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FELIKSOWI!NETZOWI: Ba jo ro wicz • Be re ta • Da ko wicz • Gle$ 
• He ska -Kwa %nie wicz • Ka biesz • Ka d&u bek • Kar wat • Kass • Ki jon ka
• Kucz kow ski • Lysz czy na • Me lec ki • Su cha nek • Rott • Tu rant

„Roz mo wa na 20. le cie”: prof. MA REK S. SZCZE PA' SKI 
MA RIA D( BICZ – Kar pacz. Prze rwa na roz mo wa

KRY STY NA HE SKA -KWA "NIE WICZ – Li sty z Da chau
GRA)YNA!BARBARA!SZEWCZYK – Odszed& 

wielki szwedzki poeta Tomas Tranströmer
70 lat Fil har mo nii "l* skiej 

Ko lek cja ju bi le uszo wa: FER DY NAND SZY PU +A



Nasz!partner

W ka to wic kim ki nie Ko smos od by" si# pierw szy po kaz naj now -
sze go fil mu Le cha Ma jew skie go „Oni ri ca. Psie Po le”. Film te$
by" ju$ po ka zy wa ny m.in. na fe sti wa lach w Bra zy lii, Ka na dzie,
Ba tu mi, Al ba nii, na Taj wa nie, w Tur cji i we W"o szech. Po tej
po dró $y film tra fia na ekra ny pol skich kin. 
Roz mo w# Dag ma ry Drza zgi z re $y se rem Le chem Ma jew -
skim o fil mie „Oni ri ca. Psie Po le” pu bli ko wa li %my na "a mach
„&l' ska” w pa( dzier ni ku 2014 ro ku, tu$ po w"o skim suk ce -
sie dzie "a. 

6 ma ja pod prze wod nic twem rek to ra Uni wer sy te tu Wro c"aw -
skie go prof. Mar ka Bo jar skie go w Au li Le opol dy) skiej 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 Wro c"aw skie go prof. Flo ria no wi &miei. Pod czas ce -
re mo nii wy bit ny hi spa ni sta, ce nio ny po eta, zna ko mi ty t"u macz
i wy daw ca ode bra" tak $e Krzy$ Ko man dor ski Or de ru Iza be li
Ka to lic kiej (Or den de Isa be la la Ca tó li ca) przy zna ny mu przez
kró la Hisz pa nii, Fi li pa VI. Ak tu de ko ra cji do ko na" Agustín Núez
Martínez, am ba sa dor Kró le stwa Hisz pa nii. 

Ostat nia dro ga zmar "e go 12 kwiet nia 2015 ro ku %p. Fe lik sa Net -
za wio d"a od ar chi ka te dry Chry stu sa Kró la na cmen tarz przy uli -
cy Fran cu skiej. +a "ob n' msz# %wi# t' ce le bro wa" oraz wy g"o -
si" po $e gnal n' ho mi li# ar cy bi skup se nior Da mian Zi mo). Zmar -
"e go $e gna li rów nie$ pre zy dent Ka to wic Mar cin Kru pa i red.
Ma ciej Szcza wi) ski z Ra dia Ka to wi ce. 
Re dak cja to wy da nie „&l' ska” de dy ku je %p. Fe lik so wi Net zo -
wi – re dak to ro wi, któ ry wspó" two rzy" to pi smo i by" z na mi
przez 20 lat, wspa nia "e mu po ecie, pro za iko wi, pu bli cy %cie i t"u -
ma czo wi, a na de wszyst ko przy ja cie lo wi. 

W Ka to wi cach, w dniach 20-22 kwiet nia od by wa "a si# siód ma
edy cja Eu ro pej skie go Kon gre su Go spo dar cze go, któ re mu pa -
tro no wa" pre zy dent RP Bro ni s"aw Ko mo row ski. W trzech dniach
de bat kon gre so wych udzia" wzi# "o po nad 6 ty si# cy go %ci, w tym
bli sko 700 pre le gen tów. Od by "o si# 100 se sji dys ku syj nych, spo -
tka) biz ne so wych i roz mów. Akre dy to wa nych zo sta "o 500 dzien -
ni ka rzy pol skich i za gra nicz nych. 
Go %* mi in au gu ra cji EEC, któ ra od by "a si# w Mi# dzy na ro do -
wym Cen trum Kon gre so wym w Ka to wi cach by li (na zdj# ciu
od le wej): pre zy dent Bro ni s"aw Ko mo row ski, pre zes Re gio -
nal nej Izby Go spo dar czej Ta de usz Do no cik, by "y wi ce pre mier
Ja nusz Ste in hoff – prze wod ni cz' cy Ra dy RIG w Ka to wi cach
oraz eu ro de pu to wa ny prof. Je rzy Bu zek, by "y prze wod ni cz' -
cy Par la men tu Eu ro pej skie go. 
Wspó" or ga ni za to rem Eu ro pej skie go Kon gre su Go spo dar -
cze go by "o Wo je wódz two &l' skie.
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WOJCIECH KASS

Woj ciech Kass (ur. 1.09.1964 r. w Gdy ni) – po eta i ese -
ista. Opu bli ko wa! to mi ki: Do !wia t"a (1999), Je le# Thor -
wald se na (2000) – za któ re otrzy ma! na gro d" im. Ka zi mie -
ry I! !a ko wi czów ny i na gro d" Sto wa rzy sze nia Li te rac kie go
w Su wa! kach, Pró sze nie i pra nie (2002), 10 Ge dich te aus
Ma su ren land (2003, wy bór wier szy w j" zy ku pol skim i nie -
miec kim), Przy p"yw cie ni (2004), Gwiaz da G"óg (2005),
Pie!# mi "o !ci, pie!# do !wiad cze nia (z Krzysz to fem Kucz -
kow skim) (2006), Wi ry i sny (2008) oraz 41 (2010). W 2012
uka za !a si" pu bli ka cja pt. Czter dzie !ci je den. Wier sze i glo -
sy, za wie ra j# ca pie $ni z 41, dzien nik po ety z okre su ich
pi sa nia, ko men ta rze kry ty ków i hi sto ry ków li te ra tu ry o tym
to mie oraz wier sze no we. W 2014 ko lej ny to mik Ba! Jest
au to rem opra co wa nia o zwi#z kach Cze s!a wa Mi !o sza i je -
go krew nych z So po tem Aj, moi daw no umar li (1996) oraz
ksi#% ki ese istycz nej P$k ni$ te stru ny pe" ni. Wo kó" Kon stan -
te go Il de fon sa Ga" czy# skie go (2004). Na le %y do Sto wa -
rzy sze nia Pi sa rzy Pol skich i Pen Clu bu. By! sty pen dy st#
Mi ni ster stwa Kul tu ry i Dzie dzic twa Na ro do we go
(2002, 2008). Wcho dzi w sk!ad re dak cji dwu mie si"cz ni -
ka li te rac kie go „To pos”. Uho no ro wa ny na gro d# „No wej
Oko li cy Po etów” za do ro bek po etyc ki (2004), br# zo wym
me da lem Za s!u %o ny Kul tu rze „Glo ria Ar tis” (2007),
„So poc k# mu z#” – na gro d# pre zy den ta So po tu (2011). Je -
go wier sze t!u ma czo ne s# na j" zyk nie miec ki, an giel ski,
w!o ski, fran cu ski, hisz pa& ski, li tew ski, cze ski, s!o we& ski,
serb ski, chor wac ki, bu! gar ski, ro syj ski. Od 1997 r. pra cu -
je w Mu zeum Kon stan te go Il de fon sa Ga! czy& skie go
w Pra niu na Ma zu rach.

Kto
dla Feliksa Netza

kto teraz do mnie zd#%a
lecz d#%y po kryjomu
kto teraz po mnie wo!a
lecz wo!a nadaremnie
kto chwyta !uk Ogrodowej
kto ci"ciw" Grunwaldzkiej
kto nak!ada strza!" $wiat!a 
lecz trafi' w cel nie mo%e
kto dyszy, ale oddechu chwyta'
nie umie, by dobiec do mnie
kto w zanadrzu trzyma prawd"
lecz nie dotrzymuje s!owa
kto chce mnie ugo$ci'
lecz przyjmuj" krzywdziciela
kto chce przynie$' mi!o$'
lecz przenosi j# obok
kto biegnie jak oszala!y 
lecz nie dobiega do mnie
kto jest stró%em dobrej nowiny
a wieszczy widmo kl"ski
kto przesy!a szacunek  
lecz otrzymuj" pogard"
kto pochyla si" w pas
lecz nó% wbija w plecy
kto chce mi si" przy$ni'
lecz $ni si" komu innemu
kto $ni moj# sekretn# bajk"
lecz snu tego nie zapami"tuje
kto czyta mi ten wiersz 
lecz kradnie obola!e serce
kto darowuje mi ostanie s!owo
lecz nie poznaje pierwszego
kto g!aszcze mnie w trumnie 
lecz %yczy mi umierania

16.03.2015
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WY DAW CA:
GÓR NO !L" SKIE TO WA RZY STWO

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

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

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

WSPÓ$WYDAWCA:
BIBLIOTEKA !L"SKA

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

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

Re da gu je ze spó%:
DARIUSZ#ROTT
Re dak tor na czel ny

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

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

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. Krystyna Heska-Kwa!niewicz ROZMOWY Z FELKIEM
8. Zbigniew Kad"ubek *Y+ TO T$UMACZY+

12. Jacek Lyszczyna CZYTAJ,C T$UMACZENIA FELIKSA NETZA
14. Tadeusz Kijonka FELIKS NETZ Z KATOWIC (spisane z pami&ci)
20. Katarzyna Bereta FELIKS NETZ W „)L,SKU”
22. Krzysztof Karwat OBCY-Z-FELS.-SZILÉZIA
23. Edward Kabiesz FILMOWA „KROMKA CHLEBA”
24. Maciej Melecki CA$KOWITA OBECNO)+
25. Witold Turant DROGI FELKU...
26. Karol Bajorowicz UWA*NIE S$UCHA$...
32. Maria D#bicz KARPACZ. PRZERWANA ROZMOWA
36. „ROZMOWA NA 20. LECIE”:

Rozmowa z prof. Markiem S. Szczepa$skim BURMISTRZOWIE POWINNI RZ,DZI+ )WIATEM 
38. Henryk Szczepa$ski KATOWICE ZA SCHNEIDERA (I)
42. Krystyna Heska-Kwa!niewicz, Lucyna Sadzikowska GUSTAWA-MORCINKA-LISTY Z-DACHAU 
46. Gra%yna Barbara Szewczyk OD SZED$ WIEL KI SZWEDZ KI PO ETA

TO MAS TRANSTRÖMER, LAU RE AT NA GRO DY NO BLA
53. Karol Rafa" Bula PAMI/CI „KAROLA Z ATMY” 
55. Dariusz Rott STEFAN )L,ZAK – WIELKA POSTA+ *YCIA MUZYCZNEGO NA )L,SKU I W ZAG$/BIU 
56. Wies"awa Konopelska „SIEDEMDZIESI,TKA” )L,SKICH-FILHARMONIKÓW
58. XXV LAT RESTYTUCJI SAMORZ,DU TERYTORIALNEGO 

Krzysztof Kosi$ski GADANIE O NICZYM?
FELIETONY
35. Z MOICH GÓREK 

Witold Turant KIMKOLWIEK JESTE)…, CZYLI MUSZTARDA PO OBIEDZIE
41. NOTATNIK SPÓ0NIONEGO PRZYBYSZA

Marek S. Szczepa$ski WOJEWÓDZTWO-)L,SKIE-I-JEGO-IKONY: TRWA$O)+-I-PRZEMIJANIE?
54. PORADNIA J/ZYKOWA

Katarzyna Wyrwas WSIE JAJA
61. )L,SKA OJCZYZNA POLSZCZYZNA

Jan Miodek LUFTN,+-SI/
75. MI/DZY NUTAMI

Magdalena Dziadek GO)CIE Z WARSZAWY W NOSPR; VI FESTIWAL PRAWYKONA1;
RECITAL PAW$A WAKARECEGO

83. Wojtek &uka PRZYS$OWIA „)L,SKA” 
84. Z ZAPISKÓW EMERYTA 

Jaros"aw Starzyk JESTE)MY M,DRZY?

PLASTYKA
48. Wies"awa Konopelska SI$A-CZTERECH CZYLI-„KO1-TROJA1SKI”
49. KO1 TROJA1SKI: BEDNAREK, BLUKACZ, NALIWAJKO, WALCZAK. BWA Katowice
50.WIKTOR OSTRZO$EK. Witra'e z ko#cio"a pw. Naj#wi&tszego Serca Pana Jezusa w Katowicach
51. ks. Henryk Pyka WIKTOR-OSTRZO$EK – ARTYSTA-WPISANY-W-)L,SKIE-SACRUM
84. KOLEKCJA JUBILEUSZOWA „)L,SKA”: FERDYNAND SZYPU$A      
TEATR
64. Witold Koci$ski DUCHY GÓR,! 
65. Joanna Waro$ska Z BLISKA I Z DALEKA 
66. Katarzyna Bereta W HO$DZIE PROFESOROWI JÓZEFOWI )WIDROWI 

KSI"(KI
69. Bogdan Widera KRÓTKO O KSI,*KACH 
70. Ryszard Bednarczyk WIERSZE-JAK-UMIERAJ,CE-S$ONIE
71. El%bieta Dutka Z-OPOLA-NA-KRESY-I-Z-POWROTEM
72. Marcin Wieczorek DYPLOMACI-SASCY
73. Witold Turant MAKRYNA-CIERPI-ZA-MILIONY
POEZJA I PROZA

1. WIERSZ NA OTWARCIE 
Wojciech Kass KTO

7. Krzysztof Kuczkowski WIERSZ PI,TY I SZÓSTY 
11. Przemys"aw Dakowicz CZES$AW MI$OSZ I JERZY ANDRZEJEWSKI PISZ, 

SCENARIUSZ I WYGL,DAJ, PRZEZ OKNO
13. Adrian Gle$ T$UMACZ ZGODY 
27. Jerzy Suchanek CZWARTY DZIE1 
28. Feliks Netz POS$OWIE (fragmenty Pos"owia do nowego wydania „Eugeniusza Oniegina” A. Puszkina)
EKOLOGIA
62. Jolanta Matiakowska CZEKI-DLA... ZIEMI
STA$E RUBRYKI
4. )L,SKI MIESI,C 

67. ZNAKI I TWARZE MIASTA KATOWICE. TRZY-DNI-EUROPEJSKIEGO-KONGRESU GOSPODARCZEGO
68. OPOLSKIE  
74. Z *YCIA BIBLIOTEK

Beata Ward#ga BIBLIOTEKA-OTWARTA-NA-ZMIANY  
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: 
Feliks Netz w Le#niczówce Pranie, 29 czerwca 2013 roku.
Fotografia: $ukasz Borkowski

Pi
sm

o 
w

sp
ie

ra
ne

fin
an

so
w

o 
pr

ze
z:

Pro jekt ob j& ty 
me ce na tem

MIA STA KA TO WI CE

Wojewódzki Fundusz
Ochrony !rodowiska
i Gospodarki Wodnej

w Katowicach
!l'ski Zwi'zek 

Gmin i Powiatów

Urz'd Marsza%kowski
Województwa

Opolskiego

Dofinansowano ze )rodków 
Ministra 

Kultury i Dziedzictwa Narodowego

W NUMERZE:
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W1989 ro ku na k!a dem Wy daw nic twa „"l#sk” uka za! si$ !l" ski al ma -
nach po etyc ki. Swo je utwo ry dru ko wa li w nim: Kry stian Ga !usz ka,

Ja cek Go lon ka, Ma rian Ki siel, Bog da Prejs, Be ata Ro kosz i wie lu in nych.
W%ród nich zna la z!em si$ i ja. Re dak cji an to lo gii pod j$ li si$ Fe liks Netz
i Ma ciej Szcza wi& ski, a wst$p na pi sa! Ta de usz Ki jon ka. Pa mi$ tam d!u gie
go dzi ny, któ re sp$ dzi li %my z re dak to rem Net zem do ko nu j#c wy bo ru mo -
ich wier szy. By! nie zwy kle sku pio ny i bar dzo su ro wy w swo ich oce nach,
ale w ko& cu za pro po no wa! do dru ku dwa tek sty. Dwa dzie %cia pi$' lat pó( -
niej wiel kim za szczy tem dla mnie by !o po wo !a' Fe lik sa Net za na kie row -
ni ka dzia !u po ezji i pro zy mie si$cz ni ka „"l#sk” i wspó! pra co wa' z nim. Pla -
no wa! na pi sa nie do czerw co we go nu me ru tek stu syn te tycz ne go o obec no %ci
li te ra tu ry w na szym mie si$cz ni ku na prze strze ni ostat nich dwu dzie stu lat.
Ob j$ li %my nie daw no pa tro nat pra so wy nad Je go bi blio fil skim dwu j$ zycz -
nym (hisz pa& skim i pol skim) to mi kiem trans la tor skim za wie ra j# cym
prze k!ad jed ne go z po ema tów Fe de ri co Garcíi Lor ki, któ re go wy daw c# by!
In sty tut Mi ko !ow ski. I gdy ju) wy da wa !o si$, )e Fe liks Netz za czy na re -
mi so wa' ze swo j# cho ro b#, przy sz!a jak )e smut na wia do mo%'... Wspo mi -
na j# Go w tym nu me rze m.in. Zbi gniew Ka d!u bek, Ta de usz Ki jon ka, Krzysz -
tof Kar wat i Wi told Tu rant...

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$p nia ka, zwa ne go z an -
giel ska „edy to ria lem”. Spo rym za in te re so wa niem Czy tel ni ków cie szy!
si$ zw!asz cza nie ty po wy tekst re dak cyj ny za pro po no wa ny przez Woj cie -
cha *u k$ w for mie ko mik su. Po sta no wi li %my wi$c wpro wa dzi' no w# sta -
!# ru bry k$ – fe lie ton ko mik so wy au tor stwa Woj cie cha *u ki pt. Przy s#o -
wia «!l" ska». W ko lek cji ju bi le uszo wej pre zen tu je my dzie !a Fer dy nan da
Szy pu !y, przy bli )a my tak )e twór czo%' wi tra )o w# Wik to ra Ostrzo! ka. Tym
ra zem na szym roz mów c# na dwu dzie sto le cie jest pro fe sor Ma rek Szcze -
pa& ski, któ re go chy ba ni ko mu z na szych Czy tel ni ków przed sta wia' nie
trze ba. Po nad to pi sze my o ju bi le uszu sie dem dzie si$ cio le cia Fil har mo nii
"l# skiej, a pro fe sor Gra )y na Bar ba ra Szew czyk wspo mi na zmar !e go 26
mar ca 2015 r. no bli st$ To ma sa Tranströme ra. Jesz cze tak nie daw no cie -
szy li %my si$ z dok to ra tu ho no ro we go nada ne go mu przez Uni wer sy tet "l# -
ski w Ka to wi cach... 

Zwra cam uwa g$ zw!asz cza na dwie praw dzi we per !y te go nu me ru: ar -
ty ku! Ma rii D$ bicz o Ta de uszu Ró )e wi czu (w rocz ni c$ %mier ci Po ety) oraz
nie zna ne, nie daw no prze t!u ma czo ne z nie miec kie go li sty Gu sta wa Mor -
cin ka z Da chau (pi sze o nich pro fe sor Kry sty na He ska -Kwa %nie wicz). 

Na za ko& cze nie mu sz$ do da', )e mo ja mi sja ja ko re dak to ra na czel ne go
„"l# ska” wkrót ce – po trzy na stu mie si# cach – wy ga %nie. To nie pierw sza
zmia na re dak to ra na czel ne go w okre sie od stycz nia 2013 ro ku. Ten ostat -
ni rok to fa scy nu j# ca przy go da. Pi sma nie uda !o si$ zre wo lu cjo ni zo wa',
nie to by !o jed nak mo im ce lem, ale uda !o si$ je utrwa li' na ryn ku w ro ku
dwu dzie sto le cia mie si$cz ni ka, utrzy mu j#c – mi mo ró) no rod nych nie sprzy -
ja j# cych oko licz no %ci – wy so kie stan dar dy dzien ni kar skie. I za to wszyst -
kim, któ rzy mie li w tym swój wk!ad – oczy wi %cie rów nie) kry tycz ny – a tak -
)e na szym Re dak to rom i Wspó! pra cow ni kom oraz sza cow nym
Czy tel ni kom – ser decz nie dzi$ ku j$. 

DA RIUSZ ROTT

Drodzy Czytelnicy
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! DO K!AD NIE
de ka d" te mu, 2
kwiet nia 2005 ro ku
zmar# Pa pie$ Jan Pa -
we# II. By #a to po ru -
sza j% ca wszyst kich
chwi la. T#u my w mil -
cze niu #% czy #y si"
z cier pi% cym pa pie -
$em. Emo cje i $ar
przy po mnia #y licz ne
do dat ki spe cjal ne,
pro gra my te le wi zyj ne
i na bo $e& stwa.
! RAD NI po wia -

tu cie szy& skie go nie
zgo dzi li si" na upa -
mi"t nie nie Her ber ta
Czai. W uza sad nie -
niu uchwa #y na pi sa -
no, i$ „Ra da Po wia -
tu Cie szy& skie go
wy ra $a jed no znacz -
n%, ne ga tyw n% opi ni"
w spra wie za mia ru
umiesz cze nia na bu -
dyn ku Ze spo #u Szkó#
Spe cjal nych w Sko -
czo wie ta bli cy go
upa mi"t nia j%  cej”.
Pod kre 'lo no tak $e,
$e wszel kie „pró by

glo ry fi ko wa nia osób za an ga $o wa nych
w dzia #al no'( an ty pol sk% wzbu dza j% nasz
sprze ciw oraz sta no wi% przy k#ad za k#a my -
wa nia hi sto rii”.
! SI LE SIA NI STY KA co raz bli $ej star -

tu. W pa) dzier ni ku ru sza j% stu dia 'l% skie,
pierw szy w Pol sce kie ru nek ofe ru j% cy
wie dz" o re gio nie, któ rej zdo by cie b" dzie
na gra dza ne ty tu #em ma gi stra. Zgo d"
na utwo rze nie si le sia ni sty ki – w for mu le
sta cjo nar nej i za ocz nej – wy da# Se nat
Uni wer sy te tu *l% skie go.
! KO NIEC dar mo we go par ko wa nia

w cen trum Gli wic. Po ja wi #y si" par ko ma -
ty na uli cach. Ju$ w lip cu za po sta wie nie
au ta np. na gli wic kiej sta rów ce przyj dzie
za p#a ci( 2,80 z# za pierw sz% go dzi n".
A po tem jesz cze wi" cej.
! SZPI TAL Miej ski w So snow cu b" dzie

jak no wy. Zo sta nie tu za in we sto wa nych 30
mln z#. Po wsta nie za to m.in. no wy blok
ope ra cyj ny i od dzia# in ten syw nej te ra pii.
! WSPO MNIE NIA s% bez cen ne. Dla -

te go wa$ ne po sta cie z na sze go re gio nu
dzie l% si" przed ka me ra mi swo imi wspo -
mnie nia mi. Zbie ra je Fil mo te ka *l% skich
Por tre tów Mó wio nych. Po wsta je w ten
spo sób bez cen ny za pis dzie jów. To ar cy -
cie ka wy pro jekt Bi blio te ki *l% skiej w Ka -
to wi cach. Je go ce lem jest uwiecz nie nie
'wiad ków dzie jów re gio nu, lu dzi, któ rzy
„no sz% w so bie bez cen n%, wy j%t ko w% hi -
sto ri" cza sów i miejsc, z któ ry mi by li
zwi% za ni w ci% gu swo je go $y cia”. Z fil mo -
wych re la cji po wsta je mul ti me dial na ko -
lek cja li cz% ca obec nie po nad 40 por tre tów.
! PO RA +A J, CE s% usta le nia spe cjal -

nej, po wy pad ko wej ko mi sji Wy$ sze go
Urz" du Gór ni cze go, do ty cz% ce ka ta stro fy
z 6 pa) dzier ni ka 2014 ro ku, ja ka mia #a
miej sce w ko pal ni „We so #a” w My s#o wi -
cach. !a ma no tu gór ni cze prze pi sy i po dob -
nie jak przed la ty w Ha lem bie, nie wy pro -
wa dza no gór ni ków, kie dy st" $e nie me ta nu
prze kra cza #o do pusz czal ne 2 proc. Zi -

gno ro wa no te$ po $ar en do ge nicz ny, któ -
ry po wsta# na dzie& przed tra ge di%. W re -
zul ta cie tych za nie dba& do sz#o do tra ge -
dii – pi" ciu gór ni ków zmar #o, a 25 zo sta #o
ran nych, za' ko lej nych dwóch na dal prze -
by wa w szpi ta lach.
! TIR na gle zje cha# z dro gi i ude rzy#

w po bli ski dom. Na pro stej dro dze. Ten
wy pa dek, który móg# zda rzy( si" wsz" -
dzie – mia# miej sce w Cze cho wi cach
w 'ro d" 8 kwiet nia tu$ po pó# no cy.
W 'cia n" do mu pa ni Ja dwi gi So kó# ude -
rzy# du $y, ci" $a ro wy sa mo chód – re nault,
prze wo $% cy prze sy# ki ku rier skie ta ra -
nu j%c po dro dze bra m", p#ot i ogró dek.
By #o o krok od tra ge dii.
! BIE LI ZNA dla Afry ki. Pa ra fia ewan -

ge lic ka w Szczyr ku -Sal mo po lu w#% cza
si" w po moc dla Bur ki na Fa so, wspie ra j%c
pro jekt Cen trum Mi sji i Ewan ge li za cji Ko -
'cio #a Ewan ge lic kie go „Se kret na Mi sja”.
Prak tycz ni ewan ge li cy za ch" ca j% jak naj -
wi"k sz% licz b" Po lek do kup na i po da ro -
wa nia ko bie tom z Afry ki bie li zny. Uwa ga!
Wa$ ne, by by #a to bie li zna z ba we# ny lub
in nej na tu ral nej tka ni ny, bez sztucz nych do -
dat ków. Zbiór ka trwa do 27 ma ja.
! W- ZE! Murc kow ska w Ka to wi cach

co ja ki' czas si" za p" tla i w efek cie two -
rzy me ga ko rek (al bo me gaza tor) w sa mym
ser cu 'l% sko -d% brow skiej aglo me ra cji.
Przy po mnij my, $e co dzien nie je) dzi t" -
dy 100 tys. aut. Ka$ dy re mont w oko li cach
w" z#a Murc kow ska ozna cza pa ra li$ nie tyl -
ko Ka to wic, ale i aglo me ra cji. T#ocz ne by -
wa j% zw#asz cza pi%t ko we po po #u dnia, kie -
dy wszyst kim si" 'pie szy do do mów.
! ZMAR! nasz Przy ja ciel, Bli ski nam

Cz#o wiek, red. Fe liks Netz (rocz nik 1939),
zna ny pi sarz, po eta i t#u macz, od lat zwi% -
za ny z re dak cj% mie si"cz ni ka „*l%sk”,
a tak $e in ny mi 'l% ski mi me dia mi (m.in. Ra -
diem Ka to wi ce, ty go dni kiem „Pa no rama”).
Od szed# 12 kwiet nia, po $e gna li 'my Go 16
kwiet nia br. na cmen ta rzu przy ul. Fran cu -
skiej w Ka to wi cach.
! FA CE BO OK mu si by( po 'l% sku.

W po #o wie kwiet nia uwa $a #o tak po nad
czte ry ty si% ce osób. Ty lu *l% za ków po par -
#o apel o 'l% sk% wer sj" j" zy ko w% Fa ce bo -
oka. Pra cow ni ków Mar ka Zuc ker ber ga,
twór cy ser wi su, ma prze ko na( 20 ty si" cy
wy s#a nych ma ili. Czy na zbie ra si" a$ ty -
le? Kto ty mu prza je niech pi sze...
! WSKO CZY! na dach sa mo cho du.

Przez pra wie ki lo metr je cha#, trzy ma j%c si"
re lin gów. Do 'rod ka wo zu do sta# si" przez
tyl ne drzwi, za ci% gn%# r"cz ny ha mu lec,
w ko& cu wy j%# klu czy ki ze sta cyj ki. I z#a -
pa# z#o dzie ja. Ta kie sce ny ro ze gra #y si"
w Paw #o wi cach. Na da chu by# 35-let ni Ja -
cek Bier nac ki z Ja rz%b ko wic, ra tow nik
z ko pal ni „Pnió wek”, któ re mu skra dzio no
au to na sta cji ben zy no wej, bo nie opatrz -
nie zo sta wi# klu czyk w sta cyj ce.
! TE LE WI ZJA z Ka ta ru, Al Ja ze era, na -

kr" ci #a – zda niem wie lu – uprosz czo ny,
prze ry so wa ny film o gi n% cym mie 'cie, 'l% -
skim By to miu. Ale có$ wi" cej da si" po -
wie dzie( w 2,5 mi nu ty? Zresz t% to praw -
da. M#o dzi lu dzie st%d ucie ka j% za gra ni c",
sta rzy nie ma j% za co $y(, do oko #a bie da,
po gór ni cze ru iny i pu ste pla ce za baw.
Przed By to miem nie ma 'wie tla nej przy -
sz#o 'ci.
! WE SO !E Mia stecz ko b" dzie we sel -

sze. Tak obie cu j% no wi w#a 'ci cie le ze

S#o wa cji, spó# ka Ta try Mo un ta in Re sorts,
któ ra w ci% gu 5 lat za in we stu je w cho rzow -
ski przy by tek 117 mln z#.
! GI TA RY ma j% swo je mu zeum i to

w Ka to wi cach. Przy ul. Krzy wej po wsta -
#o pry wat ne Mu zeum Hi sto rii Gi ta ry. Jest
tu 60 czyn nych (bo mo$ na na nich za gra()
eks po na tów. Wspó# w#a 'ci cie lem mu zeum
jest To masz Cier pisz. Mu zeum mo$ na
zwie dza( od wtor ku do nie dzie li od 16
do 20. Wej 'ciów ki s% po 7 i 10 z#.
! T,P NI- CIE, ja kie mia #o miej sce

w ko pal ni Ruch *l%sk w Ru dzie *l% skiej,
w so bo t" 18 kwiet nia tu$ po pó# no cy
na g#" bo ko 'ci 1080 me trów okre 'lo no
ja ko jed no z naj sil niej szych w na szym re -
gio nie w ostat nich la tach. Mia #o si #" po -
nad 4 stop ni w ska li Rich te ra. Fa chow cy
mó wi% na wet o „nie wiel kim trz" sie niu zie -
mi”, bo ener gia mu to wa rzy sz% ca by #a od -
czu wal na w pro mie niu 20-30 km. W wy -
ni ku t%p ni" cia pod zie mi% zo sta #o
uwi" zio nych dwóch gór ni ków. Do po cz%t -
ku ma ja trwa #a dra ma tycz na ak cja ra tun -
ko wa.
! NO WYM sze fem Ja strz"b skiej Spó# -

ki W" glo wej zo sta# Edward Szl"k. Ra da
Nad zor cza w" glo we go gi gan ta po in for mo -
wa #a 20 kwiet nia wie czo rem o swo im jed -
no g#o 'nym wy bo rze. No wy szef spó# -
ki, 64-let ni Edward Szl"k, do tych czas
pre ze so wa# spó# ce JSW -KOKS SA. Zwi%z -
kow cy pod kre 'la j%, $e to cz#o wiek Za gó -
row skie go, po przed nie go, znie na wi dzo ne -
go przez nich pre ze sa, ale – za zna cza j% 
– da j% mu szan s".
! KON FE REN CJA o Tra ge dii Gór no -

'l% skiej od by #a si" 22 kwiet nia w Sej mie
RP. O dra ma tycz nych wy da rze niach,
w wy ni ku któ rych cz"'( *l% za ków wy wie -
zio no w 1945 ro ku na Wschód wie lu par -
la men ta rzy stów us#y sza #o po raz pierw szy
w $y ciu. Nic dziw ne go, bo to wci%$ jed -
na z bia #ych plam, wie dza nie obec na
w pod r"cz ni kach hi sto rii. Po my s#o daw czy -
ni% spo tka nia by #a Da nu ta Pie tra szew ska,
po s#an ka PO. Pa tro nat nad kon fe ren cj% i to -
wa rzy sz% c% jej wy sta w% ob j%# mar sza #ek
Sej mu, Ra do s#aw Si kor ski.
! *L, SKIE Da vos, tak na zy wa si" Eu -

ro pej ski Kon gres Go spo dar czy, ja ki go 'ci
co ro ku w Ka to wi cach od sied miu ju$ lat.
W tym ro ku ob ra dy to czy #y si" w no wo -
cze snym Cen trum Kon gre so wym, a je 'li
cho dzi o sta ty sty ki – to nie li cz%c d#u go -
'ci kor ków – kon gres trwa# trzy dni (od 20
do 22 kwiet nia), wzi" #o w nim udzia# 7500
go 'ci, prze pro wa dzo no 110 de bat – nie li -
cz%c wy da rze& to wa rzy sz% cych.
! OGROM NYM po wo dze niem cie szy

si" przed sta wie nie „Czar ny Ogród” prze -
nie sio ne na de ski Te atru *l% skie go (pre mie -
ra 17 kwiet nia). Mo nu men tal n%, 500-stro -
ni co w% pu bli ka cj" o dwóch dziel ni cach
Ka to wic – Ni ki szow cu i Gi szow cu stwo -
rzy #a Ma# go rza ta Szej nert. Ada pta cja sce -
nicz na, jak pod kre 'la j% twór cy (m.in. re -
$y ser Ja cek G#omb, sce na riusz Krzysz tof
Kop ka), nie jest spek ta klem wy #%cz nie o hi -
sto rii Gi szow ca i Ni ki szow ca, lecz o lu -
dziach tam miesz ka j% cych. W ob sa -
dzie – pra wie wszy scy ak to rzy Te atru
*l% skie go, stu den ci te atral ne go stu dium ak -
tor skie go przy te atrze, dzie ci i sta ty -
'ci. I nie za wod ny Ber nard Kraw czyk.

KRO NI KARZ 

MIESI!C
Zapis wydarze& 

z miesi%ca
poprzedzaj%cego

zamkni"cie 
numeru
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Rozmowy z Felkiem
Tu es day, Ju ne 17, 2014 8:35

Fel ku Ko cha ny, jak Two je spra wy? Czy

zja wisz si! w ra diu na pro mo cji so ne tów Ta -

de usza? Tak Ci! daw no nie wi dzia "am, tak

cz! sto my #l! o la tach na szej wspól nej

przy ja ciel skiej dro gi, czy móg" by# mi przy -

s"a$ ja ki# swój no wy wiersz? Po trze bu j!
chwi li pi!k na! Wczo raj zro bi "a dok to rat

mo ja 21 dok to rant ka, te raz ta ka to mo ja

dru %y na, bo wci&% czu j! si! dru %y no w&. Ser -

decz no #ci – k.

We dnes day, Ju ne 18, 2014 11:28

Dro ga i Mi "a Kry sty no,

Je stem po pierw szym cy klu no wej fa zy

che mio te ra pii, czy si! oka %e sku tecz na, zo -

ba czy my… 27 wra cam na kil ka dni do Kli -

ni ki na dru gi cykl, jest to rów nie wy czer -

pu j& ce jak tam ta wcze #niej sza fa za. Je stem

g"! bo ko wdzi!cz ny za wszyst kie my #li po -

#wi! co ne mo je mu zdro wiu, tak %e na szej pó" -
wie ko wej przy ja' ni, wresz cie te mu, co pi -

sz!! Pro sisz o wiersz, #l! za tem z ocho t&
tekst, na pi sa ny, jak spo ro in nych, na Rey -

mon ta… A mo %e jesz cze i ten dru gi, „Oj -

ciec” (uka %e si! w „Twór czo #ci”, je sie ni&
z Ba ra ba szem i (a za rzem oraz Dro g&
Krzy %o w&).

Mam na dzie j!, %e b! d! czu" si! na ty le do -

brze, by przyj#$ na pro mo cj! to mu Ta de usza.

Mam szcze ry za miar!

Tak wi!c do ry ch"e go!

)ci skam Ci! moc no!

Fe lek

Roz mo wy z Fel kiem, a po tem ju!
tyl ko ma ile; po dob no wa! niej sza od ma -
ili jest !y wa roz mo wa z Dru gim?
A gdzie! bym szu ka "a te raz tam tych my -
#li i s"ów! Wstrz$ sa j$ ce, te le gra ficz ne
i pe" ne tre #ci, dra ma ty zmu. Jest ich tak
du !o, ty le !e uzbie ra "o by si% na ksi$! k% -
-roz mo w%. Ten wiersz wte dy przy s"a ny,
Dwie #mier ci po ra !a" wy obra& ni%. Na -
wra ca j$ cy mo tyw je go po ezji i pro zy,
roz dar cie mi% dzy nie miec ko #ci$ (oj -
ciec) i pol sko #ci$ (mat ka) tu zy ski wa"
wy miar osta tecz ny, ale za ra zem co -
dzien ny, do mo wy: 

Dwie #mier ci by "y w mo im do mu;
po mie czu: der Tod – des Schla fes 

Bru der,
po k$ dzie li: #mier' – sio stra snu.
[…]
w ho lu mo je go do mu, tam gdzie zwy kle
wie szam kurt k% i we" nia n$ czap k%, 

wi sz$
dwie ko sy, cza sem s"y sz% jak w no cy

jed no
ostrze lek ko ude rzy o dru gie, 
jak by mó wi "y: nie #pij na zbyt spo koj nie,
je ste #my,
czu wa my.

Ta ki hall jest w ka! dym do mu, wie sza -
my tam p"asz cze i kurt ki, ale te raz, gdy za -
pa da ciem no#' za czy na my si% ws"u chi wa',
czy na sze ko sy te! ju! dzwo ni$? Jak !e trze -
ba by' m%! nym, by ten d&wi%k na zwa'
i opi sa'! Ile by "o w je go dniach przed ostat -
nich ta kich no cy, ta kie go s"u cha nia? Jak tu
spa', gdy s"y cha' ta ki brz%k?

Fe lek bar dzo #wia do mie zma ga" si%
z cho ro b$, je go wier sze i roz mo wy z nim
by "y pe" ne my #li o odej #ciu (bo ja'* i dr%e -

nie. Cho ro ba na #mier$). Ale by" tak !e wy -
chy lo ny ku !y ciu, mia" jesz cze am bit ne pla -
ny no wych prze k"a dów i no wych tek stów.
Ka! da wia do mo#' od nie go nio s"a in for ma -
cje o tym, co jesz cze zro bi. Kie dy# mi si%
zwie rzy", !e ostat ni$ dzie si$t k% lat (a mo -
!e jej po "o w%?) po #wi% ci na pi sa nie. Nie po -
#wi% ci ju!, i nie prze !y je ju bi le uszu, przy -
go to wy wa ne go przez !o n% Be at% wraz
z Urz% dem Mia sta Ka to wi ce. Ale w tych
„roz mo wach” wci$! s"y cha' je go g"os: 

Sun day De cem ber 07 2014: 

„Cze kam na li sto pa do wo -gru dnio wy

TO POS, do któ re go b! dzie do "& czo ny mój

tom „Krzyk so wy”.  Jesz cze nie mam do#$
si", by wró ci$ do mo jej pro zy, ale ca le par -

tie uk"a dam so bie w g"o wie.  Je #li wró c& si -
"y, za pi sz! to, co wy my #li "em do tej po ry.

Wie le mam ju% w kom pu te rze, na szcz! #cie. 

[Z] Sa tys fak cj& i po dzi wem ob ser wu j!
jak wal czysz o praw dzi w& nar ra cj! hi sto -

rycz n& o wie %y spa do chro no wej (mó wi&c

skró to wo). To pi!k na kar ta w Two im %y ciu,

nie tyl ko na uko wym!

)ci skam Ci! moc no!

Fe lek

W wy mia rze oso bi stym i twór czym Fe -
liks Netz do szed" chy ba do pe" ni, cho'
chcia" jesz cze wy da' po wie#' i kil ka t"u -
ma cze(, cho' by" re ali st$, to prze cie! czu -
"o si% do cho dze nie do ja kich# gra nic. Prze -
my s"aw Da ko wicz na zwa" ostat ni z je go
to mów po etyc kich Krzyk so wy w% drów k$
„od gro bu do gro bu” („To pos” 2014 nr 5),
pe" n$ po etyc kiej ma estrii, za wie ra j$ c$
trud ne py ta nie o praw d% i &ró d"o na szej we -
wn%trz nej si "y. Ju! wte dy Fe lek chy ba
zna" praw d%, o so bie, o na szych dzie jach,
o po rz$d ku #wia ta. Gdy ma ilo wa li #my
na te mat „To po su”, w któ rym wy wiad
z Net zem pro wa dzo ny jest przez Woj cie -
cha Kas sa na pi sa":”

„Wy #l% Ci  naj now szy nu mer TO PO -
Su, w któ rym jest blok ma te ria "ów po #wi% -
co nych mnie, w tym d"u ga, 30 stron wy -
dru ku, roz mo wa ze mn$, któ rej mi ju!
po gra tu lo wa" Da riusz Rott, a z So po tu
dzwo ni" Zby szek Jan kow ski: ju! w po "o -
wie lek tu ry owej roz mo wy mu sia" za -
dzwo ni' do mnie „po ra !o ny praw d$, nie -
za le! no #ci$ my #li i s$ dów”, ja kie
wy po wia dam! Rze czy wi #cie, to, tam mó -
wi%, mó wi% w po czu ciu pe" nej we wn%trz -
nej wol no #ci.” (okto ber 27 2014). Ta kie -
go po czu cia nie osi$ ga si% „bez kar nie”,
za to si% p"a ci naj wy! sz$ ce n%, któ! ma ta -
k$ od wa g%? Do brze okre #li" t% roz mo w%,
do bó lu szcze r$ Zbi gniew Jan kow ski,
ona po ra !a, czy ta na wczo raj i dzi siaj
wci$! bo li, gnie wem na sie bie, na nas,
na na sz$ hi sto ri% i to, co z ni$ ro bi my (ra -
czej – nie ro bi my!). Fe lek na t% dro g%
wszed" w sta nie wo jen nym. S"yn ny wiersz
Dzie* siód my otwie ra" no wy roz dzia"
w je go !y ciu i pi sa niu. Wte dy do strzeg",
!e #mier' mo !e by' po !yw na, jak krom -
ka chle ba. Ta dro ga do pro wa dzi "a do wier -
sza )mier$ w Ku tach (tam zgi n$" od ku li
so wiec kie go !o" nie rza Ta de usz Do "% ga -
-Mo sto wicz), zbu do wa ne go na mo ty wie
sym bo lu -klu cza szo sy za lesz czyc kiej i to -
pi ki „!a gwi$ ce go wrze #nia” – bo le sne go
i hi sto rio zo ficz ne go, po ka zu j$ ce go spoj -
rze nie z od da li, po nad hi sto ri$ i jej po kr%t -
n$ lo gi k$. Cz"o wie ka, któ ry ju! wie, tak -
!e o tym, co dzi siaj jest w na szej
co dzien no #ci, do k$d zmie rza my „za lesz -
czyc k$ szo s$”. 
)ar li wa mo dli twa, co dzien na ko mu nia

#wi% ta i je go trud ne zma ga nie si% z so b$ (ks.
prof. Je rzy Szy mik móg" by co# o tym po -
wie dzie'). I wier sze w"a sne i cu dze, roz ra -
chu nek i te sta ment.

Po tem ma ile co raz krót sze, cza sem
do bó lu oso bi ste, jesz cze ja kie# roz mo wy,
w grud niu po #wi% tach tro ch% !ar -
tów. I trwo! li we ko mu ni ka ty, wci$! wi% cej
mil cze nia

Od nie dzie li (12 kwiet nia) ju! s"y sz% tyl -
ko wiersz Ju lia na Ej smon da: 

Gdy przyj dzie czas od lo tu do kra iny in nej,
to od le c% w po ry wie szcz% #cia 

i na tchnie nia
jak ptak, co ucie ka j$c z zie mi 

nie go #cin nej
zie mi% na nie bo za mie nia…

KRYSTYNA*
HESKA-KWA+NIEWICZ
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KRZYSZTOF KUCZKOWSKI

Wiersz pi! ty i szó sty
dla F.N.

[pi! ty]

– Od pi! ciu, sze "ciu wier szy za czy na si!
ksi#$ ka, mó wi Netz. – A czte ry?

A czte ry, do py tu j!, bo czte ry no we mam.

– Czte ry to za ma %o, ani ryt mu, ani for my,

ani g%o su, bo ten gi nie w mo no ton nym szu mie

wiecz no "ci po "ród in nych g%o sów i form.

Cho dzi o w%a "ci wy ton, prze czu cie ca %o "ci.

Przy czte rech nie mo$ na mie& prze czu cia

ca %o "ci. Pi# ty i szó sty to co in ne go, s#
jak am bo ny na skra ju la su. Wi da& z nich

ca %# oko li c!. Wio sn# na po de stach dr# si! sój ki,

zi m# dzi kie psy szo ru j# bo ka mi o bel ki

rusz to wa'. Tro pi# "la dy li sów i bor su ków.

Po eta jest tro pi cie lem. Dr$y z ra do "ci, kie dy

lam pa umy s%u o"wie tla dro g! pi! ciu,

sze "ciu naj bli$ szym s%o wom. – Czte ry to

za ma %o, po wta rza Netz, i kie dy jesz cze mó wi,

z kra jo bra zu zni ka j# am bo ny, las i je go skraj,

kam bryj ski "nieg za sy pu je "la dy zwie rz#t.
Dro ga gi nie w do my s%ach, ga "nie lam pa.

Jest noc, a mo $e dzie'.

[szó sty]

Nie za po mi na my. Nie wy ba cza my.

Spo dzie waj cie si" nas. Sie dzi my przed

le "ni czów k# z wi do kiem na je zio ro za cho dz# ce 

ple "ni# mg%y. Spo dzie wa my si! ich.

Plisz ka ma sze ru je po ka le ni cy od jed ne go kra' ca

da chu do dru gie go. Jest su wa kiem zam ka

b%y ska wicz ne go, któ ry roz dzie la wi dzia %em

od zo ba czy %em, nie do ko na ne

od do ko na ne go. Oby dwa jed na ko wo

re al ne. Jest dzie', a mo $e noc.

Kraj ko wo/Or #o wo, czer wiec/li piec 2012
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!y" to t#u ma czy"
T
#u macz jest prak ty kiem ro zu mie nia

i ar ty st$ sztu ki po %red ni cze nia, #$ cz$ -
cej rze czy i epo ki w ta ki spo sób, &e
trud no to na wet so bie wy obra zi". 'wiat

daw no by si( ju& roz pad#, uwierz cie mi,

gdy by nie wy si# ki t#u ma czy, &e by in te gro -

wa", sca la" i prze k#a da". In te gra to rzy -t#u -

ma cze s$ Atla sa mi pod trzy mu j$ cy mi

na swych fi lo lo gicz nych moc nych ple cach

ca #y ten %wiat tak strasz nie ci(& ki od g#u -

po ty. I s$ t#u ma cze sza fa rza mi ta jem nic.

Bez ta jem nic, tak sa mo jak bez t#u ma czy

daw no by #o by ju& po %wie cie. Jak to jest

z ta jem ni c$ cza su i tak zwa nym przy pad -

ko wym zbie giem oko licz no %ci, roz my -

%lam…

Mo ja kra kow sko -w( gier ska ko le &an -

ka i t#u macz ka Noémi Pet ne ki 12 kwiet -

nia bie &$ ce go ro ku na pi sa #a na swo im

blo gu, na zwa nym #ad nie „Krakk) blog”,

o Fe lik sie Net zu. Da #a do te go tek stu

wiersz przy wo #u j$ cy du cha Ady’ego

i At ti li Józ se fa. Mó wi mi Noémi Pet ne -

ki, &e chcia #a uho no ro wa" t#u ma cza li -

te rac kie go, po nie wa& do brzy t#u ma cze

ofia ru j$ cia #o i krew t#u ma czo ne mu au -

to ro wi, wy ko nu j$ naj ci(& sz$ bo daj &e

pra c( umy s#o w$, aby wy da wa #o si(, &e
je go j( zy kiem oj czy stym jest j( zyk do -

ce lo wy t#u ma cze nia. Cho dzi #o o wiersz

na Dzie* Po ezji. Na Dzie* Po ezji w#a -

%nie wy bra #a wiersz Fe lik sa Net za, %l$ -
skie go pi sa rza, po ety, ra diow ca i t#u ma -

cza, w kr( gach hun ga ry stycz nych

zna ne go przede wszyst kim z t#u ma cze*
Mára ie go, nie mniej je go na zwi sko mo& -
na zna le+" w an to lo giach i to mach po -

ezji w( gier skiej wy da nych w Pol sce, pi -

sze Noémi Pet ne ki. Netz prze k#a da#
zresz t$ nie tyl ko z w( gier skie go. Pre zy -

dent János Áder pod czas ob cho dów

Dnia Przy ja+ ni Pol sko -W( gier skiej

w Ka to wi cach wy g#o si# d#u gie prze mó -

wie nie o za s#u gach Fe lik sa Net za i omó -

wi# je go dro g( do Mára ie go. Ale czy czy -

ta# je go utwór b( d$ cy gorz kim

pod su mo wa niem „osi$ gni("” trans for ma -

cji? Wiersz Net za uka za# si( w „Na gy -

világ” w prze k#a dzie Gábo ra Zsil le.

Mniej sza te raz o ten wiersz. Cho dzi mi

tyl ko o to, &e ten gorz ki ton, o któ rym

wspo mnia #a Noémi Pet ne ki po ja wia#
si( u Net za cz( sto. Mo &e na wet nie by#
wca le ta ki gorz ki, co po pro stu ci(& ki

etycz nie. Brzmia# i na brzmie wa# jak

wy rzut i ostrze &e nie – by# to g#os smut -

ny, tak, jak cz( sto smut ny by# g#os

Mára ie go. G#os ten jed nak – tak twier -

dz( – by# za wsze ja k$% ukry t$ for m$ cze -

go% prze k#a da ne go. Bar ba ra Zwo li* ska,

au tor ka mo no gra fii o pro zie Mára ie go

(Gda*sk 2011), de dy ko wa #a sw$ ksi$& -
k( Net zo wi. Au tor ka pi sze o tym, dla cze -

go Netz prze k#a da# w( gier skie go pi sa rza

i ma #o zna ne go wów czas w Pol -

sce. I przy ta cza fra z( Net za: po to, by wy -

pe# ni" „de fi cyt nie z#om no %ci” (okre %le -

nie sa me go Net za!). Uwal nia" od

za k#a my wa nia, re tu szów i fa# szerstw

pra gn$# Netz nie tyl ko w prze k#a dach, ale

tak &e w swo jej pro zie.

W
Uro dzo nym w !wi" to Zmar #ych
(Ka to wi ce 1995), naj bar dziej %l$ -

skiej pro zie Net za, pro zie nie ja ko pier wot -

nej i prze k#a da nej przez Net za ze s#u chu,

s#y szy my nar ra cj( %l$ sk$, %l$ sk$ trans la -

cj(, trans la cj( Gór ne go 'l$ ska. Trans la -

tor -Netz -nar ra tor snu je re flek sje, któ re

prze pla ta opo wie %cia mi. Epi zo dy, któ re

si( po ja wia j$, nie li cz$ si( z chro no lo gi$.
Kon cen tru j$ si( wo kó# ko le gów. En gel -

ZBI GNIEW 

KA D,U BEK

F
E

L
IK

S
O

W
I-

N
E

T
Z

O
W

I



9

bert Drzy sto! (sa mo na zwi sko mo g"o by
ucho dzi# za prze k"ad i przy k"ad $l% sko -
$ci!), sy nek z fa mi lo ka, któ ry si& po s"u -
gu je tyl ko $l% skim, pra gnie zo sta# adep -
tem fi lo lo gii pol skiej, bo po lo ni sty ka ma
sens w"a $nie wte dy, gdy stu diu je j% En -
gel bert. „(…) En gel bert Drzy sto! sie dzia"
obok mnie z t% swo j% roz j% trzo n% $l% sk%
du sz% i (szcze gól nie na j& zy ku pol skim)
cza i" si& do sko ku. W prze pa$#. W stud -
ni&. Czy ju' wte dy po wie dzia" so bie, ze
pój dzie na po lo ni sty k&? (e sko czy w t&
stud ni& i b& dzie le cia" 600 me trów w g"%b
zie mi i al bo si& roz trza ska, al bo wy ro sn%
mu skrzy d"a” (Uro dzo ny w !wi" to Zmar -

#ych). In ny bo ha ter: Ja nek Rut kow ski
z oj ca Na ta na Hir sch ber ga, któ ry to' sa -
mo$# 'y dow sk% ja ko eg zy sten cj& obie ra
i roz wi ja, nie prze sta j%c by# rdzen nym
Jan kiem Rut kow skim. 

Po sta ci tej po wie $ci – jak gdy by fi gu -
ry prze k"a du – id% w kie run ku swej to' -
sa mo $ci, s% w dro dze do niej, po szu ku j%
jej w g"& bi du szy, tak jak si& szu ka z upo -
rem oj czy zny al bo mi "o $ci. Ich wy bo ry
'y cio we s% jed nak do pew ne go stop nia
wro gie ja kiej kol wiek to' sa mo $ci. Nie
za zna j% spo ko ju, cze go kol wiek by nie wy -
bra li. I nie cho dzi tyl ko o to' sa mo$# na -
ro do w% czy et nicz n%. S% lud) mi kra w& -
dzi, do ni cze go nie przy na le '%, 'y j%
na po gra ni czu, wi&c mu sz% usta wicz nie
prze k"a da#. Miej sce zmu sza ich ca "y
czas do wy bo ru, tak jak wy bie ra si& s"o -
wa t"u ma cz%c tekst. Spo ro tu gór no $l% skiej
dra ma tycz nej psy cho lo gii wy bo ru, m& ki
opo wia da nia si& za czym$ jed nym. In dy -
wi du ali zu j% wszyst ko skraj nie, bo trans -
la cja jest in dy wi du ali za cj% cze go$, co ob -
ce i ob co $ci od po wia da in nym g"o sem.
Owo „gór no $l% skie” z uro dze nia, z wy -
bo ru, z przy je cha nia, z uko cha nia prze k"a -
da si& na in ne, co raz to in ne. Gór no $l% -
sko$# sta no wi prze cie' do pew ne go
stop nia fe no men trans la cyj ny i Netz do -
sko na le go roz czy ta" i roz po wszech ni". 

Ucz%c pi&k nej trans la cji, Fe liks Netz
da wa" wie le wska zó wek, jak w ogó -

le pa trze# na $wiat, bli ski i da le ki, Gór -
ny i Dol ny *l%sk, Ka to wi ce i oko li c&, li -
te ra tu r&, film, epo ko we prze mia ny,
pul su j% c%, ucie ka j% c% do cze sno$# i wiecz -
no$#. „Netz” to na zwi sko zna cz% ce. Z na -
zwa mi i na zwi ska mi nie ma 'ar tów. Nie
wol no ich zmie nia# i pod mie nia#. Ani za -
k"a my wa#. Fe liks Netz -Sie# "o wi" ob ce
s"o wa jak eg zo tycz ne mo ty le, by przy szpi -
la# je ju' na sta "e do pol sz czy zny, w pol -
sz czy) nie umiesz cza#. Ja ko s"ow ny 
le pi dop te ro log bie ga" za ty mi s"o wa mi -
-mo ty la mi po "% kach ro syj skich, nie -
miec kich, hisz pa! skich, w& gier skich, an -
giel skich i jesz cze ja kich$. Chwy ci"
nie jed no pi&k no s"o wo ro syj skie al bo
w& gier skie. Z ró' nych j& zy ków cier pli wie
i w sku pie niu fra zy wy "a wia" i wy ja wia"
po pol sku ich l$ni% c% na tu r& i za war to$#.
Jak le pi dop te ro log wy ru sza" na "o wy
w$ród ba bi lo! skich ksi%g. Netz -Pa j& -
czarz od"a wia j%c co pi&k niej sze me ta fo -
ry, sta wa" si& od no wi cie lem j& zy ka. Ja cek
Dur ski w za ko! cze niu re cen zji Dys har -

mo nia ca ele stis, za miesz czo nej w „Kry -
ty ce Li te rac kiej”, pi sze: „Netz na pi sa"
swo j% naj lep sz% ksi%' k& (…), g& st% od pro -
zy i od po ezji. Ob raz ro sn% cy od $rod ka.
Ka to wi ce -Netz. On – Fe liks Netz, nie wa' -

ne czy w Ka to wi cach”. Dur ski wpla ta
Net za w Ka to wi ce. Da "o by si& po pa trze#
te' od wrot nie. Bo Sie# Net za i Netz -Sie#
roz po $cie ra si& sze ro ko: na Ka to wi ce
na pew no, ale i da lej: a' po kra! ce j& zy -
ka. Sta je si& in ter -Net zem, "% cz% cym
i opla ta j% cym In ter ne tem. 

Na tu ral nie Netz by" wpi sa ny w prze no -
sze nie zna cze!. Po cho dzi" z zie mi do -
brzy! skiej (wo je wódz two ku jaw sko -po -
mor skie), któ ra win na ucho dzi#, ze
wzgl& du na sw% hi sto ri&, za przy k"ad miej -
sca prze k"a du, ta kie go lo kum, któ re mo' -
na czy ta# ja ko prze k"ad. Dzie ci! stwo
sp& dzi" w Lu ba niu i by" ho no ro wym
oby wa te lem te go mia sta $l% sko -"u 'yc kiej
i ger ma! sko -s"o wia! skiej trans la cji.
Od 1953 ro ku miesz ka" w Ka to wi cach,
któ re rów nie' mo g% ucho dzi# za lo kum
trans la cyj ne i któ rych si& nie zro zu mie bez
nie ustan ne go prze k"a da nia. 

Fe liks Netz by" oczy wi $cie po et%, ese -
ist%, kry ty kiem li te rac kim i fil mo wym,

jed nak przede wszyst kim by" ge niu szem
prze k"a du wiel kiej li te ra tu ry. Da wa" prze -
k"a do wi nie tyl ko swo je s"o wa, wy obra) -
ni& po etyc k%, swo je cia "o, du sz& i swo j%
wra' li wo$# (Eu ge niusz Onie gin Pusz ki -
na). Na w"a sne uszy to s"y sza "em, gdy
twier dzi", 'e uro dzi" si& po to, by prze k"a -
da# ksi%' ki he ro icz nie praw do mów ne go
Sándo ra Mára ie go (w"a$c. Sándor Káro -
ly Hen rik Gros sch mied de Mára). Dla
mnie Netz by" po et% zin ten sy fi ko wa nej
mo ral no $ci wy wie dzio nej z pro zy Sándo -
ra Mára ie go. Prze "o 'y" te go pi sa rza:
Dzie dzic two Es te ry (War sza wa 2008),
Ksi" g" zió# (War sza wa 2006), Krew $wi" -
te go Ja nu are go (War sza wa 2006), Me to -

da Vi da le go (Ga ze ta Wy bor cza 2010),
Nie bo i zie mia (War sza wa 2011), Pierw -

sza mi #o$% (War sza wa 2007), Po #u dnio -

wy wiatr (tekst chy ba wci%' nie opu bli ko -
wa ny), Sio stra (chy ba tak sa mo), Wy spa

(War sza wa 2009), Wy st"p go $cin ny w Bol -

za no (War sza wa 2005), &ar (War sza -
wa 2008). Nie mam pew no $ci, czy wy li -
czy "em wszyst ko. 

Netz uro dzi" si&, by 'y# ja ko trans la tor.
By z m& dr cem Mára im po "% czy# nas ni -
ci% Netz si& uro dzi". Uczy ni" z w"a sne go
'y cia li ni& prze k"a do w%, trans mi sj&, mi -
sj& trans la cyj n%. Márai w pew nym frag -
men cie Dzien ni ka po wia da: „Jed na je dy -
na isto ta – je $li kon se kwent nie jest tym,
czym jest – mo 'e prze mó wi# do oto cze -
nia z wiel k% si "% wy cho waw cz%”. Prze k"a -
dy Net za, i nie tyl ko prze k"a dy, w"a $nie
w ten spo sób prze mó wi "y: ma j% moc mo -
ral n%, etycz n%, nie tyl ko uwo dz% pi&k no -
$ci% u"o 'o nych s"ów. Miej scem do ce lo -
wym trans la cyj ne go wy si" ku Net za,
por tem dla wszel kich prze miesz czo nych
przez Net za mi& dzy j& zy ka mi s"ów i emo -
cji by" Sándor Márai. Ten W& gier z Gór -
nych W& grzech, uro dzo ny w w& gier -
skim mie $cie Kas sa, czy li w s"o wac kich
Ko+icach oraz nie miec kim i pro te stanc -
kim Ka schau in der Zips, w w&) le co naj -
mniej trzech j& zy ków. Móg" by Márai
i Netz wy zna# to sa mo, co no ma dycz ny
Pe ter We iss: „Ich war Frem der, wo ich
auch hin kam / Gdzie kol wiek bym si& uda",
by "em ob cy” (Flucht punkt). Ten te mat na -
le 'y do mor fo lo gii wy gna nia, któ ra po -
wa' nie zaj mo wa "a Fe lik sa Net za. Netz
tak 'e prze strze! 'y cia wy bra" i co dzien -

nie wy bie ra" j% od no wa. Ja ko ob cy zo sta"
przy wie dzio ny do ró' nych form $l% skiej
czy gór no $l% skiej ob co $ci. Naj lep szy mi
t"u ma cza mi s% Ody se usze, za pa mi& taj cie
to so bie; t"u ma cze nie jest ody se j%, nie pew -
nym kro cze niem i dziw n% przy go d%,
zbli 'a niem si& do Ita ki wid mo wej i do mo -
wej, któ ra jest tyl ko wte dy, gdy do niej si&
zmie rza. Gdy si& do cie ra do Ita ki, zni ka.

Ka' da nie na wi$# i ka' dy fa na tyzm ma -
j% swój po cz% tek w za mkni& ciu ucha
na czy je$ s"o wo. Fa na tyzm to wo la nie -
s"y sze nia. Gdy So kra tes cze ka na eg ze -
ku cj&, prze strze ga swych uczniów, 'e by
przy pad kiem z czy stej g"u po ty pew ne go
dnia nie za cz& li po gar dza# cu dzym s"o -
wem. Tak sa mo jak mi zan trop, któ ry ma
w po gar dzie $wiat i lu dzi. W dia lo gu pla -
to! skim Fe don So kra tes no we przy ka za -
nie da je nam: Ni gdy nie sta waj si& mi -
zo lo giem (mi só lo gos)! To zna czy
cz"o wie kiem nie to le ran cyj nym wo bec
s"o wa. To zna czy tak 'e: Ni gdy nie prze -
sta waj by# cz"o wie kiem prze k"a du. Wy -
si laj si& w trans la cji. ,wicz si& w ob co -
$ci nie -swo je go j& zy ka. Prze ci wie! stwem
mi zo lo ga jest, jak wia do mo, fi lo log,
a naj bar dziej fi lo lo gicz n% czyn no -
$ci% – jest prze k"a da nie.

Cosi& dzie je w prze k"a dzie? Ja kie
me cha ni zmy uru cha mia in ter -Net -

zo wa trans la cja? Do ja kie go dzia "a nia da -
"o by si& spro wa dzi# ka' de t"u ma cze -
nia? – Otó' w prze k"a dzie ja ko oswo jo nej
mo wie, przy swo jo nym s"o wie, cho# ni gdy
nie ca" kiem swoj skiej mo wie i ca" kiem
przy swo jo nym s"o wie, nie tyl ko spo ty ka -
my si& z in nym, po zna je my in ne go, ro zu -
mie my si&/sie bie ja ko in ni al bo tyl ko usi -
"u je my zro zu mie# sie bie w in no $ci, lecz
tak 'e – co rów nie wspa nia "e, jak trud ne 
– do ko nu je my re kon struk cji sen sów
i zna cze!; daw nych i urwa nych, naj -
now szych i naj star szych; wy ja $nia my
so bie $wiat, ob ja $nia my sie bie $wia tu, po -
ko nu j%c je go ob co$# i prze zwy ci& 'a j%c ob -
co$# w"a sn%. Co wi& cej: in te pre tu je my na -
sze miej sce w ko smo sie i tra dy cji,
prze k"a da my daw ne i mi nio ne na wspó" -
cze sno$#, prze k"a da my ka' de zna ne
wczo raj na nie pew ne dzi siaj. Isto t% tej pra -
cy jest to, 'e prze s% dza ona w ogó le o pro -
ce sach ro zu mie nia (wszyst kich dys cy plin
i ak tyw no $ci), a jed no cze $nie wska zu je
na wie lo$# kon tek stów. Prze k"ad mo' na
by na zwa# $ro do wi skiem pa mi& ci i dzie -
jo wo $ci, tak sa mo jak tra dy cj&. Lo kum
ka' de go prze k"a du jest „le go wi sko” prze -
dziw nych lo go sów i lo sów w wiel kim
syn kre ty zmie tre $ci.

Prze k"ad – prze nik n%" t& m% dro$# Fe -
liks Netz – nie po le ga na wy trwa "ym spro -
wa dza niu cze go$ jed ne go do cze go$ 
dru gie go. Ani na ja kim$ mo zol nym ujed -
no li ca niu, któ re by "o by od da niem us"ug
t"u ma cza pro ce som mo no to ni za cji $wia -
ta i tak ju' do$# mo no ton ne go. Prze k"ad
to ro bie nie miej sca ró' ni cy. Nie przy -
pad ko wo Netz prze k"a da" w& gier skie go
pi sa rza w Ka to wi cach. W spu sto szo nych
to ta li ta ry zma mi, ide olo gia mi i pro pa -
gan da mi Ka to wi cach prze k"a da" W& gra,
by da# po le de li kat niej szym re la cjom – re -
la cjom, któ re by "y by trans la cj%. Cze go$
ta kie go wy cze ki wa "o to mia sto i *l%sk,
"ak n%c no wych sen sów. Tak si& dzi& ki
Net zo wi otwie ra "a ta nie sko! czo na prze -
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strze! mó wie nia. Po mi" dzy w" gier skim
ory gi na #em a ka to wic kim $y ciem.

Li te rac kie dzie #o sztu ki nie po sia da $ad -
nych zo bo wi% za! hi sto rycz nych ani

geo gra ficz nych. W ogó le jest od por ne,
o ile jest praw dzi wym dzie #em sztu ki,
na pre sj" tak zwa nej rze czy wi sto &ci, czy li
eko no mii i po li ty ki. Cho dzi ra czej o obec -
no&', je &li ju$ o co& cho dzi w dzie le sztu -
ki li te rac kiej, nie prze mi jal ne roz wi ja nie
obec no &ci. T#u macz wy ko rzy stu je t" sy -
tu acj" obec no &ci. Prze k#ad po le ga na kul -
mi na cji obec no &ci w ró$ ni cy w jed nym
s#o wie – tak $e tyl ko wta jem ni cze ni
w ró$ ni c" i wy 'wi cze ni w by ciu ob cym
wie dz% wpraw dzie, $e jest JED NO S(O -
WO, ale &wie ci si" pstr% ró$ no rod no &ci%.
Za sy mi lo wa' i prze zwy ci" $y' ob co&' 
– w ho ry zon cie t#u ma czo ne go w" gier skie -
go tek stu – ozna cza mo co wa nie si" tak 
sa mo z w#a sn% i swoj sk% ob co &ci%, jak
i ob co &ci% Sándo ra Mára ie go, t% z ko szyc -
kie go uro dze nia i t% na by wa n% na emi gra -
cji. Netz wie dzia#, $e trze ba da' Mára ie -
mu du $o miej sca w so bie, na wet pod czas
t#u ma cze nia naj krót sze go aka pi tu Ksi! gi
zió", prze stron nej ksi" gi. 

Sándor Márai, nie tra c%c z po la wi dze -
nia uli czek Ko szyc, by# wro &ni" ty w wiel -
kie eu ro pej skie i ame ry ka! skie me tro po -
lie. Wier ny w dziw ny spo sób ge nius lo ci
Ko szyc. To$ sa mo&' kszta# to wa# na fun da -
men cie j" zy ka w" gier skie go: „Tyl ko z j" -
zy kiem w" gier skim je stem so li dar ny,
do &mier ci”. Po za tym by# prze ko na ny
o tym, $e cz#o wiek jest prze chod niem.
Márai by# wy gna! cem, emi gran tem, miesz -
ka# krót ko we Fran cji, w Szwaj ca rii, we
W#o szech (Po sil li po ko #o Ne apo lu, po tem
te$ Sa ler no), w USA (od 1952 r., No wy
Jork, San Die go). By# miesz ka! cem ca #o -
&ci &wia ta, a za tem nie war to wy mie nia'
tych po &red nich sta cji ziem skie go by to wa -
nia Mára ie go. Po spi no zja! sku za miesz ki -
wa# glob: „Wszyst ko jest w Bo gu. I Bóg
jest we wszyst kim. Spi no za mia# ra cj"”.

Zmy &li spi no zja! kiej wy ra sta Füves
Könyv, to zna czy Ksi! ga zió". Sándor

Márai de dy ku je ten mo ral ny pod r"cz nik
wszyst kim, ale szcze gól nie Se ne ce,
Epik te to wi, Mon ta igne’owi, sto ikom,
dwóm -trzem m"$ czy znom i dwóm -
-trzem ko bie tom, ka$ de mu, kto pra gnie
sa mo dziel nie i po sto ic ku for mu #o wa' s% -
dy. Wy da je mi si" po la tach, $e Ta de usz
S#a wek w ese ju Pa# stwo i oj czy zna. Za -
pi ski na mar gi ne sach „Ksi! gi zió"”
Sándo ra Mára ia (tekst za miesz czo ny
na #a mach „)l% ska” w 2003 ro ku) mia#
ra cj", twier dz%c, $e „na pra wi' &wiat,
a z dzie #a Mára ia nie wy ni ka, aby by #o
to w ogó le jesz cze mo$ li we, mo$ na by -
#o by tyl ko wte dy, gdy by od no wi# si"
duch jed nost ko wej od po wie dzial no &ci
za kszta#t rze czy wi sto &ci, od po wie dzial -
no &ci ca# ko wi cie po nad i po za for mal ny -
mi struk tu ra mi pa! stwa”. 

Márai zo ba czy# na gle cz#o wie ka au to -
no micz ne go i geo po etyc kie go, któ ry
wró ci do kon tak tu z oj czy st% zie mi%, czy -
li ze so b%, a nie z zie mi% pa! stwo w%,
po któ rej ma sze ru j% za st" py ele ganc ko
ubra nych urz"d ni ków, kor po ra cyj nych
szczu rów, funk cjo na riu szy, w t#u mach
ca #y pre ka riat. Z naj bli$ sz% zie mi% – ta -
ki mi ma #y mi i pry wat ny mi Ko szy ca mi
ka$ de go cz#o wie ka, mo $e nie wi docz ny -

mi na ma pie, ale obec ny mi w ser cu. A je -
&li nie uda #o by si" od no wi' &wia ta, bo to
trze ba wzi%' pod uwa g", to bo daj mo$ -
na by &wiat po so li', $e by $y cie sta #o si"
po tra w% mo$ li w% do prze #kni" cia. W an -
tro po lo gicz nym i teo lo gicz nym pro jek -
cie Mára ia cz#o wiek ma by' so l% zie mi
(wy miar ewan ge licz ny nie jest bez zna -
cze nia). Márai nie zniós# by ani przez
chwi l" – o tym si" prze ko nu j", czy ta j%c
Ksi! g! zió" – dzi siej sze go dys kur su na -
uko we go z je go $ar go no wy mi &wie ci de# -
ka mi. Wiel ki W" gier pi sze praw dzi wie
o „ludz kim lo sie na zie mi”, bo „wa$ ne
jest – jak pi sa #a Alek san dra Kun ce – by
w ko! cu m% drze opi sa', co je&', z kim
roz ma wia', cze go uni ka', jak st% pa', jak
za cho wa' zdro wie i cho ro b", jak ko -
cha'”. Dla te go te$ Márai sta# si" pa tro -
nem wszyst kich tych, któ rzy wy rze ka j%
si" g#ad kich ide olo gii i oszu stów wy -
my&l nych syn tez na uko wych (po $y czam
fra z" od Alek san dry Kun ce raz jesz cze). 

„Wszyst ko stra co ne, wszyst ko. J" zyk,
kraj ro dzin ny, sens pra cy, m#o do&'”, tak
mó wi je den z naj wi"k szych m" dr ców
dwu dzie sto wiecz nych. Wy gna niec z gór -
no w" gier skich, cze cho s#o wac kich, s#o -
wac kich, pro te stanc ko -nie miec kich Ko -
szyc (Ka schau in der Zips). Tro ch" da lej
Márai pi sze, $e czu je si" wol ny. Dziw ny
za iste pa ra doks. Netz, t#u macz ko szyc kie -
go pi sa rza, w ese ju pt. Mor fo lo gia wy gna -
nia pi sze: „Márai dwu krot nie wy po wia -
da s#o wo „wszyst ko”, aby pod kre &li', $e
nie ma NIC, $e ota cza go ze wsz%d NIC,
$e on jest w cen trum owe go NIC. I na resz -
cie jest wol ny! Wy pa da wi"c za py ta':
wol ny „ku cze mu”? Od po wied* da je pi -
sarz, o któ rym Márai nie s#y sza#, a któ ry
cz" stym zwy cza jem wy gna! ców, rów nie$
pi sa# Dzien nik. W ro ku 1964, w dwu dzie -
stym pi% tym ro ku wy gna nia, po wró ci#
w Dzien ni ku do tej chwi li, w któ rej zro -
zu mia#, $e jest wy gna! cem: Sam, za gu -
bio ny, od ci" ty, ob cy, nie zna ny, uto pio ny.
W isto cie, nie sa mo wi ty mo ment. Ci sza,
jak w le sie, $e s#y cha' na wet brz" cze nie
musz ki i w ci szy za czy na j% do cho dzi'
mnie dwa s#o wa, wy j%t ko we, je dy ne,
szcze gól ne: Wi told Gom bro wicz, Wi -
told Gom bro wicz”.
+y' to au to no micz nie wy bie ra' sie bie

i zbie ra' do &wiad cze nia jak si" zbie ra zio -
#a na #% ce. Ta ki ziel nik, któ ry po wsta je
z tych zió#, ma cha rak ter te ra peu tycz ny.
Obok opi su zió# -do &wiad cze! mu sz%
w nim by' pro ste po ra dy: „co dzien nie id*
da lej, na wet w bie dzie, na wet z oka le czo -
ny mi sto pa mi”; „de cy duj si", ale nie tak
zno wu bez wzgl"d nie!”; „ucz si" skrom -
no &ci”; „trze ba $y' jed no cze &nie ze s#o! -
cem i z ksi" $y cem, z wez bra niem wód,
z zim nem i cie p#em: ni gdy prze ciw ko
&wia tu, lecz za wsze w zgo dzie z har mo -
ni% &wia ta, z po wszech nym po rz%d kiem
stwa rza nia i nisz cze nia”; „my&l o tym, $e
je ste& wol ny, do pó ki je ste& spra wie dli -
wy”. Márai prze strze ga wy ra* nie
przed nie do rzecz nym by to wa niem
na &wie cie con tra na tu ram. Ta ki ziel nik
jest tak $e ksi% $ecz k% piel grzy mów, bo
nie ustan nie idzie my i piel grzy mu je my,
gdy $y je my.

WWy zna niach pa try cju sza pi sa#
Márai: „Do ni ko go nie przy na le -

$". Nie ma ta kie go cz#o wie ka, przy ja -

cie la, ko bie ty, krew ne go, któ re go to wa -
rzy stwo wy trzy ma# bym przez d#u$ szy
czas; nie ma te$ ta kiej ludz kiej wspól -
no ty, ce chu, kla sy, w któ rej zna la z# bym
swo je miej sce; pod wzgl" dem men tal -
no &ci, sty lu $y cia, du cho wo &ci je stem
pa try cju szem, lecz wsz" dzie czu j" si"
bar dziej swo bod ny ni$ w&ród pa try cja -
tu; $y j" w anar chii, któ r% uwa $am
za nie mo ral n% i ci"$ ko zno sz" ten
stan”. Wiek dwu dzie sty ra do wa# si"
z roz pa da nia &wia tów, jak $a den wcze -
&niej szy. I da lej: „W Pa ry $u $y #em
wy god nie, pi"k nie, po god nie i spo -
koj nie. A te raz na gle za cz% #em czu', $e
mój czas, $e mój czas tu si" sko! czy#,
nie ma tu ju$ „nic do ro bo ty”, mu sz"
wra ca' do do mu. K#a ma# bym, gdy -
bym po wie dzia#, $e na raz po czu #em no -
stal gi" ro dem z Sza bolc ski, ten ty po wy
w" gier ski &miech przez #zy, t" sk no t", by
znów „zo ba czy' sta do ko ni opo dal
karcz my Hor tobágy” – czy po dob nie
roz czu la j% cy li te rac ki ba na#. Ni gdy nie
wi dzia #em $ad nej karcz my na Hor -
tobágy i nie znam si" na ko niach…
„Do mem”, praw dzi w% oj czy zn% by #y
dla mnie Ko szy ce i Ro,na wa, Le wo cza
i Ba! ska By strzy ca, a tam i tak nie mo -
g#em je cha'. W Kra ju Za du naj skim czy
po mi" dzy Du na jem a Ci s% czu #em si"
za wsze tro ch" ob co, ale te$ tro ch" tak,
jak bym ju$ kie dy& wi dzia# te stro ny we
&nie. „Oj czy zn%” po zo sta #y dla mnie
na za wsze Gór ne W" gry. O Bu da pesz -
cie my &la #em bez sym pa tii, a bu da pesz -
te! czy ków za pa mi" ta #em ja ko t#um
za ro zu mia #ych, wy sia da j% cych po ka -
wiar niach i bie ga j% cych z tecz ka mi
agen tów. Nie cier pia #em &piew nej pesz -
te! skiej wy mo wy, prze m% drza #e go ak -
cen to wa nia ak cen to wa nych sy lab, ich
na iw ne go i sen ty men tal ne go cy ni zmu
(…)”. Márai wie dzia#, $e sy no stwo
&wia ta to bez wzgl"d na afir ma cja te go,
co ota cza nas do oko #a, naj mniej szy
&wiat: „nie za po mi naj, $e by #e& tak $e
sy nem &wia ta”.

Za sta na wiam si", jak móg# bym za ko! -
czy' ten esej po &wi" co ny zdzi wie -

niu, trans la cyj nej ma estrii, a tak $e ko -
lo sal ne mu prze &wie ca niu j" zy ka przez
j" zyk i oso by przez oso b", Fe lik sa
przez Sándo ra i Sándo ra przez Fe lik sa
z pa new nic kie go la su. My &l", $e zro bi"
naj le piej, od da j%c g#os im Obu jed no cze -
&nie: „Z ostat nim tchnie niem po dzi" ku -
j" lo so wi, $e by #em cz#o wie kiem i iskra
ro zu mu &wie ci #a tak $e w mo jej mrocz -
nej du szy. Wi dzia #em zie mi", nie bo, po -
ry ro ku. Po zna #em mi #o&', u#am ki praw -
dy, $% dze i roz cza ro wa nia. +y #em
na zie mi i po wo li na bie ra #em we wn"trz -
nej po go dy. Pew ne go dnia umr"; i to tak -
$e jest cu dow nie zwy czaj ne i pro ste! Czy
mo g#o zda rzy' si" ze mn% co& in ne go,
lep sze go, do sko nal sze go? Nie mo g#o”.
A nam przy da rzy# si" Netz ucz% cy prze -
k#a da nia ja ko spo so bu na $y cie. W po -
r" i nie w po r" – z ca #% m% dro &ci% te go
wy nio s#e go W" gra – po nie wa$ $y' to
zna czy t#u ma czy'. Élni an nyi, mint
fordíta ni. 

Sind bad na ko niec od wie dzi# Ka to wi -
ce – i po wró ci# do do mu…

!
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PRZEMYS!AW DAKOWICZ
Czes!aw Mi!osz i Jerzy Andrzejewski 
pisz" scenariusz i wygl"daj" przez okno

Pami"ci Feliksa Netza, autora „Krzyku sowy”

Gdzie jest granica, poza któr! ju" tylko zgoda 

na to, co si# staje? Mrówka zdeptana 

ogl!dana przez powi#kszaj!ce szk$o.

K#adli$my nogi na stó# albo na por"cze foteli,
chodzili$my po pokoju, palili$my du%o
papierosów i ci&gle n"ci#o nas okno.

Robinson, wyrzucony na brzeg 

przez fal#, ocalony, gdy wszyscy zgin#li,
ceg$a po cegle nowe miasto wznosi 

na ruinach starego. Morze pluje resztkami,

oddaje skrzynie z narz#dziami, papier,

pióra, inkaust. Rozbitek siedzi na skale

i zapisuje pami#tnik niemo"liwego "ycia.

Zauwa%yli$my na parterze, w zakratowanych
oknach, du%o postaci m#odych m"%czyzn.

Mi#dzy okiem i umys$em ocalonego

w#druje my%l, entomologiczna konstatacja:

przyk#ad ironicznych dowcipów Historii.

Wci!" n#ci$o ich okno, wabi$ ruch r#ki, 

krzyk ust wynurzonych z odm#tu, opitych

wod!, wi#c pisali, du"o palili, chodzili

po pokoju.

$lepa ofiarno$'
$lepa wierno$'

Gdzie jest, poezjo, twój wybawczy cel?

Obserwatorko, 

korespondentko, 

komentatorko. 

Co to, poezjo, 

ocalenie? 
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Z
na zwi skiem Fe lik sa Net za spo tka !em

si" daw no, z po cz#t kiem lat sie dem -

dzie si# tych. My $l" so bie, %e te kil ka na -

$cie lat ró% ni cy wie ku, któ re nas dzie li -

!o, wy da wa& si" mo %e na praw d"
nie wie le, ale wte dy... Ja by !em uczniem

jed ne go z ka to wic kich li ce ów, a Netz  –

nie mal dwu krot nie wte dy ode mnie

star szy – by! ju% uzna nym pi sa rzem, ma -

j# cym w swym do rob ku wy da ne to my

po ezji i pro zy, po nad trzy dzie sto let nim

dzien ni ka rzem roz g!o $ni ka to wic kiej

Pol skie go Ra dia, któ re go g!os w ró% nych

au dy cjach i fe lie to nach by! wy ra' nie roz -

po zna wal ny, a pó' niej re gu lar nie pi sy -

wa! na !a mach ka to wic kiej „Pa no ra my”.

By! po pro stu kim$ zna cz# cym na kul -

tu ral nej ma pie nie tyl ko re gio nu. 

Oso bi $cie po zna !em go znacz nie 

pó' niej, ju% pod ko niec lat dzie wi"& dzie -

si# tych, gdy by! jed nym z fi la rów stwo -

rzo ne go przez Ta de usza Ki jon k" mie -

si"cz ni ka „(l#sk”. Mu sia !em si" z nim

wte dy ze tkn#&, za miesz cza j#c w tym

cza so pi $mie m.in. ar ty ku !y do ty cz# ce li -

te ra tu ry na (l# sku oraz prze k!a dy z j" -
zy ka hisz pa) skie go po ezji Fe de ri co

Gar cii Lor ki. W ten spo sób za in te re so -

wa !em sie „dru gim ob li czem twór -

czym” Fe lik sa Net za – je go pa sj# t!u ma -

cza z ró% nych j"zy ków, do pe! nia j# c#
do sko na le je go twór czo$& ory gi nal n#.
Prze k!a dy te – po ezji i pro zy – Netz pu -

bli ko wa! ma !a mach pra sy, pre zen to wa!
tak %e w au dy cjach Pol skie go Ra dia.

Naj wa% niej sze s# jed nak wy da nia ksi#% -
ko we ca !ych utwo rów z pro ste go wzgl" -
du, %e o ile dru ko wa ne w cza so pi smach

czy pre zen to wa ne w ra diu ma j# cha rak -

ter ulot ny, po la tach trud no je od szu ka&
i zwy kle gi n# gdzie$ w za po mnie niu, to

ksi#% ki jed nak s# trwal sze, zo sta j# w bi -

blio te kach do mo wych i pu blicz nych, !a -

twiej do nich tra fi& na wet po la tach. 

A do ro bek Fe lik sa Net za ja ko t!u ma -

cza jest im po nu j# cy nie tyl ko ze wzgl" -
du na wiel ko$&, ale na ilo$& j" zy ków,

z któ rych t!u ma czy! li te ra tu r". Wy mie) -
my tu na pierw szym miej scu j" zyk w" -
gier ski, któ ry pi sarz po zna! na ty le do brze,

%e móg! z nie go t!u ma czy& po wie $ci. Wy -

mie ni& tu trze ba przede wszyst kim Sándo -

ra Márai, któ re go twór czo$& w na szym

kra ju spo pu la ry zo wa !y w!a $nie t!u ma cze -

nia Net za – wie lo krot nie zresz t# pod kre -

$la!, %e jest on je go ulu bio nym pi sa rzem,

Wy mie) my wi"c ty tu !y ksi# %ek Sándo -

ra Márai, któ re w!a $nie t!u ma cze nia Net -

za wpro wa dzi !y do na szych ksi" gar)
i bi blio tek: !ar, Ksi" ga zió#. Ese je, Wy st"p
go $cin ny w Bol za no, Krew $wi" te go Ja -

nu are go, Pierw sza mi #o$%, Dzie dzic two

Es te ry, Nie bo i zie mia, Wy spa.

Mó wi#c o prze k!a dach z w" gier skie -

go wspo mnie& trze ba te% po wie $ci Ti bo -

ra Déry Ana te ma i György’ego Mol do -

vy Ciem ny anio#, zbiór ese jów En dre

Illésa Ta niec mo ty la oraz to my wier szy

György’ego Gömöri Dy le mat kró li ka do -

$wiad czal ne go i Ksi" &yc two jej nie -

obec no $ci Istva na Ko vac sa.

Jak wi"c wi da&, t!u ma cze nia z j" zy ka

w" gier skie go nie by !y dla Net za ja -

kim$ epi zo dem, wy ni ka j# cym np. z ch" -

ci po pi sa nia si" zna jo mo $ci# tak trud ne -

go i eg zo tycz ne go dla nas j" zy ka – by -

!o to ce lo we dzia !a nie, zmie rza j# ce

do przy bli %e nia pol skie mu czy tel ni ko -

wi dzie! ulu bio nych twór ców, oczy wi -

$cie przede wszyst kim San do ra Ma rai.

Przy po mi nam so bie te%, ja k# sen sa cj"
wzbu dzi !o przed la ty opu bli ko wa nie

no we go prze k!a du Eu ge niu sza Onie gi -

na Alek san dra Sie gie je wi cza Pusz ki na.

To no we t!u ma cze nie, uwzgl"d nia j# ce

wra% li wo$& i j" zyk dzi siej sze go czy tel -

ni ka, spo tka !o si" z za s!u %o nym uzna -

niem znaw ców, A do daj my, %e po przed -

ni ków prze k!a du te go kla sycz ne go ju%
dzi$ po ema tu mia! Netz zna ko mi tych, jak

Adam Wa %yk czy przede wszyst kim Ju -

lian Tu wim. A sko ro ju% je ste $my

przy j" zy ku ro syj skim, któ ry oczy wi $cie

po ko le nie pi sa rza zna& mu sia !o ze

szkó! – ale by !a to prze cie% zna jo mo$&
nie wy star cza j# ca dla pod j" cia si" dzie -

!a t!u ma cza. Pod kre$l my, %e nie wy star -

czy do te go naj lep sza na wet zna jo mo$&
j" zy ka – po pro stu t!u ma cze nie to rzecz

nie tyl ko lin gwi sty ki, któ ra jest w tym

wy pad ku czym$ oczy wi stym, nie ja ko

punk tem wyj $cia – ale znacz nie wa% niej -

szy, de cy du j# cy o ja ko $ci prze k!a du, je -

go wier no $ci i li te rac ko $ci, jest sze ro ki

kon tekst kul tu ro wy, któ re go nie spo sób

na uczy& si" po pro stu w szko le czy

na stu diach, ale któ re go zna jo mo$& wy -

ma ga po pro stu ob co wa nia z da n# kul -

tu r#, wczu wa nia si" w ni#, a cza sem

i po pro stu traf nej in tu icji.

Z j" zy ka ro syj skie go Netz prze !o %y!
tak %e wy bór wier szy jed ne go z naj zna -

ko mit szych po etów ro syj skich, lau re ata

Na gro dy No bla, nie %y j# ce go ju% 
Jo si fa Brod skie go – Dwa dzie $cia so ne -

tów do Ma rii Stu art.

A prze cie% mó wi#c o Net zu -t!u ma czu

to da le ce jesz cze nie wszyst ko. Trze ba

tak %e wspo mnie& o in nych j" zy -

kach – an giel skim (np. to mie ese jów

Gor do na Mac Do nal da Naj lep sze miej -

sce pod s#o' cem) i nie miec kim (tom po -

ezji Kur ta Dra ver ta Wzór we wn"trz ny).

Oczy wi $cie trze ba tu wy mie ni& tak %e
j" zyk hisz pa) ski – ksi#% ko we wy da nie

t!u ma cze nia z te go w!a $nie j" zy ka uka -

za !o si" w tym w!a $nie ro ku, ja ko pierw -

szy z 5 to mów ma j# cych uka za& ró% no -

rod no$& do rob ku Net za -t!u ma cza

i jed no cze $nie w ten spo sób go uho no ro -

wa&. Zna la z!a sie w nim pol ska wer sja po -

ema tu Llan to por Igna cio Sán chez Mejías

wiel kie go hisz pa) skie go po ety, jed ne go

z naj wi"k szych eu ro pej skich pi sa rzy XX

wie ku – Fe de ri co Garcíi Lor ki, brzmi# -
ca w prze k!a dzie La ment nad $mier ci(
Igna cia Sán chez Mejíasa. Po $wi" co ny jest

on au ten tycz nej po sta ci za przy ja' nio ne -

go z po et# to re ado ra, któ ry zo sta! po tr# -
co ny ro ga mi by ka na are nie w cza sie kor -

ri dy 11 sierp nia 1934 ro ku i w wy ni ku

te go zmar!. Po eta na pi sa! po emat za raz

upa mi"t nia j# cy, ale pol scy czy tel ni cy

nie mie li do t#d oka zji do za po zna nia si"
z do brym jak to w!a $nie t!u ma cze niem ca -

!o $ci te go utwo ru.

Wi da& po pro stu, %e t!u ma cze nie to

wy sz!o spod pió ra zna ko mi te go pi sa rza

i po ety, a ca !o$& jest po pro stu zna ko mi -

tym wier szem, brzmi# cym do sko na le

po pol sku. In nym war tym za uwa %e nia

zja wi skiem, wy da wa !o by si" mo %e oczy -

wi stym, ale prze cie% wca le ta kim nie b" -
d# cym, jest to, %e ma my w tym przy pad -

ku do czy nie nia z prze k!a dem po pro stu

wier nym ory gi na !o wi, bez %ad nych wi -

docz nych za bie gów, ma j# cych go rze ko -

mo „po lep szy&” czy „wy t!u ma czy&”.

Po pro stu wi da&, %e t!u macz te go dzie -

!a nie za mie rza by& „lep szy” od hisz pa) -
skie go po ety, a to prze cie% jed na z cech,

któ rej wy ma ga my za wsze od t!u ma -

cza – %e by w pa rze z ja ko $ci# ar ty stycz -

n# prze k!a du sz!a tak %e pew na g!" bo ka

po ko ra wo bec t!u ma czo ne go tek stu,

po czu cie, i% w tym wy pad ku pra cu je si"
prze cie% nie tyl ko na swój ra chu nek, ale

w!a $nie au to ra ory gi na !u, w tym przy -

pad ku wiel kie go hisz pa) skie go po ety,

prze cie% jed ne go z naj wi"k szych au to -

rów li te ra tu ry wie ku XX.

Mo% na wi"c po wie dzie&, %e ja ko t!u -

macz Netz mie rzy! si" – nie tyl ko prze -

cie% po przez j" zyk hisz pa) ski – z naj -

wi"k szy mi. Do daj my, %e tyl ko to ma

sens, cho& oczy wi $cie nie za wsze ta kie

po dej $cie gwa ran tu je suk ces, jak w tym

przy pad ku. Ale ta kie w!a $nie rów na nie

do naj lep szych gwa ran tu je, %e ma my

szan s" sta n#& obok nich.

JA CEK LYSZ CZY NA

Czytaj#c
t!umaczenia

Feliksa Netza
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ADRIAN GLE!
T!u macz zgo dy

Pa nu Fe lik so wi Net zo wi

1.

To Mia sto jest wsz! dzie. Do k"d ci" gn", tra wio ne pra gnie niem

czy sto #ci, wszel kie go re j" ce du chy.

A w nim – dom, w któ rym miesz ka$ wie le.

2.

– od t"d cz! sto za kra dam si! do prze stron ne go po ko ju,

prze #wie tlo ne go pust k" nie bie skie go s%o$ ca.

Za wsze pod oknem stoi biur ko, na nim ma szy na do pi sa nia 

z pa ro ma ak cen ta mi – nie do za st" pie nia.

Od niej w%a #nie od cho dzi ten, któ ry opie ra d%o nie o szy b!.
I g%o #no po wta rza za kl! cia, co zba wi& ma j" od #wia ta.

S%u cham ich cier pli wie, a gdy pa da ostat ni d'wi!k, za my kam

je go szu fla d!.
Otwie ram drzwi na po wrót.

3.

Tak, tru dzi% si! (ale có( nad to cen niej sze go?), aby j! zyk móg%
si! wy rze ka& w g%os.

Do og%u sza j" ce go ko$ ca, w zro zu mia %" ci sz!.

4.

Jak do brze w sze lesz cz" cym szep cie wnu ka czu j" si! 
wresz cie s%o wa te go dum ne go star ca, wpa tru j" ce go si! 
w na pi! ty %uk ho ry zon tu.

Jak w gnie' dzie, ot thon.

VI 2014
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Feliks Netz z Katowic
(spisane z pami!ci)

By",sta" si! wkrót ce pi sa rzem ja -

kie go do t#d w Ka to wi cach

nie by "o – nie li cz#c Wil hel ma Szew czy -

ka, ale to ju$ in ne ge ne ra cje i uwa run -

ko wa nia a tak $e poj mo wa nie mi sji li te -

ra tu ry. Czy jed nak Ka to wi ce by "y te go

%wia do me kim jest i sta" si! ten sku pio -

ny przy bysz z da le kie go Po mo rza, osia -

d"y w 1955 r. w ów cze snym Sta li no gro -

dzie, po przy stan ku ro dzi ny po woj nie

w po nie miec kim Lu ba niu nad Kwi s#.
Kim wi!c sta" si! re ali zu j#c swo je pi sar -

skie am bi cje ca" ko wi cie o w"a snych si -

"ach i czy Ka to wi ce by "y %wia do me ko -

go w je go oso bie ma j#, bo nie tyl ko ka -

to wi cza ni na z wy bo ru, ale przede

wszyst kim pi sa rza o wy so kich aspi ra -

cjach i pe" nej iden ty fi ka cji z mia stem,

któ ry – po dob nie jak Wil helm Szew -

czyk – czu" si! pro le ta riu szem z ro do wo -

du; by" sy nem ro bot ni ka Emi la Net za,

któ ry w Ka to wi cach do pe" ni" $y wo ta i tu

spo cz#" po grze ba ny przez sy na.

