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„Rozmowa na 20. lecie”: prof. DOROTA SIMONIDES 
GRZEGORZ SZTOLER

– Bar zamkni&ty, muzeum otwarte
BRONIS#AW HUBERMAN – zapomniany geniusz

Proza i poezja:
TADEUSZ

KOZIURA,
JERZY

SUCHANEK 
Kolekcja 

jubileuszowa:
JAN

SZMATLOCH



Nasz!partner

21 mar ca 2015 pre zy den ci W" gier i Pol ski od s#o ni li
po mnik Hen ry ka S#a wi ka i Jó ze fa An tal la, któ ry sta n$#
przy Mi" dzy na ro do wym Cen trum Kon gre so wym. %l$ zak
Hen ryk S#a wik (1894-1944) i W" gier Józ sef An tall
se nior (1896-1974) pod czas II woj ny &wia to wej wspól nie
ura to wa li 5 ty si" cy pol skich 'y dów.
„Pra gn" wy ra zi( na dzie j", )e po mnik usy tu owa ny w tak
nie zwy k#ym miej scu, któ re sa mo w so bie jest sym bo lem
no wych cza sów i w Pol sce, i tu w Ka to wi cach, na %l$ -
sku, b" dzie dzia #a# na na sz$ wspól n$ i pol sk$, i w" gier -
sk$ wy obra* ni", bu du j$c dal sze zo bo wi$ za nie, aby
i w przy sz#o &ci przy ja*+ pol sko -w" gier sk$ umac nia(” 
– po wie dzia# Bro ni s#aw Ko mo row ski pod czas ce re mo nii
od s#o ni" cia po mni ka.
Uro czy sto &ci zwi$ za ne z ob cho da mi Dnia Przy ja* ni Pol -
sko -W" gier skiej w Ka to wi cach roz po cz" #y si" msz$ &wi" -
t$ w Ar chi ka te drze Chry stu sa Kró la pod prze wod nic twem
me tro po li ty ka to wic kie go abp. Wik to ra Skwor ca. 

(Wi! cej na te mat uro czy sto "ci na str. 67)

11 mar ca w sa li kon cer to wej Aka de mii Mu zycz nej im. Ka -
ro la Szy ma now skie go w Ka to wi cach od by #a si" uro czy -
sto&( nada nia ty tu #u dok to ra ho no ris cau sa Uni wer sy te tu
%l$ skie go ksi" dzu pro fe so ro wi Mi cha #o wi Hel le ro wi – wy -
bit ne mu ko smo lo go wi, ma te ma ty ko wi, fi lo zo fo wi i teo lo -
go wi, lau re ato wi na gro dy Joh na Tem ple to na za
po ko ny wa nie ba rier po mi" dzy na uk$ a re li gi$. Ce re mo -
nii prze wod ni czy# JM rek tor Uni wer sy te tu %l$ skie go prof.
zw. dr hab. Wie s#aw Ba ny&. O nada nie naj wy) szej god -
no &ci aka de mic kiej po raz pierw szy w hi sto rii &l$ skiej Al -
ma Ma ter wnio sko wa #y a) trzy Ra dy Wy dzia #ów:
Ma te ma ty ki, Fi zy ki i Che mii; Na uk Spo #ecz nych i Teo lo -
gicz ne go. Na zdj" ciu od le wej: JM rek tor U% prof. W. Ba -
ny&, prof. Mi cha# Hel ler i prof. Ali cja Ra tusz na, dzie kan
Wy dzia #u Ma te ma ty ki, Fi zy ki i Che mii. 

Na gro d" spe cjal n$ mie si"cz ni -
ka „%l$sk” w XVI edy cji kon kur -
su Gór no &l$ skie Kro szon ki za
swo je mi nia tu ro we, wiel ka noc -
ne dzie #a sztu ki, wy ko na ne
tech ni k$ ry tow ni cz$ otrzy ma#
pan Szy mon Dy lus. Uro czy -
sto&( wr" cze nia na gród od by -
#a si" 21 mar ca 2015 ro ku.
Or ga ni za to rem kon kur su by #o
Mu zeum Gór no &l$ skie w By to -
miu. W gro nie pa tro nów me -
dial nych te go wy da rze nia by#
mie si"cz nik „%l$sk”.

(Wi! cej o kon kur sie
na str. 64)
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W nie dzie l!, 12 kwiet nia 2015 ro ku zmar" Fe liks Netz.

Od szed" wiel ki po eta, pro za ik, twór ca s"u cho wisk ra dio wych

(m.in. Po ko ju z wi do kiem na woj n! pol sko -ja ru zel sk" – pre mie -

ra w 2006 r.), fi na li sta mi! dzy na ro do we go kon kur su ra dio we go

Prix Ita lia, au tor jed ne go z trzech naj lep szych na #wie cie s"u -

cho wisk zre ali zo wa nych w 2006 r. Fe lie to ni sta, kry tyk, t"u macz

z j! zy ków: ro syj skie go, nie miec kie go, an giel skie go i w! gier -

skie go. Znaw ca, ko men ta tor i t"u macz dzie" Sán do ra Má ra ia. 

Uko$ czy" fi lo lo gi! pol sk% na Uni wer sy te cie &l% skim w Ka -

to wi cach, w któ rych miesz ka" od 1955 ro ku. Od po "o wy lat 60.

mi nio ne go wie ku zwi% za ny za wo do wo ze #l% sk% pra s% i ra diem.

Je go utwo ry t"u ma czo ne by "y na j! zyk al ba$ ski, an giel ski, bu" -
gar ski, cze ski, hisz pa$ ski, ma ce do$ ski, nie miec ki i w! gier ski. 

W ostat niej de ka dzie wy da": Dys har mo nia ca ele stis (po -

wie#', no mi na cja do na gro dy NI KE), #wi cze nia z wy gna nia
(ese je, no mi na cja do na gro dy me diów CO GI TO), Trzy dni
nie $mier tel no $ci (po ezje). W grud niu 2014 r. uka za" si! ostat ni

tom Je go po ezji za ty tu "o wa ny „Krzyk so wy”.

Od 1995 ro ku by" za st!p c% re dak to ra na czel ne go i kie row ni -

kiem Dzia "u pro zy i po ezji mie si!cz ni ka „&l%sk”, któ re go by"
wspó" twór c%.

Kochany Feliksie!

By!e" z nami od pierwszego numeru. Jeste" tak#e i w tym, dla

Ciebie ostatnim, w którym zamieszczamy nasze #egnaj$ce Ci%
s!owa. „&l$sk” bez Ciebie nie b%dzie ju# tym samym „&l$skiem”…

Miej dalej baczenie na to, co kocha!e" najbardziej – proz% i poezj%,

i na wszystko, co pojawi si% w polskim i "wiatowym kinie. Opisuj to

Tam skrupulatnie, bo któ# to lepiej zrobi od Ciebie! Przy redakcyjnym

stole zawsze b%dziesz z Nami… 'egnaj, Przyjacielu!

Rodzinie i wszystkim najbli#szym

!p. Feliksa Netza
sk!adamy g!%bokie wyrazy wspó!czucia

Zespó! redakcyjny „&l$ska”

Pami!ci Feliksa Netza po$wi!cimy majowe wydanie „%l"ska”

Dwie !mierci
Dwie #mierci by"y w moim domu;

po mieczu: der Tod – des Schlafes Bruder,
po k%dzieli: #mier' – siostra snu. 

Germa$ska #mier' jest m!(czyzn%,
w ka(dym razie rodzaju m!skiego,

s"owia$ska i roma$ska – kobiet%,
w ka(dym razie jako rzecze Mistrz

Polikarp: przyrodzenia niewie#ciego;

jest rzecz% godn% m!(czyzny walczy'
ze #mierci% rodzaju m!skiego, nawet,

gdyby, jak u Ingmara Bergmana, polem

bitwy by"a tylko szachownica;

u Federico Felliniego #mier' zawsze

jest kobiet%, zachwyca i zarazem budzi

odraz!, co# pomi!dzy Claudi% Cardinale

a truch"em;

gdy umiera" ojciec, siedzia"em przy nim

w ciemno#ci, poddaj%c jego p"ytkiemu

oddechowi rytm mego dwudziestoletniego

oddechu, jakbym podnosi" go, dziecinnie

bezbronnego z ziemi, i chcia" mu pomóc

pokona' ostatni odcinek drogi, w ojcu

co# p!k"o, us"ysza"em suchy trzask, tak

p!ka stalowa spr!(yna doprowadzona do

ostateczno#ci, zerwa"em si! z krzes"a, lecz

r!ka w czarnym l#ni%cym r!kawie ugodzi"a
mnie w pier#, jakby chcia"a mi powiedzie', 
(e mój ojciec nie nale(y ju( do mnie, to

by" der Tod, Pan &mier', szed" od niego

silny zapach potu, gdy si! poruszy",
osun!"y si! z niego mokre grudy, Wielki

Kret utrudzony prac% g"!boko pod ziemi%,
widzia"em go, maj%c pewno#', (e jest

niewidzialny; 

Do mojej matki przysz"a &mier', siostra

snu, by zarzuci' na mnie siedz%cego na

skraju "ó(ka (nie licz%cego dni, ni godzin,

jakbym by" tutaj i zarazem gdzie indziej),

bia"% materi!, co# jak (aglowe p"ótno albo

jedwab lub nylon, biel mnie o#lepi"a, to

zaraz minie, us"ysza"em g"os, jakby szed"
do mnie z g"!bi studni bez dna: nie wolno

ci patrze', gdy b!d! wyprowadza' dusz!
z cia"a twojej matki;

w holu mojego domu, tam gdzie zwykle

wieszam kurtk! i we"nian% czapk!, wisz%
dwie kosy, czasem s"ysz! jak w nocy jedno

ostrze lekko uderzy o drugie,

jakby mówi"y: #pij spokojnie,

jeste#my,

czuwamy. 

Z tomu Krzyk sowy, 2014 

FELIKS NETZ  (1939-2015)



2

Nr 4 (233). Rok XX. KWIECIE! 2015 r.
www.slaskgtl.pl

WY DAW CA:
GÓR NO "L# SKIE TO WA RZY STWO

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

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

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

WSPÓ%WYDAWCA:
BIBLIOTEKA "L#SKA

40-021 Katowice, plac Rady Europy 1
tel. centr. 32 20 83 700

informacja: info@bs.katowice.pl
sekretariat: bsl@bs.katowice.pl

Re da gu je ze spó&:
DARIUSZ$ROTT
Re dak tor na czel ny

WIE S%A WA KO NO PEL SKA
Za st'p ca re dak to ra na czel ne go,

Se kre tarz re dak cji
KATARZYNA$BERETA
Dzia& krytyki literackiej
portal www.slaskgtl.pl

FELIKS$NETZ
Dzia& poezji i prozy
MARIA$SZTUKA

Dzia& kultury
BOG DAN WI DE RA

Dzia& spo &ecz no -hi sto rycz ny
WOJ CIECH %U KA

Dzia& gra ficz ny
IRE NA FAL KIN -SI BI GA

Ko rek ta
AD RES RE DAK CJI:

40-012 Ka to wi ce, ul. Dwor co wa 13
tel./fax 32 206-82-71

e -ma il: redakcjaslask@onet.pl
DTP: STP „Kor Graf”

40-081 Ka to wi ce, ul. D! brów ki 15/12
tel. 32 354-09-88, 32 781-06-48
e -ma il: kor graf@kor graf.com.pl

Druk: Za k"ad Po li gra ficz ny Mo# i $u czak Sp.j.
ul. Piw na 1, 61-065 Po zna%

tel. 61 633 71 65
Ma te ria "ów nie za mó wio nych nie zwra camy. 

Re dak cja za strze ga so bie pra wo skrótów, po pra wek
i zmian ty tu "ów w tek stach przy j& tych do dru ku 

oraz skra ca nie ko re spon den cji.
Wa run ki pre nu me ra ty: po przez Od dzia "y i De le ga -
tu ry „RU CHU” – na te re nie ca "e go kra ju. Bez po #red -
nio – w se kre ta ria cie Re dak cji oraz w urz& dach pocz -
to wych. Wp"at na le 'y do ko ny wa( na kon to: GTL – re -
dak cja mie si&cz ni ka „)l!sk”, PKO PB SA I O/Ka to wice
92 102023130000 3302 00202176. Pre nu me ra ta rocz na
– 84 z", pó" rocz na – 42 z", kwartalna – 21 z". Pi smo w pre -
nu me ra cie jest do star cza ne pod wska za ny ad res bez do -
dat ko wych op"at.
Prenumerata zagraniczna: poprzez Dzia" S.A.
Infolinia 0800 120 029. Tel. +48 022 532-87-31
www.ruch.com.pl
Ce na eg zem pla rza – 7 z" (w tym 5% VAT)
ISSN: 1425-3917  Nr in dek su: 33328X

Czasopismo
„"l(sk. Miesi'cznik spo&eczno-kulturalny”

jest dost'pne w wersji elektronicznej
w "L#SKIEJ BIBLIOTECE CYFROWEJ

PUBLICYSTYKA
6. Dobrawa Skonieczna-Gawlik PRZEP*DZANIE Z$A I PRZYWO$YWANIE WIOSNY

10. „ROZMOWA NA 20. LECIE”
Rozmowa z prof. dr hab. Dorot! Simonides )L+SK MATECZNIKIEM POLSKI

13. Grzegorz Sztoler BAR ZAMKNI*TY, MUZEUM OTWARTE 
18. Jacek Kurek BALLADA,O,JANKU 
20. Henryk Szczepa"ski KATOWICE ZA RÜPPELLA 
24. Rozmowa ze Stefanem Stellerem PAWE$,STELLER,– ARTYSTA,DEPORTOWANY, 

PAMI*- PRZYWRÓCONA
30. Piotr Szalsza BRONIS$AW HUBERMAN CZYLI PASJE I NAMI*TNO)CI  

ZAPOMNIANEGO GENIUSZA 
34. Adam Regiewicz PISARZ NA PROWINCJI 
38. Rozmowa ze Zbigniewem Studenckim MUZEALNIK,O,SERCU,ODKRYWCY
40. Jerzy Paszek „EMERYCKI,HEDONIZM” POLONISTÓW
42. Joanna Jurga#a-Jureczka TERAZ JEST BLI.EJ I SKUTECZNIEJ 
44. Wies#awa Konopelska ZAS$UCHANI.PL
54. XXV LAT RE STY TU CJI SA MO RZ+ DU TE RY TO RIAL NE GO

Krzysz tof Ko si" ski DRABY,MIEJSKIE*
56. $ukasz Karkoszka BEKSI/SKIEGO,EKSPERYMENTY,Z,FOTOGRAFI+
58. Jerzy Stankiewicz OLIVIER,MESSIAEN NA,)L+SKU
64. Wies#awa Konopelska MINIATUROWE, WIELKANOCNE DZIE$A SZTUKI 

FELIETONY
23. NOTATNIK SPÓ0NIONEGO PRZYBYSZA

Marek S. Szczepa"ski UROKI DYKTATURY
36. PORADNIA J*ZYKOWA

Katarzyna Wyrwas ALE,MEKSYK!
37. Z MOICH GÓREK 

Witold Turant POTWORY,GRO0NE,I,NIEGRO0NE
66. MI*DZY NUTAMI

Magdalena Dziadek W 330. ROCZNIC*,URODZIN,JANA SEBASTIANA,BACHA.  
WYCIECZKA,HISTORYCZNA

75. )L+SKA OJCZYZNA POLSZCZYZNA
Jan Miodek CLIWOTA W CZAS POWIERUCHY

83. ANEGDOTY HENRYKA BZDOKA 
84. Z ZAPISKÓW EMERYTA 

Jaros#aw Starzyk W+TRÓBK*,SI*,SOLI,NA,KO/CU

PLASTYKA
46. Rozmowa z Wernerem Lubosem KU )WIAT$U
49. Werner Lubos MALARSTWO I WITRA.E 
50. Jacek Rybczy"ski MALARSTWO 
51. POGWARKI ARTYSTYCZNE HENRYKA BZDOKA

Rozmowa z Jackiem Rybczy"skim …WTEDY POWSTA$A RZECZPOSPOLITA WAPIENNICZA
60. ks. Henryk Pyka WIKTOR OSTRZO$EK – ARTYSTA WPISANY W )L+SKIE SACRUM
84. KOLEKCJA JUBILEUSZOWA „)L+SKA”: JAN SZMATLOCH      

TEATR
65. Witold Koci"ski TARAPATY,SZALONEJ,RODZINY

KSI#)KI
69. Bogdan Widera KRÓTKO O KSI+.KACH 
70. Katarzyna Ta#u% DIFFERENTIA SPECIFICA WA$BRZYCHA
71. Ewa Bartos PRAKTYKOWANIE,MITU
72. Katarzyna Niesporek POETKA CODZIENNO)CI
73. Jan Baron MODLITWY, SOLILOKWIA, WIERSZE MILKN+CE 
73. Roma Jegor BU$KI, MLEKO, MI$O)-

POEZJA I PROZA
3. WIERSZ NA OTWARCIE 

Jerzy Suchanek MAKARON
16. Jerzy Suchanek WIERSZE
26. Tadeusz Koziura MI$O)- CZ*)CIOWO NIE)WIE.A 

EKOLOGIA
62. Jolanta Karma"ska TOPÓR,NAD,PARKIEM

STA%E RUBRYKI
4. )L+SKI MIESI+C 

67. ZNAKI I TWARZE MIASTA KATOWICE. POMNIK PAMI*CI HENRYKA S$AWIKA 
I JÓZEFA ANTALLA ODS$ONI*TY

68. OPOLSKIE  
74. Z .YCIA BIBLIOTEK

Gra&yna Dittrich SPOTKANIE,BIBLIOTEKARZY, NAUCZYCIELI,I,REGIONALISTÓW

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

NA OK%ADCE: 
Ewald Gawlik Ciep#o rodzinne, 1989-1990, olej
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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:



JERZY SUCHANEK

Makaron

Je rzy Su cha nek ur. 1 sierp nia 1953 w By to miu, po eta, pro -

za ik, pu bli cy sta, ani ma tor kul tu ry. Miesz ka w Gli wi cach.

Jeszcze byli!my m"odzi, cho# ju$ by" z nami

zmar"y, Janek, na drugie Krzysztof, po ojcu

Adamkiewicz, pili!my wódk%, do jedzenia by"y
tylko g"ówki cebuli w takim gda&skim gara$u,

gdzie pomieszkiwali jeszcze nie-aktorzy, którzy

ju$ na niczym si% nie znali, wierzyli ju$-aktorom

i powtarzali za nimi role w tej komedii; dzisiaj

wstyd wspomina# te lata osiemdziesi'te ubieg"ego

wieku, ojczyzn' by"y owe g"ówki cebuli, (ydzi

nie byli wtedy (ydami, jeszcze pami%tali, $e to

Niemcy, Hegel i Nietzsche ich wymordowali,

jeszcze byli!my razem, nosili!my za d"ugie

w"osy i po$yczali!my pieni'dze od kolegów ze

studiów, którzy mieli etaty i mieszkania poza

kolejno!ci' i pierwsi zacz%li strzyc si% krótko,

bardzo krótko, by nas lepiej strzec; wtedy od tej

wódki i cebuli w mojej g"owie zagotowa" si%
Ba"tyk, który! jeszcze nie-aktor wzi'" si% za 

gotowanie makaronu i od tamtego brzasku jemy

wci'$ ten makaron ugotowany w Ba"tyku, w mej

g"owie wrz'cym, wewn'trz lat osiemdziesi'tych,

a te przecie$ ju$ dawno nie istniej', nawet wtedy

gdy internetowa kamera pokazuje w za d"ugim

uj%ciu Janka Krzysztofa, poet%, nigdy-aktora, 

w moim !nie p"yn'cego pod $aglem afisza opery

Jesus Christ Super Star prosto i !mia"o w burz%,
we wrz'tek; jeszcze byli!my, a przynajmniej

tak si% wydawa"o, nam i nie nam przy wódce,

na któr' wydawali!my po$yczone pieni'dze

i cierpliwie czekali!my na wydanie reszty,

reszty z nas; pó)niej z nas zostali!my wydaleni,

czy raczej sami si% wydali!my i wydalili!my, 

niewydolni, niewydajni, niewydojeni wcze!niej;

Janku Krzysztofie, Ba"tyk ostyg", ale makaron

zgrabnie owija widelce i zgrabia"e j%zyki, bo

w poezji rozwin%"a si% turystyka zagraniczna,

hoduje si% te$ w'gry, oczywi!cie genetycznie

zmodyfikowane, a w ramach tej mody kwitn'
wrzody, za! kto nieskory by nie i!# na nieszpory

traci kolory, bo w jego skóry pory wbijaj', co

maj': knebelki, skobelki, ko"eczki i poprzeczki;

Janku Krzysztofie, obudzi"em si%, cho# nie

umar"em, jednak nie otworz% okna, w które

stukasz, za ma"o o sobie wiedzieli!my i wiemy,

wi%c nie unikn%liby!my pyta&, wielu pyta& 
o butelk% wódki, kilka g"ówek cebuli i paczk% 
makaronu na stole oraz o ju$-aktorów dupcz'cych

jeszcze nie-aktorów w pory ogl'dalno!ci.

(pami%ci poety Jana Krzysztofa Adamkiewicza)
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! KOM PA NIA W! -
glo wa psu je ry nek
sprze da j"c wy do by wa -
ny przez sie bie su ro -
wiec po ni #ej kosz -
tów – tak twier dzi
kon ku ren cja, czy li Lu -
bel ski W! giel Bog dan -
ka i Ka to wic ki Hol -
ding W! glo wy. Obie
spó$ ki wy sto so wa $y
w tej spra wie pi sma do
nad zo ru j" ce go bran #!
gór ni cz" mi ni stra skar -
bu. Nie wy klu czo no
te# in ter wen cji w in sty -
tu cjach unij nych.
! LI BE RA LI ZA -

CJA w nada wa niu
imion dzie ciom. Ro -
dzic wy bie ra i ma 
– ja kie so bie tyl ko za -
ma rzy. Bo wresz cie
mo# na nada wa% dzie -
ciom imio na ob ce go
po cho dze nia. Mo #e by%
na przy k$ad Je zus al bo
Mil ka. Ju# nie Piotr
a Pe ter. Nie Go sia, lecz
Mar ga ret. Nie Mi ko $aj,
a Ni co las. Nie do pusz -
czal ne s" je dy nie zdrob -
nie nia i imio na o&mie -
sza j" ce.

! JA KA b! dzie Kom pa nia W! glo wa
po re for mie? Obec nie to ban krut, ale no we
w$a dze spó$ ki wzi! $y si! do ro bo ty – czy li pla -
no wa nia. We dle ich wi zji, z któ r" oczy wi &cie
nie zga dza j" si! zwi"z kow cy (py ta nie czy
znów b! d" straj ki?) w no wej KW do 2020 ro -
ku zmniej szy si! za trud nie nie o 8800 osób.
Gór ni ków za st" pi% ma j" pra cow ni cy firm ze -
wn!trz nych (w 2014 ro ku by $o ich 2890,
w 2020 ma by% po nad 7200), a sa ma Kom -
pa nia w 2017 ro ku ma wresz cie przy nie&%
zysk – po nad 2 mld z$ przy za k$a da nej sprze -
da #y 28 mln ton w! gla rocz nie. Dla „sch$o -
dze nia” po zy tyw ne go za pa $u przy po mnij my,
#e w ze sz$ym ro ku spó$ ka przy nio s$a 2,4 mld
z$ stra ty – jest wi!c na g$! bo kim mi nu sie.
! WY BIT NY i lu bia ny &l" ski ak tor Fran -

ci szek Piecz ka zo sta$ z po cz"t kiem mar ca lau -
re atem Or $ów 2015, czy li pol skich Oska rów,
jak na zy wa si! te fil mo we na gro dy. 87-let ni
ak tor ro dem spod wo dzi s$aw skie go Go do wa
otrzy ma$ na gro d! za Osi" gni! cia 'y cia. Pra -
wie 60 lat sp! dzi$ na sce nie, wy st" pi$ w po -
nad stu fil mach. Kim nie by$? Gu stli kiem
z „Czte rech pan cer nych”, Ja( cio Wod ni -
kiem u Kol skie go, #y dow skim karcz ma -
rzem w „Au ste rii”, &w. Pio trem w „Quo va -

dis”, czy cho% by Sta chem Ja py czem w se ria -
lu „Ran cho”.
! PIERW SZY w wo je wódz twie &l" skim

miej ski sys tem bez ob s$u go wych wy po #y -
czal ni ro we rów, ja ki uru cho mio no w Biel sku -
-Bia $ej, zda$ po my&l ny eg za min. Dla te go
oprócz dwu na stu ist nie j" cych sys tem b! dzie
mia$ jesz cze sze&% ko lej nych sta cji. A za -
miast 120 b! dzie a# 160 miej skich ro we rów.
Po wsta nie tak #e tor dla rol ka rzy. Cy kli &ci w in -
nych &l" skich mia stach mo g" je dy nie po ma -
rzy% o ta kich funk cjo nal nych luk su sach.
! MAR SZA )EK pod &ci s$" kon tro l" „sta -

re go” mar sza$ ka? No wy – od ostat nich wy bo -
rów sa mo rz" do wych – mar sza $ek wo je wódz -
twa &l" skie go, Woj ciech Sa $u ga, ma no we go
do rad c! ds. spe cjal nych po ru cze(, któ rym zo -
sta$… po przed ni mar sza $ek, do brze roz po zna -
wal ny, Mi ro s$aw Se ku $a. Ma on m.in. nad zo -
ro wa% nie ko( cz" c" si! bu do w! Sta dio nu
*l" skie go, otwar cie Mu zeum *l" skie go i bu -
do w! dróg wo je wódz kich. Ma my wi!c mar -
sza$ ków dwóch – py ta nie, któ ry wa# niej szy?
! DUSZ PA STER STWO aka de mic kie

w Ryb ni ku chwa li si!, #e otwie ra pub – i #e
to ni by pierw sza ta ka ini cja ty wa w kra ju. Jed -
nak w za sa dzie to nie pub b! dzie, bo pi wa tu
nie u&wiad czysz, a zwy czaj na ka wia ren ka.
Cho cia# ini cja to rzy te go szla chet ne go sk" di -
n"d przed si! wzi! cia g$! bo ko wie rz", #e jed -
nak pub… Nie wa# ne. Wa# ne to, #e lu dzie
(m$o dzi zw$asz cza) chc" si! spo ty ka% i roz -
ma wia%.
! MO DER NI ZA CJA za byt ko wych mu -

rów ryb nic kiej ba zy li ki wraz z ada pta cj" jed -
nej z dwóch wie# na ta ras wi do ko wy kosz -
to wa $a pi!% mi lio nów z$o tych. Ty le da $a Unia
Eu ro pej ska, mia sto do $o #y $o ko lej ne pó$
mi lio na. Szko da wi!c, #e pa no ra m! Ryb ni -
ka po dzi wia j" nie licz ni, bo do st!p na wie #!
jest utrud nio ny. Trze ba si! spe cjal nie uma -
wia%, pro si% [a kto to lu bi?]… Ta ras wi do -
ko wy mia$ by% ogól nie  do st!p ny, a nie ste -
ty – nie jest.
! GE BUR STAG z Ja no schem &wi! to wa -

no w Za brzu. Ge nial ny &l" ski – cho% za miesz -
ka $y na Te ne ry fie – pi sarz, ma larz i ry sow nik,
Horst Ec kert, ob cho dzi$ 11 mar ca 84. wio sn!.
Z tej oka zji uda $o si! pa ni An ge li Ba jo rek
stwo rzy% ge nial n" (i szcze r") bio gra fi! au to -
ra „Cho lon ka”. No si ona ty tu$ „He re tyk z fa -
mi lo ka”. Nic do da%, nic uj"%.
! KO SMO LOG, wy bit ny fi lo zof i teo log,

ksi"dz pro fe sor Mi cha$ Hel ler otrzy ma$ ty tu$
do cto ra ho no ris cau sa Uni wer sy te tu *l" -
skie go.
! WY BRA NY po now nie na prze wod ni cz" -

ce go Ru chu Au to no mii *l" ska dr Je rzy Go -
rze lik za po wie dzia$ utwo rze nie po je sien nych
wy bo rach par la men tar nych *l" skiej Par tii
Re gio nal nej, któ ra – jak sam stwier dzi$ – „po -

win na ob j"% &l" skie &ro do wi ska od Zwi"z ku
Gór no &l" skie go po mniej szo&% nie miec k"”
z sa mo rz" dow ca mi w$"cz nie. Ale w$a &nie
z tym jest pro blem. Wszy scy mó wi" o &l" skiej
jed no &ci po swo je mu. 
! WY' SZY Urz"d Gór ni czy za mie rza ob -

j"% ry go ry stycz nym do zo rem pod ziem ne
tra sy tu ry stycz ne w ca $ej Pol sce. WUG za -
#" da m.in. za trud nie nia kie row ni ka ru chu za -
k$a du. I mi mo dwu let nie go okre su przej &cio -
we go, nie któ re z pod ziem nych obiek tów
tu ry stycz nych mo g" po pro stu zo sta% za -
mkni! te, bo wpro wa dze nie zmian jest kosz -
tow ne. Na li &cie obiek tów, któ re ma j" zo sta%
ob j! te do zo rem gór ni czym, jest 16. tras
pod ziem nych z ca $ej Pol ski, czte ry z nich
znaj du j" si! w na szym re gio nie (ko pal nia
i sztol nia w Tar now skich Gó rach, ko pal nia
Gu ido, Sztol nia Kró lo wa Lu iza w Za brzu).
! KA TO WI CE nie sta $y si! Eu ro pej sk"

Sto li c" Kul tu ry, ale ma j" szan s! zo sta% &wia -
to w" sto li c" kul tu ry, a mo #e bar dziej roz ryw -
ki… wir tu al nej. Ju# po raz dru gi or ga ni zo wa -
ne s" tu bo wiem &wia to we igrzy ska gier
kom pu te ro wych In tel Extre me Ma sters,
na któ re – nie trze ba do da wa% – ci" gn" rze -
sze prze wa# nie m$o dych fa nów. I cze ka j" cier -
pli wie w wie lo go dzin nych ko lej kach – na wej -
&cie. Op$a ca si!, bo pu la na gród wy nio s$a a#
2 mln z$. Na &wie cie nie ma wi!k sze go tur nie -
ju e -spor to we go. Im pre zie to wa rzy szy $y tar -
gi roz ryw ki elek tro nicz nej In tel ESL Expo.
! MAR SZA )EK nie zgo dzi$ si! na po wie -

sze nie ta bli cy na &cia nie sko czow skiej szko -
$y, któ ra mie &ci si! w daw nym do mu Her ber -
ta Czai. Ta bli ca mia $a w$a &nie o tym
in for mo wa% i pod kre &la%, #e by$ or! dow ni -
kiem „po ro zu mie nia po mi! dzy Niem ca mi
a ich wschod ni mi s" sia da mi”. Ini cja ty wa To -
wa rzy stwa Spo $ecz no -Kul tu ral ne go Niem -
ców w Ra ci bo rzu nie spo tka $a si! jed nak
z po zy tyw nym od bio rem. Spo ra cz!&% opi -
nii pu blicz nej i lo kal nych po li ty ków wy tkn! -
$a hi tle row ski epi zod w #y cio ry sie „za s$u #o -
ne go”- po ma ga$ on na zi stom w li kwi da cji
Uni wer sy te tu Ja giel lo( skie go. No i prze cie#
dzia $al no&% Czai w Ziom ko stwie Gór no &l" -
za ków, czy w Zwi"z ku Wy p! dzo nych od bi -
ja si! do t"d czkaw k"… 
! PAN TE ON wy bit nych *l" za ków w pod -

zie miach ka to wic kiej ka te dry za ma rzy$ si! &l" -
skie mu me tro po li cie abp. Wik to ro wi Skwor -
co wi. Zdra dzi$ go na $a mach „Dzien ni ka
Za chod nie go”. To po mys$ god ny jak na 90-le -
cie po wo $a nia die ce zji ka to wic kiej, z bli sk"
per spek ty w" jej set ne go ju bi le uszu. Tyl ko czy
znów nie sko( czy si! na k$ót niach – ko go war -
to upa mi!t nia%?
! PIERW SZE, na g$o &nio ne w me diach,

%wi cze nia mo bi li za cyj ne za na mi. W po nie -
dzia $ek, 23 mar ca, ok. 500 #o$ nie rzy re zer wy
otrzy ma $o w ra mach szko le nia we zwa nia
do sta wie nia si! w tar no gór skim 5. Pu$ ku Che -
micz nym. Przy szli nie mal wszy scy i to do -
sy% ch!t nie. Miej sce %wi cze( do ostat niej
chwi li by $o owia ne ta jem ni c". W tym ro ku
woj sko pla nu je jesz cze po wo $a% 12 ty si! cy re -
zer wi stów na obo wi"z ko we %wi cze nia. Cho%
g$o &no si! te go nie mó wi, wszy scy wie dz",
#e szy ku je my si! na Pu ti na. Tak na wszel ki
wy pa dek, gdy by przy szed$…
! OG)O SZO NO wszem i wo bec roz po -

cz! cie ope ra cji Big Lift 2, czy li do ko( cze nia
za da sze nia Sta dio nu *l" skie go. Pod j! $a si! te -
go za da nia nie miec ka fir ma Pfe ifer: Se il -und
He be tech nik, za 70 mln z$. Pra ce mia $y by si!
za ko( czy% w pierw szej po $o wie 2016 ro ku,
a po st!p prac mo# na b! dzie &le dzi% przez ka -
mer ki in ter ne to we. Oby ten se rial mia$ wresz -
cie ko niec… 

KRO NI KARZ 

MIESI!C
Zapis wydarze( 

z miesi"ca
poprzedzaj"cego

zamkni!cie 
numeru

Z wielkim smutkiem przyj!li&my wiadomo&% o &mierci 
w dniu 12.04.2015 

Feliksa Netza 
wspó$za$o#yciela Górno&l"skiego Towarzystwa Literackiego 

i miesi!cznika „*l"sk”, 
wieloletniego zast!pcy naczelnego redaktora tego czasopisma 

i kierownika Dzia$u poezji i prozy, 
wybitnego t$umacza, poety i prozaika, 

naszego nieocenionego mentora i przyjaciela.

Wyrazy szczerego wspó$czucia Rodzinie i Przyjacio$om 
sk$ada 

zarz"d Górno&l"skiego Towarzystwa Literackiego
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Wkrót ce mi nie rok od mo men tu, gdy mia !em przy jem no"# ob j$# re dak cj%
na sze go mie si%cz ni ka. To jesz cze nie czas na ja kie" szcze gól ne pod su mo wa nia,
zw!asz cza w kon tek "cie d!u gie go trwa nia cza so pi sma, któ re w tym ro ku ob cho -
dzi swo je dwu dzie sto le cie. Na sze mu ju bi le uszo wi to wa rzy szy ko lek cja pla stycz -
na, w któ rej tym ra zem go "ci my pro fe so ra Ja na Szma tlo cha. Z tej te& oka zji kil ka
mie si% cy te mu za in au gu ro wa li "my cykl roz mów na dwu dzie sto le cie. W nu me -
rze ma jo wym za ch% cam szcze gól nie do spo tka nia z pro fe sor Do ro t$ Si mo ni des.
W ogó le nu mer ma jo wy ob fi tu je w wa& ne roz mo wy – Ma rek Lysz czy na, ku ra -
tor wy sta wy w Mu zeum Hi sto rii Ka to wic „Pa we! Stel ler – ar ty sta de por to wa ny”,
roz ma wia z sy nem ka to wic kie go ar ty sty, ze s!a ne go w 1945 ro ku do Ka me ro wa
na Sy be rii, Ste fa nem Stel le rem, a Ma ria Sztu ka – ze Zbi gnie wem Stu denc kim,
któ ry przez trzy dzie "ci lat (od po cz$t ku ist nie nia  do 30 mar ca bie &$ ce go ro ku)
kie ro wa! Mu zeum w So snow cu. Dzi% ku je my Pa nie Dy rek to rze! Za ch% cam po -
nad to do lek tu ry roz mo wy z ma la rzem i au to rem pro jek tów wi tra &y pro fe so rem
Wer ne rem Lu bo sem. Wie s!a wa Ko no pel ska oma wia dwa kon kur sy, któ rych by -
li "my pa tro na mi, a 'u kasz Kar kosz ka pi sze o wy sta wie i nie zwy k!ej pu bli ka cji
wy da nej przez Mu zeum w Gli wi cach. Jest to kil ka set li stów Zdzi s!a wa Bek si( -
skie go pi sa nych do Je rze go Lew czy( skie go od 1957 ro ku we wzor co wym opra -
co wa niu Ol gi Ptak (po nad sie dem set stron pa sjo nu j$ cej lek tu ry!). Piotr Szal sza
na to miast przy po mi na po sta# uro dzo ne go w Cz% sto cho wie wy bit ne go skrzyp -
ka i pe da go ga Bro ni s!a wa Hu ber ma na, m.in. za !o &y cie la Fil har mo nii w Tel Awi -
wie. W dal szej cz% "ci nu me ru dok tor Ja cek Ku rek pi sze o Ja nie „Kyk sie”
Skrze ku, zmar !ym 29 stycz nia. Bez nie go i je go twór czo "ci )l$sk jest ubo& szy... 

Kil ka mie si% cy te mu za pro po no wa !em wszyst kim cz!on kom na sze go ze spo -
!u re dak cyj ne go pi sa nie „ro ta cyj ne go” wst%p nia ka. Spo rym za in te re so wa niem
Czy tel ni ków cie szy! si% zw!asz cza tekst re dak cyj ny za pro po no wa ny przez Woj -
cie cha 'u k% w for mie ko mik su. Na na szym pro fi lu w „ksi$& ce twa rzy”, jak to
okre "li! Ma rek Bie( czyk, od no to wa li "my ju& nie co po nad 750 osób, któ re de kla -
ru j$, &e nas lu bi$, a stro na in ter ne to wa www.sla skgtl.pl bi je wszel kie re kor dy po -
pu lar no "ci – w ci$ gu za le d wie kil ku mie si% cy, bez po zy cjo no wa nia, znacz nie
prze kro czy li "my licz b% 50 tys. wej"# na stro n%. Dzi% ku je my. Po raz ko lej ny pod -
kre "l%, &e sta ra my si%, by na sze cza so pi smo spe! nia !o wy so kie stan dar dy dzien -
ni kar skie i re gu lar nie go "ci !o w Pa( stwa do mach, tym bar dziej cie sz$ nas bar dzo
do bre opi nie o dwóch ostat nich „pó! mo no gra ficz nych” nu me rach – mar co wym
(w któ rym do mi no wa !a pro ble ma ty ka urba ni stycz na) i kwiet nio wym (skan dy -
naw skim). Bar dzo ser decz nie dzi% ku j% w tym miej scu ca !e mu ze spo !o wi re dak -
cyj ne mu, gro nu na szych wspó! pra cow ni ków oraz tym wszyst kim, któ rzy
po dej mu j$ si% tru du dru ku, sk!a du, dys try bu cji i sprze da &y mie si%cz ni ka. Wszak
bez Was nie by !o by „)l$ ska”. Przy oka zji pro sz% wszyst kich Pa( stwa o sy gna !y,
gdzie nie mo& na go ku pi# lub gdzie jest nie wy star cza j$ ca licz ba eg zem la rzy, po -
nie wa& chcie li by "my zna cz$ co uspraw ni# dys try bu cj% (re dak cja slask@onet.pl).

DA RIUSZ ROTT

P.S. W chwi li za my ka nia nu me ru na de sz!a wia do mo"# o "mier ci red. Fe lik sa
Net za. To wiel ka stra ta dla pol skiej kul tu ry, dla nas nie po we to wa na.

Drodzy Czytelnicy
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Przep!dzanie z"a
i przywo"ywanie

wiosny
W

zwy cza jach i ob rz! dach wio sen -

nych wy st! pu j# cych w$ród lud no -

$ci ro dzi mej w gra ni cach wo je wódz twa

$l# skie go za cho wa "o si! do dnia dzi siej -

sze go nie ma "o ele men tów re lik to wych.

Wie le ze zwy cza jów wy st! pu je w ka% -
dym z po szcze gól nych re gio nów wo je -

wódz twa (Gór ny &l#sk, Za g"! bie D# -
brow skie, &l#sk Cie szy' ski, Be skid

&l# ski) acz cz! sto w nie co in nej for mie

lub cza sie. Na to miast in ne ob rz! dy cha -

rak te ry stycz ne s# tyl ko i wy "#cz nie dla

mniej sze go te ry to rium: pa ra fii, kil ku

wsi, gmi ny. Jed nak %e wszyst kie zwy cza -

je wio sen ne sil nie s# po wi# za ne z wie -

rze nia mi agrar ny mi, ho dow la ny mi

a w po dej mo wa nych za bie gach ma gicz -

nych szcze gól n# ro l! za wsze od gry wa -

"a wo da i ogie'. 
Wio sen ne czyn no $ci lu dzi pod po -

rz#d ko wa ne s# oczysz cza niu – z jed nej

stro ny sku pia j# si! na ry tu al nym nisz cze -

niu z"a, cho rób i zi my z dru giej na po -

bu dze niu do %y cia, we ge ta cji. Z"o by "o
naj cz! $ciej upo sta cio wa ne np. w s"o mia -

nej ku kle (ma rzan na, ma rza niok, Ju dasz)
któ r# na le %a "o znisz czy( pa l#c j# lub to -

pi#c. Z"o sta ra no si! rów nie% od p! dzi(
ha "a sem za po mo c# d)wi! ku ko !at ki, kle -
kot ki, b#d) wy strza "ów z tzw. mo" dzie -
rzy. Z dru giej stro ny czy nio no za bie gi

ma j# ce przy wo "a( wio sn!: wno szo no

do wsi ga ik (ma ik) – wiecz nie zie lo ne

drzew ko, cho dzo no z ko gut kiem (fi -

gur ka ko gu ta umiesz czo na na dwu ko "o -

wym wóz ku), tra czy kiem, czy li po ma lo -

wa nym na zie lo no wóz kiem pe" nym

ga "# zek buksz pa nu z umiesz czo nym

w $rod ku ba ran kiem, ob le wa no si! wo -

d# i sma ga no ga "#z ka mi wierz bo wy mi.

Przy go to wa nia do na dej $cia wio sny

roz po czy na "y si! wraz ze &ro d# Po piel -

co w#, za czy na j# c# czter dzie $ci dni po stu

trwa j# ce go a% do Nie dzie li Wiel ka noc -

nej. Nie gdy$ by" to czas, w któ rym nie

spo %y wa no po traw mi! snych, %ad nych

t"usz czy, s"o dy czy a na wet mle ka. Zgod -

nie z na uka mi Ko $cio "a w cza sie po prze -

dza j# cym Wiel ka noc uni ka no rów nie% 
pi cia al ko ho lu, nie urz# dza no we sel i za -

baw. Z jed nej stro ny Wiel ki Post by" okre -

sem re li gij ne go przy go to wy wa nia du szy,

a z dru giej stro ny mia" uza sad nie nie

zu pe" nie pro za icz ne: by" to czas przed -

nów ku, czy li mo ment, w któ rym ko' czy -

"y si! za pa sy %yw no $ci zgro ma dzo ne je -

sie ni#. By( mo %e re li gij ne uza sad nie nie

przy mu so we go ogra ni cze nia je dze nia, dla

wie lu lu dzi czy ni" post "a twiej szym

do znie sie nia? 

Ka% da z nie dziel po prze dza j# cych

Wiel ka noc no si "a, dzi$ ju% za po mnia ne

na zwy. I tak na &l# sku by "a to nie dzie -

la g!u cho (t!u sto), czor no, bio !o (#ród -
post no), ma rza nio (ga jo wo), pal mia no
(kwiet nio). Na to miast w Za g"! biu D# -
brow skim: Nie dzie la Wst$p na (I nie -

dzie la po st na), Su cha (II nie dzie la po -

st na), G!u cha (III nie dzie la po st na),

%ród post na (IV nie dzie la po st na), Nie -
dzie la M$ ki Pa& skiej (V nie dzie la po -

st na) i Nie dzie la Pal mo wa (VI nie dzie -

la po st na).

W nie dzie l! ma rza ni' mia "o miej sce

to pie nie ma rzan ny sym bo li zu j# cej z"o,

cho ro by i zi m!. By "a to s"o mia na ku k"a
ubra na w strój ko bie cy i osa dzo na

na %er dzi. Ma rzan n$ w po cho dzie, $pie -

wa j#c pie $ni, nie sio no prze wie$, po za

gra ni c! po czym roz bie ra no i wrzu ca no

do rze ki b#d) sta wu. Gdy nie by "o mo% -
li wo $ci to pie nia ma rzan ny – pa lo no j#.
W nie któ rych wsiach po uni ce stwie niu

DO BRA WA 

SKO NIECZ NA -GAW LIK
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Niedziela Palmowa, Gilowice 2006

Judosz, Skoczów 2007
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Turki w procesie po rezulekcji, Kozieg!ówki 2014

Procesja konna, Ostropa 2013
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s!o mia nej ku k!y, ja ko sym bo lu wszyst -

kie go co z!e wno szo no do wsi ga ik (mo -

ik) – zie lo ne drzew ko ustro jo ne wst"# -
ka mi, cza sa mi wy dmusz ka mi ($l"sk

Cie szy% ski), ja ko sym bol #y cia i od ra -

dza j" cej si& przy ro dy. Obec nie zwy czaj

to pie nia ma rzan ny prze nie sio ny zo sta!
na po cz" tek ka len da rzo wej wio sny czy -

li 21 mar ca za tra ca j"c swój pier wot ny,

ma gicz ny cha rak ter i prze ra dza j"c si&
w za ba w& dzie ci w wie ku szkol nym.

W
szó st" nie dzie l& po stu na st& pu je

w ko 'cie le, na pa mi"t k& wjaz du

Chry stu sa do Je ro zo li my, po 'wi& ce nie

spe cjal nie przy go to wa nych palm, dla te -

go te# nie dzie la ta na zy wa na jest Wierzb -

n!, Kwiet n! lub po dob nie jak w ca !ej 

Pol sce – Nie dzie l! Pal mo w!. Pal my

wiel ka noc ne w za le# no 'ci od re gio nu,

ró# ni !y si& po mi& dzy so b". Spo ty ka my

wi&c pal my w kszta! cie nie wiel kich

wi" za nek, pal my wi te (do cho dz" ce na -

wet do 3 me trów wy so ko 'ci) lub pal my

ro so cha te (z roz wi dlo nej wierz bo wej

ga !& zi). Oprócz wierz bo wych ga !" zek

zwa nych ba zia mi, ko can ka mi, kot ka mi,

w sk!ad pal my mo g!y wcho dzi( in ne ro -

'li ny ta kie jak: cis, so sna zwy czaj na, ja -

!o wiec, brzo za, buksz pan, trzci na po spo -

li ta a tak #e bo rów ka brusz ni ca. Ca !o'(
cza sem ude ko ro wa na by !a su chy mi b"d)
bi bu! ko wy mi kwia ta mi, za su szo ny mi

k!o sa mi zbó#, traw i wst"# ka mi. 

Ga !"z ka wierz bo wa jest sym bo lem

#y cia dla te go te# sma ga no si& ni" co

mia !o da( si !& i zdro wie. Mi cha! Fe de -

row ski, pod ko niec XIX wie ku wspo mi -

na „m!o dzie# p!ci oboj ga od sa me go po -

ran ka uga nia si& za so b" z ga !"z ka mi

wierz bo wy mi, któ ry mi ch!o sta j"c si&
wy krzy ku j": nie ja bi je, wierz ba bi je!”.

Zwy czaj sma ga nia si& wierz bo wy mi ga -

!"z ka mi w kwiet n" nie dzie l& wpraw dzie

za nik!, ale jesz cze w la tach po wo jen -

nych dzie% ten ob fi to wa! w ró# ne prak -

ty ki, cz& sto o cha rak te rze ma gicz nym,

ma j" ce na ce lu za bez pie czy( lu dzi,

zwie rz& ta i ca !e do mo stwo od wszel kie -

go z!a i nie szcz& 'cia. Wa# ne by !o aby

po 'wi& co n" pal m& prze cho wy wa( w do -

mu przez ca !y na st&p ny rok. Umiesz cza -

no j" za ob ra za mi 'wi& tych, nad drzwia -

mi lub w po sta ci zro bio nych z pa lem -

ki krzy #y ków na 'cia nach do mostw.

Wie rzo no, bo wiem, #e pal ma wiel ka -

noc na uchro ni dom od pio ru nów, kro -

wy od uro ku i cza row nic od bie ra j" cych

mle ko, a po 'wi& co ne ro 'li ny po da ne

w po sta ci na pa ru po mo g" cho re mu

cz!o wie ko wi lub zwie rz& ciu. Pal my

u#y wa no tak #e do oka dza nia krów,

wk!a da no do uli i gniazd g& sich, po da -

wa no do zje dze nia psu, aby za bez pie -

czy( go przed w'cie kli zn". Po nad to

krzy #y ki zro bio ne z ga !" zek wierz bi ny

wty ka no w zie mi& na po lu, co mia !o
uchro ni( po le przed gra do bi ciem i za -

pew ni( do bry plon. Wie rzo no, i# ka wa! -
ki pal my wrzu co ne do ognia pod czas 

sil nej na wa! ni cy roz p& dz" chmu ry

i przy wró c" po go d& a pal ma po !o #o na

pod !ó# kiem cho re go po zwo li mu szyb -

ciej po wró ci( do zdro wia. Do dnia dzi -

siej sze go wie lu miesz ka% ców wo je -

wódz twa 'l" skie go uwa #a, #e pal my,

ja ko po 'wi& co nej w ko 'cie le nie wol no

wy rzu ca(, mo# na j" jed nak spa li( lub

wy nie'( na strych al bo in ne go po -

miesz cze nia go spo dar cze go gdzie sa mo -

ist nie ule gnie znisz cze niu. 

Nie dzie la Pal mo wa jest wst& pem

do Wiel kie go Ty go dnia – po niej roz po -

czy na j" si& in ten syw ne przy go to wa nia

do Wiel ka no cy. Za zwy czaj po cz" tek

ty go dnia prze zna czo ny by! na sprz" ta -

nie do mu, obej 'cia i za bu do wa% go spo -

dar czych, na to miast od Wiel kie go

Czwart ku przy st& po wa no do przy pra wia -

nia, pie cze nia i go to wa nia po traw

na 'wi" tecz ny stó!. Go spo dy nie wy pie -

ka !y chleb, ba by, ko !a cze, ro bi !y ma s!o,

przy go to wy wa !y mi& sa i szyn ki oraz bar -

wi !y i zdo bi !y jaj ka.

Oprócz prac do mo wych Wiel ki Ty -

dzie% prze zna czo ny by! na wie le prak -

tyk re li gij nych i ma gicz nych. W Wiel -

k" $ro d& zwa n" na Gór nym $l" sku

"u ro wo strzo da mia !o miej sce pa le nie

'mie ci, sta rych szmat, znisz czo ne go

sprz& tu oraz tzw. po mie te# ($l"sk Cie -

szy% ski), "u ru, skro ba czek, sko czek

(Gór ny $l"sk) czy li sta rych, zu #y tych

brzo zo wych mio te!. O zmierz chu

ch!op cy wy cho dzi li na po la z za pa lo -

ny mi mio t!a mi, do dat ko wo ob la ny mi

smo !" b"d) #y wi c" i bie ga li z ni mi

do mo men tu kie dy si& nie wy pa li !y. 

Pa le nie "u ru w nie któ rych wsiach 'l" -
skich od by wa !o si& rów nie# w Wiel ki

Czwar tek. 

W Wiel k" $ro d&, Czwar tek lub So bo -

t& w nie któ rych miej sco wo 'ciach na $l" -
sku mia !o miej sce cho dze nie z Ju da szem

(Ju do szem) – s!o mia n" ku k!" ubra n"
w m& skie !ach ma ny. Ju da sza ka ra no

za zdra d& Chry stu sa zrzu ca j"c go z drze -

wa, da chu wy so kie go bu dyn ku, wie #y
lub dzwon ni cy, na st&p nie obi ja no ki ja -

mi a po zo sta !o 'ci pa lo no. 

Po czwart ko wej po ran nej mszy na -

st& pu je w ko 'cie le tzw. „za wi" za nie

dzwo nów”, któ rych g!os za st& po wa !y
ko #at ki, kle kot ki, tur kot ki i k#a pacz ki.

D)wi&k drew nia nych ko #a tek mo# na

by !o us!y sze( kil ka ra zy w ci" gu dnia,

kie dy to ch!op cy, naj cz& 'ciej mi ni -

stran ci, ob cho dzi li z ni mi ko 'ció! wzy -

wa j"c na na bo #e% stwo. Do dnia dzi siej -

sze go w wie lu miej sco wo 'ciach

wo je wódz twa 'l" skie go od Wiel kie go

Czwart ku do Wiel kiej So bo ty mo# na

zo ba czy( gru py ch!op ców cho dz" cych

z ko #at ka mi. 

W
czwar tek po prze dza j" cy Wiel ka -

noc na $l" sku Cie szy% skim czy -

nio no ró# ne za bie gi ma j" ce przy czy ni(
si& do uro dza ju w go spo dar stwie. Po trz" -
sa no wi&c drzew ka mi owo co wy mi aby

po bu dzi( je do lep sze go owo co wa nia,

roz po czy na no siew lnu oraz j&cz mie nia. 

W po wie cie b& dzi% skim za cho wa!
si& cie ka wy zwy czaj na zy wa ny „p& ka -

niem ska!”. Przez ca !y okres Tri du um,

a# do na bo #e% stwa re zu rek cyj ne go

na po la nach zbie ra si& m!o dzie# by

strze la( kar bi dem z „ba% ki po mle ku”.

G!o 'ne wy strza !y sym bo li zu j" „p& ka nie

ska!, któ ry mi przy wa lo ny by! grób Je -

zu sa”. Zwy czaj ten b& d"c nie gdy' prak -

ty ko wa nym w wie lu wsiach dzi' spo ty -

ka ny jest je dy nie spo ra dycz nie.

Z Wiel kim Pi"t kiem nie od !"cz nie

zwi" za na jest ad o ra cja Bo #e go Gro bu.

W wie lu miej sco wo 'ciach do dzi' za -

cho wa! si& zwy czaj trzy ma nia stra #y
przy gro bie Chry stu sa przez or ga ni za -

cje ko 'ciel ne, har ce rzy oraz stra #a ków.

Ewe ne men tem na ska l& wo je wódz twa

'l" skie go jest stra# gro bo wa w pa ra fii

w Ko zie g!ów kach oraz Wi now nie tzw.

Tur ki. S" to po sta cie w ko lo ro wych stro -

jach, z wy so ki mi czap ka mi ustro jo ny -

mi pa sman te ri", 'wie ci de! ka mi i kwia -

ta mi, z ma ska mi za s!a nia j" cy mi twa rze,

w!o sa mi z ko no pi, w r& kach trzy ma j" -
cy drew nia ne ustro jo ne, barw nie pi ki. 

Po wszech nym zwy cza jem wiel ko -

pi"t ko wym by !o ob my wa nie si& przed

wscho dem s!o% ca w stru mie niu, rze ce

lub po to ku. Wie rzo no, bo wiem w uzdra -

wia j" ce i za po bie ga j" ce cho ro bom skó -

ry w!a 'ci wo 'ci wo dy za czerp ni& tej

w Wiel ki Pi" tek. Wo d" t" ob my wa no
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tak !e cho rych a na wet zwie rz" ta, wy pa -

rza no rów nie! ma siel ni ce aby za pew ni#
do bry smak ma s$a i trwa $o%# ma !nicz ki.

P
i& tek jest dniem „!a $o by”. W dniu tym

sta ra no si" mó wi# ci cho, za cho wy wa#
spo koj nie, os$a nia no na wet ki rem lu stra.

Po nad to w Wiel ki Pi& tek su ro wo prze -

strze ga no po stu nie tyl ko wy rze ka j&c si"
mi" sa i t$usz czu, ale rów nie! spo !y wa -

j&c je den skrom ny po si $ek w ci& gu dnia.

Te go dnia nie na le !a $o wy ko ny wa# 
!ad nych ci"! kich prac – ist nia$ za kaz r& -
ba nia drew na i szy cia – czyn no %ci te, bo -

wiem przy spo rzy $y by cier pie nia Chry stu -

so wi. Dzie' ten, prze zna czo ny by$
przed wszyst kim na przy go to wy wa nie

%wi& tecz nych po traw. W Wiel ki Pi& tek

wy pie ka no s$od kie dro! d!o we ba by, ko -

$a cze, ser ni ki, ma kow ce oraz ba ran ki

z cia sta. Ma lo wa no, dra pa no, okle ja no

jaj ka – sym bol !y cia i nie zb"d ny atry but

Wiel kiej No cy. Ja ja naj cz" %ciej far bo wa -

no w $u pi nach ce bu li uzy sku j&c w ten

spo sób sko rup k" w ko lo rach od !ó$ te go

do br& zo we go. Ja ko barw nik sto so wa no

rów nie! kwia ty mal wy, od war z bu ra ków,

p" dy m$o de go !y ta a na g$ad kiej ko lo ro -

wej sko rup ce wy dra py wa no wzo ry. Sko -

rup ki jaj ozda bia no tak !e za po mo c& wo -

sku a na st"p nie far bo wa no. Jaj ka okle ja no

rów nie! rdze niem z si to wia, ko lo ro w&
w$ócz k& i skraw ka mi tka nin.

Zgod nie z tra dy cj& w Wiel k& So bo -

t" (nie gdy% ju! w Wiel ki Pi& tek wie czo -

rem lub w nie dziel ny po ra nek) wier ni

uda j& si" do ko %cio $a, aby ksi&dz

po od mó wie niu mo dli twy po %wi" ci$
przy nie sio ne po kar my. Cho cia! zwy -

czaj ten w nie któ rych wsiach za ni ka$
by, naj cz" %ciej pod wp$y wem ksi" !y,

znów si" po ja wi# na si pra dzia do wie

do ko szy ka (tzw. ko bia" ki) lub drew nia -

nej niec ki wk$a da li chleb, szyn k",
kie$ ba s", w" dzon k", ja ja, cia sto, ser,

chrzan oraz sól. Cza sa mi w ko szy ku

zna la z$a si" rów nie! bu te lecz ka octu

lub wi na. Po kar my przy kry wa no bia -

$& ser wet k& i ozda bia no zie lo ny mi ga -

$&z ka mi buksz pa nu lub bar win ku.

W nie któ rych re jo nach obec ne go wo -

je wódz twa %l& skie go nie za no szo no po -

kar mów do po %wi" ce nia do ko %cio $a
lecz ksi" !a cho dzi li lub ob je! d!a li do -

my wier nych by po %wi" ci# wiel ka -

noc ny stó$, za co ob da ro wy wa ni by li

przez pa ra fian jaj ka mi.

W
Wiel k& So bo t" w ko %cie le ma

miej sce rów nie! ce re mo nia %wi" -
ce nia ognia i wo dy. Od pa l& ce go si"
przed ko %cio $em ogni ska ksi&dz za pa -

la pas cha$, któ ry na st"p nie wno si do ko -

%cio $a. Wier ni zgro ma dze ni w %wi& ty -

ni za pa la j& od pas cha $u, a na st"p nie

je den od dru gie go przy nie sio ne ze so -

b& grom ni ce b&d( in ne %wiecz ki, któ -

re po tem za no sz& do do mu. Jesz cze

w pierw szych la tach po dru giej woj nie

%wia to wej ist nia$ zwy czaj wk$a da nia

do po %wi" co ne go ognia dre wie nek

z$o !o nych w krzy!. Opa lo ne krzy !y ki

za ty ka no pó( niej na kra' cach pól

w dru gi dzie' %wi&t. Wie rzo no, i!
uchro ni to po la przed kl" ska mi !y wio -

$o wy mi i za pew ni uro dzaj. Rów nie!
kil ka dzie si&t lat te mu do na czy nia ze

%wi" co n& wo d& wrzu ca no „w" giel ki”

po wsta $e ze spa lo ne go na sto sie drew -

na. Dla cze go to czy nio no – nikt ju! dzi -

siaj nie po tra fi wy ja %ni#.
So bot nie %wi" ce nie wo dy ma miej -

sce w ko %cie le, przed o$ ta rzem. W cza -

sie mszy na st" pu je tak !e od no wie nie

przy rze cze' chrzciel nych. Daw niej

%wi" co n& wo d& go spo da rze kro pi li by -

d$o przed pierw szym wy pa sem, zbo !e
przed sie wem i ziem nia ki przed sa dze -

niem.

Dzie' Zmar twych wsta nia Pa' skie go

roz po czy na msza re zu rek cyj na od pra wia -

na w nie dzie l" wcze %niej ra no, po któ rej

za sia da no do wiel ka noc ne go %nia da nia.

Gdy re zu rek cja mia $a miej sce w so bot -

ni wie czór spo !y wa no uro czy st& wie cze -

rz" sk$a da j& c& si" ze %wi" co ne go. Po pu -

lar ny dzi% zwy czaj dzie le nia si" jaj kiem

i sk$a da nia !y cze' nie gdy% nie by$
na )l& sku po wszech nie zna ny. 

Daw niej w Nie dzie l" Wiel ka noc n& nie

na le !a $o %cie li# $ó !ek, za mia ta# pod $o -

gi, my# na czy', wy ko ny wa# czyn no %ci

w go spo dar stwie, któ re nie by $y ko niecz -

ne a w nie któ rych re gio nach tak !e roz -

pa la# ognia pod kuch ni& czy przy go to -

wy wa# obia du. Nie od wie dza no si"
na wza jem twier dz&c, !e od te go mo g&
po wsta# wrzo dy zwa ne bo l#cz ka mi.

Z
wy cza jem, któ ry prze trwa$ do dnia

dzi siej sze go w po je dyn czych wsiach,

jest kon na pro ce sja ob je! d!a j& ca

w pierw sze lub dru gie %wi" to oko licz ne

po la. Ob jazd pól mia$ za pew ni# uro dzaj.

Po nie dzia $ek Wiel ka noc ny kon tra -

sto wa$ swym cha rak te rem z po przed ni -

mi dnia mi. Ba wio no si", ra do wa no,

uczto wa no i wza jem nie si" od wie dza no.

Dzie' ten na zy wa no mo krym po nie -
dzia" kiem, !mi gu sem, dyn gu sem, !mir -
gu stem al bo la nym po nie dzia" kiem.
Do chwi li obec nej %wi& tecz ny po nie dzia -

$ek zwi& za ny jest ze zwy cza jem ob le wa -

nia wo d& a w nie któ rych re gio nach (np.

na )l& sku Cie szy' skim) tak !e ze sma -

ga niem wi kli no wy mi wit ka mi. Ch$op cy

od wie dza li do my w któ rych miesz ka $y
pan ny. Aby po la# je wo d& u!y wa li wia -

der, ko ne wek, garn ków i drew nia nych si -

ka wek. Nie rzad ko zda rza $o si", !e
dziew czy na wrzu ca na by $a do po bli skiej

wo dy: rzecz ki lub sta wu. Jed nak !ad na

z „po krzyw dzo nych” nie ob ra !a $a si",
gdy! zmo czo ne ubra nie %wiad czy $o
o po wo dze niu dziew czy ny, by $o wy ra -

zem przy ja( ni ch$op ców i po wo dem za -

zdro %ci in nych dziew czyn. 

Za dyn go wa nie na ca $ym )l& sku

dziew cz" ta ob da ro wy wa $y ch$op ców

ma lo wa ny mi jaj ka mi a w nie któ rych re -

gio nach tak !e mu rzy nem, kie$ ba s& (w" -
dzon k&) za pie ka n& w bia $ym cie %cie.

W nie któ rych cz" %ciach )l& ska,

zw$asz cza Cie szy' skie go a tak !e na pew -

nych ob sza rach Za g$" bia D& brow skie go

w dru gi dzie' %wi&t Wiel kiej No cy ob -

cho dzo no do my z ga ikiem (mo ikiem, la -
to ro !l#, no wym lat kiem) – zie lo n& ga $&z -

k& ustro jo n& wy dmusz ka mi, pa secz ka mi

z ko lo ro we go pa pie ru, bi bu $y. W Za g$" -
biu ist nia$ tak !e zwy czaj cho dze nia

z tra czy kiem, czy li po ma lo wa nym na zie -

lo no wóz kiem pe$ nym ga $& zek buksz pa -

nu z umiesz czo nym w %rod ku ba ran kiem.

Na to miast na Gór nym )l& sku zna ny by$
nie gdy% zwy czaj cho dze nia z ko kot -
kiem – drew nia nym ko gut kiem umiesz -

czo nym na ob ro to wej tar czy przy mo co -

wa nej do dwu ko $o we go wóz ka. 

Czas Wiel ka no cy to tak !e „pro gno za”

po go dy, któ rej po my%l no%# dla zbio rów

prze po wia da $y przy s$o wia: Jak na Wiel -
ka noc pa da to trze ci k"os w po lu prze -
pa da, Ja ka w dzie$ Zmar twych wsta nia
po go da, ty le ch"o du i desz czu czer wiec
po da, Po god ny dzie$ wiel ka noc ny, gro -
cho wi wiel ce po moc ny. 

!

Autorka jest ku stoszem Mu zeum „Gór -

no %l& skiego Parku Et no gra ficz nego

w Cho rzo wie”.
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– Z do mu ro dzin ne go i !ro do wi ska
gór ni cze go wy nio s"a Pa ni Pro fe sor
etos pra cy i hie rar chi# war to !ci, któ -
re za wsze po zwa la "y na wy bór w"a !ci -
we go kie run ku po st# po wa nia. Czy
obec nie ma my na dal do czy nie nia
z ta kim eto sem?

– Nie ste ty, ze smut kiem ob ser wu j!, jak

on za ni ka. W nie któ rych ro dzi nach d" -
#y si! jesz cze do wy cho wa nia dzie ci

zgod nie z nim. Jed nak stwier dzam, #e
ro dzi ce, szko $a, a na wet nie któ rzy ksi! -
#a zbyt ma $o uwa gi przy wi" zu j"
do kszta$ to wa nia pod sta wo wych war to -

%ci u m$o dych. My %my ten etos nie ja ko

wy ssa li z mle kiem mat ki. To by $o ta kie

oczy wi ste. Nas wy cho wy wa $o ca $e oto -

cze nie, nie tyl ko ro dzi ce (w mo im wy -

pad ku ca $a wspól no ta ni ki szow ska).

Dzi% ka# dy boi si! zwró ci& uwa g! m$o -

de mu, bo mo #e by& za to w ró# ny spo -

sób za ata ko wa ny. Wo li my mie& oczy za -

mkni! te. Daw niej obo wi"z kiem nie

tyl ko ro dzi ców, ale krew nych i s" sia dów,

by $o ucze nie sza cun ku do dru gie go

cz$o wie ka, je go pra cy, w$a sno %ci, a na -

wet w tam tym cza sie po sza no wa nia

przy ro dy. Dzie ciom za bra nia no za nie -

czysz cza nia rzek, plu cia do nich, ob ry -

wa nia li %ci, ko pa nia w drze wa itp. Po -

wie dzia $a bym wr!cz, #e obec nie

do cho dzi nie tyl ko do po wol ne go za ni -

ka nia tam te go eto su, ale do zde rze nia si!
dwóch zu pe$ nie od mien nych %wia tów.

Nie ste ty, co% si! sko' czy $o!

– W ostat niej Pa ni ksi$% ce Szcz! "cie
w gar "ci na pi sa "a Pa ni Pro fe sor, %e
„fa mi lok to by "a wspól no ta miej -
sca”. Czy w dzi siej szym !wie cie ob ser -
wu je Pa ni ja kie! wspól no ty, któ re by -
"y by po dob ne do tam tej, a mo %e
!wiat sta" si# je dy nie zbio ro wi skiem
ano ni mo wych, cz# sto obo j#t nych,
a cza sa mi na wet wro gich lu dzi?

– Tak ca$ kiem nie. Jed nak w Ni ki -

szow cu, z któ re go po cho dz!, nie by $o ni -

ko go, kto by nie zna$ nas, czy li Ba du -

rów, a my zna li %my wszyst kich in nych.

Ano ni mo wo%& by $a zu pe$ nie ob ca. Przy -

czy n" by $a nie tyl ko wspól no ta miej sca.

Na si oj co wie pra co wa li bo wiem w tej sa -

mej ko pal ni, mat ki ku po wa $y w tych sa -

mych skle pach, pra $y w tej sa mej pral -

ni zbu do wa nej dla ro dzin gór ni czych,

ma glo wa $y w tym sa mym ma glu, wszy -

scy cho dzi li %my do te go sa me go ko %cio -

$a, dzie ci do tej sa mej szko $y i ba wi $y si!
wspól nie na po dwór kach fa mi lo ków.

By $a to wi!c wspól no ta nie tyl ko miej -

sca, ale prze strze ni ro dzin nej, ko pal nia -

nej, szkol nej i re li gij nej. Po mi! dzy

dzie& mi by $a ta ka wi!(, #e gdy z in ne -

go fa mi lo ka kto% po bi$ ko le g! z na sze -

go po dwór ka, to ca $a gru pa sta wa $a
za po szko do wa nym. Szko $a, w któ rej

uczy $y si! dzie ci ca $ej osa dy, in te gro wa -

$a i usu wa $a wa %nie po mi! dzy ucznia -

mi po szcze gól nych po dwó rek fa mi lo -

ków. Tak #e w ko %cie le od by wa $a si!
spo $ecz no -re li gij na in te gra cja. 

We wspó$ cze snych blo ko wi skach brak

mo# li wo %ci two rze nia si! ta kich wspól -

Z prof. DOROT) SIMONIDES rozmawia KATARZYNA BERETA
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not, gdy! po szcze gól ne ro dzi ny nie
zna j" si#, po cho dz" z ró! nych re gio nów,
brak wspól ne go miej sca pra cy i pra co -
daw cy. Aza tem jest ju! tro ch# tak, !e !y -
je my w ja kiej$ glo bal nej wio sce, w któ -
rej si# na wza jem nie zna my. Ta
ano ni mo wo$% jest, mo im zda niem, po -
wo dem te go, !e lu dzie nie sza nu j" si# na -
wza jem, nie po zdra wia j", nie po ma ga -
j" so bie, cz# sto si# na wet na wza jem bo j".

W kil ku ro dzin nych do mach ist nie je
jesz cze mo! li wo$% bli! szej zna jo mo $ci
i na wi" za nia wi# zi s" siedz kich. Miesz -
kam w ta kim do mu. Jest nas tu taj pi#%
ro dzin. Spo ty ka my si# przy ka wie lub
win ku, dzie li my si# op&at kiem, po ma -
ga my so bie na wza jem w ra zie po trze -
by. Sta no wi my lo kal n" wspól no t#. 

– Czy jest szan sa na re ne sans ta kiej

wspól no ty w szer szych kr! gach spo -

"ecz nych, bo prze cie# jej po trze ba jest

w nas pier wot na, a gro ma dze nie si!
i bu do wa nie wi! zi sta no wi o na szym

cz"o wie cze$ stwie?

– Jest to mo! li we, ale bar dziej prze -
nio s&a bym t# wspól no t# na przy ja' nie
i wi# zi w pra cy. Tam jest ma &e gro no
i je !e li nie ma wy $ci gu szczu rów, a jest
at mos fe ra, w któ rej lu dzie so bie na wza -
jem po ma ga j", to ta k" wspól no t# zbu -
do wa% jest &a twiej. Ko le !an ka ko le !an -
k# mo !e wów czas po pro si% np.
o przy pil no wa nie dziec ka. Ko le dzy
z pra cy za pra sza j" si# te! wza jem nie
do swo ich do mów, do re stau ra cji,
na wspól ne wy jaz dy. Cza sa mi pro si si#
na wet przy ja ció& k# z pra cy o zo sta nie
chrzest n" dla na sze go dziec ka, bo ona
jest nie raz bli! sza ni! ku zyn, brat m# -
!a itd. Zmie ni &y si# wi#c wi# zi, kto in -
ny jest nam dzi siaj bli! szy ni! nie gdy$. 

– Wo kó" %l& skich tra dy cji osnu to

w ostat nich la tach wie le roz ma itych

nar ra cji, by wspo mnie' tyl ko nie któ -

re z nich: Ka zi mierz Kutz pi sze j! zy -

kiem ru basz nym, prof. Alek san der

Na wa rec ki ese istycz nym, prof. Ste fan

Szy mut ko fi lo zo ficz nym, a w nar ra -

cji Ma" go rza ty Szej nert jest na de

wszyst ko obec na fa scy na cja ge nius lo -
ci (l& ska. To, co ude rza w Pa ni ksi&# -
ce, to ogrom ny sza cu nek do wspól no -

ty fa mi lo ka i wy pra co wa nych przez

ni& norm i ob rz! dów. Ja k& ro l!
w kszta" to wa niu si! tej po sta wy sza -

cun ku ode gra "a Pa ni na uko wa %wia -

do mo%' et no gra fa, folk lo ry sty i an tro -

po lo ga?

– Przede wszyst kim $wia do mo$%
tych war to $ci na ra sta &a we mnie w mia -
r# po sze rza nia si# mo jej wie dzy pod czas
ko lej nych stu diów. Ucz"c si#, naj pierw
w szko le $red niej, pó' niej na uni wer sy -
te tach, zro zu mia &am, ja kie war to $ci
nio s" ze so b" $l" skie tra dy cje. Wszyst -
ko co ro bi &am, mia &o by% upo rz"d ko wa -
ne i sen sow ne. Stu diu j"c, mia &am ze szyt
do ka! de go przed mio tu. Przy go to wy -
wa &am si# do ka! de go eg za mi nu, by &am
punk tu al na i tam, gdzie mo g&am, po ma -
ga &am in nym. To by &y war to $ci wpa ja -
ne przez mo je $ro do wi sko ro dzin ne. Za -

sa da, !e star sze ro dze( stwo wy cho wu -
je m&od sze obo wi" zy wa &a po wszech nie
w mi nio nych cza sach. Mia &am t# sa m"
po sta w# wzgl# dem m&od sze go ode
mnie ro dze( stwa. I w tym mo im mi kro -
i ma kro $wie cie, czy li w Ni ki szow cu,
gmi nie Ja nów i w Ka to wi cach, mie $ci -
&y si# te wszyst kie za sa dy, któ re by &y
nie s&y cha nie war to $cio we w wy cho wa -
niu do ro s&e go ju! po tem cz&o wie ka. Ale
$wia do mo$% ich war to $ci zdo by &am
pó' niej. Prze nio s&am je oczy wi $cie
tak !e do mo je go do mu i do pra cy ze stu -
den ta mi. Usi &o wa &am je tak !e wdro !y%,
wsz# dzie tam, gdzie mnie ich bra ko wa -
&o. Wza jem na po moc s" siedz ka, wi#'
krew nia cza, dba nie o prze strze( wspól -
n" – to wa! ne zja wi ska w an tro po lo gii
i ka! dy stu dent te go kie run ku uczy si#
o nich.

– Czy ja ko wie lo let nia par la men ta -

rzyst ka oraz re pre zen tant ka Pol ski

w Zgro ma dze niu Par la men tar nym

OB WE mo g"a by Pa ni Pro fe sor wska -

za' wy da rze nie po 1989 ro ku, któ re

mia "o naj wi!k szy wp"yw na obec ny

kszta"t po li tycz ny, go spo dar czy i kul -

tu ral ny Pol ski i (l& ska? Któ re by "o
naj bar dziej brze mien ne w skut kach

i dla cze go?

– Przez 15 lat za sia da &am w Zgro ma -
dze niu Par la men tar nym OB WE. Oma -
wia li $my tam ró! ne spra wy, ale ja by -
&am cz&on kiem III Ko szy ka, czy li
ludz kie go wy mia ru, praw cz&o wie ka
i mniej szo $ci na ro do wych i et nicz -
nych. To te! g&ów nym te ma tem by &y ich
pra wa, to le ran cja dla ina czej my $l" cych
i ró! nych to! sa mo $ci. Na st#p nie roz ró! -
nie nie oby wa tel stwa od na ro do wo $ci
czy et nicz no $ci. Opie ra li $my si# na
De kla ra cji Ko pen ha skiej z 1990 ro ku,
któ r" pod pi sa &a tak !e i Pol ska. W punk -
cie 32. De kla ra cja mó wi, !e o na ro do -
wo $ci de cy du je su biek tyw na wo la in -
dy wi du al ne go cz&o wie ka, któ r" on
sam de kla ru je. Na ro do wo$% nie mo !e
by% na rzu co na przez pa( stwo lub ja -
k" kol wiek in sty tu cj#. Z tej de kla ra cji
nie mo g" wy p&y wa% !ad ne przy wi le -
je ani !ad ne dys kry mi na cje dla da nej
jed nost ki.

Kie dy wi#c re fe ro wa &am to za gad nie -
nie w na szym Par la men cie, za wrza &o.
Mó wio no, !e to jest nie mo! li we. War -
sza wiak ro dzi si# Po la kiem. Ko niec,
krop ka. Ja na to miast t&u ma czy &am, !e
na po gra ni czu fran cu sko -nie miec kim
Al zat czyk mo !e si# $wia do mie okre $li%
Fran cu zem, Niem cem lub po zo sta%
tyl ko Al zat czy kiem. Wy ni ka to z je go
in dy wi du al nej de cy zji. Tak sa mo )l" -
zak ma pra wo de cy do wa% o w&a snej kul -
tu ro wej, et nicz nej czy na ro do wej przy -
na le! no $ci. Dla cze go o tym mó wi &am
i dla cze go to by &o dla mnie ta kie wa! -
ne? Bo z te go bra &a si# to le ran cja i pra -
wa dla od mien nych spo &ecz no $ci lo kal -
nych. By &o to trud ne do przy j# cia dla
nie któ rych par la men ta rzy stów, nie za -
zna jo mio nych z obo wi" zu j" cy mi kon -
wen cja mi. 

Naj &a twiej by &o mi to zi lu stro wa% hi -
sto ri" )l" ska. Ko lej no na le !a& naj pierw
do Pol ski, po tem do Czech, na st#p nie
do au striac kich Habs bur gów, prze j# ty
w 1740 ro ku przez pru skie go Fry de ry -
ka II, aby pó' niej wej$% do Rze szy Nie -
miec kiej, a po kl# sce Hi tle ra wró ci%
do Pol ski. Gdy by $my nie trzy ma li si#
twar do przez ca &y ten czas spu $ci zny na -
szych oj ców, to nie by &o by kul tu ry
i od r#b nej spo &ecz no $ci )l" ska. I to $l" -
skie do $wiad cze nie po gra ni cza, wie lo -
kul tu ro wo $ci i wie lo na ro do wo $ci trze -
ba by &o przy bli !y% wszyst kim Po la kom.
Pod kre $la &am nad to, !e je $li si# przy zna -
je ra cj# by tu mniej szo $ciom pol skim
na po gra ni czach li tew skim, bia &o ru -
skim, ukra i( skim, s&o wac kim i cze skim,
to ra cje te mu sz" obo wi" zy wa%
na wszyst kich po gra ni czach Pol ski.

Z de kla ra cji ko pen ha skiej wy ni ka, !e
ka! da mniej szo$% na ro do wa czy gru pa
et nicz na ma pra wo do za cho wa nia
swo ich tra dy cji i pie l# gno wa nia swe go
j# zy ka, kul tu ry i to! sa mo $ci. 

– Mo# na po wie dzie', #e Pa ni dzia -

"a nia zo sta "y w"& czo ne w wal k! ze ste -

reo ty pem praw dzi we go Po la ka, któ -

ry po ku tu je w na szej %wia do mo %ci

od dzie si! cio le ci, je %li nie wie ków.

– Nie bez przy czy ny Pi& sud ski, któ -
ry si# uro dzi& na Li twie, po wie dzia&, !e
Pol ska jest jak ob wa rza nek. W $rod ku
ob wa rza nek jest – mó wi"c me ta fo -
rycz nie – pu sty, co nie zna czy, i! kul -
tu ra w cen trum kra ju si# nie li czy, ale
bo gat sza w za byt ki i spo &ecz no$% jest ta
na obrze !ach, bo jest wie lo kul tu ro wa,
wie lo na ro do wo $cio wa i wie lo et nicz na.
Tak np. )l"sk jest spo $ród wszyst kich
re gio nów Pol ski naj bo gat szy w za byt -
ki pol skie, gdy! tu po wsta &o pierw sze
pol skie zda nie: „Daj, a% ja po bru sz#, a ty
po czy waj”, tu po wsta& Psa! terz flo -

ria" ski, a tak !e pierw sze pie $ni re li gij -
ne oraz w 1417 ro ku pierw sza pie$( !a -
kow ska Mi ko &a ja z Ko' la, tu na pi sa no
pierw szy po emat o pra cy Of fi ci na fer -

ra ria Wa len te go Ro' dzie( skie go, Lu -

dy cje wie #ne oraz wie le pierw szych j# -
zy ko wych za byt ków pol skich. *a den
in ny re gion nie jest tak bo ga ty pod tym
wzgl# dem. To po win no da% lu dziom
do my $le nia. Gdy by za tem wzi"%
pod uwa g# za byt ki j# zy ko we, to )l"sk
jest ma tecz ni kiem Pol ski. I ci" gle to t&u -
ma czy &am par la men ta rzy stom.

Przez wspo mnia ny hi sto rycz ny los po -
wsta& ty giel, w któ rym si# wy ta pia &y ró! -
ne sto py, po wsta &o to, co jest naj pi#k niej -
sze, na wszyst kich obrze !ach – oby wa tel
to le ran cyj ny, otwar ty, sk&on ny do dia lo -
gu, umie j" cy ro zu mie% in nych, a przy -
naj mniej chc" cy zro zu mie% i po tra fi" cy
s&u cha% in nych. Je $li ju!, to na obrze !ach
Pol ski ro dz" si# „praw dzi wi Po la cy”.
Mu sz" wszak w co dzien nym !y ciu
$wiad czy% o swej to! sa mo $ci. 

Wra ca j"c za tem do po j# cia „praw dzi -
we go Po la ka”, to dla mnie kto$ ta ki nie
ist nie je. Obrze !a Pol ski za wsze by &y
wie lo na ro do we. Czy idzie o wy mie sza -
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nie krwi czy o men tal no!", wa lecz no!".
Nie przez przy pa dek #l$sk Opol ski, kie -

dy! ty po wy re gion po gra ni cza, ucho dzi

wspó% cze !nie za „cud jed no !ci w ró& -
no rod no !ci”. Przy je cha li tu taj re pa -

trian ci, któ rzy &y li z Li twi na mi, Ukra -

i' ca mi, (y da mi, Niem ca mi, mie li wi)c
po dob ne do !wiad cze nie dia lo gu. Oni te&
naj szyb ciej na wi$ za li po ro zu mie nie ze

#l$ za ka mi, bo by li wie lo kul tu ro wi, jak

i my. Mie li los po dob ny do na sze go.

Na po cz$t ku mo &e by %o zde rze nie, ale

bar dziej cy wi li za cyj ne ni& kul tu ro we.

Po dob ne zde rze nia wy st) po wa %y w Pol -

sce po znie sie niu za bo rów i po wro tu

do wol nej Rze czy po spo li tej.

Dla cze go to jest w ogó le tak skom -

pli ko wa ny pro blem? Otó& po roz bio rach

po ja wi %a si) po trze ba in te gra cji spo %ecz -

no !ci po szcze gól nych za bo rów. Po j) cie

na ro du utwo rzo no do pie ro w II po %o -

wie XIX wie ku. Trud no by %o za tem

okre !li", co to jest na ród, oj czy zna? *a -

twiej by %o po zna" ma %$ oj czy zn), ni& t$
wiel k$, wy obra &o n$, z któ r$ de fac to %$ -
czy nas hymn na ro do wy, fla ga i wspól -

ny j) zyk. A z ma %$ oj czy zn$ %$ czy nas

wszyst ko, ka& da prze strze', ka& dy las,

ka& da rzecz ka, ka& dy ko !ció% lo kal ny.

Tak by %o te& pod czas za bo rów, bli& sza

by %a lu dziom ma %a oj czy zna, ale rów -

no cze !nie ro l) spo iwa na ro do we go

spe% nia% wów czas Ko !ció%. Po od zy ska -

niu nie pod le g%o !ci ze tkni) to si) na to -

miast po raz pierw szy z po j) ciem

mniej szo !ci na ro do wych. Pol sko -Nie -

miec ka Kon wen cja Ge new ska z 1922

ro ku usta no wi %a na #l$ sku Opol skim

mniej szo!" pol sk$, a w cz) !ci ka to wic -

kiej mniej szo!" nie miec k$. Mia %y one

swo je szko %y, msze !w. w swo im j) zy -

ku, mo g%y si) nim po ro zu mie wa" na co

dzie'. 
W tym te& okre sie na #l$ sku Opol -

skim, zw%asz cza w cza sach 1933–

1945, na st$ pi %a ostra ger ma ni za cja,

na #l$ sku ka to wic kim, któ ry by%
po trzech po wsta niach !l$ skich i ple bi -

scy cie w Pol sce – po lo ni za cja. Za raz

po wy bu chu woj ny wi)k szo!" #l$ za -

ków, za ra d$ bi sku pa Sta ni s%a wa Adam -

skie go, któ ry chcia% ura to wa" #l$ za ków

przed !mier ci$ w obo zach, pod pi sa %a
volks li st) III, czy li w efek cie zgo d)
na to, &e b) dzie „mi) sem ar mat nim”.

Jed no cze !nie by %ych po wsta' ców, oj -

ców tych, któ rych bra no do We hr -

mach tu, wy sy %a no do obo zów kon cen -

tra cyj nych. Mo ja bab cia, któ ra mia %a
dzie wi) cio ro dzie ci, w tym pi) ciu sy -

nów, po wie dzia %a im, &e po win ni i!"
na woj n) i wal czy" za oj czy zn), ale

wró ci" ma j$ &y wi i do da %a: oj czy zna

po trze bu je &y wych, a nie mar twych.

Pó+ niej przy szed% okres PRL. M%o -

dych #l$ za ków So wie ci wy wo zi li

do Don ba su, a pol skie w%a dze ko mu ni -

stycz ne do woj ska, co zna czy do naj -

trud niej szej ko pal ni. Trak to wa no nas

tro ch) jak ko go! gor sze go, ob ce go. 

– Jak w okre sie, gdy pe! ni !a Pa ni

s!u" b# se na to ra oraz dzia !a !a w jed -

nym z ko mi te tów OB WE, pre zen to -

wa! si# $l%sk w po rów na niu z in ny -

mi re gio na mi w Pol sce i Eu ro pie?

– Mu sz) po wie dzie", &e zga dzam si)
z Ka zi mie rzem Kut zem w tym, &e
#l$sk by% i jest re gio nem naj mniej zna -

nym. Rów no cze !nie kr$ &y %y w War sza -

wie mi ty o w) glo wym bo gac twie #l$ -
ska, o wy so kich za rob kach gór ni ków,

cho" trak to wa no ich ja ko „ro bo li”,

któ rym po trze ba pi wa i krup nio ków.

Uczy %am wi)c #l$ ska, gdzie si) da %o.

Fakt, &e w tej chwi li dzia %a w sto li cy To -

wa rzy stwo Przy ja ció% #l$ ska, sk%a da j$ -
ce si) ze #l$ za ków miesz ka j$ cych

w War sza wie, to ju& ogrom nie po sze -

rzy %o !wia do mo!" war sza wia ków

To wa rzy stwo or ga ni zu je spo tka nia

au tor skie, wy k%a dy o #l$ sku, kon cer ty

i oko licz no !cio we im pre zy !l$ skie dla

war sza wia ków. Obec nie za tem War sza -

wa tro ch) o tym #l$ sku ju& wie. 

– Stu dio wa !a Pa ni Pro fe sor na

dwóch pre sti "o wych uczel niach 

– Uni wer sy te cie Ja giel lo& skim oraz

Uni wer sy te cie Wro c!aw skim. Jak

po strze ga Pa ni dzi siej sze uczel nie?

Czy s% to na dal ku' nie wie dzy i oso -

bo wo (ci? 

– Nie ste ty, nie. Ja mia %am mi strzów,

u któ rych mo g%am si) uczy". Mo g%am si)
tak &e uczy" na ich wzo rach. Mia %am au -

to ry te ty, któ re mnie wspie ra %y, pod no si -

%y, wska zy wa %y kie ru nek. Mo g%am dys -

ku to wa" z ni mi, py ta" o ra d). W tej

chwi li nie ma te go. Jest prze rost biu ro -

kra cji. Pro fe sor przez pa pier ko w$ ro bo -

t) nie jest mi strzem, nie ma cza su

na wol n$ dys ku sj), na py ta nia stu den tów,

na wska zy wa nie im kie run ku, na za pra -

sza nie ich do mu, tak jak ja jesz cze mo -

g%am to ro bi". Ja mia %am wi)+ ze stu den -

ta mi dzi) ki folk lo ro wi, bo ba da nia

te re no we po le ga %y na tym, &e wy je& d&a -

li !my na mie si$c w ma %ej grup ce. Pod -

czas ta kie go wy jaz du pa li li !my te& ogni -

ska, przy któ rych si) in te gro wa li !my.

Po za tym wi dz), &e dzi siaj pro fe so -

ra mi zo sta j$ oso by, któ re nie po win ny

by %y ni mi ni gdy zo sta". Pro fe so ro wie

za ra bia j$ te& sta now czo za ma %o, by

móc po !wi) ci" wi) cej cza su stu den tom.

Po pro stu bie gn$ szyb ko na ko lej n$
uczel ni). Stu den ci te& s$ za go nie ni, bo

po trze bu j$ pie ni) dzy. Nie ucz$ si).
Pro fe so ro wie si) skar &$. Po nad to m%o -

dzi ma j$ za ko do wa ne w !wia do mo !ci

prze ko na nie, &e cho" by sko' czy li kil -

ka fa kul te tów, to i tak nie b) d$ mie li

pra cy. To dzia %a sil nie de mo bi li zu j$ co

na nich.

– Pod czas wy wia du dla „$l% ska”

(1/2015) Wie s!aw My (liw ski stwier -

dzi!, "e ch!op nie wie dzia!, ja ki jest je -

go folk lor, wie dzia! je dy nie, ja ki jest

je go los. Po wie dzia! rów nie", "e kul -

tu ra ch!o pów pol skich to „by! sys tem

war to (ci co dzien ne go "y cia, zdol -

no() prze trwa nia, spo so by na prze -

trwa nie, ja kie wy twa rza! ch!op, to

jak w swo jej za mkni# tej prze strze ni

po tra fi! si# urz% dzi), by nie by) bez -

rad nym”. Ja ka jest Pa ni opi nia

na ten te mat?

– W stu pro cen tach si) z nim zga -

dzam, dla te go &e to do pie ro folk lo ry !ci

na zwa li te war to !ci, ten spo sób za cho -

wa nia i by cia ch%o pów, ich lu do w$
wi zj) !wia ta. Do ko na %o si) to w XIX

wie ku. Dzi siaj uczest nik kon kur su

gwa ro we go po tra fi wej!" na sce n)
i oznaj mi", &e nam te raz za pre zen tu je

co! ze swo je go folk lo ru. Ale folk lo ry -

sty ka – ja ko na uka o folk lo rze – to ju&
zu pe% nie in ny pro blem. Folk lor i je go

twór cy oraz no si cie le uleg% ta kiej trans -

for ma cji, &e na le &a %o by zja wi sko to

omó wi" od r)b nie. 

– W ja ki spo sób kul tu ra po pu lar -

na i folk lor od dzia !u j% na sie bie? Czy

mo" na mó wi) o ta kich wp!y wach

i ja ki jest kie ru nek tych od dzia !y wa&?

– Po my% k$ jest, je !li kto! my !li, &e
folk lor jest tyl ko lu do wy. Ist nie je folk -

lor tak sów ka rzy, le ka rzy, gór ni czy, ist -

nia% folk lor szlach ty, ju& ist nie je folk -

lor ko smo nau tów. Folk lor miej ski,

wiej ski, dzie ci) cy. To nie tyl ko folk lor

uleg% zmia nie, lecz i ci, co go prze no -

sz$. Czy to b) dzie wi)c di sco, czy sze -

rzej kul tu ra po pu lar na, dzi! wszyst ko

mo& na w za sa dzie okre !li" folk lo rem.

Po za tym wspó% cze !nie to s%o wo na bra -

%o tro ch) in ne go zna cze nia, mó wi si)
na przy k%ad, &e co! jest par la men tar nym

folk lo rem. 

Wspó% cze sna kul tu ra po pu lar na w du -

&ym stop niu ba zu je na folk lo rze. Ale

zmie nia si) ona tak jak i folk lor. Nie -

gdy! s%o wo to zna czy %o folk lo re, czy li

lu do wa wie dza. Dzi siaj lu do wa zna czy

ogól no pol ska. Trud no szu ka" daw ne go

lu du. 

– W 1974 ro ku opu bli ko wa !a Pa ni

Pro fe sor ar ty ku! Te le wi zja a folk lor
s!ow ny dzie ci. Czy w do bie cy fry za cji

i wir tu ali za cji mo g!o by po wsta) stu -

dium In ter net a folk lor (nie ko niecz -

nie dzie ci)?

– Jak naj bar dziej. S$ pro wa dzo ne ta -

kie stu dia i jest in ter ne to wy folk lor.

Prze kaz, któ ry daw niej trwa% wie ka mi,

te raz do ko nu je si) w prze ci$ gu kil ku se -

kund. To se kun do wa ko mu ni ka cja

za po mo c$ ma ili, ese me sów, te le fo nów

ko mór ko wych lub in ter ne tu. Z dru giej

stro ny m%o dzi prze nie !li swo j$ ak tyw -

no!" spo %ecz n$ i in for ma cyj n$ do Fa -

ce bo oka. In ter ne tu za tem nie mo& -
na roz dzie li" od folk lo ru. Na le &y te&
pa mi) ta", &e ist nie je nie tyl ko folk lor

ust ny, ale i pi sem ny, a obec nie te& in -

ter ne to wy. Za! wp%yw te le wi zji na folk -

lor tak &e jest oczy wi sty. Zmie nia si) tra -

dy cyj ne for my w no wo cze sne, wzi) te
z te le wi zji, ar cha icz ne w$t ki po wsta j$
ja ko wi do wi sko dzie j$ ce si) we wspó% -
cze snych re aliach. Ale zmia ny folk lo -

ru, folk lo ry za cja wspó% cze snych zja wisk

czy wresz cie folk lo ryzm i je go wp%yw

na pie !ni dzi siej sze wy ma ga no wych

ba da'.
– Dzi# ku j# za roz mo w#.

!
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Bar zamkni!ty,

muzeum otwarte
s"u cha czom. Wi!c mi mo zim ni cy – bo

w mu zeum grze j# po po "u dnia mi, kie dy

pa lacz przy cho dzi, a i lu dzi jest wi! cej,

bo z pra cy wra ca j# i po ko $cie le za gl# -
da j# tu – grze je my si! en tu zja zmem

i opo wie $cia mi o ksi! dzu D"u go szu.

