$ i czy tel nic two, któ re po dej -
mu je MBP w Gli wi cach.

A czym bi blio te ka za sko czy
w 2015 r.? )e tak b$ dzie, nie na -
le %y w#t pi&. 

BO GNA DO BRA KOW SKA
IZA BE LA KO CHA* CZYK

MAR TA KRY(

Z )YCIA
BIBLIOTEK

No we otwar cie 
w Miej skiej Bi blio te ce Pu blicz nej w Gli wi cach

„A dro ga wie dzie 
w przód i w przód…”

!wia to wy Dzie" Ksi#$ ki i Praw Au tor skich. Hap pe ning Gli wi ce Czy ta j#

Na ro do we Czy ta nie Try lo gii Hen ry ka Sien kie wi cza
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po ród te ma tów, któ re wy -
da j mi si od po wied nie
do mar co we go wy da nia
„l ska” dwa wy su wa j

si zde cy do wa nie na plan pierw szy:
wio sna i cham stwo. Wio sn wa ci -
wie mo na by so bie po da ro wa, ja -
ko zja wi sko po wta rzal ne, na któ re
nie ma my ad ne go wpy wu. Co wów -
czas po zo sta nie? No wa nie: to, co
nas za le wa, a na co wpyw po win ni -
my mie, czy li cham stwo. Naj gor -
sze jest to, e je go ró dem s co raz
cz ciej in sty tu cje i oso by, od któ -
rych ocze ku je my, i przede wszyst -
kim one cham stwu si prze ciw sta -
wi. Tym cza sem gu zik z p tel k.
Obok cham stwa na sze go po wsze -
dnie go, ma my co raz cz ciej do czy -
nie nia z cham stwem me dial nym i po -
li tycz nym, któ re zresz t jak bli ni ta
sy jam skie po  czo ne s ze so b, a na -
wet go rzej: jed no na p dza dru gie.
Dzi trud no ju po wie dzie, któ re
za cz o. Gdy by od wo a si do przy -
ka dów, za pew ne nie star czy o by
miej sca na na szych a mach. Za miast
te go wy star czy od by krót k wy -
ciecz k po me diach dru ko wa nych
i nie dru ko wa nych oraz po por ta lach
in ter ne to wych. Po li ty cy wszel kich
mo li wych opcji do ko pu j so bie na -
wza jem, ni by ucznia ki z s sia du j -
cych ze so b szkó na du ej prze -
rwie. Me dia pod chwy tu j te ak cje
i sta ra j si, w tro sce o do bro czy tel -
ni ka (ja kie go?) wy eks po no wa naj -
cel niej sze cio sy i nada im jak naj -
wik sz wa g. Wol no wy ra a nia
opi nii ma le gi ty mi zo wa ta kie po -
st po wa nie, a na sztan da rze wy pi sa -
ne jest ha so d e nia do praw dy.
Mam jed nak w zwiz ku z tym py ta -
nie: je li pan X uwa a pa na Y za idio -
t, bd od wrot nie, czy jest to in for -
ma cja dla mnie istot na i czy po zna nie
tej praw dy co wno si do mo je go
ogl du wia ta? Po wiem uczci wie
i szcze rze, e mam w g bo kim lek -
ce wa e niu ta ki prze pyw in for ma cji,
lek ce wa e niu tak g bo kim, jak lek -
ce wa e nie przez me dia mo je go pra -
wa do wa snej opi nii, al bo wiem w tym
na to ku nie wy bred nych in wek tyw
ma e s szan se, bym móg wy ro bi
so bie wa sn opi ni. A tak si ska -
da, e ona jest dla mnie naj wa niej -
sza. Kie dy np. le ader zwiz ko wy wy -
gra a po li ty kom czy pra co daw com,
bru tal no je go wy po wie dzi ma do -
da wa po wa gi i zna mion praw dzi -
wo ci je go so wom. Ale czy rze czy -
wi cie do da je?

In ne po le cham skich zma ga to
po le mi ki ró nych me dial nych saw
i ikon. Rzad ko zda rza si, by ich ce -
lem by a wy mia na po gl dów. Cho -
dzi ra czej o obrzy dze nie opo nen ta
czy tel ni kom, zde za wu owa nie je go

po gl dów i wresz cie znisz cze nie je -
go sa me go. Au to rzy tych pseu do po -
le mik uwa a j si za ma ta do rów je -
dy nie susz nych idei i po gl dów.
A je li cho dzi o je dy n susz no, to
wia do mo – wszyst kie chwy ty do -
zwo lo ne. Z za sa dy nie mie szam si
do ta kich awan tur, wy cho dzc z za -
o e nia wpo jo ne go mi przez ro dzi -
ców, e pew nych sub stan cji do ty ka
nie na le y, po nie wa z re gu y brzyd -
ko pach n i mo na si ubru dzi. Kie -
dy jed nak nie wy trzy ma em i na jed -
nym z fo rów in ter ne to wych skar ci em
pew ne go har cow ni ka, któ ry ma jc
niewie le ar gu men tów rze czo wych,
wy kpi wa pew ne fi zycz ne nie do ci -
gni cia swej opo nent ki. Zwró ciw -
szy uwa g, i nie wi dz uspra wie -
dli wie nia dla cham stwa, zo sta em
po uczo ny, i wy st po wa nie w imi
wy szej ra cji ze zwa la na uy cie
wszel kich do stp nych rod ków. Tak
wic do sta em ze swo je i po ka za no
mi, i ze swo imi po gl da mi z epo ki
kró la wiecz ka nie po wi nie nem si
afi szo wa i za wra ca ko mu go w. 

Mo e to i ra cja. a two si bo wiem
prze ko na, i in ter nau ci, bio rc przy -
kad z lu mi na rzy y cia pu blicz ne go,
zmie nia j sie w rynsz tok z wiel kim
upodo ba niem. Po mi jam ju czy ste
tzw. hej ter stwo, bo to ra czej od dziel -
na ka te go ria. Ka da in for ma cja na por -
ta lach opa trzo na jest licz ny mi ko -
men ta rza mi i kontrko men ta rza mi,
w któ rych okre le nia ta kie jak „ma -
to” czy „nie do ro zwój” po ja wia j si
z cz sto tli wo ci po chmur nych dni
je sien n po r i na le  do sto sun ko -
wo hu ma ni tar ne go ro dza ju amu ni -
cji. Od po wied ni ków po ci sków „dum -
-dum” cy to wa nie b d.

Ist nie j oczy wi cie tak e ro dza je
cham stwa, któ re oby wa si bez nie -
cen zu ral nych wy ra zów. Za miast te -

go si ga w sfe r pry wat no ci „ob ra -
bia nej” ofia ry, od kry wa si jej sa -
bo ci, któ re nie ma j zwiz ku z sta -
no wi skiem czy za wo dem, któ ry
wy ko nu je, ale zna ko mi cie pe ni
funk cj nisz czy ciel sk (vi de ca sus
Dur czok). Bar dzo cz sto s to zwy -
ke po mó wie nia czy in sy nu acje. Nie
szko dzi. W na szej tra dy cji to za wsze
na oso bie, któ rej si co za rzu ca pu -
blicz nie, spo czy wa obo wi zek udo -
wod nie nia, e nie jest wiel b dem.
Trud no so bie wy obra zi mniej kom -
for to w sy tu acj. 

To, co le y u pod staw ta kie go za -
cho wa nia po li ty ków, zwiz kow ców
czy me diów, to prze ko na nie, i ten
styl pro wa dze nia dia lo gu (?) znaj du -
je cht ne go od bior c. Ci pierw si prze -
ko na ni s, e ich klien te la wa nie
na to cze ka i ta kie wy po wie dzi naj -
pe niej zro zu mie. Po dob ny tok my -
le nia to wa rzy szy me dial nym pu bli -
ka cjom i ko men ta rzom do nich.
Na za sa dzie „swój do swe go, swo im
j zy kiem”. Tro ch mnie to prze ra a.
Czy ja ko spo e cze stwo na nic in ne -
go nie za su gu je my? Czy cham stwo
po wszech nie zdo mi no wa o ju do te -
go stop nia styl na sze go y cia? Pa -
mi tam z cza sów su by wo sko wej
pew ne go sier an ta, któ ry su cha jc
po ucze, ja kie mu sia em wy go si
do o nie rzy tzw. su by za sad ni czej
(dzi ju prze y tek), sko men to wa to
tak: – Daj pan spo kój. Tak to do nich
nie do trze. I prze o y mo j wy po -
wied na roz bu do wa ny struk tu ral nie
bluzg. Z wiel kim zdzi wie niem za -
uwa y em, e twa rze cz ci woj ska
wy ra nie si roz ja ni y. Wresz cie kto
prze mó wi zro zu mia ym j zy kiem.
Czy by my za tem by li na tym po -
zio mie? 

Jest jed nak na dzie ja, e nie. Zda -
rza j si me dia, na wet in ter ne to we,
któ re zda j si nie py n tym rynsz -
to ko wym nur tem. By wa j po li ty cy,
któ rzy na wet w cza sie ostrych de bat
i po le mik po tra fi za cho wa przy -
zwo ity styl. A my? Na szcz cie nie
mu si my te go wszyst kie go czy ta, nie
mu si my ogl da tych te le wi zyj nych
ka na ów, nie mu si my od wie dza tych
por ta li i nie mu si my czy ta cham -
skich ko men ta rzy. Chy ba e kto lu -
bi. Ale na to nie ma ra dy.

A w Gór kach? Wio sna, jak wsz -
dzie in dziej i obiet ni ca zmian, jak co
ro ku. A e nie ma my na ich tem po
wpy wu? Nie szko dzi. To aku rat nie
po wo du je, e pcz ki na ga  ziach
sta n si mniej obie cu j ce a pie wa -
j ce co raz go niej i mie lej pta ki
za czn fa szo wa. I tak jest do brze.
W Gór kach i wsz dzie in dziej. 
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la da mi Geo r ga 
i Emi la Zil l ma nów

Na stro nie in ter ne to wej za byt ki tech -
ni ki. pl czy ta my: „Qu esting po obiek tach
Szla ku Za byt ków Tech ni ki to oka zja,
aby od kry ta jem ni ce ar cy dzie ar chi tek -
tu ry prze my so wej. Qu esty to spe cjal nie
przy go to wa ne sce na riu sze zwie dza nia,
po zwa la j ce od kry wa ta jem ni ce dzie -
dzic twa in du strial ne go re gio nu”. Prze -
mie rza jc l ski szlak Geo r ga i Emi la Zil -
l ma nów ma my oka zj po zna praw dzi we
per y po in du strial ne. Za nim cht ni przy -
st pi do od wie dza nia tych miejsc, war -
to wie dzie, kim by li Zil l ma no wie. Star -
szy Emil (1870 – 1937) to ku zyn
mod sze go Geo r ga (1871-1958). Obaj
by li nie miec ki mi ar chi tek ta mi i ab sol wen -
ta mi Kró lew skiej Wy szej Szko y Tech -
nicz nej (Köni gli che Tech ni sche Hoch -
schu le) w Ber li nie. W ich do rob ku
znaj du j si tak spek ta ku lar ne pro jek ty
jak ka to wic kie osie dle Ni ki szo wiec i osie -
dle -ogród Gi szo wiec. S te oni jed ny -
mi z bo ha te rów nie zwy kej ksi -
ki – „Czar ny ogród” Ma go rza ty
Szej nert, w któ rej au tor ka opo wia da
dzie je Ni ki szow ca i Gi szow ca od chwi li
po wsta nia, po przez po pl ta ne lo sy przed -
woj nia, woj ny i cza su po wo jen ne go.
Po mi dzy bo ha te ra mi – au ten tycz ny mi
po sta cia mi tych osie dli znaj du j si
i bra cia Zil l ma no wie. Ale to nie je dy nie
ich do ko na nie. Na l sku la dy pro wa -
dz tak e do dziel ni cy By to mia – Szom -
bier ki, któ rej ko rze nie si ga j re dnio wie -
cza, a w cza sach pó niej szych b d cych
wiad kiem roz kwi tu dzia al no ci prze my -
so wej Ka ro la Go du li – jed ne go z naj bo -
gat szych prze my sow ców gór no l skich.
W szom bier skiej ko pal ni „Ho hen zol -
lern” uru cho mio no pierw sze pod ziem ne
elek tro wo zy. Zmie rza jc da lej la da mi
Zil l ma nów war to od kry e liw ne skar by
tzw. „No wych Gli wic” czy li od re stau ro -
wa ne go kom plek su bu dyn ków daw nej ko -
pal ni „Gli wi ce”, wród któ rych na szcze -
gól n uwa g za su gu j ko lej ne dzie a
Zil l ma nów czy li za adap to wa ne hi sto rycz -
ne obiek ty dla wspó cze snych po trzeb.

W Ka to wi cach po za Ni ki szow cem i Gi -
szow cem nie na le y po mi n za bu do wy
te re nu daw nej ko pal ni „Gi sche”, z ga le -
ri sztu ki funk cjo nu j c w jed nym obiek -
tów pod na zw „Szyb Wil son”. Tu ko -
czy si po dró, pod czas któ rej mo na by o
po zna dzie a Emi la i Geo r ga Zil l ma nów. 

Jak roz po cz w drów k? Wy star -
czy wej na wspo mnia n stro n in ter -
ne to w i zaj rze do za kad ki Od kryj wi -
cej. Po szcze gól nie miej sca opa trzo ne s
in for ma cja mi o tra sie do jaz do wej,
o obiek tach war tych uwa gi, i krót k hi -
sto ri. A za ba wa po le ga na uzu pe nia -
niu na spe cjal nych ulot kach bra ku j cych
in for ma cji. W ten oto spo sób mo na po -
 czy ro dzin n w drów k re kre acyj n
z aspek tem edu ka cyj nym, a przede
wszyst kim z po zna wa niem nie zwy kych
miejsc, któ re na co dzie cz sto mi ja my,
ale nie za trzy mu je my si przy nich, nie
za da je my so bie tru du, by po zna ich hi -
sto ri. Qu esting jest szan s na za trzy ma -
nie si – a war to!
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Te atr Pro win cja za pra sza 28 lu te go na pre -
mie r spek ta klu „Ka ty – … w ty go wy”.

W Mu zeum w Cho rzo wie od by a si pro mo -
cja 15. to mu „Ze szy tów Cho rzow skich” pod re -
dak cj Jac ka Kur ka. 

W 70. Ju bi le uszo wym se zo nie ar ty stycz nym
wzno wie nie sce nicz ne „Tannhäuse ra” Ry szar da
Wa gne ra w Ope rze l skiej w By to miu, w re y -
se rii La co Ada mi ka, ze sce no gra fi Bar ba ry
K dzier skiej i pod kie run kiem mu zycz nym Ta -
de usza Se ra fi na, od by o si 21 lu te go br.

 W sie dzi bie Dzia u Te atral no -Fil mo we go
Mu zeum Hi sto rii Ka to wic od by o si w cy klu

„Przy ja cie le Bar ba ry i Sta ni sa wa” spo tka nie
z Da riu szem Nie bud kiem za ty tu o wa ne „Po kar -
na wa le… czas na spo tka nie”. 

 In sty tu cja Pro mo cji i Upo wszech nia nia Mu -
zy ki „Si le sia” przy go to wa a w Aka de mii Mu zycz -
nej kon cert w cy klu „Szki ce do ope ry”, w któ rym
wy ko na ne zo sta y frag men ty „Car men” Geo r -
ges’a Bi ze ta, któ re go wy ko naw ca mi by li: An na
Bo ruc ka (mez zo so pran), Ewa Tracz (so pran), Va -
syl Gro khol sky (te nor), Sta ni saw Kier ner (ba -
ry ton) i La ri sa Cza ban (for te pian). 

