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Nasz!partner

Kon cer tem ga lo wym 26 ma ja 2015 ro ku
Fil har mo nia "l# ska uczci $a ju bi le usz 70-le -
cia swe go ist nie nia. By $a to rów nie% oka zja
do wr& cze nia ho no ro wych od zna cze' „Za -
s$u %o ny dla kul tu ry pol skiej” oraz me da li
za d$u go let ni# s$u% b& i li stów gra tu la cyj nych
za s$u %o nym pra cow ni kom tej in sty tu cji. Go -
() mi ga li by li wi ce wo je wo da Mi ro s$aw
Szem la i mar sza $ek wo je wódz twa (l# skie -
go Woj ciech Sa $u ga. 
Po cz& (ci ofi cjal nej w sa li kon cer to wej im.
Ka ro la Stry ji, za brzmia $a mu zy ka: II Kon cert
skrzyp co wy d -moll op. 22 Hen ry ka Wie -
niaw skie go, Ky rie na chór mie sza ny i or kie -
str& sym fo nicz n# Hen ry ka Mi ko $a ja Gó rec -
kie go i Glo ria Mi ko $a ja Gó rec kie go.
Or kie str# Sym fo nicz n# Fil har mo nii "l# skiej
i Chó rem Fil har mo nii "l# skiej dy ry go wa$
prof. Mi ro s$aw Ja cek B$asz czyk.

20 ma ja w Biel sku -Bia $ej (wi& to wa li mu ze al ni cy na sze go re gio -
nu. Na dzie dzi' cu Zam ku Su$ kow skich od by $a si& uro czy sto() wr& -
cze nia na gród Mar sza$ ka Wo je wódz twa "l# skie go za wy da rze -
nia mu ze al ne ro ku 2014. W czte rech ka te go riach (wy sta wy;
pu bli ka cje ksi#% ko we; do ko na nia z za kre su ini cja tyw edu ka cyj nych
oraz po pu la ry za cji dzie dzic twa kul tu ro we go; do ko na nia z za kre -
su kon ser wa cji) ry wa li zo wa $o 49 przed si& wzi&), zg$o szo nych
przez 21 in sty tu cji. W ka te go rii wy staw zwy ci& %y li: Mu zeum
Gór nic twa W& glo we go w Za brzu za wy sta w& „Nie zwy k$a hi sto ria.
Ko pal nia Kró lo wa Lu iza w la tach 1791 – 1998” oraz Mu zeum
Po wsta' "l# skich w "wi& to ch$o wi cach za eks po zy cj& „Wy sta wa
sta $a po (wi& co na Po wsta niom "l# skim i ple bi scy to wi”. Na gro dy
i wy ró% nie nia wr& cza $a lau re atom Ga brie la Le nar to wicz cz$o nek
Za rz# du Wo je wódz twa "l# skie go.

Wi! cej na s. 76–77. 

No wa sta $a wy sta wa w Mu zeum Ar chi die ce zjal nym, pre -
zen tu j# ca sztu k& sa kral n# zo sta $a otwar ta 30 ma ja 2015
ro ku. Na eks po zy cji zna la z$o si& wie le zna ko mi tych dziel
daw nych mi strzów, w(ród któ rych do naj cen niej szych
na le %y po wsta $y w 151 ro ku 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. Sztu k& no w# re pre zen tu je ple ja da wy bit nych na zwisk
ar ty stów zwi# za nych m.in. z Aka de mia Sztuk Pi&k nych
w Ka to wi cach. 
Na zdj& ciu: (od le wej) bp Adam Wo dar czyk, ks dr Le szek
Ma ków ka dy rek tor Mu zeum oraz Da riusz Zió $ek, któ ry
wraz z nie obec n# na zdj& ciu wo ka list k# Ewa Szy d$o
przy go to wa li opra w& mu zycz n# wer ni sa %u. 
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JAN!BARON

Jan Ba ron, ur. w 1985 r. w Ru dzie "l# skiej. Pu bli ko wa$ wier sze m.in. w „Ce gle”,

„Mi go ta niach”, „Od rze” i „"l# sku”. De biu to wa$ to mi kiem Ko rek ta (No wa Ru da 2010).

Ab sol went edy tor stwa Uni wer sy te tu Ja giel lo% skie go. Miesz ka w Cho rzo wie. Przed sta -

wio ne tek sty po cho dz# z przy go to wy wa nej dru giej ksi#& ki po etyc kiej – Uk!ad sca lo ny.

Sen o wypadaj!cym z"bie

I. Op$ata manipulacyjna

Nie baw si' obr#czk# – strofuje mama, która swoj# zgubi$a nied$ugo po (lubie –

dziadka zwolniono z obozu dzi'ki pier(cionkom danym komu trzeba w Berlinie. 

Nie baw si', wtóruje &ona i ostrzega, &e nie pozwoli mi sprawi) sobie drugiej. 

Nosimy obr#czki kupione przez babci' i dziadka z my(l# o z$otych godach,

skrywane w szafie mi'dzy belami materia$ów na nigdy nie uszyte kostiumy. 

Trzyma$am dla ciebie. Pr'dko wsun#$em do kieszeni, ucieszony i zawstydzony.

Stoj' na Jasnej Górze w kolejce, by da) na msz' za zdrowie. 

Maryja ma zaci(ni'te wargi, pr'gi na policzku jak u wojownika. 

Zsuwam i wk$adam obr#czk'. Z$oto wr'czone urz'dnikowi, koperta 

zostawiona na biurku ordynatora, wszystko, by si' wykupi), wykpi).

II. Compassio

Zwykle strzyg$em si' krótko; 

teraz chc', by ogolono mi g$ow',

nie powinienem mie) wi'cej w$osów,

ni& ty, siostro.

Rys. Wojtek "uka
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WY DAW CA:
GÓR NO !L" SKIE TO WA RZY STWO

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

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

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

WSPÓ$WYDAWCA:
BIBLIOTEKA !L"SKA

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

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

Re da gu je ze spó%:
WIE S$A WA KO NO PEL SKA

Re dak to r na czel na
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

PU BLI CY STY KA
3. RY SU JE: JA NUSZ KA PU STA
5. „ROZ MO WA NA 20. LE CIE”:

Roz mo wa z Ta de uszem Se ra fi nem *Y CIE W MU ZY CE
8. Bog dan Wi de ra SZPIEDZY W KRAINIE WALCA

12. Ja cek Ku rek BRZMIE NIE MIA STA (O MU ZYCZ NO )CI KA TO WI C)
15. Roz mo wa z Krzysz to fem Pen de rec kim WYKORZYSTA+ CZAS, KTÓRY JEST NAM DANY
16. Do ro ta Szat ters FLORIANA )MIEI PRZYPADKI
18. Hen ryk Szcze pa! ski KA TO WI CE ZA SCHNE IDE RA (II) 
21. Roz mo wa z prof. dr. hab. Ma ria nem Ki sie lem STUDIA,)L-SKIE
22. Roz mo wa z Paw "em Ga ba r# PRZERWANY SEZON
24. Ryszard Bednarczyk ZJAZD,RODU DON NER SMARC KÓW
32. Ja kub $o gi now KA NA $A MI PO )L- SKU 
36. El% bie ta Pi sar czyk )WI. TA $-CZ NO )CI 
38. Ma ria D& bicz PILZNO TEATRALNE
41. Sa bi na Wa szut, Ewa Ole jarz DO BRY WIE CZÓR. TU +MA
42. Roz mo wa z Piotrem Zalewskim UDAJE,NAM SI. TO, O,CZYM,MARZ-,INNI
53. TRO PEM KOL BER GA W ZA G$. BIU D- BROW SKIM 
54. Roz mo wa z Jo an n# Ba tor LU BI. CY NA MON, ZA HACZ KI I S$O JE ZE WSPO MNIE NIA MI 
58. Jan F. Lewandowski   THOMALLA JAK KOBIELA
60. XXV LAT RE STY TU CJI SA MO RZ- DU TE RY TO RIAL NE GO

Krzysz tof Ko si! ski Z POR TO ALE GRE DO… TAL LI NA 

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

Ma rek S. Szcze pa! ski KRY ZYS W )WIE CIE I )WIAT W KRY ZY SIE 
44. Z MO ICH GÓ REK

Wi told Tu rant Z OKNA NA PLAC CZY LI BRZY TWA OCKHA MA 
56. PO RAD NIA J. ZY KO WA

Ka ta rzy na Wy rwas O PERFUMACH HISTORYCZNIE I POPRAWNO)CIOWO 
57. )L- SKA OJ CZY ZNA POL SZ CZY ZNA

Jan Mio dek D. GA, POD WIEL I OSTU DA 
75. MI. DZY NU TA MI

Mag da le na Dzia dek EXTER RI TO RY CON CERT W CIE SZY NIE. PA TRI PA TRIAE
– KON CERT LAU RE ATÓW

83. ANEG DO TY HE RY KA BZDO KA 
84. Z ZA PI SKÓW EME RY TA

Ja ro s"aw Sta rzyk W,OGRÓDKU,O,SZCZ.)CIU

PLA STY KA
45. Dag ma ra Drza zga JA NUSZ KA PU STA. ME TA FI ZY KA GEO ME TRII 
49. JA NUSZ KA PU STA. K -DRON
50. SZTU KA W PRZE STRZE NI MIA STA. TY CHY. WY STA WA W MU ZEUM MIEJ SKIM W TY CHACH. 
51. Pa tryk Oczko TYCHY. SZTUKA W PRZESTRZENI MIASTA
84. KO LEK CJA JU BI LE USZO WA „)L- SKA”: RO MAN KA LA RUS 

TE ATR
64. Jo an na Wa ro! ska TRESER KORPORACYJNY
65. Wie s"a wa Ko no pel ska FE STI WAL AVE MA RIA – JA KI BY$, JA KI B. DZIE? 

KSI"( KI
69. Bog dan Wi de ra KRÓT KO O KSI-* KACH 
70. Kry sty na He ska -Kwa 'nie wicz KOS SA KÓW NY I KOS SA KO WE
71. Ma rek Brze( niak PRZED „HALK-” BYLI „BIURALI)CI”
72. Ewa Bor kow ska WIER SZE ks. WIE S$A WA HUD KA 
73. Krzysz tof Tar ka NAJ WIER NIEJ SZY SO JUSZ NIK
74. Janina Barbara Soko"owska STA NI S$A WA KRAW CZY KA POR TRET WIE LO KROT NY

PO EZJA I PRO ZA
1. WIERSZ NA OTWAR CIE

Jan Ba ron SEN O WY PA DA J- CYM Z. BIE 
26. Jan Ba ron WIER SZE 
28. Mi ro s"aw Orze chow ski HI STO RIA CY WI LI ZA CJI NA MO IM PO DWÓR KU 

EKO LO GIA
62. (mat) EKOAKTYWNI W PARKU )L-SKIM
63. Jo lan ta Karma!ska NA POPRZEMYS$OWYM SZLAKU

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

66. Z *Y CIA BI BLIO TEK
Katarzyna Rucha"a HISTORIA PEWNEGO KONKURSU 

67. ZNA KI I TWA RZE MIA STA KA TO WI CE. KATOWICE STREET ART. FESTIVAL

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

NA OK$AD CE: 
Ja nusz Ka pu sta: K -dron 4
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Pro jekt ob j' ty 
me ce na tem

MIA STA KA TO WI CE

Wojewódzki Fundusz
Ochrony !rodowiska
i Gospodarki Wodnej

w Katowicach
!l&ski Zwi&zek 

Gmin i Powiatów

Urz&d Marsza%kowski
Województwa

Opolskiego

Dofinansowano ze )rodków 
Ministra 

Kultury i Dziedzictwa Narodowego

W NUMERZE:
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Rysuje: JANUSZ KAPUSTA

Rozmow! z JANUSZEM KAPUST" publikujemy wewn#trz numeru na str. 45-48.
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! MAJ by! mie si" cem
wy bo rów pre zy denc kich,
to one zdo mi no wa !y ro -
dzin ne roz mo wy i me -
dial ne prze ka zy. Kan dy -
da ci wie lo krot nie go #ci li
w na szym re gio nie.
W pierw szej tu rze star to -
wa !o 11 kan dy da tów 
– #l" skim ak cen tem
w wy bo rach by !a nie -
w"t pli wie kan dy da tu ra
Mag da le ny Ogó rek ro -
dem z Ryb ni ka, któ ra
jed nak od pa d!a z wy ni -
kiem za le d wie 2,38 proc.
Pierw sz", pre zy denc k"
tu r$ ro ze gra n" 10 ma ja
wy gra! nie ocze ki wa nie
An drzej Du da, eu ro po se!
PiS -u (34,76 proc.)
przed pre zy den tem Bro -
ni s!a wem Ko mo row skim
(33,77 proc.). Nie spo -
dzian k" by! trze ci w ko -
lej no #ci wy nik mu zy ka
Paw !a Ku ki za z Opolsz -
czy zny (20,80 proc). 
! DRU GA tu ra wy -

bo rów pre zy denc kich
24 ma ja przy pie cz$ to -
wa !a po li tycz n" zmia n$,
któ rej za pra gn$ li wy bor -
cy. Pre zy den tem zo sta!

wy bra ny An drzej Du da (51,55 proc. g!o su j" cych
w kra ju, w woj. #l" skim 48,80 proc.), Bro ni s!aw
Ko mo row ski prze gra! (48,45 proc. g!o sów w kra -
ju i 51,20 proc. w woj. #l" skim). %l" ski ak cent wy -
bor czy – prze d!u &o no o pó! to rej go dzi ny ci sz$ wy -
bor cz" w ca !ym kra ju z po wo du #mier ci 80-let niej
ko bie ty w Ko wa lach ko !o Sko czo wa w lo ka lu
wy bor czym (w miej sco wej stra& ni cy).
! KNU RÓW sta! si$ are n" kil ku dnio wych za -

mie szek mi$ dzy po li cj" a t!u ma mi ki bi ców spo -
wo do wa nych tra gicz n" #mier ci" jed ne go z nich.
27-la tek zgi n"! w so bo t$ 2 ma ja pod czas burd
na tam tej szym sta dio nie. Wy ni ki sek cji ujaw nio -
ne przez Pro ku ra tu r$ Okr$ go w" w Gli wi cach po -
twier dzi !y, &e ki bic zmar! z po wo du krwo to ku
we wn$trz ne go i ze wn$trz ne go po po strza le
gu mo w" ku l". Po grzeb 27-lat ka z Knu ro wa 7
ma ja mia! spo koj ny prze bieg. Oby !o si$ bez star'
z po li cj", cho' ki bi ce „or ga ni zo wa li si$  w in -
ter ne cie po nad po dzia !a mi”.
! IRE NE USZ Du dek zna ny #l" ski blu -

esman, twór ca le gen dar ne go Ra wa Blu es Fe -
sti wal ob cho dzi! 7 ma ja 64 uro dzi ny, a tak &e
Abra ha ma w grze na har mo nij ce ust nej. Jak
wspo mi na, pierw sz" do sta! od nie &y j" ce go ju&
ba si sty Wojt ka Ta bo !a.
! APEL po nad 15 ty si$ cy %l" za ków prze ko -

na! Fa ce bo oka do uru cho mie nia w ser wi sie
#l" skiej wer sji j$ zy ko wej. To tak &e do wód na to,
&e #l"sz czy zna nie da je za mkn"' si$ w skan se -
nie, &e jest wi tal na i na d" &" za #wia tem me diów,

kom pu te rów i in ter ne tu. Ka szu bi, któ rych 18 ty -
si$ cy dzie ci uczy si$ ka szub skie go w szko le, te&
chc" wzo rem %l" za ków, mie' swo j" „fa ce bo oko -
w"” na k!ad k$. A %l" za cy z ko lei chcie li by pra -
wa do na uki #l"sz czy zny w szko !ach.
! MA TU RA trwa !a tra dy cyj nie przez ca !y

maj. W woj. #l" skim przy st" pi !o do niej
44 tys. ab sol wen tów szkó! #red nich. Kasz ta ny
zd" &y !y za kwit n"'…
! S(OD KIM PRL -owskim ra ry ta sem, jak

pa mi$ ta wie lu, by! wa fe lek Prin ce Po lo. Któ&
nie lu bi! te go pro du ko wa ne go w Cie szy nie kru -
che go spe cja !u w po le wie, prze pla ta ne go cze -
ko la do w" ma s" w z!o ci stym opa ko wa niu z le -
gen dar nym na pi sem Prin ce Po lo? Po czci wy
wa fe lek sta! si$ hi tem eks por to wym. Do k!ad -
nie 60 lat te mu. Na ry nek wpro wa dzo ny zo sta!
w 1955 ro ku przez Za k!a dy Prze my s!u Cu kier -
ni cze go Ol za w Cie szy nie. Po lu bio no go na -
wet w Is lan dii, gdzie po dob no ca !a po pu la cja
wy cho wa !a si$ na ame ry ka) skiej Co ca -Co li
i pol skim wa fel ku Prin ce Po lo. Ide al ne po !" -
cze nie. Pro du ku je si$ go na dal, cho' Ol za jest
ju& za gra nicz n" w!a sno #ci".
! MI SJ* %l" skie go Cen trum Cho rób Ser -

ca w Za brzu ob cho dz" ce go w ma ju 30-lecie
dzia !al no #ci jest, jak pod kre #la prof. Ma rian
Ze mba la, „ra to wa nie, le cze nie i da wa nie na -
dziei”. – Po to w!a #nie je ste #my – mó wi sze -
fu j" cy Cen trum prof. Ze mba la. 
! TRWA roz biór ka wie &ow ca DOKP, jed ne -

go z ar chi tek to nicz nych sym bo li Ka to wic. Za le -
d wie trzy mie si" ce wy star czy !y na de mon ta&
wn$trz ka to wic kie go wy so ko #ciow ca – biu row -
ca Dy rek cji Okr$ go wych Ko lei Pa) stwo wych.
Pierw szy etap roz biór ki 17-pi$ tro we go bu dyn ku
roz po cz"! si$ w mar cu, w czerw cu roz pocz nie si$
ko lej ny – zde mon to wa na m.in. zo sta nie ele wa -
cja gma chu i je go sta lo wa kon struk cja no #na.
! SIE DEM lat cze ka li #my na no we na zwy

w$ z!ów au to stra dy A4. Znik n$ !y w$ z!y Ba to ry,
Wspól na czy Wi rek. W ich miej scu po ja wi !y si$
no we, lo gicz ne i zro zu mia !e dla kie row ców na -
zwy: Cho rzów, Za brze Po !u dnie, Ru da %l" ska.
Do ko) ca ma ja no we na zwy otrzy ma !o te&
czter na #cie w$ z!ów przy #l" skim od cin ku au to -
stra dy A4 oraz tra sy eks pre so wej S1.
! NIE TO PE RZE no w" atrak cj" tu ry stycz -

n" Be ski dów. W Bren nej po ja wi !o si$ je dy ne
w kra ju ob ser wa to rium nie to pe rzy. Mie #ci si$
ono na stry chu tam tej sze go gim na zjum. Pod -
czas je go re mon tu od kry to nie zwy k!ych miesz -
ka) ców. Oka za !o si$, &e w gim na zjum po za
ucznia mi prze by wa j" rów nie& dwa ro dza je
nie to pe rzy – pod ko wiec ma !y i no cek du &y.
Pierw szy jest jed nym z naj mniej szych nie to pe -
rzy wy st$ pu j" cych w Pol sce: d!u go#' cia !a oko -
!o 40 mm, roz pi$ to#' skrzy de! do 250 mm, wa -
&y od 3,5 do 10 g. Dru gie go d!u go#' cia !a
wy no si 7-8 cm, roz pi$ to#' skrzy de! 35-44 cm,
wa &y od 25 do 40 g. Oba ga tun ki s" #ci #le chro -
nio ne. War to pod kre #li', &e Bren na nie to pe rza -
mi stoi. To w!a #nie w tej gmi nie na %l" sku Cie -
szy) skim mo& na spo tka' naj wi$k sz" w Pol sce
ko lo ni$ tych la ta j" cych ssa ków.

! PSTR* GA, kie! ba s$ al bo ko !ocz z Be ski -
dów ku pisz przez in ter net. Drob ni rol ni cy
i ry ba cy, sto wa rzy sze ni w Lo kal nej Gru pie Ry -
bac kiej Biel ska Kra ina, wzi$ li w swo je r$ ce
spra wy zwi" za ne ze sprze da &" lo kal nych wy -
ro bów i za !o &y li przed si$ bior stwo spo !ecz ne
Fun da cja EKO Biel ska Kra ina. Za po #red nic -
twem skle pu in ter ne to we go ofe ru j" #wie &e
i eko lo gicz ne pro duk ty rol ne i ry bac kie od pro -
du cen tów z re jo nu Be ski du %l" skie go i oko lic.
Dla przy k!a du za ki lo gram #wie &e go pstr" ga za -
p!a ci my 20,50 z!, ki lo gram ne ców ki to
koszt 31z!, a ko !ocz se ro wo -ma ko wy to wy da -
tek 20 z! za ki lo gram. Wy star czy wej#' na stro -
n$ skle pu: www.eko biel ska kra ina.pl.
! PO LI TECH NI KA %l" ska w Gli wi cach

ko) czy 70 lat. Wy kszta! ci !a 157 ty si$ cy in &y -
nie rów. W Po li tech ni ce stu diu je 26,5 tys. stu -
den tów. Na 15 wy dzia !ach uczel ni pro wa dzo -
nych jest obec nie 50 kie run ków stu diów
i bli sko 200 spe cjal no #ci, obej mu j" cych ca !y
za kres dzia !al no #ci in &y nier skiej. 24 ma ja mi -
n$ !o do k!ad nie 70 lat od mo men tu po wo !a nia
do &y cia tej za s!u &o nej #l" skiej uczel ni.
! PIE L+ GNIAR KI pro te sto wa !y 12 ma ja

w wi$k szo #ci pol skich miast. W na szym re gio -
nie ak cja straj ko wa od by wa !a si$  w Ka to wi -
cach, Cz$ sto cho wie, By to miu i w Biel sku -Bia -
!ej. O co cho dzi !o pro te stu j" cym? Od kil ku lat
li sta po stu la tów si$ nie zmie nia: zbyt ni skie p!a -
ce, za pe! nio ne sa le cho rych, brak pod sta wo we -
go sprz$ tu me dycz ne go, nie do sta tecz na liczba
per so ne lu me dycz ne go.
! SE ZON wy staw nych przy j$' ko mu nij nych

to w!a #nie maj. Ro dzi ce zli cza j" wy dat ki,
a przed si$ bior cy zy ski. War to#' ryn ku ko mu nij -
ne go sza cu je si$ na – ba ga te la – 850 mi lio nów
z!o tych. We d!ug ba da), w 2015 ro ku ro dzi ce
na sa m" or ga ni za cj$ Pierw szej Ko mu nii #red -
nio pla nu j" prze zna czy' 1500 z!. A i za pro sze -
ni go #cie, zw!asz cza chrzest ni mu sz" si$ „wy -
kosz to wa'”. W ran kin gu pre zen tów fu ro r$ ro bi
do bra elek tro ni ka, jak np. iPad, czy lap top, a tak -
&e do bry, „wy pa sio ny” ro wer. Na szcz$ #cie mo -
da na qu ady mi ja...
! DWÓCH #l" skich li te ra tów no mi no wa -

no do Na gro dy Li te rac kiej Ni ke: po wie#'
„Drach” Szcze pa na Twar do cha, a tak &e tom
wier szy „Umlau ty” po cho dz" ce go z Sie mia no -
wic %l" skich i miesz ka j" ce go w Ka to wi cach To -
ma sza Pie trza ka. ("cz nie no mi no wa no sied -
mio ro au to rów.
! PLAC za baw dla... se nio rów po wsta nie

w,o rach. Gra w sza chy oraz w bu le – ta kie mi$ -
dzy in ny mi atrak cje ma j" po wsta' w sa mym
cen trum &or skiej dziel ni cy Paw li kow skie go.
„Ogró dek za baw” dla eme ry tów b$ dzie jed nym
z sek to rów two rzo ne go w!a #nie Cen tral ne go
Pla cu Za baw i Re kre acji, któ ry sk!a da' b$ dzie
si$ z pla cu za baw dla naj m!od szych, pla cu za -
baw dla m!o dzie &y, si !ow ni „pod chmur k"” i pla -
cu za baw dla se nio rów. Se nio rom nie wy star -
cza ju& !a wecz ka...

KRONIKARZ

MIESI!C
Zapis wydarze) 

z miesi"ca
poprzedzaj"cego

zamkni$cie 
numeru

Z g!$bokim &alem &egnamy 
dr. JANA F. 

LEWANDOWSKIEGO

cz!onka Górno#l"skiego 
Towarzystwa Literackiego,

historyka, filmoznawc$,
dziennikarza, 

animatora &ycia kulturalnego.
Wyrazy serdecznego wspó!czucia 

Rodzinie i Bliskim 
sk!ada 

zarz"d Górno#l"skiego 
Towarzystwa Literackiego 

w Katowicach

Z wiel kim &a lem i smut kiem &e gna my

JA NA F. LE WAN DOW SKIE GO

Przy ja cie la 
i wie lo let nie go ko le g$ re dak cyj ne go „%l" ska”,

zna ko mi te go fil mo znaw c$ i hi sto ry ka ki na, 
pu bli cy st$,

re dak to ra na czel ne go 
kwar tal ni ka „Fa bry ka Si le sia”.

Ro dzi nie i wszyst kim bli skim Zmar !e go
g!$ bo kie wy ra zy wspó! czu cia

sk!a da
ZE SPÓ( RE DAK CYJ NY „%L* SKA”
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Z TA DE USZEM SE RA FI NEM, 

dy rek to rem na czel nym i ar ty stycz nym Ope ry !l" skiej w By to miu

roz ma wia WIE S#A WA KO NO PEL SKA 

20. lecieRozmowy na

$y cie w mu zy ce

– Nie tak daw no te mu mi n! "o 25

lat od chwi li, kie dy ob j#" pan sta no -

wi sko dy rek to ra Ope ry $l# skiej

w By to miu. Je %li do te go do da my la -

ta na uki mu zy ki, czas stu diów, pra -

c! w ów cze snej Wiel kiej Or kie strze

Sym fo nicz nej, ter mi no wa nie u ma -

estro Na po le ona Sies sa, to mo& na po -

wie dzie', &e przez ca "e &y cie jest pan

zwi# za ny z mu zy k#, &e mu zy ka jest

pa na &y ciem. Za mi "o wa nie do mu -

zy ki, a zw"asz cza do ope ry, mu sia "o
pa%' na po dat ny grunt. Jest pan

zwi# za ny ze $l# skiem od uro dze nia.

To jest pa na miej sce na zie mi. Ja ki

za tem by" pa na dom ro dzin ny i czy

mu zycz ny $l#sk, na któ rym si! pan

wy cho wa", ze swo imi tra dy cja mi

%pie wa czy mi od ci sn#" pi!t no na pa -

na przy sz"o %ci?

– W mo ich %y &ach p&y nie „mu zycz -

na” krew, po nie wa% oj ciec gra& oko &o
trzy dzie stu pa ru lat na skrzyp cach tu,

w ope rze. Ale to nie wszyst ko. Ze stro -

ny oj ca, mo ja bab cia gra &a na fle cie,

dzia dek na klar ne cie, je den z wuj -

ków – brat oj ca – by& skrzyp kiem i pro -

wa dzi& or kie str' d' ta tu na !l" sku, dru -

gi je go brat w Kra ko wie (pie wa&
w chó rze i te% gra& w or kie strze. Mój

brat – al to wio li sta – od wie lu lat gra

w Kró lew skiej Ope rze w Oslo. Z ko -

lei mo je dwie cór ki s" skrzy pacz ka mi,

a naj m&od sze mo je dzie ci na ra zie tyl -

ko (pie wa j" i gra j" na cym ba& kach

i fle ci kach (!miech).

– To by "a %l# ska ro dzi na z dzia da

pra dzia da?

– „Mu zycz na” krew ale nie tyl ko (l" -
ska, bo wiem bab cia ze stro ny oj ca po -

cho dzi &a spod Wied nia, ale dzia dek ze

!l" ska. 

– Tak wi!c mu zy ka by "a czym% na -

tu ral nym i oczy wi stym w pa na do -

mu. Jed nak czy ro dzi ce nie od ra dza -

li sy no wi za wo du mu zy ka, co cz! sto

zda rza si! w tzw. mu zycz nych ro dzi -

nach?

– Mu zy k" na si" ka &em od naj m&od -

szych lat. Oj ciec – mu zyk – nie bar dzo

chcia& %e by (my szli je go dro g". To by -

&y la ta 50. i 60., wi'c nie by &o &a two.

Z cza sem wi dzia& jed nak na sze suk ce -

sy oraz osi" gni' cia i ko niec ko) ców

zgo dzi& si' na na sz" dal sz" edu ka cj'
mu zycz n". Ale to ma ma bar dziej po -

py cha &a nas w kie run ku mu zy ki. 

– Wy bra" pan nie zbyt wte dy po pu -

lar ny in stru ment ja kim by" kon tra -

bas.

– Tak, ale dzi' ki na uce gry na kon -

tra ba sie tra fi &em do naj lep szej or kie -

stry. Zresz t" kon tra ba si st" zo sta &em tro -

ch' przez przy pa dek. Ucz" cy mnie

w ogni sku mu zycz nym pro fe sor Ja nic -

ki za uwa %y&, %e mam do bry s&uch 

– wo bec cze go bez pro ble mów zda &em

eg za min i zna la z&em si' w (red niej

szko le mu zycz nej w By to miu. Po -

nie wa%, jak to okre (li& mój pro fe sor

mia &em „&a p' kon tra ba si sty”, a bra ko -

wa &o mu zy ków gra j" cych na tym in -

stru men cie, zo sta &em kon tra ba si st'.
Nie pi sa ne mi by &o zo sta* pia ni -

st" – a od te go in stru men tu za czy na -

&em edu ka cj'. Po nie wa% by &em am bit -

ny, bra &em udzia& w ró% nych kon kur -

sach zdo by wa j"c na gro dy. Za cz" &em

te% cho dzi* na do dat ko we za j' cia

do Wy% szej Szko le Mu zycz nej w Ka -

to wi cach. Mo im pierw szym pe da go -

giem by& prof. W. Ga dzi) ski ów cze sny

rek tor. 
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– Nie po prze sta! pan na stu dio wa -

niu w kla sie kon tra ba su.

– Rów no le gle pod j! "em stu dia
na Wy dzia le Teo rii i Kom po zy cji. Na -
st#p nie spró bo wa "em si" na wy dzia le
dy ry gen tu ry – za wsze mnie fa scy no -
wa "a ro la pro wa dz! ce go or kie str# – to
te$ za cz# "o si# gdzie% w dzie ci& stwie.
Po raz pierw szy sta n! "em przed or kie -
str! b# d!c uczniem by tom skiej szko -
"y mu zycz nej. Za dy ry go wa "em Eine
Kle ine Na cht mu sik Mo zar ta. Do sta "em
te$ pierw sze w $y ciu bra wa sto j!c
za pul pi tem dy ry genc kim. A po tem
przy szed" mo ment re flek sji… i wró ci -
"em do kon tra ba su. Po stu diach zo sta -
"em mu zy kiem Wiel kiej Or kie stry
Sym fo nicz nej Pol skie go Ra dia. To
by "a mo ja dru ga aka de mia.

– A ope ra? By wa! pan tu taj? Bo

"e by w przy sz!o #ci zde cy do wa$ si%
na kie ro wa nie te atrem mu zycz nym

trze ba – jak mi si% wy da je – na si&k -

n&$ tym spe cy ficz nym, nie zwy kle

z!o "o nym ga tun kiem sztu ki. Ma -

j&c oj ca mu zy ka w or kie strze mia!
pan u!a twio ne za da nie. 

– Przy znam, $e ni gdy nie przy -
pusz cza "em, $e mo g# zo sta' dy ry -
gen tem ope ro wym. Przy cho dz!c
do ope ry chcia "em pod szli fo wa' swój
warsz tat ja ko dy ry gent, ale jed nak
chcia "em po zo sta' przy or kie strze
sym fo nicz nej. Zresz t! mia "em wów -
czas spo ro pro po zy cji od ró$ nych or -
kiestr w kra ju. Na gry wa "em w tym
cza sie z WO SPR -em, z war szaw sk!
„ra diów k!”, kon cer to wa "em z fil har -
mo nia mi w kra ju i za gra ni c!. Pro wa -
dzi "em przez ja ki% czas or kie str# w tej -
$e by tom skiej szko le – te za j# cie
do ra dzi" mi pro fe sor Na po le on Siess,
któ ry mó wi", $e or kie stra szkol na to
do bry apa rat do 'wi cze nia ró$ nych
tech nik dy ry genc kich. Kie dy zo sta "em
asy sten tem Pro fe so ra pro wa dzi "em
or kie str# aka de mic k!. 

– Jak tra fi! pan do Ope ry 'l& -
skiej?

– Pew ne go dnia dy rek tor Siess
o%wiad czy", $e ma wol ny etat asy sten -
ta dy ry gen ta i spy ta" czy nie chcia" bym
ob j!' te go sta no wi ska. Zgo dzi "em
si#. Z cza sem zo sta "em dy ry gen tem,
a po tem ko or dy na to rem do spraw or -
kie stry. 

– To by! dla Ope ry bar dzo trud ny

czas. Zresz t& wszyst kie in sty tu cje

kul tu ry prze "y wa !y okres tak zwa -

nej trans for ma cji czy li ogrom nych

za wi ro wa( or ga ni za cyj nych i fi -

nan so wych.

– Tak, to by "o przed 89. ro kiem. Pa -
no wa" roz gar diasz. W tym cza sie
Ope ra od by wa "a pierw sze to -
urnée po kon ty nen cie ame ry ka& skim,
któ re or ga ni zo wa" dy rek tor Na po le on
Siess. Nie ste ty, w 1986 ro ku prof. Siess
zmar". Dwa la ta pó( niej znów do sta -

li %my za pro sze nie, a zor ga ni zo wa nie
tej wy pra wy po wie rzo no mnie. Pa mi# -
tam, pro wa dzi li %my na zmia n# z An -
to nim Wi cher kiem „Hal k#” Mo niusz -
ki. To by "y pierw sze ta kie wiel kie
to urnée pol skiej ope ry po Sta nach
Zjed no czo nych i Ka na dzie. 

– Ope ra to z!o "o ne za da nie. To

wspó! pra ca prócz or kie stry z so li sta -

mi, chó rem, ba letem a tak "e re "y se -

rem, cho re ogra fem i szta bem lu dzi,

któ rzy ma j& wp!yw na kszta!t przed -

sta wie nia.

– Prócz umie j#t no %ci wspó" pra cy
z kil ko ma ze spo "a mi, tak $e tech nicz -
ny mi, dy ry gent mu si jesz cze mie'
tzw. in stynkt sce nicz ny. Ob ser wo wa -
"em pod czas prób dy rek to ra Sies -
sa – wszyst kie by "y sza le nie dra ma -
tycz ne, ener ge tycz ne, in spi ru j! ce dla
wszyst kich, g"# bo kie pod wzgl# dem fi -
lo zo fii mu zycz nej, ale te$ wi zjo ner -
skie. Na do da tek w da nym dniu trze -
ba mie' wy czu cie dys po zy cji
wy ko naw ców, jak i pu blicz no %ci.
W za le$ no %ci od tem pe ra tu ry, mo$ na
jak si# mó wi pod kr# ci' lub sto no wa'
tem po wy ko ny wa nych frag men tów. To
nie zwy kle istot ne zja wi sko w mu zy -
ce, ale te$ wiel ki pro blem tech nicz ny
i fi lo zo ficz ny, nad któ rym mo$ na dys -
ku to wa' wie le go dzin. 

– Mo" na wi%c w pe wien spo sób

„ste ro wa$” od bio rem dzie !a.

– To wiel ki te mat in ter pre ta cji dzie -
"a. No wo cze sna in ter pre ta cja jest
zwi! za na z po g"# bie niem dra ma ty zmu.
W mu zy ce to s! ak cen ty, gwa" tow ne
cre scen da, di mi nu en do, ostre tem pa.
Dzi siaj tem pa s! szyb sze, bo szyb sze
jest na sze $y cie. 

– Do ty czy to nie tyl ko or kie stry.

– Ma j!c do dys po zy cji na sz! skrom -
n! sce n! sta ram si# za wsze za su ge ro -
wa' re $y se rom dra ma tycz n! i prze -
strzen n! wi zj# spek ta kli. W ten spo sób
uda "o si# w przy pad ku kil ku re ali za -
cji wy ko rzy sta' t# ma "! sce n# i zy ska'
wi#k szy od dech. Tak po wsta "o spo -
ro – mo im zda niem – bar dzo do -
brych spek ta kli. Eks cy tu j! ca sce no gra -
fia, wi zjo ner ska re $y se ria oraz
dra ma tyzm i tem po mu zycz ne ma j! za -
sad ni cze zna cze nie dla wi zji spek ta klu. 

– Na po le on Siess po zo sta! pa na

pierw szym i naj wi%k szym mi -

strzem?

– W tym gro nie, z cza sów mo je go po -
by tu w ze spo le WO SPR -u to by" Sem -
kow, Skro wa czew ski, Krenz, Wit i jesz -
cze wie lu in nych. Z gro na re $y se rów
wy mie ni# tyl ko kil ku, ale by "o ich
znacz nie wi# cej. Naj d"u $ej wspó" pra co -
wa "em z Wie s"a wem Ochma nem. Ale
wspó" pra co wa "em te$ z La co Ada mi -
kiem, Wal de ma rem Za wo dzi& skim,
Ro ber to Skol mow skim, Mar kiem We -
iss Grze si& skim, któ re go „Hal k#” wzno -
wi li %my na za mkni# cie fe sti wa lu ju bi -

le uszo we go Ope ry, tak $e Lech Ma jew -
ski – wiel ki pol ski re $y ser, któ ry zro bi"
kil ka zna ko mi tych oper na wy so kim po -
zio mie, cho cia$ by nasz by tom ski „Po -
kój sa ren” – ab so lut nie wi zjo ner ski
spek takl. Jest te$ wspa nia "y Hen ryk
Kon wi& ski – ma my za so b! wie le
wspól nych spek ta kli, w tym ostat ni! pre -
mie r# wie czo ru Mo niusz kow skie go
z „Ver bum no bi le” i „Na kwa te run ku”. 

– Dla pa na by! to tak "e czas licz -

nych za gra nicz nych kon cer tów, tak -

"e z Ope r& 'l& sk&.
– Pod czas wy jaz dów mo g"em po -

dzi wia' per fek cj# wy ko naw cz! wie -
lu ze spo "ów, ozna cza to, $e spek ta -
kle gra ne na $y wo mo g"y by by'
na gry wa ne. Wy st# po wa li %my w naj -
wi#k szych sa lach kon cer to wych Eu -
ro py – na przy k"ad w Sa li Fil har mo -
ni ków Ber li& skich czy Fil har mo ni ków
Mo na chij skich, tak $e w sa lach kon cer -
to wych Mek sy ku, dy ry go wa "em do%'
cz# sto w Por tu ga lii, czy Ko rei Po "u -
dnio wej. Gra li %my w bar dzo cie ka -
wych ple ne rach. Cza sem zda rza "y
si# nie zwy k"e sy tu acje, jak ta w No -
rym ber dze, kie dy na nie wiel kiej sce -
nie dy ry go wa "em „Na buc co”, Na wi -
dow ni za sia d"o wte dy oko "o 400
osób. Sy tu acja wy two rzy "a si# ta ka, $e
oto Po la cy gra li spek takl o na ro dzie
$y dow skim, a za na mi znaj do wa" si#
ogrom ny mur, za któ rym w ogrom -
nym am fi te atrze, w mrocz nej prze -
sz"o %ci, Hi tler prze ma wia" do 10 ty si# -
cy Niem ców, mó wi!c o kru cja cie
na Wschód i eks ter mi na cji )y dów. 

– Czy przez la ta sp% dzo ne w tym

te atrze nie ma pan "a lu, "e jest to

ci& gle ten sam bu dy nek, "e 'l&sk nie

do cze ka! si% no we go oka za !e go, no -

wo cze sne go te atru ope ro we go?

– To jest te mat na osob ny wy wiad,
ale rzecz ja sna na sze mu re gio no wi
na le $y si# ta ki gmach. A my sta ra my
si# z ope r! wy cho dzi' po za nasz bu -
dy nek. Kil ka krot nie wy st# po wa li -
%my w by tom skich Do lo mi tach
i na ryn ku. W do lo mi tach by "y to bar -
dzo roz sze rzo ne spek ta kle, a wi#c
bar dzo dro gie. Wy st# po wa li %my
te$ – z wi do wi skiem „Car mi na Bu -
ra na” w ka to wic kim Spodku. Ope ra
*l! ska ja ko pierw sza od wa $y "a si#
wy st! pi' w tym obiek cie. Przy sz"o
wte dy oko "o 4 ty si# cy osób. Do sy'
cz# sto wy je$ d$a li %my te$ do Sa li
Kon gre so wej w War sza wie. Po ka za -
li %my, $e Ope r# By tom sk! sta' rów -
nie$ na ta kie przed si# wzi# cia, $e
po tra fi my gra' i na du $ych sce nach
i na na szej, by tom skiej. Zda rza "o
nam si# te$ gra' na jesz cze mniej -
szych sce nach w Pol sce ale tak $e
w Niem czech, Bel gii czy Szwaj ca rii.
Wszyst ko mo$ na za gra' wsz# dzie, je -
%li si# tyl ko chce. My bu du je my tak
sce no gra fie, $e by mo$ na by "o za bu -
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do wa! ka" d# prze strze$. Je ste %my
bar dzo mo bil ni i ela stycz ni.

– W!a "nie – na spek ta klach ope ro -

wych nie ko# czy si$ re per tu ar Ope -

ry %l& skiej.

– Gra li %my kon cer ty z ze spo &em
D"em, gra my ope ret ki, mu si ca le, ba le -
ty i ga le, tak "e kon cer ty sym fo nicz -
ne – by &y to nie tyl ko „Har na sie”
i „Sta bat Ma ter” ale te" Kon cert na or -
kie str! Lu to s&aw skie go, Kon cert for te -
pia no wy e -moll Cho pi na czy uwer tu ra
kon cer to wa „Baj ka” Mo niusz ki. Dzi%
pu blicz no %ci pro po nu je my tak "e kon -
cer ty á ca pel la chó ru Ope ry 'l# skiej. 

– W sta tu cie Ope ra %l& ska ma za -

pis, 'e jest ze spo !em ob jaz do wym

w naj lep szym ro zu mie niu te go s!o -

wa. To nie tyl ko spek ta kle – zresz -

t& od po wsta nia Ope ry – w Te atrze

%l& skim w Ka to wi cach. Dzi siaj spo -

ty ka si$ opi nie, 'e jest to dzia !a nie

zb$d ne, z ró' nych przy czyn. Ja kie

jest pa na zda nie w tej kwe stii?

– Od 1945 ro ku jest to jed no z na -
szych naj wa" niej szych za da$. Przez ja -
ki% czas 30 pro cent spek ta kli gra li %my
na by tom skiej sce nie, trzy dzie %ci
na sce nie ka to wic kiej i 30 pro cent
za gra ni c#. Wy jaz dy ma j# te" swo je
do bre stro ny – no wa pu blicz no%!, in -
ny od biór spek ta klu, a to jest bar dzo
wa" ne. By wa &o, "e rok rocz nie je( dzi -
li %my do Sa li Kon gre so wej w War sza -
wie – by li %my tam bar dzo ocze ki wa -
ny mi go %! mi. Wy st) po wa li %my te"
w Te atrze Pol skim w War sza wie, od -
wie dza my Ja s&o, Kro sno, Rze szów,
Kiel ce, wie le miej sco wo %ci w wo je -
wódz twie %l# skim – znów od wie dza -
my D# bro w) Gór ni cz#, gdzie wy st) -
pu je my w wy re mon to wa nej Sa li
Pa &a cu Kul tu ry Za g&) bia. Ostat nio
po ja wi &y si) na wet ofer ty za gra nia
w Wej he ro wie i w Tcze wie – te raz ma -
my ju" sta &# wspó& pra c). Pre zen to wa -
li %my tam „Na buc co” i „Car men”.
Oka za &o si) te", "e dzi) ki fun du szom
eu ro pej skim po wsta &o wie le sal w tych
mia stach, z do br# aku sty k# i wy po sa -
"e niem tech nicz nym. Za tem prze sz&o -
%ci# s# kiep sko wy po sa "o ne nie wiel -
kie sa le.

– W dzia !al no "ci Ope ry %l& skiej

bar dzo wa' ny jest Kon kurs Wo ka -

li sty ki im. Ada ma Di du ra. Kie dy na -

st$p na edy cja?

– Kie dy od b) dzie si) ko lej na edy -
cja za de cy du j# %rod ki fi nan so we.
Prócz kon kur su od by &a si) te" pierw -
sza Eu ro pej ska Aka de mia Sztu ki Wo -
kal nej. Chce my pod trzy my wa! te
ini cja ty wy. Na gry wa my p&y ty – oka -
zu je si), "e wszyst kie do tych cza so we
po my s&y z tym zwi# za ne by &y bar dzo
uda ne. Pew nie wp&yw na to ma mo -
je do %wiad cze nie pra cy z mi kro fo -
nem. To do bra szko &a pre cy zji wy ko -
naw czej. 

– Czy ma pan mo' li wo"( za trzy -

ma nia czy cho cia' by wspó! pra cy

z lau re ata mi tych kon kur sów i naj -

lep szy mi ab sol wen ta mi ka to wic kiej

Aka de mii?

– Oczy wi %cie, "e tak. To ze spó& or -
kie stro wy, ale te" chó rzy %ci i so li %ci.
S# to w wi)k szo %ci ab sol wen ci na szej
aka de mii. Ba zu je my na tych lu dziach,
bo po ziom kul tu ry wy ko naw czej
na 'l# sku jest bar dzo wy so ki. Do wo -
dem te go s# na sze in ne or kie stry
i chó ry. 

– Czy jest szan sa, 'e w by tom skiej

Ope rze us!y szy my na przy k!ad Pio -

tra Be cza !$ czy Ma riu sza Kwiet nia?

– My %l), "e tak. Mu sz) po wie dzie!,
"e Piotr Be cza &a przed wy jaz dem
na Za chód pierw sze roz mo wy na ten
te mat pro wa dzi & w mo im ga bi ne cie,
przy sto le, przy któ rym te raz sie dzi my.
Przy szed& z pro fe so rem Bal la ri nem,
któ ry za re ko men do wa& Pio tra Be cza -
&) ja ko ar ty st), któ ry wkrót ce za wo ju -
je %wiat. Za pro po no wa &em mu wte dy
wspó& pra c) na wet go nie prze s&u chu -
j#c. Ale ko niec ko$ ców on wy bra&
%wia to w# ka rie r). Dzi%, je %li przy je" -
d"a do Pol ski, to na wy st) py w War -
sza wie. W Ka to wi cach wy st# pi& z oka -
zji otwar cia sa li NO SPR, a wiec by &a
to szcze gól na oka zja.. 

– S& dzi pan, 'e po wró ci tu kie dy"
z sen ty men tem, jak nie gdy" Bog dan

Pa proc ki czy Wie s!aw Ochman? S&
jesz cze sen ty men tal ni ar ty "ci? Czy

to ju' jest in ny "wiat?

– Z gro na tam tych ar ty stów zo sta &o
ju" nie wie le osób – w ra mach fe sti wa -
lu ju bi le uszo we go od by &o si) spo -
tka nie z Kry sty n# Szo stek -Rad ko w#
z oka zji jej ju bi le uszu 60-le cia pra cy
ar ty stycz nej. Tak to jest, "e jak si) kto%
za do mo wi w in nym kra ju, to nie po -
wra ca, rzad ko mo "e przy je cha! na wy -
st) py na na szych sce nach i to z po wo -
du ja kich% eks klu zyw nych oka zji.
Nie gdy% ta cy %pie wa cy jak Wie s&aw
Ochman, czy An drzej Hiol ski wra ca -
li – na tym po le ga& te" ich pa trio tyzm.
Hiol ski dla mnie jest wzo rem wiel kie -
go %pie wa ka…

– A co pa na trzy ma w tej ope rze?

Co tu dla pa na jest naj wa' niej sze?

– Ju" od cza su stu diów mia &em wie -
le pro po zy cji wy jaz du na kon trakt za -
gra nicz ny. By &y to na wet bar dzo do bre
pro po zy cje fi nan so we. Ale zda rzy &o si)
tak, "e tu, w By to miu przy go to wy wa -
&em swój ju bi le usz. Nie mo g&em zo sta -
wi! wszyst kie go, rzu ci! przy go to wy -
wa nym kon cer tem i wy je cha!. To nie
by &o by w po rz#d ku. 

Wy da je mi si), "e je stem co% d&u" -
ny te mu kra jo wi, te mu %ro do wi sku, bo
kie dy% kto% we mnie za in we sto wa&.
Do sta wa &em sty pen dia i pra c). W cza -
sie kie dy roz po czy na &em pra c) ja ko
dy rek tor, Ope ra 'l# ska by &a wte dy

w nie zbyt do brym sta nie, ucie k&a
z niej wi)k szo%! do brych so li stów. Po -
nie wa" wy wo dzi &em si) z te go ze spo -
&u stwo rzy &em wi)c so bie ewo lu cyj n#
wi zj) pra cy: upo rz#d ko wa! za sta ny
stan, po tem do po sa "y! te atr ze wn#trz
i we wn#trz, na st)p nie po uk&a da! i upo -
rz#d ko wa! ze spo &y, roz sze rzy! re per -
tu ar a przede wszyst kim uno wo cze %ni!
i pod nie%! po ziom ar ty stycz ny. Spo ro
z tych za mia rów uda &o mi si) zre ali -
zo wa!. Dzi%, jak s# dz), to ju" jest in -
ny te atr. 

– Czy li spek takl 'y cia jesz cze

przed pa nem?

– Ni gdy nie za my kam so bie dro gi.
Po win ni %my jesz cze zro bi! kil ka spek -
ta kli wspó& cze snych, bo je %li cho dzi
o kla sy k), zro bi li %my spo ro: by &a
„Gio con da”, „Bo rys Go du now”, „Tan -
nah*user”, „Aida”, „Car mi na Bu ra na”,
„Don Car los”. Udo wod ni li %my, "e
na tej nie wiel kiej prze strze ni mo g# po -
wsta! wiel kie spek ta kle. Z no wej li te -
ra tu ry ope ro wej pre zen to wa li %my
„Wid ma” w re "y se rii Bra dec kie -
go – %wiet ny spek takl, by& wspo mnia -
ny „Po kój sa ren” Le cha Ma jew skie go
i eks pe ry ment ope ro wy Pio tra Schmit -
ke „Ma da me Eu ro za” z mu zy k# kon -
kret n#, ale ato rycz n#, z nie praw do po -
dob ny mi wi zja mi sce nicz ny mi, ale
pu blicz no%! oce nia &a roz ma icie. Uwa -
"am, "e by& to fan ta stycz ny po mys&.
W przy sz&o %ci chcia& bym zre ali zo -
wa! dzie &a Ry szar da Straus sa, Pro ko -
fie wa, Szo sta ko wi cza, De bus sy’ego.
Do ta kich dzie& pu blicz no%! %l# ska po -
win na si) przy zwy cza i!.

Po ju bi le uszu Ope ra znów wy bie ra
si) w %wiat. Za mo jej ka den cji uda &a
si) eks pan sja Ope ry 'l# skiej na ryn -
ki za gra nicz ne. Gra li %my w wie lu
fan ta stycz nych o%rod kach mu zycz -
nych Da nii, Nie miec, Bel gii, Hisz pa -
nii, Fran cji, we Lwo wie. Swe go cza -
su by li %my w czo &ów ce ze spo &ów
wy je" d"a j# cych za gra ni c). Po wiem
nie skrom nie, "e mo g# nam po zaz -
dro %ci! in ne pol skie ze spo &y. To jest
jed no z naj wi)k szych do ko na$ na szej
ope ry. W tej chwi li ma my do bry punkt
wyj %cia do dal szych dzia &a$. A dla cze -
go tu taj zo sta &em? To by &y wzgl) dy ro -
dzin ne, to wa rzy skie i za wo do we. Wie -
dzia &em, "e mu sia& bym wszyst ko
zo sta wi! na za wsze. A z dru giej stro -
ny mia &em am bi cje, "e by ten te atr wy -
pro wa dzi! na sze ro kie wo dy eu ro pej -
skie i %wia to we. I to si) uda &o. 

– Czy po tych 25 la tach mo 'e
pan po wie dzie(: to jest mój te atr?

Prze cho dz&c uli c&, spo gl& da j&c

na mu ry, na lu dzi…

– Ope ra to jest chi me ra, któ rej trze -
ba si) po %wi) ci! bez resz ty. Ona po -
"e ra cz&o wie ka w ca &o %ci…

!
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Wro ku 1988 po je cha !em do Wied nia
na trwa j" ce pra wie trzy mie si" ce

sty pen dium. Mo im „ba ga #em” by !y
wcze $niej sze lek tu ry – po wie $ci He imi -
to Do de re ra (scho dy Stru dl ho fu by !y jed -
nym z pierw szych miejsc, któ re po sze -
d!em zo ba czy%), Her man na Bro cha
i uwiel bia ne go prze ze mnie Ro ber ta
Mu si la. Wie dzia !em te# o two rz" cym
tam swo je na ru sza j" ce nie jed no ta bu teo -
rie Zyg mun cie Freu dzie. Na to miast mo -
ja wie dza hi sto rycz na na te mat Au strii
ko& czy !a si' w!a $ci wie na cza sach d!u -
gie go pa no wa nia ce sa rza Fran cisz ka
Jó ze fa. Mia !em tak #e $wia do mo$%, #e
Adolf Hi tler przy !" czy! w ro ku 1938 ten
kraj do swo jej „Ty si"c let niej Rze szy”,
zresz t" bez szcze gól nych pro te stów ze
stro ny je go miesz ka& ców. O cza -
sach II woj ny $wia to wej w dzie jach au -
striac kich mia !em po j' cie do sy% bla de.
Do pie ro w Wied niu do wie dzia !em si'
na ten te mat tro ch' i by !y to rze czy dla
mnie za ska ku j" ce. 

Sty pen dy $ci, któ rym po byt za fun do -
wa !a or ga ni za cja ka to lic ka, ja da li obia -
dy w sto !ów ce ku rial nej. Na sza pol ska
grup ka by !a za szo ko wa na, kie dy w pi" -
tek po da no nam na dru gie da nie wca le
po ka( ne ko tle ty scha bo we. Aku rat wte -
dy do na sze go sto li ka do siad! si' je den
z bi sku pów, wi'c po pro si li $my go o wy -
ja $nie nie tej bul wer su j" cej dla nas kwe -
stii. Po wie dzia! nam wte dy, #e w Au strii
pi"t ko wy post nie obo wi" zu je. Pa pie#
udzie li! miesz ka& com dys pen sy, bo ten
kraj prze gra! woj n' i lu dzie by li nie do -
#y wie ni. Dla nas, przy by szów z „kart -
ko wej” Pol ski, by !o to trud ne do zro zu -
mie nia, a na sza przy na le# no$% do obo zu
zwy ci'z ców wy da !a si' w tym kon tek -
$cie czym$ gro te sko wym.