Opro wa dza nas Pa we" Spy ra, miej sco -

wy spo "ecz nik, ku stosz te go miej sca, któ -

ry wspól nie z Jó ze fem Wy dr# po $wi! -
ci li si! te mu przy byt ko wi zu pe" nie.

– Jó zef le pi opo wia do – stwier dza ka te -

go rycz nie pan Pa we", ale i je go opro wa -

dze nie nie jest po zba wio ne uro ku. Co

chwi la ja ka$ pu en ta, %ar to bli we stwier dze -

nie, za cho wa nie. Jak cho& by w sa li mi -

sjo nar skiej, przy opi sy wa niu przed mio -

tów i ubio rów co dzien nych miesz ka' ców

No wej Gwi nei, kie dy pan Pa we" wy ma -

chi wa" efek tow nym to por kiem.

W
bi blio te ce (dzia "a od 2008 ro ku)

z nie mal czte re ma ty si# ca mi ksi# -
%ek, ze 170 czy tel ni ka mi, spo ty kam

zna jo m# na uczy ciel k! bio lo gii, z tu tej -

szej pod sta wów ki. A przed tem – ma te -

ma ty ki. Obec nie ju% na eme ry tu rze, pa -

nie udzie la j# si! na rzecz tu tej szej

spo "ecz no $ci. Jest i daw na s# siad ka mo -

je go ta ty z uli cy Po lnej, któ ra pro si

mnie o ksi#% k! o mo im dziad ku Lu dwi -

ku i bab ce Ber cie, któ rzy spo czy wa j#
przy sa mej cmen tar nej bra mie. Tu taj dzia -

dek, wspo mnia ny na po cz#t ku, miej sce

ma wy bor ne – wi dzi ka% de go, kto w! dru -

je do ko $cio "a. A po nie wa% ko $ció"
z cmen ta rzem po "o %o ny jest na nie wiel -

kim wznie sie niu – wi dok na miej sco w#
re mi z! ze sto j# cym przed nim za byt ko -

wym po jaz dem ga $ni czym, sklep, na sta -

r# szko "! (obec ne przed szko le) i daw ny

dom pa ra fial ny, gdzie mój oj ciec cho dzi"
na re li gi! – ten w"a $nie wi dok na cen -

trum, ry nek jak mó wi# miej sco wi, jest

zna ko mi ty. Tyl ko nie czyn ny bar „(ró de" -

J
e ro nie, co za cza sy – bar „(ró de" ko”

w Stu dzion ce za mkni! ty. Bar „(ró de" -
ko”, do któ re go za gl# da" mój dzia dek Lu -

dwik, ko men dant miej sco wej stra %y,

cza sem po nie dziel nej su mie. Cho& nie

je stem pe wien, czy nie cz! $ciej. Nie wa% -
ne. Go spo da za wsze by "a miej scem lo -

kal ne go %y cia – to wa rzy skie go, kul tu ral -

ne go zresz t# te%. 
Bar „(ró de" ko”, miej sco wy ko lo ryt, le -

gen da – za mkni! ty! Ubo le wam nad tym

przy byt kiem nie tyl ko z sen ty men tu.

Po pro stu chce my si! ogrza&, bo na po -

lu (tak si! go do w pszczy' skim) jest ist -

no zim ni ca. Jesz cze nie tak daw no, chy -

ba z kil ka lat do ty "u, mój ta ta mia" tu
spo tka nie rocz ni ko we – w"a $ci wie ab sol -

wen tów ko mu nii $wi! tej. Ni gdy nie s"y -

sza "em, by kto$ ob cho dzi" ko lej ne, okr# -
g"e rocz ni ce przy st# pie nia do te go

sa kra men tu. Ale ten je den raz to si! zda -

rzy "o – i tyl ko tu… W ka% dym ra zie 

– ka% dy po wód na spo tka nie si! jest do -

bry. I mój oj ciec An to ni, jak za no to wa -

"em w pa mi! ci, po mszy – po dob nie jak

je go przo dek, spo tka" si! z ko le ga mi i ko -

le %an ka mi w „(ró de" ku”, przy we so "ej 

at mos fe rze i wspo mi na niu. Kto te go nie

lu bi i kto do te go (ta kich chwil to wa rzy -

skich) nie t! sk ni? Te go, tej bli sko $ci, nie

od da %a den por tal spo "ecz no $cio wy…

Wi!c sto j!, „(ro de" ko” za mkni! te.

Bog dan Wi de ra ze „)l# ska”, mój wspó" -
to wa rzysz, mó wi, %e chy ba ju% daw no

knaj pa sko' czy "a dzia "al no$&, bo k"ód -

ki na drzwiach s# za rdze wia "e. Rze czy -

wi $cie. Id! do fry zje ra na prze ciw ko.

Dzio" cha, któ ra tu pra cu je, t"u ma czy mi

gdzie jest naj bli% sza go spo da (no, do pie -

ro w Wi $le Ma "ej, u Pu stel ni ka, bo

w go spo dzie „Pod D! bem” jest sklep).

Wy cho dzi na to, %e Paw "o wi cach, bo

chy ba bli %ej. W Stu dzion ce za mkni! te.

Na wet ta klu bo wa jest chy ba czyn na po -

po "u dniem. Wszy scy pra cu j#.
Ta kie cza sy. Na szcz! $cie otwar ty

jest dom pa ra fial ny, a w nim – mu zeum.

Naj pierw by "a izba pa mi! ci (otwar ta

w 2010 ro ku), któ ra roz ro s"a si! do roz -

mia rów ma "e go mu zeum. Te raz ju% co -

raz wi!k sze go. Bo w jed nym po miesz -

cze niu wi sz# or na ty i wszyst kie

hi sto rycz ne pa mi#t ki zwi# za ne z prze -

sz"o $ci# Stu dzion ki i przede wszyst kim

jej przed wo jen ne go pro bosz cza, ksi! dza

Fran cisz ka D"u go sza (1874–1940).

A wi!c zdj! cia, dzie si#t ki zdj!&, mo dli -

tew ni ki, pi sma, ja kie$ za pi ski. Re dak tor

Be ata To ma nek, któ ra przy je cha "a tu re -

ali zo wa& au dy cj! wy pa trzy "a wie ko wy

ra dio od bior nik. Nie wy klu czo ne, %e w"a -

$nie na nim ksi#dz D"u gosz s"u cha"
Pol skie go Ra dia w Ka to wi cach, któ re te -

raz za wi ta "o do Stu dzion ki, by opo wie -

dzie& o tym fe no me nie. Bo jak to – ksi! -
dza D"u go sza ju% nie ma, prze pad", ale

pa mi!& o nim z bie giem lat, po t!% nie je,

za s"u gi ro sn#? Jak to si! dzie je? Po sta&
ksi! dza -go spo da rza, o$wie co ne go spo -

"ecz ni ka, któ ry od bied nych ro dzin ni gdy

pie ni! dzy za ko l! d! nie wzi#" (prze ciw -

nie – sam sta ra" si! je wspo móc), po pu -

la ry zu je w"a $nie to mu zeum je go imie -

nia. O tym fe no me nie chce opo wie dzie& Eks po na ty z sal ki mi sjo nar skiej.

GRZEGORZ*
SZTOLER

Spo !ecz ni ku sto sze stu dzie" skie go mu zeum – Pa we! Spy ra i Jó zef Wy dra (pierw szy z le wej), któ ry
jest au to rem kil ku ksi# $ek po %wi& co nych po sta ciom tu tej szych ksi& $y, a tak $e jed nej pu bli ka cji o dzie -
jach pa ra fii w Stu dzion ce.
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ko” jest mniej wi docz ny, trze ba by si!
wy chy li" nie co za cmen tar ny p#ot by go

doj rze", za mo stem i rzecz k$. 
Wi!c mój dzia dek wi dzi – je %li mo g!

tak po wie dzie" – to mu zeum ksi! dza

D#u go sza, któ re go prze cie& pa mi! ta.

'lub bra# przed woj n$, kie dy na sta# ju&
ten wy bit ny dusz pa sterz (od czerw -

ca 1922 ro ku, a wi!c %wie &o po przy #$ -
cze niu Gór ne go 'l$ ska do Pol ski).

A prze cie& kie dy za cz$# udzie la" si! spo -

#ecz nie – i ja ko mu zy kant, bo cho dzi#
z b!b nem z na pi sem „Cze%" mu zy ce”

i gra#, na wszyst kim, co wpa d#o mu w r! -
ce, jak te& wspo mnia ny ju& ak tyw ny stra -

&ak – mu sia# po zna" ks. D#u go sza. Na -

tra fi #em kie dy% na wet na za pis w kro ni ce

pa ra fial nej, &e w la tach 30. ro bi# elek try -

k! w miej sco wym ko %cie le.

W#a %nie ko %ció#, wznie sio ny po po &a -

rze w la tach 30. XIX wie ku (przed tem by#
tu drew nia ny przy by tek) nie mia# wie -

&y. I do sta wi# j$ nie kto in ny, tyl ko

ksi$dz D#u gosz – oczy wi %ci z pa ra fia na -

mi. Ale to ob ra zu je – sym bo licz nie – pe -

wien trend wi docz ny rów nie& w in nych

%l$ skich spo #ecz no %ciach. Zna laz# si! li -
der, kto% kto po tra fi# zmo bi li zo wa" lu dzi

do dzia #a nia. Ta ki spo #ecz nik -przy wód -

ca. 'l$ skie spo #ecz no %ci, te ma #e zw#asz -

cza za wsze cze ka #y na ta kich przy wód -

ców i z re gu #y by li ni mi – cho" oczy wi %cie

nie wszy scy – ksi! &a. Ksi$dz D#u gosz by#
po st! po wy, sko ro jak s#y sz! uczy# sto so -

wa nia na wo zów sztucz nych… na nie -

dziel nych ka za niach. Prócz po st! pu w rol -

nic twie [na cisk na sa mo or ga ni za cj!, to ks.

D#u gosz po wo #a# tu tej sze kó# ko rol ni cze],

za pa #u w dusz pa ster stwie, wy ka za# du &e
zro zu mie nie dla kul tu ry – w tu tej szym do -

mu pa ra fial nym wy sta wia no sztu ki te atral -

ne (na sce nie z wi dow ni$ na set k! osób).

Ta kie przed wo jen ne cen trum kul tu ry.

Prócz te go we wsi dzia #a #o wie le sto wa -

rzy sze( re li gij nych.

Z
dj! cia – s$ ju& ich chy ba set ki,

ogrom ne, nie raz ory gi na #y. Naj star -

sze z 1895 ro ku, kie dy w Stu dzion ce

%wi! to wa no uro czy %cie rocz ni c! bi twy

pod Se da nem, w któ rej uczest ni czy #o
zda je si! spo ra gru pa miesz ka( ców za -

ci$ gni! ta do ar mii pru skiej. Po ko na no

Fran cu zów. Na pa mi$t ko wej fo to gra fii

przy ku wa uwa g! – nie gru pa kom ba tan -

tów od %wi!t nie przy stro jo na – lecz pew -

na da ma w ele ganc kiej, d#u giej suk ni,

ozdob nym ka pe lu szu i chy ba na wet

z pa ra sol k$. Da ma, z kre acji wy j! tej

z XIX wie ku, przy po mi na mo im roz -

mów com po sta" ksi!& nej Da isy, eu ro pej -

skiej pi!k no %ci. Tyl ko gdzie jest ksi$ &!
pszczy( ski, jej m$&? Da mul ka po za

tym wy da je mi si! zbyt pu cu #o wa ta,

mniej dys tyn go wa na, jak na ksi!& n$. Ale

prze cie& mo ja wi zja ksi!& nej, jej po sta -

ci utrwa li #a si! dzi! ki zam ko wym por -

tre ci skom, fil mo wi i kil ku ksi$& kom. Czy

jest praw dziw sza od tej fo to gra fii?

Co rusz zresz t$ to nie spo dzian ka.

W pierw szej sa li, w któ rej wy #o &o na jest

ksi! ga pa mi$t ko wa, s$ na wet sztu" ce,

któ rych u&y wa# ju& le gen dar ny ksi$dz

D#u gosz (przy pad ko wa zbie& no%", ale

cie ka wa z kró lew skim kro ni ka rzem

Ja nem D#u go szem, obie po sta cie by #y
rów nie am bit ne, wiel kie go for ma -

tu – wy ra sta #y po nad swo je %ro do wi sko,

mia #y ja k$% wi zj! i mi sj! do spe# nie nia).

Ksi$dz D#u gosz, po wsta niec %l$ ski, któ -

ry przy by# tu z Opolsz czy zny, w któ rej

za pa no wa# po bra to bój czych po wsta -

niach duch niem czy zny. Ksi$dz D#u gosz,

jak cz!%" 'l$ za ków wy bra# pol sko%",
za któ r$ cier pia# i by# go to wy po no si"
ofia ry. Wie rzy# w ni$… 

Ksi$dz D#u gosz zgi n$# w obo zie kon -

cen tra cyj nym w Da chau 6 czerw ca 1940

ro ku. Po zo sta #a po nim pa mi!" i ten do -

bry go spo dar ski duch, któ re go za szcze -

pi# w spo #ecz no %ci Stu dzion ki. Po zo sta -

je do t$d ona naj bar dziej za rad na

i zor ga ni zo wa na z oko licz nych pszczy( -

skich wsi. To w#a %nie jest to co%. Wk#ad

ksi! dza D#u go sza.

Po sta" stu dzie( skie go pro bosz cza

opi sa# wy czer pu j$ co pan Jó zef Wy dra,

in &y nier z wy kszta# ce nia (na k#ad tej,

czwar tej z ko lei je go pu bli ka cji uleg# wy -

czer pa niu, pro boszcz ks. Ja nusz Ah nert,

ini cja tor po wsta nia mu zeum, na le ga

na jej wzno wie nie). I rów nie& eme ryt.

Dla te go w pew nym mo men cie nasz ra -

dio wy (i re dak cyj ny) to wa rzysz Bog dan

Wi de ra, nie omal za krzyk n$#: – Mam,

mam ju& py ta nie do na szej au dy cji, Be -

ata – u%miech n$# si!. – Czy to praw da,

&e gdy spo ty ka si! dwóch eme ry tów, po -

wsta je mu zeum?

Pew no tak jest – obaj chy ba nie zda wa li

so bie spra wy, &e dzie #o któ re two rz$ – Izba

Je den z ory gi nal nych do ku men tów zwi! za nych ze stu dzie" skim dusz pa ste rzem – ory gi nal ny przed -

wo jen ny pasz port.

Efek tow ny dom pa ra fial ny po wsta #y dzi$ ki upo ro wi ks. Fran cisz ka D#u go sza uko" czo no w 1935 ro -

ku. Dzi% funk cjo nu je w nim praw dzi we cen trum kul tu ral ne Stu dzion ki – mu zeum, bi blio te ka… Ksi!dz

Fran ci szek na pew no by# by dum ny – za sia# do bre ziar no. To zdj$ cie wy ko na ne zo sta #o wio sn! ubie -

g#e go ro ku. Opi sy wa na wi zy ta mia #a miej sce w lu tym, w na praw d$ mro& ny i wietrz ny dzie". Je den

z uczest ni ków na szej eska pa dy przy p#a ci# to za pa le niem p#uc. Wi zy ta w te re nie wy ma ga po %wi$ ce"... 
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Pa mi! ci Ksi! dza D"u go sza, na bie rze roz -

p! du. Ta kie go roz p! du. – Przy cho dz# lu -

dzie i przy no sz# ko lej ne do ku men ty,

zdj! cia, pa mi#t ki – opo wia da pan Pa we".
Wszyst kie go przy by wa. Na wet wpi -

sów – mi sjo na rzy, stu dzie$ czan „na emi -

gra cji”, któ rzy od %wi! ta przy je& d&a j#
do wsi i przy po mi na j# so bie cza sy m"o -

do %ci, roz po zna j# na zdj! ciach sie bie,

swo ich ko le gów, ro dzi ców, a na wet dziad -

ków. – Zdj! cia s# "ad ne, wi sz#, ale trze -

ba b! dzie je opi sa' do k"ad niej, kto na nich

jest, dla na szych dzie ci, m"o dzie &y – za -

uwa &a re zo lut nie s# siad ka mo je go dziad -

ka (i ta ty – bo mnie roz po zna "a „ty% je "od

Ant ka?”) z uli cy Po lnej. – Zresz t#, ci!& -
ko b! dzie z tym tro ch!, bo lu dzie któ rzy

zna li, roz po zna wa li swych przod ków

na zdj! ciach ju& ni ma, po mar li, po tra ci li

si!... Ale co si! do – to opi szy my… – mó -

wi w! dru j#c mi! dzy pó" ka mi m# drych

ksi# &ek w tu tej szej bi blio te ce, któ ra mie -

%ci si! w daw nym do mu pa ra fial nym. I jest

cz! %ci# z mu zeum – wi!k szej, two rz# cej

si! ca "o %ci – cen trum kul tu ral ne go. To& -
sa mo %cio we go. Bo w tym mu zeum stu -

dzie$ cza nie przy wra ca j# do pa mi! ci zbio -

ro wej do ko na nia ksi! dza D"u go sza

na rzecz ich spo "ecz no %ci. Jest ksi#& ka

o nim, jest i wy rze( bio ne w drze wie li po -

wym po pier si. Jak &y we – po do bi zna 

ksi! dza D"u go sza jest iden tycz na jak

na za cho wa nej fo to gra fii -por tre cie. To jed -

na z nie wie lu pa mi# tek. Nie za cho wa "a si!
urna z pro cha mi ksi! dza. To zna czy usi -

"o wa no sprze da' ta k# urn! z rze ko mo pro -

cha mi ksi! dza – ale miej sco wi uzna li, &e
jest to pró ba na ci# gni! cia. Za tem mu zeum

jest jak by je dy nym miej scem je go sym -

bo licz nej obec no %ci. A z bi blio te k# i ca -

"# dzia "al no %ci# pi sar sk# pa na Jó ze fa,

upo wszech nia j# c# dzie je wsi, do ko na nia

ksi! dza D"u go sza jest ta kim miej scem od -

ro dze nia. Ta kim no wym, o&yw czym (ró -

de" kiem. Bo sta re – mo &e na szcz! -
%cie – ju& wy sch"o…

A ksi#dz D"u gosz – to jest ten co, jak

si! u nas mó wi, „za sta" Stu dzion k! gli -

nia n#, a zo sta wi" dy lo wa n#”, bo za le ca"
miej sco wym wy mia n! kle pisk w do -

mach na bar dziej sa ni tar ne, no wo cze -

%niej sze pod "o gi drew nia ne – wy ja %nia

pan Pa we", opro wa dza j# cy nas po mu -

zeum, daw nym do mu pa ra fial nym,

w któ rym mój oj ciec i je go star sze ro -

dze$ stwo po bie ra li lek cje re li gii.

Post scriptum
Pan Jó zef Wy dra, dru gi stu dzie$ ski ku -

stosz, na ra dio wej an te nie w wa len tyn -

ko wym wy da niu au dy cji „Czy to praw -

da, &e…”: – Mie li %my ta k# bar dzo

wzru sza j# c# sy tu acj! – opo wia da. – Kie -

dy% przy sz"a do mu zeum 85-let nia ko -

bie ta. Jak ona zo ba czy "a zdj! cie swo je

z pierw szej ko mu nii, i zo ba czy "a sie bie,

i swo je ko le &an ki – za cz! "a je wszyst kie

po imie niu wy mie nia'… ze "za mi

w oczach.

Kie dy roz ma wia "o si! ze star szy mi

lud( mi, ro dzi ca mi, miesz ka$ ca mi Stu -

dzion ki to wszy scy mó wi li, &e Stu dzion -

ka mia "a szcz! %cie do do brych pro bosz -

czów. A kie dy pa da "o py ta nie o ksi! dza

D"u go sza, od po wia da li: „Ja aa, D"u uugo -

oszz”... Ju& w g"o sie ak cen to wa li, &e jed -

nak by" on kim% wi! cej, kim% wy j#t ko -

wym. Bo on by" nie tyl ko pro bosz czem,

ale by" do brym go spo da rzem. Od nie go

rol ni cy uczy li si! no wych me tod go spo -

da ro wa nia. On m.in. za "o &y" kó" ko rol ni -

cze w Stu dzion ce w 1922 ro ku i po cz#t -
ko wo by" je go se kre ta rzem. Uczy" lu dzi

sto so wa' na wo zy, ale te& uczy" pa trze'
na %wiat i na po li ty k!.

!

Re dak tor Be ata To ma nek z Pol skie go Ra dia Ka to wi ce za s!u cha !a si" w barw n# opo wie$% o prze -
sz!o $ci Stu dzion ki, ja k# snu je Pa we! Spy ra. Re dak tor Bog dan Wi de ra wpi su je si" do ob szer nej, pa mi#t -
ko wej kro ni ki.
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15.09.2010 

„Ogl# da j#c wra cam my %la mi do mi nio nych lat. Bo gu dzi! -
ki pro bosz czo wi za przy tul ny po kój pa mi! ci” – pod pis nie -

czy tel ny

14.05.2013

„Bar dzo dzi! ku je my pa nu Jó ze fo wi Wy drze za opro wa -

dze nie nas po Izbie Pa mi! ci ks. Fran cisz ka D"u go sza” – kla -

sa 6 z Mi ze ro wa.

10.02.2013 

„… Ma te ria" ze bra ny o &y ciu i czy nach [ksi! dza Fran cisz -

ka] jest bar dzo pi!k nie wy eks po no wa ny…”

20.06.2010

Wi zy ta gru py z Fran cji z Sa int – Amand – Lex – Caur.

„W po dzi! ko wa niu za ser decz ne przy j! cie.”

14.08.2013

„Ni gdy nie jest za pó( no na wdzi!cz no%', dla te go 

Bo gu dzi! ki za Was, któ rzy %cie oto czy li pa mi! ci# 
za cne go ka p"a na” – pan Je rzy Chy bic ki z Go sto mii 

ko "o Prud ni ka, gdzie rów nie& dusz pa ste rzo wa" ks. D"u -

gosz.

11.10.2013

Kle ry cy ze %l# skie go se mi na rium dzi! ku j# za „&y w# lek -

cj! hi sto rii pi sa n# wia r# i cier pie niem, mi "o %ci# i na dzie j#
wo bec Bo ga, bli( nich i Oj czy zny”.

13.11.2013

W Izbie Pa mi! ci go %ci "o 22 ksi! &y se nio rów z Do mu )w.

Jó ze fa w Ka to wi cach.

12.03.2014

Izb! zwie dzi "a Ra da Pe da go gicz na Szko "y Pod sta wo wej

nr 12 ze Stu dzion ki.

8.05.2014

„Zwie dza li %my mu zeum dzie "a i skarb ni cy z &y cia Stu -

dzion ki” – na pi sa li pa$ stwo Gan czar czyk z Nie miec.

22.09.2014

Gru pa Ra dia Ma ry ja ze )wi! to ch"o wic i My s"o wic – w su -

mie kil ka na %cie osób. „*y czy my Wam dal sze go wzro stu

pi!k nej hi sto rii pa ra fii”.

17.01.2015

Go %ci li w Mu zeum uczest ni cy pie sze go raj du w 70. rocz -

ni c! Mar szu )mier ci wi!( niów by "e go obo zu KL Au schwitz

(or ga ni zu je go cy klicz nie Jan Sto larz).

Z wpi sów do ksi! gi pa mi"t ko wej tu tej sze go mu zeum:
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Wiersz niesprawiedliwy
Obcy najpierw wpuszczaj! si" do pude#ek pustych

g#ów, w których przeci!gi przecina#y si", a$ z sykiem

usz#y resztki. Wcze%niej uchodzi#y nies#yszalnie,

bo przecie$ d#ugo nie uchodzi#o bez nich chodzi&, 
czy pe#za&; lecz mniejsza o czasowniki, przesta#y 

wp#ywa& na czas, spróchnia#y i rozproszy#y si" po 

ró$nych i pró$nych miejscach, gdzie jad#a, pi#a 

i krad#a jedno%&. Jej manierki brz"cza#y o maniery,

g#ówna warto%& i warto%& gówna sta#y w tej samej

kolejce, bel canto i bekanie #!czy#y si" w echu,  

grzech z grzechotk! nie drwi#y z cnoty, je%li im
nie ulega#a, gdy$ nierzadko ulega#a im sw! ul"ga#k!,
legaj!c z nimi ukradkiem, ale zawsze ze %lepym    

i g#uchym %wiadkiem, bo $eby grzech poj!&, trzeba

w grzechu pogrzeba&, a nim si" go pogrzebie, obj!&
go, zobaczy&, któr"dy si" wsuwa, aby wiedzie& co,

gdzie i jak ci!&. Mycie cia#a, przewietrzanie g#owy,

perfumowanie duszy sprzyja#o post"pom higieny

od ost"pów do ust"pów i od wyj!tków do ust"pstw.

Cnota potrafi#a si" za#ka&, by to za#ga&. 'e si" sta#o?

Przecie$ usta#o ledwie troszk" i przesta#o. Za ma#o
mia#o, wi"c chleb i chluba si" nale$!, skoro wszyscy

le$!. Co tu mierzy& ciarki, miarki wypuczone s!
od pukania w pude#ka, od rozwijania zwojów, znojów

i z#otog#owów. Mo$e i na asfodelowych #!kach co

si" sta#o, to stoi. Tam$e! Tu$e niebo p#ynie, nie p#onie!

Kto poka$e, $e kogo% pokarze? Woskowe wonie

korka pokory topimy w winie! Nie baczymy na

przebaczenie. Nie zboczymy od zbocze(, zbolenia

nie zbawiaj! i nie zabawiaj!. Nape#niamy si" pe#ni!
s#o(ca i ksi"$yca, wysypujemy z pude#ek z#ogi

z#ych s#ów i skrzep#ych s#aw, krzepimy si" lekkimi

powiewami, lektykami leków, #atwo%& si" do nas

#asi, #asice chronimy przed sowami i tymi innymi, 

a myszy i te inne przed #asicami, obcych przed obcymi,

a przede wszystkim przed wszystkimi obcymi w nas

i obok. Ob#ok? Wiemy. Wiemy, $e chmura czasem 

udaje ob#ok. Krok po kroku wykraczamy poza nas,

k#opot po k#opocie wy#apujemy si" i #opoczemy,

kropla po kropli wylewamy si" z siebie, pude#ka

nasze ko#ysz! si" #adnie, #agodnie, pogodnie. I modnie! 

To ju$ prawie, prawie nasz sad. Mamy wi"kszo%&
posad. W prawie jeszcze jakie% g#upawe parasolki 

trzeba zmieni&, zakaza& deszczu, szczurów, które

przecie$ ch"tnie b"d! #asicami, i palenia pod tymi

piekielnymi kot#ami. Wtedy obcy nasi i obcy obcy 

nie b"d! tacy usmoleni, uspokoj! si", upoj! i upal!.
Ich Bóg nam pomo$e, cho& go tak samo nie ma.

Otwarli%my na niego pude#ka, to takie passionnant,

exciting... Pardon, pardon, sorry, sorry... Mufir (!"#$)!!!
W pokoju nie ma ju$ pokoju, sprawiedliwa wojna

sprawia si" lepiej, sprawia nas… Niektórych z nas.

Tych co nasz! niesprawiedliw! uprawiali wojn"!
I do%& ju$! Wy#!czamy ci". Tego twojego Paw#a 

W#odkowica te$, cwany i obcykany, naszych obcych 

obna$y#, obci!# obco! Twój wiersz niesprawiedliwy 

jest, a w#a%ciwie by#. Jeszcze go nie ma i ju$ go nie ma!

I co? Obejdziesz si" sadem, ale nim przed s!dem

stanie twój trup, rób w kamieniu a$ po strup i grób.  

)*+ ,-. /01 2-34-054-67ee! Mufir! Mufir! Mufir!

Ex occidente vacuitas, ex oriente tenebris. 11 I 2015   
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JERZY!SUCHANEK

Wiersz sprawiedliwy
Czy wiersz jest sprawiedliwy? Czy jest wiersz

sprawiedliwy? Jaki wiersz jest sprawiedliwy?

Dzi!ki czemu i komu, jakim sposobem wiersz 

jest sprawiedliwy, gdy jest sprawiedliwy? Tylko

cztery pytania ze wszystkich mo"liwych pyta#
i pop$och w op$otkach, op$atach i op$atkach, za%
p$atki, plotki i p$otki strz!pi& j!zyki i p$etwy, 

a plewy si! lwi&, lwy pleni& a potem plewi&, sny

jawi&, jawy ujawniaj& zjawy, s$awy si! p$awi& 
w plwocinie, up$awach i upa$ach, szkolne $awki 

wyd$u"aj& $awy oskar"onych, a" piec s&du huczy,

s!dziowie swe m$otki przegrzewaj& i rozdziewaj& 
si! z kotylionów i kodeksów, rozdziewaj& g!by, 

w których dzier"& rybie $by, rozdzieraj& postaw

sukna i odzie" flagi, rozdzieraj& si! na zbyt dobrze

s$ysz&cych i widz&cych, rozczyniaj& w dzie"y, 

oblepionej czerwon& b&tk&, m&k! z dziewanny.

Taplaj& si! plany panny, bo w wanny do k&pieli

wlewaj& si! ch$ody topieli i wanny si! burz&
na urz&d i uwi&d, na drogi, na drogi pr&d i rz&d.

Jest zagwozdka, nie gwiazdka. G$ówki i pó$g$ówki, 

po$ówki i o$ówki obgryzaj& si!, portki i kartki

rumieni&, jedynie rum, umór i rumor martwi& si!
w miar!, klatki i klawiatury szcz!kaj& klapkami

i klawiszami, %nie"& monity, monitory, modlitwy. 

Mon Dieu! Mein Gott! My God! Dios mío! Mój

Bo"e! Szczegó$y zabawy i zbawienia zbyt zby$e%,
dlatego wpadam w w&do$y w&tpliwo%ci, w&tki

Twej woli i wiolonczeli $aski to wiod&, to wi!dn&;
w mojej skali na skale niewiele ro%nie. Nie wiem,

"e nie wiem. Odpisuj! twoje ptaszki i strza$ki,

które stawiasz na stawie, w strawie lodu  i %niegu

ptasimi $apkami. Przyginam te" do oczu wiotkie

ga$&zki, niektóre $ami& si!, wi!c i ja si! $ami!,
czy powinienem dopytywa'. Czy ten wiersz, ten

b!dzie sprawiedliwy? Odda matce, czy rozerwie 

na pó$ dziecko, dzie$o, dzie# i noc, obie kobiety,

w$adc! i poet!? Jeszcze nie mog! go przy$o"y'
ani do ucha, ani do bol&cego brzucha, jak muszl!
i gor&cy kamie#, i pos$ucha' szumu, z jakim ból

ust!puje, oddala si!, a równocze%nie pozwala

wydziobywa' z g$owy czere%nie Twoim szpakom.

Pestki to wiersze sprawiedliwe, gorzkie w %rodku,

bo "ycie mo"liwe jest tylko dzi!ki %mierci. Tren,

o! tren to wiersz sprawiedliwy, który sprawiedliwy

jest dla glisty i motyla, którymi jest poeta b$ota

i buty. Czytelnik b!dzie uk$uty, nawet wbity na

pal, ale przecie" wiersz to nie bal, nie lustra z$otych

sal i nie pot chciwych cia$. Co poeta da, to wiersz

ma i czytelnika tym zgina w pó$, by zagi&$ kartk!
lub ucho o%lo. Tym sposobem Bóg jest w wierszu

Bogiem sprawiedliwym, a wiersz dzi!ki Niemu.

Niemu niememu. I to rozumiem, cho' tego nie

umiem. Gdy wysy$a morderców, k$amców, psów.

W swojej gramatyce. Niemowa, niemota, motor

sprawiedliwych wierszy, dobrych i z$ych uczynków.

10, 13 I 2015
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Oko mi lo to

P
rzed kon cer tem w war szaw skiej Sto -

do le mia! po wa" ne oba wy o to, czy go

nie wy gwi" d"#. Osta tecz nie by !o aku rat

od wrot nie: wy pu $ci% go ze sce ny nie

chcie li, a bi sów zli czy% nie umia!. Je go

ener gia, na tu ral no$%, mi !o$% do mu zy ki

ema no wa !y z de sek es tra dy ni czym

w$cie kle za ra& li wa ra do$% "y cia. Ten

skrom ny, zbyt cz' sto nie wie rz# cy w swo -

je ar ty stycz ne mo" li wo $ci cz!o wiek w!a -

$ci wie ni gdy nie zda! so bie w pe! ni spra -

wy z si !y ar ty stycz ne go wy ra zu, ja k#
dys po no wa!. Tak sa mo by !o z fil ma mi,

w któ rych gra! cz' sto, ch't nie i za wsze

sie bie. Pierw szy raz po ja wi! si' na ekra -

nie w zre ali zo wa nym w 1986 ro ku fil mie

Ja nu sza Ki da wy Ko me dian ci z wczo raj -

szej uli cy, a frag ment mu zy ki z te go fil -

mu wy ko rzy sta! na swo jej pierw szej

w pe! ni au tor skiej p!y cie „Cze mu oni

mnie chc# do tych fil mów?” – py ta! re -

to rycz nie. Nie do wie rza!, "e po wo dem

mo "e by% je go oso bo wo$% i znie wa la j# -
ca au ten tycz no$%. So b# by! jed nak za -

wsze, obo j't nie, czy gra! w!a $nie w fil -

mie, czy na har mo nij ce ust nej, sto j#c

na mu zycz nej sce nie, czy te" „pa stwi#c
si'” nad kla wia tu r# for te pia nu… Tak "e
wte dy, kie dy po kon cer cie pod cho dzi!
do swo ich s!u cha czy, by wy chy li% ku fel

pi wa. Na ka to wic kiej pre mie rze fil mu Ka -

zi mie rza Kut za !mier" jak krom ka chle -

ba w ki nie Ko smos zo ba czy! si' w sce -

nie, w któ rej le "a! ja ko za bi ty gór nik. Nie

móg! si' po wstrzy ma% od ko men ta rza,

z ja kim zwró ci! si' w stro n' "o ny (ko men -

tarz ten dzi' ki cha rak te ry stycz ne mu „pó! -
g!o so wi” Jan ka Kyk sa us!y sza !o oczy wi -

$cie nie ma !o osób): „Patrz, oko mi lo to”.

Ca !a pa te tycz no$% fil mo wej chwi li ru n' -
!a w jed nej se kun dzie, ale za ra zem upew -

ni li $my si' w tym, "e rze czy wi $cie on, nie

kto in ny, po wi nien gra% t' ro l'. Do dzi -

siaj to jed na z cz' $ciej po wta rza nych

aneg dot z udzia !em Jan ka. Tej wia ry

w sie bie bra ko wa !o mu bar dzo i na co

dzie(. Zro bi! pra wo jaz dy, ale w za sa dzie

ni gdy nie pro wa dzi!... 

„Wbrew wszel kim lan som...”

P
ra co wa! ci'" ko, 340 me trów pod zie -

mi# w ko pal ni Mi cha!, a po szych cie

jak nie szed! z kum pla mi na pi wo, %wi -

czy! w mi cha! ko wic kim za mecz ku.

)pie wa! i gra! do pó& na, bo prze cie"
„blu es to by !o wszyst ko”. Je go „wszyst -

ko”. Dys po no wa! ogrom n# – nie do ce nia -

n# – kul tu r# mu zycz n#. S!u cha! blu esa

i jaz zu, za chwy ca li go Paul But ter field,

John May all, Eric Clap ton, Joe Coc ker,

uwiel bia! wiel kie ko bie ce g!o sy i oso bo -

wo $ci od Are thy Fran klin a" po Ti n' Tur -

ner. By! czas, "e fa scy no wa! si' Cze s!a -

wem Nie me nem. 

Za czy na! w for ma cji jaz zroc ko wej

Rak w 1973 ro ku. W roz mo wie z Mi ro -

s!a wem Gi z# po wie dzia!: „Kie dy$ chcia -

!em gra% jazz. Stwo rzy !em su it' sk!a da -

j# c# si' z jaz zo wej, roc ko wej i blu eso wej

cz' $ci. Oka za !o si', "e naj le piej gram

blu esa”. Le gen dar ny fo to gra fik mu -

zycz ny Ma rek Ka re wicz w ksi#" ce Big

Be at pi sa!: „Mia !em z nim pro blem, bo

zna j#c ca !# czo !ów k' na szych pia ni stów

jaz zo wych, po wi nie nem po wie dzie%,
"e on w ogó le nie umia! gra%. Ze ro tech -

ni ki, gu mo wa fra za, to por na ar ty ku la -

cja – "y wio! i nic po za tym. )pie wa!
po „nor we sku” lub w $l# skiej gwa rze.

Ro bi! to jed nak tak szcze rze, z ta kim za -

pa !em, za cie trze wie niem, prze ko na -

niem, "e przy ci# ga! uwa g'”. W sa mo

sed no tra fia Ma ciej Szcza wi( ski, pi sz#c:

„Kyks by! za wsze i bez prze rwy so b#.
Czy li pod pr#d, na opak, wbrew wszel -

kim lan som i ko mer cyj ne mu efek ciar -

stwu. Zresz t# to ro zu mia !o si' sa mo

przez si', bo by! ge ne tycz nie nie zdol ny

do kre owa nia cze go$ in ne go ni" w!a sny

j' zyk (tak "e mu zycz ny), w!a sny spraw -

dzal ny $wiat, w!a sna twarz. Dla te go

wy gra!. Bo w blu esie wszel kie sty li za -

cje i po zy ko( cz# si' kl' sk#”. 

Gór nik Blu es

W
mar cu 1985 ro ku Jan Skrzek na ma -

wia ny przez oto cze nie po je cha!
do War sza wy, by z!o "y% eg za min da j# cy

prze pust k' do za wo do we go $pie wu na es -

tra dzie. Eg za mi no wa! wy bit ny ak tor, re -

"y ser, dy rek tor wie lu te atrów i pe da gog

Alek san der Bar di ni, pa mi' ta ny te" wów -

czas z bra wu ro wo pro wa dzo nych pro gra -

mów te le wi zyj nych dla ma rz# cych o wy -

st' pach ama to rów. Bar di ni, gdy us!y sza!
Skrze ka, po wie dzia! sta now czo i ab so lut -

nie: Nie. Nie ta ki g!os, nie ta ka dyk cja…

Nic nie ta kie… Ja nek mach n#! r' k#,
usiad! i za gra! na or gan kach. Wte dy

ocza ro wa ny pro fe sor zmie ni! zda nie.

Wy da na przez De par ta ment Te atru, Mu -

zy ki i Es tra dy Mi ni ster stwa Kul tu ry

i Sztu ki le gi ty ma cja Kyk sa upraw nia j# -
ca do wy ko ny wa nia za wo du mu zy ka

es tra do we go ma da t' 30 mar ca 1985 ro -

ku. W tym sa mym ro ku w ple bi scy cie

mie si'cz ni ka „Jazz Fo rum” Ja nek uzna -

ny zo sta! za naj lep sze go pol skie go mu -

zy ka w ka te go rii in stru men tów ró" nych

(har mo nij ka ust na). 

To by! w ogó le do bry rok dla Jan ka. Za -

$pie wa! wte dy dla 15 ty si' cy lu dzi w Ja -

ro ci nie. Mia! tyl ko for te pian, har mo nij -

k' i g!os. Cza ro wa! pu blicz no$% mi' dzy

kon cer ta mi TSA i Ka ta. No i na gra!
13 wrze $nia pierw sz# praw dzi wie so lo -

W jed nym z wy wia dów na py ta nie Alek san dra Pru ga ra, co to jest blu es, Jan

Kyks Skrzek od po wie dzia!: „Blu es to jest wszyst ko”. I od ra zu pre cy zo wa!:
„To "y cie, smu tek, we so !o#$, opo wie#$. Tu na %l& sku wszyst ko jest blu esem,

hu ta, ko pal nia, fa mi lo ki, ka" dy ka mie'”. Ze smut kiem do da wa!, "e wraz z za -

my ka niem ko pal' lu dzie te" si( na %l& sku zmie nia j& i by$ mo "e nic z te go, co

jest, w przy sz!o #ci nie b( dzie za pa mi( ta ne. W ostat nich la tach co raz cz( #ciej

to wa rzy szy !y mu te gorz kie my #li. Ale by! dum ny z te go, "e blu esa #pie wa gwa -

r& (po #l& sku) i dzi wi! si( na wet cza sem, "e mi mo to chc& go s!u cha$ te" da -

le ko st&d.

Ballada o Janku

JACEK KUREK

O mój !l#sku umierasz mi w bia$y dzie% 
Jan Skrzek: O mój !l#sku
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w! p"y t# Gór nik Blu es,
za czy na j! c! si# od In tro-

duk cji Or kie stry D# tej KWK
„1 Ma ja”, a po tem by "o ju$ tyl -
ko Ja sio we gra nie… Na p"y -
tach po ja wia" si# od 1981 ro -
ku ja ko go%& SBB (Me men to

z ba nal nym tryp ty kiem) i bra -
ta Józ ka (Jó ze fi na i Woj na

!wia tów – %cie$ ka d'wi# ko -
wa). Gra" tam oczy wi %cie na…
har mo nij ce ust nej. By" uzna -
nym ju ro rem w fe sti wa lach
har mo nij ko wych, np. w po -
zna( skim „Za cza ro wa nym
)wie cie Har mo nij ki”, któ ry
od wie dza" od ro ku 1986,
a wi#c od sa me go po cz!t ku.

W 1983 ro ku na gra" kon -
cer to wy al bum z El$ bie t!
Miel cza rek, któ r! bar dzo ce -
ni" i z któ r! wie le wte dy kon -
cer to wa". Z ka$ dym ro kiem
by" co raz bar dziej zna ny i roz -
po zna wa ny. Ni ko go z ar ty -
stów nie przy po mi na" i to by "a je go si -
"a, a tak $e to jak g"# bo ko ko cha" swój
lo kal ny %wiat, któ re go chc!c nie chc!c
by" nie stru dzo nym am ba sa do rem. Bro -
ni" si# przed sta tu sem gwiaz dy, ale
i sam mie wa" trud niej sze dni, zw"asz cza
w pó' nym okre sie $y cia. Prze cie$ zda -
rza "o mu si# na za rzut opie sza "o %ci
przed wej %ciem na sce n# od po wie dzie&:
„Jo kich na i ju$ jest blu es”. 

O mój !l" sku

Kie dy% w pi#k ny, s"o necz ny dzie( wy -
szed" ze swo je go miesz ka nia na uli -

cy Ma riac kiej w Ka to wi cach do klu bu
Mar cho"t znaj du j! ce go si# przy uli cy
War szaw skiej i zo ba czy" jak %ci na ne s!
drze wa w miej scu, gdzie pó' niej sta n!"
mo nu men tal ny bu dy nek ban ku (wcze -
%niej by" to te ren wil li Frie dri cha Grund -
man na, któ r! zbu rzo no na mo cy wy da -
nej w 1972 ro ku de cy zji par tyj nych
w"adz). Ja nek pod szed" do ro bot ni ków,
py ta" dla cze go to ro bi!, nie kry" wzbu -
rze nia. Wi dok %ci na nych drzew tak bar -
dzo go po ru szy", $e jesz cze te go sa me -
go dnia na pi sa" je den ze swo ich
naj bar dziej przej mu j! cych tek stów
O mój "l# sku, za czy na j! cy si# od s"ów. 

By$ $ad ny s$o necz ny dzie%
W sa mo po $u dnie, a oni przy szli z

Pi $a mi, po ob ci na li im g$o wy, r& ce, no gi

By w ko% cu zo sta$ zie lo ny dy wan

!ci& tych li !ci drzew

To je dy ne, co móg" wte dy zro bi&, prze -
ku& smu tek w blu eso w! pie%(... I tak ro -
bi" ju$ za wsze. Blu es by" dla nie go
do ko( ca schro nie niem przed wy czer pu -
j! cy mi smut ka mi i za ra zem ich ar ty -
stycz n! ar ty ku la cj!. W ko( cu te$ or# $em
w wal ce ze s"a bo %ci! i prze ciw nym
wia trem $y cia. 

Pie#$ w% glo zbie ra cza

Nadru gim so lo wym kr!$ ku Nikt

nie za wró ci ki jem Wi s$y, na gra -
nym w lip cu 1988 ro ku w cho rzow skim

klu bie Le %ni czów ka, to wa rzy szy" mu
sze %cio oso bo wy chó rek, co przy da "o
p"y cie du cha go spel i przy wo "y wa "o
cza sy czar nych „we" no zbie ra czy” schy -
la j! cych si# na roz le g"ych ame ry ka( -
skich plan ta cjach, a za tem sa m! oj czy -
zn# blu esa. Na ok"ad ce p"y ty ni czym
po Mis si si pi p"y nie dzie wi#t na sto wiecz -
ny pa ro sta tek dy mi! cy w har mo nii z wi -
docz ny mi na brze gu %l! ski mi ko mi na mi,
obok któ rych sto j! gór ni cze szy by. Tak
jak w przy pad ku de biu tu i tu by" au to -
rem wszyst kich kom po zy cji. S"o wa pi -
sa" mu g"ów nie Ju lian Ma tej. Na p"y cie
Gór nik Blu es jed nym z naj bar dziej po -
ru sza j! cych jest jed nak tekst au tor stwa
Ta de usza Ki jon ki To by$ chop:

Ni ma cho pa – a wczo ra by$
s na mi

Co tu du 'o go da(, ta ki ju' los.

Jak na woj nie, dy( i tu

dy na mit.

Sje cho$ na dó$ $o stat ni ostat ni ros.

W do ma wdo wa z dziec ka mi

p$a cze.

Zo sto$ yno gór ni czy zna czek.

Czy jo ko lej – kto to wiy

z nos?

Ko lej ny al bum Kyk sów ka Blu es fir -
mo wa ny by" przez Ja na Kyk sa Skrze -
ka i Bez dom ne Psy (Le szek Win der,
Je rzy Ka wa lec, Mi cha" Gier cusz kie -
wicz, plus go %cin nie Zbi gniew Go cek).
By "a to pierw sza stu dyj na p"y ta Jan -
ka. Na gra" j! w war szaw skim stu dio
Exo dus w stycz niu 1989 ro ku. Po tem
przy sz"y na st#p ne, kon cer to we i stu -
dyj ne… Rów nie$ w Le %ni czów ce zo -
sta "a na gra na kon cer to wa p"y ta Mo dli -

twa blu esma na w po ci# gu (1997),
po %wi# co na pa mi# ci Ry szar da Rie dla.
W ro ku 2004 ro ku zmaj stro wa" wraz
ze )l! sk! Gru pa Blu eso w!, al bum
Bo ta kie s# dziew czy ny – sed no te go,
co okre %la no ja ko si le sian so und. Z tej
p"y ty po cho dzi pod nio s"y z g"# bi ser -
ca wy dar ty utwór "pie wam pie!% dla

Blu esa, ko lej ny tak bar dzo Kyk so wy
tekst:

O !pie wam pie!% dla 

Blu esa

O !pie wam dla mo je go 

Blu esa

P& k$a du sza, p&k nie ser ce

O !pie wam pie!% dla 

Blu esa

Pod czas kon cer tów w Mu -
zycz nej Owczar ni w Ja wor -
kach 7–8 sierp nia 2009 ro ku
)l! ska Gru pa Blu eso wa na -
gra "a na st#p n! p"y t# Pe$ nia

S$o% ca z uj mu j! cym %pie wem
Agniesz ki *ap ki. Z p"yt Ja nek
za wsze by" dum ny i uwa $a" je
za swo je naj wi#k sze osi! -
gni# cia. Ostat ni!, zna ko mi t!
Ko lo ry Blu esa, na gra" – rów -
nie$ ze )l! sk! Gru p! Blu -
eso w! – nie ca "y rok przed
%mier ci!. Wzru sza j! ca jest
sym bo licz na, za my ka j! ca al -
bum prze sz"o sied mio mi nu to -
wa kom po zy cja Lesz ka Win -
de ra Ostat ni blu es.

W d&wi% kach

blu eso wych ma rze$

Mi "o %ni cy blu esa w wy da niu )l! -
skiej Gru py Blu eso wej i Kyk sa

nie mo gli, ani prze cie$ nie chcie li,
w tym ostat nim utwo rze czy ta& pro ro -
czej my %li. Ra czej wie rzy li w ko lo -
ry – któ re tak po trzeb ne s! lu dziom st!d,
któ re tak wy mow nie obec ne s! w ty lu
utwo rach na p"y cie. Mu zy ka na p"y cie
w sa mej rze czy jest wie lo barw na z uwa -
gi na oso bo wo %ci ar ty stów i ró$ ne sty -
li sty ki, któ rym na co dzie( ho" du j!.
Sku pio ne ra zem da j! je dy ny w swo im
ro dza ju nie po wta rzal ny efekt. Mi "o %ni -
cy )l! skiej Gru py Blu so wej ufa li, $e
na na st#p ny kr! $ek mu zy cy nie da dz!
im d"u go cze ka&. Sta "o si# ina czej. Te -
raz "a two o sym bo licz ne od czy ty wa nie
wy mo wy tek stów, ty tu "ów… Do szu ki -
wa nie si# zna cze(. Mo$ na si# na wet po -
ku si& o ta kie ukie run ko wa ne spoj rze nie
na ok"ad k# p"y ty. La ta te mu dziew czyn -
ki w ten spo sób wpi sy wa "y si# do pa -
mi#t ni ków: tekst – prze wa$ nie wier szy -
ka – by" oto czo ny wia nusz kiem
kwia tów, a pod spodem s"o wa:
„Na wiecz n! pa mi!t k# mi "e mu/mi -
"ej… wpi sa "a si#…”

„Ju$ lat czter dzie %ci je ste %my ra zem
w d'wi# kach blu eso wych ma rze(” 
– %pie wa" Ja nek Kyks Skrzek na tym
ostat nim kr!$ ku w utwo rze Za kl& ty
w kla wi sze. I ta kim ju$ dla nas po zo sta -
nie. Wy %pie wa" swój pra wie ca "y
%wiat – mi "o%&, ból, przy ja'( i t# sk no t#,
za tym co utra ci". Przez "zy, a cza sem
z przy mru $e niem oka. Pra wie ca "y... Nie

za po mn# blu esa – wie rzy li ar ty %ci ze )l! -
skiej Gru py Blu eso wej. I nie my li li si#.
Wci!$ bo wiem nie mo$ na omi n!& pa -
mi# ci! g"o su Jan ka Skrze ka, wci!$ bo -
wiem wy pe" nia my wy obra' ni! pu ste
miej sce na sce nie, wci!$ bo wiem pa li si#
Ma $a sza fi ro wa kar bid ka.
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Jan Skrzek z córk# Basi# i wnuczk# Zosi# (Bo'e Narodzenie 2010 r.).
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Katowice 
za Rüppella

t to Rüppell zo sta! bur mi strzem la -
tem 1874 r. W prze ci wie" stwie
do swo ich po przed ni ków – trzy -

dzie sto lat ków, by! sta tecz nym pa nem
pod pi#$ dzie si%t k#. Nad Ra w#, tak jak
i oni zo sta! prze nie sio ny s!u& bo wo, tym ra -
zem z da le kie go Lwów ka 'l% skie go. Za s!y -
n%! z rzut ko (ci, roz wa gi i oszcz#d ne go go -
spo da ro wa nia. Spra wo wa! ten urz%d a&
do (mier ci w 1889 r. Ja ko ma son uczest ni -
czy! w po li tycz nych mi ste riach ka to wic kiej
lo &y „Zum Licht im Osten”, ce le bro wa nych
przez mi strza Ri char da opro mie nio ne go bla -
skiem ma gicz nych ta li zma nów – cyr kla,
m!ot ka i w# giel ni cy. 15-let nia ma gi stra tu -
ra Rüppel la jest jed nym z bar dziej dra ma -
tycz nych roz dzia !ów w hi sto rii mia sta.
Prze trwa! w po tocz nej pa mi# ci nie miec kich
Ka to wic. A& do 1922 je go na zwi sko no si -
!a uli ca dzi( na zy wa na Wa wel sk%.

Przez ja ki( czas re zy do wa! w na ro& nym
do mu przy obec nej 3 Ma ja 13, wci%&
jesz cze pe! ni% cym funk cj# ra tu sza. Po kil -
ku mie si% cach, je sie ni% 1874 ro ku je go pry -
wat ne miesz ka nie, ga bi net i sa l# ob rad
miej skich rad ców prze nie sio no pod ad res
Frie drich platz 10 (obec nie: Ry nek), do bu -
dyn ku z dwu spa do wym da chem za pro jek -

to wa nym przez Kar la He in ze go. Tam te&
prze kwa te ro wa li swo je biu ra in ni urz#d ni -
cy ma gi stra tu i po li cja z In spek to rem Kar -
lem Mülle rem na cze le. 

Ju bi le usze, s!aw ny o"e nek 
i prze pro wadz ka

Je sie ni% 1875 ro ku mi ja !o 10-le cie Ka -
to wic. Po za uro czy sty mi ob ra da mi

w no wym ra tu szu, &ad nych hucz nych ani -
wer sa &y ma gi strat nie or ga ni zo wa!. Na -
to miast urz#d ni ka miej sco we go ka ta stru
re wi den ta Adol fa Ne pil ly’ego rocz ni ca za -
in spi ro wa !a do spo rz% dze nia ko lo ro we go
pla nu mia sta w ska li 1:2000. Z du &% do -
k!ad no (ci% uka zu je uli ce, do my i fa bry -
ki dzi siej sze go 'ród mie (cia. Na ma lo -
wa ny na du &e go for ma tu kar to nie
o wy mia rach 136 na 92 cm, po zo sta je naj -
star sz% ma p% Ka to wic, z du &ym wdzi# -
kiem pre zen tu j% c% bu dow le i szla ki ko mu -
ni ka cyj ne.

W pierw szym ro ku urz# do wa nia Rüppel -
la o 2 oso by zwi#k szy !a si# licz ba cz!on -
ków ma gi stra tu a tak &e licz ba cz!on ków
miej skiej ra dy. Nie zmie ni! si# tyl ko jej
prze wod ni cz% cy i gro no je go stron ni ków.

W 1876 r., w trze cim ro ku urz# do wa nia
Rüppel la, w!a dze miej skie (wi# to wa !y
$wier$ wie cze pra cy le kar skiej Ri char da
Holt ze go, rad cy sa ni tar ne go i esku la pa ubo -
gich. Z tej oka zji, je go na zwi skiem na zwa -
no dzi siej sz% uli c# Ma riac k%. Po my s!o daw -
c% za szczyt ne go wy ró& nie nia by! po dob no
bur mistrz. 

W tam tych dniach kro ni ki to wa rzy skie
i sa lo ny miej sco wej bur &u azji ko men to wa -
!y za (lu bi ny, 20 wio sen li cz% cej pan ny
Fran cisz ki von Tie le -Winc kler, cór ki Wa le -
ski i Hu ber ta – w ma ju 1876 ro ku wy da nej
za star sze go o 12 lat, chro no lo gicz nie pierw -
sze go ka to wic kie go lan dra ta ba ro na Han sa
Her ma na von Ber lepsch, pa na fi de iko mi su
na Klo ster Se ebach. Uro czy sto (ci we sel ne
od by wa !y si# w mie cho wic kim pa !a cu
Winc kle rów. Wte dy nikt jesz cze nie przy -
pusz cza!, &e po kil ku na stu la tach ener gicz -
ny sta ro sta z kre so wych Ka to wic zo sta nie mi -
ni strem han dlu i rze mio s!a w ber li" skim
rz% dzie kanc le rza Le ona Ca pri vie go. 

W tym te& ro ku z ma gi strac kiej ka mie -
ni cy przy Grund man n stras se 13 wy pro wa -
dzi !a si# lan dra tu ra. Kil ku dzie si# ciu urz#d -
ni ków ulo ko wa !o si# w no wo  wy bu do wa nej
re zy den cji przy Frie drichs stras se 45. Od tej
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po ry, a! do 1891 r., w daw nej bur mi -
strzow skiej sie dzi bie, nie gdy" pe# ni$ cej
ro l% ra tu sza miej skie go funk cjo no wa# ju!
tyl ko s$d i ka ta ster. 

W 1883 r. Rüppell "wi% to wa# srebr ny ju -
bi le usz s#u! by w pru skiej ad mi ni stra cji.
Kro ni karz od no to wa#, !e oj ciec mia sta
cie szy# si% po wszech n$ sym pa ti$, spon ta -
nicz nie ma ni fe sto wa n$ przez wszyst kich
miesz ka& ców. 

Pierw szy pro ku ra tor Ka to wic

W1879 r., w ra mach ogól no kra jo wej re -
or ga ni za cji wy mia ru spra wie dli wo -

"ci, rów nie! i w Ka to wi cach prze kszta# co -
no ko mi sj% s$ do w$ – pod no sz$c do ran gi
s$ du re jo no we go pierw szej in stan cji. Spra -
wo wa# ju rys dyk cj% na te re nie po wia tu ka -
to wic kie go. Mia# ob sa d% naj licz niej sz$
w mo nar chii pru skiej. Roz strzy ga #o tam
sied miu s% dziów. Od 1885 ro ku pro wa dzi#
re je stry han dlo we spó# dziel ni i wy ka zy
wzo rów. W tym cza sie bur mistrz i rad ni
miej scy pod j% li de cy zj% o bu do wie no we -
go gma chu dla ka to wic kich ar bi trów i ad -
wo ka tu ry. Roz po cz% to j$ jesz cze za !y cia
Rüppe la w 1888 r. W 3 la ta pó' niej zo sta#
od da ny do u!yt ku. Sta n$# u zbie gu dzi siej -
szej An drze ja i Mi ko #ow skiej. 

Zgod nie z ów cze sn$ prag ma ty k$ od 1879 r.
ja ko bur mistrz, Rüppel spra wo wa# tak !e
urz$d pro ku ra to ra po wia to we go. On w#a -
"nie otwie ra hi sto rycz ny po czet urz% do -
wych oskar !y cie li w Ka to wi cach. 

Prze my s!ow cy

Od1882 r. Ka to wi ce z czter na sto ma ty -
si$ ca mi miesz ka& ców s$ ju! nie tyl -

ko cen trum ad mi ni stra cyj nym po wia tu ale
tak !e o"rod kiem dys po zy cyj nym dla do sko -
na le pro spe ru j$ ce go prze my s#u. W po -
miesz cze niach ka to wic kie go Dwo ru Winc -
kle rów przy Zam ko wej roz po czy na j$ pra c%
in !y nie ro wie i urz%d ni cy za rz$ du Obe -
rschle si scher Berg - und Hütten man ni scher
Ve re in (Gór no "l$ skie go Zwi$z ku Prze my -
s#ow ców Gór ni czo -Hut ni czych) – zrze -
sza j$ ce go ka dr% tech nicz n$ prze my s#u
ci%! kie go. Przed la ty, jesz cze w Kró lew skiej
Hu cie, za #o !y cie lem sto wa rzy sze nia by#
Wil helm Grund mann, te raz sche d% po te -
"ciu prze j$# in!. Carl Mau ve. 

W la tach 80. re or ga ni za cji zo sta j$ pod -
da ne ce chy rze mie"l ni cze. Wy cho dz$
za rz$ dze nia re gu lu j$ ce obo wi$ zek ubez -
pie cze nia zdro wot ne go dla r% ko dziel ni -
ków. W lip cu 1886 ro ku od by# si% w Ka -
to wi cach Zjazd De le ga tów Zwi$z ku
Wschod nio nie miec kich Rze mie"l ni ków,
co po twier dzi #o pre sti! miej sco we go "ro -
do wi ska na zie miach kró le stwa Ho hen zol -
ler nów. Dla miej sco wych ho te la rzy i re -
stau ra to rów by #y to nie za po mnia ne dni
wiel kie go po wo dze nia i jesz cze wi%k -
szych pie ni% dzy. 

Na po cz$t ku lat 70. XIX wie ku Ka to wi -
ce sta wa #y si% te re nem eks pan sji lu dzi po -
my s#o wych i pra co wi tych. By# w"ród nich
Lu dwik Katz, "l$ ski (yd uro dzo ny w Tosz -
ku ko #o Gli wic. Cie szy# si% s#a w$ do "wiad -
czo ne go fa chow ca. Mia# za so b$ kil ka na "cie
lat prak ty ki go spo dar czej w naj wi%k szych
o"rod kach miej skich i prze my s#o wych ów -
cze sne go ce sar stwa ro syj skie go. Je go „Fa -
bry ka ro bót as fal to wych i po kry wa nia da -

chów” – miesz cz$ ca si% w War sza wie
przy uli cy Bie la& skiej – cie szy #a si% re no -
m$ tak !e po za gra ni ca mi im pe rium Ro ma -
no wów -Ol den bur gów. W 1875 r., w Ka to -
wi cach, tam, gdzie dzi siaj zbie ga si% uli ca
Dam ro ta i Kra si& skie go, otwo rzy# pierw sz$
na Gór nym )l$ sku – „Fa bry k% as fal tu, pa -
py da cho wej i drzew ne go ce men tu”. Je go
wy ro by uzy ska #y cer ty fi kat Kró lew skiej
Szko #y Tech nicz nej w Ber li nie i pod bi #y ry -
nek bu dow la ny nie miec kich Kre sów
Wschod nich. Urz% do wy atest pa p% Kat za
kwa li fi ko wa# ja ko ognio trwa #$. Po kry wa no
ni$ no wo cze sne eklek tycz ne a po tem se ce -
syj ne i mo der ni stycz ne ka mie ni ce naj za mo! -
niej szych w#a "ci cie li bu du j$ cych do my
na )l$ sku i w Niem czech. Pa p$ naj wy! szej
ja ko "ci by #y te! po kry te dwie ka to wic kie ka -
mie ni ce Kat za – przy obec nej War szaw skiej
i Sta ro miej skiej.

"y cie co dzien ne

W1874 ro ku ka to wi cza nie czer pa li
wo d% z po nad 1000 stud ni. Tyl ko one

za opa try wa #y kuch nie i umy wal nie do mo -
we – za rów no w go spo dar stwach wiej skich
jak i w ka mie ni cach "ród mie "cia. Mia #y
mu ro wa ne ocem bro wa nia os#o ni% te bla sza -
nym dasz kiem. By #y g#% bo kie na 3 a cza -
sem na 17 m. W ci$ gu 25 lat, w mie "cie
i w s$ sied nich gmi nach wy sch#o 60 ar cha -
icz nych uj%*. 

Od 1874 r. ksi% gar ska ofi cy na Got fry da
Si win ny wy da je co dzien ne cza so pi smo
„Kat to wit zer Ze itung”. Ka to wi cza nie pre -
nu me ru j$ dzie si$t ki ty tu #ów pra sy nie -
miec kiej uka zu j$ cych si% we Wro c#a wiu
i Ber li nie. Miej sco wi Po la cy s$ abo nen ta -
mi pe rio dy ków dru ko wa nych w War sza wie,
Po zna niu, Kra ko wie i Lwo wie a tak !e
w By to miu, gdzie Ka rol Miar ka re da gu je
„Ka to li ka”, kol por to wa ne go rów nie! przez
ka to wic kie skle py z ksi$! ka mi. Nie 'le
sprze da je si% „Ga ze ta Gór nosz l$ ska”
a od 1884 r., dru ko wa ne go tyc k$ frak tu r$
ale pi sa ne j% zy kiem Kra szew skie go, ewan -
ge lic kie „No wi ny Szl$ skie” wy da wa ne
we Wro c#a wiu przez pa sto ra Je rze go Ba du -
r% i wspie ra ne me ce na tem prof. Al fon sa Par -
czew skie go. Nad Ra w$, po pol sku wy cho -
dzi sta ro ka to lic ka „Praw da” a po 1876
„Przy ja ciel lu du” ks. Edwar da Wo #ow -
skie go.

O tym co i po ile ku po wa #o si% wte dy
w ka to wic kich skle pi kach z przy s#o wio -
wym „szwar cem, my d#em i po wi d#em” do -
wia du je my si% z re kla my !y dow skie go kup -
ca za miesz czo nej w „Ka to li ku”.

„S. Alt man w Ka to wi cach na prze ciw
ka to lic kie go ko "cio #a sprze da je nad zwy -
czaj ta nio swo j$, za po mo c$ ma szy ny pa -
ro wej pa lo n$ ka w%. Funt cu kru po 31 fen.
Funt fa ry ny po 29 fen. Funt pa lo nej ka -
wy 1,30 M. Funt per #o wej ka wy 1,4 M.
Funt cy ko rii 45 #u tów 15 fen. Funt praw -
dzi wej ka wy Franc ka Franc kaf fee 15 fen.
Funt ry !u 15 fen. Funt gro chu Vic to ria 11
fen. Funt "li wek 15 fen. Funt wiel kich ro -
dzyn ków 25 fen. Funt zie lo ne go my -
d#a 15 fen. Funt naj lep sze go kroch ma lu
psze nicz ne go 24 fen. Funt Ora nien burg -
skie go my d#a 23 fen. Funt naj lep szej so -
dy 5 fen. Funt "wiec pa ra fi no wych (pacz -
ka) 30 fen. Prócz te go udzie lam ka! de mu
od bior cy przy 3 mrk ra ba tu 10 fe ny gów”.
(Ka to lik, nr 19 z 6 mar ca 1885 r.) 

Za ka den cji Rüppe la co raz wy ra' niej za -
ry so wu je si% prze pa"* po mi% dzy bur !u azj$
a bie do t$. W"ród pro le ta riu szy „Ma ni fest
ko mu ni stycz ny” Mark sa sta je si% rów nie
po pu lar ny jak mo dli tew nik. Na ra sta kry -
zys go spo dar czy. Po dat ki wzra sta j$ trzy -
krot nie. Po wi%k sza si% licz ba d#u! ni ków
i przy mu so wych li cy ta cji. Naj pierw gwa# -
tow nie zwy! ku j$ a za raz po tem dra stycz -
nie spa da j$ ce ny wy naj mu lo ka li. Zi m$
i na przed wio "niu 1877 ro ku, do miej skie -
go la za re tu z czter na sto ma #ó! ka mi zg#a -
sza si% nie mal 1200 ofiar ty fu su pla mi ste -
go. Pra wie 120 umie ra. Mia sto za gro !o ne
upad kiem opusz cza j$ za mo! ni kup cy
i prze my s#ow cy. Lu dzie !y j$ w nie do stat -
ku, tra c$ pra c% i da chy nad g#o w$. Na si -
la j$ si% kra dzie !e. Ich przy czy n$ by# g#ód.
Je sie ni$ 1875 r. na ka to wic kim tar go wi sku
kra marz do tkli wie po bi# ch#op ca, któ ry pró -
bo wa# ukra"* s#od k$ bu# k%. W tym cza sie
Za rz$d Po wszech ne go Zwi$z ku Ko biet
(Der Vor stand des al l ge me inen Frau en -Ve -
re ins) opie ku j$ cy si% gru p$ 175 dzie ci, wy -
sto so wa# dra ma tycz n$ ode zw% wzy wa j$c
do zbiór ki odzie !y zi mo wej i pie ni% dzy
na bez p#at n$ zu p% dla bied nych.

Od 1875 ro ku w Ka to wi cach po !a ry ga -
si# Ochot ni czy Zwi$ zek Stra !ac ki i Ra tow -
ni czy. Do po go rzel ców p% dzi li kon nym za -
prz% giem a ogie& t#u mi li wo d$ b$d'
pia chem. W oko li cy dzi siej szej uli cy
Sien kie wi cza, stra !a cy mie li wie !%, z któ -
rej ob ser wo wa li mia sto aby jak naj ry chlej
wy pa trzy* czer wo ne go ku ra. W tam tych
la tach wal czy li z p#o mie nia mi tra wi$ cy mi
ho tel „De Prus se”, m#yn pa ro wy przy dzi -
siej szej M#y& skiej i tar tak bra ci Gold ste -
inów. Do ich obo wi$z ków na le !a #o te!
udzie la nie pierw szej po mo cy me dycz nej
w na g#ych przy pad kach. 

W tym cza sie otwar to w Ka to wi cach
przed sta wi ciel stwa to wa rzystw ubez pie cze -
nio wych z Hal le i Go thy, po wsta #y tak !e
ma #e kan to ry, zaj mu j$ ce si% obie giem pie -
ni$ dza, udzie la niem drob nych po !y czek itp. 

Uli ca mi kur so wa #o 26 kon ce sjo no -
wa nych do ro !ek. Fia krów obo wi$ zy wa#
re gu la min za twier dzo ny przez w#a dze
mu ni cy pal ne. Pod le ga li za rz$ do wi po li -
cji. Ich atry bu ty to: ka pe lusz z wiel kim
ron dem, pe le ry na i bi czy sko. Mie li obo -
wi$ zek do pro wa dza nia ko ni na okre so -
we ba da nia we te ry na ryj ne. G#ów ne po -
sto je znaj do wa #y si% przed dwor cem
ko le jo wym, obok ra tu sza w Ryn ku,
przed bu dyn kiem lan dra tu ry przy dzi siej -
szej War szaw skiej 45 oraz przed s$ dem
re jo no wym przy obec nej 3. Ma ja 13.
W s$ siedz twie sta #y be to no we lit fa sy, s#u -
py og#o sze nio we okle ja ne pla ka ta mi
i afi sza mi ob wiesz cza j$ cy mi naj wa! -
niej sze de cy zje w#adz miej skich i po wia -
to wych a tak !e im pre zy ar ty stycz ne.
Nie mal wszyst kie za ka mar ki "ród mie "cia
o"wie tla #y ga zo we la ta ren ki za si la ne
przez za k#ad Krem skie go zlo ka li zo wa ny
przy uli cy dzi" zwa nej Wo je wódz k$.

W 1876 r. ka to wic cy Niem cy or ga ni zu -
j$ Sto wa rzy sze nie dla Krze wie nia J% zy ka
Nie miec kie go i Nie miec kiej Kul tu ry. Jest
oczkiem w g#o wie dr. Holt ze go, któ ry
wraz z te "ciem Grund man nem, ju! kil ka -
na "cie lat wcze "niej po sta no wi# ucy wi li zo -
wa* miej sco wych au to chto nów. „Umac nia -
nie” niem czy zny jest do brze wi dzia ne
i po pie ra ne przez w#a dze ad mi ni stra cyj ne
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re jen cji opol skiej. Mi mo sprzy ja j! cej ko -
niunk tu ry, sto wa rzy sze nie zo sta je roz wi! -
za ne w 6 lat pó" niej. Jed nak ide olo gia ger -
ma ni za cji na ro do wo #ci tu byl czych,
na no wo o$y je w ostat niej de ka dzie
XIX wie ku. Idee pan ger ma ni zmu b% dzie
pro pa go wa&, za wi! za ny w 1891 r., All
Deut scher Ver band.

Dzie ci ucz! si% w dwu szko &ach wy zna -
nio wych. Kie row ni kiem ewan ge lic kiej
jest Gürich a ka to lic kiej – Wa gner. 

Od 1879 r. bro war pa ro wy Edwar da We -
nze la, przy obec nym pla cu Wol no #ci, sta -
je si% co raz bar dziej po pu lar nym miej scem
spo tka' to wa rzy skich. Po wsta je tu ch%t nie
od wie dza na pi wiar nia, re stau ra cja i dom
kon cer to wy z au dy to rium na 500 osób,
do któ re go od 1883 r. przy lgnie dum na na -
zwa Re ich shal le – Ha la Rze szy.

Pod pr! gie rzem kl" twy

Sta ro ka to li ków pro bosz cza Ka mi' skie -
go, mo dl! cych si% w swo jej #wi! ty ni

przy ów cze snej Karl stras se, ota cza &a au -
ra nie uf no #ci. W cza sach woj ny o rz!d
dusz, któ ra prze sz&a do hi sto rii pod na zw!
„kul tur kampf”, li nie fron tu prze bie ga &y tak -
$e w ser cach i umy s&ach miesz ka' ców tej
oko li cy. Bo ja" li wi prze chod nie ze zgro z!
spo gl! da li na pru ski mur bu dow li, któ ra
od kil ku lat by &a przy byt kiem ka p&a nów
wy kl% tych przez bi sku pa i pa pie $a. 

„W ma ju 1875 r. plot ka, któ ra wy wo &a -
&a po wa$ ne roz ru chy przed bu dyn ka mi
szkol ny mi w sze re gu miej sco wo #ciach
Gór ne go (l! ska, skie ro wa na by &a i ob li czo -
na na skom pro mi to wa nie Ka mi' skie go.
G&o si &a ona, $e Ka mi' ski b% dzie cho dzi&
po szko &ach i prze pi sy wa& dzie ci na sta ro -
ka to li cyzm, a tym, któ re si% nie prze pi sz!,
obe tnie $e la zn! szta b! r% ce lub no gi al bo
je wy ka stru je.” – pi sze Zdzi s&aw Sur -
man, je den z dzie jo pi sów nie po kor nej
wspól no ty.

Sta ro ka to li cy sta no wi li zde cy do wa n!
mniej szo#) wy zna nio w!. By &o ich oko &o
3 ty si! ce. Tam tej wio sny, m&o dy kra kow -
ski ma larz Ka je tan Sa ry usz po dró $u j!c do -
ro$ k! do Kró lew skiej Hu ty od wie dzi&
mia stecz ko nad Ra w!. 

„W Bo $e Cia &o by li #my w Ka to wi cach
na pro ce sji. Uro czy sto#) ta od by wa &a si%
z praw dzi wym na masz cze niem; ksi% $a

s! to lu dzie #wia tli, któ rzy po ko' czy li uni -
wer sy te ty. Pro ce sja od by &a si% z ca &!
pom p!, gdy$ t&um 27-ty si%cz ny ma ni fe sto -
wa& wte dy prze ciw ko par tii sta ro ka to li -
ków.”

#y dzi w Ka to wi cach

W1882 r. ja ko pierw sza na kon ty nen -
cie eu ro pej skim po wsta &a $y dow ska

lo $a ma so' ska w Ber li nie. Ja ko dru ga, ju$
w na st%p nym ro ku – lo $a „Con cor dia”
w Ka to wi cach. By &a jed nym z ogniw
#wia to wej or ga ni za cji o na zwie B’nei
B’rith – sy no wie przy mie rza. Na zy wa no j!
te$ „Bun des Bru der” (Zwi! zek Bra ter -
ski). By &a in sty tu cj! in te gru j! c! eli ty #ro -
do wisk $y dow skich. 

W 1884 r., zwo &a no do Ka to wic – mi% -
dzy na ro do w! kon fe ren cj% de le ga tów
Cho ve vej Si jon – Ru chu Mi &o #ni ków Sy -
jo nu, któ ry po la tach do pro wa dzi&
do zjed no cze nio we go kon gre su w Ba zy -
lei i po wsta nia mi% dzy na ro do wej or ga ni -
za cji sy jo ni stycz nej ini cju j! cej na ro dzi -
ny pa' stwa Izra el. Ob ra dy od by wa &y
si% w ho te lu An to na Kle men za, na ro gu
M&y' skiej i Sta wo wej, na prze ciw miej -
sca, w któ rym do pie ro 10 lat pó" niej wy -
bu do wa no ho tel „Ka iser hof”. Ka to wi -
czan, na tym fo rum re pre zen to wa li
Mo ritz Mo ses, Se lig Freu thal, Sa lo mon
Friedländer oraz Adolf Löbin ger.

Wy bór Ka to wic na miej sce hi sto rycz -
ne go spo tka nia #wiad czy& o eu ro pej -
skim au to ry te cie tu tej szej gmi ny wy zna -
nia moj $e szo we go. Jej cz&on kom
po wie rza no wy so kie god no #ci we w&a -
dzach mia sta i po wia tu. Spo #ród oko &o 90
rad nych miej skich ja cy de cy do wa li o lo -
sach mia sta w la tach 1866-1891 a$ 30 by -
&o Izra eli ta mi. Ucho dzi li za naj bo gat -
szych w Niem czech. Utrzy my wa li
o$y wio ne kon tak ty han dlo we z za chod -
ni mi pro win cja mi ce sar stwa Wil hel mi' -
skie go a tak $e z im pe rium ro syj skim.
Han del i ho te le znaj do wa &y si% g&ów nie
w ich r% kach. 

Bli $ej no wo cze snej Eu ro py

Poro ku 1880, roz po cz% to bu do wa nie
do mów o trzech pi% trach. O jed n!

kon dy gna cj% pod wy$ sza no ist nie j! ce ju$

ni$ sze bu dyn ki. Te raz zdo bi &y je ele wa -
cje o bo gat szej for mie ar chi tek to nicz nej.
Na po dwór kach wci!$ jesz cze kró lo wa -
&y stud nie. Do pie ro w 1887 do pro wa dzo -
no pierw szy wo do ci!g; wo d% pom po wa -
no do ogrom ne go zbior ni ka na szczy cie
Ka mion ki Ka tow skiej (obec nie: wzgó rze
Ko #ciusz ki), a stam t!d na miej skie 
po se sje. 

W 1881 r. nad uli c! #w. Ja na za wis& mo -
nu men tal ny, sta lo wy wia dukt ko le jo wy,
po któ rym prze ta cza &y si% wiel kie pa ro wo -
zy, zie j! ce ogniem i dy mem. Ci! gn% &y
za so b! wa go ny – oso bo we, po ma lo wa ne
na cha rak te ry stycz ny bru nat ny ko lor i pocz -
to we w ja skra wo $ó& tej bar wie. 

W 1887 r. Ka to wi ce do cze ka &y w&a snej
roz mów ni cy te le fo nicz nej. Naj da lej, mo$ -
na z niej by &o dzwo ni) do Ny sy, Wa& brzy -
cha i Wro c&a wia. Do ogól no nie miec kiej sie -
ci abo nen tów, Gór ny (l!sk pod &! czo no
do pie ro w ostat nim dzie si% cio le ciu
XIX wie ku. 

Nie we wszyst kim Ka to wi ce by &y
w czo &ów ce i na me dal. „Mia sto na sze gor -
li wie sta ra si% upi%k sza) plac oka la j! cy ko -
#ció& ka to lic ki, któ ry za ra zem jest praw -
dzi w! ozdo b! mia sta. Urz! dza j! obec nie
wzd&u$ uli cy Fry de ry kow skiej pi%k ny
szta kiet $e la zny. Ale z dru giej stro ny za -
chod niej owe go pla cu znaj du je si% miej -
sce b% d! ce praw dzi w! gno jow ni! – miej -
sce owo jest w&a sno #ci! rad cy sa ni tar ne go
dr. Holt ze” – 1 li sto pa da 1879 ro ku ,,nie
prze bie ra j!c w s&o wach ubo le wa& pu bli -
cy sta wy cho dz! cej w By to miu „Ga ze ty
Gór nosz l! skiej” ks. Fran cisz ka Pszy ni -
czy' skie go. 

Nie wie le le piej by &o pó& to ra ro ku pó" -
niej: „W Ka to wi cach mo$ na na wet ocza -
mi ogl! da), $e ko #ció& ka to lic ki de ska mi
za bi ty. Uli ca pro wa dz! ca pro sto od dwor -
ca $e la zne go do ko #cio &a zo sta &a no -
wym p&o tem od gro dzo na w ca &ej sze ro -
ko #ci na sa mym ko' cu to jest w&a #nie
przed pro bo stwem i ko #cio &em. Grunt pu -
sty przed ko #cio &em na le $a& do p. dr. Holt -
ze go, a te raz na le $y do je go te #cia p.
Grund ma na” – skar $y& si% re dak tor po -
czyt ne go ty go dni ka. (Ka to lik 10 V 1881
nr 36).

Po nad 20 lat urba ni zo wa ne Ka to wi ce
wci!$ jesz cze by &y mia stem kon tra stów, nie
wy ró$ nia j! cym si% ni czym szcze gól -
nym – co zda je si% po twier dza) au tor ha -
s&a „Kat to witz” za miesz czo ne go w po pu -
lar nej nie miec kiej en cy klo pe dii „Mey ers
Lek si kon” opu bli ko wa nej w ro ku 1889,
ostat nim ro ku urz% do wa nia bur mi strza
Rüppel la. 

„Kat to witz, mia sto po wia to we w opol -
skiej re jen cji Prus, nad rze k! Ra w! w% ze&
ko mu ni ka cyj ny li nii Ko" le – O#wi% cim
oraz pru skiej ko lei miej skiej Nen dza – Ka -
to wi ce, 272 m n.p.m., ma je den ewan ge -
lic ki, je den ka to lic ki i je den sta ro ka to lic -
ki ko #ció&, Sy na go g%, s!d re jo no wy,
gim na zjum, za k&ad bu do wy ma szyn ko le -
jo wych, hu ty $e la za i cyn ku, tar ta ki, za k&ad
im pre gna cji drew na, mle czar ni%, ce giel ni%
pa ro w!, przed si% bior stwa pro wa dz! ce han -
del w% glem i drew nem. 

W 1885 14200 miesz ka' ców (2482
ewan ge li ków, 10140 ka to li ków i 1576
$y dów).”

!

Pierwszy ratusz miejski przy obecnej ulicy 3 Maja, 1874.
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Uroki 
dyktatury

• Ko zy, wiel b!" dy i li bij skie 

re mi ni scen cje 

Na prze !o mie sierp nia i wrze -
"nia 2006 ro ku tra fi !em po raz pierw -
szy do Li bii, a do k!ad niej do Wiel kiej
Arab skiej Lu do wej Li bij skiej D#a ma -
hi ryi – bo tak brzmia !a ofi cjal na na -
zwa pa$ stwa. Kra jem rz% dzi! wów -
czas nie po dziel nie pu! kow nik Mu am -
mar al -Kad da fi, syn pa ste rza i ho -
dow cy wiel b!% dów oraz kóz. Za wo -
do wy re wo lu cjo ni sta, któ ry w 1969
ro ku oba li! kró la Idri sa I. Swo j% sie -
dzi b&, czy li sys tem be to no wych bu -
dyn ków i bun krów, ulo ko wa! w sa -
mym "rod ku sto !ecz ne go Try po li su.
Na wet nie wpraw ny ob ser wa tor do -
strze ga! licz ne wie #e kon tro l ne,
gniaz da ka ra bi nów ma szy no wych,
otwo ry strzel ni cze, sta dio no we
o"wie tle nie. A jed nak po dró# po tym
po li cyj nym i zbó jec kim pa$ stwie
cho' uci%# li wa by !a wzgl&d nie bez -
piecz na. Utra pie nia wy ni ka !y z ci% -
g!ych kon tro li cu dzo ziem ca, do któ -
rych upraw nio nych by !o a# 16 for ma -
cji mun du ro wych. 

• Od ra #a j" cy, brud ni, $li?

Po do ko na nym w pa( dzier ni ku 2011
ro ku lin czu na dyk ta to rze prze sta !a
w!a "ci wie ist nie' Li bia, roz pa da j%c si&
jak do mek z kart na kil ka nie uzna wa -
nych przez spo !ecz no"' mi& dzy na ro -
do w% pa$ ste wek. Po dob ne lo sy spo -
tka !y Irak, któ re go okrut ny swa wol -
nik Sad dam Hus se in, zo sta! po wie szo -
ny przez, na zwij my ich wiel ko dusz -
nie, re wo lu cjo ni stów w 2006 ro ku.
Na gru zach te go pa$ stwa i na te ry to -
rium Sy rii, któ rej frag men ta mi za rz% -
dza Ba szar al -As sad, po wsta! nad zwy -
czaj bru tal ny Ka li fat Is lam ski i Le -
wan tu, zna ny mi& dzy in ny mi z de ka -
pi ta cji nie wier nych, do ko ny wa nych
wca le nie rzad ko przez dzie ci. Nie spo -
koj ny, po oba le niu pre zy den ta Ho sni
Mu ba ra ka w ro ku 2011, jest Egipt, re -
gio nal ne mo car stwo, tar ga ne te raz
kon flik ta mi spo !ecz ny mi, re li gij ny mi
i po li tycz ny mi. A le d wie kil ka ty go -
dni te mu by li "my "wiad ka mi za ma chu
na tu ry stów zwie dza j% cych tu ne zyj sk%
chlu b& mu ze al n% – Bra do. 17 grud -
nia 2010 ro ku wy bu ch!a w tym kra -
ju fa la pro te stów prze ciw ko bie dzie,
in fla cji, bez ro bo ciu, do pro wa dza j%c
do oba le nia rz% dz% ce go od po nad 20
lat pre zy den ta Zi na el -Abi di na Ben
Ale go i je go ba ni cji.

• M" dro %ci pi ja ne go Dan to na

Wszyst kie te zda rze nia sk!a nia j%
do sta wia nia licz nych py ta$, na któ -

re za pew ne nie ma jed no znacz nej
od po wie dzi. Czy le piej jest #y' w kra -
ju rz% dzo nym dyk ta tor sko, w pe! ni re -
#i mo wo, ale z gwa ran cj% in te gral no -
"ci te ry to rial nej pa$ stwa oraz wzgl&d -
nie pew ne go bez pie cze$ stwa eg zy -
sten cjal ne go? Czy mo #e si& oka za',
#e re wo lu cje – jak zwyk! ma wia'
zw!asz cza w sta nach nie trze( wo "ci
Geo r ges Dan ton – nie tyl ko po #e ra j%
w!a sne dzie ci, ale ruj nu j% kra je, fun -
da men tal nie dzie l% spo !e cze$ stwa
i na kr& ca j% spi ra l& ludz kiej nie na wi -
"ci. Czy fa tal ne skut ki czy nów re wo -
lu cyj nych re kom pen so wa ne s% przez
pó( niej sze osi% gni& cia cy wi li za cyj ne,
oby wa tel skie i po li tycz ne? Mam wie -
le w tym za kre sie w%t pli wo "ci i nie za -
wsze po dzie lam zda nie, #e g!os lu du
jest g!o sem Bo ga (Vox po pu li, vox
Dei).

• Za wód: bu rzy ciel po mni ków

Ana li zu j%c zda rze nia w pa$ stwach
arab skich do strzec mo# na kil ka pod -
sta wo wych pra wi d!o wo "ci. Przede
wszyst kim naj le piej wy cho dzi bo -
jow ni kom oba la nie dyk ta tu ry, nisz -
cze nie po mni ków i po s% gów, de kon -
struk cja iko no gra fii z prze sz!ej epo -

ki oraz po ka zo we pro ce sy s% do we.
Zde cy do wa nie go rzej – kon so li da cja
wo kó! na pra wy pa$ stwa, je go in sty -
tu cji i per so ne lu. Mo# na na wet za -
ry zy ko wa' twier dze nie, #e nie po sia -
da j% oni czy tel nej wi zji przy sz!o "ci,
ani te# spe cjal nie si& ni% nie przej -
mu j%. Roz pad usta lo nych do t%d re -
gu!, na zy wa ny w so cjo lo gicz nym
#ar go nie ano mi%, czy li sta nem bez -
pra wia, po wo du je, #e po ja wia j% si&
for ma cje eks tre mal ne za pra sza j% ce
do ko ope ra ty wy bez ro bot nych, sfru -
stro wa nych, #y j% cych w bie dzie
i po czu ciu bez sil no "ci. Ka !ach i #o! -
nier ski uni form pod no sz% sa mo za do -
wo le nie i po czu cie wspól no to wej
przy na le# no "ci. Oczy wi "cie w"ród
arab skich eks tre mi stów bez tru du
zna le(' mo# na oso by do brze wy -
kszta! co ne, po cho dz% ce z za mo# nych
ro dzin miesz cza$ skich, od lat wpi -
sa nych przy tym w kul tu r& eu ro pej -
sk%. Ale to nie oni two rz% mi& so ar -
mat nie. Ra czej pe! ni% funk cje ide olo -
gicz ne i men tor skie, przy go to wu j%c
ko lej ne za ma chy oraz od ra #a j% ce
eg ze ku cje. 

• Szewc z Efe zu 

i pi lot Ger man wings: elip sa

To spo sób na pu blicz ne za ist nie nie,
de mon stra cja od ra zy wo bec Za cho du
i na dzie ja na zba wie nie wiecz ne.
War to jed nak przy tym pa mi& ta', #e
ta ka po sta wa zna na by !a ju# w an ty -
ku. Szewc z Efe zu, mia sta ulo ko wa -
ne go dzi siaj w Tur cji, pra gn%c s!a wy
i nie "mier tel no "ci pod pa li! w czwar -
tym stu le ciu przed Chry stu sem, "wi% -
ty ni& Ar te mi dy, wten czas je den z sied -
miu cu dów "wia ta. W li te ra tu rze na -
uko wej okre "la ny jest mia nem pierw -
sze go ter ro ry sty. Nie wiem jak w tym
kon tek "cie na zwa' An dre asa Lu bit za
dru gie go pi lo ta sa mo lo tu, któ ry naj -
praw do po dob niej w sa mo bój czym
sza le za mor do wa! 149 ko lej nych
osób. Czy to ozna cza, #e mor der cze
in stynk ty to wa rzy sz% cz!o wie ko wi
od za wsze. S% wiecz ne, nie zmien ne
i nie znisz czal ne i nie przy pi sa ne wy -
!%cz nie arab skim ra dy ka !om? Sta -
wia j%c ta kie py ta nie wra ca my do sie -
dem na sto wiecz ne go spo ru fi lo zo ficz -
ne go mi& dzy To ma szem Hob be sem
i Joh nem Loc ke. Ten pierw szy by!
prze ko na ny, #e cz!o wiek jest isto t%
nie ro zum n%, agre syw n% i nisz cz% c%.
Ten dru gi za k!a da!, #e ka# da jed -
nost ka ob da rzo na jest ro zu mem, ra -
tio, któ ry po zwa la jej na spo !ecz ne
funk cjo no wa nie. Kto z nich mia! ra -
cj&? Oto jest py ta nie. 

!



24

– 13 mar ca 2015 ro ku przy je cha!
pan wraz z ro dzi n" do Ka to wic
na wer ni sa# „Pa we! Stel ler – ar ty sta
de por to wa ny”. Jak pan wspo mi -
na ten dzie$?

– Udzia! w wer ni sa "u to by !o bar dzo
po ru sza j# ce prze "y cie. Na d!u go po zo -
sta nie w mo jej pa mi$ ci. Sam po mys!
zor ga ni zo wa nia wy sta wy, uczy nie nia
Paw !a Stel le ra jed n# z twa rzy tra ge dii
ty si$ cy Gór no %l# za ków to bar dzo do -
bry po mys!. Wy sta wa zo sta !a zor ga ni -
zo wa na wy j#t ko wo pie czo !o wi cie.

– Bli sko dwa dzie %cia lat te mu
pi sa! pan (tak #e w mie si&cz ni ku
„'l"sk”) w ar ty ku le „Naj d!u# sza

po dró#”, #e oko licz no %ci de por to -
wa nia pa$ skie go oj ca by !y nie ja sne.
Czy przez ten czas co% si& zmie ni -
!o? Po ja wi !y si& ja kie% no we szcze -
gó !y? 

– Nie wie le. Usta li li %my ju" wcze -
%niej, "e praw do po dob nie do de por ta -
cji móg! si$ przy czy ni& kon takt z daw -
nym uczniem, któ ry by! urz$d ni kiem
i po ma ga! oj cu za !a twi& do ku men ty dla
bra ta Fran cisz ka, wy wie zio ne go w cza -
sie oku pa cji na ro bo ty przy mu so we.
Za pi sa! w swo im no te sie na zwi sko
i ad res oj ca obie cu j#c wy ja %ni& spra -
w$. Za miast nie go w miesz ka niu zja -
wi! si$ "o! nierz NKWD. Oka za !o si$,

Ze STE FA NEM STEL LE REM roz ma wia MA REK LYSZ CZY NA

Pa we! Stel ler
– ar ty sta de por to wa ny,
pa mi$& przy wró co na

13 mar ca 2015 w Mu zeum Hi sto rii Ka to wic otwar to wy sta w! „Pa we" Stel ler – ar ty sta de por to wa -

ny”, przy wra ca ona pa mi!# o wy da rze niach, któ re wpi sa "y si! trwa le w tra gicz n$ hi sto ri! Gór ne go

%l$ ska. Na zdj! ciu od le wej syn Paw "a Stel le ra – Ste fan Stel ler i dy rek tor MHK dr Ja cek Sie bel.

"e daw ne go ucznia aresz to wa no
pod pre tek stem szpie go wa nia na rzecz
ob ce go wy wia du, a oj ca praw do po dob -
nie wy wie zio no za kon tak ty ze szpie -
giem.

– Czy pa na oj ciec – Pa we! Stel ler
po wra ca! w swo ich wspo mnie niach
do okre su po by tu na Sy be rii?

– Bar dzo nie ch$t nie. Nie chcia! "y&
prze sz!o %ci#. Uwa "a! czas oku pa cji
i de por ta cji za zmar no wa ny pod wzgl$ -
dem ar ty stycz nym.

– Na wy sta wie zo sta !y za pre zen to -
wa ne mi& dzy in ny mi por tre ty, któ -
re Pa we! Stel ler wy ko na! na Sy be rii.
Ich po tom ko wie by li rów nie# obec -
ni na wer ni sa #u. Czy Pa we! Stel ler
utrzy my wa! po po wro cie kon tak ty
z to wa rzy sza mi ze s!a nia?

– Nie za bar dzo. Po po wro cie do kra -
ju oj ciec za j#! si$ twór czo %ci#. Chcia!
po so bie zo sta wi& jak naj wi$ cej. Bar -
dzo in ten syw nie pra co wa!. 

– Kie dy pa na oj ciec wró ci! je sie -
ni" 1946 ro ku za sta! w Ka to wi cach
ju# zu pe! nie in n" rze czy wi sto%(. Jak
si& w niej od na laz!?

– Okres sta li now ski mo" na na -
zwa& jed nym z naj bar dziej po nu -
rych we wspó! cze snej hi sto rii Pol ski.
Oj ciec by! ju" wte dy doj rza !ym ar ty -
st#. Po sta no wi! ca! ko wi cie po %wi$ ci&
si$ sztu ce. Ce ni! so bie co raz bar dziej
nie za le" no%&. No wi ar ty %ci po cz#t ko -
wo pa trzy li na oj ca po dejrz li wie.
Uwa "a li, "e „mu sia! co% prze skro ba&,
sko ro go wy wie' li”. Je go przed wo -
jen ne za s!u gi dla sztu ki nie li czy !y
si$, a kry ty ka nie za uwa "a !a je go
prac. Mi mo to przy j$ to go do Zwi#z -
ku Ar ty stów Pla sty ków. Mu sia! zda&
eg za min z ksi#" ki pt. „Hi sto ria
Wszech zwi#z ko wej Ko mu ni stycz -
nej Par tii”. W ra zie nie zda nia gro zi -
!y oj cu ja kie% bli "ej nie okre %lo ne
sank cje. Ja tak "e mu sia !em zda wa&
ta ki eg za min na uczel ni. Obaj strasz -
nie si$ m$ czy li %my. Oj ciec mu sia! si$
na wet za mkn#& w pra cow ni na kil ka
dni, aby t$ wie dz$ przy swo i& w wy -
star cza j# cym stop niu. Ta kie to by !y
cza sy. (y! pra c#, sztu k#. Fa scy no wa!
go )l#sk. Zno wu sta! si$ kro ni ka rzem
ro dzin nej zie mi. I to si$ dla nie go tak
na praw d$ li czy !o.