 Z ko lei w kon cer cie „Po po u dnie z Ger sh -
wi nem” IPiUM „Si le sia”, któ ry od by si w Bi -

Ma lar stwo Lint t ne ra 
w ga le rii „Ate neum”

W Ga le rii Te atru Lal ki i Ak to ra Ate neum
mo na ogl da wy sta w ma lar stwa Ma cie ja
Lint t ne ra, za ty tu o wa n „170x130” [Po le
dra ma tycz nych przy pad ków], Ma ciej Lint t ner
uro dzi si w Wa czu, ma 49 lat, za so b stu -
dia na ka to wic kim Wy dzia le Gra fi ki Aka de -
mii Sztuk Pik nych w Kra ko wie (dy plom
z pro jek to wa nia gra ficz ne go i ma lar stwa
uzy ska w 1993 r. pod kie run kiem prof. Zbi -
gnie wa Pie czy ko la na i prof. An drze ja S. Ko -
wal skie go), 10 wy staw in dy wi du al nych i 50
zbio ro wych w kra ju i zagra ni c, sty pen dium
Urz du Mar sza kow skie go Wo je wódz twa
l skie go (2002) oraz wie le na gród i wy ró -
nie. Jest lau re atem m.in. Grand Prix w kon -
kur sie Okr gu ZPAP na Pra c Ro ku (Ka to wi -
ce 1999) i pierw szej na gro dy na wy sta wie
Pra ca na pa pie rze, zor ga ni zo wa nej pod au -
spi cja mi ONZ (War sza wa 1999). Ak tu al nie
pro wa dzi jed n z Pra cow ni Ry sun ku na Wy -
dzia le Ma lar stwa Aka de mii Sztuk Pik nych
w Ka to wi cach.

W bio gra mie ar ty sty pod ha sem krót ki opis
twór czo ci czy ta my, e zaj mu je si ma lar -
stwem oraz ksi k ar ty stycz n i upo rczy wie
szu ka spo so bów na  cze nie tych dwóch
dzie dzin, przy gl da jc si ich wza jem nym re -
la cjom. – Od wie lu lat sta ram si w mo jej
twór czo ci  czy ele men ty z ob sza ru ma lar -
stwa i li te ra tu ry. – pi sze Ma ciej Lint t ner.
– Te dwie od rb ne ar ty stycz ne dys cy pli ny s
dla mnie pasz czy zn do po szu ki wa nia wa -
snej, au tor skiej for my. Od za wsze wa ne s dla
mnie pró by for mu o wa nia oso bi stej wy po wie -
dzi, któ re zda j si by bli skie ta kim ter mi nom,
jak no tat ka (chwi lo wy za pis), dzien nik czy pa -
mit nik. Pra ce mo je s for mal nym i tre cio -

wym za pi sem wie lu chwil i frag men tów nie za -
wsze za cho wu j cych lo gicz n ci go. Nie in -
te re su je mnie prze ka zy wa nie tre ci, a ra czej
zbio ru emo cji b d cych od bi ciem zo o no ci
i wie lo wy mia ro wo ci na sze go cza su. Co -
dzien no i jej skom pli ko wa na sfe ra rze czy -
wi sta i du cho wa ma dla mnie bez po red nie
prze o e nie na ma lar ski ko la, a wic bu do -
wa nie kom po zy cji za po mo c od rb nych
frag men tów.

W te atral nej prze strze ni Ga le rii Ate neum
ma lar skie Po le dra ma tycz nych przy pad ków zy -
sku je do dat ko wy wa lor. 

Jak Ju rek zo sta sce no gra fem

Wspól ny po kój, R ko pis zna le zio ny w Sa -
ra gos sie, Szy fry oraz Sa na to rium pod Klep -
sy dr to jed ne z naj bar dziej zna cz cych
i zna nych pol skich fil mów, do któ rych sce no -
gra fie przy go to wa Je rzy Skar y ski. W Cen -
trum Sce no gra fii Pol skiej Od dzia Mu zeum
l skie go mo na by o ogl da pra ce ar ty sty
po wsta e w okre sie dzie ci stwa i wcze snej
mo do ci.

Je rzy Skar y ski, uho no ro wa ny w 2000 ro -
ku Ko ry fe uszem Sce no gra fii Pol skiej, stwo -
rzy m.in. pro jek ty sce no gra fii do fil mów z tak
zwa ne go nur tu ki na hi sto rycz ne go, re ali zo wa -
nych w la tach sze dzie si tych XX wie ku,
w tym do ekra ni za cji Hi sto rii ó tej ci em ki,
ale tak e ko mik sy i ilu stra cje do ksi ek Phi -
li pa Dic ka, bra ci Stru gac kich czy Joe Ale xa,
któ rych wy da nia do dzi siaj s uzna wa ne
za ka no nicz ne. Mo li wo kon tak tu z ry sun -
ka mi Skar y skie go mie li tak e czy tel ni cy
„Prze kro ju” i „y cia Li te rac kie go”, ja ko e
przez wie le lat ilu stro wa on za miesz cza ne
w nich opo wia da nia.  

Na eks po zy cji pre zen to wa ne by y pra ce b -
d ce ry sun ka mi ar ty sty z dzie ci stwa i wcze -
snej mo do ci, któ re po zwa la y prze le dzi
kszta tu j cy si ta lent przy sze go ma la rza, sce -
no gra fa i ry sow ni ka, do strzec ro dz ce si pa -
sje, sta no wi ce in spi ra cj wie lu je go pó niej -

Czy to nie cza sem Ba stian Schwe in ste iger,
130x170cm, olej, pót no.

Je rzy Skar y ski, lat 14 – ry su nek in spi ro wa -
ny syl wet ka mi ak to rów z fil mu Ma roc co z 1930 r.
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blio te ce l skiej, wy st pi li: Ka ro li na Wie czo rek (so -
pran), Mak sy mi lian Gru chlik (klar net), Ja kub Cze -
kier da (for te pian), Se ba stian Ga bry (ba ry ton) i Jo -
an na Ste czek (for te pian). 

 Utwo ry Pio tra Czaj kow skie go za pre zen to wa -
li Rok sa na War den ga (mez zo so pran) i Mi cha Szku -
rien ko (for te pian) pod czas kon cer tu w MDK „Ko -
szut ka”. 

 W ostat ni dzie lu te go pod czas kon cer tu „Bach
i mu zy ka fran cu ska na vio l i kla we syn” w MDK „Ko -
szut ka” wy st pi li Mark Cau dle – wio lon cze li sta
i gam bi sta, zna ny an giel skim wy ko naw com od po -
nad 30 lat oraz Ma rek To po row ski – kla we sy ni sta i or -

ga ni sta, pro fe sor kla sy kla we sy ny i hi sto rycz nych prak -
tyk wy ko naw czych w Aka de mii Mu zycz nej w Ka to -
wi cach. 

 Na kon cert z cy klu „Mu zycz ne Po ran ki” pt.
„Kar na wa o we arie i du ety” za pra sza o Mu zeum
w Cho rzo wie. 

 Uka za si XXV tom Rocz ni ka Mu zeum w Gli -
wi cach. 

 Z oka zji pierw szej rocz ni cy mier ci ks. bpa Ta -
de usza Szur ma na pa ra fia ewan ge lic ko -au gs bur ska
w Ka to wi cach za pra sza a do ka te dry Zmar twych wsta -
nia Pa skie go na kon cert „So lus Chry stus”  w wy ko -
na niu Ze spo u Pie ni i Ta ca „lsk”. 

 Zwi zek Pol skich Ar ty stów Fo to gra fi ków za pra -
sza na wy sta w fo to gra fii An to nie go Kre isa pt.
„wi ci”. 

 W Mu zeum w Cho rzo wie od by o si spo tka nie
z cy klu „Gra ni ce hi sto rii – hi sto ria bez gra nic”:
„Dan dys w War sza wie. Pol ska w twór czo ci za chod -
nich mu zy ków” – wy kad po pro wa dzi dr Ja cek Ku -
rek.

 Mu zeum Miej skie w Ty chach za pra sza o na pre -
lek cj prof. zw. dr. hab. Ry szar da Kacz mar ka „l -
za cy w We hr mach cie”.

 Mu zeum l skie w Ka to wi cach ogo si o kon kurs
kom po zy tor ski na hej na i za wo a nie Mu zeum.

szych dzie. Jed n z nich by o ki no, to te na ry -
sun kach mo na by o zo ba czy m.in. prze nie -
sio nych wprost z ekra nu In dian i kow boi oraz
ka ry ka tu ry wcie la j cych si w je go ulu bio ne
po sta ci ak to rów. Oprócz stwo rzo nych na pa -
pie rze bo ha te rów li te rac kich po pu lar nych
po wie ci od wie dza j cy po zna li rów nie je go
szkol nych ko le gów, a tak e pierw sze „sce no -
gra fie” te atral ne.

Rok Ju liu sza Ro ge ra

W stycz niu Gli wi ce ob cho dzi y 150.
rocz ni c mier ci za su o ne go dla zie mi gli -
wic kiej i Gór ne go l ska: le ka rza, spo -
ecz ni ka, folk lo ry sty, en to mo lo ga – Ju liu sza
Ro ge ra. Uro dzo ny w 1819 r. w Nie der stot -
zin gen obok Ulm, w 1847 r. tra fi na Gór -
ny lsk w cha rak te rze Kró lew skie go Rad -
cy Sa ni tar ne go. Szyb ko sta si czo wie kiem
ce nio nym nie tyl ko ze wzgl du na swo j
wie dz, ale te z uwa gi na wy jt ko w ofiar -
no. Za ini cjo wa bu do w szpi ta la w Ru dach
Ra ci bor skich, roz bu do wa i uno wo cze ni
szpi tal klasz tor ny w Pil cho wi cach, po ma ga
w pra cy sie ro ci ca w miej sco wo ci Ly ski.
Je go naj wik szym osi gni ciem by o po wo -
a nie do y cia szpi ta la dla ko biet w Ryb ni -
ku. Owe wia te przed si wzi cia dr Ro ger
fi nan so wa ze ska dek spo ecz nych oraz
dzi ki hoj no ci przy ja ció z ca ej Eu ro py. By
rów nie za pa lo nym en to mo lo giem, a lu do -
we pie ni l skie fa scy no wa y go tak bar dzo,
e na uczy si j zy ka pol skie go, by móc je
do ku men to wa i prze cho wa w pa mi ci
po tom nych. 

W pó niej szych la tach pro wa dzi ko re spon -
den cj z Paw em Stal ma chem, pol skim pu bli -
cy st i dzia a czem spo ecz nym, oraz z Jó ze -
fem Lom p, w cza jc do swej ko lek cji
nie któ re z ze bra nych przez nich pie ni. Przy -
ja  czy a go tak e z Au gu stem Frie dri chem
Hof f man nem von Fal ler sle ben, au to rem m.in.
pó niej sze go nie miec kie go hym nu na ro do we -
go, Das Lied der Deut schen. 

Ju liusz Ro ger ze bra ogó em 546 pie ni,
w tym 294 z me lo dia mi, któ re po gru po wa
w osob nych dzia ach. W 1863 r. uka za si
zbiór pie ni pt. „Pie ni lu du pol skie go w Gór -
nym Szl sku z mu zy k. Ze bra i wy da Ju liusz
Ro ger”.

Dr Ju liusz Ro ger zmar na gle 7 stycz -
nia 1864 r. Zo sta po cho wa ny na cmen ta rzu

w Ru dach, gdzie do dzi znaj du je si je go
grób, ufun do wa ny przez ksi cia Wik to ra I.

W ci gu 2015 ro ku Mu zeum w Gli wi cach
b dzie przy po mi na wy jt ko w po sta dr. Ro -
ge ra, je go do ko na nia i pa sje. 

„A -Z” An drze ja To bi sa

CSW Kro ni ka w By to miu oraz Fun da cja
Bc Zmia na za pra sza y na pre mie r ksi ki
An drze ja To bi sa A -Z. Sow nik ilu stro wa ny j -
zy ka nie miec kie go i pol skie go.

Po sied miu la tach lin gwi stycz no -wi zu al nej
po dró y An drze ja To bi sa przez Pol sk, zbiór
A -Z (Ga blo ty edu ka cyj ne) uka za si na ka dem
Fun da cji Bc Zmia na i In sty tu tu Ada ma
Mic kie wi cza w po sta ci pol sko -nie miec ko -an -
giel skiej pu bli ka cji. Za wie ra ona 100 fo to gra -
fii ilu stru j cych ha sa sow ni ka Bildwörter -
buch Deutsch und Po lnisch, wy da ne go w 1954
ro ku w Nie miec kiej Re pu bli ce De mo kra -
tycz nej.

Two rzc swój pro jekt, To bis przy j na st -
pu j ce za o e nia: zdj cia mo g by wy ko na -
ne wy cz nie na te re nie Pol ski; sfo to gra fo wa -
ne sy tu acje i obiek ty nie s aran o wa ne ani
cy fro wo mon to wa ne – mu sz by od na le zio -
ne; ka de ha so w wer sji nie miec kiej i pol skiej
opa trzo ne jest nu me rem in dek su z ory gi nal -
ne go sow ni ka; zdj cie oraz umiesz czo ne
pod nim na bia ym pa sku ha so sta no wi in -
te gral n ca o.

Pro jekt An drze ja To bi sa A -Z (Ga blo ty edu -
ka cyj ne) mia swo j pre mie r wy sta wien ni -
cz w CSW Kro ni ka w By to miu w 2007 ro -
ku. Pó niej Kro ni ka pre zen to wa a go
na wy sta wach w In sty tu cie Pol skim w Ber li -
nie w 2008 ro ku oraz w In sty tu cie Pol skim
w Düssel dor fie w 2009 ro ku. Obec nie cz
prac z cy klu A -Z mo na zo ba czy w ra mach
wy sta wy Pli ca Po lo ni ca w Kro ni ce.

W ubie gym ro ku w Kro ni ce mia miej sce
rów nie pre mie ro wy po kaz no we go cy klu ma -
lar skie go To bi sa Do wo dy rze czo we.

An drzej To bis  to ar ty sta wi zu al ny, ma larz,
fo to graf, pe da gog. W wie ku 20 lat prze pro -
wa dzi si do Ka to wic, gdzie od td z prze rwa -
mi miesz ka do dzi. W 1995 ro ku uko czy
Aka de mi Sztuk Pik nych, w któ rej obec nie
pro wa dzi jed n z dy plo mu j cych pra cow ni
ma lar stwa.

Fil mo wa roz bie gów ka w CSP

Cen trum Sce no gra fii Pol skiej za pra sza
do udzia u w ko lej nych spo tka niach po ru sza -
j cych ró ne aspek ty prze strze ni fil mo wej oraz
te atral nej. Roz po cz a je pra pre mie ra su cho -
wi ska „Be stia riusz”, a na stp ne to spo tka nie

z Do ro t Ro qu eplo oraz pro jek cja fil mu
wska za ne go przez cha rak te ry za tor k Ew
Dro biec 

Pod czas pierw sze go spo tka nia uczest ni cy b -
d mie li oka zj wy su cha pre mie ry au dy cji
o na tu rze dia ba – jej wie lo wy mia ro wo ci i wie -
lo war stwo wo ci. Dzi ki zde rze niu pro zy oraz
wier szy Fe lik sa Net za (z to mi ku „Trzy dni nie -
mier tel no ci”) z frag men ta mi Pi sma wi te -
go sza tan prze sta wio ny zo sta nie tyl ko w kon -
tek cie wiel kich hi sto rycz nych wy da rze, ale
rów nie w sy tu acjach in tym nych, pry wat -
nych – ma jc za to in dy wi du al ne ludz kie tra -
ge die lub po pro stu chwi le zwt pie nia. 

Dia lo gi i dwik na gry wa no w ist nie j cych
prze strze niach, ta kich jak bun kier w sie dzi -
bie Pol skie go Ra dia Ka to wi ce przy uli cy Li -
go nia czy ba zy li ka w. Lu dwi ka w Ka to wi -
cach -Pa new ni kach, na to miast pra ce nad
za re je stro wa nym ma te ria em od by wa y si
w spe cjal nie za aran o wa nym, zbu do wa nym
nie mal od pod staw stu diu miesz cz cym si
w sie dzi bie ka to wic kie go ra dia. Na po trze by
su cho wi ska mu zy k skom po no wa Krzysz -
tof Ku rek z ze spo u „Thaw”, któ ry wy ko nu -
je j w to wa rzy stwie Jó ze fa Skrze ka oraz e -
skie go chó ru. Dzi ki na gra niu ma te ria u
w sys te mie 5.1, czy li z wy ko rzy sta niem
dwi ku prze strzen ne go utrwa lo ne go oraz od -
twa rza ne go na sze ciu ka na ach, od bior ca mo -
e zna le si w rod ku wy da rze i pod da si
ma gii su cho wi ska, któ re mo c wy obra ni nie -
po strze e nie prze kszta ca si w nie zwy ky
spek takl. 