Czas mo je go sty pen dium zbieg! si'
z ob cho da mi w Wied niu ko lej nej rocz -
ni cy Krysz ta !o wej No cy. Or ga ni zo wa -
no mnó stwo eks pia cyj nych kon cer tów,
od czy tów, wy staw, od s!a nia no ta bli ce.
Wte dy do tar !o do mnie, jak ma so wy cha -

rak ter mia! ten po grom )y dów. Oka za -
!o si', #e ci „kul tu ral ni wie de& czy cy” ni -
czym nie ró# ni li si' od hord nie miec kich
bar ba rzy& ców. A prze cie# jesz cze Ja ro -
s!aw Ha szek, któ re go trud no po s" dzi%
o ja kie$ pro au striac kie sym pa tie, w swo -
ich Przy go dach do bre go wo ja ka Szwej -

ka, w znacz nie lep szym $wie tle przed -
sta wia! ofi ce rów „znad pi'k ne go,
mo dre go Du na ju” ni# t' pych, pru skich
#o! da ków.

W mie si'cz ni ku „Dia log” prze czy ta -
!em kie dy$ któ r"$ ze sztuk Tho ma sa
Bern har da. W cza sie mo je go po by tu
w Au strii wy buch! wiel ki skan dal
zwi" za ny z pre mie r" je go ko lej ne go
dra ma tu Hel den Platz. Nie uda !o mi si'
zo ba czy% te go Pla cu bo ha te rów, na to -
miast spo ro o nim czy ta !em. Za$ au tor
by wa! re gu lar nie na jed nej z re pre zen -
ta cyj nych wie de& skich ulic (Ka rync -
kiej), po pro si !em wi'c, #e by mi go po -
ka za no. D!u go w!o sy, w roz wia nym
pro chow cu, ju# sa mym wy gl" dem

Szpie dzy
w kra inie wal ca

BOG DAN WI DE RA

Wanda Gojniczek, Piotr Szalsza – zdj!cia do filmu
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móg! pro wo ko wa" ziom ków. On jed -
nak wo la! dra# ni" ich swo j$ twór czo -
%ci$, w któ rej pi&t no wa! ro da ków
za na zizm i szy dzi! bez li to %nie z ich hi -
po kry zji. Mo# na po wie dzie", #e z pre -
me dy ta cj$ roz dra py wa! na ro do we ra -
ny i przy po mi na! rze czy, o któ rych
naj ch&t niej by tu za po mnia no.

„Po !ów ka” na ka te drze

Sty pen dy %ci, po za re ali za cj$ swo ich
ce lów – na zwij my to – na uko wych,

mie li te# po zna wa" sa mo mia sto. Obo -
wi$z ko wa by !a na przy k!ad wi zy ta
w Ope rze Wie de' skiej. By wa li %my
wi&c we wspa nia !ych mu ze ach, ogl$ da -
li %my po zo sta !o %ci z cza sów rzym -
skich i – oczy wi %cie – ko %cio !y. Kie dy
ju# po zna li %my wszyst kie wspa nia !o %ci
ka te dry pw. %w. Szcze pa na, nasz prze -
wod nik zwró ci! nam uwa g& na nie po -
zor ny na pis przy wej %ciu do %wi$ ty ni.
Kto% tam wy pi sa! szkol n$ kre d$ co%, co
mo# na by !o od czy ta" ja ko O5. Nie
by !a to jed nak #ad na „po !ów ka” tyl ko
„os” – skrót od Öste re ich (Au stria). To
by! wi docz ny sym bol dzia !a nia au -
striac kie go ru chu opo ru. (wia dec two,
#e „za Hi tle ra” #y li i bun to wa li si& prze -
ciw na zi zmo wi wie de' czy cy. Nasz
prze wod nik by! z te go wy ra) nie dum -
ny. Spoj rze li %my po so bie, ale nikt si&
nie ode zwa!, nie wy pa da ro bi" przy kro -
%ci go spo da rzom, cho" z pol skiej per -
spek ty wy ruch opo ru ko ja rzy! nam si&
nie co ina czej.

Wszyst ko to przy po mnia !o mi si&
pod czas ogl$ da nia fil mu Bo ha te ro wie ze

Ste in Pio tra Szal szy, fil mu do ku men tal -
ne go, pro fe sjo nal nie zre ali zo wa ne go,
a dla mnie oso bi %cie bar dzo cen ne go po -
znaw czo, bo nie tyl ko wzbo ga ca j$ ce go
mo j$ wie dz&, ale zmu sza j$ ce go te#
do re wi zji nie któ rych po gl$ dów. 

Za czy na si& wszyst ko w dniu 15
kwiet nia 2014 ro ku w Krems, pod po -
mni kiem za mor do wa nych w po bli skim
ci&# kim wi& zie niu Ste in. To by !o bli -
sko 400 wi&) niów po li tycz nych z 10
kra jów, któ rych stra co no 6 i 7 kwiet -
nia 1945 ro ku. Ze bra !o si& pod mo nu -
men tem kil ka dzie si$t osób, z!o #o no
kwia ty… I w tym mo men cie Szal sza
przy po mi na, #e w tym sa mym wi& zie -
niu do ko na no jesz cze jed nej eg ze ku cji,
któ ra od by !a si& 15 kwiet nia ro ku 1945.
Tak, ro ku 1945, kie dy tyl ko dni dzie l$
%wiat od za ko' cze nia woj ny, a do Au -
strii wkro czy !y ju# ra dziec kie woj ska
i wszy scy zda j$ so bie spra w& z fak tu, #e
Niem cy prze gra li.

Kar dy na! ka "e bi# w dzwon

Wmar cu 1938 ro ku We hr macht
wkra cza do Au strii. Wkrót ce po -

tem do Wied nia wje# d#a sa mo cho dem
Adolf Hi tler, no wa g!o wa pa' stwa.

Wi ta go 600 ty si& cy miesz ka' ców i to
wr&cz en tu zja stycz nie. Kar dy na! In nit -
zer ka #e na po wi ta nie ude rzy" w s!yn -
ny wie de' ski dzwon. Tu ci$ gle si&
wie rzy, #e – jak to zo sta !o za pi sa ne
w Li !cie do Rzy mian – wszel ka w!a dza
po cho dzi od Bo ga. Wkrót ce po tem do -
cho dzi do spo tka nia hie rar chy z „wo -
dzem” w ho te lu „Im pe rial”. Tam,
w trak cie roz mo wy, kar dy na! za pew nia
Hi tle ra o tym, #e au striac ki Ko %ció! za -
cho wa wo bec no wej w!a dzy #ycz li w$
neu tral no%", z ko lei no wa g!o wa pa' -
stwa obie cu je, #e po zwo li lo kal ne mu
Ko %cio !o wi na pe! nie nie je go po s!u gi.
Szal sza ilu stru je te wy da rze nia frag men -
ta mi ar chi wal nych fil mów, sta ry mi
zdj& cia mi oraz fo to gra fia mi ar ty ku -
!ów pra so wych. 

Bar dzo szyb ko, bo za le d wie po kil ku
mie si$ cach, oka zu je si&, #e na zizm ma
by" w Au strii je dy n$ „re li gi$”. Ka to li -
cyzm jest no wej w!a dzy nie po trzeb ny.
Lo jal ny In nit zer wy da! spe cjal ny List Pa -
ster ski, w któ rym na ka za! du cho wie' -
stwu zaj mo wa nie si& wy !$cz nie dusz pa -
ster stwem i niemie sza nie si& w #ad nym
przy pad ku do po li ty ki. „Dru ga stro na”
nie mia !a jed nak za mia ru do trzy my wa"
ugo dy z „Im pe ria lu”. Wy da !a de cy zj&
o li kwi da cji za ko nów i usu ni& ciu ze
szkó! lek cji re li gii. Po Mszy %w. dla m!o -
dzie #y w wie de' skiej ka te drze, w któ -
rej uczest ni czy !o oko !o 6 ty si& cy osób,
na zi %ci zor ga ni zo wa li an ty ko %ciel ny
wiec. 200 ty si& cy roz wrzesz cza nych
fa na ty ków z trans pa ren ta mi pe! ny mi
nie na wi %ci.

Wpa dli przez ry by

Wfil mie Pio tra Szal szy po ja wia j$ si&
„ga da j$ ce g!o wy”. To na ukow cy,

któ rzy prze ba da li (i opi sa li) wy da rze nia
z tam tych cza sów w Au strii (któ ra
zresz t$ ju# wte dy nie ist nie je, na wet

u#y wa nie tej na zwy jest za ka za ne).
Dr Mak sy mi lian Lieb mann opo wia da
o du chow nych, do któ rych do cie ra
praw da, #e na zi stow ski sys tem jest
zbrod ni czy. I mó wi da lej o na ro dzi nach
w ro ku 1941 Au striac kie go Wol no %cio -
we go Ru chu An ty fa szy stow skie -
go – AFÖ. U je go po cz$t ków by !o kil -
ku, no mo #e kil ku na stu lu dzi, w tym
wi&k szo%" z Kla gen fur tu. Dy rek tor szko -
!y, po se!, #an darm… Or ga ni za cj& wspie -
ra j$ wie de' scy fran cisz ka nie. Oj ciec
Ka pi stran prze ka zu je ja kie% pie ni$ dze,
pro win cja! oj ciec An ge lo udo st&p nia
im ma szy n& do pi sa nia i po wie lacz. Po -
ja wia j$ si& zdj& cia kon spi ra to rów, mó -
wi si& o ich dzia !al no %ci – rap tem pa r&
ulo tek, ja kie% ode zwy, wy pi sa nie
w przed dzie' za wo dów spor to wych
na mu rach ba se nu ha se!: „Niech #y je Au -
stria” i „Precz z Hi tle rem”. Lieb mann
zwra ca jed nak uwa g& na to w ja kich wa -
run kach ta garst ka dzia !a !a. Oni nie
by li oto cze ni przez po li cje „taj ne, jaw -
ne i dwu p! cio we”. Ich wro ga mi by li „sa -
mi swoi”. By" mo #e ko le dzy ze szko !y,
dziew czy ny, w któ rych si& ko cha li, s$ -
sie dzi, na wet cz!on ko wie ro dzi ny. Licz -
by przy to czo ne po wy #ej %wiad cz$ o tym,
#e zwo len ni ka mi Hi tle ra by !a ogrom -
na wi&k szo%" spo !e cze' stwa. Po obej rze -
niu Bo ha te rów ze Ste in wszyst ko to wy -
da je si& oczy wi ste, jed nak w ro ku 1988
ogl$ da !em au striac ki ruch opo ru z pol -
skiej per spek ty wy. Dzi% „po !ów ka”
przy wej %ciu do ka te dry nie tyl ko nie bu -
dzi !a by mo je go po li to wa nia, ale sk!o ni -
!a by mnie do my %le nia o he ro izmie
tych nie licz nych. Tych, któ rym hi sto ria
przy zna !a ra cj& (ale nie wró ci !a #y cia).

Or ga ni za cja AFÖ za cz& !a snu" pla -
ny – wy sa dza nie mo stów, za ma chy
na hi tle row skich dy gni ta rzy, uda wa !o si&
po zy ski wa" bro'… W 1942 ro ku spi -
skow cy po sta na wia j$ si& spo tka". Pre -
tek stem sta je si& ja ka% kon fe ren cja na te -
mat ry bo !ów stwa. Nie ste ty, obec ny
na niej jest rów nie# szpi cel, któ ry za no -
to wa! na zwi ska uczest ni ków i prze ka za!
je ko mu trze ba. Po li cja aresz tu je 50 osób.
AFÖ prze sta je ist nie".

Stra ga nia rze znad Ol zy

Odwie lu lat in te re so wa! mnie ruch
opo ru na Za ol ziu. Ostat nio pod -

czas przy go to wy wa nia au dy cji by li %my
z ko le #an k$ w Cze skim Cie szy nie,
aby do wie dzie" si& cze go% wi& cej o in -
#y nie rze Ja nie Cia chot nym. W Ra diu
Ka to wi ce pra co wa! nie mal od po cz$t -
ku dzia !a nia roz g!o %ni. Dla ra dio fo nii
by !y to cza sy pio nier skie. Wie le rze czy
dzia !o si& po raz pierw szy. I w!a %nie in -
#y nier Cia chot ny przy go to wy wa! pierw -
sze, trud ne trans mi sje „z te re nu”. A Ra -
dio Ka to wi ce prze pro wa dzi !o wte dy
na przy k!ad re la cj& (na #y wo!) z do !u
ko pal ni, ale trans mi to wa !o te# bez po -
%red nio kon cert s!o wi ka. W po bli #u
gniaz da pta ka za in sta lo wa no mi kro fon.

Ojciec franciszkanin Angelus Steinwender

zgin"# w Stein
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Na an te n! tra fia "y im pre zy spor to we,
pa# stwo we, ar ty stycz ne. Przy go to wa -
nie te go wszyst kie go by "o za ka$ dym
ra zem dla ra dio wych tech ni ków nie la -
da wy zwa niem. Te za ba wy z no wym
me dium prze rwa "a woj na. In $y nier
Cia chot ny wró ci" w swo je stro ny,
pod Cie szyn. I tam wy bu do wa" ra dio -
sta cj!. Siat k! wy wia dow cz% utwo rzy -
li lu dzie zwi% za ni z pol skim ru chem lu -
do wym. In for ma cje o nie miec kich
dzia "a niach prze ka zy wa no na Za chód.
Nie ste ty zna laz" si! zdraj ca i bra cia Cia -
chot ni zo sta li aresz to wa ni Po bru tal nym
&ledz twie &ci! to ich to po rem w wi! zie -
niu pod Ber li nem. W cza sie na szej ra -
dio wej wy pra wy nie do wie dzie li &my si!
o na szym bo ha te rze za wie le. Z przy -
kro &ci% przy sz"o nam skon sta to wa', $e
w je go ro dzin nych stro nach i to w&ród
miesz ka j% cej tam pol skiej lud no &ci
wie dza o in $y nie rze Cia chot nym jest
zni ko ma. Po dob nie jak pa mi!' o tym
nie zwy k"ym cz"o wie ku. Mo $e uda "o by
si! od kry' ja kie& no we ma te ria "y, gdy -
by &my mie li wi! cej cza su… Na Za ol -
ziu dzia "a" te$ roz bu do wa ny wy wiad
ZWZ. By "a „wsy pa”, kon spi ra to rzy
tra fi li do Au schwitz, wie lu stra co no. 
In for ma cj! o tych lu dziach, zresz t%
nie pe" n% zna le(' mo$ na je dy nie w nie -
licz nych pra cach na uko wych. W miej -
sco wo &ciach, w któ rych miesz ka li, ma -
"o kto o ich mar ty ro lo gii pa mi! ta.
Pol skie w"a dze ko mu ni stycz ne nie by -
"y za in te re so wa ne pa trio ta mi z ZWZ,
cze cho s"o wac kie – tym bar dziej.

Film Pio tra Szal szy od kry" dla mnie
jesz cze jed n% gru p! Za ol zia ków, któ rzy
wal czy li z Hi tle rem nie na swo jej Zie -
mi Cie szy# skiej, ale w… Wied niu.
Miesz ka# cy na dol zia# skich miej sco -
wo &ci za cz! li wy je$ d$a' do Au strii
„za pra c%”. Ale nie tyl ko. U nich rze czy -
wi &cie trud no by "o o ro bo t!, Wie de# by"
mia stem przy jem nym, w któ rym do brze
si! $y "o, jed nak cz!&' z nich mia "a in -
ny cel. An gli cy u&wia do mi li ge ne ra "o -
wi Si kor skie mu, $e woj na nie pr!d ko si!
sko# czy i w zwi%z ku z tym trze ba
w Rze szy i na te re nach przez ni% oku -
po wa nych two rzy' siat ki wy wia dow cze.
Prze ka zy wa li na to emi gra cyj ne mu rz% -
do wi pie ni% dze. Do in for mo wa nia Za -
cho du o tym, co dzie je si! w Au strii Za -
ol zia cy nada wa li si! wspa nia le. By li
wy kszta" ce ni, do brze mó wi li po nie -

miec ku, w do dat ku to pol scy pa trio ci.
W ten spo sób po wsta "a or ga ni za cja
STRA GAN. Dla cze go aku rat ta ka na -
zwa – te go film nie wy ja &nia. Po ka zu -
je na to miast sze ro ko two rz% cych j% lu -
dzi. Jed nym z nich by" Karl de En glish.
Uro dzo ny w Kra ko wie z mat ki Au -
striacz ki, tam uko# czy" stu dia w Uni -
wer sy te cie Ja giel lo# skim, gdzie te$
dok to ry zo wa" si! z pra wa, wal czy"
w I woj nie &wia to wej, po tem pra co wa"
w s"u$ bie naj ja &niej sze go pa na (ce sarz
pa so wa" go zresz t% na ry ce rza), wspó" -
pra co wa" z wy wia dem II Rzecz po spo -
li tej… Dzi! ki te mu przy je$ d$a do nie -
go przed sta wi ciel kon spi ra cji
z War sza wy, z któ rym uma wia j% si!
na dal sz% wspó" pra c! w cza sie woj ny.
Ta ka bio gra fia sa ma w so bie jest ma te -
ria "em na sce na riusz fil mo wy. I ten „de”
oraz „von” spo ty ka si! w swo jej wie de# -
skiej wil li z Ja nem Mróz kiem, któ ry zo -
sta je do wód c% STRA GA NU. Or ga ni za -
cja si! roz ra sta, do cho dzi m.in. sio stra
Mróz ka, Ewa, W"a dy s"aw Goj ni czek,
W"a dy s"aw Ba bi# ski, Ma ria Ma gnu sek,
szyb ko zbie ra si! set ka osób. Na ekra -
nie prze su wa j% si! czar no bia "e zdj! cia
twa rzy, pa da j% na zwi ska… Ale nie to
jest naj wa$ niej sze. Przy oka zji do wia -
du je my si!, ile cz"on ko wie STRA GA -
NU do ko na li. A li sta ich osi% gni!' jest
im po nu j% ca. Ba bi# ski pra cu j% cy
w rzecz nej fir mie spe dy cyj nej prze ka -
zu je da ne do ty cz% ce te go, co si! Du na -
jem prze wo zi (cho dzi m.in. o bro#),
szki cu je pla ny por tów i wy brze $a (a s%
to pla ny do k"ad ne). In ni „opie ku j% si!”
za k"a da mi prze my s"o wy mi, pro du ku j% -
cy mi czo" gi, sil ni ki od rzu to we do sa mo -
lo tów, in n% bro#. S% pla ny miast, ry su -
nek roz miesz cze nia wie de# skiej obro ny
prze ciw lot ni czej, spo rz% dza si! ra por ty
o na stro jach (co raz gor szych) w&ród lud -
no &ci. Ku rier ki i ku rie rzy prze wo $% to
wszyst ko do War sza wy, któ ra prze ka zu -
je te ma te ria "y do Lon dy nu. Po s"a# cy
STRA GA NU w dro dze po wrot nej prze -
wo $% pie ni% dze, sfa" szo wa ne bar dzo
udat nie bo ny $yw no &cio we, na wet bro#
i apa ra ty fo to gra ficz ne. Wa liz ki z po -
dwój nym dnem, skryt ki w za pal nicz -
kach, szmin kach… Wszyst ko jak w fil -
mie szpie gow skim.

Naj bar dziej spek ta ku lar ne go wy czy nu
do ko nu je Ma ria Ma gnu sek, któ ra uzy sku -
je od au striac kie go in $y nie ra in for ma cje

o Pe ene mün de. Tam przy go to wu je si!
pro duk cj! „cu dow nej bro ni” – po ci -
sków V -1 i V -2. (Po Sta lin gra dzie jej in -
for ma tor pro si o pi sem ne za &wiad cze nie,
$e wspó" pra co wa" ze STRA GA NEM, bo
nie ma ju$ z"u dze# co do wy ni ku woj ny.)
Ten wa$ ny ma te ria" wie zie do War sza -
wy oso bi &cie Jan Mró zek, ale An gli cy nie
wie rz% po cz%t ko wo re we la cjom o no wej
bro ni. Prze ko nu j% ich do pie ro ko lej ne
mel dun ki. Pe ene mün de zo sta je zbom bar -
do wa ne, fa bry ki Niem cy ju$ w tym
miej scu nie od bu do wu j%. W tej cz! &ci
fil mu du $% ro l! od gry wa ko men tarz
dr. Mie czy s"a wa Star czew skie go, któ ry
ja ko je den z nie licz nych hi sto ry ków
pol skich zaj mo wa" si! za ol zia# skim
ru chem opo ru.

STRA GAN jest &wiet nie zor ga ni zo -
wa ny, dzia "a z roz ma chem, wy da je si!,
$e nic mu nie za gra $a. Nie ste ty, zbyt wie -
lu lu dzi zna "o na zwi ska, ad re sy… Wio -
sn% 1944 ro ku or ga ni za cja zo sta je roz -
bi ta, a jej cz"on ko wie aresz to wa ni.
Za czy na si! bru tal ne &ledz two.

Kat wy ma wia pra c!

La tem ro ku 1944 za czy na j% si! pro -
ce sy cz"on ków AFÖ. Opó( ni "y si!

tro ch! ze wzgl! du na za mach na Hi tle -
ra. Ale – by' mo $e z te go sa me go po wo -
du – wy ro ki za pa da j% su ro we. Jesz cze
w mar cu 1945 ro ku gi lo ty na wie de# ska
pra cu je pe" n% pa r%. Stra co nych zo sta je 20
osób, w tym trzech cz"on ków AFÖ,
bar dzo dla tej or ga ni za cji za s"u $o nych.
Jed nak pod Wie de# ju$ pod cho dz% Ro -
sja nie i kat od ma wia wy ko ny wa nia dal -
szych eg ze ku cji.

Po pro ce sach s% ju$ te$ lu dzie ze
STRA GA NU. Po nad czter dzie &ci osób
(w tym czte ry ko bie ty) zo sta je ska za nych
na &mier' i cze ka na wy ko na nie wy ro ku.
W grud niu 1944 ro ku Zo fia Ku bu& ko ro -
dzi w wi! zie niu sy na swo je go na rze czo -
ne go Ja na Mróz ka. Ma "e go Mi cha "a Ja -
na uda je si! ro dzi nie wy ku pi' z wi! zie nia,
tra fia on do bab ci w W! dry ni. Z ce li
&mier ci ucie ka W"a dy s"aw Ba bi# ski, za -
bie ra z ce li sztam buch, do któ re go zd% -
$y li si! wpi sa' pra wie wszy scy aresz to -
wa ni ze STRA GA NU. Na fil mie
mo$ na obej rze' nie któ re kar ty te go po -
ru sza j% ce go do ku men tu.

W kwiet niu ro ku 1945 z wi! zie nia zo -
sta j% zwol nio ne owe czte ry ko bie ty. Przez
krót k% chwi l! ma j% na dzie j!, $e na wol -
no&' wyj d% tak $e po zo sta li wi!( nio wie.

W mi nia tu rze

Pro ku ra tor Jo hann Stich upie ra si! jed -
nak, $e by „zdraj ców” za bi'. Wi!( -

niów z AFÖ i ze STRA GA NU wy pro -
wa dza si! z Wied nia. Id% przez kil ka dni
do wi! zie nia w Ste in. 

Zi m% 1944 ro ku Niem cy ewa ku uj%
wi!( niów obo zu Au schwitz. P! dz%

Ojciec Kapistran Pieller zamordowany w Stein
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ty si! ce w kie run ku Rze szy. T" dro g"
na zwa no „Mar szem #mier ci”, po nie -
wa$ wie lu „ewa ku owa nych” nie prze -
$y %o. Jed nak znacz na cz"#& (w tym mój
przy sz%y oj ciec) po woj nie wró ci %a
do do mu. Z „mi nia tu ry” mar szu #mier -
ci z Wied nia do Ste in nie oca la% nikt.
Szli w kwiet nio wym desz czu i wie trze,
trzy ma no ich pod go %ym nie bem, cza -
sem w zruj no wa nej sto do le, po dro dze
tra fi% si" „ludz ki” bur mistrz, któ ry
ka za% – jak wspo mi na #wia dek – ugo -
to wa& dwa ko t%y kar to fli, $e by ich na -
kar mi&.

Do cie ra j! do wi" zie nia Ste in. I cze ka -
j! do 15 kwiet nia 1945 ro ku na
#mier&. I tu od by wa si" mi nia tu ro wa,
wi" cej – mi kro sko pij na „po wtór ka”
z Ka ty nia. Oko %o czter dzie stu cz%on ków
AFÖ i STRA GA NU zo sta je za mor do -
wa nych strza %em w po ty li c". Gi n! oj ciec
An ge lo Ste in wen der, Karl de En glisch,
Jan Mró zek i wie lu in nych, któ rych zdj" -
cia mo$ na by %o zo ba czy& w fil mie. Cia -
%a wrzu ca si" do ma so we go gro bu i po -
kry wa wap nem. 

A pro ku ra tor Jo hann Stich w 1948 ro -
ku zo sta% ska za ny na 8 lat wi" zie nia.
Ale nie ze wzgl" du na rze sze lu dzi, któ -
rych ska za% na #mier&, tyl ko dla te go, $e
wspie ra% oso by zwi! za ne z NSDAP
przed ro kiem 1938 (do te go cza su na -
zi stow ska par tia by %a w Au strii za ka -
za na).

Ob raz i s!o wo

Skró to wo i do sy& po bie$ nie przed sta -
wi %em opo wie dzia n! w fil mie Bo ha -

te ro wie ze Ste in hi sto ri". Ode bra %em j!
bar dzo oso bi #cie i emo cjo nal nie, bo
przy wo %y wa %a w mo jej pa mi" ci gdzie#
tam w tle tra gicz ne lo sy wo jen ne mo jej
ro dzi ny z Za ol zia. Roz strze la nych dziad -
ków, cio cie i wuj ków, któ rych ni gdy nie
po zna %em. Te raz po ra, $e by si" za j!& sa -
mym fil mem.

Nie w!t pli w! za s%u g! Pio tra Szal -
szy – sce na rzy sty i re $y se ra jest sa mo
zna le zie nie te ma tu. II woj na #wia to wa
to wiel kie bi twy, mi lio ny ofiar, obo zy
kon cen tra cyj ne, zbrod nie na ogrom n!
ska l" po ka zy wa ne wie le ra zy. Oka za %o
si", $e okru cie' stwo i he ro izm mo$ -
na od na le(& w nie wiel kim epi zo dzie.
Sza cu nek bu dzi te$ to, ile pra cy mu sia%
wy ko na& re $y ser przed przy st! pie niem
do sa mej re ali za cji swo je go fil mu. W na -
pi sach ko' co wych po ja wia si" mnó stwo
in sty tu cji, w któ rych znaj do wa %y si" ma -
te ria %y po trzeb ne do stwo rze nia te go do -
ku men tu. Ar chi wa, bi blio te ki, mu zea,
IPN… Bar dzo d%u ga li sta. I ta ka sa ma
wy mie nia j! ca oso by po moc ne w przy -
go to wa niu dzie %a. A to by% do pie ro
wst"p do za sad ni czej pra cy – wy bra nia
naj wa$ niej szych, po trzeb nych do stwo -
rze nia spój nej opo wie #ci ma te ria %ów, ich
wkom po no wa nia w nar ra cj" z%o $o n!
jesz cze z ze zna' #wiad ków i wy po wie -
dzi na ukow ców. 

Od cza sów Me da lio nów Zo fii Na% -
kow skiej sta %o si" ja sne, $e o nie wy -
obra $al nych okru cie' stwach woj ny
trze ba opo wia da& bez na mi"t nie, bez
emo cji, zw%asz cza bez pa to su i sen ty -
men ta li zmu. Piotr Szal sza kon se kwent -
nie trzy ma si" tej re gu %y. Pre zen tu je fak -
ty, go %e fak ty. Do nich ogra ni cza j! si"
w swo ich wy po wie dziach sfil mo wa ni
przez nie go na ukow cy, któ rzy – je $e li
do da j! ja ki# w%a sny ko men tarz – wy ja -
#nia j! je dy nie ja kie# szcze gó %y ko -
niecz ne dla zro zu mie nia wy da rze' czy
oko licz no #ci.

Jed nak film to przede wszyst kim
ob raz. I tu mo$ na do ce ni& pro fe sjo na -
lizm sce na rzy sty i re $y se ra w jed nej
oso bie. W fil mie po ja wia j! si"
na prze mian ko lo ro we, mi %e do kr"t -
ki np. z dzi siej sze go Wied nia (wil la
Kar la de En gli scha, miesz ka nia kon -
spi ra to rów), frag men ty za pew ne kro -
nik fil mo wych z wjaz du Hi tle ra

do mia sta i naj bar dziej przej mu j! ce
czar no bia %e zdj" cia bo ha te rów. Twa -
rze bez u#mie chu, cza sem fo to gra fo -
wa ne z trzech stron we d%ug po li -
cyj nych prze pi sów. S! jesz cze wspo -
mnia ni ju$ na ukow cy oraz #wiad ko -
wie, w tym cz%on ko wie ro dzin. Sfil -
mo wa ne zo sta %y do ku men ty, ga ze to we
stro ny… Nie ma $ad nych in sce ni zo -
wa nych prób re kon struk cji wy da -
rze', przez co prze kaz sta je si" ca% ko -
wi cie wia ry god ny. S%o wo i ob raz
w Bo ha te rach ze Ste in two rz! har mo -
nij n!, ale przede wszyst kim wstrz! sa -
j! c! i po ru sza j! c! ca %o#&. Za s%u ga to
oczy wi #cie re $y se ra, jed nak na le $y tu
te$ do ce ni& #wiet n! pra c" ope ra to ra
Mie czy s%a wa Hu dzi ka i mon ta $y sty
Ar tu ra Wo je wo dy. 

Film po wsta% na za mó wie nie Wie ner -
-Kra kau er Ge sel schaft Kul tur. 

!

Willa w dzielnicy Hietzing w Wiedniu. Tu mieszka! prof. Karol Englisch

U Herzlindy Wachelhofer, wnuczki Karola Englischa
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Brzmie nie mia sta

(o mu zycz no !ci Ka to wic)

„My Po la cy je ste !my na ro dem, 

któ re go mu za w swych ob j" ciach 

trzy ma”

Po la Ne gri w wy wia dzie 
dla dwu ty go dni ka 

„Ki no dla Wszyst kich” z 1929 r.

Ho ry zon ty

K
la sy ka, jazz, rock, mu zy ka !wia ta,

hip -hop... wspó# ist nie j$ tu obok sie bie,

two rz$c bo ga te brzmie nie gór no !l$ skich

miast i wy da j$c im po nu j$ ce owo ce. Nie -

któ ry mi z nich s$ Ra wa Blu es Fe sti val, Blu -

estra cje, Fe sti wal Mu zycz ny im. Ry! ka Rie -

dla „Ku prze stro dze”, Fe sti wal Per ku syj -

ny „Drum Fest”, OFF Fe sti val, Si le sian

Jazz Fe sti val, ale tak %e All Im pro vvi so, Ars

Ca me ra lis czy Mi" dzy na ro do wy Fe sti wal

im. Grze go rza Ger wa ze go Gor czyc kie go.

A to prze cie% tyl ko gar!& przy k#a dów... Gór -

no !l$ ski prze my s#o wy i po prze my s#o wy

pej za% – jak nie daw no o tym na #a mach

„'l$ ska” pi sa #em, ale moc no chc" to po wtó -

rzy& – jest blu eso w$ me lo di$, a !l$ ska hi -

sto ria – blu eso w$ opo wie !ci$, któ ra z bó -

lu wy ra sta, nie sie po cie sze nie, cza sem

skrzy si" hu mo rem, któ r$ trze ba z sie bie go -

r$ c$ wy do by&, ni czym w" giel wy rwa&. Wy -

!pie wa&. I cho cia% wi"k szo!& pie ców osty -

g#a, a licz ne ko ry ta rze ko pal nia ne

po za my ka no, jed nak od wiecz na cz#o wie -

cza bal la da o wol no !ci i t" sk no cie, o mi -

#o !ci do %y cia wy brzmie wa wci$% z t$ sa -

m$ si #$… To dla te go ho ry zon ty fe sti wa li,

spo tka(, prze gl$ dów czy kon kur sów s$ tu
co raz szer sze, !miel sze, a pie !ni ni czym

czar ne z#o to w hut ni czy ogie( wrzu co ne

p#o n$, cho& si" nie spa la j$, zu pe# nie jak

krzew go re j$ cy, w któ rym – jak nie daw no

pi sa #em – Moj %e szo wi ob ja wi# si" Bóg... 

Sztuk mi strzo wie 
(nie tyl ko) z Ka to wic

Z
oka zji 750-le cia lo ka cji By to mia po -

wsta# V Kwar tet smycz ko wy „Sie dem
i pó!” (sie dem i pó# cz" !ci, a tak %e sie dem

i pó# wie ku By to mia) Alek san dra La so nia.

Utwór po raz pierw szy wy ko na ny zo sta#
3 lip ca 2004 ro ku przez %e( ski Kwar tet

„Aka de mos” (z#o %o ny z ab sol wen tek Aka -

de mii Mu zycz nej w Ka to wi cach). Wy da -

rze nie od by #o si" w ra mach Fe sti wa lu

Sztu ki Ta necz nej w By to miu. Mu zy ka

wy brzmia #a do cho re ogra fii Jac ka )u mi( -
skie go, a ta( czy li ar ty !ci 'l$ skie go Te atru

Fo to gra fia au tor stwa Nad iny Wiór kie wicz zo sta !a zro bio na na po trze by se sji zdj" cio wej ze spo !u „Blo ko wi ska”. Ju# na st"p ne go dnia na wi$ za !em
kon takt z mu zy kiem, któ ry nie tyl ko nie po gnie wa! si", #e bez py ta nia wy ko rzy sta !em zdj" cie, ale jesz cze przy s!a! je w do brej roz dziel czo %ci, bym móg! po -
dzie li& si" nim z Pa' stwem na !a mach „(l$ ska”.

JA CEK KU REK

!l"sk to zie mia, któ ra ro dzi #a ar ty stów i za wsze go $cin nie ich przyj mo wa #a. Gwiaz -
dy $wia to we go for ma tu gro ma dzi #y ty si" ce s#u cha czy pod czas kon cer tów w ka to -
wic kim Spodku, w za brza% skim Do mu Mu zy ki i Ta% ca czy na wet na Sta dio nie !l" -
skim oraz pod czas ple ne ro wych fe sti wa li. A wspó# cze $nie ka to wic kie sa le
Fil har mo nii !l" skiej, Aka de mii Mu zycz nej czy NO SPR -u s" jak spe# nio ne ma rze -
nia naj wy bit niej szych ar ty stów i naj bar dziej spra gnio nej mu zy ki pu blicz no $ci. 

Fo
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Ta! ca w By to miu. Po szcze gól ne cz" #ci
kom po zy cji au tor de dy ko wa$ %o nie i przy -
ja cio $om zwi& za nym z By to miem, mi" dzy
in ny mi Mar ko wi Mo sio wi, oneg daj twór -
cy i pry ma riu szo wi Kwar te tu 'l& skie go, po -
tem za $o %y cie lo wi i dy ry gen to wi Or kie stry
Ka me ral nej Mia sta Ty chy „Au kso”, a tak -
%e Pio tro wi Ja no si ko wi, wio lon cze li #cie
Kwar te tu 'l& skie go. Ten ostat ni ze spó$, po -
wsta $y w 1978 ro ku, wy da$ po nad 30 p$yt
i za gra$ bli sko 100 pra wy ko na!. La so!
wraz z Eu ge niu szem Kna pi kiem i zmar $ym
przed wcze #nie An drze jem Krza now skim
na le %a$ do tak zwa ne go Po ko le nia ‘51. Kna -
pik wspó$ two rzy$ mi" dzy in ny mi z Ry szar -
dem Ga bry siem Fe sti wal „'l& ska Try bu na
Kom po zy to rów”. Sam Ga bry#, uro dzo ny
w Go le szo wie kom po zy tor, po eta, fi lo zof
sztu ki, pe da gog, sie bie na zy wa „sztuk mi -
strzem z Ka to wic”, cho( przez la ta pro wa -
dzi$ cie szy! ski In sty tut Wy cho wa nia Mu -
zycz ne go i Pla stycz ne go na Uni wer sy te cie
'l& skim. In spi ru j& cy si" ty le% lu do w& mu -
zy k& 'l& ska Cie szy! skie go, co twór czo #ci&
Joh na Ca ge’a, by$ pierw szym #l& skim
kom po zy to rem po wo $u j& cym do %y cia
utwo ry z u%y ciem ma gne to fo no wej ta #my
i w tech ni ce ko la %u. Syn i ucze! Ry szar -
da, Alek san der, ab sol went ka to wic kiej
Aka de mii Mu zycz nej – to ob sy py wa ny na -
gro da mi i mu zycz ny mi de dy ka cja mi kom -
po zy tor i kon tra ba si sta, wy traw ny ani -
ma tor i pro mo tor mu zy ki no wej.

W 1982 ro ku uro dzo ny w Cze cho wi cach
Dzie dzi cach Wi told Sza lo nek za $o %y$
w Ber li nie Za chod nim To wa rzy stwo im.
Ka ro la Szy ma now skie go, z za pa $em pro -
pa gu j&c w Niem czech pol sk& mu zy k".
Tam zmar$ w ro ku 2001. Ku za sko cze niu
cz" #ci #ro do wi ska aka de mic kie go z od da -
niem pro wa dzi$ ama tor skie chó ry dzia $a -
j& ce przy KWK „)a giew ni ki” i „'l&sk”. Je -
den z nich, Chór „Echo”, po wsta$
w pierw szej de ka dzie XX wie ku. Ama tor -
ski ruch #pie wa czy do k$ad nie opi sa ny
przez nie oce nio nych: Ja na Foj ci ka i Raj -
mun da Han ke go to osob na kar ta fe no me -
nu gór no #l& skiej kul tu ry.

!l" zak ze Lwo wa, ale !l" zak

WKa to wi cach za miesz ka$ w 1948 ro -
ku, po przy by ciu ze Lwo wa (przez

Rze szów i Kra ków), m$o dy Woj ciech Ki -
lar, któ ry mó wi$ o so bie: „'l& zak ze Lwo -
wa, ale 'l& zak”. Do ko! ca %y cia po zo sta$
ka to wi cza ni nem ki bi cu j& cym „Ru cho wi”
Cho rzów. Zo sta$ tu ja ko m$o dzie niec, bo
tyl ko w tym mie #cie wte dy móg$ pod j&(
dal sz& edu ka cj" mu zycz n&. Gdy w ro -
ku 2010 Ka to wi ce ob cho dzi $y swo je 145.
uro dzi ny, na pi sa$ de dy ko wa n& mia stu
Uwer tu r! uro czy st" na or kie str!. Na wy -
da nej wte dy p$y cie wy ko nu je j& Or kie stra
Fil har mo nii 'l& skiej pod dy rek cj& Mi ro s$a -
wa Jac ka B$asz czy ka. W ko men ta rzu
do wy daw nic twa To masz Je% przy po mi na$
o kom po zy to rze: „To w$a #nie w tu tej szej
Pa! stwo wej Wy% szej Szko le Mu zycz nej
od by wa$ swe stu dia w za kre sie gry na for -
te pia nie i kom po zy cji w kla sie Bo le s$a wa
Woy to wi cza, uko! czo ne z naj wy% szym od -
zna cze niem w 1955 ro ku. Przez wie le lat
by$ rów nie% pre ze sem Ka to wic kie go Od -
dzia $u Zwi&z ku Kom po zy to rów Pol skich”.
By$ trzy krot nie lau re atem Na gro dy Wo je -
wódz twa Ka to wic kie go, dwu krot nie Na -
gro dy mia sta Ka to wi ce, w 1995 ro ku

otrzy ma$ Na gro d" Ar cy bi sku pa Me tro po -
li ty Ka to wic kie go „Lux et Si le sia”, rok pó* -
niej – Son der pre is des Kul tur pre ises Schle -
sien des Lan des Nie der sach sen, w ro ku
2003 – Na gro d" im. Ju liu sza Li go nia,
w 2006 ro ku – Na gro d" „Ani mus Si la -
esiae”, i w tym sa mym ro ku – 23 mar -
ca – przy j&$ ho no ro we oby wa tel stwo Ka -
to wic. 

Tram waj z mu zy k"

Wy bor ne wy da rze nia ar ty stycz ne zwi& -
za ne z ubie g$o mie si"cz ny mi ob cho -

da mi 70-le cia dzia $al no #ci Fil har mo nii
'l& skiej za po wia da$ kur su j& cy po Ka to wi -
cach za byt ko wy tram waj z mu zy k& gra n&
na %y wo oraz z uro dzi no wym po cz" stun -
kiem. Ju bi le usz by$ od wo $a niem do pierw -
sze go kon cer tu, któ ry Pa! stwo wa Fil har -
mo nia w Ka to wi cach da $a 26 ma ja 1945
ro ku w daw nej Sa li Po wsta! ców, od t&d sie -
dzi bie fil har mo ni ków. Gra $o za le d wie
53 mu zy ków, ty lu uda $o si" od na le*( wte -
dy spo #ród oca la $ych z wo jen nej po %o gi.
Dy ry go wa li Jan Ni wi! ski i Fau styn Kul -
czyc ki. Wy brzmia $a mu zy ka Cho pi na,
Mo niusz ki, Kar $o wi cza, No skow skie go,
Ró %yc kie go i Kul czyc kie go. 'pie wa $a Ire -
na Le wi! ska. W pierw szej de ka dzie dy rek -
to ra mi Fil har mo nii by li: Ana tol Za ru bin,
Wi told Krze mie niec ki i Sta ni s$aw Skro wa -
czew ski. Naj wa% niej sz& sta $a si" jed nak
epo ka po cho dz& ce go ze 'l& ska Cie szy! -
skie go, Ka ro la Stry ji, któ ry kie ro wa$ ze spo -
$em 37 lat i do pro wa dzi$ do roz bu do wa nia
or kie stry, li cz& cej od te go cza su 100 osób,
i chó ru do licz by 80 osób. Po wsta $a jesz -
cze or kie stra ka me ral na. W Fil har mo nii 'l& -
skiej wy st" po wa li mi" dzy in ny mi Le -
opold Sto kow ski, Wi told Ma$ cu %y! ski,
M#ci s$aw Ro stro po wicz, Da wid Oj strach
i Igor Oj strach, Zu bin Meh ta... Li sta s$aw
te go roz mia ru li czy znacz nie wi" cej na -
zwisk. W ro ku 2002, w 4. rocz ni c" #mier -
ci Ka ro la Stry ji, od s$o ni" to ku je go czci ta -
bli c" pro jek tu Zyg mun ta Brach ma! skie go,
na da j&c tym sa mym Sa li Kon cer to wej
imi" dy ry gen ta. Wy ko na no wów czas I kon -

cert skrzyp co wy D -dur op. 6 Nic co la Pa -
ga ni nie go i frag men ty ope ry Eu ge niu sza
Kna pi ka La li bertà chia ma la li bertà

do li bret ta Ja na Fa bre go. Dy ry go wa$ na -
st"p ca Ka ro la Stry ji – Mi ro s$aw Ja cek
B$asz czyk. Przy tej oka zji od by $a si" pro -
mo cja ksi&% ki Iwo ny Bias Eu ge niusz Kna -

pik – kom po zy tor i pia ni sta. Pod czas ob -
cho dów 1. rocz ni cy #mier ci Hen ry ka
Mi ko $a ja Gó rec kie go, 14 li sto pa da 2011
ro ku, Fil har mo nia 'l& ska przy j" $a imi"
kom po zy to ra. Mi ro s$aw Ja cek B$asz czyk
mó wi$ o Pa tro nie: „Przy je% d%a$ tu taj,
uczy$ si" mu zy ki na kon cer tach fil har mo -
nicz nych. W pó* niej szych la tach, kie dy
móg$ si" po chwa li( wnu ka mi, zro bi li -
#my cykl kon cer to wo -fa mi lij ny z pro fe so -
rem w ro li g$ów nej. Mia$ nie praw do po dob -
n& cha ry zm" i do sko na $y kon takt z dzie( mi
i m$o dzie %&”. 

Gwiazd pierw szej wiel ko #ci 
ci"g dal szy

W1945 ro ku (po cz&t ko wo przy ka to -
wic kim te atrze) po wo $y wa$ do %y cia

ope r" in ny lwo wia nin, s$yn ny #pie wak
Adam Di dur (mia$ wów czas do dys po zy -
cji wy bor ny ze spó$ ze Lwo wa ro dem – z ta -

len ta mi tej kla sy, co Wik to ria Cal ma czy
An drzej Hiol ski). Ju% 14 czerw ca 1945 ro -
ku po raz pierw szy po woj nie wy sta wio -
no na 'l& sku (jesz cze w Te atrze im. Sta ni -
s$a wa Wy spia! skie go) Hal k! Sta ni s$a wa
Mo niusz ki, a w Bo %e Na ro dze nie ro -
ku 1945 po raz pierw szy w Pol skim Ra diu
spek takl ten wy emi to wa no (ju% z By to mia).
W Ope rze 'l& skiej de biu to wa li ar ty #ci
na mia r" Bog da na Pa proc kie go czy Wie -
s$a wa Ochma na. Ten ostat ni tak %e w ro li re -
%y se ra. W mar cu 1945 ro ku kon cer to wa(
za cz" $a or kie stra ra dio wa utwo rzo na przez
Wi tol da Ro wic kie go. 

Szyb ko wra ca $o do %y cia po wo $a ne
w 1929 ro ku przez Wi tol da Frie man na Pa! -
stwo we Kon ser wa to rium Mu zycz ne.
W 1947 ro ku dy rek cj" Wiel kiej Or kie stry
Sym fo nicz nej Pol skie go Ra dia w Ka to wi -
cach (obec nie to Na ro do wa Or kie stra
Sym fo nicz na Pol skie go Ra dia) ob j&$ Grze -
gorz Fi tel berg. Po wsta $a ona za je go spra -
w& ja ko na tu ral nie od ro dzo na Or kie stra
Sym fo nicz na Pol skie go Ra dia, któ r&
w 1935 ro ku utwo rzy$ w War sza wie.
Przez sze#( lat a% do #mier ci 10 czerw -
ca 1953 ro ku z ka to wic k& or kie str& od no -
si$ Fi tel berg suk ce sy nie tyl ko w kra ju, ale
te% za gra ni c&: w Ru mu nii, Cze cho s$o wa -
cji, na W" grzech… Kon cer to wa$ i na gry -
wa$. W ra dio wym kon cer cie emi to wa -
nym z Ka to wic 1 kwiet nia 1948 ro ku
po pro wa dzi$ pre mie r" jed ne go z naj po pu -
lar niej szych dzie$ Wi tol da Lu to s$aw skie -
go 1 Sym fo ni!. 

W Czer ni cy, nie opo dal Ryb ni ka, w grud -
niu 1933 ro ku uro dzi$ si" Hen ryk Mi ko $aj
Gó rec ki, ucze! Bo le s$a wa Sza bel skie go,
pe$ ni& ce go funk cj" or ga ni sty w p$oc kiej ka -
te drze. Na 'l&sk tra fi$ Sza bel ski tu% po stu -
diach u Ka ro la Szy ma now skie go, któ re go
imi" no si ka to wic ka Aka de mia Mu zycz na,
naj star sza – co war te pod kre #le nia – wy% -
sza uczel nia na Gór nym 'l& sku. Jej g$ów -
na au la – te raz od na wia na, tak by od s$o ni" -
te mo g$y zo sta( im po nu j& ce daw ne
fre ski – no si imi" Sza bel skie go. Po cz&t ki
Szko $y wi& %& si" z po wsta $ym w 1929 ro -
ku Pa! stwo wym Kon ser wa to rium Mu -
zycz nym. W lu tym 1945 ro ku Kon ser wa -
to rium wzno wi $o dzia $al no#(, a 1 wrze #nia
te go% ro ku prze mia no wa ne zo sta $o na Pa! -
stwo w& Wy% sz& Szko $" Mu zycz n&, któ ra
w 1979 ro ku zmie niw szy sta tus, sta $a si"
Aka de mi& Mu zycz n&. Po #mia $ej prze bu -
do wie jej gma chu (la ta 2005–2007) po wsta -
$o wspa nia $e, szk$em za da szo ne atrium, $& -
cz& ce funk cj" foy er, zi mo we go ogro du oraz
re stau ra cji, sta no wi& ce tak ogrom nie po -
trzeb n& prze strze! nie zli czo nych mu zycz -
nych spo tka! z d*wi" ka mi do bie ga j& cy mi
z sal prób – w tle.

W Gnoj ni ku na Za ol ziu uro dzi$ si" ab -
sol went Pa! stwo wej Wy% szej Szko $y Mu -
zycz nej im. Bra ci Sza fran ków w Ryb ni -
ku – Adam Ma ko wicz. Tu przy cho dzi li
na #wiat lub przy je% d%a li licz ni mu zy cy.
Po stu diach w la tach dzie wi"( dzie si& -
tych XX wie ku za cz&$ w Ka to wi cach
pra c" spro wa dzo ny przez wy bit ne go or ga -
ni st", pro fe so ra ka to wic kiej Aka de mii
Mu zycz nej i za $o %y cie la Mu zeum Or ga -
nów 'l& skich Ju lia na Gem bal skie go – kla -
we sy ni sta i or ga ni sta Ma rek To po row -
ski. I jesz cze jed no trze ba mi po wtó rzy(:
tu tej sza Aka de mia Mu zycz na, dys po nu j&c
pierw szym w Pol sce Wy dzia $em Mu zy ki
Roz ryw ko wej i Jaz zu, wy da $a roz licz ne ta -
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len ty, w!ród któ rych zna le" li si# stu den -
ci z ca $ej prak tycz nie Pol ski, mi# dzy in -
ny mi: Ar tur Dud kie wicz, Ma ciej Si ka $a,
Zbi gniew Ja ku bek, S$a wo mir Kul po wicz,
Ber nard Ma se li, Mar cin Jahr, Li dia Po spie -
szal ska, Mar cin Po spie szal ski, Kry sty na
Pro% ko, Lo ra Sza fran, Ja ro s$aw &mie ta na,
Sta ni s$aw Soj ka, Ja cek (Me ira) Nie dzie -
la, Piotr Woj ta sik, Adam Bu czek. Brat Ada -
ma, Piotr, ab sol went Aka de mii z 1986 ro -
ku, za $o 'y$ w Ka na dzie w 1991 ro ku
for ma cj# Pen de rec ki String Qu ar tet. Ka -
to wic k( uczel ni# ko% czy li te' gi ta rzy sta
blu eso wy Grze gorz Ka po$ ka i pio sen kar -
ka Maj ka Je 'ow ska. A kie dy za py ta $em za -
$o 'y cie la zna ko mi te go war szaw skie go
ze spo $u jaz zo we go HoTS, dla cze go chcia$
tu, na &l( sku stu dio wa), pod kre !la$ nie tyl -
ko re no m#, tra dy cj#, do ro bek, ale i... at -
mos fe r#.

Licz ne ze spo $y dzia $a j( ce w Aka de mii
od Aka de mic kiej Or kie stry Sym fo nicz nej
im. Ka ro la Szy ma now skie go a' po Big
Band In sty tu tu Jaz zu, to nie wy sy cha j( ce
"ró d$o pol skich mu zycz nych gwiazd i ta -
len tów... 

Wzra sta nie

Wopi sie do p$y ty po !wi# co nej or kie -
stro wej twór czo !ci Bo le s$a wa Sza -

bel skie go, Hen ry ka Mi ko $a ja Gó rec kie go
i Eu ge niu sza Kna pi ka To masz Je' na pi sa$:
„Szcze gól ne miej sce Ka to wic na mu zycz -
nej ma pie Pol ski jest ab so lut nie bez dy sku -
syj ne. Mia sto to cie szy si# od wie lu lat bar -
dzo bo ga ty mi tra dy cja mi w za kre sie
kul ty wo wa nia ró' nych prze ja wów mu zy -
ki”. Pa trz(c tyl ko na kla sy k#, wi da) wspo -
mnia ne: Na ro do w( Or kie str# Sym fo nicz -
n( Pol skie go Ra dia oraz Or kie str#
Sym fo nicz n( Fil har mo nii &l( skiej, zwi( -
za n( z ni( Or kie str# Ka me ral n(, Kwar tet
&l( ski, Mu set te Qu ar tet, Ze spó$ &pie wa ków
Mia sta Ka to wi ce „Ca me ra ta Si le sia” czy
Or kie str# Ka me ral n( Mia sta Ty chy
„Au kso”. 

W przy pad ku tej ostat niej za cz# $o si#
od spo tka nia w jed nej z ka to wic kich ka -
wiar ni Mar ka Mo sia z ów cze sn( wi ce pre -
zy dent Ty chów ds. kul tu ry – An n( Kol ny.
By $o ono owo cem za mia ru cz$on ków Ra -
dy Miej skiej Ty chów po wo $a nia do 'y cia
or kie stry, a za ra zem szu ka nia przez Mo sia
sie dzi by dla za k$a da ne go ze spo $u. Ze spó$
po wsta$ w lu tym 1998 ro ku * po cz(t ko wo
pod na zw( Or kie stra Ka me ral na „Au -
kso”. Od po cz(t ku sku pia$ naj wy bit niej -
szych ar ty stów i bar dzo sta ran nie do bie ra$
re per tu ar. „Au kso” naj ch#t niej wy ko nu je
mu zy k# XX i XXI wie ku, dzie $a: Gra 'y -
ny Ba ce wicz, Hen ry ka Mi ko $a ja Gó rec kie -
go, Woj cie cha Ki la ra, Wi tol da Lu to s$aw -
skie go czy Krzysz to fa Pen de rec kie go.
Wie lu au to rów Or kie strze za de dy ko wa $o
swo je utwo ry. W ro ku 1999 ze spó$ roz sze -
rzy$ na zw#, któ ra od t(d brzmi: Or kie stra
Ka me ral na Mia sta Ty chy „Au kso”. 

Od po cz(t ku dy ry gen tem i dy rek to rem
ar ty stycz nym ze spo $u jest Ma rek Mo!,
wcze !niej, o czym wspo mi na $em, za $o 'y -
ciel i pri ma rius Kwar te tu &l( skie go, któ -
re go p$y ta z mu zy k( H.M. Gó rec kie go
otrzy ma $a Na gro d# Mu zycz n( „Fry de -
ryk 1995”. Dwa la ta pó" niej „Fry de ry kiem”
wy ró' nio no na gra nia Mar ka Mo sia z za pi -
sem twór czo !ci K. Szy ma now skie go 
i W. Lu to s$aw skie go (ta sa ma p$y ta wy ró' -

nio na zo sta $a mia nem „P$y ty Ro ku” ma ga -
zy nu „Stu dio”). Ma rek Mo! jest tak 'e
dy rek to rem ar ty stycz nym Fe sti wa lu „Let -
nia Fil har mo nia Au kso” w Wi grach, któ -
ry od by wa si# od ro ku 2000. 