W spra wach li te ra tu ry Fe liks Netz by"
au to ry te tem da le ko wy kra cza j# cym po -

za re gio nal ne gra ni ce i mia ry – nie by wa -

le oczy ta ny, sta "y w opi niach i sym pa -

tiach, nie sk"on ny do ust!pstw i kom pro -

mi sów, od da ny w przy ja& ni. Za wsze sku -

pio ny i upo rz#d ko wa ny z up"y wem lat

przy k"a da" co raz wi!k sz# uwa g! do sku -

tecz ne go wy ko rzy sta nia cza su, skon cen -

tro wa ny na ter mi nach pi sar skie go ka len -

da rza. To te$ nie "a two da wa" si! wy wa bi'
z pio tro wic kiej sa mot ni, do mu z ogro -

dem na obrze $u Ka to wic, jak by pod -

%wia do mie czu", $e nie wie le ju$
przed nim $y cia, wi!c trze ba wy ko rzy -

sta' ka$ d# da ro wa n# go dzi n!. 

Je go !y cie po ch"o n# "a bez resz ty li te ra tu ra oraz zma ga nia z jej su we ren nym $wia tem w nie jed nym zresz -
t% j# zy ku. Nic te! nie li czy "o si# ni gdy bar dziej ni! go dzi ny przy biur ku i kom pu te rze w oto cze niu lek sy -
ko nów i lek tur. I tak od lat dzie& po dniu we d"ug ry go ry stycz ne go po rz%d ku, z ogra ni cze niem do nie zb#d -
ne go mi ni mum za wo do wych kon tak tów a na wet udzia "u w !y ciu kul tu ral nym mia sta. A prze cie! by"
cz"o wie kiem lu bia nym o uzna nych wa lo rach to wa rzy skich, ob da rzo ny b"y sko tli w% in te li gen cj% i zmy s"em
hu mo ru. Je go sze ro kie za in te re so wa nia i nie prze ci#t na eru dy cja im po no wa "y. A tem pe ra ment po le micz -
ny, swa da i re fleks wy ra fi no wa ne go sza chi sty?...

Fe liks Netz i Tadeusz Kijonka podczas uroczysto!ci jubileuszowych miesi"cznika „#l$sk”
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A prze cie! nic nie za po wia da "o wcze -
#niej na g"e go za "a ma nia zdro wia te go
krzep kie go, za dba ne go m$! czy zny.
Od lat w #wiet nej li te rac kiej for mie, wy -
daj ny i twór czy, im po no wa" roz ma -
chem no wych do ko na% i am bit nych
pla nów. Na wet gdy przy sz"o ju! zma ga&
si$ ze #mier ci' i m$ czar nia mi wy nisz cza -
j' cej che mio te ra pii, któ re zno si" m$! nie,
bo nie wy pusz cza" do ko% ca pió ra z r$ -
ki. I tak ro dzi "y si$ ko lej ne wier sze ostat -
nie go, mo im zda niem naj #wiet niej sze -
go po etyc kie go to mu Fe lik sa Net za
„Krzyk so wy”, o wy so kim me ta fi zycz -
nym na pi$ ciu, przej mu j' ce go in te lek tu -
al n' za war to #ci' prze ka zu w na wi' za -
niu do tra gicz nych w't ków na ro do wej
hi sto rii oraz praw d' prze !y cia w sy tu -
acjach osta tecz nych. A! na sta" czas,
gdy od cho dz' cy Fe liks Netz móg" ju!
tyl ko szep tem dyk to wa& nie od st$p nej !o -
nie ostat nie wer sy, któ re za my ka j' je go
po etyc ki trud za war ty w r$ ko pi sie.

Mam przed so b' „Krzyk so wy”, wier -
sze po któ re si$ gam te raz co dnia. Ta
ksi'! ka nie tra fi "a jed nak do mnie bez -
po #red nio z r'k Fe lik sa Net za. Sam
ocze ki wa "em w tych dniach na ko lej n'
ope ra cj$ w Cen trum On ko lo gii w War -
sza wie. Jesz cze wte dy nie wiem, !e ju!
nie zo ba czy my si$ ni gdy, ani te go co
mnie cze ka. Po zo sta" kon takt te le fo nicz -
ny. Przez „Krzyk so wy” przej d$ w sta -
nie przej mu j' ce go sku pie nia #wia do my,
!e ob cu j$ z po ezj' naj wy! szej mia -
ry. I to Fe lik so wi po wiem za raz po za -
ch"an nej lek tu rze. S"y sz$ w s"u chaw ce
je go zdy sza ny od dech i wiem co czu je,
bo na te s"o wa ode mnie cze ka". 

O re la cjach mi$ dzy na mi oraz o tym
co nas "' czy, naj wi$ cej mó wi de dy ka cja,
ostat nia któ r' mi wpi sa" i naj wa! niej sza
ze wszyst kich, bo in nej ju! nie b$ dzie.
Na pi sa" mój Przy ja ciel dru gie go stycz -
nia No we go Ro ku:

Ko cha ny Ta dziu,
Mo !e jest to mo ja ostat nia ksi"! ka, ja -

k" Ci de dy ku j#, mo !e Bóg ma dla mnie
jesz cze ja k"$ nie spo dzian k#…

Prze !y li $my pó% wie ku w zgo dzie,
przy ja& ni a na wet mi %o $ci – trze ba!
wi# cej?!

Fe lek 
Ka to wi ce 02.01.2015 r.

Z pie rzy n! do Sta li no gro du

Jestw bio gra fii Fe lik sa Net za wy -
da rze nie, któ re ma to na cj$ za -

baw nej aneg do ty, o swo istej po dró !y !y -
cia, mo !e naj wa! niej szej ja k' od by". Ten
wiersz pt. „In i tium Si le siae” z „Krzy ku
so wy” roz po czy na szcze gó "o wy opis
sy tu acji, któ ra w ka! dej pó( niej szej re -
la cji jest w szcze gó "ach iden tycz na, co
#wiad czy jak moc no zda rze nie to wpi sa -
"o si$ w pa mi$& po ety i na bra "o hi sto rycz -
ne go zna cze nia. Oto po cz' tek wier sza:

W ocze ki wa niu na tram waj, pi#t nast k#
al bo

sió dem k#, któ ry mia% do star czy' 
na Za wo dzie

mo j" cio tecz n" bab ci# i mnie, 
co mia %o miej sce

19 mar ca ro ku 1955 li cz"c 
od Na ro dzin Chry stu sa;

by %a pi" ta ra no, gdy po ci"g za trzy ma% 
si# na

sta cji Sta li no gród: spod tej na zwy
prze bi ja %a si# 

na zwa gro du w%a $ci wa: Ka to wi ce, 
po dob nie

jak przez zmi# te i brud ne szma ty 
ciem no $ci

prze dzie ra% si# $wit jak ran ny %o$ 
bro cz"c krwi",

któ ra roz le wa %a si# po ni sko 
za wie szo nym

fir ma men cie w za gad ko we fi gu ry 
geo me trycz ne;

sta li $my we wn# ce g%ów ne go wej $cia
ka wiar ni

Krysz ta %o wa; mo ja cio tecz na bab cia
za !" da %a,

abym j" przy pi"% do po %y mo je go 
p%asz cza wiel k"

agraf k", bo j# si#, szep ta %a bez z#b ny mi 
usty, co to

za mia sto ten Sta li no gród, czy to za
Ura lem, mia %y

by' Ka to wi ce, i za p%a ka %a do $rod ka, 
w so bie,

ile ja ju! lat, za brzmia %o to jak 
py ta nie, !y j# na tym

$wie cie, pod po wie dzia %em: 
osiem dzie si"t osiem,

bab ciu, na co ona: na pi %a bym si# 
go r" ce go mle ka;

Rzecz roz gry wa si$ o sza rym #wi cie,
w go dzi nie „mi$ dzy psem a wil kiem”,
gdy s$ dzi wa sta rusz ka z wnu kiem ocze -
ku j' pod ka wiar ni' Krysz ta "o wa na tram -
waj. Ma j' ze so b' dwie wa li zy i to bó"
z pie rzy n'. Po dejrz li wi prze chod nie
ob ser wu j' t$ za ska ku j' c' sce n$, gdy kil -
ku na sto let ni ch"o piec co pa r$ me trów
prze su wa dwie wa li zy i to bó" z pie rzy -
n', ci' gn'c za so b' za tro ska n' sta rusz -
k$ przy pi$ t' agraf k' do p"asz cza, by nie
roz dzie li& si$ w dro dze. Ta w grun cie
rze czy za baw na sce na ma w so bie tak -
!e swo isty pa tos wpi sa ny w so cjo lo gicz -
ne re alia tam tych lat. Wy da rze nie to, któ -
re otwie ra wkro cze nie do Ka to wic
a i roz strzy ga o dal szych, #l' skich lo sach
pol skiej cz$ #ci ro dzi ny, o!y wa po tem
w nie jed nej re la cji Fe lik sa Net za.

Nie do#& zna ne s' pew ne fak ty zwi' -
za ne cho cia! by z miej scem uro dze nia.
Otó! wie# Kret ki zna la z"a si$ w hi sto -
rii ro dzi ny po jej prze nie sie niu si$,
w oba wie przed nad cho dz' c' woj n',
z )o dzi na Po mo rze. Mat ka He le na,
z do mu Ka mi% ska uzna "a, !e trze ba
zmie ni& ad res. St'd Kret ki, gdzie Fe -
liks Netz, naj m"od szy syn wie lo dziet -
nej ro dzi ny, przy cho dzi wkrót ce
na #wiat. Dom Net za jest w tym cza -
sie dwu j$ zycz ny – to mat ka jest Po lk'
i to ona ma po zy cj$ do mi nu j' c' po mi -
mo trwa j' cej oku pa cji. Oj ciec, któ ry
czu je si$ Niem cem, tra fia do vehr mach -
tu, za# po woj nie znaj dzie si$ ja ko je -
niec w stre fie ame ry ka% skiej. Star szy

o lat 15 brat Bru no te! zo sta nie wcie -
lo ny do tej for ma cji, on z ko lei na fron -
cie fran cu skim prze do sta je si$ do Ame -
ry ka nów. Gdy ko% czy si$ woj na,
ro dzi na sta je przed wy bo rem – zo sta&
czy wy je cha& do Nie miec, gdzie prze -
by wa oj ciec. S' ju! spa ko wa ni – i wte -
dy mat ka po dej mu je osta tecz n' de cy -
zj$: zo sta je my, prze cie! je stem
Po lk' – i po mi mo na ci sków nie da si$
zmu si& do wy jaz du. Ten mo ment roz -
strzy ga o lo sie Fe lik sa Net za, jak to
stwier dzi" w wy wia dzie za miesz czo -
nym w „To po sie” (nr 5, 2014): „...
przy jesz cze jed nym ob ro cie lo su
móg" bym zo sta& Niem cem. Nie by&,
ale w"a #nie: zo sta&. Pol sko#& zo sta "a mi
da na – przez mat k$, i z tej po sta wy po -
sta no wi "em uczy ni& ca "o#& (…) Umia -
"em w so bie, w swo im cie le, w swo jej
du szy, zbu do wa& Pol sk$ jak Ka te dr$.
Czy mu sia "em? Chcia "em. Ta kie po sta -
wi "em za da nie so bie, ca "e mu mo je mu
!y ciu”. 

Po woj nie ro dzi na w znacz nej cz$ #ci
osia da w Lu ba niu, któ ry zaj mu je tak
wa! ne i li te rac ko udo ku men to wa ne
miej sce w twór czo #ci Net za. Ro dze% -
stwo w ró! nych oko licz no #ciach roz -
pra sza si$ po #wie cie. Je go bra cia
i sio stry osie dla j' si$ na kil ku kon ty -
nen tach – Ame ry ka, Afry ka, Eu ro -
pa… Naj m"od szy Fe liks tra fia w ko% -
cu do Ka to wic, gdzie osia d"a jed na
z sióstr, któ ra tu wcze #niej wy sz"a
za m'!. To ona po sta no wi "a sku pi& pol -
sk' cz$#& ro dzi ny. I tak do sz"o do wy -
pra wy na *l'sk z pie rzy n', któ ra od by -
"a dwie hi sto rycz ne po dró !e – z Kre tek
do Lu ba nia, za# stam t'd, znad Kwi -
sy – do Sta li no gro du nad Ra w'. Szwa -
gier wcze #niej za bez pie czy" stu let ni do -
mek przy uli cy Ko pal nia nej 1
w po bli !u ko pal ni „Ka to wi ce” (ju!
daw no ro ze bra ny). Na st$p nie ro dzi na
za miesz ka "a w bu dyn ku przy uli cy 1
Ma ja 47, któ re go te! ju! nie ma. Tu
zda rzy mi si$ by& go #ciem Fe lik sa a by -
wa, !e prze no co wa&. Po znam wów czas
Mat k$ Fel ka. Oj ciec, któ ry osta tecz nie
osiad" w Pol sce te! za miesz ka" w Ka -
to wi cach, przez pe wien czas pra co wa"
w ko pal ni „Ka to wi ce” ja ko ro bot nik,
a tak !e je den z bra ci i za rad ny szwa -
gier. Oj ciec nie !y" d"u go, ma te! wy -
mo w$ sym bo licz n' fakt, !e po #mier -
ci naj m"od szy syn zaj mie si$ oj cem:
ob my je zw"o ki, ubie rze do trum ny, po -
grze bie na bo gu cic kim cmen ta rzu,
gdzie spo cznie tak !e mat ka oraz cio -
tecz na bab cia, z któ r' od by" pa mi$t n'
po dró! do Sta li no gro du. Jesz cze pó( -
niej przy wie zie z Ame ry ki urn$ z pro -
cha mi bra ta, któ r' po cho wa na tym sa -
mym cmen ta rzu. To wszyst ko z"o !y "o
si$ na miej sce Ka to wic w bio gra fii Fe -
lik sa, ja ko mia sta !y cia. 

Ale oka !' si$ tak !e mia stem grun -
tow nej pe ne tra cji ró! nych sfer i ob sza -
rów, co wy ma ga "o by sze ro kiej pre zen -
ta cji. Jest po #ród tych zda rze% jed no
o szcze gól nej wy mo wie, gdy nie spe" -
na 20-let ni Fe liks pod j'" pra c$ la tem ja -
ko gór nik w ko pal ni „Ka to wi ce”. Otó!
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do sz!o wte dy w pew nym mo men cie

do nie ostro" ne go ze tkni# cia z dru tem

$li zgo wym pod wy so kim na pi# ciem.

Roz leg! si# krzyk gro zy po ra "o ne go Fe -

lik sa. Oca la!, cho% mo" na mó wi% o cu -

dzie. 

Po ma tu rze w Ka to wi cach roz po cz&!
stu dia po lo ni stycz ne. Jesz cze w Lu ba -

niu mia! wy ty czo ne za in te re so wa nia,

któ re po g!# bi! i ugrun to wa!. To wi da%
od po cz&t ku: li te ra tu ra… i wszyst kie

wy si! ki kie ro wa! w t# stro n#, za$ Ka to -

wi ce oka za !y si# mia stem tym za in te -

re so wa niom przy ja zne z Bi blio te k&
'l& sk&, Pa !a cem M!o dzie "y, Te atrem,

sie ci& kin. Czy ta za ch!an nie, uczest ni -

czy w spo tka niach au tor skich, bu du je

do mo w& bi blio te k#. Ma $wia do mo$% co

mu si spe! ni%, "e by sta% si# ka to wi cza -

ni nem rze czy wi stym. Gdy" by%, ozna -

cza co$ wi# cej ni" "y% i miesz ka%. Nie

wy star cza sam ad res. Lecz jak sta% si#
w pe! ni – to nie tyl ko spra wa wo li i po -

sta no wie nia. Rzecz wy ma ga wiel kiej

pra cy i kon se kwen cji by Ka to wi ce

zdo by%, na rzu ci% swo j& oso b# mia stu,

sta% si# je go cz# $ci&, by nie by% cz!o -

wie kiem zni k&d. Tam ta po dró" 16. let -

nie go Fe lik sa Net za by !a jak dru gie na -

ro dzi ny, od pierw szych kro ków, za nim

po ja wi& si# w!a sne tek sty i twór cze

spe! nie nia a imi# i na zwi sko sta n& si#
zna ne.

Tu tak "e roz strzy gn# !y si# naj wa" niej -

sze kwe stie to" sa mo $ci: to kim jest. Oto

frag men ty wier sza pt. „Oj ciec”.

W !y "ach mo je go oj ca p"y n# "a krew
sta rej Ger ma nii, krew g# sta jak wo dy
Re nu ude rza j$ ce z fu ri$ o ska "#, 

na któ rej
sie dzi die schönste Jung frau, Lo re lei;

(…)
za py ta" mnie: co ci si# %ni "o, wzi$ "em 

g"# bo ki
od dech, na co mój oj ciec: aber sag mir 

das
deutsch! Na co ja: es geht nich, 

me in Va ti,
bo %ni "o mi si# po pol sku! Przyj rza" 

mi si#.

z okrut na po wa g$; czy to w tej 
chwi li kto%

wszed" mi# dzy nas i od su n$" od sie bie
na od le g"o%& wy ci$ gni# tych r$k 

w le wo
i w pra wo, jak by %my sta n# li na dwóch

brze gach Re nu, to cz$ ce go swo je wo dy
ci#! kie jak krew sta rej Ger ma nii, pod
ka mien n$ Lo re lei, któ ra mie rzy i wa !y 

czy ja
"ód' ma si# roz bi& – mo je go oj ca, 

czy mo ja.

Fe liks Netz pi sarz i po li glo ta od by!
wie le po dró "y, w tym i za rob ko we

do Sta nów Zjed no czo nych, gdzie pra -

co wa! fi zycz nie ja ko mon ter, by zdo -

by% $rod ki na bu do w# do mu, lecz po -

mi mo oka zji ni gdy nie zde cy do wa! si#
osi&$% na Za cho dzie, a prze cie" móg!
li czy% na po moc no wo jor skiej ro dzi ny.

Od pierw sze go spo tka nia

Pó!wie ku i la ta wcze $niej sze…

Za pa mi# ta !em do brze pierw -

sze spo tka nie umó wio ne w Ra dio Ka to -

wi ce, gdzie za raz po stu diach roz po cz& -
!em pra c# (wcze $niej zwi& za ny

wspó! pra c&). Te po cz&t ki na je sie ni 1960

ro ku na !o "y !y si# na czas mo jej wiel kiej

tra ge dii – $mier ci m!o dziut kie go bra ta,

stu den ta Wy dzia !u Ak tor skie go Wy" szej

Szko !y Te atral nej i Fil mo wej w (o dzi,

któ ry umie ra w Kra ko wie 12 stycz -

nia 1961 ro ku na bia !acz k#. Ta $mier%
zmie ni !a mo je "y cio we pla ny, bo nie

wiem czy w in nym przy pad ku zde cy do -

wa! bym si# osi&$% na sta !e w Ka to wi -

cach. Ju" ja ko stu dent by !em po ksi&" -
ko wym de biu cie a mo je kon tak ty

li te rac kie by !y obie cu j& ce.

W tym okre sie w Ka to wi cach kon so -

li du j& si# na pe wien czas m!o de $ro do -

wi ska w po wo !a nym zbio ro wo Klu bie

„M!o dych Twór ców”, w któ rym znaj du -

je wnet uj $cie mój tem pe ra ment or ga ni -

za cyj ny. Mam ju" kon tak ty z re dak cja -

mi kil ku pism, w tym po ko le nio wej

„Wspó! cze sno $ci”. Ka to wi ce wów czas

po li kwi da cji ty go dni ka „Prze mia ny”

w 1957 ro ku przez sze reg lat s& po zba -

wio ne w!a sne go ty tu !u. A trwa j& w!a $nie

przy go to wa nia do wy da nia $l& skie go nu -

me ru „Wspó! cze sno $ci” i zo sta !em za -

pro szo ny do wspó! pra cy przy je go or ga -

ni za cji. Pierw sze spo tka nie z Fel kiem

Net zem mia !o miej sce wio sn& 1960 ro -

ku. Je ste $my w!a $ci wie ró wie $ni ka mi, bo

co re al nie zna cz& trzy la ta ró" ni cy, bo

o ty le je stem star szy. Po ja wi! si# oto bru -

net za cze sa ny z prze dzia! kiem, rze czo -

wy i sku pio ny, ubra ny sta ran nie, z któ -

rym uzgod ni li $my kwe stie li te rac kich

kon tak tów. Doj dzie nie ba wem, po wy -

da niu $l& skie go nu me ru „Wspó! cze -

sno $ci” m.in. z po ema tem Ta de usza

Ró "e wi cza oraz do wi zy ty sto !ecz nej re -

dak cji w Ka to wi cach w re pre zen ta cyj -

nym sk!a dzie, m.in. ze Sta ni s!a wem

Gro cho wia kiem, Mar kiem No wa kow -

skim, Wi tol dem D& brow skim i Er ne stem

Bryl lem. Przed ksi# gar ni& przy uli cy

Dwor co wej zor ga ni zo wa ny zo sta! z roz -

ma chem kier masz ksi& "ek. Przy by li pi -

sa rze roz je cha li si# te" na spo tka nia

do sze re gu o$rod ków; szcze gól n& uwa -

g# sku pi! jed nak wspól ny wie czór

w Klu bie Zwi&z ków i Sto wa rzy sze)
Twór czych przy uli cy War szaw skiej 37,

z udzia !em znacz nej cz# $ci m!o do li te rac -

kie go $ro do wi ska re gio nu.

Ta wca le licz na gru pa kil ku dzie si# ciu

!&cz nie na zwisk mia !a do ko na% znacz -

nych zmian i prze gru po wa) w pej za "u
li te rac kim 'l& ska. Nie wie le z tych na -

dziei po tem wy sz!o sko ro wi#k szo$% de -

biu tów nie do wio d!a ocze ki wa). Po -

twier dzi !o si#, jak ne ga tyw nie za wa "y
na aspi ra cjach i szan sach tej ge ne ra cji

brak za ple cza kry tycz ne go i ogól no pol -

skich kon tak tów. Wi#k szo$% au to rów te -

go kr# gu, w prze wa dze po etów, wy co -

fa si# z "y cia li te rac kie go po wy da niu

de biu tanc kie go ty tu !u. To wów czas nor -

ma – prze ci#t no$% i pro win cjo na lizm,

wi#c i nie mo" no$% prze bi cia si# na ze -

wn&trz. To uda !o si# za le d wie kil ku

oso bom z m!od szych rocz ni ków, w tym

Fe lik so wi Net zo wi, któ ry do ko na! wy -

!o mu na w!a sn& r# k# tak "e ja ko t!u macz

o naj wy" szych am bi cjach. 

Na czas kry sta li zo wa nia je go za in te -

re so wa) przy pa da j& wa" ne wy da rze nia,

któ re zmie nia j& kli mat w kul tu rze re gio -

nu. De cy du j& ce dla Fe lik sa Net za sta je

si# prze "y cie prze !o mu Pa* dzier ni ka’56

oraz po wrót do hi sto rycz nej na zwy Ka -

to wic. Jest to rów nie" czas, gdy $ro do -

wi ska li te rac kie do po mi na j& si# co raz

bar dziej od zy ska nia pi sma spo !ecz no -

kul tu ral ne go w miej sce zli kwi do wa -

nych „Prze mian”. I do te go do cho dzi

w po !o wie na st#p ne go ro ku, gdy w sierp -

niu 1962 r. pa da za po wied* uru cho mie -

nia ta kie go ty tu !u, sta n& si# nim „Po gl& -
dy”. Za da nie to zo sta je po wie rzo ne

Wil hel mo wi Szew czy ko wi, któ ry te" wi -

dzi mo j& oso b# w ze spo le re dak cji,

w tym ja ko kie row ni ka dzia !u po ezji. Ju"
w pierw szym nu me rze po ja wi si# Ta de -

usz Ró "e wicz, z któ rym mam kon tak ty

od lat stu diów, od t&d co ja ki$ czas obec -

ny w pi $mie.

Te raz mo je ko le "e) skie zwi&z ki z Fe -

lik sem Net zem na si la j& si#, a" prze ro -

dz& si# w sta !e kon tak ty. Ma my so bie

wów czas wie le do po wie dze nia, bo te"
o naj wa" niej szych spra wach my $li my

po dob nie, czy li kry tycz nie. Naj istot niej -

sze, "e jest gdzie dru ko wa%. Fe lek po -

ja wi si# w „Po gl& dach” tak "e ja ko re cen -

zent li te rac ki a by wa, "e i re por ter. Je go

wi zy ty w re dak cji nie ma j& wi#c cha rak -

te ru je dy nie to wa rzy skie go i to te" nas

zbli "a. 

Re dak cja Wil hel ma Szew czy ka sta je

si# od po cz&t ku tak "e klu bem i sa lo nem,

go $ci tu za wsze spo ro, za$ szef, któ ry nie

ak cep tu je ba rier wie ko wych, ch#t nie

pro po nu je bru der sza fty. Ko) cz& cy stu -

dia Netz mo "e li czy% na pra c# w Ra dio

i to w pre sti "o wej re dak cji li te rac kiej, bo

prze cie" sku tecz ne go wspar cia Szew -

czyk nie od mó wi naj m!od sze mu przed -

sta wi cie lo wi $ro do wi ska li te rac kie -

go. I tak ju" w 1964 ro ku Fe liks Netz ma

swo je biur ko w roz g!o $ni przy uli cy Li -

go nia. Oka zu je si# by% $wiet nym na byt -

kiem – ra dzi so bie z mi kro fo nem, ma lot -

ne pió ro a przede wszyst kim ob ja wia

ta lent dra ma tur ga ra dio we go, któ re go

s!u cho wi ska tra fia j& re gu lar nie na an te -

n# ogól no pol sk&. Je go do ro bek w tej

dzie dzi nie sta nie si# do$% im po nu j& cy.

Wkrót ce ujaw nia te" swo je wy so kie

kwa li fi ka cje ja ko re cen zent fil mo wy.

Jesz cze pa r# lat i otrzy ma sta !& po zy cj#
w „Pa no ra mie”, z w!a sn& wi nie t& ja ko

Fe liks Netz. To po ci& ga za so b& etat

w tym po pu lar nym o ogól no pol skim za -

si# gu ty go dni ku ilu stro wa nym. Nie ko -

niec na tym – gdy w 1972 ro ku Ka zi -

mierz Kutz two rzy w Ka to wi cach Ze spó!
Fil mo wy „Si le sia” Netz obej mu je kie -

row nic two li te rac kie ze spo !u. Zwa" my

ile cza su up!y n# !o, by zdo by! tak znacz -

n& po zy cj# za wo do w&, cho% jest i czu -
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je si! przede wszyst kim pi sa rzem, po et"
i pro za ikiem. Je go de biut po etyc ki – tom

wier szy „Zwi" zek zgo dy” (1968) zdo -

by wa w Gda# sku pre sti $o w" na gro d!
„Pe le ry ny”. W tym sa mym ro ku wy da -

je pierw sz" po wie%& „Sto dni od pu -

stu”. Po ja wia j" si! te raz oka zje zdo by -

cia po sa dy w War sza wie, trze ba tyl ko

pod j"& sta ra nia. Do te go jed nak nie do -

cho dzi, bo sta' si! ju$ – i to czu je – Fe -

lik sem Net zem z Ka to wic. Na do wód

dom, w'a sny dom. 

Lecz to, co naj wa$ niej sze jesz cze

przed na mi, bo zbli $a si! czas prze 'o mu,

gdy na sta' sier pie# i za trz"s' si! tak $e
ule g'y do t"d (l"sk. W „Pa no ra mie” do -

cho dzi do ma 'e go prze wro tu i z wo li ze -

spo 'u re dak to rem na czel nym zo sta je

mia no wa ny Netz. Pi smo ra dy ka li zu je si!,
wcho dzi w nurt po li tycz nych roz li cze#
i spo rów, w tym z po zy cji zde kla so wa -

ne go (l" ska (i ja si! tam po ja wi! z wa$ -
nym tek stem). Szcze gól nie wie le zwar&
i re wi zji wy wo 'u j" dys ku sje o kul tu rze

pod po rz"d ko wa nej dyk ta to wi w'a dzy

z po zy cji ar bi tral nej pro pa gan dy. O$y -

wa j" kon tro wer sje wo kó' spo ru o po zy -

cj! zde gra do wa ne go (l" ska ja ko ob sza -

ru pu sty ni kul tu ral nej. O w'a sne miej sce

do po mi na& b! d" si! wresz cie %ro do wi -

ska twór cze z po stu la ta mi pod mio to wo -

%ci i re wi zji po li ty ki kul tu ral nej. Mój g'os

s'y cha& wów czas do bit nie tak $e ja ko ini -

cja to ra i wspó' or ga ni za to ra Ko mi te tu Po -

ro zu mie waw cze go Sto wa rzy sze# Twór -

czych i Na uko wych w 1980 oraz au to ra

„Ra por tu o sta nie kul tu ry na (l" sku”,

któ ry nie zo sta' ju$ przed sta wio ny

na Sej mi ku Kul tu ry (l" skiej, wy zna czo -

nym na 19 grud nia 1981 r., a za pro sze -

nia ju$ wy s'a no. Wcze %niej, z 12 na 13

grud nia 1981 ro ku, na sta 'a czar na noc

sta nu wo jen ne go, któ ra do pro wa dzi

do po ra $a j" cej pa cy fi ka cji pol skie go

spo 'e cze# stwa. 

)y cie kul tu ral ne za mar 'o, dzia 'al -

no%& re dak cji za wie szo no na czas nie -

okre %lo ny. To te$ ma my te raz z Fe lik sem

wie le cza su dla sie bie na roz mo wy

i spo tka nia w mo im bry now skim do mu

oko 'o ki lo me tra od spa cy fi ko wa nej Ko -

pal ni „Wu jek”, gdzie po la 'a si! krew.

W tym cza sie nie mal co dnia po wsta j"
mo je wier sze z to mu „Czas za mar 'y”,

w któ rym znaj dzie si! po nad 70 utwo -

rów, w tym po emat „Atlas lo sów”. To

wte dy po wsta je te$ zna ny wiersz Net za

pod pier wot nym ty tu 'em „Dzie# siód -

my”, de dy ko wa ny Ka zi mie rzo wi Kut zo -

wi i za pa mi! ta ny pod no wym ty tu 'em

„(mier& jak krom ka chle ba”, bo ta ki ty -

tu' no si& b! dzie film Kut za po %wi! co ny

tra ge dii wy da rze# na „Wuj ku”. Do te go

te ma tu Fe liks wró ci pi sz"c przej mu j" ce

s'u cho wi sko pt. „Po kój z wi do kiem

na woj n! pol sko -ja ru zel sk"”. Od czu wam

sa tys fak cj!, $e ten wy bit ny utwór uka -

za' si! dru kiem z na st! pu j" cym wpi sem:

Tekst ten de dy ku j! Ta de uszo wi Ki jon ce,

z któ rym by li "my wte dy tam, na „czar -

nym "nie gu”! Ka to wi ce, nie da le ko Ko -

pal ni „Wu jek”, pa# dzier nik 2006.

Tam te wy da rze nia mia 'y dla Fe lik sa

Net za jesz cze jed no wa$ ne oso bi ste

zna cze nie. Jak to po wie dzia' w jed nym

z wy wia dów – to wte dy „po czu 'em si!

ka to wi cza ni nem. Na wie%& o pa cy fi ka -

cji ko pal ni „Wu jek”, ja wte dy 42-let ni

m!$ czy zna, p'a ka 'em. W'a %ci wie ry cza -

'em. Po wie dzia' bym, $e któ ra% ze zbó -

jec kich kul tra fi 'a we mnie. Roz strze la -

no mo je mia sto.” 

Z te go okre su jesz cze jed no wa$ ne dla

mnie przy po mnie nie. By' u mnie

przed po 'u dniem aku rat Fe liks, gdy

ode zwa' si! dzwo nek u bra my. Przed

furt k" sta' m'o dy, nie zna ny mi m!$ czy -

zna. Oka za 'o si!, $e to mi li cyj ny ku rier,

któ ry przy niós' we zwa nie, któ re prze cho -

wu j!, „do oso bi ste go sta wien nic twa

w dniu 7 stycz nia 1982 r, o go dzi -

nie 13.00 w lo ka lu Ko men dy Wo je wódz -

kiej MO w Ka to wi cach przy uli cy Lom -

py 19”.

W dro dze na prze s'u cha nie by' ze mn"
Fe liks, któ ry mia' za cze ka& na mnie

pod Ko men d" Wo je wódz k", a je %li po -

byt b! dzie si! prze d'u $a& mam przyj%&
do miesz ka nia Kut za. Prze s'u cha nie

do ty czy 'o g'ów nie dzia 'al no %ci w Ko mi -

te cie Po ro zu mie waw czym i pra cy nad ra -

por tem. In na rzecz, $e spra wy te nie by -

'y ta jem ni c", sko ro od po cz"t ku cho dzi 'o
nam o mak sy mal ny re zo nans spo 'ecz ny

i nie mal wy mu sza li %my pu bli ka cje no -

wych o%wiad cze#. 
Za pa da' ju$ zmrok, gdy do tar 'em

do miesz ka nia Kut za, gdzie cze ka'
na mnie zgod nie z umo w" co raz bar dziej

za nie po ko jo ny Fe liks. Kutz po po wro -

cie z in ter no wa nia i nie daw no prze by -

tej cho ro bie wrzo do wej by' za bie dzo ny,

ale ju$ oswo jo ny z no w" sy tu acj", któ -

r" ko men to wa' do sad nie, czy li w swo -

10-lecie Górno"l$skiego Towarzystwa Literackiego. Przy mikrofonie Feliks Netz. Obok (od lewej) Marian Kisiel, Bogdan Widera, Wojtek %uka,

Wies&awa Konopelska, Marek Baster. Katowice, Muzeum 'l$skie, 19 grudnia 2002 roku. 
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im j! zy ku. A co si! od wle cze… Mi n" la -

ta i do nie do sz#ej dys pu ty o sta nie kul -

tu ry na $l" sku jed nak doj dzie, w du %ym

stop niu dzi! ki mo je mu upo ro wi, te raz

ju% pod no wym szyl dem – Kon gre su

Kul tu ry na Gór nym $l" sku – w okre -

sie 26-27 wrze &nia 1998 ro ku. Prze wod -

ni cz" cym Ra dy Pro gra mo wej zo sta#
Ka zi mierz Kutz, ja je stem znów je go za -

st!p c" i au to rem no we go ra por tu. W tym

cza sie od trzech lat uka zu je si! ju%
mie si!cz nik spo #ecz no -kul tu ral ny

„$l"sk”.

Za nim do te go doj dzie – mu si zmie -

ni' si! jed nak wszyst ko, ca #e oto cze nie

i pol skie %y cie. Wcze &niej „Po gl" dy”

na krót ki czas sta n" si! ty go dni kiem,

w któ rym ne ga tyw nie zwe ry fi ko wa ny

za mo j" nadak tyw no&' od sierp nia 1980

do grud nia 1981 je stem od sta wio ny

na po bo cze. Tak %e Fe liks nie wró ci ju%
do „Pa no ra my”, lecz obej mie w „Po gl" -
dach” dzia# li te rac ki. Na st!p nie na sze na -

zwi ska znaj d" si! w stop ce ty go dni ka

„Tak i Nie”, któ ry nie prze trwa cza su

ustro jo we go prze #o mu. Je ste &my te raz co

dnia ra zem, jesz cze nie &wia do mi, %e to

co naj wa% niej sze – jesz cze przed na mi:

po wo #a nie Gór no &l" skie go To wa rzy -

stwa Li te rac kie go w Ka to wi cach i mie -

si!cz ni ka „$l"sk”.

Pa sja i mo zó! t!u ma cza

U
ro dzi# si! i wzra sta# w ro dzi nie

dwu j! zycz nej, wi!c wy niós# z do -

mu nie z#" zna jo mo&' j! zy ka nie miec kie -

go, co zo sta #o za pa mi! ta ne po &ród ró wie -

&ni ków w ka to wic kim li ceum – wów czas

im. Piec ka – gdzie tak %e po bie ra# na uk!
w tym j! zy ku. Ima si! rów nie% prze k#a -

dów: pa mi! tam z ja kim uzna niem od -

niós# si! Wil helm Szew czyk do je go t#u -

ma cze nia dla „Po gl" dów” wier sza

Go ethe go. Ju% w la tach szkol nych Fe liks

z pa sj" za j"# si! ro syj skim, gdy w szko -

le w Lu ba niu po ja wi #a si! Si re( Dmi -

triew na Le bie diew (hra bi na), któ rej per -

fek cyj na zna jo mo&' j! zy ka ro syj skie go

i wspa nia #a dyk cja zo sta n" przy po mnia -

ne, gdy zma ga si! po la tach z „Onie gi -

nem”. Kie dy wi!k szo&' stu den tów

na lek to ra cie le d wo du ka w j! zy ku

Pusz ki na – Netz mó wi nim bie gle i bie -

rze si! za prze k#a dy.

Bie rze… ale to nie s" de cy zje przy pad -

ko we, lecz wy bór wy ni ka j" cy z urze cze -

nia. Na przy k#ad po ezj" Ne ru dy. Oto wy -

star czy# przy pa dek, %e w ksi! gar ni

Klu bu Mi! dzy na ro do wej Pra sy i Ksi"% -
ki tra fi# na tom je go wier szy, któ ry bez

na my s#u na by wa, cho' nie zna jesz cze

j! zy ka – nie zna, lecz ju% po ro ku Ne ru -

d! t#u ma czy. Pa mi! tam jak pod eks cy to -

wa ny wpad# do mnie do „Po gl" dów”

z blo kiem ma szy no pi su. S#u chaj…

Wkrót ce do cze ka# si! ko lum ny prze k#a -

dów Ne ru dy we „Wspó# cze sno -

&ci” – w mo im od czu ciu zna ko mi tych.

Po dob nie rzecz mia #a si! z so ne ta mi

Jo si fa Brod skie go, gdy w ro syj skiej

ksi! gar ni na Man hat ta nie na by# tom po -

ezji Brod skie go i wkrót ce „Dwa dzie &cia

so ne tów do Ma rii Stu art” zna la z#o swój

kszta#t w j! zy ku pol skim i zo sta #o wy da -

nych w Ka to wi cach. Po ku s" sta #a si! tak -

%e sa ma for ma wier sza i jej ry go ry sta -

wia j" ce wy so kie wy ma ga nia.

Jed nak przy pad kiem wy j"t ko wym

jest to, co zda rzy #o si! z Sándo rem

Mára im, jed nym z naj &wiet niej szych pi -

sa rzy na szych cza sów, któ re go Fe liks

Netz od kry# i wpro wa dzi# z roz ma -

chem do j! zy ka pol skie go. To ca #a pa -

sjo nu j" ca hi sto ria zwi" za na z tro pie niem

ad re sów i w"t ków bio gra ficz nych te go

wiel kie go w! gier skie go pi sa rza, au to -

ra 60 po wie &ci, emi gran ta, któ ry strza -

#em w g#o w! po pe# ni sa mo bój stwo

w San Die go w 90. ro ku %y cia. Wszyst -

kie la ta na ob czy) nie sta n" si! jed nym

pa smem wy nisz cza j" cej t! sk no ty. Je go

ro dzin ne Ko szy ce wcie lo ne po woj nie

do S#o wa cji, od t"d mia sto Kass, s" wy -

ma za ne do ko rze ni. Netz tro pi los pi sa -

rza, ale i „mor fo lo gi! wy gna nia”, ja ko

zja wi sko na szych cza sów.

Za cz! #o si! od roz mo wy Net za z przy -

ja cie lem, w! gier skim pi sa rzem, w któ -

rej pa da na zwi sko Márai. A kto to, jak to
mo! li we, !e nic o nim nie wiem? … Netz

nie by# by so b", gdy by nie za cz"# dr" %y'
spra wy, od mo men tu gdy w oknie ma -

#e go an ty kwa ria tu zo ba czy# w 1985 r.

na wy sta wie ok#ad k! po wie &ci Mára ie -

go, któ rej w! gier ski ty tu# nic mu oczy -

wi &cie nie mó wi#.
I sta #o si!, %e Fe liks Netz roz po czy na

nie ust! pli w" na uk! j! zy ka w! gier skie -

go, by w 1996 ro ku ze stron „$l" ska”

Sándor Márai prze mó wi# po raz pierw -

szy po pol sku. Te raz na pó# ce stoi ju%
rz"d to mów je go ksi" %ek, w tym 10

w prze k#a dzie pol skie go od kryw cy, któ -

ry z za da nia prze #o %e nia je go do rob ku

uczy ni# mi sj! %y cia.

To nale%y wi dzie' ja ko wiel ki mo zó#,
któ ry wy ma ga nie z#om ne go upo ru i pa -

sji, sko ro trze ba mo co wa' si! z jed nym

z naj trud niej szych j! zy ków. Po wiedz my

wprost – w#a &ci wie bez in te re sow nie. Jak

te% mo g#o te raz wy gl" da' ich spo tka -

nie 12 kwiet nia, gdy w s#o necz ne po po -

#u dnie Fe liks Netz prze niós# si! na dru -

gi, osta tecz ny brzeg, gdzie ju% od lat

cze ka# Márai.

Ta pra ca, któ r" ja ko t#u macz wy ko na#,
nie z ch! ci zy sku, bo co mo %e przy nie&'
prze k#a da nie wy bit nej li te ra tu ry dla eli -

tar ne go gro na czy tel ni ków, wy ma ga

ab so lut nej dys cy pli ny i po &wi! ce nia. Co

dnia cho' pa r! mo zol nych go dzin.

A w prze rwach – spa ce ry z psem, ko lej -

nym wil czu rem Re mem II. Szcze gól nie

jed nak wie le zna cz" dwa ko ty oraz

w#ó cz! ga do cho dz" cy na po si# ki. W&ród

aneg dot o je go ko tach, któ re znaj dy wa -

#y tu za wsze wy j"t ko we wzgl! dy, pierw -

sze miej sce zaj mu je w#a &nie s#yn ny

Márai, w#ad czy kot, op#a ki wa ny po tem

d#u go. Do ostat nie go dnia, Maks – je den

z dwu ostat nich ko tów, le %a# w no gach

umie ra j" ce go Fel ka, za tro ska ne go co b! -
dzie z nim po tem.

Ja ko t#u macz do sko na #y, szcze gól nie

po ezji, Fe liks Netz pre zen tu je mi strzo -

stwa i per fek cj! for mal n". Nie cho dzi #o
mu przy tym o do s#ow ne od da nie zna cze -

nia, lecz o prze nie sie nie &wia ta ory gi na -

#u w pol ski j! zyk, od da nie od r!b no &ci sty -

li stycz nej cech ory gi nal nej wy obra) ni.

W tym ro zu mie niu prze k#a da nie jest

sztu k" a ju% szcze gól nie po ezji wy so kiej

mia ry, gdy rzecz do ty czy ar cy dzie #a.

W przy pad ku Net za wy j"t ko we miej sce

zaj mu je „Eu ge niusz Onie gin” Pusz ki na,

a zda rzy #o si!, %e prze k#ad bez resz ty go

po rwa#, gdy ja ko re zer wi sta tra fi# do woj -

ska i zna laz# czas na sku pie nie, nie bez

za baw nych sy tu acji, bo czy mia #o miej -

sce kie dy& zda rze nie po dob ne? W la tach

ostat nich Fe liks wró ci# jesz cze do wy da -

nia no wej wer sji prze k#a du swo je go

„Onie gi na”. To oczy wi ste, %e ar cy dzie -

#o po ezji mo% na prze k#a da' w nie sko( -
czo no&'. Na szcz! &cie w tej wer sji

„Onie gin” tra fi# ju% do dru ku.

Z „Eu ge niu szem Onie gi nem” wi" %e
si! tak %e naj wi!k szy suk ces me dial ny

t#u ma cza, kie dy to pod czas trzech hi sto -

rycz nych dni Ka to wic 21 – 23 czerw -

ca 1993 ro ku, gdy Uni wer sy tet $l" ski

nada wa# Jo si fo wi Brod skie mu ty tu#
dok to ra ho no ris cau sa, w pu blicz nej

uro czy sto &ci w wy pe# nio nym do ostat -

nie go miej sca Te atrze $l" skim na sce -

nie zna laz# si! tak %e ja ko t#u macz Fe liks

Netz, w to wa rzy stwie Cze s#a wa Mi #o -

sza, Jo si fa Brod skie go i To ma sa Venc -

lo vy oraz Sta ni s#a wa Ba ra( cza ka i An -

drze ja Dra wi cza. Dzie( pó) niej od by #o
si! przy j! cie w Prom ni cach wy da ne

na cze&' Brod skie go z oka zji wy da nia

je go „20 so ne tów do Ma rii Stu art”

w t#u ma cze niu Fe lik sa Net za (i ja tam

by #em…). Po dob ne go &wi! ta po ezji

i li te ra tu ry w naj wy% szym wy da niu, Ka -

to wi ce wcze &niej nie prze %y #y – ale czy

jesz cze do cze ka j" si! ta kich dni?

Po dni ostat nie

Z
tych po nad 50 lat wspó# pra cy i przy -

ja) ni, naj wa% niej sze by #y jed nak te

po ro ku 1990, gdy w no wej sy tu acji

ustro jo wej po ja wia si! w %y ciu li te rac -

kim py ta nie – co da lej? Ry nek wy daw -

ni czy i cza so pi sma w gru zach, or ga ni -

za cje pi sar skie zmar gi na li zo wa ne i bez

zna cze nia, a tak %e zan ta go ni zo wa ne

&ro do wi ska. Po li ty ka kul tu ral na pa( stwa

na dal w kry zy sie g#ów nie na sku tek chro -

nicz ne go nie do fi nan so wa nia. A jed no -

cze &nie szan se i mo% li wo &ci, gdy otwie -

ra j" si! gra ni ce i no we kon tak ty, no i nie

ma cen zu ry. Mi ja j" ko lej ne la ta im pro -

wi za cji i tym cza so wo &ci, ca #e &ro do wi -

ska za pa da j" si! w nie by cie, mar nie j" ta -

len ty a m#o de rocz ni ki usi #u j" zna le)'
wyj &cie z osa cze nia. 

Z Fe lik sem spo ty ka my si! re gu lar nie,

a #" czy nas przede wszyst kim, jak

w pierw szych la tach przy ja) ni – po ezja,

gdy wa% ne by #o po ka za nie no we go

utwo ru cho cia% by w r! ko pi sie i wza jem -

ne ko ry go wa nie tek stu na %y wo. Za wsze

b! d! mia# w pa mi! ci to zda rze nie, gdy

jesz cze w miesz ka niu na Ty si"c le ciu, kie -
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dy ro dzi! si" mój po emat „Pod Akro po -

lem”, po wia do mio ny o tym te le fo nicz -

nie Fe lek po ja wi! si" na tych miast i brn#!
przez r" ko pis nie kry j#c uzna nia. I to

nam po zo sta !o: po ezja – wza jem ne za -

in te re so wa nie so b# co wiersz, jak te raz.

Tak by !o i jest, bo naj wa$ niej sze jest ju$
to, $e mi mo wszyst ko pi sze my. To te$,
gdy na wie dzi mnie idea po wo !a nia no -

wej or ga ni za cji li te rac kiej o cha rak te rze

re gio nal nym – Gór no %l# skie go To wa rzy -

stwa Li te rac kie go, na li st" cz!on ków za -

!o $y cie li pod czas Zgro ma dze nia Za !o -

$y ciel skie go 19 grud nia 1992 r. ja ko 6.

wpi su je si" Fe liks Netz, cho& wiem jak

nie !a two mu si" prze móc by pod da& si"
pre sji zo bo wi# za' or ga ni za cyj nych,

kosz tem pra cy li te rac kiej wy zna czo nej

przez na rzu co ne so bie za da nia t!u ma cza,

a w!a %nie zbli $a j# si" ko' co we mie si# -
ce zma ga' z „Eu ge niu szem Onie gi -

nem”. Zro bi! to, jak wiem, g!ów nie dla

mnie a i po tem trwa! przy ko lej nych po -

sta no wie niach.

Naj wa$ niej szym ce lem by !o po wo !a -

nie pi sma – mie si"cz ni ka spo !ecz no -kul -

tu ral ne go „(l#sk”, gdy w wy ja !o wio nych

Ka to wi cach nie by !o od lat gdzie za mie -

%ci& wier szy, opo wia da nia czy ese -

ju. I to si" w ko' cu uda !o po znie ch" ca -

j# cych tru dach przy po mi na j# cych

swo ist# Gol go t", gdy wy pa la si" ener gia

a ru szy& z miej sca nie mo$ na, bo i ko -

go ob cho dzi !a tu – a tak jest do dzi% – li -

te ra tu ra. 

W ko' cu ru sza my od pod staw,

w %wiet nym sk!a dzie pierw sze go ze spo -

!u z Ma ria nem Ki sie lem, Krzysz to fem

Kar wa tem, Jan kiem Le wan dow skim

oraz Wie si# Ko no pel sk# (se kre tarz re -

dak cji) i Wojt kiem )u k# (opra co wa nie

gra ficz ne). Fe liks Netz ja ko mój za st"p -

ca, któ re mu pod le ga li te ra tu ra, gwa ran -

tu je do %wiad cze nie za wo do we i au to ry -

tet wy ni ka j# cy z do rob ku i kon tak tów

oso bi stych, w tym z m!o dym %ro do wi -

skiem pi sar skim. Pi smo sta bi li zu je si"
z miej sca, ma wspar cie %ro do wisk twór -

czych i sze ro ki od biór. Sa ma re dak cja

sta je si" tak $e miej scem spo tka' i licz -

nych im prez, któ re trze ba li czy& na set -

ki. Tak mi ja j# la ta i wie le by wspo mi na&.
Ja ko od po wie dzial ny za zbyt wie le,

w tym po zy ski wa nie fun du szy, czu j" jed -

nak co raz wi"k sze zm" cze nie i up!yw si!.
Uzna j", $e po 18 la tach czas na zmia n"
ster ni ka. De cy du j" si" na prze ka za nie pi -

sma w in ne r" ce, po uzy ska niu za pew -

nie nia Fel ka, $e po zo sta nie w sk!a dzie

re dak cji, cho& uzgod ni li %my kie dy%, $e
odej dzie my ra zem. Nie wi dzia !em zresz -

t# ni ko go, kto móg! by go za st# pi&
w wie lu ro lach. Roz sta nie przy su tym

sto le 27 grud nia w „Gwar ku” by !o
rzew ne, cho& ju$ sk!ad od pierw szej stop -

ki zmie ni! si" za sad ni czo. Gdy by tyl ko

spe! ni !y si" $y cze nia!

Do dzi% zresz t# nie wiem czy nie dr" -
czy !y mnie ja kie% prze czu cia, cho&
wcze %niej nie by !o $ad nych nie po ko j# -
cych sy gna !ów. Nie wie le dni po tem tra -

fi !em na ope ra cyj ny stó!, wkrót ce po raz

wtó ry a nie ba wem wcze snym la tem

zna la z!em si" w Cen trum On ko lo gii.

A wy sy py wa !y si" ze mnie aku rat so -

ne ty, któ re Fe liks wy so ko oce nia!. Kto

móg! wte dy prze wi dzie&, $e i je go do -

pad nie no wo twór i cze ka go wkrót ce

na der trud na ope ra cja, któ ra ow szem,

by !a wy czy nem chi rur gicz nym, wi"c ro -

ko wa nia by !y do bre. Lecz to ju$ nie by!
ten Fe liks Netz co za wsze, cho& kie dy

doj dzie do od no wie nia kon tak tów z na -

dzie j# mó wi my o tym, co przed na mi.

Wio sn# 2014 ro ku zno wu tra fia do kli -

ni ki. Gdy 4 ma ja wcho dz" do szpi tal -

ne go po ko ju aku rat pod !# czo ny jest

do kro plów ki. Z za ma szy stej fry zu ry

po zo sta! na g!o wie si wy puch, wi da&
po ra $a j# cy spa dek wa gi, in na twarz

i d!o nie… Ale jest na dal pe !en twór -

czych in spi ra cji i wci#$ za pi su je w szpi -

tal nym no te sie no we wier sze, cho&
do cho dzi do utra ty przy tom no %ci.

Utwo ry, któ re znaj d# si" w za po wia da -

nym „Krzy ku so wy” po wsta !y w wi"k -

szo %ci w tych wa run kach; gdy tyl ko Fe -

lek tra fi do do mu – prze %le mi

wi"k szo%& tek stów i b" d" pod ich po -

t"$ nym wra $e niem.

Ale mo $e nie b" dzie a$ tak *le? Gdy

z ko' cem czerw ca mam pro mo cj" mo -

ich „44 so ne tów bry now skich” w Stu dio

Pol skie go Ra dia Ka to wi ce – za uwa $am

na wi dow ni Fel ka w tym cha rak te ry -

stycz nym na kry ciu g!o wy. U%mie cha si",
prze sy !a po zdro wie nia, u%ci %nie my si"
na po $e gna nie. Na st"p nie spo tka my si"
w Te atrze (l# skim 1 wrze %nia, gdy Fe -

lek go dzi si" ob j#& po now nie funk cj"
prze wod ni cz# ce go Ra dy Pro gra mo wej.

Jest ak tyw ny, roz mow ny, to do bry sy -

gna!, $e zbie ra si !y i ta kie te$ mam wra -

$e nie ju$ po wyj %ciu, gdy zmie rza my

do do mów, a ile ma my so bie do po wie -

dze nia. Fe lek o „Krzy ku so wy”, ju$
w dru ku. Jesz cze nie wie my, $e nie zo -

ba czy my si" ni gdy. W tym cza sie, gdy

ju$ wy da je si", $e naj wi"k sze za gro $e -

nie mi n" !o – ja po spo tka niu w Mu zeum

Li te ra tu ry w War sza wie 23 pa* dzier ni -

ka do wia du j" si", $e cze ka mnie ko lej -

na ope ra cja. Po No wym Ro ku tak $e Fe -

lek tra fia do kli ni ki. Od t#d po zo sta je

tyl ko te le fon, cho& roz mo wy s# co raz

bar dziej zd!a wio ne. Kie dy%, gdy za -

dzwo ni! a te le fon ode bra !a mo ja $o -

na – t!u ma czy! si" obo la !y: – Wy bacz cie,
nie gnie waj cie si!, ale ja ju" nie mam si#
na wet na roz mo w!. Cier pia! okrut nie.

W ostat nich ty go dniach na wie dza !y
mnie dr" cz# ce ob ra zy. Trwa !em w sta nie

pó! snu, za pa da nia si", zma ga nia z nie mo -

c#. Fe liks by! jak by na prze ciw, od dech

w od dech. Ba !em si" no cy i prze bu dze'.
Od czu wa !em nie usta j# ce l" ki. Tak do nie -

dzie li 12 kwiet nia. By !o s!o necz ne po po -

!u dnie, gdy Beata zapyta!a obola!ego, pa -

trz# ce go w su fit  m" $a: Fel ku, czy idziesz
do Ma my?... Tyl ko wes tchn#! i ju$ nie

pod niós! g!o wy.

* * * 

Po $e gna li %my Fe lik sa Net za czte ry

dni pó* niej. Po mszy %w. w Ka te drze

uda li %my si" gru pa mi na cmen tarz

przy uli cy Fran cu skiej, gdzie spo cz#!.
Je %li po wiem, $e od szed! w pe! ni si!
twór czych, to nie ma w tych s!o wach

kon wen cjo nal nej for mu !y. Przy po mnij -

my so bie tyl ko, co w ostat nim cza sie na -

pi sa! i co jesz cze cze ka na wy da nie, ten

ka to wi cza nin i (l# zak z wy bo ru, któ ry

od da! swe mu mia stu wszyst kie si !y
na mia r" ta len tu.

TA DE USZ KI JON KA

FE LIKS NETZ – ur. 26.12.1939 r. we wsi Kret ki k. Brod ni cy na Po mo rzu.

Po eta, pro za ik, fe lie to ni sta, pu bli cy sta, kry tyk fil mo wy, t!u macz. Uko' czy! fi lo lo -

gi" pol sk# na Uni wer sy te cie (l# skim w Ka to wi cach. De biu to wa! zbio rem wier szy

Zwi# zek zgo dy (1968), w tym sa mym ro ku wy da! pierw sz# po wie%& Sto dni od pu -
stu. Twór ca s!u cho wisk (m.in. Ma #y trak tat dla do ro s#ych (1966), Z#o ta re ne ta (1970,

G!ów na Na gro da na Fe sti wa lu Roz g!o %ni Re gio nal nych Pol skie go Ra dia pt. „Wio -

sna opol ska”), Kar ta po wo #a nia (1975, jed na z trzech na gród w kon kur sie Pro gra -

mu III Pol skie go Ra dia na s!u cho wi sko pi"t na sto mi nu to we), Bal la da o fa mi lo ku (1977),

Ca ro bój cy (1990), Har mo nia (1992, jed na z dwu na gród w za mkni" tym kon kur sie

na s!u cho wi sko zor ga ni zo wa nym przez Roz g!o %ni" Pol skie go Ra dia w Ka to wi cach),

Po kój z wi do kiem na woj n! pol sko -ja ru zel sk$ (2006, na gro da za sce na riusz

na fe sti wa lu Dwa Te atry 2007, wy ró$ nie nie na Prix Ita lia 2007), Ze ga rek (2008, II na -

gro da w kon kur sie za mkni" tym na s!u cho wi sko, zor ga ni zo wa nym przez ZA iKS i II Pro -

gram Pol skie go Ra dia). 

W mi nio nych dwóch de ka dach wy da! m.in.: Uro dzo ny w %wi! to zmar #ych (1995,

po wie%&), Wiel ki za m!t (1996, fe lie to ny pre zen to wa ne na an te nie Ra dia Ka to wi ce

w la tach 1990-1995), Dys har mo nia ca ele stis (1994, po wie%& no mi no wa na do na -

gro dy Ni ke), Trzy dni nie %mier tel no %ci (2014, tom wier szy, fi na li sta Si le siu sa),

Po za ka drem (2006, tek sty o fil mach), &wi cze nia z wy gna nia (2009, ese je i szki -

ce, no mi na cja do Na gro dy Me diów Pu blicz nych CO GO TO 2009). Znaw ca, ko men -

ta tor i t!u macz dzie! Sándo ra Mára ie go ('ar, Ksi! ga zió#, Wy st!p go %cin ny w Bol -
za no, Krew San Gen na ro, Pierw sza mi #o%(, Dzie dzic two Es te ry, Wy spa, Nie bo
i zie mia). Na druk cze ka j# dwie po zy cje te go$ au to ra: Czte ry po ry ro ku i po wie%&
Sio stra. Ostat nio wy da! po raz pierw szy w j" zy ku pol skim Mi ko !a ja Go go la Wy -
bra ne frag men ty ko re spon den cji z przy ja ció# mi, w przy go to wa niu no wy prze k!ad

Eu ge niu sza Onie gi na Alek san dra Pusz ki na i ob szer ny wy bór po ezji W!a dy s!a wa

Cho da sie wi cza )zy Ra che li.
No ta w opar ciu o tekst au tor ski Fe lik sa Net za

Felkis Netz zmar! 12.04.2015 r. w Ka to wi cach
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Feliks Netz w „!l"sku”
Na sz! w" drów k" w prze sz#o$% trze -

ba roz po cz!% od oczy wi ste go, cho% nie
ba nal ne go stwier dze nia, &e „'l!sk”
i Netz to zja wi ska nie ro ze rwal ne. Nie
by #o by pi sma w ogó le, nie by #o by ta -
kie go pi sma, gdy by nie je go obec no$%
w re dak cji ( przez 18 lat fi zycz na, nie -
mal to tal na i per ma nent na, a od po -
nad ro ku du cho wa i in te lek tu al na.
Gdy by nie je go prze k#a dy, wier sze,
pro za, kry ty ka fil mo wa i li te rac ka,
ese je, fe lie to ny, sce na riu sze, a tak &e
do ko ny wa ny przez nie go wy bór po -
etów i pro za ików pu bli ko wa nych
na #a mach mie si"cz ni ka. Do ro bek
au to ra Dys har mo nii cæle stis w „'l! -
sku” jest do praw dy im po nu j! cy. Na -
le &y mu si" przyj rze% z uwa g! w tym
szcze gól nym nu me rze, w któ rym po -
chy la my si" nad ca #ym &y ciem nie od -
&a #o wa ne go ko le gi re dak cyj ne go.

Odli sto pa da 1995 ro ku do stycz -
nia 2014 ro ku, czy li przez 218

nu me rów, by# za st$p c" re dak to ra na -
czel ne go. Na tym sta no wi sku wspó# pra -
co wa# ko lej no z Ta de uszem Ki jon k"
(do grud nia 2012 ro ku), Kry stia nem
Ga #usz k" (do czerw ca 2013 ro ku) oraz
Wi tol dem Tu ran tem (do stycz nia 2014
ro ku). Nie by #a to je dy na funk cja, ja -
k" pe# ni# w „!l" sku”. Nad do bo rem
utwo rów li te rac kich czu wa# defacto

od za wsze, a od pa% dzier ni ka 2014
do kwiet nia 2015 ro ku for mal nie kie -
ro wa# dzia #em pro zy i po ezji.

Czy tel ni cy na sze go pi sma za pa mi$ ta -
j" go jed nak przede wszyst kim ja ko kry -
ty ka fil mo we go. W re da go wa nym przez

sie bie cy klu „Po za ka drem” omó wi# 165
fil mów pol skich i za gra nicz nych. Na
prze strze ni bli sko 14 lat ist nie nia ru bry -
ki (nr 2/2000 & nr 12/2013) prze pro wa -
dzi# nas przez ta kie ty tu #y, jak: D!ug

Krzysz to fa Krau ze go (nr 2/2000), 
Cy ru lik sy be ryj ski Ni ki ty Mi cha# ko wa
(nr 4/2000), Trze ci cud Agniesz ki Hol land
(nr 7/2000), Du "e zwie rz# Je rze go Stuh -
ra (nr 10/2000), $y cie ja ko %mier tel na cho -

ro ba prze no szo na dro g& p!cio w& Krzysz -
to fa Za nus sie go (nr 2/2001), Han ni bal

Ri dleya Scot ta (nr 9/2001), Cze%' Te re -

ska Ro ber ta Gli' skie go (nr 12/2001),
Ame lia Je ana -Pier re’a Jeu ne ta (nr 2/2002),
Sta cja Pio tra We re (nia ka (nr 6/2002), Edi

Pio tra Trza skal skie go (nr 12/2002), 
So la ris Ste ve na So der ber gha (nr 3/2003),
Te le fon Jo ela Schu ma che ra (nr 8/2003),
Por no gra fia Ja na Ja ku ba Kol skie go (nr
12/2003), Mi# dzy s!o wa mi So fii Cop po li
(nr 3/2004), S!o( Gu sa Van San ta
(nr 9/2004), Za wszel k& ce n# Clin ta
Eastwo oda (nr 4/2005), Per so na non

gra ta Krzysz to fa Za nus sie go (nr 10/2005),
Wszy scy je ste %my Chry stu sa mi Mar ka Ko -
ter skie go (nr 7/2006), Plac Zba wi cie la

Krzysz to fa Krau ze go i Jo an ny Kos -
-Krau ze (nr 11/2006), Ka ty( An drze ja
Waj dy (nr 10/2007), Cze ski sen Víta
Klusáka i Fi li pa Re mun dy (nr 12/2007),
Bo isko bez dom nych Ka ta rzy ny Ada mik
(nr 11/2008), Ma !a Mo skwa Wal de ma ra
Krzyst ka (nr 1/2009), Re wers Bo ry sa 
Lan ko sza (nr 12/2009), Ró "ycz ka Ja na 
Ki da wy -B#o' skie go (nr 4/2010), Wy da -

lo ny Ada ma Si ko ry (nr 3/2011), M!yn 

i krzy" Le cha Ma jew skie go (nr 5/2011), 
Po k!o sie W#a dy s#a wa Pa si kow skie go 

(nr 12/2012), czy wresz cie Ida Paw #a
Paw li kow skie go (nr 12/2013), któ r" za -
ko' czy# cykl „Po za ka drem”. Ju) sam ty -
tu# ru bry ki wska zu je, i) Netz w swo ich
kry tycz nych tek stach nie tyl ko opi sy wa#,
ale tak )e ana li zo wa# i in ter pre to wa#, nie
tyl ko spo gl" da# na bo ha te rów i ich pe ry -
pe tie, ale rów nie cz$ sto opusz cza# plan 
fil mo wy, by przyj rze* si$ szer szym kon -
tek stom oma wia nych dzie#. Za wsze wy -
po wia da# si$ ja ko rze tel ny znaw ca ki na
i rów no cze (nie do bry ga w$ dziarz, dla te -
go je go ar ty ku #y czy ta si$ z za par tym
tchem ni czym opo wie (ci. Po za tym licz -
ba przed sta wio nych ty tu #ów do wo dzi
nie zwy k#ej pra co wi to (ci kry ty ka oraz
wy j"t ko wej fa scy na cji X Mu z". Cykl ten
jest tak )e od zwier cie dle niem spo re go
ka wa# ka hi sto rii pol skiej i (wia to wej ki -
ne ma to gra fii.

Znacz nie mniej po zo sta wi# nam kry -
tycz nych omó wie' li te ra tu ry, ale i tych
nie za bra k#o na #a mach „!l" ska”. Przy -
bli )y# czy tel ni kom 22 ksi") ki, w tym:
De biut z anio !em Je rze go Gó rza' skie -
go (nr 12/1998), Po mi# dzy Re na ty 
Put zla cher (nr 11/2002), Me ta fi zy k#
Le cha Ma jew skie go (nr 3/2003), Fi nis

Si le siae Hen ry ka Wa' ka (nr 5/2003), 
Po ema ty Boh da na Za du ry (nr 1/2004),
Dzien ni ki 1927-1969 An ny Ko wal skiej
(nr 11/2008), Ka wior i po pió! Mar ci
Sho re (nr 9/2009), 41 Woj cie cha Kas -
sa (nr 6/2011) oraz Dwa na %cie dni 

Ja nu sza Drze wuc kie go (nr 11/2013),
któ ra by #a ostat ni" pu bli ka cj" zre cen zo -
wa n" przez Net za w „!l" sku”. 

Za pa mi$ ta my go rów nie) ja ko do sko -
na #e go ese ist$ i fe lie to ni st$, o lek kim,
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W 2006 ro ku re dak cj# „)l& ska” od wie dzi! Po eta – Ta de usz Ró "e wicz. Po la tach, kie dy przy sz!o nam "e gna' Fe lik sa Net za na zwa li %my go „%l& -
skim Ró "e wi czem”…

F
o
 to

. 
Z

b
i g

n
ie

w
 S

a
 w

ic
z



21

ale i nie zwy kle ci! tym pió rze. Gdy pi -
sa" o ka ta stro fie w ko pal ni „Wu jek -
-Ruch #l$sk”, ma j$ cej miej sce we
wrze %niu 2009 ro ku, nie za wa ha" si! na -
wet za cy to wa& wul ga ry zmu, któ ry od -
da wa" ca "$ dra ma tycz no%& te go wy pad -
ku, nie zre zy gno wa" z ostrej kry ty ki
„gó ry”, któ ra w je go od czu ciu na bra "a
cech zwie rz! cych w sto sun ku do pra -
cow ni ków do "o wych i trak to wa "a ich ni -
czym nie wol ni ków pla nu wy do by cia
(nr 10/2009). 

Pu bli cy stycz ne pió ro Net za by "o wni -
kli we, do wo dzi "o ogrom ne go oczy -

ta nia i orien ta cji w te ma cie, po sia da "o
tak 'e w"a sny roz po zna wal ny styl. Nie -
za le' nie od pro ble ma ty ki, któ r$ au tor
bra" na warsz tat ( móg" to by& 'y cio rys
pro fe so ra Jó ze fa Pie te ra (nr 10/1999),
twór czo%& fil mo wa An drze ja Waj dy
(nr 3/2000), ro dzin ne mia sto Sándo ra
Mára ia (nr 10/2002) czy wspo mnie nie
o Je rzym Ka wa le ro wi czu (nr 2/2008) 
( za wsze wy po wia da" si! j! zy kiem
znaw cy, pa sjo na ta i nie zwy kle %wia do -
me go od bior cy, a za ra zem twór cy kul -
tu ry. War to przy naj mniej wy mie ni&,
ja ki mi za gad nie nia mi zaj mo wa" si!
jesz cze na "a mach „#l$ ska”. Otó', przy -
bli 'y" nam pro blem uro dzo nych w Sta -
li no gro dzie (nr 4/2002), twór czo%& ese -
istycz n$ Im re Kertésza (nr 12/2002),
snu" roz wa 'a nia wo kó" fil mów na gro -
dzo nych Osca rem (nr 5/2003), przed sta -
wi" dzie je Ze spo "u Fil mo we go „Si le sia”
(nr 6/2003), omó wi" twór czo%& Le cha
Ma jew skie go (nr 6/2003), prze ana li zo -
wa" zja wi sko cham stwa w ar cy dziel nym
ese ju pe" nym j! zy ko znaw czych, li te rac -
kich i hi sto rycz nych dy gre sji (nr
9/2003), zg"! bi" isto t! wy gna nia i to wa -
rzy sz$ cej mu sa mot no %ci pi sa rzy XX
wie ku, szcze gól nie Sándo ra Mára ia 
(nr 1/2004), zdia gno zo wa" po li tycz n$
cho ro b! Pol ski w 15. ro ku trans for ma -
cji (nr 5/2004), po chy li" si! nad 'y ciem
i twór czo %ci$ Jo se pha von Eiche dorf fa
(nr 6/2004), przyj rza" si! fil mom Ka zi -
mie rza Kut za wy %wie tlo nym w ra mach
fe sti wa lu No we Ho ry zon ty (nr 9/2004),
roz wa 'y" oko licz no %ci i at mos fe r! 60.
rocz ni cy wy zwo le nia obo zu za g"a dy Au -
schwitz -Bir ke nau (nr 3/2005), na pi sa"
wspo mnie nie o Ry szar dzie Pa szen dzie
(nr 6/2005), przed sta wi" 'y cie i twór -
czo%& Hen ry ka Be re ski (nr 11/2005), do -
ko na" roz ra chun ku z ro kiem 2005,
wska zu j$c fak ty, dzi! ki któ rym go za -
pa mi! ta li %my, a by" to prze cie' rok
%mier ci Ja na Paw "a II (nr 1/2006), ostro
roz pra wi" si! z lek tu ro wy mi po my s"a -
mi s"yn ne go nie gdy% mi ni stra edu ka cji
(nr 7/2007), przy bli 'y" hi sto ri! Ra dia
Ka to wi ce (nr 1/2008), na pi sa" wspo -
mnie nie o Alek san drze So" 'e ni cy nie
(nr 9/2008), snu" ese istycz ne roz wa 'a -
nia wo kó" pro ble mu sa mo bój stwa
(nr 11/2008), omó wi" pro z! Ka zi mie rza
Kut za Pi! ta stro na "wia ta (nr 3/2010)
i wresz cie po zo sta wi" nam syl wet k! Ta -
de usza Ró 'e wi cza, któ r$ przy go to wa"
po je go %mier ci (nr 6/2014).

Wra mach sze ro ko ro zu mia nej pu bli -
cy sty ki wspo mnie& na le 'y tak 'e

cykl 10 fe lie to nów ra dio wych „Ra diO -
Ka to wi ce”, któ re uka zy wa "y si! na stro -
nie A ko lo ro wej wk"ad ki mie si!cz ni ka
(nr 3/1996 ( nr 12/1996). Sta no wi$ one
przy k"ad ko lej ne go ro dza ju ak tyw no %ci
Net za ( pra cy re dak cyj nej w ra diu. Jej
owo cem by "a ksi$' ka po wsta "a na za mó -
wie nie ka to wic kiej roz g"o %ni ( Róg
Li go nia i Kró lo wej Ja dwi gi (Ka to wi -
ce, 1997), któ rej frag ment zo sta" opu bli -
ko wa ny w nu me rze wrze %nio wym
z 1997 ro ku. 

Fe liks Netz to jed nak na de wszyst ko
po eta, pro za ik, sce na rzy sta i t"u macz
z pi! ciu j! zy ków (nie miec kie go, ro syj -
skie go, w! gier skie go, an giel skie go i hisz -
pa) skie go). Czy tel ni cy „#l$ ska” mo gli
ze tkn$& si! tak 'e i z tym ro dza jem je go
ar ty stycz nej dzia "al no %ci. W%ród opu bli -
ko wa nych w cza so pi %mie wier szy na le -
'y wy mie ni&: Ele gi# na "mier$ Ru dzi ka
(nr 4/1996), Ars po eti ca, Nie tak daw no
oraz Nie ob cho dzi mnie (nr 5/2009),
utwo ry po etyc kie %ni &a mi si# Pol ska
oraz Bar ba rzy' cy (2) (nr 9/2014), jak
rów nie' wy dru ko wa ne po %miert nie Dwie
"mier ci z ostat nie go to mi ku Krzyk so wy
(nr 4/2015). Wni kli wy od bior ca mo 'e si!
jesz cze do szu ka& 'ar to bli wych Na grob -
ków, któ re uka za "y si! w cy klu „Pod kop -
ki” (nr 5/2000). 
*a my „#l$ ska” go %ci "y tak 'e pro z!

Net za. Au tor po zo sta wi" nam na st! pu-
j$ ce utwo ry: Bal la d# o fa mi lo ku
(nr 8/1996), Mia sto nie rze czy wi ste
(nr 10/1996), Ku la we go dia b&a (frag ment
po wie %ci) (nr 9/1999), Opis miej sca zaj -
"cia (nr 9/2000), Wyj "cie z ko tli ny di no -
zau rów (frag ment po wie %ci Dys har mo -
nia cæle stis) (nr 12/2004), Od cho dzi my
(opo wia da nie osnu te na wy da rze niach
smo le) skich) (nr 4/2011) oraz Nik to"$
(frag ment po wie %ci) (nr 10/2013). Po nad -
to uka za "y si! drob ne utwo ry pro za tor -
skie w od cin kach za miesz czo nych w cy -
klu „Pod kop ki” ( Trzy mi nu to wa no wel ka
(nr 9/1997 ( nr 8/1998) oraz No wel ka
pi# cio mi nu to wa (nr 9/1998 ( nr 12/1998
i nr 2/1999). 

Wy dru ko wa li %my rów nie' dwa sce na -
riu sze: Po kój z wi do kiem na woj n# pol -
sko -ja ru zel sk! (nr 12/2006) oraz Po s&a
Pa na Bo ga. Rzecz o Hen ry ku S&a wi ku 
(nr 4/2008).

Na za wsze w ar chi wal nych nu me rach
po zo sta "y te' licz ne t"u ma cze nia Net za.
Naj cz! %ciej go %ci li %my je go prze k"a dy
twór czo %ci Sándo ra Mára ia: Dzien -
nik 1956 (nr 10/1996), %wie ce pa l! si#
do ogar ka (nr 11/1999), Wspo mnie nia
miesz cza ni na: Egy Polgár Val lomásai 
(nr 10/2002), W krzy (o wym ogniu py ta'
(nr 4/2004), Pierw sza mi &o"$ (nr 4/2006)
oraz frag ment po wie %ci Sio stra pod re -
dak cyj nym ty tu "em War sza wa pa d&a
(nr 9/2011). Po nad to t"u macz po zo sta wi"
nam trans la cje utwo rów ta kich pi sa rzy,
jak: Mat thias Kne ip (nr 4/1997), Im re
For bath (nr 8/1997), György Gömöri
(nr 4/2001, nr 10/2004, nr 10/2006), 

Dezsö Kosz tolányi (nr 2/2002), Gábar
Zsil le (nr 8/2002), Im re Kertész
(nr 12/2002), Jo sef +kvo reck, (nr
1/2003), Ju sto Jor ge Pa drón (nr 6/2003),
István Vörös (nr 7/2004) oraz Fe de ri co
García Lor ca (nr 11/2012).

Obec no%& Fe lik sa Net za w „#l$ sku” to
tak 'e kry ty ka li te rac ka ksi$ 'ek je go

au tor stwa oraz przez nie go t"u ma czo nych.
W pierw szym nu me rze z 1995 ro ku
uka za" si! dwu g"os Ja nu sza Stycz nia
oraz Da riu sza No wac kie go na te mat po -
wie %ci Uro dzo ny w "wi# to zmar &ych.
Wspo mnia n$ pu bli ka cj! Róg Li go nia
i Kró lo wej Ja dwi gi zre cen zo wa" Woj ciech
Sar no wicz (nr 3/1998). Dys har mo ni#
Cæle stis omó wi" Hen ryk Wa niek
(nr 2/2005), a zbiór ese jów )wi cze nia
z wy gna niaAd rian Gle) (nr 6/2009). Wy -
dru ko wa li %my tak 'e re cen zje ksi$ 'ek, któ -
re uka za "y si! w prze k"a dzie Net za.
I tak Sándo ra Mára ia Dzie dzic two 
Es te ry przed sta wi "a Sa bi na Kwak
(nr 3/2009), Wy sp# omó wi "a Rok sa na 
Zio ra (nr 5/2010), a Nie bo i zie mi#
zre cen zo wa" Mi cha" Pa we" Urba niak
(nr 9/2011). Z ko lei Ja cek Lysz czy na przy -
bli 'y" czy tel ni kom ostat ni$ pu bli ka cj! t"u -
ma cza z 2015 ro ku La ment na "mier$
Igna cia Sánchez Mejíasa. Llan to por
Igna cio Sánchez Mejías Fe de ri co Gar cii
Lor ki (nr 3/2015). W bie '$ cym nu me rze
za mie %ci li %my ju' po %miert nie omó wie -
nie ostat nie go to mi ku po etyc kie go Krzyk
so wy (au tor rec.: Ry szard Bed nar czyk).

Ostat ni mi ele men ta mi mo zai ki, ja ka
uk"a da si! nam na "a mach „#l$ ska”

w bo ga ty ob raz Fe lik sa Net za, s$ wy wia -
dy z nim oraz ar ty ku" na je go te mat. O fa -
scy na cji ki nem au to ra Bia &ej go r!cz ki pi -
sa" Jan F. Le wan dow ski w szki cu Netz
fil mo wy (nr 12/2009). Szcze gól nie wa' -
ne s$ jed nak dla nas ja ko ko le gów re dak -
cyj nych dwie roz mo wy, któ rych ju' ni gdy
nie b! dzie my mo gli prze pro wa dzi& na 'y -
wo, a któ re nie gdy% przy go to wa li Ma rian
Ki siel (nr 8/2002) oraz Wi told Tu rant 
(nr 12/2009). Niech po zo sta nie w nas za -
tem ni czym te sta ment ostat nia od po -
wied-, ja kiej pi sarz udzie li" w 2009 ro ku
swe mu roz mów cy, Wi tol do wi Tu ran to wi.
Na py ta nie: „Czy za sta na wia "e% si! kie -
dy%, kim jest Twój czy tel nik?”, od rzek":
„To jest in te li gent, któ ry w ka' dej 
istot nej spra wie go tów jest za cho wa&
od r!b ne sta no wi sko. Cza sem przy cho dzi
do mnie, od naj du je mnie w re dak cji.
Cza sem spo ty kam go na tzw. spo tka niu
au tor skim, w Ka to wi cach, w War sza wie,
w Szcze ci nie, w Ko szy cach, w Ber li nie,
w Bu da pesz cie. Ilu ich mam? Czy mo' -
na po wie dzie&, ilu pi sarz po wi nien mie&
czy tel ni ków? Do brze jest, je %li ma my trzy -
stu czy tel ni ków i dla nich na le 'y pi sa&. Ale
trze ba za "o 'y&, 'e ka' dy z tych trzy stu czy -
tel ni ków jest tak wy ma ga j$ cy jak…
Sándor Márai po wie dzia" by: jak Go ethe!
Aczy nie mo' na pi sa& dla cz"o wie ka mniej
wy ma ga j$ ce go? Oczy wi %cie, 'e mo' na,
od po wia da Márai, ale nie war to”.

KATARZYNA.BERETA
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Obcy 

z Fels!-Szilézia

M
i ja trzy dzie "ci lat, a bu tel ka po zo sta -

je nie otwar ta, i ta ka ju# b$ dzie

na za wsze. Wte dy jed nak nie mo g%em wie -

dzie&, #e Fe lek by% nie le d wie abs ty nen tem.

Uni ka% bie siad to wa rzy sko -li te rac kich,

a jak ju# nie móg% si$ wy wi n'&, to i tak

ucie ka% po pierw szym to a "cie.

Cier pia% na mi zan tro pi$? Chy ba jed nak

nie, a w ka# dym ra zie – to nie to s%o wo.

Prze cie# lu bi% g%o "no si$ "mia&, nie ustan -

nie dow cip ko wa%, z lu bo "ci' opo wia da%
naj pie prz niej sze z naj pie prz niej szych ka -

wa %ów, ze swych bie #' cych lek tur ksi' #ek

i fil mów ad hoc wy %u ski wa% pysz ne aneg -

do ty, przy ka# dej oka zji z bio gra fii i dzien -

ni ków ar ty stów naj ch$t niej wyj mo wa%
roz ma ite "miesz nost ki i cz%o wie cze s%a -

bost ki, z ogni kiem w oczach cze ka j'c
na na sze re ak cje, a na de ser – za wsze

na we so %o – ko men to wa% wpad ki i wy pad -

ki ak tu al nych po li ty ków. S%o wem – spra -

wia% wra #e nie cz%o wie ka, któ ry trzy ma r$ -
k$ na pul sie rze czy wi sto "ci i za #ad ne

skar by "wia ta te go kon tak tu nie chce

i nie za mie rza utra ci&. Ba, po ilu" tam la -

tach pra cy w „(l' sku” na bra %em po dej rze),
#e Fe lek trak tu je na sze re dak cyj ne po sia -

dy nie ty le ja ko na tu ral ne miej sce pra cy

i eks pre sji twór czej, co przede wszyst -

kim – ja ko swo iste fo rum pu bli cum. By -

wa% w te dni, jak spusz czo ny ze smy czy

pies, któ ry mu si si$ w"ród bli* nich

(i na bli* nich) na szcze ka&, bo na co dzie)
sie dzi w od da lo nej od sa dyb ludz kich bu -

dzie, gdzie wie dzie pra co wi ty, ale z ko -

niecz no "ci sa mot ni czy los.

Sa mot ni czy, bo swe po s%an nic two pi -

sar skie trak to wa% bar dzo po wa# nie. Uk%a -

da% my "li i zda nia co dzien nie. Przez ca -

%e #y cie. W ka pi tal nej roz mo wie, któ ra

otwie ra jed n' z je go naj wa# niej szych

ksi' #ek, !wi cze nia z wy gna nia, wy ja "nia%
Ma ria no wi Swo rze nio wi: „Od po cz't ku

pi sa %em rze czy ró# ne, «wier szem i pro -

z'». Od po cz't ku te# t%u ma czy %em. Czy -

ta %em i czy tam na dal, pi sz$ o fil mach

i ksi'# kach. Od czter dzie stu lat pi sz$ s%u -

cho wi ska, co ty dzie) fe lie ton ra dio wy,

z cza sem uk%a da j' si$ z te go ksi'# ki.

W jed nym je stem sys te ma tycz ny i re gu -

lar ny: co dzien nie t%u ma cz$, nie kie dy

go dzi n$, dwie, cz$ "ciej pi$&, sze"& go dzin.

Prze ry wam, wy cho dz$ z psem do la su,

wra cam, da lej t%u ma cz$. A# wy ko nam

dzien n' nor m$”. 

Nie
mar no wa% cza su, bo nie mia% cza -

su. St'd ta je go szyb ko"& w dzia -

%a niu, #y wio %o wo"&, ru chli wo"&, ener gia. I ta

eks pre sja, któ r' ob da ro wy wa% i za ra #a%
tych, któ rzy ja ko" tam na pa ta cza li si$ na je -

go dro g$. I st'd te uciecz ki w pi sar sk' sa -

mot no"&, gdzie jed nak nie czu% si$ opusz czo -

ny, bo to wa rzy szy li mu ta cy, jak Sándor

Márai – ów naj wi$k szy z naj wi$k szych sa -

mot nych wil ków. Za pew ne to w je go to wa -

rzy stwie Fe lek czu% si$ naj le piej. Chcia%
i umia% do strzec w je go dzie le i #y ciu ja k'"
wspól no t$ lo su, cho& by na wet od le g%'?

Nie wy klu czam te go. Netz ni gdy nie

ukry wa%, #e fa scy nu je go nie tyl ko pi sar stwo

au to ra "a ru, je go tak bar dzo roz le g%a i ró# -
no rod na twór czo"&, ale tak #e po sta wa mo -

ral na i in te lek tu al na. Bu dzi %a w nim po dziw

i – rów no cze "nie – nie po kój ce na, ja k'
Márai go to wy by% p%a ci& za nie za le# no"&
i wier no"& sa me mu so bie. Sa mo bój stwo

cho re go, s$ dzi we go, sta cza j' ce go si$
w star cz' nie moc W$ gra, mu sia %o Net zo -

wi otwie ra& wy obra* ni$, kie ro wa& w stro -

n$ escha to lo gii, py ta) i od po wie dzi naj wa# -
niej szych w #y ciu ka# de go wra# li we go

i otwar te go na me ta fi zy k$ co dzien no "ci

cz%o wie ka. Czy# te w%a "nie kwe stie nie po -

ry wa %y Net za „od za wsze”?

Otwie ram to mik Z wil czych do #ów, z ro -

ku 1973. Sk'd si$ wzi'% w mo jej do mo wej

bi blio te ce, sko ro prze cie# wte dy nie mo -

g%em jesz cze zna& i czy ta& pol skich po etów,

zw%asz cza tych trzy dzie sto let nich? Z ksi'# -
ki wy pa da kart ka, a na niej kil ka uwag

w for mie rów no wa# ni ków zda). Roz po zna -

j$, z oczy wi stym roz rzew nie niem: to mój

cha rak ter pi sma! Ale jesz cze nie z cza sów

re dak tor skich, ra czej pó* no li ce al nych, mo -

#e stu denc kich. Bo, cho& do"& pó* no sta -

n' %em na Fel ko wej dro dze, to je go twór -

czo"& tro ch$ ju# zna %em wcze "niej (np.

de biu tanc k' po wie"& Skok pod po przecz -

k$, z ro ku 1972). A te raz, po ty lu la tach

prze pi su j$ ca %o"& z owej kar tecz ki, wy rwa -

nej za pew ne ze szkol ne go ze szy tu: „po ezja

fi lo zo fu j' ca”, „wy ra fi no wa ne me ta fo ry”

(skrzy d#a %re nic), „za ba wy j$ zy ko we”.

Spraw dzam. Chy ba si$ nie po my li %em.

Netz wpa so wy wa% si$ w re gu %y i po ety ki,

obo wi' zu j' ce na prze %o mie lat 60. i 70.,

Po!owa lat 80. Gdzie" w biegu, chyba na korytarzu kto" mnie przedstawia.
Bo niebawem mamy zosta# kolegami redakcyjnymi, a nawet we dwójk$ dzieli#
ten sam pokój. Przy katowickim Rynku, i to przez par$ lat. W!a"nie dosta!em
etat publicysty w poczytnym tygodniku „Tak i Nie”. – Ciesz! si!, "e pana przyj!li.
Wódk! wypijemy innym razem – Feliks Netz, jak tyle razy pó%niej, na
powitanie silnie u"cisn&! mi d!o'.

by% wy cho wan kiem tej epo ki, cho& w ko -

lej nych de ka dach wo la% od wo %y wa& si$
do swe go dzie ci) stwa i wcze snej m%o do -

"ci, a tak #e do li te ra tu ry, ra czej w%a "nie

wów czas po wsta j' cej: sny mo je &yt nie

wor ki no sz' pod ocza mi / i mo kre ziar na

mie l$ skrzy d#a %re nic // po wie ki wie ków

roz bu dzo ny duch mój nad wo da mi / sie je

ju& tyl ko strach – na wró ble – za cza jo ne

w sie ni (z wier sza sny mo je &yt nie).

Za wsze lu bi %em po ezje Fel ka, cho& bar -

dziej te z ko lej nych eta pów je go #y cia (im

pó* niej sze, tym lep sze?). Na przy k%ad

z to mi ku Wir, wy da ne go w ro ku 1985, bo

w nim po ja wi %y si$ ju# no we, a pó* niej sta -

le obec ne w je go twór czo "ci w't ki, fa scy -

na cje i – tak #e – za dzi wie nie tra gicz nym lo -

sem naj wy bit niej szych pi sa rzy i ar ty stów

w$ gier skich, w jak #e wie lu przy pad kach gi -

n' cych z w%a snej r$ ki al bo w nie wy ja "nio -

nych ni gdy oko licz no "ciach (ta kim „in struk -

ta #em "mier ci” po zo sta je wiersz W' gier ski

syn drom). I po my "le&, #e Fe lek nie zna%
jesz cze wów czas Sándo ra Mára ie go. Ba, na -

wet nie wie dzia%, #e kto" ta ki ist nie je! Ujaw -

ni% ten fakt w Uro dzo nym w Eu ro pie,

wspa nia %ym ese ju ze wspo mnia nych ju#
!wi cze( z wy gna nia (na wia sem mó wi'c,

czy mo# na dzi" w Pol sce cho& by zbli #y& si$
do twór czo "ci Mára ie go, bez po "red nic twa

i nie tyl ko trans la tor skiej po mo cy Net za?) 

Na
ko niec py ta nie dziw ne. Mo #e nie -

sto sow ne w tej chwi li? A mo #e
w%a "nie do pie ro te raz wol no mi je za da&,
cho& by tyl ko so bie? A za tem: Fe liks

Netz – po eta i t%u macz, po wie "cio pi sarz

i kry tyk, fe lie to ni sta i ese ista, pu bli cy sta

i re dak tor, ra dio wiec i dzien ni karz – w ja -

kiej z tych ról i pro fe sji czu% si$ naj le piej,

na któ rym z tych pól po zo sta wi% naj do rod -

niej sze plo ny? W pla nie oso bi stym i po -

nie k'd au to bio gra ficz nym naj wa# niej sze

po zo sta j' dwie po wie "ci: Uro dzo ny

w )wi' to zmar #ych, z ro ku 1995 i o dzie -

si$& lat pó* niej sza Dys har mo nia ca ele stis.

O Mára im mo wa ju# by %a. To od r$b ny roz -

dzia%. W pew nym sen sie by %a nim rów nie#
wie lo let nia przy go da trans la tor ska z Eu -

ge niu szem Onie gi nem. Awier sze? Zw%asz -

cza te z ostat nich lat. Do nich te# – je stem

pew ny – b$ dzie my jesz cze z prze j$ ciem

wra ca&. Za brak nie tyl ko te go, co Netz

na bie #' co "le dzi% – w ki nie, li te ra tu rze, po -

li ty ce – wie lo krot nie prze kra cza j'c zwy -

cza jo we ra my ga tun ko we, bo w tych ob -

sza rach je go pi sar stwa nie raz trud no by %o
roz strzy gn'&, co jest jesz cze re cen zj', co

ju# fe lie to nem, a co z pu bli cy sty ki prze -

ra dza si$ w re flek sj$ ese istycz n', by wa -

%o, #e po mi strzow sku spro za izo wa n'
i pod ci' gni$ t' w re wi ry, nie do st$p ne nie -

jed ne mu pi sz' ce mu, niech by na wet tak jak

on eru dy cyj nie przy go to wa ne mu do po -

dej mo wa nia naj trud niej szych te ma tów.

Bo w tych tek stach bi %a po oczach nie co -

dzien na ja sno"& sty lu i umy s%u. Netz opa -

no wa% j$ zyk roz mo wy i g%$ bo kie go dia lo -

gu – przede wszyst kim z sa mym so b'
tu dzie# na szym eu ro pej skim i pol skim

dzie dzic twem kul tu ro wym. No, i ko %o si$
za my ka. Wi$c jed nak Po eta i Po ezja, co -

kol wiek mia %y by te s%o wa zna czy&? Tej

nie do okre "lo no "ci te go pi sar stwa, któ re

prze cie# za wsze ja ko" chcia %em – tak #e ja -
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ko re cen zent wie lu je go ksi! "ek – cho# -
by tyl ko na swój u"y tek na zwa#, b$ dzie

mi naj bar dziej bra ko wa %o. 

A w per spek ty wie – by tak po wie -

dzie# – pry wat nej, oso bi stej? Cze go mi za -

brak nie? Je go "ar tów na po cze ka niu, naj ch$t -
niej przy ko le gial nym sto le, in sce ni zo wa nych

kro to chwil, przy ozdo bio nych w twarz tref -

ni sia, sta le przy go to wa n! na g%o &ny &miech

(pa mi$ ta my, jest ta kie zdj$ cie, z jed ne go

z pierw szych po sie dze' re dak cji „(l! ska”,

gdy Fe lek w%o "y% so bie na g%o w$ na sze pi -

smo i zro bi% z nie go pa ja co wa ty da szek). Ale

i tej je go po wa gi mi za brak nie, któ ra cza sem

przy #mie wa %a mu ob li cze i za ciem nia %a
wro dzo ny opty mizm, na kie ro wu j!c – za pew -

ne – w stro n$ je go co dzien nej ha rów ki li te -

rac kiej, gdzie – tak to wi dz$ – wpa da% w ob -

j$ cia Sándo ra Mára ie go. Mo "e swe go

je dy ne go praw dzi we go przy ja cie la? Jak

on – wy rwa ne go przez hi sto ri$ ze swe go kul -

tu ro we go ma tecz ni ka, wy pchni$ te go po za

prze strze', w któ rej móg% by si$ (chcia% by

si$?) zna le)#. Ob ce go w&ród swo ich, swo -

je go w&ród ob cych.

Fe lek pró bo wa% oswo i# Gór ny (l!sk.