Z ko lei Do ro ta Ro qu eplo fran cu ska ko stiu -
mo graf ka pra cu j ca na sta e w Pol sce, au tor -
ka ko stiu mów do fil mów „Mia sto 44”, „Myn
i krzy”, „Sa la sa mo bój ców”, by a wród
go i ko lej ne go spo tka nia, po wi co ne go spe -
cy fi ce ko stiu mu fil mo we go, a tak e je go ro li
w pro ce sie kre owa nia po sta ci przez ak to ra.
Za pro sze ni go cie, wród któ rych by li obec -
ni re y ser ka Mag da le na a zar kie wicz, Zo fia
Wi chacz, ak tor ka na gro dzo na pod czas 39. Fe -
sti wa lu Fil mo we go w Gdy ni za ro l Bie dron -
ki w „Mie cie 44” oraz Adam Si ko ra, au tor
zdj m.in. do fil mu „Es sen tial Kil ling”,
„Czte ry no ce z An n”, „Myn i krzy”, mó -
wi li o trud no ciach, ja kie nie sie ze so b pra -
ca nad fil mem wo jen nym i me ga pro duk cja -
mi, w któ rych ko stium nie mo e przy kry
roz gry wa j cej si hi sto rii.

Na to miast pod czas trze cie go spo tka nia
mo na by o zo ba czy film pt. My fa vo uri te
things wy bra ny przez Ew Dro biec, cha rak -
te ry za tor k pra cu j c m.in. z Woj cie chem
Sma rzow skim 

Pro jekt re ali zo wa ny w ra mach przy go to wa
do III Fe sti wa lu No wej Sce no gra fii, któ ry od -
b dzie si w dniach 22-26 wrze nia 2015 ro ku. 

Dr Ju liusz -Ro ger
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Ra tuj my mu zeum
w Biel sku -Bia ej!

Przy kil ku stop niach po ni ej ze ra Ta de usz
Mo drze jew ski wy cho dzi ze swe go Pry wat ne -
go Mu zeum Li te ra tu ry im. Wa dy sa wa Rey -
mon ta, aby si za grza, bo w gru bych, za t -
chych mu rach jest zim niej ni na uli cy. Idzie
wte dy do do mu han dlo we go Klim czok. Tam
ogrze wa zzib ni te, po skr ca ne reu ma ty -
zmem czon ki. Mi ja wa nie 26. zi ma, któ r
sp dza w mu zeum bez ogrze wa nia i cie pej
wo dy. Od pi ciu lat do mu zeum nie do cie ra
prd. Za dnia ciem no tam jak „u Mu rzy na”.
Do brzy lu dzie cza sem za wie sza j na
drzwiach re kla mów k ze wie ca mi. Ostat nio
do sta z fir my pro du ku j cej wiecz ki w Po -
zna niu pacz k, któ ra wy star czy a mu na trzy
mie si ce. 

Po go dzi nie „krio te ra pii” w mu zeum mu -
sia em si po o y na ty dzie do ó ka z ob -
ja wa mi in fek cji gór nych dróg od de cho -
wych – nie na wy ky do du sze go prze by wa nia
w za t chym, za grzy bia ym, mro nym po -
miesz cze niu. 

Ta de usz Mo drze jew ski eks po na ty przy go to -
wu je wa sno rcz nie. Prze pi su je i ilu stru je
ksi ki W. Rey mon ta i in nych pol skich pi sa -
rzy. Mu ze al nik mo e si po chwa li ju ósm
ksi g pa mit ko w z wpi sa mi tu ry stów ze
wszyst kich kon ty nen tów. Ostat nio mia go ci
z Chin, Ja po nii, Ma ro ka, Taj lan dii, Ma le zji
i Mon te Car lo! Zwasz cza pod da ni Je go Naj -
ja niej szej Wy so ko ci ksi cia Mo na ko Al ber -
ta II by li zdu mie ni lo sem mu ze al ni ka w naj -
bar dziej pr nie roz wi ja j cym si kra ju
Wspól no ty w XXI wie ku. Czy by i w in nych
pol skich me tro po liach po wia to wych kul ty wo -
wa nie war to ci od by wa o si przy wie cach,
w tem pe ra tu rze mi nus 5 czy na wet 10 st. C?
Czy to nie ka pi ta li stycz na gro te ska? 

Ku stosz jest za du o ny. Mia sto ci ga
od nie go czynsz za to, e w tych szcze gól nie
zim nych mu rach mo e so bie po pi sa i opro -
wa dza go ci, sze rzc pa mi po pol skim no -
bli cie. Dug si ga ok. 10 tys. z. Kil ka na cie
lat te mu wa dze mia sta chcia y go eks mi to -
wa za po dob ne opó nie nia pat ni cze. Wspar -
y go jed nak me dia, gów nie ra dio wa „Trój -
ka”. Co go dzi n nada wa no ko mu ni kat
o dat kach. Dzi ki te mu uda o si ura to wa
mu zeum, bo – jak ma wia mistrz – w bez na -
dziei jest na dzie ja. 

Ta de usz Mo drze jew ski otrzy mu je od pod -
opiecz nych do mu dziec ka y cze nia wi tecz -
ne, do któ rych do  czo na jest za wsze sym bo -
licz na zo tów ka. Ku stosz po wia da, e jest
war ta wi cej ni mi lion! Dla te go jesz cze mu
si chce za bie ra do ka li gra fii i ilu stro wa nia
ksi ek wy bit nych pol skich mi strzów so wa.
Ta cy lu dzie przy no sz mu w ser cach cie po,
a do bro wra ca do brem. Ostat nio na dro dze
do brych lu dzi po ja wi si ira ni sta Ja kub Gaj -
da. Po ru szo ny je go lo sem wy my li ak cj
„Ra tuj my Mu zeum Li te ra tu ry w Biel sku -Bia -
ej”. Stwo rzy te pro fil ak cji:. Ja kub Gaj da
po wia da, e w ZGM gro  Ta de uszo wi Kra -
jo wym Re je strem Du gów oraz s dem. – Pró -
bo wa li my zro bi zbiór k crowd fun din go w
na Po lak po tra fi. pl, ale oka zu je si, e na ta -
kie ce le, jak spa ta du gu nie mo na tam zbie -
ra. Nie ska da my jed nak bro ni i wraz z ycz -
li wy mi oso ba mi sta ra my si zor ga ni zo wa
in n zbiór k. Tym cza sem za du e nie Tad ka
ro nie, wic na ma wiam lu dzi do wpat
na kon to ZGM w Biel sku -Bia ej: BANK PE -
KAO S.A. 89 1240 4142 1111 0000 4825 9332
z ty tu u: Ta de usz Mo drze jew ski Mu zeum Li -
te ra tu ry ul. Pan kie wi cza 1/1 43-300 Biel sko -
-Bia a. Ty le Ja kub Gaj da, któ ry uwa a, e
Ta de usz zna czy ty le dla Biel ska -Bia ej, co Ni -
ki for dla Kry ni cy. Ja nie si gam a tak wy so -
ko. Ma rz, e by dla wadz mia sta Ta de usz
Mo drze jew ski zna czy ty le, co Ma ciej Ko -
rzym… 

JAN PI CHE TA

 Od 7 do 14 lu te go w MDK w Cze cho wi -
cach -Dzie dzi cach od by si Kar na wa o wy Ogró -
dek Te atral ny. 

 14 lu te go na de skach Te atru Pol skie go od -
by a si tzw. re pre mie ra spek ta klu „Ho tel No wy
wiat” w re y se rii Mag da le ny Pie korz i cho re -
ogra fii Ja ku ba Le wan dow skie go. 

 16 lu te go w biel skiej ATH zor ga ni zo wa no
kon fe ren cj na uko w pn. „Biel sko -Bia a: hi sto -
ria – kul tu ra – sztu ka”. 

 Biel ska ga le ria B&B pre zen to wa a w lu -
tym zdj cia Lesz ka Fi du sie wi cza i Ka ta rzy ny
a ty -Wro ny. 

 Ze spó Pa stwo wych Szkó Mu zycz -
nych I i II st. w Biel sku -Bia ej zor ga ni zo wa 20
lu te go I Ogól no pol ski Kon kurs Kon tra ba so wy
im. Bo na wen tu ry Nanc ki. 

 21 lu te go w cze cho wic kim MDK od by a si
pro mo cja py ty „Lo ve Re vi si ted” wo ka li sty Woj -
cie cha Myrcz ka i pia ni sty Paw a To ma szew skie go. 

 Au tor ka ksi ki „Spra wa Sta ni sa wa Gu -
sta wa Ja ste ra ps. Hel” Da ria Czar nec ka 23 lu -
te go spo tka a si z czy tel ni ka mi w Ksi ni cy
Be skidz kiej. 

 Od 27 lu te go do 5 mar ca DKF „Fa fik”
i ki no „Piast” zor ga ni zo wa y XXII Cie szy skie
Pre zen ta cje Fil mo we. 

 28 lu te go w Ga le rii Sza rej w Cie szy nie od -
by si wer ni sa Ja nu sza u ko wi cza pt. „Pra ce
na pa pie rze”. 

 Do 30 kwiet nia 2015 r. mo na zga sza
pra ce na kon kurs XLII Bien na le Ma lar stwa
„Biel ska Je sie”, któ ry or ga ni zu je Ga le ria Biel -
ska BWA. 

Gwiaz do zbiór „za dy mia rzy”

Od 23 lu te go do 1 mar ca w Biel sku -Bia -
ej i Ka to wi cach trwaXVII Lo tos Jazz Fe -
sti wal – Biel ska Za dym ka Jaz zo wa. Gwiaz -
d ga li w sa li kon cer to wej NO SPR by
Way ne Shor ter, lau re at te go rocz nej na gro -
dy Gram my, o któ rym si mó wi, e Mi le -
so wi Da vi so wi za st pi Joh na Col tra ne’a…
W Ka to wi cach za pre zen to wa pro jekt Way -
ne Shor ter Sym pho nic. Mu zy kom ze spo u
to wa rzy szy li Espe ran za Spal ding i NO SPR
pod dyr. Clar ka Run del la. Za dym ka za go -
ci a w Ka to wi cach po raz pierw szy. Nic
jed nak dziw ne go, sko ro mi o ni cy mu zy ki
pod Klim czo kiem wci na rze ka j na brak
w sto li cy Be ski dów du ej sa li kon cer to -
wej z praw dzi we go zda rze nia. Go spo da -
rzem Ga li Pol skie go Jaz zu w Te atrze Pol -
skim w Biel sku -Bia ej by Wo dek Paw lik,
a je go go  mi Lo ra Sza fran, Ma rek Ba a ta
i Ga ry Gu th man. Dla biel skiej pu blicz no ci
wy st pi li m.in. lau re at dzie si ciu na gród
Gram my – Ar tu ro San do val z sek ste tem,
Ni cho las Pay ton z Mi les Elec tric Band oraz
So we to Kinch, My dy Ra by cat i wie le in -
nych for ma cji i so li stów z co raz wspa nial -
szym mo dym po ko le niem pol skich jazz -
ma nów. wiet nie kon cer to wa li mu zy cy
z We ez dob Col lec ti ve, kwar te tu Ma te usza
Pa ki i Szy mo na Mi ki oraz trio Ka je ta na
Bo row skie go. Za dy mia tak e z oka zji
swej 30-let niej ju dzia al no ci ze spó Walk
Away. Br zo we go Anio a Jaz zo we go au tor -
stwa Li dii Sztwiert ni ode bra tym ra zem
Wo dek Paw lik. Im pre za za ko czy a si
jak zwy kle w po bli u gwiazd astro no micz -
nych – w schro ni sku na Szyn dziel ni. 

Nie wy rze bio ne pa sje

8 stycz nia po e gna no w Je le ni Ada ma
Wró bla. Mia lat 70. By rze bia rzem,
o czym ra czej nie wie dzie li lu dzie wa dzy
i biz ne su, z któ ry mi spo ty ka si na co
dzie – ja ko wójt Je le ni (1990-1994), a na -
stp nie wie lo let ni prze wod ni cz cy Mi -
dzyg min ne go Zwiz ku ds. Eko lo gii w yw -
cu. By wy ra zi stym, bez kom pro mi so wym
spo ecz ni kiem. Mia wo bec sie bie i in nych
spo ro dy stan su. Mó wi z sar ka zmem, e

na y wiec czy nie lu dzie przede wszyst kim
wal cz „o swe”. W la tach 90. mi nio ne go
wie ku i po czt kach XXI stu le cia by
wy daw c kil ku cza so pism re gio nal nych i lo -
kal nych, do któ rych pi sy wa fe lie to ny. Pa tro -
no wa m.in. „Sa mo rz do wej” – mie sicz ni -
ko wi po wia tu y wiec kie go. Dba tak e
o roz wój kul tu ry mu zycz nej nay wiec czy -
nie. Spo ro za wdzi cza mu – ja ko or ga ni za -
to ro wi i do bro dzie jo wi – y wiec ka szko a
mu zycz na. By dum ny z suk ce sów edu ka -
cyj nych, ar ty stycz nych i in we sty cyj nych
pla ców ki. Cie szy si, e wresz cie na eme -
ry tu rze b dzie móg od da si swej rze biar -
skiej pa sji, któ r – jak zwy kle zbyt szyb -
ko – prze rwa a mier. 

Pro jek to wa nie mo li wo ci

Bar dzo ob fi ty by pro gram ob cho dów
dzie si cio le cia Zam ku Cie szyn (po czt ko -
wo l skie go Zam ku Sztu ki i Przed si bior -
czo ci). Bry lo wa a jak zwy kle „Pa ni
na Zam ku” Ewa Go  biow ska, któ rej in sty -
tu cja „ czy lu dzi, ro do wi ska i po my -
sy”. – Nie ma my go to wych re cept i od po -
wie dzi na wie le py ta, ale jed no jest
pew ne: pro jek tu je my mo li wo ci – stwier -
dzi a Ewa Go  biow ska. wi to wa no od
27 lu te go do 1 mar ca. Otwie ra no cie ka we
wy sta wy, m.in. „Di zajn tu Ste la” ar ty stów
wzor nic twa zwi za nych ze l skiem Cie -
szy skim czy „Pro jek to wa nie w dro -
dze/De sign na cest” – Jac ka Mrow czy ka
i Pa vla No gi. Od by o si mnó stwo dys ku -
sji z twór ca mi, przed si bior ca mi czy or ga -
ni za to ra mi pro jek tów. Po za byt kach cie -
szy skiej mo der ny opro wa dza a prof. Ir ma
Ko zi na, a po wy tar tym z pol skiej pa mi ci
Za ol ziu Ja ro saw jot -Dru yc ki. Warsz ta ty
pro wa dzi li Ka rol liw ka, Ka rol Fra nek,
Bog dan Ko sak, Agniesz ka Ma zur, To masz
i Ma go rza ta Ry ga lik. Z uwa gi na pre sti
l skiej pla ców ki w ro do wi sku pol skich
ar ty stów i tak e przed si bior ców – dzie si -
te uro dzi ny Zam ku Cie szyn by y wi tem
pol skie go di zaj nu. 