„Au kso” utwo rzy li ab sol wen ci Aka de -
mii Mu zycz nej w Ka to wi cach, w któ rej
Mo! jest obec nie wy k$a dow c(. Na zwa
ze spo $u (z grec. „wzra sta nie”) wska zu je
na d(' no!) do po szu ki wa% i ar ty stycz ne -
go roz wo ju. Or kie stra kon cer to wa $a w wie -
lu kra jach eu ro pej skich, ale i Bra zy lii czy
Chi nach. Po za ju' wy mie nio ny mi ar ty sta -
mi wspó$ pra co wa $a mi# dzy in ny mi z Ja -
dwi g( Rap pe, Pio trem An der szew skim,
Kon stan tym An drze jem Kul k(, Je rzym
Mak sy miu kiem, Ka j( Dan czow sk(, El' bie -
t( Choj nac k(, W$a dy s$a wem K$o sie wi -
czem, Da nie lem Al ber tim czy Hil liard
En sem ble, ale te' z To ma szem Sta% k(,
Ur szu l( Du dziak, Mi cha $em Urba nia kiem,
Grze go rzem Tur nau em, Voo Voo i Mo tion
Trio czy An drze jem Ja go dzi% skim. Z Lesz -
kiem Mo' d'e rem or kie stra na gra $a p$y t#
Se ven Pie ces for Im pro vi sing Pia no and
Strings. Efek tow ny re per tu ar pia ni sty spra -
wia, 'e twór ca i ze spó$ na dal ch#t nie
wspól nie kon cer tu j(. 7 li sto pa da 2010 ro -
ku Or kie stra to wa rzy szy $a nie miec kiej
wo ka li st ce Ute Lem per (uwa 'a nej
za wspó$ cze sne wcie le nie Mar le ny Die -
trich), ta kie bo wiem po $( cze nie brzmie%
wy bra li or ga ni za to rzy, aby u!wiet ni) in au -
gu ra cj# 19. edy cji Fe sti wa lu „Ars Ca me -
ra lis”. W 2009 ro ku pod czas Ga li „In no wa -
tor Ro ku” „Au kso” wy st( pi $a z ze spo $em
Cree, w któ rym wo ka li st( jest Se ba stian
Rie del, syn Ry szar da... „Au kso” to tak 'e
wspól ne na gra nia i kon cer ty z Krzysz to fem
Pen de rec kim i Jon ny’m Gre en wo odem
(gi ta rzy st( Ra dio he ad) i znacz nie jesz cze
wi# cej.... 

La jer man

WKa to wi cach w 1950 ro ku uro dzi$ si#
Je rzy Grun wald, któ ry za nim zo sta$

cz$on kiem No To Co, wspó$ two rzy$ ze spo -
$y Ame ty sty, Mon su ny, &l# 'a nie. Mon su -
ny w kwiet niu 1965 ro ku zdo by $y I miej -
sce na Prze gl( dzie M$o dzie 'o wych
Ze spo $ów Mu zycz nych Ka to wic. Bo prze -
cie' i be ato wa mu zy ka by $a cz# !ci( brzmie -
nia te go mia sta. Po dob nie zresz t( jak ta ka,
któ ra w zu pe$ nie in nych re je strach mi ste -
ryj nie wy brzmie wa dzi# ki ese jom na g$os
i kon tra bas Bog da na Mi zer skie go i Ta de -
usza S$aw ka, uni ka to wo i bez cen nie $( cz(c
sztu k# i na uk# 

Roz dzia$ Duch mu zy ki w s$usz nie wy so -
ko ce nio nej ksi(' ce Alek san dra Na wa rec -
kie go, to je den z naj wy !mie nit szych opi -
sów ka to wic kie go fe no me nu mu zycz ne go.
Pi sa$ z du m( i we rw(: „W za si# gu rzu tu be -
re tem (no si $em wte dy be ret) mia $em dwie
or kie stry sym fo nicz ne (w tym jed n(
na !wia to wym po zio mie), ope r# re zy du j( -
c( w te atrze, naj lep szych w kra ju ka me ra -
li stów, !wiet ne kon ser wa to rium wraz z je -
dy n( aka de mi( jaz zu i nie for mal n( szko $#
„!l( skie go blu esa”. Tu taj ki bi co wa $em
po cz(t kom kra jo we go jazz -roc ka („Extra
Ball”, „Krzak”), na ro dzi nom na ro do we go
thrash me ta lu („Kat”), am bit ne go hip -ho -
pu („Ka li ber 44”) i po dejrz li wie ob ser wo -
wa $em cho pi now ski try umf Kry stia na Zi -
mer ma na (za tru ty zgie$ kiem pro pa gan dy
suk ce su)”. 

+e by ta my!l by $a pe$ na – la jer man to ka -
ta ry niarz, bo la je ra to ka ta ryn ka. Wy star -
czy za kr# ci), by gra $o. Wci(' to sa mo... po -
zor nie. Ni czym wschod nia man tra, ta ka
eg zo tycz na... A la jer man? +e swoj ski?
Ta ki st(d? +e spo ty ka $o si# go na po dwór -
ku? To tym bar dziej war to go pa mi# ta).

Blo ko wi ska mu zy ki

Pod czas ma jo we go wy k$a du w Mu -
zeum Hi sto rii Ka to wic Brzmie nie mia -

sta (o mu zycz no !ci Ka to wic) mia $o miej -
sce szcze gól ne zda rze nie. Spo tka nie
za ko% czy $em pre zen ta cj( in try gu j( ce go
zdj# cia, ja kie zna la z$em w In ter ne cie.
Przed sta wia $o m$o de go cz$o wie ka, któ ry
nad po jem ni kiem na !mie ci trzy ma w r# -
kach akor de on (nie bie ski, per $o wy we lt me -
ister). Zdj# cie wy da $o mi si# uj mu j( c( me -
ta fo r(. Na pierw szy rzut oka trud no by $o
stwier dzi), czy akor de on (wy mow ny sym -
bol !l( skiej mu zy ki) l( du je na !miet ni ku
czy te' mo 'e ra to wa ny jest od znisz cze nia.
Ta otwar ta kwe stia sta $a si# dla mnie sym -
bo licz n( po in t( do roz wa 'a% o mu zycz no -
!ci Ka to wic i ich kul tu ro wych dzie jów,
a przede wszyst kim od po wie dzial no !ci
za mu zycz ne dzie dzic two. Pew nie ka' dy
z nas móg$ by by) tym m$o dym m#' czy zn(,
jed no cze !nie – od ka' de go z nas móg$ za -
le 'e) los „!l( skie go akor de onu” – któ ry
mo' na od$o 'y) i za po mnie), ale i któ ry
mo' na oca li). Gdy tyl ko za ko% czy $em
wy k$ad, po de sz$a do mnie dziew czy na
o imie niu Kon stan cja i z u!mie chem po wie -
dzia $a, 'e mo 'e mnie uspo ko i), bo akor de -
on ten jest ze !miet ni ka wy ci( ga ny.
Na zdj# ciu bo wiem zna laz$ si# ko le ga
Kon stan cji, mu zyk, An drzej Teo fil, któ ry
ra to wa$ in stru ment w jed nej z ka to wic kich
dziel nic – Ko szut ce. Przyj rzaw szy si#
bacz niej syl wet ce mu zy ka, je go sku pie niu,
nie mo' na nie po my !le), 'e d$o nie z ta kim
pie ty zmem po dej mu j( ce in stru ment – ni -
czym 'y w( isto t# – to d$o nie ra tow ni ka.
Jed no cze !nie fo to gra fia to by) mo 'e nie -
za mie rzo ny, ale jak 'e zna mien ny, sym bo -
licz ny ho$d od da ny tym wszyst kim, któ rzy
spo !ród tu – ster ty !mie ci, ale me ta fo rycz -
nie – spo !ród wie lo s$o wia, ka ko fo nii,
wszel kie go na gro ma dze nia, nad re pre zen -
ta tyw no !ci i bo ho ma zu po tra fi( wy $u ska)
war to!), per $#, s$o wo. I oca li). Na wa rec -
ki w przy wo $y wa nym La jer ma nie na zy wa
to „masz kie ce niem po ha sio kach. Bo i tam
mo' na zna le") skar by”.

Fo to gra fia au tor stwa Nad iny Wiór kie -
wicz zo sta $a zro bio na na po trze by se sji
zdj# cio wej ze spo $u Blo ko wi ska. Ju' na st#p -
ne go dnia na wi( za $em kon takt z mu zy kiem,
któ ry nie tyl ko nie po gnie wa$ si#, 'e bez py -
ta nia wy ko rzy sta $em zdj# cie, ale jesz cze
przy s$a$ je w do brej roz dziel czo !ci, bym
móg$ po dzie li) si# nim z Pa% stwem na $a -
mach „&l( ska”. I to w$a !nie jest naj w$a -
!ciw sz( po in t( dla na szych roz wa 'a%
o Ka to wi cach – mie !cie z mu zy ki. I mie -
!cie do mu zy ki. Do mu zy ki zwró co nym
i zwró co nym mu zy ce. Mie !cie mu zy ki... Ze
wszyst kich chy ba ha se$ pro mo cyj nych to
wy da je si# dzi siaj naj bar dziej no !ne, traf -
ne i naj bar dziej wia ry god ne, naj wi# cej
w nim na dziei i pe$ na praw da, praw da
o wie le cen niej sza, ni' mo g$o by si# – znów
na pierw szy rzut oka – wy da wa). 

!
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Wykorzysta! czas,

który jest nam dany 
– Pa nie pro fe so rze, spo ty ka my si!

przy oka zji wy ko na nia Sied miu Bram Je ro -

zo li my pod pa na dy rek cj" w no wej sa li

Na ro do wej Or kie stry Pol skie go Ra dia

w Ka to wi cach. Jak pan oce nia ten obiekt?

– Pierw szy raz dy ry gu j" w tym miej scu...

oczy wi #cie by $em tu na wie lu kon cer tach,

za ka% dym ra zem sie dzia $em w in nym miej -

scu... Po pierw sze – to jest pi"k na sa la. Nie ma

ta kiej dru giej w Pol sce – i d$u go nie b" dzie. To

jest jed na z naj pi"k niej szych sal eu ro pej -

skich. Po dru gie oczy wi #cie jest ona do sko na -

$a aku stycz nie. Oczy wi #cie, jest ona o ty le trud -

na, %e do tych czas nie mie li #my w Pol sce sal

na pra wie dwa ty si& ce osób. Tak %e utwór  Sie -

dem bram Je ro zo li my w tej sa li nie jest mo% -
li wy z chó rem li cz& cym osiem dzie si&t osób.

Po pro si $em wiec o wzmoc nie nie, i w efek cie

ma my chór stu dwu dzie sto oso bo wy. To zresz -

t& jest szcze gól ny utwór, któ ry po trze bu je ta -

kie go wiel kie go for te.

– Do sa me go utwo ru po zwo l! so bie po -

wró ci#, chcia$ bym jed nak za py ta# jesz cze

o sam obiekt... po dob no pan pro fe sor ma

w nim swój udzia$ – drze wa wo kó$ no wej sie -

dzi by zo sta $y za sa dzo ne we d$ug pa na wska -

zó wek?

– [!miech] nie, nie to jest ja ka# le gen da... To

wy gl& da $o ina czej. Na na sze spo tka nie Ra dy Ar -

ty stycz nej przy szed$ pan pre zy dent [Piotr

Uszok – przyp. M.L.] i by $a mo wa o tym, %e
NO SPR nie ma od po wied niej sa li. Po cz&t ko -

wo po mys$ by$ ta ki, %e trze ba zro bi! re mont, bo

nie ma pie ni" dzy, ale pa d$a mi lio no wa su ma je -

go kosz tów, wi"c za pro po no wa $em, %e za te pie -

ni& dze mo% na wy bu do wa! zu pe$ nie no wy

obiekt. Pan pre zy dent to pod chwy ci$, i dzi" ki

nie mu, dzi" ki je go po mo cy ta sa la po wsta $a...

– … ale sk" di n"d drze wa te% s" pa na

pa sj"...
– tak, o tym te% wte dy tro ch" roz ma wia li -

#my... ja je stem ta kim nie pro fe sjo nal nym bo -

ta ni kiem. Mam naj wi"k sze w Pol sce pry wat -

ne ar bo re tum, któ re jest do sy! du %e, li czy

po nad 30 hek ta rów. Nie któ rych z obec nych tam

drzew nie ma ni gdzie w Pol sce. W tej dzie dzi -

nie je stem wi"k szym spe cja li sta ni% w mu zy -

ce [!miech].

– Ostat nie py ta nie a pro pos no wej sa li:

w&ród cz! &ci dzien ni ka rzy oraz po li ty ków

po ja wia $y si! nie ste ty ta kie opi nie, %e to s"
'le wy da ne pie ni" dze, któ re mo% na by $o
prze zna czy# na przy k$ad na no we miej sca

pra cy... 

– Nie... to prze cie% s& miej sca pra cy dla wie -

lu ty si" cy lu dzi! Dzi" ki tym unij nym pie ni& -
dzom wy bu do wa li #my al bo wy re mon to wa li -

#my w Pol sce dwa na #cie sal... to jest krok

ty si&c le cia. Kie dy# bu do wa $o si" g$ów nie ko -

#cio $y, ale w ostat nich dwu stu la tach na #wie -

cie, w kra jach, któ re dba $y o swo j& kul tu r" to
si" zmie ni $o... ale za wsze znaj d& si" ch"t ni

do kry ty ko wa nia. Przy je% d%a j& lu dzie z ca $e -

go #wia ta, s& za chwy ce ni, a tu ja cy#, któ rych

na wet z na zwi ska nie zna my – i nie b" dzie my

zna! – b" d& kry ty ko wa!...
– Przejd' my do kwe stii ar ty stycz nych.

Sie dem bram Je ro zo li my, to dzie $o, któ re do -

ty ka nie zwy kle trud ne go te ma tu....

– Tak, za wsze by $o. Od cza su po wsta nia

mia sta, trzy ty si& ce lat te mu, za wsze by $y pro -

ble my i nie ste ty chy ba b" d& one na dal obec -

ne… mia sto to jest po $o %o ne w ta kim miej scu,

gdzie wy st" pu je ty giel ró% nych kul tur, tam rów -

nie% po wsta wa $y no we re li gie. W tym mie #cie

jest co# nad zwy czaj ne go, tam jest g$" bo ko re -

li gij na at mos fe ra, do któ rej si" wra ca.

– Nie uni ka pan trud nych te ma tów. Sie -

dem bram Je ro zo li my, Tren ofia rom Hi ro szi -

my czy Re qu eim dla World Tra de Cen ter to

dzie $a, któ re po ru sza j" wiel kie pro ble my.

Dzi siaj ar ty &ci uni ka j" te ma tów wy ma ga -

j" cych od wa gi, kie ru j" si! ra czej w stro n!
roz ma itych pro ble mów spo $ecz nych. Dla cze -

go tak si! dzie je?

– Prze %y $em, jesz cze ja ko dziec ko, rzecz

strasz n& – dru g& woj n" #wia to w&. To zo sta $o
w mo jej #wia do mo #ci, pa mi" tam te wszyst kie

wy da rze nia... Kie dy roz po cz" $a si" woj na,

mia $em sze#! lat. To by$ dla mnie szok. Po tem

sta $o si" ty le in nych strasz nych rze czy, na przy -

k$ad mord ka ty' ski, w któ rym zgi n&$ mój wu -

jek. Ró% ne zda rze nia hi sto rycz ne dzia $y sie

za mo je go po by tu na tej Zie mi, cza sem bli %ej,

cza sem da lej mnie, ale za wsze uwa %a $em, %e
je #li jest si" #wiad kiem, cza sem na wet nie mym,

ta kich zda rze', to nie mo% na po zo sta! obo j"t -
nym. Trze ba mie! od wa g". Oczy wi #cie mnie

wszy scy kry ty ko wa li, kie dy na pi sa $em Tren,

wy ty ka no mi t" de dy ka cj", ale wie pan – kry -

ty cy mu sz& kry ty ko wa!, a ja to mia $em za wsze

w po wa %a niu... Po nad to sa dz", %e cz$o wiek nie

mo %e pi sa! tyl ko abs trak cyj nej mu zy ki, czy ma -

larz czy in ny ar ty sta. Trze ba si" ga! po trud ne

te ma ty. W wy pad ku mu zy ki, któ ra jest abs trak -

cyj na, nic nie mó wi wprost, mo% na do da! de -

dy ka cj" czy ty tu$, a na wet trze ba tak zro bi!. 
– Dla kil ku ju% po ko le( jest pan au to ry -

te tem i mi strzem... a kto by$ kie dy& ta kim

mi strzem dla pa na?

– Do bre py ta nie... do tych czas si" nad tym

nie za sta na wia $em, ale ja za wsze si" ga $em

wstecz... dla mnie naj wi"k szy mi mi strza mi s&
ci, któ rych ni gdy nie spo tka $em: Clau dio

Mon te ver di, Jo hann Se ba stian Bach... Ta mu -

zy ka mnie fa scy no wa $a. B" d&c jesz cze ch$op -

cem, stu dio wa $em kon tra punkt, by $em tym za -

fa scy no wa ny. To by $o dla mnie bar dzo trud ne,

wte dy miesz ka $em w D" bi cy, nie mia$ mnie kto

uczy!... mu sia $em sam znaj do wa! ksi&% ki

na ten te mat. Mo ja fa scy na cja po li fo ni& by $a
tak moc na, %e prze sta $em gra! na skrzyp cach,

uwa %a $em, %e to stra ta cza su. Wie dzia $em, %e
chc" zo sta! kom po zy to rem. Ta kich naj wi"k -

szych mi strzów za tem ju% daw no nie ma; dru -

dzy jak Gio van ni Pier lu igi da Pa le stri na czy Jo -

hann Bach si" nie na ro dzi li. 

– Co by pan po wie dzia$ so bie z m$o do &ci?

– My #l", %e wy ko rzy sta $em czas, któ ry by$
mi da ny. Za miast cho dzi! na pry wat ki czy dys -

ko te ki, tak jak to te raz m$o dzie% ro bi. Nie mie -

li #my wte dy te le wi zji, ra dia si" nie s$u cha $o,

je dy nie roz g$o #ni" BBC, bo pol skie ra dio by -

$o wów czas pe$ ne ko mu ni stycz nej agi ta cji.

Czy ta $o si" ksi&% ki, ka% dy mia$ ja k&# pa sj". Ja
mia $em to szcz" #cie, %e mój oj ciec, któ ry

wpraw dzie nie by$ mu zy kiem bar dzo do brze

gra$ na skrzyp cach. Tak to si" za cz" $o – da$ mi

in stru ment do r" ki i za cz& $em od ra zu gra! i za -

ra zem kom po no wa!. Kie dy w szko le mu zycz -

nej uczy li #my sie fu gi, ja to zna $em i cza sa mi

na wet pi sa $em je ko le gom.... i wie lu z nich zda -

$o dzi" ki mo im fu gom [!miech]... Ta fa scy na -

cja po li fo ni& ukie run ko wa $a mnie tak, %e
zwró ci $em si" w stro n" du %ych form. Tak %e Sie -

dem bram Je ro zo li my to jest po li fo nicz ny

utwór. Cie sz" si", %e uda $o mi si" wy ko rzy sta!
mój czas. I %e ro bi" to da lej!

– Jesz cze przed pa nem mnó stwo pra cy...

– Mam na dzie j", %e jesz cze do ko' cz" tro -

ch" utwo rów... ale wie pan, ja nic in ne go le -

piej nie umiem ro bi!!
Dzi! ku j! za roz mo w!.

!

Z KRZYSZTOFEM PENDERECKIM 

rozmawia MAREK LYSZCZYNA

Krzysztof Penderecki w nowej siedzibie NOSPR
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Te go dnia, osza !a mia j" ca bo gac twem
#cien nych ma lo wi de!, Au la Le opol -

dy$ ska Uni wer sy te tu Wro c!aw skie go
wy pe! nio na by !a po brze gi. Or szak w ró% -
no barw nych to gach, z rek to rem Uni -
wer sy te tu Opol skie go, prof. dr. hab. Sta -
ni s!a wem Ni cie j" i go spo da rzem,
rek to rem Uni wer sy te tu Wro c!aw skie go,
prof. dr. hab. Mar kiem Bo jar skim na cze -
le, przy #pie wie chó ru aka de mic kie go, do -
stoj nie wkro czy! do au li. 

Uro czy sto#& za szczy ci li swo j" obec no -
#ci" Agustín Núez Martínez, am ba sa dor
kró le stwa Hisz pa nii oraz Jo sep Ma ria de
Sa gar ra, dy rek tor In sty tu tu Ce rvan te sa
w War sza wie, oraz ro dzi na pro fe so ra, któ -
ra spe cjal nie na t' oka zj' przy je cha !a
z Ka na dy i z Za brza. W#ród przy by !ych
go #ci by li przed sta wi cie le aka de mic kiej
spo !ecz no #ci: wspó! pra cow ni cy z Wy dzia -
!u Fi lo lo gicz ne go Uni wer sy te tu Wro -
c!aw skie go, przy ja cie le z In sty tu tu Fi lo -
lo gii Ro ma$ skiej i In sty tu tu Fi lo lo gii
Pol skiej, pro fe so ro wie z prof. Ja nem
Miod kiem na cze le, a tak %e stu den ci,
przed sta wi cie le in nych uczel ni, w tym
Uni wer sy te tu Opol skie go i Uni wer sy te -
tu (l" skie go w Ka to wi cach. Na uro czy -
sto #ci obec na by !a licz na de le ga cja z ro -
dzin ne go mia sta pro fe so ra, z Za brza,
z pre zy dent Ma! go rza t" Ma$ k" -Szu lik
na cze le i wie lu, wie lu in nych przed sta -
wi cie li gór no #l" skich in sty tu cji kul tu ry

i or ga ni za cji spo !ecz nych, w#ród któ -
rych by! prof. Jan Ma lic ki, dy rek tor Bi -
blio te ki (l" skiej i s' dzia Jó zef Mu sio!, pre -
zes To wa rzy stwa Przy ja ció! (l" ska
w War sza wie. 

Na ho no ro wym miej scu, za siad! nie wy -
so ki, jak by z lek ka za wsty dzo ny, z b!" -
ka j" cym si' w k" ci kach ust u#mie chem,
(l" zak uro dzo ny w Ko$ czy cach, wów -
czas nie wiel kiej wio sce gra ni cz" cej z Za -
brzem, prof. dr hab. Flo rian (mie ja. To
z je go po wo du do Wro c!a wia przy je cha -
!o tak wie lu wspa nia !ych go #ci.

6 ma ja 2015 r. bo wiem, na wnio sek Ra -
dy Wy dzia !u Fi lo lo gicz ne go, Se nat Uni -
wer sy te tu Wro c!aw skie go, po za po zna niu
si' z re cen zja mi przy go to wa ny mi przez
prof. Ur szu l' Aszyk -Bangs z Uni wer sy te -
tu War szaw skie go oraz prof. Ma ria na Ki -
sie la z Uni wer sy te tu (l" skie go w Ka to wi -
cach, pro fe so ro wi Flo ria no wi (miei,
w uzna niu je go za s!ug dla roz wo ju pol skiej
na uki i li te ra tu ry oraz za wk!ad w roz wój
stu diów hi spa ni stycz nych na UWr., na da!
ty tu! dok to ra ho no ris cau sa Uni wer sy te -
tu Wro c!aw skie go.

Uro czy sto#& roz po cz' !a si' od wr' -
cze nia prof. Flo ria no wi (miei Krzy %a
Ko man dor skie go Or de ru Iza be li Ka to -
lic kiej przy zna ne go 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 oraz Jo sep

Lau re at ty tu !u dok to ra ho no ris cau sa prof. Flo rian "mie ja (w #rod ku) w oto cze niu prof. Be aty Ba -

czy$ skiej – pro mo tor ki dok to ra tu oraz rek to ra Uni wer sy te tu Wro c!aw skie go prof. Mar ka Bo jar skie go.
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przypadkiDOROTA

SZATTERS

Ma ria de Sa gar ra, dy rek to ra In sty tu tu
Ce rvan te sa w War sza wie. Uza sad nie nie,
gra tu la cje i po dzi' ko wa nia am ba sa dor
wy g!o si! po pol sku. )y cio rys oraz za -
s!u gi i osi" gni' cia na uko we i li te rac kie
prof. Flo ria na (miei przed sta wi! dzie -
kan Wy dzia !u Fi lo lo gicz ne go prof. Mar -
cin Cie$ ski. 

Prof. Flo rian (mie ja #wia to we go for -
ma tu hi spa ni sta, wy bit ny pro fe sor, zna -
ko mi ty t!u macz, ce nio ny po eta, pi sarz
i wa% ny wy daw ca, uro dzi! si' w 1925 r.
w Ko$ czy cach na Gór nym (l" sku. Wy -
wie zio ny w cza sie II woj ny #wia to wej
na ro bo ty do hi tle row skich Nie miec,
pod ko niec 1944 r. zna laz! si' w Szko -
cji ja ko %o! nierz I Kor pu su Pol skie go.
Nie roz wa %a! po wro tu do Pol ski, b' d" -
cej pod wp!y wem ZSRR. Nie uwie rzy!
pro pa gan dzie i na mo wom po wro tu. Po -
zo sta! na emi gra cji. Dzi' ki sty pen dium
or ga ni za cji po lo nij nej i zna jo mo #ci !a -
ci ny, któ rej uczy! si' w gim na zjum im.
ksi' cia Ja na Opol skie go w Tar now -
skich Gó rach, wy je cha! do Ir lan dii,
gdzie pod j"! stu dia fi lo lo gicz ne w Uni -
ver si ty Col le ge w Cork (1947–1950). 

Pro fe sor (mie ja wspo mi na! tam te cza -
sy: By !em wte dy w Szko cji. Bry tyj czy cy za -

rz% dzi li apel wszyst kich pol skich &o! nie -

rzy i na nim, ich ofi ce ro wie wr' cza li nam,

ka& de mu z osob na, ulot k' z we zwa niem

do po wro tu do Pol ski pod pi sa nym przez

an giel skie go mi ni stra spraw za gra nicz -

nych, Er ne sta Be vi na. Cz'#( kom ba tan -

tów wró ci !a, wi'k szo#( roz je cha !a si'
po ca !ym #wie cie. Ci, któ rzy po zo sta li

w Wiel kiej Bry ta nii, zo sta li wcie le ni

do Kor pu su Przy spo so bie nia i Roz miesz -

cze nia pod roz ka za mi Je go Kró lew skiej

Mo #ci Kró la Je rze go VI. Po nie wa& to czy -

!a si' jesz cze woj na z Ja po ni%, stra szo -

no, &e ist nia !a mo& li wo#( wy l% do wa nia

w in nej sce ne rii kon flik tu. 

W rze czy wi sto #ci jed nak, kto mia! przy -

dat ny fach, szu ka! lo kal ne go za trud nie nia.

Mój ko le ga zna laz! pra c' ja ko pie karz

na szkoc kich wy spach Or ka dach. Ja pró -

bo wa !em na pra wy ze gar ków, ale w ko$ -
cu za pi sa !em si' na kurs dla ry ba ków da -

le ko mor skich, li cz%c na mo& li wo#(
do brych za rob ków umo& li wia j% cych pó) -
niej stu dio wa nie. By !em ju& pa r' dni

w por cie w Aber de en, gdy do sta !em wia -

do mo#(, &e przy zna no mi sty pen dium

na stu dia hu ma ni stycz ne w Ir lan dii. Pu -

ka j%c bo wiem do wszyst kich drzwi, zaj rza -

!em w Lon dy nie do pol skiej ka to lic kiej or -

ga ni za cji Ve ri tas, któ ra za bie ga !a
o po zy ska nie w Ir lan dii miejsc na uni wer -

sy te tach na stu dia przez An gli ków nie

prze wi dzia ne. Wpraw dzie li sta kan dy -

da tów ju& by !a za mkni' ta, ale urz'd nik

kwa li fi ku j% cy, uj rzaw szy na mo im #wia -

dec twie ma tu ral nym sto pie$ bar dzo do -

bry z !a ci ny, obie ca! miej sce pod wa run -

kiem, &e b' d' stu dio wa! !a ci n'.
S!o wa do trzy ma !em, do !a ci ny do !o &y !em

gre k'. (...) Praw dzi wym jed nak dla mnie

od kry ciem by! ofe ro wa ny na uczel ni w Cork

j' zyk hisz pa$ ski, w owych cza sach nie zna -

ny mi zu pe! nie i eg zo tycz ny. Z cza sem on

i je go kraj sta( si' mia !y za st'p cz% oj czy -

zn% i wiel kim uko cha niem. Je go pi'k no i !a -
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twa dla S!o wia ni na wy mo wa, do bry fun -
da ment !a ci ny, u!a twi !y szyb ki po st"p.
Kon wer sa cje z hisz pa# ski mi ry ba ka mi
prze by wa j$ cy mi przy pad ko wo w Ir lan dii
za st$ pi !y z cza sem co raz cz"st sze od wie -
dzi ny Pó! wy spu Ibe ryj skie go.

Stu dio wa nie ibe ry sty ki kon ty nu owa!
w King’s Col le ge w Lon dy nie. Wte dy te"
na pi sa! i wy da! swo j# de biu tanc k# ksi#" -
k$ „Czu wa nie u drzwi”, któ ra uka za !a si$
w Lon dy nie w 1953 r. W 1955 r. uzy ska!
ty tu! ma gi stra fi lo lo gii hisz pa% skiej,
a w 7 lat pó& niej sto pie% dok to ra. Wy k!a -
da! w Scho ol of Sla vo nic and East Eu ro -
pe an Stu dies, Lon don Scho ol of Eco no -
mics, Not tin gham Uni ver si ty. W An glii
po zna! Zo fi$ z Po nia tow skich, z któ r#
stwo rzy! szcz$ 'li w# ro dzi n$. 

W wie ku 41 lat ra zem z "o n# wy je cha!
do Ka na dy, by pod j#( pra c$ na We stern
On ta rio Uni ver si ty w Ka na dzie oraz
PU NO – Pol skim Uni wer sy te cie na Ob -
czy& nie. W wy wia dzie, któ ry uka za! si$
w „Pa mi$t ni ku Li te rac kim” w Lon dy nie
w 2012 r., a prze dru ko wa nym w „Ga ze -
cie” – Dzien ni ku Po lo nii w Ka na dzie, tak
mó wi! o po wo dach swo jej de cy zji: Je den
z mo ich ko le gów z Lon don Scho ol of Eco -
no mics po sta %u w Ka na dzie, do niós! mi,
%e uni wer sy tet, któ ry go za trud ni! by! za -
in te re so wa ny za an ga %o wa niem pro fe so -
ra j" zy ka hisz pa# skie go, któ ry mia! dok -
to rat Uni wer sy te tu Lon dy# skie go.
Na pi sa !em do kie row ni ka ka te dry i do sta -
!em za pro sze nie na rok w cha rak te rze wi -
zy tu j$ ce go pro fe so ra nad zwy czaj ne go
w ro ku 1969. Nie wie le wie dzia !em o miej -
scu i uczel ni do któ rych si" wy bie ra !em.
Po przy je& dzie oka za !o si", %e tra fi !em
do 'licz ne go mia sta i re no mo wa nej uczel -
ni. Re spek to wa no tam wie le an giel skich
tra dy cji zna nych mi z An glii. Po pa ru mie -
si$ cach za pro po no wa no mi sta !$ pra c",
któ r$ wy ko ny wa !em przez 22 la ta,
do przej 'cia na eme ry tu r" w 1991 r. 

Pro fe sor Flo rian )mie ja jest nie tyl ko
ba da czem i wy k!a dow c# li te ra tu ry hisz -
pa% skiej, jest tak "e ak tyw nym pro pa ga -
to rem pol skiej kul tu ry na ob czy& nie. By!
wspó! za !o "y cie lem i wie lo let nim re dak -
to rem na czel nym emi gra cyj nych pism li -
te rac kich – „Mer ku riu sza Pol skie go”
i „Kon ty nen tów”. W Ka na dzie w 1972 r.
wspó! two rzy! Pol ski Klub Dys ku syj ny,
któ ry w pry wat nym do mu or ga ni zo wa!
spo tka nia i kul tu ral ne ofer ty (m. in. wi -
zy ty Ste fa na Ki sie lew skie go, Je rze go
Tu ro wi cza, Je rze go Pietr kie wi cza). W lo -
kal nej sta cji te le wi zyj nej emi to wa! 150
pó! go dzin nych pro gra mów te le wi zyj -
nych „Mo sa ic Lon don”, za' w lo kal nej bi -
blio te ce czy ta! po ezj$ po pol sku i po an -
giel sku. 

Pro fe sor jest au to rem kil ku na stu to mów
po etyc kich wy da wa nych nie prze rwa -

nie od 1953 r. i ce nio nym ba da czem
daw nej li te ra tu ry hisz pa% skiej. Ja ko pierw -
szy wska za! na zbie" no'( teo rii kon cep -
tu Bal ta sa ra Gra ciána, hisz pa% skie go je -
zu ity, z po ety k# Ma cie ja Ka zi mie rza
Sar biew skie go, nie stru dze nie tro pi tak "e
pol skie fi lia cje w li te ra tu rze hisz pa% skiej.
Jest au to rem zna ko mi tych prze k!a dów
li te ra tu ry hisz pa% skiej i hi spa no ame ry ka% -

skiej, m.in. Gu sta va Adol fa Bécqu era, Ju -
ana Ra mó na Ji menéza, Lu isa Martína -San -
to sa. 

W 1991r. roz po cz#! wspó! pra c$ z Uni -
wer sy te tem Wro c!aw skim, gdzie przez 7
lat pro wa dzi! se mi na ria oraz wy k!a dy go -
'cin ne, przy czy nia j#c si$ do ukszta! to wa -
nia pierw sze go po 1989 r. po ko le nia hi -
spa ni stów, a tym sa mym do roz wo ju
stu diów hi spa ni stycz nych w Pol sce. 

Lau da cj$ na cze'( prof. )miei wy g!o -
si !a je go pro mo tor ka, prof. Be ata Ba czy% -
ska. Ona tak "e do ko na !a ak tu pro mo cji
prof. Flo ria na )miei na dok to ra ho no ris
cau sa Uni wer sy te tu Wro c!aw skie go.

Wy pro sto wa ny, wzru szo ny, z za wie szo -
nym na szyi or de rem, prof. )mie ja z uwa -
g# s!u cha! lau da cji wy g!a sza nej po !a ci -
nie, po czym za bra! g!os. Mó wi! o swo jej
na uko wej w$ drów ce, fa scy na cji !a ci n#,
gre k# i j$ zy kiem hisz pa% skim. Z wiel kim
po czu ciem hu mo ru i dy stan sem do sie bie
opo wia da! aneg do ty i epi zo dy z "y cia.
Wyst# pie nie za ko% czy! s!o wy: O dzi -
siej szym wy da rze niu wy pa da ra czej u%y(
s!ów mo je go opol skie go kra ja na, wy bit -
ne go ma la rza, pro fe so ra Ja na Cy bi sa, któ -
ry wy ró% nio ny na wy sta wie w Pa ry %u mia!
po wie dzie( %e: „zna laz! si" tam fuk sem”.
Ro zu miem, %e to zna czy „przy pad kiem, ja -
kim' tra fem, szcz" 'li wym zda rze niem,
zrz$ dze niem Nie ba”. Niech mi wol no
wi"c b" dzie spre cy zo wa(, %e dzi' mam
do czy nie nia z ak tem nie zwy czaj nej wiel -
ko dusz no 'ci stu den tów i mo ich ko le gów
oraz szczo dro 'ci$ za cnej in sty tu cji, któ -
ra mnie przed la ty za trud ni !a a te raz ho -
no ru je. Gdy by nie da le ko wzrocz no'(
i przed si" bior czo'( pro fe so ra Pio tra Sa -
wic kie go oraz pra co wi to'( pa ni pro fe sor
Be aty Ba czy# skiej, nie by !o by wro c!aw -
skie go epi zo du w mo im %y ciu. Te raz wer -
dykt spo !ecz no 'ci aka de mic kiej przyj -
mu j" z wiel k$ wdzi"cz no 'ci$, ale i po ko r$,
nie prze ko na ny, %e na# za s!u %y !em. Bar -
dziej ni% w!a sne me ri tum, wi dzia! bym tu
mi !y przy pa dek, tra fie nie na nie zwy k!ych
lu dzi o bo ga tych se za mach, któ re co naj -
wy %ej uda !o mi si" otwo rzy( i z ich skar -
bów sko rzy sta(. W'ród tych lu dzi zna la -
z!em in spi ra cj", za ch" t" i oka zj"
do twór czej pra cy.

Wy st# pie nie to zo sta !o na gro dzo ne
owa cj# na sto j# co. Rz$ si ste bra wa by !y
wy ra zem uzna nia nie tyl ko dla wy bit ne -
go ba da cza i wy k!a dow cy, zna ko mi te go
hi spa ni sty, ale tak "e wiel kie go Po la ka, któ -
ry przez ca !e "y cie dba! o krze wie nie pol -
skiej kul tu ry na ob czy& nie. O tej cz$ 'ci
swo jej dzia !al no 'ci w cy to wa nym ju"
wcze 'niej wy wia dzie, mó wi!: Cie szy !em
si" za ufa niem i przy ja& ni$ wie lu pi"k nych
lu dzi. Nie wszy scy mie li oka zj", by obec -
no'( swo j$ za zna czy( w lud nych i g!o -
'nych cen trach. W emi gra cyj nym roz pro -
sze niu gi n" !y na zwi ska twór ców, któ rzy
za s!u gi wa li na pa mi"(. Dla te go ja d$c
do Ka li for nii szu ka !em Ja na Ko wa li ka
i Ja na Lesz czy, do We ne zu eli Prze my s!a -
wa Chró 'cie chow skie go, w Lon dy nie
szu ka !em Ol gi )e rom skiej i Woj cie cha
Gniat czy# skie go, w Hisz pa nii od na la z!em
Pio tra Gu ze go. Cie sz" si" te%, %e Jan Da -
row ski wy szed! z cie nia. Ch"t nie o nich pi -

sz" prze 'wiad czo ny, %e ro bi" do br$ ro bo -
t". Prze ko na ny je stem, %e wi" zy mi" dzy -
ludz kie s$ na emi gra cji ko niecz ne, by prze -
trwa !o po czu cie pod sta wo wej, pod skór nej
so li dar no 'ci. Zwi$ zek Po la ków w Niem -
czech przed woj n$ usta no wi! w!a sny,
szla chet ny ko deks po st" po wa nia i jed no
z je go praw brzmia !o „Po lak Po la ko wi
bra tem”. Ha s!o na dal do za sto so wa nia. 

Prof. Flo rian *mie ja im po nu je wszyst -
kim, któ rzy go zna j$, nie zmien n$ cie ka -
wo 'ci$ 'wia ta i roz le g!$ wie dz$, do bro -
ci$ i szla chet no 'ci$, pra co wi to 'ci$
i skrom no 'ci$, m$ dro 'ci$ i roz wa g$, nie -
znisz czal n$ po go d$ du cha i %ycz li wo 'ci$,
a je go lo sy s$ me ta fo r$ pol skich lo sów
w XX wie ku – stwier dzi !a pod czas uro -
czy sto 'ci prof. Ju sty na Ziar kow ska. 

Na wet w pry wat nych ma ilach, któ ry -
mi mnie pro fe sor za szczy ca, nie za po mi -
na upo mi na( si$ o pa mi$( o scho ro wa -
nym, zna ko mi tym 'l# skim pi sa rzu, Pio trze
Gu zym, któ re go zbiór opo wia da% pt.
„Od wie dzi ny du chów i in ne opo wia da nia”
zo sta! wy da ny w tym ro ku przez opol skie
wy daw nic two No wik. Ta tro ska o pa mi$(
o in nych naj le piej mó wi o pro fe so rze. 

Pro fe sor Flo rian )mie ja, za swo j# dzia -
!al no'( na uko w#, li te rac k# i za an ga "o -

wa nie na po lu krze wie nia pol skiej kul tu -
ry w 2007 r. otrzy ma! na gro d$ Pre zy den ta
Mia sta Za brze w Dzie dzi nie Kul tu ry,
w 2009 r. na wnio sek Ta de usza Ki jon ki,
ów cze sne go re dak to ra na czel ne go mie -
si$cz ni ka „)l#sk”, otrzy ma! Srebr ny Me -
dal Za s!u "o ne go Kul tu rze – Glo ria Ar tis.
Krzy" Ko man dor ski Or de ru Iza be li Ka -
to lic kiej i ty tu! dok to ra ho no ris cau sa
Uni wer sy te tu Wro c!aw skie go s# wspa nia -
!ym zwie% cze niem je go sze'( dzie si$ -
cio let niej ka rie ry na uko wej i po dzi$ ko -
wa niem za wk!ad w roz wój hi spa ni sty ki
na 'wie cie. Dzi$ ki ty tu !o wi nada ne mu
przez Uni wer sy tet Wro c!aw ski Flo rian
)mie ja z ma le% kich, 'l# skich Ko% czyc
zna laz! si$ w gro nie ta kich zna ko mi to 'ci
jak: W!a dy s!aw Bar to szew ski, Karl De -
de cius, Je rzy Gie dro i(, Vac lav Ha vel, Ste -
fan In glot, Le szek Ko !a kow ski, Jan No -
wak -Je zio ra% ski, Ed mund Osma% czyk,
Ta de usz Ró "e wicz, czy Ja vier So la na.

Pod czas te go rocz ne go po by tu na )l# -
sku, ra zem z cór k# An n#, zwie dzi! no w#
sie dzi b$ NO SPR w Ka to wi cach i od by!
sen ty men tal n# w$ drów k$ po za brza% -
skich Ko% czy cach, Opolsz czy& nie i Wro -
c!a wiu. By! za chwy co ny zmia na mi, ja kie
do ko nu j# si$ w Pol sce i nie wy klu czy!
jesz cze jed nej wi zy ty w kra ju.

Do te go cza su mu si wy star czy( mi ko -
re spon den cja ma ilo wa i wier sze ta kie jak
ten, przy s!a ny przez pro fe so ra po po wro -
cie do Ka na dy:

NIE CHWAL SI!
Nie po win ni 'my si" chwa li( suk ce sem.
Po wia da mia nie in nych nam nie s!u %y
spon ta nicz nych ech %ad nych nie b" dzie 
naj cz" 'ciej od po wia da j$ mil cze niem
wy wo !a nym nie wia r$, za sko cze niem, 
mo %e bez in te re sow n$ za wi 'ci$?
Kon ten tuj my si" ra do wa niem swo ich
a mo %e i tam zro dzi si" zdu mie nie?

!
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a te re nie mia sta de pe sze, li sty
a tak !e pacz ki mo! na by "o prze -
ka za# za po $red nic twem po -

s"a% ca na rik szy. Ka! dy z nich wy st& po -
wa" w urz& do wym uni for mie. Je $li
ob s"u gi wa" Ka to wi ce Pó" noc ne z cen tra -
l' przy obec nej S"o wac kie go, by" ubra ny
na zie lo no, a je $li Po "u dnio we z cen tra l'
przy dzi siej szej Wo je wódz kiej, od ró! nia"
go mun dur czer wo ne go ko lo ru. 

Pod bal ko na mi i na po dwór kach gra "y
ka ta ryn ki a zza uchy lo nych okien sen ty -
men tal nych pa nien i za mo! nych ka to wic -
kich fi li strów do bie ga "y d(wi& ki ów cze -
snych szla gie rów od twa rza nych na
„we rkach mu zycz nych” z lej ko wa t' tu b'
czy li fo no gra fach – pier wo wzo rach pó( -
niej szych gra mo fo nów i pa te fo nów ofe -
ro wa nych przez skle py przy Grund man -
n stras se oraz do my han dlo we wiel kich
nie miec kich miast pro wa dz' cych sprze -
da! wy sy" ko w'. 

W 1895, na miej scu daw ne go la za re -
tu przy uli cy Fran cu skiej, po roz bu do wie
i grun tow nej mo der ni za cji, roz po cz'"
dzia "al no$# szpi tal gór ni czej Spó" ki
Brac kiej – Knap schaft. Mia" od dzia "y la -
ryn go lo gicz ny i oku li stycz ny. Dys po no -

wa" "ó! ka mi dla 450 pa cjen tów. Tu taj,
w kil ka na $cie lat pó( niej, pe" ni "y ca "o -
do bo wy dy !ur pierw sze w Ka to wi cach
sa ni tar ki, s"u !' ce do prze wo zu ob "o! nie
cho rych i oka le czo nych. Le czy li tu m.in.
oku li $ci Ernst Lu bow ski i Kla ar, la ryn -
go log Maks Eh ren fried, a od po cz't ku
wie ku po "o! nik An drzej Mie l&c ki.
W dwa la ta pó( niej od da no do u!yt ku
dwu pi& tro wy Szpi tal $w. El! bie ty
przy Frie drich stras se 52 (obec nie War -
szaw ska). Pro wa dzi "y go sio stry el! bie -
tan ki. Dys po no wa" "ó! ka mi dla 200 pa -
cjen tów. 

U schy" ku XIX wie ku Ka to wi ce mia -
"y trzy ap te ki: Miej sk' w Ryn ku, „Pod or -
"em” przy War szaw skiej i „Ce sar sk'”
na ro gu 3 Ma ja i pla cu Wol no $ci (na prze -
"o mie stu le ci pro wa dzi" j' Gu staw Wolff). 

W 1899 ro ku przy obec nej uli cy Zam -
ko wej 3, nad pó" noc nym brze giem Ra wy,
Georg Zim mer mann, syn jed ne go z naj -
star szych bu dow ni czych Ka to wic, za pro -
jek to wa" gmach ho te lu „Grand”. Je go in -
we sto rem i pierw szym w"a $ci cie lem
zo sta" ka to wic ki ku piec Max Wie ner. By"
to naj bar dziej eks klu zyw ny obiekt tam -
tych cza sów. Tu taj miesz ka li i by li po dej -

mo wa ni go $cie ka to wic kich bur mi strzów
i vi po wie tam tej epo ki. 

Oka za "y by" gmach ho te lu Deut sches
Haus, w 1900 wznie sio ny u zbie gu
pi& ciu ulic: (obec nie) Wo je wódz kiej,
Ple bi scy to wej, Ko cha now skie go, Ko -
$ciusz ki i $w. Ja na. Sta n'" na miej scu
daw ne go szpi ta li ka Holt ze go. Go $cie
mie li do dys po zy cji po ko je, apar ta -
men ty i re stau ra cj& z ka ba re tem. W"a -
$ci cie lem czte ro kon dy gna cyj ne go bu -
dyn ku by" Max Gut t feld. 

Gmi na Izra elic ka wy bu do wa "a sy na go -
g& ucho dz' c' za naj wspa nial sz' w ce sar -
stwie. By "a dzie "em za po bie gli wo $ci
miej sco we go kup ca i rad ne go miej skie -
go Sa lo mo na Wie ne ra a pry wat nie ka mie -
nicz ni ka i s' sia da bur mi strza Adol fa
Ko scha. Oby dwaj miesz ka li w bur !u azyj -
nej re zy den cji naprze ciw ko Kon zer thau -
su, u zbie gu obec nej So kol skiej i pla cu
Wol no $ci. Sa lo mon Adol fo wi wy naj -
mo wa" apar ta ment z bal ko nem na ostat -
niej kon dy gna cji. Tam, w cie p"e po po "u -
dnia pod bez chmur nym nie bem ra czy li
si& ko nia kiem, gry wa li w sza chy, spo gl' -
da li na spi !o wy mo nu ment Ho hen zol ler -
nów u swych stóp, stam t'd ogl' da li za -
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Uli c! So kol sk! (do 1923 r. Karl stras se) ma sze ru j! So ko li, 1935 r.
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cho dy s!o" ca nad wie #$ Bi smarc ka
na wzgó rzu Be aty i po zdra wia li nad bur -
mi strza Schne ide ra wy gl$ da j$ ce go
z okien daw ne go pa !a cu Gold ste inów.

W tym cza sie ka to wi cza nie za cz% li od -
wie dza& miej skie za k!a dy k$ pie lo we po -
tocz nie na zy wa ne !a' ni$. Bra li k$ pie le
w wan nach b$d' pod na try ska mi, ale mo -
gli te# po p!y wa& w nie wiel kim akwe nie
(oko !o 12x6 m) zaj mu j$ cym cen tral n$
cz%(& bu dow li wy sty li zo wa nej na rzym -
skie ter my. Obiekt, #e wzgl% du na ce ny
wst% pu, sta! si% miej scem eks klu zyw nym.
Ku si! za mo# nych de ka den tów, po szu -
ku j$ cych na tu ry stycz nych wra #e".

W grud niu 1902 ro ku, w po !o wie dro -
gi po mi% dzy Ka to wi ca mi a Mi ko !o wem
do jed no pi% tro we go dom ku w Sta rych Pa -
new ni kach wpro wa dzi li si% dwaj mni si za -
ko nu fran cisz ka" skie go zwa ni te# mi no -
ry ta mi. Roz bu do wa li dom i ka pli c% na 300
oran tów. Jesz cze przed wi gi li$ zo sta li
uro czy (cie wpro wa dze ni w mu ry no we -
go klasz to ru. Ko (ció! uko" czy li w sze(&
lat pó' niej. Ich pro mo to rem by! ks. Lu dwik
Skow ro nek, bo gu cic ki pro boszcz, au tor
pol sko j% zycz ne go mo dli tew ni ka „Dro ga
do nie ba”, zna ny z nie ch% ci do Kor fan te -
go i pol skiej w!a dzy na )l$ sku.

Od kwiet nia 1895 r. w Ka to wi cach
mia !a sie dzi b% dy rek cja Gór no (l$ skich
Ko lei *e la znych. Mia stu przy by !o dzie si$t -
ki in #y nie rów ko lej nic twa i urz%d ni ków
prze sie dlo nych z ró# nych cz% (ci Nie miec.
G!ów nie dzi% ki nim w Ka to wi cach za pach -
nia !o ber li" sk$ de ka den cj$ i de wia cyj no -
-sa ta ni stycz n$ przy by szewsz czy zn$.

Mod ne sta wa !y si% nie tyl ko za dy mio -
ne ka wiar nie ale te# w% drów ki kra jo znaw -
cze. Cz!on ko wie miej sco we go od dzia !u
Be ski de nve re in, w pod miej skim la sku,
zwa nym „Sud park”, (obec nie: Park Ko -
(ciusz ki) wy ty czy li tra sy. Naj d!u# sza, pro -
wa dz$ ca przez dzi siej sze Wzgó rze Ko -
(ciusz ki !$ czy !a Park pó! noc ny nad Ra w$
z re stau ra cj$ Sin ge ra w Bry no wie. Tam
sta ro nie miec kim zwy cza jem zja da !o si%
kie! ba s% i wy chy la !o ku fel pi wa. 

Park Pó! noc ny, zwa ny te# Miej skim
ci$ gn$! si% wzd!u# gro bli nad sta wem
Ku' ni czym. Zaj mo wa! te ren po mi% dzy
gro bl$ a Schloss stras se pó' niej na zy wa -
n$ Zam ko w$. Je go ozdo b$ by !y oczka
wod ne, ukwie co ne ra ba ty, alej ki i !a wecz -
ki. La da mie si$c w tym miej scu znów b% -
dzie my mie li pro me na d%!

W mie (cie dzia !a !y dwa nie miec kie
To wa rzy stwa Gim na stycz ne. Star sze,
o na zwie Al ter Tur nve re in, za !o #o ne
w 1874 r. li czy !o po nad 400 cz!on ków,
a m!od sze z 1882 r., na zy wa ne Tur nve re -
in Vorwärts, po nad 300. Przy na le# no(&
do fe raj ny by !a spra w$ ho no ru ka# de go
m!o de go Niem ca.

Ka to wic kie So ko !y

Niem cy nie zbyt ch%t nie pa trzy li na Po -
la ków chc$ cych &wi czy& w ich to wa -

rzy stwie, a i Po la cy nie czu li si% tam do -
brze, bo by li trak to wa ni z po czu ciem
wy# szo (ci. Wzo rem in nych pol skich
miast pod pru sk$ ad mi ni stra cj$, dwu dzie -
stu Po la ków z Ka to wic za !o #y !o w!a sne
na ro do we ogni wo To wa rzy stwa Gim na -

stycz ne go „So kó!”. 15 mar ca 1896 r.
na za ple czu tra fi ki Alek san dra Le wan -
dow skie go przy Post stras se 3 (obec nie:
Pocz to wa) od by li ze bra nie za !o #y ciel skie.
W tej ka mie ni cy, na prze ciw ko ho te lu 
„De Prus se” („Pru skie go”), na ro dzi !a
si% pierw sza ka to wic ka „so kol nia” czy li
gniaz do tej or ga ni za cji. Wy bra li za rz$d
i za twier dzi li pro gram. Pre ze su r% po wie -
rzy li Alek san dro wi Le wan dow skie mu
a ja ko na czel ni ka mia no wa li dr. Wa c!a -
wa Oku li cza, pierw sze go pol skie go den -
ty st% w nie miec kich Ka to wi cach, któ ry
mia! ga bi net nad ka wiar ni$ „Wie ner ca -
fe” przy (w. Ja na 10. Przez kil ka mie si% -
cy ko rzy sta li z lo ka lu wy na j% te go w re -
stau ra cji Ka ro la He in ze go przy dzi siej szej
ul. 3. Ma ja 21, gdzie &wi czy li i od by wa li
ze bra nia. Ani przy Pocz to wej ani przy
3 Ma ja nie ma ta blic pa mi$t ko wych po -
(wi% co nych dziar skim „So ko !om”. 

We wrze (niu 1896 r. kil ku Niem ców
i *y dów zbul wer so wa! wi dok dwu „So -
ko !ów” w od (wi%t nych stro jach or ga ni -
za cyj nych. Mie li na so bie sta tu to wo 
za twier dzo ne mun du ry z czer wo n$ wy -
pust k$ ga ri bald czy ków. To pre zes ka to -
wic kie go gniaz da Alek san der Le wan dow -
ski i je go bra ta nek Teo dor, wbrew
za ka zom po li cyj nym, w ga lo wych uni for -
mach uda wa li si% na ju bi le uszo we uro czy -
sto (ci swo jej or ga ni za cji w By to miu. Zo -
sta li za trzy ma ni i po sta wie ni przed s$ dem. 