– W me diach cz& sto po ja wia si&
bar dzo sp!y co na hi sto ria po mni ka
dla Ar mii Czer wo nej. Ja ka by !a
praw dzi wa hi sto ria tej wy ko na nej
na roz kaz ge ne ra !a Za wadz kie go
rze) by?

– Oj ciec za pro jek to wa! po mnik
i zna laz! je go wy ko naw c$ – spe cja li -
zu j# ce go si$ w wy ko na niu na grob ków.
Dzi$ ki te mu po mnik sta n#! w ter mi nie
wy zna czo nym w roz ka zie ge ne ra !a Za -
wadz kie go – w ci# gu 3 dni. Praw do -
po dob nie, gdy by oj ciec nie zd# "y!, gro -
zi! by mu s#d po lo wy. 
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– Wró! my do twór czo "ci Paw #a
Stel le ra. Czy po byt w obo zie wp#y -

n$# na styl je go pra cy twór czej?

– Wy da je mi si!, "e nie bar dzo,

cho cia" nie stwo rzy# ju" po woj nie tak

pe# nych wy ra zu por tre tów. Za sta na wia -

#em si! wie le ra zy cze mu nie kon ty nu -

uje swe go cy klu wspa nia #ych g#ów 

– por tre tów. Nie ma na to jed no znacz -

nej od po wie dzi. Mo "e przy czy ni #y si!
do te go prze "y cia oku pa cyj ne, de por -

ta cja na Sy be ri!, mo "e $mier% mo jej

mat ki.

– Wspo mnia# pan, %e wy wóz k&
prze trwa li nie naj sil niej si fi zycz nie, ale

psy chicz nie. Pa we# Stel ler by# cz#o wie -

kiem g#& bo ko wie rz$ cym, czy ta wia -

ra po ma ga #a mu prze trwa!?
– Oj ciec by# tro ch! mi sty kiem, a tro -

ch! fi lo zo fem. Mia# g#! bo k& wia r!
w swój po wrót. Stwo rzy# co$ w ro dza -

ju ba rie ry wo kó# sie bie nie do pusz cza -

j&c z#ych my $li. Jed no cze $nie, po cie -

sza# in nych, po ma ga# im, dzie li# si!
"yw no $ci&. Wszyst ko cze go do $wiad -

czy# po zwo li #o mu na po g#! bie nie

wia ry w Bo ga.

– O Tra ge dii Gór no "l$ skiej do pie -

ro za czy na my mó wi! otwar cie. By#
pan w Cen trum Do ku men ta cji De -

por ta cji Gór no "l$ za ków do ZSRR

w Ra dzion ko wie. Jak pan ode bra# to
miej sce? Ja kie emo cje to wa rzy szy -

#y tej wi zy cie?

– Wy sta wa w Cen trum w Ra dzion -

ko wie jest $wiet nie zro bio n& eks po zy -

cj&, któ r& d#u go si! pa mi! ta. Zwie dza -

nie jej by #o g#! bo kim prze "y ciem dla

ca #ej na szej ro dzi ny. To do bry przy k#ad

na do tar cie do m#o de go po ko le nia

z prze ka zem fak tów do ty cz& cych na -

szej pol skiej hi sto rii. Wi dzia #em to ob -

ser wu j&c re ak cj! mo jej dwu na sto let niej

wnucz ki. 

– Rok 2015 – rok ob cho dów Tra -

ge dii Gór no "l$ skiej jest wy j$t ko wy,

przy wra ca my pa mi&! o ofia rach

tam tych wy da rze'. Ta kie Cen trum,

jak w Ra dzion ko wie, czy ta ka wy sta -

wa jak „Pa we# Stel ler ar ty sta de por -

to wa ny” to ele men ty przy wra ca nia

tej pa mi& ci. Co jesz cze mo %e my

zro bi!, %e by ko lej ne po ko le nia nie

za po mnia #y?

– Trze ba o tych spra wach mó wi%, pi -

sa% w spo sób do st!p ny dla m#o de go

po ko le nia. Cen trum w Ra dzion ko -

wie po win no by% zna ne w ca #ej Pol -

sce, po win ny tu przy je" d"a% wy ciecz -

ki szkol ne i nie tyl ko. O tym po win no

si! tak "e roz ma wia% w ro dzi nach,

prze ka zy wa% wie dz! o wy da rze niach,

a tak "e tra dy cj! ro dzin n&. Tak, jak ja

sta ram si! wpro wa dza% mo j& cór k!,
Ani t!, w spra wy zwi& za ne z dzie dzic -

twem ar ty stycz nym mo je go oj ca,

z na dzie j&, "e ona prze ka "e to z ko lei

mo im wnucz kom.

!

Wy sta wa wpi sa !a si" w ob cho dy 120 rocz ni cy uro dzin wy bit ne go #l$ skie go ar ty sty oraz 70-le cia Tra -

ge dii Gór no #l$ skiej. Na zdj" ciu od le wej: au tor ka kon cep cji pla stycz nej wy sta wy Jo an na So wa,

Ja cek Lysz czy na (ku ra tor wy sta wy i au tor wy wia du) oraz Ste fan Stel ler.
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trzy ka j!c ma "o wy twor nie #li n! przez z$ by, in %y -
nier Ed mund Ku ku na kro czy" par kiem. Roz wa -
%a" jak by przy spo so bi& so bie sto sow n! prze -
strze' u%yt ko w! w swo ich let nich, ob szer nie

mod nych spodniach.
Aby w nich swo bod nie, z pew n! ilo #ci! ukry tych tam, a nie -

zb$d nych mu do roz ko szo wa nia si$ %y ciem pro duk tów %yw -
no #cio wych, wy mi ja& skle po wych ochro nia rzy, ze sztucz nym
te%, jak te je go z$ by, spo ko jem.

I gdy tak sze ro ko i z roz ma chem szed", splu wa" i kom bi -
no wa", za dzwo ni "a mu w kie sze ni ko mór ka. Któ r!, za naj ni% -
sz! kwo t$ raz w mie si! cu do "a do wy wa". I oto s"y szy, %e za -
raz prze mó wi do nie go nie miec ka te le wi zja.

Te le wi zja nie miec ka…! 
(a two po my #le& to, co on w te p$ dy po my #la":
– Hm... Te go, eee... W"a #ci wie, jak by to po wie dzie&,

a dla cze gó% by nie? Czy to ja nie mo g$ ewen tu al nie na wet
uwie rzy&, %e mnie z ja kich# chwi lo wo bli %ej nie spo dzie wa -
nych po wo dów na gle od kry to za gra ni c!? Co to ja je stem ja -
ki# g"u pi, al bo co#? Swe go cza su do ko ny wa "em prze cie% ró% -
nych licz nych uspraw nie', %e by nie po wie dzie& – wy na laz ków.
Opa ten to wa "em, na przy k"ad, skar pet k$ w kszta" cie ru ry... Co
zwi$k sza "o wie lo krot nie czas jej u%y wal no #ci. Typ #wia to we -
go osi! gni$ cia, któ re nie zo sta "o jed nak wpro wa dzo ne do pro -
duk cji z po wo du za co fa nia ów cze sne go na sze go prze my s"u
po' czosz ni cze go.

Wi$c za raz...!
Ju% praw do po dob nie ku mam!
W zwi!z ku z tym jak by co#, to na tych miast zde cy du j$ si$

na kon ty nu owa nie ka rie ry wy na laz czej, ale tyl ko tam, u nich.
Je stem al bo wiem pod wra %e niem za let go spo dar czych i po -
li tycz nych miesz ka' ców te go za dzi wia j! ce go kra ju.

To mó wi!c do sie bie, z ko mór k! przy uchu, in %y nier nie
prze ry wa swych po su wi stych kro ków. Idzie da lej, cho& ju%
mu si$ no gi ze zde ner wo wa nia lek ko pl! ta "y.

Móg" by, ow szem, sta n!&, przy si!#&, ale ta ki by" wzru szo -
ny, wstrz! #ni$ ty i po mie sza ny, %e "aw ki do strze ga" jak
za mg"!. Prze sta wa" ostro wi dzie&, jak to nie kie dy by wa
przed ci$% kim uda rem mó zgu. I nie cho dzi "o na wet o to, %e
ta nie miec ka te le wi zja jesz cze si$ nie od zy wa "a. Za po "! cze -
nie p"a ci li w ko' cu oni. Tyl ko za sta na wia" si$ w ja kim j$ zy -
ku prze pro wa dzi roz mo w$.

Zna" kil ka j$ zy ków.
Naj le piej oczy wi #cie ro syj ski. Ni gdzie tak do brze nie ga -

da "o si$ in %y nie ro wi po ro syj sku jak tu, na miej scu. 
Nie miec ki zna" nie co go rzej.
W za sa dzie do#& s"a bo. „Han de hoch”, „Hi tler ka put”, „bit -

te au swe is”, „komm pa nien ka schla fen”, oraz ewen tu al nie pa -
r$ prze kle'stw, zwi! za nych z na cjo na li stycz nym okre #la niem
wie przo wi ny.

Zresz t!, co tam! 
Do nie go b$ d! dzwo ni&. 
Nie on do nich.
Tu wresz cie te le fon si$ od zy wa. I kto# mó wi wprost za chwy -

ca j! c! pol sz czy zn!. Nie tyl ko bez #la du ob ce go ak cen tu, ale
co wi$ cej na wet bez „kur wa” w co dru gim zda niu. Przed sta -
wia si$ z imie nia i na zwi ska, po da je na zw$ te le wi zji, ale
wszyst ko to na tych miast wy pa ro wu je z pa mi$ ci oszo "o mio -
ne go in %y nie ra.

– Ach, ile% to ja si$ pa na na szu ka "em... – Po wia da do Ed -
mun da Ku ku ny t! za byt ko w! pol sz czy zn! m$% czy zna z tam -
tej stro ny Od ry. Kie dy# gra ni cy Po ko ju, a te raz swo bod nych
prze jaz dów w obie stro ny. – Pa' scy zna jo mi po da wa li mi wy -
"!cz nie z"e ad re sy. W biu rze mel dun ko wym te% pan fi gu ru je
nie w"a #ci wie.

– Ja, ja... – Przy ta ku je wca le nie za sko czo ny ty mi k"o po ta -
mi in %y nier. – Ja wohl. Doj cze niks fersz tejn. Pa ru skie ga -
wa ri tie?

– Ka niesz no. Ocze' cha ra szo. – Od po wia da tam ten przed -
sta wi ciel te le wi zji nie miec kiej. I to znów z tak po praw nym
ak cen tem, jak by do pie ro co po wró ci" z "a gru na Ko "y -
mie. – B$ d$ mó wi" krót ko. Ale tak smacz nie, %e pan by mnie
ch$t nie s"u cha" do ko' ca #wia ta i je den dzie' d"u %ej. Otó%,
pro sz$ pa na, my da je my co mie si!c w na szym pro gra mie bar -

M
i"o
#& 

cz
$#c

iow
o

nie
#w

ie%
a

TADEUSZ
KOZIURA

Fragment
powie!ci

Ry
s. 

W
oj

te
k 
"u

ka
S



27

dzo tu taj po pu lar ny re ali ty show. Pod ty tu !em „Mi !o"#
praw dzi wa, wiecz nie $y wa”. Pan by mo $e na pew no chcia!,
dro gi pa nie Ed mun dzie, wy st% pi# w nim do spó! ki z jed n%
pa ni%?

„Za raz...” – my "li Ku ku na ca !y spo co ny. – „O co tu tak na -

praw d& za czy na cho dzi#? Z ja kiej ra cji ja ka" ta ca !a „Mi !o"#
praw dzi wa, wiecz nie $y wa”? Czy ja przy pad kiem nie cze go"
ab so lut nie in ne go ocze ki wa !em?”

– Wy !%cz nie tyl ko z jed n%? – Py ta wi&c, bo z po mie sza nia

za cz& !a mu si& ta ca !a „Mi !o"# wiecz nie $y wa” ko ja rzy# w ogó -

le nie wia do mo, a ra czej zu pe! nie wia do mo, z czym.

– Z pa ni% nie ja k% Edel tru d% z do mu Bzik. Pa nu to na zwi -

sko co" ju$ przy po mi na? Obec nie po trze cim m& $u otó$ hra -

bi na von Bi ber ste in.

– Bzik von Bi...?! – In $y nier nie do ko' czy!, bo g!os mu si&
za !a ma!. Zu pe! nie jak rów no wa ga psy cho fi zycz na przed wie -

lo ma la ty. Z ni%? Z Bzik, by !% $o n%? Daw na, wiel ka mi !o"#?
Prze rwa na z po wo du na rwa nia... Gdy$ Bzik cho# prze cud na,

pe! na wdzi& ku i uro ku, by !a nad zwy czaj na rwa nie nie wier -

na. Troj ga imion, Ma nu ela, Vio let ta, Edel tru da Bzik! Mi !o"#
praw dzi wa, wiecz nie $y wa!

In $y nier z ko mór k% przy uchu, do tar! do !aw ki. I pó! omdla -

!y przy siad!. Cho# doj"# do sie bie by !o mu jesz cze bar dzo

da le ko.

Wtem...

Jak by go co" na gle tkn& !o.

Tkn& !o i za cz& !o ty ka# i ty ka#!
Wprost wy ra( nie ostrze ga#!
)e to mo $e prze cie$ by#... Ale$ na tu ral nie, $e tak!

By !o! Tak w!a "nie. By !o!

Za siad ka by !a! Za sadz ka! Jed na z tych wie lu pu !a pek, któ -

re na in $y nie ra za sta wia li wro go wie. Któ rych zwie' cze niem

by !o ci&$ kie po bi cie, po któ rym mu sia! przej"# na ren t&. Za -

sadz ki si& nie uda wa !y, to po bi li!

I ju$, ju$ otwie ra! usta, aby za cz%# mie sza# z b!o tem, po -

nie wie ra#, wy zy wa# pod sta wio ne go !aj da ka, szu braw ca po -

da j% ce go si& za przed sta wi cie la nie miec kiej te le wi zji, gdy go

o"wie ci !o znacz nie lep szym kon cep tem.

Po co z miej sca, na tych miast de ma sko wa#? Czy nie le piej

po uda wa# chwi lo wo g!u pa? 

Wi&c w ta kim ra zie, co? Pod j%# sa mot ny bój?

Na w!a sn% r& k& za wal czy#? 

Za st& po wa# stwo rzo ne do te go urz& dy?

– Wie pan, pro sz& ja pa na, co? – Zwra ca si& wi&c in $y nier

przez t& ko mór k& do owe go dra nia z „nie miec kiej te le wi zji”

z uda wa n%, uprzej m% wy kwint no "ci%, aby go, bro' Bo $e, nie

sp!o szy#. – Oso bi "cie to ja, ajn mo ment, ima gi no wa !em so -

bie przed chwil k%, $e wy p!y n& u was, ow szem, ale wy !%cz -

nie w zgo !a in nej, oko licz no "cio wej ro li.

Ni $e li z t% nie ocze ki wa nie ci% gle za ska ku j% c%, mo j% by !%,
Bzik. Z któ r% roz sta !em si& prze cie$ w ci&$ kich, ser co wych

oko licz no "ciach. No, ale wi da# trud no. )y cie nie wy bie ra. Za -

gram w zwi%z ku z tym w ciem no.

Czy li w tak zwa ny w wy$ szych sfe rach – va ba nque. Bo nie

znam jesz cze chwi lo wo swo ich nie ujaw nia nych do t%d ak tor -

skich mo$ li wo "ci. Ry zyk – fi zyk. Nie ukry wam, i$ po mi mo

ci&$ kich, mi !o snych za sz!o "ci, ko cham ma da me Bzik wprost

nie przy tom -nie na dal. Nie omal bez prze rwy nie prze rwa nie.

Jest to bez w%t pie nia, po dej rze wam, rze czy wi "cie tak zwa -

na po wszech nie – „wiecz na mi !o"#”. Cho# ju$, te$ praw da,

cz& "cio wo nie "wie $a. Co, trud no, ale uprze dzam, b& dzie was

kosz to wa#.
– Ta kie ser co we me lo dra ma ty $y cio we ogrom nie prze wa$ -

nie wstrz% sa j% tak zwa n% sze ro k% pu blicz no "ci%. I do pro wa -

dza j% przed ekra na mi kin oraz te le wi zo rów do mo rza

!ez. – Od po wia da na to tam ten. Pod sta wio ny !aj dak. Ci% gle

z fa! szy wym ugrzecz nie niem. Cho#, ani chy bi, a$ trz& sie si&
od po wstrzy my wa ne go z tru dem "mie chu. – Dzi& ki jed nak ta -

kim jak my, skrom nym pra cow ni kom kul tu ry, edu ka cji i roz -

ryw ki, dro gi pa nie Ed mun dzie, prze le wa ne !zy nie sp!y wa j%
ni czym groch po "cia nie na pró$ no. Wzrost ogl% dal no "ci bez -

zw!ocz nie od bi ja si& po d(wi giem s!up ka ilo "ci re kla mo daw -

ców. Któ re ska cz% z miej sca na tych miast w gó r&. A bio r% ca

udzia! w na szym show pa ra, zo sta je zy skow nie ob da ro wa na

re kla mo wa ny mi w prze rwach pro duk ta mi "wia to wych ma rek.

Ju$ pan mnie w tej chwi li zro zu mia!? Jed nym s!o wem – przez

!zy do szcz& "cia!

– Tak, tak, tak. Jak naj bar dziej. Ca! ko wi cie ja sne. – Cwa -

nie przy ta ku je Ed mund Ku ku na. Nie py ta na wet, sk%d tam -

te mu szu braw co wi wia do mo o je go by !ym z Edel tru d% fi go -

-fa go mi !o snym. I co b& d% ewen tu al nie z Bzik von Bi ber ste in

re kla mo wa#. Aby dra nia przy pad kiem nie wpro wa dzi# w stan

za k!o po ta nia bra kiem od po wie dzi na wcze "niej nie prze wi dzia -

ne py ta nia.

– Kie dy mam w ta kim ra zie spo dzie wa# si& przy jaz du eki -

py te le wi zyj nej, oraz na tu ral nie, pa ni hra bi ny Bzik von Bi -

ber ste in?

Mo$ na by s% dzi#, $e te raz przy sz!a ko lej we wn&trz ne go chi -

cho tu na in $y nie ra. Bo przy par! oszu sta – jak si& to mó wi – gar -

bem do "cia ny.

– Ale$ wca le nie! – Ri po stu je tym cza sem tam ten, z ogrom -

nym na ci skiem na to „wca le nie”. Wska zu j% cym nie tyl ko

na nie tra ce nie do tych cza so we go tu pe tu, ale na wet na ogrom -

n% pew no"# trium fu.

– O czwar tej trzy dzie "ci nad ra nem od le ci pan z lot ni ska.

Ja tym cza sem, jak gdy by ni gdy nic, cze kam miej sco wo. I na -

tych miast po przy lo cie, obo j&t nie – z opó( nie niem z przy czyn

at mos fe rycz nych, czy bez, od bie ram pa na z ae ro por tu i wio -

z& s!u$ bo w% li mu zy n% do ho te lu pierw szej kla sy z u$yt ko wa -

niem ba se nu, ma sa $y i tak da lej. Tam na st% pi sfil mo wa nie spo -

tka nia z ocze ku j% c% ju$ z t& sk no t% pa ni% hra bi n%. Ogól na ca !o"#
po da wa na b& dzie na "wie $o do pie ro po tem. Ze stu dia te le wi -

zyj ne go z udzia !em sze ro kiej pu blicz no "ci. Czy li de fac to op!a -

co nych sta ty stów. In stru owa nych z te le bi mu od po wied ni mi

ko men da mi, ce lem wy wie ra nia w od bior cach ste ro wa nych

emo cji.

Aha, ma my te$, oczy wi "cie, za wo do we go t!u ma cza.

Któ ry z gó ry wie, co opusz cza#, a ja kie g!u po ty do da wa#.
Pan si& b& dzie tyl ko ci% gle ra do "nie u"mie cha#. Ale jak da -

my z bo ku zna#, to pan si& zmu si i wy ci "nie kil ka !ez... Nad po -

zo sta !% resz t% ca! ko wi cie fa cho wo za pa nu je my.

– O, ja ci& kr& c&, a niech mnie...! – Pod chwy tu je, ale na -

dal z nut k% po zo ro wa ne go za chwy tu Ku ku na.

Za czy na si& orien to wa#, $e za sta wia na pu !ap ka no si

wszel kie zna mio na prze wi du j% co opra co wa ne go pla nu ope -

ra cyj ne go.

To po zwa la mu na tych miast na sko ja rze nie zna jo mych so -

bie a$ za do brze osób, sku pio nych wo kó! g!ów ne go ope ra to -

ra tej nad zwy czaj zr&cz nie prze my "la nej ak cji. Czy li by !e go

ofi ce ra bez pie ki, Le ona So po# ki. Wi da#, ci% gle jesz cze ma -

!o za do wo lo ne go z jed ne go tyl ko zle co ne go ci&$ kie go po bi -

cia. Zro bie nia ka le ki z in $y nie ra.

„Oczy wi "cie, $e by do je cha# o wcze snej po rze do od le g!e -

go lot ni ska, bym mu sia! za po trze bo wa# tak sów k&”.- In $y nier

za czy na z szyb ko "ci% kom pu te ra roz wa $a# w du chu prze bieg

my "le nia ope ra cyj ne go So po# ki. – „Na st&p nie wy ku pi# bi let.

No we dla mnie kosz ta. Trza by mi nie w%t pli wie wzi%# b!y -

ska wicz ny kre dyt. *a two do st&p ny, bez spraw dza nia BIK, wy -

ma ga nia zgo dy wspó! ma! $on ka, z do jaz dem ka sje ra do do -

mu. Szem ra ni pa ra ban kow cy nie da li by mi po tem $y#.
Na ze zo wa tych oczach pra wa wy ka' cza j% wpierw pro cen ta -

mi, po tem od set ka mi, a na ko niec od set ka mi od od se tek.

Ale, daj my na to, przy la tu j& jed nak do Nie miec.

I co? Nikt mnie oczy wi "cie nie ocze ku je.

Bo o to prze cie$ w tej za sadz ce cho dzi. 

U nas mam, mi mo wszyst ko, za bez pie czo ne wa run ki god -

ne go we ge to wa nia. A tam? Ja ko klo szard zmu szo ny zo sta n&
po zo sta -wa# bez zna jo mo "ci j& zy ków ob cych. Dla in te li gen -

ta jest to w obec nych cza sach oko licz no"# co naj mniej

kom pro mi tu j% ca. O, ty su kin sy nu, So po# ko!”

W tym miej scu, je $e li mo$ na by si& spo dzie wa#, $e in -

$y nier nie za pa nu je ju$ nad ca !o "ci% swo ich zszar pa nych

ner wów i wy bu cha, to aku rat dzie je si& wprost prze ciw -

nie. Da je on mi strzow ski po pis kon cer tu dal szej sa mo dy -

scy pli ny.

– Je stem w po wa$ nym stop niu za chwy co ny – po wia da.-Wi&c
nie chcia! bym mi mo wol nie psu# at mos fe ry. Ale co przy pad -

ko wo b& dzie, jak na lot ni sko przy ja d& tak sów k% w ce nie noc -



28

nej ta ry fy, a bi le ty w ka sie lot ni czej b! d" ju# roz go spo da ro -
wa ne?

– Co to, to nie – po wia da tam ten. – Cho cia# ro zu miem na -
su wa j" ce si! drob ne w"t pli wo $ci. Wa sze trud no $ci nie ustan -
ne go wzro stu i roz wo ju. Przy zwy cza je% do ru chu opo ru.

Otó# bi let w ka sie b! dzie pan mia& za re zer wo wa ny. Cza -
sem od lo tu sa mo lo tu, nie ste ty, nie mo #e my, pa nie Ed mun dzie,
mi mo wszyst ko dys po no wa'. Wi!c to pan ra czej &a ska wie
niech si! nie spó( nia. Aha, i jak ju# pan b! dzie le cia& w kla -
sie tu ry stycz nej, to niech pan, jak pe wien wasz wy bit ny po -
li tyk, ka pe lu sza i pal to ci ka nie od k&a da w kla sie biz ne so wej.
Chy ba #e by& by to roz te le pa ny sa mo lot wa szych li nii lot ni -
czych. Pan nie ma wprost po j! cia, ja ki jest u nas g&u pi po rz" -
dek i nad u#y wa nie po sza no wa nia prze pi sów. 

Tym cza sem z du #ym po wa #a niem #e gnam pa na chwi lo wo.
Nie ba wem ode zw! si! jak naj bar dziej. Al bo wiem wy pa da mi
omó wi' to i owo z pa ni" hra bi n". Któ ra kom plet nie ni cze go
jesz cze o ni czym nie wie. 

Mi n! &o kil ka dni od roz mo wy z pod sta wio nym pseu do przed -
sta wi cie lem te le wi zji.

Okres ten po dzia &a& bar dzo ko rzyst nie na dal sz" by stro$'
Ed mun da Ku ku ny. Po pierw sze do szed& do wnio sku, #e &aj -
dak wi! cej ju# nie za dzwo ni. Bo prze nik n"& do my$l nie na wet
tak wy ra fi no wa n" in te li gen cj!, z ja k" na co dzie% in #y nier ra -
czej si! nie ujaw nia&. A po dru gie, gdy by na wet za dzwo ni&...

Przy tak prze my$l nie szy tej ope ra cji, sta' ich by &o na znacz -
nie wi! cej, ni# tyl ko na po bi cia, po zo ro wa nie sa mo bójstw, czy
ba nal n" re zer wa cj! bi le tu w ka sie li nii lot ni czych.

Wi!c co by by &o, gdy by tak by &o, jak mia &o by'?
A to by in #y nier do le cia&, by wy l" do wa&, by po tem, w wa -

run kach wzgl!d nie brud nych, ze wzgl! du na spraw n" se gre -
ga cj! nie miec kich $miet ni ków – i bez s&o wa skar gi, pa mi! -
ta' trze ba wszak o nie zna jo mo $ci j! zy ka – by tam, w oko li cach
przy lo tu nie wia do mo jak d&u go, mo #e do usra nej $mier ci, by
po by&.

Za tem to, co wy je# d#a j" ce mu za pra c", nie raz z dwo ma fa -
kul te ta mi m&o de mu cz&o wie ko wi, da wa &o szan s! roz po cz! -
cia ka rie ry od sa mych pod staw, dla Ed mun da mia &o by', czym?

Za gra nicz nym $mie ciar stwem bis?!
Wro gom in #y nie ra, pra gn" cym ska za' go na $mier' cy wil -

n", oczy wi $cie cho dzi &o o za gad nie nie je go trwa nia w bo le -
snym prze #y wa niu.

Ber lin wszak te# ra jem nie b! dzie na wet dla tak uta len to -
wa ne go, wy bit ne go dzia dy gi, ja kim by& in #y nier. Cho'
w tam tej szych do mach noc le go wych nie in da gu j" kim je ste$,
sk"d przy by &e$, do k"d zmie rzasz, a utu l" na wet gdy$ pi ja nym.
Za tem py ta' na le #a &o by, dla cze go oj czy( nia ne dzia do stwo tam
nie emi gru je, tyl ko aku rat naj bar dziej war to $cio wa, za rad na
m&o dzie#? Skarb na ro du? Któ ry wi nien po mna #a' war to $ci
w&a $nie na miej scu? Aby eme ry tom #y &o si! le piej, a ren ci -
$ci ro $li w si &!?

Grze bi"c w $miet ni ku oj czy( nia nym, swo im w$ród swo ich,
in #y nier by& rów nym w$ród rów nych. Tam, po za oj czy zn",
w god no $ci tej szcze gól nej nie pod trzy my wa ny, nie po do &a& -
by. Upad& by jesz cze bar dziej. Po pro stu po ni #ej za wy #a nej i tak
wszel kiej sta ty stycz nej $red niej kra jo wej.

Ale co si! dzie je da lej...
Otó# czwar te go dnia fa& szy wy przed sta wi ciel nie miec kiej

te le wi zji jed nak ode zwa& si!!
Po dej rze nia mi mo #e w za sa dzie pod staw ne, tym ra zem nie

mia &y pod staw. Przed sta wi ciel by& praw dzi wy. Te le wi zja by -
&a praw dzi wa.

– Pan si! ner wo wo ju# wi! cej nie za gry za. – In for mo wa&
Ed mun da wy ra( nie przy ga szo nym g&o sem. – Gdy# hra bi na
zde cy do wa nie od mó wi &a uczest nic twa w show. Po mi mo w&o -
#o ne go tru du zo sta &em, jak pan wi dzi, na lo dzie. Nie wy klu -
czam na wet z te go po wo du utra ty dal szych zle ce% z te le wi -
zji. Na ca &e szcz! $cie, nie s" mo im je dy nym #y cio wym
po s&an nic twem. Al bo wiem do ra biam ni mi tyl ko wy &"cz nie.
Co pan, pa nie Ed mun dzie, mó wi? Nie, nie... Aby uko% czy'
na tu tej szym uni wer sy te cie eks po no wa ne stu dia... Ja kie?
A z za kre su pra wa mi! dzy na ro do we go. Tak.

Po zwo l" mi, pa nie Ed mun dzie, po po wro cie do kra ju na za -
j! cie bez pro tek cji i zna jo mo $ci, ja kie go$ wy so kie go sta no -

wi ska. Na przy k&ad w sa mo rz" dzie lo kal nym. Asy sten ta, by'
mo #e, so& ty sa na wet. Ma j"c ta kie wi do ki nie upa da si!
na du chu. Zw&asz cza te raz. Gdy dzi! ki po li ty ce rz" du,
mniej sza ja kie go, po li ty cy s" wszy scy ta cy sa mi, w po dzi wia -
ny w Eu ro pie spo sób roz wi ja my si! nie ustan nie.

Po rzu c! tu tej sze trud no $ci tyl ko po to, aby sze ro ko sko rzy -
sta' z u&a twie%, ja kie u was po s&o wie two rz"... Nie tyl ko zresz -
t" so bie i m&o dzie #y w kra ju.

– Jak to hra bi na od mó wi &a...?! – In #y nier za sko czo ny, sam
na ska ki wa& na nie win ne go stu den ta. – Jak to $mia &a od mó -
wi'? Ja kim pra wem?!

A prze cie# zna& Bzik nie od dzi$.
Obec na hra bi na von Bi ber ste in bez w"t pie nia by &a tu, w tej

emo cjo nal nej od mo wie, w tym ca &ym za par ciu, po sta wie niu
si! na „nie”, tak wy ra( nie daw n" so b", #e po wi nien by& od -
po wied( zna' bez py ta nia.

Roz po zna' ory gi na& po od mo wie, ni czym po li cja po dej rza -
ne go po li niach pa pi lar nych. To by &a w&a $nie ona. Naj dro# -
sza Edel, Del cia, De li cja, De li cyj ka. Cha rak ter nie ty le na wet
w ogól nym, zna nym po wszech nie sek su al nym sen sie od mow -
ny, bo tu by &o aku rat od wrot nie, co je dy nie za wsze wprost ab -
so lut nie prze kor ny.

– Otó# od mó wi &a, pro sz! pa na, pra wem ja ko by do bre go sma -
ku! Ta kie, ro zu mie pan, fiu -bzdziu... Mu chy w no sie ary sto -
kra tycz ne go haj laj fu. )e, ni by, nie za mie rza ja ko da ma z wy# -
szych sfer zni #a' si! do du cho we go strip ti zu przed
spra gnio nym ma gla te le wi zyj nym pro stac twem. Przed mi &o -
$ni ka mi se ria li, he pa j" cy mi piw skiem po z#ar ciu go lon ki. Kie -
dy aku rat ona, hra bi na, b! dzie si! otwie ra', ne gli #o wa' i si! -
ga' do naj g&!b szych za ka mar ków swej du szy. Bo pan,
po wia da, jak pa na do brze zna, prze kr! ca' b! dzie praw d!, la'
&zy kro ko dy le i smar ka' w dziu ra w", je #e li w ogó le jesz cze
pan ja k"$ ma, chu s tecz k!.

– Pro sz!, pro sz!... I co to si! za raz ro bi z cz&o wie ka, gdy
tyl ko zbyt wy so ko prze kro czy dra bi n! swo ich przy ro dzo nych
kom pe ten cji – po wia da z prze k" sem in #y nier. Wy ra( nie w g&! -
bi ser ca #a &o wa&, #e oprócz ar ty ku &u re kla mo wa ne go, nie otrzy -
ma do dat ko wo T -shir ta. Al bo kub ka z na pi sem po nie miec -
ku „Mi &o$' praw dzi wa – wiecz nie #y wa”.

– Czy, je #e li $ci s&a ta jem ni ca pro duk cyj na po zwa la, móg& -
by mi pan ewen tu al nie wy zdra dzi', sk"d w ogó le to ca &e za -
mie sza nie? Czy li, jak pa na sze ro ko ogl" dal ne me dium te le -
wi zyj ne wpa d&o na nasz za daw nio ny ad res?

– Pa ni hra bi na, po zga $ni! ciu $wi! tej pa mi! ci trze cie go z ko -
lei ma& #on ka, Hel mu ta, Jo ha na, Mo... 

– Po zwo li pan, #e jed nak spro stu j!. – Prze rwa& Ku ku na
z mo# li w" tyl ko do pew ne go stop nia w tych wa run kach grzecz -
no $ci". – Je #e li ju# co$, to ow szem, ale pi" te go, pro sz!# pa -
na. Ja za po cz"t ko wa &em t! se ri!. Na któ rej, no ta be ne, za pew -
niam pa na, z pew no $ci" jesz cze si! nie sko% czy. Pro sz!,
by naj mniej. Pan mó wi da lej, ja s&u cham.

– Wi!c... eee... do brze. Pi" te go... eee... Jo ha na, Mo rit za hra -
bie go von Bi ber ste in de Nie pij-Na le waj ko. Zda je si!, #e to
chy ba, s" dz"c po ro do wym na zwi sku, nie odrod ny kie dy$ nasz
ro dak, pa nie Ed mun dzie.

– Bym ju# okre $li& ra czej w ta kim ra zie „od rod ny”. Al bo
jesz cze le piej „wy rod ny”. – Od ci"& si! od nie bosz czy ka nie
tyl ko, #e nie &ad nie, ale i zu pe& nie nie po trzeb nie in #y nier.

Mi &o$' ro bi &a, wi da', jed nak na dal swo je. Na wet przy gro -
bie te go, praw do po dob nie tak zwa ne go „hra bie go ga li cyj skie -
go”. Po ce sa rzo wej Ma rii Te re sie, okre sie &a twe go na by wa -
nia ty tu &ów za pie ni" dze, tak przy wo &y wa no owych hra biów
do po rz"d ku, gdy roz py cha li si! &ok cia mi przy sto le. 

– Pa ni hra bi na, osa mot nio na, stop nio wo po gr" #a &a si! by -
&a ca &a w re tro spek cyj nych po wro tach do od le g&ych za sz&o -
$ci w prze sz&o $ci. W swej daw nej, za wsze jej dro giej Oj czy( -
nie – pod j"& w" tek przed sta wi ciel. – Z pa% sk" oso b",
sza now ny pa nie Ed mun dzie, szcze gól nie po dob no, eks po nu -
j" c" si! na tym pierw szym, co raz bar dziej po tem, jak pan ra -
czy& zwró ci' mi uwa g!, zbio ro wym, ma try mo nial nym pla nie. 

– Ow szem. Rze czy wi $cie. Mia &em oka zj! wie lu nie za po -
mnia nych prze #y' z obec n" pa ni" hra bi n". – Przy zna& z in -
to na cj" nie po zba wio n" na dal na mi!t no $ci, in #y nier. – Wi! -
cej nie do rzu c!, gdy# je stem cz&o wie kiem o du #ej kul tu rze
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oso bi stej. Gdy znik n! "a mi sprzed oczu po raz pierw szy, od -
na la z"em j# po kil ku la tach. Na Fe sti wa lu Sztu ki Cyr ko wej
w Bia "ym sto ku. By "a al bo wiem cyr ko w# wol ty $er k#. Na der
zr!cz nie, pó ki nie pi "a, $on glo wa "a ha sa j#c bez trzy ma nia
na ko niach. Na krót ko po %lu bi "em. Znów ode sz"a. No ta be -
ne z mo im ów cze snym zna jo mym przy ja cie lem, a %wi! tej
dzi% pa mi! ci pu" kow ni kiem, nie wy mie ni! cze go, Ka ziem
Po ciesz k#.

Po wró ci "a nie ba wem.
Ale z po wo dów wy "#cz nie mel dun ko wych.
Z do cen tem Aka de mii Wy cho wa nia Fi zycz ne go dok to rem

ha bi li to wa nym Wie s"a wem Ten ta mem. W re zul ta cie na wet nie
wy obra $a pan so bie, jak si! za cz# "em po wo li strasz nie za "a -
my wa&. Wpa da& w szpo ny ró$ nych zgub nych na "o gów i tak
da lej i da lej...

Ura to wa "o mnie na wi# za nie no we go sto sun ku uczu cio we -
go. Wzi# "em %lub dru gi, aby za po mnie& o pierw szym. Nie -
ste ty, dru ga $o na, Ró $a, wy je cha "a nie ba wem na sty pen dium
na uko we i po zo sta "a na Za cho dzie. Ko lej ne za "a ma nie. Tym
ra zem ra tu nek nad szed" za spra w# zmia ny mo ich po gl# dów
po li tycz nych i na st!p nie in ter no wa nia w okre sie „sta nu wo -
jen ne go”. Te$ zresz t# nie bez per tur ba cji. Ale prze pra szam.
Prze rwa "em pa nu ty mi kil ko ma drob ny mi wtr! ta mi. Tym pie -
k"em, któ rym ju$, nie ste ty, nie po dzie l! si! ze znacz nie ob -
szer niej sz#, nie miec k# wi dow ni#.

– Py ta" pan, pa nie Ed mun dzie, jak wpa dli %my na %lad... To
za s"u ga uko cha nej cór ki pa ni hra bi ny. – Pod j#" prze rwa ny w# -
tek przed sta wi ciel te le wi zyj nej ko mer cji. – Le opol dy na,
skrom na i nie win na dzie wecz ka, zresz t# za kon nicz ka Zgro -
ma dze nia Sióstr S"u $eb ni czek, dzie dzi cz# ca po ma mu si jej uro -
d! i s"o dycz, nie mo g"a ju$ d"u $ej, pro sz! pa na, bez po ru sze -
nia by& obo j!t n# s"u chacz k# na ce cho wa nych g"! bo kim
re sen ty men tem wy zna' pa ni Edel tru dy. Pra gn#c ze tkn#& j#
po wtór nie ze zgrzeb n# rze czy wi sto %ci# mi nio nych lat m"o do -
%ci, za cna ta cór ka po sta no wi "a za in te re so wa& nas, lo kal n# te -
le wi zj!, a w niej re dak cj! „Mi "o %ci praw dzi wej – wiecz nie $y -
wej”, prze pi!k n# pa' stwa mi "o %ci#.

Dla mnie oso bi %cie to te$ by", pa nie Ed mun dzie, w# tek
na mia r! He lo izy i Abe lar da. Z dal sz# szan s# zresz t# na ho -
ry zon cie biz ne so wym na szej te le wi zyj nej fir my. Ro man se
ksi#$ ko we z se rii „Mi "o%& praw dzi wa – wiecz nie $y wa” uzy -
sku j#, pro sz! pa na, spo re, nie tyl ko u nas, na k"a dy.

Ka se ty vi deo, film, nie wy klu cza j#c te atru, czy na wet for -
my ta necz no -mu zycz nej w aran $a cji mu si ca lo wej, oto, prze -
wi dy wa& mo$ na by "o, ewen tu al ne eta py dal szej pa' stwa ka -
rie ry w ma so wym od bio rze po pkul tu ry. Za in te re so wa ni,
po tra fi my wi!c w"a %ci wy mi nam spo so ba mi od na le(& ka$ dy,
na wet %ci %le za kon spi ro wa ny trop.

– Fak tycz nie... – przy zna" z wes tchnie niem in $y nier Ku ku -
na. – Wo bec tych na szki co wa nych sub tel n# kre sk# utra co nych
ma rze' i nie gdy siej szych %nie gów, z"u dze' i wi do ków, od czu -
wam po wo li za ska ku j# cy na wet mnie w tych oko licz no %ciach
za chwyt.

Nie, nie, to nie dla wa szej, tak sze ro ko roz wi ni! tej dzia "al -
no %ci w sfe rze eu ro pej skiej kul tu ry – za pew ni" zu pe" nie szcze -
rze Ed mund Ku ku na. – A dla jej, hra bi ny, tak moc nej w so -
bie, %wia do mie, wi dz!, wy ra bia nej na ob czy( nie dal szej
oso bo wo %ci. Del cia to chy ba te raz praw dzi wie z eks klu zyw -
nych sfer ko bie ta. W mo ich nie sta bil nych wa run kach nie móg" -
bym jej ni gdy za pew ni& ta kich oko licz no %ci roz wo jo wych. Ja -
ko oso bi %cie w tej chwi li bud dy sta, mam sa tys fak cj! wsze la ko,
$e tak ró$ ne aspek ty ty po wych w na szych wa run kach zmian,
nie wp"y n# ujem nie na mój dal szy we wn!trz ny spo kój, har -
mo ni! i po czu cie jed no %ci z Ko smo sem.

Tu in $y nier do rzu ci", ci# gle w tym sa mym wspo mnia nym
bud dyj skim du chu, cho& bez i mien nie, ogól nie, bo nie spa mi! -
ta" ani na zwy tej te le wi zji, ani imie nia swe go roz mów cy, ale
zgod nie z po wszech nie sto so wa ny mii re gu "a mi show -bu si -
nessu, w któ rym nie da nym mu by "o umo czy& cho& by pal ca:

– Ko cham was, pa nie przed sta wi cie lu...!
– I my pa na te$. – Od rzek", do k"ad nie tak, jak na le $a "o ocze -

ki wa&, przed sta wi ciel. – Mi jed nak, pa nie Ed mun dzie, mi mo
wszyst ko szko da. By %my przed sta wi li dzie je pa' stwa, $e
wprost nie do wia ry. Jak pa na, po cie sza mnie te$ tyl ko jed -

no. W tym ta nim, fak tycz nie, bo na wet bez re kla mo wych pre -
zen tów na ko niec, me lo dra ma cie.

– Mia no wi cie, $e bo co? – Py ta mar kot nie Ku ku na, te$ rad -
-nie rad z ta kich suk ce sów.

– )e ma my wy so k# ogl# dal no%& na wet w klasz to rach $e' -
skich. I to nie tyl ko w Zgro ma dze niu B"o go s"a wio nych Sióstr
S"u $eb ni czek. Na u%mie rze nie tro ski mo g! pa nu, pa nie Ed -
mun dzie, ewen tu al nie za po da& nu mer jej te le fo nu.

– Za kon nicz ki?
– Pa ni hra bi ny. Jej en to ura ge, ten ca "y ima ge, za pew niam,

na dal w do%& in te re su j# cym jesz cze, jak dla ko go, sta nie.
– Wiek, pro sz! pa na, to nie wy rok. Mo g! to zi lu stro wa& oso -

bi stym przy k"a dem. S# uro dy, jak mo ja, któ re nie ko' cz# si!
po pierw szej pi!& dzie si#t ce. Wy ni ka to, po dej rze wam, z pi!k -
na roz wi ja j# cej si! nie ustan nie du szy, na ba zie sze ro kich, in -
te lek tu al nych za in te re so wa'. 

– Ale za dzwo ni pan pod nu mer hra bi ny?
– To pan Edel ci jesz cze nie zna. By wzru szy "a je dy nie ra -

mie niem. J# trze ba wy "#cz nie ku si&. Jak Ew! jab" kiem.
– Z pa na to te$ praw dzi wy w#$. – Przed sta wi ciel by" oczy -

ta ny w Bi blii, jak by stu dio wa" nie pra wo mi! dzy na ro do we,
a wy "#cz nie pra wo na tu ral ne. – Zgo da! Sku sz! j# te le fo nem
do pa na.

Za dzwo ni "a po kil ku dniach.
Mi mo ary sto kra tycz nej wy so kiej po zy cji, g"os mia "a na dal

ni ski, sek sow ny.
– Mun dziu uuu...?! To na praw d! rze czy wi %cie ty yy?!
– A to oso bi %cie tak $e nie w#t pli wie ty, naj dro$ sza De li -

cyj ko?!
– Do sta "am twój nu mer. Wiesz od ko go!
– Ka za "em ci da&! – In $y nier te$ si! go r#cz ko wa", cho& w za -

sa dzie pa no wa" nad so b#. Po ty lu la tach nie chcia" od ra zu wsz -
czy na& kar czem nej awan tu ry.

– Wi!c jed nak, nie mo$ li we, to na praw d! ty? To gdzie si!,
w ta kim ra zie, spo tka "am z pa nem pierw szy raz? 

– W ba rze. 
– Przy czym? 
– W ba rze mlecz nym, przy pie ro gach ru skich!

!
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Kim by! Bro ni s!aw Hu ber man? By!
on z ca !" pew no #ci" naj wy bit niej -

szym pol skim skrzyp kiem -wir tu ozem,
bio r"c pod uwa g$ okres: od po cz"t -
ków XX. stu le cia, a% po la ta II woj ny
#wia to wej. Bio gra fia Hu ber ma na jest in -
ten syw na i fa scy nu j" ca. Ob fi tu je w nie -
zli czo ne fak ty, któ re w ca !o #ci uk!a da -
j" si$ w opo wie#& o mi$ dzy na ro do wej
dzia !al no #ci mu zy ka, po li ty ka, spo -
!ecz ni ka, pi sa rza, na ukow ca, pe da go ga,
or ga ni za to ra %y cia ar ty stycz ne go i spon -
so ra. W oso bie Hu ber mana ma my
do czy nie nia z praw dzi wie wiel kim hu -
ma ni st" i ko smo po li t", w zna cze niu
cz!o wie ka, któ ry po przez wie lo kie run -
ko wo#& dzia !a' sta! si$ oby wa te lem
#wia ta i oby wa te lem te mu #wia tu s!u -
%" cym. Wy star czy wy mie ni& kra je,
z któ ry mi zwi" za na by !a wie lo kie run -
ko wa dzia !al no#& ar ty sty, wy mie ni&
w punk tach cho& by naj wa% niej sze eta -
py je go %y cia i prze ja wy dzia !al no #ci,
aby zna le(& po twier dze nie po wy% szych
stwier dze'.

Oto li sta naj wa% niej szych oso bi sto -
#ci – wspó! pra cow ni ków i przy ja ció!
Bro ni s!a wa Hu ber ma na: 

dy ry gen ci: Her mann Aben droth, Is say
Do bro ven, Grze gorz Fi tel berg, Eu ge ne
Go osens, Ot to Klem pe rer, Paul Kletz ki,
Dmi tri Mi tro po lus, Pier re Mon teux, Wil -
liam Ste in berg, Georg Szell, Ar tu ro To sca -
ni ni, Bru no Wal ter, Fe lix We in gart ner; 

mu zy cy: Ar tur Ru bin ste in, Wil helm
Bac khaus, Pa blo Ca sals, Carl Flesch,
Ignaz Fried man, Paul Hin de mith, Jo seph
Hof f man, Georg Ku len kampf, Ar thur
Schna bel, Jo sef Szi ge ti;

kom po zy to rzy: Ma rio Ca stel nu ovo -
-Te de sco, Paul Des sau, Ka rol Szy ma -
now ski, Mi klos Roz sa; 
!wiat li te ra tu ry i po li ty ki: El sa La sker -

-Schüler, Al bert Ein ste in, Max Brod,
Elias Ca net ti, Tho mas Mann, Ste fan
Zwe ig; Ri chard Co uden ho ve -Ca ler gi,
Me ir Di zen goff, Jan Ma sa ryk. 

Eta py !y cia

)le dz"c ko le je %y cia Bro ni s!a wa Hu -
ber ma na mo% na za uwa %y&, %e by !o ono,
po dzie lo n" na sze reg eta pów, roz !o %o n"
na kil ka dzie si"t lat, w$ drów k" przez
kil ka kra jów. Ka% de mu z tych kra jów Hu -
ber man co# za wdzi$ cza!, z ko lei ka% dy
z nich, dzi$ ki obec no #ci i ró% no rod nej ak -
tyw no #ci wiel kie go ar ty sty, wie le zy ska!.
Chro no lo gicz nie rzecz bio r"c, przed -
sta wia si$ to na st$ pu j" co:

Pol ska

– tu w 1882 ro ku uro dzi! si$ Hu ber -
man. Tu, po pierw szych la tach na uki,
w ro dzin nej Cz$ sto cho wie a po tem
w War sza wie, roz po cz$ !a si$ je go wiel -
ka ka rie ra, wte dy jesz cze „cu dow ne go
dziec ka”. Pol ska to kraj, któ re mu Hu -
ber man na za wsze po zo sta nie wier -
ny – na do bre i na z!e. W okre sie mi$ -
dzy wiel ki mi woj na mi b$ dzie sta le
wy st$ po wa! w War szaw skiej Fil har -
mo nii, utrzy mu j"c bli skie kon tak ty
z wie lo ma wy bit ny mi mu zy ka mi pol ski -
mi – szcze gól nie z Ka ro lem Szy ma now -
skim, któ re go utwo ry skrzyp co we roz -

s!a wi na ca !ym #wie cie. Wy st$ py Hu ber -
ma na w Pol sce po sia da !y cz$ sto cha rak -
ter cha ry ta tyw ny – np. na rzecz po szko -
do wa nych, ofiar po wo dzi w la tach 30.
XX w. Po in wa zji hi tle row skiej na Pol -
sk$ Hu ber man b$ dzie pierw szym or ga -
ni za to rem kon cer tów (Szwaj ca ria, Fran -
cja, USA, Ka na da), z któ rych do chód
prze zna czy na po moc dla ucie ki nie rów
a po tem tak %e dla, znaj du j" cych si$
na za cho dzie Eu ro py i w Ame ry ce,
pol skich jed no stek woj sko wych. Na le -
%y nad mie ni&, %e Hu ber man przez #wiat
mu zycz ny okre #la ny by! za wsze, ja ko
pol ski skrzy pek wir tu oz.

Niem cy

– w ro ku 1892 oka za !o si$, %e 10-let -
ni Hu ber man re pre zen tu je ju% ta ki po -
ziom wy ko naw czy, i% dal szy roz wój ar -
ty stycz ny dziec ka wy ma ga opie ki ze
stro ny ja kie go# wy bit ne go pe da go ga.
Wy bór ro dzi ców Alek san dry i Ja ku -
ba – pa da wów czas na Ber lin. Tam bo -
wiem %y je i dzia !a s!yn ny wir tu -

Bronis!aw Huberman
czyli pasje i nami$tno#ci
zapomnianego geniusza
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oz – przy ja ciel Jo han ne sa Brahm sa – Jo -
sef Jo achim. Ber lin sta nie si! wi!c ba -
z" dla m#o de go Hu ber ma na, tak $e
w kon tek %cie or ga ni zo wa nia nie zli czo -
nych tras kon cer to wych w ca #ej Eu ro -
pie i Ame ry ce.

Umi #o wa nie Nie miec, nie miec kiej
kul tu ry by #o za pew ne po wo dem, $e to
w#a %nie j! zyk nie miec ki sta# si! j! zy kiem
u$y wa nym przez Hu ber ma na na co
dzie&. W tym j! zy ku opu bli ku je swo j"
pierw sz" ksi"$ k! z dzie dzi ny mu zycz nej:
„Z warsz ta tu wir tu oza” a tak $e, w la tach
pó' niej szych: „Mo ja dro ga do Pa neu ro -
py”, „Eu ro pa Oj czyzn”. W ro ku 1933,
po doj %ciu do w#a dzy Hi tle ra i na si le niu
si! w zwi"z ku z tym prze %la do wa& (y -
dów, oby wa te li pa& stwa nie miec kie go,
Hu ber man od mó wi przy jaz du na kon cer -
ty do Nie miec. Za% pla no wa ny w#a %nie
przez nie go wiel ki fe sti wal mu zy ki Jo -
han ne sa Brahm sa w Ber li nie (100-le cie

uro dzin), prze nie sie do Wied nia. S#yn ny
dy ry gent Wil helm Furtwängler
(po uzgod nie niu spra wy z Go ebel l sem),
za pro si Hu ber ma na na kon cer ty do Nie -
miec. Z wiel kim bó lem, ale przez so li -
dar no%) ze zwal nia ny mi z pra cy ko le ga -
mi po fa chu – mu zy ka mi, (wy bit ny mi
po sta cia mi, jak np. Bru no Wal ter, Ar nold
Schönberg oraz wie lo ma in ny mi pe da -
go ga mi i cz#on ka mi or kiestr sym fo nicz -
nych) a tak $e ar ty sta mi z in nych dzie dzin
sztu ki, Hu ber man na #a mach pra sy za -
chod niej, w li %cie otwar tym od po wie
Furtwängle ro wi ne ga tyw nie na je go za -
pro sze nie pi sz"c mi! dzy in ny mi: 

... Je stem Po la kiem, !y dem, wol nym

ar ty st" i pa neu ro pej czy kiem. W zwi"z -

ku z ty mi w#a $ci wo $cia mi mu sz% uzna -

wa& hi tle ryzm za mo je go wro ga $mier -

tel ne go. W tym pro ble mie nie cho dzi

o kon cer ty ani o !y dów, cho dzi o na je -

le men tar niej sze za sa dy na szej eu ro pej -

skiej kul tu ry – o wol no$& oso bi st" uwol -

nio n" od wi% zów ka sto wo $ci i ra si zmu.

Nie mo g% za ko' czy& te go li stu, by nie da&
wy ra zu naj g#%b sze go bó lu z po wo du

przy czyn, któ re od da li #y mnie chwi lo wo

od Nie miec. Szcze gól nie od czu wam ten

ból, ja ko przy ja ciel mo ich nie miec kich

przy ja ció#, ja ko in ter pre ta tor nie miec kicj

mu zy ki, bar dzo od czu wa j" cy brak nie -

miec kiej pu blicz no $ci...
Przez pra wie 40 lat by# Hu ber man ulu -

bie& cem pu blicz no %ci Ber li na, Frank fur -
tu, Ham bur ga, Stut t gar tu, Mo na chium,
Dre zna i wie lu in nych miast w Niem -
czech. Otrzy my wa# dzie si"t ki li stów
od zwy k#ych, pro stych me lo ma nów nie -
miec kich. By #y to wy ra zy szcze re go
uwiel bie nia prze ka zy wa ne nie rzad ko
na wet w for mach po etyc kich. Za tru ci
przez jad fa szy zmu, s#u cha cze nie miec -
cy zre zy gno wa li w la tach trzy dzie stych
z mo$ li wo %ci s#u cha nia Hu ber ma na.

Rodzice Bronis#awa Hubermana,  Aleksandra

i Jakub (1905)

… z rodzin" ma#y Broni$ (w $rodku), od lewej ojciec Jakub i matka Aleksandra

… z (on" Els"  Galafres w sanatorium w Dre)nie (1911) … z akompaniatorem Siegfriedem Schultze
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Au stria

– po sia da szcze gól ne po wo -
dy, aby czci! oso b" Hu ber ma -
na. Czy ni #a to zresz t$ w prze -
sz#o %ci przez dzie si$t ki lat. Ju&
w okre sie 1891–1892 wy st" -
po wa# m#o dziut ki wir tu oz
na es tra dach Kar lo wych Va -
rów i Ma ria' skich (a) ni,
wzbu dza j$c po wszech ny za -
chwyt. Wkrót ce tak &e ce sa rza
Fran cisz ka Jó ze fa, któ ry
12-let nie mu Bro ni s#a wo wi
po da ru je dro go cen ne w#o skie
skrzyp ce. Za% Jo han nes
Brahms w ro ku 1896 po wy -
s#u cha niu w sa li wie de' skie -
go Mu si kve re in w#a sne go
Kon cer tu Skrzyp co we go,
w wy ko na niu Hu ber ma na,
do zna szcze gól ne go wzru -
sze nia. Na po cz$t ku XX wie -
ku od naj du je my na zwi sko
m#o de go wir tu oza w gro nie
stu den tów wy bit ne go wie -
de' skie go pe da go ga i ar chi wi -
sty Mu si kve re inu – Eu se biu -
sa Man dy czew skie go.

Ko re spon den cja z lat na -
st"p nych po zwa la stwier dzi!,
&e ar ty sta cz" sto zmie nia#
wie de' skie ad re sy za miesz -
ka nia. Od ro ku 1926 re zy do wa# ju&
na sta #e w zam ku Het zen dorf. Hu ber -
man czu# si" w pe# ni zin te gro wa ny z &y -
ciem Wied nia i Au strii. By# ho no ro wym
cz#on kiem Wie de' skich Fil har mo ni -
ków, Kon zer thau su i Aka de mii Mu zycz -
nej, w któ rej tak &e, przez 2 la ta pro wa -
dzi# kla s" skrzy piec. Ar ty sta &y wo
re ago wa# na ró& ne wy da rze nia kul tu ral -
ne, spo #ecz ne i po li tycz ne. W ro ku 1934
na przy k#ad, wspie ra# fi nan so wo ro dzi -
ny, któ rych cz#on ko wie zgi n" li pod czas
wy da rze' lu to wych. Przed 1938 ro kiem
(przy #$ cze nie Au strii do III Rze szy)
Bro ni s#aw Hu ber man opu %ci Wie de'
na za wsze. Je go po byt w tym kra ju wi$ -
&e si" nie po dziel nie z pe# n$ za an ga &o -
wa nia dzia #al no %ci$ w mi" dzy na ro do -
wym ru chu pa neu ro pej skim, któ re go
sie dzi ba znaj do wa #a si" w#a %nie
w Wied niu, w Ho fbur gu. Ruch za cel
sta wia# so bie zjed no cze nie kra jów Eu -
ro py. W la tach 1926 – 1934 Hu ber man
%ci %le wspó# pra co wa# g#ów nie z Ri char -
dem Co ud no ho ve -Ca ler gi, Ignat zem
Se ipe lem, Ja nem Ma sa ry kiem, wy g#a -
sza# re fe ra ty, pu bli ko wa# po gl$ dy na te -
mat przy sz#ej zjed no czo nej Eu ro py
w ga ze tach i cza so pi smach ca #e go kon -
ty nen tu, pro wa dzi# o&y wio n$ ko re -
spon den cj", je) dzi# z od czy ta mi do wie -
lu miast eu ro pej skich. Uko ro no wa niem
owych po li tycz nych za in te re so wa' Hu -
ber ma na sta #a si" ksi$& ka pt: „Eu ro pa
Oj czyzn” (1932). Je &e li spo gl$ da my
na obec nie po dej mo wa ne wy si# ki in te -
gra cyj ne Na ro dów Eu ro py, po za po zna -
niu si" z po gl$ da mi Hu ber ma na trze ba
stwier dzi!, &e za li cza# si" on do pio nie -
rów i or" dow ni ków dzi siej szych ten den -
cji zjed no cze nio wych kra jów Sta re go

Kon ty nen tu. Wy cho dz$ ce z g#" bo ko hu -
ma ni stycz nych prze s#a nek, po gl$ dy
wiel kie go skrzyp ka, umo ty wo wa ne
by #y przede wszyst kim smut ny mi do -
%wiad cze nia mi um" czo nej za bo ra mi
oj czy zny – Pol ski, tym co przy nio s#o
z so b$ tra gicz ne &ni wo I woj ny %wia to -
wej. 

Izra el

– zo bo wi$ za nia te go kra ju wo bec Hu -
ber ma na s$ oczy wi %cie szcze gól ne go
ro dza ju. W Pa le sty nie ar ty sta ni gdy nie

miesz ka# na sta #e, ale ja ko
wiel ki wi zjo ner, do ko na# jed -
nak cze go% nad zwy czaj ne -
go – za #o &y# Pa le sty' sk$ Or -
kie str" Sym fo nicz n$ w Tel
Awi wie, czy li dzi siej sz$ Fil -
har mo ni" Izra el sk$. By# to
czyn po twier dza j$ cy w ca #ej
pe# ni te z" o Hu ber ma nie spo -
#ecz ni ku i hu man %cie, któ ry
od zna cza# si" du &ym wy czu -
ciem po li tycz ne go re ali zmu.
Bez po %red nim po wo dem pod -
j" cia ini cja ty wy zor ga ni zo -
wa nia or kie stry by #a w#a %nie
sy tu acja w Niem czech po
30 stycz nia 1933 (doj %cie Hi -
tle ra do w#a dzy), w wy ni ku
któ rej mu zy cy nie miec cy na -
ro do wo %ci &y dow skiej utra ci -
li pra wo wy ko ny wa nia za -
wo du. Hu ber man bo le %nie
od czu# te re stryk cje (vi -
de – ca sus Furtwängler).
W ten spo sób za kie# ko wa #a
w je go umy %le idea stwo rze -
nia pierw szo rz"d nej, eta to -
wej or kie stry, któ rej cz#on ka -
mi zo sta li by emi gru j$ cy
z Eu ro py do Pa le sty ny mu zy -
cy &y dow scy. By #a to kon cep -
cja, któ ra dzia #a czom ru chu
sy jo ni stycz ne go bar dzo od -

po wia da #a. Hu ber man roz po cz$# wi"c
w ro ku 1934 dzia #a nia na rzecz jej re -
ali za cji. Zjed ny wa# spon so rów, za #a -
twia# spra wy tech nicz no -or ga ni za cyj ne
w Pa le sty nie, ko re spon do wa# z mo& ny -
mi te go %wia ta. Ar ty st" in te re so wa #o do -
s#ow nie wszyst ko – spra wy pasz por to -
we, za kup pul pi tów, in stru men tów,
miesz ka nia dla mu zy ków, spro wa dza -
nie nut, krze se# a na wet na pra wy da chu
przy sz#ej sa li kon cer to wej. Ja ko do -
%wiad czo ny mu zyk kon cer tu j$ cy, Hu -
ber man do brze wie dzia# co na le &y
uczy ni!, aby mo g#a za ist nie! mar ko wa
or kie stra sym fo nicz na. Ar ty sta za dba#,
aby kon cert in au gu ra cyj ny po pro wa dzi#
wiel ki Ar tu ro To sca ni ni, któ ry uczy ni#
to z ch" ci$ i nie od p#at nie. Fakt ten mia#
miej sce 26 grud nia 1936 ro ku. W ten
spo sób po wsta #a wi"c dzi siej sza s#yn -
na Fil har mo nia Izra el ska.

Szwaj ca ria

– gdy by nie fa szyzm nie miec ki,
Szwaj ca ria dla Hu ber ma na po zo sta #a by
praw do po dob nie kra jem, w któ rym
wiel ki skrzy pek cz" sto z po wo dze niem
kon cer to wa# i mia# wie lu przy ja ció#. Jak
ju& stwier dzo no po wy &ej, w zwi$z ku
z sy ta cj$ w Au strii (An schluß), prze wi -
du j$ cy Hu ber man opu %ci# Wie de' i prze -
niós# si" w#a %nie do Szwaj ca rii – kon kret -
nie do Cor sier sur Ve vey, gdzie za ku pi#
dom. Prze bwa# tam do ro ku 1940.
W tym okre sie, po jed nym z to ur ne es
w USA, ar ty sta po zo sta# za oce anem a&
do ko' ca woj ny. 

W ro ku 1947, po krót kiej i ci"& kiej
cho ro bie, Bro ni s#aw Hu ber man zmar#
i zo sta# po cho wa ny w#a %nie w Ve vey.

Podczas pobytu w Palestynie (1935)

… z Arturo Toscaninim w Tel Awiwie (1936)
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USA

– dla ame ry ka! skiej pu blicz no "ci
by# Hu ber man jed nym z owych wiel -
kich ob ja wie! "wia to we go wir tu ozo -
stwa w mu zy ce. W No wym Jor ku ar ty -
sta kon cer to wa# ju$ w po #o wie
dzie wi%& dzie si' tych lat XIX stu le cia,
a w na st%p nych la tach przy by wa# do te -
go kra ju nie zli czo n' ilo"& ra zy. Jak wia -
do mo Hu ber man sp% dzi# w USA
okres II woj ny "wia to wej, sta le kon cer -

tu j'c, nie jed no krot nie na rzecz ucie ki -
nie rów, emi gran tów $y dow skich, au -
striac kich, a tak $e w ce lu wspo mo $e -
nia sta cjo nu j' cych na Za cho dzie
pol skich jed no stek woj sko wych. Otrzy -
ma# wie le od zna cze!, m.in. ty tu# Dok -
to ra Ho no ris Cau sa – (y dow skie go In -
sty tu tu Re li gii. To w#a "nie licz ne
wy jaz dy do USA, ob ser wa cja wszel -
kich, po zy tyw nych i ne ga tyw nych prze -
ja wów $y cia w tym kra ju, ugrun to wa -
#y po ro ku 1919, spo #ecz no -po li tycz ne

po gl' dy Hu ber ma na, w kwe stii ro dz' -
cej si% idei zjed no czo nej Eu ro py i do -
pro wa dzi #y do na pi sa nia na ten te mat
wie lu ar ty ku #ów, oraz ksi'$ ki.

* * *

Je go $y cie ar ty stycz ne, ak tyw no"&
w dzie dzi nie po li ty ki, pu bli cy sty ki
to "wia dec two spe# nie nia si% wie lu po dej -
mo wa nych przed si% wzi%&, w któ rych mu -
zyk da# si% po zna& ja ko cz#o wiek czy nu. 

Ina czej to czy #o si% $y cie pry wat ne
i oso bi ste Hu ber ma na. Mat ka pa d#a
ofia r' Ho lo kau stu, star szy brat Sta ni -
s#aw, czo #o wy dzia #acz Ko min ter nu,
zgi n'# w ta jem ni czych oko licz no "ciach
w 1936 ro ku w Ro sji, m#od szy brat Le -
opold zgi n'# pod ko #a mi sa mo cho du.
Wuj z Za mo "cia za mor do wa ny zo sta#
przez od dzia# Ukra i! ców – Mach now -
ców. Part ner ka $y cio wa An ge li na Gor -
ri sen zmar #a w wy ni ku za pa le nia opon
mó zgo wych.

W tym kon glo me ra cie nie szcz%"&
ja sny punkt sta no wi# syn Jo han nes,
któ ry uro dzi# si% w 1912 ro ku w Wied -
niu z ma# $e! stwa ze zna n' ak tor k'
El s' Ga la fres. Sa mo ma# $e! stwo nie
wy trzy ma #o jed nak pró by cza su i roz -
pa d#o si% po 2 la tach.

!

Uro dzi# si% w 1882 r. w Cz% sto cho wie.
1887 – lek cje u M. Mi cha #o wi cza i J. Ro se -

na w War sza wie;
1890 – pierw sze wy st% py w Pol sce, w Kar -

lo vych Va rach i Ma ria! skich )a* -
niach;

1890 – lek cje u Jo se fa Jo achi ma w Ber li nie.
Po cz' tek licz nych po dró $y kon cer -
to wych (Am ster dam, Pa ry$, Lon dyn,
Frank furt);

12 1 1895 – Wie de! – wspól ny, trium fal ny
wy st%p z Ade li n' Pat ti;

1896 – Mu si kve re in – Wie de! – wy ko na nie
kon cer tu skrzyp co we go J. Brahm sa,
w obec no "ci kom po zy to ra;

1896 – po cz' tek licz nych po dró $y kon cer -
to wych w ca #ej Eu ro pie i w USA;

1903 – pierw sze na gra nie p#y to we (Nok turn
E -dur F. Cho pi na. Trans P. Sa ra sa te);

1909 – w Ge nui kon cer tu je na in stru men cie,
któ ry nie gdy" na le $a# do N. Pa ga ni -
nie go. Kon cert po "wi% co no ofia -
rom po wo dzi;

1912 – Lipsk – edy cja ksi'$ ki Hu ber ma -
na pt: „Z warsz ta tu wir tu oza”;

1919 – po za ko! cze niu dzia #a! wo jen nych
Hu ber man po dej mu je licz ne po dró -
$e kon cer to we;

1923 – po zna je hra bie go Ri char da Co uden -
ho ve -Ka ler gie go. Po cz' tek ak tyw nej
dzia #al no "ci w Ru chu Pa neu ro pej -
skim;

1927 – Wie de! – wiel ki suk ces trio kon cer -
to we go – Hu ber man, Ca sals, Fried -
man (kon cer ty z oka zji 100. rocz ni -
cy uro dzin Beetho ve na);

1929 – pierw szy wy st%p w Pa le sty nie;
1932 – edy cja ksi'$ ki pt: „Eu ro pa Oj czyzn”;

1933 – list otwar ty do W. Furtwängle ra,
w spra wie od mo wy kon cer tów 
w Niem czech;

1934 – Hu ber man obej mu je kla s% skrzy piec
w Aka de mii Mu zycz nej w Wied niu;

1934 – pierw sze kro ki w kie run ku zor ga ni -
zo wa nia or kie stry w Pa le sty nie;

1936 – Hu ber man opusz cza Au stri% i za -
miesz ku je w Ve vey;

1936 – 26.12. – Tel Aviv – in au gu ra cyj ny
kon cert Fil har mo nii w Pa le sty nie
pod dyr. A. To sca ni nie go;

1937 – w wy ni ku wy pad ku sa mo lo to we go
na Su ma trze Hu ber man zo sta je ci%$ -
ko ran ny w r% k% i p#u co;

1940 – Hu ber man opusz cza Eu ro p% i za -
miesz ku je w USA;

1945 – po wrót do Szwaj ca rii;
1947 – Hu ber man umie ra w Ve vey;

Podczas pobytu w Pradze, z prawej stoi K. Szymanowski (1925) … z Arturo Toscaninim (1936)

Tel Awiw. Koncert inauguracyjny 26 grudnia 1936

Wa! niej sze da ty i fak ty z !y cia Bro ni s"a wa Hu ber ma na
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Pi sarz
na pro win cji
Cze go szu ka pi sarz na pro win cji? Pa -

ra fra zu j!c ry su nek Mar ka Racz kow -
skie go, mo" na by po wie dzie#, "e te go, co
zgu bi$, jed nak za ry so wa na w ty tu le sy -
tu acja nie jest tak jed no wy mia ro wa
i oczy wi sta. I nie cho dzi tu o nie czy tel -
ne wy znacz ni ki %ro do wi sko we in te li -
gen cji czy nie co wi&cej – by cia pi sa rzem
(jak ma wia$ Cze s$aw Mi $osz, po et! si& by -
wa ra czej ni" jest, to w su mie ka te go ria
nie zwy kle ulot na), cho# z pew no %ci!
dys ku sja na te mat te go, kto i dla cze go
mo "e by# na zy wa ny pi sa rzem czy in te -
lek tu ali st! w ogó le jest wci!" otwar ta, ale
ra czej o dru gie z przy wo $a nych tu po -
j&# – pro win cj&.

Nie mo" na zin ter pre to wa# te go ter mi -
nu bez od nie sie nia go do cen trum, co ju"
sa mo w so bie jest czyn no %ci! war to %ciu -
j! c!. Pro win cja, ro zu mia na w cza sach 
an tycz nych ad mi ni stra cyj nie, a" do
XVIII wie ku by $a uj mo wa na ja ko ka te go -
ria te ry to rial na, a po j& cie „pro win cjo-
nal ny” mia $o wy" sze ko no ta cje ni"
„po wia to wy”, tym sa mym nie bu dzi $o ne -
ga tyw nych sko ja rze'. Do pie ro w cza sach
no wo "yt nych sta $a si& me ta fo r! pe ry fe rii,
któ rych sens okre %la nie ty le te ry to rium
znaj du j! ce si& po za sto li c! czy in n! me -
tro po li!, ile ja ko%# "y cia czy men tal no%#
te mu to wa rzy sz! ca. Mo" na za uwa "y#,
"e po ku tu j! cy do dzi% po dzia$ na cen trum
i pe ry fe ria, ma j! cy da le ko id! ce kon se -
kwen cje spo $ecz ne i geo po li tycz ne (cy wi -
li za cja eu ro atlan tyc ka i III %wiat, Za chód
i Wschód, Pol ska A i Pol ska B), jest w du -

"ym stop niu dzie dzic twem men tal no %ci
O%wie ce nia, któ re swo imi scjen ty stycz ny -
mi ety kie ta mi sko lo ni zo wa $y wspó$ cze sne
ro zu mie nie %wia ta, a co za tym idzie tak -
"e i miej sce cz$o wie ka. Za ry so wa ne po -
wy "ej na pi& cie po mi& dzy pe ry fe ria mi
a cen trum wy da je si& szcze gól nie wi docz -
ne w kul tu rze XIX wie ku, w któ rej roz wi -
ja j! ce si& o%rod ki miej skie, b& d! ce nie tyl -
ko klu czo wy mi w& z$a mi ad mi ni stra cji
spo $ecz nej i pa' stwo wej, ale na de wszyst -
ko miej sca mi kre owa nia i roz po wszech -
nia nia ide olo gii, cen tra mi kul tu ro wy mi bu -
du j! cy mi okre %lo ne sys te my war to %ci,
prze strze nia mi umo" li wia j! cy mi zdo by -
cie wy kszta$ ce nia, sta wa $y si& ma tecz ni -
kiem in te li gen cji, jak rów nie" miej scem
de po no wa nia ka pi ta $u kul tu ro we go. Jak
za uwa "a j! ini cja to rzy na uko we go spo tka -
nia „Pi sarz na pro win cji” z In sty tu tu Fi -
lo lo gii Pol skiej Aka de mii im. Ja na D$u go -
sza w Cz& sto cho wie oraz Wy dzia $u
Fi lo zo ficz ne go Uni wer sy te tu w Ostra -
wie, ów cze sna ro la, ja k! przy pi su je si&
mia stom: sto li cy czy in nym wiel kim
o%rod kom miej skim, okre %la te" jed no -
znacz nie sy tu acj&, w ja kiej in te lek tu ali sta
jest zmu szo ny opu %ci# cen trum i uda# si&
na pro win cj&. Wy jazd ze „sto li cy”, b& d! -
cej (ró d$em in for ma cji o %wie cie, wie dzy,
ale tak "e gwa ran tem „cen tral ne go sys te -
mu war to %ci”, jest za zwy czaj po wo do wa -
ny pro ble ma mi zdro wot ny mi, k$o po ta mi
fi nan so wy mi lub nie s$a w! i po strze ga ny
w ka te go riach nie udacz nic twa. Od da le nie
si& od cen trum wy mu sza $o na in te lek tu -

ali stach przyj mo wa nie okre %lo nych po staw
zwi! za nych nie tyl ko z we wn&trz n! po win -
no %ci! wo bec miesz ka' ców pro win cji, ale
tak "e ocze ki wa nia mi te go %ro do wi ska.
Te ostat nie fan ta stycz nie przed sta wia Bo -
le s$aw Prus w opo wia da niu Dok tór fi lo zo -
fji na pro win cji, kie dy wk$a da w usta roz -
go ry czo ne go Ko cia na st& pu j! ce s$o wa:
„Obie ca $e% przy pro wa dzi# nam uczo ne go
i au to ra, a na de  wszyst ko fi lo zo fa ca $! g& -
b!, a przy pro wa dzi $e% nam co%... ni to,
ni owo. Za py ta no go o Haj del berg, a on
mó wi$ o wi nie i Niem kach; jad$ so bie (cze -
go mu by naj mniej nie wy ma wiam) jak pa -
ro bek, ta' czy$ jak stu den cik, de kla mo wa$...
i tak da lej, i tak da lej... Co mi to za fi lo -
zof? Ten, któ ry by$ u pan ny Hil de gar dy,
o to mi do pie ro cz$ek! Mil cz! cy, za my %lo -
ny, sta ty sta... Roz ma wia$ tyl ko o o%wia cie
i mo ral no %ci, po tem za "! da$ pa pie ru, atra -
men tu, piór, osob ne go po ko ju i co% tam po -
dob no bar dzo zna ko mi te go na pi sa$...”.
In te lek tu ali sta na pro win cji nie ty le mia$
by# „pra cow ni kiem umy s$o wym”, wy ko -
nu j! cym per fek cyj nie swój za wód, jak
jesz cze do nie daw na okre %la $a ta kich
„wy kszta$ ciu chów” so cja li stycz na no -
men kla tu ra, ale przede wszyst kim na -
uczy cie lem i su mie niem na ro du, au to ry -
te tem wy po wia da j! cym si& w imie niu
ogó $u, czy wresz cie osta tecz n! in stan cj!
w spo rach o kro w&.

Za ry so wa ne po wy "ej na pi& cie po mi& -
dzy cen trum a pro win cj! nie w!t pli -

wie os$a b$o w ostat nich de ka dach, co na -
le "y t$u ma czy# za rów no zja wi ska mi
cy wi li za cyj ny mi w ska li ma kro po cz!w -
szy od me cha ni zmów glo ba li za cyj nych,
dzi& ki któ rym mcLu ha now ska me ta fo ra
„glo bal nej wio ski” prze sta $a by# tyl ko
prze no %ni! a sta $a si& fak tem, a sko' czyw -
szy na po no wo cze snej re flek sji na te mat
by cia w %wie cie i je go po zna nia, któ ra
w po sta ci Gil le sa De leu ze znio s$a de ter -
mi nu j! cy prze strze' bi na ryzm i za st! pi -
$a my %le niem sie cio wym – a w$a %ci wie
k$! czo wym. Dzi& ki te mu, po j& cie cen trum
prze sta $o od no si# si& do prze strze ni,
a za cz& $o do eg zy sten cji, usta na wia j!c
punkt wyj %cia tam, gdzie znaj du je si&
%wia do me „ja”. To, co wi docz ne jest
w ska li ma kro od by wa si& rów no cze %nie
w ska li mi kro w Pol sce, cze go szcze gól -
nie do %wiad czy $a kul tu ra lat 90., ju"
wów czas Je rzy Ja rz&b ski pi sa$ o roz pa -
dzie geo gra ficz ne go cen trum Eu ro py,
a tak "e, co za tym idzie, o kry zy sie hie -
rar chii, au to ry te tów, war to %ci, tra dy cyj -
nych no %ni ków idei oraz wspó$ o bec no -
%ci wie lu ró" nych kon wen cji wraz z ich
sys te ma mi od nie sie nia i oce ny. Pry wat -
ne nar ra cje za ko twi czo ne w ja kiej% oso -
bi stej pe ry fe ryj nej wy da wa $o by hi sto rii
nie sto j! w opo zy cji do uni wer sal nych
zja wisk, jesz cze nie daw no b& d! cych wy -
znacz ni kiem cen trum, ale jed no cz! si&
w prze "y ciach jed nost ki z do %wiad cze -
niem ogó $u. Smacz ku do da je pro gno za
so cjo lo gów, któ rzy prze wi du j!, "e za nie -
mal pó$ wie ku 75 pro cent lud no %ci b& dzie
miesz ka' ca mi aglo me ra cji miej skich.
Czy wo bec po wy" szej sy tu acji na pi& cie
po mi& dzy cen trum a pro win cj! ju" nie ist -
nie je?

ADAM
RE GIE WICZ
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Przy gl! da j!c si" pol skiej li te ra tu rze,

mo# na by za uwa #y$ pro ces wr"cz od -

wrot ny, pie l" gnu j! cy za sta %! opo zy cj".
Au to rzy naj now szej li te ra tu ry (zja wi sko

to nie s%ab nie od po %o wy lat 90., kie dy to

dzi" ki Je rze mu Pil cho wi, Ol dze To kar -

czuk, An drze jo wi Sta siu ko wi w geo -

gra fii li te rac kiej po ja wi %y si" Wi s%a, Wa% -
brzych czy Wo %o wiec) nie tyl ko nie

ni we lu j! owe go na pi" cia, ale je pod kre -

&la j!, sta j!c si" piew ca mi pro win cji lub

&wiad ka mi jej de ter mi nu j! cej si %y. To, co

jesz cze nie daw no ucho dzi %o wy %!cz nie

Wa c%a wo wi My &liw skie mu, dzi& zaj mu -

je no we po ko le nie po szu ku j! ce praw dy,

a ta ja wi si" w%a &nie na pe ry fe riach. Pol -

ska B – jak iro nicz nie na zy wa no pro win -

cj" usy tu owa n! po za g%ów nym nur tem

#y cia ad mi ni stra cyj ne go i go spo dar cze -

go, tro ch" bied na, nie zbyt roz gar ni" ta,

zbyt po wol nie wdra #a j! ca zmia ny po -

ustro jo we, nie na d! #a j! ca za p" dem no -

wo cze sno &ci sta %a si" ulu bio nym te ma tem

li te rac kich w" dró wek. Pod upa da j! ce

mia stecz ka, po pe ge erow skie wsie, pry -

wat ne hi sto rie o lu dziach wy rzu co nych

po za na wias spo %ecz ny – nie spe% nio -

nych in te lek tu ali stach i ofia rach re struk -

tu ry za cji, lo kal ne dwor ce bez po ci! gów,

pu ste po la, któ rych nikt nie upra wia, bo

wi"k szo&$ wy je cha %a do mia sta lub

za gra ni c" – to 'ró d%o in spi ra cji i per spek -

ty wa, z ja kiej ogl! da j! Pol sk" m.in. Da -

niel Od ija (Ta ta rak, Kro ni ka umar !ych),

An drzej Mu szy( ski (Mie dza) czy Mar cin

Ko %o dziej czyk (Opo wie "ci z pla ne ty pro -

win cja). Pro win cja to &wiat, któ ry gi nie,

do któ re go za chwi l" nie b" dzie ju#
mo# na wej&$, jak do wo dz! au to rzy tych

opo wie &ci. Za miast gwa ru – ci sza, za -

miast t"t ni! ce go #y ciem &ro do wi -

ska – pust ka i nu da, oto za pis umie ra nia.

Cze go szu ka w tym &wie cie pi sarz? Ja -

wi si" on ja ko an tro po log, pró bu j! cy

utrwa li$ od cho dz! c! rze czy wi sto&$, opi -

sa$, by$ &wiad kiem, do tkn!$ te go, co

za mo ment prze sta nie ist nie$. 

A
mo #e ten la ment nad pro win cj!
jest nie co przed wcze sny? Mo -

#e – jak do wo dzi An drzej Sta siuk, je den

z naj bar dziej zna cz! cych jej piew -

ców – pro win cja jest ko niecz no &ci!,
bo wiem tyl ko tam od naj du je my si" ja -

ko spo %e cze( stwo, ja ko kul tu ra? Ja wi si"
ona ni czym &wiat w mi kro ska li – ma %y
or ga nizm, w któ rym do cho dz! do g%o su

wszyst kie emo cje zgro ma dzo ne w cie le.

Od le g%o&$ od wiel kich miast jest dla niej

zba wien na, po zwa la na bra$ dy stan su

do p" dz! ce go &wia ta, a dzi" ki te mu sta -

je si" na tu ral nym na wo zem kul tu ry,

czar no zie mem. Tak wi dzi j! Sta siuk, ko( -
cz!c pró b" au to bio gra fii in te lek tu al nej

w Jak zo sta !em pi sa rzem: „Pa trzy %em

z gó ry na mo je mia sto i wie dzia %em, #e
wy #ej ju# nie zaj d". I wte dy w%a &nie po -

my &la %em, #e mo #e jed nak wy ja d" i zo -

sta n" w ko( cu tym pi sa rzem. Mie si!c
pó' niej to zro bi %em”. Pro win cja ja wi si"
za tem nie tyl ko ja ko miej sce, ale tak #e
ja ko ka te go ria kul tu ry – w tym kul tu ry

li te rac kiej – jak prze ko nu je Ma rian Ki -

siel. Za uwa #a on cie ka w! za le# no&$
po mi" dzy cen trum i po wsta j! c! w tym

kon tek &cie li te ra tu r! na ro do w! a pe ry fe -

ryj nym #y ciem li te rac kim, któ re mu si

usta wi$ od po wied nio &ro dek ci"# ko &ci,

by nie znisz czy$ ja ko &ci po wsta j! cej li -

te ra tu ry jak i sa me go &ro do wi ska li te rac -

kie go. Je &li bo wiem zbyt sil ny ak cent po -

%o #y si" na to, co cen tral ne, znisz czy si"
od dol ne, re gio nal ne i pe ry fe ryj ne w swej

isto cie #y cie li te rac kie wraz z ca %ym &ro -

do wi skiem, gdy jed nak prze su nie si" na -

cisk, to pro win cjo nal no&$ znisz czy si" ja -

ko&$ twór cz!. Po wy# sze na pi" cie

po mi" dzy cen trum a re gio nem czy pe ry -

fe ria mi po ka zu je jed no znacz nie, #e ka -

te go rii pro win cji nie mo# na ro zu mie$
wy %!cz nie w kon tek &cie geo gra ficz nym,

ale tak #e ja ko prze strze( men tal n!, któ -

ra kszta% tu je #y cie lo kal ne, ja ko pro win -

cj" du cho w!, któ ra nie sie ze so b! cie ka -

we sko ja rze nia me ta fo rycz ne.

Od wo %u j!c si" do re flek sji Bo gu s%a wa

Zie li( skie go na te mat po strze ga nia Eu ro -

py )rod ko wej w per spek ty wie sym bo licz -

nych kra in i miejsc: Ar ka dii, Atlan ty dy i Je -

ru za lem, mo# na by po dob ne wnio ski

od nie&$ do spo so bu po strze ga nia pe ry fe -

rii w ogó le, cho$ nie co ina czej roz %o #y$ ak -

cen ty. Nie w!t pli wie ja wi si" pro win cja ja -

ko miej sce mi tycz ne, ar ka dyj skie,

w któ rym czas si" za trzy ma%. To &wiat,

do któ re go ucie ka si" od cy wi li za -

cji – mniej skom pli ko wa ny, na tu ral ny,

pe %en mi tycz nej si %y. Jest on miej scem od -

osob nie nia, al ter na ty w! dla no wo cze sno -

&ci, uto pi!: spo %ecz n!, oby cza jo w! czy re -

li gij n!, któ ra pro po nu je wspó% cze sne mu

cz%o wie ko wi oca le nie. Po mi mo do ko nu -

j! ce go si" roz pa du te go miej sca, ru in, ma -

te rial ne go nie do stat ku, pro win cja sta je si"
wy ra zem uzna nia zna cze nia i za ufa nia

do war to &ci, któ re re pre zen tu je. Zresz t! mit

„wsi spo koj nej, wsi we so %ej”, obec nej

od cza sów Ko cha now skie go i dzi" ki re -

kon wa le scen cji po cza sie dwor skich eks -

ce sów utrwa lo nej w kul tu rze, sta% si"
do&$ no &n! ide! w &ro do wi sku in te lek tu -

al nym, #e by wspo mnie$ tyl ko mo der ni -

stycz n! „ch%o po ma ni"” czy po wo jen ny

kult „pro ste go cz%o wie ka”. W ten mit wpi -

su je si" ob raz pro win cji ja ko rze czy wi sto -

&ci bar dziej na tu ral nej, pry mi tyw nej i zmy -

s%o wej, da le kiej od wiel ko miej skie go

dy stan su, uda wa nia, po zer stwa. Mo #e
dla te go pi sarz szu ka tu nie tyl ko uzdro wie -

nia z cy wi li za cyj nych cho rób, czy in spi -

ra cji, ale przede wszyst kim za nu rze nia si"
w praw dzi we #y cie, au ten tycz ne go do -

&wiad cze nia od po wia da j! ce go pier wot nym

in stynk tom. Te bo wiem dla wspó% cze sne -

go cz%o wie ka uwi k%a ne go w sze reg uza -

le# nie(, pod da ne go nie ustan nej sa mo -

kon tro li, spo %ecz nym me cha ni zmom

po praw ne go za cho wa nia ja wi! si" ja ko

&wiat al ter na tyw ny, w któ rym cho$
na chwi l" chcia% by si" za nu rzy$. Z dru giej

stro ny pro win cja to Atlan ty da znisz czo na

przez ko lej no na st" pu j! ce po so bie ustro -

je i zwi! za ne z tym re for my go spo dar cze.

To miej sce pod upa d%e, zruj no wa ne, za to -

pio ne w za le wie no wo cze sno &ci, do któ -

re go do st"p mo# na uzy ska$ po przez &la -

dy daw nych wy da rze( czy miejsc. Wo bec

ta kiej sy tu acji sta je pi sarz, któ re go za da -

niem jest ze szcze gó %ów, tych mi go tli wych

zna cze(, skraw ków prze sz%o &ci uobec nio -

nych jesz cze w na ma cal nych frag men tach

ru in na szki co wa$ pej za#. Id!c tro pem

mi tycz nych me ta for, mo# na by jesz cze

przy wo %a$ pro win cj" ro zu mia n! jak Kre -

t", któ ra ja wi si" ni czym wi" zie nie.

To miej sce od osob nie nia – jak przy pad -

ku Mi no tau ra uwi k%a ne go w la bi rynt

w Knos sos czy De da la nie mo g! ce go opu -

&ci$ wy spy – sta je si" dla pi sa rza cia sne,

nie wy god ne, jest prze strze ni! d%a wi! c!, za -

my ka j! c! swój cia sny kr!g wo kó% po czu -

cia sa mo sta no wie nia o so bie. Jest te#
pro win cja ni czym wy spa Sky ros, na któ -

rej znaj du je swe schro nie nie Achil les.

To ro dzaj azy lu, do któ re go ucie ka si"
przed prze &la do wa niem, to miej sce od -

osob nie nia, do k!d nie do cie ra j! od g%o sy

co dzien no &ci. Tak ro zu mia ne pe ry fe ria to

za tem efekt od dzia %y wa nia geo gra fii mi -

tycz nej – w du #ej mie rze bar dziej wy obra -

#e nia ni# do &wiad cze nia, lub prze #y cia

prze kszta% co ne go w ob raz men tal ny. Uka -

zu j! ca si" w ten spo sób pro win cja nie jest

ju# jak w po przed niej me ta fo rze we ry fi -

ko wa na wy %!cz nie po zy tyw nie, a jej &la -

dy cz" sto przyj mu j! po sta$ pi"t na czy bli -

zny jak ma to miej sce w twór czo &ci

Igna ce go Kar po wi cza. I nie cho dzi tu by -

naj mniej o pe ry fe ria w ro zu mie niu te ry -

to rial nym, bo w prze ko na niu au to ra, Pol -

ska w ogó le jest pro win cj!, ale o wy miar

du cho wy – men tal ny w%a &nie ko ja rzo ny

z ki czem, de wo cj! i sar mac ki mi na le cia -

%o &cia mi.

G
eo gra fia men tal na Eu ro py nie w!t pli -

wie po strze ga Pol sk", po dob nie jak

po zo sta %e kra je Eu ro py )rod ko wej, ja ko

pro win cje – usy tu owa ne z da la od %o na

Za cho du, wy star czy przy wo %a$ sze reg

dow ci pów na te mat wy jaz du na Wschód

od Au strii i Nie miec, by do strzec ima go -

lo gicz n! de ter mi na cj". Pro win cj" ma my

we krwi – zda j! si" mó wi$ prze wod ni ki

tu ry stycz ne za chwa la j! ce go spo dar stwa

agro tu ry stycz ne i eko lo gicz ne miej sca

wy po czyn ku. Z ta k! pro win cj! nie mo# -
na wy gra$, jest si" prze gra nym w mo -

men cie og%o sze nia za wo dów. Przy zna$,
#e pe ry fe ria – wstyd, wal czy$ ze ste reo -

ty pa mi to prze gra$ ju# na star cie, #e by

przy po mnie$ gro te sko we wy po min ki,

#e Ko per nik, Sien kie wicz, Cho pin,

Cu rie -Sk%o dow ska i po je dy nek z naj wy -

bit niej szym pi sa rzem ar gen ty( skim.

Bo pi sarz z pro win cji jest jed nak kim&
gor szym, mniej po wa# nym, do stoj nym

i zna cz! cym, dla te go po wi nien prze -

nie&$ si" do mia sta – naj le piej eu ro pej -

skie go, a je &li go nie sta$ to przy naj mniej

do sto li cy lub in nej me tro po lii o wy so -

kim sta tu sie dzie dzic twa kul tu ro we go. To

po czu cie gor szo &ci, by naj mniej nie no -

we, tak cha rak te ry stycz ne dla pol skiej

men tal no &ci, otwie ra jesz cze jed n! prze -

strze( re flek sji nad pe ry fe ria mi, któ re ja -

wi! si" ja ko stan umy s%u.

Nie da si" tym sa mym unik n!$ na wi! -
za nia do wspo mnia ne go ju# cy klu spo tka(
or ga ni zo wa nych przez pol skich i cze skich

hu ma ni stów z Cz" sto cho wy i Ostra wy

pod na zw! „In te lek tu ali sta na pro win cji”.

Za dzi wia j! ce wy da je si" bo wiem po -

kre wie( stwo pol sko -cze skie w po dej -
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mo wa niu te go te ma tu, cho! je go in ter pre -
ta cja wy da je si" za sad ni czo ró# na. Na si
po $u dnio wi s% sie dzi sy tu uj% wie le
ze swo ich fa bu$ li te rac kich i nar ra cji
kul tu ro wych (cho! by fil mo wych) w prze -
strze ni pro win cjo nal nej. Ma $e mia stecz -
ka, wiej skie osa dy to miej sca wr"cz sa -
kral ne dla ich miesz ka& ców, st%d
pro ble my, któ re ich spo ty ka j%, ura sta j%
do ran gi glo bal nej. W efek cie po wsta j% -
ce tam ob ra zy opo wia da j% o uni wer sal -
nych do 'wiad cze niach na swój „pro win -
cjo nal ny” spo sób i ro bi% to nie zwy kle
m% drze i hu mo ry stycz nie urze ka j% co,
cze go za zdro 'ci$ im Jan Ma chul ski w sce -
nie fi na $o wej Su per pro duk cji. W po czu -
ciu gor szo 'ci nie ma my bo wiem so bie
rów nych, dla te go na wet Cze chom za zdro -
'ci my ich pro win cji, bo jak pi sze cy to wa -
ny ju# Sta siuk „Cze chy ja ko' nas kr" ci -
$y. Ame ry ka ow szem, ale Cze chy ja ko'
bar dziej re al nie. Cze si to by li dla nas ta -
cy Po la cy, ale tro ch" lep si”. St%d pol ska
pro win cja ju# nie tak uro kli wa i sen ty men -
tal na, nie tak prza 'na i ar ka dyj ska, a bar -
dziej wsty dli wa: od pu sto wa i po se kre ta -
rzo wa. To nie w%t pli we po czu cie gor szo 'ci
Cz" sto cho wa, oto czo na ma $y mi mia -
stecz ka mi i wio ska mi, #y j% ca ryt mem han -
dlu na lo kal nym ba zar ku i nie sio na 'pie -
wa mi piel grzy mów kro cz% cych Ale ja mi
Naj 'wi"t szej Ma rii Pan ny, no si w so bie. 