Fels*-Szilézia – jak kie dy& z roz czu le niem

prze czy ta% w dzien ni ko wym za pi sie Mára -

ie go z wrze &nia 1939 ro ku. I je go roz ma ite

oso bli wo &ci. Ale sz%o mu jak po gru dzie, na -

wet je &li – rów nie", a mo "e przede wszyst -

kim dla w%a sne go zdro wia – pi sa% rze czy tak

m! dre, do bre i „&l! skie”, jak Po kój z wi do -
kiem na woj n! pol sko -ja ru zel sk". Na wet je -

&li de kla ro wa% w wy wia dach (i przy ja ciel -

skich roz mo wach), "e ju" po za Gór ny

(l!sk na pew no „si$ nie wy bie ra”, to czu#
by %o w tych je go zwie rze niach mo "e nie ty -

le re zy gna cj$ i go rycz, co m$" ne przy j$ cie

ta kie go w%a &nie wy ro ku. Czy w%a sne go? Bo -

skie go? Ju" sam fakt, "e jed nak ta kie w!t -
pli wo &ci no si% w so bie (bo prze cie" dzien -

ni ka rze ani naj bli" si ko le dzy wca le go nie

py ta li o za miar „emi gra cji”), do wo dzi, jak

trud no by %o mu si$ tu taj zmie &ci#. Dla cze -

go? Bo )le mu si$ od dy cha %o w za t$ ch%ej

i pod mi no wa nej ko niecz no &ci! nie ustan nych

kom pro mi sów at mos fe rze pro win cji, któ ra

ka" de go &ci! gnie w dó%, cho# by& si$ na wet

fran cu ski mi per fu ma mi spry ska%. A ta -

kie – przez d%u gie dzie si$ cio le cia – by %y „Ka -

to wi ce i oko li ce”. Ka to wi ce Fe lik sa Net za.

Pa mi$ tam. Kie dy&, chy ba jesz cze w la -

tach 80., chcia% st!d uciec i na wet wy ko na%
ju" pierw sze kro ki. Pró bo wa% za szy# si$
w Be ski dach. Ale szyb ko wró ci%. Tro ch$ si$
po tem ogro dzi% i po za my ka% furt ki, z któ -

rych mo g%o by wia# nu d! czy st$ chli -

zn!. I mo zol nie pro wa dzi% – na w%a sny i czy -

tel ni czy u"y tek – swo je oso bi ste „#wi cze nia

z wy gna nia”. 

KRZYSZ TOF KAR WAT

F
e lik sa Net za po zna %em oso bi &cie ja ko

re dak to ra „Pa no ra my”. Zo sta %em za sko -

czo ny mi %ym przy j$ ciem, ale nie mia %o to

"ad ne go zwi!z ku z fil mem. Przy nio s%em

mu wów czas swój tekst o Ma rii P%o now -

skiej, ma %o zna nej, ale cie ka wej ma lar ce.

Zna cz! cy zbiór jej ob ra zów zna laz% si$
w nie zwy k%ej ga le rii, ja k! sta no wi %o miesz -

ka nie M -3 w Ol ku szu. Nie przy pusz cza -

%em, "e pó) niej spo tka my si$ na in nym po -

lu je go za in te re so wa', ja kim by% film.

Na prze %o mie lat 60. i 70. w Ka to wi -

cach nie by %o ba zy fil mo wej, ani te" &ro -

do wi ska fil mo we go. Dzia %a %o tu wów czas

kil ka DKF -ów pro wa dzo nych przez fil -

mo wych pa sjo na tów. Fe lik sa Net za spo -

ty ka li &my w stu denc kim Dys ku syj nym

Klu bie Fil mo wym „Ki no -Oko” kie ro wa -

nym przez Ja na Le wan dow skie go i ni "ej

pod pi sa ne go, na po ka zach fil mów nie do -

st$p nych w sze ro kim roz po wszech nia niu. 

By% wów czas je dy nym na (l! sku kry -

ty kiem fil mo wym z praw dzi we go zda -

rze nia. Je go za in te re so wa nie fil mem

w na tu ral ny spo sób spo tka %o si$ z ini cja -

ty w! Ka zi mie rza Kut za, któ re mu na po -

cz!t ku 1972 ro ku uda %o si$ stwo rzy#
w Ka to wi cach, pierw szy po za War sza -

w!, ze spó% fil mo wy. Kutz po zna% Net za

ju" wcze &niej, w re dak cji „Po gl! dów”

i uzna%, "e nie by %o lep sze go kan dy da -

ta na sta no wi sko kie row ni ka li te rac kie -

go ze spo %u „Si le sia”. Pe% ni% t$ funk cj$
do 1975 ro ku. Je go, na zwij my to „in sty -

tu cjo nal ne”, zwi!z ki z fil mem nie sko' -
czy %y si$ z chwi l! odej &ciu z ze spo %u
Kut za. Po la tach w%! czy% si$ w dzia %al -

no&# (l! skie go To wa rzy stwa Fil mo we -

go, któ re przez ja ki& czas wspó% dzie li -

%o z „Si le si!”, a pó) niej, dzi$ ki Kut zo wi,

odzie dzi czy %o lo kal przy Sza fran ka 9

w Ka to wi cach. Spo ty ka li &my si$ na ze -

bra niach za rz! du sto wa rzy sze nia. Te

ze bra nia cz$ sto mia %y cha rak ter bar dziej

to wa rzy ski ni" ofi cjal ny. 

W 1974 ro ku na ekra ny wszed% zre ali -

zo wa ny we d%ug je go pierw sze go sce na riu -

sza de biut Krzysz to fa Woj cie chow skie go,

„Ko chaj my si$”. Zre ali zo wa ny w au ten -

tycz nej sce ne rii i z udzia %em gra j! cych sa -

mych sie bie miesz ka' ców wsi po etyc ki

dra mat otrzy ma% kil ka pre sti "o wych na -

gród. Na pi sa% rów nie" sce na riusz „Bia %ej

go r!cz ki” Mar ka Wort ma na, we d%ug w%a -

snej, wy da nej w 1972 ro ku po wie &ci. 

W przy pad ku fil mu o pa cy fi ka cji ko -

pal ni „Wu jek” Ka zi mie rza Kut za po ezja

i film zna la z%y nie zwy k%! har mo nij n!
spój no&#. Kul to wy nie mal "e ty tu%
„(mier# jak krom ka chle ba”, zo sta% za -

czerp ni$ ty z przej mu j! ce go wier sza Fe -

lik sa Net za „Dnia siód me go”.

Fe liks Netz ko cha% ki no. Tek sty pu bli -

ko wa ne przez la ta w ró" nych pi smach,

po czy na j!c od „Po gl! dów”, a ko' cz!c
na „(l! sku”, a tak "e emi to wa ne przez Ra -

dio Ka to wi ce fe lie to ny fil mo we, umiesz -

cza %y oma wia ne ty tu %y w sze ro kim kon -

tek &cie, spo %ecz nym, po li tycz nym

i kul tu ro wym. I po zo sta n! naj wa" niej -

szym &wia dec twem je go fil mo wej pa sji. 

EDWARD KA BIESZ

Fil mo wa „krom ka chle ba”

„Pa mi! ta my, jest ta kie zdj! cie, z jed ne go z pierw szych po sie dze# re dak cji «$l" ska», gdy Fe lek (na zdj!ciu
w %rodku) w&o 'y& so bie na g&o w! na sze pi smo i zro bi& z nie go pa ja co wa ty da szek”. A wraz z nim (od lewej):
Krzysztof Karwat, Marian Kisiel, Wojtek (uka, Jan Lewandowski i Tadeusz Kijonka.
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Ca!kowita

obecno"#
Nie

wiem, czy przy da rza !o si$ to ka% -
de mu m!o de mu pi sz& ce mu, %e

w wie ku dwu dzie stu ilu" lat chcia! po zna#
jak naj wi$ cej pi sa rzy czy po etów star szych

od sie bie, zna nych z lek tu ry czy te% omó -

wie', sta no wi& cych w m!o dej, lek tu ro wej

kon ste la cji wa% ny, fra pu j& cy punkt od nie -

sie nia. Dla mnie by !o to za wsze wa% ne

prze %y cie, kie dy, ja ko m!o dy nie opie rzo -

ny cz!o wiek ( ro j& cy so bie po etyc kie za -

"wia ty ( ta kie go ko go" mo g!em spo tka#
na swo jej dro dze. 

Za nim wy da !em swo je dwie ksi&% ki

po etyc kie, by !em na po cz&t ku lat dzie wi$# -
dzie si& tych au to rem ar ku sza po etyc kie go

i kil ku pu bli ka cji swo ich wier szy. W Ka -

to wi cach two rzy li "my sil n& gru p$ pod we -

zwa niem, sta ra li "my si$ ro bi# spo ro po -

etyc kie go fer men tu, ko rzy sta j&c ze

"l& skie go in wen ta rza nie du %ych co praw -

da, ale b$ d& cych w bli skim za si$ gu mo% -
li wo "ci ewo ko wa nia swo ich p!o dów po -

etyc kich. My "l$ tu taj o in sty tu cjach

i cza so pi smach. Si !& wi$c rze czy ( tak to

te raz od bie ram ( tra fi li "my (ja oraz Bar -

tek Maj zel) do re dak cji "wie %o po wsta !e -

go w 1995 ro ku mie si$cz ni ka „)l&sk”, z za -

mia rem przed !o %e nia swo ich wier szy,

w ce lu ich ewen tu al nej pu bli ka cji. Pierw -

szym lo kum tej %e re dak cji by! bu dy nek

przy ul. 3 Ma ja, zna ny nam do tych czas

z cz$ stych wi zyt w ki nie „)wia to wid”. Pa -

mi$ tam, %e we szli "my i za py ta li "my ja k&"
pa ni& o mo% li wo"# skon tak to wa nia si$
z któ rym" z re dak to rów. Pa ni ode s!a !a nas

do dru gie go po ko ju, a tam za sta li "my

Fe lik sa Net za. Opo wie dzie li "my o ce lu na -

szej wi zy ty. Fe liks pr$d ko prze szed!
do me ri tum, in for mu j&c nas ( ku na sze mu

lek kie mu zdzi wie niu ( %e zna na sz& twór -

czo"#, %e czy ta! na sze wier sze w „No wym

nur cie” i „Kre sach”, %e tak, jak naj bar dziej,

ch$t nie si$ im przyj rzy i po sta ra si$ je

( mo %e nie wszyst kie ( opu bli ko wa#. Pa -

mi$ tam, %e po wyj "ciu z re dak cji by !em

nie zwy kle rad z owe go spo tka nia, al bo -

wiem po zo sta wa !em pod wra %e niem do -

sko na !ej orien ta cji Fe lik sa w naj m!od szej

li te ra tu rze i te go, ja ki ema no wa! z nie go

za pa!, je "li cho dzi o two rze nie w Ka to wi -

cach cz$ stych spo tka' nie tyl ko na !a mach

„)l& ska”, ale i te% na fo rum pu blicz nym,

o czym pa ro krot nie w roz mo wie wspo -

mnia!. Oczy wi "cie, zna !em twór czo"#
Net za. Je go tom wier szy pt. Wir, za ku pio -

ny na po cz&t ku lat dzie wi$# dzie si& tych,

prze czy ta !em pa r$ ra zy, za" je go po wie"#
Uro dzo ny w !wi" to Zmar #ych do"# moc -

no prze %y !em. Ko rzy sta j&c z nada rza j& cej

si$ oka zji wr$ cze nia Fe lik so wi swych

pierw szych to mów, wie dzia !em ju%, %e
mam w nim wni kli we go czy tel ni ka. Nie

ukry wam ( im po no wa !o mi, kie dy, ja ki"
czas po tem, Fe liks apro ba tyw nie mó wi!

o swo ich od czu ciach z lek tu ry owych to -

mów. 

Rze cz&, któ ra od ra zu mnie w nim uj$ -
!a, przy ku !a uwa g$ i ka za !a pil nie go s!u -

cha#, to nie by wa !e od da nie li te ra tu rze,

pa sja ogar ni$ cia i prze nik ni$ cia ka% de go,

n$ c& ce go go aspek tu czy w&t ku, prze -

"wie tle nia my "li czy za gad nie nia. Ta kie

w!a "nie od no si !em wra %e nie, kie dy czy ta -

!em je go tek sty po etyc kie, pro za tor skie, ese -

istycz ne lub re cen zenc kie. W!a "nie, owa

uwa ga w "le dze niu i do grze by wa niu si$
do su biek tyw ne go sed na, wy kra da nie dla

czy tel ni ka de ta li czy szcze gó !ów z oma wia -

nych lek tur czy fil mów, za cie k!e tro pie nie

lo sów my "li li te rac kich bo ha te rów,

a wszyst ko to wspar te g!$ bi no w& wie -

dz& – hi sto rycz n& lub bio gra ficz n& ( sta -

no wi !y i sta no wi& dla mnie im po nu j& cy

przy k!ad wiecz nej kon fron ta cji z in nym,

wy pe! nio ny em pa ti& i nie usu wal n& wo l&
zro zu mie nia in ne go. Tak w!a "nie dzie je si$
na ka% dym po lu li te rac kiej dzia !al no "ci i ak -

tyw no "ci Net za. Jak wiersz ( to to tal ny, ze -

spa la j& cy za ra zem przy go dy tre "ci i po tycz -

ki j$ zy ka, jak po wie"# ( to ca! ko wi ta,

do cna re ali zu j& ca in deks au tor skich in ten -

cji i za mia rów, a jak wy wiad ( o czym zd& -
%y !em si$ nie zwy kle do bit nie prze ko na#,
kie dy ta ko wy z nim, wraz z Krzy" kiem

Siw czy kiem, mia !em oka zj$ prze pro wa dzi#
( to opo wie"# wie lo to ro wa, wpro wa dza -

j& ca czy tel ni ka w del ty hip no tycz nych

roz po zna', prze %y# czy emo cji. $wi cze nia
z wy gna nia, opa s!y tom ese jów li te rac kich,

wy da ny w In sty tu cie Mi ko !ow skim w 2008

ro ku, po ka za! mi Net za w sta nie per ma nent -

ne go na pi$ cia, ge ne ro wa ne go czy st& pa sj&
do cie ka nia nie do cie czo ne go, któ ry ( ni -

czym al che mik ( wy ta pia w ty glu swo ich

lek tu ro wych prze %y# nie by wa !y amal ga mat

od czy ta' i jed nost ko w& wi zj$ przy wo !a'
te go, co ty tu !o wo wy gna ne. 

To wszyst ko, o czym nie "mia !o sta ra !em

si$ tu taj na pi sa#, sko ja rze nio wo ja wi mi si$
ja ko trans. Ten, któ ry Fe liks ma w so bie

i ten, któ ry udzie la si$ za ka% dym ra zem,

kie dy si$ go czy ta. 

* * *

P
o wy% sze re flek sje na pi sa !em sze"# lat te -

mu na pro" b$ Fe lik sa, któ ry w 2009 ro -

ku ob cho dzi! 70. uro dzi ny, i z tej oka zji

przy go to wa na zo sta !a przez Wy daw nic two

„)l&sk” ksi$ ga pa mi&t ko wa po "wi$ co -

na twór czo "ci Fe lik sa. By !o to dla mnie nie -

w&t pli w& no bi li ta cj&, %e mo g$ ( ja ko je den

z dwóch m!od szych po etów ( wzi&# udzia!
w tym za szczyt nym przed si$ wzi$ ciu, da j&c
wy raz po dzi wo wi dla je go twór czo "ci.

A dzia !o si$ to w nie zwy kle go r& cym cza -

sie, al bo wiem na je sie ni te go ro ku opu bli -

ko wa li "my w In sty tu cie Mi ko !ow skim tom

wier szy Fe lik sa Trzy dni nie %mier tel no %ci
( pierw szy po dwu dzie stu czte rech la tach

od pa mi$t ne go to mu Wir – któ ry w bar dzo

krót kim cza sie oka za! si$ wiel kim wy da rze -

niem w "wie cie po ezji, cze go do wo dem by -

!y licz ne re cen zje i ese je je mu w!a "nie po -

"wi$ co ne, a tak %e no mi na cje do li te rac kich

na gród (Si le sius, Ni ke). Tak wi$c nie w&t -
pli wie ska la emo cji, ja ka wte dy we mnie by -

!a roz pi$ ta ( zwi& za na z po sta ci& Fe lik sa

i je go twór czo "ci& ( oka za !a si$ bar dzo spo -

ra. I tak te% by !o przez ko lej ne la ta, kie dy

to wza jem sie bie czy ta li "my i s!u cha li "my.

Fe liks ob da rzo ny by! wszak nie by wa !&
pa sj& po znaw cz&, cze mu da wa! wy raz nie

tyl ko w swo jej au tor skiej twór czo "ci, ale

i te% w po sta ci uczest ni cze nia w ró% nych

spo tka niach w re dak cji mie si$cz ni ka

„)l&sk”. Je go obec no"# pod czas tych spo -

tka' wzma ga !a ( za ka% dym ra zem ( uwa -

g$ na wier szach czy pro zie za pro szo ne go

au to ra, a wy ra %a ne przez nie go opi nie

nada wa !y wspa nia !& dy na mi k$ dys ku sjom,

któ re w trak cie spo tka' au to ma tycz nie si$
wy twa rza !y, i by !y to czo ne jesz cze w ku -

lu arach. Sta !y z nim kon takt te le fo nicz ny

czy ma ilo wy pod trzy my wa! we mnie wia -

r$ w prze past ne mo ce po ezji, któ r& Fe liks

ema no wa! i hoj nie j& wo kó! sie bie roz sie -

wa!. Da wa !o to po czu cie trwa !ej wspó! o bec -

no "ci, usen sow nia j& cej w!a sn& twór czo"#,
po przez mo% li wo"# li cze nia na kon takt

z kim" ta kim jak Fe liks ( któ ry za wsze gwa -

ran to wa! uwa% ny od biór, a tak %e na stra ja!
ener ge tycz nie swo imi no wy mi wier sza mi,

ja kie osta tecz nie zna la z!y si$ w je go ostat -

nim to mie Krzyk so wy. Tom ten ( czy ta ny

prze ze mnie w bar dzo mi no ro wym ju%
kon tek "cie cho ro by Fe lik sa ( uwy ra* ni! mi

jesz cze bar dziej je go da le ko si$% ny za kres

wo li mo cy, ja k& ob da rza! wspó! cze sno"#
i swo j& pa mi$#, je go nie zgo d$ na fa!sz i sta -

!& po trze b$ pod kre "la nia ro li jed nost ki ( po -

je dyn czo "ci w opo wie "ci o "wie cie, w któ -

rym przy sz!o mu %y#. Fe liks da! mi wi$c
nie za po mnia n& lek cj$ te go, %e twór ca

do ko' ca swych si! zma ga si$ nie tyl ko z so -

b&, ale tak %e z me cha ni zma mi, któ re usi !u -

j& jed nost k$ so bie pod po rz&d ko wa# ( cze -

mu na le %y da wa# nie ustan ny od pór, b$ d& cy

gwa ran cj& po zo sta nia kim" je dy nym, nie po -

wta rzal nym i osob nym. Czy li w!a "nie tym,

kim by! Fe liks.
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„D
ro gi Fel ku, prze sy !am Ci ten

wiersz z pro" b# o opi ni$ oraz

ewen tu al ne wy ko rzy sta nie na !a mach

«%l# ska», je "li uznasz to za sto sow ne…”

Tak zwy kle pi sa !em do Nie go, kie dy

chcia !em za pro po no wa& Re dak cji kil ka

s!ów wier szem. Ten list po prze dza! d!u -

gi na mys! i wie lo krot na lek tu ra te go, co

mia !o zo sta& prze s!a ne, po nie wa' wie -

dzia !em, i' opi nia, mi mo wza jem nej

sym pa tii, b$ dzie bez stron na i fa cho wa.

(ad ne efek ciar skie !a ma) ce sty li stycz -

ne czy se man tycz ne nie wcho dzi !y
w gr$. Ro zu mia! emo cje i na stro je, by!
otwar ty na ró' ne dyk cje po etyc kie, ale

wy ma ga nia co do warsz ta tu by !y nie -

zmien ne. Po dob nie rzecz mia !a si$
z pro z# czy ese isty k#. To Je mu za -

wdzi$ cza „%l#sk” do bry po ziom pu bli -

ko wa nych utwo rów li te rac kich. Kie dy

za cho ro wa! i trze ba by !o ob sa dzi& sta -

no wi sko sze fa dzia !u li te rac kie go, bra -

li "my pod uwa g$ gro no osób, któ re

mo 'e i do rów ny wa !y Mu wie dz# oraz

tak po trzeb nym w tej pra cy in stynk tem,

jed nak 'ad na z nich nie po sia da !a dwu

cech, któ re czy ni !y go nie za st# pio nym:

au to ry te tu w "ro do wi sku i cze go", co na -

zwa! bym cha ry zm#. Na szcz$ "cie zde -

cy do wa! si$ po kil ku mie si# cach 

na po wrót. Ode tchn$ li "my z ulg#. Wy -

ko ny wa! swe obo wi#z ki sze fa dzia !u
na za sa dzie te le pra cy, przy kom pu te rze.

Trzy ma li "my wszy scy za Nie go kciu ki,

ale jak 'e bra ko wa !o nam pod czas ko le -

giów je go dow cip nych ko men ta rzy

i traf nych po int.

Jesz cze w stycz niu te go ro ku pi sa !em

do nie go, za czy na j#c od zwy cza jo we go

„Dro gi Fel ku” i do !# cza j#c no wy cykl

wier szy. Gdy by si$ gn#& do po cz#t ków

na szej zna jo mo "ci, a z cza sem przy ja* -
ni, trze ba by si$ gn#& do cza sów ra dio -

wych u po cz#t ku lat dzie wi$& dzie si# tych,

kie dy obaj po wró ci li "my z wy mu szo ne -

go sta nem wo jen nym i je go na st$p -

stwa mi wy gna nia. By& mo 'e po wi nie -

nem przy to czy& tu ja k#" aneg do t$ z te go

okre su na szej zna jo mo "ci i wspó! pra cy,

ale ja ko" nie je stem w na stro ju. Wo l$ ra -

czej wspo mnie& 'ycz li w# re cen zj$ z pó* -
niej szych cza sów, ja k# opa trzy! na po -

trze by wy daw cy – ry zy kan ta „Przy go d$
na Tyl nej Ma riac kiej”, mój pro za tor ski

de biut. P!y n#! wte dy na fa li od kryw cy

dla pol skie go czy tel ni ka pro zy San do -

ra Ma ra ie go i je go czas by! nie zwy kle

cen ny. Nic wi$c dziw ne go, 'e mo je

ser ce dr'a !o, gdy te le fo no wa !em pro sz#c
go o t$ re cen zj$. By! te' in ny po wód:

„Przy go da” trak to wa !a o bli skim mu

mie "cie – Ka to wi cach.

Dzi" mam dla nie go no wy wiersz. Nie

wiem do k#d go prze s!a&. Do !# czam go

za tem do te go wspo mnie nia. Za czn$, jak

zwy kle: Dro gi Fel ku…

Dro gi Fel ku...
Cmen tar na mysz

(Fel ko wi na po !e gna nie)

Sza re fu ter ko jak spo wied! de wot ki

Nie zau wa "o ne prze my ka

Sp#o szo ne dzie si$t ka mi nóg

– Wiem cze go wy nie wie cie,

Mo je "y cie, nie wa" ne i za l%k nio ne

Up#y wa na pro gu nie po zna wal ne go.

Mój ogon uda wa# #o dy g% kwia tu

Lub wst$" k% z na pi sem „ostat nie”.

Ba wi #am si% w cho wa ne go

W oczo do #ach cza szek,

W chwi lach g#o du i zim na

Nad gry za #am de ski, za któ ry mi

Do ko ny wa #a si% ta jem ni ca.

Znam t% i tam t$ stro n%,
A na pi sy na p#y tach i ta blicz kach

Nic dla mnie nie zna cz$.
Po eci i prze ci%t nia cy,

Po li ty cy i kur ty za ny,

Ide ow cy i kon do tie rzy,

Ar ty &ci i g#up ta sy

Po pew nym cza sie wy gl$ da j$
Jed na ko wo.

Wia ra, na dzie ja i mi #o&'
Zo sta j$ po tej stro nie, 

Jak g#u po ta, z#o i fa#sz.

Wiem le piej ni" nie je den pur pu rat,

Cze go si% spo dzie wa' po wa dze,

Któ ra na nas cze ka.

Odej dzie cie st$d ze smut kiem 

Na twa rzach i ra do &ci$ w ser cach,

Ma j$c w uszach mój pisk nie s#y szal ny, 

A ja po zo sta n% tu taj,

Z mo j$ nie wi dzial n$ przy ja ció# k$
I ci chut kim tu po tem #a pek

Od mie rza j$ cym mi nu ty i go dzi ny,

I mo "e co& jesz cze. – 

WITOLD+TURANT
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Uwa!nie s"ucha"…
Do cz!o wie ka

pa mi! ci F. Net za i A. Fry za

czy war to po wta rza#
o czym t"um za po mi na
wol no $ci% jest po ezja
nie two rze niem z ni cze go
ale twór czo $ci% w ni co $ci
z cze go$ bo skie go

Pa mi& tam, !e na po cz%t ku 2013 ro -
ku sko rzy sta "em z za pro sze nia

Fe lik sa Net za; zi mo wa sce ne ria wo-
kó" do mu przy uli cy Bar ce lo' skiej
w Ka to wi cach pod kre $la "a po etyc-
ko$# wn& trza, a zw"asz cza ga bi ne tu
z pod r&cz nym ksi& go zbio rem oraz
gra fi ka mi An drze ja Urba no wi cza,
mo !e dla te go, !e w mo im miesz ka-
niu do mi nu j% ksi%! ki i nie mal iden-
tycz na gra fi ka uroz ma ica $cia n& sa-
lo nu. Go spo darz, mi mo cho ro by,
by" w do brym na stro ju, pa mi& ta"
wie le szcze gó "ów o fil mach oraz
spek ta klach Te atru Te le wi zji jesz cze
z lat sie dem dzie si% tych ubie g"e go
wie ku; wspo mi na" swój ksi%! ko wy
de biut z 1968 ro ku, „Zwi% zek zgo-
dy”, za któ ry otrzy ma" Na gro d& Pe-

le ry ny. Uwa! nie s"u cha", jak wa! na
w mo im dzie ci' stwie by "a lek tu ra
„Ch"op ców z pla cu bro ni” Fe ren ca
Mol na ra, a pó( niej, w sta nie wo jen-
nym „W po szu ki wa niu stra co ne go
cza su” Mar ce la Pro usta. Po dzie la"
mo je za chwy ty nad fil mo wy mi ad-
a pta cja mi „R& ko pi su zna le zio ne go
w Sa ra gos sie”, „Lal ki” i „Sa na to rium
pod klep sy dr%” Je rze go Ha sa. D"u-
go nie za po mn&, jak Pan Fe liks
w pew nym mo men cie roz mo wy za-
cz%" z pa sj% de kla mo wa# po ro syj sku
frag ment po ema tu „Eu ge niusz Onie-
gin” Alek san dra Pusz ki na (Je go
prze k"ad wy da" )l% ski Fun dusz Li-
te rac ki w 1993 ro ku).

Cho cia! nie by "o z na mi Pa ni Be -
aty, ma" !on ki Go spo da rza, o któ rej
za wsze wy ra !a" si& bar dzo cie p"o
i pod kre $la", !e po cho dzi z So s-
now ca, na spo tka nie za pro szo ny by"
rów nie! Ar tur Fryz (przed wcze $nie
zmar "y po eta, kry tyk li te rac ki, dy rek-
tor Fe sti wa lu „Z"o ty )ro dek Po-
ezji”), któ ry wów czas w kil ku mia -
stach or ga ni zo wa" Pa nu Fe lik so wi
spo tka nia au tor skie. Do wie dzia-
"em si& wte dy, !e dla ju ro rów
VIII Ogól no pol skie go Kon kur su Li-

te rac kie go na naj lep szy de biut po-
etyc ki 2011 ro ku opi nia Pa na Net za
za miesz czo na na ok"ad ce to mi ku
al te ra cje al bo me ta ba sis by "a rów-
nie wa! na, jak no mi na cja tej ksi%!-
ki do fi na "u Na gro dy Po etyc kiej 
Si le sius 2012. Pro fe sor skie opi nie
oraz wspo mnia ne suk ce sy po mo g"y
w otrzy ma niu od Mar sza" ka Wo je-
wódz twa )l% skie go sty pen dium, któ-
re m.in. wy star czy "o na po kry cie
kosz tów dru ku oraz po dat ków
za mo j% dru g% ksi%! k& klep sy dra
i pro li fe ra cja (Na gro da Ar ty stycz na
Mia sta So snow ca w 2013). Do dam,
!e Pa nu Ta de uszo wi Ki jon ce i Pa nu
Fe lik so wi Net zo wi za wdzi& czam
wy da nie te go to mi ku w Gór no $l%-
skim To wa rzy stwie Li te rac kim,
pod pa tro na tem mie si&cz ni ka
„)l%sk”.

Nie ste ty Pan Fe liks nie zd% !y"
sko rzy sta# z mo je go za pro sze nia;
wia do mo$# o $mier ci te go nie zwy -
kle !ycz li we go cz"o wie ka przy j% "em
z wiel kim smut kiem, ale pe "en twór-
czej pa sji g"os Fe lik sa Net za po zo-
sta nie dla wie lu czy tel ni ków sym bo-
lem $wiet nej po ezji i pro zy.

KA ROL BA JO RO WICZ
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JERZY SUCHANEK

Czwarty dzie!
Bóg ju! nie wpuszcza mnie w góry. Im chciwiej
tam chc", tym bardziej. A przecie! ju! nie wierz",
!e mniejszo#$ i ma%o#$ maj& racj", tak& niewielk&
racj" !ywno#ciow&, j"zyk psa wci#ni"ty mi"dzy dwie 
chleba kromki, do tego pó% jab%ka, to mniejsze pó% 
jako dowód na niesymetryczno#$ po%ówek, czyli te! 
$wiartek, st&d mniejszo#$ i ma%o#$ to jakoby ca%o#$,
w co – od czego zacz&%em, ale tym nie sko'cz" – 
ju! nie wierz", bo wierz" Bogu, !e jest, skoro nie
wpuszcza mnie w góry, zarasta #cie!ki, przesuwa
otoczaki w potokach, jakby poprawia% po%ówki.
Wybuchn&%em i teraz segreguj" gruz, przynosz"
z powrotem od%amki, które odrzuci%em ze z%o#ci&
lub z obrzydzeniem. Bez tego co (le, bez z%a, bez 
paskudztw i ha'b i bez czasowników, które tutaj s&
i s& potrzebne, jednak nie osobno: by%em zrobi%em, 
by%em wyrz&dzi%em, by%em bawi%em, by%em zby%em,
nie odbuduj" nawet schodka do tego, co chc" wy!ej.
Jeszcze te kawa%ki i kawa%y bólu, które przykry%em
– by%em przykry%em – plandek& ró!owego #niegu,
musz" odkry$, odró!ni$ przypadkowe i wi"dn&ce,
od wiod&cych dalej ni! w góry, gdzie najpierw boli,
by Matka Bólu mog%a móc. Chwila i zawsze b"d&
tak samo, sob& nawzajem, poza nigdy, które nigdy
nie jest tak, !e jest. A te! by%o, cho$ nie by%o, i nie
b"dzie, bo si" nie znosi i to je znosi w tym niczym
i zawsze w chwili równania. Bóg si" #mieje, dla
Niego to kawa%y. Czy w tej chwili, w tym zawsze
zostawia dwie nierówne po%ówki jab%ka? Lecz nie 
skrywa jednej z nich. Mimo to jedna zostaje zabrana
i nie da si" dostrzec, która. Nie s& równe, wydaje si",
!e nie znikn"%a mniejszo#$ i ma%o#$. Bo wi"kszo#ci
i wielko#ci nie ma. Siadam na kawale bólu i rzucam
mniejszymi kawa%kami w g%uchy pie' drzewa, które
we mnie wyros%o, wypróchnia%o i #wieci w #rodku
zbyt o#lepiaj&co, bym zobaczy% moje zobaczenie.
Nie pytam, dlaczego, gdy si" obudz&, korkuj& butelki,
do których byli w%o!yli dusze. Butelki odp%ywaj&,
nie p%yn& za nimi. Za morzami, za górami korkoci&g
wykorkuje je w chwili zawsze. Te! si" go boj",
zatykam si" bólem, w wielu miejscach: w #rodku,
w jego zimnej jasno#ci i gor&cej ciemno#ci ile
bólu, tyle korków. Skoro skoryguj" si" pod skór&,
skarc" si" i skarg" odmówi", wpu#cisz mnie w góry?
Sta%o si", !e mnie nie star%o z szyby, !em stary
i niestaranny, nie starcza dla mnie kart i krat, ju! 
jestem niewidziany, ale mam takie trzy dni, trzy dni,
które by%em mia%em i schowa%em do blaszanego
pude%ka po tym tamtym czym#. Wiem, niewiele,
trzy $wiartki, czyli po%ówka i $wiartka. Brakuje.
Brakuje $wiartki, tylko $wiartki, wi"c nie ma, nie ma 
po%ówki, ca%o#ci, wpu#$ mnie w góry na jeden dzie'
nim pójd" dalej, najbardziej, i ju! nie rusz" tego nigdy.

Pami"ci poety Feliksa Netza, autora Trzech dni nie!miertelno!ci

16 kwietnia 2015 r.



28

da niem, nie tyl ko Ro sjan, Alek san der Pusz kin jest

naj wi!k szym po et" S#o wia$sz czy zny. Na co Po lak

od po wie: nie czy ta li %cie Mic kie wi cza! Ale sam

Mic kie wicz w jed nym z pa ry skich wy k#a dów po wie dzia#
wprost: „Naj ory gi nal niej szy je go po emat, ro mans, b! dzie czy -

ta ny z przy jem no %ci" we wszyst kich kra jach s#o wia$ skich i po -

zo sta nie na za wsze po mni kiem tej epo ki”. Wi!c a& tak? Po -

mnik epo ki!? Ale w#a %ci wie: ja kiej epo ki?

Kie dy dzie je si! fa bu #a Eu ge niu sza Onie gi na, kie dy roz gry -

wa si! ak cja owe go ro man su wier szem? Od po wied' nie jest trud -

na i za ra zem wca le nie#a twa! To do mys#, ale nie bez pod staw -

ny: rzecz dzie je si! mniej wi! cej w tym cza sie, kie dy po eta

za pi su je ko lej ne roz dzia #y lub nie co – trzy, pi!( lat wcze %niej.

Mniej wi! cej, nie co wcze %niej… Dzie #o po wsta wa #o, przy po -

mnij my, przez sie dem lat z nie wiel kim ok#a dem: zmar# car Alek -

san der I, rz" dy spra wu je im pe ra tor Mi ko #aj; Pusz kin pi sze Eu -

ge niu sza Onie gi na w ró& nych miej scach, tam, gdzie ka &e mu

prze by wa( w#a dza – jest to for ma przy mu so we go po by tu tam,

gdzie nie ko niecz nie chcia #o si! prze by wa(, zwie si! to ze s#a -

niem, jed na ko wo&, czym jest praw dzi we ze s#a nie wie dzie li ci

spi skow cy ze Sto wa rzy sze nia Po #u dnio we go, tak zwa ni de ka -

bry %ci, ci, na tu ral nie, spo %ród nich, któ rych nie po wie szo no,

któ rych po gna no eta pa mi na Sy bir; to do nich Alek san der Pusz -

kin skie ro wa# swo je s#yn ne Pi smo na Sy bir (W g!" bi nie sy be -

ryj skich rud,/Wy trwaj cie dum ni, nie za wi #li… t#um. J. Tu wim);

do daj my, cho( za brzmi to gorz ko: to w#a %nie dzi! ki swo je mu

do%( bez piecz ne mu ze s#a niu nie po dzie li# Pusz kin lo su rze czy -

wi stych ze s#a$ ców: swych przy ja ció# i bli skich zna jo mych. Car

Mi ko #aj wzy wa (a mo &e za pra sza) po et! na roz mo w! w czte -

ry oczy, po któ rej cen zu rze nic do Pusz ki na, je go cen zo rem jest

od chwi li tej roz mo wy sam im pe ra tor. W ar ty ku le na pi sa nym

po fran cu sku, ja ki Adam Mic kie wicz og#o si# w pi %mie Le Glo -

be na wie%( o %mier ci Alek san dra Pusz ki na, czy ta my: „Ce sarz

w tym wy pad ku nie po %led nio oka za# zr!cz no%(, po tra fi# on oce -

ni( po et! i od gad#, &e Pusz kin mia# za nad to ro zu mu aby móg#
nad u&y( wy j"t ko we go przy wi le ju, i za wie le wznio s#o %ci du -

szy, aby nie za cho wa( we wdzi!cz nej pa mi! ci tak nie zwy k#ej

#a ski”. Przy ja cie le ob ser wu j" zmia n!, ja ka stop nio wo za cho -

dzi w po ecie, któ ry od da la si! od swych wcze %niej szych, ma -

ni fe sto wa nych ca# kiem od wa& nie, po gl" dów.

I nic z te go nie prze nik n! #o do strof Eu ge niu sza Onie gi na!

Nie ma tu taj &ad ne go t#a hi sto rycz ne go. S#o wo „wol no%(”
po ja wia si! bo daj raz, w trak cie cha rak te ry sty ki po sta ci W#o -

dzi mie rza Le$ skie go, któ ry przy wióz# z Nie miec „wznio s#e ma -

rze nia o wol no %ci”, co zresz t" by #o w mo dzie, po dob nie jak „d#u -

gie k! dzio ry a& do ra mion”. Mo &e my za da wa( so bie py ta nia

w ro dza ju: czy ów ge ne ra#, któ re go o%wiad czy ny przy j! #a Ta -

tia na, ów dziel ny wo jak z ki lo gra ma mi or de rów zdo bi" cych

je go ga lo wy mun dur, a tak &e frak, ws#a wi# si! na przy k#ad pod -

czas rze zi Pra gi b"d' te& w trak cie wy rzy na nia Cze cze nów iAze -

rów? A ów u#an Bu ja now, któ re mu od da la sw" r! k! Ol ga i tu -

#a si! z nim po ró& nych re gi men tach, nie zo sta nie – w na gro d!
za przy k#ad n" s#u& b! – wy s#a ny do Priw slan skie go Kra ja ce -

lem usmi re ni ja zbun to wa nych Po lacz ków? Kto wie… Ale wie -

my jed no: sam Alek san der |Pusz kin za kil ka lat, w cza sie, gdy

po sta wi ostat ni" krop k! wie$ cz" c" ów nie zrów na ny ro mans

wier szem, za bie rze g#os w spra wie na der pil nej: jed ne mu wier -

szo wi nada ty tu#: Na wzi" cie War sza wy, dru gie mu: Oszczer -

com Ro sji. Ale to wszyst ko nie wdzie ra si! na te ry to rium Eu -

ge niu sza Onie gi na. (…)

4

Tu dy gre sja na tu ry oso bi stej: w la tach li ce al nych prze czy -

ta #em Lut ni" Pusz ki na, w dzie si" tej kla sie na jed nej czy dwóch

ALEKSANDER)PUSZKIN 

Przek#ad i Pos!owie
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lek cjach j! zy ka pol skie go „prze ra bia li "my” Eu ge niu sza

Onie gi na (frag men ty w prze k#a dzie Tu wi ma), ale prze k#a du
Ada ma Wa $y ka nie zna #em (wie dz%c, na tu ral nie o je go ist -
nie niu) do cza su, gdy sam przy st% pi #em do t#u ma cze nia ar -
cy po ema tu Pusz ki na, co – na wia sem do dam, zda rzy #o si! we
Wro c#a wiu, w jed no st ce woj sko wej, do któ rej zo sta #em po -
wo #a ny ja ko ofi cer re zer wy na trzy mie si!cz ne &wi cze nia,
w rze czy wi sto "ci spro wa dzo ne do pra cy czy sto biu ro wej: z j! -
zy ka an giel skieg to t#u ma czy #em ja kie" bro szu ry, czy in struk -
cje, w ja kie wy po sa $o ny by# ka$ dy ofi cer ame ry ka' ski
w Wiet na mie. Gdy wszak $e na jed nej z od praw us#y sza #em,
$e „Na sze woj ska (na sze, czy li woj ska Uk#a du War szaw skie -
go z fu ri% ude rz% na pa' stwa Be ne luk su” (a zda je si!, mie li -
"my przy oka zji roz nie"& w py# Pó# wy sep Ju tlandz ki!),
uzna #em, $e po ra za j%& si! czym" po wa$ nym. Dzie' wcze "niej
ku pi #em w em pi ku tom Alek san dra Pusz ki na ()*PAH -
HOE, rok wy da nia: 1975. W od ru chu, jak by to rzec – sa mo -
obro ny? – za cz% #em t#u ma czy& pierw sze stro fy i… prze pa -
d#em. Na sie dem na "cie lat! Nic mnie nie po na gla #o:
t#u ma czy #em dla sie bie, bez umów, bez ter mi nów, bez $%d -
nych zo bo wi% za'. Prócz jed ne go; wzgl! dem sa me go sie bie:
do pro wa dzi& pra c! do sa me go ko' ca. Tak si! z#o $y #o, $e Eu -

ge niu sza Onie gi na naj pierw po zna #em w j! zy ku ory gi na #u.
„Pa ni od ro syj skie go”, z bra ku pod r!cz ni ka (z wi ny dru kar -
ni), za cz! #a nas wpro wa dza& w j! zyk ro syj ski po przez stro -
fy Eu ge niu sza Onie gi na. Dzi! ki Ci za to, hra bi no Le bie diew!
Ka$ d% prze t#u ma czo n% prze ze mnie stro f! po rów ny wa #em
z trze ma do st!p ny mi prze k#a da mi: Tu wi ma, Wa $y ka i Leo Bel -
mon ta (z ro ku 1902, po pra wio ne wy da nie uka za #o si! w stu -
le cie "mier ci Po ety, w ro ku 1937, z do sko na #% przed mo w% W#a -
dy s#a wa Led nic kie go). Mo $e to za brzmi dziw nie, ale
od pierw szej stro fy nie mia #em w%t pli wo "ci, $e b! d! t#u ma -
czy# po s#u gu j%c si! wy #%cz nie ry ma mi $e' ski mi. Po dej rze -
wam, chy ba nie bez ra cji, $e Ju lian Tu wim prze rwa# t#u ma -
cze nie Eu ge niu sza Onie gi na, na d#u go przed je go
uko' cze niem, po nie wa$ do szed# do wnio sku, $e tej ilo "ci ry -
mów m! skich, ja kiej wy ma ga pol ski prze k#ad Eu ge niu sza

Onie gi na, ry mów "wie $ych, nie ba nal nych, nie w sty lu Leo
Bel mon ta, np.: „r%k” – w kr%g”, „raz -wraz”), nie znaj dzie
ju$ w „oj czy+ nie -pol sz czy+ nie”, $e po ta kich po ra$ kach jak
pa ry ry mo we: „J%”-„ni%”, „$e”-„je”, $e po wtó rze nie w ko' -
co wym dys ty chu za im ka „ jej”, gdy t#u ma cza nic do te go nie
upo wa$ nia #o, czy za cho wa nie w XIII stro fie Roz dzia #u
Ósme go zwro tu w j! zy ku ro syj skim, aby zry mo wa& pol skie
s#o wo „sta#” z ro syj skim „,a-” – ca le przed si! wzi! cie nie mo -
$e si! uda&. (Jed nak szko da, $e nie prze #o $y# Li stu Ta tia ny

do Onie gi na…). Jest ta ki dys tych, któ ry utwier dzi# mnie
w prze ko na niu, $e pol ski rym $e' ski le piej s#u $y Pusz ki no -
wi, ni$ m! ski; mó wi! o przy to czo nym wy $ej dys ty chu za -
my ka j% cym stro f! XXIII (Roz dzia# Pierw szy). Bez #a ma nia
g#o wy prze t#u ma czy #em j%, jak mi si! zda wa #o, zgod nie z in -
ten cj% Po ety i do brze po pol sku:

Tym wszyst kim po kój swój u"wiet ni#
Fi lo zof osiem na sto let ni.

Bar dzo by #em cie kaw jak ten sam dwu wiersz prze t#u ma -
czy# Adam Wa $yk?! Spraw dzi #em. Oto wer sja Wa $y ka:

Tym wszyst kim po kój swój u"wiet ni#
Fi lo zof osiem na sto let ni.

Wra $e nie by #o tak sil ne, $e krzyk n% #em. Po tem po my "la -
#em: a wi!c tak jest do brze, wy bra #em w#a "ci w% dro g!, i pój -
d! da lej ni$ Adam Wa $yk: nie po zwo l!, by mnie do si! g#a „kl% -
twa m! skie go ry mu” (okre "le nie Wa $y ka). Sko ro nie miec ki
t#u macz Pa na Ta de usza skró ci# fra z! o dwie sy la by, ca #% pol -
sk% epo pe j! od da j%c, z suk ce sem!, alek san dry nem, bo tak chcia#
j! zyk nie miec ki, nie ma po wo du, bym, zgod nie z na tu r% pol -
skie go wier sza sy la bo to nicz ne go, nie zbu do wa# mo je go

prze k#a du wy #%cz nie na $e' skim ry mie! De mon Ler mon to -
wa, ob fi tu je w m! skie ry my, jed nak z prze wa g% ry mów $e' -
skich, lecz Pol ski t#u macz, zna ko mi ty po eta i do sko na #y t#u -
macz po ezji fran cu skiej, zu pe# nie zi gno ro wa# m! skie ry my,
po s#u gu j%c si! wy #%cz nie – z po wo dze niem! – ry ma mi $e' -
ski mi. S% dz!, $e do "wiad cze nie wy nie sio ne z licz nych t#u ma -
cze' po ezji fran cu skiej – a tam, gdzie w wier szu fran cu skim
wy st! pu je rym m! ski, w pol skim t#u ma cze niu, po mi ja j%c prak -
ty ki M#o dej Pol ski, z po wo dze niem za st! pu je rym $e' -
ski – upew ni #o au to ra Spra wy wy obra! ni, i$ ra cja jest po je -
go stro nie. Czy stro fa onie gi now ska do zna #a uszczerb ku
z po wo du bra ku ry mów m! skich, czy te$ ry my $e' skie wy -
sz#y jej na zdro wie – w tej kwe stii, na tu ral nie, os%d na le $y
do Czy tel ni ka. 
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Alek san der Pusz kin pi sa# Eu ge niu sza Onie gi na 7 lat, 4 mie -
si% ce, 17 dni. Za cz%# 9 ma ja 1923 ro ku w Ki szy nio wie, sko' -
czy# 25 wrze "nia 1830 ro ku w Bo# di nie. In for ma cja jest
z pierw szej r! ki: po eta wy r! czy# przy sz#ych ba da czy dzie #a
je go $y cia. Tak, Pusz kin mia# pew no"&, $e stwo rzy# dzie #o $y -
cia, acz kol wiek przy ja cie le -po eci nie by li tak do brej my "li
o owym ro man sie wier szem. By# dla nich zbyt po spo li ty, zbyt
po wsze dni, a na wet b#a hy, a ju$ na pew no nie by# po ema tem
ro man tycz nym. Przede wszyst kim dla te go, $e dwu dzie -
stopa ro let ni Eu ge niusz Onie gin nie mia# w so bie nic ze zbun -
to wa nych prze ciw "wia tu bo ha te rów By ro na, cho& – zw#asz -
cza w pierw szym roz dzia le – wi docz ny by# wp#yw au to ra Don

Ju ana, zresz t% przez Pusz ki na wca le nie skry wa ny. Nie zna -
czy to jed nak, $e Eu ge niusz Onie gin by# bo ha te rem nie pro -
ble ma tycz nym; ta kim, nie ste ty, bla dym, po zba wio nym we -
wn!trz ne go dy le ma tu, nie szu ka j% cym w so bie gra ni cy
mi! dzy do brem a z#em, by# Ta de usz So pli ca. Eu ge niusz Onie -
gin wcho dzi na po wie "cio w% sce n! ja ko bez tro ski, by nie rzec:
bez my"l ny z#o ty m#o dzie niec, któ ry le d wie prze $y# &wier& wie -
ku, a ju$ jest znu $o ny i znu dzo ny po wsze dni% eg zy sten cj%.
Za kil ka de kad po ja wi si! w li te ra tu rze ro syj skiej za spra w%
Fio do ra So #o gu ba po j! cie "#$% &' (#), w t#u ma cze niu na j! -
zyk pol ski: ma #y bies, ale „ma #y” nie od da je zja dli wo "ci wy -
zie ra j% cej zza li ter s#o wa,"#$% &'; (#) – wia do mo, to „bies”,
wi!c mo $e „kie szon ko wy bies”, a od „bie sa” lep szy by# by „de -
mon”. KIE SZON KO WY DE MON! Kim" ta kim jest Eu ge -
niusz Onie gin, któ re mu si! wy da je, $e jest Chil de Ha rol dem,
a w grun cie rze czy jest je dy nie zu $y tym ba wi dam kiem. W naj -
lep szym ra zie, jest – by po s#u $y& si! j! zy kiem wspó# cze snej
kul tu ry – play boy em. Dzie' $y cia ta kie go ma lo wa ne go, pe -
ters bur skie go, kie szon ko we go Chil de Ha rol da, opi su je Pusz -
kin w Roz dzia le Pierw szym. Za uwa$ my: au tor nie na zy wa
cz! "ci swo je go ro man su wier szem, ni ksi! g%, ni pie "ni%, po pro -
stu – roz dzia #em, jak zwy kli czy ni& au to rzy ro man sów pi sa -
nych pro z%. Pusz kin by# zbyt pew nym swe go ta len tu po et%,
pew nie czu#, $e ja ko li ryk zo sta# skro jo ny nie na ludz k% mia -
r!, po có$ te dy mia# by wy pusz cza& si! na nie zba da ne wo dy
pro zy po wie "cio wej. Prze cie$ na wet Mi ko #aj Go gol pierw -
sz% wiel k% po wie"& ro syj sk% – Mar twe du sze – na zwa# po ema -
tem, jak by za t% ety kiet k% chcia# ukry& co" wiel ce k#o po tli -
we go, a mo $e prze pra sza j%c czy tel ni ka, $e za miast wier szem
na pi sa# ów „po emat” pro z%. Wol no przy j%& za pew nik, $e Eu -

ge niusz Onie gin na pi sa ny pro z% by# by co naj wy $ej na po zio -
mie Cór ki ka pi ta na i Da my pi ko wej, na ty le – w pro -
zie – Pusz ki na by #o sta&. Obie wy mie nio ne opo wie "ci s%
"wiet ne, gdy by jed nak Pusz kin nie na pi sa# by# swe go ro man -
su wier szem, by #y by two ra mi swo jej epo ki, mniej czy bar dziej
uda ny mi od in nych so bie wspó# cze snych, ale te$ ni czym wi! -
cej. Tym cza sem sta #o si! tak, $e ów ar cy po emat usta wi# raz
na za wsze g#os po ezji ro syj skiej. Nie tyl ko w za kre sie wer -
sy fi ka cji, cho& to tak $e: po eta -t#u macz, prze k#a da j% cy na j! -
zyk ro syj ski wiersz Ta de usza R Ró $e wi cza, od ru cho wo
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prze !o "y go jam bem czte ro sto po wym. Cho cia", praw d# po -

wie dziaw szy, dla Ro sja ni na wiersz Ró "e wi cza nie jest wier -

szem, czy li – w je go od czu ciu i ro zu mie niu – po ezj$. Pusz -

kin zda je si# mó wi% swo im ro da kom go to wym po &wi# ci% si#
ka rie rze li te rac kiej, lecz nie po ezji, a pro zie: da !em wam wzór,

od rzu% cie stro fy i ry my, po zo sta' cie przy roz dzia !ach, i pa -

mi# taj cie, "e naj wa" niej szy jest bo ha ter, prze mia na, ja ka w nim

za cho dzi, a tak "e oby czaj, nie obej dzie si# bez ro man su, i – to

bar dzo wa" ne: tra ge dia mu si si# krzy "o wa% z ko me di$, gro -

te sk$, ka ry ka tu ra, pa tos (umiar ko wa ny) z drwi n$ (bez li to -

sn$). I jesz cze to: zmien no&% kli ma tów, tak jak zmien ne s$ po -

ry ro ku. I do brze b# dzie, je &li na ka" dej stro nie umie &ci cie ot,

tak, mi mo cho dem, b!y sko tli wy "art… My &l#, "e edy tor

ostat nie go wy da nia Eu ge niu sza Onie gi na w Bi blio te ce Na -

ro do wej, prof. Ry szard (u" ny, nie mia! by nic prze ciw ko wy -

ko rzy sta niu prze ze mnie je go fra zy na za ko' cze nie tych dy -

wa ga cji: „I na tym w!a &nie po le ga naj istot niej sze zna cze nie

Pusz ki now skie go ar cy po ema tu w dzie jach ro syj skiej Li te ra -

tu ry dzie wi#t na sto wiecz nej”. (…)

7

(…) Wiel kie ro man se sta wia j$ opór bez li to sne mu dzia !a -

niu cza su z za dzi wia j$ co do brym re zul ta tem. Ro man se pi sa -

ne pro z$, nie wier szem. W tym sen sie ro man sem (&ci &le: pa -

ro di$ ro man sów ry cer skich) jest Don Qu ijo te de la Man cha.

A czym "e in nym, je &li nie b!y sko tli w$ pa ro di$ ro man sów jest

Eu ge niusz Onie gin? 

Do brze si# sta !o, "e po mys! owe go ro man su wier szem nie

przy szed! po ecie do g!o wy w cza sie, gdy po sta no wi! za mie -

ni% ry mo wa n$ stro f# na pro z#; ro mans pro z$ by! by jesz cze

jed nym, mo "e nad zwy czaj zaj mu j$ cym czy ta d!em, mo "e
i kunsz tow nym, ale nie w ta kim stop niu, by mo" na by !o mó -

wi% o ar cy ro man sie. 

Ro mans! Ten ro dzaj li te ra tu ry by! stra w$ du cho w$ Ta tia -

ny. Pusz kin zdra dza nam, co czy ta !a owa ro syj ska pan na, "y -

j$ ca na pro win cji, da le ko od Mo skwy i Pe ters bur ga; bez w$t -
pie nia to sa mo, co jej ró wie &ni ce miesz ka j$ ce w tych

wiel kich me tro po liach. Czy ta no to, co ka za !a czy ta% mo da!

Ta tia na czy ta !a ro man se w ory gi na le fran cu skim lub prze t!u -

ma czo ne na fran cu ski, |Pusz kin wy mie nia ty tu !y i po da je na -

zwi ska au to rów: Ju lie J.J. Ro us se au. Ma thil de Ma da me Co -

ti ne, Va le rie Ma da me de Krüde ner, Del phi ne Ma da me de Staël,

Cier pie nia m!o de go Wer the ra J.W. Go ethe go oraz Gran di son

i Cla ris sa Sa mu ela Ri chard so na. To by !a li te ra tu ra mi nio ne -

go stu le cia (Np.: pierw sze wy da nie Gran di so na uka za !o si#
w ro ku 1753), w pew nych wy pad kach le d wie ocie ra j$ ca si#
o wiek XIX, ale mo da pod po wia da !a Ta tia nie i jej ró wie &nicz -

kom, "e po ra prze stro i% swe upodo ba nia z osiem na sto -

wiecz nej po wie &ci sen ty men tal nej na po wie&% ro man tycz n$,
pi sa n$ czy to wier szem, jak fran cu skie prze rób ki dzie! By ro -

na, czy pro z$, jak cho% by Mel moth Ma tu ri na, czy Je an Sbo -

gar, fran cu skie go na &la dow cy By ro na, No die ra. Mo" na do -

mnie my wa%, "e te rze ko mo ulu bio ne ro man se Ta tia ny (a ri ny

by !y te" po wsze dni$ stra w$ sa me go Pusz ki na, któ ry pew nie

kon su mo wa! owe czy ta d!a w wan nie %mi$c lul k#. Nic te dy

dziw ne go, "e szu ka j$c for my dla swo jej opo wie &ci o bo ha -

te rze (przez „ch”) na szych cza sów, za nim tak w!a &nie na zwie

go w swo jej do sko na !ej pro zie Mi cha! Ler mon tow, wy bra! ga -

tu nek ro man su, w t# for m# tak na mi#t nie czy ta n$ w ów cze -

snej Eu ro pie, czy li na sze ro kim &wie cie, wrzu ca j$c wspó! cze -

sn$ je mu i je go czy tel ni kom, ro syj sk$ lo ve sto ry. 

8

Po co nam Pusz kin, zw!asz cza dzi siaj? Po co nam Eu ge -

niusz Onie gin, w!a &nie dzi siaj? "#o# $e% o&#'( – ta fra za

z wier sza Fio do ra Tiut cze wa (1803-1873), po wta rza na jest

w &wie cie ja ko ro syj skie przy s!o wie. Ro sji nie zro zu miesz po -

s!u gu j$c si# ro zu mem… Wo bec te go czym? Czy mo" na co&
zro zu mie% nie ucie ka j$c si# do ro zu mu? Ale sko ro jest w tej

fra zie ziar no praw dy, tym bar dziej trze ba szu ka% ró" nych spo -

so bów zro zu mie nia Ro sji. Zw!asz cza dzi siej szej. Tej, któ ra

t# sk ni za Ro sj$ im pe rial n$, w ja kiej "y li Pusz kin i Tiut czew.

Tiut czew, tak "e dy plo ma ta, by! bez kry tycz nym apo lo ge t$ Ro -

sji po t#" nej, rzu ca j$ cej na ko la na na przy k!ad Pol sk#, owe -

go „Ju da sza S!o wian”. Alek san der Pusz kin mie wa! szla chet -

ne po ry wy, ale – po wró% my na ko niec do owej przy wo !a nej

wcze &niej roz mo wy Im pe ra to ra. Po tej roz mo wie co& w nim

p# k!o. Bo có" to zna czy !o, "e sam im pe ra tor b# dzie je go cen -

zo rem? Ni mniej, ni wi# cej, tyl ko to, "e po eta zo sta nie pod -

da ny nie po rów na nie su row szej cen zu rze od tej, z któ r$ i on,

i in ni ro syj scy lu dzie pió ra ja ko& si# oswo ili. Ka ga niec, cho% -
by z je dwa biu, nie prze sta je by% ka ga' cem. Je &li chce my zro -

zu mie% uwiel bie nie, ja kim wy bit ny re "y ser, lau re at Osca ra,

Ni ki ta Mi cha! kow, da rzy wspó! cze sne go ca ra Ro sji, ja kim bez

w$t pie nia jest Pu tin, czy taj my Pusz ki na, tak "e dla te go, ze ten

piew ca wol no &ci by! &wi# cie prze ko na ny, i" do brze jest i by%
tak po win no, "e po nad wszyst kim, po nad wszyst ki mi jest ten

je den je dy ny cz!o wiek, któ ry wzi$! na sie bie brze mi# od po -

wie dzial no &ci, któ ry czu wa nad wy mia rem spra wie dli wo &ci,

któ ry sam – bo mu si to spo czy wa% na jed nych bar kach, na jed -

nej g!o wie – jest Spra wie dli wo &ci$! Nie za po mi naj my, "e Alek -

san der So! "e ni cyn – ucie le &nie nie har tu, nie z!om no &ci, nie -

ust# pli wo &ci w d$ "e niu do po zna nia praw dy, po to, by

zde ma sko wa% k!am stwo, po wie dzia!, i" nie ma wiel kiej Ro -

sji bez Ukra iny! 

Czy taj my Eu ge niu sza Onie gi na, na tu ral nie, dla je go nie zrów -

na nych cza rów i po wa bów, ale na de wszyst ko – có" za pa -

ra doks| – dla Roz dzia !u Ósme go, któ re go nie ma. Któ ry jed -

nak by!! Nie wie my, co by !o w Roz dzia le ósmym, któ ry z wo li

po ety zo sta! wy j# ty z ro man su wier szem, tym sa mym Roz -

dzia! Dzie wi$ ty prze su n$! si# na po zy cj# Ósme go, to na to miast,

co po eta uzna! za na da j$ ce si# do pu bli ka cji, opa trzy! ty tu !em

EPI ZO DY Z POD RÓ ZY ONIE GI NA. Py ta nie, co nie nada -

wa !o si# do pu bli ka cji, cze go Pusz kin nie chcia! od da% do r$k
swe mu su per cen zo ro wi, po zo sta nie za gad k$. Mo" na snu% do -

my s!y. Czy w tym roz dzia le, z któ re go po eta osta tecz nie zre -

zy gno wa!, po zo sta wia j$c je dy nie &la dy w po sta ci po zba wio -

nych nu me ra cji, w!a &ci wie nie po wi$ za nych ze so b$ strof 

– tkwi (tkwi!) klucz do Eu ge niu sza Onie gi na? Alek san der

Pusz kin doj rze wa!, na bie ra! pi sar skiej, ale i zwy czaj nie

ludz kiej po wa gi, ra zem ze swo im bo ha te rem. 

Czy taj my Pusz ki na, aby po zna% to, co w nim ja sne, i to, co

ciem ne. Aby le piej ro zu mie% Ro sj#, to, co w niej ja sne, i to, co

ciem ne. W tym, co do tar !o do nas z pier wot ne go Roz dzia !u
Ósme go, wi# cej jest ciem nych to nów, wi# cej scep ty cy zmu, wi# -
cej, co istot ne, sa me go Pusz ki na! Ni by to Onie gin je dzie do Astra -

cha nia, stam t)d na Kau kaz – we dle in for ma cyj nych uwag po -

ety, ni by to Onie gin zwie dza Tau ry d*, ale to prze cie" tyl ko

ka mu fla". Onie gin – im bli "ej fi na !u ro man su wier szem – po na -

pi sa niu li stu do Ta tia ny i ostat nim z ni$ spo tka niu – by! ju" Pusz -

ki no wi nie po trzeb ny. Po eta chcia! co& nad zwy czaj wa" ne go po -

wie dzie% o Ro sji, ale za trzy ma! si# w pó! dro gi. To tak, jak by

po wie dzie% tyl ko po !o w# praw dy. Tyl ko, czy po !o wa praw dy

jest praw d$? Nie wa ham si# po wie dzie%: do bre i to! 

To te" trze ba wie dzie%, aby chcie% i móc po j$% Ro sj#,
na prze kór Tiut cze wo wi, ro zu mem. 

!

Wy bra ne frag men ty Po s!o wia po cho dz$ z przy go to wy wa -

ne go przez Wy daw nic two SIC! no we go wy da nia Eu ge niu sza

Onie gi na Alek san dra Pusz ki na w prze k!a dzie Fe lik sa Net za.

Skró ty po cho dz$ od re dak cji.

Re dak cja dzi# ku je pa ni Be acie Netz za udo st#p nie nie

Po s!o wia.
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Kar pacz. 
Prze rwa na roz mo wa

I

To by !o 2 stycz nia 1995 ro ku. No wo -
rocz na wi zy ta Ta de usza Ró "e wi cza
w Mu zeum Za ba wek Hen ry ka 
To ma szew skie go w Kar pa czu. Z fo to re -
por te rem Ada mem Ha wa !e jem spe! nia -
li #my ci che "y cze nie Po ety, któ ry
od daw na in te re so wa! si$ ko lek cjo ner -
sk% pa sj% twór cy wro c!aw skiej Pan to -
mi my. To ma szew ski by! ju" za do mo -
wio ny w Kar pa czu. Po in ten syw nej
pra cy w Te atrze co raz cz$ #ciej wy je" -
d"a! do do mu w gó rach. Co raz bar dziej
czu! si$ zwi% za ny z lo kal n% spo !ecz no -
#ci%. Doj rze wa !a de cy zja, aby po da ro -
wa& mia stu gro ma dzo ne od 30. lat lal -
ki i za baw ki. Ku po wa ne i zdo by wa ne
w Pol sce i na ca !ym #wie cie pod czas
nie zli czo nych po dró "y ar ty stycz nych
Pan to mi my i wy jaz dów na w!a sne kon -
trak ty. Mia sto zna la z!o lo kal. Przy ja ciel
i wspó! pra cow nik To ma szew skie go sce -
no graf Ka zi mierz Wi #niak za pro jek to wa!
mia stecz ko: ra tusz, ulicz ki z dom ka mi
dla la lek, po ko iki z ma !y mi me bel ka mi
i sprz$ ta mi go spo dar czy mi. 

Te go dnia by !o baj ko wo. Za oknem
pa da! #nieg. Ar ty #ci za gu bi li si$
w ulicz kach la lek. 

Ta de usz Ró !e wicz: – Ja d%c tu my -
#la !em, jak to si$ za cz$ !o. Pan szu ka!
do sko na !e go ak to ra… Tu wi dz$, jak
wo kó! lal ki bu du je pan sce ny, ma !e
#wia ty…

Hen ryk To ma szew ski: – W dom -
kach la lek wszyst ko mu si by& re ali -
stycz ne. To na przy k!ad jest miesz ka -
nie z po cz%t ku XX wie ku w sty lu art
de co. Sa lon z for te pia nem, dwa fo te li -
ki, ka na pa Ko eni ga z 1912 ro ku, ci$" -
ko zdo by te. W !a zien ce piec na w$ -
giel, w kuch ni stó! z wy su wa ny mi
mi ska mi…

TR: – Czy pan ja ko dziec ko w wie -
ku pi$ ciu, sze #ciu lat mia! du "o za ba -
wek?

HT: – Tak, mia !em. Mój oj ciec na -
uczy ciel stru ga! mi z drew na za baw ki.
Mia !em ca !y „zoo log”. Ry so wa !em,
ma lo wa !em i wy ci na !em te atrzy ki.
Z kur ty n% i bud k% su fle ra. Bez kur ty ny
i bud ki nie by !o te atru.

TR: – My za baw ki mie li #my bied ne.
Pa mi$ tam ce lu lo ido we go mu rzyn ka.
Cho wa li #my go z bra tem w pu de !ecz ku
po gil zach, bo by! tro ch$ uszko dzo ny…
kto# mu wy rwa! nó" k$. A ro wer za st$ -
po wa !a nam fa jer ka, z któ r% bie ga !o si$
po po dwór ku. Wy ci na li #my woj sko no -

"ycz ka mi i sta wia li #my na pod staw kach
z tek tu ry. Ta kich "o! nie rzy pan nie ma?

HT: – Nie, mam z o!o wiu i z cy ny.
Stra "a ków mam du "o i wo zy stra "ac kie. 

TR: – Pod sto !em mie li #my z bra tem
te atrzyk. U mnie ta za ba wa zmie ni !a
si$ w praw dzi wy te atr. Za cz% !em „wy -
st$ py” w przed sta wie niach So da li cji
Ma ria' skiej. Gra li #my z ko le g% ucznia
do bre go i ucznia z!e go. Je den do ko -
#cio !a, dru gi na wa ga ry cho dzi!. Ja gra -
!em te go „!o trzy ka”.

HT: – Przy po mnia! mi si$ pa na
wiersz o re "y se rze fil mów nie mych.

TR: – Me lies? On na kr$ ci! kil ka set
fil mów krót ko me tra "o wych, a sko' czy!
ja ko w!a #ci ciel skle pu z za baw ka mi
w Pa ry "u. Umar! w za po mnie niu. Tak
te raz my #l$, mo "e bym so bie na ko niec
"y cia po sa d$ u pa na za !a twi!? Sie dzia! -
bym i pil no wa! eks po na tów. Mo "e
skon stru uje my ra zem ja k%# za baw k$. 

HT: – A mo "e by #my naj pierw co#
ra zem w te atrze zro bi li?

TR: – Roz ma wia my ju" o tym ze
dwa dzie #cia lat. Jak by to przy bra !o re -
al ne kszta! ty, spo ty ka li by #my si$ po ci -
chu w Kar pa czu. Nikt by nie te le fo no -
wa!… Nie pla nuj my d!u go. […]

Dys kret nie to wa rzy szy li #my ar ty -
stom. Na sta rym dyk ta fo nie za cho wa !o
si$ na gra nie ca !ej ich roz mo wy, u Ada -
ma Ha wa !e ja fo to gra fie. 

Kil ka mie si$ cy po tym spo tka niu po -
wsta! wiersz W go !ci nie u Hen ry ka To -
ma szew skie go w Mu zeum Za ba wek:

Jak ci cho jest spo tka" mi ma
jak do brze #e Pan nie mno #y s$ów
od by $a si% ta ka pi%k na pan to mi ma
wy j% ta ze snów dzie ci& stwa

Sta rych ar ty stów dwóch – ak tor 
i po eta –

spo tka $o si% pod ko niec wie ku
i mó wi' o za baw kach
mil cz' o Cz$o wie ku

Dwie si we g$o wy dwie za baw ki
zna la z$y dla sie bie cu dow ny k't
na pro gu wiel kie go cie nia
[…]

Ró "e wicz po wie dzia! kie dy#, "e po -
ezja mu si mie& miej sce do za miesz ka -
nia, tak jak cz!o wiek. Za sta na wiam si$,
gdzie jest te raz r$ ko pis te go wier sza,
któ ry opra wio ny w ram k$, wi sia!
na #cia nie w do mu To ma szew skie go.
Te go do mu ju" nie ma. Je go w!a #ci ciel
od szed! we wrze #niu 2001 ro ku. 

Po eta, któ ry od 1996 ro ku za cz%!
cz$ sto by wa& w Kar pa czu, za przy ja( -
ni! si$ z To ma szew skim. Spo ty ka li
si$ z miesz ka' ca mi i tu ry sta mi. Po ja -
wi li si$ na ple ne ro wym wie czo rze au -
tor skim. Z bur mi strzem za sta na wia li
si$, czy nie da !o by si$ bu dyn ku dwor -
ca za adap to wa& na cen trum kul tu ry.
To ma szew ski bar dziej wro #ni$ ty
w spo !ecz no#& mia sta, pod kre #la!
w roz mo wach: „Nie je ste #my )l% za -
ka mi, wy bra li #my te stro ny ja ko dru -
g% oj czy zn$.” Za ch$ ca! Ró "e wi cza

MA RIA 
D* BICZ 

Wie rz% w ob co wa nie #y wych i umar $ych w mo jej po ezji.

Ta de usz Ró "e wicz

Ostatnia wola Tadeusza Ró#ewicza
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do prze pro wadz ki. Go spo da rze mia -
sta sprzy ja li te mu po my s!o wi. „Mie -
li by "cie ze mn# za du $o k!o po tów,
zmie sza nia „– $ar to wa! Ró $e wicz.
Ko% czy !y si& wspól ne la ta z To ma -
szew skim. 

Po eta po raz ostat ni od wie dzi! go
w do mu na Wiel ka noc 2001. Za pa mi& -
ta! pi&k n# de ko ra cj& "wi# tecz ne go sto -
!u, por ce la n&. I lal ki sie dz# ce na ka na -
pach.

Wiersz Dom la lek, de dy ko wa ny pa -
mi& ci Hen ry ka To ma szew skie go, ko% -
czy s!o wa mi: Do mek za mkni! to / opie -
cz! to wa no / lal ki za cz! "y umie ra# /.

Po tem od wie dza! je go grób na ma !ym
ewan ge lic kim cmen ta rzu przy "wi# ty ni
Wang. 
'wi# ty nia, jed na z naj wi&k szych

atrak cji tu ry stycz nych re gio nu, po !o -
$o na w Kar pa czu Gór nym przy g!ów -
nej dro dze na 'nie$ k&, ma cie ka w#
hi sto ri&. Drew nia ny ko "ció !ek znad
je zio ra Wang w Nor we gii, za ku pio ny
do zbio rów mu ze al nych kró la pru skie -
go Fry de ry ka Wil hel ma IV, zo sta! ro -
ze bra ny na cz& "ci i w 1841 ro ku prze -
trans por to wa ny do Ber li na. Zna na
z fi lan tro pii w!a "ci ciel ka ziem ska z re -
gio nu je le nio gór skie go Fry de ry ka von
Re den na k!o ni !a kró la do po sta wie nia
"wi# ty ni w jej obec nym miej scu. Uro -
czy ste po "wi& ce nie od by !o si& w 1844
ro ku. Jest te raz pa ra fi# Ko "cio !a
Ewan ge lic ko - Au gs bur skie go w Pol -
sce, któ r# kie ru je ksi#dz dr Edwin
Pech. To ma szew ski na le $a! do pa ra -
fian i wspól nie z Ró $e wi czem za cz& -
li od wie dza( Wang. 

Po eta po lu bi! Kar pacz, tak $e je go
$o na Wie s!a wa ch&t nie tu przy je$ d$a -
!a. Na wi# zy wa !y si& zna jo mo "ci
i przy ja) nie. Pa ni Wie s!a wa prze ka zy -
wa !a do zbio rów Mu zeum Spor tu i Tu -
ryst ki sta tu et ki, dy plo my, od zna cze -
nia, przy zna wa ne po ecie, z któ rych
na je go 80. uro dzi ny po wsta !a ju bi le -
uszo wa wy sta wa, a po tem pa mi#t ki
po zo sta !y ja ko eks po zy cja sta !a. O tej
da ro wi) nie Ró $e wicz po my "la! pew no
ju$ w 1996 ro ku, kie dy z ów cze snym
kon su lem Nie miec we Wro c!a wiu Bru -
no We be rem pierw szy raz od wie dzi!
Mu zeum. Wte dy te$ na wi# za !a si& ser -
decz na wi&) z jej d!u go let nim sze fem
Zbi gnie wem Ku li kiem, któ ry ja ko ro -
do wi ty je le nio gó rza nin, wie dzia!
o Kar ko no szach wszyst ko. Utrwa la!
na "wiet nych fo to gra fiach kra jo bra zy,
flo r&, fau n&, za byt ki i lu dzi. A w 1996
ro ku za cz#! fo to gra fo wa( po et&…
Wte dy jesz cze dy rek tor Ku lik nie prze -
czu wa!, $e z tych zdj&( po wsta nie nie -
zwy k!a kro ni ka po by tów Ró $e wi cza
w Kar ko no szach i, $e 7 lat pó) niej po -
eta po wie rzy mu swój te sta ment, któ -
ry b& dzie prze cho wy wa ny w sej fie
Mu zeum.

Na ra zie po eta s!u cha opo wie "ci
o Kar pa czu i oko li cach. Spa ce ru je, cza -
sem w& dru je da lej, do schro ni ska Sa -
mot nia, na Choj nik. A w ro ku 1997 po -
wsta je po emat Ga w! da o spó$ nio nej
mi "o %ci [pier wo druk w mie si&cz ni ku

&l'sk w 1997 r., r& ko pis w Kar pa czu],
po etyc kie wy zna nie za chwy tu nad gó -
ra mi: „li cz! so bie / 75 lat / i wy pisz wy -
ma luj / za ko cha "em si! w Kar ko no szach
/ któ re ma j' / oko "o 450 mi lio nów lat /”.

Bo ha ter k# II cz& "ci po ema tu jest al pi -
nist ka Wan da Rut kie wicz, zdo byw czy -
ni Mont Eve re stu, uho no ro wa na wy sta -
w# w Mu zeum Spor tu i Tu ry sty ki. Tu
po eta ni zin z Ra dom ska tra fi! na „"lad
jej r& ki” w po sta ci wpi su do kro ni ki Mu -
zeum, ko pi& au to gra fu umiesz cza mi& -
dzy stro fa mi wier sza. Tak po !# cz# si&
w utwo rze oba mu zea, wa$ ne dla Ró $e -
wi cza. Z Mu zeum Za ba wek wyj dzie
na „za la n# s!o% cem uli c&”:

przez mgnienie oka 
zdawa"o mi si! (e zrozumia"em 
up"ywanie czasu i (ycia
(e pozna"em drog! 
do wn!trza matki ziemi
do %mierci […]

i ra zem z Wan d#, któ r# za wo !a po imie -
niu, cho( wie, „ona ju( by "a / umar "a”
po w& dru j# wzd!u$ stru mie nia. 

II

Kar pacz sprzy ja! twór czo "ci. W przy -
ja znym pen sjo na cie Ja skier pa% stwo Ró -
$e wi czo wie czu li si& do mo wo, a kie dy
po eta przy je$ d$a! sam, dba !a o nie go
w!a "ci ciel ka. To pa ni Ja dzia z wier sza
W pen sjo na cie, któ rej g!os d)wi& cza!,
„jak we zwa nie / do $y cia”... i pra cy. 

Tu Ró $e wicz na pi sa! wiersz o oj cu
Dwie sie kier ki, któ ry w!# czy! do to mu
Mat ka od cho dzi [1999]. Pa trz#c na gó -
ry, przy wo !y wa! kra jo bra zy Kar ko no -
szy, ma lo wa ne przez Ca spa ra Da vi da
Frie dri cha, ulu bio ne go ma la rza do by
ro man ty zmu. Pocz tów ka z re pro duk cj#
je go ob ra zu Ko bie ta w oknie sta !a
na biur ku po ety. Na pi sa! wiersz pod tym
sa mym ty tu !em i de dy ko wa! ma lar ce
z Kar pa cza [pier wo druk w &l' sku nr 8].
W Kar pa czu szki co wa! po my s!y ada -

pta cji Le ka rza wiej skie go Kaf ki, po tem
G!o do mo ra, ci# gle z my "l# o To ma -
szew skim. Jed nak obaj wie dzie li, $e
dzie !o je go $y cia – Pan to mi ma – b& d# -
ca naj pierw w buj nym roz kwi cie, tra ci -
!a si !y, po wo li wi& d!a, po dob nie jak cia -
!o mi strza.

Ró $e wicz b& dzie mó wi! o tym
z czu !o "ci# i no stal gi#. Na wie czo rze
au tor skim pod czas Tar gów Ksi#$ ki
w Je ro zo li mie, nie d!u go po "mier ci mi -
ma, Ró $e wicz prze czy ta po "wi& co ny
mu utwór, po nie wa$ „po eta mo (e
uczci# wiel kie go ar ty st!, pi sz'c dla
nie go wiersz.” I po wie jesz cze: „je ste -
%my za baw ka mi skon stru owa ny mi
przez stwór c!, a cza sem ta za baw ka
si! psu je…”

III

Jest 29 kwiet nia 2014 ro ku. Po $e gna -
nie po ety. Eku me nicz ne na bo $e% stwo
$a !ob ne. Przed o! ta rzem w "wi# ty ni
Wang stoi po kry ta kwia ta mi urna. Zbi -
gniew Ku lig za !a mu j# cym si& g!o sem
od czy tu je Ostat ni' wo l! i pro% b! po ety.
Ksi#dz pro boszcz Edwin Pech i ksi#dz
pro boszcz pa ra fii rzym sko -ka to lic kiej
Ze non Stro% od ma wia j# mo dli twy.
W pi&k nym, m# drym ka za niu ks. Pech
przy po mnia! o pew nej w& drów ce, opi sa -
nej w Ewan ge lii "w. *u ka sza [rozdz.
24]: „I oto te go sa me go dnia dwaj z nich
szli do mia stecz ka zwa ne go Emaus…”
Ta "wi# ty nia jest, jak Emaus – po wie -
dzia!. W dal szych roz wa $a niach sub tel -
nie na wi# za! do po ema tu Ró $e wi cza
Na uka cho dze nia, po "wi& co ne go ewan -
ge lic kie mu pa sto ro wi Die tri cho wi Bon -
ho ef fe ro wi, stra co ne mu 9 kwiet nia 1945
ro ku w obo zie we Flos sen bur gu
za udzia! w spi sku prze ciw Hi tle ro -
wi. – „Na lek cjach cho dze nia pro wa -
dzo nych przez po et& Ta de usza Ró $e wi -
cza i pa sto ra Die tri cha Bon ho ef fe ra
uczy my si& sza cun ku dla in nych, god ne -
go $y cia na bez bo$ nym "wie cie. Nie
ma my te$ li czy( na ka r& lub na gro d&.

Hen ryk To ma szew ski i Ta de usz Ró (e wicz przy Mu zeum Za ba wek pod czas pierw szej wi zy ty Po ety
w Kar pa czu, 2 stycz nia 1995 ro ku
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Do !wiad cza" ma my, #e #y cie bez Bo ga

jest mo# li we, ale tak #e te go, #e !y cie

bez Bo ga jest nie mo! li we” – za cy to wa$
za ko% cze nie wier sza Bez.

Mam miej sce na chó rze, obok or ga -

nist ki Ma$ go rza ty Mar ci niak. Jest te#
klar ne ci sta, ucze% gim na zjum w Kar -

pa czu, Mi ko $aj Mar ci nak. Jesz cze

przed roz po cz& ciem na bo #e% stwa

z chó ru po p$y n& $a mu zy ka De bus -

sy’ego, wy ko ny wa na na fle cie. To gra$
Edward Sy tian ko. Prze pra sza, #e mu -

si wyj!": „spie sz& si& do pra cy. Je stem

Bia $o ru si nem, za miesz ka $em tu. Kie -

dy! po zna $em pa na Ró #e wi cza, py ta$
mnie co ro bi& i jak mi si& tu #y je. Roz -

ma wia li !my te# o mu zy ce, wiem #e
lu bi$ De bus sy’ego. Przy je cha $em

z Ko war.”

IV

Jest 24 kwiet nia. Pierw sza rocz ni ca

!mier ci Ta de usza Ró #e wi cza. Sie dz&
na wi dow ni Te atru im. Nor wi da w Je le -

niej Gó rze, cze ka j'c na roz po cz& cie

przed sta wie nia je go „ko me dii nie sce ni -

czej” Akt prze ry wa ny, na pi sa nej w 1963

ro ku. Przed po $u dniem obej rza $am

w Mu zeum Kar ko no skim wy sta w& Cd.

Na uki cho dze nia, z Te ki gra fik Ta de -

usza Ró #e wi cza i Ge ta Stan kie wi cza,

zmar $e go w kwiet niu 2011 wy bit ne go

wro c$aw skie go pla sty ka. Mie si' ca mi

sie dzie li w Dom ku Mie dzio ryt ni ka

przy Ryn ku i pra co wa li nad wy sta w',
któ r' po ka za li w Mu zeum Na ro do wym

we Wro c$a wiu. Te raz ta ko lek cja przy -

je cha $a do Je le niej Gó ry.

Pa trz& na pu st' jesz cze sce n& Te atru.

We wspo mnie niach po ja wia j' si& ob ra -

zy ze spek ta kli Hen ry ka To ma szew -

skie go. Re #y se ro wa$ tu w la tach 70.

Nie za po mnia na Le gen da Wy spia% skie -

go, Sen no cy let niej Szek spi ra, Pe er

Gynt Ib se na… Za chwi l& m$o dzi ak to -

rzy za czn' mó wi" s$o wa mi Ta de usza

Ró #e wi cza. Dzi& ki ilu zji te atru spo tka -

nie Mi ma i Po ety zno wu sta $o si& mo# -
li we. 

W Kar pa czu bli sko sie bie dwie mo gi -

$y. W od da li roz le g$a pa no ra ma Kar ko -

no szy. 

!

22 kwiet nia 2015 ro ku, 13:21

p.s. Je stem nie po cie szo na z po wo du !mier ci Fe lik sa

Net za. Bar dzo Wam wspó" czu j#. Mia "am do Nie go pa r# py -

ta$, mie si% ca mi si# z tym no si "am, nie po mna rad Pa na Ta -

de usza: „nie od k"a daj spraw na zbyt d"u go...” itd.

22 kwiet nia 2015 ro ku, godz. 17:22

Sza now na i Dro ga Pa ni Ma rio!

(…) Ma jo wy „&l%sk” b# dzie dla nas nie zwy k"y: po !wi# ca -

my go w pew nej cz# !ci pa mi# ci Fe lik sa Net za – jak to po -

wie dzia "am, w dniu Je go !mier ci – od szed" ta ki nasz !l% ski

Ró 'e wicz... A tu, dzi# ki Pa ni, ja kie b# dzie mia" pi#k ne s% siedz -

two... To nie by wa "e i chy ba gdzie! Mu prze zna czo ne.

Na ra zie trud no mó wi( o za st% pie niu Fe lik sa kim! in nym

w re dak cji – mi mo cho ro by pra co wa", de cy do wa" o tym, co

li te rac kie w nu me rze. Za st% pi( Go – tyl ko kim? Rów nie obiek -

tyw nym, o ta kim au to ry te cie – za rów no dla m"o dych jak i twór -

ców z do rob kiem. Ni by na zwisk wie le, a tak trud no za st% pi(.
Raz jesz cze dzi# ku j%, pa ni Ma rio za ten tekst i zdj# cia z nie -

zwy k"ym r# ko pi sem Po ety – to wiel ka spra wa dla nas.

)% cz# ser decz no !ci i wy ra zy sza cun ku

Wie s"a wa Ko no pel ska

22 kwiet nia 2015 ro ku, 18:12

Dro ga Pa ni, bar dzo do brze Was ro zu miem. TR po !mier -

ci Tu ro wi cza wy sy "a" z mo je go te atral ne go fak su kon do len -

cje, re da go wa" je w mo jej obec no !ci [mam r# ko pis] i u'y" s"ów,

'e „re dak cja zo sta "a osie ro co na”, chy ba do da" – „do s"ow -

nie”]. Ja przy ja* ni "am si# z Krisz ti n% Ba ba [Ta de usz te' j%
bar dzo lu bil], a Ona z p. Net zem. Zmar "a tra gicz nie 11 kwiet -

nia 2011, nie mo g# si# z tym po go dzi(... Ta de usz te', bo by -

"a dla Nie go sym bo lem wi tal no !ci i wszyst kie go co do bre

na W# grzech. Mam pi#k ne ma te ria "y z ich spo tka$... itd.

By "a w fil mie „Gli wic kie la ta TR”, by "a w Gli wi cach... ja ko dy -

rek tor ka In sty tu tu W# gier skie go wie le dla Pol ski zro bi "a.

O tym, m.in., mia "am po ga da( z p. Net zem, i tak trwa "o, trwa -

"o... Su per, 'e na zy wa li !cie Go &l% skim Ró 'e wi czem. Ta lent

i wiel ka kla sa! Te raz si# wszyst ko po sy pa "o: nie ma Krisz ti -

ny, Fe lik sa Net za, nie ma Ta de usza... wi#c cho cia' o Nich

pisz my, pa mi# taj my Ich! &wiet nie, 'e tak re da gu je cie nu -

mer. I do brze b# dzie pa so wa", ma Pa ni ra cj# ten ma te ria"
o Dwóch &l% za kach z wy bo ru: Mi mie i Po ecie.

Ser decz nie po zdra wiam, "% cz# naj lep sze my !li, trud ne za -

da nia sto j% przed Pa ni% i Ze spo "em Re dak cji.

MD

Z mo jej ko re spon den cji ma ilo wej z pa ni# red. Ma ri% D# bicz 

Dwóch !l" za ków z wy bo ru

Gro by Hen ry ka To ma szew skie go (po le wej) i Ta de usza Ró !e wi cza na cmen ta rzu przy "wi# ty ni

Wang w Kar pa czu
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aj to mie si!c, w któ rym

wio sna z ka pry "ne go

pod lot ka prze ista cza si#
w pi#k n! pan n# o nie co

bar dziej usta bi li zo wa nym cha rak -

te rze. Mo$ na z ni! ju$ na pew ne

te ma ty w mia r# po wa$ nie po roz -

ma wia%. W wiej skim pej za $u ta ka

pan na to cu do. Nic tyl ko pa trze%.
Z re gu &y by wa tak, $e na ta kie cu -

da le piej pa trze%, ni$ z ni mi roz -

ma wia%. Jed nak ostat nio zda rzy &o
mi si# z pew n! rze czy wi st! pan n!
w wio "nie swo ich lat po wa$ nie po -

roz ma wia%. By &o to jesz cze przed

wy bo ra mi, któ rych wy nik gdy mo -

je pi sa nie uj rzy "wia t&o dzien ne

b# dzie ju$ zna ny. – Musz tar da

po obie dzie. – Mach nie r# k! ja ki"
nie cier pli wy czy tel nik. A jed nak

nie. To, o czym mó wi &a ta m&o da

oso ba jest i b# dzie ak tu al ne

przy oka zji wszel kich wy bo rów 

– pre zy denc kich, eu ro pej skich, par -

la men tar nych i sa mo rz! do wych.

Otó$ opo wie dzia &a mi owa pan -

na, z któ r! rów nie przy jem nie po -

roz ma wia%, jak i na ni! pa trze%,
o spo tka niu przed wy bor czym z pew -

nym kan dy da tem, któ re go ani pro -

gram, ani spo sób pro wa dze nia kam -

pa nii zu pe& nie mi nie od po wia da&.
A jed nak m&o dzi lu dzie – stu den -

ci – po trak to wa li go ca& kiem se rio.

Na py ta nie, co w wy st! pie niu by &o
ta kie go atrak cyj ne go, od po wie dzia -

&a bez wa ha nia, $e ona i jej ko le dzy

od na le' li w je go pro gra mie per -

spek ty wy i szan se dla sie bie i oce -

ni li je ja ko re ali stycz ne. Po za tym

cz&o wiek ów za da& so bie trud, $e by

za po zna% si# z pro ble ma mi tej cz# -
"ci swo je go elek to ra tu i za sta no wi%
si#, jak do nie go prze mó wi%. W ka$ -
dym ra zie spra wia& wra $e nie, $e
trak tu je ich po wa$ nie. W pierw szej

chwi li chcia &em mo jej roz mów czy -

ni udzie li% sto sow ne go do mo je go

wie ku po ucze nia. Jed nak ugry z&em

si# w j# zyk, wy s&u cha &em jej re la -

cji, a pó' niej uru cho mi &em na rz!d,

któ ry cza sem s&u $y mi do my "le -

nia. Ana li za te go, co us&y sza &em,

sk&o ni &a mnie do nie we so &ej re flek -

sji: za k&a da j!c na wet spo r! por cj#
de ma go gii, po nie wa$ tak jak nie

ma ró $y bez kol ców, tak trud no so -

bie wy obra zi% dzia &al no"% po li tycz -

n! bez cho% by szczyp ty de ma go gii,

to kto" do m&o dych prze mó wi&
i przed sta wi& im, na wet je "li tyl ko

z po zo ru, ja k!" atrak cyj n! wi zj#. 
Po zo sta li kan dy da ci nie za da li

so bie te go tru du i naj wy ra' niej zlek -

ce wa $y li t# cze"% elek to ra tu. Kil -

ko ro by &o wzgl#d nie m&o dych. Fakt.

Ale po pierw sze tyl ko wzgl#d nie,

a po dru gie ko rzy sta li z po mo cy

su fle rów, któ rym tak $e nie przy -

cho dzi &o na my"l, $e po za sta &y mi

ad re sa ta mi ich pre zen ta cji, jest jesz -

cze kto", o ko go war to za bie ga%.
Te raz, kie dy ko "ci zo sta &y nie tyl -

ko rzu co ne, ale tak $e wi dzi my efekt

te go rzu tu, nie ma ju$ co roz pa -

cza% nad utra t! tych g&o sów. Sta &o
si#. Ani ska za ni z gó ry na nie po -

wo dze nie har cow ni cy po li tycz ni,

ani na d# ci pierw szo li gow cy, a ju$
tym bar dziej zwy ci#z ca, kim kol -

wiek si# oka za&, nie mu sz! so bie

g&o wy za prz! ta% ani prze my "le nia -

mi mo jej zna jo mej, ani jej ko le -

gów. Czy aby na pew no? Dzi" m&o -

dzie$ doj rze wa szyb ko i szyb ko

po dej mu je de cy zje. Ta kie jest wspó& -
cze sne $y cie. Ko lej ne wy bo ry za pa -

sem i kto", ko go zlek ce wa $o no tym

ra zem, nie mu si da% si# zlek ce wa -

$y% po raz ko lej ny. Co wte dy? Nic

wiel kie go. Na st! pi g&# bo ka zmia -

na, po le ga j! ca na wy mia nie gra -

czy; po pra wej stro nie te go do"%
b&ot ni ste go bo iska, w je go cen trum,

a tak $e po le wej. I niech si# nie &u -

dzi pra wi ca, $e znik nie le wi ca. I od -

wrot nie. Ja kie" cen trum tak $e b# -
dzie. Ty le $e gra to czy% si# b# dzie

w ca& kiem in nym sty lu. Czy lep -

szym, wy pe& nio nym kon kre ta mi,

uczci wo "ci! i rze tel no "ci!, te go nie

wiem. Oby tak by &o, cho% ja ko

cz&o wiek bez sk&on no "ci do ha zar -

du, za k&a da% si# nie b# d#. Po dej -

rze wam jed nak, $e znik n! z tej gry

ta kie obec ne te raz w niej ele men ty

jak mar ty ro lo gia, ro dzi co fo bia, grze -

ba nie w $y cio ry sach za mierz ch&ych

przod ków i by% mo $e kil ka in nych.

Z dru giej jed nak stro ny nie po ko i%
mnie b# d! wy cho wan ko wie tzw.

m&o dzie $ó wek ró$ nych par tii. Ucz!
tam bo wiem, oprócz zwy k&ych za -

sad gry po li tycz nej tak $e tro ch#
kunk ta tor stwa, odro bi ny aro gan cji

i pew nej do zy huc py. To si# ju$ da -

je za uwa $y%. Je "li jed nak m&o dzi

wy ci! gn! w&a "ci we wnio ski z wy -

g&u pów obec ne go es ta bli sh men -

tu – to jest ja ka" na dzie ja. G&ów nie

dla nich sa mych, bo po ko le nie ni -

$ej pod pi sa ne go co raz mniej b# -
dzie mie% do po wie dze nia i do zy -

ska nia. Mo $e po za eme ry tu r!.
A za tem kim kol wiek je ste" Pa nie

Pre zy den cie RP – mu zy kiem roc -

ko wym, fe lie to ni st! czy, atrak cyj -

n! ko bie t! (wte dy wo &acz za brzmi

oczy wi "cie Pa ni Pre zy dent, chy ba

$e ja ki" osio& wy lan su je Pre zy dent -

k#, jak pró bo wa no to uczy ni% z mi -

ni str!), a co bar dziej praw do po -

dob ne, cho dz! cym u"mie chem lub

jo wial nym wuj kiem, to wy gl! da

na to, $e dla po ko le nia owej pan ny,

po ko le nia w wio "nie swo ich lat jest

Pan (lub Pa ni) ju$ hi sto ri!.
Na ko niec na szej roz mo wy, kie -

dy o"wiad czy &em, i$ po $ad nym

z kan dy da tów cu dów si# nie spo -

dzie wam, zo sta &em ura czo ny przy -

po wiast k! o or le wy cho wa nym przez

ku ry. Ni by, $e mo je po ko le nie mo -

g&o by la ta% wy so ko, ale… No w&a -

"nie. Trud no o bar dziej traf n! i la -

pi dar n! kry ty k#. Przy j! &em j! wi#c,

jak to si# mó wi, na kla t# i wró ci -

&em do mo jej klat ki, czy li do Gó -

rek, by roz ko szo wa% si# wio sn! nie -

uper so ni fi ko wa n!, czy li "wie $!
zie le ni!, "pie wem ptasz ków, wscho -

dem s&o( ca i in ny mi cu da mi. Zw&asz -

cza $e s! one je dy ny mi, na któ re

mo$ na li czy%. Bo na ta ki, któ ry po -

le ga& by na na pra wie niu dro gi w mo -

im s! siedz twie, to ju$ chy ba nie

bar dzo. Ale mo $e i w ten spo sób

ob ja wia si# ku rze wy cho wa nie. Orze&
wzbi& by si# wy so ko, a po tem wy -

pa trzyw szy swym or lim wzro kiem

in sty tu cj# lub oso b# od po wie dzial -

n!, pi ko wa& by jak ten F16, a je "li
by by &o trze ba, po wta rza& by ten

ma newr do skut ku. Trze ba b# dzie

spró bo wa%. Mo$ li we te$, $e
przy oka zji uda si# co" jesz cze doj -

rze%; co" cze go z okna nie wi da%,
a co war te jest zo ba cze nia. W Gór -

kach, a mo $e i gdzie" da lej. Ni gdy

nic nie wia do mo. 