Mi mo szy kan i re stryk cji jesz cze te go
sa me go ro ku, na na ro do wy zlot pol -
skie go So kol stwa w Kra ko wie, z gór no -
(l$ skich gniazd po je cha !o dwu dzie stu dru -
hów pod wo dz$ na czel ni ka Jó ze fa
Tu chol skie go; w tym trzech umun du ro -
wa nych (mia! ków z Ka to wic. 

Po la cy w Ka to wi cach

Prócz po tom ków ka to wic kich ch!o -
pów ze s!o wia" skim ro do wo dem

w (ród mie (ciu za cz% li bu do wa& do my
i wy naj mo wa& miesz ka nia Po la cy przy -
by wa j$ cy z g!% bi Nie miec, z Kon gre sów -
ki i Au strii. Ka to wi ce osnu wa !a le gen -
da pru skie go El do ra do. W 1892 ro ku
do eks klu zyw nej ka mie ni cy w s$ siedz -
twie Ryn ku, przy Post stras se 3 wpro wa -
dzi! si% i otwo rzy! ga bi net pierw szy
w tym mie (cie – pol ski me dyk dr An to -
ni Sta ni s!aw )mierz chal ski. By! le ka -
rzem ogól nym i pe dia tr$. Le czy! tu
przez dwa dzie (cia je den lat. Na le #a!
do uczyn nych i lu bia nych ko le gów
przy na le# nych do pol skich sto wa rzy -
sze". Dzia !a! w TG „So kó!” i To wa rzy -
stwie Prze my s!ow ców Gór no (l$ skich
(w Ka to wi cach za !o #o nym w 1892 ro -
ku), gdzie prym wie dli Woj ciech Za j$c,
w!a (ci ciel ka mie ni cy przy obec nej Ko -
(ciusz ki 43 oraz An to ni Szym ko wiak,
mistrz kra wiec ki pro wa dz$ cy warsz tat
przy tej sa mej uli cy pod nu me rem 9. Za -
!o #y li pol sk$ bi blio te k%, pod ko niec
stu le cia li cz$ c$ pra wie 200 to mów.
G!o si li ha s!a pra cy or ga nicz nej, pro mo -
wa li za !o #y cie li i w!a (ci cie li pol skich
pla có wek go spo dar czo -o(wia to wych.
By li li de ra mi od bu do wu j$ cy mi pol sk$
en kla w% w ba stio nie ka to wic kiej niem -
czy zny.

W Ro' dzie niu, w la tach 1894-1897
prak ty k% le kar sk$ pro wa dzi! Lu dwik
Urba no wicz. W 1897 r. przy dzi siej szej
Ma riac kiej 5 za miesz ka! dr Il de fons
Miecz ni kie wicz, pierw szy pol ski la ryn -
go log. W 1899 ro ku osie dli! si% tu taj,
35 lat li cz$ cy dr An drzej Mie l%c ki, le karz
cho rób ko bie cych. Mia! ga bi net na ro gu
3 Ma ja i Sta wo wej. Prze j$! prak ty k% pro -
wa dzo n$ przez dr. J. O(wi% cim skie go,
któ ry zmar! na ser ce. Od 1901. w szpi -
ta lu El# bie ta nek pra co wa! dr Win cen ty
Sty czy" ski. 

Od 1893 r. przy obec nej 3 Ma ja 5 sk!ad
ob ra zów mia! Mi cha! Rzep ka, a po s$ -
siedz ku pod nu me rem 5A – Woj ciech
Szym ko wiak (wiad cz$ cy te# us!u gi sztu -
ka tor skie. Ich ro dak Sta ni s!aw Gaw ro -
now ski w tym cza sie han dlo wa! ob ra za -
mi przy dzi siej szej Ko (ciusz ki 51.
Klien te la tych sa lo nów re kru to wa !a si%
g!ów nie spo (ród drob no miesz cza" stwa
gu stu j$ ce go w se ce syj nych pej za #ach,
mar twych na tu rach al bo sce nach ro dza -
jo wych o te ma ty ce re li gij nej cz% sto re pro -
du ko wa nych w po sta ci nie dro gich oleo -
dru ków. 

Ju# w 1894 ro ku w Bo gu ci cach po -
wsta je chór „Lut nia” (pie wa j$ cy naj pierw
pod ba tu t$ Hen ry ka Cie mi% gi a po tem
Teo do ra Le wan dow skie go. Jest pierw -
szym i naj star szym na te re nie pó' niej -
szych Ka to wic. W 1903 ka to wic kie
gniaz do „So ko !a” za !o #y !o 30-oso bo w$
sek cj% (pie wa cz$. Jej dy ry gen tem by! Jó -
zef Bu dzy" ski. 

Rok wcze (niej, przy dzi siej szej Sta ro -
miej skiej 12 w ksi% gar ni An to nie go Sto -
ca po wsta je pierw sza bi blio te ka To wa rzy -
stwa Czy tel ni Lu do wych – TCL. Jej
sze fem jest To masz Ko wal czyk (brat
Ja na Ja ku ba), za wo do wo pro wa dz$ cy
ksi% go wo(& miesz cz$ cej si% na pi% trze, re -
dak cji „Gór no (l$ za ka”. 

W tym cza sie z Ber li na do Ka to wic
prze no sz$ si% pierw si (l$ scy so cja li (ci
z pol skim ro do wo dem. S$ w do brych sto -
sun kach z Jó ze fem Pi! sud skim. Wy da j$
i kol por tu j$ „Ga ze t% Ro bot ni cz$”, dru ko -
wa n$ przez Zyg fry da Per l sa w po dwó rzu
ka mie ni cy Sche erów, gdzie mie (ci si% re -
dak cja „Gór no (l$ za ka”. Pro mu j$ dzia !al -
no(& TCL. Sku pie ni wo kó! Fran cisz ka
Mo raw skie go, Je rze go Ha ase, Win cen te -
go Zió! kie wi cza, Es te ry Gol de i Emi la
Ca spa rie go gro ma dz$ przy re dak cyj n$
bi blio te k%, li cz$ c$ po nad 400 to mów.
Mie (ci si% naj pierw w ka mie ni cy Schal -
schów przy dzi siej szej Ko (ciusz ki 46,
a po tem przy tej sa mej uli cy w czyn szów -
ce Au gu sta Ba du ry pod nu me rem 26. 

Po wiat ka to wic ki przo du je w(ród (l$ -
skich okr% gów z naj wi%k sz$ licz b$ pol -
skich bi blio tek. Kon ty nu uje tra dy cje
czy tel ni cze przed po nad dwu dzie stu la -
ty za ini cjo wa ne przez To wa rzy stwo
O(wia ty Lu do wej i ka to wic kie go ksi% ga -
rza Mi cha !a )nie goc kie go.

Za ka den cji Schne ide ra w Ka to wi -
cach i Szo pie ni cach (1903 r.) po wsta j$
pol skie „Czy tel nie dla Ko biet”, otwie ra -
j$ lo ka le pol scy re stau ra to rzy i skle pi ka -
rze. W kil ku ksi% gar niach Po la cy ku pu -
j$ pol skie ksi$# ki, mo dli tew ni ki i ga ze ty.
Z re gu !y w pe ry fe ryj nych osie dlach or -
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ga ni zu j! na wpó" taj ne im pre zy pod czas
któ rych prze my ca j! tre #ci pa trio tycz ne.
Cen zo rzy i pro ku ra to rzy wy pa tru j! oczy,
aby w tych pro gra mach Po la cy nie prze -
my ca li alu zji an ty pa$ stwo wych lub an -
ty nie miec kich. Or ga ni za to rzy urz% do -
wo za re je stro wa nych ze bra$ pu blicz nych,
wy daw cy pol skich ga zet i pu bli ka cji re -
gu lar nie p"a c! grzyw ny lub tra fia j!
do kry mi na "u za uchy bie nia cen zor skim
za pi som. Na ka& dym spo tka niu Po la ków
jest obec ny ko mi sarz po li cji lub &an darm.
Pi% trzy si% spi ra la na ro do wo #cio wej nie -
uf no #ci. Po li tycz na gra przy po mi na za -
ba w% w sza lo n! i okrut n! ciu ciu bab k%,
któ rej ofia ra mi s! wy "!cz nie Po la cy.
Zda niem pru skich in sty ga to rów, pol skie
wy st! pie nia za gra &a j! do brej kon dy cji
„pa$ stwa "a du i bo ja' ni bo &ej”. Wspól -
nie z po li cjan ta mi, ce sar skich pod da nych
usi "u j! wy cho wa( na oby wa te li bez wa -
run ko wo po s"usz nych i za stra szo nych. 

Od 1901 Po la cy na Gór nym )l! sku
z wy pie ka mi na twa rzy czy ta j! od wa& ne
pu bli ka cje uka zu j! ce si% w „Dzien ni ku Po -
zna$ skim”. Ich au to rem jest ks. Alek san -
der Skow ro$ ski, ro do wi ty Gór no #l! zak
z Sie mia no wic. Dla wszyst kich sta je si%
oczy wi stym, &e Po la kom z ger ma no lub -
n! par ti! „Cen trum” ju& od daw na jest nie
po dro dze. 

W 1902 ro ku Woj ciech Kor fan ty w Ka -
to wi cach, ja ko re dak tor i wspó" wy daw -
ca „Gór no #l! za ka” pu bli ku je s"yn n! ode -
zw% „Precz z Cen trum”. W tym cza sie
for mu je si% Pol skie To wa rzy stwo Wy bor -
cze, a na st%p nie je go now sza ema na cja
– Pol skie To wa rzy stwo Lu do we – pierw -
sza po li tycz na or ga ni za cja Po la ków
na Gór nym )l! sku, re ali zu j! ca w"a sny
pro gram, nie ma j! cy ju& &ad nych po wi! -
za$ z nie miec kim „Zen trum par tei”. Je go
przy wód c! zo sta je ks. Alek san der Skow -
ro$ ski. Wie cu j! w Re ich shal le. 

Pierw szy pol ski bank

JanSki ba, syn s"aw ne go so" ty sa Ka -
zi mie rza, na czel nik jed ne go z ka -

to wic kich okr% gów miej skich, mia" par -

te ro wy dom z ogro dem przy Hol te istras -
se 27 (obec nie: Wo je wódz ka). By" pro -
mo to rem spó" dziel czo #ci. Wspól nie z ro -
da ka mi pa ra j! cy mi si% han dlem
i rze mio s"em w 1898 ro ku za "o &y" Pol -
ski Bank Lu do wy. Bro ni li in te re sów
eko no micz nych lud no #ci pol skiej. Je go
pierw szym i d"u go let nim dy rek to rem
zo sta" Wa c"aw Szy per ski. W Ra dzie Na -
czel nej PBL za sia da li: ad wo kat dr Ste fan
Adam czew ski, któ ry mia" kan ce la ri%
przy obec nej S"o wac kie go 16, wspo mi -
na ny ju& ku piec Alek san der Le wan dow -
ski, le karz chi rurg i gi ne ko log dr Jan
O#wi% cim ski z ga bi ne tem przy dzi siej -
szej 3 Ma ja 20 i in ni. W 1901 ro ku Po -
lni sche Volks bank zrze sza" 357 cz"on ków.
Naj pierw mia" biu ro przy uli cy An drze -
ja 2 (I pi% tro), a po tem w ka mie ni cy
przy dzi siej szej Ko #ciusz ki 16. Z po wo -
dze niem ry wa li zo wa" z po dob nym ban -
kiem zrze sza j! cym i ob s"u gu j! cym klien -
te l% nie miec k!. Do sko na le pro spe ro wa"
a& do hi tle row skiej in wa zji w 1939 ro ku. 

W 1898 r. oprócz ist nie j! ce go ju&
nie miec kie go Ban ku Lu do we go (Deut -
sche Volks bank zu Kat to witz) czyn -
nych by "o w Ka to wi cach pi%( po dob nych
in sty tu cji. 

Naj star sze gór no !l" skie
tech ni kum bu dow la ne

Ucznio wie Kró lew skiej Szko "y Rze -
mios" Bu dow la nych, w lwiej cz% #ci

sub sy dio wa nej z fun du szów miej skich,
w ci! gu pi% ciu lat na uki zdo by wa li
umie j%t no #ci i dy plo my pod maj strzych
ze spe cjal no #ci! cie #li i mu ra rza. Uzy -
ski wa li upraw nie nia upo wa& nia j! ce
do pro wa dze nia oraz nad zo ru ro bót.
Na Gór nym )l! sku by "a pierw szym
tech ni kum bu dow la nym. Jej dy rek to rem
zo sta" Gu staw Mey er, re jen cyj ny mistrz
w tym za wo dzie. Do pie ro w kwiet -
niu 1901 ro ku roz po cz% li za j% cia w no -
wym gma chu przy Hol te istras se (obec -
nie: Wo je wódz kiej). 

To by" wy j!t ko wy obiekt ów cze snych,
Ka to wic – po mni ko wa bu dow la osie dla

do nie daw na nie po dziel nie na le &! ce go
do pol skich w"o #cian. Urba ni zo wa "a ich
ostat ni! en kla w% – Rol ni cze Przed mie -
#cie. Jej de tal ar chi tek to nicz ny nie po zwo -
li" w!t pi(, &e jest sym bo lem pru skiej cy -
wi li za cji.

Wcze #niej, vis a vis do mu Ski bów
przy Hol te istras se 27 roz po cz% "a pro duk -
cj% „He in richshütte”, uru cho mio na
w 1897 r. Spe cja li zo wa "a si% w od lew nic -
twie me ta li. S! sia do wa "a z ni! pi%k na wil -
la w"a #ci cie la tej fir my Hen ry ka Ger de -
sa. Je go dom i warsz ta ty sta n% "y
na par ce lach od ku pio nych od Ski bów. 

Na po cz!t ku Hol te istras se u zbie gu
z obec n! Ple bi scy to w! wy rós" wspo mi -
na ny ju& Deut sches Haus, przy po mi na -
j! cy tra dy cje #re dnio wiecz nych za jaz dów
krzy &ac kich.

Urba ni zo wa "y si% te re ny rol ni cze wo -
kó" dzi siej szych ulic Ko #ciusz ki i Mi ko -
"ow skiej. Na po "u dnie od li nii ko le jo wej
po wsta wa "o osie dle o na zwie No we
Mia sto. W pa' dzier ni ku 1890 r., #cia ny
na ro& nych bu dyn ków przy skrzy &o wa -
niach, ra da miej ska po le ci "a ozdo bi(
nie bie ski mi, ema lio wa ny mi ta blicz ka mi
z na zwa mi ulic. Ich pa tro na mi zo sta li:
Mau ve, Not te bohm, Vik to ria, Sachs,
Prinz He in rich i in ni. 

W tej cz% #ci mia sta naj oka zal sz! bu -
dow l! sta" si% gmach Kró lew skie go S! -
du Po wia to we go i wi% zie nia u zbie gu dzi -
siej szej An drze ja i Mi ko "ow skiej od da ny
do u&yt ku w lip cu 1891 ro ku. 

Tak jak gmach Kró lew skiej Szko "y
Rze mios" Bu dow la nych na wschod niej ru -
bie &y tej tra sy, pe" ni" funk cj% kra jo bra zo -
we go me men to w po bli &u za chod nich ro -
ga tek. Oby dwa obiek ty sym bo li zo wa "y
pru skie w"adz two nad Ka to wi ca mi i )l! -
skiem. 

Król pia ni stów i od pust pru ski

WKa to wi cach Igna cy Jan Pa de rew -
ski wy st! pi" 27 pa' dzier ni ka 1901

ro ku. Te go dnia w nie dzie l%, „o 6 po po -
"u dniu”, w „kon cert hau sie” przy Karl -
stras se 2 (obec nie: Fil har mo nii )l! skiej)
za pre zen to wa" re ci tal for te pia no wy.
„Kat to wit zer Ze itung” z 29 pa' dzier ni -
ka 1901 in for mo wa "a: „sa la by "a prze pe" -
nio na”, re por ter za uwa &y" „wie le go #ci
za miej sco wych m.in. pre zy den ta re jen -
cji z Opo la”. 

Jed na z ostat nich wi%k szych uro czy sto -
#ci z udzia "em nad bur mi strza Schne ide -
ra mia "a miej sce wio sn! 1902 r. Wzi!"
udzia" w po #wi% ce niu rzym sko ka to lic kie -
go ko #cio "a #w. Pio tra i Paw "a przy uli cy
Mi ko "ow skiej. W 11 lat pó' niej #wi! ty -
nia pe" ni "a funk cj% ko #cio "a gar ni zo no we -
go dla ofi ce rów i &o" nie rzy ba ta lio nu
pru skiej pie cho ty sta cjo nu j! ce go w bu dyn -
kach przy obec nej uli cy Ko sza ro wej. Za -
cni pa tro no wie, któ rych atry bu ta mi by"
miecz i klucz cie szy li si% sym pa ti! nie -
miec kich si" zbroj nych. Do rocz ne #wi% -
to Apo sto "ów Pio tra i Paw "a, na zy wa no
„od pu stem pru skim”. Gór no #l! scy Po -
la cy z tej oka zji piel grzy mo wa li na Ja -
sn! Gó r%. 

!

Kró lew ska Szko !a Bu dow la na przy uli cy Wo je wódz kiej. W la tach 1922-1927 sie dzi ba Sej mu "l# skie -

go i Urz$ du Wo je wódz kie go. Obec nie Aka de mia Mu zycz na im. Ka ro la Szy ma now skie go.
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– Uni wer sy tet !l" ski wci"# po sze rza

swo j" ofer t$ edu ka cyj n" o no we kie run -

ku. Od ro ku aka de mic kie go 2015/2016

ru sza na bór na stu dia %l" skie, któ rych

jest pan twór c". Sk"d wzi"& si$ po mys&
ta kich stu diów?

– Na uni wer sy te cie przez wie lu lat by -

!y pro wa dzo ne na ró" nych wy dzia !ach

i w ob r# bie ró" nych kie run ków spe cjal no -

$ci re gio nal ne. Jest tak rów nie" i dzi siaj,

cho% do ty czy to g!ów nie stu diów po dy plo -

mo wych. Po nie wa" ka" da z tych spe cjal -

no $ci jest zo rien to wa na za sad ni czo na jed -

n& dys cy pli n# wie dzy, po wo du je to

roz pro sze nie my $le nia o Gór nym 'l& sku

ja ko re gio nie kul tu ro wo wa" nym. Stu dia

$l& skie s& pró b& uspój nie nia ró" nych do -

$wiad cze(, a u ich pod staw le "y idea in -

ter dy scy pli nar no $ci, a na wet – trans dy scy -

pli nar no $ci. 

Cho% rze czy wi $cie je stem po my s!o -

daw c& stu diów pod ta k& na zw&, to jed nak

nie sam stwo rzy !em ich pro gra mu. Do re -

flek sji nad stu dia mi $l& ski mi zo sta li prze -

ze mnie za pro sze ni wy bit ni ucze ni z czte -

rech wy dzia !ów Uni wer sy te tu 'l& skie go

– so cjo lo go wie, hi sto ry cy, hi sto ry cy sztu -

ki, praw ni cy, kul tu ro znaw cy, fi lo lo dzy,

geo gra fo wie. Mo g# po wie dzie%, "e ka dra

na uko wa na tych stu diach jest pierw szo -

rz#d na, oprócz pro fe so rów, au to ry te tów

w swo jej dys cy pli nie, uczy% b# d& tak "e ad -

iunk ci o wy bit nym do rob ku na uko -

wym. I cho% for mal nie stu dia pro wa dzo -

ne s& przez Wy dzia! Fi lo lo gicz ny, to

wy k!a da% b# d& na nich $l& sko znaw cy

rów nie" z Wy dzia !u Na uk Spo !ecz nych,

Wy dzia !u Pra wa i Ad mi ni stra cji i Wy dzia -

!u Na uk o Zie mi. Mam na dzie j#, "e
z cza sem b# d& to stu dia pro wa dzo ne

przez uczo nych ze wszyst kich jed no stek

uczel ni. 

– In ter dy scy pli nar nie zo rien to wa ne

stu dia %l" skie wzbu dzi &y wiel kie za in te -

re so wa nie… 

– Tak, po nie wa" od po wia da j& one

na zg!a sza n& wie lo krot nie po trze b# two -

rze nia i prze ka zy wa nia zin te gro wa nej

wie dzy o re gio nie. Za in te re so wa nie hi sto -

ri&, kul tu r& i li te ra tu r& Gór ne go 'l& ska za -

s!u gu je nie tyl ko na osob n& re flek sj# aka -

de mic k&, ale te" na osob ny kie ru nek

stu diów, w ra mach któ re go stu dent b# dzie

móg! po zna% pe !en kul tu ro wy i spo !ecz -

ny ob raz Gór ne go 'l& ska i zro zu mie%
skom pli ko wa ne pro ce sy hi sto rycz ne i spo -

!ecz ne kszta! tu j& ce rze czy wi sto$% re gio nu.

Wa" nym ele men tem stu diów $l& skich b# -
dzie wi#c po pu la ry za cja i pro mo cja wie -

dzy o Gór nym 'l& sku po przez ak tyw n&
wspó! pra c# z licz ny mi in te re sa riu sza mi ze -

wn#trz ny mi, za rów no zwi& za ny mi z sa mo -

rz& dem lo kal nym, jak te" z or ga ni za cja -

mi po za rz& do wy mi.

– Na czym po le ga in ter dy scy pli nar -

no%' stu diów? 

– Stwo rzy li $my bar dzo in te re su j& cy

pro gram. Oprócz re flek sji nad et no lek tem

$l& skim, li te ra tu r& pol sk&, nie miec k& i cze -

sk& po wsta !& na Gór nym 'l& sku, po ka "e -

my swo isto$% pra wa lo kal ne go, skom pli -

ko wa n& hi sto ri# Gór ne go 'l& ska, bo ga t&
sztu k# i ar chi tek tu r# re gio nu, a wresz cie od -

wo !a my si# do ta kich za gad nie( wspó! cze -

snej na uki, jak so cjo lo gia mia sta czy geo -

gra fia eko no micz na. Po nie wa" to s& stu dia

dru gie go stop nia – ma gi ster skie – przyj d&

Z prof. zw. dr. hab.

MA RIA NEM KI SIE LEM

pro dzie ka nem

Wy dzia !u Fi lo lo gicz ne go

Uni wer sy te tu 'l& skie go

roz ma wia TO MASZ P)O SA
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na nie li cen cja ci po ró" nych kie run kach,

a za tem na ba zie zdo by tej ju" wie dzy pod -

sta wo wej ufor mu j& swo je kom pe ten cje $l& -
sko znaw cze. Na stro nie in ter ne to wej

http://www.stu dia sla skie.us.edu.pl mo" -
na zna le*% bar dziej szcze gó !o we in for ma -

cje na te mat pro gra mu i to ku stu diów. 

– Czy stu dia %l" skie s" ad re so wa ne

do !l" za ków za in te re so wa nych swo j"
ma &" oj czy zn"?

– To s& stu dia i dla 'l& za ków, i nie -'l& -
za ków. Bra my uni wer sy te tu s& otwar te 

dla wszyst kich. Ja bym prze strze ga!
przed dzie le niem Po la ków na gru py et nicz -

ne i my $le niem w ka te go riach et nicz nych,

bo nic do bre go z te go nie wy nik nie. Ta -

kie my $le nie jest ana chro nicz ne, uspra wie -

dli wio ne wy !&cz nie hi sto rycz nie. Na stu -

dia $l& skie za pra sza my tych, któ rzy pra gn&
po sze rzy% swo j& wie dz# o Gór nym 'l& sku

ja ko re gio nie kul tu ro wym ma j& cym w!a -

sn& hi sto ri# ma te rial n& i du cho w&, cza sa -

mi bar dzo trud n&. Na se mi na riach „Po gra -

ni cza” to czo ne b# d& de ba ty na te mat

Gór ne go 'l& ska z ró" ny mi au to ry te ta mi.

B# dzie my py ta% o to, na czym po le ga

„duch $l& ski” ukry ty w et no lek cie i w tek -

stach pi sa nych, w kul tu rze ma te rial nej i du -

cho wej. Rzad ko tym kwe stiom po $wi# ca -

my wy star cza j& c& uwa g#, a prze cie" jest

ona za sad ni cza. I wresz cie – cel edu ka cyj -

nie naj wa" niej szy – stu dia $l& skie ma j&
przy go to wa% ab sol wen tów do pra cy w in -

sty tu cjach sa mo rz& do wych, pla ców kach

kul tu ral nych re gio nu i wszel kich urz# dach,

w któ rych kom pe ten cje re gio nal ne s&
wa" ne z punk tu wi dze nia spo !ecz ne go. 

– Jak opi sa& by pan pro fil za wo do wy

ab sol wen ta stu diów %l" skich?

– Prze strze ga! bym przede wszyst kim

przed uprosz cze nia mi, któ ry mi bez tro sko

sza fu j& au to rzy opi nii i ko men ta rzy w In -

ter ne cie. Uni wer sy tet kszta! ci ka dry dla in -

sty tu cji pa( stwo wych, sa mo rz& do wych

czy go spo dar czych po przez wy ra bia nie

umie j#t no $ci i zwi#k sza nie kom pe ten cji

swo ich ab sol wen tów. Nie za pew nia za wo -

du, po nie wa" za trud nie nie ab sol wen ta

re gu lu je ry nek pra cy. Ma my jed nak na -

dzie j#, "e stu dia $l& skie te mu ryn ko wi za -

gwa ran tu j& zna ko mi te go znaw c# spo -

!ecz nych, kul tu ro wych i men tal nych

za gad nie( Gór ne go 'l& ska. Po nie wa" s&
to stu dia o pro fi lu aka de mic kim, da j& mo" -
li wo$% ich kon ty nu owa nia rów nie" na po -

zio mie trze cim, dok to ranc kim. 

– Czy za in te re so wa nie !l" skiem to no -

wy trend?

– Oczy wi $cie, "e nie. 'l& skiem in te re -

so wa no si# za wsze, cho% z ró" n& in ten -

syw no $ci&. W dwu dzie sto le ciu mi# dzy -

wo jen nym Gu staw Mor ci nek pi sa!
do W!a dy s!a wa Or ka na, "e „Po la cy pa -

trz& na nas jak na za mor skie dzi wo”,

a Zo fia Kos sak -Szczuc ka na zy wa !a 'l&sk

„nie zna nym kra jem”. Pa mi# taj my jed nak,

"e mó wi# tu o cza sach, kie dy ko( cz& si#
za bo ry i wy bu cha II Rzecz po spo li ta.

Za in te re so wa nie Gór nym 'l& skiem

w ostat nim %wier% wie czu zwi& za ne jest

m.in. z pro gra ma mi po li tycz ny mi wy su -

wa ny mi przez g!o $nych przed sta wi cie li

ró" nych par tii i sto wa rzy sze(, czy z pró -

b& wy wal cze nia dla j# zy ka $l& skie go

sta tusu j# zy ka re gio nal ne go. Ale wi& "e si#
ono tak "e z od no wie niem na uko wej re -

flek sji nad tzw. geo po ety k&, czy li zo rien -

to wa n& wie dz& na te mat re gio nu wi -

dzia ne go w wy mia rach an tro po lo gii

miej sca, dys kur sów pa mi# ci, nar ra cji

lo kal nych. To w!a $nie tu taj po zo sta je

do roz strzy gni# cia wa" ne py ta nie, czy re -

gio nal na wie lo g!o so wo$%, w któ rej przy -

wo !u je si# ró" ne pa mi# ci i s!y cha% ró" -
ne emo cje – ma cha rak ter ago ni stycz ny

(wiecz nej wal ki) czy kon sy lia cyj ny

i wspól no to wy. 

O tym te" b# d& te stu dia. De kla ru j& cym

swo j& na ro do wo$% 'l& za kom wy da je si#,
"e do brze zna j& w!a sn& hi sto ri#. Frank An -

ker smit, z któ rym mo" na si# na tu ral nie nie

zga dza%, twier dzi, "e pry wa ty zu je my hi -

sto ri#, to zna czy na da je my jej za wsze w!a -

sny kszta!t, cz# sto nie  wol ny od emo cji.

Id&c za t& my $l&, po wie dzia! bym, "e na -

sza wie dza o prze sz!o $ci – wszel kiej

prze sz!o $ci: pol skiej i $l& skiej – jest cz# -
sto ste reo ty po wa i po wierz chow na, opie -

ra si# na lo kal nych prze ka zach i mi tach.

Stu dia $l& skie nie b# d& pod trzy my wa !y le -

gend czy mi tów, nie b# d& ste reo ty pom

nada wa% na uko wej ran gi, ale zgod nie

z do st#p n& nam wie dz& b# d& po ka zywa%
praw d#, ja ka jest pew na. I b# d& uczy !y in -

ter pre to wa% zna ki kul tu ry, któ ra jest zna -

kiem cza su. 

!

Stu dia

$l& skie
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wy wro to wym, opór ze spo !u by! jed nak

bar dzo du "y. Kul mi na cj# by !o po ja wie nie

si$ pro po zy cji pol skiej pra pre mie ry mu -

si ca lu „Chi ca go”. Po mys! spo tka! si$
z en tu zja zmem tyl ko cz$ %ci ze spo !u, zna -

le& li si$ nie ste ty tak "e je go gor li wi prze -

ciw ni cy. W mar cu 2000 r. przed dzie' 
pre mie ry po ja wi !y si$ na uli cach spre pa -

ro wa ne ne kro lo gi, któ re in for mo wa !y
o %mier ci %wi$ tej pa mi$ ci te atru mu zycz -

ne go w Gli wi cach, o czym z ra do %ci# po -

wia da mia !a „dy rek cja te atru”, uro czy sto -

%ci po grze bo we mia !y od by( si$ do k!ad nie

w mo men cie roz po cz$ cia pre mie ry. Ba li -

%my si$ wów czas nie ty le ak cji sa bo ta "o -

wej, cho( my%l o prze ci$ tym ka blu nie by -

!a wte dy od osob nio na, ale te go, co by !o
pla g# tam tych lat, czy li te le fo nu o pod !o -

"o nej bom bie, co na pew no spo wo do wa -

!o by od wo !a nie pre mie ry. Po li cja za pro -

po no wa !a nam dzia !a nia pre wen cyj ne,

dzi$ ki któ rym na kil ka go dzin przed spek -

ta klem eki pa an ty ter ro ry stycz na bar dzo do -

k!ad nie prze szu ka !a ca !y obiekt. Mie li %my

%wia do mo%(, "e uczest ni czy my w ja kim%
ab sur dzie, po nie wa" wie dzie li %my, "e
nikt z na szych opo nen tów nie za mie rza!
pod k!a da( "ad nej bom by, ale chcie li %my

unie mo" li wi( od wo !a nie pre mie ry na sku -

tek fa! szy we go alar mu. Wie%( o tym, "e
po te atrze kr# "# an ty ter ro ry %ci ro ze sz!a si$
po mie %cie lo tem b!y ska wi cy, na tych miast

roz dzwo ni !y si$ te le fo ny tych, któ rzy

nie po twier dzi li wcze %niej za pro sze nia,

gro zi! nam nad kom plet. Pre mie ra od by -

!a si$ bez za k!ó ce'. By li i ta cy, któ rzy

uwa "a li, "e wy my %li !em %wiet n# pro mo -

cj$. Od ci nam si$ od te go, to nie by !a pro -

mo cja za mie rzo na, ale wspo mnie nie tej

sym pa tycz nej aneg do ty przy wo !u je at mos -

fe r$ tam tych dni, kie dy kla sycz na ope ret -

ka sta n$ !a na dro dze no wo %ci, ja k# by! mu -

si cal. 

– Sko ro to by !a ta ka ko"# nie zgo -
dy, dla cze go upie ra! si$ pan przy mu -
si ca lu?

– Mo ja wie lo let nia kon cep cja re per tu -

aro wa prze wi dy wa !a plan bu do wy bar dzo

rze tel ne go ka no nu przed sta wie' ope ret -

ko wych, wie dzie li %my jed nak, "e to nie

wy star czy, aby za in te re so wa( te atrem

m!o d# wi dow ni$. A jed nym z mo ich

pod sta wo wych za !o "e' pro gra mo wych

by !o przy ci# gni$ cie m!o dzie "y i przy zwy -

cza je nie jej do od wie dza nia No we go

)wia tu. Trze ba wi$c by !o szu ka( ta kich

pro po zy cji, któ re by ich za in te re so wa !y,

jed n# z nich by !o Fo otlo ose (2002 r.). Po -

nie wa" bo ha te ra mi te go mu si ca lu by li li -

ce ali %ci, w na szym spek ta klu przy go to -

wa nym przez Ma cie ja Kor wi na

i Ja ro s!a wa Sta' ka w ob sa dzie zna la z!o
si$ wie lu na sto lat ków, któ rzy wnie %li
no w# ener gi$. To by !a pra pre mie ra eu ro -

pej ska, trze cie przed sta wie nie na %wie cie,

wy prze dzi li %my na wet West End. Tak za -

po cz#t ko wa li %my zwrot w hi sto rii gli wic -

kiej sce ny, wpraw dzie na pre mie rze opi -

nie by !y po dzie lo ne, ale ju" dru gi spek takl

roz po cz#! cykl sza le'stw w te atrze i wo -

kó! spek ta klu za cz$ !a si$ two rzy( nad -

zwy czaj na at mos fe ra. W sen sie lo kal nym

Fo otlo ose sta !o si$ przed sta wie niem kul -

to wym, na któ re m!o dzi lu dzie przy cho -

Fo
t. 
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Z by!ym dyrektorem

Gliwickiego Teatru Muzycznego PAW*EM GABAR+
rozmawia MARIA SZTUKA

Przerwany sezon
– To mia !a by# roz mo wa o spek ta ku -

lar nym suk ce sie Ro dzi ny Ad dam sów,
o Te atral nej Na gro dzie Mu zycz nej im.
Ja na Kie pu ry, któ r% mu si cal zdo by! a&
w dwóch ka te go riach… oba wiam si$
jed nak, &e na sze spo tka nie zdo mi nu je
pa na nie ocze ki wa na dla pu blicz no "ci
dy mi sja.

– To s# dwie ró" ne spra wy, cho( przy -

zna j$, bar dzo sil nie ze so b# zwi# za ne.

Lau ry, zbie ra ne przez Ro dzi n!
Ad dam sów to wiel ka sa tys fak cja dla ca -

!e go ze spo !u, szcze gól nie oczy wi %cie

dla re "y se ra i au to ra li bret ta Jac ka Mi ko -

!aj czy ka, sce no gra fa Grze go rza Po li ci' -
skie go, wszyst kich re ali za to rów, wy ko -

naw ców, or kie stry. To jest suk ces, za któ ry

mu sia !em w pew nym sen sie oso bi %cie za -

p!a ci(, mam nie zwy kle oso bi ste po dej %cie

do te go spek ta klu, wy da je mi si$, cho(
mo g$ si$ oczy wi %cie my li(, "e gdy bym

w pew nym mo men cie nie zde cy do wa! si$
na przy j$ cie tej for my odej %cia z te atru,

to nie do sz!o by do tej pre mie ry. Je "e li jed -

nak w po wszech nej opi nii spek takl jest

wiel kim suk ce sem, to zna czy, "e war to

by !o za p!a ci( t$ ce n$. 
– Do po wo dów dy mi sji jesz cze po -

wró ci my, kie ro wa! pan te atrem przez
sie dem na "cie lat. W 1998 r. to by !a
g!ów nie sce na ope ret ko wa, zmie ni!
pan nie tyl ko na zw$ te atru ale i je go re -
per tu ar. 

– Za wsze przed k!a da !em za sa d$ ewo -

lu cji po nad wszel k# re wo lu cj$, opo wia da -

!em si$ za dzia !a niem roz wo jo wym a nie
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dzi li po kil ka a na wet kil ka na !cie ra zy, nie
bra ko wa "o tak #e wi dzów znacz nie star -
szych rocz ni ków, ro dzi ców a na wet
dziad ków. To przed sta wie nie "$ czy "o
po ko le nia. 

– Mó wi !o si" na wet, #e w Gli wi cach

mie $ci si" pol skie cen trum hip -ho pu.

– To dzi% ki re we la cyj nej cho re ogra fii
Ja ro s"a wa Sta& ka, wie lo krot ne go mi -
strza Pol ski bre ak dan ce. Hip -ho po wa
wstaw ka za wsze by "a na gra dza na burz -
li wy mi okla ska mi. Rze czy wi !cie do Gli -
wic przy je# d#a "o wów czas wie lu mi "o !ni -
ków hip -ho pu nie tyl ko z Pol ski. 

– O High Scho ol Mu si ca lu tak #e
by !o bar dzo g!o $no.

– Ca stin gi do przed sta wie nia od by wa -
"y si% we Wro c"a wiu, War sza wie, Po zna -
niu, Kra ko wie i w Gli wi cach, zg"o si "o si%
na nie kil ka ty si% cy ch%t nych, to by "a zna -
ko mi ta pro mo cja nie tyl ko te atru, ale
i mia sta. Ten te le wi zyj ny hit wszech  cza -
sów prze nie sio ny na na sz$ sce n% przez
re #y se ra To ma sza Dut kie wi cza i cho re -
ograf k% Syl wi% Ada mo wicz to tak #e
nie zwy k"y przy k"ad "$ cze nia po ko le&.
Po spek ta klu za gra nym w Sa li Kon gre -
so wej w War sza wie – a by "o to w stycz -
niu 2010 ro ku – Bo gu s"aw Ka czy& ski,
za pro po no wa", aby !my wy st$ pi li z tym
przed sta wie niem na Fe sti wa lu im. Ja na
Kie pu ry w Kry ni cy. Przy znam, #e po -
mys" wy da" mi si% szo ku j$ cy. Wbrew
roz s$d ko wi dy rek to ra li czy "em po ci chu,
#e na sce nie kry nic kiej b% dzie to nie -
mo# li we, ale dla na sze go kie row ni ka
tech nicz ne go Ada ma Pra #u cha to s"o wo
wr%cz nie ist nie je. Tak wi%c po urze ka -
j$ cym mi strzow skim kon cer cie arii
ope ro wych i ope ret ko wych, przed za cn$
i nie zwy kle wy ma ga j$ c$ pu blicz no -
!ci$ za gra li !my High Scho ol, dla mnie
to by" ko lej ny szok i ni gdy nie za po mn%
te go szcze re go en tu zja zmu, z któ rym
przy j% to ten, jak si% oka za "o, tyl ko po -
zor nie nie przy sta j$ cy do kon wen cji mu -
zycz nej fe sti wa lu, mu si cal.

– Mnie jed nak naj bar dziej w pa mi" -
ci utkwi !a Car men w re #y se rii Paw !a
Szko ta ka z udzia !em Ma! go rza ty Wa -

lew skiej w ma gicz nej sce ne rii Te atru

Vic to ria. Po sy pa !y si" na gro dy, zdo by -

cie bi le tu na spek takl gra ni czy !o z cu -

dem, a jed nak po ja wi li si" scep ty cy,

któ rym ope ra nie pa so wa !a do ope ret -

ko wo -mu si ca lo wej sce ny GTM. 

– Te atr mu zycz ny nie ma ogra ni cze&
re per tu aro wych. Nie po ry wa li !my si%
na nie mo# li we, to by "o na sze ko ron ne
przed sta wie nie, !wiad cz$ ce o doj rza "o -
!ci ze spo "u, a na gro dy i ty tu "y, któ re ze -
bra "a Car men tyl ko to po !wiad cza j$.
Dla cze go ope ra? To ko lej ny kr$g wi dzów,
któ ry chcie li !my po zy ska'. Te atr miej ski,
funk cjo nu j$ cy w ogrom nej aglo me ra cji
po wi nien s"u #y' w ró# ny spo sób ca "ej
spo "ecz no !ci, st$d ta ka ró# no rod no!'
re per tu aru. Uwa #am, #e bi le ty ku po wa -
ne za gra ni c$ do gli wic kie go te atru, to naj -
lep sza od po wied(, czy osi$ gn% li !my
ocze ki wa ny efekt.

– Nie je stem mi !o $nicz k% ope ret ki

a jed nak z wiel k% przy jem no $ci% obej -

rza !am chy ba wszyst kie zre ali zo wa ne

w GTM, zna le& li $cie bar dzo sku tecz -

ny klucz do ich in sce ni za cji.

– Ta kie by "o na sze za "o #e nie. Gli wic ki
Te atr Mu zycz ny ist nie je wpraw dzie do pie -
ro od 2001 ro ku, ale wy rós" na bo ga tej tra -
dy cji swo ich pro to pla stów: Ope ret ki )l$ -
skiej i Te atru Mu zycz ne go w Gli wi cach.
Dla te go ope ret ka za wsze znaj do wa "a
w re per tu arze god ne miej sce. Na sce nie
go !ci "y dzie "a mi strzów te go ga tun ku:
Kálmána, Zel le ra, Straus sa, Of fen bach,
Lehára, Ábraháma… )wia do mo!', #e
spek ta kle te ad re su je my do spe cy ficz nej,
bar dzo wy ro bio nej pu blicz no !ci zo bo -
wi$ zy wa "a do wy j$t ko wej dba "o !ci o jak
naj wy# szy po ziom ar ty stycz ny, z za "o #e -
niem jed nak, #e ta for ma wi do wi ska mu -
zycz ne go mu si by' otwar ta na in no wa cje.
W za kre sie kon wen cji ope ret ka jest ga tun -
kiem umar "ym, co nie ozna cza, #e nie mo -
#e by' #y wym w ka te go rii przed sta wie&.
Ope ret ka jest pi%k na tyl ko wów czas, kie -
dy prze ma wia j% zy kiem no wo cze sne go ak -
tor stwa, jest per fek cyj nie do pra co wa na
w ka# dym szcze gó le a jej in sce ni za cja od -
po wied nio uroz ma ico na. Ten ga tu nek nie
zno si pó" !rod ków, bo wów czas ma my
do czy nie nia z ki czem. Dla te go tak dba -
li !my o jak naj lep sz$ opra w% ka# dej pre -
mie ry.

– Od ra zu na my$l przy cho dzi Noc

w We ne cji.

– Przed sta wie nie zdo mi no wa "a Bar ba -
ra Ptak, ar tyst ka wiel ka, nie za le# na, upar -
ta i nie zwy kle kon se kwent na. To ona wy -
my !li "a to przed sta wie nie przed re #y se rem
i cho re ogra fem. Na po ka zie pro jek tów, któ -
ry urz$ dzi "a w swo im miesz ka niu zo ba czy -
li !my kar na wa" ko stiu mów i ma sek, by "o
wia do mo – to one b% d$ dyk to wa' wszyst -
kie kar ty w tym spek ta klu Mi mo #e by "em
bli ski omdle nia, wie dzia "em, #e nie wol -
no od rzu ca' te go ar cy dzie "a. Na pierw szy
rzut oka re ali za cja tych pro jek tów prze ra -
sta "a bu d#et i pra cow nie na wet Te atru Wiel -
kie go. Ajed nak uda "o si%. W Gli wic kim Te -
atrze Mu zycz nym jest wspa nia "y ze spó"
tech nicz ny, ko rzy sta li !my tak #e z po mo -
cy kil ku za przy ja( nio nych te atrów, i ten
wiel ki kar na wa" ko stiu mów i ma sek do -
szed" do skut ku ja ko wiel kie zwy ci% stwo
Bar ba ry Ptak, ale i rów nie# te atru, bo dzi!
ma "o kto ro bi ju# te go ty pu spek ta kle. Ale
je !li to mia "a by' We ne cja, to mu sia "a ocza -
ro wa'. Prze #y cia w ta kich mo men tach dy -
rek to ra s$ strasz ne. Bo la "a mnie r% ka,
kie dy pod pi sy wa "em t% set k% ko stiu mów,
ka# dy z osob na. To by "o nie zwy k"e do -
!wiad cze nie, ale bar dzo si% cie sz%, po nie -
wa# to by" hi sto rycz ny spek takl, któ ry sta"
si% tak #e ma ni fe stem, któ ry ugrun to wa" te -
z%: je #e li si% wy sta wia ope ret k% to nie mo# -
na ni$ po gar dza', na le #y trak to wa' j$
bar dzo po wa# nie, w tym ga tun ku nie
wol no oszu ki wa'. 

– Pa na dy mi sja by !a za ska ku j% ca,

pew nie re per tu ar na na st"p ny se zon

by! ju# do pra co wa ny. Cze go wi"c nie

zo ba czy my? 

– Przy go to wy wa "em si% po wo li do po -
#e gna nia z Gli wi ca mi, mój kon trakt mia"
za ko& czy' si% 31 sierp nia ro ku 2016 tak
wi%c plan re per tu aro wy na ostat nie dwa
se zo ny mo jej dy rek cji by" bar dzo pre cy -

zyj nie do pra co wa ny. Uwie& cze niem dro -
gi mu si ca lo wej mia "o by' ad re so wa ne
do gim na zja li stów przed sta wie nie pod ro -
bo czym ty tu "em Dziew czy na, je go re ali -
za cj% chcia "em po wie rzy' Ja ku bo wi
Krof cie, to mia" by' od wa# ny w for mie
mu zycz nej spek takl, moc no ak cen tu j$ cy
wspó" cze sne pro ble my do ra sta j$ cych
na sto lat ków. !y cie pa ry skie Of fen ba -
cha, któ re go pre mie r% pla no wa "em je sie -
ni$ te go ro ku mia" za my ka' ka non ope -
ret ko wy. Wie le na dziei wi$ za "em z tym
spek ta klem, je go ak cj% prze nie !li !my
w re alia Pa ry #a la ta An no Do mi ni 2015,
tak wi%c bez szta fa #u hi sto rycz ne go ale
z ca "ym sza cun kiem dla mu zy ki Of fen -
ba cha. Mia "o to by' swo iste za pro sze nie
w !wiat abs trak cji, w któ rym wi dzo wie
od na le( li by !wiat re al ny. Dzi% ki ta kiej
opty ce chcie li !my udo wod ni', #e wszyst -
ko mo# na, bez nu ty fa" szu, pod da' za bie -
gom li ftin gu. Bar dzo #a "u j%, #e nie doj -
dzie do re ali za cji te go przed sta wie nia.
Ko lej nym ele men tem ko& cz$ cym mo j$
kil ku na sto let ni$ dy rek cj% mia" by' Cza -
ro dziej ski flet W.A. Mo zar ta. T% mi -
strzow sk$ ope r% chcie li !my przy go to wa'
w dwóch rów no le g"ych wer sjach: dla
dzie ci i dla do ro s"ych. Cho dzi "o mi rów -
nie# o to, aby tak wiel kie dzie "o, w któ -
re za an ga #o wa ne s$ wszyst kie mo ce te -
atral ne, by "o uko ro no wa niem pra cy
wszyst kich ze spo "ów. 

Gra nie Mo zar ta jest wy zwa niem naj wy# -
szej kla sy, zna j$c jed nak pro fe sjo na lizm
cz"on ków wszyst kich ze spo "ów mo gli !my
by' pew ni, #e nie tyl ko spro sta j$ za da niu,
ale, #e zro bi$ to do sko na le, mi mo tak bar -
dzo nie ade kwat ne go do ich ta len tów
i wy si" ku wy na gro dze nia. Naj wy# szej
kla sy umie j%t no !ci mo gli !my ju# po dzi wia'
w „Cy ru li ku se wil skim”, któ re go re ali za -
cja przy pa d"a w szcze gól nie trud nym
okre sie, na szpi ko wa nym pro ble ma mi,
zw"asz cza fi nan so wy mi, któ re mo g"y za -
prze pa !ci' osta tecz ny wy miar ar ty stycz ny,
a by "o wr%cz prze ciw nie, gra nie mu zy ki
Ros si nie go do da "o im skrzy de". Wszy scy
s$ bo wiem lud( mi ogrom nej ar ty stycz nej
wra# li wo !ci, tak wi%c za gra nie Mo zar ta
mia "o by' tak #e for m$ uho no ro wa nia ich
mo zol nej pra cy. 

– Zna ko mi te no to wa nia te atru, kil -

ku na sto mi nu to we stan ding ova tion

po ostat niej pre mie rze, Ro dzi nie Ad -

dam sów… mo #e re per tu ar te atru nie

wpi sy wa! si" w stra te gi" roz wo ju kul -

tu ral ne go mia sta? 

– Gli wi ce nie po sia da j$ do pre cy zo wa -
nej stra te gii po li ty ki kul tu ral nej, nie
mo g% wi%c dys ku to wa' z tym za rzu tem,
po nie wa# nie znam, nie tyl ko zresz t$ ja,
pod sta wo wych za "o #e& te go pro gra mu. 

– Dla cze go wi"c po tak spek ta ku lar -

nym suk ce sie od cho dzi pan na rok

przed za ko' cze niem kon trak tu,

w $rod ku se zo nu?

– Nie wiem…
!

Od redakcji z ostatniej chwili: Pawe"
Gabara wygra" konkurs na dyrektora
naczelnego Teatru Wielkiego w *odzi.
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Don ner smarc ko wie
spo ty ka j! si" na #l! sku

Wksi!" ce „Skarb Don ner smarc ków”,
na pi sa nej przez Wil hel ma Szew -

czy ka w okre sie Pol ski Lu do wej, zna laz#
si$ wstrz! sa j! cy opis ko na nia Gwi do na
Henc kel von Don ner smarc ka, za któ re -
go "y cia for tu na te go ary sto kra tycz ne -
go %l! skie go ro du by #a w wil hel mi& skich
Niem czech naj po t$" niej sza – tu" za ma -
j!t kiem Al fre da Krup pa. Z#o wiesz czo -
%ci tej moc no zbe le try zo wa nej sce nie
nada wa #a od au tor ska cha rak te ry sty ka po -
sta ci wiel kie go prze my s#ow ca. Przed sta -
wio ny zo sta# ja ko upior ny krwio pij ca po -
mna "a j! cy do bra ro dzin ne kosz tem
tru du, po tu i wy rze cze& pro stych lu dzi.
Za trud nio nych w je go hu tach i ko pal -
niach m$" czyzn, ko biet i dzie ci. W kre -
acji pi sa rza Gwi do no wi w przed %miert -
nej ma li gnie – jak na gle obu dzo ne
wy rzu ty su mie nia – uka za #y si$ prze ra -
"a j! ce zja wy: „gór ni cy z prze "ar ty mi
p#u ca mi, po ka le cze ni i zmia" d"e ni, hut -
ni cy za bi ci przez pr!d, przez ka wa #y "e -
la za, roz to pie ni w "a rze... ka" dy mi lion
oku pi #o ty si! ce ist nie& ludz kich”.

Nie dziw my si$, w je dy nej do st$p nej
w la tach PRL zbe le try zo wa nej bio gra -
fii ro du Henc klów, nie miec cy po sia da -
cze prze my s#u ci$" kie go i hek ta rów
pól oraz la sów nie mo gli by' uka za ni
ina czej jak cie mi$" cy lu du pra cy. Zresz -

t! od pierw szej do ostat niej stro ny
w ksi!" ce Szew czy ka do mi no wa# kla so -
wy, mark si stow ski punkt wi dze nia. Mi -
mo na pi$t no wa nia tak "e pan ger ma ni zmu
Henc klów opo wie%' Szew czy ka – jak -
by na iro ni$ lo su – wzbu dzi #a w%ród czy -
tel ni ków sen ty ment do pa #a ców i par ków
po zo sta #ych po wy gna nych po II woj nie
%wia to wej z Gór ne go (l! ska ary sto kra -
tach. Pa ra dok sal nie, przez d#u gie la ta fa -
bu la ry zo wa na i ten den cyj na hi sto ria ro -
du Don ner smarc ków spi sa na przez
gór no %l! skie go pro za ika by #a te" je dy -
nym )ró d#em wie dzy.

Prze no si ny ze Spi sza
na za mek w #wier kla$ cu

NaGór ny (l!sk, do zam ku w (wier -
kla& cu, sie dzi b$ ro du ze Spi sza

prze niós# w 1629 ro ku *a zarz II M#od -
szy Henc kel, przej mu j!c za d#u gi i cz$ -
%cio wo ku pu j!c za 500 tys. gul de nów
od ce sa rza au striac kie go Fer dy nan -
da II Habs bur ga zie mie by tom sko -tar no -
gór sk! i bo hu mi& sk!. Ten sam w#ad ca
w 1636 ro ku wy niós# *a za rza do god no -
%ci ba ro na ce sar stwa, za% ar cy ksi! "$ Fer -
dy nand Ka rol Ty rol ski mia no wa# go
w 1651 ro ku hra bi! ce sar stwa. W na st$p -
nych wie kach po tom ko wie *a za -
rza II M#od sze go po dzie li li si$ na kil ka
li nii. Bo hu mi& sk!, któ ra wy ga s#a w 1803
ro ku, by tom sko -sie mia no wic k! za #o -

"o n! przez Le ona Fer dy nan da oraz
%wier kla niec ko -tar no gór sk! wy wo dz! -
c! si$ od Ka ro la Mak sy mi lia na. Ar tur za -
po cz!t ko wa# ka rync k! li ni$ ro du w Wol -
fs ber gu.

Spo %ród Henc klów, po s#u gu j! cych
si$ po uzy ska niu szla chec twa przy dom -
kiem von Don ner smarck, w okre sie
re wo lu cji prze my s#o wej do du "e go zna -
cze nia i ma j!t ku do szli Hu go I
z Sie mia no wic (l! skich oraz Gwi don,
syn Ka ro la *a za rza ze (wier kla& ca.
Zw#asz cza Gwi don ja ko przy ja ciel kanc -
le rza Ot to na Bi smarc ka mia# du "e wp#y -
wy po li tycz ne a ma j!t kiem ust$ po wa# je -
dy nie Al fre do wi Krup po wi. W 1901
ro ku ce sarz nie miec ki Wil helm II na da#
mu god no%' pru skie go ksi$ cia. 

Po ob j$ ciu w Niem czech w#a dzy
przez Adol fa Hi tle ra bli skie zwi!z ki
z w#a dza mi pa& stwo wy mi w imie niu ca -
#e go ro du utrzy my wa# Kraft Henc kel von
Don ner smarck, któ ry ws#a wi# si$ po pro -
wo ka cji gli wic kiej w 1939 ro ku na zwa -
niem j$ zy ka pol skie go mo w! mor der ców
i za po wia da# jej li kwi da cj$. Ka pi tu la cja
Nie miec w 1945 ro ku spra wi #a, "e Don -
ner smarc ko wie utra ci li swo je ma j!t ki
na te re nach w#! czo nych de cy zj! Wiel -
kiej Trój ki do Pol ski. (la da mi wiel ko %ci
ro du po zo sta #y licz ne pa #a ce i par ki.
Cz$%' z nich oca la #a, jak w Na kle (l! -
skim i w Bryn ku, gdzie za #o "o no szko -
#y rol ni cze i le %ne. In ne – w Rep tach 
(l! skich i (wier kla& cu – lek ko tyl ko
pod nisz czo ne po woj nie, ja ko re lik ty
niem czy zny na ka za #y zbu rzy' no we
w#a dze. +e by za ma sko wa' swo j! dzia -
#al no%' de wa sta cyj n!, nie kie dy w miej -
scu ru in wno szo no no we obiek ty s#u "! -
ce lu dziom pra cy, jak na przy k#ad
w Rep tach (l! skich, gdzie z ini cja ty wy
wo je wo dy Je rze go Zi$t ka po sta wio ne zo -
sta #y bu dyn ki Gór no %l! skie go Cen trum
Re ha bi li ta cji.