Lo kal no'! Cz" sto cho wy, wy mu szo na
usy tu owa niem te ry to rial nym oraz zmia -
na mi ad mi ni stra cyj ny mi, któ re spo wo do -
wa $y ob ni #e nie ran gi mia sta z wo je -
wódz twa do jed ne go z wie lu miast (l% ska

rzu co ne go na je go obrze #a, jest nie w%t -
pli wie so l% w oku w$o da rzy i tak zwa nej
eli ty mia sta. W tym kon tek 'cie mo# na ro -
zu mie! ro dz% ce si" po czu cie pe ry fe ryj -
no 'ci, i dzia $a nia zmie rza j% ce do prze zwy -
ci" #e nia tej sy tu acji, od aspi ra cji uczel ni
do mia na uni wer sy te tu po cz%w szy,
a na licz nych im pre zach miej skich i ple -
ne ro wych ma j% cych po ka za! kul tu ral n%
Cz" sto cho w" sko& czyw szy. Na wet naj -
wi"k szy po mnik Ja na Paw $a II usy tu owa -
ny na dru gim bie gu nie mia sta zda je si"
wal czy! o uwa g" tych, któ rzy je dy nie
prze jaz dem mi" dzy Ka to wi ca mi a )o dzi%
za trzy mu j% si" w przy dro# nym McDo -
nalds’ie lub ja ko piel grzy mi b%d* tu ry 'ci
wni ka j% g$" biej – do cen trum. Po czu cie
gor szo 'ci i wy ni ka j% ce z te go fak tu nie -
za do wo le nie jest jed nak in ne ni# u (l% -
za ków et nicz nych (trud no wszak nie ro -
zu mie! cz" sto cho wian, #e za rów no
pod wzgl" dem hi sto rycz nym, jak i kul -
tu ro wym (l% za ka mi si" nie czu j%). Z jed -
nej stro ny lek ce wa #%, po mi ja j% mil cze -
niem prze sz$o'!, daw no'!, któ ra
nie odmien nie ko ja rzy si" z Ja sn% Gó r%,
Szwe da mi i to# sa mo 'ci% kon stru owa n%
w opar ciu o do 'wiad cze nie re li gij ne,
nie ja ko unie wa# nia j%c swo j% obec no'!
w hi sto rii – tak #e tej pó* niej szej 
– XIX-wiecz nej, in du strial nej, czy przed -
wo jen nej – wie lo kul tu ro wej. Z dru giej
stro ny k$a d% na cisk na to, co te ra* niej sze,
oswa ja j%c „obec ne” – bez dzie dzic -
twa – bez dzie dzi cze nia, prze kre 'la j%c
tym sa mym w$a sn% hi sto rycz no'! i 'wia -
do mo'! sie bie. Tej uciecz ce od hi sto rii to -

wa rzy szy prze ko na nie o po rzu ce niu pro -
win cjo nal no 'ci – te go wszyst kie go, cze -
go po wi nien wsty dzi! si" no wo cze sny
miesz ka niec po no wo cze snej Eu ro py.

Czy w ta kiej prze strze ni jest miej sce dla
pi sa rza? Czy w ta kim miej scu ma j% szan -
s" po wsta wa! dzie $a mia ry Do sto jew skie -
go? Czy klu cze nie Ale ja mi po zwo li na po -
sta wie nie pa ru eg zy sten cjal nych py ta&
na mia r" He ideg ge ra? Mo #e obec no'!
Zyg mun ta Kra si& skie go przez kil ka ty go -
dni w po bli skim Z$o tym Po to ku wy star -
czy, po dob nie jak m$o do'! Lud mi $y Mar -
ja& skiej kszta$ c% cej si" w ist nie j% cym
do dzi' Li ceum im. Ju liusz S$o wac kie go
czy 'la dy obec no 'ci #y cia i twór czo 'ci Ha -
li ny Po 'wia tow skiej, któ rej Dom Po ezji
od wie dza j% dzi' ucznio wie oko licz nych
szkó$? A mo #e ten ca $y ha $as o pro win -
cj" jest zu pe$ nie nie po trzeb ny, sztucz nie
pod sy ca ny no wo cze sn% ide olo gi%, dla
któ rej pe ry fe ria s% po trzeb ne, by uza sad -
nia! ist nie nie cen trum ja ko no 'ni ka okre -
'lo nych war to 'ci? Nie mnie od po wia da!
na te py ta nia, wszak sam po cho dz" z mia -
sta, któ re nie po sia da ryn ku tyl ko naj d$u# -
sz% uli c" w Pol sce i cier pi na kom pleks
uta jo nej wiej sko 'ci, któ re nie mo #e po -
chwa li! si" w$a sn% uczel ni%, a je dy nie fi -
lia mi in nych wiel kich o'rod ków aka de -
mic kich i któ re do t%d wy da $o na 'wiat
kil ku lo kal nych po etów oraz 'wia to wych
pi sa rzy (to war jesz cze bar dziej de fi cy to -
wy) – tym bar dziej zna cz% cych im bar -
dziej od da lo nych od swo je go He ima tu.

!

Ale mek syk!

Po cho dz% cy z Mek sy ku stu dent Uni -
wer sy te tu (l% skie go na pi sa$ do Po -

rad ni J" zy ko wej In sty tu tu J" zy ka Pol -
skie go U( z py ta niem, sk%d wzi" $o si"
w pol sz czy* nie po wie dze nie Ale mek syk.
Od po wied* by $a trud na: nie dla te go, #e
nie wia do mo, jak wy ja 'ni! po cho dze nie
tej po tocz nej me ta fo ry, lecz z po wo du
ne ga tyw nych ko no ta cji z tym po wie dze -
niem zwi% za nych, któ re mo g$y by ura zi!
Mek sy ka ni na. Aby jed nak po zo sta! rze -
tel nym, za cz%! na le #y od de fi ni cji,
a w s$ow ni kach j" zy ka pol skie go mek -
syk jest de fi nio wa ny ja ko stan roz prz" -
#e nia, ba $a ga nu, za mie sza nia… 

Ni gdy nie by $am w Mek sy ku, wi"c
aby do wie dzie! si", dla cze go Po la cy po -
sta no wi li tak w$a 'nie na zy wa! stan
od bie ga j% cy od nor my i da le ki od po -
rz%d ku, po sta no wi $am od wo $a! si"
do *ró de$, czy li re la cji na ocz nych
'wiad ków, któ re naj $a twiej zna le*!
na stro nach in ter ne to wych zaj mu j% -
cych si" po dró #a mi al bo na blo gach po -
dró# ni ków. Tu ry 'ci, któ rzy sty ka j% si"

z Mek sy kiem, opi su j% go ja ko kraj
bar dzo in te re su j% cy, o pi"k nych kra jo -
bra zach i pla #ach, cie ka wej kul tu rze,
tra dy cjach, ar chi tek tu rze i kuch ni oraz
ja ko kraj pe $en #ycz li wych, sym pa tycz -
nych, przy ja znych, we so $ych lu dzi,
osta tecz nie jed nak po zo sta wia j% cy nie -
ste ty wra #e nie ba $a ga nu, zw$asz cza
przez cha otycz ny ruch ko $o wy (brak
kur sów i eg za mi nów na pra wo jaz dy),
nad u#y wa nie klak so nów, ha $as, brak
za sad bez piecz ne go po ru sza nia si"
po uli cach, du #e na si le nie prze st"p czo -
'ci, kra dzie #e, ale przede wszyst kim
dzia $al no'! i wal ki ma fii nar ko ty ko -
wych, pod czas któ rych gi n% lub zo sta -
j% ran ni nie win ni lu dzie

W wy ra #e niach me ta fo rycz nych cz" -
sto li czy si" szcze gó$, uchwy ce nie te go,
co mó wi% ce mu wy da je si" w da nej
rze czy lub zja wi sku ty po we, dla te go ten,
kto po raz pierw szy u#y$ okre 'le nia mek -
syk, aby na zwa! stan za mie sza nia i cha -
osu, kie ro wa$ si" pew nie ogól nym wra -
#e niem wy nie sio nym z po dró #y po tym
kra ju. Przy kre jest, #e wra #e nie to nie
oka za $o si" do bre, lecz udzia$ w tym ma
rów nie# po tocz ne my 'le nie: mek syk to

wszak me ta fo ra po tocz na, a j" zyk, któ -
re go u#y wa my na co dzie& utrwa la
(jak #e cz" sto i jak #e ch"t nie) nie po chleb -
ne opi nie, z$o 'li we uwa gi, okre 'le nia pe -
jo ra tyw ne. Ba da cze po tocz nej od mia ny
pol sz czy zny – np. W$a dy s$aw Lu ba'
w mo no gra fii pt. Pol skie ga da nie. Pod -
sta wo we ce chy i funk cje po tocz nej od -
mia ny pol sz czy zny – zwra ca j% uwa g"
na fakt, #e na sza mo wa co dzien na ma
szcze gól nie wie le nazw ne ga tyw nych
cech i za cho wa&, wy ra zów zwi% za -
nych z ne ga tyw nym war to 'cio wa niem,
ne ga tyw ny mi emo cja mi. I pew nie nie
jest to tyl ko ce cha po tocz nej pol sz czy -
zny, lecz nie ste ty w ogó le ludz kie go my -
'le nia…

Na ko niec war to do da!, #e mek syk
w tym zna cze niu mu si by! – zgod nie
z za sa da mi pi sow ni pol skiej – za pi sy -
wa ny ma $% li te r% ja ko epo nim, czy li
okre 'le nie po cho dz% ce od na zwy w$a -
snej. Po dob ne for my w pol sz czy* nie to
m.in. ju dasz (zdraj ca), ro meo (za lot nik),
don !u an (uwo dzi ciel), ado nis (uro -
dzi wy m$o dzie niec), ne stor (cz$o wiek
naj star szy wie kiem w ja kiej' gru pie),
ham let (cz$o wiek nie zde cy do wa ny),
her ku les (si $acz), otel lo (cho ro bli wie
za zdro sny m%#). Wy ra zy ta kie gro ma -
dzi m.in. S"ow nik epo ni mów, czy li wy -
ra zów od imien nych W$a dy s$a wa Ko pa -
li& skie go.

KA TA RZY NA WY RWAS 
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ogro dzie i po bli skim le -
sie t!u k" si# dzi# cio !y.
Zo sta !o tu jesz cze tro ch#
sta rych drzew, wi#c

na wpó! pu ste pnie re zo nu j" wspa -
nia le. Na ga !# ziach krze wów wy -
dzie ra j" si# co raz g!o $niej pta ki naj -
ró% niej szej pro we nien cji. S!o wem
wio sna na wsi w ca !ej oka za !o $ci 
– gdzie$ jesz cze ucho wa !y si# trak -
to ry, cho& tu tej sze mu rol nic twu ra -
czej nie wró %y si# $wie tla nej przy -
sz!o $ci. Te raz wy pe! z!y na po la
i wpra wia j" w os!u pie nie mo je go
wnu ka – dzi wi si#, %e za baw ki mo -
g" by& ta kie ogrom ne, praw dzi we
po two ry, zu pe! nie jak te, któ ry mi
kar mi je go kil ku let ni" wy obra' ni#
te le wi zja. Na sz" tak %e, tyl ko %e te
po two ry prze zna czo ne dla nas wy -
gl" da j" i za cho wu j" si# ca! kiem ina -
czej. Jak? O, to trud ne py ta nie; ka% -
dy ma in n" po sta& i in ne po le
do za ora nia. Jed ne przy bie ra j" ludz -
k" po sta& i orz" ugór zwa ny elek to -
ra tem, in ne, po zor nie ca! kiem bez -
in te re sow nie, orz" za gon zwa ny
hi sto ri" i do szu ku j" si# cze go$, co
mo g!o by po s!u %y& ja ko sól sy pa na
w ra ny, a jesz cze in ni prze oru j" po -
let ko kul tu ry, li cz"c na to, %e gdzie$
u spodu ski by wy chy nie co$ nie pa -
trio tycz ne go, co do tej po ry drze ma -
!o w ukry ciu, al bo prze ciw nie – tak
pa trio tycz ne go, %e a% gro te sko we -
go. S" i ta kie, któ re po %e ra j" sfe r#
na szej oby cza jo wo $ci, t!u ma cz"c
nam, %e bez nich zgi nie my mar nie.
S!o wem, in te res tzw. wy mia ny idei
i po gl" dów (star tych na no we i od -
wrot nie) kr# ci si# pe! n" pa r", a ta
pa ra idzie w gwiz dek, a ten gwiz dek
to nie tyl ko te le wi zja, ale me dia
w ogó le.

Tak so bie my $l#, %e po two ry, któ -
re pcha j" si# do wy obra' ni mo je go
wnu ka, to pi ku$ tak zwa ny w po -
rów na niu z ty mi, któ re za sa dza j" si#
na nas. Za uwa %y !em te%, %e na wet
on swo im kil ku let nim ro zu mem od -
kry!, i% w ta kim „Sco oby Doo” to
tyl ko 'li lu dzie prze bie ra j" si# za du -
chy i po two ry, a my ja ko$ ma my
trud no $ci z od ró% nie niem tych praw -
dzi wych i gro' nych od wy du ma nych
i jar marcz nych. No i ma my pro blem:
przez to wszyst ko prze sta je my od -
ró% nia& le wa r# k# od pra wej, skrom -
n" m" dro$& od na d# tej g!u po ty, krad -
n" cych od okra dzio nych i w ogó le
$wiat ro bi si# ja ki$ ma !o przej rzy -
sty. A to niedo brze. Mó wi# mo im
stu den tom, i% me dia s" m.in. po to,
%e by ob ja $nia& $wiat, ale praw da -li
to? Pe wien ca! kiem nie g!u pi Hisz -
pan ma wia!, %e jest tak jak nam si#
wy da je, ale czy my wie my, co nam
si# wy da je? Kto$ pod po wia da nam,
%e Iskan de ry u na szych gra nic to

wiel kie za gro %e nie, a kto in ny twier -
dzi, i% jest ono ta kie, jak ze stro ny
stra cha na wró ble. Je $li gdzie$ s!y -
szy my, %e sank cje wo bec Ro sji, co
praw da nie spiesz nie, od no sz" jed -
nak sku tek, na tych miast kto$ in ny
pod nie sio nym g!o sem po ucza nas,
%e ude rza j" przede wszyst kim w nas
i chwa li tych, któ rzy po tra fi" je omi -
n"&. A na sze zda nie? Prze py ty wa ny
przez dzien ni ka rza na oko licz no$&
po dej rze nia prze kr# tu po li tyk – biz -
nes men (oli gar cha?) z $wi# tym obu -
rze niem od po wia da, %e nie czas na ta -
kie py ta nia, gdy w $wie cie do cho dzi
do tra ge dii. Za py tu je my, co ma jed -
no do dru gie go, ale prze cie% ani on
nam nie od po wie, ani my so bie. Bo
mo %e jed nak ma? A je $li nie, to co?

I tak oto $wiat zda je si# od p!y wa&
we mg!#, jak ten ga le on wid mo
na Mo rzu Sar gas so wym, a my po zo -
sta je my tam, gdzie by li $my, a na sza
wie dza o nim, ta cy ber bli sko$& wy -
cze ki wa na wy da je si# u!u d" i po -
%yw k" dla ró% nych teo rii nie z tej
zie mi. No w!a $nie: szcze pi& dzie ci,
czy nie szcze pi&? Mo %e le piej za cze -
ka&, a% ró% ne z daw na za po mnia ne
cho ro by za czn" zbie ra& na no wo swo -
je %ni wo. Mo %e trze ba li czy& na to,
i% w my$l za sa dy „co ci# nie za bi je,
to ci# wzmoc ni”, ci mniej od por ni
wraz z ich mniej od por ny mi ge na mi
znik n" z te go $wia ta i do cze ka my
si# wresz cie ide al nie zdro wych spo -
!e cze(stw, bo cz!o wiek jak si# nie
wy cho ru je po rz"d nie, nie jest so b".
Bred nie? Za pew ne, ale z ja kim prze -
ko na niem g!o szo ne.

Krót ko mó wi"c, wo da chlu po cze.
A prze cie% wo da to nic z!e go. Prze -

ciw nie. Jest ele men tem wie lu wio -
sen nych ob rz# dów, z ty mi naj wa% -
niej szy mi, wiel ka noc ny mi w!"cz nie.
To sym bol oczysz cze nia i ta ki te%
jest sens na sze go )mi gu sa. Jed nak
i tu ja ki$ umiar by! by wska za ny, al -
bo wiem wci"% si# s!y szy, %e w przy -
ro dzie nie ma jej w nad mia rze, jak -
by w prze ci wie( stwie do me diów.
Lu bi# pa trze& na stru myk prze p!y -
wa j" cy w s" siedz twie; la tem ni by
pu styn na rze ka okre so wa, le d wie zi -
pie, ale te raz sta! si# spo r" rze czu! -
k". To, i p"cz ku j" ce drze wa i krze -
wy, to s" fak ty, a resz ta to
in ter pre ta cje – my$l ta ka przy sz!a
mi do g!o wy. Nad stru my kiem prze -
cha dza si# ko gut, pie j"c od cza su
do cza su. Kie dy pie je o po ran nej
sza rów ce, mam ocho t# ci sn"& w nie -
go bu tem, ale te raz? Niech so bie
pie je. To te% ja ki$ kon kret w wiej -
skim pej za %u. I za raz na cho dzi mnie
my$l ko lej na, a ra czej cy tat z po -
wie $ci prze czy ta nej kie dy$ w m!o -
do $ci, po wie $ci o ko man do sach, któ -
rzy utkn# li w ru inach Arn hem
i cze ka j" z re zy gna cj" na nie miec -
kie kontr na tar cie, a je den z nich mó -
wi do swo ich to wa rzy szy: „na pi! -
bym si# pi wa, a wszyst ko in ne
p......#”. To nie eska pizm ani po -
chwa !a ab ne ga cji, ale ra czej na tu -
ral na obro na umy s!u przed ata kiem
nie – kon kre tów, prze wa gi in ter pre -
ta cji nad fak ta mi. 

Wra ca j"c jed nak do fa scy na cji mo -
je go wnu ka, to bar dzo zmar twi !a go
wia do mo$&, i% w nie da le kim Chy -
biu ma j" zo sta& wy ci# te za byt ko we
d# by*). Wszyst kim wia do mo, i%
w ko rze niach d# bów miesz ka j" ró% -
ne przy ja zne lu dziom stwor ki. Po -
no& na wet s!yn ny Kac pe rek, Gó rec -
ki Skrzat po miesz ki wa! tam nie gdy$.
No i gdzie te stwor ki te raz si# po -
dzie j"? Odej d" so bie pew nie w si n"
dal, a my po zo sta nie my zda ni na swo -
je jak %e u!om ne in ter pre ta cje. O kil -
ka fak tów b# dzie prze cie% mniej.
Dzie ciom po zo sta wi my wio sen n"
i$cie sy zy fo w" pra c# „sprz" ta nie
$wia ta” i ko lej ne py ta nie bez od po -
wie dzi: po co ko mu w ta kim ra zie
eko lo gia? Mo %e po zo sta n" ja kie$
wy bla k!e fo to gra fie w al bu mach mi -
!o $ni ków prze sz!o $ci, któ rzy b# d# je
po ka zy wa& wnu kom, mó wi"c: mie -
li $my tu kie dy$ ale j# wy sa dza n" sta -
ry mi d# ba mi. A wnu ki? Po bie gn"
przed te le wi zor, %e by ogl" da& ko lej -
ne przy go dy nie praw dzi wych po -
two rów, po zo sta wia j"c nas z ty mi
praw dzi wy mi.

!

*) G!os Zie mi Cie szy( skiej, Nr 10, 13.03.2015
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Muzealnik 

o sercu odkrywcy
– Mu zeum w So snow cu ob cho dzi

w tym ro ku 30. rocz ni c! ist nie nia, to
rów nie" pa na ju bi le usz, po nie wa" kie -
ru je pan t# pla ców k# od po cz#t ku...

– To ka wa! cza su, po cz"t ki nie by !y !a -

twe. Za czy na li #my od gro ma dze nia 

zbie ra nych eks po na tów w por tier ni prz$ -
dzal ni „In ter tex”. Pa !ac do pie ro przy go -

to wy wa no wów czas dla mu zeum. Ile%
przez te trzy dzie #ci lat uzbie ra !o si$
wspo mnie&. 

– Mo "e wi!c za cznij my od uro kli we -
go bu dyn ku, w któ rym mie $ci si! mu -
zeum.

– Ten pi$k ny neo ba ro ko wy pa !ac

wzniós! pod ko niec XIX wie ku nie miec -

ki fa bry kant Ernst Schön, za !o %y ciel po -

bli skiej prz$ dzal ni we! ny cze san ko wej.

Po woj nie do lat osiem dzie si" tych dwu -

dzie ste go wie ku miesz ka li w nim pra cow -

ni cy „In ter te xu”. Po ich wy pro wadz ce

obiek tem za j$ !o si$ mia sto i w 1980 ro ku

pa !ac zo sta! wpi sa ny do wo je wódz kie go re -

je stru za byt ków. Otrzy ma! nu mer 1241...

– Co za pa mi!%...
– Je stem z wy kszta! ce nia hi sto ry kiem,

a 1241 to da ta bi twy pod Le gni c", nie mo -

g!em wi$c za po mnie'. Po wy pro wa dze niu

lo ka to rów roz po cz$ !y si$ pra ce re mon to -

we, a Mu zeum Gór no #l" skie w By to miu

otrzy ma !o za da nie utwo rze nia tu swo je go

od dzia !u. W mar cu 1985 r. pla ców ka ru -

szy !a, a ja zo sta !em jej kie row ni kiem.

Pierw sze go stycz nia 1995 ro ku mia sto

prze j$ !o mu zeum i mo gli #my nie co ode -

tchn"', ozna cza !o to bo wiem zmia n$ fi nan -

so wa nia i sta !" do ta cj$ miej sk". 
– Pa mi! tam pierw sze ape le o przy no -

sze nie do no wo two rzo ne go mu zeum pa -
mi# tek zwi# za nych z mia stem. G&o $no
jed nak o so sno wiec kim mu zeum za -
cz! &o si! mó wi% do pie ro po 1989 r.

– Roz po cz$ li #my wów czas cykl ro bo czo

na zwa ny hi sto ri" bez bia !ych plam. Mnie

szcze gól nie za pad! w pa mi$ ci rok 1990

a na de wszyst ko emo cje, ja kie to wa rzy szy -

!y na szej wy sta wie Ka ty". Zgro ma dzi li #my

na niej m.in. do ku men ty i fo to gra fie kil -

ku dzie si$ ciu Za g!$ bia ków i (l" za ków,

któ rzy tam zgi n$ li. Chy ba ju% ni gdy %ad -

nej wy sta wie nie to wa rzy szy !y ta kie emo -

cje, ja nie za po mn$ jej do ko& ca %y -

cia. I nie dla te go, %e przez trzy mie si" ce

prze wi n$ !o si$ przez mu zeum kil ka na #cie

ty si$ cy zwie dza j" cych, %e otwar ta zo sta -

!a 5 mar ca, do k!ad nie w 50. rocz ni c$
pod j$ cia przez w!a dze ZSRR tak zwa nej

de cy zji ka ty& skiej, %e eks po zy cj$ two rzy -

!y nie zwy k!e pa mi"t ki, prze cho wy wa ne do -

t"d na stry chach, czy w piw ni cach, któ re

po raz pierw szy zo sta !y upu blicz nio ne…

ale z po wo du wstrz" sa j" cych i po ru sza j" -
cych re ak cji lu dzi, by wa !o krew nych, któ -

rzy w#ród do ku men tów i zdj$' od naj dy -

wa li swo ich bli skich, nie oby !o si$ wi$c bez

!ez i wzru sze nia. Lu dzie pod cho dzi li, py -

ta li o szcze gó !y.

Co kil ka mie si$ cy po wra ca li #my do te -

ma tu bia !ych plam, by !y wi$c pó) niej wy -

sta wy po #wi$ co ne m.in. Czwar te mu roz -
bio ro wi Pol ski, Nie po ko na nym czy li

wi$) niom po li tycz nym okre su sta li now -

skie go, %ad na jed nak nie po ru szy !a ju% 
tak jak Ka ty", %ad na nie by !a tak przej -

mu j" ca. 

– Mu zeum przy zwy cza i&o nas do wy -
staw cy klicz nych, przy po mnij my cho%
kil ka. 

– To praw da, wi$k szo#' z tych po nad

czte ry stu eks po zy cji, ja kie mia !y tu miej -

sce, by !a re ali zo wa na w cy klach, do ty czy -

!y one na przy k!ad: re li gii #wia ta. Pre zen -

to wa li #my wia r$ *y dów, is lam, re li gie

Egip tu, Da le kie go Wscho du. W bo ga tym

cy klu hi sto rii i kul tur in nych na ro dów po -

ja wi !y si$ Chi ny, Izra el, In die, In do ne zja,

No wa Gwi nea, Mek syk, Bu! ga ria, Cze chy,

S!o wa cja, W$ gry, Ru mu nia... W cy klu

Wiel cy mi strzo wie pre zen to wa li #my dzie -

!a Ja na Ma tej ki, Jó ze fa Che! mo& skie go,

Jac ka Mal czew skie go, Woj cie cha We is sa,

Al brech ta Düre ra, Kos sa ków, Xa we re go

Du ni kow skie go, An dy War ho la, Pi cas sa.

Wie lo krot nie eks po no wa li #my ma lar stwo,

gra fi ki, rze) by ze zbio rów so sno wiec -

kich ar ty stów, mie li #my kil ka wy staw ro -
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dzi me go Ma ria na Ma li ny, Jac ka Ry ka !y,
Kry spia na Adam czy ka, Sta ni s!a wa Gaw -
ro na… nie spo sób wy mie ni" wszyst kich. 

– Przy wo !a! pan cykl pre zen tu j" cy hi -

sto rie i kul tu ry in nych na ro dów, tych

wer ni sa #y nie da si$ za po mnie%, nie tyl -

ko z po wo du eg zo ty ki eks po na tów, ale

zna mie ni tych go &ci i… wspa nia !ych po -

traw. 

– Za zwy czaj te wy sta wy otwie ra li am -
ba sa do ro wie kra ju, któ re go kul tu r# przed -
sta wia li $my, nie mo g!o wi#c oby" si# bez
tra dy cyj nych po traw. De gu sto wa li $my
przy sma ki ró% nych kuch ni: chi& skiej,
egip skiej, in do ne zyj skiej, mek sy ka& skiej,
cze skiej, w# gier skiej i bu! gar skiej. Rze czy -
wi $cie, by !a to wów czas du %a atrak cja.

– W ro ku, kie dy po wsta !o mu zeum,

So sno wiec &wi$ to wa! 82. rocz ni c$ nada -

nia praw miej skich. To krót ka hi sto ria,

mo# na wi$c by !o !a two do trze% do pa -

mi" tek, do ku men tów, fo to gra fii, ale te#
nie by !o ich chy ba zbyt wie le.

– Gdy by to by !a praw da, nie mo gli by -
$my kon ty nu owa" naj d!u% sze go z na -
szych cy kli So sno wiec. Na sza ma !a oj czy -

zna, a prze cie% uda !o si# zgro ma dzi"
za rów no eks po na ty ilu stru j' ce hi sto ri#
mia sta, stwo rzy" So sno wiec kie ABC, jak
i se ri# wy staw Wiel cy nie zna ni, Trój k"t
Trzech Ce sa rzy, Dziel ni ce So snow ca,

Z dzie jów Mi lo wic. W Dzia le Hi sto rii
i Kul tu ry Mia sta dys po nu je my po ka( n' ko -
lek cj' kart pocz to wych (naj star sze z nich
po cho dz' z XIX wie ku), ob szer nym zbio -
rem po nad stu let nich ma te ria !ów kar to gra -
ficz nych, do ku men tów urz# do wych, 
dru ków ulot nych, pla ka tów, odezw, sztan -
da rów, me da li, od znak, em ble ma tów, uni -
ka to wych fo to gra fii. Ma my wie le cen nych
ju da ików. Te zbio ry sta le si# po wi#k sza -
j', wci'% przy by wa no wych pa mi' tek, cho -
cia% nie jest ich ju% tak du %o, jak na po cz't -
ku, ale ka% de go ro ku przy go to wu je my
no w' wy sta w# ob ra zu j' c' prze mia ny spo -
!ecz ne, prze strzen ne i go spo dar cze mia sta.
Zwy kle eks po zy cjom to wa rzy sz' oka -
zjo nal ne wy daw nic twa. 

– Mu zeum mo #e przy pi sa% so bie

przy wró ce nie pa mi$ ci o Trój k" cie

Trzech Ce sa rzy, miej scu hi sto rycz nie na -

zna czo nym, ale za po mnia nym. Po g!o -

&nej wy sta wie w 2008 ro ku po wsta !o wie -

le pu bli ka cji, a do Trój k" ta za cz$ !y si$
wy pra wy, przy je# d#a !y wy ciecz ki na wet

z od le g!ych za k"t ków Pol ski. 

– Mie li $my nie jed n' a trzy wy sta wy:
dwie ob jaz do we i jed n' cza so w'; wszyst -
kie by !y cz# $ci' trzy let nie go pro jek tu
Od Trój k" ta Trzech Ce sa rzy do Trak ta tu

w Schen gen. W dwu dzie stu mia stach w kra -
ju i za gra ni c' pre zen to wa li $my eks po zy cj#
ob jaz do w', go $ci !a tak %e w Sej mie RP. Po -
wsta !y dwie pu bli ka cje al bu mo we i kil ka nie -
co mniej szych. Od by !a si# tak %e mi# dzy na -
ro do wa kon fe ren cja na uko wa, nad któ r'
pa tro nat ho no ro wy ob j'! m.in. Se kre tarz Ge -
ne ral ny Ra dy Eu ro py Ter ry Da vis, jej po k!o -
siem by !a ksi'% ka Gra ni ce w Eu ro pie #rod -

ko wo -Wschod niej w XIX –XX w. Od Trój k" ta
Trzech Ce sa rzy do Trak ta tu w Schen gen. Kil -
ku set uczniów wal czy !o o Pu cha ry Trzech
Pre zy den tów – Ja worz na, My s!o wic i So -
snow ca w kon kur sie hi sto rycz nym Trój k"t

Trzech Ce sa rzy wczo raj i dzi$. To by !o po -
t#% ne przed si# wzi# cie.

– Op!a ca !o si$, za re ali za cj$ te go pro -

jek tu Mu zeum w So snow cu otrzy ma !o
na gro d$ Mar sza! ka Wo je wódz twa 'l" -
skie go.

– Tak. To by !a na gro da w kon kur sie Wy -

da rze nie Mu ze al ne 2008 ro ku, w ka te go -
rii „do ko na nia z za kre su ini cja tyw edu ka -
cyj nych oraz po pu la ry za cji dzie dzic twa
kul tu ro we go”. Zdo byw ca mi pierw sze go
miej sca by li $my ju% wcze $niej w 1992, po -
wtó rzy li $my ten suk ces tak %e w 2012.

– Wie le osób ko ja rzy so sno wiec k" pla -

ców k$ z uni ka to w" ko lek cj" szk!a, to

rze czy wi &cie ra ry tas. Jak to si$ sta !o, #e
tu tra fi !a?

– Wszyst ko za cz# !o si# w 1980 r., kie -
dy w So snow cu po wsta !a Cen tral na Wzor -
cow nia Szk!a, rok pó( niej prze kszta! co no
j' w Mu zeum Szk!a Wspó! cze sne go,
a w 1995 r. ko lek cja sta !a si# na sz' w!a -
sno $ci'. W do bie, kie dy pol skie szklar stwo
ule ga stop nio wej li kwi da cji, zbio ry te
sta j' si# co raz cen niej sze, a sk!a da j' si#
z trzech cz# $ci: szk!a u%yt ko we go, szk!a
uni ka to we go i ar ty stycz ne go au tor stwa pol -
skich twór ców oraz szk!a hi sto rycz ne go.
Naj licz niej sz' z nich jest ko lek cja szk!a
u%yt ko we go za wie ra j' ca wzo ry z XX
i XXI wie ku, jej znacz n' cz#$" sta no wi'
przed mio ty for mo wa ne i de ko ro wa ne
r#cz nie za po mo c' pisz cze li i drew nia nych
form, resz ta to eks po na ty for mo wa ne me -
cha nicz nie, czy li szk!o pra so wa ne. W su -
mie po sia da my po nad sze$" i pó! ty si' ca
obiek tów. To uni ka to we ar chi wum do ko -
na& pol skich de si gne rów, tech no lo gów
i hut ni ków, je dy ny ta ki zbiór w Pol sce.

– To ko lek cja za mkni$ ta, czy po zy sku -

je cie no we eks po na ty?

– Dzi# ki wspó! pra cy z Aka de mi' Sztuk
Pi#k nych we Wro c!a wiu, je dy n' uczel ni'
w Pol sce kszta! c' c' pro jek tan tów szk!a,
tra fia j' tu ko lej ne pra ce na szych twór ców. 

– A szk!o hi sto rycz ne?

– To naj mniej sza cz#$", jed nak s' tu
cen ne wy ro by m.in. ta kich firm eu ro pej -
skich, jak „Pal l me -König”, „LötzWi twe”
i „Mo ser” z Czech, „La mar ti ne” i „Emil
Gallé” z Fran cji, Ve re inig te Lau sit zer
Gla swer ke AG i Württem ber gi sche Me -
tal l wa ren fa brik z Nie miec, „Nie men”
na Li twie, ale i na sze ro dzi me wy ro by
z „Hor ten sji” w Piotr ko wie Try bu nal skim
oraz hut „Z'b ko wi ce” w D' bro wie Gór -
ni czej i „Za wier cie”...

– Wie lo krot nie Mu zeum eks po no wa -

!o dzie !a twór cy, któ ry jest du m" mia -

sta, ma la rza i gra fi ka Ma ria na Ma li ny,

s" one w!a sno &ci" Mu zeum?

– To na sza chlu ba, je ste $my w po sia da -
niu nie tyl ko uni ka to wych ob ra zów Ma -
ria na Ma li ny, któ re na ma lo wa! we wcze -
snym okre sie twór czo $ci, ale tak %e wie lu
gra fik a na wet ma tryc. W tym ro ku przy -
pa da trzy dzie sta rocz ni ca $mier ci ar ty sty,
wi#c chce my po ka za" je go do ro bek m.in.
w Mu zeum w Gor li cach. 

– Czy w do bie tech no lo gicz nych in no -

wa cji mu zeum mo #e by% atrak cyj ne?

– Mo %e i po win no. Wy zna j# za sa d#, %e -
by by !a jak naj wi#k sza ró% no rod no$" wy -
staw, dla te go w ka% dym ro ku or ga ni zo wa -

li $my mi ni mum kil ka na $cie eks po zy cji.
Sta !a wy sta wa ob ra zu j' ca hi sto ri# na sze -
go mia sta, któ rej utwo rze nie to wr#cz nasz
sta tu to wy obo wi' zek, jest nie zwy kle kosz -
tow na. Ma my wpraw dzie opra co wa ny
atrak cyj ny no wo cze sny sce na riusz prze wi -
du j' cy na wet pew ne zmia ny aran %a cji
wn# trza pa !a cu, ale nie mo% na si# do te go
za bie ra" po !o wicz nie, mu si my za cze ka"
na od po wied nie $rod ki. Go to wa pro po zy -
cja cze ka od 2011 ro ku. 

– Sta !a wy sta wa mo #e za blo ko wa% du -

#" po wierzch ni$, wy star czy miej sca

na eks po zy cje cza so we?

– No wo cze sne tech ni ki mul ti me dial ne
da j' wie le mo% li wo $ci eks po no wa nia
obiek tów. My $l#, %e wi#k szym pro ble -
mem s' zbyt ma !e ma ga zy ny, np. Dzia!
Sztu ki bo ry ka si# z co raz wi#k szy mi
trud no $cia mi.

– W lu tym pi sa li &my na na szych !a -

mach o wer ni sa #u dzie! Bo le s!a wa Bar -

bac kie go, pod czas otwar cia wy sta wy

pod pi sa! pan umo w$ o wspó! pra cy, tym

ra zem z Mu zeum Okr$ go wym w No -

wym S" czu, to ju# ko lej ny part ner.

– Po ro zu mie nia z in ny mi mu ze ami to
bar dzo do bra for ma wspó! pra cy. My mo -
%e my pro mo wa" hi sto ri# i kul tu r' na sze -
go mia sta, u nas z ko lei gosz cz' cen ne wy -
sta wy cza so we z in nych re gio nów. Ma my
wie le ta kich umów, m.in. z mu ze ami s!o -
wac ki mi w Bar de jo wie, Ko szy cach, )y li -
nie i Tren czy nie; cze ski mi w Ostra wie
i O!o mu& cu; i w# gier ski mi w De bre czy -
nie, Misz kol cu i Ko ma rom. Efek tem tych
po ro zu mie& by !y np. dwa wspól ne pro jek -
ty: Ra zem do Eu ro py. 4x40 oraz Wo kó! tra -

dy cyj nej kuch ni.
– Nie lu bi pan spo ko ju, wci"# mu si si$

co& dzia%, ta ce cha nie prze szka dza

w pra cy mu ze al ni ko wi?

– Prze szka dza? Po ma ga, mu zeum nie
mo %e by" za sty g!' ska mie nie li n', %y je tyl -
ko dzi# ki wy sta wom, a tych po win no
by" jak naj wi# cej i jak naj ró% no rod niej -
szych, ina czej po wie je nu d', a to by !a by
kl# ska. 

– Cz$ sto mó wi pan: na sze mia sto, na -

sze mu zeum... jest pan ro do wi tym so sno -

wi cza ni nem?

– Po trzy dzie stu la tach pra cy w So snow -
cu, sta !ym ob co wa niu z je go hi sto ri'
i kul tu r' je stem z tym miej scem emo cjo -
nal nie zwi' za ny, ale miesz kam w Ka to wi -
cach. Jed nak dzie ja mi re gio nu zaj mo wa -
!em si# ju% wcze $niej ja ko pra cow nik
*l' skie go In sty tu tu Na uko we go, gdzie
za trud ni !em si# po stu diach. Na to miast
two rze nie od pod staw pla ców ki mu ze al -
nej by !o dla mnie ogrom nym wy zwa niem
i bar dzo mnie za fa scy no wa !o...

– ... ale i wy czer pa !o, sko ro ze wzgl$ -
du na stan zdro wia re zy gnu je pan

z funk cji dy rek to ra, ale nie #e gna si$
z mu zeum de fi ni tyw nie. Czym b$ dzie si$
pan te raz zaj mo wa!?

– Po wró c# do ba da& na uko wych, mo %e
na pi sz# wresz cie wspo mnie nia mu ze al ni -
ka, na zbie ra !o si# te go, na zbie ra !o…

– Cze ka my wi$c, to na pew no b$ dzie

fra pu j" ca lek tu ra.

!
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Pod ko niec ubie g!e go stu le cia od wie -

dzi !a mo j" pry wat n" bi blio te k# po lo -

nist ka z Pe ki nu, Wu Lan, któ ra w ro -

ku 2004 obro ni !a w Be ijing Fo re ign

Stu dies Uni ver si ty pra c# dok tor sk"
pt. Su mie nie na ro du pol skie go. O twór -
czo !ci pro za icz nej Ste fa na "e rom skie -
go. Po da ro waw szy mi ka ke mo no, za -

wie ra j" ce $y cze nia, bym $y! tak d!u go,

jak so sny w gór skim sank tu arium,

zdzi wi !a si#, $e je stem ju$ pro fe so rem,

cho% nie osi" gn" !em s# dzi we go wie ku.

„U nas – twier dzi !a – pro fe so rem zo -

sta je uczo ny, zbli $a j" cy si# do 80 lat”.

W Pol sce pro fe so ro wie prze cho dz"
zwy kle na eme ry tu r#, gdy ma j" 70 lat,

wi#c orien tal na ka rie ra do ty czy !a by tyl -

ko czer stwych i d!u go wiecz nych ba da -

czy oj czy stej li te ra tu ry! A prze cie$
i w okre sie za s!u $o ne go od po czyn ku

by wa j" oni pra co wi ci, spraw ni in te lek -

tu al nie, utrwa la j"c w dru ku i na wet

w in ter ne cie swo je wspo mnie nia, doj -

rza !e i prze my &la ne ese je b"d' mo no -

gra fie o wy bit nych na szych pi sa rzach.

Chc# tu po krót ce opo wie dzie% o zna -

nych mi oso bi &cie ra' nych, rze& kich

i rze' wych, a nie pró$ nu j" cych po lo ni -

stach -se nio rach. 

Re kor dzi !ci

G
dy by przy j"%, $e Cze s!aw Mi !osz

za li cza si# do oma wia nej gru py

pro fe so rów (ja ko au tor Hi sto rii li te ra -
tu ry pol skiej i ksi" $ek o Brzo zow skim,

Cze cho wi czu, (wirsz czy) skiej), to

by! by on rze czy wi &cie nie zwy k!ym re -

pre zen tan tem tej kon fra ter ni czy gil dii.

Jak ob li czy !em w ese ju Sta ry Mi #osz
a M#o da Pol ska (w to mie zbio ro wym

Po gra ni cza, ce zu ry, zmierz chy Cze s#a -
wa Mi #o sza, Bia !y stok 2012), licz ba

ksi" $ek wy da nych przez no bli st# po ro -

ku 1981 (czy li po osi" gni# ciu 70 lat)

prze wy$ sza zde cy do wa nie do ro bek

po ety z okre su 1933-1981. W ci" gu

tych 48 lat Mi !osz opu bli ko wa! za le -

d wie 20 to mów, a ja ko eme -

ryt – przez 23 la ta – wy da! co naj -

mniej 32 ksi"$ ki! Ale prze cie Mi !osz

by! przede wszyst kim po et", a pro fe -

su ra na sla wi sty ce w Ber ke ley to je dy -

nie 'ró d!o utrzy ma nia! 

Ju lian Krzy $a now ski, wy bit ny pro -

fe sor z Uni wer sy te tu War szaw skie go

(nb. wr# cza j" cy mi w ro ku 1970 dy -

plom dok tor ski), we dle Ka zi mie rza

Wy ki (uczest ni ka mo jej obro ny ma gi -

ste rium i dok to ra tu), „po przej &ciu

na eme ry tu r# wy da wa! ksi"$ k#
po ksi"$ ce” (zob. list Mie czy s!a wa

Kli mo wi cza skie ro wa ny do Hen ry ka

Mar kie wi cza: Nada nie Hen ry ko wi
Mar kie wi czo wi ty tu #u dok to ra ho no ris
cau sa Uni wer sy te tu Gda$ skie go,

Gda)sk 1997, s. 106). Rze czy wi &cie,

au tor pi#k nie na pi sa nej i zi lu stro wa nej

Hi sto rii li te ra tu ry pol skiej. Ale go -
ryzm – pre ro man tyzm (War sza -

wa 1966), któ ry do ro ku 1962 opu bli -

ko wa! 24 to my, w okre sie 1963-1976

wy dru ko wa! 11 to mów prac w!a snych

(a w tym ta kie syn te zy, jak Neo ro man -
tyzm pol ski, Twór czo!% Hen ry ka Sien -
kie wi cza, Sztu ka s#o wa), a zre da go wa!
a$ 25 to mów zbio ro wych! 

Mój pro mo tor pra cy ma gi ster skiej

i dok tor skiej, pro fe sor Uni wer sy te tu

Ja giel lo) skie go Hen ryk Mar kie wicz

(1922-2013), do ro ku 1992 opu bli ko -

wa! 20 ksi" $ek (nie li cz"c bro szur), na -

to miast na eme ry tu rze do da! do te go

jesz cze 15 w!a snych dzie! (w tym je -

den e -bo ok pt. Dia lo gi z tra dy cj&, Kra -

ków 2007). Na le $y do da%, i$ ca !o&%
do rob ku te go zna ne go pro fe so ra UJ

zbli $a si# do 1500 po zy cji: na ju bi le -

usz 70-le cia wy da no bi blio gra fi# (au -

tor stwa Wa c!a wa Twar dzi ka), w któ -

rej od no to wa no 1146 prac, a przez

„Emerycki

hedonizm”

polonistów
JERZY PASZEK 
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na st!p ne 21 lat przy by "o co naj -
mniej 300 ar ty ku "ów i stu diów. Jest to
po lo ni stycz ny re kord, po rów ny wal ny
z li st# pu bli ka cji prof. Krzy $a now skie -
go (Dzie !o Ju lia na Krzy "a now skie go,
oprac. Zo fia %wi dwi& ska -Krzy $a now -
ska i Ma ria Boksz cza nin, War sza -
wa 1973), któ ra ury wa si! na 1151 po -
zy cji. Prof. Sta ni s"aw Pi go& ma 1300
od no to wa nych przez Zbi gnie wa Je rze -
go No wa ka pu bli ka cji (zob. Bi blio-
gra fi# prac Sta ni s!a wa Pi go nia.
1908-1959 w to mie zbio ro wym pt.
Ksi# ga pa mi$t ko wa ku czci Sta ni s!a -
wa Pi go nia, Kra ków 1961, s. 9-94, po -
zy cji 1060; dal sze pu bli ka cje opra co -
wa" prof. No wak w na st!p nej
bi blio gra fii, za war tej w to mie: Sta ni -
s!aw Pi go%. Cz!o wiek i dzie !o, pod re -
dak cj# Hen ry ka Mar kie wi cza, Ma rii
Ry dlo wej, Ta de usza Ule wi cza, Kra -
ków 1972, s. 448-515 – ich licz ba wy -
no si ok. 240 po zy cji).

D!u go dy stan so wiec

Mar kie wicz za cz#" dru ko wa' swo -
je ar ty ku "y w wie ku 13 lat (sic!).

Za ko& czy" za( na ty dzie& przed (mier -
ci#, czy li w pa) dzier ni ku 2013 ro ku,
co da je – jak $e nie wia ry god ny, d"u -
go dy stan so wy re kord! – 78 lat obec -
no "ci na !a mach cza so pism (od „No -
we go Dzien ni ka” po „Ga ze t!
Wy bor cz#”) oraz na pó" kach ksi! gar -
skich. Pro fe sor by" bar dzo dum ny ze
swej po lo ni stycz nej bi blio te ki
(ok. 40.000 wo lu mi nów), a na de
wszyst ko z po wo "a nia go na sta no wi -
sko re dak to ra na czel ne go Pol skie go
S!ow ni ka Bio gra ficz ne go (la ta
1989-2002). Dzie "em je go $y cia jest
za pew ne an to lo gia Skrzy dla te s!o -
wa. Wiel ki s!ow nik cy ta tów pol skich
i ob cych (2005-2012, wspó" au to rem
jest An drzej Ro ma now ski, a w edy -
cji z 2012 ro ku wspó" pra co wa "a z obu
pro fe so ra mi Ma ria Ko tow ska -Ka -
chel), któ rej wcze (niej sze wer sje
opu bli ko wa no w la tach 1990 i 1998,
a za po wie dzi te go cen ne go i chy ba
nie do ce nia ne go kom pen dium by "y
za miesz cza ne w „Prze kro ju” w la -
tach 1958-1959 (pt. Kto to na pi sa!?
al bo Skrzy dla te s!o wa). 

Oczy wi (cie, oprócz te go wszyst -
kie go, prof. Mar kie wicz by" ba da -
czem li te ra tu ry po zy ty wi zmu, M"o dej
Pol ski i dwu dzie sto le cia mi! dzy wo jen -
ne go, in te re su j#c si! g"ów nie Pru sem
i *e rom skim. By" te$ teo re ty kiem li te -
ra tu ry, au to rem prze k"a da nych na ob -
ce j! zy ki G!ów nych pro ble mów wie dzy
o li te ra tu rze (1965, 1966, 1970,1976,
1980, 1996). Du $# za s"u g# Mar kie wi -
cza jest 3-to mo wa edy cja Sztu ki in ter -
pre ta cji (t. 1–1971, t. 2–1973,
t. 3 – 2011 [2014]), pre zen tu j# ca osi# -
gni! cia (wia to wej hu ma ni sty ki – po -

ucza j# ce i wzor co we ana li zy ar cy -
dzie" li te rac kich. 

Na eme ry tu rze (1992-2013) na pi sa"
m.in. dwa to my o pol skich i ob cych
teo riach po wie (ci (1995, 1998), bio -
gra fi! Boya (2001) czy wresz cie swój
$y cio rys (2002, 2011). Ale nie spo dzie -
wa nie wy st# pi" tak $e ja ko mi "o (nik za -
baw li te rac kich. Ta ki w"a (nie ty tu" na -
da" ese jom do ty cz# cym po wie (ci
z klu czem, zja wi ska pla gia tu, na -
g"ów ków dzie" be le try stycz nych, kom -
ple to wa nia fa cho wej bi blio te ki (Za ba -
wy li te rac kie, 1992). Swo je pa ra fra zy
li me ry ków oraz hu mo ry stycz n# pro -
z! z $y cia sfer uni wer sy tec kich za pre -
zen to wa" w to mi ku &ar tem i pó! se rio
(2008). Zre da go wa" te$ dwa zbio ry,
w któ rych naj pierw ze bra" daw ne
(od 1789 ro ku) i wspó" cze sne (na grob -
ki z 2005, li me ry ki z 2006 ro ku) Za -
ba wy li te rac kie kra kow skich uczo nych
(2007), a na st!p nie wy bra" (wraz
z Mi cha "em Ru sin kiem) prze pysz ne
oka zy p"o dów pi sar skich pro fe su ry
i m"od szych pra cow ni ków na uko -
wych z ca "ej Pol ski (Igrasz ki li te rac -
kie po lo ni stów. An to lo gia, 2012).
W(ród zna ko mi tych au to rów kra -
kow skich, po zna& skich, war szaw -
skich, wro c"aw skich, gda& skich
i szcze ci& skich zna la z"a si! rów nie$
gru pa po lo ni stów z Ka to wic: Ma ria
Buj nic ka, Kon rad C. K! der, Kry sty -
na Kral kow ska -G#t kow ska, Iza be la
Mi krut, Le onard Neu ger, Je rzy Pa szek
i Ma rek Pie cho ta. 

Krót ko dy stan sow cy 

Pra ca i pa sja Mar kie wi cza na po lu
po pu la ry za cji po lo ni stycz nych po -

pi sów pi sar skich (ali te ra cja za mie -
rzo na!) nie zo sta "a nie zau wa $o na przez
in nych pro fe so rów -se nio rów. W (la dy

au to ra Za baw li te rac kich ru szy" Mie -
czy s"aw In glot (ur. 1931), pro fe sor
z Uni wer sy te tu Wro c"aw skie go, któ ry
opra co wa" an to lo gi! pod "ad nym, ka -
lam bu ro wym ty tu "em Ka wa! ka da.
Dow ci py i aneg do ty oby cza jo we, po -
li tycz ne i ró" no te ma tycz ne (2005). 

An na Mar tu szew ska, ba dacz ka twór -
czo (ci Orzesz ko wej, Ro dzie wi czów -
ny, Pru sa i Sien kie wi cza, nie chc#c by'
gor sz# od Mar kie wi cza i In glo ta, wy da -
"a – ju$ ja ko eme ryt ka Uni wer sy te tu
Gda& skie go – po wa$ n# i so lid n# mo no -
gra fi! pod my l# co za ch! ca j# cym wszyst -
kich nie pro fe sjo nal nych czy tel ni ków
do lek tu ry na g"ów kiem: Ra do sne gry.
O grach/za ba wach li te rac kich (2007).
Ksi#$ ka ta ma cha rak ter wy bit nie teo re -
tycz no li te rac ki, co mo$ na spraw dzi',
prze gl# da j#c in deks na zwisk, gdzie cz! -
(ciej od pi sa rzy (Gom bro wicz, Prus,
Sien kie wicz, Ster ne, Tol kien, Tu wim)
po ja wia j# si! ba da cze (Bar thes, Ca il lo -
is, Eco, G"o wi& ski, Ja rz!b ski, Mar kie -
wicz, Wit t gen ste in). Ja te$ je stem „skry -
cie” cy to wa ny (cho' nie od no to wa ny
w in dek sie) ja ko au tor ese ju Za ba wa
z/w „Fer dy dur ke” (s. 199 mo no gra fii
Mar tu szew skiej). To ta kie ma le& kie
roz tar gnie nie eme ryt ki, któ ra jed nak
rze k"a so bie w ser cu „za do sy 'u czy& -
my$” (zob. pa ra graf Ja ski nia ha zar du)
krzyw dzie tar no gó rza ni na i na de s"a "a ar -
ty ku" do ju bi le uszo wej ksi! gi pt. Al fa -
bet Pasz ka: Be rent, sty li sty ka (i oko li ce),
&e rom ski (2010). In ny eme ryt, ba dacz
i edy tor Ka spro wi cza, Ro man Loth,
cy tu je mnie w swych Pod sta wo wych po -
j# ciach i pro ble mach tek sto lo gii i edy -
tor stwa na uko we go (2006): „dru ku je ten
frag ment Je rzy Pa szek w kry tycz nym
wy da niu Pism ze bra nych*e rom skie go”
(s. 77), ale w in dek sie po mi! dzy Pa skiem
a Paw li kow sk# -Ja sno rzew sk# mnie nie
ma! Oto in ne ob li cze nie obli czal nych
eru dy tów z IBL PAN! 

„Zmia na em ploi” 

Mi cha" G"o wi& ski, ba dacz po ezji
Cze cho wi cza, Le (mia na i Tu -

wi ma, a tak $e pro zy m"o do pol skiej
i po wie (ci Gom bro wi cza, og"o si" ja ko
eme ryt K!ad k# nad cza sem. Ob raz ki
z Mia stecz ka (2007), do pe" nia j# c# try -
lo gi!: Czar ne se zo ny (1998), Mag da -
len ka z ra zo we go chle ba (2001), Hi sto -
ria jed nej to po li i in ne opo wie 'ci
(2003). Pod su mo wa niem tej se kwen -
cji utwo rów wspo mnie nio wych jest
opa s"a ksi! ga Kr# gi ob co 'ci. Opo -
wie'( au to bio gra ficz na (2010). 

Opu bli ko waw szy t! pen ta d! czy
pi! ciok si#g, iblow ski pro fe sor teo rii
i hi sto rii li te ra tu ry prze mie ni" si! w pi -
sa rza pe" n# g! b#! W Kr# gach ob co 'ci
au tor swo j# me ta mor fo z! na zy wa
„zmia n# em ploi” (s. 501). Gdy od wie -
dzi" Ka to wi ce w ro ku 2008 (o czym



42

Cór ka Zo fii Kos sak, An na Bu gnon -
-Ros set 15 mar ca te go ro ku sko! -

czy "a by osiem dzie si#t sie dem lat.
Zmar "a 27 lu te go. Po $e gna li %my j#
w nie wiel kiej miej sco wo %ci Cu gy
w Szwaj ca rii, w czwar tek 5 mar ca. By"
s"o necz ny dzie!, za po wia da j# cy wio sn&.
Za uwa $y "am, $e w przy do mo wych
ogród kach z zie mi wy cho dz# nar cy zy,
któ re nie ba wem za kwit n#, kie dy wio -
sna za go %ci ju$ na do bre. Po dob nie, jak
wów czas, kie dy w Wiel ki Czwar tek
na 'l# sku Cie szy! skim od pro wa dza no
na cmen tarz jej mat k&, zna n# pi sar k&.
Fo to gra fie uwiecz ni "y t"o cz# cych si&
przed dom kiem ogrod ni ka w Gór kach
Wiel kich $a "ob ni ków sto j# cych w%ród
k& pek nar cy zów. Na in nej fo to gra fii wi -
da( twarz cór ki An ny i "z& sp"y wa j# c#
po po licz ku, wi da( z"a ma ne go nie -
szcz& %ciem m& $a, Zyg mun ta Szat kow -
skie go. W li %cie do ro dzi ny na pi sa": Spo -

czy wa na gó rec kim cmen ta rzu z pi!k nym

wi do kiem na gó ry, w"ród swo ich gór -

czan, obok gro bu "p. Oj ca. Zda je mi si!,
#e jest przy mnie.

Wszyst kie te ob ra zy i my %li to wa rzy -
szy "y mi, kie dy sta n& "am nad trum n#
An ny Bu gnon -Ros set, a w pa mi& ci mia -
"am in ny list, na pi sa ny przez ni# na wie%(
o %mier ci mo jej bab ci. W 2003 ro ku mo -
ja ma ma prze czy ta "a jej s"o wa, któ re te -
raz brzmi# jak te sta ment: Utra ta Mat ki,

na wet ber dzo wie ko wej jest za wsze bo -

le snym prze #y ciem i trud no si! do te go

fak tu przy zwy cza i$ – cho$ wie my, #e jest

Ona bli #ej nas i sku tecz niej, ni# za #y cia.

Niech do bro, któ re czy ni %a przez ty le lat

i po zo sta wi %a w"ród Was, b! dzie Jej da -

rem sza no wa nym i po mna #a nym, na "la -

do wa nym przez dal sze po ko le nia.

S"o wa o ko bie cie czy ni# cej do bro
przez wie le lat mo$ na od nie%( do cór -
ki Zo fii Kos sak, któ ra by "a oso b# nie -
wy kle skrom n#, $ycz li w# i po god n#.
Z ca "# pew no %ci# $y cie przy nio s"o jej
wie le nie "a twych prze $y(, a jed nak, po -
dob nie jak jej mat ka, nie na le $a "a
do osób zgorzk nia "ych i na rze ka j# cych
na swój los, wr&cz prze ciw nie. 

An na Szat kow ska by "a je dy n# cór k#
i naj m"od szym z czwor ga dzie ci Zo fii
Kos sak. Dzie ci! stwo sp& dzi "a w dwo -
rze Kos sa ków w Gór kach Wiel kich.
Pod czas woj ny uczy "a si& u sióstr za kon -
nych w Szy ma no wie. Wzi& "a udzia"
w Po wsta niu War szaw skim, a po tem ra -
zem z mat k# wy je cha "a na nie chcia n#
emi gra cj&, po ja kim% cza sie wy sz"a
za m#$ i za miesz ka "a na sta "e za gra ni -
c#. Po tra gicz nej %mier ci pierw sze go
m& $a sa ma wy cho wy wa "a czwo ro dzie -
ci, wów czas Zo fia Kos sak mia "a na dzie -
j& na po wrót do kra ju cór ki i wnu ków.
W Pol sce pa no wa" jed nak na dal ko mu -
nizm i w ko! cu An na z Szat kow skich
zo sta "a w Szwaj ca rii. 

Pra co wa "a ja ko na uczy ciel ka i cho( ni -
gdy nie na zy wa "a sie bie pi sar k#, to
jed nak w ko! cu, na ma wia na przez wie -
le osób, spi sa "a swo je wspo mnie nia.
Mia "y one, zgod nie z za mie rze niem, by(

wspo mi na na s. 494), uwa $a" si& ju$
bar dziej za pi sa rza, a mniej za pro fe -
so ra po lo ni sty ki, za tro ska ne go nie do -
ce nia niem me to do lo gii struk tu ra li -
zmu. W „opo wie %ci au to bio gra ficz nej”
roz wa $a, mó wi#c o „star czym (lub
eme ryc kim) he do ni zmie” (s. 490),
trzy wzor ce po st& po wa nia lu dzi ko! -
cz# cych swe ka rie ry: mo$ na za milk n#(
(jak Je an Si be lius), mo$ na kon ty nu -
owa( pra c& po ostat nie dni $y wo ta (jak
Ri chard Strauss), mo$ na na %la do wa(
m"od szych od sie bie (jak czy ni" Igor
Stra wi! ski), sta j#c si& epi go nem. 

My %l&, $e prof. G"o wi! ski wy bra" dro -
g& Straus sa. Ale i ta %cie$ ka nie jest bez -
wa run ko wo bez piecz na! Em ploi pi -
sar skie war szaw skie go po lo ni sty
„opro te sto wa"” we wro c"aw skiej „Od -
rze” (2002, nr 4) ho lo kau sto wy twór ca
Hen ryk Gryn berg. Za rzu ci" au to ro wi
Czar nych se zo nów po wie la nie zna nych
ju$ w li te ra tu rze Szo ah mo ty wów, nie -
do sta tecz ne opa no wa nie warsz ta tu pi -
sar skie go (ana li zy sty lu i j& zy ka G"o wi! -
skie go w Pa mi!t ni ku Gryn ber ga, 2011,
s. 584-588), a tak $e $y cie przez pó" wie -
ku „na aryj skich pa pie rach”. Za ata ko -
wa ny twier dzi, $e Gryn berg nie prze czy -
ta" do k"ad nie re cen zo wa nej ksi#$ ki, bo
w niej wy ra) nie na pi sa", $e „G"o wi! ski”
jest je go au ten tycz nym na zwi skiem. Nie
od niós" si& jed nak do in nych in kry mi -
na cji b#d) in sy nu acji miesz ka j# ce go
w USA pa mi&t ni ka rza. Za to na dwóch
stro ni cach Kr! gów ob co "ci (s. 500-501)
sze %cio krot nie po wta rza fra z& „li te rat
Gryn berg”, któ ra sta je si& tym sa mym
obe lg#, przy po mnie niem tech ni ki to ta -
li tar nej no wo mo wy, któ rej nb. G"o -
wi! ski jest wy bit nym znaw c#! Tak oto
nie win na z po zo ru „zmia na em ploi” mo -
$e sta( si& za p"o nem eks plo zji gnie wu
kon ku ren tów, któ rzy wcze %niej „za go -
spo da ro wa li” ho lo kau sto w# te ma ty k&. 

Wier no!" Mi strzom 

Ta de usz K"ak, któ ry w ro ku 2002
prze szed" na eme ry tu r&, ca "e $y cie

po %wi& ci" do cie ka niom ta jem nic po etyc -
kiej Awan gar dy, a w szcze gól no %ci
ana li zom li ry ki Cze cho wi cza i Ró $e wi -
cza. Uko ro no wa niem ba da! do rob ku lu -
bel skie go ar cy po ety jest opra co wa nie
przez K"a ka w la tach 2005-2011 trzech
wo lu mi nów (Pro zy, Szki ców li te rac kich,

Li stów), wcho dz# cych w 9-to mo w#
kry tycz n# edy cj& Pism ze bra nych Cze -
cho wi cza. Prof. Uni wer sy te tu 'l# skie -
go przy po mnia" te$ swe roz pro szo ne stu -
dia w ksi#$ kach: Dro ga mi Cze cho wi cza

(2010), Dro ga mi Awan gar dy (2013),
O Ta de uszu Ró #e wi czu. Stu dia i szki ce

(2012). Do dam, i$ o przy ja cio "ach
z KUL na pi sa" wspo mnie nia pt. Spoj -

rze nie wstecz (2011).
Na 80. uro dzi ny wy daw nic two kie -

lec kie GENS opu bli ko wa "o skrom ny

(tyl ko 20 s.) to mik po etyc ki Ta de usza
K"a ka pt. Roz mo wa z Eme ry kiem

(2012). Ty tu "o wy wiersz jest na wi# za -
niem do Po pio %ów *e rom skie go, gdzie
mo wa o w& gier skim kró le wi czu Eme -
ry ku, któ ry uj rzaw szy w Pusz czy
'wi& to krzy skiej je le nia z krzy $em
w po ro $u, po sta no wi" ery go wa( klasz -
tor na +y si cy. Cie ka we, $e ba dacz
Awan gar dy pi su je wier sze w sty -
lu XIX -wiecz nej sztu ki li rycz nej, na -
%la du j#c na wet ar cha icz n# dyk cj&
(„Z tru du -m wresz cie kl&k n#"”). 

„Ja ski nia ha zar du”

Wla tach 1996-2010 w Za k"a dzie
Hi sto rii Li te ra tu ry Po ro man tycz -

nej, w po ko ju nr 412 w gma chu na pla -
cu Sej mu 'l# skie go w Ka to wi cach, co
czwar tek od go dzi ny 16 trwa "y tur nie -
je skra blo we, gro ma dz# ce od 10 do
20 uczest ni ków. By "em go spo da rzem
tych igra szek fi lo lo gicz nych i stra te-
gicz nych na plan szy o wy mia rach
15 na 15 pól. Dzien ni ka rze, prze pro wa -
dza j# cy naj cz& %ciej w grud niu (po ra
na pro mo cje gier plan szo wych!) wy -
wia dy ze skra bli sta mi, nada li po miesz -
cze niom In sty tu tu Na uk o Li te ra tu rze
Pol skiej mia no „ja ski ni ha zar du”! 

Na eme ry tu rze, pi su j#c sta le o Be ren -
cie (m.in. zre da go wa "em w ro ku 2013
nu mer „Li te Ra cji” po %wi& co ny au to ro -
wi Ozi mi ny) i*e rom skim (m.in. mój esej
w to mie zbio ro wym pt. &e rom ski – tra -

dy cja i eks pe ry ment, 2013), za j# "em si&
rów nie$ bi ciem re kor du %wia ta (sic!)
w kon ku ren cji uk"a da nia krzy $ów ki
skra blo wej, wy zy sku j# cej pol skie
czcion ki. Naj pierw w „Ga ze cie Uni wer -
sy tec kiej” (2012, nr 2) po ka zy wa "em, jak
prze kro czy( gra ni c& 4000 punk tów,
a po tem w „'l# skich Stu diach Po lo ni -
stycz nych” (2013, nr 3) wy krze sa "em
z pol skie go fon tu 4097 punk tów! Te raz
do bi "em do re kor du 4111 punk tów, za -
cho wu j#c z po przed niej kom po zy cji
tyl ko trzy s"o wa (za do sy (u czy! my$,
po d)wi gn& "y %cie, )reb), a do da -
j#c – znaw cy od two rz# so bie sa mi mo -
j# dro g& na te Hi ma la je skra blo we! – ta -
kie s"o wa i s"ów ka, jak: wspó" pra cu j# cej,
ba ka lar skim, he lo fi ta mi, wy ka dza", "gar -
stwu, izo me rze, jo wial ny, chi ni nom,
obi(, fe nu, dat, tek, ary, len. Uwa $am nie -
skrom nie, $e jest to ar cy dzie "o skra blo -
wej sztu ki, a re kord jest nie do po bi cia,
chy ba $e pol sz czy zna zo sta nie w ci# gu
naj bli$ szych wie ków wy dat nie wzbo ga -
co na o „skra blo cen ne” wy ra zy (jak ma -
wia mój przy ja ciel Ma rek Pie cho ta
pod czas zbyt rzad kich unie sie! skra blo -
wych w mej bi blio te ce). Tak to od gier
wir tu al nych w li te ra tu rze, prze sze d"em
do gier praw dzi wych, do gra czy za ci& -
tych i wy ra fi no wa nych w zna jo mo %ci ta -
jem nic oj czy zny -pol sz czy zny.

!
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Teraz jest bli!ej 
i skuteczniej
spek tyw ne ob ra zy przed sta wia j" ce po -
szcze gól ne eta py je go !y cia, tam, w da -
le kiej Szwaj ca rii 27 lu te go, An na
Bu gnon -Ros set po wró ci #a do Gó rek
Wiel kich, do kra ju dzie ci$ stwa. Mo !e
zo ba czy #a gó rec ki dom, sie bie w nim,
w%ród drzew, w par ku, nad Bren ni c".
Mo !e wi dzia #a miej sca i zda rze nia,
o któ rych opo wia da #a z u%mie chem
i no stal gi", o p#a ta nych ra zem z bra tem
fi glach, o dzie ci& cych za ba wach, o bab -
ci, któ ra otwie ra #" co dzien nie „s#od k"”
szu fla d& i cz& sto wa #a wnu ki cu kier ka -
mi, o mat ce, zna nej pi sar ce, któ ra na -
uczy #a ich sza cun ku i mi #o %ci do %wia -
ta i lu dzi, o Kac per ku, skrza cie, któ ry
strzeg# gó rec kie go dwo ru, o zwie rz& tach,
któ re to wa rzy szy #y jej od za wsze.

Po zo sta nie w mo jej pa mie ci jej
u%miech, !ycz li wo%', tro ska o in -

nych – nie o sie bie, jej ob ra zo we opo -
wie %ci naj cz& %ciej o mat ce – rza dziej
o so bie, jej do bre ra dy do ty cz" ce spraw
wiel kich i przy ziem nych. Wie le jej
zwdzi& czam, po nie wa! kie dy po nad
dwa dzie %cia lat te mu we sz#am w kr"g
„spraw Zo fii Kos sak”, za wsze by #a
tam pa ni An na (tak po zwa la #a si&
do sie bie zwra ca') i za wsze mo g#am za -
py ta', po ra dzi' si&, po pro si' o po moc.
Od po wia da #a cier pli wie, z uwa g" sku -
pio n" na roz mów cy, za in te re so wa na
nim – nie so b". W Szwaj ca rii, w Cu gy
sta n& #am nad jej trum n", !e by po wie -
dzie' – dzi& ku j&, pa ni An no. I wiem, !e
us#y sza #a, bo prze cie! pi sa #a w li %cie
do mo jej ma my, !e ci, któ rzy ode szli,
s" bli !ej nas i sku tecz niej, ni! za !y cia.

!

Wspomnienie o córce Zofii Kossak, 
ANNIE BUGNON-ROSSET

JO AN NA 
JUR GA (A -JU RECZ KA

Anna Bugnon-Rosset

opwie %ci" kie ro wa n" do wnu ków, ale
kr"g od bior ców oka za# si& znacz nie nie
szer szy. Pod kre %la no, !e zna ko mi cie
od da je spe cy fi k& cza sów dzie ci$ stwa
i m#o do %ci, !e przed sta wia barw n" hi sto -
ri&, jest wier na fak tom i nie za po mi na
o istot nych dro bia zgach. W ksi"! ce za -
ty tu #o wa nej „By# dom...” spor tre to wa -
#a wie le zna nych po sta ci hi sto rycz -
nych, ale naj wi& cej miej sca po %wi& ci #a
swo jej mat ce – Zo fii Kos sak -Szczuc kiej -
Szat kow skiej. 

Jej wspo mnie nia za wie ra j" wie le ob -
ra zo wych opi sów, wzru sza j" cych i za -
pa da j" cych w pa mi&' scen i ob ra zów
do ku men tu j" cych cza sy, któ re ode sz#y
w prze sz#o%'. An na Bu gnon -Ros set, do -
wie dziaw szy si& o tym, jak wy so ko
ksi"! ka zo sta #a oce nio na, na pi sa #a: „ni -
gdy nie my %la #am, !e ta kie bab ci ne opo -
wie %ci b& d" tak do brze przy j& te”.

Szu ka j"c %la dów Zo fii Kos sak, od naj -
dy wa #am miej sca i oso by, któ re chcia #am
za pre zen to wa' jej cór ce. Tak tra fi #y %my
do jed nej z daw nych s#u !a cych gó rec kie -
go do mu. To by #o jed no z tych wzru sza -
j" cych spo tka$, któ rych si& nie za po mi -
na, Ostat ni raz wi dzia #y si& przed woj n",
An na by #a na sto lat k", a jed nak Jo an na
Kli mas, zo ba czyw szy j", po wie dzia #a:
Ta ka pa ni po dob na do ma my i bab ci. Po -
tem przy s#u chi wa #am sie opo wie %ciom
o dzie ci& cych za ba wach, o tym jak
dzie ci wzra sta #y w do%' swo bod nej at -
mos fe rze, jak ba wi #y si& z dzie' mi pa -
s" cy mi kro wy, od nich uczy #y si&, jak
pusz cza' la taw ce i ro bi' faj ki z dzi kie -
go bzu. Nie raz znaj do wa #y so bie do%'
ory gi nal ne za j& cia. Dwa ra zy w ro ku od -
by wa #a si& fa scy nu j" ca wy pra wa
nad Bren ni c&, po bli sk" rze k&. Na wo zie
wie zio no ogrom ne ba lie z prze %cie ra d#a -
mi, ob ru sa mi, %cier ka mi i r&cz ni ka mi.
Wszyst ko to zo sta #o wcze %niej na mo czo -
ne, wy pra ne na tar kach, a po tem p#u ka -
ne w rze ce. Drew nia ne ce brzy ki %wiet -
nie p#y wa #y, nic wi&c dziw ne go,
!e dzie ci, ku roz pa czy opie kun ki He li do -
sko na le t& w#a %ci wo%' po tra fi #y wy ko rzy -
sta'. Wcho dzi #y do nich i ju! nie by #o
ba lii ani ce brzy ków, by #y okr& ty
na wzbu rzo nym mo rzu. 

Ta kich spo tka$, roz mów, wspól nych
wy jaz dów, pre lek cji, by #o spo ro. Kie -
dy cór ka Zo fii Kos sak przy je! d!a #a ze
Szwaj ca rii do Pol ski, cze ka #o na ni"
wie lu roz mów ców: pro fe so ro wie uni -
wer sy tec cy, wiel bi cie le Kos sa ków, daw -
ni zna jo mi, przed sta wi cie le me diów
i ci, z któ ry mi trze ba by #o usta la' bar -
dzo pro za icz ne za da nia do ty cz" ce ogro -
du, do mu ogrod ni ka, dwo ru. Wszyst kich
s#u cha #a z uwa g", dla wszyst kich sta ra -
#a sie zna le)' czas, a jej wiel k" tro sk"
by #o pie l& gno wa nie pa mi& ci o ro dzi nie.
Kie dy zruj no wa ny pod ko niec woj ny
dwór Kos sa ków zo sta# za adap to wa ny
i cz& %cio wo od bu do wa ny, prze kra cza -
#a je go próg z wy ra) nym wiel kim
wzru sze niem. Wra ca #a do do mu.

Je %li praw d" jest, !e tu! przed %mier -
ci" cz#o wiek wi dzi przed ocza mi re tro -
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Otó! in spi ra cj" by #y li sty pi sa ne do Hen ry -
ka Mi ko #a ja Gó rec kie go przez me lo ma -

nów i wiel bi cie li – zw#asz cza je go III Sym fo -
nii Pie !ni "a #o snych – z ca #e go $wia ta.
Wrzu ca ne do skrzy nek pocz to wych na ca #ym
$wie cie, cz% sto bez po da ne go ad re su, cza sem
tyl ko z do pi skiem „Po land”, tra fia #y bez -
b#%d nie do r"k miesz ka j" ce go w Ka to wi cach
Kom po zy to ra. „Hen ryk Mi ko #aj Gó rec ki.
Ple ase fin de” tak brzmia# ad res jed ne go z li -
stów, któ ry sta# si% kan w" do po wsta nia fil mu
zre ali zo wa ne go przez Vio let t% Rot ter – Ko ze -
r%, a opo wia da j" cym o !y ciu i dzie le Mi strza
$wia to wej s#a wy. 

Id"c tym tro pem Fil har mo nia &l" ska po sta -
no wi #a do ko na' swe go ro dza ju eks pe ry men -
tu, bo wiem w cza sach ma ili i sms -ów, któ! jesz -
cze pi sze li sty, a na do da tek o mu zy ce! Ide"

or ga ni za to ra by #o spro wo ko wa nie osób, któ -
re s#u cha j" mu zy ki – nie tyl ko tej zwa nej po -
wa! n", ale ja kiej kol wiek, by po dzie li #y si% krót -
k" re flek sj" opo wia da j" c" o tym, czym w ich
!y ciu jest mu zy ka. Nie po czy nio no ogra ni cze(
wie ko wych, da j"c szan s% ka! de mu: by wal com
sal kon cer to wych i wy traw nym me lo ma nom,
ale te! b% d" cej za wsze w bie gu m#o dzie !y, p% -
dz" cej od jed nych do dru gich za j%' ze s#u chaw -
ka mi na uszach, z któ rych do cho dzi ci%! ki rock,
blu es, hip -hop i na co tam jesz cze in dy wi du -
al ny gust mu zycz ny przy zwa la. Kon kurs przy -
niós# efekt nad spo dzie wa ny! Li sty za cz% #y
na p#y wa' przede wszyst kim dro g" ma ilo -
w" – a jak !e! Ale tra fi #a si% te! pe re# ka na pi -
sa na od r%cz nie, a na do da tek opa trzo na w#a sno -
r%cz nie wy ko na ny mi „eks po na ta mi” – ale
o tej pra cy s#ów kil ka w dal szej cz% $ci re la cji.

Wsu mie do ju ro rów kon kur su do tar #y 24 pra -
ce, spo $ród któ rych dwie, nie ste ty, prze s#a ne zo -
sta #y po usta lo nym w re gu la mi nie cza sie. 

Czte ro oso bo we mu ju ry, po wo #a ne mu przez
Fil har mo ni% &l" sk", prze wod ni czy# prof. Jan
Ma lic ki dy rek tor Bi blio te ki &l" skiej. Za sie dli
w nim tak !e: red. Wie s#a wa Ko no pel ska – za -
st%p ca re dak to ra na czel ne go mie si%cz ni ka
„&l"sk”, red. Hen ryk Cier pia# – kie row nik Re -
dak cji Mu zycz nej Pol skie go Ra dia Ka to wi ce
oraz w ro li se kre ta rza ju ry Agniesz ka M#y nar -
czyk – kie row nik Biu ra Mar ke tin gu, Pro mo -
cji i Pro jek tów Fil har mo nii &l" skiej, po my s#o -
daw czy ni kon kur su „za s#u cha ni.pl”. 

Z du !" uwa g" i wiel k" tro sk" po chy li li si%
wszy scy nad otrzy ma ny mi li sta mi, by wy #o wi'
ze ster ty tek stów te naj bar dziej oso bi ste, a za -
ra zem od po wia da j" ce wy mo gom re gu la mi no -
wym kon kur su. Szyb ko oka za #o si%, !e trzy pra -
ce jed no my$l nie zo sta #y oce nio ne naj wy !ej, i to
ich au to rzy zo sta li ob da ro wa ni na gro da mi.
Wspo mnia n" pe re# k% po sta no wio no uho no ro -
wa' wy ró! nie niem spe cjal nym. W$ród roz licz -
nych na gród przy go to wa nych przez or ga ni za -
to ra kon kur su „za s#u cha ni.pl” by #a tak !e
pu bli ka cja na gro dzo nych tek stów na #a mach
„&l" ska”, któ ry by# wspó# or ga ni za to rem te go
mu zycz no -li te rac kie go przed si% wzi% cia. 

Uro czy ste go wr% cze nia na gród do ko na no
na chwi l% przed kon cer tem, pod czas któ re go nie
tyl ko wy ko na na zo sta #a IV Sym fo nia Hen ry ka
Mi ko #a ja Gó rec kie go, ale tak !e za pre zen to wa -
no licz nie zgro ma dzo nej pu blicz no $ci frag men -
ty fil mu „Hen ryk Mi ko #aj Gó rec ki. Ple ase fin -
de”. By# to zna ko mi ty kon tekst dla do pie ro co
roz strzy gni% te go kon kur su, bo wiem za rów no
lau re aci jak i po zo sta li uczest ni cy przy by li
na uro czy sto$' og#o sze nia wy ni ków, mo gli
wy s#u cha' pierw sze go, $l" skie go wy ko na -
nia IV Sym fo nii Hen ry ka Mi ko #a ja Gó rec kie go. 

Kim s" lau re aci „za s#u cha ni.pl”? Jak si% oka -
za #o, zwy ci% !y #y pra ce bar dzo m#o dych, ale jak -
!e wra! li wych i uta len to wa nych, ale od zna cza -
j" cych si% tak !e du !" kul tu r" j% zy ka, osób.
Lau re at k" pierw sze go miej sca zo sta #a Jul ka Lau -
er, uczen ni ca Pa( stwo wej Ogól no kszta# c" cej
Szko #y Mu zycz nej II st. im. Ka ro la Szy ma now -
skie go w Ka to wi cach, któ ra – jak na pi sa #a o so -
bie – nie tyl ko zg#% bia taj ni ki gry na gi ta rze, ale
tak !e pa sja mi upra wia gr% w… pi# k% no! n". Ko -
lej na lau re at ka – Ali cja Gie ce wicz – tak !e li ce -
alist ka, go dz" ca na uk% w dwóch szko #ach:
ogól no kszta# c" cej i mu zycz nej. Trze ci" na gro -
d% przy zna #o ju ry Krzysz to fo wi Ma zu ro wi, pa -
sjo na to wi d)wi% ków i... tram wa jów. Jak to si%
ro bi, opi sa# w swo im li $cie.

Nie w"t pli wie naj bar dziej wzru sza j" cy list na -
de s#a #a pa ni Ma ria S#aw ska ze Strze lec Opol -
skich. Za sko cze niem, a za ra zem nie spo dzian -
k" dla ju ro rów oka za #o si% uzu pe# nie nie
tek stu – by# nim wy ko na ny z pa pie ru… akor -
de on, któ ry nie zwy kle su ge styw nie opi sa #a pa -
ni Ma ria. Jak bar dzo trze ba by' wra! li wym
na pi%k no, nie tyl ko mu zy ki, by b% d"c dziec -
kiem kon stru owa' nie do st%p ne dla sie bie „in -
stru men ty”, by po lek cjach mu zy ki, po kry jo -
mu, z dr!e niem r"k i ser ca do ty ka' strun
za ka za nych skrzy piec i od naj dy wa' w tym ra -
do$' i szcz% $cie? Za ten nie zwy k#y list pa ni Ma -
ria S#aw ska otrzy ma #a spe cjal ne wy ró! nie nie. 

Po mys# kon kursu „za s#u cha ni.pl” po wsta# nie -
ja ko „przy oka zji”, ale mo !e roz wi nie si%
w nie za le! ne przed si% wzi% cie? Kto wie, bo
z pew no $ci" #a twiej mu zy ki s#u cha', ni! o niej
pi sa', ale mo !e w#a $nie pi sa nie li stów oka !e si%
na ty le in try gu j" c", bo nie co sta ro $wiec k" dla
m#o dzie !y for m", !e ze chc" za trzy ma' si%
nad d#u! szym tek stem ani !e li pro sty sms… Oby!

Tym cza sem re dak cja mie si%cz ni ka „&l"sk”
gra tu lu je wszyst kim na gro dzo nym a tak !e
po my s#o daw com i or ga ni za to rom kon kur su
„za s#u cha ni.pl”.
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Pod patronatem „&l"ska”

za s#u cha ni.pl
Wiel kie mu zycz ne !wi" to, ja kim by #a !l$ ska pra pre mie ra IV Sym fo nii Tan sman Epi -

so dy Hen ry ka Mi ko #a ja Gó rec kie go by #a oka zj$ do og#o sze nia przez Fil har mo ni" %l$ -
sk$ kon kur su pod ty tu #em „za s#u cha ni.pl”. Nie przy pad ko wo or ga ni za tor za pro po no -

wa# uczest ni kom kon kur su list ja ko for m" wy po wie dzi.

Prof. Jan Ma lic ki gra tu lu je zwyci$stwa Jul ce Lau er, któ ra tak"e oka za #a si$ naj m#od sz& uczest nicz k&
kon kur su

WIES*AWA KONOPELSKA

Ali cja Gie ce wicz – nie co za sko czo na, ale szcz$ !li wa, od bie ra na gro d$ rów nie" z r&k prof. Ja na Ma -
lic kie go
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JUL KA LAU ER – I na gro da 

Uro dzi !a si" w 1999 r. w Ty chach.
W 2006 r. roz po cz" !a na uk" gry nagi ta -
rze w Ogól no kszta! c# cej Szko le
Mu zycz nej I st. w Ty chach. Obec nie
kon ty nu uj" na uk" w Pa$ stwo wej Ogól -
no kszta! c# cej Szko !y Mu zycz nej II st.
im. Ka ro la Szy ma now skie go w Ka to wi -
cach. Oprócz mu zy ki, jej pa sj# jest pi! -
ka no% na – ak tu al nie tre nu j" w KKS Po -
lo nia Ty chy. 

Dro dzy mu zy cy Fil har mo nii !l" skiej!
Pod czas ostat nie go kon cer tu, ko lej ny

raz prze ko na #am si$, %e to praw da.
Jest ma gia, któ ra prze ni ka szk#o klep sy -

dry i za trzy mu je ziar na pia sku. Pa nu je
nad na mi jak gwiaz dy – bez sze lest nie po ru -
sza j" ce si$ w prze strze ni, o czym cza sem so -
bie przy po mi na my. 

Mar twi$ si$, %e krzy kiem prze ry wa my jej
od dech…

Jest spo ko jem – zmien n" trwa #o &ci",
kon ty nu acj" i kon se kwen cj". Bu dzi my &li,
otwie ra emo cje, two rzy ob ra zy. Za sta na -
wiam si$ cza sem do ko go mó wi. Mam
prze czu cie, %e do ka% de go z nas, lecz zu pe# -
nie oso bi &cie.

Chce my j" ujarz mi' do da j"c s#o wa, ale
nie uwa %am te go za ko niecz ne. Za my ka to
nie któ re z dróg ro zu mie nia. 

Jej za pach oczysz cza mnie z nie wa% nych
zda rze( i nie po trzeb nych s#ów. Mo g$ w jej cie -
niu uj rze' sie bie, s#u cha' opo wie &ci… Opo -
wie &ci Zie mi, któ ra nie prze rwa nie trwa.

Nie sa mo wi te jest, %e mo %e my sa mi two -
rzy' ma gi$ – mu zy k$ i w naj pi$k niej szym j$ -
zy ku &wia ta, prze ka zy wa' to, co jest na praw -
d$ wa% ne. Dzi$ ku j$, %e jej s#u %y cie.

Jul ka Lau er

ALI CJA GIE CE WICZ – II na gro da

Uczen ni ca kla sy dy plo mo wej Szko !y
Mu zycz nej II stop nia w So snow cu
oraz kla sy fi lo zo ficz no-kul tu ro -
wej II LO im. Emi lii Pla ter w So snow -
cu. Lau re at ka XXXVII Olim pia dy
Ar ty stycz nej w sek cji mu zy ki oraz
in nych kon kur sów wie dzy o mu zy ce -
„Bli %ej War szaw skiej Je sie ni – Hen ryk
Mi ko !aj Gó rec ki” oraz „Naj pi"k niej sza
jest mu zy ka pol ska”.

Dro ga Fil har mo nio!
Py ta nie „Czym jest dla mnie mu zy ka?”

wy wo #u je kon ster na cj$. Bo jak tu opi sa' s#o -
wa mi naj ge nial niej szy j$ zyk &wia ta, któ ry
jest cu dem w#a &nie dla te go, %e nie po trze -
bu je s#ów? Ten list po wsta wa# wie le ra zy, bo
za wsze wy da wa# mi si$ zbyt pa te tycz ny
lub prze ciw nie – zbyt p#yt ki. Naj trud niej mó -
wi' o spra wach naj wa% niej szych, a mu zy -
ka jest dla mnie jed n" z nich. Chy ba ni gdy
tak bar dzo nie czu j$ swo ich ogra ni cze( jak
wte dy, gdy pró bu j$ j" wy ko ny wa'. Cza sa -
mi po pro stu mam wra %e nie, %e ona nas prze -
wy% sza, %e to czy sta me ta fi zy ka, trans cen -
den cja. My &l$, %e mu zy ka ma dzi siaj
szcze gól ne zna cze nie. W na szym za bie ga nym
&wie cie, w któ rym sa mi nie wie my, kim je -
ste &my i dla cze go tu je ste &my, da je oka zj$
do – cho' by naj krót szej – re flek sji. War to
wzi"' g#$ bo ki od dech i si$ za s#u cha'.

Jed nak z dru giej stro ny, mó wi"c o mu zy -
ce, nie trze ba u%y wa' gór no lot nych s#ów. Mu -
zy ka mo %e prze cie% by' te% cz$ &ci" co dzien -
no &ci. Kie dy z przy ja ció# mi pró bu je my ta( czy'
„wal ca na z „Pa te tycz n"” Czaj kow skie go, czy
przed eg za mi nem nu ci my mar sza %a #ob ne go
z „Ero iki” Beetho ve na, mu zy ka wy wo #u je
u&miech, sta je si$ oka zj" do do brej za ba wy.

Za trzy mie si" ce sko( cz$ na uk$ w szko -
le &red niej i szko le mu zycz nej. Po ja wi #y si$
oczy wi &cie na tu ral ne w"t pli wo &ci zwi" za -
ne z py ta niem „Co da lej?”. Jak pi sa# Jan
Twar dow ski: „Je &li nie wiesz do k"d i&' sa -
ma ci$ dro ga po pro wa dzi”. Jak kol wiek
pa te tycz nie to nie za brzmi – mu zy ka sta #a
si$ mo j" dro g". I jak do t"d, pro wa dzi.

Z ser decz ny mi po zdro wie nia mi
Ali cja Gie ce wicz

KRZYSZ TOF MA ZUR

– III na gro da

Uro dzo ny w ro ku 1986 w My s!o wi cach,
gdzie miesz ka. Ab sol went &l# skich
Tech nicz nych Za k!a dach Na uko wych
w Ka to wi cach oraz Uni wer sy te tu Pe da -
go gicz ne go w Kra ko wie. Pa sjo nat
wszyst kie go, co zwi# za ne z trans por tem
pu blicz nym. Za fa scy no wa ny fe no me -
nem mia sta Ka to wi ce. Au tor pra cy li -
cen cjac kiej trak tu j# cej o 'la dach ist nie -
nia ko lei za pi sa nych w rze( bie
po wierzch ni Zie mi w oko li cy ro dzin ne -
go mia sta. W ra mach stu diów w Uni -
wer sy te cie Ja giel lo$ skim po dej mu je
pró b" stwo rze nia pra cy ma gi ster skiej
okre 'la j# cej ro l" tram wa jów w sys te mie
trans por to wym ko nur ba cji ka to wic -
kiej.

Dro ga Fil har mo nio!
Zo ba czy #em dzi& w tram wa ju Two je og#o -

sze nie. Py tasz mnie w nim, Fil har mo nio,
o mu zy k$. Za cz" #em s#u cha'. „Kar lik”,
pierw szy no wo cze sny tram waj na !l" sku.
!wist fa low ni ka – to po ru sza j" cy go pr"d
p#y nie do sil ni ków. D)wi$k na si la si$, jest
co raz wy% szy. Ha mu je, znów &wist, ale in -
ny. Jak by smycz kiem prze su wa' po stru nach
skrzy piec. Mia ro wy stu kot na sty kach szyn.
Czy to zgrzyt? To ko lej ny g#os, &piew kó#
na za kr$ cie. Po stój, ci sza prze rwa na bu cze -
niem. To pra ca pom py hy drau licz ne go ha -
mul ca. Dzwo nek, tram wa jo wa per ku sja. Raz
po raz od kry wam ko lej ne in stru men ty tej or -
kie stry. Rytm sym fo nii wy bi ja ny ko #a mi
o szy ny. Przy sta nek to pau za.

Nu t" na ma lo wa no „Fa le Du na ju”
i „Czte ry po ry ro ku”. Jak opi sa' d)wi$ kiem
dzi siej szy &wiat? Mo ja mu zy ka w fil har mo -
nii na szy nach. Klucz wio li no wy to kie ru nek
jaz dy, me trum to nu mer li nii. Mi$ dzy przy -
stan ka mi tak ty. Pi$ cio li nia to tor. Roz ma rzy -
#em si$ dro ga Fil har mo nio. Znam z p#yt ko -
go&, kto pod j"# si$ te go za da nia – Kra ftwerk.
Prze si"d) my si$ z ni mi z au ta su n" ce go wst$ -
g" „Au to bahn” do po ci" gu „Trans Eu ro pa
Express”. W elek tro nicz nej mu zy ce s#y -
cha' mia ro wy stu kot sta li o stal. Nu ta
za nu t", ki lo metr po ki lo me trze, mu zyk na -
&la du je bieg po ci" gu. Lo ko mo ty wa po da je
sy gna# sy re n". Dwor co wy gong i za po -
wied) od jaz du. I znów przy sta nek, pau za.
Trze ba si$ za trzy ma', chwi la re flek sji. Nie
wy star czy po s#u cha', trze ba zro zu mie'.
No wo cze sno&' ma du sz$. Dwa utwo ry

o dro dze to tyl ko cz"st ka ma lo wa ne go elek -
tro nicz n" nu t" ob ra zu cy wi li za cji. S#u cham
i roz wa %am do k"d pro wa dz" na sze ko le je lo -
su. S#u cham z na dzie j", %e ce lem nie jest tor,
któ re go ty tu# brzmi „Ra dio ak ti vität”.

Z po zdro wie nia mi z po dró %y
Krzysz tof

MA RIA S!AW SKA

– wy ró" nie nie spe cjal ne

16 II 2015
…by stru ny za dr%a #y
Kie dy by #am ma #ym dziec kiem, mia #am

10 lat, wspól nie z ko le %an ka mi sk#a da #y &my
z kart ki pa pie ru har mo nij k$ (ta k" jak ma miech
akor de onu), mo% na j" by #o po roz #o %e niu roz -
ci" ga' i gra' na akor de onie. Ale có% z te go,
ten in stru ment z pa pie ru nie mia# d)wi$ ku. Po -
my &la #am i na zbie ra #am z klom bu kwia tów pe# -
nych os i pszczó#. Te owa dy w#o %y #am do mej
har mo nii. Jak roz ci" ga #am j" i po ru sza #am,
to owa dy bar dzo brz$ cza #y… to dla mnie by -
#a wte dy pi$k na mu zy ka. Cho dzi #am za my &lo -
na, roz ma rzo na, gra #am i ws#u chi wa #am si$
w brz$ cze nie os i pszczó#. Kie dy mu zy ka ci ch#a,
otwie ra #am bok har mo nii i ze mdlo ne owa dy
wy pusz cza #am na wol no&'. 

Nikt mi nie po wie dzia#, %e m$ cz$ osy
i pszczo #y, ale mnie – dziec ko, upa ja #a ta
„mu zy ka”.

Cho dzi #am do szko #y pod sta wo wej na Gó -
rze &w. An ny. By# to rok 1954. Na lek cje &pie -
wu pan kie row nik przy no si# skrzyp ce. Gra#
nam ró% ne me lo die lu do we i uczy# nas
&pie wa'. Pod ko niec lek cji pan Wa li( ski pro -
si#, by ja kie& dziec ko od nio s#o skrzyp ce w fu -
te ra le do kan ce la rii. Zwy kle ja si$ pierw sza
wy ry wa #am z #aw ki i od no si #am skrzyp ce.
Ale tam otwie ra #am fu te ra#, wyj mo wa #am
skrzyp ce i pal ca mi do ty ka #am strun, by
d)wi$ cza #y. Przy s#u chi wa #am si$ tym d)wi$ -
kom i za ra zem spie szy #am, by nikt z na uczy -
cie li nie wszed# do kan ce la rii. 

Szyb ko skrzyp ce cho wa #am, fu te ra# wk#a -
da #am na sza f$. Wra ca #am do kla sy szcz$ -
&li wa, za du ma na. Po la tach na pi sa #am
o tym wiersz:

Urok skrzy piec
Ach! By' dziec kiem
I pu d#o skrzy piec otwo rzy'
Do tkn"' pa lusz ka mi
z#o tych strun
by za dr%a #y
jak by sam Pa ga ni ni
po ci" gn"# po nich smy kiem.

(19 IX 2009)

Miesz ka li &my w Do mu Dziec ka w Po r$ -
bie. Tam, w &wie tli cy by #o pia ni no. Na uczy -
#am si$ w wie ku 10 lat na nim gra', a tak -
%e na har mo nij ce ust nej. 