Wy ciecz ka na Za ol zie z oka zji 10-le cia Zam ku
Cie szyn. Ja ro saw jot -Dru yc ki nad gro ba mi
na cmen ta rzu w Sto na wie, w któ rych le  obro -
cy pol sko ci za mor do wa ni przez o nie rzy ar mii
cze cho so wac kiej w 1919 r. 
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 Wy st pi li: Fil har mo nia Cz sto chow -
ska – An drzej Pia secz ny, Ma ciej Ma le czuk,
Grze gorz Tur nau (z Do ro t Mi kie wicz);
TfP – Tu ne; Ru ra: Le mOn; MDK – Ali cja Ma -
jew ska i Wo dzi mierz Korcz, An Dreo & Ka ri -
na; Ba zy li ka Ja sno gór ska – Tre bu nie -Tut ki;
klub Fi ve O’Clock – Woj ciech Ka mi ski; Di sco
Ray – Iwan Ko ma ren ko.

 Wy sta wy: OPK „Gau de Ma ter” – Zbro ja
Ma rze ny Za cha re wicz; Ga le ria Art -Fo to
w ROK -u – ma lar stwo Ce za re go So wy, wy sta -
wa po ple ne ro wa Al ba nia 2014; CPM – ry sun ki
Jan ka Ko zy; MGS – Za oknem An to ni ny Ja nus.

 W Fil har mo nii Cz sto chow skiej Msza kre -
ol ska Arie la Ra mi re za w wy ko na niu ze spo u Sier -
ra Man ta oraz Col le gium Can to rum, pod dy rek -
cj Ja nu sza Sia dla ka.

 W OPK Gau de Ma ter spo tka nie z ksi k
po etyc k Mar ci na Ze ga dy Ca y w so cu oraz
pro mo cja to mi ku Bar ba ry Strzel bic kiej Czu o.

 Z oka zji rocz ni cy wy zwo le nia Cz sto cho wy
w Ra tu szu za pre zen to wa no do ku men tal ny za pis
wej cia Ar mii Czer wo nej – 3 Ar mii Pan cer nej
Gwar dyj skiej pod do wódz twem gen. puk. Paw a
Sie mio no wi cza Ry ba ki oraz 32 fo to gra fie wy zwo -
lo nej Cz sto cho wy (wio sna 1945 – czer wiec 1946).

Wspó cze sne pej za e

W Sa li l skiej Miej skiej Ga le rii Sztu ki
do 15 lu te go mo na by o ogl da pra ce na de -
sa ne na II Mi dzy na ro do wy Kon kurs Ar ty -
stycz ny Pej za wspó cze sny Cz sto cho wa 2014.
Po mys wy szed od pro fe sor Kry sty ny Szwaj -
kow skiej, a or ga ni za cj za j si Okrg Cz sto -
chow ski Zwiz ku Pol skich Ar ty stów Pla sty ków.
Ju ry w ska dzie: U. y ko -Ka tus, E. Id czak -
-yd ba, K. Szwaj kow ska, W. Ku lej, C. Tar -
czy ski oraz R. Strent (prze wod ni cz cy), za -
kwa li fi ko wa o na wy sta w 109 prac 89
ar ty stów; za gra ni c re pre zen to wa li: Ma so ud
Gha fa ru (Iran), Lo uis Spo el stra (Ho lan dia).

Grand Prix otrzy ma a pra ca Aglo me ra -
cja XXVIII Ju liu sza Ko si na, Na gro d Dy rek -
to ra MGS – Prze strze nie ujaw nio ne XXII
Paw a So ty, Na gro d Pre ze sa Zwiz ku Pol -
skich Ar ty stów Pla sty ków Okr gu Cz sto -
chow skie go – a god ne wia to po ry gwa tow -
nych burz Je rze go Pie tru czu ka. Po za tym
wy ró nie nia przy zna no: Ju sty nie Smo le
za Pra c 2, Mon st fu ro wi za Uwa ga gaz, u -
ka szo wi Gier la ko wi za Zbli e nie III oraz Jo an -
nie Pa ys za Ele ment mo der ni stycz ny.

Je dy nie kil ka po ka za nych na wy sta wie prac
by o tra dy cyj nym pej za em, a ich au to rzy
za po mo c roz ma itych tech nik (m.in. dru ku cy -
fro we go) pró bo wa li utrwa li rze czy wi sto. 
Ta ki cel przy wie ca chy ba An nie wi tal -
skiej -Jo czyk, Agniesz ce Mi tu rze, Ja ku bo wi
Pod o dow skie mu. Wik szo na to miast by a
go sem au to rów w dys ku sji na te mat pro ce su
wi dze nia i obec nych w nim ele men tów (wia -
ta, roz ma itych za pór), ar ty stycz ne go utrwa la -
nia, a na wet pro ce su my lo we go (To ju
wszyst kie my li na ten te mat Do ro ty Ku lic kiej).
Ich au to rzy igra li tra dy cj mi me sis – Lu stro
Krzysz to fa Bry y, ty tu em – Za pis prze strze ni
ho ry zon tal nej An drze ja De spe ra ka, Szorst kie
prze strze nie Ma rii Ko no pac kiej czy Gra ni ce wi -
dzial no ci Ewy Go wac kiej, oraz za sto so wa -
n tech ni k, gdy np. tka ni na ar ty stycz na na la -
do wa a dzie ci c wra li wo. Pró bo wa li tak e
utrwa li wspó cze sne prze strze nie, np. szkla -
ne blo ko wi sko przy po mi na j ce ja k fu tu ro lo -
gicz n wi zj po ka za ne z wy ko rzy sta niem tra -
dy cyj nej per spek ty wy cen tral nej (Iwo na Ga bry
Blok, blok, blok), ale przede wszyst kim in te -
re so wa y ich la dy, (re) kon stru owa nie struk -
tu ry czy po szu ki wa nie nie wi dzial ne go, nie do -
strze ga ne go, ukry te go za ho ry zon tem czy
za po mnia ne go.

W ten spo sób za miast prze gl du miejsc god -
nych po ka za nia po wsta ra czej za pis sta nu
wspó cze snej dys ku sji o ar ty stycz nych mo li -
wo ciach pej za u wy ra o nej w wie lu tech ni -
kach, cza sa mi do rzad kich – w giel, akryl
na pa pie rze fo to gra ficz nym, ema lia na bla sze
czy qu il ling (od mia na pa pie ro pla sty ki).

Fi zy ka w su bie sztu ki

W Sa li Go be li no wej wy sta wa I sta o si
wia to. Nie zwy ka hi sto ria zwy kej fa li elek tro -
ma gne tycz nej wpi sa a si w ob cho dy Mi dzy -
na ro do we go Ro ku wia ta. Na po czt ku
XX wie ku ta jem ni ca wia ta zo sta a bo wiem
za de kre to wa na i uzna no wów czas, e jest to jed -
no cze nie fa la i cz stecz ka (du alizm kor pu sku -
lar no -fa lo wy). Wy sta wa przy po mi na a hi sto -
ri fa li elek tro ma gne tycz nej, ale rów nie
pre zen to wa a spo sób wy ko rzy sta nia od kry na -
uko wych o wie tle – opo wia da a o te le por ta -
cji mo li wej dzi ki prze kro cze niu prd ko ci
wia ta, zja wi sku pod czer wie ni czy po la ry za -
cji, da wa a szan s roz sz cze pie nia wia ta, ale
przede wszyst kim przy po mi na a hi sto ri zwiz -
ków fi zy ki i sztu ki.

In te rak tyw na wy sta wa zo sta a przy go to -
wa na przez In sty tut Fi zy ki UJ w Kra ko wie (ko -
mi sarz Ewa K dzie la wa -Ma jor oraz Jan Ma -
jor, dok to ran ci UJ) oraz In sty tut Fi zy ki AJD
(dzia a nia edu ka cyj ne). Oczy wi cie, wy sta w
mo na by o rów nie zwie dza in dy wi du al nie.
Na cia nach znaj do wa y si bo wiem nie tyl ko
szcze gó o we in for ma cje o ko lej nych zja wi -
skach, ale rów nie po le ce nia – wejd i zo bacz… 

Oczy wi cie by y te fil my, ho lo gra my, pro -
jek ty mul ti me dial ne, czy li sztu ka wy ko rzy stu -
j ca fi zycz ne wa ci wo ci wia ta, a tak e lam -
py o nie zwy kym di zaj nie. Swo je pra ce
po ka za li: An to ni Por czak, Je rzy Olek, Ku ba
Gar, Ja kub Ja gie o, Ma te usz So ty sik, Ju sty -
na Ry bak, Pau li na Or ten bur ger, Do mi nik Lej -
man, stu den ci ASP w War sza wie i PWSTiF
w o dzi. Ku ra tor k cz ci ar ty stycz nej by a
Bar ba ra Ma jor.

Fe no men ko bie co ci

W Sa li Po ple ne ro wej do 15 lu te go mo na by -
o zaj rze na wy sta w No men Wo man przy go -
to wa n przez a ni Ra dom ski Klub ro do -
wisk Twór czych i Ga le ri, Biu ro Wy staw
Ar ty stycz nych w Kiel cach oraz MGS w Cz -
sto cho wie. Za pro sze ni ar ty ci – m.in. Bar ba -
ra Ba da, Iza bel la Gu stow ska, Ewa Ku ry luk,
Al do na Mic kie wicz, An na Po du szy ska, Le -
szek So boc ki, Pa we Su sid, Da riusz Va si na czy
Je rzy Wal to – pró bo wa li zde fi nio wa ko bie -
co oraz kul tu ro we ar che ty py, sto j ce u pod -
staw nar ra cji o niej. By a wic bi blij na Zu zan -
na, Ju dy ta, ale rów nie bo ha ter ki li te rac kie 
– Szek spi row ska Ofe lia, ko bie ty z por tre tów eu -
ro pej skich mi strzów ma lar stwa, a tak e iko ny
wi tych.

Si  tej wy sta wy by a ró no rod no. Ar ty -
ci wy wo dzi li si z roz ma itych ro do wisk, a ich
pra ce pre zen to wa y ró ne tech ni ki, po ja wi si
np. haft, kie dy prze cie jed no znacz nie uzna -
ny za jed n z gów nych ak tyw no ci ko biet
w cza sie wol nym. Wy sta wa nie sta wia a so bie
za cel zde fi nio wa nia „ko bie co ci”, ale ra czej
za pro sze nia do dys ku sji – m czy ni ana li zo -
wa li wy obra e nia kul tu ro we, na to miast ko bie -
ty po szu ki wa y jed no cze nie wa snej to sa mo -
ci. Za sta na wia no si, co two rzy ko bie co:
cie le sno (Ta de usz Bo ru ta pod j te mat ma -
stek to mii w Trzech okre sach z y cia ko bie ty),
co dzien ne ry tu ay, ota cza j ce przed mio ty, ty -
po we prze strze nie, a mo e wzor ce utrwa la ne
w ko lej nych (au to) por tre tach.
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Spo tka nia z mo no dra mem
W pro gra mie wy da rze OPK „Gau de Ma -

ter” nie ustan nie po ja wia j si no we pro po zy -
cje. Od by wa j si wer ni sa e, kon cer ty, spo tka -
nia mi o ni ków ope ry, czon ków sto wa rzy sze
po etyc kich, ko lek cjo ne rów czy mi o ni ków ki -
na re li gij ne go, na to miast na sce nie co raz cz -
ciej pre zen to wa ne s mo no dra my przy go to wa -
ne przez ak to rów zwi za nych z na szym mia stem.
Za cz o si chy ba od „Eks pe ry men tu” Han ny
Zby ryt -Gie wont w ma ju ze sze go ro ku. Na prze -
o mie stycz nia i lu te go wy st pi li An drzej Jur -
czy ski z frag men ta mi „Pa na Ta de usza” oraz
Pau la Kwiet niew ska z „Ka li n 12”.

Ak to rzy re pre zen tu j cy ró ne po ko le nia
po sta no wi li za po zna cz sto cho wian ze swo -
im warsz ta tem oraz wra li wo ci. An drzej Jur -
czy ski pra co wa w Te atrze im. Ada ma Mic -
kie wi cza w la tach 1977–1987, w okre sie
1982–1984 by dy rek to rem. Dla mo dzie y przy -
go to wa „Spór o za mek, czy li ostat ni za jazd
na Li twie”. Wy bór od bior cy za de cy do wa
o kom po zy cji przed sta wie nia: naj pierw krót -
ka bio gra fia Mic kie wi cza, ge ne za epo pei,
a na stp nie jej frag men ty – „In wo ka cja”, opo -
wie Ger wa ze go o hi sto rii ro du Ho resz ków,
kót nia pod czas wie cze rzy i opis bi twy. Jur czy -
ski wcie la si w wie le po sta ci; jest ko lej no Mic -
kie wi czem, nar ra to rem, Hra bi, Ger wa zym,
Pro ta zym, S dzi, Ber nar dy nem, Pod ko mo -
rzym, Pu tem, Ry ko wem…, i ka de go z nich wy -
po sa a w nie co in ny spo sób mó wie nia
(uwzgld nia in to na cj, ak cent, tem po…), gest
i mi mi k. Ocie ra jc si o szar , ujaw nia ko -
micz ne po ka dy epo pei na ro do wej.

De kla ma cja zo sta a uzu pe nio na ele men ta -
mi ru chu sce nicz ne go, ko stiu mu, kil ko ma re -
kwi zy ta mi, a tak e mu zy k, o któ r za dba Szy -
mon Ja ni kow ski; to utwo ry Cho pi na, a tak e
dwi ko we ele men ty wia ta przed sta wio ne -
go – trb ki my li wych czy za po wied bu rzy
prze cho dz cej nad So pli co wem.

Jur czy ski mó wi nie zwy kle szyb ko; by
mo e, przy wie ca mu cel dy dak tycz ny, by za -
po zna su cha czy z jak naj wik szym frag men -
tem epo pei, al bo na la du jc wy ko naw ców
ra pu, za adap to wa j do wspó cze sno ci.
W je go wy ko na niu tro ch gi nie trzy na sto zgo -
sko wiec, a tekst prze kszta ca si w mo w po -
tocz n. Mi mo to, a mo e wa nie dla te go, Mic -
kie wicz trium fu je.

Na to miast Pau la Kwiet niew ska, ab sol went -
ka ZSM w Cz sto cho wie (kla sa fle tu po -
przecz ne go), tak e nie mal przez 10 lat wspó -
pra co wa a z cz sto chow skim te atrem, zo sta a
na gro dzo na m.in. na XI Ogól no pol skim Fe sti -
wa lu Ko me dii Ta lia w Tar no wie za ro l Ger -
dy w „Ali bi” u ka sza Wy l a ka. Swój mo no -
dram zbu do wa a na bio gra fii Ka li ny J dru sik
i po sta no wi a przy po mnie do mo we i co -
dzien ne y cie ar tyst ki -cz sto cho wian ki, któ ra
mar twi si o do mo wy bu det i dla te go de cy du -
je si na ob jazd po kra ju ze swo imi pio sen ka -
mi. Z te go rów nie po wo du wspo mi na wa nych
m czyzn w jej y ciu – jest wic oj ciec Hen ryk,
m Sta ni saw, star si pa no wie (u któ rych sta -
je si nie mal eta to wym do smu cza czem)…

Kwiet niew ska do sko na le pie wa, ale nie co
go rzej ra dzi so bie z za da niem ak tor skim. Tro -
ch jak by ba a si sce ny, wy bie ra ku li sy, po zo -
sta wia jc od bior c z do ubo g sce no gra -
fi. I cho po wo u je si przy tym na mo no lo gi
J dru sik wy ga sza ne spo za ka dru w „Le kar stwie
na mi o”, do któ re go wy ra nie na wi zy wa
po cz tek, jej mo no dram by przede wszyst kim
re ci ta lem, o czym Kwiet niew ska i Mi cha Cie -
siel ski ma rzy li od kil ku lat. Ak tor ka nie na la -
do wa a J dru sik ani go sem, ani cha rak te ry za -
cj, a jed nak nie co zmo der ni zo wa ne pio sen ki,
m.in. „Ka li no we no ce, ka li no we dni, Bo we
mnie jest sex, Cie pa wdów ka, Ja si bo je sa -
ma spa, Ja nie chc spa czy Utwierd mnie”,
za brzmia y na praw d do brze i prze ko nu j co.