Do pie ro po ustro jo wej trans for ma cji
w 1990 ro ku do tych czas ukry ta je dy nie
w pa mi$ ci osób star szych i nie któ rych hi -
sto ry ków wie dza o dzie jach Don ner -
smarc ków wy sz#a na %wia t#o dzien ne. Jak
grzy by po desz czu za cz$ #y wy ra sta'
klu by mi #o %ni ków gór no %l! skiej szlach -
ty i ary sto kra cji. Ród Don ner smarc -
ków uzna no za przy czy nia j! cy si$ do cy -
wi li za cyj ne go roz wo ju Gór ne go (l! ska.
Wa" niej sze sta #o si$ za an ga "o wa nie
spo #ecz ne w sto sun ku do ro bot ni -
ków – bu do wa do mów, szpi ta li, ko %cio -
#ów – ni" wy zysk. Jed nym z bar dziej g#o -
%nych sta# si$ Klub Don ner smarc ków
za #o "o ny w Tar now skich Gó rach
przez eme ryt k$ Ga brie l$ Ho rze l$ -Szu -
bi& sk!. Po cz!t ko wa dzia #al no%' wiel bi -
cie li %wiet no %ci ro du prze ja wia #a si$
w or ga ni zo wa niu w mie %cie gwar ków
wie czor ków wspo mnie nio wych, któ re
mia #y je den usta lo ny sce na riusz. Ga brie -
la Ho rze la -Szu bi& ska ni czym na se an sie
spi ry ty stycz nym przy wo #y wa #a po sta'
mar ki zy Blan ki, "o ny Gwi do na Henc kla
von Don ner smarc ka, czy te" dru giej
je go ma# "on ki Ka ta rzy ny (lep cow,
po czym snu #a pa te tycz nym g#o sem
opo wie%' o lo sach ary sto kra tek. G#ów -

Spotkanie odby!o si" w pa!acu w Nakle #l$skim.
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nej pre le gent ce akom pa nio wa !a, przy gry -
wa j"c na pia ni nie me lo die ulu bio nej
kom po zy tor ki Don ner smarc ków Te kli
Bon da rzow skiej, na uczy ciel ka tar no -
gór skiej szko !y mu zycz nej, pry wat nie
cór ka Ga brie li Ho rze li -Szu bi# skiej.
Z tych opo wie $ci po wsta !ych na pod sta -
wie hi sto rycz nych opra co wa# i wspo -
mnie# by !ych pa !a co wych po ko jó wek
i ku cha rek z!o %o na zo sta !a ksi"% ka „Ta -
jem ni ce Don ner smarc ków”. Owe wspo -
min ko we wie czor ki cho& scep tycz nie
przyj mo wa ne przez cz'$& pu bli cy stów
przy spo rzy !y Ga brie li Ho rze li -Szu bi# -
skiej lo kal nej s!a wy i umo% li wi !y jej spo -
tka nia ze wspó! cze $nie %y j" cy mi po tom -
ka mi ro du. Kie dy ta %y cio daj na ga !"(
sen ty men tal nych wspo mi nek ro dzi ny
Henc klów ob umar !a, twór czy ni Klu bu
Don ner smarc ków prze kszta! ci !a go
w cha ry ta tyw ne, dzia !a j" ce do dzi$,
sto wa rzy sze nie )l" ski Dzwon Na dziei. 

Za in te re so wa nie lo sa mi daw nych w!a -
$ci cie li gór no $l" skie go prze my s!u spra -
wi !o, %e do swo ich utra co nych w!o $ci za -
cz' li przy je% d%a& w ra mach po dró %y
sen ty men tal nych %y j" cy za gra ni c" po -
tom ko wie. Przyj mo wa ni by li z ca !"
aten cj" przez w!a dze sa mo rz" do we. Za -
pra sza ni by li na lo kal ne ob cho dy rocz -
nic czy do %yn ki. An dre as Henc kel von
Don ner smarck go $ci! w 2004 ro ku
na ob cho dach 750-le cia By to mia. Gu -
idot to otrzy ma! 3 la ta pó( niej ho no ro we
oby wa tel stwo Tar now skich Gór. Na -
wi" zy wa nie przez sa mo rz" dy ofi cjal nych
kon tak tów z daw ny mi pa na mi sta no wy -
mi roz wi n' !o si' zw!asz cza po przy j' -
ciu Pol ski do Unii Eu ro pej skiej. W do -
brym to nie by !o pod kre $la nie zwi"z ków
gór no $l" skich ziem z za chod nio eu ro pej -
ski mi ro da mi szla chec ki mi, pod kre $la -
nie za s!ug ary sto kra cji prze my s!o wej
i rol ni czej w roz wo ju cy wi li za cyj nym
Gór ne go )l" ska. 

Osiem na !cio ro Don ner smarc ków

w swo ich w"o !ciach

Jed nak do praw dzi we go zjaz du ro dzin -
ne go Henc kel von Don ner smarc ków

w daw nych po sia d!o $ciach do sz!o
15–17 ma ja 2015 ro ku. Do pa !a cu w Na -
kle )l" skim, gdzie obec nie znaj du je si'
Cen trum Kul tu ry )l" skiej pro wa dzo ne
przez tar no gór skie sta ro stwo, przy je cha -
!o 18 po tom ków ro du, m.in. wnu ki
i pra wnu ki. Co spro wa dzi !o a% ty lu
cz!on ków ro du na Gór ny )l"sk? Przy je -
cha li na ofi cjal ne za pro sze nie ob cho dz" -
cej 105 lat ist nie nia na kiel skiej Ochot -
ni czej Stra %y Po %ar nej, któ r" wspie ra!
fi nan so wo jesz cze w la tach 30. XX wie -
ku *a zarz V, za miesz ku j" cy do 1945 ro -
ku pa !ac w Na kle )l" skim. 

– Z dzie ci# stwa pa mi' tam, jak stra %a -
cy ga si li po %ar do mu obok pa !a -
cu – wspo mi na Win fried Henc kel von
Don ne smarck uro dzo ny w Na kle )l" -
skim w 1938 ro ku, syn *a za rza V.

In nym po wo dem tak licz ne go przy jaz -
du na Gór ny )l"sk ro dzi ny Don ner -
smarc ków by !a zbli %a j" ca si' w 2017 ro -
ku sze$& set na rocz ni ca otrzy ma nia her bu

na so bo rze w Kon stan cji od Zyg mun ta
Luk sem bur skie go.

– To pry wat ny po wód, przy jazd z ca -
!" ro dzi n" i ch'& prze ka za nia wnu kom
wie dzy o miej scach, gdzie kie dy$
miesz ka li pra dziad ko wie – wy ja $nia
An dre as Henc kel von Don ner smarck,
uro dzo ny ju% po za Gór nym )l" skiem
w 1959 ro ku na zam ku w Wol fs ber gu
w Ka ryn tii. 

Na spo tka niu z dzien ni ka rza mi w na -
kiel skim pa !a cu dwaj naj star si cz!on ków
ro du wy po wie dzie li zna mien ne s!o wa.

– Gdy py ta j" mnie, gdzie jest mo ja
ma !a oj czy zna, za wsze mó wi', %e jest ni"
Gór ny )l"sk – wy zna! Win fried Henc -
kel von Don ner smarck, – W mo jej ro dzi -
nie na ro do wo$& nie od gry wa !a tak wiel -
kiej ro li, jak mo g!o by si' wy da wa&.
+y !em tu na te re nie, któ ry po ple bi scy -
cie przy zna no Pol sce. Ja uro dzi !em si'
ja ko Po lak. Do 1945 ro ku, gdy sta li nizm
zmu si! mnie do wy jaz du – opo wia da! ze
wzru sze niem Win fried obec nie miesz -
ka j" cy w Szwaj ca rii.

Je go ku zyn uro dzo ny w okre sie mi' dzy -
wo jen nym w)wier kla# cu Gu idot to Henc -
kel von Don ner smarck, pra wnuk s!yn ne -
go Gwi do na, w imie niu ro dzi ny wy ra zi!
%y cze nie: – Dzi$ %y je my roz pro sze ni,
mo %e w przy sz!o $ci )l"sk b' dzie miej -
scem, gdzie b' dzie my si' spo ty ka li. 

Don ner smarc ko wie uczest ni czy li
w od s!o ni' ciu – przed ko $cio !em ufun -
do wa nym przez ich ro dzi n' – obe li sku
z ta bli c" upa mi't nia j" c" za s!u gi ro du dla
roz wo ju Na k!a )l" skie go. Obej rze li
tak %e wy sta w' „)l" ska szlach ta – mi' -
dzy )l" skiem a Eu ro p"” urz" dzo n"
w sa lach na par te rze Cen trum Kul tu ry
)l" skiej. Na plan szach opi sa ne by !y lo -
sy naj zna mie nit szych $l" skich ro dów
szla chec kich: Bal le stre mów, Don ner -
smarc ków, Hoch ber gów, Ho hen lo he,
Scha fgot schów oraz ich wk!ad w roz wój
rol nic twa, le $nic twa, hut nic twa i gór nic -
twa. Za pre zen to wa ne zo sta !y her by

i drze wa ge ne alo gicz ne oraz por tre ty
i zdj' cia. Nie za bra k!o sta ro dru ków
i do ku men tów z r' ko pi sa mi hra biów Je -
rze go Fry de ry ka czy Ga brie la Don ner -
smarc ków, wi do kó wek z pa !a ca mi, za -
k!a da mi prze my s!o wy mi a tak %e
eg zem pla rzy cza so pism z ar ty ku !a mi po -
$wi' co nym ary sto kra tom. 

Ku ra to rem wy sta wy, któ ra b' dzie
otwar ta do 20 wrze $nia 2015 ro ku jest
Ar ka diusz Ku zio -Pod ruc ki, pra cow nik
CK) w Na kle )l" skim. Ju% ja ko ab sol -
went hi sto rii Uni wer sy te tu )l" skie go
w Ka to wi cach zna laz! si' w la -
tach 90. XX wie ku w kr' gu mi !o $ni ków
gór no $l" skich ary sto kra tów. To za je go
spra w" lo sy $l" skiej szlach ty do cze ka -
!y si' po wa% niej szych opra co wa# hi sto -
rycz nych, wy kra cza j" cych po za funk cj'
po pu la ry za tor sk". Jed n" z ksi" %ek po -
$wi' ci! w!a $nie dzie jom for tu ny Don ner -
smarc ków. By !o to pierw sze dzie !o
opi su j" ce lo sy ro du od chwi li opu bli ko -
wa nia przez Wil hel ma Szew czy ka „Skar -
bu Don ner smarc ków”. Obec nie Ar ka -
diusz Ku zio -Pod ruc ki jest jed nym
z nie licz nych znaw ców pro ble ma ty ki $l" -
skiej szlach ty, co prze ja wia si' nie tyl -
ko w je go pu bli cy sty ce hi sto rycz nej
ale i dzia !al no $ci po pu la ry za tor skiej.
Od 2014 ro ku or ga ni zu je w Cen trum
Kul tu ry )l" skiej w Na kle )l" skim „Szla -
chec kie week en dy”.

– Te mat szla chec ko $ci $l" skiej ary sto -
kra cji jest ocze ki wa ny przez na szych go -
$ci. Na spo tka niu po $wi' co nym Bal le -
stre mom przy sz!o pra wie 200 osób
– wy ja $nia Ar ka diusz Ku zio -Pod ruc ki.

Te go rocz ny zjazd ro dzin ny He nec kel
von Don ner smarck, któ rej cz!on ko wie
ob fo to gra fo wa ni by li przez fo to re por te -
rów ni czym ce le bry ci, by! ko lej nym do -
wo dem za in te re so wa nia daw n" szlach -
t" $l" sk", któ rej w za pa le ide ali za cji
za po mnia no wszel kie po pe! nio ne nie go -
dzi wo $ci. 

!

Na zdj! ciu od le wej Win fried, An dre as, Gu idot to Henc kel von Don ner smarck z t"u macz k# pod czas

kon fe ren cji pra so wej w pa "a cu w Na kle $l# skim – daw nej sie dzi bie ro du
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Wy dzia! we wn"trz ny

Oj ciec pro wa dzi! "ledz twa w spra wie za gi nio nych

skar pe tek i no #y czek (pod bie ra! mu je syn),

kr$ gów po fi li #an ce bez spodka na sto le. 

Po przed nie do cho dze nie ode sz!o w nie pa mi$%.
Gdy czu li si$ bez piecz nie, pa da !o py ta nie

o nie zga szo ne "wia t!o lub pla m$ na "cia nie.

Na pod !o dze przy sza fie miesz cz& cej ko szu le,

gar ni tu ry, kra wa ty zro bi !a si$ ry sa

jak by od klu cza, któ ry ko mu" upad!. Oj ciec

ni gdy o ni& nie spy ta!.

Ga le ria Ar ka dia

Ba rak – skle co ny ze szk!a, "wia t!a i wia ry,

#e tu znaj dzie si$ wszyst ko, cze go po trze ba,

a po trze ba wszyst kie go – jest ra jem. Cho dz& tu
za po trze b& da mul ka na szpil kach ze skó ry w$ #a 

i dziad. To ty, Al le nie Gins ber gu? Ta de uszu Pe ipe rze? 

re zy du jesz na Pla cu Po etów w Si le sia Ci ty Cen ter, 

prze cha dzasz si$ ale ja mi, pod "pie wu j&c et in Ar ca dia ego. 

Roz snu wa j& si$ przed to b& "wie tli ste chmu ry mu rów, 

mu ry chmur. Znaj du je ci$ wyj "cie z ba ra ku skó ry w ciem no.

Epi ta la mium

Dzie' "lu bów i po grze bów. Sa mo chód ob lu bie' ców 

za trzy mu je si$ przy ko "cie le, sprzed któ re go 

w!a "nie od je# d#a ka ra wan. Pan na m!o da uda je, 

#e go nie do strze ga. Ale ten ob raz zo sta nie 

na fil mie ogl& da nym w okr& g!e rocz ni ce.

Go dzi n$ te mu wy ru szy! st&d kon dukt z or kie str&. 
No to, cho py, trzi a po! – wy da! ko men d$ ka pel maj ster. 

Z na g!a jak sur fer na fa li d(wi$ ków wy chy n&! 
mi ni strant z krzy #em. Szed!, za j$ ty my "l&,
#e nie wol no mu si$ ro ze "mia%.

Exo dus

Oj ciec z sy nem w so bo ty je( dzi! w gó ry. Ci& gnie

dziec ko, dy% ono s!a be mo ko "ci – bia da !a bab ka.

W przed dzie' syn "le dzi! pro gno z$ po go dy.

B$ dzie pa da%, unik nie wsta wa nia o pi& tej,

mar szu, jaz dy ko le j&. Zda rza !o si$, #e oj ciec

by! w to a le cie, a po ci&g aku rat sta wa! na sta cji.

Syn bacz nie ob ser wo wa! pe ron, na któ rym,

gdy kon duk tor og!o si od jazd, mi gn&:
bia !a czap ka oj ca, ple cak, ja skra wa fla nel ka.

Syn zo sta nie w"ród ob cych, z!ych lu dzi.
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Ma ków ki

I. 

Roz cho dz! si" ka# de do swo jej ma my

po ka pu st" z gro chem i ma ków ki.

Za py ta $a: Nie chcesz zo sta% u ro dzi ców d$u #ej?

Pod cho in k! na pla cu pe$ nym bie ga j! cych lu dzi

krzy cza$: Sko ro chcesz zo sta% u ro dzi ców d$u #ej,

mo #e my si" spo tka% do pie ro po &wi" tach.

Kie dy wy krzy czy z$o&%, wszyst ko od wo $a
i ze chce przy tu li%.

Sie dzi w au to bu sie, je dzie po ma ków ki,

wspo mi na, jak oj ciec przy cho dzi$ z in sty tu tu,

a ma ma za uwa #a $a: O, je ste& wcze &niej

ni# zwy kle! Od po wia da$ py ta niem: 

Czy po wi nie nem si" wró ci%?

II.

Przy cho in ce – so &nie w wia drze z w" glem i pia skiem –

w du #ym po ko ju oj ciec wy krzy ku je z$o&%. 
Drzew ko – na je go ga $!z kach od kil ku go dzin roz wie sza$
ozdo by i cu kier ki w b$ysz cz! cych pa pier kach – 

jest ju# nie wa# ne. Tak sa mo jak ma ków ki. Mat ka 

w ko lej ce do pie kar ni sta $a o szó stej, by da% zmie li% mak. 

Mie sza $a z mle kiem, za le wa $a bu$ ki. W osob nych mi skach: 

dla oj ca, dla sy na. Sy no wa ani nie tknie ma kó wek, 

ani syn ka pu sty z gro chem od te &cio wej. Sie mie niot ka

i po ga' skie kru py. Ka pu sta i karp. Nie wa# ne

przez jed n! wy ga s$! po &ród stu cho in ko wych

gwiaz dek. Sie dem &wia tów &wi!t prze gry wa

ze &wia tem #a rów ki, któ ry si" sko' czy$ w$a &nie.

Roz wi! za nie

Zno wu nie od$o #y $e& tam, gdzie by% po win no,

mó wi oj ciec. Ma w g$o wie li st" by tów i miejsc:

w szaf ce na dru giej pó$ ce od do $u o$ó wek

rów no le gle do sto su kar tek; pro sto pa dle

no #ycz ki; na sto ja ku p$y ty u$o #o ne

al fa be tycz nie. Wresz cie on. Za za mkni" ty mi

drzwia mi s$u cha pre lu diów Cho pi na. W po ko ju

chy ba go nie ma. Jest ra czej tam, gdzie wy rów nu j! si"
wszyst kie ra chun ki, a ka# de twier dze nie znaj du je

do wód lub zo sta je oba lo ne na wie ki. Je &li
ist nie je ta kie miej sce, punkt, py$ w prze strze ni,

oj ciec, syn ma pew no&%, to pro sta,

któ ra go z nim po $! czy.
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Na le !" do te go po ko le nia, któ re za chwy ci #o si" skrzyn -
k$ pe# n$ ob raz ków, któ re po czu #o si" uwol nio ne

od gniazd ka za si la nia dzi" ki prze no %ne mu ra diu „Sza rot ka”,
dla któ re go wiel kim od kry ciem by# ma gne to fon, szo kiem za%
ma gne to fon ka se to wy. Ko lej ny mi l$ da mi, któ re od kry li %my
by #a ko lo ro wa te le wi zja, wresz cie mi kro kom pu te ry, z po -
cz$t ku jak by bar dziej skom pli ko wa ne li czy d#a, pó& niej
osi$ ga j$ ce sta tus uni wer sal ne go sprz" tu do sp" dza nia z nim
wie lu go dzin dzien nie. Da lej przy sz#y – te le fon ko mór ko -
wy, te le wi zja sa te li tar na, CD, DVD, LCT.

Kie dy by #em ma #y, mo g#em po #o !y' si" la tem na cie p#ym
bru ku uli cy w mo im mie %cie bez oba wy, !e co% mnie mo -
!e prze je cha', mia no wi cie, !e ja ki% sa mo chód t" dy prze je -
dzie. Nie ma tam ju! bru ku, ale to rzecz dru go rz"d na. Nie
ra dzi# bym w tych sa mych miej scach za trzy ma' si" na d#u -
!ej. Na wet w %rod ku no cy.

A sa mo cho dy? Kie dy% prze ci"t ne go w#a %ci cie la sa mo cho -
du mo! na by #o po zna' po czar nych %la dach za pa znok cia -
mi. Nie o to cho dzi, !e by dla hi gie nicz ne go au to by #o nie -
do st"p ne. Nie. Tyl ko w#a %ci ciel mu sia# w ra zie po trze by
umie' go so bie sa me mu na pra wi'. Dla dzi siej szej m#o dzie -
!y no gi wy sta j$ ce spod au to mo bi lu, no gi osob ni ka, któ re -
go r" ce zma ga j$ si" z je go jak !e za wod nym uk#a dem na -
p" do wym, s$ ju! naj wy !ej te ma tem li te rac kim al bo
ob raz kiem wzi" tym ze sta re go fil mu. A ile prze kle(stw mo! -
na by #o us#y sze' spod na pra wia ne go sa mo cho du, zdro wych
prze kle(stw, zwy kle u!y wa nych przez lu dzi na co dzie( nie
stro ni$ cych od prze mo cy fi zycz nej. Wszak #om, kor ba i kom -
plet ma syw nych klu czy to by #o to wa rzy stwo ów cze sne go
kie row cy.

Pa trz$c na te wy si# ki, obie ca #em so bie, !e ni gdy !ad ne go
sa mo cho du nie b" d" chcia#, do pó ki nie zda rzy si" ta ka sy tu -
acja, !e bez oba wy b" d" móg# go od da' do na pra wy, kie dy
co% si" z nim sta nie. Bez oba wy, to wa! ne, bo w cza sach po -
wszech ne go bra ku wszyst kie go, sa mo cho du od da ne go do za -
k#a du na praw cze go trze ba by #o pil no wa', aby ja ka% no wa cz"%'
nie zo sta #a w nim wy mie nio na na sta r$ i wa dli w$ (…).

Pew nie ogl$ da li %cie wie le fil mów z lat sze%' dzie si$ tych,
fil mów o sa mot nych de tek ty wach, któ rzy sa mi mu sie li si"
zma ga' z ucie ka j$ cym prze st"p c$, bo wiem, !e by we zwa'
po moc, mu sie li by si" za trzy ma' i po szu ka' te le fo nu, aby we -
zwa' po moc. A gdy by si" za trzy ma li, prze st"p ca daw no ju!
by znik n$# z ich ho ry zon tu. )mia li %my si" z Ame ry ka nów
uza le! nio nych od te le fo nów, od tych kon tak tów na wiel kie
dy stan se, kie dy my, zdro wi, spo ty ka li %my si" po pro stu. Cza -
sem bli !ej by #o do da nej oso by, jak do czyn ne go te le fo nu.
)wiat na szych kon tak tów uza le! nio ny by# od fi zycz nej od -
le g#o %ci. Mie li %my usta lo ne miej sca kon tak tów, czas i spo -
so by, gru po we i in dy wi du al ne, zor ga ni zo wa ne od gór nie
i spon ta nicz ne. W pew nym sen sie by# to na wet kon takt bo -
gat szy, bo sty ka li %my si" ze so b$ w spo sób mniej rze czo wy,
za to wi"k szym za kre sem swo jej oso bo wo %ci. Z dru giej stro -
ny, nie ste ty, ko mu ni ka cja za my ka #a si" przede wszyst kim
w ska li lo kal nej. Ale dzi" ki te mu utrzy my wa ne by #y lo kal -
ne od mien no %ci. Kto wte dy my %la# o wy mia nie my %li
z kim%, kto miesz ka w Au stra lii czy te! No wej Ze lan dii. Dla
nas kra je te nie mal nie ist nia #y (…). A tu na gle zmia na. Zda -
rzy #o si", !e przez pe wien czas utrzy my wa #em do%' in ten -
syw ny kon takt z pew nym Ame ry ka ni nem miesz ka j$ cym
na sta #e w Ja po nii. I w#a %nie za uwa !a my, !e in ten syw ny kon -
takt, bli ski kon takt, za !y "e re la cje, to wszyst ko zmie ni #o swój
sens. Co raz rza dziej k#a dzie my te raz na cisk na fi zycz n$ bli -
sko%', co raz cz" %ciej na s#o wo. Ale... ja kie s#o wo? Bo ono
te! si" zmie nia.

(…) Jed nym z mo ich g#ów nych za j"' sta #o si" w pew nym
mo men cie pi sa nie. Nic wi"c dziw ne go, !e ty mi zmia na mi, któ -
re za pa d#y mi w pa mi"' naj g#" biej, wy da wa #o by si" drob ny -
mi i nie war ty mi szcze gól nej uwa gi, by #o wpro wa dza nie co -
raz to no wych %rod ków do za pi sy wa nia my %li. Kie dy po nad
czter dzie %ci lat te mu uczy #em si" pi sa', w #aw kach, w któ rych
sie dzie li %my (…), by #y otwo ry na ka #a ma rze. Mo czy li %my sta -
lów ki w atra men cie, aby wol no wy skro by wa' li te ry, któ re nam
zle ca no wy skro ba'. Na uli cy mo! na si" by #o bez piecz nie po -
#o !y', za uli c$ na #$ ce pa s#y si" kro wy, w %rod ku mia sta si"
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pa s!y, a my za g!" bia li #my sta lów ki w ka !a ma rzach. To si" ja -

ko# ze so b$ !$ czy !o. Jak? Po przez swo je tem po.

I oto w po !o wie lat sze#% dzie si$ tych od stro ny Cze cho s!o -

wa cji po wia !o ku mo je mu mia stu no wym. Po za ma gne to fo -

nem fir my „Te sla”, któ ry wa &y! mniej wi" cej dzie si"% ki lo -

gra mów, przy by !y stam t$d wiecz ne pió ra o pi"k nej na zwie

„'a czek”. Dzi" ki te mu no we mu wy na laz ko wi pi sz$ cy nie by!
ju& przy wi$ za ny do miej sca, móg! za no to wa% sw$ my#l do -

s!ow nie wsz" dzie, na uli cy na wet. I w ka& dym mo men cie ge -

nial na my#l mo g!a by% prze la na na pa pier. Po dej rza ne my #li
tak &e, ale nie zmie nia to fak tu, i& ra dio „Sza rot ka” i wiecz -

ne pió ro „'a czek” by !y czym# wi" cej ni& dzi siej sze szyb kie

sa mo cho dy, któ re mo g$ by% tyl ko jesz cze szyb sze. „'a czek”

i „Sza rot ka” po ka za !y nam no we re jo ny #wia ta.

Szko !a by !a za wsze za cho waw cza, w tym tkwi !a jej moc.

Za cho waw czo#% to wy móg do sto so wa nia si" do usta lo nych

re gu!, ja kie by one nie by !y, to wy móg na gi" cia si" do ko go#
in ne go. Je #li jest zbyt li be ral na, a dzi siaj prze cie& ta ka w!a -

#nie si" sta je, po mi ja ten aspekt uspo !ecz nie nia. U#wia do mie -

nie so bie ko niecz no #ci przy sto so wa nia si" do ja kich# re gu!
jest rów nie& mo ty wem do po szu ki wa nia wol no #ci w pew nych

ra mach (…). Wol no#% bez gra nicz na ro dzi cz" sto znacz nie

wi"k sz$ fru stra cj" ni& sta !e ogra ni cze nie. W ka& dym ra zie za -

gra &a na szej orien ta cji w ota cza j$ cej rze czy wi sto #ci.

Ta ka w!a #nie za cho waw cza szko !a pod pre tek stem, &e wiecz -

ne pió ro psu je cha rak ter pi sma uczniów, za bro ni !a go u&y wa%,
ale po do mach no we szyb ko si" za gnie( dzi !o. Dla cze go w do -

mach?

Czy& by to spra wi! ja ki# na tu ral ny p"d do no wo cze sno #ci

na szych ma tek? Tak, ma tek w!a #nie, bo oj co wie pra co wa li

pod sztan da ra mi dy mi$ cych ko mi nów al bo prze pro wa dza li

w!a #nie re mon ty w miesz ka niach. Z ty mi miesz ka nia mi by -

!o tro ch" tak sa mo jak z sa mo cho da mi, bie &$ ce na pra wy na -

le &a !o sa me mu prze pro wa dza%. Nikt nie móg! w tym za st$ -
pi% na szych oj ców. Tro ch" z eko no micz nej ko niecz no #ci, tro ch"
z uwa gi na brak od po wied nich fa chow ców, ale tak &e z tej przy -

czy ny, &e m"& czy( nie z po ko le nia mo ich ro dzi ców nie wy -

pa da !o cze go# nie umie%.
Ale wró% my do wiecz nych piór. Có& si" sta !o? Je #li# chcia!

co# stwo rzy%, nie mu sia !e# ju& przy go to wy wa% so bie wszyst -

kie go na od po wied ni mo ment, kie dy za si$ dziesz do pul pi tu

z ka !a ma rzem i ob sad k$. A je #li cho dzi o szko !", to ubocz n$
kon se kwen cj$ wpro wa dze nia do u&yt ku wiecz nych piór by -

!a mo& li wo#% od pi sa nia od ko go# za da nia do mo we go w szat -

ni, nie trze ba by !o te go czy ni% w kla sie. Mo& na po wie dzie%,
&e no we sta !o si" jed n$ z przy czyn roz lu( nie nia dys cy pli ny

(…). Zmia ny jesz cze bar dziej po sz!y do przo du wraz z roz -

prze strze nie niem si" za sto so wa nia d!u go pi su. Tym ra zem i ro -

dzi ce nie by li ca! kiem prze ko na ni, czy ich po cie chy win ny u&y -

wa% te go wy na laz ku. Rzecz by !a na wet zro zu mia !a, bo

wy star czy po rów na% pi smo do ko na ne przez m!o de go cz!o wie -

ka przy po mo cy pió ra i to, do któ re go u&y ty zo sta! d!u go pis.

Tam to po wol niej sze i sta ran niej sze, to szyb sze i bar dziej nie -

dba !e. Oczy wi #cie ka !a ma rze po sz!y szyb ko w za po mnie nie,

a my skie ro wa li #my si" ku szyb ko #ci i swo bo dzie. Ci$ gle jed -

nak, aby u!o &y% ja ki# tekst, trze ba by !o wy si! ku sku pie nia, usta -

le nia wcze #niej sze go po rz$d ku, pla no wa nia, za po mnia ne my -

#li trze ba by !o wsa dza% w #ro dek, pó( niej ca !o#% prze pi sa%
na czy sto.

P
rzy pa trz my si" pi sa niu li stów. Wy ma ga !o ono pew ne go wy -

si! ku. Po dej mo wa li #my go nie ch"t nie, ale po dej mo wa li -

#my. Do sta wa li #my te& od po wie dzi na na sze li sty (…). Po -

nie wa& w pew nym mo men cie trze ba by !o prze rwa% pra c"
nad tek stem (list te& pra ca) i mu sia! on by% osta tecz nie sko) -
czo ny, jed na z mo ich cio tek, o któ rej – niech mi wy ba czy – roz -

pu #ci !em ju& wie le dyk te ry jek i dru gie ty le móg! bym jesz cze

uku%, gdy& jest ona ko pal ni$ prze dziw nych idei, otó& ta w!a -

#nie mo ja ciot ka orze k!a kie dy#, upo mi na j$c mnie, &e tak rzad -

ko pi sz", i& list na le &y wy s!a% na tych miast po na pi sa niu, nie

za gl$ da j$c we), bo wiem gdy prze czy ta my go nie opatrz nie,

trud no b" dzie nam go wy s!a%. Czy cho dzi !o w tym przy pad -

ku je dy nie o j" zyk, &e ni by za ma !o gi"t ki? A mo &e po pro -

stu o tem po pi sa nia, o pró b" prze sko cze nia opo ru #rod ków

do re je stra cji na szej my #li. Zwol nie nie tem pa sprzy ja re flek -

sji. Prze sko cze nie mo men tu „na czy sto”, a do te go na ma wia -

!a mnie mo ja ciot ka, to uni ka nie pro ble mów. Po spiesz ne sta -

wia nie li ter spra wia, &e wy raz na st" pu je po wy ra zie jak by

sa mo dziel nie, zda nia nas ci$ gn$ za so b$, a nie my je po ci$ -
ga my za na mi. Do dzi# si" to dzie je m!o dym po etom, któ rych

po ry wa s!o wo tok i ko) cz$ naj cz" #ciej utwór zu pe! nie in ny,

ni& za mie rza li na pi sa%.
A po tem na de sz!a era d!u go pi sów jed no ra zo wych. Ta ki d!u -

go pis tra ci jak by sw$ istot no#%. Wy star czy wspo mnie%, jak dba -

my o pió ro, (…) a jak o jed no ra zo wy d!u go pis. Jest on pro -

sty, bez pre ten sji do ja kiej kol wiek ele gan cji, !a two

za st" po wal ny. By !o to w roz pa sa nych la tach sie dem dzie si$ -
tych. Po uli cach je( dzi !y po twor ne fia ty 126p, m!o dzie& cho -

dzi !a po tro tu arach w spodniach roz sze rza nych ku do !o wi

od pa chwi ny sa mej, z bu dyn ków ca! kiem no we go mia sta za -

cz" !y na do bre sy pa% si" tyn ki. Te wszyst kie fak ty mia !y ze

so b$ co# wspól ne go. Przy cho dzi !y ko lej ne prze !o my, a jed -

nym z nich by !o wy na le zie nie urz$ dze nia do ko pio wa nia. Ono

si" u nas tak od ra zu nie przy j" !o, bo umo& li wia !o nie kon tro -

lo wa ne roz po wszech nia nie wszel kich in for ma cji, co nie

do ko) ca by !o ko rzyst ne, bo lu do wi si" mo g!o w g!o wie prze -

wró ci% od nad mia ru in for ma cji, ale osta tecz nie ma szy na ko -

piu j$ ca zo sta !a roz po wszech nio na.

Nam po trzeb ne by !y po wie la cze, aby nie pra wo my#l ne idee

kol por to wa%. Strasz nie to by! he ro icz ny sprz"t i dzia !al no#% he -

ro icz na. Nie mu sz" do da wa%, &e przy sz!y aku rat rów nie& i he -

ro icz ne cza sy. Naj pierw pi sa !o si" ma try c" na ma szy nie do pi -

sa nia, na ma szy nie, za tem tekst mu sia! by% przy go to wa ny

wcze #niej, a prze pi sy wa! go naj cz" #ciej kto# in ny ni& twór ca.

Al bo te& osob nik po sia da j$ cy do st"p do po wie la cza za czy na!
two rzy%. St$d si" wzi" !y ty si$ ce tak zwa nych ar ty ku !ów pro -

gra mo wych, któ re po wta rza !y ste reo ty py i nic nie wno si !y do na -

szej wie dzy, a wa gi na bie ra !y tyl ko przez to, &e roz po wszech -

nia ne by !y w dru gim obie gu. Kto mia! do st"p do po wie la cza,

ten mia! moc prze ma wia nia, czu!, &e two rzy hi sto ri". Bo na -

pi sa nie cze go kol wiek usta wia !o go w sze re gach opo zy cjo ni -

stów. Pó( niej opa no wa li #my in ne spo so by po wie la nia, mi" dzy

in ny mi znacz nie do sko nal sz$ tech ni k" si to dru ku i tak oto uczest -

ni czy li #my w wy bu chu li te ra tu ry dru gie go obie gu.

Po tem ma szy na two rz$ ca fo to ko pie, ale to ju& zu pe! nie in -

ne zja wi sko (…). Fa scy nu j$ ce. Cho% mo &e dzi siaj ju& nie tak

bar dzo.

Kie dy# stu den ci czy ta li ksi$& ki i wy pi sy wa li z nich naj po -

trzeb niej sze my #li. A te raz mo& na by !o skse ro wa% kil ka po trzeb -

nych stron i pod kre #li% to, co na nich przy dat ne. Zno wu wra -

ca my do te go sa me go, do przy spie sze nia dzia !a nia.

Wy pi sy wa nie cu dzych idei da wa !o czas do na my s!u, do sa mo -

dziel ne go, skró to we go sfor mu !o wa nia prze czy ta nej my #li, na -

sze w!a sne idee mia !y wi" cej cza su, aby u!o &y% si" w ca !o#%,
mo gli #my si" fa tal nie lub zbaw czo po my li% (…). Kie dy#
wszyst ko trze ba by !o mie% w pa mi" ci, wi"c pa mi"% od gry wa -

!a znacz niej sz$ ro l", po tem r" ka, te raz… pa pier. Ro s!y sto sy

pa pie rów. Mo& na ko rzy sta% z cu dzej no tat ki. Ale jak, sko ro pi -

smo ju& nie to i tem po pi sa nia ju& nie to, a no tat ka to prze cie&
znak cze go#, co po za ni$, wi"c tra fia my w nie któ rych przy -

pad kach w #le pe za u! ki. Sko pio wa ne cu dze no tat ki nie od no -

sz$ si" ju& do wy s!u cha ne go wy k!a du czy te& prze czy ta nej lek -

tu ry. S$ okro jo ne, nie kom plet ne. Ale, ogól nie, pr"d ko#%
prze ra bia nia in for ma cji ro s!a, sto sy pa pie rów ro s!y, a w#ród

nich, jak by sa mo rod ki z!o ta w zie mi, ukry te by !y my #li war -

te uwa gi. I na gle to wszyst ko za cz" !o zni ka%. Po ja wi! si" mi -

kro pro ce sor, mi kro kom pu ter i mi kro sk!ad dla na szej mi kro -

Wol no!" bez gra nicz na ro dzi cz# sto znacz -
nie wi#k sz$ fru stra cj# ni% sta &e ogra ni cze nie.
W ka% dym ra zie za gra %a na szej orien ta cji
w ota cza j$ cej rze czy wi sto !ci.
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twór czo !ci. Po cz"t ko wo wy gl" da #o to u mnie (…) jak ogrom -

ne po rz"d ko wa nie pa pie rów. Co! nie zwy kle ko rzyst ne go. Ale

pi sa nia na kom pu te rze trze ba si$ by #o na uczy%. Daw niej roz -

k#a da #o si$ wo kó# sie bie no tat ki i na wszyst kie mo& na by #o spoj -

rze% jed no cze !nie. Te raz mu si my si$ ga% w miej sce, gdzie jest

od po wied nia no tat ka bez mo& li wo !ci cho% by omie ce nia jej

wzro kiem. Czy& by na wrót do pa mi$ ci? In na spra wa, kom pu -

ter po zwa la spoj rze% na tekst wie lo krot nie i wzbo ga ca% go w ca -

#ej je go ma sie. Gdy by& mo ja ciot ka kie dy kol wiek prze ko na -

#a si$ do nie go, mo &e by mo g#a spo koj nie wy sy #a% swo je li sty

bez na tych mia sto we go za kle ja nia ko per ty. Al bo nie, mo &e w#a -

!nie ni gdy by swo ich li stów nie ko' czy #a? (…)

Mó wi li !my o ro li edy to ra tek stu, kla wia tu ry, ale za sta nów -

my si$ jesz cze, co dzie je si$ z pi smem r$cz nym. Za ni ka stop -

nio wo pro blem nie wy ra( ne go pi sma. Tak jak my uczy li !my

si$ ka li gra fii, na st$ pu j" ce po nas po ko le nia mu sz" si$ po pro -

stu na uczy% u&y wa nia kla wia tu ry. Przy tym, naj wy ra( niej, do -

ko na #a si$ pry wa ty za cja pi sma. Je &e li we( mie my no tat ki osób

wy cho wa nych ju& w no wej sy tu acji, oka zu je si$, &e w co raz

wi$k szym stop niu s" one czy tel ne ju& wy #"cz nie dla pi sz" -
ce go, co w znacz nym stop niu mo &e ogra ni czy% mo& li wo!% ko -

mu ni ko wa nia si$ t" w#a !nie dro g". A i my, star si, na ucza ni

w swo im cza sie ka li gra fii, nie mu si my ju& ni ko mu przed sta -

wia% swych my !li u&y wa j"c pi sma r$cz ne go, wi$c te& pusz -

cza my cza sem w nie pa mi$% za sa dy wy ra( ne go pi sa nia, cho%
cz$ sto jesz cze pi smo r$cz ne od czu wa my ja ko cie plej sze i bar -

dziej przy ja zne, cze go w co raz mniej szym stop niu do zna j"
m#od si.

W
y si #ek pi sa nia r$cz ne go, a jesz cze bar dziej brak dla nie -

go ja kiej! roz s"d nej al ter na ty wy, ni we lo wa# praw do po -

dob nie pew ne na sze nie do mo gi. Nie sam z sie bie oczy wi !cie,

ale przez ko niecz no!% wy t$ &o nej pra cy. Sk"d si$ bo wiem bie -

rze, &e w obec nym cza sie u ty lu m#o dych lu dzi po strze ga si$
dys lek sj$, dys gra fi$, dy sor to gra fi$ i in ne dys har mo nie. Nie

mó wi$, &e od uro dze nia m#o dzi wy sta wie ni s" na od dzia #y -

wa nie kom pu te rów, ale to jest ogól na ten den cja, któ ra do ty -

ka nas wszyst kich, któ r" prze no si my na naj m#od szych, ten -

den cja do ogra ni cza nia pi sma od r$cz ne go (…). Czy jed nak

wspo mnia ne de fek ty nie tra c" na zna cze niu, sko ro po tra fi my

so bie wy obra zi%, &e w sto sun ko wo nie d#u gim cza sie b$ dzie -

my mo gli wszy scy u&y wa% edy to rów do for mu #o wa nia po -

trzeb nych nam wy po wie dzi? Wi$ cej, ca #e po trzeb ne nam sfor -

mu #o wa nia te ma tów znaj dzie my w In ter ne cie? Wi$ cej na wet,

sa ma kla wia tu ra rów nie& mo &e upa!% na rzecz s#o wa mó wio -

ne go, prze ra bia ne go au to ma tycz nie na tekst pi sa ny? Wte dy

i za sa dy or to gra fii mo g" po pa!% cz$ !cio wo w za po mnie nie.

Tak, to by# ów mo tyw krze pi" cy, jak ha s#a na trans pa ren tach

w nie gdy siej szych po cho dach pierw szo ma jo wych. Dla rów no -

wa gi wrzu% my wi$c co!, co by nam po psu #o tro ch$ hu mo ry.

Przyj rzyj my si$ u#a twie niom w pi sa niu li stów. To zna czy,

jak kto! jest ci$& ki w pi sa niu, to mu na wet naj lep szy sprz$t
nie po mo &e, ale je !li ju& ma pew n" spraw no!% my !le nia…

Kom pu ter po zwa la wy ci na% do wol ne frag men ty tek stów

i wkle ja% je gdzie kol wiek. W ten spo sób mo& na bar dzo #a two

prze ro bi% list do jed nej oso by na list do oso by dru giej, trze -

ciej i tak da lej. Spra wi% to mo &e, &e od bior ca nie mu si by% ju&
trak to wa ny in dy wi du al nie, w pe wien spo sób mo& na go

zby%, na wet pi sz"c do nie go wy czer pu j" ce i cz$ ste ko mu ni -

ka ty. Wy si #ek r$cz ne go pi sa nia li stu by# wy si# kiem, któ ry po -

no si li !my dla ko go! oso bi !cie i trud no go by #o trak to wa% ina -

czej jak per so nal nie. Dzi! mo &e my pi sa% do znacz nie

wi$k szej ilo !ci osób, bo te& In ter net u#a twia za wie ra nie zna -

jo mo !ci, ale jest za gro &e nie, &e na sza ko re spon den cja mo &e

si$ sta% ko re spon den cj" nie au ten tycz n", se ryj n", a emo cje wy -

wo #y wa ne u od bior ców mo g" by% nie upraw nio ne (…). Li sto -

nosz pew niej sz" nam chy ba przy no si# rze czy wi sto!% w ko -

per cie za adre so wa nej do nas. By% mo &e jest to jesz cze je den

przy k#ad za sto so wa nia re gu #y mó wi" cej, &e tra ci na zna cze -

niu co!, co nie wy ma ga wy si# ku, o co nie mu si my za bie ga%
i to, &e nie ogra ni czo ny do st$p de wa lu uje swój przed miot.

In ne przy k#a dy pism se ryj nych. Te nie wy ma ga j" ju&
w ogó le &ad ne go wy si# ku. Otrzy mu je my je od ko go! z ad no -

ta cj", aby prze s#a% da lej wszyst kim zna jo mym (…). Jest to

oczy wi !cie kon ty nu acja #a' cusz ków, któ re zna ne by #y
od daw na, ale po nie wa& prze sy #a nie ich w obec nym cza sie nie

na str$ cza &ad nej trud no !ci, nie wy ma ga wy si# ku i &ad nych

kosz tów, mno &" si$ one, za py cha j"c cz$ sto na sze skrzyn ki

pocz to we. Po nie wa& twar de dys ki na szych kom pu te rów s" co -

raz po jem niej sze, wie le osób po zo sta wia te prze sy# ki na nich,

ale trud no wra ca% do se tek ob raz ków utrwa lo nych na twar -

dym dys ku (…), kie dy ka& de go dnia przy cho dz" na st$p ne. Naj -

cz$ !ciej jed nak kr" &" one gdzie! w tak zwa nej prze strze ni wir -

tu al nej, two rz"c naj no wo cze !niej sz" od mia n$ !miet ni ska.

S" jed nak i ta kie li sty, któ re skie ro wa ne do nas i do ni ko -

go in ne go, li sty in for ma cyj ne, li sty uj$ te w kil ka li ni jek naj -

wy &ej. Bo có& po za kon kre tem mo& na przy ich po mo cy prze -

ka za%. W li stach ta kich nie chce my po dzie li% si$ so b"
z kim!, ale za #a twi% ja ki! in te res. To w#a !ci wie jak by pi sma

urz$ do we, a kon takt, w któ ry wcho dzi my przy ich po mo cy,

to kon takt rze czo wy. Ta kie s" krót kie ma ile, ta kie s" rów nie&
smsy. Rzad ko kto jed nak do strze ga fakt, &e im mniej s#ów, tym

bar dziej nie okre !lo na wy po wied(, tym szer szy za kres mo& -
li wych in ter pre ta cji. Za tem pi sma, któ re ma j" za za da nie krót -

ko po in for mo wa%, chy bia j" ce lu, gdy do ty cz" spraw bar dziej

z#o &o nych, bli skich nam, wza jem nych uczu% na przy k#ad (…).

J$ zyk mó wio ny po s#u gu je si$ naj cz$ !ciej ana lo gicz ny mi ko -

mu ni ka ta mi szcz"t ko wy mi, wy ryw ko wy mi. Ale w sy tu acji po -

s#u gi wa nia si$ mo w" i spo ty ka nia od bior cy twa rz" w twarz,

ma my do dat ko we !rod ki eks pre sji, ma my bar w$ g#o su, tem -

po mó wie nia, ge sty ku la cj$, mo& li wo!% wska za nia ja kie go!
obiek tu, wresz cie ma my ko mu ni ka cj$ dwu stron n". To wszyst -

ko na tra fia na po wa& ne ba rie ry w przy pad ku smsów czy ma -

ili. Ju& mó wie nie przez te le fon jest trud niej sze, cho cia& na -

dal jest to kon takt dwu stron ny na tych mia sto wo (…).

Chy ba wszy scy re for ma to rzy ma rzy li o ma so wym do st$ -
pie do kul tu ry, a tu, dzi$ ki #a two !ci prze sy #a nia wszyst kie go,

dzi$ ki #a two !ci wy twa rza nia i roz po wszech nia nia te go, co

na uwa g$ za s#u gu je i co na uwa g$ nie za s#u gu je, wzra sta po -

pu lar no!% pew ne go ro dza ju za ba wek wp#y wa j" cych w za dzi -

wia j" co sil ny spo sób na ba z$ kul tu ro w". Wo bec po wszech -

no !ci do st$ pu do tych kr" &" cych tre !ci, ob ni &a j" one swój

ogól ny po ziom, bo wiem kr" &" ja ko tre !ci skie ro wa ne

do wszyst kich. S" oczy wi !cie rów nie& ni sze wy pe# nio ne tre -

!cia mi istot ny mi, ale one gi n" po ja kim! cza sie w po wo dzi

ni ja ko !ci, gdy& do cie ra j" do nich oso by nie po wo #a ne (…).

Mnó stwo jest w In ter ne cie po trzeb nych nam da nych.

Ogrom n" sztu k" sta #o si$ po szu ki wa nie cze go!, cze go na praw -

d$ szu ka my, nie mnó stwa przy pad ko wo na po tka nych da nych,

ale te go w#a !nie, cze go szu ka my. Przy pu !% my jed nak, &e zna -

le( li !my. Ja kie s" to tre !ci? Zno wu naj #a twiej na tra fi% na tre -

!ci ty pu en cy klo pe dycz ne go, ha s#o we go, na te bo wiem jest

naj wi$k sze za po trze bo wa nie owe go „ma so we go in ter nau ty”.

Praw d" jest, &e pod no si to po ziom wie dzy tych, któ rzy jej

w ogó le nie po sia da j", ale rzad ko po g#$ bia wie dz$ tych, któ -

rzy co kol wiek ju& wie dz" na da ny te mat. Przy pu !% my jed nak,

&e zna le( li !my in for ma cj$ wy star cza j" c". Jed no klik ni$ cie spra -

wia, &e na sze zna le zi sko zo sta nie za re je stro wa ne na dys ku.

Pi sa nie sa mo dziel ne, z pro ce sem wy my !la nia for my zda nio -

wej, czy te& ja kiej kol wiek for my przy j$ tej dla no tat ki, jest roz -

ci" g#e w cza sie. Na wet prze pi sy wa nie trwa na ty le d#u go, &e
wi$k sza jest szan sa in ter na li za cji tre !ci, uak tyw nie nia si$ pro -

ce sów pa mi$ cio wych.

W ogó le wi$k sza jest mo& li wo!% po my !le nia o za gad nie niu,

gdy spo tka nie z nim trwa ja ki! czas. Klik ni$ cie jest tyl ko jed -

n" chwi l". Wst$p ne ro ze zna nie, naj cz$ !ciej w opar ciu o kil -

ka klu czo wych s#ów w prze ska no wa nym wzro kiem tek !cie,

nie ma szan sy po g#$ bi% si$ w tym cza sie. Ta kie przy spie sze -

Ogrom n! sztu k! sta "o si# po szu ki wa nie cze -

go$, cze go na praw d# szu ka my, nie mnó stwa

przy pad ko wo na po tka nych da nych, ale te go

w"a $nie, cze go szu ka my. 
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nie tem pa dzia !a nia mu si zmie ni" dra stycz nie pro ces my #lo -

wy. Od ra zu te$ uku te zo sta !o okre #le nie my !le nie kla wi sza -
mi czy te$ my !le nie kla wia tu r". Ja ka jest ró$ ni ca po mi% dzy my -
!le niem kla wi sza mi a my !le niem pió rem? Czy ró$ ni ce te ma j&
cha rak ter wy !&cz nie tech nicz ny? A mo $e „gdzie to mam” do -

mi nu je „jak to wy ra zi"”. „Gdzie to mam”, al bo in ny mi s!o wy:

„gdzie ja to ju$ wi dzia !em”. Je #li tak jest, to styl pi sa nia, ten

po wszech ny, ogól ne go za sto so wa nia, mia! by szan s% uni fi ko -

wa" si%, kul tu ra sp#asz cza #a by si$ nie ja ko. Oczy wi #cie tak jak

do t&d po zo sta n& na szcz% #cie oso by ge nial ne i wy j&t ko we, ale

i na nie ten den cja ta b% dzie mu sia !a wp!y n&".
Cz!o wiek ma za mi !o wa nie do ma ska ra dy, do ta kie go po -

rz&d ko wa nia #wia ta, aby móc so bie da" w nim ra d% i $e by móc

b!ysz cze" w je go #rod ku. Przy bie ra wi%c ró$ ne prze bra nia dla

sie bie i dla ele men tów ota cza j& cej go rze czy wi sto #ci. In ter -

net do sko na le na da je si% do ta kich kre acji (…). Wie le jest spo -

so bów na to, aby po zna" ko go# t& dro g&. Wi%k szo#" por ta li ma

ju$ te raz od po wied ni& us!u g%. Zda rzy !o mi si% ju$ zna le'"
„rand ki” na stro nie mi !o #ni ków ko tów. Jak $e to zmie nia sy -

tu acj%. Na wet je #li wst& pi my na ja ki# bal, mo $e my tam spo -

tka" kil ka wol nych ko biet czy m%$ czyzn, resz ta za# b% dzie mia -

!a ja kie# to wa rzy stwo. Z tych kil ku do st%p nych osób,

przy pad n& nam do gu stu gó ra dwie -trzy. Na gle w jed nym miej -

scu mo $e my zna le'" ty si& ce, a na wet set ki ty si% cy anon sów

osób, któ re by chcia !y na wi& za" ko re spon den cj%, przy ja'(, ro -

mans. Wcho dz&c na ta k& stro n%, wy bie ra my z d!u giej li sty ko -

go# na chy bi! tra fi!, wy sy !a my do nie go sy gna! i cze ka my (…).

D
o tych czas spo ty ka li #my si% ze so b& w ja kim# kon tek #cie,

w wy bra nej przez nas sy tu acji, w gru pie po dob nych do nas

osób, w miej scu prze zna czo nym dla gru py spo !ecz nej, w któ -

rej je ste #my za ko rze nie ni. W pod j% ciu roz mów od gry wa !y ro -

l% ta kie czyn ni ki, jak wy gl&d ze wn%trz ny, spo sób wy po wia -

da nia si% (prze ja wy sta tu su i miej sca). Szu ka j&c ko go#
w In ter ne cie, po dej mu je my wst%p n& de cy zj% w opar ciu o ska -

te go ry zo wa ne wy po wie dzi wy bra ne przez tam t& oso b%. Wia -

do mo jed nak, jak bar dzo ta ki spo sób opi sy wa nia sa me go sie -

bie jest nie ade kwat ny. Do strzec mo$ na i to, $e wy bie ra ne s&
stwier dze nia za prze cza j& ce so bie na wza jem. S& te$ wy bo ry na -

rzu ca j& ce si%, na przy k!ad „mi !y”, „za dba ny”, „z po czu ciem

hu mo ru”. Nie ma ta kich cech jak wul gar ny, k!ó tli wy, ma !o in -

te li gent ny, nie szcze ry, bo i tak nikt by ich nie wy bra! ina czej,

jak przez $art. W#ród za in te re so wa( cz% sto wy st% pu je „fit ness”,

„p!y wa nie”, „bie ga nie”, jak by #my by li na ro dem wy bit nie wy -

spor to wa nym. To$, gdy by wszy scy za in te re so wa ni p!y wa niem

wsko czy li do na szych ba se nów, nie po zo sta !o by tam ju$ miej -

sca na wo d%. Du $y jest te$ pro cent osób in te re su j& cych si% ope -

r&, ope ret k&. Gdy by ob li czy" licz b% wi dzów tych in sty tu cji i po -

rów na" z licz b& ta kich wy bo rów, oka za !o by si%, $e nie tyl ko

by wal cy, ale te$ wszy scy cz!on ko wie chó rów, ba le tów i or kiestr

szu ka j& $y cio wych part ne rów w In ter ne cie. No do brze, wiem,

tro ch% prze sa dzi !em, mo$ na ko cha" ba let i ni gdy nie wi dzie"
go na $y wo, nie mniej upie ra" si% b% d%, $e ma my tu do czy -

nie nia z do wol no #ci&, a wr%cz lo so wo #ci& wy bo rów. Za tem fak -

tycz nie nie wie le wie my o wy bra nej oso bie. Nie ma my mo$ -
li wo #ci przyj rze nia jej si% w cza sie, za nim zo sta nie przez nas

wy ró$ nio na. Zna my wy !&cz nie wy kre owa n& przez na sze go in -

ter lo ku to ra „po sta"” (…).