Mu zy ka dla mnie by #a pi$k nym uko je niem
du szy. Prze no si #a mnie w in ny &wiat. To by -
#o co& wspa nia #e go, jak by wszy scy Anie li
sfru n$ li na gle z nie ba i nie &li mnie po -
nad &wia tem.

Te raz, w do ro s#ym %y ciu s#u cham mu zy ki
kla sycz nej z p#yt, ka set, cza sem by wam
na kon cer tach. Mu zy ka prze no si mnie w in -
ny, pi$k ny &wiat, da je uko je nie i spo kój. A tak -
%e twór cz" in spi ra cje, bo pi sz$ wier sze. 

Ma ria S#aw ska
Strzel ce Opol skie

Na gro dzo ne li sty lau re atów kon kur su „za s!u cha ni.pl”
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– W tym ro ku ob cho dzi pan ju bi -
le usz 55-le cia pra cy ar ty stycz nej.
Wró! my na chwi l" do po cz#t ków
pa na dzia $al no %ci ar ty stycz nej... 

– Ma lo wa! za cz" #em ju$ w szko le
pod sta wo wej. Je den z na uczy cie li, wi -
dz"c mój ry su nek „Ko zio# ka Ma to# ka”,
stwier dzi# z uzna niem, $e prze ja wiam
ta lent ar ty stycz ny. Cie szy #em si% tym
jed nak do cza su. Kon se kwen cj" od kry -
cia mo ich zdol no &ci by #o to, $e mu sia -
#em pro wa dzi! kro ni k% szkol n", ma lo -
wa! pla ka ty na 1 Ma ja i in ne pa' stwo we
uro czy sto &ci (!miech). By #a to dla mnie
wiel ka udr% ka, dla te go te$ w gim na zjum
za bro ni #em ko le gom wspo mi na! ko mu -
kol wiek o tym, $e po tra fi% ma lo wa!.
Sam zresz t" po rzu ci #em to za j% cie
na rzecz spor tu. Mi mo na t#o ku za j%!, ca -
#y czas czu #em t% sk no t% za ma lo wa niem.
Kie dy wi%c przy szed# czas na wy bór
kie run ku stu diów, zde cy do wa #em si%
zda wa! na kra kow sk" Aka de mi% Sztuk
Pi%k nych. Wy s#a #em po da nie, nie wie -

dzia #em jed nak, $e na le $y jed no cze &nie
z#o $y! tecz k% z przy go to wa ny mi pra ca -
mi... Kie dy wi%c w ra diu us#y sza #em, $e
trwa j" ju$ eg za mi ny, a mnie nikt o tym
nie po in for mo wa#, po sta no wi #em wy -
bra! si% do Kra ko wa z wiel k" awan tu -
r". Wzi" #em ze so b" tyl ko je den ob raz.
Po spiesz nie ma lo wa #em go w no cy, ma -
j"c do dys po zy cji za le d wie trzy far by:
czer wo n", czar n" i bia #". Ra no owi n" -
#em go ga ze t" i po je cha #em. Przez kil -
ka go dzin cze ka #em pod drzwia mi ów -
cze sne go rek to ra Aka de mii – Cze s#a wa
Rze pli' skie go. W ko' cu uda #o mi si%
do nie go wej&!. Ka za# mi po ka za! ob -
raz. Nie ste ty far by nie zd" $y #y wy -
schn"!, ga ze ta przy kle i#a si% do ob ra -
zu. To tal na kl% ska. Rek tor ka za# mi
wró ci! za rok. 

– Czym si" pan zaj mo wa$, cze ka j#c
na ko lej n# szan s"?

– Po po wro cie pró bo wa #em zna le(!
pra c%. Bez sku tecz nie. Kie dy po raz
ko lej ny, zre zy gno wa ny, je cha #em

do Ka to wic szu ka! ja kie go& za j% cia,
w po ci" gu przy siad# si% do mnie pe wien
m%$ czy zna. Wi dz"c mo j" stra pio n"
mi n%, za py ta#, co si% dzie je. Opo wie -
dzia #em mu o swo ich pro ble mach. Nie -
ocze ki wa nie, wy cho dz"c na jed nej ze
sta cji, zd" $y# krzyk n"! do mnie, bym
sta wi# si% na za jutrz o pi" tej ra no w ko -
pal ni Ka to wi ce. Tak te$ zro bi #em.
W ten spo sób, przez przy pa dek zna la -
z#em pra c%. Wszak $e je dy nie „ch#op ca
na po sy# ki”, ale i tak by #em za do wo lo -
ny. Po kil ku ty go dniach ten sam m%$ -
czy zna po wie dzia# mi, $e zwol ni #o si%
sta no wi sko w de ko ra tor ni ko pal ni.
Zg#o si #em si%, cho! nie wie dzia #em,
na czym ta pra ca mia #a by po le ga!.
Szyb ko jed nak prze ko na #em si% i...
po $a #o wa #em swo jej de cy zji. Oka za #o
si% bo wiem, $e znów przyj dzie mi ma -
lo wa! ha s#a na par tyj ne wie ce (!miech).
Nie na wi dzi #em tej pra cy. M% czy #em si%
tak kil ka mie si% cy, a$ z za k#a do we go ra -
dio w% z#a do wie dzia #em si%, $e szu ka -

O pierwszym 
„prze#omowym” rysunku, 

wyst%pach w kabarecie Hefajstos,
misterium &wiat#a,

sztuce witra$u, a tak$e o roli
przypadku w twórczo&ci artystycznej 

z malarzem, witra$yst", 
w#a&cicielem tarnogórskiej Galerii

„Pod-Nad”,
pedagogiem i propagatorem sztuki 

prof. WERNEREM LUBOSEM
rozmawia 
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j! ko go" do po bli skie go do mu kul tu ry,
trze ba by #o jed nak umie$ ta% czy$, "pie -
wa$ i ma lo wa$. W po "pie chu uczy #em
si& lu do wych pio se nek i pod sta wo -
wych kro ków tra dy cyj nych ta% ców lu -
do wych. Przy j& to mnie. Tam mia #em ju'
oka zj& ze tkn!$ si& z praw dzi w! sztu -
k! – re ali zo wa #em mi& dzy in ny mi sce -
no gra fie do pro gra mów ar ty stycz nych,
a po go dzi nach in ten syw nie – wr&cz ob -
se syj nie – ma lo wa #em. Ra zem z mo im
przy ja cie lem Bo le s#a wem Kal ke wy -
mie nia li "my si& po gl! da mi, dys ku to wa -
li "my o swo ich pra cach. Co ja ki" czas
przy go to wy wa li "my so bie re tro spek -
tyw ne wy sta wy. Nie pre zen to wa li "my
jed nak swo ich prac w ga le riach, ale
na oko licz nych #! kach. Roz k#a da li "my
ob ra zy na tra wie i na pa wa li "my si& ni -
mi. (! ka za kry ta set ka mi prac ro bi #a
nie sa mo wi te wra 'e nie. Ma te ria# do tecz -
ki by# wi&c go to wy i tym ra zem ze
znacz nie wi&k szy mi szan sa mi, mo -
g#em sta ra$ si& o przy j& cie na Aka de -
mi& Sztuk Pi&k nych. Po my"l nie zda ne
eg za mi ny spra wi #y, 'e spe# ni #o si& mo -
je ma rze nie.

– W taj ni ki sztu ki wpro wa dza! pa -
na pro fe sor Wa c!aw Ta ran czew -
ski – wy bit ny ar ty sta re pre zen tu j" cy
nurt dwu dzie sto wiecz ne go ko lo ry -
zmu.

– Pro fe sor Ta ran czew ski by# dla
nas, jak oj ciec. Su ro wy, wy ma ga j! cy,
ale po tra fi! cy te' do ce ni$. W tym
cza sie by #em do"$ nie sfor nym stu -
den tem. Oprócz te go, 'e ucz&sz cza #em
na za j& cia z ma lar stwa, udzie la #em si&
tak 'e w ka ba re cie He faj stos, gdzie da -
wa #em po pis swo ich wo kal nych mo' -
li wo "ci. Na mo je nie szcz& "cie pod czas
jed ne go z wie czo rów, nasz pro fe sor zo -
ba czy# mój wy st&p i na st&p ne go dnia,
wzbu rzo ny, ka za# mi wy bie ra$ – al bo
on, al bo ka ba ret. Nie chcia #em jed nak
re zy gno wa$ ani z jed ne go, ani z dru -
gie go. Uczest nic two w ka ba re cie wy -
ni ka #o bo wiem z po trze by obec no "ci
w mo im 'y ciu pew nej po etyc kiej
struk tu ry, tak wszech obec nej w Kra ko -
wie, a ma lar stwo by #o prze cie' mo j!
naj wi&k sz! pa sj!. Sto j!c przed tak
trud nym wy bo rem, przy po mnia #em
so bie, jak je go asy stent ka – Ja ni na
Krau pe – wspo mi na #a kie dy", 'e pro -
fe sor ma tak pi&k ne d#o nie, po nie wa'
w m#o do "ci gry wa# na skrzyp cach.
Zresz t! je go mu zycz na pa sja prze ja -
wia #a si& te' w je go ob ra zach. Za py -
ta #em wi&c pro fe so ra, jak umia# 
po go dzi$ te dwie pa sje. Nic nie od po -
wie dzia#, spoj rza# na mnie kar c! co 
i ka za# na ma lo wa$ mi kil ka ob ra zów
mar twej na tu ry o zró' ni co wa nej ko lo -
ry sty ce. Wy pe# ni #em to za da nie z na -
wi!z k!. Kie dy przy nio s#em mu je
do oce ny, nic nie po wie dzia#. By# to dla
mnie znak ci chej ak cep ta cji. Do szed#
wi docz nie do prze ko na nia, 'e so bie po -
ra dz&. Po stu diach jesz cze przez d#u -
gie la ta spo ty ka #em si& z pro fe so rem
Ta ran czew skim. Pro wa dzi li "my wie -

lo go dzin ne dys pu ty o sztu ce, wy mie -
nia li "my si& po gl! da mi i spo strze 'e nia -
mi na te mat twór czo "ci. Zresz t! do dzi"
pro wa dz& z nim te go ty pu dys ku sje
w trak cie snu. S! to nie zwy kle in spi -
ru j! ce spo tka nia. 

– Kie dy za cz"! kszta! to wa# si$ pa -
na cha rak te ry stycz ny styl ma lar ski?

– My "la #em o nim ju' na stu diach.
Od sa me go po cz!t ku mo jej przy go dy
z ma lar stwem in te re so wa #a mnie kwe -
stia od s#o ni& cia – ukry te go gdzie", ale
pod "wia do mie wy czu wal ne go – au -
ten tycz ne go ge stu. Ko lor, b& d! cy no "ni -
kiem idei od sa me go po cz!t ku by# dla
mnie wa' ny. Ko lor, a nie far ba! To istot -
na ró' ni ca, po nie wa' ka' dy po tra fi
na #o 'y$ na p#asz czy zn& pe wien uk#ad
farb, a nie ka' dy po tra fi zro bi$ z nich
ko lor. W przy pad ku ko lo ru li cz! si& sub -
tel no "ci, ze sta wie nie ko lo ru, kre owa nie
wspó# brz mi! ce go kon tek stu uk#a du
barw. Czym tak na praw d& jest ko lor
i jak wa' n! ro l& mo 'e ode gra$ w bu do -
wa niu ma lar skiej nar ra cji, u"wia do -
mi #em so bie, kie dy w 1979 ro ku na za -
pro sze nie Pi ta Lu dwi ga – pre zy den ta
Darm stad ter Se zes sion wy bra #em si&
do fran cu skiej miej sco wo "ci Mi ra bel
w Pro wan sji. Tam tej sze ko lo ry i "wia -
t#o ol"ni #y mnie do te go stop nia, 'e
przez kil ka pierw szych dniach po by tu,
nie by #em w sta nie ni cze go na ma lo wa$!
Zro zu mia #em, 'e ob raz na ma lo wa ny ko -
lo rem za wie ra sa crum.

– Na czym po le ga spe cy fi ka tam tej -
sze go %wia t!a?

– W Mi ra bel do g#&b nie do "wiad czy -
#em zmien no "ci "wia t#a i wie lo ra ko "ci
je go in spi ra cji. Tam po raz pierw szy zo -
ba czy #em, jak ko lor sta je si& "wia t#em.
To do "wiad cze nie pró bu j& od lat po wtó -
rzy$ w swo ich ob ra zach. Chc& uzy ska$
efekt we wn&trz ne go pro mie nio wa nia
ma lar skiej ma te rii i pew nej trans cen den -
cji. Jest to bar dzo trud ny pro ces. Nie
wiem czy na ma lo wa #em ju' ob raz, bli -
ski ide a#u, któ ry so bie wy ma rzy #em i nie
wiem czy kie dy kol wiek uda mi si& to
osi! gn!$. Jed nak po szu ki wa nie cze go"
„po nad mia r&”, na wet je "li nie mo' na
do trze$ do sed na, jest bar dzo in te re su -
j! ce. W Pro wan sji po wsta #o wie le mo -
ich prac – cho cia' by cykl „Mi ra bel” czy
„)wia t#o na ska le”. Do "wiad cze nie
tam tej sze go "wia t#a po zwo li #o mi te' na -
ma lo wa$ – oso bi "cie dla mnie wa' -
ne – ob ra zy po "wi& co ne "wi& tej Edy cie
Ste in. 

– W pa na twór czo %ci sil nie obec ny
jest pier wia stek sa crum, od wo !a nie
do trans cen den cji...

– Zga dza si&. Ma lar stwo, któ re upra -
wiam ma po bu dzi$ od bior c& do pew nej
kon tem pla cji, ma od wo #a$ je go emo cje
do naj wy' szej si #y – do Bo ga. Nie zwy -
kle wa' ny dla mnie jest cykl „P#o n! cy”,
pre zen tu j! cy wi ze ru nek g#o wy Chry stu -
sa, ci! gle uzu pe# nia ny o no we ob ra zy.
Pierw sz! pra c& z te go cy klu stwo rzy #em
jesz cze na stu diach – by #a to li to gra fia.
Co ja ki" czas, tkni& ty do "wiad cza ny mi

prze 'y cia mi, po wra cam do mo ty wu
Chry stu sa, za ka' dym ra zem jed nak po -
szu ku j!c po g#& bio nej ma te rii ma lar skiej,
w któ rej móg# bym od da$ od czu wa ny
pier wia stek du cho wy. Od dziec ka in te -
re so wa #o mnie, dla cze go na wie lu p#ót -
nach Chry stus by# przed sta wia ny w u#a -
dzo ny spo sób. Prze cie' Je go dro g!
by #o cier pie nie. Pra gn! #em przed sta wi$
je go wi ze ru nek w spo sób uka zu j! cy
dra ma tyzm Je go wy bo ru, czy li ofia ro -
wa nia.

– W po szu ki wa niach „%wia t!a
trans cen dent ne go” nie tyl ko od wo !u -
je si$ pan do do %wiad cze& z Mi ra bel,
ale czer pie te' in spi ra cje ze %wia t!a,
ja kie mia! pan oka zj$ od kry wa#
w pod zie miach chod ni ków tar no -
gór skiej Ko pal ni Sre bra.

– Ze tkni& cie si& ze "wia t#em pod zie -
mia jest ca# ko wi cie od mien nym prze -
'y ciem od te go, któ re go do "wiad czy -
#em w Pro wan sji. Tu taj z mro ku
wy #a nia j! si& je dy nie „do tkni& cia”
"wia t#a. )wia t#o ma ca# ko wi cie in n!
struk tu r&. To ba lan so wa nie "wia t#a
„pod i nad” jest dla mnie czym" nie -
zwy k#ym, trud nym do wy ra 'e nia s#o -
wa mi. Aby to zro zu mie$, trze ba te go
do "wiad czy$, prze 'y$.

– Sym bo li ka %wia t!a ob ja wia si$ te',
a mo 'e przede wszyst kim w pa na cy -
klach wi tra 'o wych...

– O tym, na czym po le ga sztu ka wi -
tra 'u prze ko na #em si& rów nie' w Mi -
ra bel. Tam tej sze "wia t#o dia lo gu j! ce
z ko lo rem wy da #o mi si& ide al n! trans -
po zy cj! dla sztu ki wi tra 'o wej. Mo ja fa -
scy na cja wi tra 'em za cz& #a si& jed nak
znacz nie wcze "niej, bo ju' w szko le
pod sta wo wej. Pod czas jed nej z wy cie -
czek do Kra ko wa nasz na uczy ciel ry -
sun ku za bra# nas do ko "cio #a Oj ców
Fran cisz ka nów, gdzie mie li "my oka zj&
po dzi wia$ wi tra' Bo ga Oj ca Sta ni s#a -
wa Wy spia% skie go. Kie dy sta n! #em
przed tym naj wi&k szym – mo im zda -
niem – dzie #em eu ro pej skiej sztu ki wi -
tra 'o wej, do "wiad czy #em czy stej ma -
te rii ma lar skiej, któ ra po wsta wa #a
po przez przej "cie "wia t#a przez bra m&
wi tra 'o w!. Dzi" mo g& to na zwa$,
wte dy tyl ko to czu #em. )wia t#o by #o
no "ni kiem zna cze nia. Gdy by #em star -
szy to w wie lu ko "cio #ach ob ser wo wa -
#em, nie tyl ko to, co si& dzie je w bra -
mie wi tra 'o wej, ale tak 'e jak re agu j!
lu dzie oraz ja ki zwi! zek si& za ry so wu -
je po mi& dzy po szcze gól ny mi wi tra 'a -
mi. Pó* niej na stu diach po g#& bia #em
swo j! wie dz&. Swój pierw szy cykl
wi tra 'y, w któ rym po ka za #em ca #y
spek takl "wia t#a („)w. O.M. Kol be”,
przyp. red.) zre ali zo wa #em na zle ce nie
ka to wic kiej ku rii w ko "cie le w My s#o -
wi cach -Ja no wie. 

– Mó wi"c o two rze niu wi tra 'ach,
cz$ sto pod kre %la pan, 'e two rz" one
swo iste „mi ste rium %wia t!a”. Co kry -
je si$ pod tym po j$ ciem?

– Two rz!c ca #o "cio we cy kle wi tra -
'o we, chc& do pro wa dzi$ do te go, by
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od bior cy po czu li obec no!" !wia t#a,

któ re po pro wa dzi ich do Bo ga. W ro -

zu mie niu: !wia t#o ja ko im pli ka cja

!wia t#o !ci. Chc$, by to by# ro dzaj mo -

dli twy, by po przez pa da j% ce i prze cho -

dz% ce przez wier nych wi%z ki !wia t#a,

oso by prze by wa j% ce w !wi% ty ni sta #y
si$ cz$ !ci% trans mi sji !wia t#a. Jest to

trud ne i cza so ch#on ne za da nie. Wy ma -

ga do k#ad nej ana li zy struk tu ry !wia t#a,

umiej sco wie nia ko !cio #a, ota cza j% ce -

go kra jo bra zu. Do pie ro ma j%c ze bra -

ne wszyst kie da ne, mo g$ przy st% pi"
do pra cy. Wa& ne, aby po szcze gól ne wi -

tra &e, umiesz czo ne na prze ciw ko dia -

lo go wa #y ze so b%. Przy k#a do wo w ko -

!cie le Naj !wi$t sze go Ser ca Pa na Je zu sa

w Biel sku -Bia #ej usy tu owa nie wi tra &y
po zwo li #o mi zre ali zo wa" spek takl

!wietl ny z mo& li wo !ci% wy wo #a nia

aso cja cji ko lo ry stycz nych. Tam tej sze

wi tra &e z cy klu „Ge ne sis” od no sz% si$
do ak tu kre acji za pi sa ne go w Ksi$ dze

Ro dza ju. S% sym bo licz nym przed sta -

wie niem pro ce su „sta wa nia si$”. Szu -

ka j%c od po wied nie go ge stu, któ ry by# -
by w sta nie wy ra zi" akt kre acji !wia -

ta, za sta na wia #em si$, kie dy pierw szy

raz po czu #em isto t$ !wia t#a. Przy po -

mnia #em so bie wów czas, &e b$ d%c
dziec kiem, na jed nym z obo zów ko lo -

nij nych, od#% czy #em si$ od gru py, by

do trze" do ce lu in n% dro g%. Bie gn%c
przez las wpa d#em w si d#a dla zwie rz%t.
Oswo bo dziw szy si$ z nich, prze ra &o -

ny tym co si$ sta #o, do tar #em do 'ró -

de# ka i spra gnio ny za czerp n% #em wo -

dy. Ten gest za czerp ni$ cia, kie dy

kro ple wo dy za cz$ #y opa da", a w nich

od bi ja #o si$ !wia t#o, sko ja rzy# mi si$
z ge stem stwo rze nia. Obec nie je stem

w fa zie re ali za cji cy klu wi tra &y w ko -

!cie le w La so wi cach. Te ma tem jest

„!wia t#o” Ca #u nu Tu ry( skie go, ta blic

moj &e szo wych, zwia sto wa nia, na ro -

dze nia, s#o wa, gó ry Ta bor, Gol go ty

i Zmar twych wsta nia. Nad tym cy -

klem pra cu j$ ju& dzie si$" lat. Nie

przyj mu j$ in nych zle ce(, by nie za bu -

rzy" so bie dro gi po szu ki wa nia !wia t#a,

po nie wa& ka& dy ko !ció# wy ma ga in ne -

go po dej !cia. Mu sz$ zna le'" od po -

wied ni klucz, tak by ka& de !wia t#o wi -

tra &u si$ ró& ni #o, ale jed no cze !nie

mia #o zwi% zek z po przed nim, two rz%c
jed no rod n% ca #o!".

– Pro wa dz!c tak bo ga te "y cie ar ty -
stycz ne, znaj du je pan jesz cze czas, by
wy k#a da$ i dzie li$ si% swo j! wie dz!
z przy sz#y mi adep ta mi sztu ki. Co
chce im pan prze ka za$?

– Obok warsz ta tu ma lar skie go, chc$
mo ich stu den tów na uczy" sztu ki kon tem -

pla cji, tak by w ci szy po tra fi li wy ra zi"
na p#ót nie swo je emo cje. Chc$ ich te&
sk#o ni" do ma lo wa nia ko lo rem, a nie far -

b%. Chc$ by do strze gli barw ne aso cja cje,

prze strze( i bo gac two ze sta wie(. Za ch$ -
cam ich do eks pe ry men to wa nia i szu ka -

nia w#a snej ma te rii ma lar skiej, w któ rej

b$ d% mo gli si$ w pe# ni wy ra zi". Jest to

trud ne, ale wiem z do !wiad cze nia, &e jak

naj bar dziej mo& li we.

!

Wi tra! "wia t#o Na ro dze nia – Mi$ dzy gwiaz d% a krzy !em w ko "cie le Ka ta rzy ny Alek san dryj skiej w La so wi cach, 2009, 5,5x6,5, wyk. Za k#ad Wi tra !y 
A.I. Za rzyc cy.
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Nie bie ski por tret, 1987 olej, tem pe ra -p!ót no, 100 x 100 cm

P!o n" cy, 1969 olej, tem pe ra -p!ót no, 100 x 100 cm

Zna ki cza su, 1991 olej, tem pe ra -p!ót no, 100 x 100 cmSztol nia III, 2005 akryl -p!ót no, 155 x 125 cm

#mier$ Mak sy mi lia na Kol be – wi tra" w ko #cie -
le #w. Mak sy mi lia na Kol be w My s!o wi cach -Ja -
no wie, 1978, 7,5 x 2,0 m; wyk. Za k!ad Wi tra "y
Re no wa cja Kra kówW
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– Cho! s"y sza "em, czy ta "em o tym
miej scu, to do pie ro przy jazd do was
po zwo li" mi obej rze! je z ca "ym je go ar -
ty stycz nym bo gac twem, stwo rzo nym
przez was, w ura to wa nym przed ru in#,
hi sto rycz nym obiek cie wa pien ni ka.

– Za !o "e nia pro gra mo we dla ha s!a:
„WA PIEN NIK” zro dzi !y si# w!a $ci wie
rów no cze $nie ze zna le zie niem te go zruj -
no wa ne go wów czas miej sca, w 1978 ro -
ku. Za k!a da !em, "e b# dzie to miej sce dla
pro pa go wa nia kul tu ry, sztu ki i edu ka cji.
W wy ni ku trzy let nich za bie gów, któ re po -
zwo li !y na wy kup obiek tu od  Skar bu
Pa% stwa (w PRL ist nia! pa ra graf, na pod -
sta wie któ re go ar ty $ci mo gli na by wa&
obiek ty za byt ko we za „sym bo licz n' z!o -
tów k#”), z "o n' Bar ba r' Er n' na le "e li -
$my do pierw szej set ki „pry wat nych
w!a $ci cie li obiek tów za byt ko wych”. 

W gru pie tej by li m.in. Krzysz tof
Pen de rec ki, Woj ciech Sie mion i wie lu in -
nych, pa sjo na tów, chc' cych ra to wa&
cie ka we bu dow le. Pó( niej, for mal nie, ja -
ko pra cow nik ar ty stycz no -dy dak tycz ny
i ak tyw ny twór ca wy st' pi !em do Mi ni -
ster stwa Kul tu ry i Sztu ki o przy zna nie dla
Wa pien ni ka sta tu su – „Ga le rii Au tor -
skiej”.

Ju" w 1979 ro ku od by !o si# pierw sze
„spo tka nie au tor skie” z gra fi kiem kra -
kow skim, W!o dzi mie rzem Kot kow -
skim... 

W trak cie re mon to wa nia obiek tu, przy -
go to wy wa !em ofi cjal n' wy sta w# z uro -
czy stym wer ni sa "em; pre zen ta cji szk!a
ar ty stycz ne go ce nio ne go k!odz kie go
twór cy – Zyg mun ta Ja no ty, oraz „Por tre -
ty sy me trycz ne” prze by wa j' ce go w Pa -
ry "u Ro ma na Cie $le wi cza. To by! po cz' -
tek, pre kur sor ski, bo gdzie wte dy by !y
„Ga le rie wiej skie”? Miej sce to by !o jed -
no cze $nie sy no ni mem ro dz' cej si# wte -
dy w Pol sce nie za le" no $ci po li tycz nej;
w!a $nie wte dy po wsta !a Rzecz po spo li ta
Wa pien ni cza.

Au ra „two rze nia” tej pla ców ki by !a
jed no cze $nie miej scem ro dz' cej si# wte -
dy w Pol sce nie za le" no $ci po li tycz nej...

–... Szcz$ %ciem w Aka de mii mie li %my
ca" kiem in ne prio ry te ty, z po li ty k#
zde rza li %my si$ nie wie le poza na k"a nia -
niem nas do uczest nic twa w po cho dzie
pierw szo ma jo wym...

– Kie dy przy je cha !em z po zna% skiej
PWSSP, na dru gi rok do Ka to wic, by !o
nas nie wie lu: Be ne dykt Ku bi sta, Ju rek
Han der man der, któ re mu za da !em na po -
cz't ku py ta nie czy imi# je go, to Han der
czy Man der... Kry sty na Mi$ kie wicz,
Fra niu K!ak, An drzej Ku czok, An to ni Ha -
lor i Gie nek Rze "u cha. 

Wspo mi nam nie zwy k!o$& na sze go ro -
ku, bo nie spo tka !em sy tu acji, aby do
uczel ni do cie ra& wcze $nie po to, by za -
j'& „ko lej k#” dla dru ku swo jej li to gra fii,
czy akwa for ty, trze ba by !o by& gru bo
przed go dzi n' 9, by za j'& „sta no wi sko”
i dru ko wa& „swój na k!ad”, bez k!ót ni, wy -
py cha nia si#, (nie mó wi'c o po mo cy
dziew czy nom) by !o co „kr# ci& kor b'”
i d(wi ga& ka mie nie li to gra ficz ne. 

Pa mi# tasz na ko niec ro ku „prze gl' dy”
prof. Ra ka, z przy zna wa ny mi wy ró" nie -

Rozmowa z JACKIEM RYBCZY)SKIM

...wtedy powsta!a
Rzeczpospolita
Wapiennicza
nia mi, na gro da mi, pó( niej dys ku sje,
oce ny, wa "e nie s!usz no $ci, al bo w't pli -
wo $ci w ich przy zna niu... od dy plo mu
w 1965 ro ku mi n# !o 50 lat!!!

W tej chwi li chy ba wszyst ko ule g!o
„sp!asz cze niu”, a mo" e na dal ten „duch
Ra ko wy” eg zy stu je. 

– Chy ba nie, bo uczel nia, któ ra ma
dzi% pra wie 600 stu den tów, tak ka me -
ral nej at mos fe ry na szych lat, kie dy by -
"o nas sze%! dzie si$ ciu, nie jest w sta nie
utrzy ma!.

– Cz# sto po wra cam do uli cy Ra ci bor -
skiej, któ r' cza sa mi d!u go si# do cie ra !o
do uczel ni, bo po dro dze by! O$ro dek Im -
mu no pa to lo gii Ci' "y i No wo rod ka, gdzie
by !o mo" na w cie ple wy pi& her bat k#, al -
bo na wet do $wiad czy& mo" li wo $ci la bo -
ra to ryj ne go prze d!u "a nia prze !y ku pro -
bów k', wy pe! nio n' za osz cz# dzo nym
p!y nem „po mia ro wym” w la bo ra to -
rium... na wet za pra sza no mnie co ja ki$
czas do by cia „ane ste zjo lo giem”, dba j' -
cym o od po wied nie daw ko wa nie ete ru
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kró licz ko wi, któ re mu wstrzyk ni! to pre -
pa rat do jaj ni ka, a na st!p ne go dnia by -
"o ju# wia do mo, czy jest pa ni Z. w sta -
nie b"o go s"a wio nym, czy nie („pró ba
Fried ma na”)... a kró lik za szy ty wy bu dza"
si!... i #y" d"u uugo i szcz! $li wie.

– Pa mi! tam, twe go bra ta, któ ry nie
raz me dycz nie nas ra to wa"... Up"y n! -
"y la ta nim po now nie spo tka li #my si!
w Po zna niu... 

– Ko% czy "em „ka to wic kie” stu dia,
emo cjo nal nie bar dzo „wci& gni! ty” w at -
mos fe r! 'l& ska i za k"a da "em, #e po stu -
diach zo sta n! tam na „resz t!” #y cia. 

By "em naj m"od szym z ro dze% stwa, sio -
stra i brat nie chcie li przej mo wa( ro dzin -
nej sche dy... wy mu szo no na mnie prze -
j! cie na sze go do mu w Pusz czy ko wie,
miej sco wo $ci w ob r! bie Wiel ko pol skie -
go Par ku Na ro do we go, st&d mo ja wra# -
li wo$( na oto cze nie, na przy ro d!. 

Po wrót do „oj co wi zny”, zbieg" si!
z za sad ni cz& re for m& ów cze snej Pa% -
stwo wej Szko "y Sztuk Pla stycz nych;
zmia ny wy mu si "y am bit ne, d& #& ce
do prze obra #e nia pro fi lu kszta" ce -
nia – gru py stu denc kie, któ re, w la -
tach 60. do pro wa dzi "y do re zy gna cji
wie lo let nie go rek to ra Hi po li ta Po la% skie -
go. Za de cy do wa no, #e do Po zna nia
„wró ci” z Gda% ska zna ko mi ty or ga ni za -
tor, pe da gog i ar ty sta Sta ni s"aw Te is sey -
re... Kie dy by "em na ro ku dy plo mo wym,
przy je cha "em do Po zna nia, po sze d"em
na roz mo w! z Hi po li tem Po la% skim
z mi sj& ewen tu al ne go za trud nie nia si! ja -
ko asy stent na pla no wa nym no wym
Wy dzia le Gra fi ki; roz mo wa by "a krot ka:
„ja od cho dz!, mu sisz roz ma wia( z Te is -
sey rem, któ ry od czerw ca za czy na urz! -
do wa nie”. Po roz mo wie z nim; z"o #y "em
wnio sek, za le ci" mi do "& cze nie opi nii
prof. Alek san dra Ra ka.. 

– Co nie sta no wi "o pro ble mu, by "e#
bo wiem „uta len to wa nym ulu bie$ cem
pro fe so ra...

–... po ko lej nym spo tka niu przy j! to
mnie na two rzo ny Dzia" Gra fi ki z dwo -
ma spe cjal no $cia mi: gra fi ka u!yt ko wa
i gra fi ka ar ty stycz na. Te is sey re po wie -
rzy" mi mi sj! wy jaz du na roz mo wy
z Wal de ma rem 'wie rzym, aby za ch! ci(
go do pro wa dze nia za j!( w Pra cow ni Pla -
ka tu. Po je cha "em do War sza wy na Piw -
n&, gdzie mia" pra cow ni!, po twier dzi", #e
przy je dzie na pierw sze za j! cia. Mo j& ro -
l& by "o pro wa dze nie za j!( przez trzy ty -
go dnie w mie si& cu, by "o to dla mnie do -
$wiad cze nie pe da go gicz ne i ar ty stycz ne,
ofi cjal nie pe" ni "em funk cj! asy sten ta.
Po ro ku, po roz mo wach z An drze jem
Piet schem z Kra ko wa, uzgod ni li $my
ro ta cj!; prze j& "em ca "e tech nicz ne i or -
ga ni za cyj ne pro wa dze nie pra cow ni dru -
ku ar ty stycz ne go: Drze wo ryt – Zbi -
gniew Lu tom ski, Li to gra fie – Lu cjan
Mia now ski. 

Mo to rem dzia "a% w two rze niu wy po -
sa #e nia i aran #a cji po miesz cze% dla tych
pra cow ni by" An drzej Pietsch i ja. Uda -
wa "o si! gro ma dzi( pra sy li to gra ficz ne,
spe cjal nie zle co no w Za k"a dach Do -
$wiad czal nych Po li tech ni ki Po zna% skiej
bu do w! pro to ty pu pra sy do dru ku wkl! -

s"e go. W pó) niej szym cza sie przy go to -
wa no za pro jek to wa ne przez nas po -
miesz cze nia do tra wie% dru ku wkl! s"e go...

– Z wy ci% ga mi opa rów i in ny mi
do sto so wa nia mi nie zna ny mi wcze #niej
w Ka to wi cach, gdzie dla po pra wy po -
wie trza w cza sie tra wie nia p"yt mo& -
na by "o je dy nie okno otwo rzy'.

– Od 1966 ro ku sys te ma tycz nie bra "em
odzia" w wy sta wach gra fi ki i ma lar -
stwa, jed no cze $nie uzy ski wa "em ko lej ne
funk cje i ty tu "y: star sze go asy sten ta, ad -
iunk ta (z prze wo dem na ASP w War sza -
wie, pro mo to rem by li Ha li na Chro stow -
ska i Ta de usz Brzo zow ski). Dwie
ka den cje by "em Kie row ni kiem Ka te dry
Gra fi ki. Z chwi l& przej $cia An drze ja
Pit scha z Po zna nia do Ka to wic, mia "em
prze j&( pro wa dze nie pra cow ni dru ku
wkl! s"e go... jed nak na wnio sek rek to ra
Sta ni s"a wa Te is sey ra, któ ry za pro po no -
wa", aby na okres prze pro wa dze nia ha -
bi li ta cji (ok. 2,3 lat) pra cow nie pro wa dzi"
Ta de usz Jac kow ski z Kra ko wa, a ja mia -
"em w tym cza sie za "o #y( i pro wa dzi(
Pra cow ni! Si to dru ku. T! „nie chcia n&”
prze ze mnie pra cow ni! pro wa dzi "em
do 1986 ro ku. 

Z per spek ty wy cza su oce niam zna cz& -
co mój wk"ad w re ani ma cj! wszyst kich
pra cow ni dru ku ar ty stycz ne go w Po zna -
niu, gdzie g"ów nie we d"ug mo ich za "o -
#e% stwa rza no do god ne wa run ki pra cy
stu den tom, co by "o mo# li we dzi! ki do -
sko na "ej „ba zie”, któ r& uzy ska "em w Ka -
to wi cach, w pra cow niach: gra ficz -
nych – Alek san dra Ra ka, kom po zy cji 
– Ada ma Hof ma na, pla ka tu – Bo gu s"a -
wa Gó rec kie go i Ta de usza Gra bow skie -
go, ry sun ku – An drze ja Ko wal skie go,
ma lar stwa – Ja na Dud kie wi cza i hi sto -
ri& sztu ki z Ja ni n& La zar, jak i ca "ej ar -
ty stycz nej at mos fe rze, któ ra sprzy ja "a
pod bu do wie in te lek tu al nej i $wia do mo -
$ci by cia „ar ty st&”. 

– Zda rzy "o si!, &e za cia sno si! zro -
bi "o w "ód ce i wy sko czy "e# za bur t!.
Jak ci si! uda "o do p"y n%' na dru gi
brzeg i za cz%' wie le od no wa.? Co
na tym zy ska" lub stra ci" twój oso bi -
sty roz wój i twór czo#'?

... ta aak, t& „"ód k!” mo# na in ter pre to -
wa( ja ko Pol sk!, w skrom niej szym zna -
cze niu $ro do wi sko, uczel nie, w la tach bu -
do wa nia na dziei na „wol n& Pol sk!”,
na bu do w! Eu ro py an ga #o wa "em si! ci& -
gle, "&cz nie z ro# ny mi pró ba mi uto# sa mia -
nia si! z po li tycz ny mi ugru po wa nia mi...

Wy ro s"em w do mu, gdzie by "y nie -
ustan nie de ba ty po li tycz ne, li be ral ne, cen -
tro we (oj ciec do mo men tu „zjed no cze -
nia” by" w PPS), pó) niej kry ty ce, te go co
dzia "o si! w PRL.

Na prze "o mie lat 70. i 80., kie dy zro bio -
no kam pa ni!: aby zmie ni( „ów” ustrój
w bar dziej „ludz ki” i zwi& za ny ze „spo "e -
cze% stwem” wst& pi "em do PZPR, za „brak
w"a $ci wej orien ta cji po li tycz nej” wy wa -
lo no mnie... po wy pad kach gda% skich. 

Od pierw sze go dnia „sta nu wo jen ne go”
w"& czy "em si! do dzia "a% „pod zie mia”
i wspó" pra co wa "em z gru pa wy da j& c& pi -
smo po li tycz no – kul tu ral ne „WE TO”, by -
lem wspó" za "o #y cie lem sie ci dru ku j& cej
i kol por ta #o wej w Po zna niu.

Je den z pierw szych nu me rów by" dru -
ko wa ny w mo jej pra cow ni w Pusz czy -
ko wie, bra "em udzia" w nie za le# nych wy -
sta wach ar ty stycz nych w ko $cio "ach.

Co raz cz! $ciej przy gl& da "em si! i by lem
$wiad kiem ten den cji dzia "a% nie uczci -
wych w kr! gach „pod zie mia” (mal wer sa -
cje, prze py chan ki), któ re za po wia da "y
roz cz"on ko wy wa nie si! ru chu „So li dar -
no$(”.

– W wy ni ku cze go, jest jak jest...
Wra ca j&c do twór czo $ci po dy plo -

mie; kon ty nu owa "em pra c! nad swo imi
gra fi ka mi, za j& "em si! te# ma lar stwem,
rów no le gle bu du j&c za ple cze tech nicz -
ne, gra ficz ne pra cow ni w Pusz czy ko wie
("&cz nie z przy go to wy wa niem tam „Ga -
le rii au tor skiej”). 

Te mat zre ali zo wa" syn Mi ko "aj ja ko
wy sta wy mo je i #o ny Er ny Bar ba ry.

– W two ich wspa nia "ych trój wy -
mia ro wych gra fi kach, znaj du j! kon -
ty nu acj! daw nych te ma tów ale i fa scy -
na cje po dró &%...

... pierw sz& „po dro# ar ty stycz n&”, od -
by "em do W"och w 1970 ro ku; zo sta "em
za pro szo ny do udzia "u w „ple ne rze gra -

Jacek Rybczy"ski z !on# Ern#. 
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ficz nym” z dwo ma ko le ga mi Ja nem
Ber dy sza kiem i Józ kiem Dr!" kie wi czem
na ple ner w Ric cio ne, nad sa mym Ad ria -
ty kiem ko lo Ra wen ny. Ten wy jazd by#
mo im pierw szym wy jaz dem na „za -
chód”. Po byt by# przede wszyst kim prze -
sy co ny ze tkni$ ciem si$ z ar chi tek tu r!,
wspa nia #y mi pre zen ta cja mi sztu ki sta rej
i no wej w ga le riach, mu ze ach, do te go
kra jo braz.. po dró "e do Rzy mu, Asy "u, Fa -
en zy, Flo ren cji i We ne cji.. By# to dla mnie
szok, któ ry d#u go od cho ro wy wa #em...
przez d#u" szy czas po zby wa #em si$ prze -
%wiad cze nia o swo jej ar ty stycz nej nie do -
sko na #o %ci w %wia dec twie do ko na&, któ -
re spo tka #em w Ita lii...

Do cho dzi #y do te go ci! g#e po rów na -
nie „dwóch sys te mów”, wszak by# to g#$ -
bo ki czas PRL -u, po trzech ty go dniach
po wrót z „pach n! cej k! pie li” do zu pe# -
nie in ne go „sza re go %wia ta” …

Za cho wa #o si$ tro ch$ mo ich prac gra -
ficz nych, ry sun ków in spi ro wa nych t! po -
dro "!... pó' niej wy jaz dy „krót kie”
do Da nii, Szwe cji, NRD, Zwi!z ku Ra -
dziec kie go... ka" da po dró", za wsze
z pro gra mem ar ty stycz nym, mo g#a by
by( opi sem od r$b nym i in ny mi re flek -
sja mi.. by #y to za czy ny, któ re przy czy -
nia #y si$ do bu do wa nia mo jej nie za le" -
no %ci ar ty stycz nej i kry tycz ne go
oce nia nia ów cze snych sy tu acji, po tra fi -
#y pro wo ko wa( do ci! g#ej kon fron ta cji
„ar ty stycz ne go, w#a sne go %wia ta”. Pó' -
niej la ta 80., w#! cze nie si$ czyn ne
w opo zy cyj ne dzia #a nia i za de cy do wa -
nie o opusz cze niu Pol ski w ro ku 1986...
by lem tak sfru stro wa ny bez na dziej no %ci!
i prze ko na ny, "e sys tem za wa li si$, ale
chy ba za 10, 20 lat.

– !y "em t# sa m# na dzie j#, ale nie s# -
dzi "em, $e sta nie si% to za na sze go $y cia. 

– Wraz z cz$ %ci! ro dzi ny zna le' li %my
si$ Niem czech Fe de ral nych. Jak opi sy -
wa( „przy go d$” by cia w „in nej re al no -
%ci”, w Ma inz (Mo gun cja), mie %cie Gu -
ten ber ga i by #e go Ce sar stwa Rzym skie go,
z wi docz ny mi %la da mi swo jej prze sz#o -
%ci, z ar chi tek tu r! i zbio ra mi wspa nia #o -
%ci, ar che olo gicz nych, Wy dzia #em Sztuk
Pi$k nych na Uni wer sy te cie, wie lo ma
mu ze ami, te atra mi, ga le ria mi... któ re

po wie lu la tach tam prze by wa nia, mo g$
na zwa( „Dru g! Oj czy zn!”. 

Od pierw szych dni, aby nie po pa%(
w pe# n! de pre sj$ za j! #em si$ skrom ny -
mi, ma #o for ma to wy mi szki ca mi, ry sun -
ka mi, pró by zna le zie nia kon tak tów ze
%ro do wi skiem pla stycz nym.. wszyst ko
no we i in ne.. do te go ba rie ra j$ zy ko wa..
ale do tar #em do „ni szy” ar ty stycz nej, któ -
ra dzia #a #a w XIX -wiecz nej by #ej ce giel -
ni (Al te Zie ge lei)... 

– Czy to nie wte dy ro dzi "a si% idea

urze czy wist nio na dzi siej szym Wa -

pien ni kiem...

– ... Spo ty ka li si$ tam li te ra ci, gra fi cy,
rze' bia rze, mu zy cy, kr!g li te rac ki, któ -
ry za pra sza# mnie na spo tka nia au tor skie,
na pre zen ta cj$ mo jej twór czo %ci, uczest -
ni czy #em te" w Mi$ dzy na ro do wych Tar -
gach Ksi!" ki we Frank fur cie w dzia le
dru ku uni ka to we go... i znów no we kon -
tak ty, otwie ra #y si$ no we szan se... po ro -
ku, dzi$ ki wspa nia lej po li tycz nej dzia -
#acz ce SPD Lu izie Bonn za pro po no wa no
mi ada pta cj$ jed ne go z wn$trz w Al tei
Zie ge lei. W sto sun ko wo krót kim cza sie
zor ga ni zo wa #em tak warsz tat gra ficz ny,
"e mo g#em swo je ate lier w#! czy( w pro -
gram or ga ni zo wa nia warsz ta tów ar ty -
stycz nych. Pra s$ do dru ku wkl$ s#e go
prze wie' li mi z Pol ski moi nie miec cy
przy ja cie le (przez kil ka lat mia #em za kaz
przy jaz du do Pol ski). Warsz ta ty te pro -
wa dzi #em przez okres pra wie 20 lat,
oprócz okre su pra cy ar ty stycz no -pe da -
go gicz nej na wspo mi na nym Wy dzia le
Sztuk Pi$k nych Uni wer sy te tu Ja na Gu -
ten ber ga, gdzie mia #em za j$ cia w pra -
cow ni dru ku wkl$ s#e go i wy pu k#e go. 

Z po cz!t kiem po by tu, po pierw szych
wy sta wach in dy wi du al nych w In sty tu cie
Fran cu skim i Al te Zie ge lei, za pro po no -
wa no mi wst! pie nie do tam tej sze go
Zwi!z ku Ar ty stów Nie miec kich (BBK),
by lem tak "e cz#on kiem ZPAP w Po zna -
niu. Na wi! za #em te" kon takt i wspó# pra -
c$ z APA w Mo na chium (Aca de mia
Po lo na Ar tium), gdzie by lem przez ja ki%
czas dzie ka nem i zo sta #em tam mia no -
wa ny pro fe so rem gra fi ki.

Po zy ski wa #em kr$ gi przy ja ció#, z któ -
ry mi do dzi siaj utrzy mu j! sta #e kon tak ty.

Ten, po nad dwu dzie sto let ni po byt,
za owo co wa# w wie le ini cja tyw nie miec -
ko – pol skich, jak ple ne ry rze' biar skie,
gra ficz ne, li te rac kie dla m#o dych au to -
rów z Nie miec i Pol ski, or ga ni zo wa nie
m.in. du "ej wy sta wy w Bonn „Zwi -
schen den We lten” dla ar ty stów z b. Eu -
ro py Wschod niej.

Po wra cam tam cz$ sto fi zycz nie i tak -
"e „du chem”.. a jed no cze %nie zda j$ so -
bie spra w$, "e tam by lem mi mo "ycz li -
wo %ci „ob cym”, a tu w kra ju, gdzie si$
uro dzi #em sta #em si$ „nie obec nym”,
te"  chy ba..”ob cym”.
– ... ale

– ... ale ra tu je wszyst ko i sca la Rzecz -
po spo li ta Wa pien ni cza, za gu bio na w%ród
#!k i gór po gra ni cza Pol sko-Cze skie go...
pra wie 25 lat, któ re mi n$ #y w za stra sza -
j! cym tem pie, wy da je si$, "e by #o to
wczo raj, mo "e pa r$ dni te mu, a w rze czy -
wi sto %ci dzie l! la ta... 

Po dej mu j$ pró by wy daw ni cze w Wa -
pien ni ku: kwar tal nik ar ty stycz no-li te -
rac ki „Stro ni ca )nie" nic ka” i „Fo rum
Cal cium – ga ze ta nie far ma ceu tycz na”...
te raz przy go to wa nia do „Rik sza li te rac -
ka Ka ro la Ma li szew skie go” w Wa pien -
ni ku... ci! gle ja kie% ce le i nie po kój, czy
zd! "$ po ka za( swo j! twór czo%( i w ja -
kiej for mie to zro bi(..

– Ju$ j# po ka zu jesz, wszyst ki mi do -

ko na nia mi wo kó" Wa pien ni ka, ogro -

dem ja po& skim z rze' ba mi, po zio -

my mi mo zai ka mi w(ród krze wów,

wi tra $a mi w ple ne rze, d'wi% ka mi

dzwo nów, do st%p n# zwie dza j# cym

pra cow ni# wraz z two imi gra fi ka mi,

ga le ri# od ci sków zna nych go (ci i au -

to no micz n# at mos fe r# te go miej sca.

– Jest i cie ka wost ka ge ne alo gicz na,
o hi sto rii, za ta cza j! cej ko #o; przed kil -
ko ma la ty w in ter ne cie zna la z#em py -
ta nie do ty cz! ce zwi!z ków z na zwi -
skiem pa nie& skim mo jej "o ny...
od po wie dzia #em... po prze sz#o dwóch
la tach, ode zwa# si$ p. Hen ryk, „nie w!t -
pli wie je stem ku zy nem pa& skiej "o ny”
i czy je ste %my za in te re so wa ni do ku -
men ta mi.. Oka za #o si$, "e wie le opo -
wie %ci mo je go te %cia, któ re trak to wa -
li %my ja ko ro dzin ne le gen dy, na gle
zna la z#y udo ku men to wa nie, "e "o na po -
cho dzi hi sto rycz nie a"... z Pa& stwa
Sta ro mo raw skie go, kon kret nie z O#o -
mu& ca, przez stu le cia za w$ dro wa li
na Gór ny )l!sk... i "e cze%( obec nych
Gli wic m.in. by #a ich w#a sno %ci!...
*o na uro dzi #a si$ w Psa rach )l! skich...
naj za baw niej sze, "e wspo mi na ny ku zyn
za j!# si$ te" mo j! „prze sz#o %ci!. Hen -
ry ku, moi przod ko wie po cho dz! z Cia -
snej, ko lo Lu bli& ca... przed oko #o 200
la ty wy w$ dro wa li na ów cze sne po -
gra ni cze za bo ru pru skie go i ro syj skie -
go... a te raz?

–Ate raz... Jac ku ma my pu en t%. Moi

dziad ko wie (ze stro ny oj ca) po cho dz#
z Sa dów ko "o Lu bli& ca, pa r% ki lo me trów

od Cia snej, sk#d po tem przed stu la ty,

prze nie (li si% na Opolsz czy zn%... Jac ku

je ste (my by "y mi bli ski mi s# sia da mi.

!
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XXV Rocznica 

Restytucji 

Samorz!du 

Terytorialnego 

w Polsce

Draby miejskie*

O
d wiecz ny pro blem ka" dej w#a dzy po -

cho dz! cej z wy bo ru… Po wy gra nej

trze ba prze j!$ na swo je bar ki tak "e tzw.

apa rat uci sku czy li swo ich wy bor ców

(a przy naj mniej ja k!% ich cz&%$) trze ba

zmu sza$ do od po wied nich za cho wa' i…
ka ra$ za za cho wa nia nie od po wied nie.

A za kil ka lat zno wu przy da #o by si& wy gra$
wy bo ry…

Nie wy ko nal ne? Wy ko nal ne… Na szcz& -
%cie za wsze jest tak, "e tych „zmu sza nych”

i „ka ra nych” jest o wie le mniej ni" tych po -

zo sta #ych. 

Mie si!c te mu pi sa #em o tzw. bu d"e tach

oby wa tel skich, któ re s! – co praw da – po -

let kiem do %wiad czal nym po pu li stów, ale

przy naj mniej jest to w ja kim% sen sie dzia -

#a nie po zy tyw ne, twór cze, wno sz! ce no w!
ja ko%$. Dzi siaj b& dzie o dzia #a niu stric te

„na nie”, do ty cz! cym cze go%, co "ad n! no -

wo %ci! nie jest. Stra "e miej skie (gmin ne)

od lat s! cz& %ci! sa mo rz! do wej rze czy wi -

sto %ci. I co ja ki% czas sta j! si& obiek tem ata -

ków i kam pa nii zmie rza j! cych do  ich li kwi -

da cji.

To, "e ta „zmu sza na” i „ka ra na” mniej szo%$
po tra fi by$ moc no ha #a %li wa i wi docz na, to

zresz t! pó# bie dy. O wie le bar dziej ha #a %li wi

po tra fi! (i umie j!) by$ ci, któ rzy pró bu j!
na tym co% ugra$ lub po pro stu za ist nie$
w tzw. %wia do mo %ci spo #ecz nej. 

O kim mowa?

Kto
to taki: stra"nik miejski? Gdy

zapyta$ przypadkowych ludzi,

odpowiedzi b&d! najcz&%ciej podobne. To ten,

który zawsze zjawia si& natychmiast, gdy

zaparkujemy samochód pod zakazem

zatrzymywania i za#o"y nam blokad& na ko#o.

Czasami us#yszymy o funkcjonariuszu bez

serca, który „%ciga babci& handluj!c!
pietruszk! na ulicy”. Tak na marginesie,

w moim mie%cie ju" od lat jako% nie widzia#em

"adnej babci dorabiaj!cej pietruszk!
do g#odowej renty. Za to na centralnym

deptaku widuj& codziennie niezbyt trze(wych

obywateli o powierzchowno%ci meneli,

oferuj!cych jakie% dziwne, podrabiane

kosmetyki…

Do czego powo#ana zosta#a stra" gminna?

Ustawa mówi o „ochronie porz!dku

publicznego”. Konia z rz&dem temu, kto

poda definicj& tego poj&cia. Oszcz&dz&
Czytelnikom przytaczania rozwa"a'
prawników, "eby ju" do ko'ca nie

zaciemni$ sprawy. Spróbujmy przytoczy$
bardziej szczegó#owe, ustawowe zadania

stra"y miejskich. W pierwszej kolejno%ci

wymieniono:

– ochron& spokoju i porz!dku w miejscach

publicznych; 

– czuwanie nad porz!dkiem i kontrol&
ruchu drogowego – w zakresie okre%lonym

w przepisach o ruchu drogowym;

I tu jest pies pogrzebany. Pozosta#e zadania

stra"ników w#a%ciwie nie budz! prawie

wi&kszych kontrowersji:

– kontrola publicznego transportu

zbiorowego – uprawnienie do wyle-

gitymowania pasa"era na gap&, który

odmawia tego kontrolerowi;

– ratowanie "ycia i zdrowia obywateli,

pomoc w usuwaniu skutków kl&sk

"ywio#owych – je%li stra"nicy np. nios!
pomoc powodzianom, to na pewno spotykaj!
si& z samymi dowodami sympatii i uznania;

– zabezpieczenie miejsca przest&pstwa czy

katastrofy do momentu przybycia w#a%ciwych

s#u"b – te" dosy$ oczywiste;

– wspó#dzia#anie w ochronie porz!dku

podczas zgromadze' i imprez publicznych 

– oczywiste, jak punkt powy"ej;

– doprowadzanie osób nietrze(wych

do izby wytrze(wie' lub miejsca ich

zamieszkania, je"eli osoby te powoduj!
zgorszenie w miejscu publicznym, znajduj!
si& w okoliczno%ciach zagra"aj!cych ich

"yciu lub zdrowiu albo zagra"aj! "yciu

i zdrowiu innych osób – zadanie mo"e 

nie najsympatyczniejsze, ale te" chyba

spotykaj!ce si& raczej ze zrozumieniem.

Pozosta#e zadania to ju" czysta prewencja

(np. pogadanki w szko#ach) lub dzia#ania

„wewn&trzne”, których wr&cz nie zauwa"amy

(konwojowanie dokumentów, pieni&dzy dla

potrzeb gminy – to oni przewo"! np.

protoko#y komisji wyborczych).

Dlaczego zatem nie lubimy stra!ników?

P
ierw sza, oczy wi sta od po wied( jest ta ka, "e
nikt nie lu bi tych, któ rzy nas pil nu j! i ka -

rz!. Nie któ rzy mó wi!, "e to do k#ad nie tak, jak

nie lu bi my kon tro le rów skar bo wych. Ale

spra wa nie jest a" tak oczy wi sta. Po dob nie po -

win no by$ prze cie" z po li cj! (szcze gól nie dro -

gów k!), a jed nak cho$ ma #o kto z nas ich „lu -

bi”, to we wszyst kich son da "ach po li cja cie szy

si& bar dzo wy so kim stop niem tzw. za ufa nia

spo #ecz ne go (czy li sza cun ku, po pro stu).

Nie da si& ukry$, "e w wie lu miej scach

stra"  sa ma usil nie pra cu je na z#! opi ni&
o so bie. Po stu la ty do ty cz! ce li kwi da cji stra -

"y miej skich s! w ca #ej Pol sce po dob ne i spro -

wa dza j! si& do twier dze nia, "e funk cjo na riu -

sze za miast po ma ga$ lu dziom, zaj mu j! si&
g#ów nie gn& bie niem kie row ców fo to ra da ra -

mi i wy pi sy wa niem man da tów za z#e par ko -

wa nie. Po da niem na ta cy ar gu men tów prze -

ciw ni kom stra "y miej skich by #y do nie sie nia,

"e w nie któ rych stra "ach 99 pro cent in ter wen -

cji wy ni ka z fo to ra da rów. Do le gen dy prze -

szed# Bia #y Bór (wza chod nio po mor skiem)

gdzie w 2010 ro ku pie ni! dze z fo to ra da rów

sta no wi #y a" jed n! czwar t! do cho dów gmi -

ny. W No wym Kor czy nie (woj. %wi& to krzy -

skie) tyl ko je den z 869 man da tów zo sta# wy -

pi sa ny z in ne go pa ra gra fu ni" prze kro cze nie

pr&d ko %ci! Te przy k#a dy na g#a %nia j! wspó# -
cze sne, go ni! ce za sen sa cj! me dia. A dla

uogól nie nia wy star czy ju" tyl ko od po wied -

nia "on gler ka sta ty sty k!.

Suche liczby

Wg
ra por tu MSW z 2011 r. stra "e miej -

skie w ca #ej Pol sce prze pro wa dzi -

#y 2,9 mln in ter wen cji. Zwo len ni cy li kwi da -

cji stra "y miej skich krzy cz!: z te go 1,8 mln

to in ter wen cje dro go we! A" 61 pro cent! A ja

tak  so bie wte dy my %l&, "e prze cie" w ta kim

ra zie 1,1 mi lio na in ter wen cji do ty czy #o te go,

czym w#a %nie – zda niem wie lu – po win na si&
stra" zaj mo wa$…

Rok 2013: te znie na wi dzo ne man da -

ty. 1,6 mln man da tów, z cze go „a"” 940 tys.

to te dro go we. Czy li zno wu A) (tym ra zem

ju" bez cu dzy s#o wu) 660 tys. man da tów

za in ne wy kro cze nia. I znów po ja wia si& pro -

blem. Dla cze go stra" miej ska nie jest z tym

ko ja rzo na? 

• I tu sta wiam sa mo rz" dom  za rzut bra -

ku od po wied niej po li ty ki in for ma cyj nej.

Idzie my zi m" przez #li skie, nie od #nie !o ne

chod ni ki? Dla cze go nie je ste #my in for mo -

wa ni o ma so wej ak cji stra !y miej skiej, któ -

ra „przy po mni” w$a #ci cie lom po se sji, !e to

na nich spo czy wa obo wi" zek od #nie !e nia

chod ni ka? Nie daw no w me diach po ja wi -

$y si% za po wie dzi, !e stra! b% dzie zwal cza -

$a pa le nie od pa da mi w pie cach. Wo bec

alar mu j" cych da nych o za nie czysz cze -

niu po wie trza w #l" skich mia stach – in for -

ma cja bez cen na. Usi $o wa $em do wie dzie&
si%, ja kie s" efek ty tych dzia $a'. Wsz% dzie

s$y sza $em, !e „s" trud no #ci”, nie ma pod -

staw praw nych do wkra cza nia lu dziom

do do mów i miesz ka'. Ko niecz ne by $y by

spe cja li stycz ne ba da nia sk$a du po pio $u
w la bo ra to rium itd. To po co by $o rzu ca&
gro( by na wiatr?

• W jed nych ze #l" skich miast po ka za -

no mi nie du !y lo kal ny po tok. Wzd$u!
nie go sta $y do my jed no ro dzin ne wy po sa -

!o ne w szam ba. Ta jem ni c" po li szy ne la by -

$o, !e w wi%k szo #ci zo sta $y one zbu do wa -

ne tak, !e by umo! li wia $y wy pusz cze nie

nie czy sto #ci do owe go po to ku. Po dob nie

jak z t" ni sk" emi sj", po ja wi $y si% za po wie -

dzi, !e stra! miej ska wy po sa !o na w od po -

wied nie urz" dze nia skon tro lu je szczel -

no#& szamb. Ty le !e znów nie mo g$em

„do bi& si%” do !ad nych kon kret nych in for -

ma cji, ja kie by $y efek ty tych kon tro li?

Za to bar dzo „kon kret nie” za uwa !y $em,

!e w ka! d" so bo t% po po $u dniu po tok za -

mie nia$ si% w rynsz tok pe $en #mier dz" cej

pia ny. Miesz ka' cy do sko na le wie dzie li, kie -

dy i w ja kich go dzi nach stra! miej ska ju!
nie pra cu je…

• Nie po win no ni ko go dzi wi&, !e wte dy

wkra cza j" do ak cji po pu li #ci. Przej rza $em

do nie sie nia me dial ne o ak cjach zbie ra nia

KRZYSZTOF KOSI*SKI
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pod pi sów pod wnio ska mi o re fe ren da ws.

li kwi da cji stra !y miej skich. Na pierw szym

miej scu kró lu je Kon gres No wej Pra wi cy

(dla tych, któ rzy ju! za po mnie li – to

obec na par tia nie "mier tel ne go Ja nu sza

Kor wi n Mik ke). Chy ba na dru gim miej -

scu – par tia Ja nu sza  Pa li ko ta (szcze gól nie

od chwi li, gdy jej no to wa nia i zna cze nie za -

cz# $y spa da% na $eb, na szy j#). Ale punkt

wi dze nia – jak wia do mo – za le !y cz# sto
od punk tu sie dze nia. Np. w Szcze cin ku

rz& dz& ca Plat for ma Oby wa tel ska bro ni

stra !y miej skiej z ca $ym za an ga !o wa -

niem, a ju! w Ka to wi cach opo zy cyj na PO

do ma ga $a si# li kwi da cji stra !y…

Po dob nie od „punk tu wi dze nia” za le !"
przy ta cza ne ar gu men ty. W jed nych gmi nach

czy tam, !e zbyt wy so kie s" kosz ty utrzy ma -

nia stra !y. W in nych – !e stra! to „ma szyn -

ka do za ra bia nia pie ni# dzy”. Czy li i tak $le,

i tak nie do brze…

In ter net za le wa fa la ma ni pu la cji i wr#cz

cham skich ko men ta rzy. Oto kil ka pró bek…

Stra! ni cy w Za brzu za no to wa li (zresz t" nie -

do pusz czal n" i skan da licz n") wpad k# z od -

wie zie niem do izby wy trze$ wie% cz&o wie ka

ab so lut nie trze$ we go, za to cho re go na cu krzy -

c#. Pierw sze zda nie z in for ma cji na jed nym

z pro fi li in ter ne to wych: W Za brzu, !e by

pod re pe ro wa" bu d!et stra! ni cy miej scy za cz# li
wy $a py wa" oso by cho re na cu krzy c# i si $% wy -

wo !% je do Izby Wy trze& wie'. Koszt ta kiej

„przy jem no (ci” to 300 z$. Có!, ta ka spe cy -

fi ka in ter ne tu, ale ni gdzie nie do szu ka &em si#
ofi cjal nych wy ja 'nie%, cho( by in for ma cji

o do dat ko wym prze szko le niu stra! ni ków,

o prze pro si nach czy – oczy wi stym wr#cz dla

mnie – na tych mia sto wym anu lo wa niu owe -

go ra chun ku za po byt w izbie. I kto tu jest gó -

r" w do nie sie niach me dial nych?

Zba wie niem dla stra! ni ków jest usta wo -

wy próg wa! no 'ci re fe ren dów lo kal nych.

W zna ko mi tej wi#k szo 'ci wy pad ków ko% cz"
si# one ni czym. Ale to i tak nie prze szka dza

au to rom in for ma cji w in ter ne cie, któ rzy

mie ni" si# dzien ni ka rza mi:

„Miesz ka! cy Pszczy ny opo wie dzie li si"
w re fe ren dum za li kwi da cj# stra $y, ale za -
wio d%a fre kwen cja”. Za wio d$a fre kwen -

cja… abs trak cyj ne zja wi sko, mniej wi# -
cej jak po go da, na któ r& nie ma my

!ad ne go wp$y wu.

Dla mnie re kor dem by& ty tu&, któ ry zo ba -

czy &em na por ta lu esa nok.pl:

• „Po nad 92% miesz ka! ców Ja s%a opo -
wie dzia %o si" w re fe ren dum za li kwi da cj#
stra $y miej skiej!”. Za pew ne uwa! niej si

Czy tel ni cy ju! si# do my "la j&, !e „drob na

ró! ni ca” po le ga na tym, !e to by $o 92%

tych, któ rzy po szli do re fe ren dum? Afre -

kwen cja zno wu by $a gru bo po ni !ej wy ma -

ga ne go mi ni mum…

• Z ta ki mi „pe re$ ka mi” trud no po le mi -

zo wa%. Ale dla cze go nikt (w ka! dym ra zie

ja nie na tra fi $em) nie pró bo wa$ wy ja "ni%,
na czym po le ga in ny fakt roz dmu cha ny

przez me dia – to, !e w uchwa $ach bu d!e -

to wych s& za pi sy prze wi du j& ce wp$y wy

z man da tów na k$a da nych przez stra! ni -

ków. Opi sa no to ja ko np. na rzu ca nie,”ile
stra$ ni cy miej scy ma j# wp%a ci& do ka sy
gmin nej” al bo, !e oto „w ten spo sób ma my
na %o $o ny plan sprze da $y”. Dla cze go nikt nie

po ku si$ si# o wy ja "nie nie, !e ta ka to uro -

da prze pi sów, któ re na k$a da j& obo wi& zek

wpi sa nia do bu d!e tu prze wi dy wa nych

wp$y wów z ka! de go 'ró d$a? (e nie mo! -
na ta kiej po zy cji nie umiesz cza% w bu d!e -

cie? I tyl ko od roz s&d ku w$adz i roz trop -

no "ci prze $o !o nych za le !y, czy b# dzie to

trak to wa ne ja ko for ma na ci sku na stra! -
ni ków al bo oce ny ich sku tecz no "ci…

• Czap ki z g$ów przed ko men dan tem

stra !y we wspo mi na nym ju! Ja "le. Prze -

bi$ si# do lo kal nych me diów ze swo im wy -

st& pie niem na se sji Ra dy Miej skiej, gdzie

przed sta wi$ „skut ki funk cjo no wa nia fo to -

ra da ru”:

2007 rok. W mo men cie za ku pu fo to ra da ru,

przy ogra ni cze niu pr#d ko (ci w mie (cie 40-50

km/h, (red nia pr#d ko(" po mia ru z fo to ra da -

ru by $a 80 km/h. W 2008 by $o ju! 72,5 km/h,

w 2011 – 62,5 km/h, a w 2013 – 59,3 km. Spa -

d$a po ni !ej 60 km. Chcia $em przy po mnie", !e
fo to ra dar ro bi zdj# cia od 61 km/h. W 2012 ro -

ku wy pi sa li (my 8.178 man da tów, udzie li li -

(my 1.433 po ucze nia; 2013 rok: 2.959 man -

da tów, 1.202 po ucze nia; 2014 rok: 1.815

man da tów, 620 po ucze'. W ci% gu 7 lat zna -

cz% co spa d$a (red nia pr#d ko(", co ro ku spa -

da licz ba wy kro cze', a co naj wa! niej sze – nie

od no to wa no przez te 7 lat wy pad ku ze skut -

kiem (mier tel nym w miej scach, w któ rych do -

ko nu je my po mia ru. Nie je ste (my re stryk cyj -

ni. Je ste (my je dy n% stra !% w Pol sce, któ ra da je

tak wiel k% licz b# po ucze'.
My 'l#, !e Czy tel ni cy ju! za uwa !y li, !e nie

wcho dz# w roz wa !a nia, czy stra !e miej skie

s" po trzeb ne, ko niecz ne itd. Te sa mo rz" dy,

któ re stra !e po wo &a &y i je ma j", za pew ne s"
prze ko na ne do ich ist nie nia. In ne uzna &y, !e
to zb#d ny wy da tek. Na tym w&a 'nie po le ga

de cen tra li za cja w&a dzy. Ale do swo ich ra cji

i ocen trze ba umie( prze ko na(… Nie któ rzy

twier dz", !e w ma &ych mia stach, któ re nie

cier pi" na za lew po wa! nej prze st#p czo 'ci,

w zu pe& no 'ci wy star czy miej sco wa po li cja.

In ni pod kre 'la j", !e po li cja, ja ko bar dzo scen -

tra li zo wa na in sty tu cja pa% stwo wa, za wsze b# -
dzie wy ko ny wa &a naj pierw za da nia wa! ne

z punk tu wi dze nia sto li cy, a wp&yw w&adz

miej sco wych na tzw. prio ry te ty jest prak tycz -

nie ze ro wy. Ka! dy ma tu swo je ra cje…

Tym cza sem licz by da j" ja sny ob raz. Li kwi -

da cja ju! ist nie j" cych stra !y jest zja wi skiem

mar gi nal nym. W la tach 1994 – 2013 zli kwi -

do wa no 23 stra !e (spo ro z nich ju! wie le lat

te mu). Nie ma jesz cze szcze gó &o wych da nych

za rok 2014, ale mo je po szu ki wa nia wska -

zu j" na je den lub dwa ta kie przy pad ki. Wy -

ni ka z te go, !e w ci" gu 20 lat utwo rzo no

mniej wi# cej pi#( ra zy wi# cej stra !y ni! zli -

kwi do wa no. Na do da tek w 14 mia stach

stra !e nie gdy' zli kwi do wa no, a po tem re ak -

ty wo wa no (np. w Zie lo nej Gó rze, Wo &o mi -

nie, )wi no uj 'ciu, Ja worz nie).

Fa chow cy z bran !y pod kre 'la j", !e tyl ko

w dwóch przy pad kach – Sta lo wej Wo li i*or

z na sze go re gio nu – mo! na mó wi( o 'red niej

wiel ko 'ci mia stach. Resz ta to mia stecz ka ma -

&e i ma le% kie, gdzie stra! ni ków by &o dwóch

lub trzech.

Nasze poletko

jak to wy gl" da w sa mo rz" dach na sze go wo -

je wódz twa? W*o rach stra! miej sk" zli kwi -

do wa no ju! w 1999 ro ku. Pó& !ar tem, pó& se -

rio mo! na by za uwa !y(, !e *o ry lu bi"
eks pe ry men ty. To tak !e jed no z nie wie lu

miast, któ re wpro wa dzi &o bez p&at n" ko mu ni -

ka cj# miej sk", fi nan so wa n" z po dat ków.

Rocz ny koszt utrzy ma nia stra !y miej skiej wy -

no si& oko &o 1 mln z&. Cz#'( tych pie ni# dzy mia -

sto prze zna czy &o na sfi nan so wa nie do dat ko -

wych pa tro li po li cyj nych. Stra! miej sk"

zli kwi do wa no wie le lat te mu rów nie!
w Szczyr ku.

Ostatnie lata (czy wr#cz miesi"ce) to

kilka nieudanych prób przeprowadzenia

referendów ws. likwidacji stra!y:

Rybnik: do referendum nie dosz&o, bo

inicjatorzy (znów Kongres Nowej Prawicy)

nie zebrali wystarczaj"cej liczby podpisów.

Znaczn" ich liczb# zakwestionowano

(nieprawid&owe numery PESEL i b&#dy

w adresach. 112 mieszka%ców wielokrotnie

udzieli&o poparcia, nawet trzykrotnie).

Pszczyna: referendum (równie! z inicjatywy

KNP) nie osi"gn#&o wymaganej frekwencji (14

procent).

Bielsko-Bia&a: tutaj dosz&o do zaskakuj"cej

sytuacji, bo organizatorzy akcji zbierania

podpisów… nie z$o!yli ich, cho% – jak

twierdzili – zebrali ich wystarczaj&co

du!o. O'wiadczyli, !e urz#dnicy na pewno

wyka!" z&" wol# i wiele z nich uznaj"
za niewa!ne. Kongres Nowej Prawicy og&osi&,
!e b#dzie zbiera% je... od nowa.

Nie ste ty, nie mo g# po mi n"( Szcze ko cin,

któ re sta &y si# kil ku dnio wym bo ha te rem

ogól no pol skich me diów, gdy po wo &a &y…

jed no oso bo w& stra! gmin n& wy $&cz nie

do ob s$u gi fo to ra da ru. Na ofi cjal nej stro -

nie gmi ny nie zna la z$em naj mniej szej

wzmian ki o owej „stra !y”, ani o fo to ra -

da rze. Mo !e kto" do szed$ do wnio sku, !e
nie ma si# czym chwa li%…

A propos tego, czym mo!e zajmowa( si#
stra! miejska, a czego raczej nie tknie

policja – w Lublinie np. stra! sprawdzi, czy

wszystkie budynki maj& tabliczki z nazw&
ulicy i numerem. Taki obowi&zek wynika

z przepisów, ale przede wszystkim skar!y$y
si# s&u!by ratownicze i mieszka%cy b&"dz"cy

po mie'cie.

Ciekawostka socjologiczna. Ka!da

informacja w internecie dotycz&ca stra!y
wywo$uje lawin# komentarzy. Tymczasem

niedawno natrafi$em na star& ju! dosy%
informacj#, !e S&d Najwy!szy orzek$, i!
stra! miejska mo!e u!ywa% fotoradarów.

Pod t& informacj& pierwszy raz chyba

stwierdzi$em… zero komentarzy.

I jesz cze je den ko men tarz z in ter ne to we -

go fo rum, któ ry mnie za chwy ci&, chy ba

wbrew in ten cjom je go au to ra: „Je stem z Ru -

dy )l% skiej. Stra! miej ska to wle pia man da -

ty za par ko wa nie, (mie ce nie s$o necz ni kiem,

plu cie, prze kle' stwa itd. Itp. Tam, gdzie po -

bi cia, na pa dy, to stra! ni ków nie ma”. Roz -

ma rzy &em si#… Ech, !e by to tak w&a 'nie wy -

gl" da &o…

* Wy ja 'niam zna cze nie ty tu &u ni niej sze -

go ar ty ku &u: w 're dnio wie czu stra! miej sk"
na zy wa no „dra ba mi miej ski mi”...

!

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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Z
dzi s!aw Bek si" ski to je den z naj po -

pu lar niej szych pol skich ar ty stów

XX wie ku. Wy sta wy je go prac cie sz# si$
nie s!ab n# cym za in te re so wa niem wi -

dzów. Cho% zna ny jest przede wszyst -

kim z fan ta stycz nych, pe! nych gro zy

oraz ta jem ni czych od nie sie" ob ra zów

i gra fik kom pu te ro wych, to na po cz#t -
ku ka rie ry ar ty stycz nej od no si! rów nie&
suk ce sy ja ko fo to graf. Jed n# z bar dziej

zna cz# cych in dy wi du al nych wy staw

fo to gra ficz nych ar ty sta zre ali zo wa!
w 1958 ro ku na 'l# sku – w Gli wi cach.

Po 57 la tach je go zdj$ cia znów po wró -

ci !y do mia sta, przy oka zji pro mo cji

ksi#& ki „Zdzi s!aw Bek si" ski. Li sty

do Je rze go Lew czy" skie go” w opra co -

wa niu Ol gi Ptak. Ksi#& ka w!a (nie uka -

za !a si$ na ryn ku na k!a dem gli wic kiej

Czy tel ni Sztu ki. W trak cie wer ni sa &u
„Fo to gra fie Zdzi s!a wa Bek si" skie go”,

któ ry od by! si$ w Wil li Ca ro w Gli wi -

cach, o twór czo (ci fo to gra ficz nej Bek -

si" skie go roz ma wia li uzna ni fo to gra fi -

cy: Krzysz tof Ju rec ki, Adam So bo ta

(ku ra tor wy sta wy) oraz An drzej Kru pa.

W awan gar dzie

Z
dzi s!aw Bek si" ski fo to gra fi# za cz#!
zaj mo wa% si$, b$ d#c jesz cze stu den -

tem ar chi tek tu ry. Mia! to by% tyl ko epi -

zod w dro dze do ka rie ry fil mow ca, oka -

za! si$ jed nak zna cz# cym w dro dze

do ka rie ry ma lar skiej. Swo j# fo to gra ficz -

n# pa sj$ Bek si" ski dzie li! z Je rzym 

Lew czy" skim i Bro ni s!a wem Schlab -

sem – dwój k# fo to gra fi ków, z któ ry mi

wy sta wia! i pro wa dzi! bo ga t# ko re spon -

den cj$. Ar ty (ci po zna li si$ w 1957 ro ku

w Kra ko wie. Pierw sz# gru po w# wy sta -

w$ zor ga ni zo wa li w 1958 ro ku w War sza -

wie w Ga le rii Sztu ki No wo cze snej.

Wspól nie zre ali zo wa li jesz cze czte ry

eks po zy cje, z cze go naj wa& niej szy by! za -

mkni$ ty po kaz „An ty fo to gra fii”, któ ry od -

by! si$ w Gli wic kim To wa rzy stwie Fo to -

gra ficz nym. Bek si" ski na po trze by

eks po zy cji przy go to wa! spe cjal ne plan -

sze, na któ rych umie (ci! za ska ku j# ce

i nie po ko j# ce w wy mo wie fo to mon ta &e.

Na jed nej z plan szy, za ty tu !o wa nej „Dno”

zna la z!y si$ dzie wi$t na sto wiecz ne zdj$ -
cia ma !ych dziew czy nek i fo to gra fia na -

grob ka z sa noc kie go cmen ta rza. Mi$ dzy

zdj$ cia mi ar ty sta w!o &y! ha s!a na li te r$
„'”: #lub, #lu sarz, #mia$ si%, #mia !y,
#miech, #mie cie, #mier$. W in nej re ali za -

cji pt. „Nó&” po mi$ dzy zdj$ cia na giej ko -

bie ty i m!o de go m$& czy zny wsu n#! fo to -

gra fi$ no &a. Fo to mon ta &e by !y re ali za cj#
za !o &e" za war tych w s!yn nej roz pra wie

Bek si" skie go „Kry zys w fo to gra fi ce

i per spek ty wy je go prze zwy ci$ &e nia”.

Pi sa! w niej, &e roz wój fo to gra fii jest mo& -
li wy g!ów nie po przez two rze nie zbio rów

roz ma itych fo to gra fii, któ re na wi# zy -

wa !y by w ten spo sób do se kwen cji fil mo -

wych i by !y by )ró d!em no wych, g!$b -

szych zna cze". Gli wic ka wy sta wa, cho%
obej rza !o j# za le d wie czter dzie stu wi dzów,

od bi !a si$ sze ro kim echem i wzbu dzi !a

Andrzej Krupa, Krzysztof Jurecki, Adam Sobota (kurator wystawy)
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wie le kon tro wer sji. Cho! Bek si" ski za -

czy na# od no si! co raz wi$k sze suk ce sy

w fo to gra fii, w ko lej nych la tach po wo li

od cho dzi# od niej na rzecz ma lar stwa.

Eks pe ry ment z for m!

Na
gli wic kiej wy sta wie ogl% da!
mo& na sze'! dzie si%t fo to gra fii,

któ re po wsta wa #y w la tach 1953–1958,

a wi$c okre sie naj wi$k szej ak tyw no 'ci

Bek si" skie go w dzie dzi nie fo to gra fii.

Zmy s#o we stu dia po sta ci (naj wa& niej sz%
mo del k% Bek si" skie go by #a je go &o na

Zo fia), przed mio tów i pej za &y, w'ród

nich s#yn ne fo to gra fie: „Gor set sa dy sty”,

„Por tret mat ki”, „Od cho dz% ca”. Na eks -

po zy cji nie mo g#o za brak n%! te& wspo -

mnia nych fo to mon ta &y.

– W dru giej po #o wie lat 50. XX wie -

ku pol ska sztu ka no wo cze sna prze cho -

dzi #a nie zwy k#e o&y wie nie. Do ty czy -

#o to w szcze gól no 'ci no wych me diów:

fil mu i fo to gra fii. O tym, jak bar dzo

pre kur sor skie by #y to dzia #a nia, mo &e -

my z pe# n% 'wia do mo 'ci% po wie dzie!
do pie ro z dzi siej szej per spek ty wy.

W ten nurt roz wo jo wy bez w%t pie nia

wpi su je si$ rów nie& – ju& wte dy wy ró& -
nia j% ca si$ – fo to gra fia Zdzi s#a wa

Bek si" skie go. W je go zdj$ ciach od -

zwier cie dla j% si$ pó( niej sze mo ty wy

ma lar skie: struk tu ra ma te rii, efekt czy -

ste go 'wia t#a, za tar cia przed mio tu

na rzecz efek tu czy sto pla stycz ne go.

Bek si" ski wy cho dzi# z za #o &e nia, &e od -

dzia #y wa nie fo to gra fii jest naj pe# niej -

sze, gdy zdj$ cia s% po #% cze niem cech

abs trak cyj nych i do ku men tal nych 

– mó wi# w trak cie spo tka nia Adam So -

bo ta, ku ra tor wy sta wy. – Pra ce Bek si" -
skie go sta le po bu dza j% za in te re so wa -

nie ró& nych 'ro do wisk twór czych. Jest

to naj lep szy do wód na to, &e by# on ar -

ty st% wszech stron nym, wr$cz twór c%
mul ti me dial nym, ma j% cym w#a sny po -

gl%d na sztu k$. Uwa &a#, &e ka& de z me -

diów na swo j% si #$ od dzia #y wa nia

na wi dza i nie mo &e by! ono za st% pio -

ne przez in ny 'ro dek wy ra zu: pew ne

rze czy mo& na od da! le piej na p#ót nie,

in ne w fo to gra fii – do da je.

Krzysz tof Ju rec ki pod kre 'la# z ko lei,

&e na twór czo'! Bek si" skie go war to

spoj rze!, jak na przej 'cie od awan gar -

dy do post mo der ni zmu.

– W la tach 50. XX wie ku je go twór -

czo'! fo to gra ficz na i ma lar ska by #a
moc no awan gar do wa. W pó( niej szych

de ka dach Bek si" ski cz$ sto mó wi# o kry -

zy sie w sztu ce, któ ry na le &y prze zwy ci$ -
&a!, two rz%c jej syn te z$; w ma lar stwie

po stu lo wa#, by si$ ga! do tra dy cji mi nio -

nych epok. Te ha s#a to jaw ne na wi% za -

nie do post mo der ni stycz nej kon cep cji

sztu ki Je an -Françoisa Lyotar da. Je go

traf ne spo strze &e nia na te mat sztu ki, ka -

&% spoj rze! na nie go, rów nie& jak na wy -

bit ne go in te lek tu ali st$. Bek si" ski prze -

ja wia# te& ogrom ny po ten cja# li te rac ki,

za fa scy no wa ny by# twór czo 'ci% li te -

rac k% Ril ke go, Kaf ki i Gom bro wi cza.

Pa sjo no wa# si$ tak &e sztu k% fil mo w%. Je -

go sze ro kie za in te re so wa nia znaj du j% od -

bi cie w je go pra cach – prze ko ny wa#
Krzysz tof Ju rec ki. – Naj wi$k sz% war to'!
ze wszyst kich zre ali zo wa nych fo to gra -

fii, we d#ug mnie, ma j% fo to mon ta &e, b$ -
d% ce ory gi nal n% in ter pre ta cj% mon ta &u
kon struk ty wi stycz ne go Wsie wo #o di Pu -

dow ki na. W Eu ro pie, je 'li nie li czy! po -

je dyn czych prac Sa lva do ra Da li w la tach

dwu dzie stych, nie by #o te go ty pu re ali -

za cji fo to gra ficz nych. Dzi$ ki nim Bek -

si" ski ma szan s$ za ist nie! w 'wia to wej

hi sto rii fo to gra fii – pod kre 'la#. 

Au to por tret w li "cie

W
ie le o po dej 'ciu Bek si" skie go

do fo to gra fii i sztu ki do wie dzie!
si$ mo& na z li stów, któ re na mi$t nie pi -

sy wa#. Jed nym z je go sta #ych ad re sa tów

by# Je rzy Lew czy" ski (1924–2014)

– pol ski ar ty sta fo to gra fik, cz#o nek Gli -

wic kie go To wa rzy stwa Fo to gra ficz ne go.

Przez po nad rok na zle ce nie Mu zeum

w Gli wi cach, Ol ga Ptak pra co wa #a w ar -

chi wum do mo wym gli wic kie go fo to gra -

fa, po rz%d ku j%c je go pry wat ne zbio ry.

Efek tem &mud nej pra cy jest ksi%& ka

za wie ra j% ca kom plet ny zbiór li stów

z lat 1958–1995. 

– Ko re spon den cja jest b#y sko tli wym,

dow cip nym i cel nym za pi sem po nad

trzy dzie stu lat zma ga" Bek si" skie go

z rze czy wi sto 'ci% PRL, swo ist% kro ni -

k% ab sur du owych cza sów roz pi sa n%
na kil ka set li stów do przy ja cie la z Gli -

wic. Jed nym z pod sta wo wych pro ble -

mów pod czas opra co wy wa nia tak po t$& -
ne go zbio ru li stów by #y dys gra fia

i dy sor to gra fia Bek si" skie go. Au tor

by# 'wia do my owych przy pa d#o 'ci,

lecz nie po tra fi# ich prze zwy ci$ &y!.
Sta ra li 'my si$ za cho wa! styl Bek si" -
skie go pe #en ger ma ni zmów, re gio na li -

zmów, neo lo gi zmów, wy ra zów ob ce go

po cho dze nia za pi sy wa nych w for mie fo -

ne tycz nej lub in ne go ro dza ju zwro tów

cha rak te ry stycz nych wy #%cz nie dla au -

to ra ko re spon den cji, cho! j$ zy ko wo

nie po praw nych. Bek si" ski mia# ma #o
czy tel ny cha rak ter pi sma, dla te go zwy -

kle u&y wa# ma szy ny do pi sa nia, a pó( -
niej – kom pu te ra. Jed nak kil ka z za cho -

wa nych li stów na pi sa# od r$cz nie,

nie ja ko w ak cie „ze msty” za rów nie nie -

czy tel ne li sty, któ re otrzy ma# od Lew -

czy" skie go. Wy zwa niem by #a te& wie -

lo'! dzie dzin, któ ry mi in te re so wa# si$
Bek si" ski i do któ rych si$ w li stach od -

no si#: me dy cy na, pa rap sy cho lo gia, so -

cjo lo gia, sztu ka, sze ro ko po j$ ta tech ni -

ka (fo to gra ficz na, ra dio tech ni ka,

elek tro ni ka itp.), psy cho lo gia, far bo -

znaw stwo, kom pu te ry za cja – to tyl ko

nie któ re z nich – mó wi Ol ga Ptak, 

au tor ka opra co wa nia „Zdzi s#aw Bek si" -
ski. Li sty do Je rze go Lew czy" skie -

go”. – Mnó stwo cza su po ch#a nia #y roz -

mo wy z oso ba mi, któ rych opi sy wa ne

w li stach spra wy do ty czy #y bez po 'red -

nio lub, któ re mo g#y udzie li! nie zb$d -

nych in for ma cji na da ny te mat. Usta la -

nie fak tów przy po mi na #o cza sem pra c$
de tek ty wa – do tar cie do nich by #o nie -

zwy kle &mud ne. Na pod sta wie li stów

od twa rza #am rze czy wi sto'! sprzed kil -

ku dzie si$ ciu lat, po zna wa #am przy ja ció#,
zna jo mych, cz#on ków ro dzi ny Bek si" -
skie go, je go zwy cza je, pro ble my, po gl% -
dy, re ak cje na ko lej ne wy da rze nia. By#
to je den z naj bar dziej pra co ch#on nych,

ale i naj cie kaw szych eta pów pra cy,

któ re mu nie jed no krot nie to wa rzy szy #y
za baw ne in cy den ty. Za przy k#ad mo &e
po s#u &y! hi sto ria z ka brio le tem, któ rym

Bek si" ski w 1973 ro ku po je cha# na wy -

ciecz k$ w Biesz cza dy w to wa rzy stwie

w#a 'ci cie la owe go eks tra wa ganc kie go

we hi ku #u. Do je go po sia da nia przy zna -

#y si$ rów no cze 'nie a& trzy oso by – ka& -
da przed sta wi #a w#a sn% wer sj$ opo -

wie 'ci do ty cz% cej nie co dzien ne go jak

na owe cza sy sa mo cho du – do da je. 

Ksi%& ka to nie tyl ko skarb ni ca wie dzy

o po dej 'ciu ar ty sty do sztu ki, ale te& nie -

zwy k#y au to por tret ar ty sty.

– Trze ba pa mi$ ta!, &e nie by #y to li sty

pi sa ne z my 'l% o udo st$p nia niu sze ro kiej

pu blicz no'!, a wi$c wszyst kie przed sta -

wio ne tam po gl% dy, opi nie i stwier dze -

nia s% spon ta nicz ne i szcze re. Nie ma lep -

szych do ku men tów ilu stru j% cych tam t%
rze czy wi sto'! oraz cha rak te ry zu j% cych

re la cj$ Bek si" ski – Lew czy" ski. Ko re -

spon den cja cha rak te ry zu je Bek si" skie -

go w spo sób bez po 'red ni, nie jest to opis

osób trze cich, por tret, któ ry kto' zbu do -

wa# na pod sta wie w#a snych ob ser wa cji,

ale re la cja „z pierw szej r$ ki”. Mo men -

ta mi pe# na emo cji, fan ta zyj nych wy -

krzyk nie" („Im be ci le! Hy dro ce fa li co -

mon stro! Idio to su pe rio ro gran dis si mo!

Kre ti no sim pli cis si mo!”), na po mnie"
i pre ten sji. Za wsze jed nak czy nio nych

z prze ko na niem, &e ad re su je si$ je

do oso by, któ ra si$ nie ob ra zi, ale przyj -

mie je z u'mie chem i z otwar tym umy -

s#em – wy ja 'nia Ol ga Ptak. – Tym, co

mnie jed nak naj bar dziej za sko czy #o
w pra cy nad li sta mi, nie by #y wca le dzi -

wac twa, przy pa d#o 'ci, czy po gl% dy Bek -

si" skie go, ale to, jak wie le mi tów na ro -

s#ych wo kó# je go oso by oba la j% te li sty,

po ka zu j%c, jak na praw d$ wy gl% da #a co -

dzien no'! zna ne go ar ty sty Opu bli ko wa -

ny ma te ria# epi sto lo gra ficz ny sta no wi do -

wód, &e Zdzi s#aw Bek si" ski nie by#
wy #%cz nie ma la rzem, ry sow ni kiem, rze( -
bia rzem, gra fi kiem i fo to gra fem, ale

rów nie& zna ko mi tym pi sa rzem, jed nym

z wy bit nych pol skich epi sto lo gra fów. Po -

zo sta wi# po so bie ol brzy mi% ko re spon -

den cj$, wci%& cze ka j% c% na od kry cie,

uzna nie i upo wszech nie nie – do da je.

!

Wy sta w! „Fo to gra fie Zdzi s"a wa Bek -

si# skie go” przy go to wa no w opar ciu

o ko lek cj! Mu zeum Na ro do we go we

Wro c"a wiu. Eks po zy cj! mo$ na by "o
ogl% da& w Wil li Ca ro w Gli wi cach.
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Olivier

Messiaen

na !l"sku
C

lau de Sa mu el, wy bit ny fran cu ski

znaw ca mu zy ki i my #li Oli vie ra

Mes sia ena, w przed mo wie do mo jej no -

wo wy da nej ksi"$ ki Oli vier Mes sia en.

Cz!o wiek i ar ty sta w Sta la gu

VIII A w Görlitz, wy ra zi% za ska ku j" cy

po gl"d. „!wia to we roz prze strze nia nie

si& twór czo #ci Mes sia ena – od #mier -

ci kom po zy to ra w 1992 ro ku nie prze -

sta je na ra sta'”! S"d ten, na zbli $a j" c"
si& 27 kwiet nia br. 23. rocz ni c& #mier -

ci twór cy ope ry "wi# ty Fran ci szek

z Asy $u, wy po wie dzia% Clau de Sa mu -

el, wy so ki au to ry tet fran cu skie go #wia -

ta mu zycz ne go, za an ga $o wa ny w pra -

ce Fun da cji im. Mes sia ena w Pa ry $u,

gdzie mo $e ob ser wo wa' obec no#' mu -

zy ki Mes sia ena na ca %ym #wie cie. Nie -

mniej fakt ten wy da je si& nie praw do -

po dob ny, bo wiem z za sa dy po #mier ci

na wet naj wi&k szych kom po zy to -

rów XX wie ku, ob ser wu je my spa dek

za in te re so wa nia i po mniej sze nie licz -

by wy ko na( ich dzie%. 

W wy pad ku Mes sia ena stwier dzo na

sy tu acja aku rat jest od wrot na. Tyl ko co

mo $e na ni" wp%y wa'? My #l&, $e sk%a -

da si& na to pa r& istot nych czyn ni ków.

Naj wy$ szej pró by j& zyk mu zycz ny,

métier kom po zy tor skie, któ re Mes -

sia en ana li zo wa% ju$ w swo im m%o -

dzie( czym trak ta cie Tech ni ka mo je go

j# zy ka mu zycz ne go (pol ski prze k%ad

nie za po mnia ne go prof. Jó ze fa !wi -

dra, 1973). Tech ni ka kom po zy tor -

ska – zgo da, to pod sta wa, ale jak traf -

nie pi sze Sa mu el „wspar ta wia r",
two rz" c" nie znisz czal n" wi&) po mi& -
dzy ak tem twór czym, a za an ga $o wa -

niem [kom po zy to ra] w praw dy wia ry

Ko #cio %a ka to lic kie go”. Bo nie ma

w XX wie ku kom po zy to ra tak wie rz" -
ce go i tak czer pi" ce go z wia ry si %&
do two rze nia. Do te go #wia do mie wy -

ko rzy sta ne na tchnie nie, szcze ro#' wy -

ra zu i au ten tycz no#' nar ra cji, wzmo -

$o na u$y ciem praw dzi wych #pie wów

pta ków, ja ko naj wy$ szej ka te go rii wy -

po wie dzi mu zycz nej. Wszyst ko to

two rzy je dy n" w so bie atrak cyj n" po -

sta' es te tycz n" mu zy ki Mes sia ena.

Je $e li od bior ca po tra fi si& na ni" otwo -

rzy', cze ka j" go prze $y cia do t"d nie -

spo ty ka ne. Tak czy stej mu zy ki jak

mu zy ka Anio %a Po dró$ ni ka, czy mu zy -

ka w sce nie #mier ci !wi& te go Fran cisz -

ka w ope rze Mes sia ena, nie po zna%
przed tem wiek XX. Do dam – tym

bar dziej wiek XXI.