!
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– By! pan na ostat nich wy bo rach sa mo -
rz" do wych?

– Cho dz! na wszyst kie mo" li we wy bo ry:
i sa mo rz# do we, i pre zy denc kie, i par la men -
tar ne. Dla so cjo lo ga mia r# spo $e cze% stwa
oby wa tel skie go jest uczest nic two w wy bo -
rach. A Pol ska tu taj nie &wie ci przy k$a dem,
nasz re gion rów nie" ni czym si! nie wy ró" -
nia. Do&' po wie dzie', "e w ostat nich wy bo -

rach uzu pe$ nia j# cych do se na tu w okr! gu
nr 75 g$o so wa $o 7 proc. upraw nio nych. To
g$! bo ko pod stan dar do we. Uczest ni cz! w wy -
bo rach z prze ko na niem.

– Czym si# pan kie ru je id"c do urny – na -
zwi ska mi, czy szyl da mi po li tycz ny mi?

– Je &li cho dzi o wy bo ry sa mo rz# do we, to
jed no znacz nie na zwi ska mi, bo znam lu dzi,
któ rzy kan dy du j# na funk cje pre zy den ta

mia sta, czy rad nych. Klu czo w# ro l! od gry -
wa j# do ko na nia za wo do we. To dla mnie bar -
dzo istot ne, co kan dy dat zro bi$ dla mia sta,
naj bli" sze go oto cze nia, swo jej ma $ej oj czy -
zny, zw$asz cza w ta kim wy mia rze pro me -
tej skim, oby wa tel skim, nie prze li cza nym
na z$o tów ki.

– Im mniej par tii tym le piej?
– Tak. Dla te go, "e sa mo rz#d lo kal ny po -

wi nien opie ra' si! na ra cjo nal nych wy bo rach,
umie j!t no &ci ob ra ca nia lo kal nym gro szem
tak sta ran nie, jak to jest tyl ko mo" li we, na ro -
ze zna niu nie po li tycz nych, ale rze czy wi stych,
oby wa tel skich pre fe ren cji zwi# za nych z do -
bro sta nem miesz ka% ców.

– Zwy kle in te res par tyj ny bie rze gó r#
nad in te re sem pu blicz nym. 

– Zw$asz cza tam, gdzie s# mno gie, kon -
ku ren cyj ne par tie, tam po ja wia j# si! in te re -
sy po li tycz ne, per so nal ne sko ki, wsta wien -
nic twa po li tycz ne. A mnie in te re su je
kom pe ten cja, do ko na nia i mo" li wo &ci dal -
szych do ko na%. My &l!, "e wie lu wy bor ców
na po zio mie sa mo rz# do wym do ko nu je ta kich
wy bo rów.

– W re gio nach do mi nu j" jed nak par tie.
Tam sa mo rz" dów nie od da no jesz cze
oby wa te lom. Sej mi ki wo je wódz kie s" za -
baw k" w r# kach funk cjo na riu szy par tyj -
nych.

– Re wo lu cja sa mo rz# do wo -lo kal na by $a
naj bar dziej uda n# re wo lu cj# i trans for ma cj#
w Pol sce. Cie szy my si!, "e na st# pi $a cz! &cio -
wa de po li ty za cja, odej &cie od po li ty ki
na rzecz na zwi ska, kom pe ten cji i do ko na%.
Lu dzie ma j# do bre ro ze zna nie, wie dz#, co
kan dy da ci zro bi li. Na to miast trud no po -
wie dzie', "e by ta kie zin dy wi du ali zo wa ne
wy bo ry obo wi# zy wa $y w wy mia rze re gio -
nal nym. Tam w dal szym ci# gu par tie po li -
tycz ne do mi nu j#, w dal szym ci# gu ko ali cje
par tii de cy du j# o kszta$ cie za rz# du wo je -
wódz twa. Ce sje per so nal ne zwi# za ne s#
z wp$y wem w$a snym po szcze gól nych par -
tii lub ru chów po li tycz nych.

– Gdzie le $y próg utrud nia j" cy przej -
%cie do sa mo rz" du bar dziej kom pe ten cyj -
ne go.

– In te re sy po li tycz ne w spo sób jed no -
znacz ny zde fi nio wa ne s# na po zio mie re gio -
nal nym. Po wiedz my wprost – prze cie", kto
ma w$a dz! w wo je wódz twie ten mo "e wie -
le sta no wisk ob sa dzi', o wie lu in sty tu cjach
de cy do wa'. To gra dla bar dzo wie lu ak to rów
po li tycz nych – o po sa dy, pre sti", pie ni# dze.

– Ci" gle wi#c te ry to rium pod bi te…
– I tak si! dzie je, nie ste ty. 
– Skok na ka s#.
– To brzmi tro ch! pro ku ra tor sko, ale te -

ry to rium pod bi te – tak, z wie lo ma ró" ny mi
in sty tu cja mi re gio nal nej no men kla tu ry, któ -
re mo" na ob sa dzi' i ob j#' wp$y wa mi. Nie
po mi ja$ bym przy tym ele men tów pre sti "o -
wych zwi# za nych z pe$ nie niem ró" nych
funk cji pu blicz nych.

– Rz"d lek ce wa $y sa mo rz" dy, co po ka -
za !y ne go cja cje z gór ni ka mi. 

– Do wie dzia $em si! z prze ka zów me dial -
nych, z nie do wie rza niem przy znam szcze -
rze, "e pa ni pre mier Ewa Ko pacz, przy go -
to wu j#c pro gram dla (l# ska, w$a &ci wie nie
za pro si $a wa" nych, pro mi nent nych dzia $a -
czy, po czy na j#c od mar sza$ ka wo je wódz twa,
a na zwi#z kach za wo do wych, eks per -
tach – tak "e z na sze go re gio nu – i sa mo rz# -
dach lo kal nych ko% cz#c. To by $o za ska ku -
j# ce, "e na le "a $o wpra sza' si! do tych
de bat. 

To z$e my &le nie. Tak, jak fa tal nym by $o
my &le nie o Kom pa nii W! glo wej z po mi ni! -
ciem KHW i JSW. Mia $em na dzie j!, "e cz$o -

Z prof. MAR KIEM S. SZCZE PA) SKIM,
so cjo lo giem z Uni wer sy te tu (l# skie go w Ka to wi cach,

roz ma wia WIE S*AW KO STER SKI
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Bur mi strzo wie
po win ni rz# dzi'
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wiek uczy si! na b"! dach. Ale oka zu je si!,
#e po pe" nia si! po raz ko lej ny te sa me b"! -
dy, po dej mu j$c pró by roz wi$ za nia rze czy bez

udzia "u naj wa# niej szych ak to rów, któ rych te

rze czy bez po %red nio ob cho dz$.
– Pro gram dla !l" ska z udzia #em sa mo -

rz" dów – ta ki ty tu! zna la z!em w in ter ne -

cie. To po ka zu je cha rak te ry stycz ny spo -

sób my "le nia o spra wie. Co to zna czy

z udzia #em? Prze cie# sa mo rz$d ma stwo -

rzy% pro gram.

– Sa mo rz$d jest klu czo w$ in sty tu cj$,
któ ra b! dzie si! po ty ka "a z pro ble ma mi gór -

ni czy mi i post gór ni czy mi. Oczy wi %cie, fi nan -

so wo sam so bie nie po ra dzi, bo to prze kra -

cza je go mo# li wo %ci. Ta kie my %le nie

z udzia !em sa mo rz$ du trze ba od wró ci& – to

ma si! od by wa& z udzia !em eks perc kim i bu -

d#e to wym rz$ du, tak #e zwi$ za nym z fun du -

sza mi UE.

Gór nic two jest or ga ni zmem cho rym, ale

wci$# #y wym. Te 100 tys. lu dzi to wci$# #y -

wy or ga nizm. I te go ty pu maj ster ko wa nie

przy pro gra mie dla 'l$ ska, dla gór nic twa,

na rok, dwa, to nie do pusz czal ne spo so by ra -

dze nia so bie z rze czy wi sto %ci$. 
– Zre zy gnuj my z mno #e nia kosz tów

i za gro #e& w gór nic twie w' gla ka mien ne -

go i po staw my na w' giel bru nat ny. Dla -

cze go (l$sk wci$# wp' dza my w ta kie sy -

tu acje, a gdzie in dziej nie po tra fi my

!y# ka mi w' gla wy do by wa%.
– Jest wie le po wo dów, ale g"ów ny jest ta -

ki, #e es ta bli sh ment po li tycz ny jest prze ko -

na ny, #e pol ska ener ge ty ka, pol skie bez pie -

cze( stwo ener ge tycz ne opie ra si! o w! giel

ka mien ny w pierw szej ko lej no %ci. Trzy ma -

nie si! kur czo wo te go pa li wa nie jest do bre.

W kon se kwen cji cho dzi nie tyl ko o w! giel

bru nat ny, ale tak #e o in ne )ró d"a ener gii, rów -

nie# te od na wial ne. W Pol sce to w dal szym

ci$ gu mar gi nes, oczy wi %cie g"o %ny mar gi nes,

bo si! o tym du #o mó wi.

– Nie ma pan wra #e nia, #e ca !y czas cho -

dzi o elek to rat, g!o sy "wia do mych wy bor -

ców?

– Do k"ad nie tak. Gór ni cy to bar dzo do brze

zor ga ni zo wa na, "a twa do mo bi li za cji, bo te -

ry to rium jest nie wiel kie, gru pa. Naj mar niej

li cz$c 100 tys. gór ni ków plus ich ro dzi ny, do -

ro s"e dzie ci i ko ope ran ci da je na nie wiel kim

skraw ku zie mi kil ka set ty si! cy lu dzi #y j$ -
cych po %red nio lub bez po %red nio z w! gla.

A to klien te la po li tycz na trud na do prze ce -

nie nia. I nie mam #ad nych w$t pli wo %ci, #e
wie le dzia "a( wo bec w! gla ka mien ne go

zwi$ za nych by "o z po li ty k$.
Pre mier Do nald Tusk rok te mu po wie dzia"

w Ka to wi cach, #e nie b! dzie li kwi da cji

ko pal(, nie b! dzie re duk cji za trud nie nia. Nie

zro bi" te go na pod sta wie ra cjo nal nych ana -

liz eko no micz nych, zro bi" to w mo im prze -

ko na niu z po wo dów po li tycz nych. Ci sza, ci -

sza nad gór nic twem, bo da je to kom fort

rz$ dze nia w War sza wie.

– Rz$d mia! spo kój, w!a dze spó! ek do -

bre pen sje, a zwi$z kow cy przy zwo le nie

na kr' ce nie swo ich ge sze ftów. Wszy scy by -

li szcz' "li wi.

– Wszyst ko, co tak funk cjo nu je ma swój

kres. Dra ma tycz nie spa d"y ce ny w! gla, po -

ja wi "y si! zwa "y, po wsta "y po wa# ne de fi cy -

ty we wszyst kich gór ni czych spó" kach.

Do te go gi gan tycz ne uzwi$z ko wie nie. Naj -

lep sza eko no mia nie ud)wi gnie ta kie go

ci! #a ru. Tyl ko nie wol no wy le wa& dziec ka

z k$ pie l$. Zwi$z ki za wo do we s$ nie zwy kle

po trzeb ne. Po win ny pe" ni& po dwój n$ ro -

l! – dba& o do bro za "o gi, ale te# i o kon dy -

cj! fir my #y wi ciel ki. Je %li nie ma w tym rów -

no wa gi, to ro la zwi$z ków jest nie do pe" nio na,

z"a i w"a %ci wie nie zgod na z du chem syn dy -

ka li zmu.

– Bra ku je my "le nia ka te go ria mi fir my,

biz ne su. Jest prze chy le nie w in n$ stro n'.
– W stro n! me dial nych obec no %ci, po ka -

za nia swo je go ra dy ka li zmu.

– Usta wa o zwi$z kach jest nie tkni' ta,

na dal 10 pra cow ni ków mo #e two rzy%
zwi$ zek za wo do wy. W „Si le sii”, któ ra sta -

!a si' lu strem, w któ rym po win no prze gl$ -
da% si' pol skie gór nic two, do ga da no si'
z cze skim w!a "ci cie lem, po ob ci na no przy -

wi le je, ogo ny p!a co we.

– Ale te# za in we sto wa no. To, co przy no -

si "o stra ty i by "o nie ren tow ne oka za "o si! ren -

to we po za in we sto wa niu w kon ku ren cyj no%&
ca "e go przed si! wzi! cia. 

– Kto po wi nien by% go spo da rzem pro -

gra mu dla (l$ ska? Fun du sze trzy ma

rz$d, prze pi sy, któ re trze ba zmie ni%, par -

la ment. Mo #e pie ni$ dze po win ny zej"%
na po ziom re gio nów? 

– Nie ma my sej mu %l$ skie go, nie ma my

mo cy usta wo daw czej (%miech). Jed no znacz -

nie re gion. Ma my do czy nie nia z pew nym

za ska ku j$ cym zja wi skiem. Do ko nu je si! ró# -
nych ce sji upraw nie( na re gio ny, sa mo rz$ -
dy przy jed no cze snej cen tra li za cji fi nan sów.

To pa ra doks na sze go kra ju. Gmi ny otrzy mu -

j$ ko lej ne za da nia, a w %lad za tym nie id$
pe" ne ce sje fi nan so we. To mu si si! zmie ni&.
G"ów nym dys po nen tem po wi nien by& re -

gion, mar sza "ek i przede wszyst kim sa mo -

rz$ dy, któ re w na szym re gio nie ma j$ pro ble -

my z te re na mi po prze my s"o wy mi, nie tyl ko

z gór nic twem. 

– Z tym, co po zo sta !o po ko pal niach sa -

mo rz$ dy sa me so bie nie po ra dz$.
– Tak. Ale je stem prze ciw ny, #e by 'l$sk

by" trak to wa ny uni ka to wo, nad zwy czaj nie

w Rze czy po spo li tej. S$ prze cie# in ne re gio -

ny, któ re ma j$ rów nie# po wa# ne pro ble my,

cho& nie na ta k$ ska l!, jak u nas. Chcia" bym,

#e by pro gram dla 'l$ ska by" pi lo ta #em dla

in nych re gio nów, #e by %my nie ko rzy sta li

z ren ty tej uni ka to wo %ci. 

– Po ja wia j$ si' te# no we zja wi -

ska – przy by wa lu dzi star szych, bez ro -

bo cie w"ród m!o dzie #y, stre fy bie dy.

Tych obo wi$z ków sa mo rz$ dom ci$ gle si'
do k!a da.

– Na wet je %li nie któ re z nich nie s$ usta -

wo wo wpi sa ne w ro l! sa mo rz$ du, to pa pier

swo je, usta wa swo je, a sa mo rz$d z tym i tak

zo sta je. W tej chwi li wiel kim pro ble mem na -

sze go re gio nu jest sta rze nie si! po pu la cji

i wy lud nia nie nie któ rych miast. Arab ska te -

le wi zja Al Ja ze era po ka za "a film By tom
umie ra po wo li. Krót ki, ale po ru sza j$ cy,

by& mo #e prze sad ny. W By to miu w ci$ gu

ostat nich 20 lat uby "o 50 tys. lu dzi. To uby -

wa nie po dat ni ków, mó wi$c j! zy kiem fi skal -

nym. Z punk tu wi dze nia eko no mii miej skiej

wiel ki dra mat.

Ro %nie licz ba bez ro bot nych w%ród ab sol -

wen tów szkó" wy# szych. Jesz cze ca" kiem

nie daw no by" to pro blem mar gi nal ny, ale

od do brych pa ru lat wca le mar gi nal nym nie

jest. M"o dzi lu dzie z aspi ra cja mi zde rzy li si!
z lo kal nym ryn kiem pra cy. To czyn nik wy -

py cha j$ cy ich po za mia sto, re gion, kraj.

I get ta bie dy, wy klu cze nia spo "ecz ne go. S$
w wie lu mia stach na sze go re gio nu. W bo -

ga tym woj. %l$ skim 800 tys. lu dzi #y je

w trud nych wa run kach miesz ka nio wych

i fi nan so wych, w tym dzie ci. A ba na "em jest

stwier dze nie, #e te dzie ci b! d$ bu do wa "y
cha rak ter, ob li cze i pro fil re gio nu.

– Od stra szy to in we sto rów. A to pan po -

wta rza, #e sa mo rz$d po wi nien two rzy% do -

bry kli mat dla biz ne su.

– Mam na dzie j!, #e nie do ko( ca od stra -

szy. S$ prze cie# en kla wy bo gac twa, za mo# -
no %ci. W Ka to wi cach i in nych miej scach.

Ka pi ta" nie chce zde gra do wa nych te re nów,

chce do brze sko mu ni ko wa nych gre en fiel dów

i przy ja zne go kli ma tu biz ne so we go. To

bar dzo wa# ne po j! cie so cjo lo gicz ne. Ozna -

cza szko "!, od dzia" z an giel skim, pub, bo iska

do squ asha, po le gol fo we. Ka pi ta" sta je si!
co raz bar dziej wy bred ny, chce mie& z jed -

nej stro ny zie lo ne po la, z dru giej – bo ga t$
in fra struk tu r!. 

– )e by te spra wy nie roz gry wa !y si' po -

nad na szy mi g!o wa mi trze ba stwo rzy% me -

tro po lie, któ re ma j$ in n$ si !' prze bi cia ni#
po je dyn cze mia sta. Ich brak to du #a
stra ta.

– To bar dzo du #a stra ta. Ze spó", któ rym

kie ro wa "em, przy go to wa" stra te gi! roz wo -

ju me tro po li tal ne go. Spra wa po zo sta "a
w znacz nym stop niu na pa pie rze.

– Nie któ re si !y po li tycz ne bo j$ si' moc -

nych struk tur?

– Oczy wi %cie, #e tak. Je %li b! dzie do fi nan -

so wa na me tro po lia, to na pew no za brak nie

na ob sza ry wiej skie. I ju# pan wie, o ko go

cho dzi. Oba wa przed sil n$ bli sko 2-mi lio -

no w$ me tro po li$ to do sy& czy tel ny ele ment

po li ty ki ko lej nych rz$ dów. Rz$d PO obie -

ca" usta w! me tro po li tal n$. I nie do cho wa" te -

go, mi mo #e ma wszyst kie mo# li wo %ci

do prze pro wa dze nia ta kiej usta wy.

Me tro po lia u"a twi "a by wie le rze czy 

– uczy tel nie nie sie ci szkó", przed szko li,

#"ob ków, uk"a dów ko mu ni ka cyj nych, trans -

por to wych, zw"asz cza je %li s$ przy gra ni cach

po szcze gól nych miej sco wo %ci. Nie ste ty,

wci$# cze ka my na ko lej ne kro ki.

– A Eu ro pa sta je si' co raz bar dziej kon -

ty nen tem re gio nów…

– … i me tro po lii. Nie któ rzy mó wi$, #e
me tro po lie rz$ dz$ %wia tem. Ostat nie ha s"o,

dla mnie nie zwy kle wa# ne, jed ne go z wy -

bit nych so cjo lo gów i po li to lo gów, brzmi:

bur mi strzo wie po win ni rz$ dzi& %wia tem.

Czy li, przed sta wi cie le sa mo rz$ dów.

Je %li po pa trzy si! na sa te li tar ne zdj! cie ku li

ziem skiej no c$, to wi da& wy ra) nie, gdzie pa li

si! %wia t"o. Pa li si! naj in ten syw niej w trzech

miej scach – w re jo nie Bo sto nu i Wa szyng -

to nu, to naj sil niej szy ob szar me tro po li tal ny

%wia ta, w Unii Eu ro pej skiej na te re nie po -

"u dnio wej An glii, Fran cji i Ni der lan dów oraz

w Ja po nii – ko "o To kio, Jo ko ha my i Osa ki. 

Na tym tle na sza me tro po lia pre zen tu je si!
mi zer nie. Trze ba j$ bu do wa& w ko ope ra cji

z Kra ko wem i Ostra w$, wzd"u# nit ki au to -

stra do wej. Tak trze ba my %le&, stra te gicz nie. 

– Po li ty cy wie dz$ o tym do sko na le. Cze -

go wi'c bra ku je, by sen sow niej po uk!a da%
ten nasz ka wa !ek "wia ta.

– Kil ku rze czy. Po pierw sze wo li po li -

tycz nej i odej %cia od par ty ku lar nych in te -

re sów par tyj no -ide olo gicz nych. Nie ka den -

cyj no %ci my %le nia i od wa gi. Od wa gi, #e by

po wie dzie&, #e gór nic two wy ma ga

zmian – ogra ni cze nia za trud nie nia i licz by

ko pal(. Ta ki ele men tar ny typ od wa gi po -

ja wia si! za raz po wy bo rach, bo wte dy od -

wa ga jest naj ta( sza.

– A pie ni$ dze?

– Bez fe nic kie go wy na laz ku nie da si!
wie le zro bi&. *e by jed nak fe nic ki wy na la -

zek zo sta" do brze spo #yt ko wa ny, to naj pierw

mu sz$ by& ta cy lu dzie, o któ rych mó wi "em:

od wa# ni, nie ka den cyj ni, fi ne zyj ni w my %le -

niu o re gio nie. Zna my przy k"a dy fa tal nie wy -

ko rzy sta nych pie ni! dzy, bo nie by "o idei. 

!
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Katowice 
za Schneidera (I)

ro dzi! si" w 1851 r. By! po tom -
kiem pru skich miesz czan
od XVIII wie ku osia d!ych

na Dol nym #l$ sku, sy nem okr" go we -
go rad cy praw ne go i wnu kiem rad cy
dwo ru. Stu dia praw ni cze uko% czy!
na Uni wer sy te cie Wro c!aw skim.
Mia! 39 lat, gdy w taj nym g!o so wa niu
zo sta! wy bra ny na sta no wi sko „pierw -
sze go bur mi strza” mia sta Ka to wi ce.
Z ty tu !em „Er ster Bürger me ister” pro -
gi tu tej sze go ra tu sza prze kro czy! la -
tem 1890 ro ku. Nad Ra w$ czu! si" jak
u sie bie. Od 8 lat w po bli skich My s!o -
wi cach pro wa dzi! kan ce la ri" ad wo -
kac k$. By! za przy si" &o nym bra tem ka -
to wic kiej lo &y „Zum Licht im Osten”.
Mia! tam naj bli& szych przy ja ció!: dr.
Adol fa Ko scha, praw ni ka i ko le g"
z cza sów aka de mic kich, od nie daw na
w ka to wic kim ma gi stra cie pe! ni$ ce go
obo wi$z ki nie p!at ne go bur mi strza, ad -
wo ka ta dr. Hu go Sach sa i je go te 'cia,
mi strza Ri char da Holt ze go, prze wod ni -
cz$ ce go ra dy miej skiej, któ ry Schne ide -
ro wi za pew ni! re ko men da cj" i po par cie
w wy bo rach. 

„Holt ze wpad! na po mys!, aby za pro -
po no wa( mi t" po sa d". – wspo mi na! dr
Au gust Schne ider. – By !em za przy ja) -
nio ny z je go zi" ciem. Na je go za py ta -
nie za pew ni !em, i& do star cz" mo je po -
da nie o urz$d pod wa run kiem, &e
zo sta n" wy bra ny bur mi strzem bez g!o -
sów sprze ci wu. Tak si" te& sta !o. Po -
za jed n$ nie za pi sa n$ kart k$, wszyst kie
in ne g!o sy zo sta !y na mnie od da ne. Ten
jed no my'l ny wy bór przy j$ !em i 4 sierp -
nia 1890 ro ku wpro wa dzo ny zo sta !em
na no wy urz$d.”

Na kra w! dzi wie ków

S!u& bo we miesz ka nie mia! w ra tu -
szu – w Ryn ku pod nu me rem 10.

Z je go okien, trzy ra zy w ty go dniu
ogl$ da! t!u my #l$ za ków kr$ &$ cych po -
mi" dzy stra ga na mi miej skie go jar mar -
ku, ka mie ni ce naj za mo& niej szych 
miej sco wych *y dów: Alt man nów
i Fröli chów, ju& pra wie pó! wie ku li cz$ -
ce ho te le „We lta” i „De Prus se” a tak -
&e per spek ty w" Grund man n stras se
(obec nie 3 Ma ja), za czy na j$ c$ przy po -

mi na( han dlo we o'rod ki kre so wych
miast wil hel mi% skiej rze szy. 

Mu ni cy pal na wspól no ta li czy !a wte -
dy po nad 16 ty si" cy oby wa te li. 

Ja ko szef ma gi stra tu pra co wa!
przez 12 lat. Ten okres w dzie jach mia -
sta ucho dzi za prze !o mo w$ i z!o t$ er".
Na kra w" dzi stu le ci po mi" dzy 1890
a 1902 Ka to wi com przy by !o wie le bu -
dow li utrwa la j$ cych ich miej ski wi ze -
ru nek. W tym cza sie wy bu do wa no:
gmach no we go gim na zjum kla sycz ne -
go, a vis á vis wy ro s!a bli) nia czo
do nie go po dob na Wiel ka Sy na go ga.
O'wia tow cy za ini cjo wa li dzia !al no'(
gim na zjum re al ne go, otwar to szko !" rze -
mios! bu dow la nych a uno wo cze 'nio ny
za k!ad k$ pie lo wy, za pra sza! do kry tej
p!y wal ni – je dy nej na Gór nym #l$ sku.
Przy obec nej uli cy Fran cu skiej od da no
do u&yt ku no wy szpi tal, eu ro pej skim
kom for tem i wy twor n$ ga stro no mi$
za czy na !y ku si( do pie ro co otwar te
ho te le: Grand oraz Deut sches Haus. 

W 1897 ro ku Ka to wi ce in kor po ro wa -
!y pi"( s$ sia du j$ cych z ni mi gmin.
Licz ba miesz ka% ców prze kro czy !a
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Wi dok na Au gust Schne ider -Straße od stro ny ryn ku, po pra wej !a" nia, sy na go ga i gim na zjum.
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próg 25 ty si! cy. Zgod nie z or dy na cj"
miej sk" uzy ska #y sta tus mia sta wy dzie -
lo ne go na pra wach po wia tu. Po sze rzy -
#y si! kom pe ten cje Schne ide ra, któ re mu
te raz przy s#u gi wa# ty tu# nad bur mi strza. 

Za je go ka den cji za go spo da ro wa no
znacz n" cz!$% te re nów po daw nym sta -
wie Ku& ni czym. Ewi dent nie zmie ni# si!
pej za' daw nej uli cy zwa nej „am Ra wa -
bach” oraz „Ufer stras se”. Dzi$ jest to re -
jon uli cy Mic kie wi cza. Na po cz"t ku stu -
le cia sta# si! naj bar dziej no wo cze snym
frag men tem miej skiej za bu do wy.
Na cze$% oj ca mia sta, no w" ar te ri!, a'
do 1922 ro ku ka to wi cza nie na zy wa li:
Au gust Schne ider stras se.

Bu dy nek daw ne go ho te lu De Prus se
wraz z bro wa rem na za ple czu od stro ny
uli cy $w. Ja na pod da no prze bu do wie;
od 1899 ro ku je go wn! trza za cz! #y pe# -
ni% funk cj! biur i sal kon fe ren cyj nych no -
we go ra tu sza; tu taj zna laz# si! ga bi net
i kan ce la ria Schne ide ra; sa l! po sie dze(
ka to wic kich raj ców za li cza no do pi!k niej -
szych na )l" sku. In we sty cje sta wa #y si!
wi zy tów ka mi Ka to wic i de cy do wa #y
o ich miej skim, dwu dzie sto wiecz nym wy -
gl" dzie god nym sto li cy po wia tu. 

B! d"c na eme ry tu rze Schne ider wspo -
mi na#: „Z na tu ry je stem bar dzo szcze -
ry. Roz ma wia j"c z lud& mi, rzad ko kie -
dy po wstrzy my wa #em si! od mó wie nia
praw dy. W szcze gól no $ci ja ko bur -
mistrz i ad wo kat otwar cie przed sta -
wia #em swo je po gl" dy, ni gdy nie sto so -
wa #em 'ad nych sztu czek ad wo kac kich
ani for te li dy plo ma tycz nych – i naj cz! -
$ciej do brze na tym wy cho dzi #em.
K#am stwa by #y rzad ko $ci" i tyl ko w ra -
zie ko niecz no $ci. Na to miast roz wi n" #em
zdol no$% do ro bie nia in te re sów, któ ra
od da #a mi istot n" przy s#u g! w dzia #a niu
dla do bra Ka to wic.”

W 1902. uzy ska# awans na sta no wi -
sko taj ne go rad cy ce sa rza Wil hel ma II.
Opu $ci# Ka to wi ce i prze niós# si! do Ber -
li na. Po tem miesz ka# we Wro c#a wiu,
przez pe wien czas w Cie pli cach u stóp
Kar ko no szy, a na st!p nie w Dre& nie. Tam
zmar# w 1929. 

W zbio rach MHK znaj du je si!
wspó# cze $nie ma lo wa ny por tret oraz
pa mi"t ko wa pla kie ta z po pier siem
nad bur mi strza, któ ry or ga ni zu j"c 'y cie
bur 'u azyj nych Ka to wic wzo ro wa# si!
na rzym skich pro kon su lach i re ne san -
so wych po de stach. By# wier ny de wi zie:
„Prze sz#o$% trwa wiecz nie”.

Zmia na war ty

Wpierw szych mie si" cach urz! do wa -
nia Schne ide ra, Ka to wi ce $wi! to -

wa #y swo je 25-le cie. Ja ko szef ma gi stra -
tu, na wnio sek raj ców wy ró' ni# naj bar dziej
za s#u 'o nych miesz ka( ców. Ty tu #em ho -
no ro we go oby wa te la Ka to wic ob da ro wa#
dr. Adol fa Gold ste ina, rad ne go od 1866 r.
i wi ce bur mi strza w la tach 1888-1889,
w tym cza sie ob cho dz" ce go tak 'e srebr -
ny ju bi le usz pra cy le kar skiej. Po dob -
nym za szczy tem uho no ro wa# Elia sza
Sach sa, kup ca, pierw sze go ka to wic kie go
ban kie ra, fi lan tro pa, mi #o $ni ka pi!k nych

Ka to wic, nie szcz! dz" ce go ener gii ani pie -
ni! dzy na ukwie ca nie i za drze wia nie
miej skich skwe rów. Do gro na ho no ro -
wych oby wa te li wszed# Ot to Men zel,
dy rek tor ko pal ni, d#u go let ni rad ca i wi ce -
bur mistrz w la tach 1882-1888.

Za czy na #y si! la ta pro spe ri ty. Ka to wi -
ce prze 'y wa #y swo j" la Bel le épo que.
Na te re nie po wia tu miesz ka #o 120 ty si! -
cy oby wa te li. W#a dz! w osiem na sto ty -
si!cz nym mie $cie spra wo wa li ju ry $ci.
Wzra sta #y ob ro ty han dlo we mia sta i przy -
cho dy ma gi stra tu. Otwie ra# si! ko lej ny
roz dzia#. Bo ha te ro wie po przed nich od -
cho dzi li w stre f! cie nia. 7 li sto pa da 1890
ro ku zmar# Ka zi mierz Ski ba, przed ostat -
ni so# tys wsi Ka to wi ce, ostat ni na tym sta -
no wi sku re pre zen tant s#o wia( skich,
ch#op skich ro dów. Za po nad dwa mie si" -
ce zmar# Ri chard Holt ze. Tak na fo te lu mi -
strza lo 'y ma so( skiej jak i na sta no wi sku
prze wod ni cz" ce go Ra dy Mia sta za st" pi#
go zi!% ad wo kat Hu go Sachs. 

Ne sto rem w$ród ka to wic kich no ta bli
po zo sta# przy ja ciel Holt ze go, in'. Edward
Nack, ja ko adept do warsz ta tu sztu ki kró -
lew skiej wpro wa dzo ny jesz cze w Tar -
now skich Gó rach. Stam t"d wy wo dzi li si!
pierw si ka to wic cy far ma zo ni. 25 wrze -
$nia 1893 ro ku ob cho dzi# 25-le cie s#u' -
by wol no mu lar skiej. Z tej oka zji, dr
Sachs no wy mistrz lo 'y, w imie niu
wszyst kich bra ci, na bio drach ju bi la ta za -
wi" za# pro sto k"t ny, bia #y far tuch z b#! -
kit n" la mów k" i srebr n" cy fr" „25”.

Plac dwóch bur mi strzów

W1894 ro ku Schne ider prze pro wa -
dzi# si! do pa #a cu Gold ste inów

przy Wil helm splatz (obec nie plac Wol -
no $ci). Roz le g#y plac na zy wa no no wym
Ryn kiem (Neue Ring) a pla no wa ne tu
osie dle Ce sar skim Przed mie $ciem. Do -
pie ro od cza sów fi ne de si*cle’u Ka to -
wi ce za cz! to wy mie nia% w$ród wi!k -
szych miast ce sar stwa. 

Od 1893 r., przy mod nym pla cu
pod dwój k", w ka mie ni cy Sa lo mo na

Wie ne ra, miesz ka# tak 'e dr Adolf Kosch,
przy ja ciel Schne ide ra, je go za st!p ca, pro -
ku ra tor po wia to wy, pre zes ka to wic kie go
S" du Rze mie$l ni cze go i prze wod ni cz" cy
ko mi sji do spraw po dat ku do cho do we go. 

Tam w#a $nie, w po #o wie dro gi po mi! -
dzy do mo stwa mi ka to wic kich bur mi -
strzów, je sie ni" 1898 ro ku, w cen trum
owal nie ufor mo wa ne go skwe ru ob sa -
dzo ne go grz"d ka mi kwia tów i szpa le -
ra mi ozdob nych krze wów, nie miec cy
mo nar chi $ci usta wi li pie de sta# z czer wo -
ne go gra ni tu, a na nim spi 'o we po s" gi
Ce sa rza Wil hel ma I Bia #o bro de go, zwa -
ne go „ksi! ciem kar ta czy” i je go sy na
kron prin za Fry de ry ka III. Na zy wa li go
„Zwei Ka iser -Denk mal” – po mnik
dwóch ce sa rzy. Ca #y ten skwer i je go
oto cze nie, 'ar tow ni sie prze chrzci li
na „plac dwu bur mi strzów”.

Ma so ni i ha ka ty !ci

Oby dwaj oj co wie mia sta, tak jak
ich po przed nik bur mistrz Rüppel,

by li wol no mu la rza mi – bra% mi lo 'y
„Zum licht im osten”, za #o 'o nej przez
dr. Holt ze go. In te gro wa #a ka to wic kie eli -
ty. Prócz oka za #ej, sty lo wej $wi" ty ni
wznie sio nej nad brze giem Ra wy, gdzie
ce le bro wa li wa' niej sze uro czy sto $ci,
mie li tak 'e lo '! klu bo w" przy obec nym
pla cu Wol no $ci 4. W ka' dy czwar tek o 8
wie czo rem wy g#a sza li od czy ty i dys ku -
to wa li. 

W mie $cie funk cjo no wa #a jesz cze
jed na lo 'a ty pu nie miec kie go – Ka iser -
-Fri drich -Lo ge (Lo 'a ce sa rza Fry de ry -
ka). Na le '" cy do niej bra cia ob ra do wa -
li w ho te lu „Zur Post” przy uli cy
Pocz to wej. 

W po dob nym sto wa rzy sze niu zrze sza -
j" cym tyl ko +y dów spo ty ka li si! bra cia
lo 'y „Con cor dia”. W 1894 r., $wi" ty ni!
prze nie $li do po miesz cze( no we go ho -
te lu „Ka iser hof” przy Sta wo wej 19. 

Przy ce sar skim pla cu mia# sie dzi b!
Deut scher Ost mar ke nve re in (Nie miec -
ki Zwi" zek Kre sów Wschod nich), os#a -
wio na „ha ka ta”. W Ka to wi cach mia #a
swój od dzia# od 1894 r. 

W trzy dzie sto ty si!cz nym mie $cie by -
#o wte dy za re je stro wa nych 59 or ga ni za -
cji po li tycz nych, spo #ecz nych, spor to -
wych, ar ty stycz nych itp. 

Gdy za p"o n# "a pierw sza $a rów ka

W1893 r. nad uli ca mi $ród mie $cia
kró lo wa #y ga zo we, mru ga j" ce la -

tar nie. By #o ich po nad 150. W miesz ka -
niach p#o n! #y pal ni ki ku che nek i pie ców
ga zo wych. O $wie tle elek trycz nym
mo' na by #o tyl ko po czy ta% w ga ze tach
al bo po ga da% ze zna jo my mi wra ca j" cy -
mi z Pa ry 'a czy Lon dy nu.

Od 1894 ro ku w in sty tu cjach pu -
blicz nych i w do mach naj za mo' niej -
szych miesz ka( ców Ka to wic za p#o n! #y
pierw sze lam py elek trycz ne i roz dzwo -
ni #y si! te le fo ny. Na )l" sku by #y to nad -
zwy czaj ne cu da tech ni ki wkra cza j" ce
do naj bo gat szych i naj bar dziej ele ganc -
kich sa lo nów na sze go kon ty nen tu. Po -

Au gust Schne ider, bur mistrz Ka to wic 1890-1903.

Zdj! cie po cho dzi z: Georg Hof f mann „Hi sto ria

Mia sta Ka to wi ce”, Mu zeum "l# skie 2003
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cz!t ko wo ener gi" wy twa rza no na po trze -
by lo kal ne u#yt kow ni ków. Pierw szym
wy twór c! elek trycz no $ci na te re nie dzi -
siej szych Ka to wic by %a ko pal nia „Fer -
dy nand”, w%a sn! elek trow ni! dys po nu -
j! ca od 1893 ro ku. Roz po czy na %a si"
epo ka elek try fi ka cji. 

Do pie ro od 1898 r. sta %! do sta w"
pr! du Ka to wi com za pew ni %a elek trow -
nia Cho rzów. By% prze sy %a ny sie ci!
ka blo w!. 

Do otwar te go w 1899 ro ku „Grand
Ho te lu”, ka to wi cza nie za cho dzi li nie tyl -
ko na „re& skie” i „w" grzy na” ale tak #e
aby po dzi wia' pierw sz! w mie -
$cie – win d" elek trycz n!. Ko lej -
na – od 1902 ro ku – wo zi %a klien tów
pierw sze go w mie $cie Do mu Han dlo we -
go bra ci Geo r ga i Ar tu ra Ba ra schów.
Mie $ci% si" w dwu pi" tro wym bu dyn ku
przy obec nej uli cy 3 Ma ja nr 9. 

Elek trycz ne o$wie tle nie ka to wic kich
jezd ni i tro tu arów po ja wi %o si" sto sun ko -
wo pó( no. Do pie ro w 1907, ja ko pierw -
sze w mie $cie nad ele wa cj! Te atru Miej -
skie go za pa li %y si" $wie ce Ja b%ocz ko wa
b" d! ce uno wo cze $nio n! wer sj! lamp %u -
ko wych. Dwa la ta pó( niej, ko lej ne dwie
za in sta lo wa no na po bli skich ka mie ni cach.
W 1910. nad Ryn kiem i wy cho dz! cy mi
st!d uli ca mi za pa la %y si" ju# 44 lam py
elek trycz ne. Nie ba wem nad wi try na mi
skle pów, ka wiar ni i re stau ra cji roz b%y s%y
neo no we re kla my. Jed nym z bar dziej ak -
tyw nych przed si" bior ców elek try fi ku -
j! cych o$wie tle nie ulic i do mów ów cze -
snych Ka to wic by% in#. Kurt Si win na,
naj m%od szy z sy nów s%yn ne go ksi" ga rza
i wy daw cy. Ro dzi %a si" le gen da naj -
pi"k niej ilu mi no wa ne go mia sta nie miec -
kiej la Bel le épo que. Ja sno jak w dzie& by -
%o na g%ów nych uli cach – dzi$ no sz! cych
na zwy: War szaw ska, Ry nek, 3 Ma ja,
Dwor co wa, Sta wo wa, $w. Ja na, Mic kie -
wi cza itd. – ale do pie ro w ostat nim ro ku
przed wy bu chem wiel kiej woj ny!

La ta ren ki z ga zo wy mi #ar ni ka -
mi – w licz bie po nad 700 – wci!#
o$wie tla %y bocz ne i pe ry fe ryj nie po %o #o -
ne uli ce. 

Tram wa je w! sko to ro we

W1892 ro ku bur mistrz Schne ider
do ko na% uro czy ste go otwar cia

pierw szej li nii tram wa jów kon nych
na li nii Ka to wi ce – Za %" #e, pó( niej ob -
s%u gi wa nej przez tram waj pa ro wy,
a od 1898 r. elek trycz ny, b" d! cy zwia -
stu nem wiel ko miej skiej ko mu ni ka cji.
Je den z przy stan ków znaj do wa% si"
na ukwie co nym skwe rze przy pla cu
dzi$ zwa nym – Wol no $ci. W tym cza -
sie us%u gi prze wo zo we $wiad czy %y
te# kon ne omni bu sy fir my Aloj za Ba -
ro na ob s%u gu j! ce tra s" Ka to wi ce Lau -
rahütte – Sie mia no wi ce. Po nad to uli -
ca mi mia sta kur so wa %o kil ka dzie si!t
do ro #ek po wo #o nych przez fia krów 
– w tym dwie pa nie: He le n" Schmidt
oraz Id" Tre ister. Ka# da do ro# ka mia -
%a urz" do wo za twier dzo ny nu mer bocz -
ny. Po sto je znaj do wa %y si" obok dwor -
ca ko le jo we go, w Ryn ku przed
ho te lem „We lta”, przy Sta wo wej
u zbie gu z dzi siej sz! 3 Ma ja oraz
przy dzi siej szej Ka mien nej w po bli #u
s! du i wi" zie nia.

Pierw szy ka to wic ki tram waj trak cji
pa ro wej po je cha% z przy stan ku obok
hu ty Mar ta, przez We% no wiec do Sie -
mia no wic a wi"c dzi siej sz! ale j! Kor -
fan te go, sprzed „Su per jed nost ki”
w kie run ku p" tli „S%o necz na”. Wa go -
ni ki po to rach sze ro kich na nie ca -
%e 80 cen ty me trów ci! gn" %a dy mem
i pa r! bu cha j! ca lo ko mo tyw ka. By %y
mniej wi" cej o po %o w" w"# sze od tych
po ja kich p" dz! dzi siej sze tram wa je.
In au gu ra cyj ny prze jazd na st! pi%
w przed dzie& no cy syl we stro wej
dnia 30 grud nia 1896 ro ku. 

Tram waj elek trycz ny (nie ste ty, te# w! -
sko to ro wy) po je cha% t! tra s! w nie ca %e
dwa la ta pó( niej – 3 pa( dzier ni ka 1898.

Od 25 li sto pa da tam te go ro ku, z przy -
stan ku przed hu t! Mar ta, elek trycz -
nym tram wa jem wzd%u# szo sy Kró -
lew sko huc kiej (obec nie: Cho rzow skiej),
przez D!b je( dzi %o si" tak #e a# pod hu -
t" Bi smarc ka, tam gdzie dzi siaj znaj du -

je si" cen trum Cho rzo wa. Po dró# trwa -
%a 30 mi nut.

Ko lej n! li ni" tram wa jo w! zbu do wa -
no na tra sie ze )wi" to ch%o wic, przez Za -
%" #e i Ka to wi ce do My s%o wic. Pierw szy
od ci nek z Ka to wic do Za wo dzia by%
czyn ny ju# w sierp niu 1898. a na st"p ny
w kil ka ty go dni pó( niej. Pro wa dzi%
z ka to wic kie go Ryn ku przez Za %" #e
do Haj du ków. Mia% trak cj" elek trycz n!,
ale je( dzi% po w! skich to rach. Bu do w"
ostat nich od cin ków tra sy %! cz! cej )wi" -
to ch%o wi ce z My s%o wi ca mi uko& czo no
w pa( dzier ni ku 1900. Od tej po ry ka to -
wic ka tra sa „W -Z” sta %a si" g%ów n!
i naj bar dziej no wo cze sn! ar te ri! mia sta.
Ostat ni! li ni" tram wa jo w! sprzed gma -
chu ka to wic kiej pocz ty do Par ku Po %u -
dnio we go (obec nie: Ko $ciusz ki) wy bu -
do wa no w czerw cu 1912. Wcze $niej
ob s%u gi wa% j! omni bus kon ny re stau ra -
to ra Bu gli, któ ry w par ku mia% go spo d".

W tam tych cza sach ka# da z pi" ciu li -
nii tram wa jo wych (po dob nie jak me tro
w No wym Jor ku czy Bu da pesz cie) by -
%a ozna czo na ko lo ry stycz nie, a nie cy -
fra mi. Do Sie mia no wic spod hu ty „Mar -
ta” je( dzi %o si" „czer wo n!”; z pla cu
Wil hel ma (dzi$ Wol no $ci) do My s%o -
wic – „bia %!”; sprzed ra tu sza przy Pocz -
to wej do Par ku Po %u dnio we go „bia %!”;
z Ryn ku do By to mia przez )wi" to -
ch%o wi ce – „nie bie sk!”, ale z przy -
stan ku pod „Grand Ho te lem”, przez
Cho rzów „bia %!”. A# do lat 20. XX wie -
ku ka to wic kie tram wa je (za wy j!t kiem
kur su j! cych na tra sie do Par ku Po %u dnio -
we go) by %y nie co ar cha icz ny mi, ale
uro kli wy mi w! sko to rów ka mi – atry bu -
ta mi pro win cjo nal ne go kra jo bra zu. 

Co dzien no"#

Wlip cu 1892 przy Gar ten stras se
(obec nie Ko ziel skiej) wy bu do -

wa no pierw sz! miej sk! uboj ni". Te raz
zwie rz" ta do wo #o no wa go na mi po spe -
cjal nie do pro wa dzo nej bocz ni cy ko le -
jo wej. Daw niej sta da krów, wo %ów
i cie l!t prze ga nia no uli ca mi Ka to wic.
Na fur man kach do wo #o no po kwi ku j! -
ce wie prz ki i pro sia ki, po be ku j! ce ko -
zy, owce i ba ra ny. W s! siedz twie rze( -
ni dla miesz ka& ców mia sta zo sta%
otwar ty sklep mi" sny ze $wie #y zn!.

W na st"p nym ro ku przy udzia le bur mi -
strza od da no do u#yt ku no wo cze sny
gmach Urz" du Pocz to we go – naj wi"k szy
w re jen cji opol skiej. Tu taj tra fia %a ko re -
spon den cja i pacz ki. Na pocz to wej do ko -
ny wa no wy p%a ty wy na gro dze& gór ni -
czych prze sy %a nych prze ka za mi. St!d
mo# na by %o wy s%a' pie ni! dze do miej sco -
wo $ci w od le g%ych za k!t kach $wia ta.
Przyj mo wa no pre nu me ra t" kra jo wych
i za gra nicz nych cza so pism. W gma chu
znaj do wa %o si" 12 %! czy te le gra ficz nych
i 132 te le fo nicz ne re ali zu j! ce oko %o
trzech ty si" cy po %! cze& na do b". W 1894
r. uka za %a si" pierw sza ka to wic ka ksi" ga
ad re so wa z nie licz ny mi jesz cze nu me ra -
mi sta cji te le fo nicz nych.

!

Frag ment Schloßstraße, na pierw szym pla nie „Grand ho tel Wie ner”, za nim eklek tycz na ka mie ni -

ca nr 5 Lu isa Da me.
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Wo je wódz two
!l" skie i je go

iko ny: trwa #o!$
i prze mi ja nie?

• Po chwa !a prze my s!u: ar chi wum 
i no wo cze sno"# 

Bli sko dwie !cie lat te mu fran cu ski fi lo zof,
wspó# twór ca no wo cze snej so cjo lo gii, Clau -
de Hen ri de Sa int Si mon og#o si# pra c% za ty -
tu #o wa n" Ka te chizm in du stria li stów
(1823-1824). Z pa sj" opi sy wa# w niej dwie
ka te go rie spo #ecz ne: war stwy nie pro duk -
tyw ne i pro duk tyw ne. Do pierw szej za li czy#
przed sta wi cie li ary sto kra cji i szlach ty, woj -
sko wych, urz%d ni ków pa& stwo wych, praw -
ni ków i wresz cie ren tie rów. Do dru giej z ko -
lei – prze my s#ow ców i ro bot ni ków. Wra cam
do tych ar cha icz nych i ana chro nicz nych idei
nie przy pad ko wo. Tak jak po re wo lu cyj na
Fran cja, za cho wu j"c wszel kie pro por cje, po -
trze bo wa #a no we go otwar cia roz wo jo we go,
tak jest ono nie odzow ne w przy pad ku wo je -
wódz twa !l" skie go. I w#a !nie tym no wym
im pul som zmian po !wi% cam fe lie ton, pod kre -
!la j"c, 'e do ty czy on ca# kiem no we go
uprze my s#o wie nia w dwóch naj bli' szych
de ka dach XXI stu le cia.

• Ko pal nie: re gio nal ne utra pie nie 
czy szan sa?

W pierw szej ko lej no !ci war to, i na le 'y,
stra te gicz nie zde fi nio wa$ los gór nic twa w% -
glo we go. Wie lo let nie pie l% gno wa nie po li tycz -
nej ci szy nad ko pal nia mi oraz osten ta cyj ne
pu dro wa nie w% gla spo wo do wa #y dra ma -
tycz ne na war stwie nie pro ble mów spo #ecz -
nych, fi nan so wych, lo gi stycz nych w bran 'y.
A ta wci"' da je za trud nie nie bli sko stu ty si"c -
om lu dzi. O nie pra cu j" cych 'o nach, ucz" cych
si% dzie ciach i za le' nych ko ope ran tach na -
wet nie wspo mi nam. W% giel za pew ne ju' ni -
gdy nie b% dzie czar nych z#o tem, opra wio nym
za wo do w" mi to lo gi" ro dem z re al ne go so cja -
li zmu. Ju' daw no sta# si% to wa rem na lo kal -
nym, re gio nal nym i glo bal nym ryn ku. Cza -
sem to wa rem nie sprze da wal nym, za le ga j" -
cym, jak wy rzut su mie nia na przy ko pal nia -
nych ha# dach. Ale bran 'a ma przed so b"
jesz cze kil ka de kad funk cjo no wa nia pod
wa run kiem, ze spro sta kon ku ren cji ta nie go
w% gla z Ro sji, Ka na dy, Au stra lii czy eg zo -
tycz ne go Mo zam bi ku. Ko niecz ne s" od -
wa' ne de cy zje w#a !ci ciel skie ze stro ny
pa& stwa i ko lej nych je go po li tycz nych ema -
na cji – rz" dów RP. Z trzy dzie stu fe dru j" cych
ko pal& zo sta nie za pew nie kil ka, co naj wy 'ej
kil ka na !cie, a za trud nie nie w tej sym bo licz -
nej dla re gio nu bran 'y spad nie w naj bli' szych
dwóch de ka dach o po #o w%, do po zio mu
50-60 ty si% cy gór ni ków i wzmoc nio nych do -
zo rem oraz pra cow ni ka mi na po wierzch ni.

• Ma gicz ne s!o wo: re in du stria li za cja

Naj le piej na wet roz wi ja ny sek tor us#ug nie
mo 'e obej!$ si% bez ko lej nej fa li uprze my -
s#o wie nia re gio nu. I nie cho dzi tu taj o nie -
mo' li wy w isto cie po wrót do sta lo wej i w% -
glo wej po t% gi wo je wódz twa, ale o stwo rze -
nie sprzy ja j" cych wa run ków i przy ja zne go
kli ma tu biz ne so we go dla in we sto rów, za rów -
no kra jo wych, jak i za gra nicz nych. Po sia da -
j" cych ka pi ta# i po mys# na zy skow ne je go
ulo ko wa nie. Tyl ko le wi tu j" cy ma rzy cie le,
mo 'e z ob ra zów Mar ca Cha gal la, za k#a da -
j", 'e ka pi ta# kie ru je si% sym pa ti" wo bec
miesz ka& ców re gio nu, a nie ra chun kiem
eko no micz nym. Jest oczy wi !cie ina czej i tak
szyb ko jak to jest mo' li we na le 'y wy sto so -
wa$ za pro sze nie do in we sto rów zwi" za -
nych nie ty le z mon tow nia mi sa mo cho dów
czy in nych uten sy liów ma so wych, ale ta kich,
któ rzy za mie rza j" an ga 'o wa$ wy kszta# co ne
i kre atyw ne umy s#y re gio nu. By #o by naj le -

piej gdy by to Bill Ga tes i je mu po dob ni do -
ce ni li in we sty cyj nie wo je wódz two !l" skie
i do strze gli, 'e jest to zie mia przy ja zna no wo -
in du strial ne mu my !le niu. Po cz" tek zo sta#
zro bio ny, a Ka to wic ka Spe cjal na Stre fa Eko -
no micz na jest do brym te go przy k#a dem. 

• Me tro po lia – prze rwa ny sen o szpa dzie

Nie zwy kle wa' nym przed si% wzi% ciem
stra te gicz nym w wo je wódz twie !l" skim
i ka to wic kiej ko nur ba cji jest pro spek tyw ne
my !le nie o Kra ko wi cach. Za dwa dzie !cia lat,
bez wzgl% du na am bi cje pre zy den tów miast
i an ty me tro po li tal ne po sta wy ko lej nych for -
ma cji po li tycz nych rz" dz" cych RP, praw do -
po dob nie spo #ecz nym fak tem sta nie si% mia -
sto Kra ko wi ce. Dy stans dzie l" cy Kra ków
i Ka to wi ce zmniej szy si% za sad ni czo, a do te -
go sym bo licz ne go tan de mu miej skie go oraz
in nych o!rod ków gór no !l" skich i za g#% -
biow skich do #" czy rów nie' cze ska Ostra wa.
Kra ko wi ce sta n" si% jed n" z dwóch naj wi%k -
szych me tro po lii RP, obok (o dzia wy,
czy li po #" czo nych go to w" w ko& cu au to stra -
d" War sza wy i (o dzi. I za pew ne nie zmie -
ni te go fak tu chwi lo we szkod nic two za rz" -
dza j" cych od cin kiem au to stra dy #" cz" cej
Ka to wi ce i Kra ków, !ru bu j" cych ce ny prze -
jaz do we, jak by cho dzi #o o zwy ci% stwo w bie -

gu na krót kim dy stan sie. Od 1 mar ca 2015
ro ku prze jazd nie co pond 50 ki lo me trów
kosz tu je w jed n" tyl ko stro n% 20 z#o tych, a to
prze cie' kwo ta wca le nie ma #a. Kra ko wic kie
zwi"z ki mi% dzy miej skie jed nak zwy ci% '" bo
ich ist nie nie po dyk to wa ne jest prag ma ty k"
i wy go d" 'y cia co dzien ne go miesz ka& ców,
ko niecz no !ci" upo rz"d ko wa nia sie ci szkó#
wszyst kich ty pów, wy wo zu i uty li za cji !mie -
ci, prze strzen ne go ulo ko wa nia szpi ta li,
te atrów, kin, ga le rii, skle pów, ra cjo na li za cji
sie ci !wia t#o wo do wych. Jed nym z naj po wa' -
niej szych pro ble mów Kra ko wic b% dzie
nie kon tro lo wa ne roz le wa nie si% miast two -
rz" cych me tro po li%, w#" cza nie do ich gra nic
o!cien nych wsi czy mia ste czek. Co wi% cej,
znacz na cz%!$ miesz ka& ców cen tral nych
cz% !ci ko nur ba cji opu !ci je w po szu ki wa niu
miejsc gdzie wo da jest czy sta, tra wa zie lo -
na, a uci"' li wo !ci miej skie, ta kie jak smog,
ha #as, rwe tes i po !piech – ogra ni czo ne. 

• No wa kla sa "red nia

Swo j" po zy cj% w me tro po li tal nej prze strze -
ni ugrun tu je w bli skiej przy sz#o !ci no wa kla -
sa !red nia i no wi miesz cza nie, czy li lu dzie
emo cjo nal nie zwi" za ni z mia sta mi wo je -
wódz twa, ich spo #ecz no !ci mi, prze strze ni"
i in sty tu cja mi. Wy zwa nia sta wia ne przez ro -
dzi m" kla s% !red ni" od no sz" si% nie tyl ko
do sfe ry ma te rial nej, ale co raz wy ra) niej
do nie ma te rial nej. St"d wraz z po wsta wa niem
cen trów han dlo wych oraz eks klu zyw nych
skle pów ofe ru j" cych pro duk ty naj zna mie nit -
szych !wia to wych ma rek, ta kich cho$ by
jak ubra nia czo #o wych pro jek tan tów, twór -
ców wy ra fi no wa nych ko sme ty ków i uten sy -
liów u#a twia j" cych 'y cie lub sta no wi" cych
o sta tu sie jed nost ki, me tro po li ta liu sze ocze -
ku j" rów nie' prze 'y$ du cho wych, war tych
pie !ni. Apasz ki od Her me sa, kre my La Pra -
irie, bu ty Blah ni ka czy ze gar ki Hu blot to ju'
dzi siaj rze czy wi sto!$ naj bo gat szych oby wa -
te li wo je wódz twa. Miesz ka& cy, a ra czej
pew na ich cz%!$ uczest ni czy$ b% d" w !wia -
to wych wy da rze niach kul tu ral nych, or ga ni -
zo wa nych nie tyl ko w No wym Jor ku czy
Lon dy nie, ale tak 'e War sza wie, Kra ko wie,
Wro c#a wiu, i miej my na dzie j%, w Ka to wi -
cach. Ci lu dzie za pew ni" so bie do st%p do naj -
now szych tech no lo gii in for ma tycz nych,
kszta# ci$ i do kszta# ca$ b% d" sie bie i swo je
dzie ci na naj bar dziej pre sti 'o wych uczel niach
!wia ta, wy po czy wa$ w luk su so wych ku ror -
tach, s#o wem two rzy$ re gio nal n" cz%!$ !wia -
to wej eli ty me tro po li tal nej. Ta ka te go ria
Kra ko wic naj szyb ciej zre zy gnu je z uczest -
nic twa w !wie cie, któ ry jesz cze kil ka lat te -
mu wy zna cza# po ziom i stan dard 'y cia spo -
#e cze&stw. Cho dzi tu taj o wiel kie cen tra
han dlo we, czy li !wi" ty nie kon sump cji, w któ -
rych mi lio ny miesz ka& ców dzi siej szej ko nur -
ba cji ro bi" za ku py i sp% dza j" ro dzin nie czas
wol ny. Przy po mnij my je dy nie, 'e w 2014
ro ku gra ni ce Si le sia Ci ty Cen ter prze kro czy -
#o 14 mi lio nów oby wa te li. Dzi siaj prze -
strze nie kon sump cji ró' ni cu j" si% we wn%trz -
nie, a w!ród po wsta j" cej kla sy !red niej
wi da$ wy ra) nie po trze b% ma #ych, wy j"t ko -
wych w swo jej ofer cie han dlo wej i at mos fe -
rze, skle pów, re stau ra cji, klu bów i ga le rii.
W tych ele ganc kich i dro gich miej scach mo' -
na ku pi$ po je dyn czy pro dukt, zje!$ wy -
kwint ne da nie, po s#u cha$ ni szo wej mu zy ki
lub zo ba czy$ nie zwy czaj ny per for man ce.
To kie ru nek prze ciw ny do wci"' wszech obec -
nej i !wi% c" cej jesz cze trium fy mac do nal dy -
za cji. A jed no cze !nie przy sz#o !cio wy dla
wo je wódz twa !l" skie go. 

!
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WMu zeum Gu sta wa Mor cin ka
w Sko czo wie za cho wa !o si" 120 li -

stów pi sa rza wy sy !a nych z obo zu kon -
cen tra cyj ne go w Sach sen hau sen, a na -
st"p nie z Da chau, do sio stry Te re sy.
Te re sa Mor ci nek miesz ka !a wraz z bra -
tem w „Do mu w s!o# cu”, w Sko czo wie
i pro wa dzi !a mu od $mier ci mat ki go spo -
dar stwo. Ro dze# stwo bar dzo si" ko -
cha !o i wspie ra !o we wszyst kim, co
przy nio s!o %y cie. Li sty, z wy j&t kiem
dwóch, pi sa ne by !y po nie miec ku, nie -
kie dy z pol ski mi wtr" ta mi, na cha rak te -
ry stycz nym for mu la rzu la gro wym. Sta -
no wi& je dy ny te go ty pu do ku ment
w kul tu rze pol skiej. 

Pi sarz zo sta! aresz to wa ny w swo im do -
mu w Sko czo wie 6 pa' dzier ni ka 19391,
a pierw szy list z Sach sen hau sen st" sk nio -
na Te re ska otrzy ma !a 10 grud nia 1939 ro -
ku. By! bar dzo la pi dar ny, za wie ra! tyl ko
in for ma cj" o do brym sa mo po czu ciu i py -

ta nia o zdro wie, sy tu acj" do mo w& i pro$ -
b" o 10 ma rek mie si"cz nie, je $li to mo% -
li wie. List ko# czy !y po krze pia j& ce s!o wa
„G!o wa do gó ry i do przo du”. Od tej po -
ry, a% do wy zwo le nia w ro ku 1945, li sty
przy cho dzi !y re gu lar nie, co dwa ty go dnie.
Ka% dy z nich mu sia! za wie ra( s!o wa: „Ich
bin ge sund und es ge het mir Gut”. For -
mu !a ta ka obo wi& zy wa !a we wszyst kich
obo zach kon cen tra cyj nych. 

Korespondencja zawiera du%o cennych
in for ma cji o %y ciu wi"' niów, o re %i mie
obo zo wym, uka zu je sy tu acj" psy chicz n&
pi sa rza, je go wal k" o prze trwa nie i $wiat
war to $ci, %y wy i wa% ny w miej scu,
w któ rym pro gra mo wo mia !o go nie
by(. Wie le w nich te% in for ma cji o wspó! -
to wa rzy szach obo zo wych, o co dzien -
no $ci la gro wej. Przede wszyst kim jed nak
sta no wi tak pi"k ny do wód ser decz nych
re la cji bra ta z sio str&, %e jesz cze obec nie
bu dzi wzru sze nie. 

Pi& te go mar ca 1940 r. Gu sta wa Mor -
cin ka prze wie zio no do obo zu w Da chau,
gdzie by !y du %o gor sze wa run ki ni%
w Sach sen chau sen. Teo dor Mu sio!, au -
tor mo no gra fii po $wi" co nej Da chau
i zna j& cy la gier z au top sji, wspo mi na,
%e per so nel blo ko wy by! or dy nar ny
wo bec wi"' niów i z ca !& bez wzgl"d no -
$ci& sto so wa no okrut ne ka ry cie le sne,
ale o tym nie znaj dzie my w ko re spon -
den cji %ad nych in for ma cji. Te re ska s!a -
!a li sty pe! ne tro ski, prze ka zy wa !a po -
zdro wie nia od przy ja ció! oraz z wiel k&
ogl"d no $ci& in for mo wa !a o swo jej sy -
tu acji. Pi sarz nie odmien nie dzi" ko wa!,
wzru szo ny ka% dym od ru chem przy ja' -
ni, pa mi" ci& i so li dar no $ci& z wi"' niem.
Po tem, gdy ter ror ze l%a!, od ro ku 1942,
za cz&! Mor ci nek otrzy my wa( pacz ki,
na wet od ob cych osób, by !y one dla nie -
go do wo dem przy ja' ni a to cie szy !o naj -
bar dziej, by !o istot niej sze ni% ich za war -
to$(. I one i li sty pod trzy my wa !y wia r"
w cz!o wie ka. Dar czy# ców by!o nie zwy -
kle wielu i chwi la mi trud no so bie wy -
obra zi(, %e a% ty le osób po ma ga !o uwi" -
zio ne mu pi sa rzo wi! W pa' dzier ni ku
1940 pi sa! Mor ci nek do Te re ski: „Mi -
n&! rok i pod czas te go cza su Ty i ja tak
wie le prze %y li $my. Naj wspa nial sze jest
prze ko na nie, %e przy ja'#, cza sem przy -
ja'# bez i mien na czy ni na sze %y cie war -
tym trwa nia. Ja nek i je go ro dzi na, Al -
fred i Wik tor, B!" kit na Jan ka, Prau ska
i wie lu in nych, któ rych imion w tej
chwi li nie wy mie ni" to ci, któ rzy bu du -
j& na sz& wia r" w cz!o wie ka i po zwa la -
j& my $le( o ra do snej przy sz!o $ci.” Zdu -
mie wa! go i bar dzo cie szy! fakt, %e ten
okrut ny czas jest spraw dzia nem przy ja' -
ni przez przy ja ció! i zna jo mych je go
oraz Te re ski, zda nym na ce lu j& co! Li -
sty pi sa rza sta no wi& swe go ro dza ju
hymn na cze$( przy ja' ni.

Gustawa
Morcinka 
listy z Dachau

KRYSTYNA 
HESKA-

KWA)NIEWICZ
LUCYNA 

SADZIKOWSKA 

Siostra Gustawa Morcinka Teresa (1958 r.). Gustaw Morcinek po wyj!ciu z Dachau (1945 r.).
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Mor ci nek naj cz! "ciej py ta# o Ja na Ku -

gli na, któ ry bar dzo trosz czy# si! o Te -

re sk!. Py ta# i o in ne oso by: o Ada ma

Bun scha, Al fre da Je sio now skie go, Win -

cen te go Lu to s#aw skie go, W#a dy s#a w!
Ostrow sk$, Fran cisz ka Po pio# ka, An to -

nie go Mi kul skie go, Zo fi! %lo sar sk$,
Emi la Ze ga d#o wi cza, El& bie t! Da ni #ow -

sk$ i licz nych Sko czo wian. Mor ci nek

ufa# w opie k! zmar #ej mat ki i Bo &ej

Opatrz no "ci, wie rzy#, &e woj n! prze -

trwa, a Te re sce, jak i wszyst kim bli skim

mu lu dziom nie sta nie si! nic z#e go.

Cho' w Li stach spod mor wy i Li stach

z mo je go Rzy mu opi sa# po ra &a j$ cy

kosz mar obo zo wy i chwi le, gdy by# bli -

ski za #a ma nia – w li stach do sio stry nie -

ustan nie s#a# s#o wa pe# ne na dziei.

Na Bo &e Na ro dze nie 1944 r. pi sa#
do sio stry: „Wie rz! w Bo ga, w no wo na -

ro dzo n$ mi #o"', w no we na ro dze nie

ludz kie go ser ca, w cud %wi! tej No cy.

[…] Nie b$d( wi!c, Te re sko, smut na

w tej no cy cu du, b$d( ra do sna, pe# na

wia ry i na dziei, po nie wa& wie le, wie le

serc b! dzie przy To bie. Ca #u j! Ci!,
Te re sko, ser decz nie. Twój i Wasz Gu -

stlik”. Sio strze cz! sto ra dzi#: „Cier pli -

wo"' i wia ra w bo sk$ opatrz no"', a tak -

&e opie k! mat ki niech Ci! Te re sko

od wo dz$ od zgry zo ty i spra wi$ by"
z od wa g$ pa trzy #a w ja sn$ przy sz#o"'”
(12 X 1941).

W lagrze ota cza #a pi sa rza przy ja(),
któ r$ zdo by wa# sw$ po sta w$, i to #a go -

dzi #o nie co kosz mar obo zo wych dni. Gdy

do Da chau przy wie zio no ks. Le opol da

Bi# k! (Po ld ka) i in&. Ru dol fa Ma cha li -

c!, bli skich mu Cie szy nia ków, cie szy #o
go wspól ne czy ta nie li stów, dzie le nie si!
pacz ka mi, po moc w cho ro bie, wresz cie

wspie ra nie psy chicz ne w chwi lach za #a -

ma). Cz! sto pi sa# o ksi$& kach, któ re czy -

ta# (w Da chau ist nia #a ofi cjal na bi blio -

te ka, a ko man da wy cho dz$ ce do pra cy

do Mo na chium prze my ca #y du &o war to -

"cio wej li te ra tu ry), ma rzy# te& o ksi$& -
kach, któ re jesz cze na pi sze. Wie lo krot -

nie czy ta# Dzie je du szy "w. Te re sy

od Dzie ci$t ka Je zus i po ezj! Ja na Ka -

spro wi cza; li sty s$ zdu mie wa j$ cym do -

wo dem obo zo wej re cep cji te go po ety.

W jed nym z nich opi sa# do zna nia, ja kie

to wa rzy sz$ lek tu rze Hym nów: „Mam

dziw ne od czu cia pod czas czy ta nia tej

ksi$ &ecz ki: s#a by, de li kat ny za pach p#y -

n$ cy z tych stron i wni ka j$ cy we mnie,

da je mi po czu cie pro ste go szcz! "cia”

(2 VII 44). 

Czy tel nic two w Da chau kwi t#o, bo

ksi$& ka po zwa la #a na chwi l! ode rwa' my -

"li od obo zo we go kosz ma ru, by #a ro dza -

jem te ra pii. W la grze dzia #a# te& taj ny

„uni wer sy tet” i "lad te go od naj dzie my

w nie któ rych lek tu rach au to ra Wy r! ba -

ne go chod ni ka.

Pisarz by# ca#y wychylony w stron!
"wiata wolno"ci, ciekawy ka&dego

skoczowskiego szczegó#u, pyta# nawet

o domowe koty i drzewa owocowe

w sadzie, czy ogród jest tak pi!kny jak

kiedy", nawet czy topole nadal rosn$. *y#
t$ korespondencj$, czasem czyta# j$ kilka

razy, to ona odmierza#a czas izolacji

i prze#amywa#a obozow$ rzeczywisto"'.

Kiedy" porówna# list od siostry do jasnego

talerza s#onecznika roz"wietlaj$cego

codzienno"' (16 II 1941). 

W trze cim ro ku woj ny po ra dzo no Te -

re sie, by na k#o ni #a bra ta do pod pi sa nia

volks li sty, po nie wa& by #a w tym spo ra

szan sa na uwol nie nie z obo zu. Z tej

mo& li wo "ci zwol nie nia z la gru pi sarz ka -

te go rycz nie zre zy gno wa#. Pi sz$c o so bie,

by zmy li' czuj no"' cen zo ra, u&y wa#
szy fru „Twój ch#o piec”, wi!c czy ta my

„Nie, ko cha na Te re sko wiem na pew no,

&e Twój ch#o piec nie ma nic wspól ne go

z volks li st$” (12 VII 1942). Wie lo krot -

nie dys ku to wa# nad pro ble mem pod pi sy -

wa nia volks li sty z ks. Ste fa nem Zie lon -

k$; nie po t! pia# tych, któ rzy to ro bi li dla

ra to wa nia &y cia, ale sam te go uczy ni' nie

móg#. %lad tych zabiegów wy ra( nie jest

w li stach obec ny, cho' bar dzo sta ran nie

za szy fro wa ny. 

Li sty sta no wi$ tak &e do wód sa mo -

"wia do mo "ci pi sa rza, wi dzia# jak si!
zmie nia we wn!trz nie, jak za czy na ce ni'
rze czy i spra wy daw niej zwy czaj ne. Pi -

sa# o tym m.in. w imie ni no wym li "cie

do sio stry „Wiesz do brze, &e kie dy by #em

jesz cze przy To bie ni gdy nie przy wi$ zy -

wa #em du &ej wa gi do &y cze) oko licz no -

"cio wych, czy imie ni no wych. Po trze ba

by #o pi! ciu lat &y cia po "ród ob cych lu -

dzi, g#! bo ka t! sk no ta za oj czy zn$, za Be -

ski da mi i lud( mi tam &y j$ cy mi, za wol -

no "ci$, prze &y tych w g#! bo ki spo sób, by

ka& de po zor nie na wet naj mniej zna cz$ -
ce s#o wo mia #o bo ga te w tre"' zna cze nie”

(1 X 1944).

Pi!k ny to frag ment, po dob nych jest

wi! cej. Li te rac ko"' i su ge styw no"' wie -

lu li stów jest za ska ku j$ ca, a& trud no

uwie rzy', &e by #y pi sa ne z obo zu kon cen -

tra cyj ne go. W tym miej scu ze wzgl! dów

oczy wi stych je dy nie za ry so wu je my ich

pro ble ma ty k! i pre zen tu je my skrom ny

wy bór. Au to rem t#u ma cze nia jest Mi cha#
Sza lo nek. Ca #o"' uka &e si! w wy da niu

ksi$& ko wym. 

* * *

10 XII 1939

Ko cha na Sio stro!

Przede wszyst kim po zdra wiam Ci!
naj ser decz niej i za wia da miam, &em

zdrów i &e wie dzie mi si! do brze. B$d(
tak do bra i na pisz mi co no we go w do -

mu, jak si! wie dzie To bie, czy" zdro wa,

co po ra bia j$ na sze ko ty i Ma ciek? Czy

masz pie ni$ dze i czy na si przy ja cie le Ci!
od wie dza j$? Je &e li to mo& li we "lij mi

mie si!cz nie 10 Ma rek, ale nie li stem, tyl -

ko prze ka zem pocz to wym. Jak cz! sto

mo g! pi sa' i jak cz! sto otrzy my wa'
pocz t! do wiesz si! z na g#ów ka te go li -

stu. Przy prze ka zach pie ni! dzy wpisz

po le wej stro nie blan kie tu: Au gust Mor -

ci nek Nr 5535 Block 45. Do wód ten nie

mo &e by' za pi sa ny na od wrot nej stro nie.

Li sty za pi suj atra men tem i wy sy #aj

w nie za kle jo nych ko per tach z po da -

niem ad re su nadaw cy. Od wie dzaj cz! -
sto grób na szej Mat ki. G#o wa do gó ry

i &wa wo! B$d( po zdro wio na naj ser -

decz niej.

Twój Gu stlik

18 II 1940

Kochana Resi!

Czas up#y wa i po wo li wio sna si! zbli -

&a (to jak z pro stej dzie ci! cej ry mo wan -

ki), a od Cie bie &ad nych wia do mo "ci. Za -

czy nam si! nie po ko i', &e" cho ra, &e
mo &e po wo li po pa dasz w umar twie nie,

tra cisz otu ch! i na dzie j!. Niech Bóg

spra wi, bym si! my li#! Jak we wcze "niej -

szych li stach tak i te raz chc! na Cie bie

wp#y n$', by" by #a przez ca #y czas do brej

my "li. Dla mnie Re si, wiel k$ ra do "ci$ by -

#o by do wie dzie' si!, &e mo je pi sa nie na -

pro wa dzi #o Two je my "li na co" in ne go,

pe# ne go na dziei i s#o) ca, &e po go dzi #a"
si! z tym cza so wy mi prze cie& fak ta mi, ale

przede wszyst kim, &e tro ski i k#o po ty zda -

j$ si! ju& nic nie zna czy'. Nie po win na"
Re si da wa' wia ry &ad nej mrocz nej plot -

ce (my "l! tu o pe# nych scha den freu de

„Przy ja cio #ach”), i pod da wa' si! „zwie -

sza niu g#o wy”. Bo znaj dziesz si! w opre -

sji, a jak mó wi przy s#o wie – na bez ry biu

i rak ry ba. Je "li o mnie cho dzi to je stem

zdro wy i do brze mi. Tyl ko t! sk ni! za To -

b$, za mo imi ksi$& ka mi i pra c$, a na wet

za na szym g#u pim Ma' kiem (&y je jesz -

cze, czy ko mu" go mo &e od da #a" w pre -

zen cie?) i na sz$ ko ci$ ro dzi n$. Przez ca -

#y czas my "l! o To bie cie sz$c si! ju& te raz

ra do "ci$, któ ra nas cze ka kie dy tyl ko wró -

c! do do mu. Po zdra wiam Ci! z ca #e go

ser ca i jesz cze raz: B$d( Do brej Na dziei!

Twój Gustlik

25 V 1940

Moja Kochana Teresko!

Przede wszyst kim ser decz ne dzi! ku j!
za Twój ko cha ny list! Cie sz! si!, &e je -

ste" w Sko czo wie i &e nie da jesz wia ry

bez sen sow nym plot kom, &e je ste" – jak

mia #em na dzie j! – do brej my "li. Jed no

tyl ko: oszcz! dzaj swo je zdro wie! Po win -

na" wie rzy' i by' prze ko na na o tym, &e
z ka& dym dniem i w ka& dym wzgl! dzie

wszyst ko idzie ku do bre mu i co raz le piej,

tak jak u mnie. Nie je stem prze s$d ny, ale

nie kie dy wie rz! moc no w to, &e je stem

pod sta #$ opie k$ mo jej mat ki.. Je stem

zdro wy i cho ro ba si! mnie tu nie ima.

My "l! cz! sto o gro bie na szej mat ki

i spo gl$ dam z uf no "ci$ w przy sz#o"'.
W do mu po zdrów mi pa ni$ Ma sny i pa -

ni$ Ma cha li ca a tak &e na sz$ przy ja ció# -
k! Bran ny. Do brze by #o by, gdy by" za pro -

si #a do sie bie pod czas fe rii na sz$
Ma# go si!. Pie ni$ dze otrzy ma #em i dzi! -
ku j! ser decz nie. Na pisz mi tyl ko czy

masz ich jesz cze, bo wy da je mi si!, &e nie

wy mie ni #a" wszyst kich. Pisz du &o i ju&
wkrót ce. Pro sz! Ci! z ca #ych si# by" by -

#a za wsze do brej my "li. Czy na pi sa #a" ju&
do pa na Ca pu ty w My s#o wi cach? Cho -

dzi o mniej wi! cej 50 RM. Po zdra wiam

Ci!, mo ja Te re sko naj ser decz niej

Twój Gustlik

16 II 1941

Mo ja ko cha na Te re sko!

Jak ten czas mi ja, sko ro zno wu wio sna

sta n! #a przed drzwia mi (pi sa #em po dob -

nie rok te mu) i no we na dzie je po ja wia -

j$ si! „ni by kwia ty na #$ ce”. Wszyst kie

s$ skrom ne i pro ste, a tyl ko jed na je dy -
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na na dzie ja na Twój ko lej ny list za wie -
ra j! cy do br! my"l o nie da le kim spo tka -
niu roz "wie tla sza ro"# dnia ni czym ja sny
ta lerz s$o necz ni ka. Te re sko je stem zdrów
i mam si% do brze. Z Le opol dem wi du je -
my si% pra wie co dzien nie. Po wie dzia$ mi,
&e na pi sa$ do swo je go bra ta, by pa mi% -
ta$ o to bie gdy by za sz$a na g$a po trze ba.
B!d' tak do bra ko cha na Te re sko i pisz mi
o wszyst kim, co si% dzie je u nas i na mie -
"cie. Wiesz co" do k$ad niej sze go o Ka re -
lu i ksi% dzu Rdu chu. 

Jak kszta$ tu je si% wspó$ &y cie z pa ni!
i pa nem in spek tor stwem szkol nym? Nic
nie wiesz o W$ad ce? A Ziut ka jesz cze pi -
su je? Tak wie le chcia$ bym wie dzie#,
a Ty je ste" tak oszcz%d na w s$o wach, Te -
re sko! Po zdrów mi wszyst kich zna jo -
mych, ko cha na Sio strzycz ko (pi sow nia
ory gi nal na polska, przyp. t$um.) i b!d' mi
ser decz nie po zdro wio na.

Twój Gu stlik
P.S. prze sy$ k% pie ni% dzy i 4 znacz ki

pocz to we otrzy ma $em.

8 VI 1941
Moja kochana Teresko!
Nie na le &y a& tak mar twi# si% o Two -

je go ch$o pa ka. Je go czas na uki prze cie&
w$a "nie si% ko( czy a szef li kwi du je in te -
res, wi%c b% dzie tak czy ina czej mu sia$ zja -
wi# si% u Cie bie, by ro zej rze# si% za ja k!
po sa d!. Wiem, jest Two im uko cha nym,
ale te pa r% mie si% cy b% dziesz mu sia $a z bó -
lem ser ca oby# si% bez nie go. Co si% 
ty czy ma $e go tchórz li we go Ka rol ka to zo -
staw go w spo ko ju i nie wód' na po ku -
sze nie. Le piej na pisz mi o Ba " ce Ber nac -
kiej, je &e li tyl ko co" o niej wiesz. Ju&
daw no te mu prze ka za $em jej u$a ma n! ga -
$!z k% kwit n! cej cze re "ni. I o Ma$ go si te&
chcia$ bym co" us$y sze#. Opo wia da jesz -
cze cza sa mi o swo jej ko zie, któ ra ro ga -
mi bo d$a tram waj? I nie za po mnij od po -
wie dzie# mi na mo je py ta nia ostat nie go
li stu. Cho dzi o Kar cha i ksi% dza Rdu -
cha – czy ju& s! w do mu? Je stem zdrów
i mam si% do brze. To sa mo z Po ld kiem.

Ko cha na Te re sko oszcz% dzaj si%, zwra -
caj uwa g% na swo je zdro wie, bo masz
jesz cze du &o do zro bie nia, cze ka Ci% wie -
le obo wi!z ków, tru du i pra cy. Pisz mi du -
&o mo ja Te re sko (pi sow nia ory gi nal na
pol ska) i b!d' mi naj ser decz niej po -
zdro wio na. Twój Gu stlik

P.S.: pi%k ne po zdro wie nia dla na szych
przy ja ció$

31 VIII 1941
Mo ja Dro ga Te re sko
Dzi siaj to ja prze sy $am Ci naj lep sze &y -

cze nia imie ni no we! Wiesz, cze go &y cz%
Ci naj bar dziej mo ja naj bli& sza Te re sko!
Cza sa mi jest mi strasz no, kie dy o To bie
my "l%, ale nie trwa to d$u go, bo wie rz%
w Cie bie i Two j! wo l% do cier pli wo "ci
(wy so kiej for my od wa gi!) i do &y cia!
Czas dla Cie bie i dla mnie si% te raz za -
trzy ma$, a po mi mo, i& mi n% $y dwa la ta
kie dy si% z To b! &e gna $em i po mi mo i&
sta li "my si% o dwa la ta star si, na dal czu -
j% si% m$o dy i zdol ny do pod j% cia wal ki
z lo sem – tak jak Ty mo ja Te re sko! Tyl -
ko trud no mi oby wa# si% bez ta kich lu -
dzi jak Dr. Rasz ka, Ze ga d$o i in ni. Mo -

&esz mi na pi sa# co" bli& sze go o Emi lu
Z.? I w na st%p nych li stach pro sz% wspo -
mnij co" o Ili, Jul ce, Jan ku, Al fre dzie, pa -
nu ase so rze i o in nych. Pro sz%, pro sz%, Te -
re sko! Po ldek jest zdro wy i ma si% te&
do brze. Dla nie go wci!& je ste" t! sa m!
„Te re sk!” jak kie dy". My "l%, &e Gret chen
nie przy cho dzi do Cie bie, ale Ma$ go sia
od wie dza Ci% cz% sto? Czy ko cha jesz -
cze 50-let nie go „Wuj ka”? Ca $u j% j! i Cie -
bie mo ja (pi sow nia ory gi nal na polska,
przyp. t$um.) Te re sko i po zdra wiam Ci%
naj ser decz niej.

Twój Gu stlik

3 ma ja 1942
Ro sto mi $o Te re sko! (pi sow nia ory gi nal -

na pol ska, przyp. t$um.)
Two je spra woz da nie z 28 IV o na szych

przy ja cio $ach otrzy ma $em i dzi% ku j%. Tak -
&e za znacz ki pocz to we (5 szt.) – wy star -
cz! mi do ko( ca sierp nia (!). Za wszyst -
ko Bóg za p$a# (pi sow nia ory gi nal na
pol ska, przyp. t$um.), ko cha na Te re sko! Ze
zda niem Jan ka iAn drze ja zga dzam si% ca$ -
ko wi cie. Te& tak uwa &am. Je stem zdrów
i mam si% do brze. Tyl ko sza re dni zli czam
jak per $y ró &a( ca i w cza sie wol nym sta -
ram si% od go ni# przy gn% bia j! ce my "li, zaj -
mu j!c si% ksi!& ka mi. Za cz! $em od Got t -
frie da Kel le ra i dro g! okr%& n! do tar $em
do Jac ka Lon do na, któ re go ksi!& ki s! do -
brym le kar stwem na zm% cze nie i znie ch% -
ce nie &y ciem. Lon do na znaj dziesz po mi% -
dzy ksi!& ka mi Two je go ch$o pa ka, je &e li
tyl ko do tej po ry nie zmar no wa$ ca $e go
zbio ru, bo my "l%, &e po ksi!& kach zo sta -
$o ju& tyl ko me lan cho lij ne wspo mnie nie.
No nie? (pi sow nia ory gi nal na pol ska,
przyp. t$um.). To by by $o ju& wszyst ko, co
dzi" le &a $o mi na ser cu. Jesz cze jed no: wio -
sna jest dia bel nie zim na! U was te&? Po -
zdra wiam wszyst kich, któ rzy s! nam bli -
scy, a Cie bie ro sto mi $o Te re sko (pi sow nia
ory gi nal na pol ska, przyp. t$um.) ca $u j% ser -
decz nie 

Twój Gu stlik

29 XI 42
Mo ja naj uko cha( sza Te re sko!
Bóg za p$a# za Twój ko cha ny list

i za pacz k%. Cie szy $em si% bar dzo z Two -
je go do bre go, z$o te go ser ca, ale jed no by -
$o nie przy jem ne. Patrz Resl, wszyst ko, co
zna la z$o si% w pacz ce (miód, ma s$o,
sma lec, cu kier, su cha ry itd.) od j% $a" so -
bie sa ma od ust, &e by mnie zro bi# ra do"#!
Mo ja dro ga Te re sko! Tak nie wol no, nie
mo &esz z mo je go po wo du pra wie g$o do -
wa#. Na na st%p n! pacz k% przed )wi% ta -
mi cie sz% si% ju& te raz, ale je &e li ma to
wi! za# si% dla cie bie z wy rze cze nia mi, to
nie "lij mi &yw no "ci tyl ko op$a tek (pi sow -
nia ory gi nal na pol ska, przyp. t$um.), pa -
st% do z% bów i ma $! pu szecz k% ma "ci
na ra ny, szel ki i pa r% pa pie ro sów. To by -
$o by wszyst ko. Bie li zny nie po trze bu j%,
po dob nie jak pie ni% dzy – na praw -
d% – w grud niu nie wy sy $aj mi pie ni% dzy!
Je stem zdro wy i mam si% do brze. Ko cha -
na Te re sko pro sz% Ci% oszcz% dzaj sie bie
i swo je zdro wie! Je stem Ci wdzi%cz ny
za wszyst ko o czym na pi sa $a". Po zdra -
wiam wszyst kich do brych lu dzi, któ rzy
ma j! dla Cie bie ser ce, a Cie bie ko cha na

po zdra wiam naj ser decz niej, pro sz!c
o zno wu tak do bry list. Twój Gu stlik.

P.S. (nie czy tel ne) otrzy ma $em pacz k%!
Dzi% ku j% bar dzo!

Wol no nam przyj mo wa# pacz ki z je -
dze niem, ty to niem i bie li zn!. (Bez na po -
jów al ko ho lo wych!). Je dze nie i ty to(, mo -
g! by# spa ko wa ne do jed nej pacz ki.
Bie li zna ma by# wy sy $a na osob no. Na ze -
wn%trz nej stro nie pacz ki ma wid nie#
okre "le nie od po wied nio „Bie li zna” lub
„*yw no"#”.

10 VII 43
Ro sto mi $o Te re sko! (pi sow nia ory gi nal -

na pol ska, przyp. t$um.)
Pacz k! spra wi $a" Po ld ko wi ogrom n! ra -

do"#. Po wia do mi$ mnie, &e je go ra do"#
i za sko cze nie by $y pod nieb ne, ale naj bar -
dziej cie szy$ si% z ce bu li; „tak wiel kiej jak
g$o wa na szej Ko cicz ki (pis. oryg. pol.)
w do mu”. Do brze to zro bi $a" Te re sko.
O pacz ki któ re od cie bie do sta j% si% nie
martw. Wszyst ko jest do brze po pa ko wa -
ne i przy cho dzi w do brym sta nie. Ostat -
ni! prze sy$ k% otrzy ma $em 29 VI – dzi% -
ku j% ci od ser ca i prze sy $am
po dzi% ko wa nia tak &e za Twój do bry, ko -
cha ny list z 28 VI. Wczo raj znów otrzy -
ma $em pacz k% od Pa we$ ka. Ju& nie wiem
jak mu mam dzi% ko wa#! Zrób to w mo -
im imie niu, Te re sko, do brze? (pis. oryg.
pol) Je stem zdrów i mam si% do -
brze. – Sta ra, mo no ton na "piew ka, któ ra
nie mó wi nic. Bar dziej zna cz! ca jest t% -
sk no ta za To b! Te re sko i za Na szy mi, t% -
sk no ta za do mem, a na ko( cu za mo j!
daw n! pra c!, co wca le nie ma ozna cza#,
&e si% nad so b! roz tkli wiam (pis. oryg.
pol.). Bro( Bo &e! Wo l%, i przy cho dzi mi
to $a twiej za ci sn!# z% by i i"# do mo ich
przy ja ció$ by po dy sku to wa# z ni mi
na przy k$ad o Bo gu... Po za tym je stem
zdrów i mam si% do brze, mo ja (pis. oryg.
pol.) Te re sko po na wiam pro" b% o ksi!& -
ki dla Two je go ch$o pa ka. Wy "lij mu co
mo &esz. Wiem, &e ze swo jej bi blio te ki po -
&! da ta kich po zy cji jak na przy k$ad
„Cz$o wiek isto ta nie zna na„(pis. oryg.)
od Ka re la, al bo Ca re la, al bo „Hi sto ria Fi -
lo zo fii” Ta tar kie wi cza, al bo... no (pis.
oryg.) to wy star czy. Czy na pi sa $a" do Jan -
ka? Od po wie dzia$? Na pisz mi Te re sko
zno wu du &o i o no wi nach sko czow skich,
kto si% uro dzi$, kto umar$, al bo pad$
na fron cie itd. Po zdra wiam Ci% Te re sko
ser decz nie i "ci skam rów nie& wszyst kich
Na szych. Twój Gu stlik

10 X 43
Mo ja je dy na Te re sko!
Przede wszyst kim prze sy $am ci

na Two je imie ni ny mo je naj ser decz -
niej sze &y cze nia: niech Bóg spra wi by"
&y $a w zdro wiu i niech ob da rzy Ci% otu -
ch!, niech roz ja "ni Two je &y cie s$o -
necz n! na dzie j! a po tym jak ra do"#, któ -
rej so bie &y czy li "my przez ostat nie la ta
nie na st! pi $a – niech w tym ro ku Two -
je go &y cia Bóg spra wi, &e prze &y je my j!
Ty, ja i na si przy ja cie le, o mo ja je dy na
Te re sko! A po wiedz Ja dwi si, &e sta ry ujek
(pi sow nia ory gi nal na pol ska, przyp.
t$um.) w Da chau tak &e jej z oka zji imie -
nin &y czy szcz% "cia, zdro wia i ra do "ci,
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!e by jej czar ne oczy try ska "y !y ciem tak

jak kie dy#, przed la ty... Ca "u j$ j% ser decz -

nie mi mo !e „ma "a Ja dwi nia” ju! jest du -

!% dziew czy n% ca "u j$ z „szczy pa no”

a Anie li i Jan ko wi ser decz ne po dzi$ ko -

wa nia za pacz k$, a przede wszyst kim

za ich ser ce. B%d& tak do bra Te re sko i na -

pisz pa ni dy rek tor Sló sar skiej, !e otrzy -

ma "em jej pacz k$ i !e si$ bar dzo, bar dzo

cie sz$, !e prze trzy ma "a do tej po ry te

trud ne cza sy i !e !y cz$ jej z ca "e go ser -

ca, by Pan Bóg si$ ni% da lej opie ko wa"
i !e dzi$ ku j$ jej ser decz nie, !e o mnie

w tak ko cha ny spo sób pa mi$ ta "a. Na pisz

jej, !e po wie dzia "em: „Bóg za p"a'!”
(pi sow nia ory gi nal na pol ska, przyp.

t"um.). Czy ona mo !e ewen tu al nie jest

w sta nie do wie dzie' si$, gdzie jest

W"ad ka? B%d& tak do bra Te re sko! A co

si$ ty czy te go Der li cha z Fre istadt, to kim

jest pa ni Wi lez? Te re sko wia do mo#'
o #mier ci na sze go Lu dwi ka do tkn$ "a
mnie bar dzo! Tak mi przy kro, tak strasz -

nie przy kro o to m"o de !y cie! We wspo -

mnie niach wi dz$ go wci%! ta kim ja ki by"
u nas, m"o dy, pra wie dzie cin ny, wy gl% -
da j% cy #wia ta i !y cia. Szko da na sze go

m"o de go, bied ne go Lu dwicz ka! (pi sow -

nia ory gi nal na pol ska, przyp. t"um.) Ru -

dol fo wi i Zo fii wy ra !am mo je g"$ bo kie

ubo le wa nie! Po zdra wiam ich ser decz nie,

po dob nie jak wszyst kich Na szych i Cie -

bie mo ja Te re sko #ci skam i ca "u j$ ser -

decz nie. Ma" go si$ te!! Wasz i Twój

Gu stlik

P.S. 29 IX do sta "em Two j% pacz k$.
Dzi$ ku j$!

27 XII 43

Moja jedyna Teresko!