JO AN NA KOT KOW SKA
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Szcze ka nie ostat nie go psa
„Pra wy na wet by dlt ka w mi o ci pia stu je,

lecz du sza okrut ni ka – ser ca w nich nie czu je”
tym cy ta tem z Ksi gi Przy sów Sa lo mo no -
wych roz po czy na swo j naj now sz pu bli ka cj
Har ry Du da. To mik „Szcze ka nie ostat nie go
psa – wy kad po etyc ki w obro nie zwie rzt
i przy ro dy” uka za si na ka dem Wo je wódz kiej
Bi blio te ki Pu blicz nej im. Ema nu ela Smo ki
w Opo lu. Au tor, po eta i pu bli cy sta, wie lo let ni
dzia acz spo ecz ny w dzie dzi nie ochro ny przy -
ro dy, wie lo krot nie po dej mo wa dzia a nia
na rzecz eko lo gii i me dy cy ny – by po my so daw -
c i or ga ni za to rem tzw. ple ne rów po etyc kich
w par kach na ro do wych, wspó pra cow ni kiem
pro fe so ra me dy cy ny Ju lia na Alek san dro wi cza
z Kra ko wa i wspó au to rem je go ksi ki „U pro -
gu me dy cy ny ju tra” (1988). Har ry Du da wie -
lo krot nie wy st po wa w obro nie zwie rzt za rów -
no w li ry ce, ar ty ku ach jak i na an te nie
ra dio wej. Przy wo a ny w ty tu le pies, wy st pu -
j cy wie lo krot nie ja ko bo ha ter li rycz ny – we -
dug au to ra to mi ku – sym bo li zu je wszyst kie in -
ne zwie rz ta i wiat przy ro dy. W pro lo gu
do wier szy po eta przy po mi na, e spo e cze stwa,
któ re nie chro ni sab szych (m.in. dzie ci, star -
ców, zwie rzt) s spo e cze stwa mi wspó cze -
snych bar ba rzy ców, nie za le nie od bar wy
po li tycz nej da ne go kra ju i form spra wo wa nia
rz dów. W po szcze gól nych wier szach au tor uka -
zu je bez miar cier pie za da wa nych zwie rz tom
przez zwy rod nia e go czo wie ka, uzna j ce go je
za stwo rze nia ni sze, gor sze, po zba wio ne war -
to ci, któ re mo na bez kar nie ota cza po gar d,
uzna jc za sy no nim cze go co jest pod e, brud -
ne, ze, za su gu j ce na pit no obelg i naj gor -
szych po rów na: zwie rz nie czo wiek, by dlak,
e jak pies, wi nia, zby dl ce nie, ze zwie rz ce -
nie. Przy po mi na jed no cze nie czy tel ni ko wi, e
w wy mia rze etycz nym zwie rz ta s za wsze
bez wi ny w prze ci wie stwie do czo wie ka. Po -
ród strof Ama zo nia jest kra in czy st z kart Ge -
ne sis, del fin au to chto nem praw dzi wym oce anu,
za bir kut o wi cie roz po cie ra j cy skrzy da go -
dem Chro bre go, a pszczo y nia ki w ma tecz -
ni ku ula lar wy pia stu j. Kot w dru j cy tyl ko so -
bie zna ny mi cie ka mi no si ty tu pod cza sze go
no cy, a wier ny pies god ny jest mia na jed ne go
z naj bar dziej uda nych dzie Stwór cy. Dla po ety
„bra cia mniej si” Bie da czy ny z Asy u sta no wi
rze czy wi st war to du cho w a nie je dy nie skrót
my lo wy po wie la ny w so wo to kach. Dla te go
Har ry Du da au ten tycz nie cier pi ze zwie rz ta -
mi, da jc li rycz ne wia dec two bez mia ru okru -
cie stwa lu dzi (al bo be stii), yw cem mor du j -
cych zwie rz ta dla wy szu ka nych da i fu ter, al bo
do za spo ko je nia zbrod ni czych skon no ci w ró -
nych kr gach kul tu ro wych, re li gij nych i na ró -
nych kon ty nen tach. Okru ciestw po pe nia -
nych na zwie rz tach nie mu si my jed nak
po szu ki wa w od le gych kr gach glo bu i wród
na cji ob cych. Au tor „Szcze ka nia ostat nie go psa”
w za pi sach li rycz nych przy po mi na ha nieb ne czy -
ny ro dzi mych mo dych zwy rod nial ców, któ rzy
w lip cu 2008 r. dla za ba wy yw cem spa li li psie
szcze ni. Sce ny te go bar ba rzy stwa tra fi y do
In ter ne tu, po ka zy wa ne rów nie by y przez sta -
cje te le wi zyj ne, któ re po eta wprost na zy wa „aj -
dac ki mi”. Std wiersz „Se zon po lo wa na fo -
ki” opi su j cy ma so wy mord u wy brze y Ka na dy,
po pe nio ny na fo kach ob dzie ra nych yw cem ze
skó ry, au tor ko czy wer sa mi wo a j cy mi o po -
mst: Zmi uj si, Pa nie, nad fo ka mi / …ura tuj,
Pa nie, wszyst kie psy bez wi ny, ale nie li tuj si
ser cu ka mien ne mu. / wy tra nas. Wy kad po etyc -
ki w obro nie zwie rzt Har ry’ego Du dy jest wa -
nym go sem wo a j ce go do su mie lu dzi, bo sko -
ro nie za cho wa j oni sza cun ku do „bra ci
mniej szych” za pew ne rów nie okrut ni b d
wo bec swo ich bli nich. Epi log do wier szy sta -
no wi przy wo a nie za pi sów wia to wej De kla ra -
cji Praw Zwie rz cia, uchwa lo nej przez UNE -
SCO w 1978 r. W ar ty ku le 2 czy ta my: Ka de
zwie rz ma pra wo ocze ki wa od czo wie ka po -
sza no wa nia, opie ki i ochro ny. 

JA NUSZ WÓJ CIK 

 Dr Mag da le na Przy si na -Pi zar ska z Za -
ka du Ar che olo gii In sty tu tu Hi sto rii Uni wer sy -
te tu Opol skie go wy st pi a z wy ka dem „Ma gia
i cza ry. Kult przod ków na l sku” w Miej skiej
Bi blio te ce Pu blicz nej w Opo lu w ra mach „l -
skie go Fo rum Kra jo znaw cze go”.

 Wy sta w „Ko bie ty na za kr cie. W cie niu hi -
sto rii” uka zu j c ko bie ty za an ga o wa ne w wal -
k nie pod le go cio w, dzia al no po li tycz n,
na uko w i kul tu ral n za pre zen to wa no w opol -
skiej sie dzi bie Cen tral ne go Mu zeum Je ców
Wo jen nych.

 Czy tel ni cy i mi o ni cy ki na, po zna li naj now -
sz pu bli ka cj po wi co n Krzysz to fo wi Kie low -

skie mu, pod czas spo tka nia w MBP w Opo lu z ks.
prof. Mar kiem Li sem, teo lo giem i fil mo znaw c,
au to rem ksi ki „Kie low ski czy ta De ka log”. 

 Ga le ria Sztu ki Wspó cze snej w Opo lu
w ra mach cy klu po wi co ne go mi strzom sztu ki
wspó cze snej, przy go to wa a eks po zy cj po wi -
co n twór czo ci Je rze go Be re sia, zna ko mi te go
rze bia rza i per for me ra. 

 Do Urz du Mia sta Opo la wpy n o pi
ofert na przy go to wa nie wy sta wy sta ej w Mu -
zeum Pol skiej Pio sen ki w for mie mul ti me dial nej,
któ ra ma po wsta w ci gu pó ro ku od wy o nie -
nia wy ko naw cy, na jej re ali za cj w bu de cie mia -
sta za re zer wo wa no kwo t 8 mln zo tych.
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Ciuk, dzie kan Wy dzia u Fi lo lo gicz ne go UO,
mo w po chwal n wy go si a za dr hab. Ma -
ria Ka ta rzy na La sa to wicz. Prof. Gru cza do  -
czy do gro na wy bit nych oso bi sto ci, któ re wy -
ró nio no przed la ty ty tu a mi dok to rów
ho no ro wych (by li wród nich m.in. Jan Pa -
we II, Woj ciech Ki lar, Ta de usz Ró e wicz, Zbi -
gniew Re li ga, Wa dy saw Bar to szew ski, Do -
ro ta Si mo ni des). Uro czy sto nada nia ty tu u
uwiet ni Chór Aka de mic ki Uni wer sy te tu
Opol skie go pod dy rek cj dr El bie ty Tryl nik
oraz licz ne gro no zna ko mi tych go ci re pre zen -
tu j cych naj wa niej sze ro do wi ska y cia spo -
ecz no -kul tu ral ne go wo je wódz twa opol skie -
go. Po za ko cze niu pod nio sej ce re mo nii
ob cho dy wi ta uni wer sy te tu prze nio sy si
do Stu denc kie go Cen trum Kul tu ry, gdzie wy -
su cha no kon cer tu opol skich wo ka li stów, ab -
sol wen tów uczel ni.   Ja ro saw Wa sik, An na Pie -
chur ska, Ga brie la Ma chej, Bar ba ra Beuth,
u kasz Szu ba i Mi cha Bo ber za pie wa li
w no wych aran a cjach prze bo je z re per tu aru
gwiazd opol skie go Fe sti wa lu Pio sen ki Pol skiej
m.in. An ny Jan tar, Mar ka Gre chu ty, Cze sa wa
Nie me na, Jo na sza Ko fty (trzej ostat ni ma j
swo je po mni ki na Wzgó rzu Uni wer sy tec kim
w Opo lu). Pio sen ka rzom to wa rzy szy ze spó
in stru men ta li stów zo o ny ze stu den tów uni -
wer sy te tu. 

Dzia dek z We hr mach tu

W Mu zeum l ska Opol skie go za pre zen to -
wa no wy sta w „Dzia dek z We hr mach tu. Do -
wiad cze nie za pi sa ne w pa mi ci”, przy go to -
wa n przez Sto wa rzy sze nie Ge nius Lo ci
z Ru dy l skiej wspól nie z gli wic kim Do mem
Wspó pra cy Pol sko -Nie miec kiej. Wy sta wa
jest efek tem pro jek tu edu ka cyj no -do ku men ta -
cyj ne go, pod czas któ re go ze bra no re la cje 48
osób z Gór ne go l ska, Po mo rza, War mii i Ma -
zur. Wik szo z nich sta no wi li m czy ni,
wcie le ni do We hr mach tu, gów nie sze re go wi
o nie rze. Or ga ni za to rzy za strze gli, e nie
jest to wy sta wa o We hr mach cie, tyl ko pró ba
po ka za nia (przy kry tycz nej opi nii o tym,
czym by We hr macht) do wiad cze ja kie za -
pi sa y si w pa mi ci zwy kych lu dzi. Tak, aby
nie oce nia jc ani nie war to ciu jc, udo ku men -
to wa lo sy by ych o nie rzy wcie lo nych
do nie miec kie go woj ska i po roz ma wia z nie -
licz ny mi y j cy mi w Pol sce, któ rzy nie gdy
no si li nie miec ki mun dur. Na wy sta wie zgro -
ma dzo no zdj cia, pa mit ki i do ku men ty, po -
zwa la j ce uka za na sze ro kim tle hi sto rycz nym
i spo ecz nym, za pi sy wspo mnie wiad ków
(dwi ko we i fil mo we). Pod czas II woj ny
wia to wej w nie miec kim woj sku su y o bli -
sko 500 tys. osób z pol skich ob sza rów wcie -
lo nych do III Rze szy („Po la cy w We hr mach -
cie” Ry szard Kacz ma rek), a tak e set ki ty si cy
przed wo jen nych oby wa te li Nie miec ze l ska,
Prus Wschod nich i Po mo rza Gda skie go,
któ rzy po za ko cze niu II woj ny wia to wej zna -
le li si w gra ni cach pa stwa pol skie go.
Na l sku Opol skim jed nym z naj tra gicz niej -
szych wia dectw tam tych wy da rze s lo sy ro -
dzi ny Fran cisz ka My liw ca, pol skie go dzia a -
cza z Izbic ka.

Chi ski No wy Rok

W opol skiej ha li wi do wi sko wej Dom -Expo
od by y si uro czy ste ob cho dy Chi skie go
No we go Ro ku, naj wa niej sze go wi ta w tra -
dy cyj nym ka len da rzu chi skim. Im pre za ju
po raz siód my zo sta a zor ga ni zo wa na przez Po -
li tech ni k Opol sk przy wspó udzia le Cen trum
Wspó pra cy Pol ska -Chi ny „In sty tut Kon fu cju -
sza” oraz wadz sa mo rz do wych mia sta i re -
gio nu. Ar ty ci z Chin zd y li ju przy zwy cza -
i opol sk pu blicz no do bar dzo wy so kie go
po zio mu wy st pów. W po przed nich la tach
na sce nach Fil har mo nii Opol skiej i Te atru im.
Ja na Ko cha now skie go pu blicz no za chwy ca -
y wy st py ze spo ów ta necz nych (ba jecz nie ko -
lo ro we ko stiu my) oraz akro ba tów i on gle rów,
pre zen tu j cych nu me ry na naj wy szym wia -
to wym po zio mie. Pro gram te go rocz ne go kon -
cer tu obej mo wa przed sta wie nie w wy ko na -
niu in ter dy scy pli nar nej gru py ar ty stycz nej
z szan ghaj skie go kon ser wa to rium i aka de mii
te atral nej. Chi scy ar ty ci za pre zen to wa li
m.in. tra dy cyj ne wy st py in stru men tal no -wo -
kal ne, po ka zy ta ca no wo cze sne go i po pi sy ilu -
zjo ni stycz ne, akro ba cje gim na stycz ne i on -
gler k, a tak e wy wo dz c si z se czu a skiej
ope ry,, zmia n twa rzy”. Wi do wi sko umo li -
wi o wy bra si w eks cy tu j c po dró po ta -
jem ni czym i ma gicz nym Szan gha ju i po zna
po raz ko lej ny nie zwy ke bo gac two kul tu ro -
we Pa stwa rod ka. We dug ho ro sko pu chi -
skie go rok 2015 b dzie upy wa pod zna kiem
owcy, sym bo li zu j cej pik no, czy sto i spra -
wie dli wo. Ob cho dy Chi skie go No we go Ro -
ku w Opo lu co ro ku s zwie cze niem bo ga -
tej i ró no rod nej wspó pra cy pol sko -chi skiej,
któ rej li de rem jest Po li tech ni ka Opol ska kie -
ro wa na przez jej rek to ra prof. Mar ka Tu kien -
dor fa. 

wi to Uni wer sy te tu Opol skie go

Naj wa niej szym ak cen tem te go rocz ne go
wi ta opol skiej uczel ni (z oka zji 21. rocz ni -
cy utwo rze nia Uni wer sy te tu Opol skie go) by -
o nada nie ty tu u dok to ra ho no ris cau sa pro -
fe so ro wi Fran cisz ko wi Gru czy, wy bit ne mu
ger ma ni cie zwi za ne mu z Uni wer sy te tem
War szaw skim. Rek tor UO prof. dr hab. Sta ni -
saw Sa wo mir Ni cie ja pod kre li nie zwy kle
bo ga ty do ro bek uczo ne go, zwasz cza je go nie -
oce nio ny wkad w roz wój glot to dy dak ty ki, po -
dej mo wa nie pro ble ma ty ki pol sko -nie miec -
kiej ko eg zy sten cji kul tu ro wej. Na stp nie
prze bieg prze wo du dok tor skie go oraz syl wet -
k lau re atu sa przed sta wi dr hab. An drzej
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 Z oka zji 57. uro dzin Pa a cu Kul tu ry Za g -
bia w D bro wie Gór ni czej w lu tym w pa a co wej
ga le rii sztu ki go ci a wy sta wa prac pre zen tu j -
cych ob ra zy olej ne Je rze go Du dy -Gra cza
(od lat 70.) oraz cz prac in spi ro wa nych mu -
zy k Cho pi na. 

 W So sno wiec kiej Ga le rii Extra va gan ce go -
ci a wy sta wa prac Pio tra Kos sa kow skie go „De -
kon struk cja zda rze”. 