Pierw szym Anio %em, któ ry ob j"% we

w%a da nie kom po zy to ra by% Anio% Apo -

ka lip sy od #w. Ja na – i to w cza sach

apo ka lip sy. Wszy scy au to rzy fran cu scy,

an giel scy, ame ry ka( scy re la cjo nu j" cy

bio gra fi& kom po zy to ra, za zna cza j",
$e Mes sia en by% je( cem w 1940/1941

ro ku „na !l" sku”. Sam Mes sia en te$
o tym pi sa% w li stach do oj ca. W pa -

mi&t ni kach Pier re Mes sia ena mo$ na

zna le)' za pi ski o zie mi, gdzie je go syn

by% je( cem wo jen nym: „!l"sk to kra -

ina z%o wro ga. Zi ma d%u ga, mi nus trzy -

dzie #ci bez wy tchnie nia. Bez prze rwy

wia try wschod nie i pó% noc ne. Sza re nie -

bo o wy su bli mo wa nym ko lo ry cie

o brza sku i zmierz cha niu. Zie mia bo -

ga ta w mi ne ra %y wszel kie go ty pu. Jest

tam du $o lud no #ci i wie le dzie ci.

W obo zie naj strasz niej sze by %y po ran -

ne ape le na pla cu. Pew ne go ra zu Oli -

vier ze mdla%… Po $y wie nie by %o wy -

star cza j" ce do utrzy ma nia si&
przy $y ciu, ale obrzy dli we… Jak on

móg% tam kom po no wa' swój „Kwar -

tet o Apo ka lip sie?”. 

!l"sk nie by% za zna czo ny w nie -

miec kim ad re sie obo zu je niec kie go, ale

do cie ra %o to do wia do mo #ci uwi& zio -

nych i by %o wia do mo #ci" wr&cz eg zo -

tycz n": je( cy fran cu scy czy bel gij scy

wy wie zie ni by li tak bar dzo da le ko, a$
„na !l"sk”. Co istot ne, nie by %o te$ pod -

kre #lo ne, $e to Re ich, III Rze sza,

do któ rej prze cie$ !l"sk na le $a%. Ni ko -

mu nie za le $a %o te$ na tym, $e by ja sno

sy tu owa' mia sto Görlitz, fi gu ru j" ce

JE RZY 

STAN KIE WICZ

Oli vier Mes sia en z ko le ga mi w woj sku pod czas

kam pa nii wschod niej w Lo ta ryn gii. Metz 1940 r. 

Pro gram „Wie czo ru pol skie go” w Sta la gu VIII A w Görlitz (fak sy mi le), po !o wa grud nia 1940 r.
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w na zwie sta la gu, ja ko hi sto rycz ne
mia sto Elek to ra tu Sak so! skie go, le "# -
ce w Sak so nii przy gra ni cy ze $l# skiem,
któ r# za wsze two rzy %a Ny sa &u "yc ka.
Eks pan sja roz wo jo wa te go bo ga te go
i wy pe% nio ne go prze pi'k n# ar chi tek tu -
r# ba ro ko w# le wo brze" ne go mia sta
spo wo do wa %a je go przej (cie na pra wy
brzeg Ny sy, gdzie po wsta %o jak gdy by
przed mie (cie wschod nie Görlitz -Moys,
pó) niej na zwa ne Görlitz Ost. To tam
w%a (nie, po za w%a (ci wym mia stem,
przy dro dze wy lo to wej do Bo ga ty ni, hi -
tle row cy, w%a dze We hr mach tu, za pro -
jek to wa %y, jesz cze przed wy bu chem
woj ny, za %o "e nie obo zu je niec kie go
przede wszyst kim dla pol skich je! ców,
któ rzy z roz ka zu Niem ców sa mi mu sie li
ten obóz bu do wa*.

Me an dry hi sto rii spo wo do wa %y,
"e na kon fe ren cji w Pocz da mie

w 1945 ro ku wy zna czo na zo sta %a dla
Pol ski Lu do wej no wa gra ni ca na Ny -
sie &u "yc kiej. W ten spo sób przed wo -
jen ne przed mie (cie Görlitz sta %o si'
au to no micz nym pol skim mia stem
„na Zie miach Od zy ska nych”, z na zw#
si' ga j# c# spu (ci zny %u "yc kiej – po -
cz#t ko wo Zgo rze li ce, a pó) niej – Zgo -
rze lec. Sta lag VIII A Görlitz, nie chlub -
ne miej sce nie wo li hi tle row skiej
dzie si#t ków ty si' cy je! ców wo jen -
nych z kra jów eu ro pej skich zna laz% si'
po stro nie pol skiej w Zgo rzel cu! Spu -
(ci zna na zi stów sta %a si' pol skim ci' -
"a rem PRL -owskie go Zgo rzel ca,
po %# czo ne go Mo stem Przy ja) ni
z NRD -owskim Görlitz, spu (ci zna
ta przez d%u gi czas ob j' ta by %a pe% nym
mil cze niem, a na jej te re nie wy pa sa -
no by d%o. 

Ten czas hi sto rii na prze %o mie grud -
nia i stycz nia 2014/2015 ro ku na bra%
ca% kiem in ne go wy mia ru od k#d (ro do -
wi sko zgo rze lec kie wraz z pol ski mi
w%a dza mi po wia tu i przy wspar ciu
w%adz nie miec kich mia sta Görlitz,
czy li po %# czo ne go Eu ro pa -Mia sto Zgo -
rze lec -Görlitz, pod j' %o pro jekt i do pro -
wa dzi %o do bu do wy na te re nie sta la gu
Eu ro pej skie go Cen trum Edu ka cyj no -
-Kul tu ral ne go w Zgo rzel cu przy wspar -
ciu nie miec kiej or ga ni za cji Me eting po -
int Mu sic Mes sia en z Görlitz. Dla
upa mi't nie nia nie wo li wiel kie go ar ty -
sty po wsta%, jak mó wi#, „Dom Mes sia -
ena”, któ ry swo j# dzia %al no (ci# b' dzie
pro mie nio wa% da le ko.

A wszyst ko, tak "e bu do wa Cen trum
im. Mes sia ena w Zgo rzel cu, któ ra zda -
wa %o by si' na le "a %a do ma rze!, do ko -
na %o si' dzi' ki s%a wie, któ ra unio s%a wy -
so ko skom po no wa ny w sta la gu Kwar tet

na ko niec Cza su, gra ne na ca %ym (wie -
cie ka me ral ne ar cy dzie %o Mes sia ena,
któ re go wy ko na nia sta %y si' ce nio ne, po -
szu ki wa ne i z uwa g# s%u cha ne. To w%a -
(nie Kwar tet tak zna cz# co pod wy" sza

licz b' wy ko na! par ty tur Mes sia ena
wspo mnia n# przez Sa mu ela. W ko men -
ta rzu do utwo ru za war te by %y za wsze
mniej lub bar dziej traf ne in for ma cje o je -
go ge ne zie w je niec kim obo zie
w Görlitz. Nie któ rzy, co bar dziej (mia li
i wpro wa dze ni w te ma ty Eu ro py
wschod niej au to rzy za chod ni ju" pi sz#,
"e Kwar tet na ko niec Cza su Mes sia ena
po wsta% „w sta la gu w Zgo rzel cu”. Na -
ro dzi %o si' tym ra zem w mu zy ko lo gii
no we, nie bez piecz ne sfor mu %o wa nie,
któ re po d# "a (la dem „obo zu kon cen tra -
cyj ne go w O(wi' ci miu”, a nie – w hi -
tle row skim Au schwitz po %o "o nym
w Deutsch land.

O nie wo li Oli vie ra Mes sia ena w sta -
la gu w Görlitz wie my dzi siaj du "o
wi' cej ni" za chod ni au to rzy, w(ród
któ rych prym wio d# Ni gel Si me one
i Re bec ca Ri schin, au tor ka do tych cza -
so wej, wy da nej przed dzie si' cio ma la -
ty w Sta nach su my wie dzy o ge ne zie
Kwar te tu. Dzi siaj zna my ju" dzie!
i nu mer trans por tu w lip cu 1940 ro ku,
któ rym Mes sia en (i wie my na wet z kim)
zo sta% z Lo ta ryn gii prze trans por to wa ny
do Görlitz. Wie my tak "e w ja kim dniu
i ja kim trans por tem kom po zy tor od je -
cha% do kra ju w mie si#c po ofi cjal nej
pre mie rze Kwar te tu w sta la gu. Co raz ja -
(niej sze sta j# si' dla nas d%u gie ty go dnie
nie wo li w obo zie dla Mes sia ena szcz' -
(li wie wy pe% nio ne kom po no wa niem.

Pierw szy, wcze sny etap to by %a pra -
ca bez in stru men tu, któ re go s%yn nym re -
zul ta tem jest In ter me dium z przy sz%e go
Kwar te tu. Skrzy pek, klar ne ci sta i wio -
lon cze li sta gra li je w umy wal ni w ba -
ra ku miesz kal nym. Po przy wie zie niu
w li sto pa dzie 1940 ro ku pia ni na do obo -
zu i za in sta lo wa niu na es tra dzie ba ra ku
te atral ne go nr 27 roz po cz#% si' etap dru -
gi. Mes sia en móg% od cza su do cza su
pra co wa* przy in stru men cie. Kon ku ren -
cja by %a du "a, o ci sz' i sku pie nie te" by -

%o trud no, bo wiem wie lu wy ko naw ców
es tra do wych tak "e sta ra %o si' o pró by
z akom pa nia men tem. Roz po cz' %y si'
rów nie" kon cer ty dla je! ców, np. pa -
mi't ne wy ko na nie do zwo lo ne go przez
nie miec k# cen zu r' Tria klar ne to we go

B -dur Beetho ve na przez Mes sia ena
przy pia ni nie, klar ne ci sty Hen ri Ako ka
i wio lon cze li sty Etien ne’a Pa squ ier,
po któ rym ofi ce ro wie nie miec cy z%o "y li
mu zy kom -je! com gra tu la cje. By %y tak -
"e se kret ne wy ko na nia za ka za nych
utwo rów Cho pi na, któ re na pro( b' je! -
ców pol skich, gra% z pa mi' ci Mes sia en. 

Dzi siaj ju" wie my, "e Mes sia eno wi,
oprócz naj bli" szych ko le gów fran cu -
skich, sprzy ja %y dwie ró" ne stro ny.
W ja kiej( mie rze stro na ofi cjal na – nie -
miec ka, po przez nie m# zgo d' na to, "e -
by zaj mo wa% si' mu zy k#. W pó) niej -
szym okre sie ko men dant obo zu mia%
dzia %al no(* kom po zy to ra na po kaz dla
mi' dzy na ro do wych ko mi sji Czer wo ne -
go Krzy "a z Ge ne wy, cho* po cz#t ko -
wo nie wie dzia% kim jest ten skrom ny
i ci chy pa ry ski je niec zaj mu j# cy si' mu -
zy k# i mo dli tw#. Naj wa" niej sz# ro l'
ode gra% Carl -Al bert Brüll, praw nik
z Görlitz, któ ry otrzy ma% na kaz pra cy
w obo zie ja ko t%u macz. Brüll by% rów -
nie" mi %o (ni kiem mu zy ki. To on do star -
cza% Mes sia eno wi nie miec ki pa pier
z pi' cio li nia mi, na któ rym za cho wa% si'
r' ko pis utwo ru oraz o%ów ki i gum ki,
i nie za po mi na% o chle bie.

Jed nak "e zde cy do wa nie (ro do wi -
skiem w któ rym wzra sta% Kwar tet na ko -

niec Cza su i któ re stwo rzy %o Mes sia eno -
wi wa run ki do prze "y cia w nie wo li
oraz do pra cy kom po zy tor skiej by% pol -
ski kr#g in te li gen cji. Ma my na to dzi siaj
ju" wie le do wo dów i (wia dectw. Z ust
pol skie go je! ca -li te ra ta Zdzi s%a wa
Nar del le go (któ re mu ko men dan tu ra po -
wie rzy %a utwo rze nie bi blio te ki dla pol -
skich je! ców „wrze (niow ców”, któ rzy

Oli vier Mes sia en i dy rek tor An to ni Wit pod czas pró by WO SPRiT wy bra nych scen z ope ry !wi" ty
Fran ci szek z Asy #u w Cen trum Kul tu ral nym w Ka to wi cach, 18 wrze $nia 1989 r.
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w licz bie ok. 10 ty si! cy przed zwie zie -
niem Bel gów i Fran cu zów w ca "o #ci zaj -
mo wa li obóz) – wie my do brze, $e
na pro# b! Fran cu zów, a$e by „uchro ni%
przed na ka zem pra cy fi zycz nej” ich
ko le g! mu zy ka, po wie rzy" on funk cj!
po moc ni ka bi blio te ka rza w"a #nie Mes -
sia eno wi. W ten spo sób kom po zy tor
zna laz" si! w kr! gu pol skich je& ców
w wi!k szo #ci ar ty stów, mó wi' cych
po fran cu sku: Ja na So ka la wy cho wa ne -
go w Ge ne wie i dow cip ne go Ta de usza
(a kom skie go, ma la rza z Kra ko wa.
Mes sia en, ma j'c za pew nio ny w"a sny k't
w bi blio te ce i ku bek her ba ty, prze by wa"
ra zem z Po la ka mi. A ka pli ca, gdzie
mo dli" si! by "a za #cia n', w tym sa mym
ba ra ku.

Naj wa$ niej szym wy da rze niem do t'd
nie wy star cza j' co jesz cze po zna nym
przez au to rów za chod nich jest „Wie czór
pol ski”, któ ry od by" si! w ba ra ku te atral -
nym w po "o wie grud nia 1940 ro ku. Zo -
sta" zor ga ni zo wa ny przez Nar del le go
wraz z ko le ga mi pol ski mi, któ ry za pro -
po no wa" wie czór re cy ta cji je go po -
ezji, na pi sa nej w obo zie, wraz z mu zy -
k' Mes sia ena. To za dzi wia j' ce, ale
Mes sia en wy ra zi" zgo d! na udzia"
w wie czo rze i wraz z swo imi mu zy ka -
mi wy ko na" pi!% skom po no wa nych
utwo rów o trud nych po etyc kich ty tu "ach
fran cu skich. Nikt jesz cze nie wie dzia",
$e s' to po szcze gól ne cz! #ci przy sz"e -
go Kwar te tu. By "o to pierw sze wy ko -
na nie nie do ko& czo ne go jesz cze dzie "a
i to wy ko na nie bar dzo zna cz' ce. Obec -
ni na wie czo rze ofi ce ro wie nie miec cy
oraz Brüll stwo rzy li at mos fe r!, w któ -
rej mie si'c pó) niej móg" od by% si!
kon cert uko& czo ne go ju$ Kwar te tu.
Etap trze ci za mkni! cia o#mio cz! #cio wej
for my Kwar te tu trwa" od „Wie czo ru
pol skie go” do ofi cjal nej je go pre mie -
ry 15 stycz nia 1941 ro ku.

Ten uro czy sty wie czór pol ski zor ga -
ni zo wa ny mie si'c wcze #niej wspól nie

z ko le ga mi fran cu ski mi uwiecz ni"
Zdzi s"aw Nar del li w au to bio gra ficz nej
po wie #ci Ot ch!a" pta ków (wyd. *l'sk,
Ka to wi ce 1989). Apod sta w' wszyst kie -
go jest za cho wa ny bez cen ny pro gram
wie czo ru, któ ry mia" ta ki sam ty tu" Ot -

ch!a" pta ków. Pro gram ka li gra ficz nie
wy kre #li" war sza wia nin Boh dan Sa mul -
ski, przy sz"y ar chi tekt dzia "a j' cy w Bel -
gii i w Kon gu bel gij skim. Wszy scy
uczest ni cy wraz z Mes sia enem z"o $y li
na pro gra mie pod pi sy, a cen zu ra obo -
zo wa po sta wi "a swo j' pie cz!%
„geprüft”. Je #li do ist nie nia te go do ku -
men tu do da my opu bli ko wa ne #wia dec -
twa *wi! to s"a wa Kraw czy& skie go,
przy sz"e go ad wo ka ta kie lec kie go oraz
wspo mnie nia i wy po wie dzi An to nie go
*li wi& skie go z Kra ko wa, a tak $e za pi -
ski Cze s"a wa M! tra ka oraz li sty Ja na
*wi der skie go, b! dzie my mie li pod -
sta w! fak to gra ficz n' do wy da rze nia,
któ re do t'd w po wszech nej bio gra fi sty -

ce Oli vie ra Mes sia ena nie za ist nia "o
w spo sób za do wa la j' cy.

Nie wo la Mes sia ena w Görlitz trwa -
"a sie dem mie si! cy. Jed nak $e

ogrom ny wy miar tych dra ma tycz nych
i tra gicz nych do #wiad cze& wo jen nych
by" brze mien ny w kon se kwen cje. Kwar -

tet na ko niec Cza su przy niós" pro ro cz'
za po wied) in ten syw ne go roz wo ju
warsz ta tu kom po zy tor skie go. I na szcz! -
#cie do pro wa dzi" do wiel kiej #wia to wej
ka rie ry Mes sia ena, któ ra przy s"o ni "a
wspo mnie nia nie wo li i oku pa cyj ne do -
zna nia.

Szczyt tej ka rie ry przy pad" na schy -
"ek $y cia kom po zy to ra. Uro czy sto -
#ci 80-le cia uro dzin przy czy ni "y si!
do wiel kie go to urnée ope ry #wi$ ty
Fran ci szek z Asy %u, pre zen to wa ne go
w wer sji kon cer to wej na czte rech kon -
ty nen tach. W"a #nie z ta kiej per spek ty -
wy #wia to we go suk ce su je go ope ry,
po la tach sta ra& pol skie go #ro do wi ska,
Mes sia en przy j'" za pro sze nie do przy -
jaz du do Pol ski we wrze #niu 1989 ro -
ku. Wy sto so wa li je dy rek cja fe sti wa -
lu „War szaw ska Je sie&” i Zwi' zek
Kom po zy to rów Pol skich, w ce lu przed -
sta wie nia w pro gra mie fe sti wa lu trzech
scen: Uca !o wa nie Tr$ do wa te go, Styg -

ma ty oraz #mier& i No we 'y cie. Uda -
j'c si! do Pol ski lo tem na Ok! cie
Mes sia en, któ re mu to wa rzy szy "a nie
od st! pu j' ca na krok m! $a, wy bit na pia -
nist ka Yvon ne Lo riod, nie przy pusz cza"
na wet, $e po la tach po now nie znaj dzie
si! „na *l' sku”.

Pró by do kon cer tu od by "y si! w sie -
dzi bie WO SPRiT (dzi siaj Na ro do -
wej Or kie stry Sym fo nicz nej Pol skie -
go Ra dia) w Cen trum Kul tu ral nym
w Ka to wi cach. Spro wa dzo no Chór
Fil har mo nii Na ro do wej z War sza wy
(przy go to wa ny przez Hen ry ka Woj na -

Mme Yvon ne Lo riod, Oli vier Mes sia en, Ju lian Gem bal ski, Je rzy Stan kie wicz – po kon fe ren cji pra -

so wej. Ka to wi ce, 19 wrze (nia 1989 r. 

Mme Yvon ne Lo riod z pi$ cio let nim Rom kiem Stan kie wi czem, w g!$ bi Oli vier Mes sia en i Je rzy Stan -

kie wicz – w prze rwie pod czas pró by w Cen trum Kul tu ral nym w Ka to wi cach, 20 wrze (nia 1989 r.
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row skie go) oraz mi! dzy na -

ro do wych so li stów i mu zy -

ków, m. in. trzy fa le Mar te -

no ta pod kie run kiem prof.

Je an ne Lo riod oraz nie wy -

st! pu j" cy w pol skich or -

kie strach klar net kon tra ba -

so wy. Dy rek cj! nad ca #o $ci"
ob j"# ma estro An to ni Wit,

z po mo c" lo gi stycz n" dy -

rek tor Ire ny Siod mak. Po -

cz"t ko wy nie po kój kom po -

zy to ra o po wo dze nie tak

z#o %o ne go przed si! wzi! cia

w ko mu ni stycz nym kra ju

na wscho dzie Eu ro py ju%
po pierw szej pró bie ust" pi#
po czu ciu, %e ma do czy -

nie nia ze zna ko mi tym dy ry -

gen tem i do $wiad czo ny mi

ze spo #a mi. Pró by z wiel -

kim po wo dze niem trwa #y
przez pi!& dni za ko' czo ne

pró b" ge ne ral n" w ko $cie le

$w. $w. Pio tra i Paw #a
przy uli cy Mi ko #ow skiej

i wie czor nym kon cer tem,

któ ry przy niós# pierw szy

suk ces !wi" te mu Fran cisz -

ko wi w Pol sce.

T
rze cie go dnia po by tu

Mes sia ena w Ka to wi -

cach od by #o si! spo tka nie

z kom po zy to ra mi $l" ski mi.

Obec ni by li m.in. An drzej Krza now ski,

An drzej Dzia dek oraz Ju lian Gem bal -

ski, zna ko mi ty in ter pre ta tor Mes sia -

enow skie go cy klu or ga no we go Na ro -

dze nie Pa na. Fre kwen cja by #a du %a,

wy czu wa #o si! szcze gól n" at mos fe r!
spo wo do wa n" obec no $ci" tak zna ko -

mi tej oso bo wo $ci, sy pa #y si! py ta nia,

od po wie dzi skrz!t nie no to wa li dzien -

ni ka rze. Mes sia en wy ra( nie czu# si! do -

brze sze ro ko na nie od po wia da j"c.

Naj istot niej szym wy da rze -

niem spo tka nia, któ re go by&
mo %e wi!k szo$& uczest ni -

ków nie ode bra #a tak zna cz" -
co, by #o od nie sie nie si! Mes -

sia ena do okre su nie wo li

i po wsta nia Kwar te tu na ko -

niec Cza su czy li do pierw -

sze go „po by tu na )l" sku”.

Kom po zy tor z za sa dy bar dzo

nie ch!t nie do te go te ma tu

po wra ca# i pra wie ni gdy

o tym pu blicz nie nie chcia#
mó wi&. 

Zna la z# szy si! w Ka to wi -

cach pod j"# ten te mat swo -

bod nie, za zna cza j"c %e wie,

%e sta lag w Görlitz znaj du -

je si! te raz w gra ni cach

Pol ski. Mó wi# wte dy za -

ska ku j" co, o rze czach naj -

wa% niej szych, %e w obo zie

w je go naj bli% szym oto cze -

niu nie by #o prze mo cy. Naj wi!k sz"
udr! k" by# g#ód, któ ry przy czy ni# si!
do barw nych wi zji, któ rych do zna wa#.
Ob ser wa cje wie czor nej zo rzy, któ r"
na zy wa# „po lar n"” oraz po ran nej t! -
czy przy czy ni #y si! do po bu dze nia in -

ten syw nych wy obra %e' pa le ty barw,

któ rej sym bo lem by# Anio# Apo ka lip -

sy. Do zna nia te roz bu dzi #y bar dzo wy -

obra( ni! kom po zy to ra i przy czy ni #y
si! do wzmo %e nia bo gac twa brzmie -

nio we go w ja kie ob fi tu je

mu zy ka Kwar te tu. W ten

spo sób klam r" spi! te zo sta -

#y dra ma tycz ny czas nie wo -

li w Görlitz z ak tu al ny mi

do zna nia mi ser decz ne go

przy j! cia i zna ko mi te go

przy go to wa nia je go mu zy -

ki w Ka to wi cach, co sta no -

wi #o dla kom po zy to ra do -

wód uzna nia, zro zu mie nia

i wspól nej ko mu nii, któ ra

te raz za ist nia #a „na )l" -
sku”.

W nie dzie l! 24 wrze -

$nia 1989 ro ku $l" skie wy -

da rze nia zna la z#y pe# ne po -

twier dze nie w Fil har mo nii

Na ro do wej w War sza wie.

Naj wy bit niej sze mu kom po -

zy to ro wi na szych cza sów

po prze brzmie niu mu zy ki

z ope ry !wi" ty Fran ci szek

z Asy #u pu blicz no$& fe sti wa -

lu „War szaw ska Je sie'” zgo -

to wa #a 22-mi nu to w" owa cj!.
Od no to wa# to pre cy zyj nie

kom po zy tor Krzysz tof Ba -

cu lew ski, któ ry stu dio wa#
u Mes sia ena w Kon ser wa to -

rium Pa ry skim, czu wa j" cy

nad je go po by tem w Pol sce.

By #o to jed no z naj wi!k -

szych prze %y& zbio ro wych

w dzie jach te go fe sti wa lu,

a przy nio s#a je pre zen ta cja dzie #a
wspó# cze sne go, któ re tak g#! bo ko po -

tra fi #o do trze& do s#u cha czy.

A sam mistrz Oli vier Mes sia en tak

swo je prze %y cia na )l" sku pod su mo wa#:
„To by #o po dzi wu god ne… Wspa nia #y
dy ry gent [An to ni Wit], nad zwy czaj ny,

ma wy $mie ni t", pre cy zyj n" ba tu t! i co

naj wa% niej sze – ro zu mie mo j" mu zy k!
i te ak ty wia ry, któ re w niej za war #em.

)pie wa cy, or kie stra, so li $ci – fan ta stycz -

ni, a chór? – ni gdy do t"d nie

s#y sza #em tak $pie wa j" ce go

chó ru. Je stem za chwy co ny,

ma #o te go – je stem prze pe# -
nio ny szcz! $ciem” (Za no to -

wa# Eu ge niusz *a bus na #a -

mach ty go dni ka „Ka to lik”,

Ka to wi ce, 8 pa( dzier ni -

ka 1989 r., s. 8.). 

!

Je rzy Stan kie wicz Oli vier

Mes sia en. Cz$o wiek i ar ty sta

w Sta la gu VIII A w Görlitz.

Prze wod nik bio gra ficz ny

na otwar cie Eu ro pej skie go

Cen trum Edu ka cyj no -Kul -

tu ral ne go Me eting po int Mu -

sic Mes sia en. Wyd. Fun da cja

Wspie ra nia Przed si! bior czo -

$ci, Mu si ca Ia gel lo ni ca, Zgo -

rze lec -Kra ków 2014.

Oli vier Mes sia en na pró bie ge ne ral nej w ko %cie le %w. %w. Pio tra i Paw $a.

Ka to wi ce, 22 wrze %nia 1989 r.
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Je rzy Stan kie wicz – po uko' cze niu stu diów mu zy ko lo gicz -

nych na Uni wer sy te cie Ja giel lo' skim zo sta# sty pen dy st" rz" -
du fran cu skie go w kla sie prof. Oli vie ra Mes sia ena w Kon ser -

wa to rium Pa ry skim w 1977 r. Po po wro cie do kra ju po zo sta j"c
w sta #ym kon tak cie z Mi strzem i z po mo c" na gra' przy wie -

zio nych z Pa ry %a przy go to wa# d(wi! ko w" mo no gra fi! dzie#
Mes sia ena. Cy klicz ne au dy cje nada wa ne by #y w Pol skim Ra -

diu w la tach 1977–1981; do t"d %a den ze wspó# cze snych kom -

po zy to rów nie mia# w Pol skim ra diu tak sze ro kiej pre zen ta -

cji. By# po my s#o daw c" i kie row ni kiem ar ty stycz nym dwóch

Fe sti wa li Mes sia ena (sym fo nicz no -ka me ral ne go w 1989 r. i or -

ga no we go – w 2002 r.). Za ini cjo wa# 25 pol skich pra wy ko na'
utwo rów Mes sia ena. Pro wa dzi ba da nia do ty cz" ce ge ne zy Kwar -

te tu na ko niec Cza su w Sta la gu VIII A w Görlitz w po wi" za -

niu z dzia #al no $ci" kul tu ral n" pol skich je' ców te go obo zu. Opu -

bli ko wa# ar ty ku #y opar te na no wych (ró d#ach (m.in. w „Res

Fac ta No va”, „*am bi no wic kim Rocz ni ku Mu ze al nym”, „Ru -

chu Mu zycz nym”, „Schwe izer Mu sik ze itung”). Je rzy Stan kie -

wicz jest dok to rem ho no ris cau sa Aka de mii Mu zycz nych we

Lwo wie i w Ki jo wie. Pe# ni funk cj! pre ze sa za rz" du Od dzia -

#u Kra kow skie go Zwi"z ku Kom po zy to rów Pol skich. Miesz -

ka i pra cu je w Kra ko wie i w Olec ku na Ma zu rach.
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Przy ro da nie zno si pust ki.
Kre !li w"a sne sce na riu -

sze na wet w naj bar dziej nie -
sprzy ja j# cym jej !ro do wi sku.
Rzecz w tym, by jej nie prze -
szka dza$, je !li... nie mo% na
po móc. Ta kiej po mo cy udzie -
la li jej spon ta nicz nie przez la -
ta miesz ka& cy Gór no !l# skie -
go Okr' gu Prze my s"o we go,
po de rwa ni przez wo je wo d',
gen. Je rze go Zi't ka do bu do -
wy po nad 600-hek ta ro we go,
Wo je wódz kie go Par ku Kul tu -
ry i Wy po czyn ku w Cho rzo -
wie. 

Wie lu z nich z tym miej -
scem zwi# za "o swo j# m"o -
do!$ i swo je %y cie ro dzin ne
na po ko le nia. Dla te go zo -
sta li je go stra% ni ka mi. Bo
ta kie go dru gie go par ku miej -
skie go, bu do wa ne go ra zem
z miesz ka& ca mi w miej scu
ka ta stro fy eko lo gicz nej, nie
ma ani w kra ju, ale na wet
w Eu ro pie. 

Zie lo na si !a

Pro jekt Par ku, przy go to -
wa ny przez prof. W. Nie -

mir skie go wraz z ze spo "em
na ukow ców ze Szko "y G"ów -
nej Go spo dar stwa Wiej skie go
w War sza wie, wca le nie mu -
sia" si' po wie!$ w tak trud -
nych wa run kach. Wspo mi -
na" o tym nie jed no krot nie
prof. dr hab. Hen ryk Zim ny,
(rów nie% z SGGW), spe cja li -
zu j# cy si' m.in. w te ma ty ce
zbio ro wisk ro !lin nych (fi to so -
cjo lo gii) i eko lo gii mia sta. 

Po wiód" si' zna ko mi cie.
Po twier dzi "a to po pi'$ dzie -
si' ciu la tach wa lo ry za cja
eko lo gicz na zie le ni w Par ku
(l# skim. Prze pro wa dzi lij#
w 2001 ro ku zna ko mi ci
znaw cy pro ble mu: dr na uk
przy rod ni czych Ja ni na
Szcze pa& ska i prof. Adam
Ro sta& ski z Uni wer sy te tu (l# skie go. Ich
zda niem, spraw dzi" si' w szcze gól no -
!ci ci chy za mys" prof. Nie mir skie go, by
two rzo ny Wo je wódz ki Park Kul tu ry
i Wy po czyn ku os"o ni$ przed tok sycz -
ny mi za nie czysz cze nia mi z prze my s"u
spe cjal nym zie lo nym bio fil trem. T'
ro l' mia" spe" ni$ (i tak si' sta "o) naj wy -
%ej po "o %o ny, ogrom ny par ko wy te ren,
na zy wa ny le !n# osto j#. Przez la ta spo -
ra dycz nie tyl ko pie l' gno wa ny je go
drze wo stan nie co zdzi cza", za g' !ci"
si', ale i wzmoc ni" swo j# zie lo n# si "'
w oczysz cza niu !l# skie go po wie trza. 

Po zo sta wie nie tej cz' !ci par ku sa mej
na tu rze wzbo ga ci "o j#. W ca "ym par ku
mo% na si' do li czy$ 300 ga tun ków drzew
i krze wów. W tej je go cz' !ci gniaz du je
po nad 70 ga tun ków pta ków, za do mo wi -
"y si' m.in. "a sicz ki, li sy i sar ny, ró% ne
p"a zy i ga dy oraz set ki ga tun ków ro !lin
kwia to wych i grzy bów. Lu dzie daw no to
za uwa %y li. I ch't nie tu te raz przy cho dz#.

Za uwa %y li rów nie%, %e po la tach par -
ko wych za nie dba&, w imi' za bie gów
pie l' gna cyj nych, tnie si' na po t' g' tak -
%e drze wa zdro we. I w cz' !ci le !nej
i wzd"u% alei spa ce ro wych.

Sprze ciw

Odkil ku lat do ku men -
tu je ten fakt za "o %o ne

w 2006 ro ku Sto wa rzy sze nie
„Nasz Park” w Cho rzo wie.
Po wsta "o z nie zgo dy na de -
gra da cj' par ku, znisz cze nie
i de gra da cj' wie lu je go
obiek tów oraz za w"asz cza nie
te re nów Par ku (l# skie go
na in ne ni% wy po czy nek, re -
kre acja czy kul tu ra, ce le.
Cz"on ko wie Sto wa rzy sze nia
pi't nu j# rów nie% par ce la cj'
je go te re nów w in te re sie ró% -
nych grup biz ne su i trak to wa -
nie go ja ko fir my, któ ra mu -
si na sie bie za ra bia$, kosz tem
ogra ni cza nia je go prze strze -
ni pu blicz nej. Ta kie prak ty ki
umo% li wi "o prze kszta" ce nie
daw ne go WPKiW z przed si' -
bior stwa u%y tecz no !ci pu -
blicz nej w spó" k' pra wa han -
dlo we go. 

Od lat cz"on ko wie te go
Sto wa rzy sze nia sprze ci wia j#
si' rów nie% ma so wej wy cin -
ce par ko wych drze wo sta nów.
Do nie daw na bra li udzia"
w po st' po wa niach ad mi ni -
stra cyj nych w kwe stii udzie -
la nia zgo dy na wy cin k'
drzew w Par ku (l# skim.
Ta wspó" pra ca wy ra) nie prze -
szka dza "a Za rz# do wi Wo je -
wódz kie go Par ku Kul tu ry
i Wy po czyn ku im. Gen. Je rze -
go Zi't ka S.A.,W mar cu br.
je go pre zes Ar ka diusz Go -
dlew ski za skar %y" po sta no -
wie nie Pre zy den ta Mia sta
Cho rzo wa w tej spra wie,
do Sa mo rz# do we go Ko le -
gium Od wo "aw cze go w Ka -
to wi cach. I da" stro nie spo -
"ecz nej do zro zu mie nia, %e
g"os „ciem ne go lu du” nie jest
mu po trzeb ny!

Ten park jest dla lu dzi. Jak
%a den in ny na !wie cie, za s"u -
%y" so bie na mia no oby wa tel -

skie go. Ta kim go pro jek to wa" i two rzy"
przez osiem lat prof. W. Nie mir ski.
Dzi! je go spad ko bier cy, na ukow cy z ka -
te dry ar chi tek tu ry kra jo bra zu SGGW,
na pod sta wie pod pi sa ne go kil ka lat te -
mu z WPKiW w Cho rzo wie po ro zu mie -
nia, po la tach za nie dba&, spo rz# dzi li
pe" n# in wen ta ry za cj' par ko we go drze -
wo sta nu. Do ko na li ana li zy je go struk tu -
ry prze strzen nej, ga tun ko wej i wie ko wej.
Opi sa li te% eg zem pla rze naj cen niej sze,
oce ni li drze wo stan par ko wy pod k# tem
fi to so cjo lo gicz nym. Do li czy li si' po -
nad 600 ty si' cy du %ych, doj rza "ych,

Topór 
nad parkiem

To drze wa, a nie fa jer wer ki, sta no wi" o si le przy ro dy Par -
ku #l" skie go. Do dzi$ ro sn" w nim te za sta ne w miej scu je -
go bu do wy w la tach 50. ub. wie ku. Ro sn" te% przed plo ny
z tam te go cza su, sa dzo ne z za mia rem re wi ta li za cji po prze -
my s!o wych i rol ni czych nie u%yt ków. W par ko wym pej za -
%u do mi nu j" dzi$ do rod ne oka zy szla chet niej szych ga tun -
ków, wska za ne przez pro jek tan ta WPKiW – prof.
W!a dy s!a wa Nie mir skie go i sa mo siej ki. Te ostat nie po ja -
wia !y si& w rytm sce na riu sza sa mej na tu ry, gdy park od ko' -
ca lat sie dem dzie si" tych ub. wie ku po dzie wi&( dzie si" te, by!
moc no za nie dby wa ny.

Jed nak nie o ra chi tycz ne sa mo siej ki, drze wa cho re czy
za gra %a j" ce bez pie cze' stwu kru sz" bo je z za rz" dem par -
ku je go mi !o $ni cy, eko lo dzy, na ukow cy. Spór to czy si& o ty -
si" ce tych zdro wych, r" ba nych bez pla nu i kon cep cji roz -
wo ju zie lo nej per !y #l" ska.
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a wi!c naj cen niej szych drzew. Pra ce

trwa "y w la tach 2013-2014. 

Wszyst ko po to, by od po wie dzie#
so bie na pod sta wo we py ta nia: jak da lej

ma prze bie ga# roz wój par ku? Bar dziej

we d"ug sce na riu sza cz"o wie ka czy przy -

ro dy? 

Ta wie dza jest nie zb!d na dla opra co -

wa nia pil nie po trzeb ne go pro gra mu wa -

lo ry za cji drze wo sta nu Wo je wódz kie go

Par ku Kul tu ry i Wy po czyn ku i je go

pie l! gna cji. Czy li stwo rze nia swo iste go

ko dek su po st! po wa nia z drze wo sta nem,

zie le ni$, ar chi tek tu r$ w Par ku %l$ skim.

Pod k$ tem je go opty mal ne go dla lu dzi

i przy ro dy funk cjo no wa nia. 

To za da nie na mo cy wspo mnia ne go

po ro zu mie nia po mi! dzy WPKiW

i SGGW b! dzie przez na ukow ców tej

uczel ni kon ty nu owa ne.

Mó wi" o tym i pre zes Ar ka diusz

Go dlew ski na lu to wej kon fe ren cji pra -

so wej i dr in&. arch. kra jo bra zu El& bie -

ta My jak -So ko "ow ska z SGGW, pre -

zen tu j$ ca wspól nie z ze spo "em

na ukow ców przy rod ni cz$ oce n! par ku

po in wen ta ry za cji je go drze wo sta nów

i in nej zie le ni.

Dr in&. E. My jak-So ko "ow ska, kie ru -

j$ ca ze spo "em ba da czy par ku, po twier dzi -

"a te&, &e sza ta ro 'lin na jest naj wi!k sz$ je -

go war to 'ci$ i dla te go trze ba j$ w"a 'ci wie

kszta" to wa#. Za pew ni "a te& stro n! spo -

"ecz n$, &e ko lej ne ci! cia w par ku nie b! -
d$ si! dzia "y bez wie dzy na ukow ców. Sta -

"y kon takt z or ga ni za cja mi spo "ecz ny mi,

przy opra co wy wa niu wa lo ry za cji drze wo -

sta nów, b! dzie utrzy ma ny. Ich g"os jest

dla nas cen ny, do da "a.

Po trze by ta kie go kon tak tu nie wi dzi

jed nak za rz$d WPKiW w Cho rzo wie.

Wy gl$ da na to, &e to po wód, dla któ re -

go go spo da rze par ku spie szy li si! i 'pie -

sz$ da lej z wy cin k$ par ko wych drzew.

Za nim... na ukow cy z SGGW sfi na li zu -

j$ nie zb!d ne pro jek ty.

Pro test na ukow ców

P
rze ciw ta kie mu po st! po wa niu go spo -

da rzy par ku za pro te sto wa li 'l$ scy na -

ukow cy. W'ród nich do 'wiad cze ni spe -

cja li 'ci z wy dzia "u bio lo gii i ochro ny

'ro do wi ska Uni wer sy te tu %l$ skie go.

Apel pod pi sa li tak &e re pre zen tan ci in -

nych uni wer sy tec kich wy dzia "ów, a tak -

&e In sty tu tu On ko lo gii w Gli wi cach,

Uni wer sy te tu Eko no micz ne go, Cen -

trum Dzie dzic twa Przy ro dy Gór ne go

%l$ ska, Pra cow ni na Rzecz Wszyst kich

Istot, Pra cow ni Edu ka cji (y wej i wie lu

in nych.

W ich ape lu z mar ca br. w obro nie Par -

ku %l$ skie go przed ma so w$ wy cin k$
drzew czy ta my m.in.: „... na tym cen nym

przy rod ni czo i kul tu ro wo ob sza rze, ma -

j$ obec nie miej sce nie po ko j$ ce zja wi ska,

pro wa dz$ ce do de wa sta cji 'ro do wi ska

przy rod ni cze go. W ro ku 2010 wy ci! to
oko "o 6 ty si! cy drzew, obec nie pla no wa -

ne jest wy ci! cie ko lej nych 2,2 tys. Wy -

cin ki re ali zo wa ne s$ przede wszyst kim

w le 'nej cz! 'ci par ku, któ ry po sia da cha -

rak ter ostoi. To w"a 'nie ta cz!'#, zaj mu -

j$ ca nie mal 200 hek ta rów, pod da na jest

ogrom nej pre sji. Przez ostat nie 20 lat

w tej le 'nej nie in ge ro wa no zna cz$ co

w eko sys tem. To praw do po dob nie dla -

te go wzro s"a na tym te re nie bio ró& no rod -

no'#.
Dzi siaj w"a dze par ku uwa &a j$, &e

brak in ge ren cji, to okres za nie dba),
któ ry czas za ko) czy#. I jed no cze 'nie de -

kla ru j$ stwo rze nie ca "o 'cio wej i d"u go -

fa lo wej kon cep cji te go szcze gól ne go

miej sca. Jej wy ko na nie zle ci "y ze spo "o -

wi na ukow ców z SGGW w War sza wie.

Nie cze ka j$c jed nak na wy tycz ne, wy -

ni ka j$ ce z tej eks per ty zy, igno ru j$c g"os

spo "ecz ny, nie do pe" nia j$c obiet ni cy

stwo rze nia stra te gii roz wo ju par ku, pod -

j! "y de cy zje o ko lej nej, ma so wej wy cin -

ce drzew.

W tej sy tu acji de cy zja ta ka jest skan -

da licz na i pod wa &a wia ry god no'# in ten -

cji w"adz par ku. W zwi$z ku z tym ape -

lu je my o mo ra to rium na wy cin k! drzew

w par ku (z wy j$t kiem tych za gra &a j$ -
cych bez pie cze) stwu i in fra struk tu rze)

do cza su wy pra co wa nia ca "o 'cio wej

i d"u go fa lo wej stra te gii je go roz wo ju

oraz zo bli go wa nie w"adz par ku do prze -

pro wa dze nia rze czy wi stych kon sul ta cji

spo "ecz nych, któ re uwzgl!d ni$ g"os

miesz ka) ców %l$ ska w wy pra co wa niu

je go wi zji.”

Prof. dr hab. Piotr Sku ba "a, je den z ini -

cja to rów ape lu, pro blem wi dzi jesz cze

sze rzej. Uwa &a, &e ma my do czy nie nia

ze zja wi skiem praw dzi wej den dro fo bii.

Urz! dy zbyt "a two wy da j$ ze zwo le nia

na wy cin k! drzew, któ re za wsze prze gry -

wa j$ na wet z w$t pli wy mi in we sty cja mi.

Trak tu je my drze wa jak przed mio ty. Nie

wi dz$c w ich obec no 'ci ko rzy 'ci bez cen -

nych.

Do te go ape lu usto sun ko wa" si!
m.in. Ar ka diusz Go dlew ski, pre zes

za rz$ du WPKiW, pi sz$c m.in.: „... za -

wsze je ste 'my otwar ci na me ry to rycz -

n$ dys ku sj!, istot ne su ge stie spe cja li -

stów, zaj mu j$ cych si! na co dzie)
bo ta ni k$, den dro lo gi$ czy bio lo gi$…
W tro sce o ten nie zwy k"y przy rod ni czo

ob szar pod j! li 'my wspó" pra c! z eks per -

ta mi SGGW w War sza wie. Je dy nie

w wy j$t ko wych przy pad kach kon cen -

tru je my si! na dzia "a niach pie l! gna cyj -

nych, zwi$ za nych z usu wa niem drzew

uschni! tych, cho rych lub za gra &a j$ cych

bez po 'red nio u&yt kow ni kom par ku.

Ka& do ra zo wo sta ra my si! o sto sow ne

ze zwo le nie (cho dzi o ze zwo le nia

na wy cin k! z Urz! du Mia sta w Cho rzo -

wie). Za pra sza my tak &e do udzia "u
w wi zjach lo kal nych, w trak cie któ rych

zgod nie z pra wem i w obec no 'ci spe -

cja li stów, po dej mo wa ne s$ de cy zje

o ewen tu al nej ko niecz no 'ci usu ni! cia

drzew. Z na sze go za pro sze nia sko rzy -

sta li ju& m.in. spo "ecz ni cy, któ rzy bra -

li udzia" w wi!k szo 'ci wi zji lo kal -

nych, zwi$ za nych z pla no wa ny mi

przez nas dzia "a nia mi. Mo &e my je dy -

nie do da#, &e nie wno si li oni &ad nych

za strze &e)...”

Pa nie Pre ze sie, wi! cej po ko ry wo bec

oby wa tel skiej wie dzy i praw dy. Zwy -

kle, je 'li stro ny kon flik tu chc$ go za -

ko) czy#, ka& da z nich za ko pu je wo jen -

ny to pór. Rzecz w tym, &e ten, któ ry

wi si nad Par kiem %l$ skim, jest tyl ko

w Pa na r! kach!

JO LAN TA KAR MA* SKA
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Mi nia tu ro we, 

wiel ka noc ne 

dzie !a sztu ki

To
wiel kie "wi# to "l$ skiej kro szon ki! Or ga ni zo wa ny od 26 lat kon -

kurs – naj pierw przez Mu zeum w Gli wi cach, a od kil ku na stu lat

przez Mu zeum Gór no "l$ skie w By to miu, cie szy si# ogrom nym po wo -

dze niem w"ród twór ców tych mi nia tu ro wych dzie! sztu ki. Po raz dru -

gi pa tro nat nad kon kur sem spra wo wa! mie si#cz nik „%l$sk”, któ ry by!
rów nie& fun da to rem na gro dy spe cjal nej. 

Nie zwy k!y to kon kurs, bo wiem spo ty ka j$ si# w nim tra dy cja i no wo -

cze sno"'. Tra dy cja za chwy ca mi ster ny mi pra ca mi ry tow ni czy mi, spo so -

ba mi tra wie nia, wy bo rem wzo ru, pre cy zj$ pi sa nia wo skiem czy okle ja -

nia bar wio nym si to wiem. No wo cze sno"' da je po le do po pi su

po szu ki wa czom no wych tech nik, do któ rych z pew no "ci$ za li czy' mo& -
na ko ron ko w$ wr#cz ro bo t# wy ko ny wa nia a&u ro wych wzo rów, zdo bie -

nia ja jek fan ta zyj ny mi ma te ria !a mi, two rze nie praw dzi wych ob ra zów na nie -

wiel kich sko rup kach jaj, nie tyl ko ku rzych. 

Kie dy przy cho dzi zde cy do wa' si# na przy zna nie na gro dy jed nej wy -

bra nej ko lek cji, oka zu je si#, &e to pro blem ogrom ny! Je "li wy bie rze si#
jed n$, dru ga wy da je si# rów nie za chwy ca j$ ca. Ale wy bór zo sta! do ko na -

ny – mie si#cz nik „%l$sk” na gro dzi! pra ce tra dy cyj ne, któ re wy sz!y spod

ryl ca pa na Szy mo na Dy lu sa – wy traw ne go kro szon ka rza, mi strza z Gli -

wic, zwra ca j$ ce uwa g# rów nie& u&y ciem czar ne go ko lo ru do za bar wia -

nia sko ru pek jaj, cha rak te ry stycz ne go dla te go twór cy. Im po nu j$ co wy -

gl$ da j$ na ta kim tle wy dra py wa ne mi nia tu ro we wzo ry, za chwy ca j$ ce

szcze gó !em, re gu lar no "ci$ i po my s!o wo "ci$. 
Pro fe sjo nal ne ju ry po wo !a ne przez Mu zeum Gór no "l$ skie w By to miu,

któ re mu prze wod ni czy !a et no graf Ma! go rza ta Li pa Ku czy( ska, w"ród

prac wy ko na nych tech ni k$ ry tow ni cz$, naj wy &ej oce ni !o dzie !a Ada ma

La so ty, a na gro dy przy zna !o tak &e Klau dii Swo bo dzie oraz Ma! go rza -

cie Dró&d& i Lesz ko wi J#cz my ko wi. 

Ju ry w ka& dej z ka te go rii do ce nia !o tak &e oso by de biu tu j$ ce w kon -

kur sie. I tak w tej ka te go rii wy ró& nio no pra ce Bar ba ry Gon ki. 

Ko lej na z tra dy cyj nych tech nik – ma lo wa nie wo skiem, jak stwier dzi -

!o ju ry, z ro ku na rok cie szy si# co raz mniej szym za in te re so wa niem twór -

ców. W tym ro ku zwy ci#& czy ni$ by !a zna ko mi ta, zna na mi !o "ni kom kru -

szo nek od lat ar tyst ka Te re sa Dra pa !a, któ ra po og!o sze niu wy ni ków

i wr# cze niu na gród pro wa dzi !a po kaz pi sa nia wo skiem. W tej ka te go -

rii wy ró& nio no de biu tant k#, któ r$ by !a Ma! go rza ta Dro&d&. 
Nie zwy kle pi#k nie pre zen to wa !y si# rów nie& pra ce Ol gi Pa lecz nej,

któ ra za pre zen to wa !a kro szon ki wy ko na ne tech ni k$ okle ja nia barw nym

si to wiem. Otrzy ma !a pierw sz$ na gro d# w tej ka te go rii. 

Licz nie re pre zen to wa na by !a gru pa twór ców two rz$ ca kro szon ki tzw.

me to da mi no wa tor ski mi. Ju ry na gro dzi !o: pierw sz$ na gro d$ Jo an n# Mi -

cha lik, dru g$ – Ma! go rza t# Sznu r#, trze ci$ – Gra &y n# Chrza now sk$-Grze -

bie lu ch#. Wy ró& nio no Ew# Ga wen d# oraz Anie l# Ja wor sk$. 
W tym ro ku ju ry po sta no wi !o rów nie& przy zna' na gro d# spe cjal n$ – Grand

Prix Jo achi mo wi Or !ow skie mu za pra ce wy ko na ne we wszyst kich trzech

ka te go riach: tech ni ka ry tow ni cza, tech ni ki no wa tor skie oraz in ne tech ni -

ki tra dy cyj ne, zw!asz cza za przy po mnie nie tech ni ki tra wie nia octem.

Te go dnia otwar ta zo sta !a rów nie& wy sta wa pre zen tu j$ ca nie tyl ko do -

ro bek kon kur so wy te go ro ku, ale tak &e naj cen niej sze pra ce zgro ma dzo -

ne w zbio rach Mu zeum Gór no "l$ skie go w By to miu.

WIE S)A WA KO NO PEL SKA
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Pan Szy mon Dy lus zo sta! uho no ro wa ny na gro d" spe cjal n" mie si#cz ni ka
„$l"sk”, któ r" lau re ato wi wr# czy !a Wie s!a wa Ko no pel ska za st#p ca re dak -
to ra na czel ne go.

Po kaz wy ko ny wa nia kru szo nek me to d" pi sa nia wo skiem.
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„Ro dzi na Ad dam sów” na
sce nie Gli wic kie go Te -

atru Mu zycz ne go to naj lep sze
przed sta wie nie mu si ca lo we, ja -
kie w !y ciu wi dzia "em. S# mu si -
ca le z pi$k niej sz# mu zy k#? S#!
Z bar dziej in try gu j# c# ak cj#?
S#! Z ge nial nie %pie wa j# c#
gwiaz dor sk# ob sa d#? Te! s#! Co
z te go? Za wsze co% zgrzyt nie, ja -
ki% try bik si$ roz sy pie, cze go%
brak nie al bo cze go% jest po dziur -
ki w no sie. W Gli wi cach wszyst -
ko zo sta "o per fek cyj nie po pro wa -
dzo ne przez Jac ka Mi ko "aj czy ka. 

Du !o s"y sza "em o teo re tycz -
nym przy go to wa niu re !y se ra
i je go na uko wych osi# gni$ ciach,
ja ko hi sto ry ka te atru, za fa scy no -
wa ne go te atrem mu zycz nym.
Mi ko "aj czyk jest m.in. au to rem
ksi#! ki „Mu si cal nad Wi s"#”.
Wie dzia "em, !e pod pa try wa"
s"yn ne re ali za cje mi strzów ga -
tun ku na Broad wayu. Wy re !y se -
ro wa" na sce nie kra kow skiej
PWST mu si cal roc ko wy „Prze -
bu dze nie wio sny” Dun ca na She -
ika w au tor skim t"u ma cze niu.
Wszyst ko to za s"u gu je na uzna -
nie, ale do pie ro „Ad dam sa mi”
udo wod ni", !e jest wspa nia "ym, uta len to wa -
nym ar ty st#. Znam wie lu wy bit nych teo re -
ty ków, któ rym Bo zia po sk# pi "a tej iskry…
Ja cek Mi ko "aj czyk "# czy w so bie wie dz$, mi -
"o%& do sztu ki i w"a %nie to ma "e „co%”, co
w te atrze de cy du je o wszyst kim. 

Wró& my za tem do „Ro dzi ny Ad dam -
sów” – ab so lut nie od je cha nej, ma j# cej
swo je tro ski, ma rze nia i ta jem ni ce, cza sa -
mi okrut nej dla ob cych, ale ko cha j# cej si$
na za bój! Ro dzi ny in nej od in nych ro dzin…
„Nie psy cho ana li zuj mnie. Mo !esz tra fi&
na g"$ bo k# czar n# ot ch"a', któ ra bar dzo ci
si$ nie spodo ba” – po wia da Wen des day
Ad dam sów na do swo je go „nor mal ne go”
wy bran ka ser ca. Jak mó wi re !y ser: Tak w!a -
"nie jest z Ad dam sa mi – z po zo ru za baw ni,
gdy spoj rze# w g!$b, mo %e nas za sko czy#
drze mi$ cy w nich „mrok, %al i wszech ogar -
nia j$ cy smu tek”. Nie mo! na oce nia& lu dzi
po po zo rach, nie wol no na rzu ca& im swo -
jej wi zji %wia ta, trze ba roz ma wia& i sta ra&
si$ ich zro zu mie&. Kom pro mis za wsze jest
mo! li wy! Na le !y sza no wa& od mien no%&,
cho& by wy da wa "a nam si$ ab sur dal na i w"a -
%nie o to wo "a twór ca swo im wa riac kim,
we so "ym, chwi la mi gro bo wo mrocz nym wi -
do wi skiem „dla !y wych, mar twych i…
nie zde cy do wa nych”. 

Wszy scy t$ sza lo n# ro dzi n$ zna my z ko -
mik sów, fil mów i se ria li. Wy my %li" j#
ame ry ka' ski ry sow nik Char les Sa mu el
Ad dams (da" jej swo je na zwi sko) – na po -
cz#t ku by" bo wiem ko miks. Bar ry Son nen -
feld wy re !y se ro wa" dwa %wiet ne fil my, któ -
re do dzi siaj nic a nic si$ nie ze sta rza "y,
bra wu ro wo za gra li w nich: An je li ca Hu ston
(Mor ti cia Ad dams, pa ni do mu), Raul Ju lia
(Go mez Ad dams, m$% Mor ti cii), Chri sto pher
Lloyd (Fe ster Ad dams) i Chri sti na Ric ci
(Wen des day). Cza sem upior ni, cz$ %ciej
prze sym pa tycz ni… W 2010 r. na Broad -
wayu po raz pierw szy wy sta wio no mu si cal
„The Ad dams Fa mi ly” z li bret tem Mar shal -
la Brick ma na i Ric ka Eli ce’a oraz mu zy k#
i pio sen ka mi Ad rew Lip py. Mu si cal za gra -
no po nad 700 ra zy i tam obej rza" go, za -
chwy ci" si$ i po sta no wi" prze nie%& na pol -
sk# sce n$, Ja cek Mi ko "aj czyk. Prze "o !y"
wi$c na j$ zyk pol ski, prze ko na" dy rek to ra

by kru chej, ale z „cha rak te rem
twar dym ni czym stal” zmie rzy -
"a si$ Ana sta zja Si mi' ska (We -
dnes day Ad dams) i od nio s"a suk -
ces. Naj za baw niej sza w tym
ca "ym zwa rio wa nym to wa rzy -
stwie jest Bab cia, mat ka Go me -
za, któ ry si$ do niej nie przy zna -
je. Ba bu nia ma set k$ na kar ku,
przy je cha "a z wi zy t# 12 lat te mu
i wy je cha& nie mo !e, krad nie
oko licz nym ko tom !ar cie, bo
go uwiel bia, pie cze szar lot ki
z… ar sze ni kiem, spo rz# dza mik -
stu ry szko dz# ce zdro wiu, pi je,
pa li (ma ri hu an$?) i ni gdy na nic
nie na rze ka. Try ska wi siel czym
hu mo rem. Wy kre owa "a j# Ka ta -
rzy na Wy s"u cha i pod bi "a ser ca
wi dow ni ka! dym sza lo nym ge -
stem, nie po wta rzal ny mi kro ka mi
i fan ta stycz nym g"o sem. Ozdo -
b# tej ro dzin ki jest Pug sley
Ad dams – mi "o %nik elek trow -
strz# sów i bar dziej wy ra fi no -
wa nych tor tur, któ re mu ko cha -
na sio strzycz ka We dnes day
za da je ból i cier pie nie – by le tyl -
ko go uszcz$ %li wi&. Pa we" Waw -
rzycz ny, któ re go ogl# da li %my
ju! na sce nie GTM w ro li Ma !e -

go Ksi& cia, po raz ko lej ny udo wod ni", !e uro -
dzi" si$ po to, aby gra&. Ka! dy mu si po lu bi&
Lur cha (do sko na "y Ka mil Zi$ ba), prze ro %ni$ -
te go ka mer dy ne ra o uro dzie Fran ken ste ina,
któ ry jak nikt po tra fi chro ni& dom przed na -
tr$ ta mi. Do mo w# sie lan k$ za k"ó ca zwy k"a
ame ry ka' ska ro dzi na, czy li wy bra nek ser ca
We dnes day i je go ro dzi ce (pa' stwo Be ine ke).
Kto jest bar dziej nor mal ny – Ad dam so wie czy
fa mi lia Be ine ke? Na to py ta nie od po wie cie
so bie ju! sa mi.

Naj wy! sze s"o wa uzna nia na le !# si$ bra -
wu ro wej, naj pi$k niej ze wszyst kich %pie wa -
j# cej Mar cie Flo rek (Ali ce Be ine ke), po do -
ba j# si$ rów nie!: uwal nia j# cy si$ z ro li
ogra ni czo ne go miesz cza' ski mi za sa da mi,
ma" !on ka Grze gorz Pier czy' ski (Mal Be ine -
ke) oraz ich sy nek Lu cas zgrab nie za gra ny
przez Mar ci na Fran ca. Trud no nie wspo mnie&
cho dz# cej R$cz ki…

Sza cu nek i naj wy! sze uzna nie na le !# si$
dy rek to ro wi gli wic kiej sce ny Paw "o wi Ga -
ba rze za to, !e za mie ni" chy l# c# si$ ku
upad ko wi pro win cjo nal n# sce n$ ope ret ko w#
w no wo cze sny, po ry wa j# cy te atr mu zycz ny.
Na wet gra ne tu ope ret ki ma j# swo j# kla s$,
spek ta kle ta necz ne s# re we la cyj ne, no
a w mu si ca lu, dzi$ ki m.in. „Ro dzi nie Ad dam -
sów”, do "# czy" Gli wic ki Te atr Mu zycz ny
do kra jo wej czo "ów ki. Pro mo cja, któ r# mia -
sto zy ska "o dzi$ ki Ad dam som kosz to wa "a by
nie wy obra !al ne pie ni# dze, za miast jed nak na -
gród dla dy rek to ra, dzi$k czyn nych li stów
i s"ów uzna nia sze fo wi gli wic kie go te atru po -
dzi$ ko wa no, ale za… dal sz# wspó" pra c$, tak
zwy czaj nie, po na sze mu, po pol sku. 

 
WI TOLD KO CI( SKI

Gli wic ki Te atr Mu zycz ny: Ro dzi na Ad dam -
sów, mu si cal w 2 ak tach. Mu zy ka i tek sty pio -
se nek: An drew Lip pa, li bret to: Mar shall
Brick man i Rick Eli ce. Spek takl opar ty
na po sta ciach stwo rzo nych przez Char le sa
Ad dam sa. Re !y se ria i prze k"ad: Ja cek Mi ko -
"aj czyk, kie row nic two mu zycz ne: Woj ciech
Ro dek, cho re ogra fia i ruch sce nicz ny: Ewe -
li na Adam ska -Por czyk, sce no gra fia: Grze -
gorz Po li ci# ski, ko stiu my: Ilo na Bi narsch.
Pol ska pra pre mie ra: 13 mar ca 2015.

Paw "a Ga ba r$ i dzi siaj mo !e my cie szy& si$
zna ko mi tym przed sta wie niem. 

Od pierw szej sce ny ule ga my ma gii te atru
i pod da je my si$ jej bez wa run ko wo dzi$ ki sce -
no gra fo wi Grze go rzo wi Po lci' skie mu. Stwo -
rzo ne przez nie go sta re, za nie dba ne gma szy -
sko z po cz#t ku bu dzi gro z$, ale kie dy otwie ra
swo je po dwo je (%cia ny) je ste %my za sko cze -
ni je go za nie dba n# wspa nia "o %ci#. Ka! dy dro -
biazg jest na swo im miej scu – na gro ma dzo -
no ich spo ro, zo sta n# w od po wied nim cza sie
wy ko rzy sta ne. Mi mo na t"o ku ele men tów
sce no gra fia nie prze szka dza ar ty stom, jest
funk cjo nal na i pla stycz nie ol%nie wa j# ca.
Do pe" nia j# j# ko stiu my Ilo ny Bi narsch. Or -
kie stra brzmi per fek cyj nie – za wsze po dzi -
wiam dy ry gen ta Woj cie cha Rod ka, !e po tra -
fi "# czy& funk cje dy rek to ra ar ty stycz ne go
Fil har mo nii Lu bel skiej i Fil har mo nii Dol no -
%l# skiej, pro wa dzi& kla s$ dy ry gen tu ry w Aka -
de mii Mu zycz nej we Wro c"a wiu jed no cze -
%nie b$ d#c kie row ni kiem mu zycz nym
Gli wic kie go Te atru Mu zycz ne go, do te go ma
jesz cze wie le ró! nych do dat ko wych za j$&.
Nie spo koj na du sza, nie by wa "a pra co wi to%&
i wiel ki ta lent! Wy wo dz# ca si$ z na szych
„D# bro wia ków” Ewe li na Adam ska -Por czyk
to obec nie na pol skiej sce nie mu si ca lo wej
praw dzi wa cho re ogra ficz na per "a, zna -
na od „Ca pi to lu”, przez „Ro m$”, po Te atr
Mu zycz ny w Gdy ni, w Gli wi cach po ka za "a
lwi pa zur – jej tan ga nie za po mni my ni gdy! 

Po roz ma wiaj my o wy ko naw cach. To -
masz Ste ciuk ja ko Go mez Ad dams sza le' czo
za ko cha ny w !o nie Mor ti cii, pe "en wdzi$ ku,
nie bez piecz ny, nie prze wi dy wal ny, uwo dzi -
ciel ski, ale po praw dzie… pan to flarz. Jak si$
ma ta k# !o n$ – trud no si$ dzi wi&: smu k"a ki -
bi& pod kre %lo na s"yn n# czar n# suk ni#, od któ -
rej nie mo! na ode rwa& wzro ku. Mar ta Wie -
jak (Mor ti cia Ad dams) trzy ma wy kre owa n#
przez sie bie po sta& na dy stans, cza sa mi nie -
po trzeb nie. Mi mo to po spek ta klu j# za pa mi$ -
tu je my naj le piej. Da mian Alek san der w ro li
brzy dac twa o go "$ bim ser cu (Wu jek Fe ster
z je go nie wy obra !al ny mi przy go da mi w"#cz -
nie z lo tem na Ksi$ !yc i sza le' cz# mi "o %ci#)
jest do sko na "y w ka! dym ge %cie – wy bor -
na ro la. Z po sta ci# zwa rio wa nej dziew czy -
ny, za ko cha nej w „nor mal nym” ch"op cu, ni -

Ta ra pa ty 
sza lo nej ro dzi ny

„Ro dzi na Ad dam sów” na gli wic kiej sce nie to wzru sza j$ cy g!os w obro nie
in no "ci!
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I go w or ga ni za cji kon cer tów z udzia #em

naj zna ko mit szych so li stów, ta kich jak

Eu gen d’Al bert, Fer ruc cio Bu so ni, Le -

opold Go dow ski, Pa blo Sa ra sa te czy

Igna cy Jan Pa de rew ski. Lu brich wy ko -

ny wa# ze swo im chó rem dzie #a naj wy -

bit niej szych kom po zy to rów nie miec -

kich (i nie tyl ko – by# tak $e, jak

po wszech nie wia do mo, pierw szym ka -

to wic kim wy ko naw c% Sta bat Ma ter
Szy ma now skie go), spo ro te$ sam dla nie -

go kom po no wa#. Pó# wie ko wa dzia #al -

no&' to wa rzy stwa zo sta #a przed sta wio -

na w oko licz no &cio wym ar ty ku le Frit za

Gut t man na z By to mia og#o szo nym

w 1933 ro ku na #a mach pre sti $o we go lip -

skie go pe rio dy ku „Ze it schrift für Mu sik”

ja ko „hi sto ria wal cz% cej niem czy zny”.

Lu brich nie by# jed nak bo jow ni kiem na -

ro do wej idei; w spo sób cha rak te ry -

stycz ny dla swo ich cza sów poj mo wa#
wszak $e mi sj( nie miec kie go mu zy -

ka – z mu zy k% swe go na ro du wy cho dzi#
do &wia ta, do cie ra j%c i do Pol ski. W lu -

tym 1928 ro ku wy ko na# z chó rem Me -

isters’chen Mu si kve re in Msz! h -moll Ba -

cha w War sza wie (by #a to pierw sza

pre zen ta cja te go utwo ru w nad wi &la) -
skiej sto li cy). Po now nie po ja wi# si(
tam w ro ku 1935 w ra mach skrom nych

pol skich ob cho dów 250. rocz ni cy uro -

dzin Ba cha. Z chó rem wro c#aw skiej

Sin ga ka de mie i za pro szo ny mi z Nie -

miec so li sta mi za pre zen to wa# – rów nie$
po raz pierw szy w War sza wie – Pa sj!
wg "w. Ma te usza. Pol ska kry ty ka na le -

$y cie oce ni #a mu zycz ny dar *l% za ka.

Re cen zen ci naj po wa$ niej szych pism

do #o $y li si(, by udo wod ni', $e ma j%
&wia do mo&' wa gi wk#a du Ba cha

do &wia to we go mu zycz ne go dzie dzic -

twa. Chwa lo no te$ kom pe ten cje Lu bri -

cha ja ko chór mi strza i „nie miec k%”
so lid no&' wy ko na nia. Echa war szaw -

skie go wy da rze nia do tar #y te$ do Nie -

miec. Po twier dza j% one, $e nie by #y to

cza sy sprzy ja j% ce pie l( gno wa niu pol -

sko -nie miec kich kon tak tów w kul tu rze.

Kon rad Müller tak wspo mi na# w 1936

ro ku hi sto ri( war szaw skie go wy ko na -

nia Pa sji przez Lu bri cha w ar ty ku le Pol -
ska i mu zy ka opu bli ko wa nym w zna -

nym mu zycz nym ty go dni ku „Si gna le

für die mu si ka li sche Welt”: Kie dy
wro c#aw ska Sin ga ka de mie wy ko na #a
w 1935 ro ku – po raz pierw szy – Pa sj!
we d#ug "w. Ma te usza w War sza wie, pew -
na tam tej sza ga ze ta przed sta wi #a Ba cha
ja ko „na dwor ne go or ga ni st! kró la pol -
skie go” (!). Te go ro dza ju in for ma cja jest
cha rak te ry stycz na dla pol skiej bu ty, któ -
ra ch!t nie wzi! #a by na w#a sno"$ Ba cha,
po dob nie jak in nych wiel kich Niem ców
(Ko per ni ka, Wi ta Stwo sza). W rze czy wi -
sto "ci Pol ska jest ubo ga w twór czych
uczo nych i ar ty stów, w szcze gól no "ci
w twór czych mu zy ków…

Tam te cza sy daw no mi n( #y, a re cen -

zji, o któ rej pi sze Müller, jak do t%d nie

uda #o mi si( od na le+'…

MAG DA LE NA DZIA DEK

otrzy ma #o jed nak na gra nie Ni co la sa Har -

non co ur ta z ro ku 1964.

Nie mniej bo ga ta jest hi sto ria wy da)
i na gra) kon cer tów in stru men tal nych Ba -

cha, zw#asz cza skrzyp co wych. Kon cer -

ty kla we sy no we gry wa li ju$ w la -

tach 30. XX wie ku m.in. Edwin Fi scher

i Ale xan der Bo row sky, pó+ niej ich „kul -

to we” in ter pre ta cje za pro po no wa# Glenn

Gould. Pierw sze na gra nie Kon cer tu
na 2 kla we sy ny C -dur (w wer sji na 2 for -

te pia ny, smycz ki i bas so con ti nuo) uka -

za #o si( w 1934 ro ku (so li sta mi by #o bry -

tyj skie ma# $e) stwo Ethel Bar tlett i Rae

Ro bert son). W przy pad ku so lo wych

Fan ta zji i fug #a twiej jest wy li czy', kto

ich nie gra#…
Ar ty &ci wy st( pu j% cy na kon cer cie

„Si le sii” wy ka za li si( do sko na #% zna jo -

mo &ci% wspó# cze snej kon wen cji wy ko -

ny wa nia dzie# ba ro ko wych, co zresz t%
jest tru izmem – wszak pro fe sor El$ bie -

ta Ste fa) ska uczy te go od lat w kra kow -

skiej uczel ni. Wi gor, $y wio #o wo&' i wir -

tu ozow skie za ci( cie by #y g#ów ny mi

ce cha mi za pro po no wa nych in ter pre ta cji.

Po za tym cha rak te ry zo wa #a je ogrom na

pre cy zja, dba #o&' o szcze gó #y i ar ty ku -

la cyj ne i dy na micz ne.

Wy ciecz ka hi sto rycz na

S
ko ro mo wa o re ne san sie dzie# Ba -

cha, war to przy po mnie' je go wa$ -
ny &l% ski epi zod. Wi% $e si( on z dzia #al -

no &ci% Frit za Lu bri cha, ka pel mi strza,

pe da go ga i kom po zy to ra uro dzo ne go

w ,a ga niu, wy kszta# co ne go w Lip sku,

m.in. przez Ma xa Re ge ra, od po cz%t -
ku XX wie ku do 1945 ro ku zwi% za ne -

go ko lej no z Biel skiem, Wro c#a wiem

i Ka to wi ca mi. W mia stach tych Lu brich

dzia #a# ja ko or ga ni sta w ko &cio #ach pro -

te stanc kich, na ucza# mu zy ki w szko #ach

i pro wa dzi# ze spo #y chó ral ne – ko lej no

wro c#aw skiej Sin ga ka de mie i ka to wic -

kie go Me isters’chen Mu si kve re in – to -

wa rzy stwa mu zycz ne go za #o $o ne go

w 1883 ro ku przez Me ister sa (st%d na -

zwa, nie od s#o wa „mistrz”), za s#u $o ne -

W 330. rocznic! urodzin
Jana Sebastiana Bacha

„S
i le sia” uczci #a przy pa da j% c%
21 mar ca 330. rocz ni c( uro dzin

Ja na Se ba stia na Ba cha kon cer tem dzie#
ka me ral nych mi strza. 23 mar ca w Stu diu

Kon cer to wym Pol skie go Ra dia wy ko na -

#a je gru pa zna ko mi tych mu zy ków kra -

kow skich: kla we sy nist ki El$ bie ta Ste fa) -
ska i Ma ri ko Ka to, skrzyp ko wie An na

*li wa i Ma ciej Wulw, al to wio list ka El$ -
bie ta Gór ka, fle ci sta To masz Po ta czek

i wio lon cze li sta Kon rad Gór ka. Gra no

oczy wi &cie na ko piach in stru men tów hi -

sto rycz nych. Pro gram obej mo wa# Kon -
cert na 2 kla we sy ny BWV 1061, V Kon -
cert bran den bur ski BWV 1050 oraz

dwie so lo we Fan ta zje kla we sy no we:

c -moll BWV 906 i d -moll BWV 903, za -

zwy czaj wy ko ny wa ne ja ko mi ni -cy kle

wraz z fu ga mi, któ re im to wa rzy sz%
w pra ty tu rach (fu gi do Fan ta zji c -moll
Bach nie do ko) czy#), lecz tym ra zem za -

pre zen to wa ne przez El$ bie t( Ste fa) sk% ja -

ko od dziel ne utwo ry.

V Kon cert bran den bur ski to dzie #o
sil nie wro &ni( te w XX -wiecz n% tra dy cj(
wy ko ny wa nia mu zy ki Ba cha, le $% ce

wr(cz u +ró de# ubie g#o wiecz ne go re ne -

san su mu zy ki daw nej. Wy da ny zo sta#
po raz pierw szy, ra zem ze swo imi pi( cio -

ma „bra' mi”, w la tach 1851-1852 przez

ber li) skie go bi blio te ka rza Sieg frie da

Deh ma, na st(p nie uka za# si( w lip skiej

ofi cy nie Pe ter sa w ra mach zbio ro wej

edy cji dzie# kom po zy to ra. Na zw( „kon -

cer ty bran den bur skie” wy my &li# bio graf

Ba cha Phi lip Spit ta. Na po cz%t ku XX wie -

ku po ja wi #y si( na ryn ku ich trans kryp -

cje for te pia no we na 4 r( ce (au tor stwa Ern -

sta Na uman na i Ma xa Re ge ra) i 2 r( ce

(Au gu sta Stra da la). Max Re ger, wiel bi -

ciel Ba cha i kon ty nu ator je go sztu ki, opra -

co wa# te$ dla fir my Bre it kopf& Härtel

wy da nie wer sji ka me ral nej na for te pian,

flet po przecz ny i kwar tet smycz ko wy

(1915). Tym sa mym za po cz%t ko wa# zwy -

czaj pre zen to wa nia dzie #a w „cien kiej”

ob sa dzie ka me ral nej – zwy kle bo wiem

gra no je z udzia #em or kie stry; s#yn ny mu -

zy ko log Her mann Kret sch mer (ten sam,

któ ry da je wy k#ad o mu zy ce w Dok to rze
Fau stu sie Man na) roz po wszech ni# po gl%d,

$e V Kon cert bran den bur ski wy bit nie na -

da je si( do gra nia przez no wo cze sn% or -

kie str( sym fo nicz n%. W prze ci% gu XX stu -

le cia do ko na no wie lu na gra) oma wia nych

utwo rów; naj s#aw niej sze oka za #y si( pre -

zen ta cje z udzia #em or kie stry; zre ali zo wa li

je m.in. tak wy bit ni dy ry gen ci, jak Le -

opold Sto kow ski (w „przed po to po wej”

ma nie rze, z po mi ni( ciem bas so con ti nuo,

za sto so wa niem licz nych trans po zy cji

oraz wy so kie go stro ju in stru men tów), Al -

fred Cor tot i Adolf Busch w na gra niu

pod dy rek cj% Bu scha z 1935 ro ku par ti(
for te pia nu w V Kon cer cie gra Ru dolf Ser -

kin; pierw sze na gra nie na in stru men -

tach hi sto rycz nych zre ali zo wa no w la -

tach 1950/1953; ran g( mo de lo we go
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21mar ca 2015 pre zy dent W! gier
János Áder i pre zy dent Pol ski

Bro ni s"aw Ko mo row ski od s"o ni li po mnik
Hen ry ka S"a wi ka i Jó ze fa An tal la, któ ry
sta n#" przy Mi! dzy na ro do wym Cen -
trum Kon gre so wym. Jest to kom po zy -
cja wy ko rzy stu j# ca dwie $y we brzo zy
i dwa rów no le g"e mu ry, two rz# ce prze -
strze%, gdzie mo$ na po zna& hi sto ri!
bo ha te rów trzech na ro dów, pol skie go,
w! gier skie go i $y dow skie go. 'l# zak

Hen ryk S"a wik (1894-1944) i W! gier
Józ sef An tall se nior (1896-1974) pod -
czas II woj ny (wia to wej wspól nie ura -
to wa li 5 ty si! cy pol skich )y dów.

„Pra gn! wy ra zi& na dzie j!, $e po mnik
usy tu owa ny w tak nie zwy k"ym miej scu,
któ re sa mo w so bie jest sym bo lem no -
wych cza sów i w Pol sce, i tu w Ka to wi -
cach, na 'l# sku, b! dzie dzia "a" na na -
sz# wspól n# i pol sk#, i w! gier sk#
wy obra* ni!, bu du j#c dal sze zo bo wi# -

za nie, aby i w przy sz"o (ci przy ja*% pol -
sko -w! gier sk# umac nia&” – po wie dzia"
Bro ni s"aw Ko mo row ski pod czas ce re -
mo nii od s"o ni! cia po ni ka.

Uro czy sto (ci zwi# za ne z ob cho da mi
Dnia Przy ja* ni Pol sko -W! gier skiej w Ka -
to wi cach roz po cz! "y si! msz# (wi! t#
w Ar chi ka te drze Chry stu sa Kró la
pod prze wod nic twem me tro po li ty ka to -
wic kie go abp. Wik to ra Skwor ca. 

Po od s"o ni! ciu po mni ka pre zy den ci
János Áder i Bro ni s"aw Ko mo row ski
spo tka li si! z dzie& mi – uczest ni ka mi
III Sza cho we go Tur nie ju Przy ja* ni Pol -
sko -W! gier skiej.

G"ów ne uro czy sto (ci Dnia Przy ja* ni
Pol sko -W! gier skiej od by "y si! w sie -
dzi bie Na ro do wej Or kie stry Sym fo nicz -
nej Pol skie go Ra dia, gdzie za pro sze ni
go (cie po cz! (ci ofi cjal nej wy s"u cha li
kon cer tu pod ba tu t# Ale xan dra Lie bre -
icha, na któ ry z"o $y "y si! utwo ry pol -
skich i w! gier skich kom po zy to rów. 

Jed nym z wy da rze% to wa rzy sz# cych
by "a mu zycz na ga la w Aka de mii Mu -
zycz nej, pod czas któ rej otwar ta zo sta -
"a wy sta wa „So un dwe aving”. 

W uro czy sto (ciach z oka zji Dnia Przy -
ja* ni Pol sko -W! gier skiej uczest ni czy li
mar sza "ek wo je wódz twa (l# skie go Woj -
ciech Sa "u ga, prze wod ni cz# cy Sej mi ku
Grze gorz Wol nik oraz pre zy dent Ka to -
wic Mar cin Kru pa. (wk)

Znaki i twarze 
miasta
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Pomnik Henryka S"awika i Józefa Antalla ods"oni!ty
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Czy tel nia WBP: od le wej An drzej Stra szew ski Pre zes Klu bu „Po lo nia” w ko -
mi ta cie Fe jer, Ta de usz Chro bak dyr. WBP, Ja nusz Wój cik dyr. de par ta men tu kul -
tu ry UMWO, dr Géza Cse by i Zoltán Bo bo ry, pod czas in au gu ra cji spo tka nia
„Mihály Vörösmar ty in me mo riam”.

Czy tel nia WBP: na ekra nie pre zen ta cja iko no gra fii po !wi" co nej Vörösmar ty -
emu, po pra wej Har ry Du da sto j#c czy ta wier sze za in spi ro wa ne po dró $# li te rac -
k# do Székesféherváru.

Kon cert w FO: ze spó% „Ika rus” z Székes fehérváru pre zen tu je wi# zan k" ta& -
ców w" gier skich.

Kon cert w FO: Ze spó% Pie !ni i Ta& ca „Ny sa” z Ny sy pre zen tu je su it" !l# sk#. 

Kon cert w FO: ka pe la fol ko wa „Szed te vet te” z Székes fehérváru, pierw sza
od le wej Zsó fia Juhász, kie row nik mu zycz ny ze spo %u.

Od le wej: Kon sul Ge ne ral ny W" gier Ad rien ne Körmen dy, Cz%o nek Za rz# du
Wo je wódz twa Opol skie go Grze gorz Sa wic ki, dyr. de par ta men tu wspó% pra cy za gra -
nicz nej UMWO Ma teusz Fi giel przed kon cer tem ga lo wym w Fil har mo nii Opol skiej.

Opol skie ob cho dy 
Dnia Przy ja! ni 

Pol sko -W" gier skiej
23mar ca ob cho dzo ny jest Dzie# Przy ja! ni Pol sko -W" gier skiej,

usta no wio ny przez par la men ty Pol ski i W" gier. Wo je wódz two
Opol skie i ko mi tat Fe jer (sto li ca Székesféhervár) od lat or ga ni zu j$
te go dnia wspól ne uro czy sto %ci, wie# cz$ ce ko lej ne eta py wspó& pra -
cy part ner skich re gio nów. W tym ro ku zo sta &y zor ga ni zo wa ne w Opo -
lu. W czy tel ni Wo je wódz kiej Bi blio te ki Pu blicz nej od by &o si" spo tka -
nie „Mihály Vörösmar ty in me mo riam” – w 160. rocz ni c" !mier ci
po ety i dra ma tur ga”. Zoltán Bo bo ry Pre zes To wa rzy stwa Li te rac kie -
go im. Vörösmar ty ego przed sta wi& po sta' wy bit ne go twór cy  w" gier -
skie go ro man ty zmu, or" dow ni ka nie pod le g&o %ci Pol ski. Na st"p nie
re cy to wa no wier sze pa tro na wie czo ru oraz wspó& cze sne z mo ty wa -
mi pol sko -w" gier ski mi dr. Gézy Cséby ego i Har re go Du dy. W Fil har -
mo nii Opol skiej za pre zen to wa no kul tu r" lu do w$ part ner skich re gio -
nów pod czas kon cer tu w" gier skiej ka pe li fol ko wej „Szed te vet te”
i ze spo &u ta necz ne go „Ika rus”
oraz opol skiej  gru py mu zycz nej
„Mu si ca We na” i Ze spo &u Pie %ni
i Ta# ca „Ny sa”. Pod czas in au gu -
ra cji kon cer tu Grze gorz Sa wic ki
Cz&o nek Za rz$ du Wo je wódz twa
Opol skie go po wie dzia&: War to
pie l" gno wa' przy ja(& pol sko -w" -
gier sk#, sta no wi# c# nie spo ty ka -
ny fe no men w dzie jach Eu ro py
i prze ka zy wa' ten nie zwy k%y dar
m%o dym po ko le niom. Ob cho dy
Dnia Przy ja! ni Pol sko -W" gier -
skiej od by &y si" pod pa tro na tem
Mar sza& ka Wo je wódz twa Opol -
skie go An drze ja Bu &y i Pre zy den -
ta Opo la Ar ka diu sza Wi %niew -
skie go, a w%ród go %ci ho no ro wych
obec ny by& Kon sul Ge ne ral ny W" -
gier Ad rien ne Körmen dy.     (jw)

Mihály Vörösmar ty (1800-1855)
por tret autorstwa Miklósa Ba rabása
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Pu bli ka cja to wa rzy sz! ca uro czy sto "ci nada nia przez

Uni wer sy tet #l! ski ty tu $u dok to ra ho no ris cau sa
wy bit ne mu uczo ne mu, fi lo zo fo wi, teo lo go wi i ko smo -
lo go wi Mi cha $o wi Hel le ro wi. We wst% pie rek tor U#
prof. Wie s$aw Ba ny" pod kre "li$ fakt, &e po raz pierw -
szy w dzie jach "l! skiej uczel ni za szczyt nym ty tu $em
uho no ro wa $y ba da cza i my "li cie la a& trzy wy dzia $y:
Teo lo gicz ny, Na uk Spo $ecz nych oraz Ma te ma ty ki,
Fi zy ki i Che mii. Ju& sam ten fakt "wiad czy o roz le g$o -
"ci za in te re so wa' i za kre sie dzia $al no "ci na uko wej Ksi% -
dza Pro fe so ra. W lau da cji prof. Bog da na Dem bi' skie -
go zna le() mo& na za strze &e nie, &e z ko niecz no "ci
au tor ogra ni czy si% je dy nie do „kil ku wa& niej szych in -
for ma cji zwi! za nych z oso b! Do stoj ne go Dok to ra Ho -
no ro we go” do ty cz! cych je go po gl! dów na uko wych.
In ne kwe stie roz wi n% li w swo ich re cen zjach pro fe so -
ro wie Ma rek Bie sia da, An drzej Bronk i Ja nusz M!cz -
ka. Jest w ksi!& ce tak &e zna ko mi ty wy k$ad Ksi% dza Pro -
fe so ra Ra cjo nal no$% i sens. Na ko' cu umiesz czo no
&y cio rys Hel le ra oraz wy kaz je go pu bli ka cji.

Mi cha! Hel ler. Do ctor Ho no ris Cau sa Uni ver si ta -
tis Si le sien sis. Wyd. Uni wer sy te tu !l" skie go, Ka to -
wi ce 2015, s. 88.

Tom za wie ra ma te ria $y z kon fe ren cji za ty tu $o wa nej
tak sa mo jak pu bli ka cja, zor ga ni zo wa nej przez ka to -
wic ki IPN i Mu zeum Hi sto rii Ka to wic w Ka to wi cach
oraz dru giej kon fe ren cji, gli wic kiej pt. „Ko niec sta re -
go "wia ta – po cz! tek no we go. Spo $e cze' stwo Gór ne -
go #l! ska wo bec pierw szej woj ny "wia to wej (1914-
1918). *ró d$a i me to dy”, któ r! rów nie& zor ga ni zo wa$
IPN z Ka to wic przy po mo cy Mu zeum w Gli wi cach
i Pa' stwo we go In sty tu tu Na uko we go – In sty tu tu #l! -
skie go z Opo la. Te na uko we spo tka nia, bar dzo zró& -
ni co wa ne te ma tycz nie i w$a "ci wie sku pia j! ce si%
na za gad nie niach do") szcze gó $o wych, u"wia da mia j!
nam, &e do dzi" nie do cze ka li "my si% syn te tycz ne go opi -
su okre su pierw szej woj ny "wia to wej w kon tek "cie Gór -
ne go #l! ska. Ta ki ma my re gion, &e hi sto ry kom pra cy
nie za brak nie.

Wiel ka Woj na, ma !y re gion. Pierw sza woj na "wia -
to wa w per spek ty wie gór no "l# skiej. Stu dia i szki ce.
Wyd. IPN – Ko mi sja !ci ga nia Zbrod ni prze ciw ko
Na ro do wi Pol skie mu w Ka to wi cach, Mu zeum Hi -
sto rii Ka to wic, Mu zeum w Gli wi cach, Pa# stwo wy
In sty tut Na uko wy – In sty tut !l" ski w Opo lu, Ka -
to wi ce – Gli wi ce – Opo le 2014, s. 192.

Pi sa $em w &l' sku o wy sta wie „Czas up$y n!$”
zor ga ni zo wa nej przez Mu zeum Hi sto rii Ka to wic
z oka zji set nej rocz ni cy uro dzin An ny Choj nac -
kiej – Wiel kiej Da my "l! skiej fo to gra fii. Uzu pe$ nie -
niem tam tej eks po zy cji jest w$a "nie ten "wiet nie
wy da ny al bum po ka zu j! cy nie mal wszyst kie ob sza -
ry fo to gra ficz nej eks plo ra cji tej zna ko mi tej ar tyst ki.
Au tor k! ob szer ne go wpro wa dze nia do tej pu bli ka cji
jest Zo fia Szo ta, któ ra by $a rów no cze "nie ku ra tor k!
wspo mnia nej wy sta wy i – co nie ule ga w!t pli wo "ci 
– po zo sta je pod uro kiem do ko na' Choj nac kiej (ca$ -
ko wi cie to ro zu miem). Po za bio gra mem fo to graf ki
znaj dzie my w tek "cie omó wie nia po ka zy wa nych
przez ni! te ma tów wraz z krót ki mi ko men ta rza mi.
Jed nak naj wa& niej sze s! w tej ksi!& ce wspa nia $e zdj% -
cia, po ka zu j! ce m.in. Ka to wi ce. Te fo to gra fie, po za
wa lo ra mi ar ty stycz ny mi, ma j! dzi" tak &e istot n! war -
to") hi sto rycz n!, po nie wa& pej za& mia sta przez la ta
ogrom nie si% zmie ni$. Po nad to m.in. cen ne por tre ty
"l! skich pla sty ków, cy kle (w tym mój ulu bio ny
„Z$om”).

Zo fia Szo ta: An na Choj nac ka. Fo to gra fia. Wyd.
Mu zeum Hi sto rii Ka to wic, Ka to wi ce 2015, s. 138.

Po t%& na ksi% ga, któ ra za wie ra ma te ria $y z pi! tej ju&
kon fe ren cji na uko wej po "wi% co nej "l! skim or ga -
nom. Tym ra zem spo ro ar ty ku $ów mó wi o kon ser wa -
cji, re wi ta li za cji a na wet od twa rza niu za byt ko wych
in stru men tów znaj du j! cych si% w na szych ko "cio -
$ach. I nie tyl ko w na szych, bo Pa vel Ko ukal pi sze
o kon ser wa cji or ga nów w Re pu bli ce Cze skiej i zwi! -
za nej z ni! wspó$ cze sn! stra te gi! oraz do "wiad cze -
nia mi. W pu bli ka cji zna la z$y si% tak &e ma te ria $y
po "wi% co ne zna nym fir mom or ga no wym. Po raz
pierw szy w ma te ria $ach po kon fe ren cyj nych zna laz$
si% tekst o fis har mo niach (tych kon cer to wych). Or ga -
ny to nie tyl ko in stru ment nad in stru men ty, któ ry dzi% -
ki mu zycz nym w$a "ci wo "ciom „za st% pu je” cza sem
ca $! or kie str% ra zem z chó rem, ale tak &e kon struk cja
ma j! ca w$a sn!, nie po wta rzal n! ar chi tek tu r% i b% d! -
ca dzie $em rze mio s$a ar ty stycz ne go. Dla te go do brze,
&e ksi!& ka jest bo ga to ilu stro wa na zdj% cia mi za byt -
ko wych in stru men tów oraz ich roz ma itych de ta li i cz% -
"ci na co dzie' nie wi docz nych.

Or ga ny na $l# sku V. [Red. Ju lian Gem bal ski].
Wyd. Aka de mia Mu zycz na im. Ka ro la Szy ma -
now skie go w Ka to wi cach, Ka to wi ce 2014, s. 520.

MDK w Cze cho wi cach -Dzie dzi cach jest pla ców k!
nie zwy kle ak tyw n! i cie ka w!. Tu miej sco wa m$o dzie&
wy sta wia ope ry, tu dzia $a ki no z am bit ny mi pro po zy -
cja mi re per tu aro wy mi. Tu od by wa j! si% spo tka nia
z lud( mi kul tu ry i sztu ki. Przy Do mu dzia $a tak &e Ko -
$o Ba da czy Kul tu ry, któ re przy go to wa $o t% ob szer n! pu -
bli ka cj% na te mat wio sen nych ob rz% dów. Wi%k szo")
z nich zwi! za na jest z ro kiem li tur gicz nym. Po szcze -
gól ne roz dzia $y od po wia da j! wi%c "wi! tecz nym dniom
i s! zbu do wa ne z trzech cz% "ci. W pierw szej przed sta -
wio na jest ge ne za oraz hi sto ria da ne go "wi% ta. W dru -
giej (dla mnie naj cie kaw szej) opi sa no lo kal ne tra dy -
cje i zwy cza je ko rzy sta j!c z opo wie "ci star sze go po -
ko le nia miesz ka' ców. Trze cia opo wia da jak da ne
"wi% to ob cho dzi si% w in nych re gio nach Pol ski, a na -
wet "wia ta. Do wy ko na nia po zo sta $a m$o dym ba da czom
ostat nia cz%") – ob rz% dy zwi! za ne z la tem. Gra tu lu j%
pra cy i &y cz% po wo dze nia.

$wiat na szych przod ków. Tra dy cje wio sen ne go
cy klu ob rz% do we go. [Oprac. i ko men tarz Agniesz ka
Przy by $a -Du min]. Wyd. Miej ski Dom Kul tu ry
w Cze cho wi cach -Dzie dzi cach, Cze cho wi ce -Dzie -
dzi ce 2014, s. 646.

To fe lie to ny wy g$a sza ne w cy klu „U pro gu dnia”
w Pol skim Ra diu Ka to wi ce w la tach 2013-2014. Po -
"wi% co ne s! "wi% tym z ró& nych epok, od "re dnio wie -
cza (na wet sta ro &yt no "ci) do cza sów wspó$ cze snych.
Nie przy po mi na j! w ni czym „kla sycz nych”, moc no sen -
ty men tal nych ha gio gra fii, któ re pu bli ko wa no jesz cze
w po $o wie ubie g$e go stu le cia. Ksi!dz Hu dek syn te tycz -
nie prze ka zu je bio gram opi sy wa nych przez sie bie po -
sta ci, cza sem przy ta cza ja ki" cy tat na ich te mat, kon -
cen tru je si% na to miast na prze s$a niu, któ re "wi% ci
kie ru j! do nas, wspó$ cze snych. W ksi!& ce umiesz czo -
no za rów no tek sty o wy nie sio nych kie dy" na o$ ta rze
a dzi" za po mnia nych lub ma $o zna nych, jak i tych naj -
bar dziej s$yn nych, czy „naj now szych” – Jan XXIII, Jan
Pa we$ II. Je den z fe lie to nów po "wi% co ny zo sta$ Woj -
cie cho wi Ki la ro wi, cho) nie to czy si% jesz cze &a den pro -
ces be aty fi ka cyj ny. Jed nak w ho mi lii po grze bo wej Mi -
strza na zwa no „b$o go s$a wio nym kom po zy to rem”.
A ksi!dz Hu dek jest moc no zwi! za ny z mu zy k!.
&l'sk by$ pa tro nem me dial nym ksi!& ki.