Jest jesz cze je den próg, próg wza jem ne go ro zu mie nia, bar -

dzo wa$ ny wo bec w grun cie rze czy s!a bej na szej umie j%t no -

#ci cel ne go for mu !o wa nia my #li, wo bec ope ro wa nia ogól ni -

ka mi, skró ta mi, sche ma ta mi. Za wsze w ta kich przy pad kach

przy cho dz& mi na my#l sy tu acje, w któ rych m!o dzi lu dzie opo -

wia da j& so bie fil my. Wy gl& da to mniej wi% cej tak: „Wie cie,

wte dy ten z t& tam po szed! i by !y nie z!e ja ja, jak si% zja wi! tam -

ten, $e by si% za to wszyst ko, ro zu mie cie...”. Je $e li ogl& da li -

#cie wcze #niej film, po tra fi cie so bie od two rzy" mniej wi% cej

fa bu !%, je $e li nie, nie da ne wam b% dzie zo rien to wa" si%, o czym

mo wa. W in nych gru pach spo !ecz nych na tu ral n& for m& roz -

mo wy jest ob ra ca nie kil ko ma wy ra za mi z do da niem przed -

rost ków i przy rost ków, co z po wo dze niem, jak si% wy da je, wy -

star cza do ko niecz ne go opi su rze czy wi sto #ci. Nie b% d% tu taj

przy ta cza! wspo mnia nych wy ra zów, bo nie tyl ko ja, ale

i czcion ka mo $e my si% za czer wie ni" ze wsty du.

W tym mo men cie gru py mie sza j& si%, a ka$ da ma swo iste

po j% cia pod sta wia ne pod ogól ni ki, któ ry mi si% ope ru je w roz -

mo wach pi sa nych. To jest ta ka sy tu acja jak w przy pad ku „so -

li dar no #ci”. S!o wo ni by jed no znacz ne, mo$ li we do zde fi nio -

wa nia. W pew nym mo men cie po rwa !o wie le mi lio nów. Ale

by! to mo ment, w któ rym nie za sta na wia li #my si% wszy scy

nad nim. Brzmia !o do brze. A kie dy ka$ dy si% za cz&! za sta na -

wia", wie lo mi lio no wy zwi& zek za wo do wy stop nia! do wiel -

ko #ci ja kiej# mar gi ne so wej or ga ni za cji.

Ko lej nym utrud nie niem jest ko niecz no#" u$y wa nia kla wia -

tu ry. U$yt kow nik mu si na d!u$ sze mo men ty ode rwa" uwa g%
od roz mów cy, aby za j&" si% za pi sy wa niem swych wy po wie -

dzi. Wy po wie dzi obu stron nie s& for mu !o wa ne na prze mien -

nie, ale w tem pie od sie bie za le$ nym tyl ko w pew nym, ogra -

ni czo nym stop niu (…). My pi sze my, w tym cza sie roz mów ca

pi sze swo je zda nie. Krót ko mó wi&c, za nim zd& $y my us!y sze"
cu dze py ta nie, za da je my ju$ w!a sne. Gdy na sza my#l jest nie -

co d!u$ sza, ci& gnie my j& rów no le gle do na sze go roz mów cy,

któ ry kon ty nu uje prze ka zy wa nie nam swych w!a snych idei.

Zda rza si% na wet tak, $e pro wa dzi my dwa od r%b ne ci& gi my -

#lo we z nie wiel ki mi od nie sie nia mi po mi% dzy ni mi.

Ko niecz no#" szyb kie go pi sa nia zmu sza nas do uprasz cza -

nia j% zy ka, wy mu sza skró ty, opusz cza nie wiel kich li ter, in -

ter punk cji, zna ków idio gra ficz nych. By" mo $e w tym kie run -

ku b% dzie zmie rza! nasz j% zyk, wo bec co raz po wszech niej szej

ko mu ni ka cji in ter ne to wej. Ale te po mi ni% cia jak $e cz% sto za -

ciem nia j& sa m& my#l.
S& jesz cze in ne od mien no #ci (…). Pierw sza, o do#" wa$ nych

kon se kwen cjach, to ta, $e po przez In ter net na wi& zy wa ny jest

cz% sto rów no le gle ca !y sze reg zna jo mo #ci, gdy w spo sób tra -

dy cyj ny do#" po wszech ne by !o i w pew nym stop niu do dzi -

siaj jest, za w% $e nie ich kr% gu. Do cze go to mo $e pro wa dzi"?
Do usta le nia si% ten den cji do po zna nia po wierz chow ne go part -

ne ra. To jed no, a dru gie ) to ob ni $e nie si% pro gu za nie cha nia.

Jesz cze funk cjo nu je w kul tu rze ta my#l, $e mi !o#" to nie chwi -

lo we unie sie nie, ale ja ki# zwi& zek, w któ rym by wa j& mo men -

ty lep sze i gor sze, w któ rym mo$ na si% nie zga dza" ze so b&
i spie ra". To wszyst ko nie ozna cza od ra zu wy czer pa nia si% pod -

staw zwi&z ku emo cjo nal ne go, a wr%cz po ko na nie ta kich

trud no #ci jesz cze bar dziej po tra fi part ne rów przy bli $y". Ina -

czej jest w zna jo mo #ciach in ter ne to wych. Jed ne zna jo mo #ci

za rzu ca ne s& tu cz% sto dla in nych. Pro ble my z part ne rem re -

la cji po ko ny wa ne s& naj cz% #ciej nie przez pró b% zro zu mie nia

i roz wi& za nia, ale przez za rzu ce nie. Part ner zna czy mniej, bo -

wiem cze ka na nas li sta kil ku set ty si% cy in nych do st%p nych.

Ale in ni czy ni& do k!ad nie to sa mo z na mi. Sta je my si% na gle

pro duk ta mi, któ re trze ba umie" za re ko men do wa", osob ni ka -

mi pi%k ny mi, bez kon flik to wy mi, su per m%$ czy zna mi, nad ko -

bie ta mi o bo skich cia !ach i wszel kich po $& da nych za le tach. Po -

ka zy wa nie swo ich ma sek nie jest ni czym zdro$ nym, na co dzie(
to czy ni my, ale ta na sza no wa ma ska na bie ra cech bo ha te rów

naj gor szych my dla nych oper (…).

!

...po przez In ter net na wi! zy wa ny jest cz" -
sto rów no le gle ca #y sze reg zna jo mo $ci, gdy
w spo sób tra dy cyj ny do$% po wszech ne by #o
i w pew nym stop niu do dzi siaj jest, za w" &e -
nie ich kr" gu. Do cze go to mo &e pro wa dzi%?
Do usta le nia si" ten den cji do po zna nia po -
wierz chow ne go part ne ra. To jed no, a dru gie
' to ob ni &e nie si" pro gu za nie cha nia.

MI RO S(AW ORZE CHOW SKI – Fi lo zof, ma larz, pro za ik, ese -

ista, twór ca Lek kie go Te atru Prze no #ne go dzia !a j& ce go przy Cho -

rzow skim Cen trum Kul tu ry, au tor sce na riu szy dla te go$ te atru.
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Kana!ami 
po "l#sku
Ka na! Od ra – Du naj, Ka na! "l# -

ski, ma gi stra la Wi s!a – San 
– Dniestr… Te trzy ka na !y ma j#
wspól n# ce ch$: ni gdy nie po wsta !y,
cho% na ich te mat na pi sa no ju& ca -
!e to my ksi# &ek i jesz cze wi$ cej pu -
bli ka cji pra so wych. Hi sto ria tych
nie zre ali zo wa nych in we sty cji si$ -
ga XIX wie ku, kie dy to Au stro -
-W$ gry, przy wspó! udzia le Nie -
miec, pla no wa !y stwo rzy% sie%
au to strad wod nych opla ta j# cych Eu -
ro p$ "rod ko w#. Od po wied ni# usta -
w$, usta na wia j# c# dwu dzie sto let ni
pro gram in we sty cyj ny, au stro -w$ -
gier ski par la ment przy j#! w 1901 ro -
ku, a wkrót ce po tem roz po cz$ !y si$
pierw sze pra ce przy go to waw cze.
Nie wy sz!o – re ali za cj$ tych am bit -
nych pla nów prze rwa! wy buch wiel -
kiej woj ny. Dzi', po po nad stu la tach
od tych wy da rze(, daw ne pro jek ty
znów ma j# szan s$ na re ali za cj$:
tym ra zem dzi$ ki Unii Eu ro pej -

skiej, któ ra moc no sta wia na roz wój
&e glu gi. 

Hi sto rycz ne au to stra dy

Wdaw nych cza sach to w!a 'nie
rze ki by !y naj wa& niej szy mi szla -

ka mi trans por to wy mi, umo& li wia j# cy -
mi roz wój han dlu i rze mio s!a. To
mi$ dzy in ny mi dla te go wi$k szo'%
're dnio wiecz nych miast i osad by !a lo -
ko wa na nad rze k#, któ ra spe! nia !a
ró& no ra kie funk cje: za pew nia !a do st$p
wo dy pit nej i go spo dar czej, chro ni !a
przed wro ga mi i umo& li wia !a !#cz no'%
ze 'wia tem. W Pol sce naj wa& niej sz#
ar te ri# by !a oczy wi 'cie Wi s!a, nad któ -
r# zlo ka li zo wa ne by !y klu czo we dla
Rzecz po spo li tej o'rod ki: Kra ków,
San do mierz, War sza wa, P!ock, To ru(
i oczy wi 'cie Gda(sk. 

Ten ostat ni, cho% przez d!u gie la ta
by! wol nym mia stem lub znaj do wa!
si$ pod pa no wa niem nie miec kim,

ode gra! ogrom n# ro l$ w roz wo ju sta -
ro pol skiej go spo dar ki. To w gda( skim
por cie od by wa! si$ prze !a du nek naj -
wa& niej szych to wa rów eks por to wych
daw nej Rzecz po spo li tej: zbo &a, so li
z wie lic kich ko pal ni, a w cza sach no -
wo &yt nych – 'l# skie go w$ gla. Gdy by
nie ma gi stra la trans por to wa w po sta -
ci rze ki Wi s!y, Rzecz po spo li ta ni gdy
nie osi# gn$ !a by ta kiej po t$ gi, ja k# by -
!a w cza sach Ja giel lo nów – kon ne po -
wo zy nie by !y by w sta nie za st# pi% wi -
'la nych ga la rów, a bez wy mia ny
han dlo wej na sza go spo dar ka upa d!a -
by na d!u go przed roz bio ra mi.

Re wo lu cja prze my s!o wa ozna cza !a
z jed nej stro ny do dat ko wy wzrost
zna cze nia trans por tu wod ne go, a z dru -
giej – ko niecz no'% kon ku ro wa nia
z b!y ska wicz nie roz wi ja j# c# si$ ko le -
j#. Wraz z roz wo jem miast i prze my -
s!u nie zb$d ne by !o uspraw nie nie trans -
por tu, dla te go te& wiek XIX ozna cza!
roz kwit bu dow nic twa hy dro tech nicz -

JAKUB 
)OGINOW 
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ne go. Przy czym pierw sze am bit ne
pro jek ty dróg wod nych po ja wia !y si"
ju# w wie ku XVIII, rów nie# w na szej
cz" $ci Eu ro py. Sie% ka na !ów na Ma -
zu rach, Ka na! Au gu stow ski, Ka na!
Kró lew ski !& cz& cy Dniepr z Bu giem,
wresz cie ka na !y le #& ce na te re nie
'l& ska – to wszyst ko efekt tam tych,
przy ja znych dla #e glu gi cza sów.

Dzi$ wie le ze zbu do wa nych
w XIX wie ku ka na !ów jest zbyt w& -
skich i p!yt kich, by mo g!y s!u #y% #e -
glu dze to wa ro wej. Zmie ni !y si" cza -
sy i re alia – wzro s!y roz mia ry
stat ków i ba rek rzecz nych, wzro s!o
te# zna cze nie szyb ko $ci prze wo zu.
Tym nie mniej, za byt ko we ka na !y,
któ re sto kil ka dzie si&t lat te mu s!u -
#y !y trans por to wi to wa rów, zy sku j&
dzi$ dru gie #y cie – sta j& si" atrak cj&
tu ry stycz n&, s!u #& re kre acji i spor tom
wod nym.

!e glu ga po wra ca

Podru giej woj nie $wia to wej przy -
szed! okres za ch!y $ni" cia si"

mo to ry za cj&, po cz&t ko wo bez ogl& da -
nia si" na $ro do wi sko na tu ral ne. Prio -
ry te tem by !y au to stra dy i wie lu oso -
bom wy da wa !o si", #e #e glu ga
$ród l& do wa to prze #y tek. W wie lu kra -
jach, w tym w Pol sce, trans port rzecz -
ny prak tycz nie za mar!. Co praw da
w cza sach PRL #e glu ga po Wi $le, Od -
rze i kil ku in nych dro gach wod nych
by !a wy ko rzy sty wa na, ale prak tycz nie
nie in we sto wa no w utrzy ma nie i roz -
wój in fra struk tu ry hy dro tech nicz nej,
nie od na wia no flo ty stat ków rzecz -
nych. Efekt: wa run ki na wi ga cyj ne
na rze kach i ka na !ach sta wa !y si" co -
raz gor sze, Wi s!a ule g!a wtór ne mu
zdzi cze niu, po ja wi !y si" przy tym
!ad nie wy gl& da j& ce, ale nie bez piecz -
ne dla #e glu gi p!y ci zny, wy spy i za ro -
$la. Po dob nie z por ta mi rzecz ny mi: po -
zba wio ne in we sty cji, stop nio wo
za cz" !y przy po mi na% obiek ty #yw cem
wzi" te z fil mów apo ka lip tycz nych. To
sa mo mo# na po wie dzie% o kom plet -
nie wy eks plo ato wa nych bar kach i ho -
low ni kach – te, któ re jesz cze p!y wa -
j& po pol skich rze kach, li cz& so bie
po kil ka dzie si&t lat i trud no je na zwa%
ina czej, ni# ku p& z!o mu.

To wszyst ko spra wia, #e ob raz spo -
!ecz ny #e glu gi $ród l& do wej ko ja rzy si"
w Pol sce ze wszyst kim, tyl ko nie
z no wo cze sno $ci& i eko lo gi&. Zu pe! -
nie ina czej jest na Za cho dzie, gdzie
po wo jen ne w!a dze mi mo po cz&t ko we -
go za ch!y $ni" cia si" au to stra da mi,
nie za prze sta !y in we sty cji w dro gi
wod ne. Wr"cz prze ciw nie: w kra jach
ów cze sne go EWG szyb ko do strze #o -
no, #e nad mier ny roz wój mo to ry za cji
pro wa dzi do ni k&d, a bu do wa no wych
au to strad i za be to no wa nie ka# de go ka -

wa! ka prze strze ni par kin ga mi wca le
nie zmniej sza kor ków. St&d te#, wraz
z po ja wie niem si" ru chów eko lo gicz -
nych, na sta !o d& #e nie do zmniej sza nia
zna cze nia trans por tu sa mo cho do we -
go po przez roz wój bar dziej przy ja znej
$ro do wi sku ko lei i #e glu gi. 

De cy du j& ce zna cze nie ma fakt, #e
je den sta tek rzecz ny mo #e prze wie(%
ty le !a dun ku, co kil ka dzie si&t ci" #a ró -
wek – st&d te# roz wój #e glu gi zna cz& -
co zmniej sza za t!o cze nie na szych
dróg, a tym sa mym po pra wia bez pie -
cze) stwo i kom fort jaz dy kie row -
ców. Mniej sza ilo$% TIR -ów ozna cza
te# wi"k sz& #y wot no$% dróg – a wi"c
mniej sze na k!a dy na ich re mon ty
i mo der ni za cj" (in fra struk tu ra hy dro -
tech nicz na jest dro ga w bu do wie, ale
zu #y wa si" du #o wol niej, ni# dro gi ko -
!o we i ko lej). Nie mniej wa# ne s& kwe -
stie kli ma tycz ne: prze wie zie nie to ny
!a dun ku stat kiem ozna cza a# pi" cio -
krot nie mniej sz& emi sj" dwu tlen ku
w" gla i spa lin, ni# w przy pad ku trans -
por tu dro go we go.

Bia "a pla ma

Je $li spoj rze% na eu ro pej sk& ma p"
dróg wod nych, od ra zu rzu ci si"

w oczy do$% po ka( nych roz mia rów
bia !a pla ma, gdzie #e glow nych szla -
ków prak tycz nie nie ma. Ta bia !a pla -
ma – to Pol ska. Nasz kraj ja ko je dy -
ny w tej cz" $ci Eu ro py nie pod pi sa!
klu czo we go do ku men tu, któ ry re gu -
lu je kwe stie #e glu gi $ród l& do wej 
– kon wen cji AGN. Kon wen cja usta -
na wia sie% mi" dzy na ro do wych dróg
wod nych eu ro pej skie go zna cze nia
(obec nych i po stu lo wa nych), spo $ród
któ rych czte ry prze bie ga j& przez
nasz kraj: E30 (Od ra wraz z pla no -
wa nym ka na !em Od ra – Du naj),
E40 (Ba! tyk – Wi s!a – Dniepr – Mo -
rze Czar ne), E70 (z Nie miec, przez
Od r", War t", do Wi s!y i Za le wu Wi -
$la ne go) oraz E89 (Od ra – Wag – Du -
naj).

Wy mie nio ne po !& cze nia s& klu czo -
we dla spój no $ci eu ro pej skie go sys te -
mu dróg wod nych. Roz wi ni" ta sie% #e -
glow nych rzek i ka na !ów znaj du je si"
nie tyl ko na za chód od nas, ale tak #e
u na szych po !u dnio wych i wschod nich
s& sia dów. Pol ska jest na to miast bra ku -
j& cym !&cz ni kiem mi" dzy ni mi – mo -
wa tu zw!asz cza o ka na !ach Od -
ra – Du naj (w obu wa rian tach:
cze skim i s!o wac kim) oraz o po !& cze -
niu Wi s!a – Bug – Dniepr. 

Spo $ród po stu lo wa nych przez spe -
cja li stów in we sty cji, do$% spo re zna -
cze nie ma j& ka na !y le #& ce w ca !o $ci
lub cz" $ci na te ry to rium 'l& ska. Mo -
wa o Ka na le 'l& skim, !& cz& cym Od -
r" z Wi s!& w re jo nie O$wi" ci mia oraz
o ka na !ach Od ra – Mo ra wa – Du naj

i Od ra – Wag – Du naj, ze wspól nym
od cin kiem na te ry to rium pol skie go
i cze skie go 'l& ska.

Ka na" Od ra – Du naj

Opo !& cze niu Od ry z Du na jem bar -
dzo po wa# nie mó wi !o si" ju#

w cza sach Fran cisz ka Jó ze fa, a na po -
cz&t ku XX wie ku pro jekt ten za cz" to
na wet re ali zo wa%. Sta !o si" tak dzi" -
ki wspo mnia nej na wst" pie s!a wet nej
usta wie Au stro -W" gier o bu do wie
sie ci dróg wod nych ce sar stwa, przy -
j" tej w 1901 ro ku mi" dzy in ny mi
dzi" ki lob bin go wi pol skich po s!ów
do wie de) skie go par la men tu. Pro -
gram in we sty cyj ny by! prze wi dzia ny
na la ta 1901-1921 i gdy by nie wy buch
woj ny i roz pad pa) stwa Habs bur -
gów, dzi$ mo gli by $my po p!y n&% so bie
do Wied nia wy god nym stat kiem tu ry -
stycz nym lub jach tem mo to ro wym.

Na ma cal nym efek tem wspo mnia nej
usta wy jest kil ku ki lo me tro wy od ci nek
ka na !u na wschod nich przed mie $ciach
Wied nia. Na pla nie mia sta wid nie je on
w!a $nie pod na zw& Do nau -Oder Ka -
nal, cho cia# tak na praw d" pro wa dzi
do ni k&d i ko rzy sta j& z nie go wy !&cz -
nie ka ja ka rze.

Do idei po !& cze nia Od ry z Du na jem,
ale w in nym wa rian cie ni# to pro po -
no wa li Habs bur go wie, na po cz&t ku
lat 90. po wró ci !a nie pod le g!a S!o wa -
cja. Przy j" to wów czas obo wi& zu j& c&
do dzi$ stra te gi" roz wo ju trans por tu,
obej mu j& c& pro jekt in we sty cyj ny o na -
zwie „U#e glo wie nie dro gi wod nej
Wa gu wraz z dal szym po !& cze niem
z Od r&”. Za da nie mo #e si" wy da wa%
nie re al nym i zbyt me ga lo ma) skim, ale
tak na praw d" wi"k szo$% prac in we sty -
cyj nych wy ko na no ju# wcze -
$niej – w cza sach przed wo jen nej Cze -
cho s!o wa cji, a na st"p nie w ra mach
hi tle row skie go pa) stwa s!o wac kie -
go oraz w cza sach ko mu ni stycz nych.
W ci& gu tych kil ku dzie si" cio le ci
(od lat 30. po la ta 70.) stwo rzo no Ka -
ska d" Wa gu, w sk!ad któ rej wcho dzi
kil ka na $cie stop ni wod nych i sztucz -
nych je zior, wraz z in fra struk tu r& hy -
dro tech nicz n&. In we sty cje te by !y
jed nak re ali zo wa ne g!ów nie z my $l&
o ener ge ty ce wod nej i za opa trze niu
w wo d", st&d te# obec nie ko niecz ne
jest zbu do wa nie $luz, prze bu do wa
mo stów tak aby zmie $ci !y si" pod ni -
mi stat ki oraz po sze rze nie i po g!" bie -
nie w nie któ rych miej scach ko ry ta
rze ki.

Obec nie Wag jest #e glow ny od je -
go uj $cia do Du na ju w Ko mar nie
(gdzie znaj du je si" do$% spo ry port
rzecz ny) a# do miej sco wo $ci Se red
w $rod ko wym bie gu rze ki. We d!ug
obo wi& zu j& ce go har mo no gra mu (któ -
ry jed nak jest re ali zo wa ny z kil ku let -
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nim opó! nie niem), do 2020 ro ku stat -
ki ma j" do p#y wa$ do %y li ny, któ ra
dzi& ki te mu sta nie si& wa' nym cen -
trum lo gi stycz nym, ob s#u gu j" cym
wy mia n& han dlo w" m.in. z Pol -
sk" – a zw#asz cza ze znaj du j" cym si&
nie opo dal (l" skiem. I wresz cie, w la -
tach 2025 – 35 ma by$ zbu do wa ny
naj trud niej szy, stu ki lo me tro wy od ci -
nek ka na #u mi& dzy %y li n" a cze skim
Bo hu mi nem, prze bie ga j" cy przez ob -
szar Be ski dów. Wy ma ga$ on b& dzie
po ko na nia do)$ spo rej ró' ni cy wy so -
ko )ci, st"d te' za pla no wa no zbu do wa -
nie do)$ cie ka wej in we sty cji hy dro -
tech nicz nej – tu ne lu 'e glu go we go
pod Prze #& cz" Ja b#on kow sk".

Nie za le' nie od te go, od kil ku lat
swój wa riant po #" cze nia Od ry z Du -
na jem chc" zre ali zo wa$ Cze si. Cze ski
pro jekt nie mal wprost na wi" zu je
do sta rych habs bur skich pla nów i jest
mniej skom pli ko wa ny tech nicz nie.
W od ró' nie niu od wa rian tu s#o wac kie -
go, nie ma tu po trze by po ko na nia a'
tak du 'ych ró' nic wy so ko )ci, pla no -
wa ny ka na# prze bie ga przez te re ny ni -
zin ne i nie wiel kie wy 'y ny na Mo ra -
wach. Pro jekt, zna ny ja ko DOL
(Du naj – Od ra – *a ba) na bra# przy -
spie sze nia w ze sz#ym ro ku, wraz
z ob j& ciem po sa dy przez pre zy den ta
Mi lo+a Ze ma na, któ ry jest je go go r" -
cym zwo len ni kiem. Oba wa rian ty
ka na #u #" cz" si& ze so b" w re jo nie Bo -
hu mi na, a dal sza tra sa tej ma gi stra li
pro wa dzi pol skim od cin kiem Od ry a'
do por tów mor skich w Szcze ci nie
i (wi no uj )ciu.

Ka na! "l# ski

Niemniej wa' nym pro jek tem jest
Ka na# (l" ski, któ re go re ali za -

cj& pla no wa no ju' w cza sach Edwar -
da Gier ka. Ka na# ma po #" czy$ gór n"
Od r& z gór n" Wi s#" i we d#ug wy ko na -
nych do tych czas pro jek tów ma prze bie -
ga$ na po #u dnie od aglo me ra cji gór no -
)l" skiej. W cza sach PRL pro jekt ten
wraz z Cen tral nym Por tem W& glo wym
w Ty chach mia# by$ ko lej n" ze sztan -
da ro wych gier kow skich in we sty cji.
Nie wy sz#o – wy ko na no co praw da pra -
ce pro jek to we, ale za nim do sz#o do re -
ali za cji, na sta# Stan Wo jen ny, a wraz
z nim – smut ne, kry zy so we la ta 80.

Dzi) pro jekt Ka na #u (l" skie go bar -
dzo ak tyw nie lan su j" ma #o pol scy 'e -
glu gow cy. Wi" 'e si& to z fak tem, i'
Gór na Wi s#a mi& dzy O)wi& ci miem
a No w" Hu t" ju' dzi) jest 'e glow n"
dro g" wod n" – jed n" z nie wie lu
w Pol sce. Ale co z te go, sko ro jest to
dro ga )le pa, nie po #" czo na ze )wia tem.
Ta kim bra ku j" cym #"cz ni kiem jest
w#a )nie pla no wa ny Ka na# (l" ski, któ -
ry dzi) ma szan s& na re ali za cj& za spra -
w" )rod ków unij nych. 

Co praw da pa ra me try na wi ga cyj ne
Od ry rów nie' po zo sta wia j" wie le
do 'y cze nia, ale tym nie mniej ju' dzi)
jest to 'e glow na rze ka, któ r" mo' na
do sta$ si& do Nie miec, a stam -
t"d – do ca #ej Eu ro py Za chod niej. 
A je )li wraz z Ka na #em (l" skim po -
wsta# by opi sa ny wcze )niej ka na# Od -
ra – Du naj (w s#o wac kim lub cze skim
wa rian cie), (l"sk sta# by si& wa' nym
eu ro pej skim w& z#em 'e glu go wym
z do st& pem do por tów trzech mórz:
Ba# tyc kie go, Pó# noc ne go i Czar ne go.
A przy oka zji, 'e glu go we okno
na )wiat zy ska# by te' Kra ków.

Stat kiem na pi wo do Kra ko wa

Prze ci&t ne mu Po la ko wi trud no jest
do strzec na ma cal ne ko rzy )ci, któ -

re móg# by on od czu$ dzi& ki po wsta -
niu opi sa nych wy 'ej dróg wod -
nych. I nic dziw ne go: z no wo cze snych
au to strad czy szyb kiej ko lei mo 'e
sko rzy sta$ ka' dy przy s#o wio wy Ko -
wal ski, ale ju' trans port to wa rów
stat kiem wy da je si& by$ pew n" abs -
trak cj". 

Ko rzy )ci z ist nie nia spraw nej 'e glu -
gi )ród l" do wej i mor skiej ma j" cha rak -
ter po )red ni: przede wszyst kim ozna -
cza j" one lep sze per spek ty wy dla
in we sto rów (a wi&c miej sca pra cy),
czyst sze po wie trze (stat ki emi tu j"
znacz nie mniej spa lin przy prze wo zie
tej sa mej ilo )ci to wa rów, ni' ci& 'a rów -
ki) oraz ni' sze ce ny w skle pach. Dzie -
je si& tak dla te go, 'e prze wóz to wa rów
wo d" jest bar dzo ta ni – przy za strze -
'e niu, 'e jed no ra zo wo trze ba prze -
wie!$ do)$ spo r" ilo)$ #a dun ków,
a czas trans por tu jest wi&k szy, ni'
w przy pad ku ci& 'a ró wek. Z te go
wzgl& du 'e glu ga )ród l" do wa jest op#a -
cal na wte dy, gdy da si& w ten spo sób
prze wo zi$ to wa ry na d#u' sze od le g#o -
)ci, naj le piej po wy 'ej 300 km. G& sta,
roz wi ni& ta sie$ 'e glow nych rzek i ka -
na #ów spra wia, 'e kosz ty trans por tu
zna cz" co spa da j" i to w#a )nie prze k#a -
da si& na ni' sze ce ny to wa rów w skle -
pach oraz wi&k sz" atrak cyj no)$ da ne -
go ob sza ru (w na szym przy pad ku
(l" ska i oko lic) dla in we sto rów.

Ma #o kto wie, 'e to w#a )nie s" siedz -
two 'e glow nej dro gi wod nej Wa gu
prze s" dzi #o w la tach 2000-2006 o tym,
'e mi& dzy na ro do we kon cer ny (g#ów -
nie sa mo cho do we) wy bie ra #y s#o -
wac kie Po wa 'e na miej sce swo ich in -
we sty cji. War to przy po mnie$, 'e ten
s#o wac ki re gion kon ku ro wa# wów czas
o in we sto rów m.in. ze (l" skiem,
a tak 'e z lo ka li za cja mi z Czech i W& -
gier. Wa run ki ofe ro wa ne in we sto rom
przez wszyst kie kra je wy szeh radz kie
by #y po dob ne, ale tyl ko S#o wa cja
mo g#a za pew ni$, 'e in we sto rzy b& d"
mo gli ko rzy sta$ z ta nie go trans por tu

su row ców i go to wych wy ro bów dro -
g" wod n". A to oka za #o si& na ty le
istot nym ele men tem w kal ku la cji
kosz tów i przy cho dów pla no wa nej in -
we sty cji, 'e osta tecz nie prze wa 'y #o
o wy bo rze s#o wac kiej lo ka li za cji.

Ale 'e glu ga )ród l" do wa to nie tyl -
ko prze wóz to wa rów. O tym, 'e stat -
ki pa sa 'er skie mo g" by$ nie tyl ko
atrak cj" tu ry stycz n", ale tak 'e nor mal -
nym )rod kiem ko mu ni ka cji pu blicz -
nej, )wiad czy przy k#ad wo do lo tów
kur su j" cych mi& dzy Bra ty s#a w"
a Wied niem. Stat ki po ko nu j" 60-ki lo -
me tro wy od ci nek mi& dzy obie ma sto -
li ca mi w ci" gu pó# to rej go dzi ny,
a wi&c tyl ko o pó# go dzi ny d#u 'ej, ni'
wy no si czas prze jaz du po ci" giem lub
au to bu sem. W prak ty ce jed nak sta tek
wy gry wa, gdy' por ty pa sa 'er skie
znaj du j" si& w sa mym cen trum Bra -
ty s#a wy i Wied nia, pod czas gdy do obu
dwor ców ko le jo wych i au to bu so wych
trze ba do je cha$ kil ka ki lo me trów, co
zaj mu je do dat ko wo 15-20 mi nut. Nic
dziw ne go, 'e oprócz tu ry stów, na stat -
kach tych spo tka my tak 'e biz nes me -
nów w gar ni tu rach i z lap to pa mi,
któ rzy do cie ra j" tym )rod kiem trans -
por tu do pra cy czy na spo tka nie biz -
ne so we w s" sied niej sto li cy.

Pro jekt Ka na #u (l" skie go ma do)$
spo re po par cie w)ród sa mo rz" dow ców
obu Sej mi ków: (l" skie go i Ma #o pol -
skie go. Czas na re ali za cj& ta kiej in we -
sty cji jest wr&cz ide al ny: to ostat ni mo -
ment, by apli ko wa$ o )rod ki unij ne
na ten cel. Je )li si& uda, by$ mo 'e
za dzie si&$ lat wo do lo ty ta kie jak te
na Du na ju po ja wi" si& na Ka na le
(l" skim i Gór nej Wi )le, sta no wi"c
atrak cyj n" kon ku ren cj& dla prze jaz -
dów sa mo cho dem lub po ci" giem. Po -
dró' stat kiem ze (l" ska do Kra ko wa
w ci" gu dwóch go dzin, z przy stan kiem
ko, co wym pod sa mym Wa we lem 
– kto wie, mo 'e za kil ka na )cie lat ta -
ka per spek ty wa sta nie si& na sz" co -
dzien no )ci".

!

Ja kub $o gi now – z wy kszta# ce nia
ma gi ster in 'y nier to wa ro znaw stwa,
z za wo du i za mi #o wa nia dzien ni karz.
Od 2010 ro ku sta #y wspó# pra cow nik
mie si&cz ni ka „Kra ków”, od 2006 ro -
ku – pol ski ko re spon dent ki jow skie -
go ty go dni ka „Dzer ka #o Ty' nia”. Pro -
wa dzi por tal www.por teu ro pa.eu
po )wi& co ny kra jom Eu ro py (rod ko wej
(Ukra ina, S#o wa cja, Cze chy, Au stria,
Bia #o ru), W& gry). Za in te re so wa nia
dzien ni kar skie – re la cje pol sko -ukra -
i, skie i pol sko -s#o wac kie, po li ty ka,
kul tu ra i j& zy ki kra jów )rod ko wo eu -
ro pej skich, ochro na )ro do wi ska, go -
spo dar ka mor ska i 'e glu ga )ród l" do -
wa. Uro dzo ny w 1981 we Wro c#a wiu,
miesz ka w Kra ko wie.
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Kry zys

w !wie cie

i !wiat

w kry zy sie

• Ob li cza kry zy su 

i kry zy so wa na rze czo na

Od wie lu de kad jed nym z klu czo -

wych po j"# pu blicz nej de ba ty sta$
si" ter min „kry zys”. Zja wi sko i jed -

no cze !nie pro ces o uni wer sal nym,

po wszech nym, cha rak te rze. Mó wi -

my bo wiem o kry zy sach fi nan so -

wych czy sze rzej eko no micz nych,

po li tycz nych, eko lo gicz nych, spo -

$ecz nych, zwi% za nych w eks pan sj%
nie któ rych cho rób, za gro &e niem

epi de mi% czy na wet pan de mi%. Go -

r%cz ka krwo tocz na i eks pan sja wi -

ru sa Ebo la w Afry ce Za chod niej

jest tu taj do brym te go przy k$a -

dem. Kry zys no to wa ny jest w spo -

$ecz no !ciach lo kal nych, zbio ro -

wo !ciach re gio nal nych, w ska li

po szcze gól nych kon ty nen tów

i wresz cie w wy mia rze glo bal -

nym. Kry zy sem do tkni" te s% tak

fun da men tal ne gru py i in sty tu cje

ta kie jak ro dzi na czy ma$ &e' stwo.

Nie omi ja on tak &e in sty tu cji i po -

szcze gól nych dys cy plin na uko -

wych, by tyl ko wspo mnie# o kry -

zy sie so cjo lo gii czy na uk hu ma ni -

stycz nych. Kry zys nas wszech -

ogar nia cho cia& to wa rzy sz% mu

nie mal za wsze prze ciw dzia $a nia

spo $ecz ne, sa mo rzut ne, &y wio $o we

czy w ko' cu zor ga ni zo wa ne i le piej

lub go rzej za pla no wa ne. War to

przy oka zji przy po mnie#, &e o kry -

zy so wej na rze czo nej !pie wa od po -

nad trzy dzie stu lat ze spó$ La dy

Pank.

• Re mi ni scen cje wiel kie go 

kry zy su

Mo& na za tem bez cie nia prze sa -

dy stwier dzi#, &e &y je my w spo $e -

cze' stwach ci% g$e go kry zy su, któ -

ry mo dy fi ku je ich funk cjo no wa nie

i rzad ko, na szcz" !cie, je uni ce stwia.

Kry zys spo $ecz nie zo sta$ oswo jo ny

cho# nie któ re je go kon se kwen cje

po zo sta n% na sta $e w zbio ro wej

pa mi" ci. Z ca $% pew no !ci% na kar -

tach wszyst kich pod r"cz ni ków hi -

sto rii za go !ci$ naj wi"k szy w mi nio -

nym stu le ciu kry zys go spo dar czy

za ini cjo wa ny kra chem na gie$ dzie

no wo jor skiej w pa( dzier ni ku 1929

ro ku. Ob j%$ on swo im za si" giem nie

tyl ko Sta ny Zjed no czo ne, ale

wszyst kie nie mal pa' stwa !wia ta,

mi" dzy wo jen nej Pol ski nie omi ja -

j%c. Kil ka, czy na wet kil ka na !cie, lat

trwa $a od bu do wa ryn ków pra cy,

za ufa nia do in sty tu cji fi nan so wych,

w tym ban ków i gie$ dy, od no wie nie

do brych prak tyk w pa' stwo wych

i pry wat nych przed si" bior stwach.

• Fran ko wi cze i kry zys

Wie lu ba da czy i ana li ty ków do -

szu ku je si" da le ko id% cych, struk tu ral -

nych, po do bie'stw mi" dzy kry zy -

sem z 1929 ro ku, a tymi zja wi ska mi

i pro ce sa mi ma j% cy mi po cz%t ko wo

miej sce w Sta nach Zjed no czo nych nie -

mal osiem dzie si%t lat pó( niej. Sym bo -

licz nym i po ru sza j% cym ak tem te go

no we go kry zy su glo bal ne go by$ upa -

dek czwar te go co do wiel ko !ci ban ku

in we sty cyj ne go USA – Leh man Bro -

thers. Skut ki kry zy su mia $y glo bal ny

cha rak ter i do tkn" $y rów nie& kre dy to -

bior ców w RP, zw$asz cza tych, któ rzy

za ci% gn" li kre dy ty hi po tecz ne w wa -

lu tach ob cych, g$ów nie we fran kach

szwaj car skich. Od wie lu lat ko men to -

wa ny jest rów nie& kry zys w Unii Eu -

ro pej skiej z wa& n% de kla ra cj% pre mie -

ra Wiel kiej Bry ta nii Da vi da Ca me ro -

na, &e je go kraj opu !ci UE je !li ta or -

ga ni za cja nie prze pro wa dzi ra dy kal -

nych re form in sty tu cjo nal nych, fi -

nan so wych czy praw nych. 

• Kry zys i pa! stwo is lam skie

Po ru sza j% cy jest kry zys sy ryj ski,

wy nisz cza j% cy kraj, stwa rza j% cy jed -

no cze !nie mo& li wo !ci eks pan sji ra dy -

kal nych dzia $a czy i bo jow ni ków is -

lam skich, usi $u j% cych bu do wa# no we

struk tu ry pa' stwo we na te ry to rium

Sy rii i Ira ku. Od lat g$" bo kie za in te -

re so wa nie bu dzi kry zys ko re a' ski

i zdu mie wa bez kar no!# rz% dz% cej

na pó$ no cy pó$ wy spu dy na stii Ki mów

i woj sko wej ka ma ry li. Rów nie&
w trans for ma cyj nej Pol sce kry zys

w s$u& bie zdro wia czy – to utes pro -
por tions gard!es – kry zys smo le' ski

s% przed mio tem wie lu po li tycz nych

spo rów, pi kiet i mar szów. Jak wi"c wi -

da# kry zy sy ma j% wie lo wy mia ro wy

cha rak ter i za si"g. Jed ne z nich wp$y -

wa j% na lo sy sys te mu !wia to we go, in -

ne ma j% re gio nal ny czy lo kal ny cha -

rak ter, a jesz cze in ne – do ko nu j% si"
na da le kich mar gi ne sach sys te mu.

Wszak kry zys, im ma nent nie wpi sa ny

w sys tem !wia to wy i wszyst kie je go

ele men ty struk tu ral ne, mo &e mie#
nie tyl ko wie lo wy mia ro we ob li cze, ale

ode gra# ko rzyst n% ro l". Wiel ki kry zys

naf to wy z 1974 ro ku zmu si$ wie le

pa'stw i in sty tu cji do po szu ki wa nia

al ter na tyw nych (ró de$ ener gii, wy mu -

si$ dy stans wo bec nie któ rych pa'stw

OPEC i uzmy s$o wi$ nie bez pie cze' -
stwa uza le& nie nia ener ge tycz ne go. 

• Ka thar sis 

i wy rób cze ko la do po dob ny

Kry zy sy pe$ ni% te& ro l" ka tark tycz -

n% i kom pen sa cyj n%, pro wa dz%c cza -

sa mi do dzia $a' o po jed naw czym

i kon cy lia cyj nym cha rak te rze. Okr% -
g$y Stó$ w Pol sce, je go dy na mi ka i ak -

to rzy, przy wszel kich za strze &e niach,

po ka zu j% jak akt trud nej roz mo wy bu -

do wa# mo &e no w% ja ko!# po li tycz n%
oraz spo $ecz n% w pa' stwie po gr% &o -

nym przez la ta w kry zy sie. Ca $y czas

mam te& w pa mi" ci kry zy so we la ta

osiem dzie si% te mi nio ne go stu le cia.

W jed nym ze skle pów w Ty chach po -

ja wi $y si" w sprze da &y cze ko la dy, ra -

ry tas co si" wten czas zo wie. Sta n% $em

kar nie w mon stru al nej ko lej ce i po bli -

sko dwóch go dzi nach mia $em w r" -
ku dwie ta blicz ki. Mo j% uwa g" przy -

ku$y za pi sy na opa ko wa niu. Pierw szy,

g$o si$ &e mam przed so b% „wy rób cze -

ko la do po dob ny”, a dru gi, pod no si$
kon su menc kie mo ra le. I w kry zy sie nie
da my si" – tak brzmia $a ta nie zwy czaj -

na in skryp cja. 

!
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Te go rocz na edy cja Fe sti wa lu „Gau de Ma -
ter” roz po cz! "a si! w War sza wie

30 kwiet nia utwo rem „Mi ste rium Sta bat
Ma ter” W"od ka Paw li ka, a za ko# czy "a
w Gda# sku 8 ma ja kon cer tem Pol skie go Chó -
ru Ka me ral ne go z oka zji 70. rocz ni cy za ko# -
cze nia II woj ny $wia to wej. Mi! dzy na ro do -
wy, ale  z or ga ni za cyj nym i kon cer to wym
cen trum w Cz! sto cho wie. Fe sti wal otwo rzy"
abp Wa c"aw De po, me tro po li ta cz! sto chow -
ski, któ ry po wie dzia" m.in. – „Bar dzo si! cie -
sz!, %e w ro ku $w. Ja na Paw "a II, $wi! tu j&c
wprost je go 1. rocz ni c! ka no ni za cji, spo ty -
ka my si! tu taj w pi!k nej Ba zy li ce Ja sno gór -
skiej i w to jej pi!k no wpi su je my po raz ko -
lej ny, ju% 25., pi!k no mu zy ki sa kral nej
i $pie wu. Dla te go bar dzo ser decz nie dzi! ku -
j! wszyst kim za to trwa nie i wier no$'. (…)
Wy da je mi si!, %e trzy s"o wa stresz cza j& rów -
nie% na sz& dzi siaj obec no$' i to, co od no si si!
do przy sz"o $ci, to jest ra do$', wdzi!cz no$'
i na dzie ja. I niech one trwa j& w Cz! sto cho -
wie, w ca "ej Pol sce i w Eu ro pie, i w $wie cie”.
Wy j&t ko wy cha rak ter te go rocz nej edy cji
pod kre $li "a te% Ma" go rza ta Zu zan na No -
wak, dy rek tor Fe sti wa lu. 

„25. Mi! dzy na ro do wy Fe sti wal Mu zy ki
Sa kral nej roz po czy na my na Ja snej Gó rze,
w miej scu szcze gól nym, gdzie mu zy ka roz -
brzmie wa od wie ków – mó wi "a wi ta j&c ze -
bra nych pa ni dy rek tor. – Jak przy sta "o na ju -
bi le usz do te go rocz nej edy cji Fe sti wa lu
za pro si li $my wy ko naw ców z naj wy% szej
$wia to wej pó" ki, ale przede wszyst kim za -
pro si li $my wy ko naw ców i twór ców dla
któ rych za rów no kom po zy tor ska twór czo$',
jak i ar ty stycz na ak tyw no$' w mu zy ce sa -
kral nej sta no wi wa% n& cz!$' ich dzia "al no -
$ci. Bo po przez ich twór czo$', po przez ich
ar ty stycz ne wy ko na nia mo %e my ob co wa'
z pi!k nem. Dzi siej szy kon cert in au gu ra cyj -
ny ma te% wy j&t ko we go bo ha te ra, bo wiem je -
go mu zy ka nie tyl ko zbli %a nas do pi!k na, ale
te% do ma je sta tu Bo ga. Pra gn! ser decz nie przy -
wi ta' na sze go ho no ro we go go $cia Fe sti wa lu
pro fe so ra Arvo Pärta”. Wy j&t ko w& oka zj&
do za pro sze nia wy bit ne go es to# skie go kom -
po zy to ra oraz de dy ko wa nia mu kon cer tu in -
au gu ra cyj ne go, któ ry od by" si! 1 ma ja, by" ju -
bi le usz 80. le cia je go uro dzin. W kon cer cie,
z udzia "em do stoj ne go ju bi la ta, obok utwo rów
mi strza ta kich jak „Ma gni fi cat”, „Sa lve Re -
gi na” czy „Va ter unser”, me lo ma ni us"y sze li
tak %e utwo ry Vi val die go. 

Srebr ny ju bi le usz „Gau de Ma ter” by" do -
sko na "& oka zj& do te go, by pod su mo wa' do -
tych cza so we dzia "a nia. Przy zna no na gro dy
i wy ró% nie nia. Otrzy ma "y je wy bra ne in sty -
tu cje i oso by za s"u %o ne dla pro mo cji kul tu -
ry. Z"o t& Od zna k! Ho no ro w& za Za s"u gi dla
Wo je wódz twa (l& skie go otrzy ma "a Ja sna
Gó ra i Ty go dnik Ka to lic ki „Nie dzie la”.
Od zna ki Ho no ro we „Za s"u %o ny dla Kul tu -
ry Pol skiej” przy zna no cz"on kom Ra dy
Pro gra mo wo -Ar ty stycz nej Fe sti wa lu:
o. Ni ko de mo wi Kil na ro wi, pau li no wi oraz
)u ka szo wi Urba nia ko wi. Na to miast Srebr -
ny Me dal „Za s"u %o ny Kul tu rze Glo ria Ar -
tis” otrzy ma" Ta de usz Szy ma. 

Do te go rocz nej edy cji zo sta li za pro sze -
ni ar ty $ci, któ rzy ju% na fe sti wa lu go $ci li
i któ rych kon cer ty by "y naj wi!k szy mi wy -
da rze nia mi je go po przed nich od s"on. 1
ma ja w Ba zy li ce Ja sno gór skiej po raz ko -
lej ny przed fe sti wa lo w& pu blicz no $ci& za -
pre zen to wa" si! An dre as Scholl, któ ry
$pie wa" ju% w 2011 r. na wa "ach ja sno gór -
skich pod czas kon cer tu z oka zji be aty fi ka -
cji Ja na Paw "a II. Po now nie do Cz! sto cho -
wy przy je cha" ze spó" „The King’s Sin gers”

25. Mi!dzynarodowy Festiwal Muzyki Sakralnej

(wi!ta
"&czno$ci

„O je ste! zno wu !wi" ta #$cz no !ci, mu zy ko, me lo dio, mu zy ko” – te s#o wa 

Wiel kie go Po la ka Ja na Paw #a II uzmy s#a wia j$ nam jak wiel k$ ro l" pe# ni kul -

tu ra, któ ra jest jed nym z naj wa% niej szych ob sza rów roz wo ju ka% de go na ro du.

(z li stu Ma" go rza ty Omi la now skiej,
mi ni ster Kul tu ry i Dzie dzic twa Na ro do we go)

Koncert fina!owy na Jasnej Górze

Koncert inauguracyjny w Bazylice Jasnogórskiej z udzia!em honorowego go"cia Festiwalu profesora
Arvo Pärta (pierwszy z lewej)
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– Z czy jej ini cja ty wy po wsta !o to dzie !o?
– Mi! dzy na ro do wy Fe sti wal Mu zy ki Sa -

kral nej „Gau de Ma ter” po wsta" z ini cja ty wy
Krzysz to fa Po #pie cha – zmar "e go we wrze -
#niu 2011 r. mu zy ka i ani ma to ra kul tu ry, pierw -
sze go dy rek to ra za rów no Fe sti wa lu jak i po -
wsta "e go na po trze by Fe sti wa lu O#rod ka
Pro mo cji Kul tu ry „Gau de Ma ter”. Pierw szy
fe sti wal od by" si! w ma ju 1991 r. Biu ro Fe -
sti wa lu mie #ci "o si! wte dy w struk tu rach
Pa$ stwo wej Fil har mo nii w Cz! sto cho wie.
Po za ko$ cze niu pierw szej edy cji Krzysz tof Po -
#piech pod j%" sta ra nia o po wo "a nie pierw szej
sa mo rz% do wej in sty tu cji kul tu ry, któ rej g"ów -
nym za da niem mia" by& w"a #nie Fe sti wal
„Gau de Ma ter”. W grud niu 1991 r. Ra da Mia -
sta Cz! sto cho wy pod j! "a uchwa "! o utwo rze -
niu O#rod ka Pro mo cji Kul tu ry „Gau de Ma -
ter”, ja ko za bez pie cze nie dla ju' ist nie j% ce go
fe sti wa lu o tej sa mej na zwie. 

– Dla cze go w Cz" sto cho wie?
– Bo to mia sto z Ja sn% Gó r% – Sank tu arium

Mat ki Bo skiej, gdzie mu zy ka sa kral na roz -
brzmie wa od wie ków. Na zwa „Gau de Ma -
ter” – ciesz si! Mat ko, ra duj si! Mat ko – ma
wi!c cz! sto chow skie ko rze nie. Trud no wy -
obra zi& so bie zna le zie nie lep sze go miej sca
na or ga ni za cj! fe sti wa lu mu zy ki re li gij nej, ni'
Cz! sto cho wa, du cho wa sto li ca Pol ski.

– Jak prze bie ga! Fe sti wal: naj wa# niej sze
na prze strze ni 25. lat wy da rze nia, oso by, ar -
ty $ci.

– Mi! dzy na ro do wy Fe sti wal Mu zy ki Sa -
kral nej „Gau de Ma ter” #wi! to wa" w tym ro -
ku 25-le cie. Te go rocz na edy cja pod su mo wa -
"a i ugrun to wa "a do tych cza so we dzia "a nia,
po ka zu j%c ró' ne od s"o ny mu zycz ne go „sa -
crum” – od cho ra "u gre go ria$ skie go, mo te tów
Pa le stri ny i kon tem pla cyj nej mu zy ki Arvo
Pärta, po jaz zo we Mi ste rium Sta bat Ma ter
W"od ka Paw li ka i Re qu iem o zie mi z ele men -
ta mi fla men co Pa co Pe nii. 

Fe sti wal przez te la ta do ro bi" si! 280 pre -
mier, pra wie stu twór ców. W tym ro ku ko lej -
ne pra wy ko na nia po wi!k szy "y ten bo ga ty ju'
zbiór kom po zy cji sa kral nych – za rów no kon -
cer to wych, jak i li tur gicz nych. 25-let nia hi sto -
ria „Gau de Ma ter” to rów nie' pra ca Ra dy Ar -
ty stycz no -Pro gra mo wej, w sk"ad któ rej
wcho dz% m.in. kom po zy to rzy: Ju liusz (u ciuk,
Ma rian Bor kow ski, Pa we" (u ka szew ski,
Krze si mir D!b ski, Pa we" Sy dor, (u kasz

Urba niak. Nie ste ty nie któ rych cz"on ków Ra -
dy, i to tych, któ rzy by li przy na ro dzi nach im -
pre zy w#ród nas ju' nie ma: An drze ja Ko szew -
skie go, Mar ka Ja si$ skie go, Jó ze fa )wi dra,
Wie s"a wy Krod kiew skiej, W"a dy s"a wa Ba lic -
kie go, ks. prof. Je rze go Pi ku li ka i twór cy fe -
sti wa lu – Krzysz to fa Po #pie cha. 

War to przy po mnie& naj cie kaw sze fe sti -
wa lo we kon cer ty 25-le cia. Praw dzi we t"u my
przy ci% gn%" do Cz! sto cho wy kon cert Ja na Gar -
bar ka z Hil liard En sem ble, Bobb’ego McFer -
ri na z Mor phing Cham ber Oche stra – by" to
zresz t% pierw szy w Pol sce kon cert te go ar ty -
sty z ze spo "em or kie stro wym – czy te' kon -
cert Mni chów Ty be ta$ skich z Klasz to ru Gju -
to i tu rec kich wi ru j% cych Der wi szy. Na „Gau de
Ma ter” kon cer to wa li ar ty #ci nie mal ze wszyst -
kich kon ty nen tów – przez 25 lat to pra wie
18 ty si! cy wy ko naw ców.

– Pa ni re flek sje ju bi le uszo we...
– 25 lat Mi! dzy na ro do we go Fe sti wa lu

Mu zy ki Sa kral nej „Gau de Ma ter” to nie za -
prze czal ny suk ces. Po mi mo ty lu za gro 'e$
i za wi ro wa$, nie ch! ci do Fe sti wa lu le wi co -
wych w"adz mia sta, trud no #ci w po zy ska niu
#rod ków fi nan so wych, ten Fe sti wal prze trwa"
&wier& wie cze. I na do da tek si! roz wi n%", wy -
cho dz%c da le ko po za Cz! sto cho w!. To do -
wód na to, 'e praw dzi we wy da rze nia sa me
si! obro ni%. Mam sa tys fak cj!, 'e cho& Fe -
sti wal wy cho dzi przede wszyst kim na prze -
ciw ocze ki wa niom od bior cy tzw. „kul tu ry
wy so kiej” – sta wia bo wiem przed nim spo -
re wy ma ga nia in te lek tu al ne – to dzi! ki
wie lo let nie mu, kon se kwent ne mu wy si" ko -
wi im pre za mo 'e si! po szczy ci& bar dzo du -
'% gru p% do brze wy edu ko wa nych od bior ców,
któ rzy uto' sa mia j% si! z wy da rze niem i ch!t -
nie ko rzy sta j% z fe sti wa lo wej ofer ty. Dzi# Fe -
sti wal „Gau de Ma ter” to mar ka – w#ród pol -
skich pro jek tów pre zen tu j% cych mu zy k!
sa kral n% – z pew no #ci% naj lep sza. 

– Dla cze go % na wi& zu j&c do pa ni s!ów
pod czas kon cer tu fi na !o we go % by !a to
ostat nia edy cja w Cz" sto cho wie. Czy s&
prze ciw ni cy?