 9 lu te go w Ener ge tycz nym Cen trum Kul -
tu ry w So snow cu wy st pi z re ci ta lem for te pia -
no wym Szy mon Ko wal ski.

 13 lu te go w Pa a cu Kul tu ry Za g bia
w D bro wie Gór ni czej w pro gra mie „Trzech te -
no rów. I ona” kon cer to wa li Aga ta Wi de ra,
Piotr Ni kiel, Pa try cy Hau ke i Da mian Chró ci -
ski,ar ty stom to wa rzy szy ze spó mu zycz ny 
Ma es -Trio.

 14 lu te go w sa li kon cer to wej ZSM w So -
snow cu od by si kon cert wa len tyn ko wy w wy -
ko na niu Ku by Ba da cha, któ ry wy st pi z ze spo -
em oraz l sk Or kie str Ka me ral n.

 16 lu te go w Klu bie im. Ja na Kie pu ry w So -
snow cu ba wi pu blicz no Ka ba ret Umow ny.

Wy cza ro wa ne z dru tu

Zda wa by si mo go, e te mu nie zbyt szla -
chet ne mu, by nie po wie dzie po spo li te mu,
ma te ria o wi, ja kim jest drut nie przy stoi go -
ci w mu ze al nych sa lach. Wy sta wa za ty tu -
o wa na „Daj cie garn ki pod ru to wa”, któ rej
wer ni sa od by si 13 lu te go w Mu zeum
w So snow cu ca ko wi cie tym wy obra e niom
za prze cza. Eks po na ty przy w dro wa y z Po -
vaskie go Mu zeum w ili nie i ob ra zu j na -
ro do we rze mio so lu do we So wa ków – dru -
ciar stwo. War to zo ba czy jak drut, któ ry
kie dy su y so wac kim cho pom wy cz nie
do na pra wy i wzmac nia nia na czy ce ra micz -
nych, sta si ró dem in spi ra cji ar ty stycz -
nych. Po czt ko wo wy myl ne klat ki dla pta -
ków, ka ga ce dla by da, si ta, czer pa ki
prze obra zi y si w dzie a ar ty stycz ne, ma e
rze by zwie rzt, wrcz ko ron ko wo utka ne ko -
gu ty (tych na wy sta wie jest chy ba naj wi cej)
pó niej scen ki z y cia co dzien ne go, ozdo by
wi tecz ne a na wet za ska ku j ce po my so wo -
ci oka zjo nal ne ozdo by, w su mie po nad 400
eks po na tów.

Go cin na wy sta wa to efekt wie lo let niej
wspó pra cy mi dzy mu ze ami w So snow cu
i w ili nie. Nie tak daw no mo gli my ogl -
da „Dzie je mia sta ili ny” i „Za mek Bu da -
tin”, So wa cy na to miast dzi ki wy sta wom ta -
kim jak m.in. „So sno wiec wczo raj i dzi” czy
„Trój kt Trzech Ce sa rzy na daw nej wi do ków -
ce” po zna li hi sto ri gro du znad Prze mszy i je -
go oko lic.

Te atro te ka 

W 2015 ro ku mi ja dwie cie pi dzie si ta
rocz ni ca otwar cia pierw sze go w Pol sce te atru
pu blicz ne go. W sce na riu szu uro czy stych
ob cho dów zna la za si mi dzy in ny mi Te atro -
te ka czy li pre zen ta cja ekra ni za cji te atral nych,
któ re po wsta y w ra mach pro jek tu re ali zo wa -

ne go przez Wy twór ni Fil mów Do ku men tal -
nych i Fa bu lar nych. Ekra ni za cje te two rzo -
ne przez mo dych, cz sto de biu tu j cych
twór ców, przy wspar ciu tech no lo gii i in fra -
struk tu ry fil mo wej, po zwo li y na re ali za cj
cie ka wych, no wa tor skich utwo rów. 

Ide pro jek tu jest wy ko rzy sta nie po ten cja -
u tech no lo gii fil mo wej do ekra ni za cji naj -
bar dziej war to cio wych osi gni „mo dej”
pol skiej dra ma tur gii te atral nej. 

Wród re ali za cji zna la zy si tak e pra -
ce doj rza ych re y se rów, któ rzy nie mie li
do td mo li wo ci stwo rze nia wa sne go
dzie a au dio wi zu al ne go. Wy bra ne pro duk -
cje Te atro te ki pre zen to wa ne by y na te go -
rocz nym Fe sti wa lu Fil mo wym w Gdy ni.
Wi dzo wie Te atru Za g bia pod czas co -
mie sicz nych se an sów zo ba cz osiem spek -
ta kli, czy li wszyst kie do tych cza so we re ali -
za cje po wsta e w ra mach Te atro te ki. B d
to: Wa len ty na Ju lii Ki jow skiej i Woj cie cha
Fa ru gi w re. W. Fa ru gi, Wa liz ka Ma go rza -
ty Si kor skiej -Misz czuk w re. Waw rzy ca
Ko strzew skie go; Nad Ma riu sza Bie li -
skie go (sce na riusz i re y se ria); Cu kier
Sta nik Zy ty Rudz kiej w re. Aga ty Puszcz,
Trash sto ry Mag dy Fer tacz w re. Mar ty
Mi o szew skiej; Ko ro na cja Mar ka Mo dze -
lew skie go w re. Se ba stia na Chon dro ko sta -
sa; Cho piec ma lo wa ny Pio tra Ro wic kie go
w re. Pio tra Ra taj cza ka i Miss HIV Ma cie -
ja Ko wa lew skie go w re. Krzysz to fa Cze -
czo ta. Start Te atro te ki w Te atrze Za g bia
ju 4 mar ca. 

Hal ny w B dzi nie

W lu tym w Pa a cu Mie ro szew skich w B -
dzi nie go ci y pra ce zna ne go za ko pia skie -
go rze bia rza Cze sa wa Ja o wiec kie go. Za -
ko pia skie go z wy bo ru, po nie wa ar ty sta jest
ro do wi tym Gór no l za kiem, któ re go za -
uro czy y Ta try, kie dy uczy si w syn nej
„Ke na rów ce” (Pa stwo we Li ceum Sztuk
Pla stycz nych w Za ko pa nem). Ty tu wy sta -
wy „Hal ny w B dzi nie” na wi zu je do cy klu
rzeb, ob ra zu j cych wie j cy ku do li nom za -
ko pia ski wiatr hal ny. Dla cze go ta po ry wi -
sta bry za przy bra a po sta ko bie ty w rze -
bach Ja o wiec kie go? Po nie wa – jak mó wi
pod czas wer ni sa u ar ty sta – po dob nie jak ko -
bie ta, hal ny jest wspa nia y, dzi ki, nie ujarz -
mio ny a jed no cze nie po tra fi by aniel ski
i a god ny jak ba ra nek. Dru g cz wy sta -
wy ar ty sta po wi ci wi te mu Ja no wi Paw -
o wi II. 

Cze saw Ja o wiec ki jest ab sol wen tem
Pa stwo wej Wy szej Szko y Sztuk Pla -
stycz nych w Po zna niu, gdzie stu dio wa
na Wy dzia le Ma lar stwa, Gra fi ki i Rze by, ze
spe cja li za cj rze by. W mo dzie czych pra -
cach ar ty sty wi da wpyw star szych ko le gów
z „Ke na rów ki”, zwasz cza Wa dy sa wa Ha -
sio ra. W 1964 r. Cze saw Ja o wiec ki po wró -
ci do Za ko pa ne go. Obec nie pra cu je ja ko in -
struk tor ce ra mi ki w Bu ko wia skim Cen trum
Kul tu ry – „Dom Lu do wy”, po sia da w swo -
im do rob ku 14 wy staw in dy wi du al nych
i 42 wy sta wy zbio ro we w kra ju i za gra ni c.
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Te atr nie zbd ny
W po to ku nie milk n cych (i susz nie!) za -

chwy tów na te mat du my re gio nu (a Ka to -
wic szcze gól nie) czy li no wej sie dzi by
NO SPR, po chwa, któ re zbie ra j Fil har mo -
nia l ska po re mon cie czy przy go to wy wa -
ne do uro czy stej in au gu ra cji Mu zeum l -
skie ja ko bez wiel kich emo cji prze mkn a
dru zgo c ca in for ma cja o ko po tach fi nan -
so wych Te atru Dzie ci Za g bia w B dzi nie.
Mo na do my la si tyl ko, e nikt nie jest
w sta nie uwie rzy, aby ko mu kol wiek za wi -
ta a myl o za mkni ciu tej nie zwy kej pla -
ców ka, dzie a Ja na Do rma na. Ani o tym,
czym jest te atr w pro ce sie edu ka cyj nym ka -
de go dziec ka, ani o tym, czym jest ten te atr
dla miesz ka ców re gio nu, na wet nie wy pa -
da przy po mi na. Od 1945 ro ku ko lej ne bo -
wiem po ko le nia Za g bia ków swo j edu ka -
cj te atral n wa nie tam za czy na y. To nie
jest jed nak wy cz nie te atr Za g bia. Wo -
je wódz two l skie li czy obec nie 4 593 358
miesz ka ców (da ne z 30.06. 2014). Do dys -
po zy cji ma lu chów po zo sta j za le d wie trzy
te atry: „Ba nia lu ka” w Biel sku -Bia ej, „Ate -
neum” w Ka to wi cach i Te atr Dzie ci Za g -
bia w B dzi nie. Nie ma wic wt pli wo ci,
e ka da z tych scen po win na by do piesz -
cza na, pie l gno wa na i oto czo na wy jt ko w
opie k, z my l tak e o przy szo cio wej fre -
kwen cji w te atrach dra ma tycz nych. 

Kie dy Jan Do rman za ka da w 1945 r.
Mi dzysz kol ny Te atr Dziec ka, wy obra a so -
bie, e So sno wiec po wi ta je go ini cja ty w
z otwar ty mi ra mio na mi. Pew nie tak by o, za -
bra ko jed nak od po wied nie go lo ka lu. Pierw -
sze przed sta wie nie, le gen dar ne „Ma lo wa -
ne dzban ki” mia y swo j pre mie r w Te atrze
Za g bia. Wkrót ce z mi dzysz kol ne go te atr
awan so wa do ran gi Eks pe ry men tal ne go
Te atru Dzie ci i otrzy ma wów czas sie dzi b
w do mu Zwiz ku Za wo do we go Gór ni ków
przy ul. yt niej w So snow cu, by a to jed nak
sce na tym cza so wa i po ko lej nych la tach tu -
acz ki, zna laz przy tu li sko w bu dyn ku daw -
ne go do mu pa ra fial ne go w B dzi nie. Rok
pó niej, w 1951 ro ku ze spó zy ska ran g
Te atru Dzie ci Za g bia. Dla cze go wra cam
do tej hi sto rii? Po nie wa po wia o ogrom -
nym smut kiem. Upór, de ter mi na cja a przede
wszyst kim nie by wa a mi o do dzie ci spra -
wi a, e sta ra nia Ja na Do rma na za ko czy -
y si suk ce sem, ku nia uta len to wa nych dzie -
ci i mo dzie y za cz a swo je dzie o. Kie dy
za rów no wo da rze B dzi na jak i Sta ro stwo
Po wia to we nie chro ni jed ne go z naj cen -
niej szych obiek tów, du my mia sta, wi zy -
tów ki rów nie wzor co wej jak Kró lew ski Za -
mek czy Pa ac Mie ro szew skich ro dzi si
py ta nie, czy dzie ci chc, czy te mu sz sp -
dza czas przed kom pu te ra mi, czy przy pad -
kiem owe tech no lo gicz ne wy na laz ki nie s
sprzy ja j cym ar gu men tem, uza sad nia j -
cym ci cia do ta cji, szcze gól nie w kul tu rze
i edu ka cji. Nie wiem, czy ci ar utrzy ma nia
je dy nej za g biow skiej sce ny dla dzie ci
po wi nien spo czy wa wy cz nie na bar -
kach B dzi na. Wiem na to miast, e po li ty ka
ta kich oszczd no ci nie pro wa dzi do ni cze -
go do bre go. Przy wo u jc co raz cz ciej so -
wa Ja na Za moy skie go: Ta kie b d Rze czy -
po spo li te, ja kie ich mo dzie y cho wa nie
za po mi na my, e do rad ca Zyg mun ta Au gu -
sta i Ste fa na Ba to re go mó wi da lej… Nad -
to prze ko na ny je stem, e tyl ko edu ka cja pu -
blicz na zgod nych i do brych ro bi oby wa te li.
Wiel ki hu ma ni sta, fi lo log i me ce nas nie przy -
pusz cza chy ba, e po po nad 400 la tach
wci trze ba b dzie te so wa przy po mi na.

MA RIA SZTU KA
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Czy Za ol zie do cze ka si 
swo je go mu zeum?

Po la cy miesz ka j cy w cze skiej cz ci l -
ska Cie szy skie go, zwa nej od cza sów mi -
dzy wo jen nych Za ol ziem, co raz mniej wie -
dz o hi sto rii swo jej ma ej oj czy zny. Jesz -
cze mniej wie dz o na szym skraw ku zie mi
miesz ka cy pra wo brze nej cz ci re gio nu,
nie mó wic ju o ro da kach z g bi Pol ski.
Zda niem dy rek to ra Ksi ni cy Cie szy -
skiej, Krzysz to fa Sze lon ga, sy tu acj t mo -
go by na pra wi utwo rze nie Mu zeum Za ol -
zia i po mys ten przed sta wi pu blicz nie
w grud niu ur. pod czas pro mo cji ksi ki Ja -
ro sa wa jot -Dru yc kie go „Ho spi cjum Za -
ol zie”. – Od wie lu lat roz wa a si w Pol -
sce po mys stwo rze nia Mu zeum Kre sów.
Mia o by po wsta we Wro ca wiu, gdzie
po tom ków Kre so wia ków do dzi y je naj -
wi cej. Mu zeum ta kie jed nak na pew no pre -
zen to wa o by gów nie Kre sy Wschod nie. Na -
to miast ty mi po u dnio wy mi, Za ol ziem, nie
zaj mu je si w Pol sce nikt. Po win ni si wic
tym za j Cie szy nia cy – wy ja nia.

Sze long nie po stu lu je jed nak po wo a nia
ko lej nej in sty tu cji utrzy my wa nej z pie ni -
dzy lo kal nych lub re gio nal nych. – Cho dzi
mi ra czej o po  cze nie si in sty tu cji ju zaj -
mu j cych si hi sto ri l ska Cie szy skie -
go: Ksi ni cy, Mu zeum l ska Cie szy skie -
go, Mu zeum 4. Pu ku Strzel ców Pod ha la -
skich lub Ma cie rzy Zie mi Cie szy skiej.
Na po cz tek mo ga by to by ja ka Izba,
w któ rej do stp na by by a sta a eks po zy cja
do ty cz ca Za ol zia, y j cych tam Po la ków
i or ga ni za cji, szkol nic twa, ze spo ów... Ta
pla ców ka mo ga by te w spo sób zin sty tu -
cjo na li zo wa ny zaj mo wa si in spi ro wa niem
i or ga ni zo wa niem pro jek tów do ku men ta cyj -
nych do ty cz cych re gio nu i je go hi sto -
rii – do da je.

Po my so daw ca uwa a, e mu zeum po -
win no po wsta przy wspó pra cy z Po la ka -
mi z Za ol zia, ale mia o by mie sie dzi b
w pol skiej cz ci re gio nu. Je go miesz ka -
cy bo wiem cz sto w ogó le nic nie wie dz
o tym, e za Ol z na dal miesz ka j ich ro -
da cy, a na wet pro mi nent ni dzia a cze spo -
ecz ni z pol skiej stro ny rze ki cz sto o dzia -
a czach Kon gre su Po la ków lub Pol skie go
Zwiz ku Kul tu ral no -Owia to we go wy ra a -
j si ja ko o... Cze chach.