Jest ju! po (wi$ tach, któ re sp$ dzi "em

w gro nie mo ich przy ja ció" i wszy scy

my #le li #my w Wi gi li$ o To bie Te re sko

a po za tym o na szych przy ja cio "ach. By -

"y to ju! pi% te „Go dy” (pi sow nia ory gi nal -

na, pol ska, przyp. t"um), któ re sp$ dzi "em

tak da le ko od Cie bie. Nie by "em smut ny,

ani sen ty men tal ny; wspo mnie nia sta n$ "y
przed oczy ma tak ko lo ro we i s"o necz ne jak

ni gdy do tej po ry. By "em ra do sny i prze -

pe" nio ny na dzie j%, po dob nie jak moi przy -

ja cie le, a ko len dy (pi sow nia ory gi nal na

pol ska cho' nie po praw na, przyp. t"um) tak

pi$k ne jak nie pa mi$ tam kie dy. Gru dzie)
przez ca "y mie si%c jest dla mnie jed nym

wiel kim „Szczo drym dniem” (pi sow nia

ory gi nal na pol ska, przyp. t"um.). Zo bacz

Te re sko, pa ni Sló sar ska, P. Piasz czy) ska,

spo "em War sza wa, po tem Pa we "ek, Le on,

pa ni Wil czek, B"$ kit na Jan ka, pa ni Da na,

Ku gla sko wie i wresz cie ma "a chrze #niacz -

ka Chri stl Woj nar z Wi s"y (pi sow nia ory -

gi nal na, pol ska, przyp. t"um) wszy scy oni

o mnie pa mi$ ta li, my #le li z ser decz no #ci%,
a Ty po #ród nich, Te re sko! To oczy wi ste,

!e moi zna jo mi, któ rzy nie zo sta li tak

szczo drze ob da rze ni rów nie! mie li w tym

swój szcz$ #li wy udzia" i wy ra !a li swo j%
wdzi$cz no#' dla dar czy) ców mniej lub

bar dziej kwie ci sty mi s"o wa mi. *a "u j$,
!e nie mo g$ wszyst kim od pi sa', ale je !e li

Ty to zro bisz, to po wiedz im, ser ca mo ich

no wych zna jo mych by "y pe" ne mio du, ale

przede wszyst kim pe" ne wdzi$cz no -

#ci – wszyst kim im mó wi$ „Bóg Za p"a'!”

(pi sow nia ory gi nal na pol ska, przyp. t"um.),

ma "% Chri stl na to miast ca "u j$ cie p"o. Czy

to imi$ ozna cza ty le co Kry sty na? B%d& tak

do bra Te re sko i udaj si$ do Ksi$ dza Bu -

rian? Mo !e on b$ dzie wie dzia", co sta "o si$
z W"ad k%? Gdy by oka za "o si$, !e zgi n$ -
"a mo !esz mnie o tym po wia do mi'. Tak

jak pi sa "em ju! w po przed nim li #cie:

„In!. Sze ru da” al bo jed na z dwu in nych

ksi% !ek zro bi "y by mi wiel k% ra do#'. Te -

re sko je stem zdrów i mam si$ do brze.

Z Po ld kiem cz$ sto prze by wa my ra zem.

Do sta "em od nie go pier ni ko we ser ce,

z po mo c% któ re go ura do wa "em zno wu mo -

ich zna jo mych i przy ja ció". Na pisz mi Te -

re sko zno wu du !o, o so bie przede wszyst -

kim, po tem o na szych przy ja cio "ach

i wresz cie o no wi nach w Sko czo wie.

Dyr. Ma cha li ca cie szy si$, kie dy mam ja -

kie# ak tu al ne i wte dy „plot ku je my” (pi -

sow nia ory gi nal na pol ska, przyp. t"um.) jak

dwie sta re kla chy. Po zdra wiam wszyst kich

Na szych i Cie bie Te re sko ca "u j$ i #ci -

skam – Twój Gu stlik

Ma"gosi$ te! ca"uj$ serdecznie.

20 II 44

Mo ja ko cha na Te re sko!

Mo je naj lep sze, naj ser decz niej sze po -

dzi$ ko wa nia za Twój ko cha ny list i tre #ci -

w% pacz k$. Wszyst ko co w niej by "o, do -

tar "o nie usz ko dzo ne. Mam z te go bar dzo

du !o ra do #ci i po dzi wiam Cie bie i Two -

je sta ra nia, w wy ni ku któ rych Two je mu

ch"op cu nie bra ku je na wet „pta sie go mle -

ka” (jak mó wi "a za wsze na sza mat ka).

Funk cjo nu j% ca za pal nicz ka, któ r% przy s"a -

"a# wzbu dza za zdro#' w#ród mo ich kam -

ra tów. Je den z nich u!y wa octu do go le -

nia ja ko do dat ku do sa "at ki ziem nia cza nej,

a krem do go le nia za miast pa sty do z$ bów.

Po za tym otrzy ma "em pacz k$ od Pa we" -
ka (Bóg Za p"a'!), od „Spo "em” (Bóg Za -

p"a'!) i dwie pacz ki od pa ni Sló sar kiej.

Ona sta "a si$ dla mnie ni czym ser decz na

cio tu nia, któ ra ty go dnio wo wy sy "a co#
Two je mu ch"o pa ko wi, któ ry za ka! dym ra -

zem ma po tem r$ ce pe" ne ró! nych do brych

rze czy jak ja ki Mi ko "aj, pa mi$ ta j% cy o in -

nych opusz czo nych ma "ych ch"o pa kach.

Wi$c tak !e mo jej zlo to ser cej cio tu ni

Slósarskiej – Bóg Za p"a'! – a co si$ ty czy

„pta sie go mle ka” to do zna" bym w pe" ni je -

go sma ku, gdy bym w ko lej nej od Cie bie

pacz ce od kry" zno wu chi ni n$ dla mo je go

przy ja cie la, a tak !e #ro dek prze czysz cza -

j% cy (pa r$ pa sty lek), a w pacz ce od Jan -

ka „Ksi$ g$ Ubo gich” (pi sow nia ory gi nal -

na pol ska, przyp. t"um.) Ka spro wi cza.

B%d& tak do bra, Te re sko i po wia dom

Jan ka co na st$ pu je: !e Twój ch"o pak na -

gle po czu" w so bie ro man tycz ny zryw, !e
sta" si$ wiel kim ad o ra to rem Ka spro wi cza,

!e en tu zja zmu je si$ je go ksi% !ecz k%
(„Ksi$ g% Ubo gich”), a je go wier sze uzna"
za cza ro dziej ski #ro dek prze ciw ko sza rej,

jed no staj nej co dzien no #ci. Mo !e dro ga Te -

re sko tak uskrzy dlo na prze mo wa do tknie

Jan ka na ty le g"$ bo ko, !e przy ko lej nej

oka zji wy #le mi t$ prze pi$k n% ksi%! k$. No

nie? (pi sow nia ory gi nal na pol ska, przyp.

t"um.) Spró buj ko cha na Te re sko! Tak

bar dzo si$ z te go cie sz$, !e Ma" go sia wci%!
jesz cze jest do br% i grzecz n% Ma" go si% i !e
w pa mi$ ci ma nie tyl ko wuj ka, ale tak !e

Ja# ka. Ca "u j$ j% za to wie lo krot nie. Po ldek

po wie dzia": „No, no, dy' prze ca!” (pi sow -

nia ory gi nal na pol ska, przyp. t"um.), kie -

dy do nio s"em mu Two je po dzi$ ko wa -

nia, ka za" Ci$ ser decz nie po zdro wi'.
Ty to), któ ry mi wy s"a "a#, sma ko wa" rów -

nie! je mu. Te re sko, czy masz ju! ad res

W"ad ki? Ziut ka i Ila tak d"u go ju! ni cze -

go do Cie bie nie pi sa "y! Te re sko po zdra -

wiam wszyst kich na szych przy ja ció",
Cie bie #ci skam ser decz nie i ca "u j$ – Twój,

Twój Gu stlik

10 XII 44

Mo ja naj dro! sza (j$ zyk oryg. pol.,

przyp. t"um.) Te re sko!

Ma my ju! nie dzie l$, a ja wci%! nie

otrzy ma "em li stu od Cie bie. Mo !e do sta -

n$ go jesz cze dzi siaj, a mo !e ju tro,

w ka! dym ra zie chc$ ufa' w to, !e doj -

dzie po mi mo oczy wi ste go opó& nie nia.

Po nie wa! to ju! ostat ni list w tym ro ku

dzi$ ku j$ Ci mo ja (pis. oryg.) Te re sko ju!
te raz z wy prze dze niem za dwa li sty, któ -

re na dej d% w grud niu. Za ra zem dzi$ ku -

j$ z ca "e go ser ca za pacz k$ (z kacz k%)
(pis. oryg.) i mo je naj lep sze po dzi$ ko -

wa nia tak !e dla Pa we" ka za cu dow n%
prze sy" k$ wraz z kunsz tow n% kart k% ar -

ty stycz n%. Te re sko, do no sz$, i! otrzy ma -

"em "%cz nie ju! trzy pacz ki od Czer wo -

ne go Krzy !a z Ge ne wy (Szwaj ca ria)

i jest awi zo wa na pacz ka od Jan ka (od pa -

ni Da nu ty nic jesz cze nie do tar "o).

Chcia" bym w tym miej scu po dzi$ ko wa'
Wiel kie mu Ludz kie mu Ser cu. Ni by to ta -

ka ma "a rzecz, ale po praw dzie – co#
Wiel kie go, Do stoj ne go, co#, co po zwa -

la wie rzy' w ludz ko#'. A kie dy my #l$
o nad cho dz% cych (wi$ tach Bo !e go Na -

ro dze nia z ich mi sty k% i prze !y cia mi du -

cho wy mi, dzie cin ny mi wzru sze nia mi

i ich na iw n%, ja sn% ra do #ci%, a przede

wszyst kim z prze czu ciem nad cho dz% ce -

go no we go !y cia – kie dy o tym my #l$,
to my #l$ o To bie mo ja (pis. oryg.) Te re -

sko, mo ja je dy na, i je stem spo koj ny

i szcz$ #li wy i nie chc$ ju! by' smut ny,

a prze ciw nie – chc$ si$ ra do wa'. Py tasz

mnie Te re sko – dla cze go? Dla te go, !e
wie rz$ w Bo ga, w no wo na ro dzo n% mi -

"o#', no wo na ro dzo ne ser ce ludz kie

i w cud (wi$ tej No cy. A Ty mo ja (pis.

oryg.) nie do pu #cisz w t$ Noc do sie bie

smut ku, praw da? A mo je ser ce b$ dzie

z To b% i z na szy mi Ku gla ska mi, Ma" go -

si% i wszyst ki mi, któ rzy nas, Cie bie

i mnie ko cha j%. Nie smu' si$ wi$c w t$
Noc Cu du, ale si$ ra duj Te re sko, pe" na

wia ry i na dziei, bo wie le, wie le serc b$ -
dzie przy To bie. Ca "u j$ Ci$ Te re sko

i #ci skam ser decz nie, mo j% z"o t% Ma" go -

si$ te! – Twój i Wasz Gu stlik

P.S. Prze sy "a nie li stów eks pre so wych,

a tak !e po le co nych i po le co nych pa czek

jest od za raz za bro nio ne.

!

1 Do k"ad nie oko licz no #ci aresz to wa nia

opi sa "am w: Mor ci nek w Da chau. „(l%sk.

Mie si$cz nik kul tu ral no -spo "ecz ny” 2011,

nr 9, s. 46-49.
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W
ia do mo!" o !mier ci wy bit ne go

szwedz kie go po ety i lau re ata Na gro -

dy No bla w dzie dzi nie li te ra tu ry To ma sa

Tranströme ra (1931–2015) wy wo #a #a po -

ru sze nie nie tyl ko w kr$ gach naj bli% szych

je go przy ja ció#, pi sa rzy i lu dzi ze !wia ta

kul tu ry w Szwe cji, ale i w!ród kry ty ków,

t#u ma czy i mi #o !ni ków je go po ezji na ca -

#ym !wie cie. W Niem czech, gdzie

Tranströmer by# wie lo krot nie prze k#a da -

ny i czy ta ny i gdzie re gu lar nie uka zy wa -

#y si$ re cen zje je go ksi& %ek, szpal ty

dzien ni ków i ty go dni ków wy pe# ni #y si$ ar -

ty ku #a mi wspo mnie nio wy mi. „Ta jem ni -

c& tranströme row skiej po ezji by #y jej ob -

ra zy i jej me ta fo ry. By# ar ty st& wy so kiej

ran gi, po et& wy j&t ko wym, w pe# ni od po -

wie dzial nym za j$ zyk” – pi sa# fe lie to ni -

sta „Frank fur ter Al l ge me ine Ze itung”.

W opi nii szwedz kich kry ty ków je go sztu -

ka po etyc ka by #a wy ra zi sta, a pe# ne mu -

zycz nych akor dów wier sze wska zy wa #y
na du cho we zwi&z ki #& cz& ce po et$ z wiel -

k& li te ra tu r& !wia to w&. „Je go po ezja b$ -
dzie %y #a tak d#u go, jak d#u go b$ dzie ist -

nia# j$ zyk szwedz ki” – pod su mo wa#
pu bli cy sta „Sven ska Dag bla det”. 

Zmar #y w dniu 27 mar ca 2015 r. To mas

Tranströmer by# po et& wszech stron nie uta -

len to wa nym; pi sa# wier sze, kom po no wa#
krót kie utwo ry mu zycz ne, gra# na pia ni -

nie, czer pa# z hi sto rii mu zy ki i ma lar stwa

wie le te ma tycz nych w&t ków, wy ko ny wa#
za wód psy cho lo ga i by# z za mi #o wa nia ko -

lek cjo ne rem chrz&sz czy i mo ty li. Mi mo,

i% je go po etyc ki do ro bek obej mu je za le -

d wie dwa na !cie, nie wiel kich ob j$ to !cio -

wo to mi ków wier szy z lat 1954–2004

(w 2011 r. otrzy ma# Na gro d$ No bla

w dzie dzi nie li te ra tu ry), ka% dy utwór

wy pe# nio ny jest g$ st& sie ci& nie zwy k#ych

ob ra zów i me ta for. Po wi& za ne ze so b& mi -

ster nie, prze sy co ne ja sny mi bar wa mi i ta -

jem ni czy mi d'wi$ ka mi, two rz& !wiat,

któ ry wy da je si$ z po zo ru, rze czy wi sty,

bli ski i na ma cal ny. Jed nak w chwi li za nu -

rze nia si$ w bez den n& to( od czu", wra %e(
i od nie sie( sta je si$ dziw nie od le g#y,

nie kie dy zim ny i od py cha j& cy. Od czy ty -

wa nie s#ow nych sen sów oka zu je si$
wów czas trud nym za da niem.

„Gru dzie(. Szwe cja jest stat kiem wci& -
gni$ tym na l&d, nie zdat nym do %e glu gi. Je -

go masz ty wzno sz& si$ nie zdar nie ku

mrocz ne mu nie bu. Amrok trwa d#u %ej ni%
je den dzie(” [...]. czy ta my w jed nym

z m#o dzie( czych wier szy po ety. Me ta fo -

ra stat ku za nu rzo ne go w ciem no !ci i w ci -

szy prze ry wa nej od g#o sa mi wzbu rzo ne -

go mo rza i wia tru, jest jed n& z wie lu

sym bo li zu j& cych los cz#o wie ka, je go

miej sce w !wie cie %y wio #ów przy ro dy

i piel grzym k$ pro wa dz& c& w stro n$ „bez -

piecz ne go brze gu”. Tranströme row skie

ob ra zy su ro wej szwedz kiej na tu ry s& nie -

zwy kle dy na micz ne i bo ga te w szcze gó -

#y, ka% dy z nich jest wa% ny, wy ra' ny

i uchwyt ny dzi$ ki grze !wia te# i d'wi$ ków,

ka% dy %y je w#a snym %y ciem. Przy gl& da -

j&c si$ wy po wie dziom zda nio wym zbu -

do wa nym z me ta for, np. w wer sach „Za -

tar te wspo mnie nia opa da j& na dno mo rza

i za sty ga j& w ob ce po s& gi”, „W !rod ku

umie ra j& ce go la su, tam, gdzie zbu twia #e

Od szed# wiel ki

szwedz ki po eta

To mas Tranströmer,

lau re at Na gro dy No bla
Pod czas zor ga ni zo wa nej w dniu 12 wrze !nia 2014 ro ku w Sztok hol mie

uro czy sto !ci nada nia To ma so wi Tranströme ro wi przez Uni wer sy tet "l# ski ty -
tu $u dok to ra ho no ris cau sa (spra woz da nie z uro czy sto !ci uka za $o si% w pa& -
dzier ni ko wym nu me rze „"l# ska” 2014 r.) nikt z gro na jej uczest ni ków nie spo -
dzie wa$ si%, 'e b% dzie to jed no z ostat nich pu blicz nych wy st# pie( wy bit ne go
szwedz kie go po ety. Wy da rze nie to, w któ re wpi sa $o si% rów nie' oso bi ste spo -
tka nie cz$on ków pol skiej de le ga cji z no bli st#, po zwa la dzi siaj, kil ka ty go dni
po je go !mier ci, po wró ci) do prze $o 'o nych na j% zyk pol ski po etyc kich wer sów
i wy $o wi) z nich no we tre !ci. Kon tak ty Tranströme ra z Po la ka mi – war to przy -
po mnie), 'e go !ci$ dwu krot nie w Pol sce w 1987 r. i 1993 r. – zw$asz cza
z t$u ma czem Le on ra dem Neu ge rem i gru p# kra kow skich oraz ka to wic kich kry -
ty ków, za owo co wa $y wy mia n# my !li i przy czy ni $y si% do spo pu la ry zo wa nia je -
go utwo rów w!ród pol skich czy tel ni ków.

GRA)YNA

BARBARA

SZEWCZYK
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drew no przez ocie ka j! ce so kiem oku la -

ry od czy tu je pro to kó" chrz!sz cza”, czy

„W po wie trzu nad sa dem wy ma lo wa ny

jest hie ro glif uja da j! ce go psa” za uwa #a -

my, #e tek sty Tranströme ra wy ra sta j!
z pod "o #a in ne go tek stu zbu do wa ne go ze

wspo mnie$, sen nych ma rze$ i za gad ko -

wych zna ków. Po eta cz% sto i ch%t nie po -

wra ca do wspo mnie$ o bli skich zmar "ych,

o uko cha nym dziad ku -ster ni ku, przy ja cio -

"ach, o wy bit nych po sta ciach w hi sto rii

Szwe cji, w dzie jach eu ro pej skie go ma lar -

stwa i mu zy ki, a tak #e o ob umar "ych rze -

czach. Lu dzie, kra jo bra zy i rze czy to wa -

rzy sz! li rycz ne mu pod mio to wi w &nie

i na ja wie, roz bu dza j!c g"% bo kie war stwy

pa mi% ci i roz pi na j!c mo sty mi% dzy prze -

sz"o &ci! i te ra' niej szo &ci!. 
„Chc! co& po wie dzie(, ci umar li. Pa -

l! pa pie ro sy, ale nic nie je dz!, nie od dy -

cha j!, ale za cho wa li g"os. Po bie gn% uli -

c! jak któ ry& z nich. Mrocz nie j! ca,

przy t"a cza j! ca jak ksi% #yc ka te dra, po -

wo du je od p"yw i przy p"yw” pi sze

w wier szu G!" bo ko w Eu ro pie. 

Po rów nu j!c m"o dzie$ cze wier sze

Tranströme ra z lat je go de biu tu w 1954 r.

z utwo ra mi po wsta "y mi w na st%p nych

dzie si% cio le ciach mo# na na kre &li( dro g%
je go po etyc kie go roz wo ju. Dla wspó" cze -

sne go czy tel ni ka wa# niej sza jed nak wy -

da je si% od po wied' na py ta nie, czym by -

"a za #y cia ca "a je go po ezja i co po zo sta nie

z niej dzi siaj w &wia do mo &ci od bior cy.

Zna j!c bio gra fi% szwedz kie go no bli sty,

wy pe" nio n! wie lo ma prze #y cia mi, ra do -

snym dzie ci$ stwem, licz ny mi po dró #a mi,

spo tka nia mi au tor ski mi i pi sar sk! ak tyw -

no &ci!, zmu sze ni je ste &my za trzy ma( si%

na ro ku 1990, kie dy w wy ni ku ci%# kie go

wy le wu Tranströmer zo sta" cz% &cio wo

spa ra li #o wa ny i po zba wio ny mo# li wo &ci

ko mu ni ko wa nia si% z oto cze niem. Czy

jed nak rok ten wy zna cza rze czy wi &cie ce -

zu r% w je go po ezji, ska zu j!c go na la ta mil -

cze nia? Po ezja by "a dla szwedz kie go no -

bli sty od po cz!t ku „no wym spo so bem

ko mu ni ko wa nia si%”, wiersz „swo istym

w% z"em ko mu ni ka cyj nym”, a me ta fo ra je -

go po twier dze niem. Po eta, któ re go cz% -
&cio wy pa ra li# po zba wi" zdol no &ci mó wie -

nia, nie zre zy gno wa" do ko$ ca #y cia

z pa sji pi sa nia wier szy. Si% ga j!c do la pi -

dar nej for my wier sza ha iku, sta ra" si%
nada( ka# de mu przy wo "y wa ne mu w my -

&lach s"o wu wy j!t ko we zna cze nie. 

Od
po cz!t ku pi sar skiej dro gi wy ja -

&nia" skom pli ko wa ne zja wi ska

przy po mo cy pro ste go, ob ra zo we go j% zy -

ka. Od po cz!t ku te# spo ty ka my w po ezji

Tranströme ra mo tyw &mier ci, któ ra po ja -

wia si% naj pierw w &nie, z cza sem tyl ko

w ota cza j! cej go rze czy wi sto &ci. W wier -

szu pt. Czar ne wi do ków ki z 1983 r. pi sze:

„W &rod ku #y cia zja wia si% &mier( i bie -

rze mia r% na cz"o wie ka. Za po mi na my o tej

wi zy cie a #y cie da lej si% to czy. Ale ubra -

nie szy je si% w ci szy”. A w jed nym

z ostat nich to mi ków po ezji pt. Wiel ka za -
gad ka spo dzie wa j!c si%, #e &mier( nie ba -

wem na dej dzie, za sta na wia si% nad prze -

mi jal no &ci! i kre sem ludz kie go #y cia.

)mier( ob ja wi si% wte dy ja ko po sta(
wy "a nia j! ca si% z fal mor skich, z czar ne -

go masz tu #a glow ca czy z p% ka j! ce go

nad g"o w! su fi tu.

Nie mo# na mi mo to nie za uwa #y(, #e
po ezja Tranströme ra wy pe" nio na jest

przede wszyst kim ob ra za mi pul su j! ce -

go do oko "a #y cia i wie lo ma zmy s"o wy -

mi wra #e nia mi, a tam, gdzie przed mio -

ty i lu dzie wy cho dz! z „cie nia”, sta j! si%
wi docz ne i ob ja wia j! ma gicz n! moc, ma

cha rak ter epi fa nicz ny. Jej prze s"a nie

nie jest wów czas mrocz ne, wy pe" nio ne

t% sk no t! i smut kiem, lecz zwia stu je

ra do&( i na dzie j%. Tak #e wer sy z wy da -

ne go w 1993 ro ku to mu po ezji, pt. Wi -
dz# mnie wspo mnie nia, ar ty ku "u j! ce

wia r% w cz"o wie ka i w od na wia j! c! moc

przy ro dy, za ch% ca j! do po dró #y z po ezj!
Tranströme ra przez prze strze nie je go

pry wat no &ci i wra# li wo &ci, ob sza ry

mu zy ki, ma lar stwa i dnia co dzien ne -

go. I si% ga( b% dzie my do nich ile kro(
po szu ki wa( b% dzie my do brej, ory gi nal -

nej po ezji. 

„‘Mo je #y cie’. Kie dy za sta na wiam si%
nad ty mi s"o wa mi, wi dz% przed so b!
smu g% &wia t"a. Przy bli# szym spoj rze -

niu smu ga przyj mu je for m% ko me ty

z g"o w! i ogo nem. Naj bar dziej roz -

&wie tlo na stro na, g"o wa, to dzie ci$ stwo

i la ta do ra sta nia. Jej rdze$, naj bar dziej

za g%sz czo na cz%&(, to bar dzo wcze sne

dzie ci$ stwo, kie dy zo sta "y okre &lo ne naj -

wa# niej sze ce chy mo je go #y cia. Pró bu -

j% so bie przy po mnie(, pró bu j% do sta( si%
do &rod ka. Ale trud no po ru sza( si%
w naj bar dziej g% stych ob sza rach, to

nie bez piecz ne, to tak, jak gdy by chcia -

"o si% zbli #y( do &mier ci. W tyl nej cz% -
&ci ko me ta jest rzad sza – ta d"u# sza

cz%&(, to ogon. Jest rzad ki, co raz bar dziej

ale te# sze ro ki. Kie dy pi sz% te s"o wa,

znaj du j% si% w ogo nie ko me ty”.

!
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D
la cze go In g mar Vil l gist swo jej ku ra -

tor skiej wy sta wie czte rech ma la -

rzy: Bed nar ka, Blu ka cza, Na li waj ki

i Wal cza ka w ka to wic kiej ga le rii BWA

na da! ty tu! „Ko" tro ja" ski”? [- […] nie

z ch# ci za po wie dzi ja kie go$ ar ty stycz ne -

go ka ta kli zmu, ale m.in. z po trze by zi lu -

stro wa nia ta kim po ka zem ma lar stwa

tek stów o $l% skich ma la rzach, któ re pi -

s# w ka to wic kiej Wy bor czej” – ty le sam

au tor wy sta wy gwo li wy ja $nie nia. Nie -

wie le. Czy tam te tek sty w Wy bor czej –

jak za wsze pi sa ne z bar dzo oso bi ste go

punk tu wi dze nia, z do tkni# ciem te go

co nie wi dzial ne, bez em fa zy, bez po pi -

sów eru dy cyj nych. Pe! ne ogl% du sztu ki

przez nie w%t pli wie wy traw ne go znaw c#
sztu ki naj now szej i jej wiel kie go or# dow -

ni ka. I z ja k%$ nu t% smut ku, &e tak wie -

lu zna ko mi tych ar ty stów, nie zwy k!ych

ma la rzy i gra fi ków cho dzi uli ca mi 'l% -
ska, ma j% cych ogrom ny do ro bek, ale

mo &e za skrom nych na wiel ki, sko mer -

cja li zo wa ny, roz ce le bry to wa ny $wiat.

Dla te go ów Ko" tro ja" ski po ja wi! si#
w ka to wic kiej BWA – z je go wn# trza wy -

sy pa !y si# do ko na nia ar ty stów, któ rych

Vil lqist opi sy wa! w swo ich „ma lar skich”

fe lie to nach. Ze sta wi! nie przy pad ko wo te

czte ry na zwi ska – s% swo ist% for pocz t%
by( mo &e ko lej nych od s!on? Co i ko go

chcia! po ka za( Vil lqist w BWA? B# d%c
sa me mu przed la ty zwi% za nym z t% in sty -

tu cj%, mia! pe wien plan po ka zy wa nia te -

go, co naj lep sze w sztu ce 'l% ska, co spo -

koj nie mo &e sta wa( w ar ty stycz ne szran ki

nie tyl ko na fo rum kra jo wym ale i eu ro -

pej skim. Naj wi#k sza pro fe sjo nal na ga le -

ria sztu ki wspó! cze snej w re gio nie po sz!a
jed nak w in nym kie run ku. On tym cza -

sem, ja ko hi sto ryk sztu ki, za w# dro wa!
wy &ej – do War sza wy. Po wró ci! jed nak

na 'l%sk z za my s!em po ka za nia li tyl ko

nie wiel kie go wy cin ka do rob ku ar ty stów

st%d. W!a $nie Eu gen Bed na rek miesz ka -

j% cy na sta !e w Niem czech i Piotr Na li -

waj ko, Zbi gniew Blu kacz i Ire ne usza

Wal czak – ar ty $ci rocz nik 60. i 61. mi -

nio ne go stu le cia sta li si# „fla go wy mi” ar -

ty sta mi Ko nia tro ja" skie go. Bed na rek

i Na li waj ko – z Pra cow ni Je rze go Du dy-

Gra cza, Blu kacz i Wal czak – z Pra cow -

ni Jac ka Ry ka !y. Lecz ani $la du w ich pra -

cach r# ki mi strzów. Ka& dy po szed! w!a -

sn% dro g%, osi% ga j%c mi strzo stwo.

Dla cze go oni? Bo naj bli& si rocz ni ko wo

Vil lqi sto wi, ró wie $ni cy, a wi#c wy ro $li
w po dob nych wa run kach, w po dob nych

na stro jach, wra& li wo $ci. Po nad wszyst -

ko nie za le& ni, wier ni  so bie. Ze sta wie nie

ich prac w prze strze ni BWA da wa !o
pio ru nu j% ce wra &e nie. Jak po ka za! wer -

ni sa&, ch#t nych do zna nia tych wra &e" by -

!a ogrom na ilo$(! Nie pa mi# tam, by

któ ra$ z ostat nich wy staw zgro ma dzi !a ta -

ki t!um lu dzi chc% cych nie tyl ko po ga da(
ze zna jo my mi ar ty sta mi, zo ba czy( pra -

ce ar ty stów daw no nie wi dzia nych w tym

miej scu (Na li waj ko oka za! si# de biu tan -

tem w tej ga le rii!), a na do da tek w ta kim

zna ko mi tym ze sta wie. Zw!asz cza Eu gen

Bed na rek przez po nad pó! to rej de ka dy

by! nie obec ny na wy sta wach na 'l% sku

i w Pol sce. Za tem cie ka wo$( ogrom -

na – co ro bi, w ja kim kie run ku po sz!a je -

go twór czo$(. Na li waj ko ze swo imi re -

ali stycz ny mi, a na wet nad re ali stycz ny mi

po sta cia mi oj ców i sy nów i sce na mi

mi tycz ny mi, Blu kacz z roz ma chem ma -

lu j% cy prze strze nie wy cho dz% ce po za

ho ry zont czy Wal czak z ma lar stwem

„pu bli cy stycz nym”, b# d% cym oso bi st%
wy po wie dzi% na te mat trud nej prze sz!o -

$ci i te ra) niej szo $ci skraw ka zie mi zwa -

nej 'l% skiem, ale te& od no sz% c% si#
do sy tu acji cz!o wie ka i je go eg zy sten cji

w no wo cze snym $wie cie, zdo mi no wa -

nym przez prze moc. Wie lo wy mia ro we

ob ra zy Ire ne usza Wal cza ka roz py cha j% ra -

my, po zwa la j% si# czy ta( z ka& dej stro -

ny, wy cho dz% po za p!a sk% p!asz czy zn#
ob ra zu. Jak $wiat ze wn#trz ny ota cza j% od -

bior c#, po zwa la j% $le dzi( wy da rze nia, ko -

men to wa(, dys ku to wa( z ich twór c%.
Bed na rek po zo sta! wier ny swo im zde for -

mo wa nym po sta ciom, po ja wia j% cym si#
na ma!o ma lar skich pod !o &ach, prze -

rwa nych b%d) roz pru tych zdo by tych ma -

te ria !ach z bli skie go oto cze nia cz!o wie -

ka. Twa rze ludz kie, po sta ci – to

zde for mo wa ne, bez kszta!t ne stwo ry, wy -

krzy wia j% ce po zor nie pi#k ny wspó! cze -

sny $wiat. Je go „Pszczó! ki Ma je”, „Opty -

mi $ci” s% za prze cze niem sie lan ki,

otwie ra j% przed na mi praw dzi we ob li cze

wszech obec ne go z!a. Dra ma tycz ne jest

to wi dze nie rze czy wi sto $ci. Ale czy nie

mniej dra ma tycz ne s% po sta ci Na li waj -

ki – lu dzie z s% siedz twa, cza sem u!om -

ni, nie pi#k ni, zwy czaj ni do bó lu, nie zau -

wa &a ni wo kó! nas. Do pie ro gdy sta j% si#
po sta cia mi z ob ra zów wi da( ich si !#, wza -

jem ne re la cje sta j% si# czy tel ne – oj co wie

i sy no wie, nie wa& ne czy ich po stu ry s%
bar dziej czy mniej atle tycz ne, czy s%
scho ro wa ne czy ta kie, ja kie ogl% da my

na co dzie" w lu strach do mów, nie na da -

j% ce si# na pierw sze stro ny ga zet, ale jak -

&e praw dzi we.

O ka& dym z tych ar ty stów mo& na jesz -

cze d!u go pi sa(. Vil lqist po ka za! zbio ro -

w% si !# wy ra zu twór ców tych dzie!, ich in -

dy wi du al no$( i nie zwy czaj no$(. 'wiat

ka& de go z osob na, ze sta wio ny z in ny mi

$wia ta mi po ka zu je ich nie zwy k!o$(. Oby

to nie by! je dy ny „Ko" tro ja" ski” w ka to -

wic kiej BWA.

WIE S*A WA KONO PEL SKA

Si!a czterech 

czyli 

„Ko" troja"ski” 

Wer ni sa! Ko nia tro ja" skie go: (od le wej) Eu gen Bed na rek, Marek Ku# dy rek tor BWA, Ire ne usz Wal czak, Zbi gniew Blu kacz, Piotr Na li waj ko
i In g mar Vil lqist (przy mi kro fo nie).
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49Ireneusz Walczak, Instalacja Szymona Kobylarza wg projektu 

Ireneusz Walczak, Multikulti I, olej, akryl, p!., 100x100x17cm, 2013

Zbigniew Blukacz, z cyklu Rytmy i Tonacje Scen, olej, akryl,
p!ótno, 130x200 cm

Eugen Bednarek, Optymista, technika mieszana, 70x100 cm Eu gen Bed na rek, Pszczó!ka Maja, technika mieszana, 70x100 cm

Piotr Na li waj ko, Adam Bro "ek z sy nem #u ka szem, z se rii Abra ham

i Iza ak. W dro dze. Wa ria cje eu ge nicz ne na dwie zie le nie i czer wie$
an giel sk%, olej, p!ót no, 180x160 cm, 2009

Naliwajko • Walczak 

Bednarek • Blukacz KO! TROJA!SKI 
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Wiktor Ostrzo!ek 
– witra"e w ko#ciele 

pw. Naj#wi$tszego Serca 

Pana Jezusa w Katowicach
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Ko !ció" na Ko szut ce prze cho dzi"
trzy krot n# prze bu do w$. Ko lej ne

prze mia ny ar chi tek to nicz ne za wsze wy -
ni ka "y z po trzeb lo kal nej wspól no ty
pa ra fial nej. 

Bu dy nek ko !ciel ny ist nie je po to, by
w nim si$ zbie ra "o zgro ma dze nie, któ -
re wiel bi Bo ga i któ re Bóg u!wi$ ca. 
Do mem Bo %ym s# chrze !ci ja nie, a bu -
dy nek to "u pi na os"a nia j# ca %y wy or ga -
nizm. 

Dru ga prze bu do wa ko !cio "a do ko na -
"a si$ w ci# gu za le d wie sied miu mie si$ -
cy: od ma ja do li sto pa da 1957 ro ku. Ar -
chi tek tem tej prze bu do wy by" Sta ni s"aw
Se pio", au tor ka plic ma ryj nych Kal wa -
rii Pa new nic kiej. Miesz ka& cy Ko szut -
ki, któ rych sta le przy by wa "o w tej no -
wo cze snej na owe cza sy dziel ni cy
Ka to wic po trze bo wa li ta kiej „"u pi ny”.
W krót kim cza sie, tu% po „od wil %y”
w ro ku 1956 i po wro cie bi sku pów ka -
to wic kich z wy gna nia po wsta" tu ko -
!ció", któ ry swo im wn$ trzem wpi sa" si$
do pod r$cz ni ków wspó" cze snej sztu ki
sa kral nej w Pol sce. 

W tym krót kim cza sie roz bu do wy ma -
"ej klasz tor nej ka pli cy, po wsta "ej tu
w okre sie Mi$ dzy woj nia nie roz wa %a -
no w ro ku 1957 pro gra mów ar chi tek to -
nicz nych. Za in te re so wa nie ar chi tek tów
te ma ty k# sa kral n# na Za cho dzie w tym
cza sie by "o bar dzo wiel kie. W ro -
ku 1955 po wsta "a prze cie% we Fran cji
s"yn na ka pli ca Le Cor bu sie ra w Ron -
champ. W Ka to wi cach zbu do wa no „"u -
pi n$”, by os"a nia "a Ko !ció" – Lud Bo -
%y. Zbu do wa no ko !ció" ha lo wy na pla nie
krzy %a "a ci& skie go, d"u gi, by po mie !ci"
jak naj wi$k sz# licz b$ miesz ka& ców
Ko szut ki po to, by nie sta li w cza sie na -

Wiktor
Ostrzo"ek
– artysta
wpisany 

w !l#skie
sacrum

bo %e&stw na desz czu. Ta kich „ba ra ko -
wych” ko !cio "ów po wsta "o po ro ku 1945
w die ce zji ka to wic kiej kil ka. Cza sa mi
by "y to fak tycz nie ba ra ki jak w Roj cy,
tar no gór skich So wi cach, w ty skich
Ciel mi cach, czy ka to wic kim Bry no -
wie. W ta kich ko !cio "ach – ba ra kach, sa -
kral ny cha rak ter wn$ trza przy po mi na"
za pach ka dzi d"a po na bo %e& stwie i o" -
tarz by" prze nie sio ny naj cz$ !ciej z in ne -
go ko !cio "a. 

Ko !ció" na Ko szut ce ba ra kiem nie by",
cho' pa mi$ tam mia" otwar t#, jak w ka% -
dym ba ra ku wi$( b$ da cho w#. Pra cu j# -
cy tu dusz pa ste rze zro zu mie li, %e o sa -
kral nym cha rak te rze wn$ trza w ta kim
po spiesz nie zbu do wa nym ko !cie le mo -
%e za de cy do wa' ar ty sta. Wy bra no Wik -
to ra Ostrzo" ka, któ ry w tym trud nym dla
Ko !cio "a cza sie, ko rzyst nie wp"y wa"
na po pra w$ stro ny gra ficz nej „Go !cia
Nie dziel ne go”. W ro ku 1957, kie dy
ko !ció" na Ko szut ce wy bu do wa no,
Wik tor Ostrzo "ek uzy ska" dy plom w kra -
kow skiej ASP, zwa nej wów czas Aka de -
mi# Sztuk Pla stycz nych. Je go re ali za cje
roz po cz$ "y si$ w tym ko !cie le w ro -
ku 1960. Wie lu ar ty stów z oba wy o re -
pre sje nie po dej mo wa "o wów czas
wspó" pra cy z Ko !cio "em. Ostrzo "ek
po pro szo ny przez ów cze sne go pro -
bosz cza – ob la ta, Ja na Jo pa o re ali za cje
we wn$ trzu, prze niós" w sfe r$ ob ra zo -
wa nia tre !ci ide owe, któ re za ry so wa "y
si$ w Ko !cie le w trak cie ob rad So bo ru
Wa ty ka& skie go II. Pi$' dzie si# t# rocz ni -
c$ za ko& cze nia te go So bo ru w tym ro -
ku ob cho dzi my. Wio d# cym i na wie le
spo so bów od mie nia nym ha s"em So bo -
ru by "o po wta rza ne w j$ zy ku w"o skim
przez pol skich du chow nych s"o wo „ag -

gior na men to”. Ozna cza "o ono usi "o -
wa nie Ko !cio "a wyj !cia na prze ciw
wszyst kim prze mia nom, któ re wp"y n$ -
"y na ob raz cz"o wie ka lat po ro ku 1959.
Dro ga Cz"o wie ka, po wta rza" So bór jest
dro g# Ko !cio "a. Prze nie sie nie tej za sa -
dy my !le nia i po st$ po wa nia w sfe r$ ob -
ra zo wa nia przez li cz# ce go wów czas
27 lat ar ty st$ za de cy do wa "o o tym, %e je -
go re ali za cje na Ko szut ce zo sta "y za uwa -
%o ne. Po trak to wa no je ja ko „bi bli$ pau -
pe rum” na szych cza sów, dzi$ ki któ rej
wspó" cze sne mu cz"o wie ko wi "a twiej
zro zu mie' od wiecz ne prze s"a nie Ewan -
ge lii. Ewan ge li za cja )y cia, by "a w okre -
sie pó( niej szym te ma tem wio d# -
cym I Sy no du Die ce zji Ka to wic kiej.
Po wsta" na wet przy Sy no dzie Die ce zjal -
ny O!ro dek Ewan ge li za cji )y cia. Ar ty -
sta za tem zna laz" si$ w nur cie za gad nie&,
%y wo od bie ra nych przez Ko !ció" i we
w"a !ci wy spo sób je prze twa rza". Nie tyl -
ko na Ko szut ce, gdzie ostat ni# z wy ko -
na nych przez nie go prac w tym okre sie
by "a ka pli ca chrzciel na opra co wa na
pod k# tem ob cho dów mi le nij nych w ro -
ku 1966. Z te go sa me go cza su co re ali -
za cje Ostrzo" ka na Ko szut ce po cho dzi
wiel kie okno ko !cio "a w Ka to wi cach -
-Murc kach, gdzie teo lo gicz ne tre !ci
kom po zy cyj nie prze s# cza j# wie lo ra kie
sfe ry ludz kiej dzia "al no !ci. Tym oknem,
wpi sa nym w ar chi tek tu r$ Zyg mun ta
Gaw li ka Ostrzo "ek osi# gn#" pla stycz nie
pe" ni$ te go, co So bór pra gn#" wy ra zi'
u%y wa j#c s"o wa „ag gior na men to”. Wi -
tra% po wsta" w ro ku 1960, za raz na po -
cz#t ku So bo ru, w kli ma cie za chwy tu
my !l# so bo ro w#, któ ra mu sia "a prze ni -
ka' roz mo wy w kr$ gu osób „Go !cia
Nie dziel ne go”.

KS. HEN RYK PY KA

W ro ku 2014 „Dzien nik Za chod ni” prze pro wa dzi! ple bi scyt

na naj pi"k niej szy ko #ció! w Ka to wi cach. Naj wi"k sze uzna nie

w#ród od wie dza j$ cych ka to wic kie #wi$ ty nie uzy ska! ko #ció! Oj ców

Ob la tów na Ko szut ce pod we zwa niem Naj #wi"t sze go Ser ca Pa na 

Je zu sa. 
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Wska za nie w ple bi scy cie

„Dzien ni ka Za chod nie go”

Ko szut ki, ja ko miej sca lo ka -

li za cji „naj pi!k niej sze go” ko -

"cio #a w Ka to wi cach za wie -

ra z pew no "ci$ oce n! je go

wn! trza, w któ rym re ali za cje

Ostrzo# ka sta no wi$ do mi nan -

t!. Z pierw sze go okre su je go

dzia #al no "ci w tym wn! trzu

za cho wa #a si! mo nu men tal na

mo zai ka przed sta wia j$ ca

Ukrzy %o wa ne go w sza cie ka -

p#a& skiej z otwar tym ser cem.

Wy pe# nia #a ona "cia n! czo #o -

w$ po nad o# ta rzem. Dzi siaj

wy pe# nia le w$, pó# noc n$ flan -

k! cen tral nie ukszta# to wa nej

prze strze ni ce le bra cji z za cho -

wa nym, pier wot nym o# ta -

rzem, któ ry Ostrzo #ek za pro -

jek to wa#. Daw na prze strze&
ko "cio #a za wie ra si! mi! dzy

t$ mo zai k$ a prze ciw le gle

po #o %o ny mi or ga na mi. Fi -

nal nym efek tem roz bu do wy

tej prze strze ni jest obec ny

ko "ció#. W ce lu po sze rze nia

wn! trza usu ni! to "cia n!,
w któ rej znaj do wa #a si! wi!k -

szo"' wi tra %y. Nie któ re nie

za cho wa #y si!. Nie któ re osa -

dzo no w oknach in nych po -

miesz cze&. Ka to wic cy ar chi -

tek ci Ta de usz Czer wi& ski i Jan

Mu szy& ski s$ au to ra mi tej prze bu do wy.

Ukszta# to wa li prze strze&, któ ra po zwa -

la na wspól no to we prze %y wa nie Eu cha -

ry stii. My "l!, %e ten aspekt za wa %y#
w oce nie przy dat no "ci ukszta# to wa ne -

go wn! trza do po trzeb ro dzi ny pa ra fial -

nej. Uczest ni cy zgro ma dze& li tur gicz -

nych w tak ukszta# to wa nej prze strze ni

s$ mniej ano ni mo wi. W d#u giej na wie

dru gie go ko "cio #a z od da li wi dzie li po -

sta' prze wod ni cz$ ce go zgro ma dze nia.

Tu i ka p#an jest bli sko i zgro ma dzo nych

#a two ogar n$' jed nym spoj rze niem.

Ano ni mo wo"' i bez oso bo wo"' miesz -

ka& ców wiel kich osie dli w ta kim miej -

scu wy da je si! by' prze zwy ci! %o na. Ko -

"ció# za pro jek to wa ny na rzu cie pó# ko la

jest do brze o"wie tlo ny w cz! "ci cen tral -

nej la tar ni$ do "wie tla j$ c$ o# tarz. Oka -

la j$ ca wn! trze ga le ria miesz cz$ ca wie -

le osób w ca #o "ci jest prze szklo na. T!
prze strze& wy pe# nia j$ wi tra %e Ostrzo# -
ka wy ko na ne ju% po za ko& cze niu prze -

bu do wy. Ar ty sta, któ ry od ro ku 1961

kszta# to wa# sa kral n$ at mos fe r! te go

wn! trza, w ro ku 2009 wpro wa dzi# tu fi -

nal ny ak cent w po sta ci fry zu oka la j$ ce -

go ca #$ t! prze strze&. Kie dy po rów nu -

je si! wcze sne do ko na nia Ostrzo# ka

w tym wn! trzu z je go ostat ni$ re ali za -

cj$, wi da' jak bar dzo w ci$ gu mi nio nych

pi!' dzie si! ciu lat ewo lu owa #a pla stycz -

na for ma wy ra zu te go ar ty sty.

Fryz wi tra %o wy uko& czo ny na Ko -

szut ce w ro ku 2009 po wsta# rów no le -

gle z in ny mi wi tra %a mi, któ re ar ty sta

ostat nio wy ko na# dla ka to wic kich ko -

"cio #ów. Mi mo %e prze kro czy# ju%
osiem dzie si$ ty rok %y cia na dal przyj -

mu je zle ce nia i re ali zu je je z po wo dze -

niem. Wi tra %e Ostrzo# ka w Ka te drze

ka to wic kiej, ko "cie le Bo %e go Cia #a
na ka to wic kim „Man ha ta nie”, czy

w Gi szow cu po sia da j$ for m! zbli %o -

n$ do fry zu ko szuc kie go. Nie s$ to jed -

nak re ali za cje tak mo nu men tal ne. Ar -

ty sta opa sa# prze strze& ko "cio #a
barw n$, "wie tli st$ wst! g$, w któ r$
wpi sa# dwa na "cie zda rze& bi blij nych

i po za bi blij nych sta no wi$ cych osno -

w! hi sto rii zba wie nia ro dza ju ludz kie -

go. Po szcze gól ne epi zo dy uka zu j$
po s#u g! anio #ów w dzie le zbaw czym.

Mo% na za tem przy j$', %e ca #y fryz jest

trak ta tem an ge lo lo gicz nym i ja ko ta -

ki za s#u gu je na uwa g!. Tym bar dziej

%e za in te re so wa nie anio #a mi prze ja wi -

#o si! ostat nio pi!k ny mi wy daw nic -

twa mi pre zen tu j$ cy mi ten wdzi!cz ny

te mat w sztu ce. 

Dla zwie dza j$ cych ko "ció# na Ko szut -

ce, u#a twie niem w roz po zna niu po -

szcze gól nych wy da rze& z udzia #em

anio #ów niech b! dzie la ko nicz na pre zen -

ta cja, któ ra roz po czy na si! dla pa trz$ -
cych na o# tarz od pra wej stro ny:

Za da nie cio su upa d#ym anio #om za -

po wie dzi$ zwy ci! stwa Do bra.

Wy gna nie z ra ju. Anio# z po #y sku j$ -
cym ostrzem mie cza.

Ofia ra Iza aka. Anio# po wstrzy mu je

"mier tel ny cios Abra ha ma.

Wal ka Ja ku ba (Izra ela) z Anio #em.

Ga briel – Anio# Zwia sto wa nia.

Anio #o wie nad Be tle jem

wio d$ cy ma gów.

Anio# na wie dza j$ cy w "nie

Jó ze fa w kon tek "cie uciecz -

ki do Egip tu.

Anio# po cie sze nia z kie li -

chem na Gó rze Oliw nej.

Anio #o wie pu ste go gro bu

Zmar twych wsta #e go.

Anio #o wie uno sz$ cy Je zu -

sa do Nie ba.

Anio# fa tim skich ob ja wie&.
Anio# Stró% opie kun cz#o -

wie ka na dro dze zba wie nia.

Sce ny po sia da j$ for m!
gra ficz nych opra co wa&, dla -

te go s$ czy tel ne i mo% na

by je wpi sa' do ilu stro wa nej

hi sto ryj ki bi blij nej, ja kich

wie le uka za #o si! ja ko po -

moc w na ucza niu re li gii.

Ar ty sta jed nak po wi$ za# te
wy da rze nia ko smicz n$ for -

m$ barw nej kom po zy cji.

Do pie ro ta ga lak tycz na for -

ma #$ czy po szcze gól ne wy -

da rze nia w ko smo ge nicz n$
opo wie"' o cz#o wie ku, o je -

go za ko rze nie niu w Bo gu,

któ ry do cz#o wie ka wie lo -

krot nie prze ma wia# po przez

zna ki "wia ta wi dzial ne go

i nie wi dzial ne go. Roz po -

cz! t$ tu przez Ostrzo# ka w ro ku 1961

nar ra cj!, ob ja "nia j$ c$ sens spraw 

co dzien nych po "ród któ rych „zdep tu -

je” si! cz#o wiek, ar ty sta po sze rzy#
o re flek sj! nad cz#o wie kiem za gu bio -

nym po "ród gwiazd. Nie py ta ju%
o war to"' ludz kiej pra cy, ro dzi ny,

wszel kich usi #o wa& czy ni$ cych "wiat

bar dziej ludz kim. Na ten te mat wy po -

wia da# si! So bór i ar ty sta we w#a "ci -

wym cza sie umia# to zo bra zo wa'.
Dzi siaj, na wi$ zu j$c do ko smicz nych,

ga lak tycz nych form, zna nych nam

z prze ka zów te le sko pów or bi tu j$ cych

po nad Zie mi$ py ta si! o sens ist nie nia

cz#o wie ka. I od po wied( znaj du je wpi -

su j$c w ko smicz ne t#o zna ki Bo %ej

Obec no "ci i Bo %ych in ter wen cji. 

D#u ga dro ga ka to wic kie go ar ty sty na -

zna czo na licz nymi re ali za cja mi w ko -

"cio #ach w ca #ej Pol sce i po za jej gra -

ni ca mi war ta jest tru du ar chi wi za cji.

Ar chi wi zo wa' na le %y my"l i dzie #o.

Kie dy w ro ku 2006 po uka za niu si! mo -

no gra fii po "wi! co nej ar ty "cie, Ostrzo -

#ek otrzy ma# na gro d! Pre zy den ta Mia -

sta Ka to wi ce, s#y sza #em s#o wa: nie

wie dzie li "my, %e w Ka to wi cach miesz -

ka ar ty sta, któ ry tak wie le do ko na# dla

Ko "cio #a i pol skiej kul tu ry. Bi blio te ka

)l$ ska w Ka to wi cach roz po zna #a war -

to"' twór czo "ci ar ty sty i pod j! #a ak tu -

al nie wspó# pra c! z Ostrzo# kiem, by oca -

li' od roz pro sze nia je go pro jek ty,

no tat ki i pa mi$t ki prze cho wy wa ne

w pra cow ni.

!

Mozaika o!tarzowa w ko"ciele Ojców Oblatów w Katowicach



53

W2017 ro ku w mar cu mi nie 80 lat
od !mier ci kom po zy to ra, któ re mu

los nie po zwo li" spe" ni# si$ ca" ko wi cie.
Od szed" z te go !wia ta w wie ku pi$# dzie -
si$ ciu czte rech lat, gdy je go dzia "al no!#
twór cza, tak wa% na dla roz wo ju mu zy ki
pol skiej, osi& gn$ "a wy so ki po ziom doj rza -
"o !ci i za cz$ to do ce nia# j& w kra ju
i na !wie cie. Fa tal ny rok 1937, w któ rym
zmar "o kil ku jesz cze in nych wiel kich
kom po zy to rów, a w!ród nich Mau ri ce Ra -
vel, Geo r ge Ger sh win i Al bert Ro us sel,
nie za po wia da" bli skiej ju% II Woj ny
'wia to wej, któ ra mia "a za wa %y# na jak -
%e istot nej wie lo let niej prze rwie w roz po -
wszech nie niu po wsta "ych w ci& gu ostat -
nich lat doj rza "ych dzie" kom po zy to ra nie
bez po wo du uzna ne go za naj wy bit niej sze -
go kom po zy to ra w od ro dzo nej Pol sce.
'wia to wej s"a wy dy ry gent Sir Si mon Rat -
tle, od 2002 ro ku szef ar ty stycz ny Ber li( -
skich Fil har mo ni ków, u%y" przed la ty zna -
mien nych s"ów od no sz& cych si$ do
mu zy ki Ka ro la Szy ma now skie go „Dla

Szy ma now skie go w!a "nie nad szed! czas”.
Za fa scy no wa ny kom po zy cj& „Sta bat Ma -
ter” Szy ma now skie go Rat tle od kry wa"
ko lej ne dzie "a wiel kie go twór cy i na gry -
wa" je na p"y tach. Na gra nia ope ry „Król
Ro ger”, IV Sym fo nii, oby dwu kon cer tów
skrzyp co wych bu dz& po dziw ko ne se -
rów mu zy ki. Wraz z Rat tlem mu zy k$
Szy ma now skie go „od kry wa "o” wie lu ar -
ty stów i me lo ma nów uro dzo nych po za -
pa no wa niu po ko ju w Eu ro pie.

Po wsta "e w Za ko pa nem nie mal 40 lat
te mu ogól no pol skie To wa rzy stwo Mu -
zycz ne im. Ka ro la Szy ma now skie go,
dba j&c o spu !ci zn$ po wiel kim kom po -
zy to rze, re gu lar nie przy po mi na pol skim
me lo ma nom o je go do rob ku w swo ich
licz nych kon cer tach, któ re zw"asz cza
w for mu le fe sti wa lo wej wy wo "u j& szcze -
gól nie sil ny od d)wi$k w!ród na sze go
spo "e cze( stwa. Obok do rocz ne go mi$ -
dzy na ro do we go fe sti wa lu „Dni Mu zy -
ki Ka ro la Szy ma now skie go” w Za ko pa -
nem po wo dze nie zy ska "y so bie
zw"asz cza or ga ni zo wa ne od 18 lat w ka -
to wic kiej Aka de mii Mu zycz nej Wie -
czo ry Mu zy ki Ka ro la Szy ma now skie go,
któ re go mu zy ce to wa rzy sz& ka% do ra zo -
wo utwo ry in ne go kom po zy to ra wspó" -
cze sne go Szy ma now skie mu. W mi nio -
nych la tach mo% na by "o na nich
wy s"u cha# m.in. mu zy ki Leo*a Ja na+ka,
Mau ri ce Ra ve la, Clau de De bus sy´ego,
Ser giu sza Pro ko fie wa, Dy mi tra Szo -
sta ko wi cza, Al fre da Ca sel li, Bo hu sla va
Mar ti nu. W tym ro ku dzie "om Ka ro la
Szy ma now skie go w mar co wych kon cer -
tach to wa rzy szy "a mu zy ka uro dzo ne go
rok przed na szym twór c& naj wy bit niej -
sze go kom po zy to ra ru mu( skie go Geo -
r ge´a Ene scu, ge nial nie wszech stron ne -
go mu zy ka: kom po zy to ra, pe da go ga,
skrzyp ka, pia ni st$ i dy ry gen ta naj wy% -
szej kla sy. Ja ko wy ko naw ca od no si"
suk ce sy w naj bar dziej re no mo wa nych
sa lach kon cer to wych Eu ro py i Ame ry -
ki. Z je go umie j$t no !ci pe da go gicz -
nych ko rzy sta li wy bit ni po tem ar ty !ci,
a w!ród nich Yehu di Me nu chin, Di ny Li -

pat ti, Ida Ha en del, a z Po la ków Ro man
To ten berg, Eu ge nia Umi( ska, Sta ni -
s"aw Wi s"oc ki.

W trzech wie czo rach mu zy ki ka me ral -
nej (2, 5 i 7 mar ca) przez es tra d$ Sa li
kon cer to wej Aka de mii Mu zycz nej w Ka -
to wi cach prze wi n$ "a si$ ple ja da ar ty stów
z od da niem pre zen tu j& cych mu zy k$
dwóch mi strzów. W pierw szym z nich
z So na t# d -moll na skrzyp ce i for te pian

op. 9 Szy ma now skie go ze sta wio -
no III So na t$ skrzyp co w# a -moll op. 25

Ene scu. Obie so na ty za pre zen to wa li
Krzysz tof La so(/skrzyp ce i Mi cha" Sa -
dzi kow ski/for te pian. 

So na ta Szy ma now skie go, jed no z je -
go wcze snych dzie" (1904) od chwi li pra -
wy ko na nia w 1909 ro ku przez dwóch
zna ko mi tych mu zy ków Paw "a Ko cha( -
skie go i Ar tu ra Ru bin ste ina po dej mo wa -
na jest przez naj zna ko mit szych skrzyp -
ków Nie mo %e wi$c dzi wi#, %e po ja wia
si$ re gu lar nie w ka to wic kich Wie czo -
rach, lu bia na tak przez wy ko naw ców jak
i s"u cha czy. Tym ra zem jej pre zen ta cji
pod j$ li si$ dwaj wiel ce uzdol nie ni ab sol -
wen ci ka to wic kiej Aka de mii Mu zycz nej,
za pew nia j&c dzie "u wszel kie spo dzie wa -
ne wa lo ry. Z du %ym za cie ka wie niem s"u -
cha cze ocze ki wa li kon tak tu z mu zy k& ru -
mu( skie go kom po zy to ra, któ re go dzie "a
ra czej rzad ko gosz cz& na pol skich es tra -
dach kon cer to wych. So na ta opar ta na ru -
mu( skich mo ty wach (su ge ru je to sam
pod ty tu") nie za wio d"a ich ocze ki wa(.
Za rów no ory gi nal ne w&t ki li rycz ne, jak
i od wo "u j& ce si$ do mu zy ki lu do wej ryt -
my ta necz ne oraz opra co wa nie imi tu j& -
ce chwi la mi gr$ na cym ba "ach, do sko -
na le uchwy co ne przez dwój k$ mu zy ków,
wy wo "a "y du %e wra %e nie. 

Pro gram pierw sze go wie czo ru uzu pe" -
ni "y pia ni stycz nie wy ma ga j& ce Wa ria cje

h -moll op. 10 na pol ski te mat lu do wy

Szy ma now skie go wy ko na ne z ma estri&
przez Mag da le n$ Li sak, zna n& i po dzi -
wia n& za mu zy kal no!# i nie zwy k"e
umie j$t no !ci tech nicz ne lau re at k$ Kon -
kur su Cho pi now skie go pro fe so ru j& c&
w tu tej szej Aka de mii Mu zycz nej.

Na pro gram dru gie go wie czo ru z"o %y -
"o si$ kil ka na !cie utwo rów in stru men tal -
nych i pie !ni. Do sko na "& in ter pre ta cj$
pierw szej opu so wa nej kom po zy cji Szy -
ma now skie go – 5 z Dzie wi$ ciu Pre lu -

diów op. 1 (h -moll, d -moll, Des -dur, b -

-moll, d -moll) po pi sa" si$ Zbi gniew
Rau bo, pie !ni (3 Mélo dies op. 4 Ene scu
oraz 3 frag men ty z po ema tów Ja na Ka -

spro wi cza op. 5) za pre zen to wa li w spo -
sób bu dz& cy po dziw zna ni ko ne se rom
mu zy ki wo kal nej aka de mi cy Ewa Bie -
gas (so pran) j jej ma" %o nek Grze gorz
(for te pian). Twór cy pro gra mu za dba li
o zwi$k sze nie atrak cyj no!# kon cer tu
i za pro si li do udzia "u w nim wy ko naw -
ców re pre zen tu j& cych flet, tr&b k$, al tów -
k$ i wio lon cze l$, na te in stru men ty
i for te pian na pi sa" bo wiem utwo ry Geo -
r ge Ene scu – Can ta bi le et Pre sto na flet

i for te pian (Aga ta Kie lar -D"u gosz/An -
drzej Jun gie wicz), Légen de na tr#b k$
i for te pian (Piotr No wak/Adam Gre(),
Kon zertstücke na al tów k$ i for te pian

(Mal wi na Wy bor ska/An drzej Fi li pek)
oraz Noc tur ne et sal ta rel lo na wio lon cze -
l$ i for te pian (Adam Krze szo wiec/An -
na Krze szo wiec). Do bór wy ko naw ców
i w tym wy pad ku by" w pe" ni traf ny, co
zna la z"o swe od bi cie w %y wym aplau zie.

Na fi na "o wy wie czór z"o %y "y si$ dzie -
"a pre zen to wa ne przez dwa zna ko mi te
kwar te ty smycz ko we: Kwar tet 'l& ski
(Szy mon Krze szo wiec, Ar ka diusz Ku bi -
ca, ,u kasz Syr nic ki, Piotr Ja no sik) i lau -
re at I na gro dy na I Mi$ dzy na ro do wym
Kon kur sie Kwar te tów Smycz ko wych
im. Ka ro la Szy ma now skie go – Se dla+ek
String Qu ar tet z Czech (Mi chal Se -
dla+ek, Jan Ma ce+ek, Vit Ku bik, Ka rel
Chud-). Kon cert roz po cz&" si$ I Kwar te -
tem smycz ko wym op. 37 Szy ma now skie -
go w wy ko na niu Kwar te tu Se dla+ka. To
wspa nia "e dzie "o za my ka j& ce okres im -
pre sjo ni stycz ny w twór czo !ci Szy ma now -
skie go zna la z"o w mu zy kach z Pra gi do -
sko na "ych od twór ców, któ rzy w ostat niej
po zy cji Wie czo rów po "& czy li swe si "y
z Kwar te tem 'l& skim wy ko nu j&c im po -
nu j& cy roz mia ra mi (ok. 40 mi nut) oraz bo -
gac twem roz wi& za( tech nicz nych i za war -
to !ci& emo cjo nal n& Oktet C -dur na 4

skrzy piec, 2 al tów ki i 2 wio lon cze le op. 7

Geo r ge Ene scu. Z es tra dy Sa li kon cer to -
wej Aka de mii Mu zycz nej po p"y n$ "y
d)wi$ ki „ma "ej or kie stry smycz ko wej”,
za my ka j&c w spo sób im po nu j& cy trzy -
dnio wy fe sti wal. Trze ba jesz cze wspo -
mnie# o pew nym od chy le niu od je go for -
mu "y. Kwar te to wi Se dla+ka po wie rzo no
po nad to pra wy ko na nie utwo ru skom -
po no wa ne go na za mó wie nie To wa rzy -
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stwa u lau re ata III na gro dy na I Mi! dzy -
na ro do wym Kon kur sie Kom po zy tor skm
im. Ka ro la Szy ma now skie go w 2012 ro -
ku – Ry uji Ku bo ty (Ja po nia). Opar ty
na wspó" cze snych #rod kach tech ni ki
kom po zy tor skiej ok. 9-mi nu to wy Kwar -

tet smycz ko wy „un po co di rag gio” in spi -
ro wa ny „Bo sk$ Ko me di$” Dan te go przy -
j! ty zo sta" przez pu blicz no#% &ycz li wie,
acz bez en tu zja zmu. Wy da je si!, &e zbyt
ma "o wy ra zi sty, po zba wio ny wi!k szych
na pi!%, zbyt nio od bie ga" od na sy co nych
emo cja mi dzie" dwóch ty tu "o wych bo ha -
te rów fe sti wa lu. 

Wzo rem ubie g"ych lat To wa rzy stwo
nie omiesz ka "o rocz ni c! #mier ci Ka ro -
la Szy ma now skie go wy ar ty ku "o wa%
w Wil li „At ma” – Mu zeum je go imie nia
w Za ko pa nem dwo ma kon cer ta mi lau -
re atów mi! dzy na ro do wych kon kur sów
wy ko naw czych: wo kal no -for te pia no -
wym 27 mar ca i for te pia no wym
28 mar ca, w wi gi li! rocz ni cy. W oby dwu
kon cer tach wy st$ pi li ak tu al ni b$d' by li
stu den ci ka to wic kiej Aka de mii Mu -
zycz nej. W pierw szym kon cer cie
pu blicz no#% szcze gól nie go r$ co re ago -
wa "a na wy st!p uro dzi wej i su ge styw nie
#pie wa j$ cej Lu cy ny Ja rz$ bek (so pran),
któ ra obok trzech pie #ni z cy klu Pie !ni

Kur piow skich oraz pie #ni Rach ma ni no -
wa i Po ulen ca za pre zen to wa "a arie
Z ope ry Pa ria Mo niusz ki i Ari" z klej -

no ta mi z ope ry Faust Gou no da. Part ne -
ru j$ cy jej do sko na le pia ni sta Ja kub Cze -
kier da wzbu dzi" rów nie& po dziw

wy ko na niem So na ty b -moll op. 35 Fry -
de ry ka Cho pi na. 

Po dob nie zró& ni co wa ny by" pro gram
dru gie go wie czo ru. Obok utwo rów Ka -
ro la Szy ma now skie go – wy bra nych Pre -
lu diów i Ma zur ków z op. 50, w „At mie”
mo& na by "o wy s"u cha% m.in. utwo rów
Tan sma na, Schu ber ta i ma "o zna ne go
u nas kom po zy to ra es to( skie go Edu ar -
da Tu bi na. I tym ra zem wy ko naw cy re -
kru to wa li si! spo #ród naj zdol niej szych
ab sol wen tów Aka de mii Mu zycz nej
w Ka to wi cach. Szcze pan Ko( czal, jak
i )u kasz Trep czy( ski ma j$ w s woim ar -

ty stycz nym do rob ku wie le suk ce sów
w mi! dzy na ro do wych kon kur sach i fe -
sti wa lach mu zycz nych, okla ski wa no ich
te& na kon cer tach w licz nych salach kon -
cer to wych po za kra jem. Zgro ma dze ni
w po miesz cze niach Mu zeum sta li w prze -
wa dze s"u cha cze kon cer tów w „At mie”
z wdzi!cz no #ci$ po zna li dzie "a Tan sman -
na (So na ta ru sti ca)  i Ca sel li (Pup pa re zet ti
na for te pian na 4 r! ce), a Pre lu dia op. 1
(nr 1,2,3) i Ma zur ki z op. 50 (1,2,15) Ka -
ro la Szy ma now skie go nie mo g"y nie
wzbu dzi% ich szcze rej ra do #ci. M"o dzi ar -
ty #ci na ta k$ re ak cj! w pe" ni za s"u &y li, do -
wo dem cze go by "y grom kie okla ski
i kwia ty od sa me go Bur mi strza Za ko pa -
ne go. 

Mi "$ nie spo dzian k$ te go rocz nych
Wie czo rów w Za ko pa nem by" to wa rzy -
sz$ cy im kon cert Ta trza( skiej Or kie stry
Kli ma tycz nej pod dy rek cj$ Agniesz ki
Kre iner. 29 mar ca Dwo rzec Ta trza( ski
roz brzmie wa" ca "$ ga m$ wy bra nych
utwo rów Mi strza, a by "y w#ród nich jed -
na Pie!# Kur piow skia, dwie pie #ni ze
S"o piew ni, Etiu da b -moll, frag men ty
Sta bat Ma ter, Pie!# Rok sa ny z ope ry
Król Ro ger, Walc z ope ret ki Lo te ria

na m" $ów, An dan te z So na ty skrzyp co -

wej, 1. Ma zu rek op. 50 i Ta niec zbój nic -

ki z ba le tu Har na sie – sa me „prze bo je”
„Ka ro la z At my”. Pi!k ne do pe" nie -
nie 78. rocz ni cy #mier ci Ka ro la Szy ma -
now skie go.

!

Wsie ja ja

Dona szej Po rad ni na pi sa" kie dy#
przed sta wi ciel In spek cji Han -

dlo wej z pro# b$ o opi ni!, czy na zwa
Wsie ja ja na opa ko wa niu ja jek sprze -
da wa nych w jed nej ze zna nych sie ci su -
per mar ke tów jest po praw na gra ma -
tycz nie i w"a #ci wa ja ko na zwa
han dlo wa. Od po wie dzie li #my, &e twór -
ca przy miot ni ka wsi z"a ma" kon wen cje
gra ma tycz ne. Przy miot nik wsi nie jest
od no to wa ny w &ad nym s"ow ni ku j! zy -
ka pol skie go. Zo sta" utwo rzo ny dzi! ki
zmia nie spo so bu od mia ny z rze czow -
ni ko wej (wie!) na przy miot ni ko w$
(wsi). Tak po wsta "y wy raz ma zna cze -
nie ge ne tycz ne, tzn. wska zu je po cho -
dze nie przed mio tu: wsie ja ja to ‘ja ja po -
cho dz$ ce ze wsi”. Nie po praw no#%
oma wia ne go wy ra zu po le ga na tym, &e
w pol sz czy' nie przy miot ni ki ta kie two -
rzy si! wy "$cz nie od wy ra zów ozna cza -
j$ cych isto ty &y we, od nazw zwie rz$t,
np. kro wie mle ko, ku rze ja ja, owcza we% -
na, bia% ko zwie rz" ce, stru sie ja ja, psi

w"ch, bo cia nie gniaz do, ko cie oczy, ry -

bia %u ska itp. 

W pol sz czy' nie ma my dwa przy -
miot ni ki od rze czow ni ka wie#: wsio wy

oraz wiej ski. Pierw szy – de fi nio wa ny ja -
ko ‘ta ki jak na wsi, w"a #ci wy wsi’ – ra -
czej nie po ja wi si! w na zwie han dlo wej,
ma bo wiem obec nie na ce cho wa nie zde -
cy do wa nie ne ga tyw ne, po gar dli we lub
lek ce wa &$ ce, jak wsio we zwy cza je, ak -

cent, wsio wa mo da, wsio wy g%u pek,

wsio wa ba ba. Przy miot nik wiej ski ist -
nie je w pol sz czy' nie od XVI wie ku,
a wspó" cze #nie jest u&y wa ny m.in.
w zna cze niu ‘zwi$ za ny ze wsi$’ oraz
‘od no sz$ cy si! do miesz ka( ców wsi;
wy ko ny wa ny przez nich, ty po wy dla
nich’. Fak tem jest, &e w pol sz czy' nie,
zw"asz cza po tocz nej, moc no ak cen to wa -
na jest opo zy cja wie# – mia sto, w któ -
rej to, co z wsi$ ma zwi$ zek (miesz ka( -
cy, ich zwy cza je, za cho wa nie i gwa ra),
by wa war to #cio wa ne ne ga tyw nie. Z te -
go te& wzgl! du przy miot nik wiej ski, któ -
ry w s"ow ni kach jest pre zen to wa ny
obiek tyw nie, w co dzien nej ko mu ni ka -
cji mie wa na ce cho wa nie po gar dli we.
Mi mo wszyst ko przy miot nik wiej ski ko -
ja rzy si! jed nak Po la kom rów nie& po -
zy tyw nie: z te re na mi eko lo gicz nie czy -

sty mi, nie ska &o ny mi, a tak &e ze zdro w$,
na tu ral n$ &yw no #ci$ wy twa rza n$ tra dy -
cyj ny mi me to da mi. Do tych sko ja rze(
od wo "u j$ si! np. na zwy re stau ra cji:
Wiej skie ja d%o, Wiej ska cha ta, Karcz ma

wiej ska, Za jazd wiej ski; opi sy re stau ra -
cji i po traw: do bra pol ska kuch nia

z wiej skim kli ma tem, tra dy cyj ne da nia

kuch ni wiej skiej, smacz na wiej ska kuch -

nia, wiej ska kuch nia bli ska na tu rze; na -
zwy pro duk tów spo &yw czych: se rek

wiej ski, wiej skie ma s%o, twa ro $ek wiej -

ski, chleb wiej ski, szyn ka wiej ska itp. Po -
zy tyw nie na ce cho wa ne s$ tak &e okre #le -
nia wiej ski kli mat, wiej ski wy po czy nek,

wiej skie po wie trze, ko ja rzo ne ze zdro -
wiem, bra kiem za nie czysz cze(, do bro -
czyn nym wp"y wem na or ga nizm. Ta kie
po zy tyw ne ko no ta cje po zwa la "y by
na u&y cie w na zwie han dlo wej s"o wa
wiej ski, gdy tym cza sem for ma wsi mo -
&e ra zi% po czu cie j! zy ko we Po la ków. In -
na rzecz, &e nie za do wo le nie cz! #ci
klien tów wra& liw szych na pi!k no i po -
praw no#% pol sz czy zny ma za pew ne
rów nie& sku tek mar ke tin go wy po dob -
ny do te go, ja ki co pe wien czas wy wo -
"u j$ re kla my z ce lo wo u&y ty mi for ma -
mi b"!d ny mi. Czy re kla mo daw cy
uwa &a j$, &e spo "e cze( stwo mo &e na wet
kry ty ko wa%, by le tyl ko o pro duk cie
by "o g"o #no? 

KA TA RZY NA WY RWAS



55

Po nad sto szes na !cie lat te mu – 21
mar ca 1889 r. w Pu cha czo wie na Lu -
belsz czy" nie – uro dzi# si$ Ste fan %l& zak,
kom po zy tor, wy bit ny or ga ni za tor 'y cia
mu zycz ne go, wspó# za #o 'y ciel Fil har mo -
nii %l& skiej oraz Te atru Pol skie go w Ka -
to wi cach. Po sta( nie s#usz nie dzi! pra wie
za po mnia na. 

WPie trzy ko wie ko !o Mi" ska Ma zo -
wiec kie go uko" czy! szko !# po -

wszech n$. W la tach 1902 –1908 prze by -
wa! w P!oc ku, gdzie ucz#sz cza! do
gim na zjum. W 1907 r. uko" czy! z od zna -
cze niem szko !# mu zycz n$ I stop nia 
w kla sie gry or ga no wej i dy ry gen tu ry
chó ral nej. Ja ko ucze" pro wa dzi! chór
„Dru %y na &pie wa cza” i chór mie sza ny
w Do mu Lu do wym. W 1908 r. zo sta! za -
an ga %o wa ny na sta no wi sko ar ty sty &pie -
wa ka w se zo no wym te atrze ope ret ko wym
w P!oc ku. Otrzy ma! te% sta no wi sko ka pel -
mi strza w te atrze p!oc kim. W la tach
1909–1914 stu dio wa! w War szaw skim
Kon ser wa to rium Mu zycz nym. Pra co wa!
ja ko dy ry gent, re %y ser i &pie wak w te -
atrach ope ret ko wych War sza wy i Lu bli na.
W 1918 zo sta! za an ga %o wa ny w war -
szaw skim Te atrze No wo &ci. Wy st$ pi! m.
in. w ope ret ce Pi!k na He le na Ja ku ba Of -
fen ba cha i w!a snej pt. Czar no cy. W 1919
zo sta! dy rek to rem Te atru Wiel kie go
w Lu bli nie, rok pó' niej wst$ pi! na ochot -
ni ka do woj ska i zo sta! od ko men de ro wa -
ny na (l$sk, gdzie bra! czyn ny udzia!
w po wsta niach &l$ skich. Ze (l$ skiem
zwi$ za! si# na d!u gie la ta. W la tach 1922-
1923 dy ry go wa! or kie str$ te atru w So -
snow cu. W 1923 r. z je go ini cja ty wy po -
wsta !o w Ka to wi cach To wa rzy stwo
Mu zycz ne, któ re roz po cz# !o sta ra nia
o otwar cie kon ser wa to rium. Dwa la ta
pó' niej Wy dzia! O&wie ce nia Pu blicz ne go
Wo je wódz twa (l$ skie go udzie li! (l$ za ko -
wi kon ce sj# na za !o %e nie pry wat nej szko -
!y mu zycz nej w Ka to wi cach – (l$ skie go
Kon ser wa to rium Mu zycz ne go. W lu -
tym 1927 prze mia no wa no j$ na Pierw sz$
(l$ sk$ Szko !# Mu zycz n$ im. Jó ze fa El -
sne ra. Pod kie run kiem (l$ za ka szko !a
dzia !a !a do wrze &nia 1939 r., pro wa dz$c
bo ga t$ dzia !al no&) kon cer to w$. Za j# cia
pro wa dzo no w kla sach teo rii i kom po zy -
cji, &pie wu i in stru men tów, ka me ral n$,
chó ru, in stru men tów or kie stro wych, gim -
na sty ki ryt micz nej, dyk cji i de kla ma cji.
W szko le kom po zy tor pro wa dzi! chór.
Zdol no &ci or ga ni za tor skie (l$ za ka przy -
czy ni !y si# rów nie% do za !o %e nia fi lii
szko !y w Tar now skich Gó rach, Ryb ni ku
i Szko !y Mu zycz nej w So snow cu. 

W okre sie mi# dzy wo jen nym by! re %y -
se rem, dy ry gen tem i &pie wa kiem na sce -
nach &l$ skich, wspó! or ga ni zo wa! Te atr
Pol ski w Ka to wi cach (1923). Pra co wa!
w Te atrze Pol skim w Ka to wi cach, Te -
atrze Lu do wym w Cho rzo wie, Te atrze
szkol nym w gim na zjum pol skim w By to -
miu oraz w te atrach ama tor skich na (l$ -
sku i w Za g!# biu D$ brow skim. W r. 1924
wy st$ pi! do To wa rzy stwa Te atru Pol skie -
go w Cie szy nie o stwo rze nie sta !e go te -
atru na Zie mi Cie szy" skiej. D!u go let nie
sta ra nia prze rwa! wy buch woj ny. W 1925
(l$ zak za !o %y! i re da go wa! pi smo „Nu ta
Pol ska”. Ka% dy nu mer, obok ar ty ku !ów
au tor stwa zna nych mu zy ko lo gów, pie -

&nia rzy i pe da go gów, za wie ra! do da tek
nu to wy opra co wy wa ny przez (l$ za ka
i za wie ra j$ cy &l$ skie pie &ni lu do we. Wy -
daw c$ cza so pi sma by! Ko mi tet Opie ki
nad Wy daw nic twem Pie &ni Pol skiej
na (l$ sku, któ ry za !o %o no w 1923 r. z ini -
cja ty wy (l$ za ka, Emi la Szram ka i Ema -
nu ela Imie li. 

Wspó! pra c# z ru chem &pie wa czym
na (l$ sku i w Za g!# biu D$ brow skim roz -
po cz$! w 1925 r., ja ko dy ry gent chó ru
mie sza ne go „Ogni wo” w Ka to wi cach.
W 1926 r. otrzy ma! na gro d# w kon kur sie
kom po zy to rów pol skich w Chi ca go
za pie&" "piew nie wol ni ka, a w 1928 r.
za j$! I miej sce w kon kur sie kom po zy tor -
skim to wa rzy sz$ cym Wy sta wie Kra jo -
wej w Po zna niu. Or ga ni zo wa! kur sy dla
na uczy cie li szkó! po wszech nych, kon -
cer ty i po pi sy. Je go re cen zje mu zycz ne
za miesz cza !y pe rio dy ki: „Po lak”, „Po lo -
nia”, „Pol ska Ju trzej sza”. By! rów nie%

za !o %y cie lem i pre ze sem To wa rzy stwa
„Fil har mo nia (l$ ska” a tak %e dy ry gen tem
(pierw szy kon cert od by! si# 6 li sto pa -
da 1932), Fil har mo nia dzia !a !a przy (l$ -
skiej Szko le Mu zycz nej. 
(l$ zak zna ny jest po nad to ja ko au tor

ope ret ki Czar no cy, Ame lia, Don #u ani,

mu zy ki do Bal la dy ny Ju liu sza S!o wac kie -
go, wo de wi lu Kro wo der skie zu chy, sa ty ry
mu zycz nej Noc syl we stro wa i in nych.
Uko ro no wa niem je go twór czo &ci by !a
kan ta ta Pia sto wie na "l$ sku opar ta na
utwo rze Ja na Ni ko de ma Ja ro nia Kon rad

K! dzie rza wy. Kan ta ta sta !a si# pier wo -
wzo rem ope ry Si le sia na. In ne utwo ry (l$ -
za ka to kil ka dzie si$t pie &ni na for te pian
oraz pie &ni na chór mie sza ny. 

W okre sie dru giej woj ny &wia to wej
by! szy ka no wa ny przez Niem ców, któ -
rzy bez sku tecz nie po szu ki wa li par ty tu -
ry Si le sia ny. (l$ zak od mó wi! ob j# cia
kie row nic twa kon ser wa to rium lub te -
atru nie miec kie go, je go ro dzi na zo sta !a
wy sie dlo na z Ka to wic, a on stra ci! bo ga -
t$ bi blio te k#. W la tach 1940–1945 pro -
wa dzi! w So snow cu taj n$ szko !# mu -
zycz n$, kszta! c$c oko !o 150 uczniów.
W 1940 r. by! or ga ni st$ w ko &cie le &w.
Bar ba ry w So snow cu. Z te go okre su po -
cho dz$ je go utwo ry o cha rak te rze re li -
gij nym. 

Po wy zwo le niu Ka to wic, 1 lu te go 1945
otrzy ma! zgo d# na zor ga ni zo wa nie i ob j# -
cie (l$ skie go Kon ser wa to rium Mu zycz ne -
go, a tak %e 6 mar ca 1945 r. na za !o %e nie
In sty tu tu Mu zycz ne go w So snow cu.
W mie &cie tym utwo rzy! chór re pre zen ta -
cyj ny „Hej na!” oraz chór m# ski „Echo”,
a na te re nie Za g!# bia – licz ne ama tor skie
ze spo !y ar ty stycz ne. W 1954 r. z je go ini -
cja ty wy po wsta! Pa" stwo wy In sty tut Mu -
zycz ny w B# dzi nie i Miej ski In sty tut Mu -
zycz ny w So snow cu. Ostat ni$ za !o %o n$
i kie ro wa n$ przez nie go pla ców k$ by !o
Spo !ecz ne Ogni sko Mu zycz ne w Za wier -
ciu. (l$ zak mia! swój wk!ad w po wsta nie
wie lu szkó! mu zycz nych, m.in. w Ka to wi -
cach, Ryb ni ku, Tar now skich Gó rach, Za -
wier ciu i So snow cu.

Swo je za in te re so wa nia kie ro wa! rów -
nie% ku folk lo ro wi. W 1954 r. (l$ zak pod -
j$! sta ra nia ma j$ ce na ce lu opra co wa nie
folk lo ru mu zycz ne go zie mi ol ku sko -sie -
wier skiej. Ze bra! po nad czte ry sta mo ty -
wów pie &ni i ta" ca z te go re gio nu. Opra -
co wa nie ca !o &ci prze rwa! mu za wa! ser ca.
Folk lor mu zycz ny ba da! i gro ma dzi!
g!ów nie na pod sta wie zbio rów Kol ber ga
oraz ba da" te re no wych. 
(l$ zak zmar! 23 li sto pa da 1957 w B# dzi -

nie. Po zo sta wi! po so bie bo ga ty do ro bek
twór czy: mu zy k# ope ro w$, ope ret ko w$,
re li gij n$, sym fo nicz n$, pie &ni so lo we
i chó ral ne. Ju% w la tach trzy dzie stych szes -
na &cie je go pie &ni zo sta !o za re je stro wa -
nych na p!y tach gra mo fo no wych. By! wy -
bit nym or ga ni za to rem %y cia mu zycz ne go,
do &wiad czo nym pe da go giem, dy ry gen tem
chó ral nym, or ga ni za to rem szkó! mu zycz -
nych i Fil har mo nii (l$ skiej w Ka to wi cach.
Pro pa go wa! ama tor ski ruch mu zycz ny,
szcze gól nie chó ral ny, na (l$ sku i w Za g!# -
biu D$ brow skim, pro pa go wa! folk lor, wy -
ko rzy stu j$c go twór czo w swo ich kom po -
zy cjach. 

DA RIUSZ*ROTT

70 lat Filharmonii (l$skiej

W 1932 ro ku, w Ka to wi cach,
przy (l$ skiej Szko le Mu zycz nej
po wo !a! do %y cia To wa rzy stwo

„Fil har mo nia (l$ ska”

Stefan (l$zak 
– wielka

posta) %ycia
muzycznego

na (l$sku 
i w Zag!#biu
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„Sie dem dzie si!t ka” 
"l! skich fil har mo ni ków

Idea po wo #a nia ze spo #u or kie stro we go
w Ka to wi cach jest jed nak znacz nie

star sza i si$ ga cza su mi$ dzy woj nia, a kon -
kret nie wrze "nia 1932 ro ku, kie dy Ste fan
%l! zak (zna ny rów nie& ja ko Szl! zak) za -
#o &y# ze spó# pod na zw! „Fil har mo nia
%l! ska”, któ ra za de biu to wa #a w li sto pa dzie
te go ro ku. Jed nak po kil ku kon cer tach,
z po wo du bra ku fun du szy, mu sia #a za ko' -
czy( swo j! dzia #al no"(. Dzie si$( lat te mu,
wy bit ny znaw ca i ba dacz &y cia mu zycz -
ne go na %l! sku prof. Le on Mar kie wicz,
przy wo #u j!c fak ty z hi sto rii Fil har mo nii
%l! skiej w „Ju bi le uszo wych re mi ni scen -
cjach” (!l"sk nr 6, 1994 r.) za zna czy#, &e
„Idea za #o &e nia or kie stry sym fo nicz nej
w Ka to wi cach nie upa d#a. Pod j$ #o j! za -
#o &o ne w 1932 ro ku To wa rzy stwo Mu -
zycz ne, któ re go pre ze sem by# wi ce wo je -
wo da Ta de usz Sa lo ni a kie row ni kiem
ar ty stycz nym Fau styn Kul czyc ki – d#u go -
let ni dy rek tor %l! skie go Kon ser wa to -
rium. Or kie stra fi nan so wa na przez To wa -
rzy stwo Mu zycz ne, za si la na z fun du szów
Sej mu %l! skie go, roz po cz$ #a sw! dzia #al -

no"( wy st$ pu j!c raz w mie si! cu w sa li %l! -
skich Tech nicz nych Za k#a dów Na uko -
wych lub dla m#o dzie &y w sa li ki na „Ca -
pi tol”, or ga ni zo wa #a te& kon cer ty
ka me ral ne, re ci ta le z udzia #em mu zy -
ków z ca #e go kra ju. Ona to zdo by #a si$
na wspó# wy ko na nie wraz z chó rem „Ogni -
wo” ora to rium Sta bat Ma ter Ka ro la Szy -
ma now skie go w obec no "ci kom po zy to ra
oraz na pra wy ko na nia trzech utwo rów de -
biu tu j! ce go wów czas Bo le s#a wa Sza bel -
skie go – II Sym fo nii, Su ity i Etiu dy”. 

Rów nie& okres po wo jen ny nie by# #a -
twy. Mi mo przy jaz du do Ka to wic wie lu
zna ko mi tych mu zy ków, któ rzy #! czy li
wiel kie na dzie je z od ro dze niem si$ daw -
ne go &y cia mu zycz ne go, sy tu acja Fil har -
mo nii %l! skiej by #a nie pew na. Po wsta #a
pod dy rek cj! Grze go rza Fi tel ber ga Wiel -
ka Or kie stra Sym fo nicz na Pol skie go Ra -
dia mo g#a spo wo do wa( upa dek do pie ro
co od ro dzo nej Fil har mo nii. Na szcz$ "cie
nie do sz#o do ta kiej sy tu acji. W lu -
tym 1950 ro ku ów cze sny mi ni ster Win -
cen ty Rzy mow ski pod j!# de cy zj$ o po wo -

W so bo t! 26 ma ja 1945 ro ku od by" si! pierw szy kon cert or kie stry Pa# stwo -
wej Fil har mo nii $l% skiej. Po up"y wie 70 lat od tam te go, jak &e wa& ne go nie tyl -
ko dla ka to wic kie go &y cia mu zycz ne go wy da rze nia, 'l% scy fil har mo ni cy
'wi! tu j% swój ju bi le usz. 

#a niu w Ka to wi cach Pa' stwo wej Fil har -
mo nii %l! skiej. Po Ja nie Ni wi' skim i Fau -
sty nie Kul czyc kim dy ry genc k! pa #ecz k$
i prze wod nic two ar ty stycz ne nad ze spo -
#em prze j!# w 1951 ro ku Sta ni s#aw Skro -
wa czew ski – dy ry gent wy kszta# co ny
w Pa ry &u, któ ry jed nak wkrót ce mia# roz -
po cz!( swo j! "wia to w! ka rie r$. W tym sa -
mym ro ku za pul pi tem dy ry genc kim sta -
n!# tak &e – jak si$ ry ch#o oka za #o – jej
pó) niej szy wie lo let ni dy rek tor ar ty stycz -
ny Ka rol Stry ja, je dy ny po wo jen ny ucze'
wiel kie go Fi tel ber ga. Trwa# na tym sta no -
wi sku 37 lat! W tym cza sie zbu do wa# rzec
mo& na wiel k! Fil har mo ni$ %l! ska, je den
z naj zna ko mit szych ze spo #ów or kie stro -
wych w Pol sce, z któ rym wy st$ po wa #a
ple ja da naj zna ko mit szych in stru men ta li -
stów, wo ka li stów i dy ry gen tów o mi$ dzy -
na ro do wej re no mie. Po przecz ka ar ty -
stycz na po w$ dro wa #a w gó r$! Ale nie
tyl ko roz wi ja# si$ ze spó# or kie stro wy. Nie -
zb$d ne do w#a "ci we go funk cjo no wa nia
Fil har mo nii, do wy ko ny wa nia utwo rów
z daw nej li te ra tu ry mu zycz nej jak i dzie#
kom po zy to rów wspó# cze snych, by #o po -
wo #a nie w 1974 ro ku za wo do we go chó -
ru spe# nia j! ce go naj wy& sze stan dar dy –
na tym po lu ogrom ne za s#u gi po #o &y# Jan
Woj ta cha – oraz – wpraw dzie do pie ro
w 1981 ro ku – %l! skiej Or kie stry Ka me -
ral nej, któ rej pro wa dze nie po wie rzo no Ja -
no wi Win cen te mu Ha we lo wi. 

Czas Ka ro la Stry ji w Fil har mo nii %l! -
skiej mie rzo ny jest wiel ki mi osi! gni$ cia -
mi, zw#asz cza w dzie dzi nie mu zy ki wspó# -
cze snej. Ju& w 1956 ro ku z po wo dze niem
fil har mo ni cy "l! scy wy st! pi li na Mi$ dzy -
na ro do wym Fe sti wa lu „War szaw ska Je -
sie'”. Wy ko ny wa nie w sa lach kon cer to -
wych a tak &e do ko ny wa nie na gra' dzie#
wspó# cze snych pol skich mi strzów by #o
jed nym z naj wa& niej szych za da', ja kie po -
sta wi# przed so b! Ka rol Stry ja. 

By# te& Ka rol Stry ja ini cja to rem od lat
cie sz! ce go si$ wy so kim pre sti &em Mi$ -
dzy na ro do we go Kon kur su Dy ry gen tów
im. Grze go rza Fi tel ber ga, któ ry wy rós#

Kon cert z oka zji otwar cia wy re mon to wa ne go i zmo der ni zo wa ne go gma chu Fil har mo nii !l" skiej po pro wa dzi# prof. Mi ro s#aw Ja cek B#asz czyk, 2014 r.
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na grun cie po wo !a ne go kon kur su kra jo we -
go. Od po cz"t ku z kon kur sem zwi" za ny
by! prof. Le on Mar kie wicz. Od da j"c g!os
pro fe so ro wi Mar kie wi czo wi raz jesz cze,
trze ba za cy to wa# jesz cze je den frag ment
je go „Ju bi le uszo wych re mi ni scen cji”: 
– Przez wie le lat da ne mi by !o uczest ni -
czy# w przy go to wa niu tej im pre zy i w pra -
cach ju ry a przez to po zna# wzra sta j" ce jej
zna cze nie w$ród se tek m!o dych dy ry gen -
tów ca !e go $wia ta, jak i w gro nie %wia to -
wej Fe de ra cji Mi& dzy na ro do wych Kon -
kur sów Mu zycz nych”. W 1980 ro ku
ka to wic ki kon kurs zna laz! si& na li $cie po -
wsta !ej w 1957 ro ku, w Ge ne wie, %wia -
to wej Fe de ra cji Mi& dzy na ro do wych Kon -
kur sów Mu zycz nych. W gro nie lau re atów
edy cji z 1991 ro ku by! ab sol went dy ry gen -
tu ry w kla sie prof. Ka ro la Stry ji w ka to -
wic kiej Aka de mii Mu zycz nej – Mi ro s!aw
Ja cek B!asz czyk, od 1998 ro ku dy rek tor
ar ty stycz ny, a od 2013 ro ku – ju' ja ko pro -
fe sor – dy rek tor na czel ny Fil har mo nii %l" -
skiej. Przed nim na kil ka lat pro wa dze nie
ze spo !u po wie rzo no Je rze mu Swo bo dzie.
Je go na st&p c" zo sta! w!a $nie Mi ro s!aw Ja -
cek B!asz czyk. 

W mi nio nym 2014 ro ku ju bi le usz 40-
le cia po wsta nia $wi& to wa! Chór Fil har -
mo nii %l" skiej, któ ry swój pierw szy
pro fe sjo nal ny kon cert w sie dzi bie Fil har -
mo nii da! 20 czerw ca 1975 ro ku. Po wsta -
!y z ini cja ty wy prof. Ka ro la Stry ji ze spó!

pro fe sjo nal nych $pie wa ków, za st" pi!
wspó! pra cu j" cy z ni" chór „Ogni wo”.
Twór c" ze spo !u, jak rów nie' je go dy rek -
to rem ar ty stycz nym przez 30 lat by! prof.
Jan Woj ta cha. Bo ga ty i ró' no rod ny re -
per tu ar ze spo !u po zwo li! nie tyl ko na wy -
ko ny wa nie utwo rów wraz z or kie str"
sym fo nicz n", ale tak 'e na po dej mo wa -
nie kon cer tów a cap pel la. Na st&p c"
prof. Woj ta chy zo sta! na kil ka lat rów -
nie' zna ko mi ty chór mistrz Wal de mar Su -
tryk. Dzie !o swo ich po przed ni ków kon -
ty nu uje z po wo dze niem Ja ro s!aw
Wo la nin. 