– Naj pierw trze ba przy po mnie& fak ty
sprzed trzech lat, któ re do pro wa dzi "y do za -
ist nia "ej sy tu acji. W 2012 r. le wi co wy pre -
zy dent Krzysz tof Ma ty jasz czyk pod j%" de cy -
zj! o prze ka za niu or ga ni za cji Fe sti wa lu
Fil har mo nii Cz! sto chow skiej, pla nu j%c tym

i hisz pa$ ski wir tu oz gi ta ry fla men co Pa co
Pea (5 ma ja za brzmia "o je go „Re qu iem dla
Zie mi”). Po raz ko lej ny na fe sti wa lu go #ci -
"y tak 'e dwa zna ko mi te pol skie chó ry:
„Scho la Can to rum Ge da nen sis” i „Ca me -
ra ta Si le sia”. Na to miast 6 ma ja w Ba zy li -
ce Ja sno gór skiej w kon cer cie z udzia "em
Or kie stry Sym fo nicz nej i Chó ru Fil har mo -
nii Cz! sto chow skiej po raz ko lej ny wy st% -
pi "a izra el ska so pra nist ka An na Mi ko "aj -
czyk -Nie wie dzia". 

„Gau de Ma ter” to rów nie' wy da rze nia
nie zwi% za ne z mu zy k%. Przed kon cer tem
in au gu ra cyj nym na Ja snej Gó rze otwar to
wy sta w! „Dro ga, któ ra le czy” Aga ty Pa do" -
-Cie cha now skiej, 2 ma ja w sa li wi do wi sko -
wej pa ra fii #w. Zyg mun ta w Cz! sto cho wie
od by "o si! spo tka nie z twór c% te go rocz ne -
go pla ka tu Fe sti wa lu – Lesz kiem M% dzi -
kiem. Wspo mi na no rów nie' twór c! „Gau -
de Ma ter” – #p. Krzysz to fa Po #pie cha. *
Gdy w 1990 r. przy szli do mnie Krzysz tof
Po #piech i ksi%dz Lu cjan No wa kow ski

z po my s"em Fe sti wa lu Mu zy ki Sa kral nej
„Gau de Ma ter” – wspo mi na ów cze sny
pre zy dent Cz! sto cho wy Ta de usz Wro -
na – wie dzia "em, 'e to wy j%t ko wa ini cja -
ty wa, któ ra jest mia stu po trzeb na. Spo tka -
nie za owo co wa "o wspar ciem I edy cji
Fe sti wa lu i utwo rze niem o#rod ka Pro mo -
cji Kul tu ry „Gau de Ma ter”. Chcie li #my
w ten spo sób zbu do wa& in sty tu cjo nal ny fun -
da ment pod Fe sti wal i pod pro mo cj! kul -
tu ry mia sta. Pierw szym dy rek to rem o#rod -
ka mia no wa "em Krzysz to fa Po #pie cha.
Funk cj! t! pe" ni" do 1995 r.” 

Kon cert fi na "o wy „Gau de Ma ter” za -
brzmia" w #ro d!, 6 ma ja, w Ba zy li ce na Ja -
snej Gó rze. Smut nym ak cen tem roz po cz%"
si! ostat ni kon cert. „Dzi siej szym kon cer tem
za my ka my 25. Ju bi le uszo wy Mi! dzy na ro -
do wy Fe sti wal Mu zy ki Sa kral nej „Gau de
Ma ter” – ju bi le uszo wy, ale praw do po dob -
nie ostat ni w Cz! sto cho wie – mó wi "a Ma" -
go rza ta No wak za nim za brzmia "y ostat nie
utwo ry.

Pa tro nat nad 25. Mi! dzy na ro do wym Fe -
sti wa lem Mu zy ki Sa kral nej „Gau de Ma ter
ob j! li: prof. Ma" go rza ta Omi la now ska – mi -
ni ster Kul tu ry i Dzie dzic twa Na ro do we go,
Woj ciech Sa "u ga – mar sza "ek wo je wódz twa
#l% skie go, abp Sta ni s"aw G% dec ki – prze -
wod ni cz% cy Kon fe ren cji Epi sko pa tu Pol ski
oraz abp Wa c"aw De po – me tro po li ta cz! -
sto chow ski. G"ów nym or ga ni za to rem Fe sti -
wa lu jest Sto wa rzy sze nie Przy ja ció" Gau -
de Ma ter. Wspó" or ga ni za to ra mi * Ku ria
Me tro po li tal na w Cz! sto cho wie, Klasz tor
oo. Pau li nów na Ja snej Gó rze, Sto wa rzy sze -
nie Mu si ca Sa cra w War sza wie, Sto wa rzy -
sze nie Ka pe la Ja sno gór ska, Ze spó" Pie #ni
i Ta$ ca „)l%sk”, Fil har mo nia Cz! sto chow -
ska im. B. Hu ber ma na, Pol ski Chór Ka me -
ral ny w Gda$ sku, Po zna$ ski Chór Ka me -
ral ny, Miej ski Dom Kul tu ry w Ra dom sku,
O#ro dek Pro mo cji Kul tu ry Gau de Ma ter
w Cz! sto cho wie, Pa ra fia #w. Zyg mun ta
w Cz! sto cho wie oraz Freun de skre is
Ab tei Brau we iler (Niem cy).

Roz mo wa z MA( GO RZA T+ Z. NO WAK – dy rek tor k% Fe sti wa lu 

sa mym re or ga ni za cj! O#rod ka Pro mo cji
Kul tu ry „Gau de Ma ter” – do tych cza so we go
or ga ni za to ra im pre zy. Za sprze ciw wo bec tej
nie for tun nej i mo im zda niem szko dli wej de -
cy zji, mu sia "am po nie#& kon se kwen cje w po -
sta ci od wo "a nia ze sta no wi ska. Do prze ka -
za nia Fe sti wa lu Fil har mo nii jed nak nie
do sz"o, bo Prze or Ja snej Gó ry, Me tro po li ta
Cz! sto chow ski i Ra da Ar ty stycz na Fe sti wa -
lu nie udzie li li wspar cia tej ini cja ty wie. Ra -
tu j%c Fe sti wal, je go or ga ni za cj! prze j! "o
wte dy Sto wa rzy sze nie Przy ja ció" Gau de
Ma ter. Z per spek ty wy cza su wi da&, 'e by "o
to naj lep sze roz wi% za nie – uda "o si! utrzy -
ma& do tych cza so wy po ziom ar ty stycz ny
przez trzy ko lej ne la ta – i do trwa& a' do ju -
bi le uszu 25-le cia. Mie li #my na dzie j!, 'e
mia sto do ce ni wy si" ki no we go or ga ni za to ra
i utrzy ma do ta cj! – jak w la tach ubie g"ych
* na po zio mie 30% bu d'e tu im pre zy. Tak si!
jed nak nie sta "o. Cz! sto chow ski sa mo rz%d
hoj nie do tu je im pre zy roz ryw ko we, za# Fe -
sti wa lo wi przy zna je wspar cie na po zio -
mie 10% bu d'e tu wy da rze nia.

Ja ko or ga ni za to rzy, za sta na wia my si! czy
mia sto (je go w"a dze) chce w Cz! sto cho wie kon -
cer tów Mi! dzy na ro do we go Fe sti wa lu Mu zy ki
Sa kral nej „Gau de Ma ter”, sko ro go nie pro mu -
je i fi nan so wo nie wspie ra. Od trzech lat prze -
gry wa my wy #cig o do ta cje z fe sti wa lem Kul -
tu ry Al ter na tyw nej „Fryt ka OFF” i lo kal n%
im pre z% ple ne ro w% „Ale je tu si! dzie je”, a prze -
cie' da le ko obu tym pro jek tom do ugrun to wa -
nej w Pol sce po zy cji fe sti wa lu „Gau de Ma ter”. 

Dzi# trud no jest udzie li& jed no znacz nej od -
po wie dzi czy Fe sti wal „Gau de Ma ter” od by"
si! w tym ro ku po raz ostat ni w Cz! sto cho -
wie, ale jest za gro 'e nie, 'e z po wo du bra ku
#rod ków fi nan so wych nie zdo "a my przy go to -
wa& przy sz"o rocz ne go pro gra mu im pre zy.

I na ko niec jesz cze kon klu zja. Dzi# na czel -
nik Wy dzia "u Kul tu ry cz! sto chow skie go ma gi -
stra tu – Alek san der Wier ny, ten sam, któ ry
w 2012 r. chcia" ode bra& O#rod ko wi Pro mo cji
Kul tu ry „Gau de Ma ter” Fe sti wal, chce po now -
nie prze ka za& Fe sti wal tej in sty tu cji, gdy by Sto -
wa rzy sze nie w przy sz"ym ro ku nie pod j! "o si!
te go za da nia. Za cho dzi za tem py ta nie – cze mu
mia "y s"u 'y& po su ni! cia sprzed trzech lat i kto
po nie sie kon se kwen cje za te nie udol ne de cy zje? 

– Dzi" ku j" za roz mo w".
!
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Pilzno
teatralne

1.

Wcze skim Pil znie by wam od po -
nad dwu dzie stu lat, od kie dy za -

cz! "y si! tam od by wa# mi! dzy na ro -
do we fe sti wa le te atral ne. To dla mnie
mia sto te atral ne, sie dzi ba wa$ ne go fe -
sti wa lu %rod ko wo eu ro pej skie go. Gdy
uczest ni czy si! w du $ej im pre zie
kul tu ral nej, do brze wi da#, jak zmie -
nia si! mia sto i je go $y cie kul tu ral ne.

To po nad 160-ty si!cz ne mia sto,
naj wi!k sze w za chod nich Cze chach.
Je go hi sto ria si! ga XIII wie ku. Fran -
cisz ka nie – kro ni ka rze mia sta pi sz&,
$e ich klasz tor zo sta" za "o $o ny
w 1295 ro ku, jak mia sto, ra zem
z mia stem prze $y wa" do bre i z"e
cza sy. Po woj nach hu syc kich (1419-
34), i po woj nie trzy dzie sto let niej
(1618-48) upa da" i pod no si" si! ru in.
Te raz z pie ty zmem od re stau ro wa ny,
od s"o ni" nie zwy k"e fre ski i ga le ri! %re -
dnio wiecz nej rze' by.

Nad mia stem gó ru je 103-me tro wa
wie $a pó' no go tyc kiej ka te dry %w.

Bar t"o mie ja, naj wy$ sza w Cze chach.
W ubie g"ym ro ku za wie szo no w niej
no wy dzwon. Wo kó" ka te dry wy -
mie nio no na wierzch ni!. Ca "y ry nek
po kry to gra ni to w& kost k&. Re ne san -
so wy ra tusz i ota cza j& ce ry nek ka mie -
ni ce prze sz"y re no wa cj!.

Jed na z ka mie ni czek kry je baj ko we
mu zeum. Na dwóch pi! trach zgro ma -
dzo no ko lek cj! la lek, re kwi zy tów
i de ko ra cji z te atrów lal ko wych.
W Pil znie ju$ w XIX wie ku po ja wi"
si! pierw szy sta "y te atr lal ko wy, a je -
go oj ciec Fran ci szek Sku pa ma na wet
ka wiar ni! swe go imie nia. Na ota cza -
j& cej sta re mia sto par ko wej alei sto -
j& dwie naj s"yn niej sze po sta cie z baj -
ki Sko upy: Spejbl i Hur wi nek. 

I wszyst kie dzie ci si! z ni mi fo to -
gra fu j&. 

U Cze chów $art i me lan cho lia "& cz&
si! har mo nij nie z chwi la mi pa to su.
Po 1989 ro ku miesz ka( cy Pil zna za -
cz! li opo wia da# i do ku men to wa#
prze mil cza n& po wo jen n& hi sto ri! mia -
sta. Jed nym z jej bo ha te rów jest ge -

ne ra" Geo r ge Pat ton, do wód ca 3. ar -
mii ame ry ka( skiej. Wcho dz& ca w jej
sk"ad 16 dy wi zja pan cer na, wspo ma -
ga na przez bel gij skich fi zy lie rów, 6
ma ja 1945 ro ku wy zwo li "a Pil zno.
Dwa dni pó' niej sko( czy "a si! woj -
na. Z po by tu Ame ry ka nów za cho wa -
"o si! wie le pa mi& tek. Prze cho wy wa -
ne przez dzie si&t ki lat w do mach,
uzu pe" nia ne przez od wie dza j& cych
po 1989 ro ku Pil zno ame ry ka( skich
we te ra nów, z"o $y "y si! na li cz& c&
po nad 1500 eks po na tów, uni kal n&
ko lek cj! Pat ton Me mo rial Pil -
sen. I cho# na zwa brzmi oka za le, jest
to ra czej ser decz na Izba Pa mi! ci,
zaj mu j& ca kil ka po miesz cze( w do mu
kul tu ry. Jed na z g"ów nych ar te rii
mia sta otrzy ma "a na zw! Ame ric ka
[Ame ry ka( ska], tu$ obok stoi gra ni -
to wy po mnik z na pi sem „Dzi! ku je my
Ci, Ame ry ko”. Co ro ku od by wa si!
tam uro czy sto%# w rocz ni c! wy zwo -
le nia mia sta. A w 2005 na 50-le cie
wol no %ci na skwe rze w cen trum usta -
wio no szkla n& pi ra mi d! 16. Dy wi zji
Pat to na. Czu wa nad ni& CNB – Cze -
ski Bank Na ro do wy, któ ry w biu row -
cu obok ma swo j& sie dzi b!. 

2.

ZPra gi do Pil zna jest 90 ki lo me -
trów. Od le g"o%# ma zna cze nie.

Or ga ni za to ra mi Fe sti wa lu Di va dlo
s& mi ni ster stwo kul tu ry i w"a dze mia -
sta. Mi ni ster stwo ma fun du sze na kul -
tu r! re gio nal n&. Mia sto ma w"a sne
%rod ki, hoj nych spon so rów i do brych
part ne rów, w tym me dia. W ostat nich
dwu la tach do sz"y fun du sze eu ro pej -
skie dla sto li cy kul tu ry. To przy spie -
szy "o wcze %niej sze ju$ pla ny wy bu do -
wa nia no we go bu dyn ku te atral ne go. 

W 2012 ro ku pod czas 20. Fe sti wa -
lu, dy rek tor Jan Bu rian po ka zy wa"
wiel ki wy kop pod pla no wa ny bu dy -
nek, kre %l&c w po wie trzu za ry sy
wn!trz przy sz"e go te atru: sce ny, wi -
dow nie, sa le prób, pra cow nie, ma ga -
zy ny de ko ra cji. 

A 10 wrze %nia 2014 do no we go
gma chu we sz"a pu blicz no%#. Jak
otwie ra si! no wy te atr, to zna czy, "e
na sta #y do bre cza sy – po wie dzia" mi -
ni ster kul tu ry Da niel Her man, pod czas
uro czy stej in au gu ra cji 22. Mi! dzy na -
ro do we go Fe sti wa lu Di va dlo. I przy -
po mnia", $e sta "y te atr by" tu ju$
w 1865 ro ku, dru gi po Pra dze, ty le $e
przez czte ry dzie si! cio le cia przed sta -
wie nia gra no w bu dyn ku, wznie sio -
nym przez Niem ców. 

Te raz w no wo cze snym te atral nym
cen trum mo$ na b! dzie zre ali zo wa#
%mia "e, cza sem trud ne tech nicz nie, ar -
ty stycz ne pro jek ty. I nie umniej szy to ro li
od daw na ist nie j& cych te atrów. A naj -
d"u$ sz& tra dy cj! ma Di va dlo im. Ja na K.

Od 1 stycznia 2015 Mons w Belgii 
i Pilzno w Czechach s& w roku 2015 

Europejskimi  Stolicami Kultury

MARIA 
D)BICZ 

No wy Te atr (No ve Di va dlo)
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go ro dzi ce, zo sta !a prze nie sio na
do Sin ga pu ru. Jed nak naj wi"k sze za -
in te re so wa nie wzbu dzi !a obec no#$
Ar thu ra Mil le ra, au to ra Cza row nic

z Sa lem i !mier ci ko mi wo ja "e ra, gra -
nych wte dy w te atrach cze skich. Roz -
mo wie dra ma tur gów na da! kie ru nek
Ha vel, przy po mi na j%c nie daw n% prze -
sz!o#$: – sta ra li #my si$ chro ni% tra -

dy cje eu ro pej skie, gdy te atr za st$ po -

wa& mil cz' cy na ród. Ar thur Mil ler
(1915-2005) po wie dzia!, &e ze wzgl" -
du na to, co prze &y!: upa dek fa szy zmu
i po wo jen ny ame ry ka' ski mac car -
tyzm, uwa &a si" za cz!o wie ka po li -
tycz ne go. Pi sa nie o spo &ecz nych me -

cha ni zmach, sta je si$ po li tycz ne 

– za uwa &y! Ha vel i przy po mnia!, &e
wszyst ko, co w cze skim te atrze by !o
do bre, sta wa !o si" po li tycz nie nie bez -
piecz ne. Te atr sta je si$ si &' po li tycz -

n', je #li bez po #red nio re agu je

na wspó& cze sno#%. Mil ler by! scep -
tycz ny co do wp!y wu te atru na spo -
!e cze' stwo. – W Ame ry ce bi le ty do te -

atru s' dro gie, a te le wi zja jest we

wszyst kich do mach. Stop pard i Har -
wo od ape lo wa li, by nie ule ga$ ame -
ry ka ni za cji, a si" ga$ do tra dy cji #rod -
ko wo eu ro pej skiej. Fe sti wa le po win ny
za ch" ca$ do szu ka nia re per tu aru
w kra jach re gio nu. Ta k% te z% za ko' -
czy !a si" wte dy dys ku sja.

Od twa rzam j% te raz, za gl% da j%c
do no ta tek sprzed dwu dzie stu lat.
Pa mi" tam uj mu j% ce za cho wa nie pre -
zy den ta Ha vla, któ ry po pro si! ochro -
nia rzy, &e by mie li na wzgl" dzie fakt,
&e znaj du je si" w#ród te atral nych
przy ja ció!. A je go sztu ki gra j% na fe -
sti wa lu. 

3.

WPil znie pa mi" ta no idee z ów cze -
snej dys ku sji. Na fe sti wa lach

po ja wia !y si" wszyst kie li cz% ce si" te -
atry i naj wy bit niej si twór cy eu ro pej -

skie go te atru. Ed mun das Ne kro sius
z Wil na, Alvis Her ma nis z Ry gi,
Kry stian Lu pa z Kra ko wa, De elan
Don nel lan z Lon dy nu, Ju rij Lu bi mow
z Mo skwy, Frank Ca storf z Ber li na.
Kro ni ki od no to wa !y obec no#$ 150. te -
atrów z 20. kra jów. Naj cz" #ciej gra -
no Cze cho wa i Szek spi ra. To stwa rza -
!o oka zje do po rów na', jak Szek spi ra
gra j% Bry tyj czy cy, Cze cho wa Ro sja -
nie, Ib se na Nor we go wie. Z cza sem
mi strzo wie – dra ma tur dzy i re &y se rzy:
Tan kred Dorst, Ro nald Har wo od,
Ed mun das Ne cro sius, Frank Ca storf,
Kry stian Lu pa we szli do Ho no ro wej
Ra dy Fe sti wa lu.

Na fe sti wa lach za cz" li si" po ja wia$
twór cy m!od szej ge ne ra cji. Ina czej od -
czy tu j% kla sy k", cz" #ciej re ali zu j%
w!a sne sce na riu sze.

Naj cie kaw sz% oso bo wo #ci% ostat -
nie go fe sti wa lu by! Ji(i Ha wel ka
[ur. 1980]. Jest ab sol wen tem wy -
dzia !u sztuk al ter na tyw nych i lal ko -
wych s!aw nej pra skiej szko !y te atral -
nej DA MU, te raz jej wy k!a dow c%. Ze
stu den ta mi DA MU zre ali zo wa! dy plo -
mo we przed sta wie nie Re gu la ting In -

ti ma cy, któ re za dzi wi !o po my s!o wo -
#ci%, kla row nym sce na riu szem
i po zio mem gry ak tor skiej.

W Te atrze M!o de go Wi dza AL FA
po ka za! z ak to ra mi Te atru DARK
w Hra dec Kra lo ve Ostat ni trick Geo -

r ge sa Me lie sa, przed sta wie nie „o zni -
ka niu”, jak naj kró cej mo& na by je opi -
sa$. O tym, jak sta ry fran cu ski re &y ser,
pio nier ki na, wra ca pod ko niec &y cia
do wspo mnie' o swo ich fil mach.
W pro gra mie ja ko mot to spek ta klu
wy dru ko wa no wiersz Ta de usza Ró &e -
wi cza Me lies. 

W Cen trum Kul tu ry JAS Ha vel ka
za pre zen to wa! przed sta wie nie De -

cho vka o wy da rze niach w pew nym
ma !ym mia stecz ku, gdzie za trzy ma!
si" czas. Cho$ zda rze nia mia !y miej -
sce tu& po woj nie, pa mi"$ o nich tkwi

Ty la, miesz cz% ce si" w pi"k nym, oto -
czo nym zie le ni%, neo re ne san so wym
bu dyn ku przy alei Sme ta no we Sa dy. 

Te atr otwar to we wrze #niu 1902 ro -
ku pre mie r% ope ry Be drzi cha Sme ta -
ny Li bu sa. Sta! si" sie dzi b% dra ma tu,
ope ry i ba le tu. Pa tron te atru Jan Ka -
je tan Tyl, pi sarz i dra ma turg &y!
w pierw szej po !o wie XIX wie ku, je -
go sztu ki ch"t nie gra !y cze skie te atry,
jest tak &e wspó! au to rem hym nu
Czech. Na gro bek Ty la mo& na dzi# od -
na le)$ na sta rym cmen ta rzu w Pil znie.

Do tra dy cji ope ry w te atrze dra ma -
tycz nym, na wi% zu je od po cz%t ku Fe -
sti wal Di va dlo. W pro gra mie jest zwy -
kle je den spek takl ope ro wy. W tym
ro ku za st% pio ny spek ta klem pla stycz -
no – mu zycz nym. Ale w no wo otwar -
tym te atrze w re per tu arze pierw sze go
se zo nu po ja wi !a si" Sprze da na na rze -

czo na Sme ta ny. Nie tyl ko ta bli ca pa -
mi%t ko wa po win na przy po mi na$, &e
ro dzi na wy bit ne go kom po zy to ra
miesz ka !a przez pe wien czas w Pil znie,
a on sam cho dzi! tu do gim na zjum. 

W dzie jach mia sta za pi sa !o si" na -
zwi sko Emi la Sko dy (1839-1900).
Uro dzo ny w Pil znie in &y nier i prze my -
s!o wiec, w!a #ci ciel hu ty &e la za, mia!
wiel ki wk!ad w prze mys! me ta lur gicz -
ny. Z je go na zwi skiem zwi% za ne jest
po wsta nie za k!a dów zbro je nio wych,
a po tem za k!a dów sa mo cho do wych
mar ki Sko da, któ re sta !y si" tak &e me -
ce na sem kul tu ry.

Na zwa Pil zno ko ja rzy si" jed nak
cz" #ciej ze s!aw n% mar k% pi wa Pil sner
Urqu ell. Pi wo wa &o no w Pil znie ju&
w XVII wie ku. Bro war Praz droj, po -
wsta! w 1842 ro ku z po !% cze nia 26.
bro wa rów. Te raz to ju& sza cow ny
za by tek, cel licz nych wy cie czek.
Od lat nie tyl ko do tu je fe sti wa le, ale
te& or ga ni zu je spo tka nia dla lu dzi
kul tu ry w za byt ko wej go spo dzie -pi -
wiar ni. 

Pa mi" tam spo tka nie i uczt" dla
uczest ni ków 2. Fe sti wa lu w li sto pa -
dzie 1994 ro ku. Wte dy przy wiel kim
sto le w Praz dro ju za sie dli dra ma tur -
dzy – go #cie pre zy den ta Ha vla. W Pra -
dze od by wa! si" w tym cza sie 61.
*wia to wy Kon gres PEN Clu bu. Ha -
vel za pro si! obec nych na Kon gre sie
pi sa rzy na „te atral ny aneks” do Pil zna.
Naj pierw w te atrze, pod czas pa ne lu
dys ku syj ne go, któ ry pro wa dzi! Ha vel,
dys ku to wa li: Ar thur Mil ler, Ro nald
Har wo od i Tom Stop pard. Har wo od,
po pu lar ny ja ko au tor sztu ki Gar de ro -

bia ny, zna ny tak &e ja ko sce na rzy sta
fil mo wy, by! wów czas sze fem PEN
Clu bu. Tom Stop pard, uro dzo ny w Zi -
li nie na Mo ra wach, dra ma turg te -
atral ny i sce na rzy sta fil mo wy, ja ko
dziec ko w 1939, na po cz%t ku woj ny
opu #ci! Cze chy, kie dy s!yn na fir ma
obuw ni cza Ba ta, gdzie pra co wa li je -

Lo go ESK (2015 Plzen) 
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w miesz ka! cach do dzi", i py ta nia
o gra ni c# mi# dzy do brem i z$em
w cz$o wie ku. 

Ta te atral na psy cho dra ma by $a gra -
na w sa li, któ ra mia $a przy po mi na%
go spo d#. Wi dzo wie, sie dz&c przy sto -
$ach, cz# sto wa ni przez ak to rów pi -
wem, sta wa li si# mi mo wol ny mi
uczest ni ka mi przed sta wia nych zda -
rze!. 

Spek ta kle Ha wel ki s& go r& ce, an ga -
'u j& ce, ma j& pre cy zyj nie zbu do wa ne
sce na riu sze i wy so ki po ziom gry ze -
spo $o wej. To sk$a da si# na roz po zna -
wal ny ju' styl m$o de go re 'y se ra. 

Ale cze scy kry ty cy na rze ka j&
na zbyt ni k$& obec no"% ich te atru
w Eu ro pie. Dla te go w Pil znie jest za -
wsze sze ro ka re pre zen ta cja te atrów
cze skich wszyst kich ro dza jów 
– od tak cha rak te ry stycz nych, jak la -
ter na ma gi ca, po dra mat i mu si cal. To
jed na z dróg pro wa dz& cych do bu do -
wa nia kon tak tów mi# dzy twór ca mi
i te atra mi z ró' nych kra jów. Do Pil zna
za pra sza ne s& te' te atry z Pol ski,
cho% nie co ro ku. Na ostat nim fe sti wa -
lu by$ spek takl pol skie go re 'y se ra Ja -
na Kla ty, Ham let, ale wy sta wio ny
w nie miec kim te atrze w Bo chum. 

Z ka' de go z mi nio nych dwu dzie -
stu dwóch fe sti wa li zo sta je pa mi#%
o ja kim" przed sta wie niu. Me wa Cze -
cho wa w re 'y se rii nie za po mnia ne go

Pe te ra Le bla, któ ry zmar$ tra gicz nie.
Lon dy! skie Jak wam si! po do ba
Szek spi ra w re 'y se rii Dec la na Don -
nel la na, Pusz ki na Mo zart i Sa lie ri
z Wil na, Pre zy dent ki Schwa ba z Wied -
nia, Dzi ka kacz ka Ib se na z Oslo, czy
mul ti me dial ny spek takl Sun ken Red
fla mandz kie go re 'y se ra Guy Cas -
sier sa, po ka za ny w 2012, a rok pó( -
niej na Bien na le w We ne cji. 

Mo 'e z ostat nie go fe sti wa lu zo sta -
nie, po za przed sta wie nia mi Ha wel ki,
ka me ral ne Sa adam Hus sajn - Mi ste -
rium Yona ta na Le vy’ego te atru Ha Za -
ira z Je ro zo li my. A mo 'e 1914, spek -
takl "wia to wej s$a wy re 'y se ra Ro ber ta
Wil so na, zre ali zo wa ny w Sta now -
skim Di va dle w Pra dze w zwi&z ku
ze 100-le ciem I woj ny "wia to wej, za -
gra ny ja ko przed - pre mie ra 22. Fe sti -
wa lu w 2014 ro ku. 

Fe sti wa lo wa ma chi na kr# ci si# bez
zgrzy tów. Od pierw sze go fe sti wa lu
czu wa nad ni& Ru 'e na Be ny -
rová – sze fo wa Biu ra Or ga ni za cyj ne -
go i te em, z Ja n& Wil lo w& i Jar mi l&
Ka spa ro v&. 

Ru 'e na na co dzie! pra cu je w te -
atrze Al fa. Pew no przy $o 'y $a r# k#, aby
w$& czy% do fe sti wa li przed sta wie nia
dla dzie ci i m$o dzie 'y. Gra ne
przed po $u dniem i ch#t nie ogl& da ne
przez fe sti wa lo w& pu blicz no"%. Kil -
ka lat te mu do eki py do $& czy $a cór ka

Ru 'e ny – Ka te ri na Be ny rová. Pra cu -
je, jak ma ma. 

Tra dy cyj nie przed sta wie nia gra ne s&
tak 'e po za sie dzi ba mi te atrów. W sta -
rej za jezd ni tram wa jo wej na przed -
mie "ciu, na dwor cu ko le jo wym,
w daw nym klu bie spor to wym So -
kó$ – w sa li, gdzie przed woj n& gra -
no w siat ków k#, w do mu kul tu ry
JAS, w ple ne rze. To dla go "ci fe sti wa -
lu atrak cja, szan sa po zna nia mia sta,
dla or ga ni za to rów cza sem „ból g$o -
wy”. Mar tin Ba xa – pre zy dent Pil -
zna – jest chy ba te atro ma nem. Cz# -
sto wi da% go na przed sta wie niach,
i wca le nie w pierw szych rz# dach.

Lo go ESK 2015 za wie ra pi&t k#
z kost ki do gry. Znak, 'e Pil zno o ty -
tu$ wal czy $o… i wy gra $o.

Od Pil zna ty tu$ eu ro pej skiej sto li -
cy kul tu ry przej mie Wro c$aw. W her -
bie mia sta Pil zno w le wym zie lo nym
po lu znaj du je si# wiel b$&d. Zwie rz#
by $o na gro d& od pol skie go kró la W$a -
dy s$a wa Ja gie$ $y za udzia$ ry ce rzy
cze skich w bi twie pod Grun wal dem.
Nie bez przy gód przy pro wa dzi li je
do Pil zna.

W her bie Wro c$a wia w le wym
czer wo nym po lu jest lew, pa mi&t ka
po cza sach, gdy mia sto na le 'a $o
do Czech. 

!

Uczest ni cy pa ne lu na fe sti wa lu w 1994 ro ku. Od le wej: Ar thur Mil ler, Vac lav Ha vel, Ro nald Har wo od, Tom Stop pard. 
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Dobry wieczór.
Tu !ma

Jo an na Star kow ska – po et ka uro dzo na
w By to miu w 1987 ro ku. Mi "o #nicz -

ka ko pal$, hut i in nych obiek tów in du -
strial nych. Z wy kszta" ce nia ma te ma -
tyk. Zwi% za na z Gru p% Li te rycz n%
„Na Kre ch&”, by tom sk% „Obok Sce ny”,
cho rzow skim Por tem Po etyc kim oraz
D% brow sk% Bry ga d% Po etyc k%. Au tor ka
de biu tanc kie go to mu po etyc kie go Bal -
la da o wy rzy nar ce. 

Wal de mar Ka zu bek (1979) – mi ko "o -
wia nin. Fi na li sta III i VI OKP im. Ja nu -
sza Ró 'e wi cza. Otrzy ma": III miej sce
w IV OKP „Re flek sy”, wy ró' nie nie
w IX OKP „O Strza "& Ero sa”, I miej sce
w kon kur sie „Po zna j& (wiat”, II na gro d&
w ka te go rii Po ezja w XXVIII OKP im. J.I.
Kra szew skie go, wy ró' nie nie w Ogól no -
pol skim Kon kur sie XXI „Ty skie La to Po -
etyc kie”, II miej sce w V OKP „O Gra ni -
to w% Strza "&”. Po nad to na gra dza ny
w tur nie jach jed ne go wier sza: Mi ko "ów,
Strze lin, Ty chy, G"o gów. Pu bli ko wa"
w „Ar ka dii”, „Po gra ni czach” oraz al ma -
na chach i an to lo giach. 

Sa bi na: Dwo je twór ców o po zor nie zu -
pe" nie in nej wra' li wo #ci i po ety ce spo tka -
"o si& 28 ma ja w ka to wic kiej Bi stro & Bar
!MA, na wspól nym spo tka niu au tor -
skim. Wie czór po #wi& co ny po ezji Jo an -
ny Star kow skiej i Wal de ma ra Ka zub ka
otwo rzy" cykl spo tka$ w pod zie miach Sce -
ny Ka me ral nej Te atru (l% skie go. W ko lej -
nych mie si% cach za gosz cz% tu po eci i pi -
sa rze. Roz mo wy z za pro szo ny mi
twór ca mi "% czy) si& b& d% z czy ta niem frag -
men tów po ezji b%d* pro zy, a tak 'e z pro -
mo cj% ksi% 'ek.

Pod czas spo tka nia Jo an na Star kow ska
pre zen to wa "a swój de biu tanc ki to mik
Bal la da o wy rzy nar ce – wy da ny przez
Za u"ek Wy daw ni czy „Po my" ka”, o któ -
rym Ka rol Sam sel w po s"o wiu na pi sa":
„Wy kla ro wa na zo sta "a po ezja per swa zyj -
na, b& d% ca ro dza jem prze ko nu j% ce go,
pro ste go da ru dla czy tel ni ka, a za ra -
zem – tek sty za wie ra j% ce jed n% z naj bar -
dziej fra pu j% cych bo ha te rek li rycz nych
ostat nich lat”.

Au tor ka opo wia da "a rów nie' o tym,
w ja ki spo sób #l% sko#) kszta" tu je jej po ezj&.
Bo w"a #nie (l% ska w Bal la dzie o wy rzy -
nar ce jest naj wi& cej. To po ezja in du strial -
na, wdzie ra j% ca si& do wn& trza ko pal$ i hut,
zry wa j% ca plom by, za gl% da j% ca do sa me -
go ser ca ma szy ne rii. 

„Dzi siaj je stem jak wy mar "a hu ta.

Wcho dz% we mnie ar ty #ci, po dzi wia j% 
ru iny.

Zo sta wia j% #la dy, wier sze, 
pre zer wa ty wy.

Mó wi% do mnie „pi&k na”, g"a dz% 
tyn ki.

Do na giej ce g"y”
(Jo an na Star kow ska, frag ment 

z Pio sen ki In du strial nej)

Au tor ka mó wi "a rów nie' o bru tal -
nym, wr&cz ma so chi stycz nym doj rze -
wa niu, ja kie opi su je w swo ich wier -
szach. Opo wia da "a o wy rzy na niu si&,
roz pru wa niu.

„Roz ry wa my kr& go s"up. Roz ry wa my 
szwy” 

(Jo an na Star kow ska, frag ment 
z Wy lin ka).

Ewa: Go #ci li #my te go wie czo ru
w !MIE. Wier sze wy brzmia "y. Za pa -
da nie w pa mi&) to trud na rzecz. Za -
tem:

„Uwa 'aj, z kim sta wiasz dom” 
(Jo an na Star kow ska).

„Chod*, za mknie my si& ra zem 
w wer sal ce, 

bar dzo w%t pi&, 'e kto# tam za gl% da” 
(Wal de mar Ka zu bek).

Dla cze go war to od da) g"os wier szom?
Nie wiem. Wy da je mi si&, 'e to sed no. G"os
po ezji jest istot niej szy od na sze go po strze -
ga nia. Na sza ra cja nie jest moj sza. Nie o to
tu cho dzi. Po ezja i po eci s% sa mo -swoi. I do -
brze! Nie stro ni%c od opi nii (ba!), py taj -
my – co o nich my #li cie? Ale ostro' nie. Bo
mo' na do sta) w twarz? Nie ko niecz nie.

Po ezja Wal de ma ra Ka zub ka?
„Po do ba mi si& je go kom bi no wa nie.

Wier sze z ADHD” (Mi ro s"a wa Szy -
cho wiak). „Ubie ra zbro j&” (Bog dan
Prejs). „Znaj du j& w je go wier szach co#
ze swe go pi sa nia” (Ge no we fa Ja ku -
bow ska -Fi ja" kow ska). „Je go po ezja
mo men ta mi jest oso bi sta” (Bar t"o -
miej Dy duch).

Wal de mar Ka zu bek two rzy kli ma ty.
Osi% ga je nie tyl ko dzi& ki trasz kom, An -
nie Ka re ni nie, Ko men dan to wi Fi lo Zoo -
fe ro. Nie wol no tu wy ci%) Er ne sta He min -
gwaya, To ma Wa it sa, Qu en ti na Ta ran ti no,
Sta ni s"a wa Sta szew skie go, Mi cha "a Au -
gu sty nia ka. A ju' – bro$ was Pa nie Bo -

'e – by nie za uwa 'y) czo" gu czy ce giel -
ni! Wal de mar Ka zu bek jest swój. Nasz.
Baw my si&! Bez cze pia nia, 'e le piej to by -
#my na pi sa li. Tak? To na pisz cie:

Gra fo ma nom

„Nie lu bi& 'ad nych wier szy
po za ty mi któ re sam na pi sa "em

na po cie sze nie po wiem ci tyl ko 'e
cze s"aw mi "osz po ci" si&
do k"ad nie tak sa mo” 

(Wal de mar Ka zu bek, frag ment 
z Ja wiem !e cier pisz).

Uczest ni cy spo tka nia mie li mo' li wo#)
wy s"u cha nia wier szy oboj ga go #ci oraz
w"% cze nia si& w roz mo w& o po ezji i nie
tyl ko. 

Kul mi na cj% wie czo ru by" tur niej jed ne -
go wier sza. Zwy ci&z c% zo sta" S"a wo mir
Ma tusz.

„po czym po zna), 'e to Pol ska
po roz bi tych bu tel kach
wa la j% cych si& na traw ni kach
pu "ap kach dla dzie ci& cych stóp
i psich "ap po pusz kach
wy ssa nych do ostat niej kro pli” 

(S"a wo mir Ma tusz, frag ment
z po czym po zna", !e to Pol ska).

Roz mo w& z po eta mi pro wa dzi "y: Sa -
bi na Wa szut (Cho rzów) i Ewa Ole jarz
(Za brze).

Wspó" or ga ni za to rem cy klu spo tka$
jest cho rzow ski Port Po etyc ki.

SA BI NA WA SZUT
EWA OLE JARZ

Spotkanie poetyckie w #mie. 
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Udaje nam si! to,
o czym marz" inni

– Na ma !ej sce nie pro win cjo nal ne -
go do mu kul tu ry, gdzie nie ma wy "cie -
!a nych plu szem fo te li, aku sty ki ani na -
g!o "nie nia na mia r#XXI wie ku gra j$
mu zy cy "wia to we go for ma tu. Przy je% -
d%a j$ by da& je dy ny lub co naj wy %ej
je den z kil ku kon cer tów w Pol sce. Jak
pan te go do ko nu je?

– Dla cz#o wie ka z pa sj" nie ma ba rier:
idzie do przo du jak czo#g. Je $li wy ko nu -
je pra c!, któ ra go fa scy nu je zwy kle
skut ku je to osi" gni! cia mi i przy no si
suk ce sy. Oczy wi $cie jest i przy ziem na
stro na tych pa sji, kie dy w sier mi!% nych
re aliach eko no micz nych co raz trud niej
o spon so rów czy me ce na sów sztu ki
i trze ba #a ta& bu d%et, by bi lans wy szed#
przy naj mniej na ze ro. S#y nie my z mu -
zy ki blu eso wej, jaz zo wej, roc ko wej i to
nie tyl ko w ska li wo je wódz twa. Ro bi my
kon cer ty o któ rych mo g" po ma rzy& re -
no mo wa ne klu by mu zycz ne w Ka to wi -
cach, Wro c#a wiu, Po zna niu, na któ re
przy je% d%a j" fa ni z po #o wy Pol ski. Sta -
wiam na ja ko$&, dla te go za pra szam
gwiaz dy z naj wy% szej pó# ki. W ubie g#ym
ro ku go $ci li $my Wi sh bo ne Ash. Ten
bry tyj ski ze spó# przez po nad 30 lat by#
uzna wa ny za je den z naj lep szych, ja kie
kie dy kol wiek po ja wi #y si! na sce nie.
Wy da# wi! cej p#yt ni% Pink Floyd. Gi -

ta rzy $ci Wi sh bo ne Ash: An dy Po well
i Ted Tur ner zo sta li wpi sa ni przez Rol -
ling Sto ne Ma ga zi ne na li st! 20 naj lep -
szych w swo jej pro fe sji. Trud no o lep -
sz" re ko men da cj!. Gra li u nas rów nie%:
pro gre syw ny RPWL, któ ry da# w Pie ka -
rach je den z czte rech swo ich kon cer tów
w Pol sce i któ ry no ta be ne wró ci do nas
we wrze $niu te go ro ku, Hun dred Se ven -
ty Split, Pat McMa nus z Ir lan dii, nie sa -
mo wi ty gi ta rzy sta i skrzy pek, któ ry
zgo to wa# ta ki po pis, %e zda niem fa nów
by# to naj lep szy kon cert w „An da lu zji”
od 3 lat. W mar cu te go ro ku wy st" pi# An -
dy Egert, gi ta rzy sta ze Szwaj ca rii, któ -
ry w la tach 2005–2007 gra# ju% u nas
dwu krot nie. Z ko lei w kwiet niu od wie -
dzi #a Pie ka ry Jen ni fer Bat ten, gi ta rzyst -
ka Mi cha ela Jack so na, któ r" zna my
z je go kon cer tów i te le dy sków, bo za -
wsze gra #a na pierw szym pla nie. Raz
w ro ku spro wa dzam gwiaz d!, ale ta k"
%e by przez po zo sta #" je go cz!$& by #o
o czym mó wi&. To ar ty $ci z en cy klo pe -
dii roc ka, któ rzy na sta #e za pi sa li si!
w hi sto rii mu zy ki roz ryw ko wej.

– Te gwiaz dy kosz tu j$. Jak to mo% -
li we, by przy skrom nym bu d%e cie
uda wa !o si# to, na co mo g$ so bie po -
zwo li& du %e, zna ne i nie po rów ny wal -
nie za sob niej sze in sty tu cje kul tu ry?

– Ma my bu d%et dziel ni co we go do mu
kul tu ry: 600–660 tys. z#, któ re go wy so -
ko$& nie zmie ni #a si! od 2006 r., a swo -
j" ofer t" mo gli by $my ob da rzy& trzy
cen tra kul tu ry. Rocz nie mam do roz dy -
spo no wa nia ty le, ile Cho rzow skie Cen -
trum Kul tu ry wy da je na mie si"c. Nie
mo %e my z nim kon ku ro wa& ani
pod wzgl! dem za ple cza tech nicz ne go,
ani kom for to wej sa li dla pu blicz no $ci, ale
kon cer tów na po zio mie kul tu ry wy% szej
wca le nie ro bi my mniej. Szczy ci my si!
rów nie% tym, %e sa mi je pro du ku je my, bo
rzecz nie po le ga prze cie% na tym, by wy -
naj mo wa& sa l! agen cjom, któ re sprze da -
j" swój pro dukt, czy na lan so wa niu
wy #"cz nie mu zy ki ple bej skiej, któ r"
naj #a twiej sprze da&. Mo j" am bi cj" jest
by jak naj wi! cej fa nów przy cho dzi #o
na im pre zy wy so kiej ran gi i mam na dzie -
j!, %e tak b! dzie je $li drgnie w ko' cu go -
spo dar ka i lu dzie b! d" mie li pie ni" dze,
któ re prze zna cz" na kul tu r!, bo dzi siaj
bra ku je im na pod sta wo we po trze by.
Wie rz!, %e na sta n" lep sze cza sy i b! dzie -
my mo gli spro wa dza& jesz cze wi!k sze
gwiaz dy, jak: Iron But ter fly, Fish, Cac -
tus, Ver non Re id, Ga la had, Ten Years
After, Bil ly Co bham, co mia #o miej sce
kil ka lat te mu, gdy kon cer ty wy prze da -
wa #y si! przed wy wie sze niem afi szy.
W se zo nie ro bi li $my ich na wet dwa na -
$cie, co dwa ty go dnie je den. Ra dio wa
Trój ka w 2008 r. trans mi to wa #a z „An -
da lu zji” na %y wo kon cert The Elec tric
Jazz He adz, przy je% d%a #y te le wi zje, pi -
sa #y o nas ma ga zy ny mu zycz ne, pa ro -
krot nie go $ci li $my w Te le expres sie. Fe -
no me nem jest to, %e tak ma #a pla ców ka
spro wa dza ar ty stów $wia to we go for -
ma tu. 

– Gdy by nie pa na mu zycz ne przy -
ja' nie oraz pry wat ne kon tak ty z me -
na d%e ra mi i agen ta mi, „An da lu zji”
nie by !o by sta& na to po wych mu zy -
ków, ale co naj wy %ej na pa r# kon cer -
tów rocz nie. 

– Od lat wspó# pra cu j! z agen cja mi,
któ re w swo im port fo lio ma j" gwiaz dy
z kr! gu blu esa, roc ka i jaz zu. Je $li
spro wa dza# bym je za ofi cjal ne staw ki
z cen ni ka, wy star czy #o by na dwa kon -
cer ty w ci" gu ro ku. Nie ukry wam, %e
pro cen tu j" pry wat ne re la cje, dzi! ki któ -
rym uda je si! wy ne go cjo wa& przy st!p -
niej sze ce ny. Za przy ja( nio nym me na -
d%e rom czy klu bom, w któ rych ar ty $ci
do brze si! czu j", lu bi" gra& i gdzie chc"
wra ca& s" sk#on ni za ofe ro wa& spo re ra -
ba ty. Nie dyk tu j" sztyw nych cen, dla te -
go uda je si! zwa bi& do Pie kar le gen dy,
mi mo %e gros z nich gra tyl ko w du %ych
eu ro pej skich mia stach. Nie któ rzy wy -
st! po wa li w „An da lu zji” ju% po kil ka ra -
zy. Wy ne go cjo wa nie do st!p ne go dla
nas kon trak tu z Wi sh bo ne Ash pod wo -
dz" An dy Po wel la za j! #o a% 4 la ta, ale
ten kon cert by# jed no ra zo wym, nie po -
wta rzal nym wy da rze niem, dru ga ta ka
oka zja mo %e si! nie zda rzy&. To dro gi
ze spó# i zbyt dro ga pro duk cja, by ry zy -
ko wa& przed si! wzi! cie po raz ko lej ny.
Cza sem po ja wia j" si! rów nie% ofer ty last

Z PIOTREM ZALEWSKIM, dyrektorem 
O$rodka Kultury „Andaluzja” w Piekarach )l"skich 

rozmawia MA*GORZATA CULAK
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mi nu te, nie pla no wa na prze rwa w tra sie
ar ty sty, kie dy mo! na za pla no wa" do dat -
ko wy kon cert. Oczy wi #cie nie któ re
kon trak ty s$ nie do przej #cia, ob wa ro -
wa ne wa run ka mi, ja kich spe% ni" nie mo -
!e my. „An da lu zja” jest zna na za gra ni -
c$ ja ko miej sce z du sz$, gdzie war to
zbo czy" z tra sy i za gra" faj ny kon cert.
Wy ro bi li #my so bie mar k&, po za tym
pro mu je my Pie ka ry i dba my o na sze
gwiaz dy, po dej mu j$c je na przy k%ad tra -
dy cyj n$ #l$ sk$ kuch ni$. Ar ty #ci s$ za -
chwy ce ni. Ale ile wy si% ku, roz mów
i nie prze spa nych no cy kosz tu je to, !e -
by wszyst ko si& uda %o, wiem tyl ko ja
i moi wspó% pra cow ni cy. Szko da, !e to -
po we pol skie gru py nie jed no krot nie
!$ da j$ ho no ra riów wy! szych od swo ich
za gra nicz nych od po wied ni ków. Je #li
ro dzi ma di wa za mi nu t& wy st& pu !y czy
so bie 1 tys. z%, to ma my od po wied'
na py ta nie: dla cze go w „An da lu zji”
jest wi& cej kon cer tów za gra nicz nych. 

– Ja kie nie spo dzian ki szy ku je pan
w ka len da rzu im prez na naj bli! sze
mie si" ce? Uda si# utrzy ma$ po przecz -
k# tak wy so ko? 

– My #l&, !e tak. Im pre zy kul tu ral ne
mu sz$ wno si" ja k$# war to#", re flek sj&,
wra !e nia, otwie ra" ho ry zon ty, po bu -
dza" wra! li wo#". Oczy wi #cie nie unik -
nie my ko mer cji, za ra bia my na niej, by
do p%a ci" do za j&" or ga ni zo wa nych dla
dzie ci, m%o dzie !y czy kosz tów utrzy ma -
nia bu dyn ku, ale za da niem in sty tu cji kul -
tu ry jest przede wszyst kim dba" o po -
ziom. Ju! dzi# za pra szam na wrze sie(
z Bud k$ Su fle ra i pierw sz$ edy cj& fe sti -
wa lu mu zy ki te go ze spo %u, któ ra od b& -
dzie si& 12 wrze #nia. Po ka !e my ró! ne
wcie le nia Bud ki, ze spo %y ama tor skie za -
pre zen tu j$ w%a sne in ter pre ta cje i co ve -
ry jej prze bo jów. Wy st& py oce ni ju ry,
do któ re go #ci$ gnie my zna ne na zwi ska,
by nada" ran g& im pre zie. Chce my by
kon cert u#wiet ni% To masz Ze li szew ski,
by %y per ku si sta Bud ki Su fle ra, wspó% -
twór ca ze spo %u Wie ko, w któ rym gra j$
m. in. Ro bert Choj nac ki i Ry szard Sy -
gi to wicz oraz spek takl te atral ny do mu -

zy ki Bud ki, któ re go fa bu %a b& dzie pro -
te stem wo bec u!y wa nia nar ko ty ków
i do pa la czy. Pre mie ra spek ta klu na st$ -
pi pod czas fe sti wa lu, po tem b& dzie on
pre zen to wa ny na in nych pie kar skich
sce nach. Gra ficz nie wy da rze nie opra wi -
my wy sta w$ pla ka tów i pa mi$ tek zwi$ -
za nych z Bud k$, urz$ dzi my te! zlot fan
clu bu ze spo %u. To wszyst ko w je den
dzie(. Z ko lei kil ka dni pó' niej, 18 wrze -
#nia, zo ba czy my w „An da lu zji” ze spó%
RPWL w re per tu arze Pink Floyd. Chcia% -
bym w tym ro ku za pre zen to wa" rów nie!
ze spó% Klan z lat 70., któ ry wzno wi% nie -
daw no dzia %al no#" wy da j$c no w$ p%y t&,
wy sz%y te! wzno wie nia wcze #niej szych
z nie pu bli ko wa ny mi utwo ra mi. Ich mu -
zy ka by %a cz& sto wy ko rzy sty wa na w kro -
ni kach fil mo wych do ilu stra cji ma te ria -
%ów do ku men tal nych. Dla fa nów roc ka
lat 70. b& dzie to wiel kie prze !y cie.
Przy oka zji ape lu j& do cie ka wych ze spo -
%ów i twór ców: drzwi „An da lu zji” s$ dla
was otwar te. War to do nas zaj rze", mo -
!e wy nik nie z te go co# faj ne go.

– A có! od kryw cze go mo! na jesz -
cze po ka za$ w mu zy ce roc ko wej sko -
ro ta naj lep sze la ta ma za so b"?
Wszyst ko ju! by %o, trud no wy my &li$
co& no we go. 

– Naj lep sze i naj bo gat sze w dzie jach
tej mu zy ki by %y la ta 70., kie dy roz wi ja -
%a si& ona w kie run ku jazz roc ka, hard
roc ka, po pu. Wte dy na ro dzi %a si& era
Black Sab bath, Led Zep pe lin, The Ani -
mals, De ep Pur ple, fan ta stycz nych wy -
ko naw ców bia %e go blu esa z Joh nem
May alem na cze le, ge nial nych Be atle -
sów, na któ rych twór czo #ci stu den ci ar -
ty stycz nych uczel ni w Ame ry ce ucz$ si&
kom po zy cji, me lo dy ki i aran !a cji. Chc&
po ka zy wa" ze spo %y z kla sy ki roc ka
lat 70., któ rych s%u cha j$ dzi# 40- i 60-lat -
ko wie, ale tak !e 20- i 30-lat ko wie. Do -
bra, wspó% cze sna mu zy ka jest od twór cza,
ba zu je na tym co by %o. To, co dzie je si&
obec nie w mu zy ce kla sycz nej, a Pol ska
jest po t& g$ w tej dzie dzi nie, jest tak
udziw nio ne i trud ne do wy ko na nia, !e
cier pi$ na tym na wet in stru men ty. Jazz -

me ni twier dz$, !e wdzi&cz nie bu du je si&
im pro wi za cje na me lo diach Cho pi na,
w sztu ce funk cjo nu je okre #le nie post,
mó wi my o po stroc ku, post ma lar stwie,
szu ka si& rze czy al ter na tyw nych i ni szo -
wych, któ re nie tra fia j$ do ma so we go od -
bior cy. 

– Do mas tra fia skan dal i ce le bryc -
ki high li fe, a za ku li sa mi dzie je si# to,
co naj bar dziej in te re su je wszyst kich:
fa na be rie i eks tra wa gan cje ar ty stów
al bo wr#cz prze ciw nie za ska ku j" ca
nor mal no&$. Mo !e my od s%o ni$ ar ka -
na kon trak tów?

– Me na d!e ro wie wy pi su j$ w umo -
wach nie stwo rzo ne rze czy, o czym ar ty -
#ci cz& sto nie ma j$ po j& cia. Ci wiel cy to
pro fe sjo na li #ci, d!en tel me ni i skrom ni,
przy st&p ni lu dzie. Po tra fi$ da" po pis wir -
tu oze rii za kie szon ko we, dla w%a snej
przy jem no #ci. Pol scy ar ty #ci, któ rzy s$
do dat kiem do gwiazd, na zbyt cz& sto
eska lu j$ swo je ego, po zu j$c na ge niu szy
i su to za kra pia j$c swój kunszt. 

– W tym ro ku przy pa da 10-le cie pa -
na pra cy w „An da lu zji”. Nie zma la%
przez ten czas pa na za pa%, nie uby %o
in wen cji?