Sze long nie ukry wa, e je go po mys ma
pew ne zna mio na pro wo ka cji. – Obu rzy si
spo ro za ol zia skich dzia a czy, mó wic:
my jesz cze ist nie je my, jesz cze ma my chó -
ry, ze spo y, po sy a my dzie ci i wnu ki do pol -
skiej szko y. Ale po wiedz my so bie szcze rze:
spi sy lud no ci ujaw nia j, e co dzie si lat
zni ka 10 tys. Po la ków. Do pol sko ci przy -
zna je si co raz mniej mo dych lu dzi. Jak b -
dzie za ko lej ne dzie si, dwa dzie cia
lat? – za sta na wia si dy rek tor Ksi ni cy.
Do da je, e wy so ko oce nia wy si ki Kon gre -
su Po la ków lub PZKO, któ rym uda o si
zgro ma dzi im po nu j ce zbio ry do ty cz ce
hi sto rii re gio nu. Po cho dz ce z nich ma te -
ria y rzad ko s jed nak pre zen to wa ne, mo -
na je obej rze naj wy ej na oka zjo nal nych
wy sta wach. Mo na by na to miast wy ko rzy -
sta przy two rze niu no wej pla ców ki mu ze -
al nej. – Od wie dza li by j na pew no miesz -
ka cy z obu brze gów Ol zy, ale trze ba by by -
o za ch ca do te go tak e wszyst kich tu ry -
stów przy je da j cych do Cie szy na. Za ol -
zie i Po la cy tam miesz ka j cy to te mat, któ -
ry trze ba po pro stu zna – do da je.

JACEK SI KO RA

 W Kon su la cie Ge ne ral nym RP w Ostra wie
od by o si spo tka nie mi ni stra Ja na Sta ni sa wa
Cie cha now skie go, sze fa Urz du do Spraw Kom -
ba tan tów i Osób Re pre sjo no wa nych RP z przed -
sta wi cie la mi Ko a Pol skich Kom ba tan tów oraz
Sto wa rzy sze nia „Ro dzi na Ka ty ska”. Roz mo wy
do ty czy y przy go to wa za ol zia skich ob cho -
dów 70-le cia za ko cze nia II woj ny wia to wej
oraz 75. rocz ni cy Zbrod ni Ka ty skiej.

 19 lu te go pod da chem Bi blio te ki Pu blicz nej
w Wi le ze bra o si po nad 20 osób, by przez dwie
go dzi ny roz ma wia o wspó cze snym Za ol ziu. Go -
 mi spo tka nia za ty tu o wa ne go Wie czo rek Za ol -
zia ski by li dzien ni karz Ja ro saw jot -Dru yc ki
z War sza wy oraz po eta Ma rek So wia czek z Bo -
co no wic, któ rzy w grud niu wy da li swe pierw sze
„za ol zia skie” ksi ki. 

 Bu dy nek dwor ca ko le jo we go w Ha wie rzo -
wie nie zo sta nie wpi sa ny na li st za byt ków. Ta -
k de cy zj pod j w lu tym mi ni ster kul tu ry, Da -
niel Her man.

 Wy po y czal nia ko stiu mów Za rz du Gów -
ne go PZKO ko czy swo j dzia al no. Po wo dem
jest utrzy mu j ca si od kil ku lat stra ta fi nan so -
wa. – Wie my, e ko stiu me ria jest po trzeb na, nie -
mniej nie je ste my w sta nie jej da lej pro wa dzi.
To przy kra de cy zja, nie mo e my jed nak ucie ka
od rze czy wi sto ci – wy ja nia pre zes ZG PZKO,
Jan Ry ko. 

 Ma cierz Szkol na w RC ob cho dzi w tym ro -
ku trzy ju bi le usze: 25. rocz ni c re ak ty wa cji, 130-
le cie po wsta nia Ma cie rzy Szkol nej dla Ksi -
stwa Cie szy skie go oraz 95. rocz ni c po wo a nia
Ma cie rzy Szkol ne w Cze cho so wa cji po po dzia -
le l ska Cie szy skie go. Or ga ni za cja uczci ju bi -
le usze wy sta w i im pre za mi po szcze gól nych Kó
Ma cie rzy.

 Dwa dzie cia trzy ar chi wal ne „Ka len da rze
l skie” z lat 1966-2007, wy da wa ne przez PZKO
s do stp ne w in ter ne cie na stro nie l skiej Bi -
blio te ki Cy fro wej, a zgod nie z za po wie dzia mi
wkrót ce ma j si tam po ja wi ko lej ne to my.

 Sym bo licz nie – w Wa len tyn ki – na lub nym
ko bier cu sta n li 14 lu te go po cho dz cy z Za ol zia
ar ty ci: Ha li na Mlyn ko wa i Le szek Wron ka. lub
zna nej pio sen kar ki i pro du cen ta od by si w Pra -
dze. Wród we sel nych go ci nie za bra ko m.in. ko -
lej nej Za ol zian ki, Ewy Far nej, oraz cze skich le -
gend mu zy ki pop – He le ny Vondráko wej i Kar -
la Got ta. 

 We wto rek 17 lu te go w Ga le rii Jo se fa
Máne sa w Miej skim Do mu Kul tu ry od by si wer -
ni sa „Kar wi na w mo im ser cu”. Po dzi wia no
zwasz cza pra ce (kra jo bra zy i bu kie ty kwia tów)
Ru dol fa e bro ka, któ re zdo mi no wa y pre zen ta -
cj. Spo re za in te re so wa nie bu dzi y pra ce Fran -
cisz ka wi dra, Oto ka ra Ba ra na, Oldicha Bi jo -
ka czy Ta de usza Wrat ne go.
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Zmar aktor Ryszard Malinowski

Te atr Cie szy ski, a zwasz cza Sce n Pol sk, za -
smu ci a w so bo t 21 lu te go wia do mo o mier ci Ry -
szar da Ma li now skie go. Po cho dz cy z Wro ca wia ak -
tor pra co wa w Sce nie Pol skiej nie spe na 20 lat.
Zmar na gle w wie ku 65 lat.

Do ze spo u Sce ny Pol skiej przy by w 1997 r.
z Te atru Dra ma tycz ne go im. J. Sza niaw skie go
w Wa brzy chu. We wspo mnie niach naj cz ciej
jed nak wra ca do cza su sp dzo ne go w Te atrze Ka -
lam bur we Wro ca wiu. – W Ka lam bu rze prze y em
wspa nia ych 14 lat. Na uczy em si te tro szecz k
in ne go te atru, te po etyc kie go, ale przy tym roz -
pie wa ne go, roz krzy cza ne go i, co wa ne, or ga ni -
zu j ce go wia to we fe sti wa le te atru otwar te go Bo -
gu sa wa Li twi ca. To by te atr pra pre mie ro wy, gra -
li my ni gdzie nie wy sta wia ne dzie a Da rio Fo,
pó niej sze go no bli sty, lub Wie sa wa My liw skie -
go, wie lo krot nie pó niej na gra dza ne go pi sa rza
pol skie go – wspo mi na.

W ci gu pra wie 20 lat w Sce nie Pol skiej za gra
w po nad 70 spek ta klach, w ko me diach, dra ma tach,
spek ta klach mu zycz nych. Lu bi ko me die, a wi dzo -
wie lu bi li go w ro lach za baw nych, za gu bio nych fa -
ce tów, ta kich jak Ber nard w „Per le” Ca mo let tie go,
Pa wew „Cza ru j cym aj da ku”, czy Or gon w „wi -
tosz ku” (za t ro l otrzy ma na gro d pod czas 3. Fe -
sti wa lu Te atrów Mo raw i l ska). Z ról dra ma tycz -
nych to przede wszyst kim Sta ry Adam w „Mo cie
nad u cy n”, Oj ciec Tem pes w „On drasz ku”, Rie -
ger w „Odej ciach” V. Ha vla, Pon cjusz Pi at w „Mi -
strzu i Ma go rza cie” czy te je go ostat nia du a ro -
la – Pan Bal boa w „Drze wa umiera j sto jc”. Je go
cha rak te ry stycz ny, cie py gos nada wa szcze gól ne -
go zna cze nia pie wa nym przez nie go pio sen kom
w spek ta klach mu zycz nych („Sod kie ro dzyn ki, gorz -
kie mig da y”, „W Pa ry u y je si jak... na pro win -
cji”, a przede wszyst kim je go ulu bio ne „Tínské nie -
bo – Cie szy skie ne be”).

J zyk pol ski w prak ty ce

O tym, czy mniej szo pol ska w Re pu bli ce Cze -
skiej mo e uy wa j zy ka pol skie go w ta kim za kre -
sie, jak prze wi du je to Eu ro pej ska Kar ta J zy ków Re -
gio nal nych lub Mniej szo cio wych, przy je cha a si
prze ko na 25 lu te go do Cze skie go Cie szy na ko mi -
sja Ra dy Eu ro py w Stras bur gu, mo ni to ru j ca sto so -
wa nie Kar ty w RC. W sie dzi bie Kon gre su Po la ków
na py ta nia czon ków ko mi sji od po wia da li przed sta -
wi cie le wy daw ców pol skich me diów, or ga ni za cji pol -

skich, ugru po wa po li tycz nych oraz sze fo wie gmin -
nych ko mi te tów ds. mniej szo ci na ro do wych. 

Eu ro pej ska Kar ta J zy ków Re gio nal nych lub
Mniej szo cio wych obo wi zu je w RC od 2007 ro ku
i do ty czy ochro ny j zy ka pol skie go w ta kich dzie -
dzi nach, jak szkol nic two, wa dze s dow ni cze, wa -
dze ad mi ni stra cyj ne i su by pu blicz ne, me dia, dzia -
al no kul tu ral na i obiek ty kul tu ry, y cie go spo dar -
cze i spo ecz ne oraz wy mia na trans gra nicz na. Wraz
z przy j ciem kar ty j zy ko wej RC zo bo wi za a si
umo li wia Ra dzie Eu ro py prze pro wa dza nie pe rio -
dycz nych mo ni to rin gów do ty cz cych re ali za cji kar -
ty. Za trzy la ta ko mi sja po now nie za wi ta na Za ol zie. 

– Sys tem na szych py ta wy ni ka z usta le Eu ro -
pej skiej Kar ty J zy ków Re gio nal nych lub Mniej szo -
cio wych. Py ta my o to, ja kie za sto so wa nie ma
kar ta w prak ty ce. Nie za da je my za ka dym ra zem
tych sa mych py ta, ale in te re su je nas, jak sy tu acja
zmie ni a si od ostat nie go mo ni to rin gu. Na pod sta -
wie ra por tu RC, któ ry obej mu je ostat nie trzy la ta,
sku pia my si na tym, co zmie ni o si na lep sze, a co
na gor sze – po wie dzia a Ma hu le na Hof man nová,
czon ki ni ko mi sji. Do da a, e tym ra zem py ta nia do -
ty czy y gów nie ska du gmin nych ko mi te tów ds.
mniej szo ci na ro do wych, na co ju wcze niej zwra -
ca li uwa g przed sta wi cie le pol skiej mniej szo ci, dwu -
j zycz ne go na zew nic twa oraz no wych me diów.

„Po sia dy” w ostat ko wym kli ma cie

Sta re po wie dze nie mó wi: „Jak Ostat ki, to Ostat -
ki, niech si trz s bab skie za dki”. I rze czy wi cie
daw niej za m ne ko bie ty przez trzy dni sza la y
w karcz mach – mó wi a w ostat ni so bo t stycz nia
w Do mu PZKO w Mo stach ko o Ja bon ko wa Ma -
go rza ta Kie re, kie row nik Mu zeum Be skidz kie go
w Wi le pod czas ostat nich „gó rol skich po sia dów”
or ga ni zo wa nych przez mo stec kich PZKO -wców.

Tym ra zem ich te ma tem prze wod nim by y Ostat -
ki, czy li trzy dni b d ce fi na em mi so pust nej bie -
sia dy. Ma go rza ta Kie re wy go si a pre lek cj na ten
te mat. Ostat ko we za ba wy, ta ce i zwy cza je za pre zen -
to wa y za Ze spó „Ol drzy cho wi ce” z Ol drzy cho wic
oraz Ze spó „Isteb na” z Isteb nej. Pod czas wie czo ru
ze bra ni do wie dzie li si m.in. na czym po le ga o
syn ne ci gni cie klo ca. – Daw niej ostat ko wa za ba -
wa by a cza sem pu blicz ne go os du i ka ra nia nie za -
m nych ko biet. Ba bom, któ re nie chcia y si wy da,
po pro stu przy wi zy wa no do no gi drew nia ny kloc
i gna o si je na pierw szy lep szy gro. Po ta kiej pró -
bie ba ba od ra zu bra a se cho pa – ar to wa a Ma go -
rza ta Kie re, do da jc, e przez trzy ostat nie dni mi -
so pu stu w karcz mach rze czy wi cie do mi no wa y
ko bie ty. Sto y wy pe nia y za ostat nie tu ste po si ki
ze syn n wi sk go w na cze le.

So bot nie „gó rol ski po sia dy” zo sta y zor ga ni zo -
wa ne w ra mach pro jek tu „y we lek cje tra dy cji – za -
cho wa nie wspól ne go dzie dzic twa kul tu ro we go gó -
ra li l skich na po gra ni czu pol sko -cze skim”. By y
ostat ni mi, ja kie mo stec cy PZKO -wcy przy go to wa li
wspól nie z po wia tem cie szy skim. cz nie w tym
i ubie gym ro ku od by o si 15 ta kich spo tka,
9 w Mu zeum Be skidz kim w Wi le i 6 w Do mu mo -
stec kie go Ko a PZKO.
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Jó zek Mi chal ski – nasz Pro wan sal ski gra fik ta kie mi
za da py ta nie: Jak si je or to la ny, ga tu nek prze lot -

ne go trzna dla?
Pierw sze sko ja rze nia by y da le kie od pta ka. 
Wic Jó zek do da: Wa y – 25 gra mów. Ce na

sku pu do cho dzi dzi do 150  za sztu k. W wie -
lu re gio nach ju kom plet nie wy gi n. Po lo wa nie
jest ci ga ne, gro zi wie zie nie i 15000  grzyw ny.
Wci s jed nak a pa ne i po za pa niu tu czo ne
w nie wiel kim pu de ku z dwo ma otwo ra mi. Z jed -
nej stro ny po jem nik z pro sem a za dru giej po ido.
Po trzech ty go dniach tu cze nia jest to pio ny w ar -
ma nia ku, ku zy nie ko nia ku. Dla wzmoc nie nia za -
pa chów, pod czas je dze nia pod ser we t sta wia si
du y kie lich z czer wo nym wi nem. Od cza sów sta -
ro yt nych za wsze by wy kwint nym, kró lew skim
da niem.

Do ma ila za  czy mi fil mik w któ rym – Pa ni z sil -
nym ak cen tem po u dnio wym, mó wi:

„Te raz za czn je mo je go trzna dla, jest oczy -
wi cie go r cy, … te raz ro bi co co nie po win nam
ro bi bo nie jest to zbyt przy stoj ne, za czy nam
od ssa nia je go ku pra... o wi ta mat ko, ja kie to
wspa nia le!”

Wie lo krot ny mi ni ster, dzi kan dy dat na pre zy den -
ta (Po cho dzi z Bor de aux, w re gio nie w któ rym a pie
si naj wi cej or to la nów.) opo wia da – „... e by go je,
sta rym ry tu aem, za ka da my ser we t i wcha nia my
trzna dla pod ser we ta, po zwa la to nic nie uro ni z za -
pa chu prze u wa jc trzna dla. 

By y mi ni ster kul tu ry za Mit ter ran da: 
Prze u wa my to, wszyst kie so ki za war te w ko ciach,

mi sie, krwi… To jest roz kosz nie sma ko wi te…
We dle za sy sza ne go zda nia, po zje dze niu ptasz ka,

tj. du gim prze u ciu, po zo sta je w pal cach tyl ko dzio -
bek. Cie ka we, cho za sta na wiam si czy na praw d trze -
ba mor do wa tak ma e stwo rze nia. Jest w tym co z nie -
przy stoj no ci, du y czo wiek zja da ta kie ma le stwa,
jak mrów ko jad te ma e mró wecz ki czy te wie lo ryb kryl
mor ski. Ale hop, z dzie ci stwa pa mi tam jak i ja wy -
bie ra em szpa ki a Cio cia mi je sma y a w ma le... nie -
co pó niej z bra tem czy ni li my to sa mo z wró bel ka -
mi w cza sie kie dy by li my sa mi, bo Ma ma pra co wa a,
e jesz cze wspo mn 5 cm ryb ki w ro wie pod do mem,
ob le pia ne gli n i wrzu ca ne do ogni ska dla usma e nia. 