Fil har mo nicz nej ca !o $ci do pe! nia %l" -
ska Or kie stra Ka me ral na. Jej twór ca
i wie lo let ni dy ry gent prof. Jan Win cen ty
Ha wel – ab sol went kom po zy cji u Bo le s!a -
wa Sza bel skie go i dy ry gen tu ry u Ka ro la
Stry ji, by! jed no cze $nie rek to rem Aka de -
mii Mu zycz nej w Ka to wi cach. Za je go
spra w" ze spó! ka me ra li stów by! po rów ny -
wa ny z naj lep szy mi ze spo !a mi w Eu ro pie,
w tym z le gen dar n" Aca de my of St. Mar -
tin In the Fields. Dzi$ w re per tu arze or kie -
stry znaj du j" si& dzie !a mi strzów wszyst -
kich epok a tak 'e cza sów wspó! cze snych.
D!u go by wy mie nia# ar ty stów, któ rzy
wy st" pi li ze $l" ski mi ka me ra li sta mi nie tyl -
ko pod czas kon cer tów w ich ka to wic kiej
sie dzi bie, ale i w wie lu kra jach Eu ro py.
Pierw szym go $cin nym dy ry gen tem, zo sta!
Mas si mi lia no Cal di lau re at VI Mi& dzy na -

ro do we go Kon kur su Dy ry gen tów im.
Grze go rza Fi tel ber ga, któ ry po la tach
wspó! pra cy prze j"! kie row nic two mu -
zycz ne ze spo !u. Je go na st&p c" jest Ro bert
Ka ba ra.

Dzi siej sza, 70-let nia ju' Fil har mo nia
%l" ska jest in sty tu cj" ma j" c" roz bu do wa -
ne spek trum dzia !a( mu zycz nych 
– od kon cer to wych i na gra nio wych
po edu ka cyj ne prze zna czo ne przede
wszyst kim dla dzie ci i m!o dzie 'y. Wy cho -
wa nie przy sz!ej, umu zy kal nio nej pu blicz -
no $ci sta !o si& jed nym z naj wa' niej szych
wy zwa(. 

No wo cze sna, od no wio na i roz bu do -
wa na, ze wspa nia !y mi tra dy cja mi Fil -
har mo nia od kil ku lat no si imi& Hen ry ka
Mi ko !a ja Gó rec kie go, któ re zo bo wi" zu -
je wo bec wiel kie go pa tro na, tak 'e do pin -
gu je do ci" g!ych sta ra( o jak naj wy' szy
po ziom ar ty stycz ny i jest wy zwa niem
do po dej mo wa nia co raz to no wych po zy -
cji re per tu aro wych. 

Se zon ju bi le uszo wy Fil har mo nia %l" ska
ko( czy 23 ma ja 2015 ro ku uro czy stym
kon cer tem pod dy rek cj" Mi ro s!a wa Jac -
ka B!asz czy ka z udzia !em zna ko mi te go
skrzyp ka Pio tra P!aw ne ra. Trze ba te' za -
uwa 'y#, 'e by! to tak 'e rok pa mi& ci
o set nych uro dzi nach pro fe so ra Ka ro lu
Stry ji. 

!

Je rzy Skro wa czew ski

Prof. Jan Woj ta cha (z pra wej) i prof. Mi ro -

s!aw J. B!asz czyk.

Prof. Jan Win cen ty Ha wel (w "rod ku) Prof. Le on Mar kie wicz

Ka rol Stry ja Mi ro s!aw Ja cek B!asz czyk

F
o
 t.

 A
r
c
h
. 
F
.#

l.
F

o
 t.

 A
r
c
h
. 
F
.#

l.

F
o
 t.

 A
r
c
h
. 
F
.#

l.
F

o
 t.

 A
r
c
h
. 
F
.#

l.

F
o
 t.

 Z
b
i g

n
ie

w
 S

a
 w

ic
z

F
o
 t.

 Z
b
i g

n
ie

w
 S

a
 w

ic
z



58

XXV Rocznica 

Restytucji 

Samorz!du 

Terytorialnego 

w Polsce

Ga da nie o ni czym?

B
u dzi emo cje w"ród sa mo rz! -
dow ców. Czy jest przed mio tem

za in te re so wa nia tzw. sza re go oby -

wa te la? Mo #e tro ch$, przy oka zji

ko lej nych wy bo rów. Sko ro tak, to

trze ba za cz!% od pod sta wo we go

py ta nia. Usta wa me tro po li tal na
czy li w&a "ci wie…

…Po co to ko mu?

Nie
czas i nie miej sce tu taj

na do"% aka de mic kie roz -

wa #a nia po j$%: „me tro po lia” czy

„ob szar me tro po li tal ny”. Co au tor,

to in na de fi ni cja i in ne kry te ria.

Spró buj my za tem u#y% in tu icyj ne -

go ro zu mie nia te go s&o wa. Tym

bar dziej #e do któ rej de fi ni cji by nie

si$ gn!%, sku pi sko miast od Gli wic

po przez Ka to wi ce a# do D! bro wy

Gór ni czej jest zgod nie uzna wa ne

za tzw. ob szar me tro po li tal ny. Tak

sa mo, jak wszy scy zga dza j! si$, #e
me tro po li! jest War sza wa. „Na no -

sa” za me tro po lie uzna my te# ta kie

mia sta, jak Kra ków, Wro c&aw czy

Po zna' z ca &ym wia nusz kiem ota -

cza j! cych je miej sco wo "ci. To

do „sto li cy” me tro po lii je( dzi my

do pra cy, na kon cert, na pre sti #o we

za wo dy spor to we al bo do ja kiej"
cen tra li cze go"… To ty po we me tro -

po lie czy li wiel kie mia sto oto czo ne

mniej szy mi (al bo w r$cz ma &y mi).

Aglo me ra cja "l! ska wy ró# nia si$
tym, #e nie ma jed ne go, a# tak do -

mi nu j! ce go mia sta. Nie wszyst ko,

co wa# ne mie "ci si$ w Ka to wi cach

(ba nal ny przy k&ad tak pre sti #o wej

in sty tu cji jak ope ra). Nie s! te#
zbyt wiel kim mia stem (So sno wiec

jest nie wie le mniej szy, a miast pra -

wie 200-ty si$cz nych jest w aglo me -

ra cji kil ka). Dla te go we dle fa cho wej

no men kla tu ry to ko nur ba cja, a nie

aglo me ra cja, ale to znów przy k&ad

na zew nic twa, któ re nie wie le wa #y
na isto cie rze czy. Po dob nie jak roz -

wa #a nia, ja ki do k&ad nie ob szar za -

li czy% do  me tro po lii.

Jak by  nie li czy%, "l! ska me tro po -

lia za wsze b$ dzie mia &a wi$ cej

miesz ka' ców ni# na wet War sza wa

(w za le# no "ci od kon cep cji – od 2,2

mln do 3,5 mln). Sko ro tak, to w&a -

"ci wie cze mu ma  s&u #y % u sta wa

me tro po li tal na? Po pra wie po czu cia

w&a snej war to "ci? Po gn$ bie niu za -

ro zu mia &ych war sza wia ków i kra ku -

sów? Po wa# ni lu dzie na pew no tak

spra wy nie sta wia j!. A za tem…

Czy nie wy star czy tak, jak jest?

Nie
wy star czy, bo  ta tzw. si &a
prze bi cia to jest re al na si -

&a. Przy k&ad? Przy po mn$ ba ta li$
o Eu ro 2012. Mo# na snu% spi sko we

teo rie o nie ch$ ci „cen tra li”, ale

#ad ne ze "l! skich miast i tak osob -

no szan sy nie mia &o.

Mia sta two rz! ce me tro po li$ s!
po wi! za ne ze so b! mnó stwem za -

le# no "ci. Jed na i ta sa ma uli ca prze -

cho dzi na gle z mia sta do mia sta.

W ci! gu 15 mi nut au to bus mo #e
prze je cha% przez trzy mia sta. Miesz -

ka' cy nie du #ych miast nie wy twa -

rza j! ty le "mie ci, #e by sen sow ne by -

&o w&a sne wy sy pi sko w ka# dym

z nich, tak sa mo oczysz czal nia "cie -

ków itd. itd. S! te# po wi! za nia bar -

dziej skom pli ko wa ne. Nie wda j!c
si$ w hi sto rycz ne ju# roz wa #a nia,

kto wy ko rzy sta&, a kto prze spa&
swo je 5 mi nut, jest fak tem, #e
w mia stach przo du j! cych go spo dar -

czo: Ka to wi cach i Gli wi cach po wo -

li za czy na bra ko wa% te re nów in we -

sty cyj nych. W in nych miej sca jest

ich wci!# pod do stat kiem. Ale to te -

re ny na ra zie nie „in we sty cyj ne”.

Trze ba je uzbro i%, przy go to wa%,

zbu do wa% dro gi do jaz do we. Tyl ko

#e tam tych miast cz$ sto na to nie

sta%. I ko &o si$ za my ka… Dla cze go

Ka to wi com czy Gli wi com ma za le -

#e% na tym, #e by do Za brza czy

)wi$ to ch&o wic za wi ta li no wi in -

we sto rzy? Bo w na szej aglo me ra cji

no we miej sca pra cy nie ob ni #a j!
bez ro bo cia tyl ko w da nym mie -

"cie. Do jazd do pra cy z Ru dy )l! -
skiej do Ka to wic nie trwa d&u #ej, ni#
z jed ne go ko' ca Kra ko wa na dru gi.

Pol ski sys tem ad mi ni stra cyj ny

i sa mo rz! do wy zo sta& skro jo ny

na mia r$ po trzeb „ty po wych”, "red -

nich. W pew nym uprosz cze niu gmi -

na to gmi na, mia sto to mia sto. Ma -

j! swo je obo wi!z ki i kom pe ten cje.

Pro ble ma mi, któ re do ty cz! wi$k -

szych ob sza rów, zaj mu j! si$ po wia -

ty, jesz cze wi$k szych – sa mo rz! dy

wo je wódz kie. I ten sys tem spraw dza

si$ w mia r$ nie (le i jest lo gicz ny.

Scho dy za czy na j! si$ w&a "nie

przy wiel kich me tro po liach. Tyl ko

War sza wa do cze ka &a si$ swo jej pró -

by (mniej czy bar dziej uda nej) roz -

wi! za nia tych pro ble mów.

W te le wi zji po ka za li…

...i
po ka #! to zno wu za kil ka

mie si$ cy w ra mach „cy -

klu” – urz$d ni cza bez my"l no"%.
Pad n! okre "le nia: ab surd, mar no -

traw stwo. Oto zi m! Dro go w! Tra -

s! )red ni co w! je dzie pia skar ka.

Na gle uno si do gó ry p&ug i prze sta -

je sy pa% pia sek. Je dzie do naj bli# -
sze go zjaz du, tam na wra ca, na dal je -

dzie „bez czyn nie” i w pew nym

miej scu zno wu za czy na od "nie #a%.
Po co prze je cha &a dwa ki lo me try

„na dar mo”? Bo DT) -ka jest za rz! -
dza na od cin ka mi przez po szcze -

gól ne mia sta i ta pia skar ka pod nio -

s&a p&ug i prze sta &a sy pa%, gdy

do je cha &a do gra ni cy „swo je go”

mia sta. Od po wie dzial ni za utrzy ma -

nie dróg cz$ sto si$ obu rza j!, #e
dzien ni ka rze i tzw. „zwy kli” lu -

dzie nie ro zu mie j!, jak to dzia &a. Po -

dzie lam obu rze nie epi te ta mi o bez -

my"l nych urz$d ni kach, ale z fak tu,

#e ab surd jest nor m!, nie wy ni ka, #e
prze sta je by% ab sur dem.

Za sa da jest ta ka, #e sa mo rz!d
gmin ny ma si$ zaj mo wa% tym, co

do ty czy da nej gmi ny, po wia to -

wy – po wia tu itd. a# do wo je wódz -

twa. Czy za tem pro ble ma mi me tro -

po lii nie po wi nien zaj mo wa% si$
sa mo rz!d wo je wódz twa? On jed nak,

po pierw sze zaj mu je si$ o wie le

KRZYSZTOF KOSI*SKI
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wi!k szym te re nem ni" aglo me ra cja,

po dru gie – nie bar dzo mo "e po dej -

mo wa# de cy zje w spra wach, któ re

na mo cy ustaw po zo sta j$ w kom pe -

ten cjach gmin czy po wia tów. Ob ra -

zo wo uj$% to kie dy& mar sza %ek Mi -

cha% Czar ski pod kre &la j$c, "e g dy by

ist nia %a ja ka& praw na w%a dza aglo -

me ra cji, to „znik n!" by pro blem
Tram wa jów #l! skich. Te raz mu sz$
or ga ni zo wa% po ro zu mie nie kil ku na -
stu gmin, któ re przej m! ode mnie
nie od p"at nie t$ fir m$. Ja za& mu sz$
j! prze j!% nie od p"at nie od mi ni stra
skar bu”.

Po trzeb ne jest za tem… co? Ja ki&
or gan, cia %o, in sty tu cja upraw nio na

do de cy do wa nia w spra wach, któ re

do ty cz$ ca %ej me tro po lii. I do te -

go – z w%a snym bu d"e tem. S$ dwa

po wo dy, dla któ rych wiel ka me tro -

po lia po trze bu je spe cjal nej usta wy:

'e by spraw nie za rz$ dza# tak wiel -

kim or ga ni zmem;

'e by by# t$ praw dzi w$ lo ko mo -

ty w$ roz wo ju.

Pierw szy po wód wy ma ga stwo -

rze nia ja kie go& „apa ra tu w%a dzy”,

dru gi – rów nie" pie ni! dzy… 

Wyj !cie, wy da wa "o by si#, 
naj prost sze…

M
a my wie le miast jed no

przy dru gim? To mo "e stwo -

rzy# jed no wiel kie mia sto tak, jak -

zro bio no z War sza w$? Daw ne gmi -

ny sta %y si! dziel ni ca mi. To zresz t$
ju" trze cia tzw. usta wa war szaw ska.

Da je ogrom n$ w%a dz! pre zy den to -

wi sto li cy. I chy ba z ustro ju War sza -

wy za do wo lo na jest tyl ko par tia,

któ rej uda %o si! wy gra# wy bo ry

pre zy denc kie. A pa mi! taj my, "e
ju" ta „sta ra” War sza wa by %a ogrom -

nym or ga ni zmem. A w me tro po lii

&l$ skiej? Ja ka jest ska la wiel ko &ci

po szcze gól nych miast, wspo mi na -

%em ju" po wy "ej…

Pre zy dent Piotr Uszok w ko( -

ców ce swo jej ostat niej ka den cji rzu -

ci% ha s%o stwo rze nia wiel kich Ka to -

wic. Wy obra) my so bie kosz ty ta kiej

ope ra cji, te czy sto fi nan so we i te spo -

%ecz ne. Wy mia na do wo dów oso bi -

stych, in nych do ku men tów…

W War sza wie zre zy gno wa no z ma -

so wej zmia ny nazw ulic i te raz po -

nad 200 ulic ma ta kie sa me na zwy!

*a two o nie przy jem n$ po my% k!.
Zna mien n$ opi ni! wy po wie dzia%
prez. Gli wic Zyg munt Fran kie wicz

w wy wia dzie dla Ga ze ty Wy bor -

czej: – Ch$t nie za po zna" bym si$

z do brze przy go to wa n! kon cep cj!
dzia "a nia ta kie go mia sta. /…/ Do pó -
ki jed nak ma my do czy nie nia je dy nie
z ha s"em, do pó ty nie wi dz$ po wo du,
aby nie po ko i% tym miesz ka' ców.
/…/ przy po mi nam, (e Ka to wi ce ma -
j! nie ca "e 300 tys. miesz ka' ców.
W in nych cz$ &ciach na szej ko nur ba -
cji trud no b$ dzie przy j!% bez opo rów,
(e to no we du (e mia sto ma si$ na zy -
wa% Ka to wi ce. Roz pocz n! si$ aka de -
mic kie spo ry i zdo mi nu j! dys ku sj$.
Nie roz wi! (! pro ble mów. /…/ gdy au -
tor po my s"u prze ka (e kon kre ty, nie
za wa ham si$ og"o si% re fe ren dum.

Au tor nie og%o si% kon kre tów. Nie

wiem, jak Sza now ni Czy tel ni cy,

ale ja wy czu %em w s%o wach  prez.

Gli wic nu t! iro nii…

A mo $e sta re, 
spraw dzo ne wzo ry?

B
ar dziej do cie kli wy Czy tel nik

mo "e z ko lei za uwa "y#, "e bez

spe cjal nej usta wy ist nie je prze cie"
KZK GOP, któ ry or ga ni zu je wspól -

n$ ko mu ni ka cj! czy li  ro zwi$ zu je

za da nie, któ re jest obo wi$z kiem

ka" dej gmi ny. Jesz cze do cie kliw szy

spraw dzi, "e w usta wach sa mo -

rz$ do wych ja sno stoi, "e gmi ny

i po wia ty mo g$ two rzy# zwi$z ki

gmin ne i po wia to we w%a &nie dla

roz wi$ zy wa nia wspól nych pro ble -

mów. Czy li da si!? Da si!, ale nie

wszyst ko, bo:

Ta ki zwi$ zek jest zwi$z kiem do -

bro wol nym. Wy star czy cza sem wy -

%a ma nie si! jed ne go nie ch!t ne go

i ca %a idea bie rze w %eb;

Po ro zu mie nia mu sz$ do ty czy#
te go, co da ny sa mo rz$d ma w swo -

ich kom pe ten cjach. Przy k%ad: chce -

my stwo rzy# zwi$ zek, któ ry ma

pro wa dzi# m.in. wspól n$ po li ty k!
ws. bez ro bo cia i ak ty wi za cji za wo -

do wej? We dle usta wy to za da nie

w%a sne po wia tów (wszak ma my

Po wia to we Urz! dy Pra cy, a nie

gmin ne). A to ozna cza, "e ta ki

zwi$ zek mo g$ stwo rzy# tyl ko mia -

sta na pra wach po wia tu, po zo sta %e
ju" nie.

Nie mo g$c si! do cze ka# usta wy

&l$ skie mia sta po wo %a %y w 2007 r.

Gór no &l$ ski Zwi$ zek Me tro po li tal -

ny. Je go po my s%o daw ca mi i go r$ cy -

mi or! dow ni ka mi by li pre zy den ci

Ka to wic i Gli wic. GZM mia% po ka -

za# wo l! wspó% pra cy, po %o "y# kres

z%o &li wo &ciom, "e w%o da rze miast

nie po tra fi$ si! do ga da# i za nic

w &wie cie nie od da dz$ ani r$b ka

swo jej w%a dzy. Mia% te" przy go to wa#
pro jekt usta wy, któ ra stwo rzy %a by

praw dzi w$ w%a dz! me tro po lii z ja -

sno okre &lo ny mi kom pe ten cja mi

i w%a snym bu d"e tem. Wie my, "e nie

spe% ni% ty ch o cze ki wa(. 
Przy czy ny? Za raz na wst! pie

nad zór praw ny wo je wo dy stwier -

dzi%, "e GZM mo "e sku pia# tyl ko

mia sta na pra wach po wia tu. Czy li

znów „dziu ra wa” me tro po lia… Ale

i w ra mach te go, co po wsta %o, nie

uzy ska no osza %a mia j$ cych suk ce -

sów. Twór cy Zwi$z ku za rzu ca j$
po li ty kom, "e do ko na li „sko ku

na ka s!” i w pew nej chwi li prze j! -
li nad nim w%a dz!. To praw da, ale

i wcze &niej GZM nie roz wi ja% si!
zbyt b%y sko tli wie. Z%o &li wi mó wi -

li, "e przez pierw sze la ta Zwi$ zek

pra co wa% g%ów nie nad… two rze -

niem w%a sne go biu ra. Dzi siaj GZM

„wró ci%” w r! ce sa mo rz$ dow ców

ju" nie tak zwi$ za nych z par tia mi

po li tycz ny mi. Czy sta nie si! by tem

zna cz$ cym i uzy ska au to ry tet?

Czas po ka "e…

War to przy po mnie#, "e gdzie&
w szu fla dach GZM le "y przy go to -

wa na przez prez. Zyg mun ta Fran kie -

wi cza kon cep cja usta wy me tro po li -

tal nej. Pro po nu je ona ob li ga to ryj ny

zwi$ zek ko mu nal ny z w%a dz$ wy -

bie ra n$ w wy bo rach bez po &red -

nich. Zda niem au to rów kon cep cji,

tyl ko ta kie wy bo ry gwa ran tu j$ sil -

ne przy wódz two me tro po lii. Na py -

ta nie dzien ni ka rza, dla cze go ten

pro jekt nie zo sta% ni gdy prze s%a ny

do Sej mu, pa d%a od po wied): – Prze -
ka za "em go do GZM. Ta kie by "o mo -
je za da nie. Co do resz ty, to trze ba
tyl ko chcie%... Za rz!d GZM te ma tu
do dzi& nie pod j!". Do ku ment nie

zo sta% na wet upu blicz nio ny. Trud no

wr!cz do nie go do trze#…

Wi#c jed nak usta wa?

W
2008 r. po ja wi% si! wresz cie

pro jekt usta wy (o bar dzo d%u -

giej na zwie, na któ r$ szko da tu miej -

sca, ale w skró cie na zy wa nej „usta -

w$ o ob sza rach me tro po li tal nych”)

przy go to wa ny przez MSWiA. Mo" -
na go bez tru du zna le)# w in ter ne cie,

wi!c ja przy to cz! tyl ko frag ment opi -

nii Ra dy Le gi sla cyj nej przy Pre ze sie

Ra dy Mi ni strów:

„Prze pi sy pro jek tu w za kre sie

de fi ni cji ob sza ru me tro po li tal ne -

go, ce lów je go two rze nia, usta na -

wia nia je go gra nic i funk cjo no wa -

nia, s% tak nie pre cy zyj ne, ha s"o we
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i nie do okre !lo ne, zre da go wa ne j! -
zy kiem ko men ta rza, a nie norm

praw nych, "e trud no jest zro zu -
mie# przed miot re gu la cji. /…/

ob szar me tro po li tal ny nie sta no wi

jed nost ki za sad ni cze go po dzia "u
pa# stwa, ale na je go te re nie dzia "a$
b! dzie or gan o wszyst kich ce chach

jed nost ki sa mo rz% du te ry to rial ne go.

Ze spó$ (za rz! dza j! cy – przyp.

aut.) ma „za rz% dza# spra wa mi”
ob sza ru me tro po li tal ne go, tyl ko
nie wia do mo co to zna czy i ja ki -
mi spra wa mi. /…/ prze wi du je si!
&e ze spó" b! dzie móg" (chy ba

w dro dze uchwa "y je go or ga nu sta -

no wi% ce go) zo bo wi% zy wa$ do okre -

'lo nych dzia "a# gmi ny, /…/ Nie da

si! tych pro po zy cji po go dzi$
z art. 16 ust. 2 Kon sty tu cji, zgod -

nie z któ rym sa mo rz%d wy ko nu je

za da nia pu blicz ne w imie niu w"a -

snym i na w"a sn% od po wie dzial -

no'$. /…/ na pod sta wie uchwa "y ze -

spo "u, po prze pro wa dze niu nie

wia do mo przez ko go nie okre 'lo -

nych ana liz, gmi na mo &e wbrew

swo jej wo li zna le($ si! w ob sza rze

i by$ zo bli go wa na do p"a ce nia

sk"a dek na rzecz ze spo "u, a prze cie&
nie mu si mie$ na to pie ni! dzy.”

Pro jekt znik n%". W 2010 r. na "a -

mach Dzien ni ka Za chod nie go ko lej -

ny mar sza "ek – Bo gu s"aw )mi giel -

ski rzu ci" ko lej ny po mys": – Dla

"l! ska po win na by# od r$b na usta wa.

Or ga nem wy ko naw czym mo g%a by

zo sta# spe cjal nie utwo rzo na jed -

nost ka pod le g%a urz$ do wi mar sza% -
kow skie mu, kie ro wa na przez za rz!d
wo je wódz twa. Ja ko urz!d ma my

po pro stu wszel kie na rz$ dzia, by te

za da nia re ali zo wa#. Te go po my s"u
(chy ba na szcz! 'cie) ni gdy nie prze -

ku to na kon kret ny pro jekt.

I na gle po ja wi "a si!  i dea dziw ne -

go two ru – „po wia tu me tro po li tal -

ne go”. To on prze j%" by od gmin i po -

wia tów  cz!'$ kom pe ten cji. Rad ni

by li by wy bie ra ni przez miesz ka# -

ców i to  oni do pie ro wy bie ra li by za -

rz%d me tro po lii. Usta w! obie ca"
przed wy bo ra mi 2011 r. li der 'l% -
skiej PO po se" To masz Tom czy kie -

wicz. Me dia nie po zo sta wi "y na nim

su chej nit ki, od li cza j%c za po wie dzia -

ne 100 dni…

Na po cz%t ku 2012 r. min. Mi cha"
Bo ni og"o si", &e nie b! dzie usta wy

tyl ko dla aglo me ra cji ka to wic -

kiej: – Nie b$ dzie my szli dro g! eks -

pe ry men tu usta wy w jed nym miej scu

w kra ju; chcie li by &my, by ta opcja

me tro po li tal na by %a do st$p na dla

wszyst kich. Lob by 'l% skich po li ty -

ków oka za "o si! o wie le za s"a be.

Kil ka mie si! cy pó( niej w cza sie

pu blicz nej de ba ty pos. Ma rek Wój -

cik (wspó" au tor  pro jek tu) wci%&
mó wi": – Przy go to wa li &my pro jekt,

któ ry b$ dzie wprost do za sto so wa -

nia na Gór nym "l! sku, uwa 'am, 'e
rów nie' bez prze szkód w Trój mie -

&cie czy w War sza wie. Pró bu je my

prze ko na# mi ni stra Bo nie go, by

przy go to wa% kil ka roz wi! za(. Jed -

no dla ta kich ze spo %ów jak "l!sk czy

Po mo rze, ze wspól n! in fra struk tu -

r!, a in ne np. dla Byd gosz czy i To -

ru nia, jesz cze in ne – dla sil ne go

mia sta, któ re od dzia %u je na po wiat,

jak Po zna( czy Kra ków. W na szym

pro jek cie dla po wia tu me tro po li tal -

ne go zo sta wa %o by ca %e tzw. ja no si -

ko we, któ re sa mo rz! dy na "l! sku

p%a c! do bu d'e tu pa( stwa. )! cz! -

ce si$ sa mo rz! dy otrzy my wa %y by do -

dat ko we 5 proc. po dat ku od osób fi -

zycz nych. To kil ka set mi lio nów z%. 
Nie prze ko na li nie tyl ko mi ni -

stra… Do dat ko we pie ni% dze oka za -

"y si! nie do prze "kni! cia dla rz% du,

a po ten cjal ne me tro po lie za cz! "y si!
mno &y$, jak grzy by po desz czu.

I kie dy ju& si! wy da wa "o, &e
wszyst ko umar "o ('mier ci%  nie zbyt

na tu ral n%), w 2013 r. (znów przed

wy bo ra mi, tym ra zem sa mo rz% do -

wy mi) zno wu za cz! to obie cy wa$
usta w!. Pra sa pi sa "a: „Plat for ma

znów chce wskrze si# me tro po li$. Li -

cz! na cud, czy co?”

Przy oka zji oka za "o si!, kto jest

wi nien. – Nie b$ dzie my si$ ju'
ogl! da# na pre zy den tów, bo wia do -

mo, 'e ni gdy nie uzy ska my ich zgo -

dy, bo po pro stu nie chc! dzie li# si$
w%a dz! – grzmia "a po s"an ka Da nu -

ta Pie tra szew ska. – Li czy my, 'e tym

ra zem uda si$ wpro wa dzi# usta w$
na szyb k! &cie' k$– wy ja 'nia" ów cze -

sny szef GZM i pre zy dent )wi! to -

ch"o wic Da wid Ko stemp ski.

Po przed ni pro jekt nie znacz nie

zmie nio no, ale  pos. To masz Tom -

czy kie wi cz o g"o si" dzien ni ka rzom,

&e „wpro wa dza re wo lu cyj ne zmia -

ny. Nie do'$, &e ra da ma by$ za le -

d wie 9-oso bo wa, to jesz cze jej

prze wod ni cz% cy ma by$ jed no cze -

'nie sta ro st% po wia tu”. – Si$ ga my tu

do wzor ców przed wo jen nych.

W okre sie II Rze czy po spo li tej bur -

mistrz, by% jed no cze &nie prze wod ni -

cz! cym ra dy po wia tu. Dla cze go

aku rat tu mia "o by by$ tak, jak

przed woj n% i ina czej ni& na wszyst -

kich in nych szcze blach sa mo rz% du?

To po zo sta nie ta jem ni c% au to rów

pro jek tu.

Po wiat me tro po li tal ny mia" by

prze j%$ tyl ko cz!'$ za da# miast –

tych, któ re do tej po ry re ali zo wa ne

by "y po przez zwi%z ki mi! dzyg min -

ne. Prze wi dzia no mo& li wo'$ pod pi -

sy wa nia po ro zu mie# przez w"a dze

po wia tu me tro po li tal ne go z mniej -

szy mi gmi na mi w za kre sie np. utrzy -

ma nia dróg, czy or ga ni za cji ko mu -

ni ka cji pu blicz nej. Ta kie mia sta,

jak Cze lad( czy Mi ko "ów, nie b! d%c
cz"on ka mi me tro po lii, mo g"y by z ni%
wspó" pra co wa$. 

Mia sta me tro po lii przez pi!$
pierw szych lat mia "y by mie$ wi!k -

szy o 5% udzia" w po dat ku PIT. Po -

dob no  zwi!k szy "o by to przy cho dy

gmin o 200 mln z". Mia sta by "y by

te& zwol nio ne z tzw. ja no si ko we go.

To ko lej ne 80 mln z". Bu d&et po wia -

tu me tro po li tal ne go mia" by wy no -

si$ oko "o mi liar da z"o tych.

Pro jekt spo tka" si! ze zma so wa n%
kry ty k% ze stro ny opo zy cji, ko ali cyj -

ne go PSL i or ga ni za cji sa mo rz% do -

wych. Kry ty ko wa no sa m% ide! po -

wia tu ja ko dziw ne go, no we go two ru.

Brak wy bo rów bez po 'red nich sta ro -

sty i ma "a li czeb no'$ ra dy mia "a
z gó ry sta wia$ w uprzy wi le jo wa nej

po zy cji par ti! po li tycz n%… Pro jekt

jed nak  tra fi" do I czy ta nia w lu tym

2014 r. Sejm za de cy do wa", &e zo sta -

nie on skie ro wa ny do ko mi sji sej mo -

wych.

Z t% „szyb k% 'cie& k% le gi sla cyj n%”
ja ko' nie wy sz"o. Mi n%" ju& rok

i czte ry mie si% ce… Nie d"u go znów

wy bo ry. Zgod nie z pra wem, no wo

wy bra ny sejm nie mo &e kon ty nu -

owa$ prac. Mo &e tyl ko za cz%$
od no wa. Mo &e, ale nie mu si…

Niech za po in t! po s"u &y to, co po -

nad rok te mu po wie dzia" s"u cha j% -
cy de ba ty sej mo wej ów cze sny mar -

sza "ek Mi ro s"aw Se ku "a: to pierw szy

pro jekt, któ ry do szed% do pierw -

sze go czy ta nia. I to je dy na je go za -

le ta?

!

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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jed nym z ostat nich swo ich
fe lie to nów spor to wych
w „Ga ze cie Wy bor czej”

Woj ciech Ku czok przy wo !a! ty po wo
"l# ski cza sow nik lu ft n!" si#, zna cz# -
cy ty le, co „tra fi$ w po wie trze za -
miast w pi! k%”. U&y wam go za -
wsze, gdy tyl ko wi dz% ta kie
zda rze nie czy gram w pi! k% no& n#,
a i prze ka za !em to s!o wo swej pro -
ge ni tu rze, czy li sy no wi i wnu kom!
Po nie wa& za" w ostat nich ty go -
dniach bez prze rwy je stem w luf cie,
czy li w po dró &ach sa mo lo to wych,
po sta no wi !em dzi siej szy od ci nek
po "wi% ci$ i owe mu lu fto wi, i sze ro -
ko po j% te mu la ta niu.

Cza sow ni ko wa for ma lu ft n!"
si# po cho dzi, oczy wi "cie, od rze -
czow ni ka luft, prze j% te go z nie -
miec kie go die Luft „po wie trze”.
Mó wi# 'l# za cy: „Otwórz okno,
&e by by !o wiyn cyj lu ftu”, „Zdro wo
by$ na "wiy &ym luf cie”, „Sam mo -
my niyz dro wy luft” (Bo &e na Cz#st -
ka -Szy mon, Je rzy Lu dwig, He le na
Sy no wiec: „Ma !y s!ow nik gwa ry
Gór ne go 'l# ska”, Ka to wi ce 2000,
str. 124). Po twier dze niem utrwa lo -
nej obec no "ci lu ftu w "l# skiej ko mu -
ni ka cji j% zy ko wej s# te& wy ra &e nia
i zwro ty ty pu w luf cie, z lu ftem, bez
lu ftu, nie ma lu ftu, brak lu ftu.
Pierw sze z wy mie nio nych po !# -
cze( by wa u&y wa ne nie tyl ko ja ko
re gio nal ny od po wied nik stan dar do -
we go „w po wie trzu”, ale te& ja ko
okre "le nie „wy so ko "ci, wy so kie go
pu !a pu”. Na alej ce przed mo im ro -
dzin nym do mem w Tar now skich
Grach us!y sza !em na przy k!ad
przed la ty ta ki oto dia log – za czep -
k% ma !e go ch!op ca i re pli k% wy so -
kie go: „Ty, d!u gi, jak tam w luf -
cie?” – „Ty, ma !y, jak tam w ni skiej
at mos fe rze?”.

W co dzien nym obie gu s# rów nie&
de ry wa ty od lu ftu: luf ci", lu fto wa"
„wie trzy$”: „Od ra na luf cy my ta
izba”, „Lu ftuj cie sam za roz, bo
"mier dzi”, „Niy lu ftuj, bo by dzie
prze cióng”. Lu fto wa" mo &e by$
tak &e u&y te w zna cze niu „prze ga nia$
ko go", co" z miej sca na miej sce”:
„Alojz lu ftu je go !ym bie”, „Tyn pi -
jok (!o &y rok) za" lu ftu je swo ja ba -
ba”. Sa mo za" lu ft n!" si# zna czy nie
tyl ko ty le, co „tra fi$ w po wie trze za -
miast w pi! k%”, ale i – ogól nie – „tra -
fi$ w po wie trze za miast do ja kie go"
ce lu” („Za ko& dym ra zym sie lu ft -
nó!, ta ki " nie go szcze lec”) oraz
„prze wie trzy$ si%, prze spa ce ro wa$
si%” („Po po !ed niu my sie lu ftli
nad wo da”, „Trza by sie kaj lu ft nó($
na ko le”).

Do po wiedz my, &e w po tocz nym
j% zy ku stan dar do wym luft ja ko „po -
wie trze” te& jest u&y wa ny, cho$
na pew no rza dziej ni& na 'l# sku
(„Wyj"$ na "wie &y luft”) – tak jak do -
sko na le jest zna ne wszyst kim Po la -
kom po tocz ne wy ra &e nie do lu ftu od -
no szo ne do ko go" lub cze go" nic
nie war te go („Ak tor, film do lu ftu”,
„Pra ca do lu ftu”). Rza dziej ju& na to -
miast s!y szy si% o luf cie „prze wo dzie
w pie cu, kuch ni, ko mi nie, od pro wa -
dza j# cym dym”, bo i sa mo to urz# -
dze nie od cho dzi nie uchron nie
w prze sz!o"$! 

Przejd) my te raz do za po wie dzia -
ne go w#t ku sa mo lo to we go, do la ta nia,
fru wa nia. – Ty po wo "l# skim okre "le -
niem sa mo lo tu jest prze nie sio ny z j% -
zy ka nie miec kie go fli ger, fli gier: „Le -
cio !e" ju& kie dy fli grym?”, „Jesz czech
ta kiy go fli gra niy wi dzia !a na na szym
lot ni sku” – czy ta my w przy wo !a -
nym wy &ej „Ma !ym s!ow ni ku gwa ry
Gór ne go 'l# ska”. Przy no si on rów -
nie& in for ma cj%, &e fli ger, fli gier mo -
&e te& ozna cza$ „ma !e okien ko, wy -
wietrz nik”: „*o twórz tyn fli ger, niych
sie tro cha wy wie trzy”.

G!ów nie za spra w# ty tu !u zna nej
ksi#& ki Szcze pa na Twar do cha przy -
po mnia! mi si% z dzie ci( stwa drach,
czy li „la ta wiec” („Je siy nióm chop -
cy za wsze pusz cza jóm dra chy”). Dla
po rz#d ku do daj my, &e drach to
rów nie& prze no "ne i &ar to bli we na -
zwa nie psot ne go, nie zno "ne go
dziec ka, !o bu za, urwi sa („Ty dra chu,
ko go" to za" na pasz to wo!?”, „Pa -
miyn tej sie, z ta kim dra chym niy
"miysz sie ko le go wa$!”). Drach
po cho dzi z nie miec kie go Dra che,
Dra chen, a w j% zy ku tym jest nie
tyl ko okre "le niem la taw ca, ale tak -
&e smo ka i j% dzy.

Ty po wym "l# skim od po wied ni -
kiem la ta nia, fru wa nia jest fur ga nie,
rza dziej – fiur ga nie: „Ja skó! ki ni sko
fur ga jóm (fiur ga jóm), mo sie na
dyszcz”. Prze no "nie fur ga" (fiur -
ga") to „wy no si$ si% nad in nych, by$
prze sad nie am bit nym”: „Óna by
wy so ko fur ga !a!” – czy ta my w s!ow -
ni ku Cz#st ki -Szy mon, Lu dwi ga i Sy -
no wiec na str. 67. Nie w#t pli wie
od owe go fur ga nia po cho dzi do"$
po pu lar ne w na szych stro nach na zwi -
sko Fur gacz.

Ca !a na to miast lek sy kal na se ria:
fur ga", fur ka", furk n!", fur cze", fur -
ko ta", fru ga", fru wa", fru n!", fur n!",
fur ta" two rzy ro dzi n% wy ra zów
d)wi% ko na "la dow czych – z cz#st k#
fru! w punk cie wyj "cia.

!

Bar dzo cha rak te ry stycz ne, bo b% -
d# ce przy k!a dem ob ce go mo de lu
s!o wo twór cze go, s# z!o &e nia z cz!o -
nem od ró& nia j# cym na pierw szym
miej scu – ty pu lu ft bik sa „wia trów ka,
strzel ba” („Chop cy szczy la li z lu ft -
bik se”) al bo lu ft plóm pa, lu ft plómp -
ka „pomp ka” („Achim, po &yc mi lu -
ft plóm py”, „Jak sie wy biy rosz
w dal szo dró ga na ko le, za wdy bier
ze so bóm lu ft plómp ka”).

Lu ftow nik z ko lei to „wy wietrz nik,
luf cik” („Otwórz tyn lu ftow nik”). Jak
Pa( stwo wi dz#, w je go pa ra fra zie
zna cze nio wej po ja wi! si% luf cik
(z nie miec kie go Lu ft zu ege) – okre -
"le nie, któ re we sz!o do j% zy ka ogól -
no pol skie go, de fi nio wa ne ja ko „nie -
wiel ka cz%"$ okna z szy b# osa dzo n#
w ru cho mej ra mie, da j# ca si% od -
dziel nie otwie ra$; wy wietrz nik”
(„Uni wer sal ny s!ow nik j% zy ka pol -
skie go” pod red. prof. Sta ni s!a wa Du -
bi sza, War sza wa 2003, t. 2, str. 683).

Luftn#$ si%

W
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Dzie! Zie mi wpi sa li do eko -

lo gicz ne go ka len da rza Ame ry -

ka nie i Ka na dyj czy cy. W 1970

ro ku dwa dzie "cia mi lio nów

oby wa te li tych kra jów za ma -

ni fe sto wa #o swo j$ nie zgo d%
na to tal ne wy nisz cza nie "ro do -

wi ska na tu ral ne go. Dwa dzie -

"cia lat pó& niej, do za pla no wa -

nej na 22 kwiet nia przez

or ga ni za to rów Earth Day

ak cji, w wy mia rze glo bal nym

i lo kal nym, przy st$ pi #o ju'
sto kil ka dzie si$t kra jów.

Za mie ni #a si% ona w naj wi%k -

sz$ w hi sto rii de mon stra cj%
w obro nie na szej pla ne -

ty. I oby wa tel sk$ prze stro g%
dla kon sump cyj ne go "wia ta,

bez umia ru po ch#a nia j$ ce go

'y cio daj ne za so by Zie mi.

(wier) wie ku te mu do tej

ak cji do #$ czy #a rów nie' Pol -

ska. Z wiel k$ na dzie j$ tak 'e
mia sta gór no "l$ skiej aglo me -

ra cji, pla su j$ ce si% wów czas

w glo bal nej czo #ów ce miejsc

o naj wi%k szym ska 'e niu "ro -

do wi ska. Od tam te go cza su

w eko lo gicz nym pej za 'u
na sze go kra ju wie le si% zmie -

ni #o. U"wia da mia nam ten

fakt co rocz nie 22 kwiet nia

Wo je wódz ki Fun dusz Ochro -

ny *ro do wi ska i Go spo dar ki

Wod nej w Ka to wi cach.

W Dniu Zie mi, ja ko je dy ny

w kra ju, ho no ru je wy ró' nie -

nia mi i zie lo ny mi cze ka mi

oso by, któ re si% do tych zmian

przy czy nia j$.

Kl! ski eko lo gicz ne wpi sa li "my w l! -
ki na szych cza sów. S# one dla wie -

lu z nas sil nym im pul sem do w$# cze nia
si! w pro ces na pra wy "ro do wi ska na tu -
ral ne go. Po g$! bia j# na sz# eko lo gicz n#
"wia do mo"% w wie lu dzie dzi nach &y cia.
Ochro nie za so bów przy ro dy co raz le piej
s$u &y na uka, pra wo, in no wa cyj no"% go -
spo dar ki, sa mo rz#d no"%, g$os oby wa tel -
ski. Co raz wi!k sz# te& ro l! przy pi su je -
my edu ka cji eko lo gicz nej Po la ków. 

Wo bec no wych za gro &e', wie dz! z tej
dzie dzi ny, trze ba bez u stan nie wzbo ga ca%,
do sko na li%, pro mo wa% i po rów ny wa%
z do "wiad cze nia mi i osi# gni! cia mi in -
nych kra jów. W my"l za sa dy, &e "ro do -
wi sko na tu ral ne to je den wspól ny sys tem
przy rod ni czy, dzia $a j# cy na za sa dzie
na czy' po $# czo nych. 

Czy ni# to pa sjo na ci, zwi# za ni z po za -
rz# do wy mi or ga ni za cja mi, sto wa rzy -
sze nia mi, fun da cja mi i wie lo ma in ny mi
pod mio ta mi praw ny mi, któ re tro sk!
o czy ste "ro do wi sko, zdro wie lu dzi,
ochro n! przy ro dy, kul tu ry w naj szer szym
te go s$o wa zna cze niu czy o za wo do w#

przy zwo ito"% w imi! do bra wspól ne go,
wpi sa $y swo j# nie kon wen cjo nal n# dzia -
$al no"%. Za s$u gi ta kich osób, nie tyl ko dla
eko lo gii, trud no prze ce ni%.

Jest ich co raz wi! cej tak &e w wo je -
wódz twie "l# skim. Po ka za$ to rów nie&
ko lej ny, og$a sza ny od 1994 ro ku przez
Wo je wódz ki Fun dusz Ochro ny (ro do wi -
ska i Go spo dar ki Wod nej w Ka to wi cach
kon kurs pod na zw# „Zie lo ne cze -
ki 2015”. Ad re so wa ny jest do osób,
szcze gól nie wy ró& nia j# cych si! w dzia -
$al no "ci na rzecz sze ro ko poj mo wa nej
eko lo gii. Do t#d na gro dzo no ni mi 220
osób. 

W tym ro ku do kon kur su zg$o szo -
no 55 wnio sków w sze "ciu ka te go riach.
De cy zj# ka pi tu $y kon kur su przy zna no
trzy na "cie „Zie lo nych cze ków”, trzy na -
gro dy ze spo $o we i czte ry na gro dy in dy -
wi du al ne. Przy zna no rów nie& je den dy -
plom uzna nia i pi!t na "cie dy plo mów
ho no ro wych. 

„Zie lo ny cze ki”, to zgod nie z re gu la mi -
nem, in dy wi du al ne na gro dy fi nan so we
w wy so ko "ci – 7,5 tys. z$o tych; ze spo $o -

we – do 15 tys. z$o tych.(z za -
strze &e niem, &e na gro da dla jed -
ne go cz$on ka ze spo $u nie mo &e
prze kro czy% kwo ty 5 tys. z$o -
tych).

Cze ki oraz dy plo my ho no -
ro we wr! czo no lau re atom
22 kwiet nia br., pod czas uro -
czy stej ga li zor ga ni zo wa nej
z oka zji Dnia Zie mi w ka to -
wic kim Ki no te atrze „Rial to”.

Lau re aci

W ka te go rii: in no wa cje

i tech no lo gie nie wy $o nio no
lau re ata „Zie lo ne go cze ku”.
Dy plom ho no ro wy zo sta$ przy -
zna ny ze spo $o wi w sk$a dzie:
prof. dr hab. in&. Ta de usz Glin -
ka, dr hab. in&. Ja kub Ber natt;
dr in&. Ro bert Ros sa za opra co -
wa nie i wdro &e nie no wo cze sne -
go, bez e mi syj ne go na p! du elek -
trycz ne go do elek try fi ka cji
miej skich sa mo cho dów oso bo -
wych i do staw czych o ma sie
ca$ ko wi tej do 3,5 to ny.

Pro gra my i ak cje ochro ny

przy ro dy to ko lej na ka te go ria,
w któ rej „Zie lo nym cze kiem”
uho no ro wa ny zo sta$ ze spó$:
Adam Ga bry", Iza be la Co giel,
Ra do s$a wa Ra dzi wo' czyk-Ga -
bry" za dzia $al no"% pro eko lo gicz -
n# w ra mach Sto wa rzy sze nia
„Na sze Ka le ty”. W szcze gól no -
"ci za po pu la ry za cj! wie dzy
z tej dzie dzi ny w"ród dzie ci,
m$o dzie &y i do ro s$ych.

Bo ga to by $y re pre zen to wa ne
pra ce na uko wo -ba daw cze.

„Zie lo ny czek” w tej ka te go rii otrzy ma$
dr in&. Ro bert My s$a jek za wie lo let nie ba -
da nia nad sk$a dem ga tun ko wym, eko lo -
gi#, be ha wio rem, ge ne ty k# i pro ble ma -
mi ochro ny ssa ków wo je wódz twa
"l# skie go.

Dr in&. Ro bert My s$a jek od wie lu lat
wspó$ pra cu je z or ga ni za cja mi po za rz# do -
wy mi, zaj mu j# cy mi si! ochro n# przy ro -
dy. Z je go ini cja ty wy po wsta $o Sto wa rzy -
sze nie dla Na tu ry „Wilk”. Jest cz$on kiem
Re gio nal nej Ra dy Ochro ny Przy ro dy
w Ka to wi cach oraz Ra dy Na uko wo -
-Spo $ecz nej Le "ne go Kom plek su Pro mo -
cyj ne go „La sy Be ski du (l# skie go”.

W tej ka te go rii przy zna no te& dwa dy -
plo my ho no ro we. Otrzy ma li je: dr hab.
Piotr )asz czy ca za wk$ad me ry to rycz -
ny do kon cep cji na uko we go pro jek tu,
któ re go re ali za cja przy czy nia si! do lep -
szej ochro ny i za rz# dza nia Zbior ni kiem
Go cza$ ko wic kim w wa run kach za gro -
&e nia po wo dzi# oraz prof. dr hab. Ja -
nusz He re* niak za d$u go let ni# pra c! na -
uko w# na rzecz ochro ny przy ro dy
re gio nu. 

Cze ki dla... Zie mi

Laureatki z miko!owskiego O"rodka Edukacji Ekologicznej Dzieci: 

od lewej Justyna Soblik, Agnieszka Król i Ewa Chmielorz
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W dzie dzi nie: edu ka cja eko lo gicz na
dzie ci i m!o dzie "y, Ka pi tu !a kon kur su
przy zna !a dwa „Zie lo ne cze ki”.

Je den z nich otrzy ma !y ze spo !o wo edu -
ka tor ki z O"rod ka Edu ka cji Eko lo gicz -
nej Dzie ci w Mi ko !o wie: Ewa Chmie lorz,
Agniesz ka Król i Ju sty na So blik
za ogrom ne za an ga #o wa nie, pa sj$ i po -
"wi$ ce nie, z ja kim przy go to wu j% i pro -
wa dz% sta cjo nar ne i te re no we za j$ cia dla
naj m!od szych w wie ku przed szkol nym
oraz wcze snosz kol nym.

Na ucza nie ma !ych dzie ci jest sztu k%
naj wy #ej mia ry. Li czy si$ nie tyl ko wie -
dza na uczy cie li, ich pa sje czy do bre przy -
go to wa nie do tej pra cy. Rów nie wa# ny
jest szcze gól ny ro dzaj em pa tii, któ ra po -
zwa la im od no wa „do ro sn%&” do uczu&,
mo# li wo "ci per cep cji, cie ka wo "ci i spon -
ta nicz nej otwar to "ci naj m!od szych. 

T$ sztu k$ opa no wa !y do per fek cji
trzy na gro dzo ne pa sjo nat ki przy ro dy, na -
uczy ciel ki, wspó! pra cu j% ce ze 'l% skim
Ogro dem Bo ta nicz nym, w któ re go prze -
strze ni O"ro dek Edu ka cji Eko lo gicz nej
jest zlo ka li zo wa ny. W ich za j$ ciach czy
to o ochro nie przy ro dy w naj pi$k niej -
szym ogro dzie 'l% ska czy te# z re cy klin -
gu uczest ni cz% gru py dzie ci z ró# nych za -
k%t ków re gio nu. Z ra do "ci% przy swa ja j%
so bie na #y wo wie dz$ przy rod ni cz% jak
i t$, do ty cz% c% twór cze go wy ko rzy sta nia
od pa dów. Wiel kim prze #y ciem by !a dla
nich bu do wa karm ni ków dla pta ków
z pla sti ko wych bu te lek, ka wa! ków drew -
na zna le zio nych w te re nie, z od zy ska -
nych sznur ków, szy szek i na tu ral nych
tka nin czy budowa dom ków dla owa dów.
Zw!asz cza #e na tych za j$ ciach ucz% si$
od po wie dzial nie do kar mia& zwie rz$ ta.
Ba jecz ny jest dla nich „K% cik ma !e go
ogrod ni ka” czy nie zwy kle emo cjo nu ja -
cy przy go do wy pro gram „'la da mi smo -
ka przy rod ni ka”. Ile cu dów mo g% zo ba -
czy& w w$ drów kach po naj cie kaw szych
za k%t kach ogro du bo ta nicz ne go, ja k%
fraj d$ spra wia im ob ser wa cja pta ków
przez lor net ki czy ogro dy ta ra so we ze sta -
ry mi od mia na mi drzew owo co wych,

ogro dy wa rzyw ne i wod ne z „miesz ka( -
ca mi” sta wów i mo kra de!, wie dz% naj le -
piej sa me.

Au tor skie pro gra my edu ka cyj ne dla
naj m!od szych s% za wsze kre owa ne
w ta ki spo sób by by !y po znaw cze,
wy ko rzy sty wa !y zdol no "ci ma nu al ne
naj m!od szych, ich za in te re so wa nia
i wy obra) ni$, roz bu dza !y w nich od po -
wie dzial no"&, wra# li wo"& na pi$k no na -
tu ry i ocho t$ dzia !a nia na rzecz ochro -
ny "ro do wi ska.

In dy wi du al ny zdo byw ca „Zie lo ne go
cze ku” w tej ka te go rii harc mistrz An drzej
Li cho ta od wie lu lat kreu je po li ty k$
eko lo gicz n% w Cho r% gwi 'l% skiej ZHP,
zrze sza j% cej 12 ty si$ cy dzie ci. Dzi$ ki nie -
mu po wsta !o Har cer skie Cen trum Edu -
ka cji Eko lo gicz nej ze "cie# ka mi edu ka -
cyj ny mi i dy dak tycz ny mi, nie zb$d ny mi
do po zna wa nia za sad i me tod ochro ny
przy ro dy, umi !o wa nia oj czy ste go kra jo -
bra zu i nie po wta rzal nych wa lo rów obiek -
tów przy rod ni czych, hi sto rycz nych i kul -
tu ro wych.

Har ce rze z tej Cho r% gwi do brze zna -
j% swo je eko lo gicz ne po win no "ci. Za -
wsze pierw si s% tam, gdzie trwa ak cja
„Sprz% ta nie 'wia ta”, pol skich gór, zdo -
by wa ne eko lo gicz nych spraw no "ci. 

Za pro mo cj$ bez ma !a stu ki lo me tro -
wej, uro kli wej tra sy ro we ro wej pn.
„Le "no Raj za”, opla ta j% cej Ka le ty, Ko -
sz$ cin, Mia stecz ko 'l% skie, 'wier kla niec,
Two róg i Wo) ni ki oraz za ini cjo wa nie na -
kr$ ce nie fil mu o tej tra sie, „Zie lo ny
czek” w ka te go rii – pu bli cy sty ka eko -
lo gicz na otrzy ma! Ja ro s!aw My "liw ski.

Po mys! stwo rze nia tej tra sy, bie gn% cej
przez zie lo ne, uro kli we za k%t ki 'l% ska,
uro dzi! si$ w re dak cji tar no gór skie go ty -
go dni ka „Gwa rek”. Sa mo rz% dy tych
gmin wspar !y po mys!. Po dob nie jak
Wo je wódz ki Fun dusz Ochro ny 'ro do wi -
ska i Go spo dar ki Wod nej w Ka to wi cach,
któ ry swo im do fi nan so wa niem umo# li -
wi! na kr$ ce nie fil mu, opo wia da j% ce go
o przy ro dzie, wi dzia nej z per spek ty wy
ro we rzy stów. 

W ka te go rii dzia !a nia po pu la ry za tor -
skie i pro mo cja po staw pro eko lo gicz -
nych – przy zna no trzy dy plo my ho no ro -
we i je den czek. Otrzy ma li je ze spo !o wo
na uczy cie le przed mio tów ma te ma tycz -
no -przy rod ni czych: Ewa Cor nik, Ka ta -
rzy na Woj tal i Ja ro s!aw We so !ek z Ze spo -
!u Szkó! Che micz no-Me dycz nych
i Ogól no kszta! c% cych w Tar now skich
Gó rach – po my s!o daw cy i or ga ni za to rzy
kon kur sów eko lo gicz nych, cy klicz nych
warsz ta tów oraz wy k!a dów i kon fe ren -
cji w tej dzie dzi nie dla sa mo rz% dów,
przed si$ bior ców i na uczy cie li oraz Jó zef
Smo lorz. Lu cy na Kwiat kow ska i Mar cin
Smo lorz za nie zwy k!% pa sj$ ra to wa nia
drzew oraz wy ró# nio no nim rów nie#
prof. dr. hab. Sta ni s!a wa Wi k$ za d!u go -
let ni% pra c$ na uko w% na rzecz ochro ny
przy ro dy.

„Zie lo nym cze kiem” w tej ka te go rii uho -
no ro wa no dr Agniesz k$ Biel sk% -Bro dziak
z wy dzia !u pra wa i ad mi ni stra cji Uni wer -
sy te tu 'l% skie go za bu do wa nie „mo stów”
i ko mu ni ka cji mi$ dzy wo lon ta riu sza mi
dzia !a j% cy mi na rzecz hu ma ni tar nej ochro -
ny zwie rz%t a "ro do wi ska mi praw ni czy mi.
Lau re at ka, dzi$ ku j%c za to szcze gól ne
wy ró# nie nie dla ca !e go gro na lu dzi za an -
ga #o wa nych w ochro n$ na szych „bra ci
mniej szych”, pod kre "li !a i to, #e spo tka -
nia na ukow ców z prak ty ka mi, funk cjo na -
riu sza mi pu blicz ny mi, ak ty wi sta mi i wo -
lon ta riu sza mi s% spo iwem nie odzow nym
do zbu do wa nia sil ne go "ro do wi ska, roz -
wi% zu j% ce go pro ble my zwie rz%t.

Na gro da spe cjal na zo sta !a przy zna na
ze spo !o wi w sk!a dzie: An na Tar kow ska,
Aga ta Sa dy oraz Mi cha! Sie dlacz ka
z Fun da cji „Zie lo na Li ga”. To fun da cja
nie zwy kle za s!u #o na w po pu la ry zo wa niu
"l% skiej przy ro dy i pro ble mów "ro do wi -
ska na tu ral ne go, w pro mo wa niu zrów no -
wa #o ne go roz wo ju, wspo ma ga niu for mal -
nej i nie for mal nej edu ka cji eko lo gicz nej,
kszta! to wa niu po staw pro eko lo gicz nych
m!o de go po ko le nia.

JO LAN TA MA TIA KOW SKA

Przedszkolaki w „K!ciku ma"ego ogrodnika”
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Po wie!" Ada ma Bah da ja
„Wa ka cje z du cha mi” to

jed na z mo ich ulu bio nych lek -
tur z m#o dzie$ czych lat, ksi%& -
ka któ rej nie da si' za po mnie".
Po wie!" po raz pierw szy wy -
da #a „Na sza Ksi' gar nia”
w 1962 r. w se rii Klub Sied miu
Przy gód. Ozdo bio na zo sta #a
ge nial ny mi ilu stra cja mi Boh da -
na Bu ten ki. Ile& !wiet nych
czy ta de# dla m#o dych uka za #o
si' w tej se rii. Ka& dy, kto
po nie si' ga#, po zo sta# do dzi -
siaj wier nym czy tel ni kiem
ksi% &ek.

W „Wa ka cjach z du cha mi”
!le dzi my no we przy go dy bo ha -
te rów zna nych z wcze !niej -
szej, rów nie po pu lar nej po zy -
cji te go au to ra „Do prze rwy
0:1”: Ma niu sia „Pa ra go na”,
Fel ka „Man d!a ro” i Bo gu sia
„Pe re" ki”. W ksi%& ce Bah da ja
sym pa tycz ne ch#o pa ki za pro -
sze ni przez ciot k' Pe re" ki, sp' dza j% wa -
ka cje w le !ni czów ce nad je zio rem. W po -
bli skim zam ku do cho dzi do nie zwy k#ych
wy da rze$, przy pi sy wa nych dzia #a niom du -
chów: po ja wia j% si' !wia t#a, ha #a sy i wid -
mo we po sta cie. Ch#op cy sta ra j% si' wy ja -
!ni" ta jem ni cze zja wi ska. Prze ko nu j% si',
&e za mek ukry wa ja ki! se kret, a po oko -
li cy kr% &y wie lu dziw nych i po dej rza nych
osob ni ków… W Te atrze Za g#' bia, któ ry
w#a !nie wpro wa dzi# do swo je go re per tu -
aru sce nicz n% ada pta cj', jak to si' dzi siaj
mó wi kul to wej po wie !ci, miej sce ak cji
zmie nio no: Pa ra gon, Man d!a ro i Pe re" -
ka sp' dza j% wa ka cje nie w le !ni czów ce,
ale w miesz ka niu ciot ki w… blo ko wi sku
w so sno wiec kim Siel cu. Nic nie wró &y, &e
b' dzie to atrak cyj ny po byt. Je dy nej roz -
ryw ki do star cza im kot Ha tor, któ ry,
cha dza j%c w#a sny mi dro ga mi, cz' sto si'
gu bi i trze ba go szu ki wa". Ch#op cy za k#a -
da j% agen cj' de tek ty wi stycz n%, w któ rej
wzo rem Sher loc ka Hol me sa, u&y wa j%c
me to dy de duk cji, czy li lo gicz ne go ro zu -
mo wa nia i wy ci# ga nia wnio sków na pod -
sta wie praw dzi wych prze s"a nek #a twiej im
od naj dy wa" ko ta -ucie ki nie ra. Deszcz pa -
da i pa da a ch#op cy si' okrop nie nu dz% (to
po wszech nie zna na rzecz). Na s% sia du j% -
cym z osie dlem sta rym Zam ku Sie lec kim
roz po czy na si' prze bu do wa i… po ja wia
si' duch a w miesz ka niu ciot ki atrak cyj -
na ko le &an ka z s% siedz twa Dzie wi#t ka. Oj,
za czy na si' wte dy dzia". Co z te go wy ni -
k#o? Do wie cie si' w Te atrze Za g#' bia. Za -
ba wa jest przed nia, za rów no dla m#o dych,
jak i dla zde cy do wa nie star szych wi -
dzów. S% wszyst kie atrak cyj ne w%t ki
z po wie !ci Bah da ja, a na wet wi' cej!
Ada pta cja i dra ma tur gia jest bo wiem
dzie #em !wiet ne go pro za ika i dra ma to pi -
sa rza Pio tra Ro wic kie go, któ re go sztu ka
„Ch#o piec ma lo wa ny” zwy ci' &y #a w ogól -
no pol skim kon kur sie na sztu k' wspó# cze -
sn% Me ta fo ry Rze czy wi sto !ci or ga ni zo wa -
nym przez Te atr Pol ski w Po zna niu. Pi sarz
jest rów nie& zna ny wi dzom Fe sti wa lu
Dra ma tur gii Wspó# cze snej „Rze czy wi -
sto!" przed sta wio na” w Za brzu. W 2011 r.
dzi' ki wspo mnia nej sztu ce „Ch#o piec
ma lo wa ny” uzna ny zo sta# naj lep szym
dra ma to pi sa rzem, a w 2013 r. otrzy ma# na -
gro d' pu blicz no !ci za spek takl „Mat ki”.

W 2014 r. je go dra mat „Ob l' &e nie” po raz
ko lej ny zwy ci' &y# w po zna$ skim kon kur -
sie Me ta fo ry Rze czy wi sto !ci. My !l', &e to
do pie ro po cz% tek je go sce nicz nych suk ce -
sów i jesz cze nie raz o nich us#y szy my.
Bar dzo wa& ne jest to, &e ce ni% go nie tyl -
ko pro fe sjo na li !ci, ale ko cha te atral na wi -
dow nia. 

Wy re &y se ro wa# na so sno wiec kiej sce -
nie „Wa ka cje z du cha mi” s#y n% cy z po czu -
cia hu mo ru Je rzy Jan Po #o$ ski. Któ& nie
pa mi' ta z kra kow skie go ka ba re tu „For ma -
cja Cha te let” s#yn ne go zwro tu „pa nie re -
&y se rzu” kie ro wa ne go w#a !nie do pa na
Jur ka? We d#ug mnie jesz cze przez d#u gie
la ta, ja ko ar ty sta po zo sta nie ra do snym
m#o dzie$ cem, nio s% cym ze so b% u!miech
i po zy tyw n% ener gi'. „Wa ka cje z du cha -
mi” !mie sz% i bu dz% re flek sje, trzy ma j%
w na pi' ciu, ba wi%, wzru sza j%. Przed sta -
wie nie jest roz !pie wa ne i roz ta$ czo ne, ale
bez prze sa dy. Wszyst kie go w sam raz. For -
ma spek ta klu, dzi' ki do bo ro wi wspa nia -
#ych po moc ni ków nie omal do sko na #a
(Te atr Za g#' bia ju& nas do te go przy zwy -
cza i#). Cho re ogra fia jest dzie #em mi strza
Ja ro s#a wa Sta$ ka, któ re go po my s#y twór -
czo roz wi n' #a, ser decz nie okla ski wa na
na pre mie rze, asy stent ka Na ta lia Sta nin -
ska. Mu zy ka Jo an ny Pi wo war -An to sie -
wicz zna ko mi cie s#u &y ta necz nym i wo -
kal nym po pi som, szko da tyl ko, &e
po spek ta klu nie da si' ni cze go za nu ci".
Przy da# by si' je den ma le$ ki szla gier.
Sce no gra fia – wy ko rzy stu j% ca naj no wo -
cze !niej sz% tech ni k' mul ti me dial n% – funk -
cjo nal na i b' d% ca ra do !ci% i re lak sem dla
oczu zm' czo nych osa cza j% cy mi nas ze
wszyst kich stron krzy kli wy mi re kla ma mi,
jest dzie #em Ma ri ki Woj cie chow skiej.

Pa r' s#ów o ak to rach. Alek san der Bli -
tek (Man d!a ro) – !miesz ny, we so #y i naj -
bar dziej ru chli wy, Prze my s#aw Ka nia
(Pe re" ka) – za ko cha ny, wzdy cha j% cy, naj -
bar dziej stra chli wy, Krzysz tof Ko rze -
niow ski (Pa ra gon) – trzy ma ko le gów
w ry zach, ja ko ten naj wi'k szy, naj star szy
i naj od wa& niej szy de tek tyw -ama tor. Trud -
no nie za ko cha" si' w Dzie wi#t ce sko ro
za gra #a j% Edy ta Osto jak. An drzej (le ziak
(Na uczy ciel, Ochro niarz) jak za wsze wy -
ra zi sty i pro fe sjo nal nie per fek cyj ny.
Wresz cie Piotr Za wadz ki (Dy rek tor Pie -

ni# !ek) – typ z s#usz nie mi nio -
nej epo ki i… spod ciem nej
gwiaz dy. Po zo sta li ak to rzy
rów nie& za s#u gu j% na wy mie -
nie nie: Agniesz ka Bie$ kow ska,
Mi cha# Ba #a ga, Ka mil Boch -
niak, Grze gorz Kwas i To -
masz Mu szy$ ski. Nie tyl ko
wspa nia le wcie li li si' w gra ne
po sta ci, ale do sko na le ba wi%
si' ra zem z wi dow ni%! 

Zam ki, szcze gól nie za! te
naj bli& sze na szym ser com, czy -
li ju raj skie Or le Gniaz da du -
chom za wdzi' cza j% swo je prze -
trwa nie. To wca le nie ta kie
!miesz ne. W cza sach, kie dy nie
by #o in ter ne tu a te le wi zja racz -
ko wa #a, wie czor ne po sia dy
naj cz' !ciej ko$ czy #y si' strasz -
ny mi opo wie !cia mi o po ja -
wia j% cych si' na zam kach du -
chach. W la tach 60. i 70. sam
stra szy #em ile wle zie oko licz -
nych miesz ka$ ców, któ rzy

prze chwa la li si', &e trak tu j% cu dow ne ru -
iny ja ko ma ga zy ny ma te ria #ów bu dow la -
nych. Uko cha n% bo ha ter k% mo ich nie sa mo -
wi tych opo wie !ci by #a Olim pia Bo ne rów na
z Ogro dzie$ ca. Ko cha #o si' dziew cz' bez
pa mi' ci i z wza jem no !ci% w pi'k nym ry -
ce rzu Sta ni s#a wie Kmi cie. Wy bra nek nie
zo sta# za ak cep to wa ny przez oj ca Olim pii
Se we ry na, któ ry in try ga mi do pro wa dzi#
m#o dzie$ ca do sa mo bój stwa. Cór k' wy -
wióz# do Ogro dzie$ ca, aby nie do tar #a
do niej tra gicz na no wi na. Naj grub sze mu -
ry nie ustrze g#y jej przed okrut n% praw d%
i… z roz pa czy wy sko czy #a z okna po #u -
dnio wej basz ty. No i od tam te go cza su spa -
ce ru je o pó# no cy po zam ko wych blan kach.
Od sie bie za wsze do da wa #em, &e Olim pia
pil nu je miej sca swo jej tra ge dii i ka& de mu,
kto za gra &a ist nie niu jej wie czy stej re zy -
den cji szy ku je nie z#% #a) ni'… Do te go do -
da wa #em hi sto ri' czar ne go psa, czy li z#e -
go du cha kasz te la na okrut ni ka Sta ni s#a wa
War szyc kie go. W Bo bo li cach i Mi ro wie te&
stra szy #em du cha mi miesz ka j% cy mi w pod -
zie miach #% cz% cych oba zam ki, zw#asz cza
pew ne go bo bo li cza ni na, któ ry chwa li# si'
chle wi kiem zbu do wa nym z zam ko wych
ka mie ni. „Te raz niech pan uwa &a, miesz -
ka$ cy pod zie mi by wa j% m!ci wi” – mó wi -
#em z po wa g%. Pi sa #em o tym cz' sto, opo -
wia da #em i cie szy #y mnie spo tka nia
z oso ba mi, któ re… czar ne go psa spo tka -
#y! Wie rzy #em, &e po ma gam za byt kom…
W to, &e zja wy ra tu j% za by tek wie rz% te&
bo ha te ro wie „Wa ka cji z du cha mi” na so -
sno wiec kiej sce nie. Z#y biz nes men (nie
bra ko wa #o ta kich na po cz%t ku lat 90.), któ -
ry pla nu je znisz czy" za mek i za mie ni" go
w naj ciem niej szy pod s#o$ cem in te res, po -
no si po ra& k'. I o to cho dzi. Du chy gó r%!

WI TOLD KO CI* SKI

Adam Bah daj Wa ka cje z du cha mi. Ada pta -
cja i dra ma tur gia: Piotr Ro wic ki, re !y se ria:
Je rzy Jan Po "o# ski, sce no gra fia i ko stiu my:
Ma ri ka Woj cie chow ska, mul ti me dia: Da wid
Ko z"ow ski, wi deo: Alek san dra Fu da la,
Ka mil Nie s"o ny, mu zy ka: Jo an na Pi wo war -
-An to sie wicz, cho re ogra fia: Ja ro s"aw Sta -
niek, asy stent ka cho re ogra fa: Na ta lia Sta nin -
ska. Pre mie ra: Te atr Za g"$ bia w So snow cu
25 kwiet nia 2015 r.

Duchy gór%!
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Pacz ka de tek ty wów: Prze my s"aw Ka nia (Pe re" ka), Alek san der Bli tek
(Man d!a ro), Edy ta Osto jak (Dzie wi#t ka), Krzysz tof Ko rze niow ski (Pa ra gon). 
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Te atral na lor net ka po zwa la
pa trze! na cz"o wie ka

na dwa spo so by. Za ch# ca
do szcze gó "o wej ana li zy s"ów
i gry ma sów, któ re two rz$ prze -
cie% je dy n$ rze czy wi sto&! po -
sta ci, al bo re la ty wi zu je po ka za -
ne sy tu acje a% do ich
unie wa% nie nia. Obie per spek ty -
wy pró bo wa no po "$ czy! w Te -
atrze im. Ada ma Mic kie wi cza
przy oka zji sztu ki Yasmi ny Re -
zy !y cie: trzy wer sje, na pi sa nej
w 2000 ro ku. By "o to pierw sze
spo tka nie cz# sto chow skiej pu -
blicz no &ci z twór czo &ci$ au -
tor ki na sce nie, cho! wcze &niej
jej sztu ki pre zen to wa no pod czas
spo tka' Czy ta nia Dra ma tu
Wspó" cze sne go. Utwo ry Re zy
za go &ci "y w Pol sce pod ko -
niec XX wie ku, gdy Sztu k" za -
gra" m.in. Te atr im. Sta ni s"a wa
Igna ce go Wit kie wi cza w Za ko -
pa nem czy Sta ry Te atr w Kra ko wie, na to -
miast sztu ka !y cie: trzy wer sje po ja wi "a si#
w Te atrze Kwa drat (2002) w re %y se rii
Krzysz to fa Za lew skie go z Ma ri$ Pa kul nis,
Edy t$ Ol szów k$, Krzysz to fem Kol ber ge -
rem i Pio trem Ma cha li c$. Po tem !y cie wy -
sta wio no we Wro c"a wiu, Ka to wi cach i Kra -
ko wie (w No wej Hu cie). To w Te atrze
Kwa drat Piotr Ma cha li ca (Hen ryk) za -
chwy ci" si# tek stem w do sko na "ym prze k"a -
dzie Pio tra Szy ma now skie go, a przede
wszyst kim je go par ty tu ro w$ struk tu r$,
do pusz cza j$ c$ ko lej ne re ali za cje.

W cz# sto chow skiej in sce ni za cji wy st$ -
pi li: Iwo na Cho "uj (So nia), Mar ta Hon zat -
ko (In es Fi ni do ri), Adam Hu ty ra (Hen ryk)
oraz Wal de mar Cu dzik (Hu bert Fi ni do ri).
Spek takl przy go to wa" Piotr Ma cha li ca,
a asy sto wa" mu Adam Hu ty ra. Dwaj fi zy -
cy i ich %o ny przed sta wia j$ trzy mo% li we
wa rian ty ko la cji, gdy w in ter ne cie w"a &nie
opu bli ko wa no ar ty ku" z ob sza ru ba da'
m"od sze go na ukow ca, a wp"y wo wy szef nie
omiesz ka po in for mo wa! go o tym fak cie.

Za nim ko la cja dla czte rech osób zo sta "a
zre ali zo wa na na sce nie, ak to rzy czy ta li sztu -
k# w Car pe Diem 15 stycz nia. Osta tecz nie
tekst uzu pe" ni "y: sce no gra fia Grze go rza Po -
li ci' skie go (wcze &niej przy go to wy wa"
w na szym te atrze Tan go FM), mu zy ka Bio -
nu lo ra, &wia t"o An drze ja Wol fa. Po sta cie
ubra ne przez Sta ni s"a wa Kul czy ka za -
cz# "y po ru sza! si# na sce nie i re ago wa!
na za cho wa nia swo ich part ne rów, a in te -
rak cja sta no wi prze cie% g"ów ny te mat
sztu ki. Au tor ka pod kre &la, %e utwór przy -
po mi na fu g#, wi#c g"ów ne mo ty wy po ja -
wia j$ si# w ró% nych kon fi gu ra cjach, in nym
re je strze, by nie po strze %e nie stwo rzy!
nie co od mie nio n$ hi sto ri# i po sta cie.

Mo% na by po wie dzie!, %e !y cie: trzy wer -

sje to je den z dra ma tów na wi$ zu j$ cych
do osi$ gni#! wspó" cze snej fi zy ki i astro no -
mii (te ma tem roz mo wy jest dro ga mlecz -
na i zja wi sko hal lo, któ re sta no wi przed miot
za in te re so wa' Hen ry ka), gdy po ja wia j$ si#
al ter na tyw ne wer sje, jak np. ogl$ da ne
w Cz# sto cho wie pod czas ze sz"o rocz ne go
Prze gl$ du Przed sta wie' Istot nych Kon ste -

la cje Nic ka Pay ne’a (Te atr Po lo nia). Tu taj
jed nak fi zycz ny cha os zo sta je prze su ni# ty
na po ziom psy cho lo gii po sta ci, ich na stro -
jów i prze %y!, gdy zmia na to nu i ge stów
ujaw nia przede wszyst kim ich sto su nek

wraz z trwa niem ak cji co raz wy -
ra( niej ujaw nia swo je cy nicz ne
ob li cze, upo ka rza j$c %o n# In es

oraz wspó" pra cow ni ków. Kon -
fron ta cja mi# dzy na ukow ca mi
jest tym bar dziej nie unik nio na, %e
w ko la cji uczest ni czy %o na
Hen ry ka, So nia, do sko na "a praw -
nicz ka obec nie za trud nio -
na w kor po ra cji ka pi ta "o wej,
któ ra zaj mu je do mi nu j$ c$ po zy -
cj# w ro dzi nie, a te raz jesz cze
po sta na wia obro ni! swo je go
m# %a. Jed no cze &nie pod czas ko -
la cji Fi ni do ro wie nie co od da la -
j$ si# od sie bie – Hu bert po sta -
na wia zbli %y! si# do pi#k nej
So nii, a je go %o na pod wp"y wem
al ko ho lu za czy na si# usa mo -
dziel nia! i w po je dyn czych kwe -
stiach sprze ci wia si# m# %o wi. To
two rzy roz ma ite kon ste la cje sce -
nicz ne. Kon fron ta cja prze bie ga
wzd"u% li nii So nia – Hu bert,

a po zo sta li mu sz$ opo wie dzie! si# po jed nej
ze stron, cho! ma j$ wie le do stra ce nia.

Sztu ka nie ma jed no znacz ne go za ko' -
cze nia. To je dy nie trzy mo% li we wer sje ko -
la cji, z któ rych ka% da za po wia da in ny ci$g
dal szy wsku tek od mia ny Hen ry ka. Wa ria -
cje zmie nia j$ nie tyl ko na strój, klu czo we
sfor mu "o wa nia s$ wy po wia da ne in nym to -
nem przez ko lej ne po sta cie, co od mie nia
zna cze nia s"ów i nie co ina czej cha rak te ry -
zu je wy po wia da j$ cych. To wszyst ko ka %e
za sta no wi! si# nad tym, ja cy na praw d# s$
bo ha te ro wie (cha rak ter, oso bo wo&!…),
gdy pre zen to wa ne sta no wi sko okre &la
wst#p ne za "o %e nia oraz mo% li we in te rak -
cje z po zo sta "y mi.

To wszyst ko dzie je si# na du %ej sce nie,
w nie co klau stro fo bicz nym i wspó" cze &nie
asce tycz nym po miesz cze niu, wy "o %o nym
bia "y mi pa ne la mi. Miesz ka nie z win d$ sta -
je si# ele men tem ko smo su, co w prze rwach
wzmac nia j$ efek ty &wietl ne oraz elek tro -
nicz na mu zy ka Bio nu lo ra. W fi na le ko smos
po ja wia si# rów nie% w ty le sce ny. Za ciem -
nie nia za ch# ca j$ wi dza do za du my; bez
nich przed sta wie nie mo g"o by na bra! szyb -
sze go tem pa i sta! si# ty po w$ ko me di$, ale
re ali za to rom chy ba nie o to cho dzi "o.

D(wi# ki za pro po no wa ne przez Bio nu -
lo ra (pry wat nie Se ba stia na Ba nasz czy ka)
nie mal w spo sób na tu ral ny ko ja rz$ si# z ko -
smo sem – wcze &niej pre zen to wa no je
m.in. w pla ne ta rium AJD oraz na sk"a dan -
ce mu zy ki elek tro nicz nej wy da nej pod
au spi cja mi NA SA z oka zji 40-le cia l$ do -
wa nia na Ksi# %y cu pierw sze go cz"o wie ka.
Pod kre &la j$ one no wo cze sno&!, przy po mi -
na j$ o tech no lo gicz nej orien ta cji wspó" cze -
snej kul tu ry, ale za ch# ca j$ rów nie%, by
w ob li czu cia" nie bie skich raz jesz cze
za sta no wi! si# nad kon dy cj$ cz"o wie ka, jak
przed la ty czy ni" Im ma nu el Kant.

Ro l$ Hu ber ta Fi ni do ra Wal de mar
Cu dzik &wi# to wa" ju bi le usz pra cy ar ty -
stycz nej.

JO AN NA WA RO) SKA

Yasmi na Re za: !y cie: trzy wer sje, prze k!ad:
Piotr Szy ma now ski, re "y se ria: Piotr Ma cha -
li ca, mu zy ka: Bio nu lor, sce no gra fia: Grze gorz
Po li ci# ski, re "y se ria $wia te!: An drzej Wolf.
Pre mie ra Te atr im. A. Mic kie wi cza w Cz% sto -
cho wie 21 II 2015 r.

do &wia ta. Tym sa mym widz za czy na za -
sta na wia! si# nad mo% li wo &ci$ opi su &wia -
ta, ale rów nie% nad kon dy cj$ cz"o wie ka, co
wzmac nia jesz cze na zwi sko fran cu skie go
po ety, Fran ci sa Pon ge’a.

Po zor nie ak cja sztu ki roz gry wa si# mi# -
dzy dwo ma astro no ma mi: sze fem Hu ber -

tem Fi ni do rem, kie row ni kiem jed nost ki ba -
daw czej, cz"on kiem Aka de mii Na uk,
a Hen ry kiem, kan dy da tem na sta no wi sko
kie row ni ka Za k"a du. Ich re la cje ujaw nia -
j$ sto sun ki w &wiat ku na uko wym, a jed no -
cze &nie cha rak te ry zu j$ wszyst kie sy tu acje
za le% no &ci. Przy dat nym ter mi nem oka zu -
je si# „fi ni do ry za cja” (okre &le nie wy my &lo -
ne przez So ni", a po brzmie wa j$ ce tro ch#
Gom bro wi czem), co mo% na by t"u ma czy!
ja ko ule g"o&!, a na wet li zu so stwo, gdy za -
cho wa nia s$ do bie ra ne ze wzgl# du na kon -
se kwen cje i po ten cjal ne ko rzy &ci. Tym
sa mym za miast bran %o wej sztu ki o na uce
i %y ciu na ukow ców otrzy mu je my dys ku sj#
o wspó" cze snej mo ral no &ci, a staw k$ star -
cia jest przy wódz two, pre sti% i uzna nie.
A wszyst ko za czy na si# od fa tal nej w skut -
kach ko la cji, gdy Fi ni do ro wie po ja wia j$ si#
nie spo dzie wa nie, u Hen ry ków bra ku je je -
dze nia, a sy tu acj# po gar sza j$ jesz cze k"o -
po ty wy cho waw cze i po dar te raj sto py
In es. Splot przy pad ko wych oko licz no &ci
two rzy w# ze", któ ry w far sie mu sia" by do -
pro wa dzi! do ka ta stro fy, ale w sztu ce
Re zy wszyst ko za le %y od Hen ry ka.

Tu% przed fi na "em So nia wy ja wia pu -
blicz no &ci, %e jej m$% jest tro ch# nie zrów -
no wa %o ny emo cjo nal nie, dla te go nie ustan -
nie oscy lu je mi# dzy sta nem eu fo rycz nym
(wie rzy w na gro d#) al bo de pre syj nym
(jest za "a ma ny). I etiu dy po twier dza j$ t#
cha rak te ry sty k#, a pa pier kiem lak mu so wym
oka zu je si# je go re la cja z Hu ber tem – Hen -

ryk jest al bo uni %o ny, al bo nie mal wul gar -
ny, al bo pró bu je do&! spo koj nie i ra cjo nal -
nie przy j$! in for ma cj# o ar ty ku le, tym
bar dziej %e nie wia do mo jesz cze, co w nim
jest. Oka zu je si#, %e w przed sta wio nym
uk"a dzie, to w"a &nie Hen ryk jest g"ów n$
zmien n$ i od te go, czy b# dzie sta now czy
czy cia po wa ty, za le %y mo% li wy za kres za -
cho wa' po zo sta "ych po sta ci.

Hen ryk re ali zu je ko me dio wy typ na ukow -
ca i jest prze ci wie' stwem Hu ber ta, cz"o wie -
ka suk ce su (do bra po sa da, po zy cja w&ród na -
ukow ców, do brze skro jo ny gar ni tur), któ ry
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20kwiet nia br. na sce -
nie Te atru Pa !a cu

M!o dzie "y stu den ci Wy -
dzia !u Wo kal no -In stru -
men tal ne go Aka de mii Mu -
zycz nej w Ka to wi cach
za pre zen to wa li wzno wie -
nie Ba lu ba !ni z mu zy k#
Jó ze fa $wi dra oraz li bret -
tem Ta de usza Ki jon ki. Ten
ogrom ny pro jekt, w któ -
rym udzia! wzi% !o 40 &pie -
wa ków oraz 18 cz!on ków
or kie stry, ko or dy no wa !a
Ka ro li na Wi de ra ja ko re -
"y ser i sce no graf przed sta -
wie nia oraz Fran ce sco
Bot ti glie ro, któ ry ob j#!
kie row nic two mu zycz ne.
Bal ba !ni przy po mnia no
z ch% ci po pu la ry za cji ope -
ry w&ród naj m!od szych
oraz pro mo wa nia &l# skich
kom po zy to rów, któ rych
wy bit nym przed sta wi cie -
lem jest zmar !y w ub. ro -
ku Jó zef $wi der, wie lo let -
ni wy k!a dow ca i dzie kan
w ka to wic kiej Aka de mii
Mu zycz nej oraz pro fe sor
cie szy' skiej fi lii Uni wer -
sy te tu $l# skie go.

Pre mie ra ope ry -mu si ca lu z mu zy -
k# Jó ze fa $wi dra mia !a miej sce 24
wrze &nia 1977 ro ku w Ope rze $l# -
skiej w By to miu. Kie row ni kiem
mu zycz nym pre mie ro we go spek ta -
klu by! An to ni Du da, re "y se rem
Zbi gniew Bog da' ski. Sce no gra fi%
przy go to wa! An drzej (a bi niec,
a cho re ogra fi% opra co wa! Hen ryk
Kon wi' ski. Chó rem kie ro wa !a Kry -
sty na $wi der. 

Do te go sa me go li bret ta Ta de usza
Ki jon ki mu zy k% na pi sa !a tak "e Ka -
ta rzy na Ga ert ner, a przed sta wie nie
pod ty tu !em Kra sno lud ki, kra sno -
lud ki, czy li Bal ba !ni mia !o swo j#
pre mie r% 7 li sto pa da 1979
ro ku w Te atrze Dra ma -
tycz nym w El bl# gu. Je go
re "y se rem by! Ja cek Gru -
ca, a kie row ni kiem mu -
zycz nym Ma! go rza ta La -
to si' ska. Cho re ogra fi%
opra co wa! Cze s!aw Ku -
jaw ski, a sce no gra fi# 
za j% !y si% Ja dwi ga Po "a -
kow ska i Zdzi s!a wa Bu -
bel la.

24 wrze &nia 1996 ro ku
Ope ra $l# ska wy sta wi !a
pre mie r% Za cza ro wa ne go
ba lu z mu zy k# Ka ta rzy ny

Ga ert ner do te go sa me go li bret ta Ta -
de usza Ki jon ki. T% in sce ni za cj% re -
"y se ro wa !a Ma ria Wa! cerz, a kie -
row nic two mu zycz ne ob j#! An to ni
Gref. Sce no gra fi% przy go to wa! Ry -
szard Ka ja, a cho re ogra fi% Te re sa
Ku ja wa.

Ce ch# cha rak te ry stycz n# pro jek -
tu zre ali zo wa ne go w tym ro ku przez
stu den tów ka to wic kiej Aka de mii
Mu zycz nej by !a pró ba do tar cia
do ory gi nal nych kom po zy cji Jó ze -
fa $wi dra, nad któ rych opra co wa -
niem mu zycz nym oraz nad jak naj -
wier niej szym od two rze niem
za gi nio nych par tii czu wa! Klau -
diusz Ja nia. Twór com naj now szej in -

sce ni za cji Ba lu ba !ni za le -
"a !o przede wszyst kim
na od da niu ho! du swo je mu
wiel kie mu pe da go go wi
po przez przy po mnie nie je -
go mu zy ki i nada nie jej
&wie "e go brzmie nia. 

Nie ste ty trze ba za zna -
czy), "e dru gi cel * po pu -
la ry za cja ope ry w&ród naj -
m!od szych * aby móg!
by) zre ali zo wa ny, wy ma -
ga! by wi%k szej in te rak cji
a k  t o  r ó w  - &p i e  w a  k ó w
z m!o dy mi wi dza mi,
a tak "e re zy gna cji z nie -
któ rych par tii, któ re sta -
now czo s# zbyt trud ne
w od bio rze dla dzie ci. Sa -
ma bo wiem tre&) Ba lu 
ba !ni jest atrak cyj na dla
wi dza w prze dzia le wie -
ko wym 6-10 lat, jed nak
trze ba ni# po pro stu umie -
j%t nie za uro czy) m!o dych
wi dzów, da j#c im szan s%
na ja ki& dia log z po sta cia -
mi, któ rych na sce nie po -
ja wia si% mnó stwo. Do&)
wspo mnie), "e s# to bo ha -
te ro wie ta kich ba &ni, jak:

Kop ciu szek, Kró lew na "nie# ka,
Dziew czyn ka z za pa$ ka mi, Ja!
i Ma$ go sia, Czer wo ny Kap tu rek,
"pi% ca Kró lew na, Pi no kio, Kró lo -
wa "nie gu, O!la Skór ka, Z$o ta ryb -
ka, Z$o ta g&!, Kot w bu tach i Szczu -
ro $ap z Ha meln. Je &li dzie ci ma j#
prze ko na) si% do te atru ja ko miej -
sca im przy ja zne go oraz in te re su -
j# ce go po znaw czo i ar ty stycz nie,
nie mo g# by) tyl ko bier ny mi od -
bior ca mi, bo to nie le "y w ich na -
tu rze, a na de wszyst ko mu sz# mie)
kon takt z dzie !em sztu ki na ich po -
zio mie wra" li wo &ci es te tycz nej,
aby nie zra zi !y si% do twór czo &ci ja -
ko ta kiej. 

Pa trz#c na Bal ba !ni
w re "y se rii Ka ro li ny Wi -
de ry oraz z udzia !em stu -
den tów ka to wic kiej Aka -
de mii Mu zycz nej jak
na ho!d z!o "o ny pro fe so -
ro wi Jó ze fo wi $wi dro wi,
na le "y stwier dzi), i" 
oka za! si% on praw dzi -
wym "y wym po mni kiem,
zbu do wa nym przez ta -
len ty, któ re roz wi ja!
i kszta! to wa! sam wiel ki
mistrz.

KA TA RZY NA BE RE TA

W ho!dzie
profesorowi
Józefowi
$widrowi
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22
kwiet nia br. za ko! czy "a si#, trwa j$ ca

trzy dni, VII edy cja naj wi#k szej

im pre zy biz ne so wej Eu ro py Cen tral nej

– Eu ro pej skie go Kon gre su Go spo dar cze -

go. Te ma ty ka kon gre su sku pia "a si# wo kó"
za gad nie! in no wa cyj no %ci i kon ku ren cyj no -

%ci go spo dar ki

Go %ciem se sji in au gu ra cyj nej by" pre zy -

dent RP Bro ni s"aw Ko mo row ski, któ ry przed -

sta wi" swo je pro po zy cje do ty cz$ ce wspar -

cia i roz wo ju in no wa cyj nej go spo dar ki.

Te ma tem prze wod nim se sji in au gu ra cyj nej

by" wiel ki pro gram in we sty cyj ny Unii Eu ro -

pej skiej, któ ry ma od su n$& wid mo sta gna -

cji. W%ród in nych kwe stii po ru sza nych w ra -

mach pa ne li te ma tycz nych zna la z"y si# tak 'e
m. in. ro la pa! stwa w go spo dar ce, ener ge -

ty ka i go spo dar ka ni sko emi syj na, ry nek pra -

cy, in no wa cje oraz no we kie run ki glo bal nej

go spo dar ki. Istot ny ak cent tej edy cji kon -

gre su zo sta" po "o 'o ny na udzia" m"o dych lu -

dzi w kszta" to wa niu przy sz"o %ci Eu ro py.

Go %ci kon gre su przy wi ta" mar sza "ek

wo je wódz twa %l$ skie go Woj ciech Sa "u ga.

„Ma my dwie na dzie je zwi$ za ne z te go rocz -

nym kon gre sem. Re in du stria li za cja i plan

dla (l$ ska, nad któ rym pra co wa li %my w ostat -

nich mie si$ cach, da j$ nam na dzie j#, 'e ten

pro ces nie b# dzie pro wa dzi" do ogra ni cze -

nia mo' li wo %ci, a wr#cz prze ciw nie – otwo -

rzy przed na mi no we. Wci$' szu ka my od -

po wie dzi, ja ka jest na sza ro la na ma pie

go spo dar czej Eu ro py, ale w trak cie tej dys -

ku sji o go spo dar ce nie mo 'e my za po mi na&
o cz"o wie ku, on jest wa' niej szy ni' licz by

i wska) ni ki eko no micz ne” – pod kre %la" mar -

sza "ek Woj ciech Sa "u ga.

W de ba tach kon gre so wych udzia" wzi# "o
po nad 6 ty si# cy go %ci, w tym nie mal 700

pre le gen tów. Od by "o si# 100 se sji dys ku syj -

nych, spo tka! biz ne so wych i roz mów. Akre -

dy to wa nych zo sta "o 500 dzien ni ka rzy pol -

skich i za gra nicz nych.

Wspó" or ga ni za to rem Eu ro pej skie go Kon -

gre su Go spo dar cze go by "o Wo je wódz two

(l$ skie. Obec no%& czo "o wych po li ty ków,

przed si# bior ców, lu dzi na uki i biz ne su stwo -

rzy "a mo' li wo %ci pro mo cji (l$ skie go ja ko naj -

lep sze go re gio nu do lo ko wa nia ka pi ta "u oraz

li de ra atrak cyj no %ci go spo dar czej w kra ju.

Zor ga ni zo wa no tak 'e sto isko pro mo cyj -

ne re gio nu. By "a to kon ty nu acja kam pa nii

„Two rzy my (l$ skie”, któ rej ce lem jest bu do -

wa nie %wia do mo %ci tech no lo gicz ne go roz -

wo ju, ja ki do ko na" si# w ostat nich la tach

na te re nie wo je wódz twa %l$ skie go. (wk)

Znaki i twarze 
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Trzy dni Europejskiego Kongresu Gospodarczego

In au gu ra cja ECC (od le wej): pre zy dent Ka to wic Mar cin Kru pa, mar sza "ek
wo je wódz twa #l$ skie go Woj ciech Sa "u ga, wo je wo da #l$ ski Piotr Li twa
i Ma" go rza ta Ma% ka -Szu lik prze wod ni cz$ ca za rz$ du Gór no #l$ skie go Zwi$z -
ku Me tro po li tar ne go.