Ks. Wie s$aw Hu dek: O "wi% tych. Fe lie to ny ra dio -
we. Wyd. PO LI HYM NIA Sp. z o.o. Lu blin 2014,
s. 116.
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e gio na lizm ja ko ruch kul tu ral -
ny, spo !ecz ny, przy bie ra j" cy
z cza sem for my zin sty tu cjo na -

li zo wa ne, na ro dzi! si# pod ko -
niec XIX wie ku we Fran cji. W Pol sce
ter min „re gio na lizm” oraz pierw sze
pró by je go zde fi nio wa nia po ja wi !y si#
w dwu dzie sto le ciu mi# dzy wo jen nym
za spra w" naj wi#k sze go pro pa ga to ra
ru chu – Alek san dra Pat kow skie go. Je go
zda niem, co wy ra$ nie wy ar ty ku !o wa!
w de kla ra cji pro gra mo wej Re gio na lizm
pol ski, dzia !a cze spo !ecz ni, na uczy cie -
le win ni od kry wa%, pie l# gno wa% wszyst -
ko, co swoj skie, co &wiad czy o ory gi nal -
no &ci, nie po wta rzal no &ci naj bli' szej
kon kret nej gru pie lu dzi zie mi. Dzi# ki
przed si# wzi# ciom ukie run ko wa nym
na tak wy ty czo ne ce le da ny re gion, nie
tyl ko swo im miesz ka( com, mia! da% si#
po zna% ja ko wy j"t ko wy, o du 'ym po ten -
cja le kul tu ro twór czym i go spo dar czym.
Od wo !a nia do za !o 'e( sfor mu !o wa nych
przez Pat kow skie go mo' na od na le$%
we wspó! cze snych dys ku sjach, pro jek -
tach skon cen tro wa nych na sze ro ko ro -
zu mia nej „lo kal no &ci”, „pe ry fe ryj no -

ksi"' ki, tekst Syl wii Bie law skiej, pre zen -
tu j" cy w uj# ciu mo no gra ficz nym hi sto -
ri# wa! brzy skich in sty tu cji kul tu ral nych
w la tach 1945-1989, w tym: bi blio tek,
cza so pism, kin, sto wa rzy sze(, te atrów.
Szko da, 'e w ksi"' ce nie ma roz pra wy
o po dob nej te ma ty ce, ale obej mu j" cej
okres sprzed za ko( cze nia II woj ny &wia -
to wej, po nie wa' wów czas czy tel ni cy
mie li by oka zj# po rów na% ob ra zy 'y cia
li te rac kie go Wa! brzy cha przed i po 1945,
ro ku b# d" cym z oczy wi stych po wo -
dów prze !o mo wym dla wie lu miast
&l" skich. Ce zu ra 1945 r. po s!u 'y !a
do wy dzie le nia dwóch po zo sta !ych cz# -
&ci to mu obej mu j" cych kwe stie ju'
stric te li te rac kie. 

Cz#&% &rod ko w" ksi"' ki two rz" za tem
ar ty ku !y, b# d" ce ana li z" szcze gó !o wych
za gad nie( w twór czo &ci Pau la Kel le ra
(tekst Ja na Pa chol skie go), Ger har ta
Haupt man na (tekst Iwo ny Czech), Her -
man na Steh ra (tekst Mo ni ki Ma( czyk -
-Kry giel) i omó wie niem li stów z po dró -
'y am ba sa do ra Sta nów Zjed no czo nych
w Pru sach Joh na Qu in cy Adam sa (tekst
Ro ma na Ma ciosz ka) oraz &l" skich le -
gend, po da( lu do wych do ty cz" cych zie -
mi wa! brzy skiej (tekst Ar tu ra Ro ber ta
Bia! kow skie go). Wszy scy wy mie nie ni
au to rzy kon cen tru j" si# na obec no &ci
i spo so bach kre acji Wa! brzy cha i oko lic,
przed sta wia niu mo ty wu gór, np. w: po -
wie &ci Wal dwin ter Kel le ra, dra ma cie
Wo! ni ca Hen schel Haupt man na, ba &ni
Wen de lin He inelt Steh ra, wy bra nych
prze ka zach lu do wych.

Tom za my ka cz#&%, w któ rej zgro ma -
dzo no pra ce o tek stach li te rac kich in spi -
ro wa nych hi sto ri", pej za 'em zie mi
wa! brzy skiej, lo sa mi jej miesz ka( ców,
po wsta !ych po 1945 r. Nie za ska ku je wi#c
obec no&% roz wa 'a( na te mat pro zy Ol -
gi To kar czuk (tek sty Ja ro s!a wa Pe tro wi -
cza i Da rii Mur li kie wicz), któ re wno sz"
wie le cen nych i ory gi nal nych usta le(
do bo ga tej ju' bi blio gra fii opra co wa(
twór czo &ci au tor ki Do mu dzien ne go,
do mu noc ne go. In te re su j" ce w tej pa tii
ksi"' ki s" rów nie' ar ty ku !y: Ka ta rzy ny
Be re ty o po wie &ci Vic to ria Gu sta wa
Mor cin ka; Ja ku ba Skur ty sa przy bli 'a j" -
ce go po ezj# Ma ria na Ja chi mo wi cza; Be -
aty Ryn kie wicz ana li zu j" cej wa' n" w hi -
sto rii wspó! cze snej pro zy dla m!o dzie 'y
po wie&% Pan na Nikt Tom ka Try zny.
Ca !o&% do pe! nia j" roz pra wy Ka ta rzy ny
Li sow skiej o po wie &ci Jo an ny Ba tor
pt. Ciem no, pra wie noc i Mag da le ny Go -
!a czy( skiej przy bli 'a j" cej wspó! cze sny
wa! brzy ski re per tu ar dra ma tycz ny. 

Ka' dy z tek stów za miesz czo nych
w ksi"' ce Wa" brzych i li te ra tu ra za s!u -
gu je na ob szer n" re cen zj#, po nie wa' za -
ch# ca j" one do dys ku sji, sk!a nia j"
do prze my &le(, po szu ki wa( no wych, nie -
wska za nych przez au to rów, ana lo gii,
kon tek stów. Z pew no &ci", co te' przy -
zna j" re dak to rzy we wst# pie, ksi"' ka nie
za my ka pod j# tej te ma ty ki, wr#cz prze -
ciw nie, in spi ru je do dal szych ba da(
nad kul tu r" zie mi wa! brzy skiej, nad to' -
sa mo &ci" te go miej sca. 

KA TA RZY NA TA )U*
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&ci”. Przed sta wi cie le ró' nych dys cy -
plin na uko wych – hi sto ry cy, li te ra tu ro -
znaw cy, pe da go dzy, so cjo lo dzy – do ko -
nu j" re de fi ni cji po j# cia „re gio na li zmu”,
uwzgl#d nia j"c ak tu al ne tren dy, zw!asz -
cza w me to do lo gii ba da( w!a &ci wej da -
nej spe cjal no &ci, ale nie tra c"c przy tym
ho ry zon tu dia chro nicz ne go. Do te go
ro dza ju no wo cze snych i jed no cze &nie za -
ko rze nio nych we wcze &niej szych ba da -
niach prac na le 'y za li czy% ksi"' k#
Wa" brzych i li te ra tu ra. Hi sto ria kul tu ry
li te rac kiej i wspó" cze sno#$ pod red.
Syl wii Bie law skiej i Woj cie cha Bro war -
ne go. Re dak to rzy to mu po sta no wi li ze -
bra% tek sty, któ re od kry! by na no wo, jak
sa mi we wst# pie pod kre &li li, dif fe ren tia
spe ci fi ca Wa! brzy cha. Ar ty ku !y two -
rz" ce ksi"' k# po gru po wa no w trzy dzia -
!y, sto su j"c kry te rium te ma tycz no -chro -
no lo gicz ne. 

Pierw sza cz#&% za wie ra sze&% tek -
stów po &wi# co nych ró' nym aspek tom
'y cia kul tu ral ne go Wa! brzy cha z XIX
i XX w. Edward Bia !ek bar dzo in te re su -
j" co oma wia dro g# roz wo ju my &li 
kry tycz nej jed ne go z naj wa' niej szych
nie miec kich kry ty ków okre su ro man ty -
zmu – Wol fgan ga Men zla, ro dem z Wa! -
brzy cha. Au tor roz wa 'a nia wzbo ga ca
traf nie do bra ny mi cy ta ta mi ze wspo -
mnie( i po le mik Men zla. Na te mat lo -
kal ne go 'y cia li te rac kie go, je go oso bi -
sto &ci z prze !o mu XIX i XX w. pi sze
San dra Ma ru( ska, któ ra przy po mi na
syl wet k# Her man na Steh ra – na uczy cie -
la z Pasz ko wa, pó$ niej Pod gó rza, au to -
ra Der He ili gen hof, przy ja cie la Ger har -
ta Haupt man na. Ko re spon den cja mi# dzy
pi sa rza mi sta !a si# kan w" roz wa 'a(
o wp!y wie no bli sty na twór czo&% Steh -
ra. Trzy ko lej ne ar ty ku !y te ma tycz nie
do ty cz" pro ble ma ty ki wy daw ni czej.
Na ta lia Po !u dniak do ko nu je ana li zy za -
war to &ci ka len da rza re gio nal ne go Schle -
si scher Ber gland -Ka len der, b# d" ce go
swo iste go ro dza ju prze wod ni kiem
po wszyst kim, co in te re so wa !o i co po -
win no in te re so wa% miesz ka( ca zie mi
wa! brzy skiej z pierw szej po !o wy XX w.
Za gad nie niom pra so znaw czym uwa g#
po &wi# ca Woj ciech Bro war ny (Wa" -
brzych non -fic tion? Re por ta %e o te ma -
ty ce wa" brzy skiej na "a mach ty go dni ków
„Od ra” i „No we Sy gna "y”). Je go tekst
jest szcze gól nie wa' ny, po nie wa' cza so -
pi sma, o któ rych pi sze, a zw!asz cza
„Od ra”, spe! nia !y bar dzo istot n" ro l#
na ma pie &l" skie go 'y cia li te rac kie go
i na dal cze ka j" na pe! ne, mo no gra ficz -
ne cha rak te ry sty ki. Dys ku sj# w&ród
czy tel ni ków mo 'e wy wo !a% ar ty ku! Zbi -
gnie wa Grusz ki o wa! brzy skiej ksi"' ce
re gio nal nej. Do ty ka bo wiem za kre su
po j# cia „ksi"' ka re gio nal na”, po j# cia
wspó! cze &nie funk cjo nu j" ce go w ró' -
nych kon tek stach i zna cze niach w za le' -
no &ci od po dej &cia ba daw cze go de fi niu -
j" ce go ów ter min. Pro po zy cja ter mi no -
lo gicz na Grusz ki z pew no &ci" nie
roz strzy ga wszyst kich w"t pli wo &ci, a ra -
czej sk!a nia do pod j# cia dal szych ba da(.
Cz#&% pierw sz" to mu za my ka bar dzo po -
trzeb ny, pa trz"c przez pry zmat ty tu !u

R

Wa! brzych i li te ra tu ra. Hi sto ria kul tu ry li -

te rac kiej i wspó! cze sno"#. Red. Syl wia Bie law -
ska, Woj ciech Bro war ny. Wa! brzych 2014,
ss. 352.
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i sa! o Cze s"a wie Mi "o szu jest
trud no. Mi !osz jak "wiat – ty -
tu" zbio ru ese jów Ja na B"o# -

skie go pod po wia da, kim jest po eta. To
„po sta!” i – za ra zem – „prze strze#” bez
gra nic. Dla Krzysz to fa Czy $ew skie go,
któ ry swo j% ksi%$ k& na zwa" Mi !osz 
– tkan ka !#cz na, po sta! no bli sty sta "a si&
czyn ni kiem spa ja j% cym 'wiat. 

Jest to zbiór ese jów o ró$ no rod no 'ci.
Ob ja wia si& ona na dwóch po zio mach:
pierw szy do ty czy j& zy ka, dru gi – wie lo -
kul tu ro wo 'ci 'wia ta. Czy $ew ski u"o $y"
swo j% ksi%$ k& z prac po wsta "ych na prze -
strze ni trzy dzie sto le cia, pu bli ko wa nych
wcze 'niej i nie. Jak do wia du je my si&
z no ty re dak cyj nej, pierw szy esej w to -
mie – W$ drow ny – to „zre da go wa na pra -
ca ma gi ster ska (…) na pi sa na pod kie run -
kiem doc. hab. Ja ni ny Abra mow skiej
(…) w ro ku 1983”. Owo „ma gi ste rium”
'wie ci w to mie naj moc niej szym 'wia t"em,
wno si do pi sa nia o Cze s"a wie Mi "o szu
wie le 'wie $o 'ci. Ese ista nie ata ku je
czy tel ni ka po lo ni stycz n% m% dro 'ci% o po -
ecie, co wi& cej – nie jest on tu taj bo ha te -
rem wy "%cz nym. Jest nim ra czej sa mo w& -
dro wa nie. Prze czy ta my w na wi% za niu
do po ema tu S"o wac kie go Go dzi na my "li:
„Dla na szych roz wa $a# (…) wa$ ny jest
ten je den punkt na ma pie 'wia ta – roz dro -
$e, oraz sam mo ment wyj 'cia, kie dy ka$ -
dy z ch"op ców od naj du je w"a sn% 'cie$ k&
w stru mie niu $y cia. M"od szy od szu ka sie -
bie w prze strze ni za mkni& tej, cho wa j%c si&
w wie $y swo je go we wn&trz ne go 'wia ta.
Po dró$ da na mu b& dzie je dy nie w wy -
obra( ni. Star szy w& dro wa! b& dzie w prze -
strze ni otwar tej, sto py ocie ra j%c o przy -
dro$ ne ka mie nie, cier pli wie mie si%c i rok
kar bu j%c na ki ju piel grzy mim” (s. 20). Da -
lej Czy $ew ski pi sze nie tyl ko o Mi "o szu -
-po ecie, ale rów nie$ o je go lek tu rach.
Za Mi "o szem i z nim „w& dru je” po 'wie -
cie kul tu ry i w cza sie. Ro bin son Jef fers,
'w. Grze gorz z Nys sy, Søren Kier ke ga ard,
Im ma nu el Kant, Sal ma La gerlöf, Her mann
Hes se, Jó zef Ti sch ner, Frie drich Nie tz sche,
Frie drich Hölde rin, Tho mas May ne Re -
id oto to wa rzy sze tej w& drów ki. 

Od po dró $y wy obra $e nio wej ese ista
prze cho dzi do jej rze czy wi stej for my,
w tym do wp"y wu hi sto rii, za wie ru chy
dzie jo wej na de cy zj& po ety o opusz cze -
niu do mu. Przej 'cie mi& dzy wy obra $e -
nio wym a re al nym do ko nu je si& nie mal
nie zau wa $al nie. Nic w tym dziw ne go,
bo – za g"& bia j%c si& w re al no 'ci – na dal
po zo sta je my w lek tu rze, a re al ne wie le
czer pie z wy obra $e nio we go. Au tor W$ -
drow ne go ma w so bie co' z Don Ki cho -
ta, 'wia do mie de fi niu j% ce go 'wiat
przy po mo cy li te ra tu ry. Dla Czy $ew skie -
go po dró$ jest „wy ci ska niem s"o wa -
-sen su z ka$ de go do 'wiad czo ne go kro -
ku” (s. 38). Z za ch"an no 'ci% ma "e go
dziec ka py ta on o przy czy n&, cel, kszta"t
dro gi, o to jak si& j% prze $y wa i co z niej
po zo sta je. Jest to za ch"an no'! po zna nia,
two rz% j% wie lo'! od nie sie# i kon tek stów,
py ta nie o za ko rze nie nie, wy ko rze nie nie,
dom, obec no'! mi tów. M"o dy ese ista do -
trzy mu je po la wiel kie mu po ecie. Cha ry -

o two rze niu prze strze ni wspól no ty jest za -
pro sze niem do wspó" pra cy, przy j& cia
i prak ty ko wa nia idei po gra ni cza. 

„Od zy ski wa nie prze sz"o 'ci”, „bu do -
wa nie tkan ki "%cz nej”, „od ra dza nie miej -
sca” – to za da nia cz"o wie ka po gra ni cza.
Brzmi% ce ta jem ni czo s"o wa "% cz% si&
w jed n% ca "o'! za spra w% Krzysz to fa
Czy $ew skie go, bu du j% ce go w Mi !o -
szu – tkan ce !#cz nej no wy mit. W li 'cie
do Cze s"a wa Mi "o sza na pi sa": „Mo $e
nie po praw nie mi to lo gi zu j&, ale my po trze -
bu je my mi tu, no we go, za p"ad nia j% ce go
wy obra( ni& i dzia "a nie” (s. 180). I mo $e
dla te go Mi "osz opi sa ny i za pi sa ny w je -
go ksi%$ ce nie prze ra $a wiel ko 'ci%. Jest bo -
wiem jed nym z czyn ni ków spa ja j% cych,
pod sta w% bu do wa ne go przez ese ist&
i je go wspó" pra cow ni ków no we go mi tu
cz"o wie ka po gra ni cza, za pra sza j% ce go
do Kra sno gru dy, do otwar cia na kul tu ro -
w% ró$ no rod no'! i do wspól ne go bu do wa -
nia „tkan ki "%cz nej”.

EWA BAR TOS
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zma pi sz% ce go spra wia, $e wcze sny
tekst nie przy t"a cza. Jak $e do nio 'le
brzmi% zda nia o w& drow no 'ci, na wi% zu -
j% ce do Ko "a kow skie go in ter pre ta cji Pla -
to na i je go szko "y: „Po wrót do sie bie jest
przy swo je niem so bie 'wia ta ja ko w"a sne -
go, zej 'ciem z by tem”. Oto jest rze czy -
wi ste pra gnie nie i jed no cze 'nie za da nie
w& drow ne go: „zej 'ciem si& z by tem”.
A to ozna cza po szu ki wa nie by tu z wiecz -
n% cie ka wo 'ci% i nie na sy ce niem, sta ra nie,
by do tkn%! go ka$ dym zmy s"em, oswo -
i! wy obra( ni%, zo ba czy! i spo tka!. Tym
jest za ko rze nie nie (…)” (s. 87-88).

Ko lej ne ese je pi sa ne s% ju$ z in nej per -
spek ty wy, wy st& pu kon fe ren cyj ne go
w Yale i spo tka nia na uko we go w Pra dze.
Od ra zu wi da! ich od mien ny cha rak ter.
Pierw szy zo sta" po dzie lo ny na 82 frag -
men ty i uka zu je wie lo'! wy mia rów
dzie "a i my 'li Mi "o sza. Au tor po now nie
po wró ci tu taj do te ma tu do mu, po dró $y,
dzie ci# stwa, pta ka, je go re flek sji to -
wa rzy sz% bo ga te lek tu ry. O ile jed nak
W$ drow ne go mo$ na czy ta! „jed nym
tchem”, o ty le Ame ry ka% skie Pat mos
Mi !o sza po win no si& czy ta! po wo li,
z za sta no wie niem i prze rw%. Sta wia
ono bo wiem czy tel ni ko wi in ne wy ma -
ga nia. Po ru sza j%c pro ble my teo lo gicz ne
jest bli skie In nej wier no "ci Mi !o sza,
trze cie mu ese jo wi zbio ru, któ ry w tym
uk"a dzie sta je si& ich su ple men tem.
Czy $ew ski na pi sze: „Ca "y Trak tat teo -
lo gicz ny jest o tym, co po mi& dzy; z gra -
ni cy czy ni prze strze# za miesz ki wa nia,
w któ rej cz"o wiek nie jest zde ter mi no -
wa ny trwa "ym roz dzia "em, lecz czy ni
sca le nie, bu du je tkan k& "%cz n%, trosz czy
si& o Jed no'!, wy cho dzi z ogra ni cze#
po dzia "u, czy li z „ja” (s. 130). S"o wa te
od no sz% si& do ca "o 'ci, ja k% two rz% trzy
ese je wst&p ne, sca lo ne wspól nym ty tu -
"em – W dro dze. Otwie ra j% one tak $e dru -
g% cz& 'ci ksi%$ ki, któ r% au tor po 'wi& ca
„prak ty ko wa niu po gra ni cza”.

Dru ga mó wi wi&c o tym, czym jest
pra ca „po gra nicz ni ka”, two rz% j% ese je,
li sty oraz wy wia dy Czy $ew skie go z Mi -
"o szem, Ma j% Ja szew sk% i Paw "em
Wi niar skim. Au tor t"u ma czy czy tel ni ko -
wi swo j% ide&, swój pro gram kul tu ro wy
po gra ni cza. W%t ki si& po wta rza j%, my -
'li s% za pi sy wa ne na ró$ ne spo so by:
w dia lo gu, opo wie 'ci. Jed nych mo $e to
nu $y!, in nym mo $e spra wi! ra do'!, za -
ch& ci! do pod j& cia wspó" pra cy. Ta ki, jak
si& zda je, by" cel au to ra Mi !o sza – tkan -
ki !#cz nej. Czy $ew ski na pi sa": „O'ro dek
«Po gra ni cze» zbu do wa li 'my w cen -
trum sta rych Sejn, mi& dzy pol skim
i li tew skim do mem kul tu ry, w od re stau -
ro wa nych bu dyn kach daw nej dziel ni cy
$y dow skiej. Po epo ce na cjo na li zmu,
wo jen i pa no wa nia ustro ju ko mu ni -
stycz ne go, po la tach $y cia osob no, ero -
zji pa mi& ci i mil cze nia, za bra li 'my si&
do od bu do wa nia sej ne# skiej ago ry, prze -
strze ni spo tka# i dia lo gu, za szcze pia nia
na no wo «tkan ki "%cz nej» mi& dzy lud( -
mi, po ko le nia mi, na ro da mi, po mi& dzy
prze sz"o 'ci% a dniem dzi siej szym, tra dy -
cj% a no wo cze sno 'ci%” (s. 145). Opo wie'!

P

Krzysz tof Czy !ew ski: Mi !osz  – tkan ka
!"cz na. Cho rzów 2014, ss. 261.
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De kli na cja Ja ni ny Bar ba ry So ko -

!ow skiej to zbiór wier szy o co -

dzien no "ci. Au tor ka za trzy mu je

w nim to, co po spo li te, zwy k!e. Obok wiel -

kich spraw, roz gry wa j# cych si$ w jej oto -

cze niu, do strze ga tak %e te naj mniej sze. Do -

ce nia war to"& czyn no "ci naj prost szych.

W li rycz nych fra zach umie j$t nie za my ka

na przy k!ad za pach "wie %e go pie czy wa czy

roz ci# gni$ te go na sznu rze pra nia. Pi sze

o po go dzie, wie czor nych wia do mo "ciach,

nie spe! nio nych ma rze niach i dzie ciach

sta wia j# cych bab ki z pia sku. W tej co dzien -

no "ci za wie ra to, co prze sz!e i te ra' niej sze,

co jest cz$ "ci# jej pry wat nej hi sto rii. Ale

te% wy ra' nie od dzie la "wiat „sta ry” od „no -

we go”. Ten ruch jest istot ny, po nie wa% war -

to "ciu je pod mio to we (prze) %y cie. 

2. Prze sz!o"& to sta nie w ko lej ce po kil -

ka pa czek „Klu bo wych” (s. 47), „nie pew -

ny "wit”, pio sen ki Kacz mar skie go (s. 50),

ale te% „twa rze dziad ków w ma !ym cie p!ym

do mu”, „baj ki na do bra noc” czy „piw ni -

ca owo co wych prze two rów” (s. 56). To rze -

czy wi sto"& z cz!o wie kiem za przy ja' nio na.

Te ra' niej szo"&, cho cia% roz gry wa si$ w hi -

sto rycz nie lep szym cza sie, jest ca! ko wi tym

lei jest %y wio !em: „bu rza "nie% na zrów na

nas” (s. 37). Do pro wa dzi wszyst kich

do jed ne go punk tu, za pew ne do "mier ci. 

Ale te% zi ma si$ sko( czy, "nieg stop nie -

je i od s!o ni nie tyl ko prze strze(, ale przede

wszyst kim praw d$. Po pierw sze, „p$ ka

cien ki lód” (s. 37), po dru gie, „na za "nie -

%o ne uli ce wy je cha !y p!u gi z pia skiem”

(s. 51). Po et ka wy czu wa, %e pod "nie giem

kry je si$ co" z!o wiesz cze go. Ni czym pro -

ro ki ni ostrze ga: „mo %e si$ oka za& na ko niec

/ %e to mia sto nie by !o praw dzi we”, ale te%
wska zu je in nym, ja kie to naj bli% sze oto cze -

nie jest na praw d$: „spójrz ile za de ko ra cja -

mi kry je si$ pró% ni” (s. 25). I o tej pró% ni

wspó! cze sne go "wia ta So ko !ow ska wie le

jesz cze na pi sa !a w De kli na cji. Wy star czy

spoj rze& na jej utwo ry – Im mu ni tet czy

Na sza eu ro uli ca, by prze ko na& si$, %e do -

sko na le dia gno zu je w nich nie ule czal ne

cho ro by no wo cze sno "ci. 

4. De kli na cja jest to mem ró% no rod -

nych form. Znaj dzie my w nim kil ka wier -

szy, któ re pre ten du j# do mia na ek fra zy. So -

ko !ow sk# in spi ru j# dzie !a Pi cas sa (s. 21)

czy Ver me era z Delft (s. 57). W spo sób

szcze gól ny jed nak uj mu j# ce s# tu wier sze -

-ne kro lo gi czy wy po min ki, któ rych bo ha -

te ra mi li rycz ny mi s# naj bli% si. Po et ka

wspo mi na po bo% no"& swo jej ma my, któ -

ra zna czy no %em na chle bie znak krzy %a,

czy oj ca pra cu j# ce go na bu do wie. Obok

utwo rów de dy ko wa nych oj cu i sio strze po -

ja wia j# si$ wier sze o umie ra niu. W jed nym

z nich au tor ka stwier dzi !a: „nie sko( czo -

no "ci nie ma. "mier ci te%” (s. 12). 

Ta praw da do ty czy jed nak tyl ko po etów.

Wiersz W tam t! stro n", de dy ko wa ny „"p.

po et ce Ba si Dzie ka( skiej”, ko( czy fra za:

„nie martw si$: gdy umie ra po eta / za czy -

na %y& wiersz” (s. 23). W li ry ku za my ka -

j# cym tom na pi sa !a: „umar !e" umar !a" "pij

/ ja pój d$ %y& da lej” (s. 67). Po eta ma si$
wi$c le piej. Sta j#c z "mier ci# twa rz#
w twarz, unie "mier tel nia si$ w wier szu.

Dla te go war to pi sa&. 
5. Z utwo ra mi Ja ni ny Bar ba ry So ko !ow -

skiej nie mo% na si$ od ra zu za przy ja' ni&.
Trze ba wej"& z ni mi w re la cj$ i co naj mniej

kil ka ra zy je prze pra co wa&. Do pie ro

wte dy od kry wa j# za war te w nich sen sy. Po -

etyc kie fra zy, nie rzad ko po ury wa ne, prze -

pla ta ne pau za mi na le %y z so b# po !# czy&, aby

wy two rzy !y zna cze nio w# ca !o"&. W wier szu

Pro gno za au tor ka na pi sa !a, jak by nie co

uspra wie dli wia j#c „strz$ po wa to"&” swo jej

mo wy: „po ezja moc no zga szo na zd# %a i nie

na d# %a / w hi sto rycz ne zmia ny” (s. 56). 

Na le %y jed nak %e za zna czy&, %e po ezja

So ko !ow skiej – wbrew te mu co na pi sa -

!a – do sko na le do trzy mu je kro ku "wia tu.

W za mie sza niu, po "pie chu, szyb kiej prze -

mia nie rze czy wi sto "ci au tor ka Ogro du

Ar mi dy nie za tra ca te go, co in dy wi du al -

ne i pry wat ne, czy li – swo je go „ja”.

Ma rian Ki siel w Po s#o wiu do to mu na pi -

sa!: „Wier sze au tor ki De kli na cji (…)

od kry wa j# przed na mi ró% ne po k!a dy czu -

!o "ci, zw#t pie nia, re zy gna cji, mo %e me lan -

cho lii. To s# uczu cia ze spo lo ne z imie niem

(pod mio tem), a nie z cza sem. Czas jest, nie -

ub!a ga nie nad cho dzi, osta tecz nie wy gra

z po je dyn czym przy pad kiem” (s. 69). 

Czas wy gra, ale po ezja mo %e te% wy gra&
z cza sem.

KA TA RZY NA NIE SPO REK
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od wró ce niem te go, co mi nio ne. I cho cia%
jest po n$t na, roz gry wa si$ w „pla sti ko wym

"wie cie” (s. 65), pu stym we wn#trz. Au tor -

ka Ogro du Ar mi dy do strze ga nie au ten tycz -

no"& tej rze czy wi sto "ci. Jest ona ciem na,

nie wy ra' na, roz ma za na. „Ja” li rycz ne po -

szu ku je praw dy w mro ku, pró bu je roz po -

zna& sie bie na nie ostrych czy wy bla k!ych

zdj$ ciach, od czy ta& sny. Pró by te ko( cz#
si$ nie raz po ra% k#. W swo jej bez rad no "ci

pod miot stwier dza: „wszyst ko za mg!#”
(s. 66), „nie ma sen su // od ga dy wa nie zna -

ków w mgle” (s. 32). 

So ko !ow ska po tra fi z t# praw d# si$ po -

go dzi&. Nie bun tu je si$ prze ciw no we mu

"wia tu, ma bo wiem "wia do mo"&, %e by -

!a by to wal ka z wia tra ka mi. Ale wi da& te%,
%e ja ko" so bie ra dzi. Przede wszyst kim nie

za my ka si$ w so bie, wy cho dzi na ze -

wn#trz, wta pia si$ w prze strze(, %y je

w niej. Za uwa %a, %e nie tyl ko cz!o wiek ist -

nie je w ciem no "ci. Prze no si on swo je bo -

l#cz ki na ca !e oto cze nie. W wier szu Nie

ma sen su czy ta my: „ma ma lu bi zo sta wa&
z w!a snym bó lem / my swój wy no si my

na po dwór ko mi$ dzy ka my ki szkie! ka”

(s. 32). Miej sce „na ze wn#trz” zo sta je

w ten spo sób za ra %o ne cier pie niem, sta je

si$ prze strze ni#, któ ra czu je ra zem z cz!o -

wie kiem. Jest to – zresz t# – prze strze(, któ -

ra mu si wpi sa& si$ w te ra' niej szo"&,
w no wo cze sny "wiat. W tym ce lu zo sta -

je prze kszta! co na, po ra nio na. 

T$ prze mia n$ rze czy wi sto "ci So ko -

!ow ska su ge styw nie uj$ !a w jed nym

z wier szy: „w tym miej scu by !a kie dy" rze -

ka. spy chacz pra co wa! / ca !y dzie(
rów na j#c te ren pod roz bu do w$ fa bry ki 

/ (je dy nej w mia stecz ku)” (s. 44). Rze ka,

o któ rej mo wa, to sym bol daw ne go "wia -

ta, wów czas jesz cze praw dzi we go, nie zur -

ba ni zo wa ne go. Da lej pod miot wspo mi na:

„ska ka li "my rzu ca j#c ka mie nie tak dla za -

ba wy / któ re mi si$ "ni#” (s. 44). 

W in nym wier szu po et ka przy wo !a !a
znisz czo n# na tu r$: „sie dzie li na ster cie

"ci$ tych drzew prze zna czo nych na opa! /
do pa la !o si$ zie lo ne pi$k no” (s. 45).

To fra zy me lan cho lij ne, wskrze sza j# ce

w pa mi$ ci miej sca utra co ne. Do po et ki po -

wra ca j# ob ra zy daw ne i cho cia% ju% nie -

ist nie j# ce, to g!$ bo ko w niej za ko rze nio -

ne. Prze kszta! ce nie (nie tyl ko prze strze ni)

au tor ka De kli na cji na zwa !a w in nym li ry -

ku „re mon tem” (s. 41). Chc#c una ocz ni&
do cze go do pro wa dzi! ów „re mont” "wia -

ta, So ko !ow ska okre "li !a mia sta ja ko

„ska le czo ne”, a wsie „p$k ni$ te” (s. 41).

To sa mo mo% na po wie dzie& o cz!o wie ku.

Tak wy gl# da no wa rze czy wi sto"&, w któ -

r# wpi su je si$ pod mio to we „te raz”. Nic ju%
w tym "wie cie nie jest jak daw niej. 

3. W utwo rach Ja ni ny Bar ba ry So ko !ow -

skiej ciem no "ci "wia ta to wa rzy szy zi ma.

)nieg przy kry wa rze czy wi sto"&, za s!a nia

jej man ka men ty, ukry wa po ra nio ne i p$k -

ni$ te prze strze nie. Po ja wia j# si$ w tych

wier szach: „przy pró szo ny staw” (s. 36),

„oszro nio na !# ka” (s. 19), „za "nie %o ne

uli ce”. „Ja” li rycz ne przy zwy cza ja si$
do nich, mó wi: „oswa jam zi m$ jak szpi -

tal n# po "ciel” (s. 37). )nieg i mrok przy -

kry wa j# zra nio ny "wiat, da j# zu pe! nie in -

ny ogl#d rze czy wi sto "ci. Po et ka za uwa %a
jed nak, %e nie na d!u go. Praw da znaj dzie

spo sób, aby si$ uze wn$trz ni&. Zi ma z ko -

1.

Ja ni na Bar ba ra So ko !ow ska: De kli na cja.
Wier sze daw ne i no we. Wy bór: Pa we! Ma jer ski.
Po s!o wie: Ma rian Ki siel. Cho rzów 2014, ss. 76.
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Zbi gniew Stryj: Cza sem
do Pa na pi sz!. Ka to wi ce 2015.

M
od

lit
wy

,
so

lil
ok

wi
a,

wi
ers

ze
mi

lkn
!c

e

czci we – to s"o wo, któ -
re przy cho dzi na my#l
po prze czy ta niu to mu

Cza sem do Pa na pi sz!. Bo ha ter
wier szy Zbi gnie wa Stry ja sta ra
si$ by% uczci wy, wy ma ga te go
ob ra na przez au to ra for ma – roz -
mów pro wa dzo nych nie tyl ko
z Bo giem, ale te& z czy tel ni kiem
i w ko' cu z sa mym so b!. 

Rze tel no#% ob ja wia si$
w #wia do mo #ci ogra ni cze':
„Trud no si$ mo dli% / bo "a two
roz ma wia% / na wet w oczy
pa trz!c / oma wia% wa run ki
umo wy” (*** [Trud no si!
mo dli"...]). Au tor zda je so bie
spra w$, &e wy zna nie mo &e
prze ro dzi% si$ w ne go cja cj$, od -
gry wa nie szcze ro #ci, uda wa -
nie „szlo chu, sko wy tu, p"a czu”
(*** [Szloch...]), a uko rze nie si$ 
– w py ch$: „la men ty uk"a dam /
na w"a sn! chwa "$” (*** [Z Cie -

bie je stem...]). Pa ra dok sal nie
to w"a #nie "a two#%, z ja k! przy -
cho dzi pi sa nie, mó wie nie, oka -
zy wa nie „pra wie #wi$ te go &a lu”
(*** [Szloch...]), jest – jak zda -
je si$ su ge ro wa% po eta – naj -
wi$k sz! prze szko d! w do tar ciu
do praw dy o so bie i #wie cie. 

Mo &e w"a #nie dla te go w naj -
cie kaw szych utwo rach do cho -
dzi do za trzy ma nia si$ mi$ dzy
wy po wie dze niem a prze mil -
cze niem: „na gle "zy / wró ci "y
do oczu / j$k / za wis" na war -
gach // nad so b! / ina czej si$ p"a -
cze / to / praw dzi wy ból” (***
[Szloch...]). Tak jest tak &e
w wier szu -apo kry fie, b$ d! cym

re la cj! z nie mo& li we go spo tka -
nia Hio ba z cu dow nie uzdro -
wio nym: „twa rz! w twarz /
mil cze li / wy mie nia li uk"o ny //
(...) nie p"a ka li / cho% / "a two by -
"o by ukry% "zy” (*** [Hiob...]).
Fi gu r$ za milk ni$ cia mo& na ode -
bra% ja ko su ge sti$, &e roz pacz,
skru cha czy szcz$ #cie, by mo -
g"y za cho wa% praw dzi wo#%,
mu sz! po zo sta% cho cia& w ja -
kim# stop niu nie wy s"o wio ne.

Wi$k szo#% ze bra nych w to -
mie utwo rów to tek sty o te ma -
ty ce re li gij nej, cz$ sto na wi! zu -
j! ce wprost do Pi sma (wi$ te go.
Przy tym au to ro wi za zwy czaj
uda je si$ unik n!% "a twej de -
kla ra tyw no #ci, b$ d! cej s"a bo #ci!
po ezji re li gij nej. Po dob nie jak
wier sze -roz mo wy nie ty le s!, ile
pró bu j! sta% si$ mo dli twa -
mi – a wi$c wy po wie dzia mi nie -
na zna czo ny mi fa" szem: „cu du
roz mo wy praw dzi wej / mo dli -
twy mo jej / cze kam” (***
[Trud no si! mo dli"...]), tak i ich
bo ha ter uka zy wa ny jest ja ko
kto#, kto nie ustan nie d! &y
do by cia cz"o wie kiem wia ry:
„bli sko / wci!& nie zna czy z To -
b!” (*** [Z Cie bie je stem...]). 

Pro ces zbli &a nia si$ do Bo ga
chy ba naj pe" niej przed sta wio ny
zo sta" w po ema cie Mo dli twa

o od na le zie nie, b$ d! cym mo no -
lo giem (sty li zo wa nym chwi la mi
na pi jac ki s"o wo tok) bo ha te ra
zma ga j! ce go si$ ze s"a bo #cia mi
i pró bu j! ce go po go dzi% si$ z so -
b! wi dzia nym ostro, na trze) wo,
bez znie czu le nia. W Mo dli twie

o od na le zie nie au tor od szed"
od po w#ci! gli wo #ci i kon den sa -
cji sen sów ce chu j! cej in ne utwo -
ry. Nie któ re ob ra zy („noc / kur -
ty za na #le pa i g"u cha”) i miej sca -
mi zbyt eks pre syj ny ton
(„wrzesz czy za chry p"a ho "o ta 
/ Gol go ta! Gol go ta! Gol go ta!”)
mo g! ra zi% prze ry so wa niem.

Cza sem do Pa na pi sz! to
szó sty to mik Stry ja i trze ci,
w któ rym wier szom to wa rzy sz!
fo to gra fie Ar ka diu sza Go li.
Asce tycz ne, czar no -bia "e zdj$ -
cia przed sta wia j! ce okna w #l! -
skich do mach: otwar te z ko" dra -
mi i po dusz ka mi na pa ra pe cie,
za mu ro wa ne, po rzu co ne w#ród
gru zu wspó" gra j! ze zdy scy pli -
no wa ny mi i oszcz$d ny mi tek -
sta mi. 

Mo& na by spró bo wa% wska -
za% miej sce twór czo #ci Zbi -
gnie wa Stry ja na tle wspó" cze -
snej po ezji re li gij nej. Chy ba
naj bli &ej mu do tych po etów,
któ rzy o wie rze pi sz! ja ko
o zma ga niu, bar dziej nie po ko -
ju ni& pew no #ci (np. Ta de usz
D! brow ski czy Krzysz tof Ko eh -
ler). Jed nak wier sze Stry ja rów -
nie& czy ta ne osob no s! cie ka we
i wia ry god ne.

JAN BA RON

Mag da le na Ta ra siuk: I nie
mów do mnie D"or d"yk.
Gda!sk 2014, ss. 180.
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ie po tra fi$ pi sa%
o mi "o #ci. Prze cie&
nie wy my #l$ no -

wej, ory gi nal nej fa bu "y, bo
wszyst ko na ten te mat zo sta "o
ju& na pi sa ne”. Te s"o wa, wy -
g"o szo ne przez g"ów n! bo ha -
ter k$ na po cz!t ku ksi!& ki Mag -
da le ny Ta ra siuk pt. I nie mów

do mnie D#or d#yk, mam wci!&
w g"o wie pod czas czy ta nia
po wie #ci. Wy ska ku j! jak Fi lip
w naj mniej ocze ki wa nych
miej scach… No bo ni by D#or -

d#yk jest o pi sa niu ksi!& ki
na za mó wie nie, ni by jest o roz -
ter kach jej au to rów, Mi si i Je -
rze go, ni by jest o wczo raj
i o dzi#. Cza sem o &y ciu dzie -
ci, psów, li te ra tów, mia sta,
a na wet &y ciu po &y ciu, co
pi$k nie po ka zu je spa cer Mi si
po mi$ dzy po w!z kow ski mi po -
mni ka mi, tych zna nych i ce nio -
nych przez nas Twór ców.
A prze cie& ta ksi!& ka to nie -
ustan ny dia log dwoj ga doj -
rza "ych lu dzi, któ rych ka& de
s"o wo przy bli &a, zszy wa, skle -
ja, jak fle czek z ob ca sem * mo -
&e ju& kie dy# star ty, a te raz
na bie ra j! cy no we go b"y sku,
mo cy, d)wi$ ku z ka& dym kro -
kiem. Wszyst ko tu jest t"em
i pre tek stem do wza jem ne go
po now ne go po zna nia i zbli &e -
nia. Do roz mo wy, któ ra ma
wiel k! moc spraw cz!. Jak pi -
sze bo ha ter ka wy kre owa -
na przez wy my #lo n! przez
Mag da le n$ Ta ra siuk pi sar k$:
„Wie rz$ w s"o wo (…), to naj -
po dlej szy ma ni pu la tor. I naj -
cud niej szy fe ro mon. Ra tu je

i za bi ja. Pod nie ca i do pro wa dza
do de pre sji”. I jesz cze: „Dzia -
"a j! (li sty, roz mo wy, ma ile)
jak moc ne zio "o w do brym ga -
tun ku. (…) sta j! si$ po kar -
mem, piesz czo t!, ra tun kiem”.

Ni by nic no we go – m"o -
dzie' cza fa scy na cja wra ca
po la tach doj rza "ym uczu ciem.
Ni by nic od kryw cze go – ju&
Cy ra no de Ber ge rac zna" moc
s"o wa i wy ko rzy sty wa" j! w ce -
lu wznie ca nia &a ru w uko cha -
nej. Ale on ukry wa" si$ w s"o -
wach, a w ksi!& ce Ta ra siuk
s"o wa s"u &! od kry wa niu, ob na -
&a niu sie bie „do ko #ci”. Tak "a -
two to zro bi%, ubie ra j!c swo ich
bo ha te rów we w"a sne stra chy,
wa ha nia i ocze ki wa nia. Bo,
jak u Cy ra no, ci$& ko by "o by
po wie dzie% bo ha te rom D#or -

d#y ka w"a sny mi s"o wa mi, bez
„po #red nic twa” po sta ci z pi sa -
nej przez nich ksi!& ki – „ko -
cham”. Trud no by "o by, bez
pro jek cji swo ich uczu% na tych
po sta ciach, ro ze zna% si$ we
w"a snej du szy i za ka mar kach
ser ca. No có&, zmie nia j! si$
epo ki, bo ha te ro wie, en to ura ge,
a s"o wo po zo sta je klu czem
do bli sko #ci, mi "o #ci, wza jem -
ne go po zna wa nia si$, sma ko -
wa nia, ob da ro wy wa nia, tro -
pie nia i zdo by wa nia. 

Czy ta nie ksi!& ki Ta ra siuk to
du &a fraj da i przy go da, bo jest
to po wie#% nie jed no li ta. Trze ba
si$ pod da% i na d! &y% za wart kim
j$ zy kiem i bo gac twem ob ra -
zów, sma ko wa% j$ zy ko we za ba -
wy, dow ci py, dy wa ga cje, wtr$ -
ty, mi gaw ki ze wspo mnie'
i z co dzien no #ci bo ha te rów.
Wszyst ko to po ka zu je jak cie -
p"e mo &e by% &y cie, mi mo swo -
ich ciem niej szych uli czek. Jak
pul su je w nim #wia t"o. I nie ma
co za k"a da%, &e mo &e to ju&
zmierzch, kie dy czy tasz za -
dzior ne zwie rze nia bo ha ter ki
„ksi!& ki w ksi!& ce”, Ka li ny,
ko bie ty w wie ku co naj mniej
#red nim: „Jak chc$ ko cha%, to
zdej mu j$ ciu chy, jak chc$ spa%,
za my kam oczy itd., itd. A te raz
mu sz$ i#% po bu" ki i mle ko”.

Bu" ki, mle ko, mi "o#%. Pro ste,
praw da? Pro ste w ksi!& ce pi sa -
nej przez bo ha te rów D#or d#y -

ka, Mi si$ i Je rze go. Aw ich rze -
czy wi sto #ci skom pli ko wa ne,
jak u ka& de go i w ka& dym
wie ku. Tak w sza lo nym m"o -
dzie' czym uczu ciu, jak i w od -
na le zio nych po la tach ser co -
wych „lo tach”. Kto po wie -
dzia", &e do ro s"e dzie ci u"a twia -
j! ro dzi com de cy zje? Nikt ich
ni ko mu nie u"a twia. Trze ba
sa me mu do ko pa% si$ do
swo jej au to stra dy, do swo ich
snów i s"o necz ni ków. I o tym
jest ta ksi!& ka. 

RO MA JE GOR

„NU
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W
k!ad du cho wie" stwa w roz -

wój kul tu ry i li te ra tu ry

na #l$ sku – to te mat VI Po wia -
to wej Kon fe ren cji Re gio nal nej
dla bi blio te ka rzy, na uczy cie li
i re gio na li stów. Na miej sce sym -
po zjum g!ów ny or ga ni za tor – Po -
wia to wa Bi blio te ka Pu blicz -
na w Gli wi cach z sie dzi b"
w Py sko wi cach – nie bez po wo -
du po now nie wy bra! go #cin ne
pro gi O#rod ka Edu ka cyj no -For -
ma cyj ne go Die ce zji Gli wic kiej
w P!aw nio wi cach, miesz cz" ce -
go si$ w dzie wi$t na sto wiecz nym
pa !a cu Bal le stre mów. Bo wiem
wy !"cz nie tu, w pi$k nej pa !a co -
wej ka pli cy, móg! od by% si$ wy -
j"t ko wy kon cert or ga no wy
w wy ko na niu prof. Ju lia na Gem -
bal skie go, wzbo ga ca j" cy spo -
tka nie. Kon fe ren cji, zor ga ni zo -
wa nej 16 pa& dzier ni ka ubie g!e go
ro ku, pa tro no wa li: sta ro sta gli -
wic ki Mi cha! Nie szpo rek oraz bi -
skup gli wic ki Jan Ko piec, a tak -
'e „Wia do mo #ci Po wia tu
Gli wic kie go”.

Ce lem ob rad by !o przed sta -
wie nie syl we tek du chow nych,
za rów no ka to lic kich, jak i pro -
te stanc kich, któ rzy swo j" dzia -
!al no #ci" i twór czo #ci" znacz nie
przy czy ni li si$ do roz wo ju kul -
tu ry i li te ra tu ry na (l" sku.
Wy bór po sta ci za s!u 'o nych dla
re gio nu, a tak 'e do bór pre le gen -
tów, któ rzy ze chcie li przy j"% za -
pro sze nie do udzia !u w na szej
kon fe ren cji, umo' li wi !y po zna -
nie nie w"t pli wie ma !o zna nych
ob sza rów w dzie jach li te ra tu ry #l" skiej,
b$ d" cej istot nym ogni wem re gio nal nej
kul tu ry. 

Wy k!ad in au gu ra cyj ny wy g!o si !a
dr hab. Ka ta rzy na Ta !u% z Uni wer sy te tu
(l" skie go. W swo im re fe ra cie Du cho -

wie" stwo ka to lic kie i pro te stanc kie a kul -

tu ra na #l$ sku za pre zen to wa !a naj wa' niej -
sze mo men ty w hi sto rii ziem #l" skich
w cza sach no wo 'yt nych, kie dy to g!ów nie
du cho wie) stwo wy zna cza !o kie run ki i ten -
den cje roz wo ju kul tu ral ne go.

Jed nym z cen niej szych klej no tów
skarb ca kul tu ry two rzo nej na (l" sku
w XVII wie ku by !a nie w"t pli wie twór czo#%
Jo han ne sa Schef fle ra (1624–1677), zwa ne -
go Anio !em (l" za kiem. Je go bio gra fi$
i dzie !a – ze szcze gól nym uwzgl$d nie niem
tych w"t ków, któ re za cho wa !y
do dzi# sto sun ko wo du '" 'y -
wot no#% – przed sta wi! w re fe -
ra cie Trwa !e dzie dzic two An ge -

lu sa Si le siu sa ks. dr hab. Mar cin
Worbs z Uni wer sy te tu Opol -
skie go. Dr Iza be la Kacz ma -
rzyk z Aka de mii Igna tia num
w Kra ko wie w re fe ra cie #l% za -

kiem b% d$c, #l% &a kom si% ako -

mo du j%. Twór czo'( Ada ma

Gda cju sza ja ko zwier cia d!o sie -

dem na sto wiecz nej 'l$ skiej

rze czy wi sto 'ci kul tu ro wej przy -
bli 'y !a uczest ni kom kon fe ren -
cji ka za nia „klucz bor skie go
fa ro rza” Ada ma Gda cju sza
(ok. 1610–1688), do któ rych
si$ ga j" po dzi# dzie) re li gio -

znaw cy, j$ zy ko znaw cy, ba da cze re to ry ki,
hi sto ry cy li te ra tu ry i mi !o #ni cy lo kal nej hi -
sto rii. Dy rek tor Ksi"' ni cy Cie szy) skiej
Krzysz tof Sze long za pre zen to wa! po sta%
ks. Le opol da Szersz ni ka (1747–1814), bi -
blio te ka rza, bi blio fi la i wiel kie go cie szy) -
skie go re for ma to ra, któ re mu za pó& nio ne,
pro win cjo nal ne wów czas mia stecz ko za -
wdzi$ cza swój awans do po zy cji „#l" skich
Aten”. Z ogrom nym za cie ka wie niem
uczest ni cy kon fe ren cji wy s!u cha li re fe ra -
tu prof. zw. dr. hab. Jac ka Lysz czy ny
z Uni wer sy te tu (l" skie go, któ ry scha rak -
te ry zo wa! oso b$ wiel kie go #l" skie go po ety
i po dró' ni ka ks. An to nie go Sta bi ka (1807–
1887), or$ dow ni ka praw na ro do wych i j$ -
zy ko wych lu du #l" skie go. Przed po !u dnio -
wy pa nel wy k!a dów za ko) czy !a pre zen ta cja

por tre tu Nor ber ta Bon czy ka
(1837–1893) Szko !a i na uczy -

cie le w bio gra fii oraz twór czo -

'ci ksi% dza Nor ber ta Bon czy ka

przed sta wio na przez dr. Nor -
ber ta Nie sto li ka z Aka de mii
Hu ma ni stycz no -Eko no micz -
nej w *o dzi.

Dru g" cz$#% wy k!a dów roz -
po cz$ !a dr We ro ni ka Paw !o -
wicz z Bi blio te ki (l" skiej, któ -
ra za pre zen to wa !a syl wet k$
b!. ks. Emi la Szram ka (1887–
1942), wy bit ne go ka p!a na,
pu bli cy sty, ba da cza hi sto rii
i kul tu ry (l" ska, zna ne go i ce -
nio ne go bi blio fi la, w!a #ci cie la
wspa nia !e go ksi$ go zbio ru si le -
sia ków. O wp!y wie du cho -
wie) stwa pro te stanc kie go
na roz wój kul tu ry i li te ra tu ry
na (l" sku Cie szy) skim mó -
wi! dr Jó zef Szy me czek z Uni -
wer sy te tu Ostraw skie go. Na to -
miast ks. dr Piotr Gó rec ki
z Fun da cji „Si le sia pro Eu ro pa”
przy po mnia! s!u cha czom po -
sta% zna ne go na zie mi gli wic -
kiej ks. Jo han ne sa Chrz"sz cza
(1857–1928) – ba da cza dzie -
jów Ko #cio !a na (l" sku. Re fe -
rat Ro la du chow nych, w tym

ks. Jo han ne sa Chrz$sz cza,

przy two rze niu mo no gra fii ma -

!ych miej sco wo 'ci na przy k!a -

dzie wsi Ko tu lin Be aty Gro chli,
na uczy cie la i re gio na li sty ze
Szko !y Pod sta wo wej w Ko tu -
li nie oraz pre zen ta cja no wej
ksi"' ki Hi sto ria oraz dzie dzic -

two kul tu ro we Ko tu li na i oko -

lic Be aty i Mar ci na Gro chlów za ko) czy -
!y kon fe ren cj$. T$ pu bli ka cj$ i in ne
wy daw nic twa re gio nal ne mo' na by !o na -
by% na sto iskach Cen trum Kul tu ry „Za mek
w Tosz ku” i agen cji re kla mo wo -wy daw ni -
czej „Vec tra”.

Na uczest ni ków cze ka !a jesz cze jed na
atrak cja – zwie dza nie pa !a cu z prze wod ni -
kiem, w któ re go wcie li! si$ ks. dr Kry stian
Worbs, dy rek tor O#rod ka Edu ka cyj no -
-For ma cyj ne go Die ce zji Gli wic kiej w P!aw -
nio wi cach. 

Po wia to wa Bi blio te ka Pu blicz na w Gli -
wi cach z sie dzi b" w Py sko wi cach (or ga ni -
zu j" ca kon fe ren cj$ we wspó! pra cy z Gmin -
n" Bi blio te k" Pu blicz n" w Ru dzi) cu
i przy wspar ciu fi nan so wym Sta ro stwa
Po wia to we go w Gli wi cach oraz Za rz" du

Od dzia !u Sto wa rzy sze nia Bi -
blio te ka rzy Pol skich w Ka to wi -
cach) ma po wo dy do sa tys fak cji,
po nie wa' spo tka nie na uko -
we – jak za pew nia li uczest ni -
cy – by !o owoc ne i sta no wi !o in -
spi ra cj$ do ba da) nad #l" skim
dzie dzic twem kul tu ro wym. 

Ma !o zna nych, acz kol wiek
nie zwy kle in te re su j" cych za -
gad nie) #l" skiej kul tu ry i li te -
ra tu ry jest jesz cze wie le.
Przed Po wia to w" Bi blio te k"
w Gli wi cach ko lej na (za pla no -
wa na na je sie) te go ro ku) kon -
fe ren cja re gio nal na, na któ r"
ju' dzi# za pra sza my. 

GRA +Y NA DIT TRICH

Z +YCIA
BIBLIOTEK

Powiatowa Biblioteka Publiczna w Gliwicach

Spotkanie bibliotekarzy,
nauczycieli

i regionalistów

W kon fe ren cji uczest ni czy li znaw cy przed mio tu, bi blio te ka rze, a tak &e
oso by za in te re so wa ne kul tu r$ #l$ ska

Spo tka nie u'wiet ni! kon cert or ga no wy prof. Ju lia na Gem bal skie go

F
o
t.

 G
r
a
 &y

 n
a
 D

it
 tr

ic
h

F
o
t.

 k
s
. 
K

r
y
 s
ti

a
n
 W

o
r
b
s



75

i! ty tom cy klu „Du chy woj ny”
Aloj ze go Ly ski, za ty tu "o wa ny
„W udr# ce na dziei. Wspo mnie nia

Wich ty Ochma no wej 1944-1966”, wy da -
ny w ro ku 2014 w Cie szy nie, jest przej mu -
j! c! opo wie $ci! o lo sach wdów po po le -
g"ych Gór no $l! za kach, wcie lo nych
w sze re gi We hr mach tu. Au tor, uro dzo ny
w ro ku 1942 w Boj szo wach na zie mi
pszczy% skiej, do sko na le w na szym re gio -
nie zna ny pi sarz, pu bli cy sta, spo "ecz nik
i ani ma tor kul tu ry, syn jed nej z nich, uka -
zu je udr# k# ocze ki wa nia na po wrót m# &a,
ku mu lu j! c! si# w s"o wach roz dzie ra j! cej
mo dli twy: „Nie opusz czej nos, Mat ko
Udryn czo nych! Niy opusz czej. Po mo gej
nom zno si' cli wo ta” i spraw „&e by sie ta
po wie ru cha jak noj pryn dzyj sko% czy "a”.

Jak wi da', ksi!& ka na pi sa na jest gwa r!,
a cli wo ta „t# sk no ta” i po wie ru cha „za wie -
ru cha”, wy ko rzy sta ne prze ze mnie w ty tu -
le dzi siej sze go od cin ka, ku mu lu j! ce tre $cio -
w! isto t# ca "ej opo wie $ci, to s"o wa
za czerp ni# te z jak &e prze past nych z"ó&
lek sy kal nych gwa ry boj szow skiej, po któ -
re Aloj zy Ly sko si# ga i z mi "o $ci!, i z li te -
rac kim ta len tem.

Do tych dwóch rze czow ni ków mo& na
do "! czy' jesz cze co nie mia ra, a ka& dy
z nich d(wi# czy nie tyl ko me lo di! gwa ro -
w!, ale i ja k!$ sze ro ko po j# t! po etyc ko $ci!:
ob dol („Jich my $li uciy k"y kaj$ da le ko
w mgli sty ob dol”), bo jon czek („To mek, ty
bo jóncz ku je dyn!”), bie go niok („Sta ry Lo -
sko by" gmin nym bie go nio kiym”), piyk no -
ta („Nic ino klynk n!' i dziyn ko wa' za ta
piyk no ta $wia ta”), won („Ale$ na ro bi "a wo -
nu tym ko "o czym!”, „)e by tak tyn won za -
le cio" kaj do na szych ch"op ców i przy wiód
jich do dom, cho' by ino na te $wiyn ta”),
po god ka („Kle po" d"u gi li ta ni je po go dek,
ja kich sie "od nij na uczy"”), ciy !o ba („Jak
przyj dzie kaj ko pa' w szcze rym po lu – ciy -
&o ba to &od no”), ob lycz („Noj wiyn cyj
w piyk nym ob ly czu ba bów sz"o, kie re sie
na go da' niy po ra dzi "y”), po wi cher („Co ty&
to wy ro bio tyn po wi cher? Jesz cze nom ta
bu da roz wa li!”, „Ist ny po wi cher z te go syn -
czy ska. Wszyn dy go pe" no”), ci ci de" ko
(„Mia "a przy wiy( masz kie ty i roz to maj te
ci ci de" ka na kri zbau”), ja #la („Ko% mio" co
prze gry(' w &"o bie i w ja $lach”), zo ci$ gacz -
ka („Co$ klu pie do okna. Bez stra chu od -
chy li "ach tro cha zo ci! gacz ka”), zy gar nik
(„Na pra wy niy po ra dza sie do pro si' zy gar -
ni ka”), szych ciorz („Ko le trze cij przy je cha li
mo ji szych cio rze – Lu dwik i sy nek”), po -
tu cha („M"o dym le pij niy do wa' po tu chy,
bo mo gom sie zbe stwi'”), ha jok, na pa stli -
wiec („Wiym, &e mój sy nek to &o dyn ha -
jok ani na pa stli wiec”), za !ar tek („Ha jok
i za &ar tek – niy by "o dnia, &e by ko mu niy
wy zwyr to"”), siup („No wy siup ch"op -
stwa mo i$' z wio sny na woj na”).

Do pe" ni' war to ten re jestr ta ki mi jesz -
cze cha rak te ry stycz ny mi dla gwar $l! skich
rze czow ni ka mi, jak p"acz ki „"zy”, ci mok
„ciem no$', zmierzch”, drach „prze no $nie
i &ar to bli wie o dziec ku; "o buz, urwis” (tak -
&e „la ta wiec”, „smok”), zmierz luch „cz"o -
wiek zmier z "y, czy li ma rud ny, nud ny,
przy kry”, klu ka „uchwyt przy ko "o wrot -
ku u stud ni”, „dr! &ek przy stud ni do wy -
ci! ga nia wo dy”, be bok „ma "o roz gar ni# -
ty, $la ma za ra”, mro kiew „chmu ra
desz czo wa”, pla skiyrz „p# cherz na r# ce,
na no dze”, stryk „stryj”, igracz ka, ba wi -
de" ko „za baw ka”. 

dzie% („Ma mo, dej cie mi to ope dzie' tak,
jak mi to To mek oklu dzi"”, „Wszyst ko jim
to oklud(, co cie spo tka "o”), zbaj stlo wa%
(„Ja kim$ kun stym zbaj stlo wo" se ra dio i co
ja ki$ czas s"u cho" go, &e by sie do wie dzie'
co$ prow dy o wo ji nie”), tromf n$% („Jo
mom ro bo ta, ro dzi na i chca mie' fraj no g"o -
wa – tromf non od rod ko wi To mek”), przy -
hal to wa% („Przy hal to wo" ko "ym, &e by sie
od nie go od kle ji'”), przy kwo la% („Wto niy
mel du je – przy kwo lo, a dlo ta kich, wiysz
kaj jest miej sce?”), go ra% („Go ra "o wra skla -
wym ogniym”), prze blyc sie („Po chwi li
nie bo ju& sie prze blo k"o na czy sto czyr wo -
ny ko lor”), za klech ta% sie („Wiysz,, chcia -
"a bych sie dzi sio za klech ta' do ko $cio "a”),
za smy czy% sie („Niy sta rej sie, ja ko$ sie za -
smy cza”), be re si% („Dzi sio przy $wi! -
tecz nym obie dzie Mar ta za cz"a spo mi na'
sta re dzie je. )o dyn ji niy be re si", bo ko& -
de mu by "o mi "o s"u cha' o na szych ch"o -
pach”), wra zo wa% („Jo sz"a za nim i wrqa -
zo wa "a do wio syn nej ziy mi krzy &ycz ki”),
opy ta% sie („Pój da sie opy ta'... Mo &e sie
co$ do wiym o na szych”), kro ka% „Nesz ka
niy miysz ka "a da le ko, po ra mi nut spo koj -
ne go kro ka nio”), rez kie ro wa%, dzi czy%
(„W tej ciy& kij ro bo cie mg! dziyn ko wa'
Bo gu, &e rez kie ru je ni mi ksi!dz, a niy ja -
ki esok. Niy dzi czy jich przy ko pa niu,
do spo koj nie po je$', tro cha dych no%'”),
zwy lyn ka% sie („Zwy lyn ka no do &y we go,
uciy k"a &ech do dom”), ciuch ta% („Ba by co$
ciuch ta jom pod no sa mi”), spo zo ro wa%
(„On mie te& sa po zo ro wo", ale niy od sko -
czy", niy opu $ci" gar di ny”), wy zdra dzi%
(„Niych te roz Aloj za wto in ny wy zdra -
dzi – by dzie na mie”), na po cha% sie („Ju&
prze sto" gru cha', ju& sie na po cho"”), spa -
trze% („A wa szej te $cio wej spa trza "ach
ma$' na te scho rza "e no gi”), usi "o wa%, prze -
po s"u cha% („Niy roz z bó lu tak usi "u jom, &e
te go prze po s"u cha' niy idzie”), up"a ki wa%
(„Mat ka up"a ki wa li ci cho”), po zro bi%
(„Roz dwa po zro bio" i na wie czór ka$ po -
le cio" ku ko le gom”), prze go da% („No, na -
re $cie kuch nia prze go da "a!”), wy ry chli% sie
(„Bab ko, jo mom! – wy ry chli" sie Loj zik”),
gi ba% sie („Gi bej cie sie! – na ko niec tej ner -
wo wej god ki brat po no gli"”), wy rz$ dza%
(„Ju& sie niy je den na dzio", jak mu wy rz! -
dzo"”), przy kwo li% („Mie te& jest ja ko$ ob -
co, Mat ko – przy kwo li "ach bab ce”), wy -
p#mi% sie („Na tych reszt kach ku chyn nych
&ech sie tak wy p$mi"”), prze brzy dza%
(„Wi dza to do brze u nie go i mu niy prze -
brzy dzom, bro% Bo &e”).

I wresz cie mo ja ulu bio na $l! ska ka te go -
ria gra ma tycz na – przy miot ni ki: czu chra -
ty („Czu chra te dym by”), okro pec ny („Okro -
pec ny zmierz luch”), wra skla wy („Go ra "o
wra skla wym ogniym”), roz to licz ny („Da -
lij jed nak du ma' niy da "y mi roz to licz ne far -
by nie ba”), uczym li wy („Wyn gla mi na zbiy -
ro" na ho" dzie uczym li wy Po tem pa”, „Jest
ra czyj spo koj ny, uczym li wy i do zgo dy”),
ma je rant ny („Mój ko cha ny sy nu, ju &e$ ma -
je rant ny”).

Po zwo li "em w dzi siej szym od cin ku tym
wszyst kim s"o wom wy brzmie', za nu rza j!c
je w sk"a dnio wy kon tekst, w pew nym
stop niu przy bli &a j! cy czy tel ni kom to na cj#
uczu cio w! do ko na nia Aloj ze go Ly ski. B# -
dzie ono mia "o w $l! skim pi $mien nic twie
przy na le& ne jej bar dzo wy so kie miej sce, bo
je go lek tu ra wy wo "u je do zna nia po ludz -
ku przej mu j! ce.

!

Przy wo "a nej w ty tu le cli wo cie „t# sk no -
cie” to wa rzy sz! w ksi!& ce Ly ski cza sow -
ni ki cli wi%, na cli wi% („Co jo sie na cli wia,
na szu kom my $la mi, w kie rej stro nie $wia -
ta sie ob ro co cie, czy $cie ca li i zdro wi, czy
&y je cie”) oraz przy miot nik i przy s"ó wek cli -
wy, cli wo („Niy roz ogrom nie cli wo by "o
za to bom”).

Do sad no $ci!, eks pre sj!, jak rów nie&
roz ma ito $ci! przed rost ków i przy rost ków
ró& ni! cych si# od od po wied ni ków pol sz -
czy zny ogól nej od zna cza j! si# i ta kie cza -
sow ni ki, jak wy bz dynk n$% („Edek te& kaj$
wy bz dynk non ku ko le gom”), uskar go -
wa% si& („Tak sie to sta ro Ochman ka
uskar go wa li, jak sie dzie li za p"a ka ni
przy oknie”), ze twa% („Jesz cze tro cha ze -
two, za nim bol sze wi ki znoj dom sie nad Wi -
s"om”), po l!y% („Po do ba ino zi ma po l&y,
pój dy my jak je dyn do cie pa nio oko pów”),
na po wa% („Ru szy" do staj ni, jak by ko nie
chcio" na po wa'”), za prze% („D(wiy rzi
do staj ni by "y za par te”), wy zwyr ta% (p. wy -
&ej: „Ha jok i za &ar tek – niy by "o dnia, &e -
by ko mu niy wy zwyr to"”), oklu dzi%, ope -

Cli wo ta w czas
po wie ru chy

P
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Mu zeum Miej skie 
w Ty chach 

przy go to wu je wy sta w! 
o Kre so wia nach

W ma ju 2015 ro ku w Mu zeum
Miej skim w Ty chach zo sta nie otwar -
ta wy sta wa po !wi" co na Kre so wia -
nom, któ rzy po II woj nie !wia to wej
osie dli li si" w Ty chach. Jak mó wi#
pra cow ni cy mu zeum, de cy du j#c si"
na przy go to wa nie tej wy sta wy ma j#
!wia do mo!$, jak te mat ten jest bli ski
wie lu ty sza nom i jak wie le emo cji mo -
%e wzbu dzi$. Dzia &a j# ce w Ty chach
To wa rzy stwo Mi &o !ni ków Lwo wa
i Kre sów Po &u dnio wo -Wschod nich
oraz Zwi# zek Sy bi ra ków dba j# o pa -
mi"$ o ro dzi mej zie mi, tra gicz nych
wy da rze niach z lat II woj ny !wia to -
wej, wy wóz kach w g&#b Ro sji oraz tak
zwa nej re pa tria cji.

Mu zeum Miej skie w Ty chach
z zwi#z ku z przy go to wy wa n# wy sta w#
po szu ku je do ku men tów, zdj"$, pa -
mi# tek ro dzin nych, de wo cjo na liów
i in nych przed mio tów przy wie zio -
nych przez Kre so wian do Ty chów.
Na wy sta wie zo sta n# rów nie% po ka za -
ne zdj" cia i do ku men ty po cho dz# ce
z okre su bez po !red nio po przy by ciu
do Pol ski (m.in. kar ty re pa tria cyj ne,
do ku men ty przy dzia &u miesz ka nia,
zdj" cia z mia stecz ka ba ra ko we go
w Ty chach, w któ rym cze!$ ro dzin
prze by wa &a w ocze ki wa niu na przy -
dzia& miesz ka nia).

Jak in for mu je Mu zeum, obiek ty
wy po %y czo ne na wy sta w" zo sta n#
zwró co ne po jej za ko' cze niu (wer ni -
sa% od b" dzie si" w ma ju 2015 ro ku, de -
mon ta% wy sta wy we wrze !niu 2015 ro -
ku). Ka% de wy po %y cze nie b" dzie
po twier dzo ne do ku men tem spo rz# -
dzo nym w mu zeum z in for ma cj# o ter -
mi nie zwro tu obiek tów.

Mu zeum Miej skie w Ty chach jest
za in te re so wa ne rów nie% przy j" ciem
obiek tów do w&a snych zbio rów oraz,
w przy pad ku du %ej ich war to !ci dla
hi sto rii mia sta, rów nie% ich za ku pem.
Cza su zo sta &o nie zbyt du %o. Mu zeum
zwra ca si" z ape lem nie tyl ko
do miesz ka' ców Ty chów, ale tak %e
do osób dys po nu j# cych ta ki mi obiek -
ta mi lub do ku men ta mi: „Dzi" ki Pa' -
stwa po mo cy b" dzie my mo gli po ka -
za$ hi sto ri" Kre so wian, któ rzy
osie dli li si" w Ty chach”.

Oso by mo g# ce po mów Mu zeum
w przy go to wa niu wy sta wy pro szo ne s#
o kon takt z Agniesz k# Ocie p# -We iss,
Dzia& Hi sto rii Mia sta Mu zeum Miej -
skie go w Ty chach, a.ocie pa@mu -
zeum.ty chy.pl, tel. 32 327 18 21
wew. 30

WIE S!A WA KO NO PEL SKA 

Je
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! Chór i or kie stra sym fo nicz na Aka de mii

Mu zycz nej w Ka to wi cach oraz pia ni sta Piotr

Sa !aj czyk wy ko na li pod czas kon cer tu po "wi# co -

ne go pa mi# ci Ka ro la Szy ma now skie go je -

go IV sym fo ni# kon cer tu j$ c$ op. 60 oraz Igo ra

Stra wi% skie go Sym fo ni# psal mów.

! Na sie dem na ste „Wio sen ne” spo tka nie oraz

pro mo cyj ny kon cert An ge li ki Sze pisz czak, któ re od -

by !y si# w ra mach cy klu „Przy ja cie le Bar ba ry i Sta -

ni s!a wa” za pra sza !o Mu zeum Hi sto rii Ka to wic.

! Mu zeum w Cho rzo wie za pra sza !o na „Nie -

dzie l# z Cho pi niem”, a wy ko naw ca mi kon cer tu by li

An na Le "niew ska – so pran i Ma te usz La sa to -

wicz – for te pian.

!Z oka zji 330. rocz ni cy uro dzin Ja na Se ba stia -

na Ba cha In sty tu cja Pro mo cji i Upo wszech nia nia

Kul tu ry „Si le sia” zorganizowa!a kon cer ty: wAka -

de mii Mu zycz nej w Ka to wi cach (wy st$ pi li El& bie -

ta Ste fa% ska – kla we syn, Ma ri ko Ka to – kla we syn,

To masz Po ta czek – flet tra ver so, An na 'li wa

– skrzyp ce ba ro ko we, Ma ciej Wulw – skrzyp ce ba -

ro ko we, El& bie ta Gór ka – al tów ka ba ro ko wa

i Kon rad Gór ka – wio lon cze la ba ro ko wa) oraz

w Fi lii „D$b” Miej skie go Do mu Kul tu ry „Ko szut -

ka” od by! si# kon cert w cy klu „Przy ka wie

o Ba chu”, pod czas któ re go wy st$ pi li El& bie ta

Grodz ka -(o pu szy% ska – so pran, Be non Ma li -

szew ski – ba ry ton i Woj ciech Stysz – for te pian i kla -

we syn. 

! Rów nie& w Mu zeum w Cho rzo wie od by! si#
wy k!ad pt. „Gra ni ce hi sto rii – hi sto ria bez gra nic”

wy g!o szo ny przez dr. Jac ka Kur ka. 

! In sty tu cja Pro mo cji i Upo wszech nia nia Mu -

zy ki „Si le sia” zor ga ni zo wa !a w Bi blio te ce 'l$ skiej

kon cert „Mu zy ka na dwa for te pia ny” z udzia !em

pia ni stów Da rii )u raw lo wej i Ar nol da Gniw ka.

„Gó rec ki/Au kso”

Dru ga p"y ta z se rii Mi strzo wie mu zy ki.
Po wy bit nej in ter pre ta cji utwo rów Woj cie cha
Ki la ra, Or kie stra AU KSO pod kie run kiem
Mar ka Mo sia zmie rzy "a si# z twór czo $ci%
Hen ry ka Mi ko "a ja Gó rec kie go.

P"y ta, wy da na przez In sty tu cj# Kul tu ry Ka -
to wi ce – Mia sto Ogro dów, za wie ra czte ry
utwo ry ka me ral ne kom po zy to ra: Pie $ni o ra -
do $ci i ryt mie op. 7, Trzy utwo ry w daw nym
sty lu, Kon cert na kla we syn i or kie str# smycz -
ko w% op. 40 oraz Ma "e re qu iem dla pew nej
po lki op. 66.

Cho& to tyl ko wy ci nek z je go bo ga tej spu -
$ci zny, wszyst kie s% wa' ny mi eta pa mi
w roz wo ju je go mu zy ki. Pie $ni o m"o do $ci
i ryt mie to je go m"o dzie( cze, awan gar do we
dzie "o jesz cze z lat 50. Skom po no wa ne
pra wie de ka d# pó) niej Trzy utwo ry w daw -
nym sty lu s% za ska ku j% cym zwro tem i si# -
gni# ciem do mu zy ki daw nej. Kon cert na kla -
we syn i or kie str# z 1980 ro ku jest po wro tem
do mu zy ki czy sto in stru men tal nej po la tach
kom po no wa nia utwo rów wo kal no -in stru -
men tal nych. Oba utwo ry do dzi$ s% jed ny -
mi z naj bar dziej po pu lar nych dzie" Hen ry -
ka Mi ko "a ja Gó rec kie go. Nie ina czej jest
z Ma "ym re qu iem dla pew nej po lki, któ re po -
wsta "o w szczy to wym okre sie po pu lar no $ci
kom po zy to ra, po $wia to wym suk ce sie je -
go III Sym fo nii.

W na gra niu p"y ty, obok Or kie stry Ka me -
ral nej Mia sta Ty chy AU KSO, wzi# li udzia"
zna ko mi ci so li $ci. Na for te pia nie gra An na
Gó rec ka oraz Jo an na Ga lon -Frant, na kla we -
sy nie s"u cha my Mar ka  To po row skie go.

Ma rek Mo$ o re per tu arze p"y ty: „Do mu -
zy ki ka me ral nej Hen ry ka Mi ko &a ja Gó -

rec kie go mam spe cjal ny sto su nek, bo za cz# -
&em j# gra$ jesz cze w Kwar te cie (l# skim,
a wi"c by &a w mo im %y ciu pierw sza,
przed utwo ra mi sym fo nicz ny mi. To, co
prze %y wa &em gra j#c So na ty czy Kwar te ty
smycz ko we Gó rec kie go, po mo g&o mi w zro -
zu mie niu ca &ej je go mu zy ki. Uwa %am utwo -
ry ka me ral ne Gó rec kie go za rów nie g&" bo -
kie wy po wie dzi, jak je go sym fo nie.
Szcze gól nie g&" bo k# wy po wie dzi# kom po -
zy to ra, i bar dzo mi bli sk#, jest Ma &e re qu -
iem. Za uro czo ny je stem tak %e Pie !nia mi
o ra do !ci i ryt mie, si &# te go utwo ru i barw -
n# in stru men ta cj#. To utwór nie cz" sto wy -
ko ny wa ny, któ ry mi mo wie ku brzmi !wie %o
i dy na micz nie.”

Kon cert pro mu j% cy no w% p"y t# Or kie -
stry Ka me ral nej Mia sta Ty chy AU KSO
pod dy rek cj% Mar ka Mo sia od by" si# 27 mar -
ca w Sa li kon cer to wej NO SPR. W pro gra mie
zna la z"y si# kom po zy cje Hen ry ka Mi ko "a ja
Gó rec kie go Trzy utwo ry w daw nym sty lu oraz
Kon cert na for te pian i or kie str" smycz ko w#
op. 40 w wy ko na niu An ny Gó rec kiej a tak -
'e Se re na da na or kie str" smycz ko w# op. 48
Pio tra Czaj kow skie go. 

Go $ciem spe cjal nym kon cer tu by "a 'o na
Kom po zy to ra Ja dwi ga Gó rec ka. 

Or ga ni za to rem kon cer tu by "a In sty tu cja
Kul tu ry Ka to wi ce Mia sto ogro dów. 

Kon kurs kom po zy tor ski roz strzy gni# ty

25 mar ca ju ry kon kur su na hej na" i za wo -
"a nie Mu zeum *l% skie go w Ka to wi cach wy -
"o ni "o zwy ci# skie kom po zy cje. Po burz li wych
ob ra dach wy bra no utwo ry, któ re od po wia da -
"y wy ma ga niom kon kur so wym i ze wzgl# -
du na swo je wa lo ry ar ty stycz ne oraz brzmie -
nie zy ska "y naj wi#k sz% przy chyl no$& ko mi sji. 

Cz"on ko wie ju ry – Iza be la Ko sow ska, dy -
rek tor Cen trum Kul tu ry Ka to wi ce im. Kry -
sty ny Bo che nek, Adam We so "ow ski, dy rek -
tor ge ne ral ny Mi# dzy na ro do we go Fe sti wa lu
im. Grze go rza Ger wa ze go Gor czyc kie go,
Adam Go dziek, or ga ni za tor mi# dzy na ro do -
wych wy da rze( mu zycz nych oraz Be ata
Bie niek, kie row nik Dzia "u Pro mo cji Mu -
zeum *l% skie go i Adam Ko wal ski, dy rek tor
Cen trum Sce no gra fii Pol skiej Od dzia "u
Mu zeum *l% skie go, pod prze wod nic twem
Jo an ny Wnuk -Na za ro wej, dy rek tor na czel -
nej i pro gra mo wej Na ro do wej Or kie stry
Sym fo nicz nej Pol skie go Ra dia w Ka to wi -
cach – spo $ród 35 po praw nie zg"o szo nych
pod wzgl# dem for mal nym utwo rów za naj -
lep szy uzna li hej na" au tor stwa Jo an ny Stra -
mik. 

Utwór, w opi nii osób oce nia j% cych, wy ró' -
nia si# ryt mem i me lo di% o ar che ty picz nym
cha rak te rze czy tel nym dla ka' de go Eu ro pej -
czy ka. Sym bo li zu je jed no$&, bra ter stwo
i za ch# t# do wspó" dzia "a nia, wpi su j%c *l%sk
w po nadre gio nal n% wspól no t#. Kom po zy cja
zo sta nie wy ko na na po raz pierw szy z wie -
'y wy ci% go wej szy bu „War sza wa” pod czas
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!W kon cer cie „Ko bie ty – mo ja mi !o"#” IPiUM „Si -

le sia”, któ ry od by! si$ w Miej skim Do mu Kul tu ry „Ko -

szut ka” wy st% pi li „Pa we! Bro &ek – te nor, Ra fa! Paw -

nuk – bas i Ka ta rzy na Rze szu tek – for te pian pre zen tu j%c
utwo ry W. A. Mo zar ta, P. Czaj kow skiego, G. Do ni zet -

tiego, G. Ver diego, J. Mas se ne ta i in nych kom po zy to rów. 

!W Ga le rii Fo to gra fii B&B pre zen to wa na by !a wy -

sta wa fo to gra fii Pio tra Tar go sza pt. „Pej za& ma gicz ny”. 

!Wy sta wa gra fi ki „Po mi$ dzy” Mi cha li ny Waw rzy -

czek -Kla sik – pra cow ni ka na uko we go Aka de mii

Sztuk Pi$k nych w Ka to wi cach pre zen to wa na by !a w mar -

cu w Ga le rii Eks pe ry ment Mi$ dzy na ro do we go Cen -

trum Sztuk Gra ficz nych w Kra ko wie.

!Mu zeum Miej skie w Ty chach przy go to wa !o warsz -

ta ty oraz po ka zy na wi% zu j% ce do tra dy cji i sym bo li -

ki 'wi%t Wiel ka noc nych.

! Jo an na Stro( ska -Przy by !a zAr chi wum Pa( stwo -

we go w Ka to wi cach, Od dzia! w Pszczy nie wy g!o si !a

w Mu zeum Miej skim w Ty chach pre lek cj$ „Re kla ma

d)wi gni% han dlu – pa pie ry fir mo we "l% skich za k!a -

dów 1847-1937”.

!W Ga le rii Dru gie go Pla nu Do mu Kul tu ry w Ryb -

ni ku -Chwa !o wi cach mo& na by !o ogl% da# wy staw$ fo -

to gra fii To ma sza Wo) ne go pt. „Ak cja hu ma ni tar na”.
!Zwi% zek Pol skich Ar ty stów Okr$g Ka to wic ki przy -

go to wa! wy sta w$ ma lar stwa Iwy Kru czow skiej -Król za -

ty tu !o wa n% „Czas ogro dów”.

!Do 19 kwiet nia w sza le cie pu blicz nym w Ty chach

przy alei Nie pod le g!o "ci mo& na by !o ogl% da# in sta la cj$
au tor stwa Alek san dry Wa sil kow skiej, sta no wi% c% cz$"#
wy sta wy „Pro jekt Me tro po lis”, któ ra jed no cze "nie

od by wa !a si$ w no wym Mu zeum 'l% skim, Ko pal ni Gu -

ido w Za brzu oraz w Cen trum Sztu ki Wspó! cze snej

Kro ni ka w By to miu.

! „Me lan cho ly&Gun” – wy sta wa fo to gra fii au tor -

stwa Ada ma Si ko ry – ope ra tor fil mo wy i te le wi zyj ny,

fo to gra fik i pla styk, pre zen to wa na jest od 13 mar ca br.

w In sty tu cie Mi ko !ow skim. 

! Pol skie To wa rzy stwo Ewan ge licz ne Od dzia!
w Ka to wi cach oraz pa ra fia ewan ge lic ka Zmar twych -

wsta nia Pa( skie go za pra sza !y na pro jek cj$ fil mu

„Mu zy ka i ci sza” po "wi$ co ne go Ja no wi Sztwiert ni w 75.

rocz ni c$ "mier ci kom po zy to ra, a tak &e na spo tka nie z re -

&y ser k% fil mu Dag ma r% Drza zg%
! Mu zeum Miej skie w Ty chach po szu ku je pa mi% -

tek do po wsta j% ce go Mu zeum Spor tu, któ re zo sta nie

otwar te w pa) dzier ni ku te go ro ku.

! W ra mach ju bi le uszu 250-le cia te atru pu blicz -

ne go w Pol sce oraz pro jek tu „Do tknij Te atru” w ka -

to wic kim Te atrze Lal ki i Ak to ra Ate neum, 28 mar -

ca w Ga le rii Ate neum od by !o si$ „Czy ta nie

te atru – dla do ro s!ych” – ka me ral nej sztu ki Krzysz -

to fa Bi zia „La ment w Ga le rii” w re &y se rii Ire ny Jó -

ze fiak.

uro czy sto !ci otwar cia no wej sie dzi by Mu -
zeum "l# skie go.

W!ród za wo $a% mu zycz nych, czy li krót -
kich, mak sy mal nie 5-se kun do wych sy gna -
$ów, naj lep szym zda niem ju ry oka za$ si&
utwór au tor stwa Alek san dra Han sli ka. „To
ory gi nal ne po $# cze nie ar cha izu j# cej har mo -
nii i fak tu ry z bez pre ten sjo nal n# me lo -
di# – otwar t#, za pra sza j# c# do spo tka nia”
– orze kli cz$on ko wie ko mi sji. In spi ra cj#
do wzi& cia udzia $u w kon kur sie Mu zeum "l# -
skie go by $a dla au to ra po sta' je go dziad ka,
Paw $a Han sli ka, dzia $a cza ple bi scy to we go
i bli skie go wspó$ pra cow ni ka Woj cie cha
Kor fan te go, z któ rym za $o (y$ pierw sz# pol -
sk# ga ze t& na "l# sku („Gór no !l# zak”).

Jo an na Stra mik jest ab sol went k# Wy -
dzia $u Na uk Eko no micz nych Po li tech ni ki
Ko sza li% skiej. Uwiel bia mu zy k& (zw$asz cza
s$u cha nie, !pie wa nie i ko lek cjo no wa nie ulu -
bio nych utwo rów). Pa sj# t# za ra zi $a si&
od sio stry i szwa gra, któ rzy zaj mu j# si& mu -
zy k# za wo do wo. 

Alek san der Han slik jest uczniem prof. An -
to nie go Sza fran ka, twór cy ryb nic kiej Szko -
$y Mu zycz nej, ab sol wen tem Wy dzia $u Au -
to ma ty ki i In for ma ty ki na Po li tech ni ce
"l# skiej i Uni wer sy te tu New ca stle (Wiel ka
Bry ta nia). Z mu zy k# zwi# za ny jest od dzie -
ci% stwa po przez swo je go oj ca, któ ry by$
mi $o !ni kiem tej dzie dzi ny sztu ki oraz przy -
ja cie lem wie lu zna nych !l# skich mu zy ków.
Obec nie gry wa dla przy jem no !ci z przy ja ció$ -
mi z Aka de mii Mu zycz nej. 

Kszta!t rze czy: lec tu re per for man ce

Cen trum Sce no gra fii Pol skiej Od dzia$ Mu -
zeum "l# skie go za pra sza $o do udzia $u w nie -
zwy k$ym po $# cze niu wy k$a du, cho re ogra fii
oraz per for man ce’u, któ ry od by$ e si& 19 mar -
ca w prze strze niach wy sta wien ni czych no wej
sie dzi by mu zeum. Pro jekt z cy klu Mi to lo gie
In du strial nej Prze strze ni: „Kszta$t rze czy” re -
ali zo wa ny jest w ra mach te go rocz nej, III edy -
cji Fe sti wa lu No wej Sce no gra fii (21–27
wrze !nia 2015 r.) or ga ni zo wa nej wspól nie
z Te atrem "l# skim im. St. Wy spia% skie go oraz
In sty tu cj# Fil mo w# Si le sia Film.   

„Kszta$t rze czy” to opo wie!' o w& glu i por -
ce la nie z per spek ty wy ko bie ty lub ko bie cie
de dy ko wa na. )e% ska cz&!' pro ce su tech no -
lo gicz ne go, to ko bie ce try bi ki w ma szy nie
pro duk cyj nej. Miej sce pra cy ro bot nic to
KWK „Ka to wi ce” i Fa bry ki Por ce la ny „Gie -
sche”, Por ce la ny "l# skiej. Przed si& wzi& cie
z po gra ni cza sce no gra fii, pra cy na uko wej,
cho re ogra fii wspó$ cze snej, fil mu i dzia $a%
spo $ecz nych. 

Pro jekt za k$a da ze sta wie nie ze so b# pla -
nów obu za k$a dów pra cy i przyj rze nie si& te -
mu, w ja ki spo sób te prze strze nie by $y
ge ne ro wa ne przez sys tem pro duk cji skon stru -
owa ny przez m&( czy zn&. Jest to pró ba ana -
li zy stra te gii funk cjo no wa nia w sys te mie p$ci
pra cow ni ków/pra cow ni czek. Bo gu ci ce roz -

pi& te po mi& dzy por ce la n# a w& glem to pod -
sta wo wa o! po szu ki wa% „prze $a mów”, sy tu -
acji nie oczy wi stych, gra nicz nych, post p$ cio -
wych, post hu ma ni stycz nych, miejsc sty ku
i nie przy sta wal no !ci cia $a do prze strze ni, cia -
$a do j& zy ka itd. 

Pierw szy mo du$ pro jek tu to lec tu re per for -
man ce: spo tka nie dwóch j& zy ków – ba daw -
cze go i ar ty stycz ne go. Na po zio mie form:
ta% ca i wy k$a du, ale rów nie( we wn#trz ka( -
dej z nich – cia $o ba da j# ce ma te ri& opi sy wa -
n# przez j& zyk wy k$a du na uko we go oraz wy -
k$a du u(y wa j# ce go me ta for do na kre !le nia
kszta$ tu rze czy. Ze sta wio ne zo sta $y ze so b#
pla ny, ma te ria $y ar chi wal ne i po wsta$ lec tu -
re per for man ce, w któ rym ba dacz ka kon stru -
owa $a wy k$ad w opar ciu o za sta ne *ró d$a itd.
z per spek ty wy za mie rzo ne go dy stan su, do -
ty cz# ce prze strze ni w uj& ciu teo rii p$ci kul -
tu ro wej i jej funk cji w sys te mie pra cy.
Z dru giej stro ny per for mer ka, tan cer ka swo -
imi na rz& dzia mi pod okiem cho re ogra fa
stwo rzy $a in sta la cj& / lec tu re per for man ce. 

Re (y se rem i cho re ogra fem a tak (e ar che -
olo giem by$ Ra fa$ Urbac ki, ba dacz k# –
Mar ta Ko na rzew ska, tan cer k# – So nia Egner. 

Pó! noc/Po !u dnie w Ga le rii Szyb Wil son

6 mar ca w ga le rii „Szyb Wil son” od by$ si&
wer ni sa( Pó$ noc/Po $u dnie – ar ty !ci z dwóch
bie gu nów Pol ski. Na ol brzy miej po wierzch -
ni po nad 2000 m kw. za go !ci $o 62 ar ty stów
z kr& gów aka de mic kich, sku pio nych wo kó$
Wy dzia $u Ma lar stwa Aka de mii Sztuk Pi&k -
nych w Gda% sku i Wy dzia $u Ar ty stycz ne go
Aka de mii Sztuk Pi&k nych w Ka to wi cach.
Swo imi twór czy mi do ko na nia mi zmie rzy li si&
nie tyl ko ze so b# na wza jem, ale i z rzad ko
spo ty ka n#, nie $a tw# dla te go ro dza ju pre zen -
ta cji prze strze ni# ga le ryj n#. W Ga le rii Szyb
Wil son kró lo wa $o za tem ma lar stwo, ale te(
dzie $a, któ re uwal nia j#c si& od kla sycz nej po -
wierzch ni p$ót na, znaj du j# spe$ nie nie w for -
mie ró( no rod nych obiek tów, in sta la cji mul -

ti me dial nych lub vi deo -ar tu. Naj wy( szy po -
ziom ar ty stycz ny gwa ran to wa $y na zwi ska kla -
sy ków pol skie go ma lar stwa wspó$ cze sne go.
Tu( obok nich po ja wi $y si& wscho dz# ce
gwiaz dy naj m$od sze go po ko le nia, któ rych na -
zwi ska po ja wia j# si& w me diach, w kon tek -
!cie naj wa( niej szych wy da rze% i na gród ar -
ty stycz nych o za si& gu mi& dzy na ro do wym.
W wy sta wie wzi& li udzia$: z ASP KA TO WI -
CE / Wy dzia$ Ar ty stycz ny, Ka te dra Ma lar -
stwa, Ry sun ku i Rze* by: Ja kub Ada mek, Zbi -
gniew Blu kacz, S$a wo mir Brzo ska, Ka zi mierz
Cie !lik, An to ni Cy gan, Jo la Ja strz#b, Ja nusz
Kar bow ni czek, Szy mon Ko by larz, Piotr
Kos sa kow ski, An to ni Ko wal ski, Do mi ni ka
Ko wy nia, Alek san der Ko ze ra, Ma ciej Lint -
t ner, Pa we$ Men drek, Mi cha$ Mi nor, Mo ni -
ka My siak, Mo ni ka Pa nek, Aga Pio trow ska,
Ma$ go rza ta Ro ze nau, Ja cek Ry ka $a, Krzysz -
tof Rze* ni czek, Han na Si tarz, Mi cha$ Sman -
dek, Pa we$ Sze ibel, Aga ta Szy ma nek, Le s$aw
Te tla, An drzej To bis, Ire ne usz Wal czak, Pau -
li na Wal czak, Mi $osz Wnu kow ski, Jo an na
Zdzie nic ka. ASP w Gda% sku Wy dzia$ Ma lar -
stwa re pre zen to wa li: Ja ro s$aw Bau', Hen ryk
Cze !nik, Ro bert Flor czak, Ro man Ga jew ski,
Agniesz ka Ge war tow ska, Krzysz tof Glisz -
czy% ski, Ma ciej Gor czy% ski, Alek san dra
Jad czuk, Piotr Jó ze fo wicz, An drzej Kar -
masz, Ja cek Kor nac ki, An na Kró li kie wicz,
S$a wo mir Lip nic ki, Prze my s$aw +o pa ci% ski,
Te re sa Misz kin, Ma rek Mo del, Mie czy s$aw
Ol szew ski, Je rzy Ostro gór ski, Ja kub Pie le -
szek, Krzysz tof Po lkow ski, An na Re inert, Ar -
ka diusz Syl we stro wicz, Ma ria Tar go% ska, An -
na Wa li gór ska, Ma riusz Wa ras, Alek san der
Wi dy% ski, Ma rek Wrze si% ski, Mar cin Za wic -
ki, Ja cek Zdy bel, Aga ta Zie li% ska -G$o wac ka,
Jó zef Czer niaw ski.

„Me lan cho ly&Gun”

Wy sta wa fo to gra fii au tor stwa Ada ma Si -
ko ry pre zen to wa na jest od 13 mar ca br. w In -
sty tu cie Mi ko $ow skim. Adam Si ko ra jest 
ope ra to rem fil mo wym i te le wi zyj nym, fo to -
gra fi kiem i pla sty kiem, uro dzo nym w 1960
ro ku w Mi ko $o wie. Jest tak (e re (y se rem,
sce na rzy st#, ma la rzem, pe da go giem, dok to -
rem sztu ki fil mo wej zwi# za nym z Wy dzia -
$em RTV Uni wer sy te tu "l# skie go. Rok -
rocz nie na prze $o mie lu te go i mar ca In sty tut
or ga ni zu je wy sta wy te go ar ty sty.
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Pi!k ni czter dzie sto let ni 
bielsz cza nie

Biel scy zdol ni, wiecz nie m!o dzi i pi"k -

ni czter dzie sto let ni wci#$ szu ka j# swych pe -

ere low skich ko rze ni. Sta ra j# si" do nich

wró ci%, opi sa%, wy !o wi% sens po ko le nio -

we go i lo kal ne go za ra zem do &wiad cze nia.