Chu de po wo jen ne la ta... a dzi siaj Or to la ny, co brzmi
po dob nie jak owe pasz cze mod ne w la tach pi dzie -
si tych. A wiec je ste nie do szym or to la no ja dem
stwier dzi Jó zek. Opo wiedz no mi tro ch wi cej jak te
szpa ki i in sza drob ni ca Ci sma ko wa a? O sma ku szpa -
ka niewie le po tra fi po wie dzie ja ko e by to okres po -
wo jen ny bied ny w in gre dien cje do da wa ne do go to wa -
nia, a tak e dla te go, e nie mia em jesz cze
wy kszta co nych czub ków sma ko wych, co na st pi o do -
pie ro po ma tu rze. a twiej by o by mi opo wie dzie jak
sma ku j li ma ki po pol sku. 

By li my z Saj da kiem nad mo rzem, w Mie len ku,
by o tam wie le li ma ków, kto z nas po da myl by
je je. Za nim wpa dli my na to jak je przy rz dzi
wzi li my wia dra i po szli my je zbie ra. Ju rek prze -
j kie row nic two ku li nar ne, za cz od te go, e na -
le y je ugo to wa w zio ach i czosn ku. Kto po da po -
mys e by si „od pie ni y” przez do da nie do wia dra
so li. Tak zro bi li my i pia na ro sa w oczach. Nie mo -
gc na to pa trze uda em si na du gi spa cer. Kie -
dy wró ci em pod wie czór, li ma ki wci jesz cze si
go to wa y – Za po mnia em zga si ku chen k – po wie -
dzia Ju rek, po tem za cz li my uczt. li ma ki si skur -
czy y i przy po mi na y z wy gl du su szo ne grzy by. 

Pró bo wa em w jed nym za to pi z by, bez sku -
tecz nie, mia y bo wiem kon sy sten cj gu my opon sa -

cu Wol no ci. Kie dy idc uli c So wac kie go, zwró -
ci em uwa g na gru p chi cho cz cej mo dzie y
na dru giej stro nie uli cy, w rod ku któ rej sta „pro fe -
sor” Ju rek Pi te ra, który wska zy wa mnie pal cem
i mó wi: Po pa trz cie, ten Pan w be re cie to wy bit ny ar -
ty sta... Nie by o to nic nad zwy czaj ne go ja ko
e przy ka dym na wet prze lot nym spo tka niu, zwy -
kli my so bie pra wi dziw ne kom ple men ty prze pla -
ta ne do z za baw nych i ar to bli wych zo li wo ci.
W swych ostat nich la tach prze sia dy wa w „ogród ku
piw nym” pod te atrem Wy spia skie go, tam spo tka -
em si z nim po wy pro wadz ce z cen trum. By z nim
i Otek Mo raw ski fo to gra fik pra so wy, po wie dzia,
e uda je si do szpi ta la i za pra sza by go w nim od -
wie dzi... wiem, e nie przyj dziesz rzek do mnie bo
Ty nie lu bisz mar twych na tur.

Nie od wie dzi em, pó niej za pra sza po now nie
do do mu – zro bi co do bre go, mu sz tyl ko ku pi od -
po wied nie ar ty ku y”. Nie zd y...

AJu rek zor ga ni zo wa Ple ner Ma lar sko -Wd kar ski
w Strzy o wie nad Wi so kiem. Z na szych by jesz cze
Acio Star czew ski i Fu nio Ku ja wa, resz ta do je cha -
a z War sza wy i Kra ko wa.

Za le gli my w bu dyn ku któ re go okna wy cho dzi y
na plac z „ru skim tar giem”. Ech cze go to tam ku pi nie
by o mo na... Star czew ski mia szcze gól ny dar wy naj -
do wa nia wiel ce przy dat nych ru skich osi gni tioch -
ni ki, ot na przy kad uchwyt z pa sa mi tak du gi mi,
e mo na by ni mi opa sa i prze no si ra kie ty SS -20, al -
bo cze mo dan „pier siów ka” z za krt k wy ko na ny
z szla chet ne go nie rdzew ne go sre brzy ste go me ta lu
do prze no sze nia ja ko i do pod rcz ne go po sia da nia
za pa su wód ki o po jem no ci 5,33 li tra. Na by tak -
e nok to wi zor, mu sia em cho dzi no cw chasz czach
nad Wi so kiem, a Ar tur wo a „wi dz ci”...

No to ma lo wa li my. Ci co chcie li wd ko wa
po pierw szym spoj rze niu na jej nurt, ma cha li r k
przed no sem i od cho dzi li. Tam wy ro sy Ju rek Pi te ra,
mia w pa mi ci ryb n rze k i jak po wia da „pa trzc
z mo stu ta aaakie ry by si wi dzia o”. Mo e i tak by -
o, cho co star si strzy o wia nie ja ko nie po mn by
tam kie dy kol wiek co py wa o. Nie ste ty, nie te cza -
sy, nie ta rze ka i po o wie na zwy ple ne ru gro zi o nie -
spe nie nie, w od ró nie niu od ryb – pej za y na a pa li -
my wie le. Zbli a si ko niec ple ne ru a Ju rek dwo i
si i tro i by urz dzi ko la cj ryb n, 

Za gl da na wet do oko licz nych skle pów ryb nych,
ale tam tyl ko ry ba mor ska a my od Ba ty ku da le ko,
pró bo wa nas do ta ko wej przy go to wa wma wia jc,
e ry ba mor ska cz sto do rzek wcho dzi. Kie dy jed nak
w skle pach na tra fia je dy nie na le dzia, pa stu g
i morsz czu ka – zre zy gno wa. 

A jed nak w ostat nim dniu na stó wnie sio no kar -
pia du szo ne go w jab kach (i to po sztu ce na ka de go
uczest ni ka), ry b oso bi cie spre pa ro wa Ste fan Ku ja -
wa te uczest nik ple ne ru. Oka za o si, e Ju rek jed -
nak za pa, ty le e nie kar pia a bur mi strza Cho wa -
ca, prze mó wi do tak, e ten ho no rem go spo da rza
unie sio ny oso bi cie wia dro kar pi wie czo rem z po bli -
skich gmin nych sta wów ho dow la nych przy tasz czy.
Pe na na zwa ple ne ru zo sta a ura to wa na.

By wa z na mi przy sto le pan Pi te ra Se nior, mi y,
ele ganc ki ze swa d opo wia da j cy swo je wspo mnie -
nia z pod kar pac kiej mo do ci. By ta ki wie czór,
w któ rym po ko la cji nic nie po ja wi o si na sto le, sie -
dzie li my ci cho w wie tli cy wpa trze ni a da le ki te le -
wi zor gdy ode zwa si do mnie pan Wa dy saw: Prze -
pra szam, czy dzi siaj ju ni nie b dzie?

Zro bi o si ci cho, po pa trze li my po so bie, a Se nior
Pi te ra ci gn da lej – Ja nie mam ju wie le cza su, czy
by by Pan uprzej my pój do me go po ko ju i przy nie
bu tel czy n co stoi za tap cza nem....



mo cho do wych. Przekn em by Jur ko wi nie by o przy -
kro. Po prze sta em na tym jed nym i na stwier dze niu,
e sma ko wa y po dob nie jak o d ki dro bio we, je no
tro ch go rzej.

Du go jesz cze po tem przy ogni sku dys ku to wa li my
nad wy szo ci tra dy cji nad eks pe ry men tem ku li nar -
nym jak przy sta o – czer wo nym wi nem.

Wra ca jc do or to la na, za ka za no po lo wa na nie go
we Fran cji, do pie ro pod ko niec XX wie ku, ci le mó -
wic w grud niu 1999 ro ku. W 2013 Unia Eu ro pej ska
przy po mnia a Fran cji o prze strze ga niu te go za ka zu.



Je rzy Pi te ra ar ty sta gra fik, miesz ka ju na uli cy
So wac kie go, nim i ja mia em na niej swój ad res. 
Od wie dza mnie wie lo krot nie, naj pierw dla po by -

cia z so b, pó niej tak e dla wy d bie nia ka wa ka li -
no leum, któ re go mia em ma y za pas. 

Ju rek zaj mo wa si tak e sce no gra fi, by czo -
wie kiem Te le wi zji ale i te le wi zo ra, lu bi pa trze co
si na szkle dzie je. Uczy tak e w Li ceum przy pla -
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Ab sol went ka Aka de mii Sztuk Pik -
nych w Kra ko wie, Wy dzia u Gra fi ki
w Ka to wi cach Dy plom w ro ku 1987
w Pra cow ni Ma lar stwa prof. Jac ka Ry -
ka y oraz w Pra cow ni Pro jek to wa nia
Gra ficz ne go prof. To ma sza Ju ry.
Za pra c dy plo mo w uzy ska a oce n
bar dzo do br, a Aka de mia przy zna a jej
rów nie me dal za ca o ksztat. 

W la tach 1986-1987 pra co wa a ja -
ko na uczy ciel ka ry sun ku i ma lar stwa
w Pa stwo wym Li ceum Pla stycz nym
w D bro wie Gór ni czej, a na stp nie ja -
ko gra fik w ka to wic kim od dzia le „Su -
per Expre su”. Od 1997 do 2003 ro ku
by a ko mi sa rzem Mi dzy na ro do we go
Ple ne ru Ma lar skie go „Ju raj skie pej za -
e”. Upra wia ma lar stwo, ry su nek,
ilu stra cje i ry su nek sa ty rycz ny. Ry sun -
ki pu bli ko wa a na a mach wie lu ty tu -
ów pra so wych, m.in. w „Ga ze cie
Wy bor czej”, „Go ciu Nie dziel nym”,
„Su per Expre sie”, „Two im Sty lu”
i „New swe ek’u”. W 1999 ro ku otrzy -
ma a Zo ty Me dal na Mi dzy na ro do -
wej Wy sta wie Ry sun ku Sa ty rycz ne go
„Sa ty ry kon” w Le gni cy. Od te go
mo men tu otrzy ma a tam 13 na gród
i wy ró nie. W ro ku 2013 zo sta a
lau re at k Grand Prix „Sa ty ry ko nu”. 

W ro ku 2008 otrzy ma a 3. na gro d
w kon kur sie na ilu stra cje do wier szy
Zbi gnie wa Her ber ta „Tar now skie
Kli ma ty” (Tar nów, 2008). W ro ku 2008
zdo by a Grand Prix w kon kur sie „Pra -
ca Ro ku” or ga ni zo wa nym przez Okrg
Ka to wic ki ZPAP. 

Pra ce ma lar skie i sa ty rycz ne pre zen -
tu je na wie lu wy sta wach w kra ju
i za gra ni c. Przez sie dem lat wspó -
pra co wa a z fran cu sk ga le ri sztu ki
w Bor de aux, gdzie pre zen to wa a
pra ce ma lar skie pod czas wy staw in dy -
wi du al nych i zbio ro wych. 

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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Franz Josef I,
Miosz i...
JA RO SAW STA RZYK

– Je dzie my do mia sta – oznaj mi mój s siad -biz nes men, kie dy otwar -
em drzwi.

– Po co? – chcia em za py ta, ale na gle za fra po wa a mnie myl, e tu
wszy scy mó wi my „je dzie my do mia sta”, nie któ rzy na wet „je dzie my
do Ka to wic”, cho miesz ka my w mie cie, w do dat ku w Ka to wi cach.
Tym cza sem wie lu ka to wi czan miesz ka na Bry no wie, na Ko szut ce,
na Ty sic le ciu al bo w Za  u, w Szo pie ni cach, w Za rze czu… Dla cze -
go? Do sze dem do wnio sku, e szyb ko te go nie roz strzy gn, da em si
wic po tul nie do pro wa dzi do sa mo cho du.

– A pro fe sor z na mi nie je dzie? – za py ta em.
– Pi sz – skrzy wi si nasz osie dlo wy przed sta wi ciel kla sy red -

niej. – Ar ty ku.
Ru szy li my. Biz nes men wy j z kie sze ni mar chew (o na go od chu -

dza) i za cz chru pa.
– Bo e, jak ja te go nie na wi dz! – wy krzyk n po chwi li.
– Mar chew ki?
– Te. Ale cho dzi o ku po wa nie ciu chów. o na ka za a mi ku pi kurt -

k al bo spor to w ma ry nar k, bo na t szma t ju pa trze nie mo e.
Przyj rza em si i kurt ka s sia da wy da a mi si jesz cze ca kiem do bra.
– To my je dzie my do mia sta ku po wa pa nu kurt k? Cze mu nie za bra

pan ma on ki?
– Ona ma tor b wiel k jak przy cze pa cam pin go wa i nie ro zu mie, e

chop mu si mie w kurt ce du o kie sze ni. I ona lu bi ko lo ry, któ rych ja
nie lu bi. I ona ro bi za ku py naj mniej trzy go dzi ny. Pan mi szyb ko do -
ra dzisz, raz -dwa, i do pil nu jesz tyl ko, e bym nie wy gl da jak pa jac. A ja
za to z pa nem pój d do ksi gar ni.

To mnie ucie szy o, za py ta em wic dla pod trzy ma nia roz mo wy:
– A ja k pan kurt k chce na by?
– Naj le piej ta k sa m. A jesz cze le piej dwie, e bym za trzy la ta zno -

wu nie mu sia a zi po skle pach.
– Nie lu bi pan. Ale to zna czy, e jest pan w eli tar nym, eks klu zyw nym

to wa rzy stwie.
– ?
– No tak. Agniesz ka Ko si ska, se kre tar ka Cze sa wa Mi o sza wspo -

mi na a, e nasz no bli sta nie zno si cho dze nia po skle pach, wic kie dy
trze ba mu by o ku pi ja ki ciuch, ona wy po y cza a, daj my na to, kurt -
k z ja kie go bu ti ku, a on j przy mie rza so bie w do mu. Jak pa so wa -
a – wiet nie. A jak mu si nie spodo ba a, wy po y cza a na stp n.

– To by m dry chop, cho wier sze pi sa dla „So li dar no ci”. Któ ry
skrzyw dzi e i tam da lej…

– Czy ta em te pa mit ni ki ka mer dy ne ra ce sa rza Fran cisz ka Jó ze fa I,
któ ry pi sa, e naj ja niej szy pan no si si bar dzo skrom nie. Do szo na -
wet do te go, e su ba zroz pa czo na sta nem je go my liw skie go mun du -
ru (by pod nisz czo ny i zno szo ny do cna) po pro si a przy ja ció k…

– Mia przy ja ció k – mru gn biz nes men.
– Ka mer dy ner za kli na si w swo ich pa mit ni kach, e to by a bar dzo

czy sta przy ja, któ ra zresz t na ro dzi a si ju po mier ci o ny wad -
cy Si si. Ta pa ni by a zna n ak tor k, na zwi sko wy le cia o mi te raz z go -
wy… W ka dym ra zie de le ga cja su by zwró ci a si do niej, aby na mó -
wi a ce sa rza na spra wie nie so bie no we go mun du ru my liw skie go (bo
on w mun du rach cho dzi).

– I to jest to! – za wo a na gle s siad. – Po je dzie my do mi li ta ry sho -
pu. Oni ma j kurt ki z kie sze nia mi. Wie dzia em, e pan je ste czo wiek
na po zio mie.

Wic po je cha li my. Po przy mie rze niu trzech bar dzo mi li tar nych
okry osie dlo wy biz nes men zde cy do wa si na jed n, któ ra naj mniej go
ra zi a no wo ci. A po tem uda li my si do ksi gar ni, w któ rej ja z ko lei
nic nie ku pi em.





Magorzata Lazarek, Najpierw zdech kanarek, olej, pótno