ECC by" dobr$ okazj$ do promocji regionu #l$skiego. 
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Gmach nowo otwartego Mi&dzynarodowego Centrum Kongresu w Katowicach

„Tworzymy 'l$skie” na ECC
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Grze gorz Sa wic ki Cz!o nek Za rz" du Wo je wódz twa Opol skie go wr# cza od zna -
ki ho no ro we „Za za s!u gi dla Wo je wódz twa Opol skie go” ak to rom i pra cow ni kom
Te atru im. Ja na Ko cha now skie go w Opo lu. Od le wej: Z. Bie le wicz, E. Wy szo -
mir ska, A. Los -P!aw szew ska, B. Wn#k -Ma lec, B. Lip ka, R. Bal cer, P. Knie$

„We se le na pod sta wie We se la” w re %y se rii Ce za re go To ma szew skie go,
spek takl Te atru im. Ja na Ko cha now skie go w Opo lu

„Dzia dów cz#&$ III” w re %y se rii Mi cha !a Za da ry, spek takl Te atru Pol skie go
we Wro c!a wiu

„nie -bo ska ko me dia. WSZYST KO PO WIEM BO GU!” w re %y se rii Mo ni ki Strz#p -
ki, spek tal Na ro do we go Sta re go Te atru im. He le ny Mo drze jew skiej w Kra ko wie

„Trak tat o ma ne ki nach” w re %y se rii Pio tra To ma szu ka, spek takl Te atru „Wier -
sza lin” w Su pra &lu

„Ich czwo ro” w re %y se rii Ma! go rza ty Bo ga jew skiej, spek takl Te atru im. Ja ra -
cza w 'o dzi

40. edy cja Opol skich Kon fron ta cji Te atral nych „Kla sy ka Pol ska 2015”,
pod pa tro na tem i me ce na tem: Mi ni stra Kul tu ry i Dzie dzic twa Na ro do -
we go, Mar sza! ka Wo je wódz twa Opol skie go i Pre zy den ta Opo la,
zbie g!a si" z ju bi le uszem czter dzie sto le cia Te atru im. Ja na Ko cha -
now skie go w Opo lu, dla te go pod czas in au gu ra cji fe sti wa lu uho no ro -
wa no za s!u #o nych dla opol skiej sce ny. Me da le „Za s!u #o ny dla Kul tu ry
Pol skiej” otrzy ma !y Ju sty na Pa ra dzi$ ska i Gra #y na Mi sio row ska.
Od zna ki „Za za s!u gi dla Wo je wódz twa Opol skie go”: Zo fia Bie le wicz,
Ewa Wy szo mir ska, Be ata Wn"k -Ma lec, Ar le ta Los -P!aw szew ska,
Ja cek Dzi sie wicz, Wal de mar Ko tas i Mi cha! %wi ta !a (wszy scy po wy -
#ej ze spó! ak tor ski) oraz Ha li na Fle ger, Bo gu s!aw Lip ka, Ry szard Bal -
cer, Ge rard Da ma szek, Piotr Knie&, Ber nard Szolc i An drzej Tro siak.
W pro gra mie OKT spek ta kle wy sta wi !y: Te atr Pol ski z Wro c!a wia,
Te atr im. Ste fa na Ja ra cza w 'o dzi, Te atr im. Wan dy Sie masz ko wej
w Rze szo wie, Te atr Wier sza lin w Su pra (lu, Te atr Po wszech ny
w War sza wie i In sty tu t Te atral ny im. Zbi gnie wa Ra szew skie go, Na ro -
do wy Sta ry Te atr im. He le ny Mo drze jew skiej w Kra ko wie i Te atr
im. Ja na Ko cha now skie go w Opo lu. Ju ro rzy (Mar cin Cec ko, Piotr
Krusz czy$ ski i Pa we! So szy$ ski) grand prix przy zna li spek ta klo wi
„nie -bo ska ko me dia. WSZYST KO PO WIEM BO GU!” NST w Kra ko -
wie, wy ró# nio ne mu rów nie# za gr" ak tor sk) ze spo !u i re #y se ri" Mo -
ni ki Strz"p ki. Lau ry ak tor skie otrzy ma li: Ewa Ski bi$ ska i Ma riusz Kil jan
(„Dzia dów cz"(& III” TP we Wro c!a wiu). Na to miast „We se le na pod -
sta wie We se la” w re #y se rii Ce za re go To ma szew skie go, wy sta wio ne
przez go spo da rzy fe sti wa lu wy ró# nio no za „bez kom pro mi so wy an ty -
te atr” oraz sce no gra fi" i ko stiu my Agniesz ki Kle pac kiej i Ma& ka Cho -
r) #e go. Nie gdy( pod czas Kon fron ta cji pre zen to wa li swo je dzie !a
wy bit ni ar ty (ci sce ny (Je rzy Grze go rzew ski, Kry stian Lu pa, An drzej
Waj da), jak te# m!o dzi twór cy, roz po czy na j) cy ka rie r" (An na Au gu -
sty no wicz, Grze gorz Ja rzy na, Ma rek Fie dor, Pa we! Pas si ni, Mi cha!
Za da ra, Bar ba ra Wy soc ka, Jan Kla ta). OKT „Kla sy ka Pol ska” za po -
cz)t ko wa ne w 1975 ro ku od pre zen ta cji do rob ku te atrów w dzie dzi -
nie kla sy ki pol skiej sta !y si" je dy nym mo no gra ficz nym fe sti wa lem
kra jo wym o wiel kich tra dy cjach ar ty stycz nych. dks

Opol skie
Kon fron ta cje Te atral ne
„Kla sy ka Pol ska 2015”
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Ksi!" ko wy de biut po etyc ki uro dzo ne go w ro -

ku 1945 au to ra na st! pi# pó$ no, bo w ro ku 2005. Ty tu#
Wier sze ostat nie mo" na by #o od bie ra% czy sto in for -

ma cyj nie, oto to mik z#o "o ny z utwo rów na pi sa nych

w nie daw nym, krót kim cza sie przed edy cj!. Z dru giej

stro ny ty tu #o we s#o wa, czar ne na czar nej ok#ad ce,

brzmia #y do&% z#o wiesz czo. Po tem by #a tyl ko jesz cze

jed na ksi! "ecz ka po etyc ka Hal sem. A Pa we# od szed#
w ro ku 2009. Wspo mi na li &my go w re dak cji „$l% -
ska”, wte dy je go naj bli" si ko le dzy pod kre &la li, "e
swo j! twór czo&% cz' sto za nie dby wa#, wiecz nie za j' ty
in ny mi spra wa mi – pro mo cj! m#o dych, or ga ni zo wa -

niem im prez w daw nym miesz ka niu Ra fa #a Wo jacz ka,

prze #a my wa niem urz' do wych ba rier w wal ce o In sty -

tut Mi ko #ow ski, któ re go zo sta# dy rek to rem. Te raz

uka za #y si' je go wier sze z lat 1970-2009 Do brze si'
sta #o, "e te in e di ta, opa trzo ne przed mo w! Wa c#a wa

Tka czu ka i uzu pe# nio ne ka len da rium "y cia i twór czo -

&ci po ety przy go to wa nym przez je go "o n' An n'
Ko zi( sk! -Tar giel tra fi #y do czy tel ni ka.

Pawe! Targiel: O tyle wi!cej. Wiersze z lat 1970-

2009. Wybór, uk!ad, redakcja i przedmowa

Wac!aw Tkaczuk. Wyd. Instytut Miko!owski,

Miko!ów 2014, s. 128.

Mam ogrom ny sen ty ment do tych nie licz nych cza -

so pism kul tu ral nych, któ re si' jesz cze u nas uka zu -

j!. Z uzna niem my &l' o wy daw cach zdo by wa j! cych

fun du sze na prze trwa nie i re dak to rach pra cu j! cych

za bar dzo skrom ne pie ni! dze dla ni szo wej pu blicz -

no &ci. Al ma nach Pro win cjo nal ny do ta kich pism na -

le "y. Ale ja ki on tam pro win cjo nal ny, sko ro dru ko -

wa ni au to rzy a tak "e ze spó# wspó# pra cow ni ków – to

twór cy „z naj wy" szej pó# ki”. No chy ba "e cho dzi o to,

"e nie pu bli ku j! tu „lu dzie ze sto li cy”. A w kwiet nio -

wym nu me rze znaj dzie my spo ro po ezji (Le szek

D#u gosz, Jan Po lkow ski, Bar ba ra Grusz ka -Zych, Szy -

mon Ba bu chow ski, Krzysz tof B#a "y ca, Ja cek Mo l' -
da, Bar t#o miej Adam ski, Wie s#aw Mu sia #ow ski i in -

ni). Po za tym pro za, prze k#a dy, re cen zje, ese je – krót -

ko mó wi!c – wszyst ko, co w kul tu ral nym cza so pi -

&mie by% po win no. Al ma nach ma przy tym &wiet n!
sza t' gra ficz n!, uwa g' zwra ca j! zw#asz cza zdj' -
cia – od tzw. ar ty stycz nych po re por ter skie. Za ch' -
cam do lek tu ry.

Almanach Prowincjonalny nr 21 (kwiecie" 2015).

Wyd. Raciborskie Centrum Kultury, Racibórz

2015, s. 122.

Te wier sze by #y pi sa ne w la tach 1981-2014. Z prze -

rwa mi, wi'c mo "e dla te go od ra zu przy cho dz! do g#o -

wy s#o wa, "e „po et! si' by wa”. Jed nak Ko wal ski jest

po nad to po et! „któ ry by wa”, wi'k szo&% bo wiem je go

utwo rów opa trzo na zo sta #a ad no ta cja mi: np. „Pa ler mo,

Sy cy lia, 15.07.2012”, „Li ver po ol. Ma rzec 1993”,

„Bar ce lo na. 13.05.2012”... Po ja wia j! si' te" Ka to wi -

ce (tu miesz ka au tor „uro dzo ny w kra inie je zior”), I#a -

wa, )ap sze Ni" ne. Ale uwa ga – te wier sze to nie „wi -

do ków ki” po etyc kie re je stru j! ce za byt ki, cu da przy ro -

dy, kra jo bra zy. S! to spe cy ficz ne no tat ki „z po dró "y”,

z tym "e au tor po dró "u je, bar dziej ni" po rze czy wi stych

miej scach, po swo im wn' trzu, „ume blo wa nym” wie -

dz!, kul tu r!, fi lo zo fi!, re li gi!, lek tu ra mi. Brzmi to ma -

#o za ch' ca j! co. Ale te wier sze – s#o wo da j' – na praw -

d' czy ta si' do brze, bo to nie trak ta ty, tyl ko „b#y ski”

cza sem z do z! hu mo ru. Dla ilu stra cji utwór „U Fryc -

ka na Pe re -La cha ise”: Wresz cie Cho pin / któ ry nie gra
/ wresz cie po ga da my. Po le cam.

Robert Kowalski: Rachunki podró#ne. [Brak

danych o wydawcy, dacie i miejscu wydania].

Li bor Mar ti nek, nasz wspó# pra cow nik i cz#o nek

Gór no &l! skie go To wa rzy stwa Li te rac kie go, zwa ny po -

lo no fi lem z Opa vy, zna ny jest przede wszyst kim ja -

ko t#u macz po ezji pol skiej na j' zyk cze ski a po za tym

au tor wie lu prac na uko wych do ty cz! cych pol sko -cze -

skich re la cji li te rac kich oraz twór czo &ci re gio nal nej.

Tym ra zem wy da# mo no gra fi' W#a dy s#a wa Si ko ry, jed -

ne go z naj bar dziej in te re su j! cych twór ców za ol -

zia( skich – po ety, pi sa rza, t#u ma cza, dzien ni ka rza

i pu bli cy sty. Mar ti nek zaj mu je si' w tej ksi!" ce wszyst -

ki mi aspek ta mi dzia #al no &ci swo je go bo ha te ra. Si ko -

ra zwi! za ny jest z li te ra tu r! pol sk! (ogól no pol sk!),
jed no cze &nie moc no za an ga "o wa# si' w "y cie kul tu -

ral ne swo jej zie mi – Za ol zia, czy li pol skiej en kla wy

w Cze cho s#o wa cji. Jest wi'c za ra zem pi sa rzem pol -

skim jak i re gio nal nym, bli sko zwi! za nym z cie szy( -
skim folk lo rem. Mo no gra fia Mar tin ka, jak zwy kle

bar dzo rze tel na na uko wo, ma przy bli "y% po sta%
Si ko ry czy tel ni ko wi cze skie mu. Co cie ka we – wy prze -

dza ona pu bli ka cje li te rac kie po ety z Bo co no wic w j' -
zy ku cze skim.

Libor Martinek: W$adys$aw Sikora (monografie).

Wyd. LITERATURE&SCIENCE, Opava 2013, s. 152.

To wy bór li te ra tu ry do ty cz! cej zbrod ni okre &la nej

mia nem „rze zi wo #y( skiej”. W la tach 1943-1944

ukra i( scy na cjo na li &ci z OUN -UPA wy mor do wa li

na Wo #y niu i w przy le g#ych wo je wódz twach oko -

#o 130 ty si' cy Po la ków. W wy ka zie za miesz czo ne

zo sta #y opi sy bi blio gra ficz ne pu bli ka cji w j' zy ku pol -

skim, któ re uka za #y si' do ro ku 2013 w#!cz nie. Po -

za wy daw nic twa mi ksi!" ko wy mi uwzgl'd nio no

w ze sta wie niu tak "e ar ty ku #y z cza so pism i ga zet.

Wi'k szo&% tych ma te ria #ów uka za #a si' do pie ro

w cza sach naj now szych, po nie wa" &wiad ko wie

i ba da cze ze zro zu mia #ych wzgl' dów do pie ro

po zmia nie ustro ju zy ska li mo" li wo&% mó wie nia

o tam tych wy da rze niach bez cen zu ral nych ogra ni -

cze(. Bi blio gra fi' po prze dza wpro wa dze nie Ry szar -

da Kacz mar ka pt. Ge ne za „zbrod ni wo &y' skiej”.
War to wspo mnie%, "e w wy ka zie pu bli ka cji uwzgl'd -

nio no tak "e fil my oraz wy bra ne ser wi sy in ter ne to -

we. Uzu pe# nia j! ksi!" k' in dek sy miejsc i osób

oraz dwie barw ne ma py. Jed nym z ce lów wy daw nic -

twa jest po moc dla na uczy cie li i uczniów.

Wies!awa Bertman: Pami!% Wo$ynia 1943-1944.

Bibliografia. Biblioteka "l#ska 2014, s. 208.

Pod ty tu# „Pro zy z pa mi' ci” su ge ru je, "e nie s! to opo -

wia da nia, nie do ko( ca to te" wspo mnie nia, jed nak tek -

sty te s! w ja kim& tam sen sie au to bio gra ficz ne. Au tor

jest pi sa rzem, po et!. W swo jej ksi!" ce pi sze o so bie

i o pi sa niu oraz ca #ej otocz ce to wa rzy sz! cej two rze niu

li te ra tu ry (np. Spo tka nie au tor skie w kra kow skim
i ceum). Wie le ra zy mia #em oka zj' si' prze ko na%, "e pi -

sa rze, któ rzy pi sz! o so bie i swo im pi sa niu rze czy wi -

stym lub za mie rzo nym przy po mi na j! owe go wiel kie -

go w' "a zja da j! ce go w#a sny ogon i s! nud ni. Tym

ra zem jest ina czej. Te pro zy czy ta si' z wiel k! przy -

jem no &ci!. Au tor -nar ra tor – je "e li uwie rzy%, "e to tek -

sty wspo mnie nio we – opo wia da o so bie z wiel kim po -

czu ciem hu mo ru, w do dat ku &wiet nym j' zy kiem.

Cza sa mi przy po mi na bo ha te rów nie mych bur le sek, któ -

rzy mi mo ko lej nych po ra "ek, nie stru dze nie po dej mu -

j! wal k' ze &wia tem (np. ba ta lia z mo la mi). Ksi!" ka

z#o "o na jest z krót kich tek stów, któ rych nie da si'
z#o "y% w ca #o&% – to rze$ ba w ma &le w zbyt cie p#ym

po miesz cze niu. Go r! co po le cam.

Ar ka diusz Fra nia: Rze& by w ma 'le. Pro zy z pa mi! ci.

Wyd. No wy "wiat, War sza wa 2014. S. 152.
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opu bli ko wa nym w 1985 r. wy bo -
rze wier szy Wir F. Net za zna laz!
si" krót ki za le d wie dwu zw rot ko -

wy i o#mio wer so wy tekst, po zba wio ny ry -
mów i ozdob nych epi te tów, za ty tu !o wa -
ny Pó! ne wier sze. Wy wie ra! on moc ne
wra $e nie dzi" ki po rów na niu, b" d% cym pu -
en t% na wi% zu j% c% do ty tu !u. Frag ment
ten god ny jest przy to cze nia: „Trzy ma j% si"
z da la, od kart ki pa pie ru. / Uk!a da j% si" sa -
me, / na ubo czu, / jak s!o nie przed #mier -
ci%”. Nie spo sób do ta kich pó& nych wier -
szy nie za li czy' tek stów za miesz czo nych
w zbio rze F. Net za Krzyk so wy, wy da nym
w 2014 ro ku w so poc kiej Bi blio te ce
„To po su”. Zrz% dze niem lo su wier sze z te -
go to mi ku sta !y si" nie tyl ko pó& ny mi, ale
i ostat ni mi. 

Nie spo dzie wa na #mier' au to ra spra wi -
!a, $e tom Krzyk so wy sta! si" pod su mo -
wa niem je go $y cia, po etyc kim te sta men -
tem oraz przed #miert nym g!o sem we
wspó! cze snych po li tycz nych i hi sto rycz -
nych dys pu tach Po la ków. Ty tu !o wy wiersz
Krzyk so wy jest tra gicz ny i ostrze gaw czy
za ra zem, na rzu ca te$ g!ów ny trop ostat nich
za in te re so wa( Net za. Pod miot li rycz ny
przy bie ra tu po sta' mor do wa ne go pta ka

na fa ta li stycz na pu en ta: „a grób su kin sy -
na, wiedz to, sy nu szla chec ki / cho' by by!
z gra ni tu roz dzio bi% kru ki i wro ny” ) tak -
$e nie po zba wio na li te rac kich alu zji.

Rów nie moc no jak li te ra tu r" umi !o wa!
F. Netz ki no, co uwi dacz nia si" na ka$ dym
kro ku w ostat nim zbio rze wier szy. Je go
wy obra& nia nie po tra fi po zby' si" na tr"t -
nych ka drów z fil mów, któ re funk cjo nu -
j% w je go my #lach i tek stach po etyc kich
na rów ni z hi sto rycz n% re flek sj% i ota cza -
j% cym go re al nym #wia tem. Przy k!a dem
ko la $u scen i po sta ci z po pu lar nych mi" -
dzy wo jen nych po wie #ci Do !" gi -Mo sto wi -
cza, utrwa lo nych tak $e na ce lo lu ido wych
ta #mach, jest wiersz "mier# w Ku tach.
Na tra gicz ne hi sto rycz ne wy da rze nia
upad ku II Rze czy po spo li tej i uciecz ki
do Ru mu nii na k!a da j% si" fik cyj ne lo sy
pro za tor skich bo ha te rów: Dyz my, pro fe -
so ra Wil czu ra, pa ni Han ki oraz, jak
naj bar dziej praw dzi we, sa me go pi sa rza.
Po przez fil mo we ka dry za pa mi" ta ne
z Po pio $u i dia men tu i po sta' ak to ra Zbi -
gnie wa Cy bul skie go, wcie la j% ce go si"
w ro l" akow ca Ma' ka Che! mic kie go,
wy ra zi! Netz w!a sny sto su nek do na ro do -
we go mi tu po chwa !y zwy ci" $o nych. Roz -
ter ki i cy nizm ak to ra na rów ni z je go no -
wo cze snym ubio rem ude rza !y w le gen d"
nie z!om no #ci, ale wca le nie po zba wia !y
sen su od wiecz nych mo ral nych roz te rek.
„Nie ten w ciem nych oku la rach, k!" bek /
ner wów, ch!o pak... ten dru gi, któ ry ma wy -
ry te na szla chet nej / twa rzy trzy s!o wa -zna -
ki: Bóg, Ho nor, Oj czy zna” ) za de kla ro -
wa! po eta, prze kor nie po zo sta wia j%c dla
sie bie jed nak odro bi n" nie pew no #ci wy -
ra $a n% „ni k!ym drgni" ciem brwi”. 

Obok roz wa $a( o kul tu rze, po li ty ce i hi -
sto rii zna la z!y si" te$ w zbio rze Krzyk so -

wy wier sze au to bio gra ficz ne, w któ rych
opi sa! Netz w!a sne doj rze wa nie $y cio we.
Do tej gru py na le $y za li czy' stro fy o oj -
cu i mat ce, czy te$ nie zwy kle szcze ry
wiersz Ch$o piec idzie do szko $y. Pod miot
li rycz ny to$ sa my z au to rem ja wi si" jesz -
cze w tych wer sach ja ko nie za pi sa na ta -
bli ca, je dy nie na ce cho wa na ge ne tycz nie
i men tal nie przez ro dzi n". Ja ko bar dziej
roz dzie ra j% ce du sz" po ety mo$ na po trak -
to wa' wier sze ze Sta li no gro dem w ty tu -
!ach i wszyst kie do ty cz% ce na sto let niej
m!o do #ci au to ra w Ka to wi cach, gdzie
do zna! sta li now skie go uk% sze nia. Netz po -
trak to wa! owe la ta nie jed no znacz nie, bo
wów czas za cz" !a si" tak $e je go fa scy na -
cja li te ra tu r%, dla te go na pi sa! w wier szu
Sta li no gród, uli ca 3 Ma ja, czy li ca $e ty si%c -

le cie z prze k% sem: „da lej Dom Ksi%$ ki Ra -
dziec kiej, / za rok kiw nie na mnie z wy -
sta wy po eta / B!ok Alek san der, nie co
pó& niej mru gnie / do mnie z dwóch li lio -
wych to mów po eta / Ser giusz Je sie nin, ju$
mnie ma j%? Ju$ zo sta !em / uwie dzio ny?”
Do pe! nie niem oso bi stym sta !y si" wier szo -
wa ne za pi ski z po by tu po ety w szpi ta lu.
Pu en ta jed ne go z nich za ty tu !o wa ne go
O pó$ no cy za brzmia !a z!o wiesz czo: „#pi -
my, pa nie Fe lik sie, mó wi sio stra Ka ri na,
/ #pi my; sze ro ko roz pi na skrzy d!a i od fru -
wa”. A$ nie chce si" wie rzy', $e au tor ju$
za pad! w sen wiecz ny, nie prze #nio ny.

RY SZARD BED NAR CZYK
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no cy, jest za ra zem ofi ce rem mor do wa nym
w Ka ty niu, jak i jed nym z 96 gi n% cych
pa sa $e rów rz% do we go Tu po le wa, a tak $e
po et% pro te stu j% cym prze ciw ko ko lej nej
na ro do wej tra ge dii w tym sa mym prze kl" -
tym przez hi sto ri" miej scu. To za le d wie
je den z wier szy po #wi" co nych pro ble ma -
ty ce krak sy w smo le( skiej mgle. 

Pod j" cie w po ezji $y wot nej i bo le snej
ak tu al nej spra wy nur tu j% cej Po la ków nie
jest u Net za ni czym no wym. Za wsze wy -
czu lo ny by! na po li tycz ny ba ro metr i $y -
wo re ago wa! w wier szach na bo le sne dla
na ro du wy da rze nia. Sztan da ro wym te go
przy k!a dem mo $e by' s!yn ny – po #wi" co -
ny tra ge dii gór ni ków na ko pal ni Wu jek
) tekst "mier# jak krom ka chle ba. Jed nak
wcze #niej sze wier sze po ety za an ga $o -
wa ne w po li ty k" i hi sto ri" by !y bar dziej
kon fe syj ne, si" ga j% ce do jed nost ko wej
eg zy sten cji, bez ko tur no we go ko stiu mu
me sja ni stycz nej i cier pi"t ni czej tra dy cji. 

Tym cza sem w ostat nich ju$ wier szach
po ja wi! si" ton pa te tycz ny, do sko na le
do pa so wu j% cy si" do $a !ob nej ce le bry
wci%$ roz dra py wa nych nie szcz"#'. Oczy -
wi #cie rzecz to chwa leb na, bo #wiad czy
o ludz kiej wra$ li wo #ci au to ra i nie ob cym
mu umi !o wa niu Oj czy zny. Ale tro ch"
stra ci !y na tym je go pó& ne wier sze, lo ku -
j%c si" w chó rze li rycz nych tek stów oko -
licz no #cio wych, ja kie po ja wi !y si" w pol -
skiej po ezji po ka ta stro fie smo le( skiej, co
ode bra !o im swo ist% od r"b no#', ja ka ce -
cho wa !a wcze #niej sze za an ga $o wa ne tek -
sty po ety. Ja ko# zbyt bli sko oj czy& nia nym
li ry kom Net za do zna ne go po ema tu J. M.
Rym kie wi cza. Na wet nie obec ne na ogó!
w po ezji Net za ry mo wa nie, któ re za sto so -
wa! w wier szu Baj ka smo le& ska, a tak $e
na wi% za nie do sta re go to po su li te rac kie -
go wi docz ne w ini cju j% cym wiersz dys ty -
chu: „Du sza z cia !a wy le cia !a, na smo le( -
skiej !%cz ce sta !a, / Ciem na ra na w bia !ej
mgle si" wy krwa wia !a”, na ka zu je kie ro -
wa' uwa g" w stro n" g!o szo ne go przez
Rym kie wi cza kla sy cy zmu.

Nie kie dy upodo ba! so bie po eta w nur -
cie na ro do wych wier szy li ry k" ro li.
Pod miot li rycz ny prze ma wia w imie niu hi -
sto rycz nych po sta ci Cho da sie wi cza,
Le bie die wej, Eu ge niu sza Bo do. Co wy po -
wia da? Przede wszyst kim mar ty ro lo gi"
i bez i mien n% #mier' za da wa n% przez so -
wiec kich sie pa czy. Na szcz" #cie za war!
tak $e Netz w swo im ostat nim to mie spo -
ro wier szy po zba wio nych hi sto rycz ne go
ko stiu mu. Bez ta kie go szta fa $u sta j% si"
bar dziej oso bi ste i po zwa la j% mu na pry -
wat ne roz li cze nie z cza sa mi kom pro mi sów
oraz wy ra $e nie za wo alo wa ne go pro te stu
prze ciw ko na rzu co nej mi mi krze. Do tej
gru py na le $% z pew no #ci% Bar ba rzy& cy czy
'wi cze nia ak sjo lo gicz ne. Tu ju$ nie cho -
dzi o wznio s!e dy wa ga cje, lecz o w!a sny
los i do #wiad cze nia bli$ sze cia !u ni$ ko -
szu la. Naj lep szym u#wia do mie niem wp!y -
wu wiel kiej hi sto rii i jej bli skie go i zna -
jo me go ob li cza sta !a si" re flek sja, $e bar -
ba rzy( cy „nie mu sz% przyj#' pro sto ze ste -
pów”, lecz „to mo g% by' swoi, z dru giej
stro ny uli cy”. Wzgl"d nie kon sta ta cja:
„Je $e li ka za !e# strze la' do swe go na ro du
/ po cho wa j% ci" z ho no ra mi na koszt
pa( stwa”. I nie zmie ni te go na wet gniew -

W

Fe liks Netz: Krzyk so wy. Bi blio te ka
„To po su”, So pot 2014, ss. 71. 
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od ko niec XIX wie ku Wo !y",
Po do le i in ne stro ny prze mie -
rza! Na po le on Or da, któ re go

pa sj# sta !o si$ utrwa la nie za byt ków ar -
chi tek tu ry i kra jo bra zów. Ar ty sta pró bo -
wa! swo j# twór czo %ci# prze ciw sta wi& si$
nisz czy ciel skiej mo cy cza su i bez -
wzgl$d no %ci hi sto rii. Je go dzie !em 'y -
cia sta !y si$ al bu my „wi do ków hi sto -
rycz nych, zry so wa ne z na tu ry”, a w nich
od na le(& mo' na ry sun ki, któ re dzi% s#
nie rzad ko je dy nym (ró d!em do ku men -
tu j# cym wy gl#d nie ist nie j# cych ju' kre -
so wych re zy den cji lub in nych bu dow -
li, a tak 'e miast i wsi, któ re zmie ni !y si$
nie do po zna nia. W pew nym stop niu to
dzie !o kon ty nu uje S.S. Ni cie ja. Za mia -
rem au to ra pi$ ciu opu bli ko wa nych to -
mów Kre so wej Atlan ty dy. Hi sto rii i mi -

to lo gii miast kre so wych (i ko lej nych wo -
lu mi nów przy go to wy wa nych do dru ku)
jest „dzia !a nie na rzecz za cho wa nia
%la dów pol skie go lo su na roz le g!ej
prze strze ni od Za lesz czyk i )nia ty -
na na po !u dniu po Wil no i No wo gró -
dek” – przed sta wie nie dzie jów dwu stu
miast, któ re zo sta !y po za gra ni c#
wschod ni# Pol ski po ro ku 1945.

Na po le ono wi Or dzie uda !o si$ zro bi&
iko no gra ficz n# do ku men ta cj$ cen nych
za byt ków i in te re su j# cych miejsc jesz -
cze przed ich znisz cze niem czy wr$cz
za g!a d#. Sy tu acja wspó! cze sne go hi sto -
ry ka jest in na, a sy gna li zu je j# ty tu !o we
po rów na nie Kre sów do mi tycz nej Atlan -
ty dy. We wst$ pie do pierw sze go to mu
au tor pi sze, 'e pra gnie opo wie dzie&
o „kra inie za to pio nej w od m$ tach nie -
pa mi$ ci”, roz po czy na „swo ist# wy pra -
w$ na mi tycz n# wy sp$ m!o dzie" czych
do zna" i no stal gii se tek ty si$ cy lu dzi”,
tak zwa nych re pa trian tów i emi gran tów.
Wy ty czo nej prze strze ni nie mo' na ju'
„zry so wa& z na tu ry”, po zo sta je jed nak
hi sto ria, mi to lo gia, pa mi$&. 

Wie lo to mo wa pu bli ka cja jest efek tem
po nad trzy dzie stu lat pra cy, nie zli czo -
nych go dzin sp$ dzo nych w ar chi wach,
w$ dró wek, po szu ki wa" po tar gach sta -
ro ci i an ty kwa ria tach, roz mów z ostat -
ni mi %wiad ka mi lub ich po tom ka mi.
Po cz#t kiem Kre so wej Atlan ty dy by !y ar -
ty ku !y pu bli ko wa ne w pra sie lo kal nej
i ogól no pol skiej, na któ re od po wie dzia -
!o wie lu czy tel ni ków, prze sy !a j#c au -
to ro wi ko lej ne ma te ria !y i wspo mnie -
nia. Po wsta! w ten spo sób i – jak
za pew nia au tor – wci#' po wsta je „zbio -
ro wy por tret miesz ka" ców tam tej
za to pio nej Atlan ty dy”. Pro ces do ku -
men ta cji trwa, jed nak hi sto ryk ma
%wia do mo%&, 'e je go dzia !a nie jest ju'
w du 'ym stop niu „spó( nio ne” – od cho -
dz# ostat ni %wiad ko wie, za ni ka pa -
mi$&, gi n# do ku men ty. 

Opol ski uczo ny przed sta wia hi sto ri$
wy bra nych miejsc. W ka' dym to mie jest
mia sto do mi nu j# ce: opo wie%& roz po czy -
na si$ od ob ra zu Lwo wa – „sto li cy Ga -
li cji i Lo do me rii”. W dru gim to mie
zo sta! przed sta wio ny przede wszyst kim
Tru ska wiec – „ga li cyj ska Kol chi da”.
W ko lej nym wo lu mi nie naj wa' niej sz#

gdy au tor pi sze o za g!a dzie *y dów ze
Lwo wa, Sam bo ra i in nych miej sco wo -
%ci. Ale jest tak 'e po zy tyw ny wy d(wi$k
po dró 'y – czy ta j#c o lo sach wie lu Kre -
so wia ków, trud no nie my %le& o nich
z po dzi wem, gdy mi mo woj ny, któ ra
prze kre %li !a pla ny, ode bra !a cz$ sto
wszyst ko, po tra fi li roz po cz#& no we 'y -
cie i od no si& suk ce sy. Przy k!a dów po -
now nie roz po cz$ tych bio gra fii jest
w ksi#' kach Ni cieji na praw d$ du 'o.

War to wspo mnie& rów nie' o ro li ma -
te ria !u iko no gra ficz ne go. Fo to gra fie,
re pro duk cje two rz# w Kre so wej Atlan -

ty dzie au to no micz n# opo wie%&. Wie le
spo %ród nich po cho dzi z ro dzin nych ar -
chi wów, pry wat nych ko lek cji. S# to
ob ra zy nie zna ne i nie do st$p ne, któ re po -
zwa la j# czy tel ni kom jesz cze bar dziej
po zna& i „zo ba czy&” przed sta wia ne
miej sca i cza sy. 

EL* BIE TA DUT KA
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ro l$ pe! ni „mia sto s!o" ca” – Za lesz czy -
ki. W to mie czwar tym zgro ma dzo ne zo -
sta !y opo wie %ci o „sto li cy Po ku -
cia” – Ko !o myi, a w pi# tym o pe! nym
ogro dów Sam bo rze i „bra mie Gor ga -
nów”, czy li Nad wór nej. Obok wy mie -
nio nych miast przed sta wia ne s# tak 'e
in ne, mo 'e mniej zna ne, ale nie mniej
fa scy nu j# ce. W to mie czwar tym za -
miesz czo na zo sta !a na przy k!ad opo -
wie%& o naj wi$k szej wsi II Rze czy po spo -
li tej – *a biem i lo sach miesz ka j# cych
w tej oko li cy Hu cu !ów i Po la ków.
Nie zwy k!e oka zu j# si$ rów nie' dzie je
Do bro mi la – „mia stecz ka w le tar gu”. 

Hi sto ryk kon cen tru je si$ nie tyl ko
na dzie jach gro dów, ale pi sze tak 'e
o tym, czym za s!y n$ !y, co sta no wi !o ich
ge nius lo ci, a te raz jest cz$ %ci# kre so wej
mi to lo gii. Istot n# cz$ %ci# ksi# 'ek Ni cieji
s# opo wie %ci o miesz ka" cach. Od na le(&
tu mo' na hi sto rie lu dzi zna nych: na -
ukow ców, po li ty ków, ar ty stów, a w%ród
nich s# pi sa rze: Sta ni s!aw Vin cenz,
Sta ni s!aw Lem, An drzej Ku %nie wicz
i in ni. Ale w Kre so wej Atlan ty dzie

przed sta wio ny zo sta! rów nie' Emil
Dwo rzak – le %nik w Pod hor kach
pod Ka !u szy nem czy Ka zi mierz Ka -
sprzy siak – fry zjer z Sam bo ra, któ ry
po woj nie w Opo lu zy ska! re no m$ po -
dob n# do tej, ja k# mia! w ro dzin nym
mie %cie. Z pu bli ka cji wy !a nia si$ ga le -
ria barw nych oso bo wo %ci, zbiór aneg -
dot, sk!a da j# cych si$ na sa gi ro dzin ne
Kre so wia ków. Uwa ga, ja k# hi sto ryk
po %wi$ ca lo som za rów no Po la ków, jak
i in nych miesz ka" ców, tych któ rzy
wy je cha li ja ko „re pa trian ci” i tych, któ -
rzy po zo sta li i do dzi% miesz ka j# np.
w Sta ni s!a wo wie obec nie zwa nym Iwa -
no -Fran kiw skiem, zda je si$ nie przy pad -
ko wa. Wy ra 'a si$ w niej prze ko na nie,
któ re au tor Kre so wej Atlan ty dy ar ty ku -
!u je wie lo krot nie: „Hi sto ri$ two rzy my
wszy scy. Jed ni za my ka j# swe dzie je
i dzie !a w ob r$ bie swej ro dzi ny, in ni
w wy mia rach swej wsi, mia sta czy
in sty tu cji, w któ rej pra co wa li. (…)
Wiel kiej hi sto rii to wa rzy szy ma !a.
Oprócz dzie jów miast i wiel kich po sta -
ci hi sto rycz nych zwi# za nych z ni mi s#
w niej rów nie' hi sto rie zwy k!ych lu dzi
za trzy ma ne w aneg do cie, w sta rym
zdj$ ciu, w opo wie %ci pó( ne go wnu ka,
a tak 'e w mi to lo gii ro dzin nej”. Do da&
mo' na, 'e jest to wi zja hi sto rii, w któ -
rej istot n# ro l$ od gry wa prze strze".
Ni cie ja szu ka %la dów hi sto rii w kon kret -
nych miej scach, ale i do strze ga zwi#z -
ki z miej scem w lo sach po szcze gól nych
lu dzi. Po wsta je to po gra fia hi sto rii
i to po gra fia bio gra fii. 

Na oma wia ne ksi#' ki mo' na spoj rze&
ja ko na za pis po dró 'y, któ ra ma za rów -
no wy miar re al ny, jak i sym bo licz ny, od -
by wa si$ w prze strze ni, ale i w cza sie.
Hi sto ryk wy ru sza z Opo la na Kre sy, by
tam szu ka& %la dów prze sz!o %ci, a na st$p -
nie po wra ca, bo tu – na Opolsz czy zn$,
Dol ny i Gór ny )l#sk pro wa dz# lo sy oca -
lo nych z „kre so wej Atlan ty dy”. Wy pra -
wa ma wy miar tra gicz ny – na przy k!ad,

P

S.S. Ni cie ja: Kre so wa Atlan ty da. Hi sto ria

i mi to lo gia miast kre so wych. T. 1. Lwów,

Sta ni s!a wów, Tar no pol, Brze "a ny, Bo ry s!aw.

Opo le 2012, ss. 286
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oro bek H. Ko có ja nie wy ma ga
przy po mnie nia ba da czom, któ -
rych prze strze! za in te re so wa nia

obej mu je epo k" tu# przed ro zbio ro w$
i cza sy znie wo le nia na ro do we go. Au tor
ju# nie raz za ska ki wa% &ro do wi sko i czy -
tel ni ków roz le g%o &ci$ swo ich ba da! w tak
zda wa %o by si" cia snej prze strze ni. Za in -
te re so wa nia kie ro wa %y go ku dy plo ma cji
eu ro pej skiej i jej spoj rze niu na pro ble my
Po la ków oraz ich zma ga! o utrzy ma nie
lub te# od zy ska nie nie pod le g%o &ci po li -
tycz nej i pa! stwo wej. Po nad to zaj mo wa -
%a go dy plo ma cja mo nar chii Habs bur gów
i Ho hen zol ler nów oraz ich s%u# by dy plo -
ma tycz ne, a tak #e czo %o wi dy plo ma ci
Kró le stwa Sak so nii w do bie pol skie go po -
wsta nia li sto pa do we go. 

Zbior czy ty tu% pu bli ka cji Dy plo ma ci sa -

scy o po wsta niu li sto pa do wym su ge ru je,
i# czy tel nik mo #e si" spo dzie wa' szer szej
cha rak te ry sty ki sa skich dy plo ma tów.
Zwor ni kiem jest tu oso ba J. Minc kwit za,
mi ni stra spraw za gra nicz nych Kró le -
stwa Sak so nii, do któ re go do cie ra %a
dy plo ma tycz na ko re spon den cja. Za in -
te re so wa nia ka to wic kie go ba da cza skie -
ro wa ne zo sta %y na za cho wa n$ ko re spon -
den cj" od po s%ów sa skich w Pe ters bur gu

li stów nu me ra cj", od zwier cie dla znaj du -
j$ cy si" w nich ma te ria% do ty cz$ cy re la -
cji pol sko -ro syj skich czy te# bar dziej jest
kwe sti$ do bo ru au to ra?

Wst"p Ko có ja bez po &red nio przed -
sta wia czy tel ni ko wi te mat pra cy, na to -
miast prak tycz nie nie wpro wa dza do zbio -
ru ar chi wal ne go w od nie sie niu do spraw
pol skich w drez de! skiej pla ców ce ar chi -
wal nej. Szko da, bo opis do ty cz$ cy ma -
te rii ar chi wal nej (dzie je te go zbio ru czy
ewen tu al ne wcze &niej sze je go ba da nia)
do da% by ca %o &ci pra cy do dat ko we go
bla sku. Wspo mnia na nu me ra cja, ja k$
w spi sie tre &ci za miesz czo no pod po szcze -
gól ny mi de pe sza mi, rów nie# mo g%a by'
wy ja &nio na. Uwa# ny czy tel nik z pew no -
&ci$ do strze #e, #e dla pra cy wiel k$ po mo -
c$ by% by in deks nazw geo gra ficz nych
z trans kryp cj$ na j" zyk pol ski lub wspó% -
cze sn$ pi sow ni$. W po je dyn czych przy -
pad kach za pi sy wspó% cze sne po ja wia j$ si"
w tre &ci ko re spon den cji, cho' brak
wzmian ki, czy jest to do po wie dze nie ze
stro ny au to ra czy za pis ory gi nal ny?
Wska za ny by% by tak #e in deks osób. 

Pu bli ka cja od 347 stro ny a# do ko! ca
za wie ra jesz cze do dat ko wy ma te ria%. S$
to ode zwy im pe ra to ra ro syj skie go Mi ko -
%a ja I oraz ge ne ra %a Iwa na Dy bi cza
(w ory gi na le mar sza% ka gra fa Die bitsch -
-Sa bal ka! ski`ego) kie ro wa ne do Po la ków
i Ro sjan w okre sie po wsta nia, któ re
pu bli ko wa no w „Au szug der Neu sten
Ze itun gen” w Ros to cku. Nie ste ty w pra -
cy nie zna laz% si" od po wied ni opis te go
ty pu ma te ria %u i wy ja &nie nie je go
za miesz cze nia oraz za sto so wa ne go do bo -
ru odezw. Brak rów nie# pró by wska za -
nia po wi$ za!, po za te ma ty k$ po wsta nio -
w$, pra sy z Ros to cku z Sak so ni$. 

Na le #y jesz cze zwró ci' uwa g", #e po -
dob nie jak w ma te ria le (ró d%o wym z drez -
de! skie go ar chi wum, szcze gó %y opi su
bi blio gra ficz ne go do ty cz$ ce go cy ta tów
pra so wych po da no w spi sie tre &ci pu bli -
ka cji oraz po nad tre &ci$ odezw. Mo #e to
nie jest z%e roz wi$ za nie, nie mniej jak
na wy daw nic two sza cow nej kra kow -
skiej uczel ni wy da je si", #e war to by %o
w%o #y' nie co wy si% ku w re dak cj" ca %o &ci.
Do pra co wa nie ca %o &ci na rz" dzi edy tor -
skich dla ma te ria %u (ró d%o we go (in dek -
sy) by %o by swo ist$ „krop k$ nad i”.
Do ty czy to rów nie# sza ty gra ficz nej.
Ko rzyst nie pre zen tu je si" ok%ad ka pu bli -
ka cji z pi"k n$ ry ci n$ na wi$ zu j$ c$ do epo -
ki. Nie ste ty nie mo# na po wie dzie' te go
sa me go o ma te ria le znaj du j$ cym si"
w anek sie pu bli ka cji. Nie co lep sza ja ko&'
ko pii de pesz i pa pie ru za sto so wa ne go
w tej cz" &ci ksi$# ki pod nio s%a by atrak cyj -
no&' ca %ej pu bli ka cji. 

Kon klu du j$c, na uka pol ska uzy ska %a nie -
zwy kle cen ne (ró d%o do ko lej nych ba da!
nad oce n$ sy tu acji i mi" dzy na ro do we go
od d(wi" ku po wsta nia li sto pa do we go i pó( -
niej szej re gu lar nej woj ny. H. Ko cój po -
now nie da% rze tel nie udo ku men to wa ny
przy k%ad, #e w pol skich ar chi wach mo# -
na zna le(' wie le nie zna nych in for ma cji
o pol skich zry wach pa trio tycz nych. 

MAR CIN WIE CZO REK
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(J.F. Le ma istre`a), w Ber li nie (E.K.
Watz dor fa), w Wied niu (E. Uchtrit za) oraz
w Pa ry #u (po s%a Könne rit za). 

Na za pro po no wa ny uk%ad ksi$# ki mo# -
na spoj rze' dwo ja ko. Ty tu% su ge ru je, i#
ma my do czy nie nia z roz pra w$ na uko w$
po &wi" co n$ sto sun ko wi dy plo ma cji mo -
nar chii sa skiej do pro ble mu po wsta nia
li sto pa do we go i woj ny Kró le stwa Pol skie -
go prze ciw Im pe rium Ro syj skie mu
w ro ku 1831. Jed nak #e po po bie# nym za -
po zna niu si" z pu bli ka cj$ mo# na si"
zo rien to wa', #e ma my do czy nie nia
z opra co wa niem (ró d%o wym, cho' bar dzo
spe cy ficz nym. 

Cz"&' pra cy na zwa na Wst! pem li -
czy 43 stro ny, a ko lej ne 40 to przy pi sy
do niej. Jest to pew ne go ro dza ju ana li za
ko re spon den cji wspo mnia nych po selstw
z wa# niej szych sto lic eu ro pej skich.
W przy pi sach od naj du je my ob szer ne
od wo %a nia do po szcze gól nych kwe stii.
Ca %o&' wy wo du opie ra si" na ar chi wa -
liach drez de! skich, a tym cza sem w pra -
cy nie znaj dzie my #ad nych od nie sie!
do te go ty pu (ró de% czy te# opra co wa!,
co mo# na uzna' za po wa# ny b%$d. Na le -
#y jed nak pa mi" ta', #e pod j" ty te mat jest
ra czej nie zna ny, a (ró d%a sa skie wr"cz po -
ra #a j$ wie lo &ci$ ma te ria %u ba daw cze go.
Za pew ne to ogrom ny wa lor tej pra cy,
gdy# ry su je opar ty o kon kret ne (ró d%o wi -
ze ru nek po cz$t ków po wsta nia i je go
wo jen nej kon ty nu acji.

Wi"k szo&' dru giej cz" &ci pra cy to wy -
bór (ró de% ar chi wal nych z Sächsi sches

Haupt sta at sar chiv Dres den. Sk%a da si"
ona z czte rech zbio rów do ku men tów
wspo mnia nych po selstw. Co wa# ne, s$
one przy to czo ne w j" zy ku ory gi na %u
) fran cu skim oraz nie miec kim. Dla
szcze gó %o we go po zna nia sy tu acji to wiel -
ki plus, ale te# dla cz" &ci czy tel ni ków sta -
no wi pew n$ ba rie r" j" zy ko w$, tym bar -
dziej #e ma my do czy nie nia z for m$ i bu -
do w$ gra ma tycz n$ sto so wa n$ po nad 180
lat te mu. Wa lo rem za pi su tej cz" &ci pra -
cy jest po da nie szcze gó %o we go opi su
(ró d%o we go pod ka# dym li stem ko re spon -
den cji po sel skiej. Wer tu j$c tre &ci
de pesz, na su wa si" py ta nie, ja kie szcze -
gó %o we in struk cje otrzy my wa li dy plo ma -
ci od mi ni stra Minc kwitz’a? W pra cy bo -
wiem przed sta wio na jest tyl ko jed na
stro na me da lu, cho' za pew ne z tre &ci po -
szcze gól nych li stów da si" wy %usz czy'
pa no ra m" za in te re so wa! sa skich w ma -
te rii pro ble ma ty ki do ty cz$ cej sy tu acji
w Kró le stwie Pol skim i kon flik tu
z Ro sj$.

Chro no lo gia wy bu chu i pierw szych ty -
go dni po wsta nia oraz pó( niej szej woj ny
wp%y n" %a na za pre zen to wa n$ ko re spon -
den cj" po selstw sa skich. Ma te ria% z Pe -
ters bur ga, Ber li na i Wied nia za czy na si"
jesz cze w grud niu 1830 ro ku, z Pa ry #a
jest przy ta cza ny do pie ro od stycz nia 1831.
Ko niec pre zen to wa nych re la cji wi$ #e
si" z wy ga sza niem kon flik tu zbroj ne go
po kl" sce po wsta! czych wojsk pol skich.
W zwi$z ku z uj" tym w pra cy ma te ria %em
(ró d%o wym na su wa si" ko lej ne py ta nie:
czy ko lej no&' pre zen ta cji, uwzgl"d nia j$c
po da wa n$ w opi sie po szcze gól nych
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ona po no oka my wa wszyst -
kich przez pe wien czas, nie któ -
rych przez ca y czas, ale wszyst -

kich przez ca y czas nie mo na. Kto s dzi
ina czej, po pe nia ogrom ny bd, jak to si
zda rzy o ko bie cie kil kor ga na zwisk
 Ma kry na Mie czy saw ska, Iri na Win czo -
wa czy Ju lia nie wia do me go wa ci wie na -
zwi ska. Z ksi ki J. Deh ne la wy ni ka, e
by a tyl ko jed na oso ba, któ rej Ma kry na nie
oka my wa a – ona sa ma. Ale i to nie jest
ca kiem pew ne. 

Po sta Mat ki Ma kry ny nie jest nie zna -
na po lo ni stom, zwasz cza tym, któ rzy
in te re su j si ro man ty zmem. Jed nak nie -
wie lu ba da czy za pusz cza si w mrocz ny
la bi rynt, w któ rym ukry wa j si mi sty cy
cza sów Wiel kiej Emi gra cji. Czy w ogó le
war to? Nie je stem pe wien, ale nie zwy kle
ory gi nal na po wie J. Deh ne la zda je si
prze ko ny wa, e jed nak tak. Po co? Cho -
by po to, by od kry cho ro bli we ob li cze
pol skie go pa trio ty zmu, któ re go ob ja wa mi
s re la cje o nie ist nie j cych klasz to rach,
pe nych na wpó rze czy wi stych za kon nic -
-m czen nic, prze cho dz cych przez czy -
ciec mk stwo rzo nych przez wy obra ni
ma ni pu lant ki i in try gant ki. 

Kom po zy cja Mat ki Ma kry ny jest nie -
zwy kle no na, ma my bo wiem do czy nie -
nia z dwie ma rów no le gy mi nar ra cja mi.
Jed na z nich to re la cja Ma kry ny na uy -
tek jej spon so rów, a dru ga to co
na ksztat oso bi ste go wy zna nia na uy -
tek zu pe nie pry wat ny. Jak e prze ko ny -
wu j ca jest ta pierw sza. Cha pe au bas
przed spraw no ci sty li stycz n au to ra,
któ ry od two rzy, czy te skom po no wa,
nie ist nie j cy ju j zyk pol skich kre sów
po czt ku dzie wit na ste go stu le cia, do te -
go w wer sji in dy wi du al nej, nie zwy kle
emo cjo nal nej, prze cho dz cej w czu ost -
ko wo. Ale i nad t czu ost ko wo ci
je ste my skon ni z na le y tym pie ty -
zmem si po chy li. Jak e by ina czej?
Wszak ma my do czy nie nia z m cze -
stwem nie tyl ko re li gij nym, ale i na ro do -
wym, a nad to nie jest to m cze stwo
wal ki zbroj nej, ale opór bied nych sa bych
ko biet, prze ciw sta wia j cych opraw cy
je dy nie si  cha rak te ru i nie ugi t wia r. 

Re la cje o cier pie niach, zwasz cza fi zycz -
nych, ba zy lia nek s na je o ne ta ki mi
okrop no cia mi, e dzi siej sza me dy cy na
prze cie ra ze zdu mie nia oczy, jak te ko bie -
ty mo gy to wy trzy ma. Od po wied jest
pro sta: nie mo gy. No, ale to by y cu -
da – a wic na ko la na, na ro dzie! I na ród
pa da na ko la na. Pier wej na Li twie, a gdy
ta zro bi a si zbyt cia sna, w Ksi stwie Po -
zna skim, po tem w Pa ry u i wresz cie
w sa mym Wa ty ka nie. Na wet w „chod nej”
An glii za in te re so wa si ni Dic kens.
Wród tych, co kl ka li, by li m.in. Mic kie -
wicz, So wac ki, Kra si ski, a wresz cie
i Nor wid. Jed ni kl ka li prze lot nie, in ni
przez czas ja ki po zo sta wa li w tej wdzicz -
nej po zy cji, by w ko cu zo rien to wa si,
e na wet je li w re la cjach Ma kry ny jest co
nie tak, to sta no wi one zna ko mi ty ma te -
ria pro pa gan do wy, a po nad to sku tecz ny
or w re kach emi gra cyj nych in try gan tów,
al bo wiem kon ku ren ta mi ma tecz ki i jej
skrom nej eki py w wal ce o du sze, ale

emo cje prze sa nia j nam trze we spoj rze -
nie. Kto po wie, i w obu przy pad kach nie
je ste my wy jt kiem wród na ro dów.
Zgo da. Ale na dal po tra fi my zbli y si
do po zio mu mi strzow skie go. 

Na ko niec in ne py ta nie: w ja kim stop -
niu w ta kim ra zie wia ry god na jest po wie
J. Deh ne la? W krót kim po so wiu Od au -
to ra czy ta my m.in.: „...Ma kry na po win -
na ist nie dla hi sto ry ka «cier pie pol skich»
ty le, co m czen ni cy z ka no nu re li gij ne -
go i na ro do we go. Jak kol wiek du a cz
tej po wie ci po wsta a na pod sta wie
tek stów ró do wych, na le y pa mi ta,
e by y one tyl ko ma te ria em, mierz w,
a zbu do wa na z nich re kon struk cja ani nie
jest tek stem na uko wym, ani te nie ro ci
so bie pre ten sji do po wie dze nia «praw -
dy»o Ma kry nie; to tekst li te rac ki, nie hi -
sto rycz ny”. I ja ko ta ki z wiel k sa tys fak -
cj po le cam! W mo im od czu cie jest jed -
n z naj bar dziej god nych uwa gi po zy cji
pro za tor skich wy da nych w ro ku ubie gym.
A kto b dzie chcia Mat k Ma kry n ogl -
da oczy ma „wy znaw cy” ...w ko cu
je go rzecz. 

WI TOLD TU RANT
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i o ka s ze ra nych przez no stal gi emi -
gran tów by li zmar twych wsta cy i sam
mistrz To wia ski.

Dru ga re la cja po czt ko wo tak e bu dzi
na sze wspó czu cie. Ot, bied na ko bie ta, ska -
to wa na przez m a -pi ja ni c i okrut ny
los, cze pi a si som ki mio ta nej przez fa -
le wzbu rzo ne go mo rza, a e som ka i mor -
skie pr dy tro ch j po nio sy – no có…
Po tem ja ko to wszyst ko j prze ro so
i jak e, bied na ko bie ci na, mia a si z te -
go wy co fa? No jak? Jed nak z cza sem,
kie dy jej spe cy ficz na ka rie ra za cz a si
pik nie roz wi ja, bo ha ter ka za czy na co -
raz cz ciej po ka zy wa j zyk i w ogó le
tro ch si chy ba roz sma ko wu je w co raz
prze myl niej szych in try gach. Na uczy a si
dzie li lu dzi na dwie ka te go rie: tych,
któ rzy s jej przy chyl ni, i pa skud nych
scep ty ków (zdraj ców na ro du i od stp ców
od wia ry – ogól nie sza ta skie po mio ty),
któ ry mi nie tyl ko gar dzi, ale sta ra si ich
znisz czy, jak to si sta o z pew nym za -
kon ni kiem -sta rusz kiem, któ re mu „wy -
cho dzi a” mi sje w Afry ce, z któ rych ju nie
wró ci. Po mi dzy ty mi dwie ma ka te go ria -
mi, zna la za si jesz cze ma a ni sza dla
ko go jej po dob ne go – pseu do le ka rza
szan ta y sty, z któ rym tar gu je si jak po -
spo li ta prze kup ka. Jej sto su nek do spo ty -
ka nych po etów jest, de li kat nie mó wic,
lek ce wa  cy (nie jest w sta nie po praw nie
po wtó rzy na zwi ska J. So wac kie go,
a Nor wid ja wi jej si ja ko szcze gól nie nie -
sym pa tycz ny). W ko cu do cie ra do niej,
e prze szar o wa a, m.in. udzie la jc
w obec no ci kar dy na ów i bi sku pów
bo go sa wie stwa w an ty szam brach Wa -
ty ka nu, co nie ucho dzi na wet m czen ni cy
i cu do twór czy ni. Do gro te sko wa jest hi -
sto ria uzdro wie nia przez ni pew ne go
fran cu skie go ksi dza. Krop k nad przy so -
wio wym „i” sta wia, usi u jc in ge ro wa
w po li ty k za gra nicz n pa pie stwa. Cze ka
j ja ki z a ski da ny klasz to rek w ru inie
i y cie w od osob nie niu. Uwa a, e jak
na ko go ta kie go jak ona i tak osi gn a
wie le, ale z dru giej stro ny… No wa nie:
wos si je y na go wie, gdy uwia da mia -
my so bie, e mia a ocho t i szan se, by osi -
gn wi cej. W po li ty ce wik szym m tom
od niej to si jed nak uda wa o.

Pra bab ka Ni ko de ma Dyz my? Do pew -
ne go stop nia. Ale nie to jest naj bar dziej
nie po ko j ce. Deh nel po ka zu je w tej wie -
lo pasz czy zno wej ksi ce, i jed n spo ród
na szych na ro do wych wad, jest a two
z ja k da je my wia r do nie sie niom o wszel -
kich pod o ciach po pe nia nym przez in -
nych, na wet je li lo gi ka wska zy wa a by
na to, i s to je dy nie ko niunk tu ral ne kon -
fa bu la cje. Jed no cze nie wie le wska zu je
na to, i duch Mat ki Ma kry ny na dal si
tu cze w na szej zbio ro wej ja ni. War to mo -
e wspo mnie, e re zul ta ty so lid nych
ba da nad dzia al no ci pro ro ki ni i cu do -
twór czy ni za cz y si uka zy wa do pie ro
po ro ku 1920, a w ro do wi skach emi gra -
cyj nych jesz cze w la tach sie dem dzie si -
tych ubie ge go stu le cia po ja wia y si tek -
sty o cha rak te rze ha gio gra ficz nym.

In nym prze sa niem py n cym z tej nie -
zwy kej ksi ki jest stwier dze nie pyt ko -
ci na sze go pa trio tyzm i uwa ga, e cz sto
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Roz wój tech no lo gii cy fro wych,
po st! pu j" ca in for ma ty za cja

spo #e cze$ stwa ma j" zna cz" cy
wp#yw na dzia #al no%& wspó# cze -
snych bi blio tek. Pro ble my zwi" -
za ne z ich co dzien n" pra c" sk#a -
nia j" do wy mia ny po gl" dów
i dzie le nia si! do %wiad cze nia mi,
a tak 'e do sta #e go do sko na le nia
za wo do we go. 

Ini cja ty w" uwzgl!d nia j" c" po -
trze by pra cow ni ków bi blio tek
jest or ga ni zo wa ne przez Miej sk"
i Po wia to w" Bi blio te k! Pu blicz -
n" w B! dzi nie Fo rum Bi blio te ka -
rzy Sa mo rz" do wych Po wia tu
B! dzi$ skie go. Przed si! wzi! -
cie – zre ali zo wa ne po raz pierw -
szy w 2005 ro ku – od 10 lat
wspie ra pro ces do sko na le nia
za wo do we go bi blio te ka rzy, wska -
zu j"c stan dar dy ob s#u gi in for -
ma cyj nej i no we spo so by ko -
mu ni ka cji z czy tel ni ka mi. Przez
la ta b! dzi$ ska bi blio te ka po dej -
mo wa #a dzia #a nia wzmac nia j" ce
in ter per so nal ne i me ry to rycz ne
kom pe ten cje bi blio te ka rzy, przede
wszyst kim w za rz" dza niu, wspó# -
pra cy ze spo #ecz no %ci" lo kal n"
oraz bu do wa niu wi ze run ku i zdol -
no %ci ko ali cyj nych. Or ga ni za to -
rów wspo ma ga li eks per ci: przed -
sta wi cie le in sty tu cji na uko wych,
bi blio te ka rze, ani ma to rzy i ba da cze kul tu ry,
któ rzy wspó# cze sn" bi blio te k! po strze ga j"
ja ko cen trum na uko we po sia da j" ce bo ga te za -
ple cze edu ka cyj no -in for ma cyj ne, sty mu lu j" -
ce roz wój in te lek tu al ny, kul tu ral ny i spo #ecz -
ny u'yt kow ni ków. Wy mia na do %wiad cze$
i po gl" dów mo' li wa by #a dzi! ki uczest nic twu
pra cow ni ków ró' nych ty pów bi blio tek:
pu blicz nych, pe da go gicz nych, szkol nych
i pa ra fial nych, któ rzy mu sz"c spro sta& ocze -
ki wa niom od bior ców, nie ustan nie po szu ku -
j" no wych me tod pra cy z czy tel ni kiem. 

Pierw sze Fo rum Bi blio te ka rzy Sa mo rz" do -
wych Po wia tu B! dzi$ skie go zor ga ni zo wa ne
zo sta #o pod ha s#em „Bi blio te ka – In for ma -
cja – Ko mu ni ka cja”. Go %& mi spo tka nia by #y
dr hab. An na To kar ska z Uni wer sy te tu (l" skie -
go w Ka to wi cach, któ ra wy g#o si #a re fe rat
Bi blio te ki w pro ce sie ko mu ni ka cji spo !ecz -
nej XXI wie ku oraz El' bie ta Ba cia z Po wia -
to wej Po rad ni Psy cho lo gicz no -Pe da go gicz nej,
mó wi" ca o sze ro ko ro zu mia nych pro ce sach
ko mu ni ka cyj nych. Rok pó) niej Fo rum zo sta -
#o po %wi! co ne za gad nie niom „Bi blio -
tek XXI wie ku”. W 2007 ro ku wspól nie
z dr. Zdzi s#a wem G! bo #y siem z In sty tu tu Bi -
blio te ko znaw stwa Uni wer sy te tu (l" skie go
w Ka to wi cach uczest ni cy dys ku to wa li m.in.

na te mat ety ki za wo do wej bi blio te ka rza we
wspó! cze snym "wie cie. B! dzi$ skim bi blio te -
ka rzom nie ob ce s" blo gi, por ta le i ko mu ni ka -
to ry, b! d" ce ele men ta mi no wych kon cep cji
pra cy bi blio tek, za pre zen to wa ne pod czas
czwar te go Fo rum. An na Ja nus z wro c#aw skiej
Me dia te ki przed sta wi #a za sa dy funk cjo no wa -
nia jed nej z naj wi!k szych i naj no wo cze -
%niej szych mul ti me dial nych bi blio tek. O (l" -
skiej Bi blio te ce Cy fro wej, jej or ga ni za cji
i spo so bach wspó# pra cy mó wi# Re mi giusz Lis
z Bi blio te ki (l" skiej w Ka to wi cach, aAgniesz -
ka Ko szow ska po dzie li #a si! z uczest ni ka mi
spo tka nia wie dz" na te mat mo' li wo %ci, ja kie
stwa rza in te rak tyw ny In ter net (Web 2.0). 

O mo de lu bi blio tek pu blicz nych, ich funk -
cji i za da niach, obej mu j" cych m.in. pe# nie nie
ro li cen trów kul tu ry i o%rod ków zdo by wa nia
wie dzy, mó wio no pod czas Fo rum w 2009 ro -
ku. Do wspó# pra cy w je go zor ga ni zo wa niu
MiPBP w B! dzi nie za pro si #a sto wa rzy sze nia
i or ga ni za cje po za rz" do we, któ rych przed sta -
wi cie le pod kre %la li zna cze nie bi blio tek po ma -
ga j" cych w re ali za cji wie lu przed si! wzi!&.
W 2010 ro ku pod czas trwa j" ce go dwa dni
se mi na rium Woj ciech Ko wa lew ski z Wo je -
wódz kiej Bi blio te ki Pu blicz nej w Kra ko wie
za pre zen to wa# wi zj# kom pu te ry za cji bi blio tek

w po wie cie b# dzi$ skim, a w Te -
atrze Dzie ci Za g#! bia od by #a si!
ga la „X lat Bi blio te ki Po wia to -
wej”, w cza sie któ rej S#a wo mir
Lu bas z b! dzi$ skiej ksi"' ni cy
przed sta wi# ra port o stan dar dach
pra cy bi blio tek sa mo rz% do wych
po wia tu b# dzi$ skie go. Wy ró' -
nia j" cym si! bi blio te ka rzom sta -
ro sta b! dzi$ ski wr! czy# lau ry
Bi blio te ka rza Ro ku Po wia tu B! -
dzi$ skie go. 

Na st!p ny rok przy niós# dys ku -
sje na te mat pro ce sów kom pu te -
ry za cji i no wych )ró de# in for ma -
cji. O prze strze ni in for ma cyj nej
bi blio tek mó wi# dr Ja ro s#aw
Pa cek z Uni wer sy te tu Ma rii
Cu rie -Sk#o dow skiej w Lu bli nie,
a te le kon fe ren cja in ter ne to -
wa – zor ga ni zo wa na z przed sta -
wi cie la mi za przy ja) nio ne go
Fi fe Mi grants Fo rum ze Szko -
cji – by #a %wia dec twem otwar to -
%ci b! dzi$ skiej pla ców ki na no -
we wy zwa nia. 

Se mi na ria w ko lej nych la tach
zo sta #y po %wi! co ne za gad nie -
niom zwi" za nym z in fra struk tu -
r" kul tu ry. O tym, dla cze go war -
to in we sto wa& w kul tu r#, w 2013
ro ku mó wi# Se ba stian Wa ci! ga
z Ma #o pol skie go In sty tu tu Kul tu -
ry, a Ma rio la Ta le wicz z Ga le rii

Ksi"' ki Miej skiej Bi blio te ki Pu blicz nej
w O%wi! ci miu przed sta wi #a wi zj! bi blio -
tek XXI wie ku. 

Z oka zji ju bi le uszu 10-le cia or ga ni za cji Fo -
rum b! dzi$ ska ksi"' ni ca w 2014 ro ku po sta -
no wi #a po ka za& wspó# cze sn" bi blio te k! ja ko
wa' ne miej sce pu blicz ne funk cjo nu j" ce
w opar ciu o ide! dzie le nia si! i swo bod ne go
udo st!p nia nia swo ich za so bów. Go %ciem
spo tka nia by# dr *u kasz Haj duk z Uni wer sy -
te tu Ja giel lo$ skie go w Kra ko wie, któ ry mó -
wi# o bi blio te ce w cza so prze strze ni mia sta oraz
To masz Zi! ba z Cen trum In for ma cji Na uko -
wej i Bi blio te ki Aka de mic kiej w Ka to wi cach.
Zo sta #a przed sta wio na pre zen ta cja Bi blio te -
ka – cen trum us#ug spo #ecz nych przy go to wa -
na przez MiPBP w B! dzi nie.

Fo rum Bi blio te ka rzy Sa mo rz" do wych Po -
wia tu B! dzi$ skie go jest do sko na #" oka zj"
do wy mia ny do %wiad cze$, po my s#ów oraz pre -
zen to wa nia wi zji bi blio te kar stwa i je go miej -
sca we wspó# cze snym %wie cie. Spo tka nia in -
te gru j" bi blio te ka rzy, a tak 'e umo' li wia j" im
pre zen ta cj! w#a snych osi" gni!& i me tod pra cy. 

BE ATA WAR D+ GA
kie row nik Dzia !u Pro mo cji MiPBP

w B# dzi nie

Z ,YCIA
BIBLIOTEK

10 lat Fo rum Bi blio te ka rzy Sa mo rz" do wych
Po wia tu B! dzi$ skie go

Bi blio te ka otwar ta na zmia ny

VI Fo rum Bi blio te ka rzy Sa mo rz% do wych Po wia tu B# dzi$ skie go (16–17 IX 2010)
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X Fo rum Bi blio te ka rzy Sa mo rz% do wych Po wia tu B# dzi$ skie go (13 XI 2014). Ga la „X lat Bi blio te ki Po wia to wej” by !a oka zj% do na gro dze nia szcze gól -
nie ak tyw nych bi blio te ka rzy (17 IX 2010).
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I ba #a mi si$ za baw na Me cha no fak tu ra

Ar tu ra Za ga jew skie go, w któ rej au tor
„prze #o %y#” na d&wi$ ki (kon kret -
nie – mo to rycz ne ci' gi brzmie( per ku -
syj nych) za sa d$ kon struk cjo ni zmu ma -
lar skie go oraz Kwin tet na klar net
i kwar tet smycz ko wy naj m#od szej
uczest nicz ki fe sti wa lu Jo an ny Szy ma li
(ubie g#o rocz nej ab sol went ki ka to wic kiej
Aka de mii Mu zycz nej), uj mu j' cy tym,
co nie gdy) na zy wa no „zdro wiem”,
czy li na tu ral no )ci' in wen cji i nar ra cji. 

Fe sti wal, któ ry re pre zen to wa# ogól -
nie bar dzo wy so ki po ziom kom po zy tor -
ski i wy ko naw czy, ob ser wo wa #o wie lu
twór ców, kry ty ków mu zycz nych oraz
licz na pu blicz no)*.

Re ci tal Paw !a Wa ka re ce go

Przed ostat ni' kwiet nio w' !ro d" M#o -
dych w NO SPR (21 kwiet nia) wy pe# -
ni# re ci tal Paw #a Wa ka re ce go, wspó# or -
ga ni zo wa ny przez In sty tu cj$ „Si le sia”.
Pia ni sta – fi na li sta ostat nie go Mi$ -
dzy na ro do we go Kon kur su Pia ni stycz -
ne go im. F. Cho pi na, obec nie kon cer -
tu j' cy w )wie cie wir tu oz i pe da gog
Aka de mii Mu zycz nej w Byd gosz czy,
za pre zen to wa# Kar na wa# op. 9 Schu -
man na oraz sze reg utwo rów Cho pi na.
In ter pre ta cj$ Kar na wa #u ce cho wa# roz -
mach i ró% no rod no)* emo cji: od sub -
tel ne go li ry zmu we frag men tach Kar -
na wa #u ta kich jak Chia ri na czy Aveu,
po przez %ar to bli wo)* (per fek cyj nie za -
gra ne Re con na is san ce oraz Pan ta lon
et Co lom bi ne) do ro man tycz ne go wy -
bu chu (Cho pin). Do bór utwo rów Cho -
pi na w dru giej cz$ )ci re ci ta lu ujaw nia#
po dob n' in ten cj$ – do si$ gni$ cia skraj -
nie ró% no rod nych od cie ni mu zycz nej
eks pre sji. Cz$)* t$ roz po cz$ #o wy ko na -
nie Nok tur nu Es -dur op. 55 nr 2, uka -
zu j' ce utwór w wy sub tel nio nej, wr$cz
oni rycz nej sza cie d&wi$ ko wej. Na -
st$p nie s#u cha li )my 4 Ma zur ków op. 24,
po trak to wa nych przez pia ni st$ ja ko
czte ry su ge styw ne, „na ry so wa ne” gi$t -
k' kre sk' ob ra zy: „rzew ny” (g -moll
nr 1), „skocz ny” (C -dur), „we so #y” (As -
-dur) i „na mi$t ny” (b -moll). Na strój
ostat nie go z ma zur ków prze d#u %y #o
wy ko na nie Pre lu dium cis moll op. 28
nr 2 oraz Nok tur nu e -moll op. 72 nr 2.
Na ko niec us#y sze li )my po ry wa j' c' in -
ter pre ta cj$ Po lo ne za fis -moll op. 44. Za -
gra# go Pa we# Wa ka re cy z ogrom nym
za an ga %o wa niem, w )wiet nych tem -
pach, ale czy sto i za cho wa niem pre cy -
zji wy ko na nia szcze gó #ów, co uchro ni -
#o go od po pad ni$ cia w fa na tyzm,
cz$ sto spo ty ka ny u pia ni stów nie do sta -
tecz nie ro zu mie j' cych Cho pi na i da j' -
cych si$ je go po lo ne zom „po rwa*”.
Za chwy co na pu blicz no)* wy pro si #a
od ar ty sty dwa bi sy: us#y sze li )my jesz -
cze Walc cis -moll op. 64 nr 2 oraz
Ma zu rek B -dur op. 7 nr 1. 

MAG DA LE NA DZIA DEK

ci sta Bar tosz Pa can, pia ni )ci Mar cin
Ko ziak i Piotr Sa #aj czyk, akor de oni )ci
Ma ciej Fr'c kie wicz i Ma rek An dry sek,
)pie wacz ka Li dia Jo va no vi*) no we
(b'd& pierw szy raz wy ko ny wa ne w kra -
ju) utwo ry pol skich kom po zy to rów.
By #o ich a% 28, re pre zen tu j' cych ró% ne
kie run ki, od post mo der ni zmu i po st-
a wan gar dy do neo -neo kla sy cy zmu i ró% -
nych in nych od mian kon ser wa ty zmu. 

Nie za wie dli mi strzo wie: utwór
Krzysz to fa Mey era Mu zy ka $wia t#a
i pó# cie nia op. 118 fra po wa# nie zwy kle
wy szu ka n' gr' brzmie(, uk#a da j' c'
si$ w pi$k nie za kom po no wa ny fresk
d&wi$ ko wy. Zbi gniew Bar giel ski przed -
sta wi# Hie ro fa ni" 2, hoj nie si$ ga j' c'
po brzmie nia per ku syj ne i ze sta wia j' -
c' je w czy tel ne war stwy. Mo na do lo gia
na kwar tet smycz ko wy Ra fa #a Au gu sty -
na oka za #a si$ atrak cyj nie na pi sa nym
zbio rem mi nia tur na wi' zu j' cych do ba -
ro ko wej idei ksi'g, czy te% „ogro dów”
mu zycz nych. III Kon cert na tr%b k"
i or kie str" Han ny Ku len ty przy niós# s#u -
cha czom mo% li wo)* (za pro jek to wa n'
przez kom po zy tor k$) prze by wa nia
w „spi ra li cza su”, a przede wszyst kim
upew ni# o jej ta len cie do prze my)l ne -
go de kon stru owa nia zna nych mo ty -
wów i brzmie(.

W)ród utwo rów na pi sa nych przez
m#od szych twór ców za pa mi$ ta #am
przede wszyst kim Mu qar ny as PRA -
SQU ALA, )wiet nie na pi sa n' mu zy k$
na sze)* grup in stru men tal nych roz -
miesz czo nych prze strzen nie, a da -
lej – er schal len (co zna czy: „roz brzmie -
wa*”) An drze ja Kwie ci( skie go na
kon tra bas i or kie str$ – utwór roz gry wa -
j' cy si$ na gra ni cy d&wi$ ku i ci szy, pe -
#en in try gu j' cych efek tów i fra pu j' cy
pod wzgl$ dem dra ma tur gicz nym. Do tej
sa mej ka te go rii d&wi$ ko -ci szy na le %a -
#o Sfex na akor de on i wio lon cze l$ Ja na
Du szy( skie go – dla od mia ny sta tycz ne,
wr$cz pro wo ku j' ce bra kiem „ener gii ki -
ne tycz nej”, jak by si$ wy ra zi# sta ry
Kurth. Z utwo rów ener gicz nych po do -

Go "cie z War sza wy w NO SPR

11 kwiet nia wy st' pi# w Sa li Ka me ral -
nej NO SPR ze spó# Kwa dro fo nik, któ -
ry od kil ku lat pod bi ja pol sk' i za gra -
nicz n' pu blicz no)* gra j'c utwo ry
ory gi nal nie skom po no wa ne, b'd& w#a -
sno r$cz nie za aran %o wa ne na dwa for -
te pia ny i per ku sj$ – ta ki jest bo wiem
sk#ad ze spo #u. Gra w nim du et pia ni -
stów: Emi lia Si tarz i Bar t#o miej W' sik
oraz dwo je per ku si stów: Mag da le na
Kor dy la si( ska i Mi #osz P$ ka la. M#o dzi
mu zy cy ma j' w do rob ku wy st$ py
w naj lep szych )wia to wych sa lach, na -
gra ne p#y ty; w bie %' cym ro ku zo sta li
uho no ro wa ni Pasz por tem Po li ty ki. Nic
wi$c dziw ne go, %e na ich nie dziel nym
wy st$ pie w ra mach cy klu Re ci ta le Mi -
strzow skie zja wi# si$ kom plet pu blicz -
no )ci, mi mo – %e jak pod s#u cha #am 
– obok w Spodku od by wa# si$ rów no -
cze )nie wa% ny mecz, bo daj %e te ni so wy.
Kwa dro fo nik two rzy aran %a cje na po -
gra ni czu mu zy ki kla sycz nej i po pu lar -
nej, bli ski jest mu nurt fol ko wy, ale nie
stro ni od wy ra fi no wa ne go re per tu -
aru XX -wiecz ne go. 

Na pro gram ka to wic kie go wy st$ pu
z#o %y #y si$ au tor skie opra co wa nia
dwóch ba le tów: Har na sie Szy ma now -
skie go i !wi" to wio sny Stra wi( skie go,
któ re znaj d' si$ na ko lej nej p#y cie
Kwa dro fo ni ku. Zw#asz cza dru gi utwór
spraw dzi# si$ w wer sji for te pia no wo -
-per ku syj nej – nie utra ci# nic ze swej
„dzi ko )ci” i „pry mi ty wi zmu”, a zy ska#
jesz cze na b#y sko tli wej wir tu oze rii.
Po do ba #o si$ rów nie% pu blicz no )ci
opra co wa nie Wa ria cji we d#ug Pa ga ni -
nie go Wi tol da Lu to s#aw skie go, któ re za -
brzmia #o ja ko „prze ryw nik” mi$ dzy
ba le ta mi. Par ti$ per ku sji do kom po no -
wa #a do Wa ria cji… wy bit na pol ska
kom po zy tor ka per ku sist ka Mar ta Pta -
szy( ska. Na bis za gra li ar ty )ci frag ment
Ra ve low skiej su ity Ma mer l’Ois, udo -
wad nia j'c, %e po tra fi' si$ wczu* w sub -
tel ny kli mat baj ko wy rów nie do brze, jak
w or gia stycz n' ryt mi k$ Stra wi( skie go. 

VI Fe sti wal Pra wy ko na#

Ty dzie( pó& niej (17 kwiet nia) roz po -
cz'# si$ w NO SPR trzy dnio wy Fe sti wal
Pra wy ko na( „Pol ska Mu zy ka Naj now -
sza”. Ju% po raz szó sty Na ro do wa Or -
kie stra oraz czo #o we )l' skie ze spo #y: Ze -
spó# +pie wa ków Mia sta Ka to wi ce
„Ca me ra ta Si le sia”, Or kie stra Ka me ral -
na mia sta Ty chy „Au kso”, Or kie stra
Mu zy ki No wej i Kwar tet +l' ski pre zen -
to wa #y z udzia #em zna ko mi tych dy ry -
gen tów (Ale xan der Hu ma la, Jo se Ma -
ria Flo ren cio, Ma rek Mo), An na
Szo stak, Szy mon By wa lec) i so li stów
(m.in. tr$ bacz Mar co Bla auw, skrzy pek
Szy mon Krze szo wiec, wio lon cze li )ci
To masz Strahl i Mag da le na Bo ja no wicz,
kon tra ba si sta Da rio Cal de ro ne, klar ne -
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Mu zeum Ar chi die ce zjal ne 
w no wej od s!o nie

Miesz cz! ce si" od po nad trzy dzie stu

lat przy uli cy Wi ta Stwo sza w Ka to wi -

cach Mu zeum Ar chi die ce zjal ne od

20 ma ja te go ro ku pre zen to wa# b" dzie

no we otwar cie sta $ej eks po zy cji po %wi" -
co nej daw nej i no wej sztu ce sa kral nej. 

Wiel ce za s$u &o ne dla 'l! ska mu zeum

wraz ze sw! Ga le ri! Sztu ki Wspó$ cze -

snej „Fra An ge li co” sta no wi! wa& ny

punkt na ma pie dzie dzic twa kul tu ro we -

go re gio nu. Przez te la ta do ko ny wa $o si"
tu wie le nie zwy kle wa& nych wy da rze(
ar ty stycz nych, któ rych uczest ni ka mi

by li naj zna ko mit si %l! scy ar ty %ci.

Zw$asz cza lata 80. mi nio ne go wie ku by -

$y „z$o tym okre sem” ga le rii, kie dy to

swo je prze my %le nia na te mat war to %ci

pre zen to wa li nie po kor ni wów czas ma -

la rze, gra fi cy, rze) bia rze czy twór cy pla -

ka tów. Z ko lei w sa lach mu ze al nych kró -

lo wa $a %l! ska rze) ba go tyc ka – uro kli wa,

nie po wta rzal na. Do dat ko wym ak cen tem

mu ze al nych wn"trz by $y kon cer ty or ga -

ni zo wa ne tu od lat przez nie stru dzo n!
w upo wszech nia niu i pro mo cji mu zy ki

In sty tu cj" „Si le sia”. Wraz z no wym

otwar ciem za go %ci tu po now nie. Ju& za -

po wia da ny jest kon cert in au gu ru j! cy

cykl mu zycz nych wie czo rów z udzia $em

zna ko mi tych kla we sy ni ste ki El& bie ty

Ste fa( skiej i Ma ri ko Ka to oraz gra j! cej

na skrzyp cach ba ro ko wych Aga ty

Sa pie chy. Kon cer ty wy pe$ ni! utwo ry

von Bi be ra, Ja na Se ba stia na Ba cha,

Scar lat tie go, Mo zar ta i wie lu in nych

kom po zy to rów. 

Dy rek tor Mu zeum Ar chi die ce zjal ne -

go ks. dr Le szek Ma ków ka mó wi, &e
dzi" ki no wej aran &a cji wy staw sta $ych

za ist nie je mo& li wo%# pre zen ta cji ko -

lek cji sztu ki wspó$ cze snej: sztu ki sa kral -

nej, gra fi ki i pla ka tu re li gij ne go. – Chce -

my po ka za# in ne ob li cze %l! skie go

mi kro ko smo su, po nad wszel k! w!t pli -

wo%# ko ja rz! ce go si" w Pol sce z prze -

my s$em i ci"& k! pra c!. W$a %nie w tym

miej scu po wsta $y nie zwy k$e %wia dec twa

wia ry oraz po szu ki wa( %wia ta prze kra -

cza j! ce go zmy s$o we do %wiad cze nie. 

Z ko lei ku stosz cze ka j! cej na otwar -

cie wy sta wy Ma$ go rza ta Meh lich tak ko -

men tu je eks po zy cj" sta $!: – Naj cie -

kaw sz! cz"%# no wej eks po zy cji sta no wi

do tych czas nie pre zen to wa ne no wo &yt -

ne ma lar stwo eu ro pej skie, b" d! ce cz" -
%ci! ko lek cji b$. ks. Emi la Szram ka.

W%ród nich miej sce na wy sta wie zna la -

z$y ta kie ob ra zy jak po wsta $y w XVI wie -

ku w We ne cji ob raz „'wi" ta ro dzi na ze

%w. *u cj!” czy ob raz au tor stwa Ja na

Breu ghel’a Ak sa mit ne go pt. „Od po -

czy nek 'wi" tej Ro dzi ny”. Szcze gól n!
ozdo b! jest da to wa ny na 1515 rok ry -

su nek – pro jekt do ar ra su Prze ka za nie

klu czy %w. Pio tro wi au tor stwa Ra fa ela

San ti”.

Z nie cier pli wo %ci! za tem ocze ku je my

no we go otwar cia Mu zeum Ar chi die ce -

zjal ne go – nie zmien ne ist nie j! ce go

pod tym sa mym ad re sem.

WIE S!A WA KO NO PEL SKA Je
dn

ym
 z

da
ni

em

! Otwar ty ple ner fo to gra ficz no – te atral ny,

dzia !a nia hap pe nin go we oraz czy ta nie per for ma -

tyw ne frag men tów dzien ni ków au tor stwa Ta de -

usza Kan to ra to dzia !a nia przy go to wa ne przez

Cen trum Sce no gra fii Pol skiej Od dzia! Mu zeum

"l# skie go w ra mach ob cho dów set nej rocz ni cy

uro dzin ar ty sty.

!Ka wia ren ka Kul tu ral no -Li te rac ka Bi blio te -

ki "l# skiej za pra sza !a na in au gu ra cyj ne spo tka nie

z Ar ka diu szem $aw ry wia% cem, fo to re por te rem

„Dzien ni ka Za chod nie go” i wspó! pra cow ni kiem

mie si&cz ni ka „"l#sk”. w ra mach cy klu „Wy wia dy

Zbi gnie wa Ku cza”.

! Mu zeum "l# skie by !o or ga ni za to rem wy -

sta wy „Abo ut” – eks pe ry men tu do ty cz# ce go

sce no gra fii – pla sty ki sce nicz nej „opo wie dzia -

nej od no wa” – sce no gra fii au tor stwa jed ne go

ar ty sty wi dzia nej przez in ne go twór c& i przed -

sta wio nej w utwo rze wi deo, a uczest ni ka mi 

jej by !o czte rech pro jek tan tów m!o de go po ko -

le nia. Ka mi la Polívková, Lu cia 'kandíková,

Ma rek Cpin i An tonín 'ilar wspó! pra cu j# cy

z naj wi&k szy mi cze ski mi te atra mi, a tak (e 

re ali zu j# cy mi w!a sne pro jek ty zwi# za ne 

z me dia mi, spo !e cze% stwem, si te spe ci fic, mo -

d# itp. 

Pod pa tro na tem „"l# ska”

Tychy. Sztu ka w prze strze ni mia sta

Ty chy. Sztu ka w prze strze ni mia sta to ty tu$ wy -
sta wy w Mu zeum Miej skim w Ty chach, któ r# od 16
ma ja mo% na ogl# da& w Daw nej M$ó tow ni (ul. Ka -
to wic ka 9).

W czerw cu uka %e si' tak %e ob szer na pu bli ka -
cja au tor stwa Pa try ka Oczkio pod tym sa mym ty -
tu $em.

Wy sta wa oraz ksi#% ka sta no wi# pod su mo wa -
nie in ten syw nych ba da( do ty cz# cych sztu ki
w prze strze ni miej skiej Ty chów, pro wa dzo nych
przez Mu zeum. Przed si' wzi' cie sta no wi pierw -
sze tak wni kli we i do g$'b ne uj' cie te ma tu.

Wy sta wa przed sta wia ró% no rod ne prze ja wy
sztu ki, wspó$ two rz# ce kra jo braz Ty chów na prze -
strze ni kil ku ostat nich dzie si' cio le ci. Po cz#w szy
od po mni ków po wsta( czych z okre su 20-le cia mi' -
dzy wo jen ne go XX wie ku, a% po czas obec ny. Jest
to swo ista w' drów ka po przez zmie nia j# ce si' kie -
run ki i sty le w sztu ce, a jed no cze )nie re alia spo $ecz -
ne i po li tycz ne.  

Na eks po zy cji za pre zen to wa ne zo sta $y pro jek -
ty oraz do ku men ta cja fo to gra ficz na dzie$ z za kre -
su rze* by, ma lar stwa mo nu men tal ne go oraz ma -
$ej ar chi tek tu ry – za rów no tych ist nie j# cych, jak
i nie prze trwa $ych do dnia dzi siej sze go. Mo% na za -
po zna& si' ze wst'p ny mi kon cep cja mi oraz re ali -
za cja mi ta kich ar ty stów jak, m.in.: Au gu styn Dyr -
da, Ste fan Bo rz'c ki, An to ni Haj dec ki, Je rzy
No wa kow ski, Jó zef S' kow ski, To masz We nklar,
Fran ci szek Wy le %uch, An na Szpa kow ska -Ku -
jaw ska i Ewa Su ro wiec -Bu trym. 

W prze strze ni eks po zy cyj nej s# rów nie% pre zen -
to wa ne trzy ma te ria $y fil mo we zre ali zo wa ne spe -
cjal nie na po trze by wy sta wy. S# to wy po wie dzi Au -
gu sty na Dyr dy, An drze ja Czy %ew skie go oraz
To ma sza We nkla ra na te mat sztu ki w prze strze ni
miej skiej Ty chów. 

Wy sta wie to wa rzy szy sze reg cie ka wych spo tka(.
W)ród nich s# spo tka nia po )wi' co ne za gad nie niom
sztu ki w prze strze ni mia sta z udzia $em uzna nych ar -
ty stów, ar chi tek tów, hi sto ry ków sztu ki: prof. Ewy
Cho jec kiej, dr hab. Ir my Ko zi ny, dr Ma rii Li pok -
-Bier wia czo nek, prof. Jó ze fa S' kow skie go, prof. Je -
rze go No wa kow skie go, !u kasza !y du cha, Ma riu -
sza Cho dor ka, To ma sza We nkla ra, Sta ni s$a wa
Ruk szy, Mar ty Frej, To ma sza Ko si( skie go, Mar ci -
na Go $' biew skie go, Ada ma Ma zu ra.

CO" na pol ska nu t&

Z oka zji ju bi le uszu 70-le cia Ope ry "l# skiej,
8 czerw ca br., za pre zen to wa ny b' dzie in sce ni zo wa -
ny kon cert z pol sk# mu zy k# chó ral n# a cap pel la,

na któ ry z$o %# si' kom po zy cje wiel kich mu zy -
ków – kom po zy to rów pol skich – po cz#w szy od re -
ne san su a% po kom po zy cje wspó$ cze sne.  W pro -
gra mie kon cer tu us$y sze& b' dzie mo% na m.in.
pi'k ne pol skie ma dry ga $y o te ma ty ce mi $o snej oraz

wzo ro wa n# na s$yn nej „La Gu er re” Cle men ta Ja -
ne qu ina „Pie)( Ro ko szan Ze brzy dow skie go”; utwo -
ry lub opra co wa nia naj wy bit niej szych kom po zy to -
rów pol skich: Ka ro la Szy ma now skie go, Sta ni s$a wa
Wie cho wi cza, Ka zi mie rza Se roc kie go, Fe lik sa No -
wo wiej skie go, Ja na i Ta de usza Ma kla kie wi czów,
Krzysz to fa Pen de rec kie go, An drze ja Ko szew skie -
go, w tym wy bit nych kom po zy to rów zwi# za nych
z Zie mi# "l# sk#: Hen ry ka Mi ko $a ja Gó rec kie go,
Jó ze fa "wi dra, Wi tol da Sza lon ka. W pro gra mie kon -
cer tu znaj d# si' rów nie% opra co wa nia utwo rów lu -
do wych lub kom po zy cje in spi ro wa ne folk lo rem – su -
ity pie )ni kur piow skich, Su it' Oraw sk# lub
in spi ro wa ne pie )nia mi na Noc "w. Ja na so bót ko we
)piew ki; za brzmi# te% opra co wa nia na chór pie )ni
Fry de ry ka Cho pi na, kom po zy cje do tek stów Ada -
ma Mic kie wi cza, Ju lia na Tu wi ma, Emi la Ze ga d$o -
wi cza, Win cen te go Po la i in nych, prze bo je in spi ro -
wa ne pio sen ka mi z lat dwu dzie stych w opra co wa niu
W$o dzi mie rza Szo$ ty si ka czy pio sen ki z Ka ba re tu
Star szych Pa nów w opra co wa niu An drze ja Bo rzy -
ma.

Ma! go rza ta La za rek w ga le rii „Ate neum”

„"wie %o ma lo wa ne” to ty tu$ wy sta wy ma lar stwa
Ma$ go rza ty La za rek, na któ r# za pra sza$ "l# ski Te -
atr Lal ki i Ak to ra „Ate neum” 

Ma$ go rza ta La za rek uko( czy $a stu dia na ka to wic -
kim Wy dzia le Gra fi ki Aka de mii Sztuk Pi'k nych
w Kra ko wie w 1987 ro ku, uzy sku j#c dy plom w pra -
cow ni pro jek to wa nia gra ficz ne go prof. To ma sza
Ju ry oraz – do dat ko wy, na gro dzo ny me da lem – w pra -
cow ni ma lar stwa prof. Jac ka Ry ka $y. 

Pra co wa $a w li ceum pla stycz nym, by $a gra fi -
kiem w „Su per Expres sie”, pu bli ko wa $a m.in.
na $a mach „Ga ze ty Wy bor czej”, „New swe eka”
i „Two je go Sty lu”. Upra wia gra fi k' pro jek to w#,
ma lar stwo, ilu stra cj' i ry su nek. Wy cho wa na
na „Szpil kach” i „Prze kro ju” upodo ba $a so bie
szcze gól nie ry su nek sa ty rycz ny.

Mo zai ka na bu dyn ku Te atru Ma $e go w Ty chach.

Pro jekt: Ja nusz W$o dar czyk. Re ali za cja: Ja nusz

W$o dar czyk i Fran ci szek Wy le &uch, 1964
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!Na spo tka nie z fo to gra fi! „Wo kó" Wiel ka no cy”
au tor stwa An to nie go Kre isa, Ar ka diu sza #aw ry -
wia$ ca, Mar ci na Gór skie go i Jó ze fa Wol ne go za pra -
sza" od dzia" %l! ski Zwi!z ku Pol skich Ar ty stów Fo to -
gra fi ków. 

! Mu zeum w Cho rzo wie za pra sza "o na spo tka nie
z cy klu „Gra ni ce hi sto rii – Hi sto ria bez gra nic”, pod -
czas któ re go wy k"ad Pier rot. O nie uga szo nym pra gnie -

niu mi !o "ci po pro wa dzi" dr Ja cek Ku rek.
! W Ga le rii Za Szy b! Miej skie go Do mu Kul tu ry

„D!b” w Ka to wi cach od by "a si& wy sta wa fo to gra fii
An to nie go Kre isa pt. „Pej za' bez po (red ni. Opo wie (ci
ca me ry ob scu ra”. 

! „El' bie ta$ ski Lon dyn” – mi nispek takl po etyc -
ki z wier sza mi Wi tol da Tu ran ta w in ter pre ta cji
Ka ta rzy ny Poj dy by" pre zen to wa ny w ka to wic kiej ka -
wiar ni „O’joj!”. 

! Miej ski Dom Kul tu ry „Po "u dnie” w Ka to wi cach
za pra sza" na wy sta w& gra fik Jo an ny Piech.

!W Miej skiej Bi blio te ce Pu blicz nej w Ru dzie %l! -
skiej – Wir ku od by "a si& pro mo cja ksi!' ki Bar ba ry
i Ada ma Pod gór skich pt. „Pa tro ni le (nych ost& pów”
o (wi& tych pa tro nach le (nic twa i my (li stwa

! Pa ra fia ewan ge lic ka w Ka to wi cach za pra sza "a
na na bo 'e$ stwo z oka zji in au gu ra cji IV Eku me nicz -
ne go Ty go dnia Bi blii oraz Sym po zjum Bi blij ne, któ -

re od by "o si& w au li „Par nas sos” Bi blio te ki %l! skiej,
w cza sie któ re go zo sta "y wy g"o szo ne wy k"a dy: prof. dr.
hab. An drze ja Klu czy$ skie go „Eks tre mal na de mo kra -
cja we d"ug ksi& gi Je re mia sza” oraz „Go (cin no() re ali -
za cj! Bo 'e go na ka zu” ks. dr. Ma cie ja Ba siu ka.

! Ja kie ta jem ni ce skry wa" nie ist nie j! cy ju' Ma "y
Wer sal? Gdzie mie (ci" si& pa "ac Pau li num? Ja kie hi -
sto rie s! zwi! za ne z wi ze run ka mi hra bi ny In gi Hoh -
mann? Od po wie dzi na te oraz wie le in nych py ta$ szu -
ka no pod czas spo tka nia z au to ra mi mo no gra fii
„Zam ki i pa "a ce %l! ska. Dzie dzic two – to' sa mo() – ary -
sto kra cja” w Bi blio te ce Mu zeum %l! skie go w Ka to -
wi cach.

Ma za so b! wie le wy staw in dy wi du al nych
i zbio ro wych w kra ju i za gra ni c! (w ga le riach i mu -
ze ach fran cu skich, bel gij skich, nie miec kich czy w" -
gier skich); jej pra ce po dzi wia# mo$ na w ko lek cjach
na ca %ym &wie cie. Zdo by %a wie le na gród i wy ró$ -
nie', rów nie$ za pra ce ma lar skie (np. Grand Prix
w kon kur sie ka to wic kie go Okr" gu ZPAP „Pra ca
Ro ku 2009”), ale to am bit ny $art i sa ty ra, in spi ro -
wa ne cz" sto kul to wym ju$ „Hu mo rem ze szy tów
szkol nych”, dru ko wa nym we wspo mnia nym
„Prze kro ju” przy nio s%y ar ty st ce chy ba naj wi" cej suk -
ce sów. Za cz" %o si" od na gro dy g%ów nej w Ogól no -
pol skim Bien na le Ry sun ku Stu denc kie go w Ka to -
wi cach. Od lat zwi! za na z Mi" dzy na ro do w!
Wy sta w! „Sa ty ry kon” w Le gni cy by %a jej lau re at -
k! 13 ra zy, w ro ku 2013 otrzy ma %a Grand Prix.