Pierw szym, któ ry roz li cza! si" z ustro jo wy -

mi „grze cha mi” m!o do &ci, by! Ar tur

Pa !y ga. W 2009 r. na biel skiej sce nie dra -

ma tycz nej – z re $y se rem Pio trem Ra taj cza -

kiem – wy sta wi! spek takl „Tak wie le prze -

szli &my, tak wie le przed na mi”. So cja lizm

lat 70. i 80. uj#! w ra my prze $y cia ró wie -

&ni cze go. Sta wia! py ta nia o to, kto jest

kom ba tan tem? Ci, któ rzy si" bun to wa li, czy

ci, któ rzy w po cie czo !a bu do wa li so cja -

lizm, $e by mo g!y prze trwa% dzie ci… 

Dr hi sto rii sztu ki Ewa Ja no szek na pi sa -

!a do Ka len da rza Be skidz kie go tekst o tych

sa mych cza sach, sku pia j#c si" jed nak

na lo kal nym ge nius lo ci. In te re so wa! j#
zw!asz cza wp!yw lat mi nio nych na re la cje

oso bi ste oraz prze mia ny biel skiej ar chi tek -

tu ry i sub stan cji urba ni stycz nej. W spek -

ta klu A. Pa !y gi „biel sko&%” nie mia !a
ja kie go& istot ne go zna cze nia. Je &li si"
biel skie re alia uwi docz nia !y, mu sia !y na -

gi#% si" do po t" gi uni wer sal nych do -

&wiad cze'. Ina czej by !o w tek &cie Ewy Ja -

no szek, a szcze gól nie – Ire ny (wi tal skiej.

W cza sach „po wszech nej szcz" &li wo &ci”

istot ny by! nie tyl ko czas, ale i miej sce. 

Ire na (wi tal ska ze swo j# – wy pro du ko -

wa n# przez Fon da zio ne Te atro Pie mon -

te Eu ro pa – sztu k# „Pra wie -raj” („Qu -

asi -Pa ra di so”) w re$. Ro ber ta Ta lar czy -

ka de biu to wa !a 24 lu te go na sce nie Te atro

Astra w Tu ry nie i 6 mar ca na Sce nie

w Ma lar ni Te atru im. St. Wy spia' skie go

w Ka to wi cach. W jej wi zji &wia ta so cja -

li stycz na prze sz!o&% za le $e% mu sia !a za -

rów no od cza su, jak i prze strze ni. Bo ha -

ter ka sce nicz nej opo wie &ci uro dzi !a si"
w dniu trium fu re pre zen ta cji Pol ski

nad W!o cha mi (2:1) pod czas pa mi"t -
nych mi strzostw &wia ta w Niem czach

w 1974 r. Przy sz!a na &wiat w mie &cie,

w któ rym w!a &nie roz po cz" to pro duk cj"
ma !ych fia tów! Po ja wie nie si" w Wa ty ka -

nie pol skie go pa pie $a (zwi# za ne go zresz -

t# licz ny mi wi" za mi z Biel skiem -Bia !#
i oko li c#) wy pe! ni !o wi ze ru nek prze zna -

cze nia. Kon fron ta cji i wspól no ty pol sko -

-w!o skiej. Po rów na' so cja li stycz ne go

ra ju z w!o skim Pa ra di so. Wspól no ty lo -

sów pod da cha mi Wa ty ka nu… na dro dze

do zjed no czo nej Eu ro py. 

My &l", $e tu ry' ski widz jest za do wo lo -

ny i mo $e na wet za sko czo ny ro l#, ja k# Ita -

lia, a oso bli wie sto li ca Pie mon tu, ode gra -

!a w tak poj mo wa nej hi sto rii Pol ski. Raj

jed nak – na wet w!o ski – ma to do sie bie,

$e si" roz st" pu je przy pierw szej pró bie wej -

&cia. My &l", $e pol ski widz ju$ tak za do -

wo lo ny nie b" dzie. Dzie !o Ire ny (wi tal skiej

wpi su je si" bo wiem w ten nurt wspó! cze -

snej dra ma tur gii, któ ra z dra ma tur gii re -

zy gnu je. Wie lu twór ców wo li si" cz" &ciej

po s!u $y% tym, co Ame ry ka nie okre &la j#
ja ko tel ling, za miast ko rzy sta% z bar dziej

dra ma tur gicz ne go „sho win gu”. 

Ow szem jed na z ko' co wych scen,

zwie' czo na mo dli tw# – oso bi st#, „pa pie -

sk#”, jest nie ocze ki wa na. Li ry ka pod no -

si do ran gi li te rac kiej pro z" wspo mnie'.
JAN PI CHE TA

! 1 mar ca ar ty !ci TL Ba nia lu ka zre ali zo wa li
pre mie r" „Baj ki o szcz" !ciu” Iza be li De gór skiej
w re#. Le cha Choj nac kie go. 

! Ga le ria $ro do wisk Twór czych pre zen to -
wa %a w mar cu wy sta w" pt. „Biel sko XXI – ta -
ki pej za#”. 

! Zwy ci"z c&XXI Ogól no pol skie go Kon kur -
su Ma lar stwa Nie pro fe sjo nal ne go im. Igna ce go
Bie' ka zo sta% Hen ryk Recz ko z Kóz. 

! 27 mar ca w Ga le rii Biel skiej BWA 
od by %o si" spo tka nie z lau re ata mi na gro dy 
pre zy den ta Biel ska -Bia %ej „Ikar” 2014” 
– Mag da le n& Le gend( i Krzysz to fem Ma cie -
jow skim. 

! Piotr De spe rak z ZSP w Cz" sto cho wie zo -
sta% lau re atem Grand Prix XII Ogól no pol skie -
go Bien na le Ry sun ku i Ma lar stwa Uczniów
$red nich Szkó% Pla stycz nych or ga ni zo wa ne go
przez ZSP w Biel sku -Bia %ej. 

! Do 12 kwiet nia w Ga le rii Biel skiej BWA po -
trwa wy sta wa pa ste li Ewy Su ro wiec -Bu trym pt.
„Przy po mnie nie”. 

! W Ga le rii Biel skiej BWA za pre zen to wa no
fil my na gro dzo ne pod czas XXIII Eu ro pej skie -
go Fe sti wa lu Fil mo we go Eu ro shorts 2014 oraz
dzie %a fe sti wa lu fil mów krót ko me tra #o wych
Short Wa ves. 

! 20 mar ca swo je „Wier sze wy bra ne” pro mo -
wa% w Ksi&# ni cy Be skidz kiej je den z naj bar dziej
ory gi nal nych po etów „No wej Fa li”, cie szy nia nin
Je rzy Kron hold. 

! „)& czy nas sztu ka” to ty tu% wy sta wy prac
ma lar skich, ry sun ków i gra fik Ju lia na Fa %a ta, Ja -
ku ba Gla sne ra, Szy mo na Glu ec kli cha, Ber thol -
da i Vin cen ta Oczków, Her thy Strzy gow skiej,
Hel mu ta Tur ka i in. twór ców z ko lek cji w%a snej
Mu zeum Hi sto rycz ne go w Biel sku -Bia %ej, któ ra
po trwa tam do 19 kwiet nia br. 

Raz w ro ku

A! trzy Z"o te Ma ski – na gro dy ar ty stycz ne
Mar sza" ka Wo je wódz twa #l$ skie go – otrzy ma li
w tym ro ku ar ty %ci zwi$ za ni z te atra mi Biel ska -
-Bia "ej. Z"o t$ Ma sk$ w ka te go rii spek ta klu dla
m"o dych wi dzów na gro dzo no przed sta wie nie
„Pier %cie& i ró !a” W.M. Thac ke raya w re !y se -
rii Paw "a Aigne ra zre ali zo wa ne w TL Ba nia lu -
ka. Za ty tu "o w$ wo kal no -ak tor sk$ ro l' m' sk$
w spek ta klu „Zor ba” J. Ste ina i J. Kan de ra w re -
!y se rii Wi tol da Ma zur kie wi cza na de skach
Te atru Pol skie go na gro d' otrzy ma" To masz
Lo rek. Za sce no gra fi' do spek ta klu „Kró lo wa
Mar got. Woj na sko& czy si' kie dy%” To ma sza J' -
ko ta i Woj cie cha Fa ru gi w re !y se rii te go dru -
gie go Z"o ta Ma ska przy pa d"a Aga cie Skwar -
czy& skiej. Ten spek takl tak !e zre ali zo wa no
na biel skiej sce nie dra ma tycz nej. W gro nie no -
mi no wa nych zna le( li si' po nad to Gra !y na Bu" -
ka (za ro l' w „Zor bie”), Da ria Po la sik (za ro -
le w „Ifi ge nii” i „Na ta szy”), Ka zi mierz Cza pla
(za ro l' w „Kró lo wej Mar got”), Grze gorz Po -
li ci& ski (za sce no gra fi' do „Zor by”) i Wi told
Ma zur kie wicz (za re !y se ri' „Zor by”). Z oka -
zji Dnia Te atru pre zy dent Biel ska -Bia "ej przy -
zna" swo je na gro dy. Otrzy ma li je: Lu cy na
Syp niew ska, Kry sty na Po p"aw ska, Krzysz tof
Byr ski, Jo an na Fe ikisz oraz Ire ne usz Je ziak.
Pod czas uro czy sto %ci w Ba nia lu ce %ro do wi sko
ar ty stycz ne Biel ska -Bia "ej przy zna "o Na gro d'
Ar ty stycz n$ ZASP w Biel sku -Bia "ej „Laur
Mie czy s"a wa Dem bow skie go”. Laur otrzy ma"
ak tor Ba nia lu ki To masz Syl we strzak za ro l' ty -
tu "o w$ w spek ta klu „W$!”.

„Art Dan ce” trium fu je

Ze spó" ta& ca wspó" cze sne go „Art Dan ce”
z biel skiej Ku bi szów ki w ci$ gu mie si$ ca dwu -
krot nie zwy ci' !y" w ogól no pol skich kon kur sach
ta necz nych. 28 lu te go zdo by" Pu char Dy rek to -
ra MDK w Biel sku -Bia "ej dla naj lep sze go ze -
spo "u XI Zi mo wych Im pre sji Ta necz nych

w Ha"c no wie, w któ rych star to wa "y 42 gru py
re pre zen tu j$ ce ta niec wspó" cze sny, jaz zo wy, di -
sco, hip -hop, te atr ta& ca, a na wet ta niec to wa -
rzy ski. Kie row nicz ka ze spo "u „Art Dan ce”
El! bie ta Bar wic ka zo sta "a uho no ro wa na ty tu -
"em naj lep sze go cho re ogra fa fe sti wa lu. 

26 mar ca na to miast „Art Dan ce” zdo by"
pierw sze miej sce w VIII Ogól no pol skim Tur -
nie ju Ta& ca No wo cze sne go „Po wer Dan -
ce 2015” w ka to wic kim Pa "a cu M"o dzie !y.
Ze spó" prze ko na" ju ro rów obu kon kur sów
ory gi nal n$ cho re ogra fi$ z bar dzo in te re su j$ cy -
mi roz wi$ za nia mi for mal ny mi pro gra mu
El! bie ty Bar wic kiej pt. „Daj mi, lo sie…”.
Ar tyst ki ze spo "u wy ra !a j$ swo je emo cje m.in.
przy po mo cy j' zy ka mi go we go. 

Ma la rze do farb!

Mi ni ster kul tu ry Ma" go rza ta Omi la now ska
ob j' "a pa tro nat ho no ro wy nad XLII Bien na le
Ma lar stwa „Biel ska Je sie& 2015” i jest tak !e
fun da to rem Grand Prix „Biel skiej Je sie ni”
(30 tys. z"). Zg"o sze nia do kon kur su i pra ce ar -
ty stów przyj mu je or ga ni za tor Ga le ria Biel ska
BWA do 30 kwiet nia br. Og"o sze nie wy ni ków
kon kur su i otwar cie wy sta wy za pla no wa no
na 27 li sto pa da 2015 r. No wo %ci$ te go rocz nej
edy cji b' dzie opro wa dza nie ju ror skie po wy -
sta wie na st'p ne go dnia po wer ni sa !u. Ku ra tor -
k$ wy sta wy b' dzie Gra !y na Cy bul ska. Re gu -
la min bien na le, kar t' zg"o sze nia, ter mi narz
kon kur su i wy sta wy, a tak !e in for ma cje o za -
sa dach g"o so wa nia in ter ne to we go, pu li na gród
itp. mo! na po bra) ze stron in ter ne to wych.
Po raz dru gi w hi sto rii pra ce mo g$ nad sy "a) tak -
!e ar ty %ci bez dy plo mu uczel ni ar ty stycz nej,
a naj cie kaw sze dzie "a b' d$ wy bie ra) in ter nau -
ci w g"o so wa niu on li ne za po %red nic twem stro -
ny in ter ne to wej „Biel skiej Je sie ni”. Jak twier -
dzi dy rek tor ka Ga le rii Biel skiej BWA Aga ta
Smal cerz, ar ty %ci w Pol sce wci$! nie ma j$ wie -
lu mo! li wo %ci pre zen ta cji. – Sta "y ze staw na -
zwisk kr$ !$ cy po ga le riach da je po czu cie, !e
nic no we go w pol skiej sztu ce si' nie wy da rza.
„Biel ska Je sie&” stwa rza ka! de mu ar ty %cie
szan s' nie tyl ko przed "o !e nia swo ich prac ju -
ro rom, ale te! po ka za nia sze ro kiej pu blicz no -
%ci po przez stro n' in ter ne to w$. Z ko lei wi dzom
da je mo! li wo%) obej rze nia te go, jak wy gl$ da
ma lar stwo two rzo ne w Pol sce wspó" cze %nie.
Mo! na te! b' dzie za ba wi) si' w ju ro ra i za g"o -
so wa) na naj lep szy ob raz w In ter ne cie, a po -
tem po rów na) go z wy bo rem eks per tów.
O tym, jak do bre s$ to wy bo ry, %wiad cz$ ka -
rie ry ar ty stów za uwa !o nych w po przed nich
edy cjach „Biel skiej Je sie ni” – mó wi Aga ta
Smal cerz. Otwar cie bien na le po prze dzi in dy -
wi du al na wy sta wa naj now szych prac Ewy
Jusz kie wicz, lau re at ki Grand Prix „Biel skiej Je -
sie ni 2013” (otwar cie eks po zy cji 4 wrze %nia
br.), któ ra w 2014 ro ku zna la z"a si' w set ce naj -
bar dziej obie cu j$ cych ma la rzy %wia ta (Kurt
Be ers „100 Pa in ters of To mor row”) oraz – ex
aequo z Bar to szem Ko ko si& skim, tak !e lau re -
atem „Biel skiej Je sie ni 2013” – za j' "a I miej -
sce w ran kin gu m"o dych pol skich ar ty stów
Kom pas M"o dej Sztu ki 2014. 
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Ta necz ny spek takl El$ bie ty Bar wic kiej pt. „Daj

mi, lo sie...”.
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! Za gra li: klub Ru ra – !o na&Web ber, !" -
ki !an; klub Po li tech nik – Sztu ka Ba su, Sta re Do -
bre Ma# $e% stwo; Mu zycz na Me ta – De zer ter;
TfP – Be si des; Car pe Diem – Am pe rA; Klub Mu -
zycz ny Kli ma ty – Ka sa Cho rych; Ha la Po lo -
nia – IRA; Fil har mo nia – Ro bert Ja now ski; klub
Sta cher czak – Ted dy Be ars; MDK – Ku kiz
i Pier si, Ja nusz „Yani na” Iwa% ski; klub Fi ve
O’Clock – PSJT All Stars.

! Wy sta wia li: MGS – 5. Ple ner w Bo bo li cach
Spo tka nia na ju rze, ko mi sarz Ra fa# 
St&p niak; Kon duk to row nia (Re gio nal ne To -
wa rzy stwo Za ch& ty Sztuk Pi&k nych) 8 ko biet,
ab sol wen tek ASP w Kra ko wie: Ma rio la Ja' ko,
An na Kar po wicz -We st ner, An na Ko sten ko,
Be re ni ka Ko wal ska, Ma# go rza ta La za rek,

Ju li ta Ma li now ska, Ali cja S#a bo% -Urba niak
i Ma# go rza ta St&p niak (po my s#o daw ca i ku ra -
tor); CPM – Do ku men ta cja ob ra zu Aga ty Cze -
re musz kin -Chrut.

! W Fil har mo nii Cz& sto chow skiej od by# si&
po pis uczniów Ze spo #u Szkó# Mu zycz nych im. M.
J. (e brow skie go w Cz& sto cho wie, a kil ka dni pó) -
niej kon cert dy plo man tów tej szko #y.

! W OPK Gau de Ma ter ko lej na od s#o na JAZ -
Z to cho wy – wy st" pi# Hen ryk Mi' kie wicz z kwar -
te tem Full Dri ve; go 'cin nie tr& bacz Mi cha el „Pat -
ches” Ste wart.

! W Te atrze im Ada ma Mic kie wi cza Sa lon
Po ezji – Te atr ma lo wa nia Tom ka S! tow skie go:
Ze rwa ny sen z oka zji 111. rocz ni cy uro dzin
Sa lva do ra Da li.

Pa mi&* przy ja ció#

W OPK Gau de Ma ter przy ja cie le pro fe so ra Ry -

szar da Osad cze go, zmar !e go 23 lu te go 2013 ro ku,

przy go to wa li wy sta w" In me mo rian. Ar ty sta uro dzi!
si" w Kut nie w 1931 r., uko# czy! Li ceum Sztuk Pla -

stycz nych w $o dzi, stu dio wa! na Wy dzia le Gra fi ki

ASP w Kra ko wie (dy plom w 1957 r.), po tem pra -

co wa! na Wy dzia le Gra fi ki kra kow skiej ASP w Ka -

to wi cach, a w 1978 r. prze niós! si" do Wy% szej Szko -

!y Pe da go gicz nej w Cz" sto cho wie i tu pra co wa!
do 2003 r., pe! ni&c wie le funk cji. By! kie row ni kiem

Za k!a du Gra fi ki Ar ty stycz nej i Pro jek to wa nia Gra -

ficz ne go, dy rek to rem In sty tu tu Pla sty ki, a tak %e dzie -

ka nem Wy dzia !u Wy cho wa nia Ar ty stycz ne go.

Wspó! pra co wa! tak %e z Eu ro pej sk& Aka de mi& Sztuk

w War sza wie, gdzie pe! ni! obo wi&z ki dzie ka na Wy -

dzia !u Gra fi ki.

W cza sie swo jej za wo do wej ak tyw no 'ci Osad -

czy by! tak %e m. in. ku ra to rem Re pre zen ta cyj nej Wy -

sta wy Wspó! cze snej Gra fi ki Pol skiej, ko mi sa rzem

ge ne ral nym ogól no pol skiej wy sta wy Sport w Sztu -
ce Pol skiej. Bra! udzia! w wie lu wy sta wach (400

zbio ro wych) i kon kur sach. Zo sta! wy ró% nio ny m.in.

Na gro d& Spe cjal n& Mi" dzy na ro do we go Bien na le

Gra fi ki (Kra ków), Z!o tym Me da lem Ze spo !o wym

na Mi" dzy na ro do wym Sa lo nie w Pa ry %u, Wo je wódz -

k& Na gro d& Ar ty stycz n& w Ka to wi cach, Na gro d& Pre -

zy den ta Mia sta Cz" sto cho wy, a tak %e na gro da mi rek -

to rów uczel ni, w któ rych pra co wa!. By! od zna czo ny

Srebr nym i Z!o tym Krzy %em Za s!u gi.

Na wy sta wie w'ród prac pro fe so ra po ka za no m.in.

opra co wa nie pro jek tu wi tra %u Jó ze fa Me hof fe ra Sa -
dze nie drze wek wol no !ci, wy ko na ne go dla Pre zy den -

ta RP w 1930 r., do Ga bi ne tu Pre zy denc kie go

na Zam ku Kró lew skim na Wa we lu. To jed na z prac,

któ ra w na szym mie 'cie ob ro s!a ju% le gen d&.
W la tach 50. XX w. Mu zeum Cz" sto chow skie

we sz!o w po sia da nie pro jek tu m!o do pol skie go ar -

ty sty a na po cz&t ku XXI w. na ro dzi! si" po mys! je -

go urze czy wist nie nia. Za da nia te go pod j&! si" cz" -
sto chow ski wi tra %y sta Grze gorz S!om ka (ucze#
Ja ro s!a wa Kwec li cha). Po cz&t ko wo pro jekt przy -

go to wy wa! Ja ro s!aw Kwec lich, ów cze sny pro rek -

tor AJD, a ja ko miej sce przy sz!ej pre zen ta cji

wska zy wa no okno w Ga le rii Do brej Sztu ki. Po tem

Kwec li cha za st& pi! Osad czy, a „Po pów k"” za mie -

nio no na ra tu szo w& wie %". Osta tecz nie pro jekt 1:1

zo sta! za pre zen to wa ny 12 grud nia 2010 r. W dol -

nej cz" 'ci wi tra %u ar ty sta pro po no wa! swo je dia -

lo go wa nie z Me hof fe rem. Od s!o ni" cie pla no wa -

no na 2011 r., ter min jed nak prze k!a da no,

a osta tecz nie ra tu szo wej lo ka li za cji sprze ci wi! si"
kon ser wa tor za byt ków. Pra ca Me hof fe ra mi mo za -

an ga %o wa nia Osad cze go na dal po zo sta !a w fa zie

pro jek tu, o czym tak %e przy po mnia !a wy sta wa

In me mo rian.

Pra ce Je rze go Du dy -Gra cza w Cz& sto cho wie

Od li sto pa da do ko# ca lu te go w Ga le rii Do brej

Sztu ki mo% na by !o zwie dza( wy sta w" Je rzy Du da -
-Gracz – pol ski ma larz w ko lek cjach cz" sto cho wian

zor ga ni zo wa n& w dzie si& t& rocz ni c" 'mier ci ar ty sty.

Tu% przy drzwiach dla zwie dza j& cych przy go to wa -

no film zre ali zo wa ny przez Zdzi s!a wa So wi# skie -

go, b" d& cy za pi sem jed ne go z Wie czo rów Mu ze al -

nych pro wa dzo nych przez An drze ja Ka li ni na z 1998

ro ku. W cza sie te go spo tka nia Du da -Gracz opo wia -

da! m.in. o swo jej przy ja) ni z Woj cie chem Ki la rem,

co po twier dza !y tak %e ob ra zy in spi ro wa ne je go mu -

zy k& – Ko !cie lec, Exo dus, cza sa mi jed nak in ter pre -

to wa nej jak by prze ciw kom po zy to ro wi. Tak by !o np.

przy oka zji Exo du su: dla Ki la ra by! to utwór afir ma -

tyw ny, pod czas gdy pla styk do strzeg! w nim rów -

nie% nie ch"( do wspó! cze sno 'ci.

Naj wa% niej sze cz" sto chow skie dzie !o to na pew -

no Gol go ta Ja sno gór ska (2000–2001), ale na wy -

sta wie po ka za no kil ka zdj"( ar ty sty, a przede

wszyst kim ok. 30 ob ra zów obec nych w mie 'cie, cho(
na co dzie# nie za wsze do st"p nych dla ogl& da j& cych.

Po cho dz& one ze zbio rów Mu zeum Cz" sto chow skie -

go, Klasz to ru Ja sno gór skie go, Ze spo !u Szkó! Pla -

stycz nych w Cz" sto cho wie, ko lek cji Mie czy s!a wa

Wy gl" dow skie go, Kry sty ny Kry gier, An drze ja Pa -

trzy ka, To ma sza Ma ty sa czy Wil my Du dy -Gracz.

W'ród prac wy ró% nia !y si": Sche rzo i So na ta (in spi -

ro wa ne mu zy k& Fry de ry ka Cho pi na), Por tret Mar -
ka Pa trzy ka, Ob raz z Ju bi le uszo we go Ple ne ru
Ma lar skie go 1982 de dy ko wa ny oj cu Ja no wi Go lon -

ce (w ra mie znaj do wa !y si" por tre ci ki ar ty stów bio -

r& cych udzia! w wy da rze niu) oraz ogni wa cy klu

Mo tyw Pol ski.

In spi ro wa ni Bek si% skim

Z oka zji dzie si& tej rocz ni cy tra gicz nej 'mier ci

Zdzi s!a wa Bek si# skie go Miej ska Ga le ria Sztu ki

w Cz" sto cho wie, któ ra dzi" ki ko lek cji An ny i Pio -

tra Dmo chow skich wci&% pre zen tu je je den z wi"k -

szych zbio rów prac ar ty sty, zor ga ni zo wa !a kon kurs

dla m!o dych pla sty ków – Warsz tat i wy obra# nia. Z in -
spi ra cji twór czo !ci$ Zdzi s%a wa Bek si& skie go. W lu -

tym w Sa li Po ple ne ro wej otwar to wy sta w" po kon -

kur so w& oraz przy go to wa no spe cjal ny ka ta log.

W kon kur sie skie ro wa nym do uczniów oraz

stu den tów szkó! pla stycz nych wzi" !o udzia! 89 au -

to rów, któ rzy przy s!a li 164 pra ce. Ju ry w sk!a dzie:

dr Ju dy ta Ber na' (ASP w Ka to wi cach), dr hab. prof.

PCz Ja cek Sztu ka oraz mgr Adam Ro kow ski (ASP

Kra ków), za kwa li fi ko wa !o na wy sta w" 45 prac 32

au to rów i przy zna !o na gro dy w dwóch ka te go riach.

Pierw sz& na gro d" zdo by li: Piotr Siu de ja (ASP

w$o dzi) oraz Pau li na Opie ka (ZSP w D& bro wie Gór -

ni czej), dru g& – Jo an na Gra nicz kow ska (ASP

w Gda# sku) oraz Agniesz ka Gor go# (ZSP w D& bro -

wie Gór ni czej), trze ci& – Ka mil Skrzy piec (Uni wer -

sy tet Rze szow ski), Pa try cja Ko niecz ko (Uni wer sy -

tet Rze szow ski) oraz Mo ni ka Ba ran (ZSP

w Ja ro s!a wiu); wy ró% nio no tak %e So ni" No wic k&
(ASP w $o dzi) i We ro ni k" Kraw czyk (ZSP w D& -
bro wie Gór ni czej).

Ar ty 'ci na wie le spo so bów mie rzy li si" z te ma -

tem 'mier ci – mo ty wy cza szek, krzy %y, s& du osta -

tecz ne go, frag men ty cia! i 'wia ta przed sta wio ne go.

Te ma tem sta wa !a si" rów nie% fak tu ra ob ra zu, np.

Agniesz ki Brzo zow skiej Za dra pa nia w cie niu. Ob -
ja wia j$ ce si" !wia t%o. Nie któ re pra ce ko ja rzy !y si"
te% z twór czo 'ci& in nych pol skich pla sty ków, m.in.

Lesz ka M& dzi ka czy Fran cisz ka Sta ro wiey skie go.

Wy sta wio ne pra ce to ry sun ki, fo to gra fie, ob ra zy, gra -

fi ki oraz przy k!a dy po szu ki wa# tech ni ki w!a snej.

Wy sta wa dzie! Bek si# skie go w obec nym kszta! -
cie pre zen to wa na jest w Cz" sto cho wie do ko# ca ro -

ku. Po tem ob ra zy z ko lek cji An ny i Pio tra Dmo chow -

skich zo sta n& prze wie zio ne do Kra ko wa, ale jak

za po wia da mia sto, ko lek cjo ne rzy za st& pi& je in ny -

mi pra ca mi ar ty sty, któ re uzu pe! nio ne zbio ra mi

MGS -u stwo rz& no w& wy sta w".
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"la da mi ro dze# stwa Resz ków
Po wtó rzy' suk ces ro dze& stwa Jó ze fi ny, Ja -

na i Edwar da Resz ków to chy ba ma rze nie
wszyst kich !pie wa ków ope ro wych. Zdo by -
wa' ko lej ne sce ny – War sza w", Pa ry(, Me -
dio lan i No wy Jork…, od no sz$c tak (e suk -
ces fi nan so wy, wszak Resz ko wie by li
w%a !ci cie la mi ka mie nic w War sza wie, a tak -
(e dóbr w Wi dzo wie i w Garn ku. Z ini cja -
ty w$ przy po mnie nia obec no !ci !wia to wej
s%a wy !pie wa ków w re gio nie cz" sto chow skim
(Edward spo czy wa prze cie( na cmen ta rzu
w Bo row nie) wy st$ pi% w 2007 ro ku zmar %y
kil ka lat te mu Krzysz tof Po !piech. Jed n$
z form uczcze nia ich pa mi" ci jest Kon kurs
Wo kal ny, or ga ni zo wa ny przez Fil har mo ni"
Cz" sto chow sk$, Fun da cj" im. Ja na, Edwar -
da i Jó ze fi ny Resz ków oraz Re gio nal ny
O!ro dek Kul tu ry.

W tym ro ku kon kurs od by wa% si" ju(
po raz czwar ty 23–27 lu te go w Fil har mo nii
Cz" sto chow skiej i jak zwy kle by% skie ro wa -
ny do stu den tów uczel ni mu zycz nych. Spo -
!ród 37 na de s%a nych zg%o sze& do prze s%u -
cha& za kwa li fi ko wa no 18 osób, a na gra nia
oce nia li: Ka ta rzy na Su ska, Ka ta rzy na Ole! -
-Bla cha, Adam Klo cek, Adam Szer sze&
oraz Ire ne usz Ko ze ra.

Prze s%u cha nia kon kur so we by %y otwar te
dla pu blicz no !ci. W pierw szym eta pie uczest -
ni cy za pre zen to wa li czte ry utwo ry (je den
Mo zar ta/Ha en dla/Ba cha, dwie arie ope ro -
we oraz pie!& kom po zy to ra z XIX wie ku)
z to wa rzy sze niem for te pia nu, w dru -
gim – dzie si"' osób wy ko na %o z or kie str$
po dwie arie, wy bra ne przez ju ry z za pro po -
no wa ne go przez uczest ni ków spi su. Licz ba
!pie wa ków za kwa li fi ko wa nych do II eta pu
w po rów na niu z za pi sa mi re gu la mi no wy mi
zo sta %a zwi"k szo na, co !wiad czy o wy so kim
po zio mie te go rocz ne go kon kur su.

Po pi sy wo ka li stów oce nia %o ju ry, w sk%ad
któ re go we szli przede wszyst kim zna ni !pie -
wa cy ope ro wi: Iza bel la K%o si& ska (so pran,
prze wod ni cz$ ca), Ka ta rzy na Su ska (mez zo -
so pran), Ben no Schol lum (ba ry ton), Ka %u -
di Ka %u dow (te nor), Adam Klo cek (dy ry gent,
dy rek tor Fil har mo nii Cz" sto chow skiej).
W po rów na niu z po przed ni$ edy cj$ Jac ka
Mar czy& skie go, kry ty ka mu zycz ne go oraz se -
kre ta rza ar ty stycz ne go Te atru Na ro do we go
w la tach 1997–1998, za st$ pi% go!' z Nie miec.

W kon kur sie naj lep szy oka za% si" My kha -
ilo Ma la fii (te nor), stu dent Lwow skiej Aka -
de mii Mu zycz nej im. My ko li Ly sen ki i otrzy -
ma% 15 000 z%o tych, dru g$ na gro d"
(10 000) – Na ta sha Day, trze ci$ (5 000) 
– Adam Kut ny. Wy ró( nio no tak (e Alek san -
dr" Ol czyk, Paw %a Bro( ka oraz Ma ri" Do -
m(a%. Na kon cert z Or kie str$ Sym fo nicz n$
Fil har mo nii Ka li skiej za pro szo no Na ta sh"
Day oraz Ma ri" Do m(a%, na kon cer cie
z Or kie str$ Sym fo nicz n$ Fil har mo nii Cz" -
sto chow skiej wy st$ pi$ Na ta sha Day oraz
My kha ilo Ma la fii, a Adam Kut ny we# mie
udzia% w Let niej Aka de mii )pie wu Bo (e ny
Ha ra si mo wicz.

Lau re aci kon kur su wy st$ pi li raz jesz cze
w kon cer cie fi na %o wym, pre zen tu j$c wy bra -
ne przez sie bie utwo ry; Or kie str" Sym fo nicz -
n$ Fil har mo nii Cz" sto chow skiej po pro wa -
dzi% Adam Klo cek. Pu blicz no!' us%y sza %a
rów nie( Iza bel l" K%o si& sk$ (prze wod ni cz$ -
c$ ju ry, so pran), Ew" Tracz (so pran), zwy -
ci"( czy ni" po przed nie go kon kur su z 2013 ro -
ku oraz Da riu sza Per cza ka (ba ry ton),
lau re ata II Na gro dy na 6. Let niej Aka de mii
)pie wu Bo (e ny Ha ra si mo wicz. Kon cert
pro wa dzi% Ja cek Wo le& ski.

Ko lej ne zma ga nia m%o dych !pie wa ków
od b" d$ si" w 2017 ro ku. 

JO AN NA KOT KOW SKA
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Po lak, W! gier, 
dwa bra tan ki…

Zna ne po wie dze nie Po lak, W! gier dwa

bra tan ki – „Len gy el, Ma gy ar két jó barát”,

wie le ra zy po wta rza ne przy oka zji spo tka"
pol sko -w! gier skich sta je si! po wierz chow -

ne, a na wet ba nal ne, je #li nie si! ga my g$! -
biej do pol sko -w! gier skich lo sów sple cio -

nych jak ko rze nie wie ko wych d! bów.

Wol no #cio we d% &e nia i wspól ne ide a$y
wska zy wa $y dro g! ko lej nym po ko le niom.

War to za tem od wo $y wa' si! do wspól ne -

go dzie dzic twa, sta no wi% ce go ka mie" w! -
giel ny przy ja( ni i wspó$ pra cy po mi! dzy

Wo je wódz twem Opol skim i ko mi ta tem Fe -

jer. Sto li ca part ner skie go re gio nu – Székes -

fehérvár, mia sto ko ro na cyj ne w! gier skich

kró lów z re li kwia mi #w. Ste fa na, od #re -

dnio wie cza do cza sów wspó$ cze snych jest

#wiad kiem wspól nej hi sto rii obu na ro dów.

Or ga ni za to rzy opol skich ob cho dów Dnia

Przy ja( ni Pol sko -W! gier skiej, po szu ku j%c
pa tro na si! gn! li tym ra zem do po sta ci wy -

bit ne go twór cy ro man ty zmu Mihálya

Vörösmar ty ego (1800-1855). )y cio rys po -

ety, dra ma tur ga, re dak to ra czo $o wych

pism li te rac kich przed sta wi$ Zoltn Bo bo -

ry, Pre zes To wa rzy stwa Li te rac kie go im.

Vörösmar ty ego z Székes fehérváru. War to

pod kre #li', &e przy wo $a ny Po eta (zwi% za -

ny z tym mia stem i re gio nem Fe jer)

na le &a$ do licz ne go gro na w! gier skiej in -

te li gen cji, któ ra po wy bu chu po wsta nia

li sto pa do we go prze ja wia $a pro pol skie po -

sta wy. Wów czas W! grzy na rzecz Po la ków

pro wa dzi li zbiór k! pie ni! dzy, or ga ni zo wa li

cha ry ta tyw ne ba le. W! gier ska m$o dzie&
w do wód sym pa tii no si $a pol skie stro je.

Do ce sa rza au striac kie go skie ro wa no pe -

ty cj!, aby udzie li$ Pol sce po mo cy. Przy wód -

cy w! gier skiej opo zy cji m.in. Fe renc Deák,

La jos Kos suth, Fe renc Kölcsey, Józ sef

Eötvös otwar cie sta n! li po stro nie Po la ków,

w#ród nich by li wy bit ni pi sa rze Mihály

Vörösmar ty i Józ sef Baj za. Wspo mi na$
o tym dr Géza Cséby, po eta i au tor ksi%& -
ki „Por tret ro dzin ny”, uka zu j% cej ro do wód

je go pol sko -w! gier skich przod ków.

Vörösmar ty przy ja( ni$ si! z wie lo ma Po -

la ka mi, uczest ni ka mi nie pod le g$o #cio we -

go zry wu. G$! bo ko prze &y wa$ kl! sk! po -

wsta nia li sto pa do we go, da$ te go wy raz

w swo jej twór czo #ci. „)y wy Po s%g” je den

z wie lu je go wier szy o te ma ty ce pol skiej sta$
si! sym bo lem na szej Oj czy zny w li te ra tu -

rze w! gier skiej okre su ro man ty zmu.

Na le &a$ do czo $o wych po sta ci re wo lu cji

w! gier skiej 1848 ro ku. Na pi sa$ wie le pa -

trio tycz nych wier szy. „We zwa nie” roz po -

czy na j% ce si! wer sem – „Two jej Oj czy zny

nie z$om nie, wier ny Ma dzia rze”, strze&!
re cy to wa ny jest obec nie po hym nie w! gier -

skim pod czas naj wa& niej szych uro czy sto -

#ci pa" stwo wych. Po grzeb Po ety 21 li sto -

pa da 1855 ro ku by$ dniem &a $o by na ro do wej

na W! grzech. Dzi# Mihálya Vörösmar ty ego

upa mi!t nia je den z g$ów nych pla ców Bu da -

pesz tu oraz wie le po mni ków wznie sio nych

na W! grzech m.in. w mie #cie part ner skim

Opo la – Székes fehérvárze, gdzie To wa rzy stwo

Li te rac kie im. Vörösmar ty ego ak tyw nie

przy czy nia si! do roz wo ju pol sko w! gier skiej

wspó$ pra cy kul tu ral nej, a je go pre zes – po -

eta Zol tan Bo bo ry, au tor wier szy o te ma ty -

ce pol skiej do pro wa dzi$ do wznie sie nia

Ka ty" skie go Krzy &a Pa mi! ci w cen trum

w! gier skie go Gnie zna.

JANUSZ!WÓJCIK

! Szcze pan Twar doch za pre zen to wa! swo j"
naj now sz" ksi"# k$ „Drach” na spo tka niu au -
tor skim w Miej skiej Bi blio te ce Pu blicz nej
w Opo lu.

! Kon cert ze spo !u ba ro ko we go ka me ra li stów
Fil har mo nii Opol skiej „Sans so uci” upa mi$t ni!
w Mu zeum %l" ska Opol skie go 330. rocz ni c$
uro dzin Ja na Se ba stia na Ba cha. 

! W opol skiej sie dzi bie Cen tral ne go Mu zeum
Je& ców Wo jen nych otwar to wy sta w$ „Mur -
nau 1945. Za po mnia ne fo to gra fie z ko lek cji
Oli vie ra i Ala ina Remp fe rów”, pre zen tu j" c" fo -
to gra fie wy ko na ne w Ofla gu VII A Mur nau
w Ba wa rii, do ku men tu j" ce co dzien ne #y cie obo -
zo we pol skich ofi ce rów w nie miec kiej nie wo li.

! W ra mach pro jek tu „No we Opo le”, któ ry
ma na ce lu uka za nie twór czo 'ci m!o dych ar ty stów
zwi" za nych z Opo lem w Ga le rii Sztu ki Wspó! cze -
snej, za pre zen to wa no pra ce ma lar skie Mag da le -
ny (o !"d)..

! El# bie ta Za pen dow ska – oso bo wo'* te le wi -
zyj na, zna ny kry tyk mu zycz ny go 'ci !a na spo tka -
niu z cy klu „S!aw ni Opo la nie” w czy tel ni Wo je -
wódz kiej Bi blio te ce Pu blicz nej w Opo lu. 

! Ze spó! Nan du z War sza wy zdo by! Z!o ty
Wia tra czek XXV Zi mo wej Gie! dy Pio sen ki
w Opo lu, pod czas wiel kie go fi na !u w Stu denc kim
Cen trum Kul tu ry wy ko naw cy za pre zen to wa li in -
ter pre ta cje utwo rów Woj cie cha M!y nar skie go.

! W sa lo nie mu zycz nym Zam ku Pia stów %l" -
skich w Brze gu w ko lej nym kon cer cie z cy klu
„Wie czo ry Lisz tow skie” wy st" pi! Zbi gniew Rau -
bo – pro fe sor Aka de mii Mu zycz nej w Ka to wi -
cach, lau re at mi$ dzy na ro do wych kon kur sów
pia ni stycz nych. 

! Wie czór wspo mnie& po 'wi$ co ny He le nie
Maj da niec z udzia !em Ra fa !a Pod ra zy, au to ra
ksi"# ki „He le na Maj da niec, Ju tro b$ dzie do bry
dzie&” oraz re dak to ra Edwar da Spyr ki zor ga -
ni zo wa !a Wo je wódz ka Bi blio te ka Pu blicz -
na w Opo lu.

! Pod czas XXII Wo je wódz kie go Kon kur su
Ga w$ dziar skie go „%l" skie Be ra nie” w Szko le
Pod sta wo wej w Izbic ku po pu la ry zo wa no 'l" sk"
gwa r$, ucznio wie szkó! pod sta wo wych oraz
do ro 'li uczest ni cy za pre zen to wa li mo no lo gi, na -
to miast ucznio wie gim na zjów prze sta wi li krót -
kie scen ki opar te na dia lo gach.
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Na gro da im. Ja na i Woj cie cha 
Waw rzyn ków

Ka pi tu "a Na gro dy im. Ja na i Woj cie cha Waw -
rzyn ków za naj lep sz# pra c$ ma gi ster sk# po %wi$ -
co n# dzie jom po li tycz nym, kul tu rze i pro ble mom
spo "ecz nym &l# ska przy zna "a na gro d$ i wy ró' nie -
nia w XXIV edy cji kon kur su. Lau re atem g"ów -
nej na gro dy zo sta" mgr Mar cin W# do "ow ski
(Aka de mia Gór ni czo -Hut ni cza w Kra ko wie) au -
tor pra cy Mu zeum *l% skie w Ka to wi cach – mi! -
dzy tra dy cj%, wspó$ cze sno #ci% i przy sz$o #ci%, na -
pi sa n# pod kie run kiem dr. hab. Jac ka D$ bic kie -
go, prof. AGH. Po nad to Ka pi tu "a po sta no wi "a
przy zna( rów nie' dwa wy ró' nie nia, któ re uzy ska -
li: mgr Ka mil Bemb ni sta (Fre ie Uni ver sität
Ber lin), au tor pra cy Trans na tio na le Eu ro pa stadt?

Eine qu ali ta ti ve Stu die in der Dop pel stadt

Görlitz/Zgo rze lec (Trans na ro do we mia sto eu ro -

pej skie? Stu dium ja ko #cio we po dwój ne go mia -

sta Görlitz/Zgo rze lec) na pi sa nej pod kie run kiem
prof. dr. Jo che na Ro ose oraz mgr Alek san dra
Kwie ci) ska (Uni wer sy tet Opol ski), au tor ki pra -
cy Ob rz! do wy strój we sel ny w pro ce sie prze mian,
na pi sa nej pod kie run kiem dr hab. Te re sy Smo -
li) skiej, prof. UO. Lau re aci wraz z opie ku na mi
zo sta li uho no ro wa ni na po sie dze niu Ra dy Na -
uko wej Pa) stwo we go In sty tu tu Na uko we go – In -
sty tu tu &l# skie go w Opo lu. Na gro da, któ rej
ostat nie edy cje ma j# za si$g ogól no pol ski i mi$ -
dzy na ro do wy, upa mi$t nia dwóch bra ci Ja na
i Woj cie cha Waw rzyn ków wy bit nych dzia "a czy
przed wo jen ne go ru chu pol skie go na Gór nym &l# -
sku. Fun da to ra mi Na gro dy s# przed sta wi cie le ro -
dzi ny Waw rzyn ków a pa tro nem ho no ro wym
Mar sza "ek Wo je wódz twa Opol skie go.

70. rocz ni ca wy zwo le nia 
Sta la gu 344 Lams dorf

Uro czy sto%( rocz ni co wa z asy st# woj sko w#
i udzia "em licz nych de le ga cji od by "a si$ przed Po -
mni kiem Mar ty ro lo gii Je) ców Wo jen nych.
Po hym nie pa) stwo wym ode gra nym przez Or kie -
str$ Woj sko w# z By to mia, g"os za bra" Wik tor Na -
tan son, po wsta niec war szaw ski i by "y je niec Sta -
la gu 344 Lams dorf. Na st$p nie w imie niu or ga ni -
za to rów dr Vio let ta Re zler -Wa sie lew ska, dy rek tor
Cen tral ne go Mu zeum Je) ców Wo jen nych w*am -
bi no wi cach -Opo lu, przy po mnia "a, 'e miej sce
gdzie od by wa si$ uro czy sto%(, Cmen tarz Je) ców
Ra dziec kich, skry wa szcz#t ki bli sko 40 ty si$ cy lu -

dzi: przede wszyst kim Ro sjan oraz in nych na ro -
do wo %ci, wi$ zio nych w nie ludz kich wa run kach
i po cho wa nych w zbio ro wych i nie ozna czo nych
mo gi "ach. &wia dec two tam tych wy da rze) przed -
sta wi" Prze my s"aw Czer nik – ak tor opol skie go Te -
atru Eko Stu dio, od czy tu j#c frag ment dzien ni ka
Sier gie ja Wo ro pa je wa, m"o de go ra dziec kie go je) -
ca, któ ry zmar" z wy cie) cze nia kil ka dni po wy -
zwo le niu obo zu. Do tra gicz nych lo sów 'o" nie rzy
i cy wi lów pod czas II woj ny %wia to wej na wi# za li
w swo ich wy st# pie niach: An drey Yako vlev – kon -
sul ge ne ral ny Fe de ra cji Ro syj skiej w Po zna niu oraz
wi ce wo je wo da opol ski An to ni Ja strzemb ski. Mo -
dli twy w in ten cji wszyst kich ofiar sta la gów Lams -
dorf od mó wi li przed sta wi cie le czte rech wy zna):
ks. Adam Cio smak – pro boszcz rzym sko ka to lic -
kiej Pa ra fii &w. Ma rii Mag da le ny w *am bi no wi -
cach, ks. pp"k S"a wo mir Fon fa ra – dzie kan Wojsk
L# do wych, ka pe lan Pa ra fii Ewan ge lic ko -Au gs bur -
skiej &w. *u ka sza w Brze gu, Alek san der Gle ich -
ge wicht – prze wod ni cz# cy Gmi ny Wy zna nio wej
+y dow skiej we Wro c"a wiu i ks. Sta ni s"aw Strach
z pra wo s"aw nej Pa ra fii Iko ny Bo gu ro dzi cy
„Wszyst kich Stra pio nych Ra do %ci” w K$ dzie rzy -
nie -Ko, lu. Na za ko) cze nie uro czy sto %ci po Ape -
lu Pa mi$ ci i sal wie ho no ro wej pod po mni kiem za -
pa lo no zni cze i z"o 'o no kwia ty. 

Ju bi le uszo wy Jar mark Wiel ka noc ny

W Mu zeum Wsi Opol skiej w Nie dzie l$ Pal mo -
w# ju' po raz czter dzie sty od by" si$ tra dy cyj ny Jar -
mark Wiel ka noc ny, naj po pu lar niej sza ple ne ro wa
im pre za folk lo ry stycz na w re gio nie, na któ r# od lat
przy by wa j# wie lo ty si$cz ne t"u my miesz ka) ców
Opo la i wo je wódz twa opol skie go. Go %cie od wie -
dza j# cy skan sen sko rzy sta li z wie lu atrak cji wy -
sta wien ni czych i han dlo wych a tak 'e bo ga te go
pro gra mu im prez. Uczest ni czy li w tra dy cyj nych
warsz ta tach zdo bie nia i bar wie nia jaj oraz in nych
ozdób wiel ka noc nych a tak 'e w po ka zach od by -
wa j# cych si$ w za gro dach, któ re obej mo wa "y m.in.
ku cie wy ro bów z 'e la za, wy rób na czy) gli nia nych
oraz rze, bie nie w drew nie. W za byt ko wym pie -
cu wy pie ka no praw dzi wy chleb oraz w$ dzo no
mi$ sa w za byt ko wym ko mi nie. Na jar mar ku przy -
go to wa no rów nie' atrak cje dla naj m"od szych: gry,
za ba wy, prze ja'd' ki kon ne. Spo rym po wo dze niem
cie szy" si$ kier masz ory gi nal nych pa mi# tek oraz
wy ro bów r$ ko dzie "a lu do we go i ar ty stycz ne go.
Zwie dza j# cy ogl# da li tak 'e pre zen ta cje ob rz$ dów
lu do wych zwi# za nych ze  %wi$ ta mi oraz okre sem
wio sen nym (m.in. to pie nie ma rzan ny) oraz wy -
sta w$ tra dy cyj nych sto "ów wiel ka noc nych – %l# -
skie go i kre so we go. Na es tra dach wy st$ po wa "y
ka pe le i ze spo "y lu do we. Pod czas Jar mar ku
Wiel ka noc ne go wr$ czo no na gro dy lau re atom
kon kur su kro szon kar skie go  oraz otwar to wy sta -
w$ „Kro szon ki  Opol skie 2015”, a tak 'e fo to gra -
ficz n# eks po zy cj$ „Tka ni na”, zor ga ni zo wa n# we
wspó" pra cy z Mu zeum Miej skim w cze skim
Ry ma rzo wie. Pod czas Jar mar ku Wiel ka noc ne go
Mu zeum Wsi Opol skiej od wie dzi "o blisko dziesi$(
ty si$ cy zwie dza j# cych.
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! 8 mar ca w Ener ge tycz nym Cen trum Kul -
tu ry w So snow cu od by! si" kon cert Re na ty
Prze myk, ar tyst ka m.in. pro mo wa !a no w# p!y -
t" „Rze$ ba dnia”.

! 12 mar ca w Pa !a cu pod Fi la ra mi w Cze -
la dzi od by! si" wer ni sa% „Utra co ne na dzie je.
Lud no&' %y dow ska w wo je wódz twie &l# -
skim/ka to wic kim w la tach 1945–1970”.

! 14–17 mar ca w So snow cu go &ci! fe sti wal
„Week end Kul tu ry Ir landz kiej – St. Pa trick’s
Day”.

! 21 mar ca w Ha li MO SIR w So snow cu mia -
!a miej sce siód ma edy cja Tur nie ju Ta( ca No wo -
cze sne go World Dan ce. 

! 27 mar ca w cze ladz kim mu zeum Sa turn wy -
st# pi !a Mag da le na Le chow ska ze swym ze spo !em. 

Stre fa wy klu cze nia

W mar cu w Ga le rii Extra va gan ce

w So sno wiec kim Cen trum Sztu ki – Za -

mek Sie lec ki An na Bu jak przed sta wi !a
swój pro jekt „Stre fa wy klu cze nia”.

Ar tyst ka jest ab sol went k" Aka de mii

Sztuk Pi#k nych im. E. Gep per ta we

Wro c!a wiu, któ r" uko$ czy !a z wy ró% -
nie niem w 2011 r. Swo je pra ce pre zen -

to wa !a na kil ku na stu wy sta wach

in dy wi du al nych i kil ku dzie si# ciu zbio -

ro wych w kra ju i za gra ni c". W 2015

ro ku no mi no wa na by !a do WAR TO, na -

gro dy kul tu ral nej Ga ze ty Wy bor czej

Wro c!aw dla m!o dych ar ty stów w dzie -

dzi nie sztuk wi zu al nych. Miesz ka i pra -

cu je we Wro c!a wiu. Wy sta w# An ny

Bu jak two rz" g!ów nie rze& by, s" tak %e
ry sun ki, fo to mon ta %e, a ca !a eks po zy -

cja ma cha rak ter in sta la cji ar ty stycz nej.

„Pod sta wo wym w"t kiem, któ rym si#
po s!u gu j# – mó wi ar tyst ka – jest mo tyw

zwie rz# cia. Mo %e by' on in ter pre to wa -

ny dwo ja ko: me ta fo rycz nie, ja ko od -

wo !a nie do po do bie$stw kon dy cji

ludz kiej i zwie rz# cej, lub w od nie sie niu

wy !"cz nie do zwie rz# cia ja ko pod mio -

tu. (ró d!em mo ich in spi ra cji jest pod -

)wia do mo)' oraz z!o %o na sie' sym bo li,

ar che ty pów i mi tów.”

Ukra i( scy tan ce rze
w So snow cu

W mar cu w So snow cu wy st" pi! Na -

ro do wy Ba let Ukra iny VIR SKI, je den

z naj lep szych ze spo !ów ta necz nych

na )wie cie. Je go hi sto ria u si# ga ro -

ku 1937, kie dy to dwaj zna ko mi ci tan -

ce rze Pa vlo Vir ski i Ni ko la Bo lo tov,

za !o %y li pierw szy na Ukra inie ze spó!
ta$ ca folk lo ry stycz ne go. Wspa nia !e
cho re ogra fie lu do wych ta$ ców, któ re

w nie zwy k!y i nie po wta rzal ny spo sób

przed sta wia !y tra dy cj# i pi#k no Ukra -

iny oraz !" czy !y folk lor z akro ba ty k"
i ta$ cem kla sycz nym szyb ko otwo rzy -

!y ze spo !o wi dro g# do suk ce su. Ka% dy

ich wy st#p to fon tan na ra do )ci, ar ty -

stycz nej eks pre sji i %y wio !o wo )ci, hu -

mo ru i za du my, za wsze na naj wy% szym

po zio mie. Ar ty )ci pod bi li ser ca pu -

blicz no )ci wspa nia !y mi cho re ogra fia mi

lu do wych ta$ ców, by !y wi#c m.in.:

Ho pak, My z Ukra iny, Sie stry, Lal ki.

Por tre ty ko biet
w pa !a co wych wn" trzach

W mar cu i kwiet niu w Pa !a cu Mie ro -

szew skich w B# dzi nie gosz cz" ko bie ty

pi#k ne, sil ne, fa scy nu j" ce, ta jem ni cze

i zja wi sko we, a wszyst ko za spra w"
Be aty Or !ow skiej i jej wy sta wy fo to -

gra fii „Ko bie ta w sztu ce ko bie ty”. Dla

ar tyst ki apa rat fo to gra ficz ny sta! si#
swo ist" te ra pi", po )mier ci sio stry, pa -

sj", któ ra po zwo li !a na prze nie sie nie

w ba jecz n" kra in#, sta! si# tak %e &ró -

d!em – jak mó wi Or !ow ska – re flek sji

nad prze mi ja niem i kru cho )ci" ludz kie -

go %y cia i g!# bo k" po trze b" po zo sta -

wie nia )la du po w!a snym ist nie niu.

Se sja zdj# cio wa jest za rów no dla ar tyst -

ki, jak i jej mo de lek ode rwa niem si#
od sza rej rze czy wi sto )ci, prze nie sie -

niem w ko lo ro wy )wiat ma rze$.
Wer ni sa% u)wiet ni! kon cert Agen cji

Ar ty stycz nej Vio li no oraz po kaz mo dy

przy go to wa ny przez uczniów Tech ni -

kum nr 7 Pro jek to wa nia i Sty li za cji

Ubio ru przy CKZiU w So snow cu.

„In spi ra cje” w „Elek trow ni”

W mar cu Ga le ria Sztu ki Wspó! cze -

snej „Elek trow nia” w Cze la dzi go )ci !a
nie zwy k!" pa r#. ONA – Aga ta Kosz -

czan jest fo to gra ficz ka, jej czar no -bia -

!e fo to gra fie two rz" sur re ali stycz ny

ob raz )wia ta po strze ga ny ocza mi

nie zwy kle wra% li wej ar tyst ki. Pra ce pa -

ni Aga ty uczest ni czy !y w wie lu wy sta -

wach zbio ro wych („Rze& biar sko -Fo to

ko re la cje” B. Cze sak – rze& ba, A. Kosz -

czan – fo to gra fia; Wy sta wa zbio ro wa

„Ro man tycz nie”; cykl fo to gra fii

„W sto j" cej wo dzie spo ko ju”; Ga le ria

Fo to gra fii Kra ków; Wy sta wa „Kra ków -

-mo je Ma con do”; Ga le ria Fo to gra fii

Kra ków). ON – Bog dan Cze sak – rze& -
biarz, ab sol went kra kow skiej Aka de mii

Pe da go gicz nej (dy plom z rze& by)

i Aka de mii Sztuk Pi#k nych (Wy dzia!
Kon ser wa cji i Re stau ra cji Dzie! Sztu -

ki – kie ru nek rze& ba). Ar ty sta upra wia

gra fi k# warsz ta to w", rze& b# ce ra micz -

n" i ma !e fo ry rze& biar skie w br" zie.

Bra! udzia! w wie lu wy sta wach zbio ro -

wych m.in. w: „Whe re arey ou?” Cen tre

d’art. EnL’lle -Ge ne wa. „Mój Kra ków”,

Pa wi lon Wy spia$ skie go 2000 – Kra -

ków 2007. 

Aga t# Kosz czan i Bog da na Cze sa ka

po !" czy !y: te mat, emo cje i ko lo ry sty ka. 
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!lu bów tu taj nie b" dzie
Ozdo b! So snow ca ni gdy nie by", wbrew

te mu, co dzi# nie któ rzy su ge ru j!. Mo wa
o by "ym pa "a cu #lu bów, któ ry od lat nie ma
szcz$ #cia do do brych go spo da rzy. Stoi,
stra szy i mar nie je. Bu dow la od po cz!t ku
swo je go ist nie nia, czy li od 1965 r., za k"a -
da j!c na wet, %e jak na owe cza sy by "a
obiek tem no wo cze snym, nie wzbu dza "a
%ad ne go za chwy tu a z pa "a cem ni gdy nic
nie mia "a wspól ne go. Mo %e umiesz czo ny
na da chu neon mia" by& sym bo lem wy twor -
nej re zy den cji, ale nie by". Przed woj n!
na pla cu tym sta "a cer kiew #w. Mi ko "a ja
Cu do twór cy, któ r! w 1938 r. zrów na no
z zie mi!, uzna j!c j! za gro %! c! Pol sce
„pi$#& im pe ria li zmu ro syj skie go”. Na wet
hi sto ri$ o niej sta ra no si$ wy ma za& do -
szcz$t nie. 

Kie dy pod ko niec lat osiem dzie si! tych
Urz!d Sta nu Cy wil ne go za go #ci" w ele -
ganc kich wn$ trzach pa "a cu z praw dzi we go
zda rze nia, czy li w by "ej re zy den cji Ern sta
Schöna, opusz czo ny dzi wo l!g d"u go nie
cze ka" na no we go w"a #ci cie la. Za in sta lo -
wa "a si$ tam Ga le ria Extra va gan ce, by "o
cia sno, o#wie tle nie po zo sta wia "o wie le
do %y cze nia, ale bry "a t$t ni "a %y ciem, gwar -
no i g"o #no by "o zw"asz cza pod czas wer ni -
sa %y. Od re stau ro wa ny Za mek Sie lec ki
po rwa" jed nak w 2003 r. ga le ri$ do sie bie
a opu sto sza "e sa le wy sta wien ni cze na krót -
ko za mie nio no na re stau ra cj$ Em pi re.
Ta tak %e d"u go nie prze trwa "a, trud no dzi#
do cho dzi&, czy z bra ku klien tów, czy ma "o
atrak cyj nej kuch ni. Pierw sza pró ba sprze -
da %y bu dyn ku w 2012 r. za ko' czy "a si$ fia -
skiem. Ch$t nych nie by "o. Nie wi do mo czy
ce na wy wo "aw cza 1,1 mln. oka za "a si$ zbyt
wy so ka, czy za bra k"o po my s"ów na za go -
spo da ro wa nie bu dyn ku. 

Po han dlo wej po ra% ce po ja wi" si$ wi$c
po mys", aby ko lej ny mi lo ka to ra mi by li
ucznio wie Tech ni kum nr 7 Pro jek to wa nia
Sty li za cji i Ubio ru. Kto# bo wiem uzna", %e
by "a ga le ria #wiet nie na da j$ si$ ja ko miej -
sce wy staw pre zen tu j! cych szkol ne pro jek -
ty. Z pla nów nic nie wy sz"o. Prze targ
na pro jekt ter mo mo der ni za cji by "e go pa "a -
cu zo sta" unie wa% nio ny z po wo du „bra ku
#rod ków nie zb$d nych do re ali za cji za da nia
in we sty cyj ne go”. W tym ro ku po ja wi "a si$
ko lej na pró ba po zby cia si$ przez mia sto
zb$d ne go ba la stu. Ce na po zo sta "a bez
zmian. In ter nau ci mno %! po my s"y. Od luk -
su so we go do mu opie ki nad star szy mi lud( -
mi, po… skwer z eg zo tycz ny mi krze wa mi,
po ja wi "y si$ na wet z"o #li we ra dy, aby
urz$d ni cy miej scy prze nie #li tam któ ry#
z wy dzia "ów, by "a tak %e mo wa o klu bach
mu zycz nych i ka wiar niach. Tym cza sem
obiekt nisz cze je, przed skut ka mi ka pry #nej
po go dy nie chro ni! wn$ trza nie szczel ne
szkla ne #cia ny. Nie jest wa% ne ja kie emo -
cje wzbu dza po rzu co ny i po sza rza "y 50. la -
tek, cho& gro no tych, któ rzy #lu bo wa li
so bie tu do zgon n! mi "o#& i wier no#& jest
na dal wci!% licz ne, ale lo sy ich zwi!z ków
nie po zwa la j! na obiek tyw n! oce n$. Nie
ma j! sen ty men tów tak %e m"o dzi, któ rzy
cza sów #lub nych or sza ków u zbie gu ulic
3 Ma ja i Par ko wej pa mi$ ta& nie mo g!. Po -
zo sta je wi$c oba wa, czy kie dy po 25 ma ja
li sta ch$t nych do za ku pu po zo sta nie pu sta,
któ re go# dnia wje% d%a j!c na es ta ka d$ nie
zo ba czy my pu ste go miej sca po nie gdy siej -
szym „pa "a cu #lu bów”, jak kie dy# po ki nie
„Za g"$ bie”, czy kom plek sie „Sa voyu”. 

MA RIA SZTU KA
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Pol skie wia do mo !ci
ju" nie o !wi cie?

!e by do wie dzie" si# z cze skiej te le wi zji

o tym, co dzie je si# nad Ol z$ i „co pisz czy

w tra wie” w%ród pol skiej mniej szo %ci

w Re pu bli ce Cze skiej, nie b# dzie ju& trze -

ba zry wa" si# w nie dzie l# o %wi cie lub

na wet przed wscho dem s'o( ca. Wia do -

mo %ci w j# zy ku pol skim, nada wa ne

obec nie przez ostraw ski O%ro dek Re gio -

nal ny Cze skiej Te le wi zji w nie dzie l#
o godz. 6.00, prze su ni# te zo sta n$ na przy -

chyl niej szy dla te le wi dzów czas. Przed sta -

wi cie le kie row nic twa TVC za pew ni li

o tym przed sta wi cie li pol skiej spo 'ecz no -

%ci pod czas mar co we go po sie dze nia Ra dy

Rz$ du RC ds. Mniej szo %ci Na ro do wych.

Przez la ta pro gram in for mu j$ cy o &y ciu

pol skiej mniej szo %ci by 'a nada wa ny w ra -

mach Wia do mo %ci z Re gio nu w pi$t ki

po godz. 18.00. Przed dwo ma la ty kie -

row nic two TVC prze su n# 'o ter min nada -

wa nia na nie dzie l#, w do dat ku

na godz. 6.00. Tak ma 'o atrak cyj ny czas

emi sji pro gra mu, któ ry po ci$ gn$' za so b$
spa dek ogl$ dal no %ci, obu rzy' wszyst kich.

Roz po cz# 'y si# pro te sty, dys ku to wa no o tej

kwe stii na po sie dze niach Ra dy Kon gre su

Po la ków i Ra dy Przed sta wi cie li, po sz'y li -

sty z Kon gre su Po la ków do kie row nic twa

te le wi zji – za rów no jej ostraw skie go

o%rod ka, jak i pra skiej cen tra li. Po ru sza -

no te& spra w# pol skich wia do mo %ci

na spo tka niach Ra dy Rz$ du RC ds. Mniej -

szo %ci Na ro do wych. Po mar co wym po sie -

dze niu tej ostat niej za no si si# chy ba

wresz cie na lep sze cza sy.

Pro gram mar co we go po sie dze nia Ra dy,

któ re pro wa dzi' jej prze wod ni cz$ cy, mi ni -

ster Ji)í Dien st bier, by' jak zwy kle bo ga ty.

Oprócz przed sta wi cie li wszyst kich mniej -

szo %ci (pol sk$ re pre zen tu j$ Eu ge niusz De -

long i Da riusz Bran ny) w po sie dze niu

wzi# li udzia' rów nie& dy rek tor pro gra mo -

wy TVC Mi lan Fri drich, dy rek tor Cen trum

Nada wa nia Ra dia Cze skie go Ond)ej

Nová*ek, prze wod ni cz$ cy Ra dy ds. Ra dio -

fo nii i Te le wi zji Ivan Krej*í oraz wi ce prze -

wod ni cz$ cy Ra dy TVC Jan Bedná).
– Po dzi# ko wa 'em w imie niu pol skie go

spo 'e cze( stwa dy rek to ro wi Nová*ko wi

za pol ski pro gram „Wia do mo %ci” nada -

wa ny przez ostraw sk$ roz g'o %ni# Ra dia

Cze skie go. Skry ty ko wa 'em na to miast kie -

row nic two TVC w'a %nie za ter min emi sji

pol skich wia do mo %ci te le wi zyj nych i po in -

for mo wa 'em o wcze %niej szych ju& roz mo -

wach z ostraw sk$ dy rek cj$ – po wie dzia'
nam Eu ge niusz De long. – Przed sta wi cie -

le te le wi zji przy zna li mi ra cj#. Mo gli %my

ju& na wet dys ku to wa" o kon kre tach i no -

wym cza sie emi sji wia do mo %ci w j# zy ku

pol skim. Pa d'y pro po zy cje, by au dy cja

po wró ci 'a na pi$t ko wy wie czór, al bo aby

zo sta 'a prze su ni# ta na so bo t# przed po 'u -

dniem. By 'a mo wa rów nie& o za cho wa niu

nie dziel ne go ter mi nu, z tym jed nak, &e
pro gram mia' by re pry z# w nie dzie l#
o godz. 9.00. Dy rek tor Fri drich obie ca'
od ra zu za j$" si# t$ spra w$ i szyb ko j$ za -

'a twi". Do zmia ny nie doj dzie jed nak

od ra zu, bo wi$ &e si# to ze zmia na mi w te -

le wi zyj nej ra mów ce. Co jest jed nak te&
wa& ne, &e do ko( ca ro ku wia do mo %ci w j# -
zy ku pol skim po win ny zo sta" prze d'u &o ne

z pi# ciu do dzie si# ciu, a na wet pi#t na stu

minut – pod kre %li' De long. 

JA CEK SI KO RA

! Ja nusz Ko niecz ny po cho dz! cy z W" dry ni,
a miesz ka j! cy obec nie w Pra dze, b" dzie bro ni#
in te re sów pol skiej pra sy mniej szo $cio wej w ko -
mi sji do ta cyj nej ds. me diów mniej szo $cio wych
przy cze skim Mi ni ster stwie Kul tu ry. 

! W dniach 11 i 12 mar ca w Cze skim Cie szy -
nie od by %y si" eli mi na cje XIV Fe sti wa lu Pio sen -
ki Dzie ci" cej. Fi na li $ci zmie rz! si %y na kon cer cie,
któ ry od b" dzie si" 18 kwiet nia w Do mu Kul tu -
ry Pe tra Bez ru&a w Ha wie rzo wie.

! Na wal nym ze bra niu spra woz daw czo -wy -
bor czym spo tka li si" 18 mar ca cz%on ko wie Sto wa -
rzy sze nia Przy ja ció% Pol skiej Ksi!' ki. Pod su -
mo wa no dzia %al no$# w ro ku 2014 i wy bra no
no wy za rz!d SPPK. B" dzie on pra co wa% w sk%a -
dzie: He le na Le go wicz – pre zes oraz Jan Ku bi czek,
Ewa Si ko ra, An na Po my kacz i Ze non Wirth. 

! W cze sko cie szy( skiej ka wiar ni „Avion” od -
by% si" 19 mar ca wie czór au tor ski Je rze go Kron hol -
da. Po et" i dy plo ma t" za pro si %a po et ka Re na ta Put -
zla cher. Ostat nio uka za %y si" dwie ksi!' ki Kron hol -
da: „Wier sze wy bra ne” i „Szlak je dwab ny”.

! Ja ki mi mi ta mi 'y j! Po la cy i Cze si i jak zmie -
nia %y si" one na tle naj now szej hi sto rii? O tym roz -
ma wia li 20 mar ca w cze sko cie szy( skim „Avio nie”
dy plo ma ta, dzien ni karz i t%u macz cze skiej li te ra -
tu ry, An drzej Ja go dzi( ski, oraz dzien ni karz,
pu bli cy sta, prof. New York Uni ver si ty w Pra dze,
Tomá) Vrba. Oka zj! do de ba to wa nia na ten te -

mat by% ko lej ny sa lon dys ku syj ny z cy klu „Bez
ste reo ty pów. Po la cy i Cze si o so bie na wza jem”.

! W Ga le rii „Pod Wie '!” Miej skie go Cen -
trum In for ma cyj ne go na ryn ku Ma sa ry ka w Kar -
wi nie -Frysz ta cie mo' na ogl! da# wy sta w"
ry sun ków Sta ni s%a wa Wasz ka. Jest to ko lej -
na pre zen ta cja in 'y nie ra ar chi tek ta, któ re go
ocza ro wa% ry su nek piór kiem i o%ów kiem. 

! W%a dze Cze skie go Cie szy na do ce ni %y
w przed dzie( Dnia Na uczy cie la (ob cho dzo ny jest
w RC 28 mar ca) pra c" i za an ga 'o wa nie je de na -
stu pe da go gów cze sko cie szy( skich szkó%. W$ród
nich zna la z%o si" tro je pol skich na uczy cie li – Re -
na ta Do bner z Pol skiej Szko %y Pod sta wo wej,
Zbi gniew Ku ja wa z Pol skie go Gim na zjum im. Ju -
liu sza S%o wac kie go oraz Ja dwi ga Fe ber z Pod sta -
wo wej Szko %y Ar ty stycz nej im. Paw %a Ka le ty. 

! Za ol zie ma swo j! Ko bie t" Re gio nu. Jest ni!
Ma% go rza ta Ra kow ska z Cze skie go Cie szy na, któ -
ra zdo by %a naj wi" cej g%o sów w kon kur sie og%o -
szo nym przez spó% k" Pri me Com mu ni ca tions.

! Dla cze go pa ste rze mu zy ko wa li na ha lach,
jak po wsta wa %y daw ne pisz cza% ki pa ster skie
i czy w Kar pa tach ist nie j! ty po we in stru men ty
gó ral skie? Od po wie dzi m.in. na te py ta nia us%y -
sze li uczest ni cy mi" dzy na ro do we go se mi na rium
pt. „Mu zy ka Kar pat”. Zor ga ni zo wa %a je 7 mar -
ca w*om nej Gór nej Spó% ka Ko li ba i Ogni sko Gó -
ra li +l! skich Zwi!z ku Pod ha lan z Ko sza rzysk.
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W „Avio nie” o W%a dy s%a wie Si ko rze

Po eta, pro za ik i pu bli cy sta W!a dy s!aw Si -

ko ra dwa la ta te mu ob cho dzi! 80. uro dzi ny.

Ju bi le uszo wy wie czór li te rac ki po "wi# co ny

je go $y ciu i twór czo "ci od by! si# do pie ro te -

raz. Oka zj% by !a wy da na przez Li bo ra Mar tin -

ka mo no gra fia twór cy. 

Na spo tka niu w ka wiar ni li te rac kiej

„Avion”, zor ga ni zo wa nym przez Bi blio te k#
Miej sk% w Cze skim Cie szy nie, ze bra li si#
12 mar ca przede wszyst kim przy ja cie le i zna -

jo mi Si ko ry. Bo ha te ra wie czo ru za bra -

k!o – stan zdro wia unie mo$ li wia mu ju$
wy cho dze nie z do mu. 

Po lo sach $y cio wych i twór czo "ci Si ko ry

opro wa dza! obec nych po eta i dzien ni karz,

a za ra zem przy ja ciel li te ra ta – Ka zi mierz

Kasz per. Je go do g!#b na zna jo mo"& li te ra tu ry

za ol zia' skiej spra wi !a, $e s!u cha cze po zna li

– lub przy po mnie li so bie – Si ko r# ja ko

au to ra two rz% ce go w kon tek "cie dzie jo wym

i re gio nal nym, ja ko przed sta wi cie la pew ne go

po ko le nia li te ra tów za ol zia' skich, któ rzy

two rzy li zwar te i ak tyw ne "ro do wi sko. Co",
cze go ju$ dzi siaj nie ma.

Ja ko we so !e go kom pa na, z któ rym za li -

czy li wie le im prez, wspo mi na li W!a dy s!a wa

Si ko r# je go przy ja cie le z tak zwa ne go „Trój -

k% ta Ber mudz kie go”: Bro ni s!aw Li ber da i Ka -

zi mierz Ja wor ski. Ja cek Si ko ra, syn po ety,

za pa mi# ta! ta t# z okre su swe go dzie ci' stwa

ja ko cz!o wie ka, któ ry na wet w wol n% so bo t#
od ra na „stu ka! na ma szy nie”. Wspo mi na! te$
wspól ne nie dziel ne spa ce ry z ta t% na !o nie

na tu ry. – Oj ciec by! za wsze cz!o wie kiem do"&
za mkni# tym w so bie. Na tych spa ce rach si#
otwie ra! i roz ma wia li "my na ró$ ne te ma ty.

To mnie bar dzo kszta! to wa !o – zwie rzy! si# ze

wspo mnie'.

Do ta cje przy zna ne

Na za strzyk fi nan so wy w wy so ko "ci 1,686

mln ko ron mo g% w tym ro ku li czy& pol skie or -

ga ni za cje w Re pu bli ce Cze skiej. W kon kur sie

Mi ni ster stwa Kul tu ry RC na do ta cje na dzia -

!al no"& kul tu ral n% mniej szo "ci na ro do wych

wzi# !o udzia! 13 pol skich pro jek tów, 11 z nich

zo sta !o za opi nio wa nych po zy tyw nie.

Kon gres Po la ków z!o $y! w Mi ni ster stwie

Kul tu ry tra dy cyj nie dwa pro jek ty. Pierw szy

do ty czy dzia !al no "ci O"rod ka Do ku men ta -

cyj ne go KP, któ ry otrzy ma z Pra gi 263 tys.

ko ron. Na re ali za cj# dru gie go pro jek tu: „Ta -

cy je ste "my 2015 – ini cja ty wy kul tu ral ne

Kon gre su Po la ków w ro ku 2015” ko mi sja

przy zna !a 200 tys. ko ron. – To tro ch# mniej,

ni$ si# spo dzie wa li "my. To chy ba wy nik tro -

ch# mniej przy chyl nych nam opi nii, któ re

w ostat nim cza sie pró bu j% sze rzy& o nas nie -

któ re "ro do wi ska za ol zia' skie – po wie dzia!
nam pre zes Kon gre su, Jó zef Szy me czek.

– Uwa $am jed nak, $e przy zna na nam kwo ta

wy star czy na re ali za cj# te go rocz nych na szych

dzia !a' – za pew ni! nas Szy me czek.

Wi#k szy za strzyk od Kon gre su otrzy ma

w tym ro ku Pol ski Zwi% zek Kul tu ral no -O"wia -

to wy. Mi ni ster stwo kwo t% 600 tys. ko ron do fi -

nan su je pro jekt „Kul tu ral no -spo !ecz ne ini cja -

ty wy i dzia !al no"& do ku men ta cyj na PZKO”,

na to miast na 26. Fe sti wal PZKO 2015 re sort

przy zna! do ta cj# w wy so ko "ci 350 tys. ko ron.

Jest trze ci tom „Lek sy ko nu Po la ków”

W "ro d# 18 mar ca w sie dzi bie Kon gre su

Po la ków w RC od by !a si# pro mo cja III to mu

„Lek sy ko nu Po la ków w Re pu bli ce Cze skiej

i Re pu bli ce S!o wac kiej”. W uro czy sto "ci

wzi%! udzia! Jó zef Szy me czek, pre zes

Kon gre su Po la ków w RC, a tak $e au to rzy

„Lek sy ko nu”, prof. Ze non Ja si' ski oraz prof.

Bog dan Ci ma !a.

Naj now sze wy daw nic two In sty tu tu Na uk

Pe da go gicz nych Uni wer sy te tu Opol skie go

uka za !o si# jesz cze w 2014 r., jed nak do r%k
czy tel ni ków tra fia do pie ro te raz. – Na sz%
g!ów n% in ten cj% by !o, by w ra mach te go wy -

daw nic twa przed sta wi& kom plet ne i upo rz%d -

ko wa ne in for ma cje da j% ce jak naj pe! niej szy

ob raz $y cia Po la ków w Re pu bli ce Cze skiej

i S!o wac kiej – mó wi! prof. Ja si' ski. – Ka$ de -

mu z trzech to mów sta ra li "my si# nada&
szcze gól ny cha rak ter, po "wi# ca j%c spo ro

miej sca wy bra nej gru pie i wy bra nym pro ble -

mom. I tak naj now szy tom „Lek sy ko nu”

w bar dzo sze ro kim za kre sie pre zen tu je do ro -

bek le ka rzy wy wo dz% cych si# z Za ol zia.

Po ka zu je my w nim tak $e wie lu in $y nie rów ze

(l% ska Cie szy' skie go. Cz# sto nie zda je my

so bie spra wy, jak du $a to gru pa. Po nad to sta -

ra my si# od ro bi& to, za co kry ty ko wa no nas

po opu bli ko wa niu dru gie go to mu „Lek sy ko -

nu”, czy li tym ra zem spo ro pi sze my tak $e
o Po la kach $y j% cych na S!o wa cji – mó wi!
na uko wiec.
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Le on Do "#yc ki, ar ty sta ma larz, w la tach pi$% -
dzie si& tych zo sta" dzie ka nem Wy dzia "u

Gra fi ki Pro pa gan do wej kra kow skiej Aka de mii
Sztuk Pi$k nych w Ka to wi cach, a w 1959
ro ku zdo by" za szczyt ny ty tu" pro fe so ra zwy -
czaj ne go. 

By" po sta ci& wzbu dza j& c& sza cu nek i po wa -
#a nie. 

Mó wi" krót ki mi zda nia mi, wy ra' nie ak cen -
to wa" prze rwy mi$ dzy s"o wa mi, s"o wa za( wy -
ma wia" jak by szyb ciej.

Naj krót szym nie za po mnia nym d'wi$ kiem,
ja ki wy da" przy po tkni$ ciu si$ na scho dach,
roz k"a da j&c r$ ce jak by do lo tu, by "o pe" ne l$ -
ku ale i ulgi po uzy ska niu rów no wa gi – prze -
ci& g"e: „Uuuf...” 

Chwi la ta dla wie lu z nas, b$ d& cych (wiad -
ka mi tej sce ny po zo sta "a nie za po mnia na.

De mon stro wa li (my j& po tem, tym co te go
nie wi dzie li.

Mia "em szcz$ (cie by% przy j$ tym do pra cow -
ni pro fe so ra, to wy da wa "o si$ by% wy gra n& lo su...

Po pó" ro ku jed nak #e za su ge ro wa no mi bym
prze niós" si$ do in nej pra cow ni, by "em pe wien
#e mia "y na to wp"yw „stu denc kie wy g"u py”... 

Kie dy( bo wiem m.in. urz& dzi li (my ja mes
ses sion na in stru men tach wzi$ tych z mar twych
na tur, w bli skim s& siedz twie pra cow ni gra ficz -

nej, co spo wo do wa "o wi zy t$ wzbu dza j& ce go
re spekt pro fe so ra Ra ka – i ta kie je go spoj rze -
nie na mo j& so lów k$, #e za mar "em, bo na le -
#a "o si$ spo dzie wa% naj gor sze go.

By "em tak #e pe wien, #e je stem nie god ny tej
pra cow ni.

Mi n$ "y la ta i do wie dzia "em si$, #e zo sta "em
wy la ny za an ty se mi tyzm, uczu cie mi ob ce
a do te go niezna ne w mym oto cze niu. 

Do pie ro po tem do tar "em do 'ró de", wy kry -
to gwiaz dy Da wi da na od wrot nej stro nie p"ó -
cien Jur ka Saj da ka, po wni kli wym (ledztwie
wy "o nio no mnie ja ko au to ra. 

Tak, ja ry so wa "em te gwiaz dy Jur ko wi
wszak mia" on ta ki nos, #e sam si$ o to pro -
si", i ty le...

Kie dy pro fe sor Do "#yc ki pó' niej za cho ro -
wa", stu den ci je go pra cow ni wraz z pa ni& asy -
stent Ha li n& A. od wie dzi li go...

I jak to w ta kiej at mos fe rze by wa, roz ma -
wia no o wszyst kim i o ni czym, do chwi li gdy
stu dent Ja cek Kor dow ski wy j&" z tecz ki i po -
chwa li" si$ „skar bem”, któ ry uda "o mu si$ na -
by% na „pchlim tar gu”... nu me ro wa ne li to gra -
fie Hen ri de To ulo use -Lau trec’a... po pro stu
cy mes, pe re" ki... fart nie praw do po dob ny... no
wi$c no si" ten skarb za wsze ze so b& i cie szy"
si$ nim, jak dziec ko.

Do "#yc ki za chwy ci" si$ tak #e „Ach, wspa -
nia "o (ci”... 

Pa ni asy stent na to: „Bo my Pro fe so rze w"a -
(nie to przy nie (li (my pa nu w pre zen cie”.

No oo dzi$ ki, dzi$ ki – od rzek" ob da ro wa ny. 
Ja cek nie (mia" za prze czy%, mil cza" i cier -

pia" w skry to (ci.
Po wyj (ciu od dzie ka na, asy stent A. po wie dzia -

"a: „Och, pa nie Jac ku, ja to pa nu wy na gro dz$”.
Po kil ku ty go dniach, ow szem, po da ro wa -

"a mu... kom plet dzie ci$ cych pla ka tó wek.
!

Ob stry ka "em ju# pra wie wszyst ko i za sta -
na wia j&c si$ nad ko lej nym miej scem jesz cze
przez obiek tyw nie wi dzia nym, gdy zo sta "em
za py ta ny przez ko le g$ Jac ka La skow skie go czy
mam ocho t$ na „Pa la)in ky s ma li na mi a *le -
ha)kou”. Nie wie dzia "em „jak si$ to ma” (bo
„tech ni ka tak ma” w re kla mach TV) ale wie -
dzia "em, #e cho dzi o Cze chy. 

No i po mkn$ li (my w bli ski brat ni kraj, by
za si&(% w mi "ej knajp ce, gdzie nie zdzi wi" -
by nas za sto "em sie dz& cy Szwejk, w któ rej
za ma wia j&c „pa la cin ki” otrzy mu je si$ pi$k -
nie po da ne na le (ni ki z ma li na mi i bi t& (mie -
ta n&. 

Kie dy o tym opo wia da "em Józ ko wi Kru -
pie – wie lo krot nie obec ne mu w mych aneg do -
tach – sce no gra fo wi TVP Ka to wi ce, ten ta kie
mi przy to czy" wspo mnie nie:

By "o to chy ba w 1967 ro ku. Wspó" pra co -
wa li (my z Te le wi zj& Ostra wa. Oni zro bi li
pro gram roz ryw ko wy u nas, a my u nich.
Wte dy ich sy tu acja go spo dar cza by "a lep sza
ni# na sza. Op"a ci" nam si$ ten wy jazd
do Ostra wy, bo za ro bi li (my tro ch$ ko ron.
Ku po wa li (my tam u nas nie do st$p ne ar ty ku -
"y. Z re #y se rem W"od kiem Gaw ro+ skim
by "em w ja kim( do mu to wa ro wym i szu ka -
"em od po wied nich to wa rów. W"o dek od zy -
wa" si$ ra czej po cze sku, bo do sko na le
zna" ten j$ zyk z cza sów stu diów w Pra dze.
Po la kom tu nie ch$t nie co( sprze da wa no.
W pew nym mo men cie ode zwa "em si$
po pol sku do eks pe dient ki: „ja szu kam”...
W"o dek mnie sztur cha" i prze pra sza" pa ni&...
A ja nie wie dzia "em, #e tym zwro tem upra -
wiam z ni& seks.

Zaj rza "em do In ter ne tu by wzbo ga ci% sw&
wie dz$ w za kre sie za baw nych „nie po ro zu -
mie+” pol sko-cze skich i tak:

„Od byt” to po pol sku dzia" zby tu, za( „Po -
ru cha w od by te” to tyl ko awa ria w dzia le zby -
tu. „Ru cha dlo” to po pro stu p"ug, a awa ria p"u -
ga: „po ru cha na ru cha dle”. 

Kie dy za( w au to bu sie us"y szy my: „Kto ne
ma list ka w za du?” To kon tro ler py ta je dy nie
o bi le ty pa sa #e rów sie dz& cych z ty "u. Tam #e
czy tam o Cze chu, któ ry przy je cha" do pra cy
w pol skiej fir mie – sie dzia" w se kre ta ria cie
i cze ka" na dy rek to ra. Na gle we sz"a se kre tar -
ka i mó wi, #e szu ka sze fa. Zbul wer so wa ny
Czech za dzwo ni" po tem do swo jej #o ny, #e
w tak ka to lic kim kra ju se kre tar ka nie tyl ko ro -
bi „to” z sze fem, ale jesz cze g"o (no o tym opo -
wia da! 

I sta "o si$ ja sne, dla cze go gra fik Jan Man -
drek nie gdy( w cza sie stu denc kiej wy ciecz ki
po Pra dze, „do sta" w pysk” od cze skiej zna -
jo mej kie dy jej o(wiad czy", #e bar dzo d"u go
jej szu ka".

I na ko niec: „Chy ba” to b"&d. „Di van” – ka -
na pa. „Ja go da” – to tru skaw ka. „Za kon nik” 
– ko deks praw ny. „Sklep” to piw ni ca, a „piw -
ni ca” ozna cza pi wiar ni$, na wet po "o #o n&
na wy# szym pi$ trze. „Od cho dy” au to bu su
ozna cza j& od jaz dy. „Mo men tal nie niep,itom -
ny” ozna cza chwi lo wo nie obec ne go, a „na pad”
to po mys".

... i to jest mój „na pad o anek do ty”.

!

Kie dy dni by "y po god ne to na ple ne rze
w Wi (le u J$ dry sa, nie ma lo wa li (my ale

szu ka li te ma tów i "a pa li wi do ki, zwie dza j&c
oko li c$ w dni po god ne. Nad miar dni s"o necz -
nych spo wo do wa" to, #e zma ca li (my pra wie
wszyst ko co do obej rze nia si$ nada wa "o.
Prze "$cz Bia "e go Krzy #a na wy so ko (ci 940 m
n.p.m. po kry t& p"ach t& po "y sku j& ce go (nie gu,
z wi do ka mi na przy mglo n& pa no ra m$ Be ski -
du -l& skie go, za chód s"o+ ca wi dzia ny z Ocho -
dzi tej nad Ko nia ko wem wart by" wia tru, któ -
ry na mi po mia ta". Wi dok na o(wie tlo ne ni skim
cie p"ym (wia t"em gó ry po kry te pe re" ka mi
z"o ta wych do mów to „un spet ta co lo stu pen do”,
jak to nie gdy( w tym miej scu b$ d&c, okre (li li
moi w"o scy przy ja cie le. 

By" i czas by od wie dzi% Izb$ Pa mi$ ci Je rze -
go Ku kucz ki, by ogl& da j&c zdj$ cia i pa mi&t -
ki z wy praw, ws"u cha% si$ w dra ma tycz ne
wspo mnie nia je go ma" #on ki. 

Jesz cze spa cer po cen trum uzdro wi ska za -
ko+ czo ny chwi l& za du my nad mo gi "& Acia
Star czew skie go na przy ko (ciel nym cmen ta -
rzy ku...
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Jan

Szmatloch

kolekcja jubileuszowa

Uro dzo ny w 1950 ro ku

w Ru dzie !l" skiej. Ab sol -

went Aka de mii Sztuk Pi#k -

nych w Kra ko wie na Wy -

dzia le Gra fi ki w Ka to wi cach.

Dy plom w Pra cow ni Pro jek -

to wa nia Gra ficz ne go u doc.

Ta de usza Gra bow skie go.

Od 1974 ro ku pe da gog w tej -

$e uczel ni, a obec nie Aka de -

mii Sztuk Pi#k nych w Ka to -

wi cach. Pra cu je w Ka te drze

Gra fi ki Warsz ta to wej, gdzie

kie ru je pra cow ni" Dru ku

Wkl# s%e go. Od 1990 ro ku

jest pro fe so rem nad zwy czaj -

nym sztuk pi#k nych. Upra wia

gra fi k# warsz ta to w": akwa -

for ta i akwa tin ta oraz ry su nek.

G%ów ne cy kle gra ficz ne:

„Okna”, „Zwrot ni ce”, „bez

ad re su”, „Mar twe na tu ry”,

„Skar py”, „Ka len darz &l" -
ski”. Lau re at kil ku na stu na -

gród na kon kur sach gra ficz -

nych w kra ju i za gra ni c".
Au tor kil ku dzie si# ciu wy -

staw in dy wi du al nych, uczest -

nik licz nych wy staw zbio ro -

wych. Miesz ka w Cho rzo wie. 

Re dak cja mie si!cz ni ka
„"l#sk” wkra cza j#c w 20.
rok ist nie nia, pra gnie z tej
oka zji spre zen to wa$ Czy -
tel ni kom pu bli ko wa n# co
mie si#c „Ko lek cj! ju bi le -
uszo w#”. Sk%adaj#  si! na
ni# gra fi ki i ma lar stwo
wie lu zna ko mi tych ar ty -
stów z re gio nu &l# skie go. 
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W"tróbk# si# 
soli na ko'cu

JA RO S(AW STA RZYK

S
%o' ce wy wa bi %o mnie na na sz" %a wecz k# na skwer ku przed blo -

kiem. By %em sam. Pro fe sor na dal pi sa% ar ty ku%. Nasz osie dlo wy

biz nes men po je cha% gdzie& w spra wie au tsor sin gu – co kol wiek to zna -

czy (nie chc# na wet wie dzie), jak si# to pi sze). W cha osie mo jej

bi blio te ki od kry %em pa r# dni te mu po wie&) Ji rze go Ji rot ki Sa tur nin.
O tej uro czej ksi"$ ce mo gli &my go dzi na mi roz ma wia) z mo im przy -

ja cie lem z Czech i za &mie wa) si# przy po mi na j"c so bie roz ma ite frag -

men ty. Po wie&) zo sta %a u nas wy da na w ro ku 1958. Za sta na wia %em

si# przez chwi l#, dla cze go nikt nie wzno wi tej hi sto rii o nie zwy k%ym

s%u $" cym za trud nio nym przez m%o de go cz%o wie ka z przed wo jen nej

Pra gi. A po tem po gr" $y %em si# w lek tu rze. Nie ste ty, na skwer wkro -

czy %y dziat ki i za j# %y prze ciw le g%" %aw k# po dru giej stro nie klom bu.

Dwie pa nien ki i trzech ka wa le rów w wie ku 14, mo $e  16 lat. Dziat -

ki usia d%y oczy wi &cie na opar ciu, bu ty umie &ci %y na sie dze niu. I pod -

j# %y o$y wio n" kon wer sa cj#. Za cz# %o si# od w" trób ki, któ ra – jak prze -

ko ny wa% je den z m%o dzie' ców – mo $e by) za je…, je &li si# j" od po -

wied nio przy rz" dzi. Ce bul k# na le $y pod sma $y) od dziel nie, a so li)
wszyst ko na ko' cu. Mi ja %y mi nu ty, a ja wci"$ do wia dy wa %em si#,
ile jest na tym &wie cie rze czy za je… I utwier dza %em si# w tym, $e
ab so lut nie po pie ram pa na pro fe so ra Ja na Miod ka, któ ry nie lu bi

te go s%o wa na „z”. Mnie te$ bar dzo ra zi. Dziat ki, ku mo jej uldze,

po sz%y, wpraw dzie nie pod s%up na wzgó rek, tyl ko za &miet nik (tam

ich nie wi da) z okien blo ku), $e by so bie za pa li) pa pie ro sy, któ re im

wbrew pra wu sprze da no.

Wró ci %em do czy ta nia. Wte dy po ja wi %a si# m%o da ma ma. Wy pusz -

czo ne z wóz ka dzie ci# za cz# %o wa li) swo j" ro dzi ciel k# gdzie po pad -

nie pla sti ko wym au tkiem.

– Ja cu siu, nie bij ma mu si – po stu lo wa %a na pa sto wa na. Bez skut ku.

– Ja cu siu, ma mu si# to bo li.

Nic.

– Ja cu siu, grzecz ne dzie ci ni ko go nie bi j" – usi %o wa %a wy cho wy -

wa) po tom ka cier pli wa ma ma. – Ja cu siu...

Ch%op czyk nie by% grzecz nym dziec kiem.

– Ja cu siu, ma mu sia b# dzie mia %a si nia ki...

Mia %em ocho t# jej po ra dzi), $e by za dzwo ni %a na ja k"& b%# kit n" li -
ni#, ale dzi# ki bo ga te mu do &wiad cze niu $y cio we mu wie dzia %em, $e
po dob ne uwa gi s" z re gu %y *le przyj mo wa ne przez ro dzi ców,

zw%asz cza wy cho wu j" cych dzie ci bez stre so wo. Po sze d%em wi#c ze

swo j" ksi"$ k" do na szej osie dlo wej ka wiar ni. Usia d%em w sa li dla pa -

l" cych, do któ rej m%o do cia ni nie ma j" wst# pu. Joh ny (na dal nie wie -

my, dla cze go tak go na zy wa j" je go zna jo mi) przy niós% mi pi wo z ma -

%e go bro wa ru, po dob no bar dzo do bre. Z%e nie by %o. Otwar %em

ksi"$ k#, $e by roz ko szo wa) si# fi li pi k" dok to ra Vla cha, skie ro wa nym

prze ciw ko tzw. fa chow com, któ rzy s" nie zbi tym do wo dem na upa -

dek rze mio s%a. Chy ba na le $# do pe chow ców, bo wy da je mi si#, $e
naj cz# &ciej ta kich spo ty kam na swo jej dro dze $y cio wej. Chcia %em

mo$ li wie szyb ko do trze) do po in ty wiel kie go mo no lo gu tro ch# zrz# -
dli we go dok to ra. Wresz cie prze czy ta %em, co rzek% Vlach po bli skim

spo tka niu z pew nym sto la rzem:

– Nie !y cz" ni ko mu nic z#e go – rzek# na za ko$ cze nie dok tor
Vlach. – I nie szu kam pod nie ty w po sta ci dra ma tycz nych wi do wisk,
ale gdy bym si" do wie dzia#, !e zgod nie z nie s#usz nie za po mnia nym zwy -
cza jem z cza sów %p. Ka ro la IV, b" d& owe go maj stra to pi' w ko szu li
w rze ce We #ta wie, wy bra# bym si" tam ju! ra no, !e by za pew ni' so bie
miej sce tu! obok ba rie ry.

No i co? Mo g" ksi"$ ki dzia %a) an ty de pre syj nie?
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