W Ga le rii Ate neum ar tyst ka po ka za %a tro ch" sta -
rych i tro ch" no wych – „&wie $o ma lo wa nych” ob -
ra zów.

Pla ka ty Star czew skie go

Ga le ria Art No va2 ZPAP w Ka to wi cach pre zen -
to wa %a wy sta w" pla ka tów Ar tu ra Star czew skie go
(1935-2010). 

Ar ty sta stu dio wa% w 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 z wy ró$ nie niem otrzy ma% w 1966 r.
Od 1973 r. zwi! za ny z Wy dzia %em Pe da go gicz no -
-Ar ty stycz nym Uni wer sy te tu (l! skie go, kie row nik
Za k%a du Wie dzy Wi zu al nej, For mo wa nia Oto cze -
nia i Gra fi ki. Pro fe sor. Przez wie le lat kie ro wa% Ka -
te dr! Pro jek to wa nia Gra ficz ne go w In sty tu cie
Sztu ki na cie szy' skim Wy dzia le Ar ty stycz nym Uni -
wer sy te tu (l! skie go w Ka to wi cach. Pre zen to wa%
swo je gra fi ki i pla ka ty na po nad 120 wy sta wach in -
dy wi du al nych i zbio ro wych w kra ju i za gra ni c!.
Lau re at licz nych na gród i wy ró$ nie'. Cz%o nek pol -
skich i mi" dzy na ro do wych sto wa rzy sze' ar ty -

stycz nych i na uko wych. Zaj mo wa% si" wie dz! wi -
zu al n! b" d! c! pod sta w! sys te ma ty zo wa nia j" zy ka
ró$ nych dzie dzin dzia %a' ar ty stycz nych.

O Na gro d& Sce no gra ficz n! 
im. Je rze go Mo ska la

Cen trum Sce no gra fii Pol skiej Od dzia% Mu zeum
(l! skie go w Ka to wi cach za pra sza sce no gra fów i ko -
stiu mo lo gów do udzia %u w kon kur sie o Na gro d"
Sce no gra ficz n! im. Je rze go Mo ska la. Naj lep sze pra -
ce zo sta n! za pre zen to wa ne na eks po zy cji to wa rzy -
sz! cej Fe sti wa lo wi No wej Sce no gra fii we wrze -
&niu 2015 ro ku, a na zwy ci"z c" cze ka na gro da
pie ni"$ na oraz mo$ li wo&# na wi! za nia wspó% pra cy
z za wo do wy mi sce na mi. 

W kon kur sie mo g! uczest ni czy# li cen cja ci i dy -
plo man ci wy$ szych uczel ni ar ty stycz nych w dzie -
dzi nie sce no gra fii te atral nej, fil mo wej i ko stiu mu
z lat 2014-2015. W od r"b nej ka te go rii zo sta n! przy -
zna ne rów nie$ na gro dy za sce no gra fie zre ali zo wa -
ne w la tach 2010-2015. Pra ce, któ re spe% ni! wy ma -
ga nia kon kur so we oraz zdo b" d! uzna nie ju ry,
zo sta n! po ka za ne na wy sta wie „Wy mia ry sce no gra -
fii” w prze strze niach sie dzi by Mu zeum (l! skie go
w Ka to wi cach przy ul. T. Do bro wol skie go 1. 

Zwy ci"z ca kon kur su oprócz na gro dy pie ni"$ nej
ma szan s" roz po cz!# wspó% pra c" z pro fe sjo nal ny -
mi te atra mi. 

Pro jek ty do za pre zen to wa nia na wy sta wie wraz
z wy pe% nio n! kar t! zg%o sze nia na le $y prze sy %a# dro -
g! elek tro nicz n! do 15 czerw ca 2015 ro ku na ad -
res kon kurs@sce no gra fia -pol ska.pl. 

Ma lar stwo Be aty W! sow skiej

W Ga le rii Miej skie go Do mu Kul tu ry w Mi ko -
%o wie mo$ na ogl! da# ma lar stwo Be aty W! sow skiej.
Wy ró$ nia j! ca si" ko lo rem twór czo&# jest pró b! po -
ka za nia po zy tyw nych stron ota cza j! ce go nas &wia -
ta. Na pa wa j! ce opty mi zmem ob ra zy za wsze przy -
ci! ga j! uwa g" wie lu mi %o &ni ków sztu ki.

Be ata W! sow ska stu dio wa %a wAka de mii Sztuk
Pi"k nych w Kra ko wie, na Wy dzia le Gra fi ki w Ka -
to wi cach, w pra cow niach ma lar stwa: pro fe so ra Je -
rze go Du dy -Gra cza oraz pro fe so ra Ma cie ja Bie nia -
sza oraz pro jek to wa nia gra ficz e go ksi!$ ki
w pra cow ni pro fe so ra Ada ma Romaniu ka. Dy plom
uzy ska %a w1985. W 1986 ro ku by %a sty pen dyst k!
Mi ni stra Kul tu ry i Sztu ki. Upra wia ma lar stwo.

Zre ali zo wa %a po nad 50 wy staw in dy wi du al -
nych. Uczest ni czy %a w bli sko 70 pre zen ta cjach w wy -
sta wach zbio ro wych w kra ju i za gra ni c!. By %a go -
&ciem kra jo wych i mi" dzy na ro do wych ple ne rów
ma lar skich. Jest dar czy' c! wie lu fun da cji i au kcji
ma lar stwa m.in.: Au kcja Pol skiej Sztu ki w No wym
Yor ku, „Go du la Ho pe”, „Bli) nie mu swe mu…”. We -
d%ug jej po my s%u re ali zo wa ny jest pro jekt ar ty stycz -
ny Ak cja Sztu ki oraz pro jek tu Zie lo na O& 2.0.

Jest cz%on kiem Zwi!z ku Pol skich Ar ty stów Pla -
sty ków. Jej pra ce znaj du j! si" w zbio rach in sty tu cji,
mu ze ów oraz osób pry wat nych w kra ju i za gra ni c!.

Pa mi& ci Wil hel ma Blan dow skieg o

Je den z naj bar dziej ory gi nal nych oby wa te li
w hi sto rii Gli wic: gór nik, re wo lu cjo ni sta, po dró$ -
nik i ba dacz hi sto rii na tu ral nej Au stra lii, fo to -
graf – nie spo koj ny du chem Wil helm von Blan dow -

ski, 161 lat te mu, 18 kwiet nia 1854 ro ku, po d%u -
go trwa %ych sta ra niach za in au gu ro wa% dzia %al no&#
Mu zeum Hi sto rii Na tu ral nej w Mel bo ur ne, obej mu -
j!c sta no wi sko je go pierw sze go ku ra to ra i or ga ni -
za to ra wy praw ba daw czych. Owa in sty tu cja, ufun -
do wa na przez rz!d sta nu Wik to ria, trwa do dnia
dzi siej sze go, &wiad cz!c nie zbi cie, $e wy si% ki pod -
j" te przez przy by %e go z Gli wic naAn ty po dy Blan -

dow skie go mia %y sens, a ich re zul ta ty s! roz wi ja -
ne przez ko lej ne po ko le nia na tu ra li stów ba da j! cych
pi! ty kon ty nent. 

Mu zeum w Gli wi cach ufun do wa %o ta bli c" pa mi" -
ci von Blan dow skie go, któ ra zo sta %a od s%o ni" ta
na ka mie ni cy przy uli cy Ban ko wej 4, w któ rej w la -
tach 1860-1873 von Blan dow ski miesz ka% i pro wa -
dzi% fo to gra ficz ne ate lier. Pro jekt ta bli cy Mu zeum po -
wie rzy %o Krzysz to fo wi Nit scho wi – rze) bia rzo wi,
pro fe so ro wi Aka de mii Sztuk Pi"k nych w Kra ko wie. 

Pod zna kiem ro man ty zmu i wir tu oze rii

W pro gra mach mu zycz nych kon cer tów or ga ni -
zo wa nych w kwiet niu przez In sty tu cj" Pro mo cji
i Upo wszech nia nia Mu zy ki „Si le sia” zna la z%y si"
po zy cje z kr" gu ro man ty zmu i ro man tycz nej wir -
tu oze rii. Ta ar cy cie ka wa epo ka mu zycz na, cha rak -
te ry zu j! ca si" nie zwy k%! uczu cio wo &ci!, emo cjo -
na li zmem czy bra wu ro w!, kunsz tow n! gr! lub
&pie wem, by %a re pre zen to wa na przez kom po zy cje
mi strzów tam tych cza sów m.in. Fe ren ca Lisz ta, Fry -
de ry ka Cho pi na, Nic colò Pa ga ni nie go, Ro ber ta
Schu man na, Fran za Schu ber ta.

Kon cer ty od by wa %y si" w stu diu kon cer to we go
Pol skie go Ra dia, gdzie wy st! pi %a Ewa Bie gas
wraz z klar ne ci st! Ro ma nem Wi dasz kiem i pia ni -
st! Grze go rzem Bie ga sem. Wy st! pi li tak $e w ra -
mach cy klu „Ma mo, ta to chod) my na kon -
cert!” – Ma% go rza ta Woj cie chow ska na skrzyp cach,
Mal wi na Wy bor ska na al tów ce, Piotr Gach na wio -
lon cze li i Ma rek Ro ma now ski na kon tra ba sie.
Cykl ten do fi nan so wa %o Mi ni ster stwo Kul tu ry
i Dzie dzic twa Na ro do we go, a Ho no ro wy Pa tro nat
ob j!% Pre zy dent Mia sta Ka to wi ce. 

W sa li Par nas sos Bi blio te ki (l! skiej za pre zen -
to wa li si" Voy tek Pro nie wicz (skrzyp ce) oraz Woj -
ciech Wa le czek (for te pian). Na to miast w MDK „Ko -
szut ka” za brzmia %o akor de ono we Sy me trio, a w sa li
ka me ral nej NO SPR wy st! pi% lau re at ostat niej edy -
cji Kon kur su Cho pi now skie go – Pa we% Wa ka re cy.

Ta bli ca upa mi!t nia j" ca Wil hel ma von -Blan dow skie go

Be ata W" sow ska, W au re oli bu tel ki

Ma# go rza ta La za rek, „Ha# da”
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BIELSKO-BIA!A
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Za miast idio tów
Sta ni s!aw Lem wy zna! kie dy", #e do pó -

ki nie ko rzy sta! z In ter ne tu, nie wie -

dzia!, #e na "wie cie jest ty lu idio tów. Pa -

ra fra zu j$c s!o wa wiel kie go mi strza li te -

ra tu ry, mo# na za uwa #y%, #e do pó ki nie by -

!o Kra kow skie go Sa lo nu Po ezji An ny

Dym nej, nikt nie mia! po j& cia, #e w Cze -

cho wi cach -Dzie dzi cach jest ty lu mi !o "ni -

ków po ezji. 

Pod czas ju bi le uszu dzie si& cio le cia

Kra kow skie go Sa lo nu Po ezji w Miej skim

Do mu Kul tu ry w Cze cho wi cach -Dzie dzi -

cach 13 mar ca br., aby wy s!u cha% wier -

szy Wi s!a wy Szym bor skiej w in ter pre ta -

cji An ny Dym nej i Ra fa !a Sa wic kie go,

przy by !o oko !o 350 osób. Sa la ki na

„'wit” wy pe! ni !a si& nie mal do ostat nie -

go miej sca. Co praw da zja wi li si& tak #e
lu dzie z Biel ska -Bia !ej, Ty chów, Pszczy -

ny i oko li cy, ale wi&k szo"% sta no wi li

miesz ka( cy gro du nad Wi s!$. Przy by li nie

tyl ko, aby prze #y% pi&k no s!ów ostat niej

pol skiej no blist ki. Cz&"% wi dzów po fa ty -

go wa !a si& za pew ne z sym pa tii dla za !o -

#y ciel ki Kra kow skie go Sa lo nu Po ezji,

zw!asz cza #e pod czas trwa nia ju bi le -

uszo wej im pre zy mo# na by !o ku pi% po pro -

mo cyj nej ce nie ksi$# k& El# bie ty Ba nie wicz

pt. „Dym na”. 

An na Dym na i Ra fa! Sa wic ki w cza sie

in ter pre ta cji tek stów pod kre "la li dys -

kur syw ny i dia lo go wy cha rak ter po ezji

Wi s!a wy Szym bor skiej, szcze gól nie d!u# -
szych form, ta kich jak po emat „Roz mo -

wa z ka mie niem”. W an trak tach mu zycz -

nych wy st$ pi! pia ni sta Je rzy Owczarz.

Na szcz& "cie nie mal nie by !o wpa dek,

o co – wbrew po zo rom – nie jest trud no.

Pod czas jed ne go z ubie g!o rocz nych Sa -

lo nów w Biel sku -Bia !ej pe wien miej sco -

wy ak tor wie lo krot nie by! upo mi na ny

przez Je rze go Kron hol da, kie dy prze ina -

cza! trud niej sze s!o wa po ety.

W ci$ gu dzie si& cio let niej przy go dy ze

s!o wem na sce nie cze cho wic kiej es tra dy

po ja wia li si& zna ni nie tyl ko w do rze czu

gór nej Wi s!y cze cho wi cza nie – Bar ba ra

Bie la czyc, Te re sa Bu dzisz -Krzy #a now ska,

Bo le s!aw Fo lek, Ja dwi ga Gry gier czyk,

Gra #y na Krza now ska, Piotr Ma cha li ca

czy Woj ciech Myr czek. Dla te go w cza sie

ju bi le uszo we go wy st& pu g!os za bie ra -

li – oprócz An ny Dym nej, Ra fa !a Sa wic -

kie go i go spo da rza im pre zy Bo le s!a wa

Fol ka – tak #e „Mu zycz ne Anio !y Sa lo nu”:

Gra #y na Krza now ska i Bar ba ra Bie la -

czyc. Cze cho wic ki bard i wspó! or ga ni za -

tor Fe sti wa lu Po ezji S!o wia( skiej Ry szard

Gra jek za pre zen to wa! oko licz no "cio wy

wiersz. Ju bi le uszo wy Sa lon wzbo ga ci !y
wy sta wy fo to gra fii, ksi$ #ek, pa mi$ tek

oraz ku li nar ne nie spo dzian ki.

An na Dym na  – jak zwy kle – ema no wa -

!a do brem: cier pli wie pod pi sy wa !a
wszyst kie ksi$# ki t!u mom wiel bi cie li po -

ezji oraz jej oso bo wo "ci. Wy ko na niem

ory gi nal nej for my gra ficz nej w kro ni ce

wy da rze( kul tu ral nych Biel ska -Bia !ej

i oko li cy ar tyst ka za spo ko i!a na wet ocze -

ki wa nia wy bred ne go biel skie go kro ni ka -

rza An drze ja Ziom ka. 

To by !y chwi le z po ezj$, któ re le cz$.
Mi& dzy in ny mi le cz$ z uza le# nie nia od In -

ter ne tu. I od idio tów… 

JAN PI CHE TA

! „Z mi nu ty na go dzi n!” to ty tu" sin gla

Pio tra Wró bla – wo ka li sty biel skie go ze spo "u
„Aku rat” – za po wia da j# ce go al bum pt. „Ty i Ja

i $wiat” (pre mie ra w ma ju 2015 r.).

! Po nad trzy ty si# ce prac przy s"a no na mi! -
dzy na ro do wy kon kurs or ga ni zo wa ny przez DK

W"ók nia rzy i SFR z oka zji pi!% dzie si# tej rocz -

ni cy „uro dzin” Bol ka i Lol ka. 

! 26 mar ca w sie dzi bie Biel skie go Sto wa rzy -

sze nia Ar ty stycz ne go Te atr Grodz ki od by "o si!
spo tka nie za "o &y ciel skie Ko mi te tu Bu do wy Te -

atru Spo "ecz no 'ci Lo kal nej, któ re za mie rza

prze kszta" ci% (za ok. 1,5 mln z") bu dy nek daw -

nej bra kar ni w te atr dla nie pe" no spraw nych. 

! Od 13 do 16 kwiet nia od by" si! XVI Mi! -
dzy na ro do wy Fe sti wal Mu zy ki Sa kral nej na Pod -

be ski dziu „Sa crum in Mu si ca”. 

! 14 kwiet nia w Ga le rii $ro do wisk Twór czych

otwar to wy sta w! II Mi! dzy na ro do we go Bien na -

le Pla ka tu Biel sko -Bia "a 2015 „Có& nam po praw -

dzie?”

! Szy mon Bro da przed sta wi" frag men ty swej

pro zy 16 kwiet nia w biel skim Klu bie Na uczy cie la. 

! 17 kwiet nia w Te atrze Pol skim w Biel sku -

-Bia "ej od by "a si! pre mie ra „Lal ki” wg B. Pru -

sa w ada pta cji Ar tu ra Pa "y gi i re&. Ane ty Gro -

szy( skiej. 

! 21 kwiet nia w Ksi#& ni cy Be skidz kiej od by -

"a si! pro mo cja to mu Kry sty ny Krzy &a now skiej -

-Na stul czyk „I w"os ma swój cie(”. 

! 24 kwiet nia w biel skim Aqu arium gra "o trio

gi ta rzy sty ba so we go Ro ber ta Szew czu gi. 

! 3 ma ja w wie ku 90 lat zmar "a w War sza -

wie uro dzo na w Bia "ej Kra kow skiej po et ka

Mie czy s"a wa Bucz ków na – &o na Mie czy s"a wa

Ja stru na i mat ka To ma sza Ja stru na. 

! „Mi cha" Ca "a: Me tro po lia” to ty tu" wy sta -

wy w ga le rii fo to gra fii B&B w Biel sku -Bia "ej, któ -

ra trwa "a do 5 ma ja. 

! 6 ma ja w Ga le rii Biel skiej BWA od by" si!
wy k"ad Ka ro la Ko mo row skie go pt. „Fo to gra fia

po In ter ne cie”. 

40 lat mi n! "o

Do ro bek czter dzie sto le cia pre zen to wa! w Ga -
le rii Biel skiej BWA na wy sta wie pt. „Roz mo -
wa” uro dzo ny w Prze my "lu bielsz cza nin Ja nusz
Kar bow ni czek. Ar ty sta od 1977 ro ku jest pe da -
go giem w ma cie rzy stej Aka de mii Sztuk Pi#k -
nych w Ka to wi cach, obec nie pro fe so rem zwy -
czaj nym w Ka te drze Ma lar stwa. Pro wa dzi
tam au tor sk$ pra cow ni# ry sun ku. Pod czas
wer ni sa %u 17 kwiet nia pierw szy rek tor ka to wic -
kiej ASP, tak %e bielsz cza nin, prof. Mi cha! Kli"
ujaw ni!, %e jest dum ny, i% uczel nia ma tak wspa -
nia !e go pe da go ga jak Ja nusz Kar bow ni czek. Dy -
rek tor ka BWA Aga ta Smal cerz twier dzi, %e twór -
czo"& ar ty sty mo% na usy tu owa& po mi# dzy
sztu k$ kon tem pla cji a eks pre sjo ni zmem. Je go
ob ra zy, wy sma ko wa ne ko lo ry stycz nie, g!# bo -
ko po ru sza j$, od no sz$ si# do pro ble mu ludz kiej
kon dy cji, sta no wi$ re flek sj# nad prze mi ja -
niem. Od 21 do 28 kwiet nia Ja nusz Kar bow ni -
czek pro wa dzi! w BWA warsz ta ty ry sun ku. 

Zna ko mi te ki no

Wi dzo wie XVII Prze gl$ du Fil mo we go
„Ki no na Gra ni cy” (od 28 kwiet nia do 3 ma ja
w Cie szy nie i Cze skim Cie szy nie) by li za chwy -
ce ni. Po do ba !a si# nie tyl ko nie zwy k!a spraw -
no"& or ga ni za cyj na eki py po my s!o daw czy ni
im pre zy, po lo nist ki Jo lan ty Dy go", ale i – jak
zwy kle – zna ko mi ty re per tu ar. Zo ba czy li "my
sze"& fil mo wych re tro spek tyw, dwa cy kle te ma -
tycz ne, prze gl$d cze skich, pol skich i s!o wac kich
no wo "ci, a tak %e fil mo we nie spo dzian ki z W# -
gier i Ukra iny. Bo ha te ra mi re tro spek tyw by li
ak to rzy: Ka ta rzy na Fi gu ra, Emília Vá'áry ová

i Bo lek Polívka, re %y se rzy: Mar cin Krzysz ta -
!o wicz i Sta ni slav Párnick( oraz sce na rzy sta
Ludvík A'ke na zy. Ogl$ da li "my cie ka wy dla ko -
ne se rów cykl pod na zw$ „Sto krot ki. Ki no
ko biet w ki ne ma to gra fii cze cho s!o wac kiej”.
Bielsz cza nie z du %ym za in te re so wa niem
przy j# li cykl pre zen tu j$ cy twór czo"& ar ty stów
ze Stu dia Fil mów Ry sun ko wych. Dzie ci mo g!y
ogl$ da& przy go dy „Bol ka i Lol ka” W!a dy s!a -
wa Neh re bec kie go czy „Rek sia” Le cho s!a wa
Mar sza! ka, a do ro "li pro duk cje dla wi dow ni do -
ro s!ej. Za pre zen to wa no twór czo"& jed ne go z naj -
wa% niej szych o"rod ków ani ma cji pol skiej, m.in.
mniej zna ne szer szej pu blicz no "ci fil my Mar ka
Bur dy, Ma ria na Cho ler ka, An drze ja Cze czo ta, Jó -
ze fa )wiert ni, Sta ni s!a wa Dul za, An ny Ka szu -
by -D#b skiej, Mi ro s!a wa Ki jo wi cza, Zdzi s!a wa
Ku d!y, Alek san dry Ma gnu szew skiej -Oczko,
W!a dy s!a wa Neh re bec kie go, Alek san dra Oczko,
An drze ja Orze chow skie go, Ja na Pe try szy na,
Bro ni s!a wa Ze ma na czy Je rze go Zit zma na.
Wprzy sz!ym ro ku fe sti wal osi$ gnie pe! no let nio"&. 

Li te ra ci do piór!

Ju% po raz 33. od b# dzie si# naj star szy pol ski
Prze gl$d Dzie ci# cej i M!o dzie %o wej Twór czo -
"ci Li te rac kiej LI PA pod pa tro na tem pre zy den -
ta Biel ska -Bia !ej. Od 19 edy cji im pre za ma cha -
rak ter ogól no pol ski i mo g$ w niej bra& udzia!
ucznio wie szkó! pod sta wo wych, gim na zjal nych
i "red nich z ca !e go kra ju. Te ma ty ka i ro dzaj
li te rac ki utwo rów s$ do wol ne, a ilo"& prac ogra -
ni czo na do sze "ciu tek stów. W wy pad ku utwo -
rów pro za tor skich lub dra ma tycz nych ob j# to"&
prze sy! ki ogra ni czo no do sze "ciu stron znor ma -
li zo wa ne go ma szy no pi su. Wa run kiem udzia !u jest
na de s!a nie sa mo dziel nie na pi sa nych utwo rów
(ni gdzie do t$d nie pu bli ko wa nych) w trzech eg -
zem pla rzach (na pi sa nych na kom pu te rze lub ma -
szy nie do pi sa nia). Utwo ry na le %y opa trzy&
s!ow nym go d!em (pseu do ni mem); to sa mo go -
d!o na le %y wpi sa& do kar ty zg!o sze nia, któ r$ mo% -
na po bra& ze stro ny in ter ne to wej. Ter min nad sy -
!a nia prac wraz z kar ta mi zg!o sze nia up!y wa
19 czerw ca 2015 r. Utwo ry na le %y prze s!a&
pod ad re sem: Spó! dziel cze Cen trum Kul tu ry
„Best” przy SM „Z!o te *a ny”, 43-300 Biel sko -
-Bia !a, ul. Ju trzen ki 22 z do pi skiem „Li pa” 2015”.
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7 kwiet nia 2015. Otwar cie wy sta wy Ja nu sza

Kar bow nicz ka pt. „Roz mo wa” w Ga le rii Biel -

skiej BWA. Na zdj& ciu od le wej: Ja nusz Kar bow -

ni czek i Mi cha! Kli".

Zdzi s!aw Ku d!a (z le wej), Jo lan ta Dy go"
i An drzej Orze chow ski pod czas Ki na na Gra ni cy

28 kwiet nia 2015 r.
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! Za gra li: klub Ru ra – Sku bas, Do mo we Me -
lo die; MDK – Vo lo dia, Su per pa! ka, La dy Pank;
OPK Gau de Ma ter – KK Blu es Band, Krzy siek
Nied" wiec ki, Pa we! #o wic ki; Te atr from Po -
land – KAT&Ro man Ko strzew ski, Lao Che, Ko -
niec $wia ta; Fil har mo nia – Hey, Czer wo ne
Gi ta ry; Mu zycz na Me ta – Ar tur Ga dow ski,
Ania Ru so wicz; plac Bie ga% skie go – Do na tan
i Cleo; Re stau ra cja Sztucz ka – Mi cha! Gasz;
Ha la Spor to wa – Skal do wie.

! Wy sta wia li: Wej &ciów ka – Wie s!aw Li pec -
ki; Art -Fo to w ROK -u – !nie nie San dry Wo" niak
i Kon ra da Grzyb ka; OPK „Gau de Ma ter”
– Jazz &… fo to gra fie Ane ty Za lej skiej i Ja nu sza
Ró 'a% skie go.

! W Sa li Ry cer skiej na Ja snej Gó rze Per "y
mu zy ki ja sno gór skiej z udzia !em skrzyp ka
Zbi gnie wa Pli cha.

! W klu bie Ru ra zor ga ni zo wa no za wo dy
w in ter pre ta cji tek stu, czy li Czy ta nie z prze szko -

da mi.
! W ROK -u przy po mnia no fil my To ma sza

Ba gi% skie go.
! W Czy tel ni Ko mi ków CPM -u w ra mach ak -

cji Po_czy taj! od by !o si( spo tka nie z Ja ku bem
Woy na row skim, au to rem Mar twe go se zo nu,
opo wie &ci gra ficz nej na pod sta wie tek stów Bru -
no na Schul za.

! W OKF „Ilu zja” prze gl)d po fe sti wa lo wy 12.
Mul ti me dia Hap py End Fe sti wal Fil mów Opty -
mi stycz nych.

! Z oka zji Mi( dzy na ro do we go Dnia Osób
z Ze spo !em Do wna Fun da cja Ocza mi 
Bra ta przy go to wa !a hap pe ning Ste reo ty py

na stos po !) czo ny z tra dy cyj nym to pie niem
Ma rzan ny.

Cz( sto cho wia nie gó r)!

36. Ogól no pol ski Kon kurs Po etyc ki im. Ha li ny
Po !wia tow skiej w ka te go rii Po de biu cie wy gra "a
po raz pierw szy od wie lu lat cz# sto cho wian ka Ma" -
go rza ta Ja nu szew ska, ab sol went ka pe da go gi ki
na Uni wer sy te cie War szaw skim, na gra dza na i wy -
ró$ nia na w wie lu kon kur sach.

W tym ro ku wp"y n# "o 413 ze sta wów i 2065 wier -
szy ("%cz nie w obu ka te go riach), tak $e z za gra ni -
cy – USA, An glii i Fran cji. Dru g% na gro d# w ka -
te go rii Po de biu cie ode bra "a Ma ria &y wic ka -Luck ner
z War sza wy, trze ci% – Do ro ta Ryst z War sza wy.
W ka te go rii De biut zwy ci# $y "a Klau dia Piesz czoch
z Pa ry $a, dru g% na gro d# przy zna no Mag da le nie
Sa noc kiej ze Szcze cin ka, trze ci% – To ma szo wi
Du szy' skie mu ze Z"o to ryi.

Nie by" to jed nak je dy ny mar co wy suk ces cz# -
sto chow skich ar ty stów. Z oka zji Mi# dzy na ro do we -
go Dnia Te atru w Ka to wi cach wr# czo no Z"o te
Ma ski. W!ród no mi no wa nych zna le( li si# wszy scy
ak to rzy wy st# pu j% cy w Sprze daw cach gu mek
Ha no cha Le vi na: Aga ta Ocho ta -Hu ty ra, Mi cha"
Ku la oraz An to ni Rot. Z"o t% Ma sk# otrzy ma"
Mi cha" Ku la (tak $e za Gra ba rza w Ham le cie,
do sko na "y epi zod cha rak te ry stycz ny). Do dat ko wo
Ma ciej Pó" to rak za ro l# Ham le ta ode bra" Na gro d#
Dzien ni ka Te atral ne go im. Zbi gnie wa Gru cy, prze -
zna czo n% dla m"o dych ak to rów.

Ju bi le usz Fil har mo nii

Pierw szy kon cert sym fo nicz ny po od zy ska niu
nie pod le g"o !ci od by" si# w Cz# sto cho wie 2 mar ca,
a or ga ni za cj% ze spo "u za j%" si# mi# dzy wo jen ny pe -
da gog, dy ry gent oraz ani ma tor $y cia mu zycz ne go,
Edward M% ko sza. Mu zy cy wy st# po wa li m.in.
w Te atrze Miej skim, w ki nie Wol no!) oraz w te re -
nie, a praw dzi wa sa la kon cer to wa zo sta "a od da na
do u$yt ku do pie ro w 1965 ro ku, w Do mu Kul tu ry
Fil har mo nia. Or kie stra otrzy ma "a ran g# Fil har -
mo nii w 1976 ro ku, gdy Cz# sto cho wa zo sta "a
mia stem wo je wódz kim. Z oka zji ju bi le uszu 70-le -
cia 20 mar ca br. od by" si# uro czy sty kon cert. Przy -
go to wa no do sko na "y pro gram mu zycz ny oraz na -
gro dzo no d"u go let nich pra cow ni ków.

Mu zy cy wy ko na li uwer tu r# do ope ry Ka ro la Kur -
pi' skie go Dwie chat ki, kom po zy to ra zwa ne go
pol skim Ros si nim, któ rym za chwy ca" si# m.in.
Yehu di Me nu hin, po emat sym fo nicz ny Zyg mun ta
No wa kow skie go Step op. 66 oraz Har na sie Ka ro -
la Szy ma now skie go. Par ti# Jont ka za !pie wa" jak dwa
la ta te mu na Wa we lu Se ba stian Kar piel -Bu "ec ka z to -
wa rzy sze niem ka pe li gó ral skiej. W kon cer cie !pie -
wa ków z Col le gium Can to rum wspo ma ga" Chór
Fil har mo nii *ódz kiej (kie ro wa ny przez Da wi da
Be ra). Ca "o !ci% dy ry go wa" dy rek tor ar ty stycz ny
Fil har mo nii cz# sto chow skiej, Adam Klo cek.

Kon cer to wi to wa rzy szy "a wy sta wa fo to gra fii Zbi -
gnie wa Bur dy oraz pre zen ta cja pa mi% tek po Bro -
ni s"a wie Hu ber ma nie, pa tro nie Fil har mo nii, w!ród

któ rych znaj do wa "y si# m.in.: ksi%$ ka na pi sa na przez
skrzyp ka Zjed no czo na Eu ro pa, z de dy ka cj% dla He -
le ny Bie drzyc kiej oraz ich wspól ne zdj# cie. Z oka -
zji ju bi le uszu Wan da Mal ko, pe da gog mu zycz ny
oraz ba dacz ka hi sto rii cz# sto chow skie go $y cia
mu zycz ne go przy go to wa "a ksi%$ k# pt. 70 lat Or kie -
stry Sym fo nicz nej w Cz! sto cho wie. Fil har mo nia
Cz! sto chow ska im. Bro ni s"a wa Hu ber ma na
w la tach 1945–2015.

Hi sto ria ju raj skich ple ne rów

W Sa li Go be li no wej po ka za no efek ty 40. Ogól -
no pol skie go Ple ne ru Ma lar skie go Ju raj ska Je sie#,
któ re go ko mi sa rzem by "a Bar ba ra Szyc. Wzi# "o
w nim udzia" 20 ar ty stów z Cz# sto cho wy, Gli wic,
Opo la i Kielc, m.in. Ali cja Na dol ska, Ce cy lia
Szer sze', Alek san dra Ba nek, Agniesz ka Mi tu ra -Ba -
gi' ska, Kry sty na Szwaj kow ska, Bar ba ra Cho wa' -
ska -Naj wer, Te re sa Paw "ow ska, To masz A. Man, Ra -
fa" Cier pia"…

By "a to tak $e oka zja do !wi# to wa nia ju bi le uszu.
Pierw szy ple ner or ga ni zo wa li w 1975 ro ku Ade la
Wi !niew ska, Je rzy Fi lip Sztu ka oraz Ste fan Cha -
brow ski, ale ci% g"o!) im pre zie za pew ni li nie tyl ko
ar ty !ci, ale tak $e ów cze !ni urz#d ni cy, m.in. Jó zef
Dro sik z urz# du wo je wódz kie go w Cz# sto cho wie.
Wy sta wa po ka zy wa "a wi#c dwa ob li cza ple ne -
rów – ar ty stycz ne efek ty oraz kro ni kar skie za pi sy
spo tka'.

WAn tre so li zna la z"y si# wy daw nic twa po ple ne -
ro we, znacz ki, frag men ty kro nik, gdzie dow cip nie
ko men to wa no wy da rze nia i oczy wi !cie uzu pe" nio -
no je za baw ny mi ry sun ka mi, ka ry ka tu ra wy ko na na
przez Agniesz k# &mu dzi' sk%, fo to gra fie. Na I pi# -
trze do mi no wa "y pra ce wy ko na ne pod czas ple ne rów,
m.in. Prze mi ja nie z Bo bo lic Ali cji Na dol skiej
(1975), za mek w Ogro dzie' cu wi dzia ny oczy ma
Ce cy lii Szer sze' (1978), ale rów nie$ pra ce Je rze go
Du dy -Gra cza (Pej za$ 1983), Sa bi ny Lon ty, Ja na +wi -
der skie go, Sta ni s"a wa Ba tru cha, S"a wo mi ra Ma zu -
sia, Sta ni s"a wa Ta bi sza, Fran cisz ka Ma !lusz cza ka.

Pra ce nie tyl ko do ku men to wa "y zmia n# tech nik
i warsz ta tu po szcze gól nych ar ty stów, ale rów nie$
hi sto ri# Ju ry Kra kow sko -Cz# sto chow skiej, jej
daw n% ar chi tek tu r# i spo sób $y cia miesz ka' ców…

Cy fro wo o &wie cie i kul tu rze wspó! cze snej

Od 17 kwiet nia do ko' ca czerw ca w Art -Fo to
w ROK mo$ na ogl% da) pra ce na de s"a ne
na XVIII Mi# dzy na ro do wy Kon kurs Cy fro wej
Kre acji CY BER FO TO. Po ka za no 130 prac 48 au -
to rów z 54 bio r% cych udzia" w kon kur sie (295 prac).
W tym ro ku nie by "o wpraw dzie go !ci z za gra ni -
cy, ale w!ród cie ka wych i ró$ no rod nych pro po zy -
cji do brze za pre zen to wa li si# cz# sto cho wia nie.

Cz"on ko wie ju ry: Krzysz tof Ju rec ki (prze wod -
ni cz% cy), Jo lan ta Ry cer ska, Kry sty na Ma" go rza -
ta Do "ow ska oraz S"a wo mir Jo d"ow ski przy zna li
na st# pu j% ce na gro dy i wy ró$ nie nia: pierw sz% na -
gro d# otrzy ma "a Pau li na Sta sik z Ka' czu gi za cykl
Kul tu ryst ki kul tu ry, II – Adam Mar kow ski z Cz# -
sto cho wy za pa ra do ku men tal ny cykl Za gu bio ne
i od na le zio ne, Obiek ty i Na de sz"o ju tro, III – Mag -
da le na Sam bor ska za tryp tyk P"e% do mnie ma na.
Wy ró$ nio no rów nie$ pra ce Na ta lii Za kroc kiej
z War sza wy, Ma" go rza ty Ko za kow skiej z Cz# sto -
cho wy oraz Ja na Zy cha z Kra ko wa.

Na wy sta wie mo$ na zo ba czy) tak $e pra ce in nych
cz# sto cho wian: Ja ro s"a wa Du ma' skie go, An drze -
ja Ze mbi ka, Je rze go Pi wo war skie go, Pio tra Hal te -
ra, Wik to ra Sta sia ka, Ewy La tos, co !wiad czy
o si le na sze go !ro do wi ska fo to gra fi ków.
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Pro jekt „Ha# ka!” roz po cz$ ty!

Ha li na Po &wia tow ska jest naj bar dziej zna -
n' po et k' uro dzo n' i wy cho wa n' w Cz! sto -
cho wie. Nic dziw ne go, $e mia sto z tak wiel k'
pie czo "o wi to &ci' pie l! gnu je pa mi!% o niej
i przy po mi na jej twór czo&% li te rac k'. W tym
ro ku, z oka zji 80. rocz ni cy uro dzin, któ ra przy -
pa da 9 ma ja, przy go to wa no pro jekt „Ha& ka.
Po &wia tow ska in art, czy li kon kur sy, kon cer -
ty wy sta wy. Wy da rze nia za pla no wa ne na ca -
"y rok ru szy "y 20 mar ca.

Bi blio te ka Pu blicz na im. dra W. Bie ga# skie -
go roz po cz! "a pierw szy week end z Po &wia tow -
sk' roz strzy gni! ciem kon kur su pla stycz ne go dla
dzie ci na naj "ad niej sz' za k"ad k! do ksi'$ ki,
a po po "u dniu za pro si "a cz! sto cho wian na roz -
mo w! prof. El$ bie ty Hur nik (AJD Cz! sto cho -
wa) z prof. Gra $y n' Bor kow sk' (IBL PAN),
au tor k' ksi' $ek i ar ty ku "ów o Ha li nie Po &wia -
tow skiej (m.in. pu bli ka cji „Nie roz wa$ na i nie -
ro man tycz na. O Ha li nie Po &wia tow skiej)”.
Gra $y na Bor kow ska opo wia da "a o swo im spo -
tka niu z twór czo &ci' po et ki, za wo do wym i pry -
wat nym, od kry wa "a za le ty fe mi ni stycz nej lek -
tu ry, po zwa la j' cej za ak cep to wa% od r!b no&%
twór czo &ci Po &wia tow skiej i in nych ko biet pi -
sz' cych, jak by tro ch! wbrew upo wszech nio ne -
mu przez m!$ czyzn mo de lo wi po ezji.

Roz ma wia no tak $e o bio gra fii Ha& ki, re la -
cjach z mat k', któ re kszta" to wa "y jej sto su nek
do &wia ta, lu dzi, a tak $e cie le sno &ci. Mat ka,
Sta ni s"a wa My go wa, wspie ra "a cór k! w cho -
ro bie, ani mu j'c jej dzia "a nia – pi sa nie wier -
szy oraz pod trzy my wa nie zna jo mo &ci. To ona
przy czy ni "a si! do de biu tu po et ki, pro wa dzi -
"a dom otwar ty, sta j'c si! nie ja ko „pro jek tant -
k' jej in tym no &ci”, a w cza sie po by tu w Ame -
ry ce cier pli wie prze pi sy wa "a jej li sty,
zmie nia j'c na g"ów ki i roz sy "a j'c do wszyst kich
ad o ra to rów i zna jo mych.

Spo tka nie by "o wi!c nie tyl ko oka zj' do za -
po zna nia si! z po ezj' Po &wia tow skiej, ale rów -
nie$ za chwy ce nia si! jej wo l' $y cia wbrew oko -
licz no &ciom. W&ród pu blicz no &ci obec na by "a
m.in. prof. Ma ria Na si# ska, po lo nist ka z I LO
im. Ju liu sza S"o wac kie go, na uczy ciel ka m"od -
szej sio stry Ha li ny Po &wia tow skiej i przy ja ció" -
ka Lud mi "y Mar ja# skiej.

Dzie# pó( niej w Mi! dzy na ro do wym Dniu
Po ezji Cz! sto cho wa nie mal prze kszta" ci "a
si! w mia sto po etów. Po po "u dniu w Te atrze
im. Ada ma Mic kie wi cza od by "a si! ga la fi na -
"o wa 36. Ogól no pol skie go Kon kur su Po etyc -
kie go im. Ha li ny Po &wia tow skiej, ale ju$
od ra na dla wszyst kich za in te re so wa nych
po ezj' od by wa "y si! warsz ta ty i spo tka nia z ju -
ro ra mi. W tym ro ku na de s"a ne ze sta wy oce nia -
li: Ju sty na Bar giel ska, Grze gorz Jan ko wicz
oraz Mar cin Ze ga d"o. Ga l! u&wiet ni" kon cert
Ja nu sza Rad ka i je go in ter pre ta cje wier szy cz! -
sto cho wian ki.

W po "u dnie z Ra tu szo wej wie $y za bi "o ser -
ce Po &wia tow skiej, cho re, ale prze pe" nio ne mi -
"o &ci' (d(wi!k za re je stro wa ny zo sta" w cza sie
ba da#), a po et ka od czy ta "a swój wiersz
„Pod u&miech ni! tym zie le ni' drze wem kasz -
ta nu”. O zmro ku po sta% 17-let niej dziew czy -
ny po ja wi "a si! na mu rze ka mie ni cy przy Al.
NMP 4, gdzie ro dzi na po et ki miesz ka "a w cza -
sie II woj ny &wia to wej, a po tem od by "o si! noc -
ne zwie dza nie I LO im. Ju liu sza S"o wac kie go.

Co jesz cze przed na mi? Cykl kon kur sów dla
szkó", film bio gra ficz ny Mi cha "a Tka czy# skie -
go, a tak $e od mie nia na na wie le spo so bów
twór czo&% Po &wia tow skiej… W pro jek cie
uczest ni cz' nie mal wszyst kie in sty tu cje kul tu -
ry – OPK „Gau de Ma ter”, Mu zeum Cz! sto -
chow skie (w tym Dom Po ezji – Mu zeum Ha -
li ny Po &wia tow skiej), Bi blio te ka Pu blicz na im.
dra W. Bie ga# skie go, Szko "a Pod sta wo wa nr 8
jed na z dwóch w Pol sce no sz' cych imi! cz! -
sto cho wian ki, OKF, Cz! sto chow ski Te atr Ta# -
ca, Re gio nal ny O&ro dek Kul tu ry… 

Wszyst ko po to, by pod trzy ma% pa mi!%
o po et ce.

JO AN NA KOT KOW SKA
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Ode sz!a pa ni Ma ria 

od po etów

Kie dy wspo mi nam po !e gna nie „Ma rii

od po etów” po wra ca j" wer sy z „Zie mi ja -

#o wej” Tho ma sa S. Elio ta – Naj okrut niej -

szy mie si"c to kwie cie$. Wy wo dzi z nie !y -

wej zie mi #o dy gi bzu… Ma ria Wojt czak

by #a le ka rzem me dy cy ny, wspó# two rzy #a
brze sk" „So li dar no%&”, an ga !o wa #a si'
w spra wy spo #ecz ne, krze wi #a idee sa mo -

rz"d no %ci, pe# ni"c funk cje rad nej Brze gu

i sej mi ku wo je wódz twa opol skie go

za wsze by #a bli sko lu dzi ze %ro do wisk kul -

tu ry. W dzia #al no %ci pu blicz nej przy %wie -

ca #a jej idea pra cy na rzecz do bra wspól -

ne go, prze strze ga #a wy so kich stan dar dów

etycz nych, nie go dzi #a si' na za w#asz cza -

nie prze strze ni oby wa tel skiej przez tych,

któ rzy co raz cz' %ciej przy cho dzi li do sa mo -

rz" du „aby co% ugra&”. Kie dy stan zdro -

wia ogra ni cza# ko lej ne po la ak tyw no %ci

upo mi na #a si' o wa! ne spra wy dla miesz -

ka$ ców swo je go mia sta, pu bli ku j"c za an -

ga !o wa ne fe lie to ny i ar ty ku #y na #a mach

lo kal nej pra sy. – By #a le ka rzem dusz, do -

war to %cio wa #a roz ko #a ta ne ser ca, mó wi #a,

!e by nie prze sta wa&, bo wszyst ko ma swój

sens. Wy sta wia #a nam re cep tu r' na do bry

lek prze ciw ko z#u %wia ta, prze ciw ko k#ót -

niom i wa %niom w %ro do wi sku li te rac kim

oraz w na szych ro dzi nach – wspo mi na #a
Ro ma na Wi' cza szek pre zes Brze skie go

Klu bu Li te rac kie go. Po za me dy cy n" i sa -

mo rz" dem te ry to rial nym, wiel k" pa sj"
pa ni Ma rii by #a li te ra tu ra. Wspie ra #a
dzia #al no%& sto wa rzy sze$ spo #ecz no -kul tu -

ral nych, a szcze gól nie go r" co dzia #a nia

ani ma tor skie i twór cze m#o de go po ko le nia,

dla te go Sto wa rzy sze nie (y wych Po etów

w do wód uzna nia przy zna #o swo jej pa tron -

ce ty tu# Ho no ro we go Cz#on ka. Pod czas ko -

lej nych edy cji Na jaz du Po etów na Za mek

Pia stów )l" skich wspó# two rzy #a do br"
au r' te go wy da rze nia, wów czas miesz ka -

nie pa ni Ma rii, zna nej z go %cin no %ci i ser -

ca dla ar ty stów, za mie nia #o si' w sa lon

li te rac ki. Po eci z ró! nych stron Pol ski i Eu -

ro py czy ta li wier sze, dys ku to wa li o prze -

k#a dach i no wych to mi kach przy sto le

okry tym bia #ym ob ru sem, wo kó# któ re go

roz ta cza# si' aro mat ka wy i do mo wych wy -

pie ków. Spo tka nia z twór ca mi owo co wa -

#y na pó# kach go spo dy ni ko lej ny mi ksi"! -
ka mi z de dy ka cja mi i no wy mi ob ra za mi

na %cia nach. Je den z nich – por tret „Ma -

rii od po etów” Zbysz ka Kre so wa te go

to wa rzy szy# nam w ka pli cy. Do pie ro

po %mier ci do wie dzie li %my, !e pi sa #a wier -

sze, przez wie le lat skry wa #a to w ta jem ni -

cy. Na za ko$ cze nie ce re mo nii Cór ki po !e -

gna #y Mat k' jej w#a snym, przej mu j" cym

wier szem o zni ka j" cym !y ciu. Ten nie zwy -

k#y po etyc ki de biut sta# si' ko d" ziem skiej

dro gi oso by szla chet nej i od wa! nej. Pa ni

Ma ria od po etów za pew ne te raz si' ga

po to mi ki w nie bie skim sa lo nie, do któ re -

go ode szli ju! wcze %niej po eci – zna jo mi

i przy ja cie le: Wie s#aw Ma lic ki, Zyg munt

Dmo chow ski, Ma rian na Bo cian, Gu staw

Saj dok, Wil helm Prze czek, Jan Pysz ko, An -

drzej Pa #osz, Ma rek Jo d#ow ski… Kie dy ju!
po wszyst kim z ogro du cie ni od cho dzi #em

opu sto sza #" ale j", wiatr za ko #y sa# #o dy ga -

mi bzów za kwi ta j" cych ki %cia mi bia #e go

kwie cia.

JA NUSZ WÓJ CIK

! W Mu zeum Czy nu Po wsta! cze go w Gó rze
"w. An ny uru cho mio no wy sta w# cza so w$ „Tak
p%a ci Pol ska – Hen ryk S%a wik”, po "wi# co n$ lo -
som i dzia %al no "ci Hen ry ka S%a wi ka – uczest ni -
ka trzech po wsta! "l$ skich, dzia %a cza ple bi scy -
to we go, dzien ni ka rza i dzia %a cza po li tycz ne go
PPS.

! Na wy sta wie „Eks li bri sy Ja na Paw %a II ze
zbio rów Krzysz to fa &wi ta %y” w ga le rii Wo je wódz -
kiej Bi blio te ki Pu blicz nej w Opo lu, mo' na by %o
obej rze( ar ty stycz ne zna ki gra ficz ne w%a sno "ci
ksi$' ki, z któ rych pod czas swe go pon ty fi ka tu ko -
rzy sta% Jan Pa we% II. 

! Pre zen ta cja ksi$' ki „Ma %a Za g%a da” An ny
Jan ko z udzia %em au tor ki od by %a si# w Miej skiej
Bi blio te ce Pu blicz nej w Opo lu, spo tka nie pro wa -
dzi% Woj ciech Bo no wicz z „Ty go dni ka Po wszech -
ne go”.

! Bar t%o miej Trzos, m%o dy opol ski twór ca gra -
fik i pla ka tów, za pre zen to wa% swo je pra ce na wy -
sta wie „Re ma ster – edy cja li mi to wa na” w ga le -
rii „Pierw sze Pi# tro” ZPAP w Opo lu.

! „&l$sk w 'y ciu i twór czo "ci Ja na D%u go -
sza” to ty tu% ogól no pol skiej kon fe ren cji na uko -

wej, któ ra od by %a si# w Mu zeum &l$ ska Opol -
skie go.

! W Cen tral nym Mu zeum Je! ców Wo jen nych
)am bi no wi ce -Opo le od by %o si# spo tka nie z dr. Ja -
ku bem *a kiem au to rem ksi$' ki „Nie wal czy li dla
sie bie. Po wo jen na ody se ja 2. Kor pu su Pol skie go”.

! Re pre zen ta cyj ny Ze spó% Ar ty stycz ny Woj -
ska Pol skie go u"wiet ni% ob cho dy uchwa le nia
Kon sty tu cji 3 Ma ja uro czy stym kon cer tem w Fil -
har mo nii Opol skiej. 

! W Do mu Kul tu ry w Nie mo dli nie od by%
si# XI Ogól no pol ski Kon kurs In ter pre ta cji Pio -
se nek Agniesz ki Osiec kiej – Oce any 2015, ju ry
prze wod ni czy %a Ka ta rzy na Gro niec, któ ra na za -
ko! cze nie im pre zy wy st$ pi %a z re ci ta lem. 

! W ra mach cy klu Otwar tych Se mi na riów
Pol skie go To wa rzy stwa Fi lo zo ficz ne go w Mu zeum
&l$ ska Opol skie go w Opo lu mia %o miej sce spo -
tka nie za ty tu %o wa ne „Wzgl#d no"( w fi zy ce i fi -
lo zo fii. W stu le cie pu bli ka cji ogól nej teo rii
wzgl#d no "ci Al ber ta Ein ste ina”.

! W ra mach ob cho dów Dni Opo la w Mu zeum
&l$ ska Opol skie go z kon cer tem „Na stro je ba ro -
ku” wy st$ pi% ze spó% En sam ble Chi me ri que. 
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Pio nier pol skiej elek tro tech ni ki

W opol skim wy daw nic twie MS Bo gu s!a -
wa Szyb kow skie go uka za !a si" ksi#$ ka prof.
Je rze go Hic kie wi cza „Ro man Dzie %lew ski.
Pierw szy pol ski pro fe sor elek tro tech ni ki i je -
go wspó! pra cow ni cy”, sta no wi# ca cen ne
&ró d!o wie dzy na te mat dzia !al no %ci i osi# -
gni"' pol skiej ka dry tech nicz nej w dwu dzie -
sto le ciu mi" dzy wo jen nym. Ju$ w s!o wie
wst"p nym wy j#t ko wo%' po sta ci bo ha te ra
pu bli ka cji pod kre %li! prof. Bo le s!aw Or !ow -
ski z In sty tu tu Hi sto rii Na uki Pol skiej PAN,
zwra ca j#c uwa g" na fakt, $e Ro man Dzie %lew -
ski ja ko m!o dy 28-let ni na uko wiec mia!
za szczyt utwo rzy' w 1891 ro ku pierw sz#
na zie miach pol skich aka de mic k# Ka te dr"
Elek tro tech ni ki w c.k. Szko le Po li tech nicz -
nej we Lwo wie. War to pod kre %li', $e w tak
m!o dym wie ku Dzie %lew ski zo sta! pro fe so -
rem nad zwy czaj nym, a czte ry la ta pó& niej
pro fe so rem zwy czaj nym elek tro tech ni ki
i po kil ku la tach rek to rem, któ ry stwo rzy!
na Po li tech ni ce Lwow skiej Od dzia! Elek trycz -
ny je dy ny w tam tym okre sie na zie miach
pol skich. Za s!u g# na ukow ca by !o rów nie$
opra co wa nie pod staw pol skie go s!ow nic twa
i ter mi no lo gii zwi# za nej z elek trycz no %ci#.
Au tor ksi#$ ki przed sta wi! po sta' pro fe so ra
Dzie %lew skie go na tle hi sto rii szkol nic twa
elek tro tech nicz ne go, uka zu j#c rów nie$ syl wet -
ki je go naj bli$ szych wspó! pra cow ni ków
i uczniów. W ksi#$ ce znaj du je si" wie le cen -
nych ma te ria !ów iko no gra ficz nych i ar chi wa -
liów zwi# za nych bez po %red nio z bio gra fi#
pio nie ra pol skiej elek tro tech ni ki i uka zu j# cych
ob li cze przed wo jen ne go Lwo wa. Ksi#$ ka pro -
fe so ra Je rze go Hic kie wi cza sta no wi zna ko mi -
t# lek tu r" nie tyl ko dla stu den tów i dok to ran -
tów elek tro ni ki i elek tro tech ni ki, ale tak $e dla
mi !o %ni ków hi sto rii Lwo wa. 

XV Wio sna Au striac ka w Opo lu

W pro gra mie te go rocz nej Wio sny Au striac -

kiej zor ga ni zo wa nej przez Wo je wódz k# Bi blio -
te k" Pu blicz n# w Opo lu przy go to wa no dla
uczest ni ków sze ro k# ga m" atrak cyj nych i ró$ -

no rod nych pro po zy cji upo wszech nia j# cych
wie dz" o kul tu rze, j" zy ku i hi sto rii Au strii.
Du $ym za in te re so wa niem cie szy !y si":
XII edy cja Wo je wódz kie go Prze gl# du Te atrów
Ob co j" zycz nych, II Fe sti wal Ma !ych Form
Ar ty stycz no -Te atral nych w J" zy ku Nie miec -
kim oraz kon kurs „Au stria – kraj i je go
miesz ka( cy”. Zor ga ni zo wa no rów nie$ warsz -
ta ty dla na uczy cie li j" zy ka nie miec kie go,
spo tka nia dys ku syj ne go klu bu ksi#$ ki, wy sta -
wy, wy k!a dy hi sto rycz ne i kul tu ro znaw cze.
Mar tin Pol lack, zna ny i ce nio ny au striac ki
re por ta $y sta, dzien ni karz i t!u macz, po dzie -
li! si" z czy tel ni ka mi Wo je wódz kiej Bi blio te -
ki Pu blicz nej re flek sja mi do ty cz# cy mi pra cy
nad je go naj now sz# ksi#$ k# „Ska $o ne kra jo -
bra zy”. Fi na !o wym ak cen tem XV Wio sny

Au striac kiej by! kon cert sym fo nicz ny „Mu zy -
ka ro dzi ny Straus sów i au striac kich kom po -
zy to rów XX wie ku, któ rzy wy emi gro wa li do
USA”. Pa tro nat nad im pre z# ob j" li am ba sa -
dor Re pu bli ki Au strii i mar sza !ek wo je wódz -
twa opol skie go.

Opol skie szma rag dy

Bli sko czter dzie %ci pod mio tów wy ko naw -
czych, re pre zen tu j# cych gmin ne do my kul tu -
ry z ró$ nych miej sco wo %ci wo je wódz twa
opol skie go, wzi" !o udzia! w III Wo je wódz kim
Prze gl# dzie Twór czo %ci Ar ty stycz nej „Opol -
skie Szma rag dy”, zor ga ni zo wa nym na opol -
skim pla cu Wol no %ci przez Urz#d Mar sza! kow -
ski Wo je wódz twa Opol skie go. W te go rocz nej
edy cji im pre zy wy st# pi !y ama tor skie ze spo !y
wo kal ne i wo kal no -in stru men tal ne (m.in. ka -
pe le lu do we i po dwór ko we, chó ry, ze spo !y
roc ko we, jaz zo we oraz so li %ci), któ rzy otrzy -
ma li od or ga ni za to rów pa mi#t ko we sta tu et ki.
Prze gl# do wi to wa rzy szy !o „mia stecz ko kul tu -
ry” zbu do wa ne z drew nia nych dom ków, gdzie
swo je pra ce pre zen to wa li twór cy lu do wi, pla -
sty cy, rze& bia rze i ce ra mi cy wy wo dz# cy si"
z ama tor skie go ru chu ar ty stycz ne go sku pio -
ne go w ko !ach za in te re so wa( dzia !a j# cych
w do mach kul tu ry z ró$ nych miej sco wo %ci
Opolsz czy zny. Zwie dza j# cy mo gli obej rze' po -
ka zy garn car stwa i ko wal stwa, a na wy sta wach
w dom kach: r" ko dzie !o ce ra micz ne, r"cz nie
zdo bio n# por ce la n", rze& by, kro szon ki, pra ce
ma lar skie i ha fto wa ne, a tak $e fo to gra fie
i wi tra $e. Te go rocz ne „Opol skie Szma rag dy”
po pro wa dzi !a Ka ta rzy na Do wbor, któ ra
na es tra dzie zo sta !a uho no ro wa na od zna k#
„Za Za s!u gi dla Wo je wódz twa Opol skie go”
przy zna n# przez mar sza! ka An drze ja Bu !"
w do wód uzna nia za pro mo cj" Opolsz czy zny
i wspó! or ga ni za cj" Je& dziec kich Mi strzo stwa
Gwiazd Art Cup, któ re co ro ku od by wa j# si"
w Za krzo wie.
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!Te atr Za g!" bia po zy ska! 40 tys. z!o tych na re -

ali za cj" wa ka cyj nych warsz ta tów te atral nych

w ra mach pro gra mu „La to w te atrze” or ga ni zo -

wa ne go przez In sty tut Te atral ny im. Zbi gnie wa

Ra szew skie go. Pro jekt „Tak to wi dz": szko !a”

zna laz! si" w gro nie wnio sków naj wy #ej oce nio -

nych przez Ko mi sj" Eks per tów pro gra mu i otrzy -

ma! 100% wnio sko wa ne go do fi nan so wa nia.

! W Pa !a cu Kul tu ry Za g!" bia w D$ bro wie

Gór ni czej go %ci !a w kwiet niu wy sta wa „Wy kle -

jan ki Wi s!a wy Szym bor skiej”. Po dob nie jak po -

ezj", tak i wy kle jan ki No blist ki cha rak te ry zu -

j$ traf ne po in ty i sur re ali stycz ne po czu cie

hu mo ru.

! Od 24 do 26 kwiet nia w Pa !a cu Kul tu ry Za -

g!" bia po raz siód my od by! si" Mi" dzy kul tu ro wy

Fe sti wal Folk lo ry stycz ny „Za g!" bie i S$ sie dzi”. 

! W Ener ge tycz nym Cen trum Kul tu ry w So -

snow cu Be ata So! ty sik w kwiet niu pre zen to wa -

!a swo j$ wy sta w" Vin ta ge Art.
! Od 8 do 12 kwiet nia w So snow cu od by wa!

si"XIV Mi" dzy na ro do wy Fe sti wal So sno wiec kie

Dni Mu zy ki Zna nej i Nie zna nej, w tym ro ku po -

%wi" co ny by! on mu zy ce Po !u dnio wej Eu ro py.

W%ród wy ko naw ców zna le& li si" m. in.: Sin fo niet -

ta Cra co via, Mag da le na Idzik i Ro bert Mo raw -

ski, Ze spó! Tri fo lium, M" ski Ze spó! Wo kal ny

Li pa Vin ko vi ci, Ca me ra ta Si le sia. 

W Gdy ni b" dzie go r$ co

Spek takl Te atru Za g!" bia „Ko#,
ko bie ta i ka na rek” To ma sza $pie wa -
ka w re %y se rii Re mi giu sza Brzy ka
si" ga po ko lej ne tro fea. Po Lau rze
Kon ra da dla Re mi giu sza Brzy ka
na XVI Ogól no pol skim Fe sti wa lu
Sztu ki Re %y ser skiej In ter pre ta cje i zna -
le zie niu si" w wy ró% nio nej „12” w 21.
Ogól no pol skim Kon kur sie na Wy sta -
wie nie Pol skiej Sztu ki Wspó! cze snej
(II etap Kon kur su za ko# czy si" w dru -
giej po !o wie czerw ca) przy szed! czas
na ko lej ny suk ces – so sno wiec ka re -
ali za cja zo sta !a za pro szo na ja ko jed na
z sze &ciu (spo &ród 80 pol skich przed -
sta wie#) do 10. edy cji Fe sti wa lu Pol -
skich Sztuk Wspó! cze snych R@Port.
Fe sti wa lo wa pu blicz no&' zo ba czy
spek takl 20 ma ja na sce nie Te atru
Miej skie go w Gdy ni. Ser decz nie %y -
czy my ze spo !o wi po wro tu z Gdy# sk(
z Na gro d( Dra ma tur gicz n(, „Ko#,
ko bie ta i ka na rek” jest je dy n( &l( sk(
re ali za cj( za kwa li fi ko wa n( do udzia -
!u w fe sti wa lu. Trzy ma my kciu ki!

Krzysz tof Ki wer ski 

w Zam ku Sie lec kim

W So sno wiec kim Cen trum Kul tu -
ry -Zam ku Sie lec kim do 7 czerw ca b" -
dzie mo% na spo tka' si" z twór czo &ci(
Krzysz to fa Ki wer skie go, pro fe so ra
kra kow skiej Aka de mii Sztuk Pi"k -
nych. Na wy sta w" „Za gu bio ne w cza -
sie” z!o %y !y si" ob ra zy po cho dz( ce
z pi" ciu cy kli ma lar skich: Ver me er in
New York (2013), Ga du ga du (2011),

M! dr cy (2008/2012), W dro dze
(2004), Za "mie nia (2003). Krzysz tof
Ki wer ski upra wia ma lar stwo, ry su nek,
gra fi k" kom pu te ro w( i mo tion gra -
phics. Zre ali zo wa! 38 fil mów ani mo -
wa nych, w tym czte ry pe! no me tra %o -
we. Bra! udzia! w po nad 100
wy sta wach m.in. w Pol sce, Niem -
czech, Fran cji, Szwaj ca rii, Bel gii,
Da nii, Szwe cji, Ja po nii, Tur cji, Gre -
cji, Ju go s!a wii, Au strii, w tym w 50
wy sta wach in dy wi du al nych. Uczest -
ni czy! w licz nych fe sti wa lach fil mo -
wych m.in. w Po zna niu, Kra ko wie,
Obe rhau sen, An ne cy, Can nes, Hu esca,
To urs, Chi ca go, New York. W trak cie
trwa nia wy sta wy mo% na obej rze'
sze&' (wy bra nych z licz nej fil mo gra -
fii Krzysz to fa Ki wer skie go) fil mów
ani mo wa nych: The Rol ling Sto nes
(2013), #wia dek (2008), Przej $cie
%y dów przez Mo rze Czer wo ne (2007),
Le vel (2005), Opcja ze ro wa (1983)
oraz Ry szard III (1977).

M!o dzi hi sto ry cy

Gim na zja li stom i uczniom szkó! po -
nad gim na zjal nych z te re nu Za g!" bia
D( brow skie go ma rzec i kwie cie#
up!y n" !y w go r(cz ce kon kur so wych
zma ga#. Do ry wa li za cji za pro si li ich
so sno wiec kie: Mu zeum i Miej ska
Bi blio te ka Pu blicz na. Tym ra zem te -
ma tem Kon kur su Wie dzy Hi sto rycz -
nej by !y Wy da rze nia lat 1939–1945
w „Ma &ej oj czy' nie” i na $wie -
cie – w 70. rocz ni c! za ko( cze -
nia II woj ny $wia to wej. W fi na le
uczest ni czy !o 46 uczniów z dwu -
dzie stu za g!" biow skich szkó!. W obu
ka te go riach zwy ci" %y li ucznio wie
so sno wiec kich szkó!, w ka te go rii
gim na zja I miej sce zdo by! Igor To -
mec ki z Gim na zjum nr 25, II – Do mi -
nik Le cho wicz z Nie pu blicz ne go
Gim na zjum nr 3, III – Ma te usz B( ba
z Gim na zjum nr 11. W ka te go rii
szko &y po nad gim na zjal ne tak %e trium -
fo wa li so sno wiec cy ucznio wie: I miej -
sce za j(! Ja kub Syt niew ski z II LO im. 
E. Pla ter, II – Woj ciech Wy dma# ski
rów nie% ucze# „Pla ter ki”, III – Ja kub
An to sie wicz z IV LO im. S. Sta szi ca.
Jak wi da' hi sto ria sta !a si" m" sk( do -
me n(. So sno wiec kie szko !y Kon kurs
Wie dzy Hi sto rycz nej zda !y na szóst -
k" z plu sem.
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Le !mian na otwar cie
I znów, jak co ro ku, ru sza naj wi!k sza im -

pre za kul tu ral na w re gio nie – So sno wiec -
kie Dni Li te ra tu ry. To ju) XI edy cja. Od kil -
ku lat im pre za nie za my ka si! w go $cin nych
po miesz cze niach bi blio tecz nych i cho" au -
la przy ul. Ko $ciel nej i Czy tel nia przy ul.
Ze ga d&o wi cza s* zna ko mi ty mi prze strze nia -
mi, sprzy ja j* cy mi nie tyl ko ka me ral nym
spo tka niom, pro jek cjom fil mo wym, oka za -
&ym wy sta wom czy na wet spek ta klom te -
atral nym, „Dni” opusz cza j* mu ry i za -
w&asz cza j* prze strze( mia sta. Dla
wiel bi cie li te atru za pew ne zna ko mi t* oka -
zj* do spo tka nia z ulu bie( ca mi so sno -
wiec kiej sce ny (Edy t* Osto jak, Prze my s&a -
wem Ka ni*, Krzysz to fem Ko rze niow skim)
b! dzie Po etyc ki Hy de Park w cen trum
mia sta, któ re nie wie dzie" dla cze go dziw -
nie mia no wa no „Pa tel ni*”, bar dziej za pew -
ne ko ja rz* c* si! z kró lu j* cy mi we wszyst -
kich sta cjach te le wi zyj nych ku li nar ny mi
re ali ty show ni) z pa tro nu j* cym tej prze -
strze ni Ja nem Kie pu r*. Or ga ni za to rzy za -
po wia da j* spo tka nia m.in. z Ka ta rzy n*
Bon d*, Syl wi* Chut nik, Li lia n* Fa bi si( sk*,
Re na t* Pi*t kow sk*, Ma& go rza t* Szej nert,
Mar kiem Bie( czy kiem, Mar kiem Kra jew -
skim, Bar t&o mie jem Maj zlem, Je rzym 
Lu cja nem Wo' nia kiem. Wy sta wa otwie ra -
j* ca XI „Dni…” po $wi! co na jest Bo le s&a -
wo wi Le $mia no wi, au to ro wi po etyc kich ba -
$ni i nie zwy k&ych ero ty ków. Au tor „Klechd
pol skich” b! dzie bo ha te rem kil ku po po &u -
dnio wych spo tka( tak dla do ro s&ych, jak
i dla dzie ci. Bo ha ter k* te go rocz ne go „Cza -
su na de biut” (28 ma ja) b! dzie Ma& go rza -
ta Za j*c, jej po wie$" „W do brej wie rze” b! -
dzie za pew ne zna ko mi tym pre tek stem
do roz mów o to le ran cji, wspó& cze snej ro -
dzi nie i pro ble mach, z któ ry mi mu si si! ona
zma ga". Te mat nie zwy kle ak tu al ny i wzbu -
dza j* cy wie le kon tro wer sji. Ma& go rza cie
Szej nert trud no b! dzie uciec od te ma tu jesz -
cze nie prze brzmia &ej pre mie ry spek ta klu
w Te atrze #l* skim, któ ry po wsta& na ba zie
be st sel le ru, ja kim okrzyk ni! ty zo sta& jej
„Czar ny ogród”. B! d* po eci, pi sa rze, li -
te ra tu ro znaw cy, kry ty cy, nie za brak nie
tak )e tra dy cyj nych warsz ta tów li te rac -
kich, cho" or ga ni za to rzy za po wia da j* nie -
spo dzian ki i znacz nie zmie nio n* i od $wie -
)o n* for m!, no wo $ci* jest czas ich
trwa nia – trzy dni. Te go rocz ne SDL za ko( -
czy fi na& Kon kur su Czy tel ni cze go Bi blio )er -
ca Ro ku, któ re mu to wa rzy szy" b! dzie Brac -
two Ry cer skie go Zam ku B! dzin. 

Pa mi! tam pierw sze So sno wiec kie Dni
Li te ra tu ry i prze po wied nie mal kon ten -
tów, któ rzy wró )y li nie wi! cej ni) czte ry, no
mo )e pi!" edy cji. Tym cza sem SDL do cze -
ka &y si! sta &ej pu blicz no $ci, któ ra z nie cier -
pli wo $ci* wy cze ku je pro gra mu, sta wia
wy so ko po przecz k! ocze ki wa(, nie sk* pi
po chwa&, ale i kry tycz nych uwag nie szcz! -
dzi, za pew ne cen nych dla or ga ni za to rów,
o ile oczy wi $cie nie prze obra )a j* si!
w cho ro bli we kry ty kanc two. My li si! tak -
)e ten, kto s* dzi, )e SDL to praw dzi wa grat -
ka dla so sno wiec kich mo li ksi*) ko wych,
po nie wa) na wy bra ne im pre zy zje) d)a j* tu
go $cie z ca &e go re gio nu a dzi siej si czy tel -
ni cy za to pie ni w e -bo okach ni czym nie
przy po mi na j* ana chro nicz nych, tr* c* -
cych mysz k* mo li, chy ba )e po me ta mor -
fo zie np. pu stosz krad nik przy bra& po sta"
z pro mu j* ce go im pre z! zna ko mi te go i wy -
traw ne go pla ka tu Ro ma na Ka la ru sa.

MA RIA SZTU KA
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Za ol zie pa mi! ta o zbrod ni 
sprzed 75 lat

– Mam 82 la ta, z te go 75 lat !y j" bez oj -
ca. Zo sta# za mor do wa ny przez sta li now -
skich opraw ców w Twe rze. O tym, !e je go
cia #o spo czy wa w le sie pod Mied no je, nie
mo gli $my mó wi% przez 50 lat, do 1990 ro -
ku. Ni gdy jed nak nie za po mnie li $my o nim
i o in nych ofia rach tam tej zbrod ni – pod -
kre $li# 24 kwiet nia w cze sko cie szy& skiej
„Strzel ni cy” Jó zef Pi lich, pre zes Sto wa rzy -
sze nia „Ro dzi na Ka ty& ska” w RC. Ta or -
ga ni za cja by #a g#ów nym or ga ni za to rem za -
ol zia& skich uro czy sto $ci wspo mnie nio -
wych pn. „75 lat o pa mi" ci o Ka ty niu”.

Uro czy sto $ci od by wa #y si" pod pa tro na -
tem ho no ro wym kon sul ge ne ral nej RP
w Ostra wie, An ny Ol szew skiej. Roz po cz" -
#y si" one przed po #u dniem pod po mni kiem
na Kon te szy& cu. Pod ta bli ca mi z na zwi -
ska mi Za ol zia ków po mor do wa nych przez
NKWD, któ rych cia #a spo czy wa j' w la sach
w Ka ty niu, Mied no je czy Char ko wie,
w asy $cie Kom pa nii Re pre zen ta cyj nej
Woj ska Pol skie go, kwia ty i wie& ce z#o !y li
m.in. Gra !y na Ber na to wicz – am ba sa dor
RP w Pra dze, Jan Sta ni s#aw Cie cha now -
ski – kie row nik Urz" du do Spraw Kom ba -
tan tów i Osób Re pre sjo no wa nych, An drzej
Sznaj der – dy rek tor Od dzia #u In sty tu tu Pa -
mi" ci Na ro do wej w Ka to wi cach, przed sta -
wi cie le wie lu za ol zia& skich pol skich or ga -
ni za cji i w#adz sa mo rz' do wych wie lu
szcze bli z obu brze gów Ol zy.

– Pa mi"% o ofia rach tam tej okrop nej
zbrod ni mia #a zo sta% wy ma za na z na szej
$wia do mo $ci. Dzi" ki ich !o nom, mat kom,
naj bli! szym tak si" nie sta #o. Od 25 za$ lat
kul ty wu je t" pa mi"% na sza or ga ni za cja.
Tak !e po przez or ga ni zo wa nie ta kich spo -
tka& rocz ni co wych, jak ta dzi siej sza – po -
wie dzia# pre zes „Ro dzi ny Ka ty& skiej”, Jó -
zef Pi lich, w sa li o$rod ka kul tu ry „Strzel -
ni ca”, gdzie kon ty nu owa no uro czy sto$%.

Z ko lei am ba sa dor Gra !y na Ber na to -
wicz przy po mnia #a, !e to do k#ad nie
przed 75 la ty od by wa #a si" eks ter mi na -
cja oby wa te li pa& stwa pol skie go: ofi ce -
rów, po li cjan tów, a tak !e osób cy wil -
nych. – Lu do bój stwo ka ty& skie jest w tra -
gicz nych dzie jach pol skie go na ro du
zbrod ni' bez pre ce den su. W ci' gu za le -
d wie kil ku ty go dni za bi to ty si' ce nie win -
nych osób, któ re na le !a #y do eli ty in te -
lek tu al nej te go na ro du. W$ród ofiar,
o czym do nie daw na w Pol sce nie wie le
osób wie dzia #o, by #o wie lu miesz ka& ców
Za ol zia. Nie wol no nam o nich za po -
mnie%. Dzi" ku j" wam za to, !e utrzy mu -
je cie pa mi"% o nich – po wie dzia #a pol -
ska am ba sa dor.

Uczest ni cy uro czy sto $ci mo gli te! wy -
s#u cha% krót kie go kon cer tu ze spo #u wo kal -
ne go TA Gru pa oraz wy k#a du cze skie go hi -
sto ry ka Me(is la va Boráka z Opa wy, au -
to ra wie lu pu bli ka cji i fil mów o za ol zia& -
skich ofia rach zbrod ni ka ty& skiej (je den
z fil mów: „Cie nie su mie nia”, zo sta# wy -
$wie tlo ny pod czas spo tka nia). Hi sto ryk by#
te! z Ma ria nem Stef f kiem wspó# au to rem
wy sta wy oko licz no $cio wej, któ r' z „Ro dzi -
n' Ka ty& sk'” przy go to wa #y O$ro dek Do -
ku men ta cyj ny Kon gre su Po la ków, )l' -
skie Mu zeum Kra jo we w Opa wie oraz w#a -
dze Cze skie go Cie szy na.

JA CEK SI KO RA

! !wi" ta Wiel ka noc ne od lat ko ja rz# si"
na Za ol ziu z przed sta wie nia mi te atral ny mi

PZKO -wskich ama tor skich te atrzy ków. W so bo -

t" w $om nej Dol nej mo% na by &o obej rze' sztu -

k" Ire ny i Ja na Czud ków „Prze rób ka, czy li tam

dó my szi fo ner”. Na to miast w Mi li ko wie -Cen -

trum tam tej szy ze spó& za gra& w nie dzie l" przed -

sta wie nie „Wach torz, czy li do brze je na (wie cie”

tych %e au to rów.

! Ewa Far na da &a w so bo t" 11 kwiet nia aku -

stycz ny kon cert w trzy niec kiej „Tri sii”. Dla Za -

ol zia ków za (pie wa &a rów nie% aku stycz ne wer sje

kil ku swo ich pol skich prze bo jów.

! 13 kwiet nia 1945 ro ku, pod mu rem cmen -

ta rza %y dow skie go w Ja b&on ko wie zo sta &o stra -

co nych przez ge sta po 12 miesz ka) ców Isteb nej

i Ja wo rzyn ki. Aby za cho wa' to wy da rze nie

w pa mi" ci ko lej nych po ko le), do k&ad nie

w 70 lat od tam tych tra gicz nych wy da rze)
w miej scu eg ze ku cji zo sta &a od s&o ni" ta ta bli ca

pa mi#t ko wa.

! Sto wa rzy sze nie Przy ja ció& Pol skiej

Ksi#% ki za pro si &o na Za ol zie – w ra mach pro -

jek tu „Ja czy tam to bie a ty mnie” – pi sar k"
Ew" Cho tom sk#. Spo tka nia au tor skie ze s&yn -

n# Ciot k# Klot k# z te le wi zyj ne go pro gra mu

„Tik -Tak” od by &y si" w Kar wi nie i Cze skim

Cie szy nie.

! 20 mniej lub bar dziej zna nych Za ol zia -

ków wy st# pi &o w fil mie „Pocz tów ka z Za ol zia”,

któ re go pre mie ra od by &a si" 18 kwiet nia w cze -

sko cie szy) skim Ki nie Cen tral. Od pó& to ra ro ku

film pro mu j# cy Za ol zie i wy j#t ko wych lu dzi

kr" ci li Iza be la Wa &a ska i ope ra tor ka me ry

Lu*ek On dru+ka. 

! Ma li re cy ta to rzy z ca &e go Za ol zia sta n" li
15 kwiet nia na sce nie w cze sko cie szy) skim O(rod -

ku Kul tu ry „Strzel ni ca”. Od by &a si" tam 11. Edy -

cja Prze gl# du Re cy ta tor skie go Pol skich Przed -

szko li. Im pre zie od po cz#t ku pa tro nu je Za rz#d
G&ów ny Ma cie rzy Szkol nej w RC, a or ga ni za cj#
zaj mu je si" przed szko le z Lesz nej Dol nej. 

! Ucznio wie pol skiej szko &y w Bu kow cu wy -

sta wi li 24 kwiet nia przed sta wie nie „Kop ciu -

szek”. Kop ciusz ka za gra &a Ema To ma nek, Ma -

co ch" Na ta lia Ga zur, Kró le wi czem by& Sa mu el

Zo ga ta, a Wró% k# Syl wia Byr tus. Przed sta wie -

nie wy re %y se ro wa &a Be ata To ma nek, mu zy k"
opra co wa& An drzej Ma co szek. 

! Suk ce sem dla 26 kan dy da tów za ko) czy &y
si" eg za mi ny wst"p ne na stu dia do Pol ski na za -

sa dach sty pen dial nych, któ re od by wa &y si" 23

i 24 kwiet nia w Pol skim Gim na zjum im. Ju liu -

sza S&o wac kie go w Cze skim Cie szy nie. $#cz nie

do wal ki o in dek sy pol skich uczel ni sta n" &o
28 osób. Dwom si" nie po szcz" (ci &o.
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Zmar& ne stor ro du Cie (la rów

W wie ku 97 lat zmar! 17 kwiet nia w Nyd ku ne -
stor ro du Cie "la rów, Oskar Fran ci szek Cie "lar. 
#p. Oskar Fran ci szek Cie "lar uro dzi! si$ w Wi -

"le 25 grud nia 1917 ro ku. Po woj nie, w 1948 ro -
ku – po "lu bie z He le n% Woj nar, za miesz ka!
w Nyd ku, ro dzin nej wsi &o ny. To tam w!a "nie od -
wie dzi! Go w 2007 ro ku, kie dy ob cho dzi! 90. uro -
dzi ny, kon sul ge ne ral ny Rze czy po spo li tej Pol skiej
w Ostra wie, Je rzy Kron hold. Kon sul przy wióz!
wów czas dla Ju bi la ta w pre zen cie m.in. trzy li sty
z &y cze nia mi od mar sza! ka Se na tu RP, Bog da -
na Bo ru se wi cza, pre ze sa Sto wa rzy sze nia „Wspól -
no ta Pol ska”, An drze ja Stel ma chow skie go,
oraz am ba sa do ra RP w Pra dze, Ja na Pa stwy. – Pa' -
ska po sta wa &y cio wa bu dzi mój naj wy& szy sza -
cu nek, a dzia !a nia na rzecz krze wie nia pol sko "ci
za s!u gu j% na szcze gól ne uzna nia. Pra gn$ z!o &y(
po dzi$ ko wa nia za Pa' sk% dzia !al no"( spo !ecz n%,
cha ry ta tyw n%, s!u& b$ dru gie mu cz!o wie ko wi
i wy cho wa nie m!o de go po ko le nia – na pi sa!
w swo im li "cie mar sza !ek Bo ru se wicz.

90-let ni wów czas Oskar Fran ci szek Cie "lar
wspo mi na! w roz mo wie z kon su lem spo tka nie
z przed wo jen nym pre zy den tem Igna cym Mo "cic -
kim w Za mecz ku Pre zy denc kim w swo jej ro dzin -
nej wsi, trud ne cza sy II woj ny "wia to wej, pod czas
któ rej by! m.in. za mkni$ ty w gu !a gu w Sja stroj
na brze gach je zio ra )a do ga, nie we so !e cza sy po -
wo jen ne w ko mu ni stycz nych re aliach, kie dy to by!
na uczy cie lem w szkó! kach nie dziel nych w Nyd -
ku, By strzy cy, Ko sza rzy skach i Kar p$t nej. Opo wia -
da! te& o swo im... po grze bie. Pod czas woj ny bo -
wiem, po 4 la tach tu !acz ki na fron cie wschod nim,
w jed nej z bitw zo sta! ran ny w g!o w$. Do wód cy
by li prze ko na ni, &e nie &y je i wy s!a li wia do mo"(
do kra ju, &e pad! na po lu wal ki pod Kow nem na Li -
twie. W ro dzin nej Wi "le od pra wio no uro czy sto "ci
po grze bo we.

Dru gi, ju& praw dzi wy po grzeb "p. Oska ra
Fran cisz ka Cie "la ra od by! si$ 21 kwiet nia o 15.00
w ka pli cy ewan ge lic kiej w Nyd ku.

Ra kow ska z Na gro d# Se na tu

Ma! go rza ta Ra kow ska, pre zes Miej sco we go
Ko !a Pol skie go Zwi%z ku Kul tu ral no -O"wia to we -
go w Cze skim Cie szy nie -Cen trum, mo &e si$ po -
chlu bi( nie la da suk ce sem w kon kur sie Ko bie ta
Re gio nu 2015. Pod czas fi na !o we go kon cer tu, któ -
ry od by! si$ 9 kwiet nia w ho te lu Am bas sa dor

w Pra dze, wi ce prze wod ni cz% cy Se na tu Re pu bli ki
Cze skiej, Mi lu*e Horská i Ivo Bárek, wr$ czy li jej
jed n% z g!ów nych na gród kon kur su, któ r% przy zna li
Ra kow skiej w!a "nie cz!on ko wie Wy& szej Izby Par -
la men tu RC.

G!ów ne na gro dy by !y trzy. Oprócz se na to rów
swo j% lau re at k$ wy bra !o te& fa cho we ju ry, po wo -
!a ne przez g!ów ne go or ga ni za to ra kon kur su – spó! -
k$ Pri me Com mu ni ca tions. Zo sta !a ni% Ha na
Potm+*ilová z wo je wódz twa "rod ko wo cze skie go,
sze fo wa Fun da cji na rzecz Wspie ra nia Za trud nia -
nia Osób Nie pe! no spraw nych. Na to miast ab so lut -
n% zwy ci$& czy ni% szó stej edy cji kon kur su
zo sta !a An drea Ku lová z wo je wódz twa po !u -
dnio wo mo raw skie go, któ ra uzy ska !a naj wi$ cej, bo
a& 1317 g!o sów w eli mi na cjach re gio nal nych. 

Ma! go rza ta Ra kow ska, pre zes Miej sco we go Ko -
!a PZKO Cze ski Cie szyn -Cen trum, nie ukry wa -
!a za do wo le nia z na gro dy. – Ten kon kurs to dla
mnie mi !a przy go da, a tak &e wiel ka przy jem no"(,
bo do ce nio no prze cie& mo j% pra c$. Uwa &am te&,
&e cho dzi przy oka zji o pro mo cj$ #l% ska Cie szy' -
skie go, bo jest to na gro da dla oso by pra cu j% cej
w na szym re gio nie spo !ecz nie, w do dat ku na ro do -
wo "ci pol skiej. Chcia !a bym przy tej oka zji po dzi$ -
ko wa( Ma ry li Go du li, któ ra zg!o si !a mnie na
kon kurs oraz se na to ro wi Pe tro wi Gaw la so wi
z Ja b!on ko wa, któ ry moc no si$ an ga &o wa!
w Se na cie na rzecz na gro dy dla mnie – po wie dzia -
!a lau re at ka na szej re dak cji.

Pod pa tro na tem El% bie ty Ryk sy

W Brnie od by !y si$ w kwiet niu Dni Kul tu ry
Pol skiej. Ich pi% t% edy cj$ zor ga ni zo wa !y w!a dze
sto lic Mo raw Po !u dnio wych i Wiel ko pol ski – Po -
zna nia, wspól nie z Bi blio te k% Ji,ego Ma he na i Bi -
blio te k% Ra czy' skich. 

W przy go to wa niu im pre zy wzi$ !a udzia! Ka te -
dra Po lo ni sty ki brne' skie go Uni wer sy te tu Ma sa -
ry ka i Klub Pol ski „Po lo nus”. – To na pew no cie -
ka wa i bar dzo sym pa tycz na ini cja ty wa przede
wszyst kim Bi blio te ki Ji,ego Ma he na, z któ r%
brne' ska po lo ni sty ka od lat wspó! pra cu je – po wie -
dzia !a Re na ta Put zla cher, cz!on ki ni „Po lo nu sa”
i wy k!a dow czy ni brne' skiej po lo ni sty ki. – W tym
ro ku za" wspól nie z kie row nic twem bi blio te ki po -
sta no wi li "my obra( za pa tron k$ Dni Kul tu ry Pol -
skiej El& bie t$ Ryk s$, zna n% w Re pu bli ce Cze skiej
pod imie niem Eli*ki Rej-ki. Przede wszyst kim dla -
te go, &e ta cze ska i pol ska kró lo wa, cór ka pol skie -
go kró la Prze my s!a II, uro dzi !a si$ w Po zna niu,
a zmar !a w!a "nie w Brnie. Te part ner skie mia sta
!% czy wi$c nie tyl ko bli sko 50-let nia wspó! pra ca,
ale te& oso ba kró lo wej Ryk sy, &o ny dwóch cze skich
kró lów: Wa c!a wa II i Ru dol fa Habs bur ga – u"ci -
"li !a po et ka.

Pa tron ce Dni Kul tu ry Pol skiej i epo ce, w któ -
rej &y !a, po "wi$ co ne by !y licz ne wy k!a dy i przed -
sta wie nia te atral ne. Cie ka wa by !a tak &e wy sta wa
pn. „Cze ska i pol ska kró lo wa”, któ r% w brne' skiej
bi blio te ce przy go to wa !a po zna' ska Bi blio te ka Ra -
czy' skich. Dniom Kul tu ry Pol skiej to wa rzy szy!
po nad to mi ni -fe sti wal pol skich fil mów.
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Ferdynand

Szypu!a

kolekcja jubileuszowa

Uro dzo ny 19 stycz nia 1931 r.

w Ryb ni ku. Stu dia w Aka de mii

Sztuk Pi"k nych w Kra ko wie, Wy -

dzia! Gra fi ki w Ka to wi cach. Dy -

plom w 1957 ro ku w Pra cow ni

Gra fi ki Warsz ta to wej prof. Alek -

san dra Ra ka i w Pra cow ni Gra fi -

ki U#yt ko wej doc. Bo gu s!a wa

Gó rec kie go. W la tach 1958-1968

pra co wa! w Te le wi zji Ka to wi ce ja -

ko ope ra tor ka me ry. W okre -

sie 1960-1979 sta le wspó! pra cu je

z te le wi zj$ re ali zu j$c oko !o stu sce -

no gra fii m.in. do Te atru Te le wi zji,

Me lo die Wiel kie go Ekra nu i cy -

klicz nych au dy cji „%y wo ty in -

stru men tów” na gro dzo nych Grand

Prix na Fe sti wa lu In ter wi zji w Pra -

dze. Od 1972 r. sta le wspó! pra cu -

je ja ko pro jek tant eks po zy cji

w BWA w Ka to wi cach. Cz!o nek

ZPAP. Od 1972 r. zwi$ za ny z Ko -

mi te tem Or ga ni za cyj nym Mi" -
dzy na ro do we go Bien na le Gra fi ki

w Kra ko wie oraz In ter gra fii w Ka -

to wi cach. Dwu krot ny sty pen dy sta

Ald gre ver Ge sel l schaft w Münster.

Upra wia gra fi k" warsz ta to w$
(akwa for ta, akwa tin ta, li no ryt, se -

ri gra fia, mo no ty pia, gra fi ka cy fro -

wa, pla kat). 

Lau re at naj wy# szych na gród

wie lu za gra nicz nych wy staw i kon -

kur sów gra ficz nych (m.in. Pa ry#,
Ka na da, Wlk. Bry ta nia) i kra jo -

wych (m.in. Trien na le Gra fi ki Pol -

skiej, Mi" dzy na ro do we Trien na le

Gra fi ki). Au tor kil ku na stu wy -

staw in dy wi du al nych oraz uczest -

nik kil ku dzie si" ciu wy staw zbio -

ro wych w kra ju i za gra ni c$.
W 2007 r. uho no ro wa ny me da lem

Za s!u #o ny Kul tu rze Glo ria Ar tis. 

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. 

Z
z
a
 p
i s

k
ó

w

e
m

e
 ry

 ta

Jeste&my

m$drzy?

JA RO S'AW STA RZYK

– P
o la cy s$ m$ drzy. Kto to po wie dzia!? – za py ta! pro fe sor tym swo -

im to nem wie lo let nie go eg za mi na to ra.

– Za raz – za cz$ !em si" za sta na wia(. – „No we przy s!o wie Po lak so bie

ku pi, #e i przed szko d$…”

– Nie, nie, nie! Z!y trop! Tak mó wi$ wszy scy po li ty cy przed wy bo ra -

mi – wy ja &ni! na uko wiec. – A ze wszyst kich ba da) wy ni ka, #e Po la cy po -

li ty kom nie wie rz$ i im nie ufa j$. Je &li tak, to czy uwa #a my si" za na ród

nie m$ dry?

– Ale& pan wy my &li!! – ode zwa! si" nasz osie dlo wy biz nes men. – Ta -

kie uczo ne pu !ap ki to tyl ko za ba wa. Ze szko !y pa mi" tam… Jak to sz!o…

Acha, #e je den – daj my na to – sta ro #yt ny Grek po wie dzia!, #e wszy scy

sta ro #yt ni Gre cy k!a mi$. I g!ów kuj tu, czy po wie dzia! praw d", czy !ga!.
Ale #e je ste &my nie uf ni – to fakt.

– Bo wie my le piej – w!$ czy !em si" do roz mo wy. – Ma my In ter net.

Wy bie ra my si" na przy k!ad do le ka rza (a wia do mo, #e nie ma im co

wie rzy(), to wcze &niej do wie my si" z Go ogle co nam jest, wi"c mó -

wi my od ra zu te mu dok to ro wi, co nam ma na to za pi sa(. I wte dy on

si" w&cie ka…

– Zu pe! nie jak mój kum pel, co pro wa dzi warsz tat sa mo cho do wy – prze -

rwa! mi nasz przed sta wi ciel kla sy &red niej. – Do nie go te# pod je# d#a klient,

któ ry zaj rza! do kom pu te ra, wi"c mó wi sta re mu warsz ta tow co wi, co si"
dzie je z au tem, ja k$ cz"&( trze ba wy mie ni( i co jesz cze zro bi(. Wte dy mój

ko le ga mu ra dzi: „to se pan kup i zrób”. Bo tak ju# jest, #e my uwa #a my

wszyst kich fa chow ców za oszu stów, któ rzy tyl ko cze ka j$, #e by nas na ci$ -
gn$( dla te go, #e si" nie zna my na me dy cy nie, sa mo cho dach, czy „ko mór -

kach”.

– Zna my si" na swo jej ro bo cie, ale te# nie do ko) ca wie rzy my ko le -

gom – roz wi ja! w$ tek nasz osie dlo wy uczo ny. – A nu# kto& nam ukrad -

nie po mys! al bo si" do wie do ja kiej or ga ni za cji zwró ci li &my si" o grant

i b" dzie nam ro bi! kon ku ren cj". Ra dio na da je re kla m" ta kie go szpie gow -

skie go skle pu, w któ rym mo# na na by( mi kro sko pij ne ka mer ki, urz$ dze -

nia pod s!u cho we i ró# ne ta kie ga d#e ty jak z fil mów o Bon dzie. I re kla mo -

daw ca na ma wia nas do ku po wa nia tych za ba wek i wy ko rzy sty wa nia ich

w pra cy oraz w do mu (sic!), bo war to wie dzie( (sic! sic!). Nie szpie gu -

je my, tyl ko po zy sku je my wie dz"!
– To wszyst ko brzmi prze ko nu j$ co – przy zna !em – ale sko ro je ste &my

ta cy ostro# ni, nie uf ni, po dejrz li wi dla cze go tak !a two da je my si" na bra(?
Dla cze go pie ni$ dze nie sie my do roz ma itych pa ra -ban ków? Sk$d wia ra

w naj g!up sze re kla my su ple men tów die ty? Dla cze go wie rzy my, #e s$
fir my, któ re ma rz$ tyl ko o tym, #e by nam da( naj now szy mo del smart fo -

na al bo ta blet za jed n$ z!o tów k"? Pa nie wbie ga j$ do skle pów, któ re ma -

j$ na wy sta wie na pis „sa le” i wy li czan k": 30%, 50%, 70%, nie wie dz$c
na wet ile wy no si !o 100% na po cz$t ku. To do wód, #e je ste &my ra czej dzie -

ci" co uf ni, #e by nie po wie dzie( – idio tycz nie na iw ni.

Do szli &my do na szej ulu bio nej ka wiar ni, w któ rej od cza sem gry wa -

my w ty si$ ca. Nie wy my&l na roz ryw ka, ale mo #e by( za baw na. Po za tym

lu bi" ob ser wo wa( mo ich przy ja ció!. Pro fe sor, któ ry po pi"( ra zy spraw -

dza ka# dy cy tat i po wo !u je si" wy !$cz nie na su che fak ty, pod czas gry

oka zu je si" ma rzy cie lem i fan ta st$. „My &la !em – wzdy cha – #e co& mi

doj dzie…” Biz nes men, nie za le# nie od kar ty, za wsze p!a cze i na rze ka,

jak by roz ma wia! nie z na mi a z fi sku sem. A ja ki jest mój styl? Nie wiem.

Sta ro #yt ni Rzy mia nie twier dzi li, #e naj trud niej po zna( sa me go sie bie.

Móg! bym za py ta( mo ich part ne rów, ale po co mi ta wie dza? Mo g!a by

za bo le(. 
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