– Mi %o#" do mu zy ki no sz& w so bie na -
dal i jest to uczu cie trwa %e. Mam te! po -
my s%y, ale nie mam pie ni& dzy. W !y ciu
tak by wa. )y czy% bym so bie za sob niej -
sze go bu d!e tu dla „An da lu zji”, bo od
10. lat jest naj bar dziej nie do fi nan so wa -
n$ pla ców k$ w oko li cy. Ma my wy dat -
ki rz& du 1 mln z% rocz nie i od lat do ka! -
dej z%o tów ki do ta cji do ra bia my 50 gr, co
po win no by" na gro dzo ne, a sta %o si&
prze kle( stwem, bo wia do mo, !e je ste -
#my za rad ni i so bie po ra dzi my. Ja ka to
mo ty wa cja dla mo ich pra cow ni ków,
gdy wi dz$, !e do ta cje otrzy mu j$ mniej
ope ra tyw ne in sty tu cje? Nie twier dz&, !e
w kul tu rze jest za ma %o pie ni& dzy tyl ko
!e po win ny by" le piej roz dzie la ne. Pa -
trz$c z per spek ty wy lat jed no mi nie wy -
sz%o. Mia %em oka zj& zro bi" kon cert Ta -
de usza Na le py. By% ju! bar dzo cho ry,
je' dzi% na wy st& py z za ple czem me dycz -
nym do dia liz. Mia% z nim za gra" ho len -
der ski ze spó% Li vin” Blu es, któ ry Na le -
pa spro wa dzi% kie dy# do Pol ski. Li vin”
Blu es przy je cha%, ale Ta de usz zmar%
i spo tka nie, na któ re tak si& cie szy% nie
do sz%o do skut ku. Od tam te go cza su Ho -
len drzy za gra li u nas ju! trzy ra zy.
Mam sa tys fak cj& z te go, !e o ma %ym do -
mu kul tu ry gdzie# na *l$ sku na pi sa %o
Jazz Fo rum, !e ro bi my co# nie stan dar -
do we go, co jest oczy wi #cie za s%u g$ ca -
%ej mo jej za %o gi, !e pro mu je my mia sto,
któ re nie po win no mie" kom plek sów,
mi mo !e bar dziej ko ja rzy si& z krup nio -
ko wym di sco po lo ni! kul tu r$ przez du -
!e k. Przy je! d!a j$ do nas fa ni z +o dzi,
Biel ska, Wro c%a wia, Kra ko wa, So po tu,
Czech, Nie miec, S%o wa cji, Ukra iny czy
Ho lan dii, bo w Pie ka rach uda je si& to, co
nie uda je si& w du !ych cen trach kul tu -
ry. Wie rz&, !e kto# to w ko( cu do ce ni. 

– Dzi# ku j# za roz mo w#.

!
Fish – by!y wokalista „Marillion” za"piewa! w Andaluzji w kwietniu 2011 r. Koncert sprzedano

na pniu na podstawie marketingu szeptanego i informacji na stronie internetowej. 
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ym ra zem nie co sta ty sty -
ki, a tak !e po rów na" tro -
ch# hi sto rycz nych, a tro -
ch# wspó$ cze snych. Mo ja

my%l sta ty stycz no po rów naw cza bie -
rze swój po cz& tek w zna ko mi tym
dzie le bry tyj skie go hi sto ry ka Nial la
Fer gu so na „Im pe rium”. Otó! au tor
w roz dzia le po %wi# co nym okre so wi
zwa ne mu „Raj” (1), czy li cza som bry -
tyj skie go pa no wa nie w In diach przed -
sta wia sze reg da nych sta ty stycz nych,
któ re nie mo g& nie szo ko wa'. Otó!
po zli kwi do wa niu Kom pa nii Wschod -
nio in dyj skiej, kie dy rz& dy nad bry -
tyj sk& cz# %ci& sub kon ty nen tu po wie -
rzo no ad mi ni stra cji rz& do wej, Jej
Kró lew sk& Mo%' re pre zen to wa $o
ok. 1000 do 1400 urz#d ni ków ró! ne -
go szcze bla, z wi ce kró lem In dii na cze -
le. I to wszyst ko. A bry tyj skie ko lo -
nie li czy $y pod ko niec XIX w.
oko $o 400 mi lio nów miesz ka" ców,
któ ra to licz ba mia $a ten den cje zde -
cy do wa nie wzro sto we. Ozna cza to,
i! ka! dy z tych urz#d ni ków In dian
Ci vil Se rvi ce za rz& dza$ lo sem oko -
$o 3 mi lio nów lu dzi. Do dam jesz cze,
i! te po sa dy nie by $y re we la cyj nie
p$at ne, ale sta no wi $y przed sio nek
do dal szej ka rie ry ad mi ni stra cyj nej
lub po li tycz nej. Dla te go te! ch#t nych
nie bra ko wa $o. Re kru to wa li si# spo -
%ród ab sol wen tów naj lep szych uczel -
ni. Jed nak sam dy plom nie wy star -
cza$. Na le !a $o jesz cze zda' eg za min,
któ ry by$ trud ny i tak !e dzi%, jak sa -
dz#, oka za$ by si# pe $en za sa dzek. Oto
jed no z py ta" z dzie dzi ny fi lo zo fii
i ety ki:

„1. Opisz ró! ne oko licz no %ci sy tu -
acji, w któ rych ro dzi si# przy jem ne
po czu cie w$a dzy.” (2)

„Je %li kie dy kol wiek za da no rze czy -
wi %cie pod chwy tli we py ta nie, to brzmia -
$o ono w$a %nie tak (przy pusz czal nie
ka! dy kan dy dat, któ ry przy zna$, !e
w$a dza wy wo $u je przy jem ne uczu cie,
od pad$).” (3)

By $y cza sy, kie dy wi#k szo%' tych
urz#d ni czych sta no wisk $& czy $a w so -
bie funk cje ad mi ni stra cyj ne, po dat ko -
we, s& dow ni cze i po li cyj ne. „Ta cy lu -
dzie by li po pro stu sze re go wy mi
!o$ nie rza mi – po kar mem dla fe -
bry – do spó$ ki z hin du skim ch$o pem,
wo $em po ci& go wym ha ru j& cym dla
ho no ru by cia co ko $em, na któ rym opie -
ra si# Pa" stwo”. (4) A part ner do $a -
twych nie na le !a$ i za chwy tu bry tyj -
ski mi rz& da mi nie na le !a $o si# ra czej
spo dzie wa'.

A te raz prze nie %my si# do wspó$ -
cze sno %ci, do Pol ski. Za rz& dza na szym
lo sem po nad 443 tys. urz#d ni ków
wszyst kich mo! li wych szcze bli, (5) nie
li cz&c pra cow ni ków sfe ry bu d!e to wej,
któ rzy co praw da ni czym nie za rz& -
dza j&, ale utrzy mu j# si# z na szych po -
dat ków. Wy ni ka z te go, i! na jed ne go

urz#d ni ka przy pa da nie ca $ych osiem -
dzie si# ciu sze %ciu sta ty stycz nych Po -
la ków. Na wet je %li od tej kwo ty
od j&' 6,3 tys. urz#d ni ków sa mo rz& do -
wych, to otrzy ma my mniej wi# cej
o jed ne go sta ty stycz ne go Po la ka do -
dat ko wo. Dla pew no %ci u!y $em dwu -
krot nie kal ku la to ra, ale s$o wa do trzy -
ma $em: obie ca $em szok, i jest szok.
Po ra by $a by te raz na wnio ski, bo wia -
do mo – sta ty sty ka bez wnio sków to
ja $o wa za ba wa licz ba mi.

Tyl ko ja kie mia $y by by' te wnio -
ski? (e je ste %my bar dziej nie sfor nym
na ro dem od dzie wi#t na sto wiecz nych
Hin du sów? (e na sze !y cie sta $o si#
tak wie lo p$asz czy zno we, a ka! da
z tych p$asz czyzn wy ma ga pro wa -
dze nia za r&cz k#? (e ta ar mia lu dzi
nie spe$ nia na le !y cie swo ich funk cji?
(e jest to for ma wal ki z bez ro bo -
ciem, któ rej kosz ty po no si my wszy -
scy, a skut ki od czu wa' b# dzie my
przez la ta? By' mo !e s& jesz cze in ne
od po wie dzi i wy t$u ma cze nia mniej
ab sur dal ne, cho' w&t pi#. Nie mo! na
jed nak za prze czy', !e pro por cje s&
po ra !a j& ce.

Jed nym wy t$u ma cze" owe go aglo -
in dyj skie go fe no me nu jest co%, co
zna la z$em w ulu bio nym se ria lu mo -
je go wnu ka „To mek i przy ja cie le”.
Je go ba z& jest ksi& !ecz ka na pi sa na
w pierw szej po $o wie ubie g$e go stu le -
cia przez pew ne go pa sto ra, za pew ne
wy znaw c#, jak wie lu Bry tyj czy ków,
bo! ka uty li ta ry zmu. Ty tu $o wy To mek

to pa ro wo zik, a je go przy ja cie le – z tej
sa mej, !e tak po wiem pa ra fii, ogar -
ni# ci s& ob se sj& by cia u!y tecz nym.
Nie u!y tecz ni w# dru j& na z$om, a de -
cy du je Za wia dow ca, nie co su ro wy,
ale spra wie dli wy. Urz#d nik nie pa ro -
wóz, na z$om wy s$a' go nie mo! na,
ale je %li so bie nie ra dzi mo! na da'
mu ko go% do tzw. po mo cy. Ale nie
tam, tyl ko tu taj, na koszt, rzecz ja sna
po dat ni ka. 

Po wró' my z kra iny pa ro wo zów
i wiel kie go %wia ta do mo ich Gó rek.
Tu lo sem miesz ka" ców za rz& dza 46
urz#d ni ków, jak mnie po in for mo wa -
no w Urz# dzie Gmi ny Bren na. Gmi -
na li czy po nad 10 tys. miesz ka" ców,
a wi#c je ste %my znacz nie po wy !ej
%red niej kra jo wej, bo na jed ne go
urz#d ni ka przy pa da 222 miesz ka" -
ców z ka wa$ kiem. Czy s& u!y tecz -
ni? To kwe stia in dy wi du al nych do -
%wiad cze", ale nie mam po wo du
na rze ka'. W Cie szy nie (po wiat) jed -
nak ju! nie jest sie lan ko wo, o czym
prze ko na $em si# gro ma dz&c do ku -
men ta cj# po trzeb n& do bu do wy do -
mu. Wy kre sy zb#d nych ki lo me trów,
stop ni, ko ry ta rzy i nie po trzeb nie zu -
!y tej ben zy ny ukry j# za za s$o n& mi -
$o sier dzia.

A na za ko" cze nie jesz cze kil ka liczb:
dzi% In die li cz& ok. 1.252 mln miesz -
ka" ców. Ok. 10 mln z nich, o ile mo je
da ne s& pra wi d$o we, to urz#d ni cy.(6)

Tyl ko!? A! trud no uwie rzy'. Je %li to
praw da, to jak my wy gl& da my? Oba -
wiam si#, !e jak z okna na plac, jak
ma wia $a mo ja ma ma. Kto% po wie, !e
to wszyst ko trud no po rów ny wa', bo
i trud no, ale osta tecz nie ka! de mu wol -
no za sta na wia' si# nad tym, co si#
wy ra bia w kra ju za je go pie ni& dze.
Mo! li we, !e licz by w r# ku hu ma ni sty
to brzy twa da na ma$ pie, ale oby to by -
$a brzy twa Ockha ma. (e jest ko niecz -
na, wi da' cho' by z tem pa w ja kim
urz# dy za sie dla j& ko lej ne bu dyn ki
w Ka to wi cach. Nie za sto so wa nie owej
brzy twy w po r# skut ko wa' b# dzie
urz#d ni czym w# z$em gor dyj skim. Tyl -
ko Alek san dra ja ko% nie wi da'. 

!

(1) Na le !y wy ma wia' [rad!] i Raj
nie mia$ wie le wspól ne go z ra jem, co
Fer gu son, pi sz& cy bar dzo kry tycz nie
o cza sach Im pe rium nie jed no krot nie
pod kre %la.

(2) Niall Fer gu son: Im pe rium. Prze -
$o !y $a Be ata Wil ga. Wy daw nic two Li -
te rac kie, Kra ków 2013.

(3) Op. Cit. 
(4) Op. Cit. Opi ni# t# wy ra zi$ R. Ki -

pling w swej ksi&! ce „The Edu ca tion
of Otis Yeere”. 

(5) Da ne GUS za rok 2014.
(6) Da ne z ró! nych dziw nych )ró de$.
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Jest gra fi kiem, ry sow ni kiem, ar chi tek tem, ma la rzem, sce no gra fem, au to rem ksi! "ek, lau re atem po nad

40 kra jo wych i za gra nicz nych na gród ar ty stycz nych. Je go pra ce mo" na ogl! da# w wie lu mu ze ach i ga le -

riach na $wie cie. Od po nad trzy dzie stu lat miesz ka w No wym Jor ku. Sta le wspó% pra cu je z czo %ów k! naj -

bar dziej wp%y wo wych ma ga zy nów: „The New York Ti mes”, „The Wall Stre et Jo ur nal”, „The Wa shing ton

Post”, a w Pol sce z „Rzecz po spo li t!”. W 1985 ro ku od kry% je de na sto $cien n! fi gu r& geo me trycz n!, któ rej

na da% na zw& K -dron. Kil ka mie si& cy te mu ze spó% pod je go kie run kiem wy gra% kon kurs na pro jekt po mni -

ka Pa mi& ci Ofiar Ko mu ni zmu w Ot ta wie.

Z Ja nu szem Ka pu st! spo ty ka my si& w Aka de mii Sztuk Pi&k nych w Ka to wi cach.

– Otwie ram twój ka ta log i czy tam:

„Trój wy mia ro wy kszta%t wy %o ni% si&
na gle z ry sun ków zg%& bia j! cych na -

tu r& nie sko' czo no $ci”. Oczy wi $cie,

pi szesz tu o K -dro nie. Za sta na wiam

si&, czy to nie jest zbyt zu chwa %y po -

mys% pró bo wa# roz ry so wa# nie -

sko' czo no$#?
– Ca !e na sze "y cie po le ga na za da wa -

niu py ta# i sta wa niu wo bec ró" nych
prze szkód. Za sta na wia nie si$ nad nie -

sko# czo no %ci& jest ni czym wo bec fak -
tu, "e kto% pierw szy do zna! ol%nie nia,
"e ona ist nie je! Roz wój cz!o wie ka po -
le ga! na tym, "e po sze rza! on za kres na -
szej wie dzy na ob sza ry nie wie dzy. Za -
czy na my od sie bie, od ja kie go% punk tu
i co raz bar dziej sta ra my si$ zro zu -
mie' to, co jest dla nas ta jem ni c&.
Mó wi !o si$ kie dy% o Bo gu, "e jest okr$ -
giem, któ re go cen trum jest wsz$ dzie,
a ob wód ni gdzie. W tym sen sie od wrot -

no%' nie sko# czo no %ci, czy li ze ro i ni -
co%' s& za wsze, i w ka" dym miej scu.

– Kie dy roz wi n& %a si& two ja fa scy -

na cja geo me tri!, kszta% tem, prze -

strze ni!?
– Wy nik n$ !a, czy wy ni ka !a z ró" -

nych ko lei "y cia. W szko le mia !em
pi&t k$ za rów no z te go, "e jest Pan Bóg,
jak i z te go, "e go nie ma. Nie jest trud -
no do sta' pi&t k$ – po wta rzasz je dy nie
to, co us!y sza !e%. Moi ro dzi ce by li wie -
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rz! cy, wi"c cho dzi #em na re li gi",
a szko #a – wia do mo – so cja li stycz na.

By #em bar dzo do brym uczniem, mia -

#em pi!t ki za rów no z ka te che zy, jak

i na lek cjach bio lo gii. Dra mat wy da -

rzy# si", kie dy wy l! do wa #em na stu -

diach i po zwo li #em so bie na w#a sn! za -

du m" nad $wia tem. Wów czas on mi

si" zu pe# nie roz sy pa#. Mo %e nie ty le

$wiat, ale je go ob raz w mo jej g#o wie.

– Dla te go, !e za cz" #e$ szu ka%?
– Na gle zro zu mia #em, %e nic mi si"

nie zga dza. Prze %y #em de pre sj". Prze -

sta# mnie in te re so wa& $wiat ist nie j! cy

we d#ug ludz kich za sad, wszyst ko wy -

da #o mi si" bez sen su. Kie dy po ja kim$
cza sie wró ci #em do nor mal no $ci po my -

$la #em: „je $li nie zna la z#em od po -

wie dzi na nur tu j! ce mnie py ta nia ani

w prze sz#o $ci, ani w te ra' niej szo $ci, to

je dy n! na dzie j! po zo sta je przy sz#o$&”.

Pa mi"& jest od po wie dzial na za prze -

sz#o$&, zmy s#y za te ra' niej szo$&, wi"c
to, co od po wia da za przy sz#o$& na zwa -

#em wy obra' ni! i po sta no wi #em j! &wi -

czy& tak, jak mi" $nie. Wy my $li #em

w#a sne tech ni ki roz wo ju wy obra' ni.

Pra gn! #em skon stru owa& so bie ten

$wiat na no wo. Je $li jed nak chcia #em

to zro bi&, mu sia #em umie& przy gl! da&
si" wszyst kie mu, co mnie ota cza.

– I ta cie ka wo$% po pchn& #a ci&
w stro n& fi lo zo fii?

– Po sko( cze niu ar chi tek tu ry po sze -

d#em na hi sto ri" fi lo zo fii na Aka de mii

Teo lo gii Ka to lic kiej i by #em tam ja ki$
czas – a% do wy jaz du do Sta nów

Zjed no czo nych. Chcia #em zro zu mie&,
w ja ki spo sób lu dzie na prze strze ni

dzie jów pró bo wa li szu ka& od po wie dzi

na nur tu j! ce ich py ta nia. To fi lo zo fia

po pchn" #a mnie w stro n" ma te ma ty ki.

– Czy geo me tria przy bli !a ci&
w ja ki$ spo sób do $wia ta, ab so lu tu,
Bo ga?

– Geo me tria jest fak tem. Przed wej -

$ciem do Aka de mii Pla to( skiej wi sia#
na pis: „Ci, któ rzy nie zna j! geo me trii

niech tu nie wcho dz!”. Nie ma nic po -

za geo me tri!, ona ist nia #a za nim po -

wsta# $wiat. Jest wsz" dzie, w ka% dym,

w nie sko( czo no $ci, ni co $ci. Kwa drat

czy ko #o by #y za wsze. Mia #em ta kie

„sza le( stwo”, mo% na to na zwa& na -

tchnie niem, %e przez czte ry la ta sie -

dzia #em non stop przed kom pu te rem.

Zro bi #em wów czas ja kie$ 15 ty si" cy

ry sun ków geo me trycz nych. Nie któ -

rych ju% sam dzi siaj nie ro zu miem

(!miech).

– Two je my $le nie o geo me trii do -
pro wa dzi #o ci& do K -dro nu?

– Ra czej pew na uwa% no$&, ale tak -

%e to mo je m#o dzie( cze zmar twie nie

i po szu ki wa nie. Czy mo% na na ry so wa&
nie sko( czo no$&? – ni by nie mo% na, ale

by #em cie kaw do cze go do pro wa dz!
ta kie pró by? A po tem zna la z#em u Mi -

ko #a ja z Ku zy spo strze %e nie, %e je $li
nie umie my cze go$ na ry so wa&, to nie

wie my o czym mó wi my, nie ro zu mie -

my, czym to jest.

– Czym za tem jest K -dron?
– No wym kszta# tem, któ ry mi si"

przy tra fi#. To ta ki ko smicz ny po da ru -

nek. Ja go nie wy na la z#em, ja go od -

kry #em, co ozna cza, %e on ju% ist nia#.
To do k#ad nie tak, jak z gra wi ta cj!: czy

New ton j! wy my $li#? Nie! Ona prze -

cie% by #a. Gdy by nie on, kto$ in ny by

na to wpad#. Za nim K -dron si" po ja -

wi#, wie rzy #em, %e gdzie$ jest. Za j" #o
mi osiem lat, %e by zna le'& je go miej -

sce w ko smo sie.

– No i gdzie jest?
– Wsz" dzie tam, gdzie jest sze -

$cian, kwa drat, trój k!t, li nia i punkt. On

za wsze by#! To jest szo ku j! ce!

– Czy mo ment od kry cia by# ol$nie -
niem?

– To by# wstrz!s, ale po czu #em te%
pe wien ro dzaj b#o go $ci i spo ko ju.

By #em sza lo nym ar ty st!, któ ry chcia#
prze ko na& wszyst kich, %e od kry# no -

w! geo me trycz n! bry #". S#o wo „od kry -

cie” wy da je mi si" zresz t! wa% niej sze,

ni% „wy na le zie nie”. Jest bar dziej pier -

wo rod ne. Czu #em, %e uczest ni cz"
w czym$ wa% nym. Cza sem my $l", %e
to nie ja od na la z#em K -dron, ale %e to

on wy bra# mnie. A $wiat jest bo gat szy

o no wy kszta#t!
– W 1981 ro ku wy emi gro wa #e$

do Sta nów Zjed no czo nych. Miesz -
kasz w No wym Jor ku. Czy to miej -
sce w ja ki$ spo sób za in spi ro wa #o
two je po szu ki wa nia?

– Po je cha #em tam na trzy mie si! ce

na za pro sze nie pi sa rza An drze ja Pa -

stusz ka. Chcia #em zo ba czy& z cze go ci

Ame ry ka nie tak si" cie sz! i sk!d bio -

r! pie ni! dze (!miech). No, ale w Pol -

sce zo sta# wpro wa dzo ny stan wo jen -

ny i nie by #o szans po wro tu. Po tem

%y cie po to czy #o si" da lej. Ci! gle jed -

nak po wta rzam, %e nie ma zna cze nia,

gdzie si" l! du je, tyl ko to, co cz#o wiek

my $li, jak re agu je na $wiat. Czas jest

dla mnie wa% niej szy, ni% miej sce,

w któ rym je stem. Po pro stu zo sta #em

wy rzu co ny z sie bie, %e by si" przy gl! -
da& $wia tu z in ne go punk tu.

– Zaj mu jesz si& wie lo ma dzie dzi -
na mi: ry sun kiem, ma lar stwem, ar -
chi tek tu r", geo me tri". Mó wisz te!
o so bie, !e je ste$ sce no gra fem jed ne -
go re !y se ra...

– Lech [Ma jew ski – przyp. D.D.] jest

nie zwy kle wa% n! po sta ci! w mo im %y -

ciu. Z nim od by #em naj g#"b sze roz mo -

wy, ja kie cz#o wiek mo %e pro wa dzi&
z cz#o wie kiem. Tak to ju% jest, %e w za -

sa dzie je ste $my sa mot ni, wsty dzi my

si" wie lu swo ich my $li i po my s#ów.

Nam przy tra fi# si" ta ki szcze gól ny ty -
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dzie! w Lon dy nie w 1988 ro ku, kie -
dy Lech ro bi" do kr#t ki do Wi!" nia Rio,
a ja po od kry ciu K -dro nu, do sta "em
na nie go pa tent i te$ na kr# ci "em o nim
film. Ka$ dej no cy ku po wa li %my ja k&%
wód k# al bo scotch, szli %my na ta ras
i „pil no wa li %my ksi# $y ca” – jak mó -
wi& In dia nie. Ga da li %my do ra na.
Lech to wy j&t ko wy cz"o wiek, je den
z naj pi#k niej wi dz& cych. Je go oko nie
ma kon ku ren cji, a ob ra zy, któ re kreu -
je s& wstrz& sa j& ce!

– Zro bi li !cie po tem kil ka oper.

– Pierw sz& sce no gra fi# za pro jek to -
wa "em do spek ta klu „Czar ny je' -
dziec” Ro ber ta Wil so na w re $y se rii 
Le cha w 1994 ro ku w He il bronn
w Niem czech. Oprócz sce no gra fii ro -
bi "em te$ ko stiu my. Na po cz&t ku mia -
"em oba wy – mu sia "em zro zu mie( ca -
"& ma szy ne ri# te atral n&, prze strze!,
sce n#. Po wio d"o si# i to by" %wiet ny
spek takl. Po tem pra co wa li %my jesz cze
ra zem przy „Car men” w Te atrze Wiel -
kim w War sza wie i Ope rze Na ro do wej
w Wil nie oraz ko me dii Szek spi ra
„Sen no cy let niej”.

– Od kry "e! nie zna ne wcze !niej

za sa dy z"o te go po dzia "u. Czy móg" -
by! to wy ja !ni#?

– Jo han nes Ke pler po wie dzia", $e
„z"o ty po dzia" to bez po %red ni wgl&d
w umys" Pa na Bo ga”. By "em za szo ko -
wa ny, $e tak m& dry cz"o wiek twier dzi
co% ta kie go, a ja nie bar dzo pa mi# tam
o czym mó wi! W"a %nie przez Ke ple -
ra za in te re so wa "em si# z"o tym po dzia -
"em. Za cz& "em ro bi( ob li cze nia, ry sun -
ki i zna la z"em sie( nie zwy k"ych
po "& cze! w geo me trii. Od kry "em no -
we, fun da men tal ne za sa dy, któ re ujaw -
nia j&, $e z"o ty po dzia" jest o wie le 
wa$ niej szy, ni$ przy pusz cza li %my.
Prze pro wa dzi "em do wód, $e to jest rze -

czy wi %cie bo ska pro por cja i $e ona ist -
nie je bez wzgl# du na to, czy kto% o tym
wie, czy nie. Ba da "em, na przy k"ad, ob -
ra zy Ni ki fo ra, któ ry prze cie$ w ogó -
le nie mia" po j# cia o z"o tym po dzia le,
a on u nie go wy st# pu je! To jest zwi& -
za ne z wra$ li wo %ci&. Z"o ty po dzia" jest
na sz& we wn#trz n& struk tu r&, ta kim
ar che ty pem jun gow skim, któ ry w so -
bie no si my. Ja ko pierw szy w hi sto rii
zna la z"em kon struk cj# "& cz& c& z"o ty
po dzia" ze srebr nym i z ca "& sie ci&
po dob nych „srebr nych” pro por cji
zmie rza j& c& do nie sko! czo no %ci. Do tej
po ry z"o ty po dzia" by" wy sp& na oce -
anie – ja tyl ko ode ssa "em wo d# i po -
ka za "em, $e to sta "y l&d. Ja ko je dy ny
nie -ma te ma tyk zo sta "em za pro szo ny
przez Jay Kap praf fa – %wia to wej s"a -
wy pro fe so ra New Jer sey In sti tu te of
Tech no lo gies do na pi sa nia o tym ar ty -
ku "u do ja po! skie go pi sma „For ma”.
W tej chwi li pi sz# o tym ksi&$ k#.

– Co ci$ in spi ru je? 

– Wszyst ko! Zwra cam uwa g# na po -
ty ka j& c& si# ko bie t#, dziec ko, ka mie!,
któ ry gdzie% le $y przy pad kiem, %mie(.
Kto% rzu ci" po gi# t& bu tel k# – a ile trze -
ba by "o si" ko smo su, $e by ona zna la -
z"a si# do k"ad nie w tym miej scu! In -
spi ru j& mnie spo tka nia z lud' mi,
py ta nia, bo trze ba na nie szu ka( od po -
wie dzi.

– Masz mi strzów, do któ rych na -

wi% zu jesz?

– Mo $e naj bar dziej wzru szy"
mnie – po przez swo je sza le! stwo
i sze ro ko%( my %le nia – Le onar do da
Vin ci. W pew nym stop niu in spi ro wa -
"o mnie wie lu: od fi lo zo fów, po na -
ukow ców, pi sa rzy, ar ty stów. Pa mi# tam
w ja kim% okre sie $y cia by" Do sto jew -
ski, po tem Pas cal – bar dzo wa$ ny dla
mnie, %w. Au gu styn, Kir ke ga ard...

Gdy bym jed nak mia" wy bra( jed ne go,
to wska za" bym na Le onar da. 

– Cza sem &ar tu jesz, &e od nio s"e!
suk ces lo kal ny, !wia to wy i ko -

smicz ny?

– (#miech) No, bo ja ko miesz ka niec
No we go Jor ku od nio s"em suk ces ma -
j&c naj wi# cej ry sun ków w „lo kal nej”
ga ze cie, czy li w „The New York
Ti mes”. Je stem te$ je dy nym ry sow ni -
kiem w hi sto rii, któ re mu wy da li ksi&$ -
k# z ty mi pra ca mi. Suk ces %wia to wy
po le ga na tym, $e okry "em no wy
kszta"t i do sta "em na nie go pa ten ty
od Ja po nii, przez Eu ro p#, po Ka na d#.
Ko smicz ny za% do ty czy z"o te go po -
dzia "u. W tym sen sie na zy wam go ko -
smicz nym, bo z"o ty po dzia" jest i by"
wsz# dzie, i o ka$ dej po rze. By" za wsze. 

– Co jest dla cie bie wa& ne?

– Je stem cz"o wie kiem, któ ry po szu -
ku je, któ ry nie ucie ka od sie bie.
W"a %ci wie ca "e mo je $y cie po le ga
na tym, $e ja – Ja nusz Ka pu sta, do -
ro s"y gen tel man chce na pi sa( ksi&$ -
k# dla te go Ja nu sza Ka pu sty, któ ry jej
nie zna laz" i cze ka na ni& prze ra $o -
ny ma j&c 20 lat.

– Nie daw no uka za "a si$ two ja no -

wa ksi%& ka „Plus mi nus. Prze wod -

nik do my !le nia”. To zbiór ry sun ków

do czy ta nia, jak wi dz$?
– Ona wy sz"a „po dro dze”. Jest

zbio rem ry sun ków, któ re od po -
nad 10 lat uka zu j& si# w „Rzecz po -
spo li tej”. To mo je za pi ski ró$ nych
spo strze $e!. S& tak m& dre, jak m& -
drzy s& ogl& da j& cy je lu dzie. Te ry -
sun ki uru cha mia j& w nich ob szar
za du my nad %wia tem i so b&.

– Na tych ry sun kach przed sta -

wiasz sie bie, ja ko ma "% fi gur k$ sza -

cho w% w po zy cji Bud dy. Cze go ona

na dal po szu ku je?
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– A cze go szu ka! Bud da? Uspo ko -
je nia! By! ksi" ciem i do brze mu si" po -
wo dzi !o. Ten #wiat mu si" roz pad!, kie -
dy pierw szy raz zo ba czy! umar !e go,
cho re go, sta re go. Zo sta wi! wszyst ko
i od szed!, by od na le$% !ad i praw d",
zro zu mie% na czym po le ga bez rad no#%
na sze go ist nie nia.

– By wasz w Pol sce, ob ser wu jesz

zmia ny?

– Oczy wi #cie, Pol ska bar dzo si"
zmie ni !a od cza su mo je go wy jaz du.
Ocze ki wa! bym jed nak cze go# wi" cej.
Mam znacz nie wy& sze aspi ra cje wo -
bec Pol ski, ni& to, &e daw niej by !o
brzyd ko, a te raz jest !ad niej. Mam wra -
&e nie jak by lu dzie zmar nie li, bie gn'
nie w tym kie run ku. Jak, na przy k!ad,
wi dz" pro gra my te le wi zyj ne, to
wszyst ko, co by !o z!e go w Ame ry ce
ju& tu przy sz!o. Lu dzie za du &o pod -
pa tru j', s' ma !o ory gi nal ni. 

– Na !l" sku masz swo j" wy sta w#,
cykl wy k$a dów, ma s# spo tka%. Jak

od bie rasz nasz re gion?

– To jed na z mo ich naj cie kaw szych
wy staw, ja kie po wsta !y [Mu zeum Miej -
skie w Za brzu, wy sta wa czyn -
na do 30.08.2015 – przyp. D.D.], bar -
dzo do brze roz pla no wa na w prze strze ni.
Uda !o si" tam po ka za% wszyst -
kie 38.416 kom bi na cji wzo rów utwo -
rzo nych z czte rech K -dro nów bia !ych
i czte rech czar nych. (e by co dzien nie
zmie ni% je den uk!ad, trze ba by by !o
&y% 105 lat, cze go wszyst kim &y cz"! Je -

#li py tasz o )l'sk – przed chwi l' ogl' -
da !em no wy bu dy nek Aka de mii Sztuk
Pi"k nych, by li #my te& w NO SPR.
To jest nie zwy k!e! Przy k!ad ogrom nej
ludz kiej ener gii i pra cy!

– Ma $" prób k# two ich prac mo &e -

my ogl" da' na $a mach na sze go mie -

si#cz ni ka. I to ju& za czy na j"c

od ok$ad ki. Bar dzo dzi# ku je my!

– To ry sun ki b" d' ce mo j' do ku men -
ta cj' po sze rza nia wy obra$ ni. Po cho -
dz' ze wspo mnia nej ju& ksi'& ki „Plus
mi nus. Prze wod nik do my #le nia”.
Do te go kil ka ob ra zów po ka zu j' -
cych – wci'& wzru sza j' ce dla mnie 
– bo gac two K -dro nu. Na jed nym ze
zdj"% wi da% K -dron na Pi' tej Alei
w No wym Jor ku pod czas Pa ra dy Pu -
!a skie go, gdzie Po la cy pre zen tu j' sie -
bie. Nie tyl ko za tem s' pol skie kie! ba -
ski i Po lish jo kes, ale ma my te& no wy,
ta jem ni czy kszta!t.

– Chcia$ by( jesz cze do da' co(
na za ko% cze nie na szej roz mo wy? 

– Na mo ich stu diach fi lo zo ficz nych
ze tkn' !em si" z my #l' Jó ze fa Ma rii Ho -
ene -Wro* skie go. To od nie go za cz'! si"
pol ski me sja nizm. Po tem je go fi lo zo fi"
prze j" li Ciesz kow ski, To wia* ski i Mic -
kie wicz, któ rzy zresz t' te idee tro ch"
znie kszta! ci li. Wro* ski do zna! ol#nie -
nia 15 sierp nia 1803 ro ku. Twier dzi!, &e
roz wój #wia ta za cz'! si" na Da le kim
Wscho dzie – In die, Chi ny, po tem Bli -
ski Wschód, Pa le sty na, Gre cja, Fran cja,
Niem cy. Je #li po !' czy si" te punk ty po -

wsta nie spi ra la. Jej na st"p nym ogni wem
jest Pol ska, s' S!o wia nie. Kie dy si"
o tym do wie dzia !em – a by !em wów -
czas m!o dy – po czu !em, &e ja ko ar ty sta
po wi nie nem stwo rzy% co# no we go.
My – Po la cy mu si my da% co# #wia tu,
wy my #li% rze czy, o któ rych nikt nie wie!
Pra gn" tu taj ja kie go# sza le* stwa, wy -
bu chu! Tak jak W!o si, kie dy po sta no -
wi li: „Bu du je my We ne cj"”! I zbu do wa -
li – na pa lach, na wo dzie! Wszy scy tam
osza le li! I ten, któ ry mia! na to pie ni' -
dze, i ten któ ry by! rze$ bia rzem, i ten
któ ry do wo dzi!!

– A wi#c po win ni (my osza le'?
– Je &e li przez sza le* stwo b" dzie my

ro zu mie% stwo rze nie nie ist nie j' ce -
go – to po win ni #my osza le%! Tyl ko
wte dy b" dzie my atrak cyj ni dla #wia -
ta i przed wszyst kim dla sie bie. Ina czej
ci' gle b" dzie my na ro dem nie spe! nio -
nym.

– Ale prze cie& osza le li (my! Oba li -

li (my ko mu nizm!

– Tak, ale #wiat ju& tro ch" o tym za -
po mnia!, a i my sa mi ju& o tym nie pa -
mi" ta my. Re mi su je my si" na w!a sne
&y cze nie. Jak si" po ja wi kto# m' dry, to
za raz dru gi mó wi: „nie ta ki on zno wu
m' dry!” Ener gia po wsta je, kie dy lu dzie
wie dz', w któ rym kie run ku i#%.

– Za tem te go sza le% stwa nam &y -

czysz?

– Wam i so bie. Je stem Po la kiem.
Pol ska to su ma nas.

!

K -dron na Pi! tej Alei w No wym Jor ku pod czas Pa ra dy Pu "a skie go. 
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Sta ni s!aw Mar ci nów, rze" ba przed sta wia j# ca przo dow ni c$ pra cy,
tzw. mu rar k$, 1955.

To masz We nklar, Ka ro lin ka, 2014.

Fran ci szek Wy le %uch, mo zai ka na bu dyn ku daw ne go Za k!a du Elek tro ni ki Gór ni czej, ok. 1969.

Mo zai ka na bocz nej ele wa cji Te atru Ma !e go. 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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W
obie go wej i znacz nie uprosz czo nej

opi nii Ty chy funk cjo nu j! ja ko mia -

sto no we, w któ rym nie wie le jest do ogl! -
da nia. Ja ko wy j! tek ma j! cy po twier dzi"
re gu #$ przy wo #y wa ny by wa ko %ció# pw.

Du cha &wi$ te go ozdo bio ny po li chro -

mia mi au tor stwa Je rze go No wo siel skie -

go. Jed nak roz gl! da j!c si$ uwa' nie pod -

czas wi zy ty w mie %cie, mo' na szyb ko

zmie ni" zda nie. Barw ne mo zai ki, ple ne -

ro we rze( by z br! zu i sztucz ne go ka mie -

nia, in te re su j! ce obiek ty ma #ej ar chi tek -

tu ry – wszyst ko to nie mal cze ka

na od kry cie na pla cach i w za ka mar kach

osie dli, na skwe rach, w par kach i na ele -

wa cjach bu dyn ków. 

Za #o 'o ne w 2004 ro ku ty skie Mu zeum

Miej skie za je den ze swo ich mi syj nych

ce lów przy j$ #o do ku men to wa nie i ba da -

nie wspó# cze snej kul tu ry mia sta, w tym

ar chi tek tu ry i sztu ki. Po wsta #y pu bli ka -

cje Ma rii Li pok -Bier wia czo nek na te mat

so cre ali stycz ne go osie dla A oraz ty -

skich mo zaik. Za gad nie nia te po ja wia #y
si$ rów nie' w ra mach przy go to wy wa -

nych przez mu zeum wy staw. W 2011 ro -

ku z in spi ra cji pla ców ki zo sta# utwo rzo -

ny szlak miej ski Od so cre ali zmu

do post mo der ni zmu. Uni ka to we NO WE

Ty chy, któ ry zwró ci# uwa g$ nie tyl ko

na ar chi tek tu r$, ale tak 'e dzie #a sztuk pla -

stycz nych. 

Ostat ni rok up#y n!# na pil nym uzu pe# -
nia niu bia #ych plam na ar ty stycz nej ma -

pie Ty chów. Nad szed# czas na pod su mo -

wa nie. 15 ma ja w Mu zeum Miej skim

w Ty chach zo sta #a otwar ta wy sta wa Ty -

chy. Sztu ka w prze strze ni mia sta. Eks po -

zy cja pre zen tu je dzie #a z za kre su rze( by,

ma lar stwa mo nu men tal ne go oraz ma #ej ar -

chi tek tu ry, któ re za ist nia #y w prze strze ni

pu blicz nej Ty chów w ci! gu ostat nich

kil ku dzie si$ ciu lat. Eks po zy cja zwra ca

uwa g$ na pro ces po wsta wa nia dzie #a – fa -

z$ kry sta li zo wa nia si$ kon cep cji ar ty stycz -

nej w for mie pro jek tu oraz osta tecz ny

efekt w po sta ci wkom po no wa ne go w kon -

kret n! prze strze) pu blicz n! obiek tu, któ -

ry na wy sta wie zo sta# uka za ny po przez do -

ku men ta cj$ fo to gra ficz n!. Za gad nie nia

przed sta wio ne na wy sta wie po sia da j!
pe# ne roz wi ni$ cie w wy da nej przez Mu -

zeum Miej skie ksi!' ce pod iden tycz nym

ty tu #em co wy sta wa – Ty chy. Sztu ka

w prze strze ni mia sta.

Wzbo ga ca nie prze strze ni Ty chów

w obiek ty sztu ki prze cho dzi #o ró' no rod -

ne eta py. 

Pro ces ten, za po cz!t ko wa ny w okre sie

dwu dzie sto le cia mi$ dzy wo jen ne go, sta wa#
si$ z cza sem co raz bar dziej z#o 'o ny i wie -

lo w!t ko wy. Po dej mo wa ne w prze strze ni

pu blicz nej dzia #a nia ar ty stycz ne z oczy wi -

stych wzgl$ dów mia #y cha rak ter ofi cjal -

ny. Ich cz$ sto tli wo%", in ten syw no%" oraz

spe cy fi ka by #y za le' ne od uwa run ko wa)
na tu ry ar ty stycz nej i po za ar ty stycz nej.

Ro l$ nad rz$d n! od gry wa #a sy tu acja po li -

tycz na oraz go spo dar cza w kra ju. To ona

kre owa #a wa run ki pra cy twór ców. Po dej -

mo wa ne przez nich przed si$ wzi$ cia za le -

'a #y od ak tu al nych per spek tyw fi nan so -

wych oraz po li ty ki kul tu ral nej. Po wsta j! ce

dzie #a od zwier cie dla #y kie run ki i ten den -

cje po ja wia j! ce si$ w sztu ce %wia to wej,

w tym oczy wi %cie pol skiej, któ re nio s#y ze

Tychy. Sztuka

w przestrzeni

miasta
so b! kon kret ne kon wen cje for mal ne.

W ró' nym stop niu znaj do wa #y one prze -

#o 'e nie na j$ zyk dzie#, two rzo nych z my -

%l! o prze strze niach pu blicz nych. Ak -

cen ty pla stycz ne w za #o 'e niu mia #y
wspó# gra" z kre owa n! ak tu al nie rze czy -

wi sto %ci! – tak w sen sie es te tycz nym, jak

i spo #ecz nym. Dzie #o mia #o sta no wi" in -

te gral n! cz$%" prze strze ni urba ni stycz nej

lub obiek tu ar chi tek to nicz ne go. Jed no cze -

%nie, ze wzgl$ du na od biór spo #ecz ny, for -

ma te go' dzie #a by #a ogra ni cza na przez po -

stu lat ko mu ni ka tyw no %ci.

Cha rak ter na sy ce nia Ty chów obiek ta -

mi sztu ki ko re spon du je ze spe cy fi k! po -

wsta wa nia mia sta – je go pla no w!, wie lo -

let ni! bu do w! od obrze 'y do cen trum

(któ re osta tecz nie nie zo sta #o zre ali zo wa -

ne). Ak cen ty pla stycz ne po ja wia #y si$
stop nio wo, co w efek cie za owo co wa #o ich

znacz nym roz pro sze niem i zró' ni co wa -

nym za g$sz cze niem. Ca #o %cio we ze sta -

wie nie dzie# ce chu je du 'a ró' no rod no%",
jed nak w ra mach ko lej no po wsta j! cych

cz$ %ci mia sta ze spo #y s! za zwy czaj sty -

li stycz nie zwar te. Od st$p stwa od ta kie go

sta nu rze czy to efekt pro ce su „do g$sz cza -

nia” ak cen tów pla stycz nych, któ ry roz po -

cz!# si$ w za sa dzie po za trzy ma niu si$
wiel kiej bu do wy mia sta. Ten kie ru nek

dzia #a nia jest obec nie do mi nu j! cy.

D
wu dzie sto le cie mi$ dzy wo jen ne

XX wie ku to okres na ro dzin sztu ki

ofi cjal nej (o cha rak te rze %wiec kim)

w prze strze ni pu blicz nej Ty chów. Miej -

sco wo%" by #a wów czas gmi n! wiej sk!,
a od 1934 ro ku gmi n! wiej sk! z cz$ %cio -

wy mi pra wa mi miej ski mi. Do ro bek te -

go okre su to za le d wie dwa po mni ki, któ -

re sil nie wpi sy wa #y si$ we wspó# cze sny

im kon tekst spo #ecz no -po li tycz ny. Oba

zo sta #y znisz czo ne w 1939 ro ku. Osa dze -

nie mo nu men tów w ra mach miej sco wej

spo #ecz no %ci by #o jed nak na ty le sil ne,

'e ich idea od ra dza #a si$ w ko lej no na -

st$ pu j! cych po so bie re aliach po li tycz -

nych. W do sto so wa niu do nich ule ga #a
prze mia nom for ma ar ty stycz na, po zo sta -

j!c jed nak nie zmien nie for m! bar dzo

czy tel n!.
Wraz z roz po cz$ ciem bu do wy no we -

go mia sta na st! pi #o znacz ne o'y wie nie

w za kre sie dzia #a) ar ty stycz nych. Po cz!t -
ko wo by #o ono nie roz #!cz nie zwi! za ne

z pa nu j! cym w sztu ce so cre ali zmem. Za -

#o 'e nia te go kie run ku zna la z#y pe# ne od -

PA TRYK 

OCZKO

Au gu styn Dyr da, gru pa rze! biar ska Nied! wiad ki, 1962. Fot. z po cz"t ku lat 70. 
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zwier cie dle nie w prze strze ni osie dla A.

Zgod nie z przy j! t" kon wen cj" po #o $o no

tam du $y na cisk na in te gra cj! ar chi tek -

tu ry i pla sty ki, przy czym do mi nu j" cym

%rod kiem wy ra zu ar ty stycz ne go by #a
w tym kon tek %cie rze& ba. In wen cja

twór ców dzia #a j" cych w ob r! bie osie dla

w du $ej mie rze s#u $y #a re ali za cji wy tycz -

nych no wej dok try ny. Ar ty %ci po s#u gi wa -

li si! tra dy cyj nym za so bem form i te ma -

tów, przy swo jo nym w to ku edu ka cji

i pra cy twór czej. Na t! swo ist" ba z! na -

k#a da li no we, „je dy nie s#usz ne” tre %ci

ide owe. 'wi! ta Ja dwi ga 'l" ska sta #a
si! wi!c mu rar k", Ma don na z Dzie ci"t -
kiem zwy czaj n" mat k" z dziec kiem,

kla sycz ne fi gu ry w uk#a dzie kon tra po stu

przy bra #y po sta ci gór ni ka i hut ni ka. Nie

by #a to $ad na pró ba prze my ca nia nie mi -

le wi dzia nych wów czas tre %ci, lecz d" -
$e nie do uzy ska nia ade kwat ne go dla epo -

ki wy ra zu ar ty stycz ne go. 

Po wsta #y w efek cie dzie #a so cre ali -

stycz ne w do%( ka me ral nym wy da niu,

szcze gól nie gdy ze sta wi my je z wy ko na -

ny mi w tym sa mym cza sie ak cen ta mi pla -

stycz ny mi Mar sza# kow skiej Dziel ni cy

Miesz ka nio wej w War sza wie. Ty skie re -

ali za cje, mi mo ob ci" $e nia so cja li stycz nym

#a dun kiem ide owym, zo sta #y w wi!k szo -

%ci za ak cep to wa ne i oswo jo ne przez miej -

sco w" spo #ecz no%(. Sta #o si! tak dzi! ki uni -

wer sa li zmo wi wy ko rzy sta nych tre %ci

i form.

P
o cz"w szy od dru giej po #o wy lat pi!( -
dzie si" tych rze& ba ja ko ele ment wzbo -

ga ca j" cy kra jo braz Ty chów tra ci #a na zna -

cze niu. W ko lej nych la tach po wsta #y dzie #a
nie licz ne, roz rzu co ne w prze strze ni roz ra -

sta j" ce go si! mia sta. Wie le pro jek tów nie

zo sta #o zre ali zo wa nych, g#ów nie ze wzgl! -
dów fi nan so wych. Miej sco wi ar ty %ci szu -

ka li wów czas przy ja znej do dzia #a) prze -

strze ni po za Ty cha mi. Dzi% trze ba

stwier dzi(, i$ z wiel k" szko d" dla kra jo bra -

zu mia sta. Bo gac two ten den cji rze& biar -

skich lat sze%( dzie si" tych by #o ogrom ne

i $al, $e par ku Miej skie go lub któ re go% z ty -

skich osie dli nie wzbo ga ca j" re ali za cje

w kon wen cji tych pre zen to wa nych np.

w cho rzow skiej Ga le rii Rze& by 'l" skiej.

Rów no cze %nie na st" pi# buj ny roz kwit

ma lar stwa mo nu men tal ne go, a w je go za -

kre sie przede wszyst kim mo zaik. Po -

wy$ szy trend po ja wi# si! w Pol sce tu$
po po #o wie lat pi!( dzie si" tych, w Ty chach

za% oko #o ro ku 1960 (wpierw we wn! -
trzach bu dyn ków). Sta no wi# on cz!%(
sze ro kiej ten den cji, któ ra za pa no wa #a
w tam tym okre sie w pa) stwach daw ne go

blo ku wschod nie go. Tech ni ka mo zai ki tra -

fi #a w Pol sce na bar dzo po dat ny grunt. Jej

na tu ral ne wa lo ry for mal ne, wy ni ka j" ce

z cha rak te ru two rzy wa, zna ko mi cie wspó# -
gra #y z soc mo der ni stycz n" ar chi tek tu r".
By #a to w owym cza sie rów nie$ jed na

z nie wie lu mo$ li wo %ci ope ro wa nia tak sze -

ro k" ga m" barw na ze wn"trz bu dyn -

ków – spo sób na prze #a ma nie na tu ral nej

sza ro %ci do st!p nych ma te ria #ów bu dow -

la nych. Istot ne zna cze nie mia #y te$, szcze -

gól nie w la tach sze%( dzie si" tych, sto sun -

ko wo nie wiel kie kosz ty re ali za cji. „Z#o ty

okres” mo zaik trwa# nie prze rwa nie do ko) -
ca na st!p nej de ka dy. W tym cza sie na st! -
po wa #y zmia ny w za kre sie sty li sty ki kom -

po zy cji, w oczy wi sty spo sób zwi" za ne

z ak tu al nie pa nu j" cy mi kie run ka mi w tra -

dy cyj nym ma lar stwie oraz gra fi ce. Co

istot ne, mo zai ki da wa #y ar ty stom du $"
swo bo d! w in dy wi du al nej kre acji, na wet

w przy pad ku ele wa cji bu dyn ków b! d" -
cych np. sie dzi ba mi w#adz. Za sad ni czo

nad rz!d n" ro l! wo bec tre %ci dzie #a od gry -

wa #y bar wa i for ma. Po pu lar ne, szcze gól -

nie w la tach sie dem dzie si" tych, by #y
kom po zy cje czy sto abs trak cyj ne. Znacz -

nie pó& niej, bo u schy# ku tej de ka dy,

w prze strze ni mia sta po ja wi #y si! pra ce

stric te ma lar skie. Wi" za #o si! to z do st! -
pem do no wych, bar dziej od por nych

na wa run ki at mos fe rycz ne farb. W prze -

strze ni Ty chów de ko ra cje ma lar skie by -

#y jed nak re ali zo wa ne spo ra dycz nie.

Dru ga po #o wa lat sie dem dzie si" tych to

okres znacz ne go wzbo ga ca nia prze strze -

ni mia sta przez dzie #a rze& biar skie. W 1975

ro ku po wsta# po mnik Wal ki i Pra cy – naj -

bar dziej mo nu men tal ny i za ra zem kon tro -

wer syj ny ak cent pla stycz ny w Ty chach.

W tym sa mym ro ku roz po cz! li w mie %cie

dzia #a nia ar ty %ci z Wy dzia #u Rze& by kra -

kow skiej ASP. Ich re ali za cje sta no wi"
zwar ty sty li stycz nie, wy so kiej kla sy ze spó#,
któ ry zu pe# nie nie s#usz nie zo sta# nie co za -

po mnia ny i do dnia dzi siej sze go nie do cze -

ka# si! w pe# ni za s#u $o nej re ha bi li ta cji.

P
od su mo wu j"c po wy$ sze usta le nia,

de ka da lat sie dem dzie si" tych, a szcze -

gól nie dru ga jej po #o wa, by #a okre sem,

w któ rym kszta# to wa nie wi ze run ku Ty -

chów przez re ali za cje ar ty stycz ne przy -

bra #o for m! naj pe# niej sz" i naj bar dziej

wszech stron n". Ma lar stwo mo nu men -

tal ne, rze& by oraz in te re su j" ce for my

ma #ej ar chi tek tu ry wpro wa dza no w prze -

strze) mia sta w spo sób pla no wy, prze my -

%la ny i w zrów no wa $o nych ilo %ciach. Co

bar dzo istot ne, w dzia #a nia ar ty stycz ne

w#" czo no wów czas pla sty ków spo za %ro -

do wi ska ty skie go, a na wet %l" skie go.

Za owo co wa #o to no wym spoj rze niem

na dzie #o sztu ki ja ko ele ment kreu j" cy kra -

jo braz mia sta.

Od po cz"t ku lat osiem dzie si" tych,

wraz z kry zy sem, dzia #a nia ar ty stów

w prze strze ni Ty chów sta #y si! spo ra -

dycz ne. Prze mia ny ustro jo we nie zmie -

ni #y tej sy tu acji. Wr!cz prze ciw nie 

– na st!p na de ka da by #a naj ubo$ sza w re -

ali za cje pla stycz ne. W do dat ku na st" pi -

#a wów czas ne ga cja do ko na) po przed -

nich dzie si! cio le ci.

Zmia ny na st" pi #y do pie ro po ro -

ku 2000. Obec nie ma my do czy nie nia ze

znacz nym wzro stem licz by przed si! -
wzi!( ar ty stycz nych. W%ród no wych

re ali za cji prze wa $a j" przed sta wie nia fi -

gu ra tyw ne, cz! sto re ali stycz ne. Je dy nie

w przy pad ku po mni ków twór cy po s#u -

gu j" si! sym bo lem. W za kre sie rze& by

brak jest obiek tów abs trak cyj nych. Nie

po wsta j" rów nie$ dzie #a wspó# cze sne go

ma lar stwa mo nu men tal ne go (cho( mu -

ra le w ostat nich la tach prze $y wa j" w Pol -

sce swo isty re ne sans). Ob fi cie re pre zen -

to wa na jest na to miast ma #a ar chi tek tu ra,

szcze gól nie w prze strze niach re wi ta li zo -

wa nych pla ców.

Sto sun ko wo do bra sy tu acja w za kre -

sie wzbo ga ca nia prze strze ni miej skiej ak -

cen ta mi pla stycz ny mi wi" $e si! z przy -

j! t" w 2009 ro ku Stra te gi! roz wo ju kul -
tu ry w Ty chach na la ta 2009–2015. Do -

ku ment ten wy ty czy# kie run ki dzia #a)
i da# ar gu men ty na rzecz re ali za cji za pla -

no wa nych przed si! wzi!(. W ra mach

prio ry te tu „Two rze nie prze strze ni kul tu -

ry” zna la z#o si! m.in. za da nie „upa -

mi!t nie nia osób zwi" za nych z hi sto ri"
mia sta i miejsc hi sto rycz nych po przez re -

ali za cj! rze&b ple ne ro wych i ta blic pa -

mi"t ko wych”1.

C
o raz bar dziej na gl" c" po trze b" jest

pod j! cie zde cy do wa nych dzia #a)
na rzecz ochro ny dzie# po wsta #ych

w dzie si! cio le ciach mi nio nych. Wie le

z nich wy ma ga pil nej in ter wen cji kon -

ser wa tor skiej. Szcze gól nie do ty czy to

mo zaik, b! d" cych in te gral n" cz! %ci"
obiek tów ar chi tek to nicz nych, nie ustan -

nie ule ga j" cych ró$ no rod nym prze -

kszta# ce niom. Pod czas prze bu dów i ter -

mo mo der ni za cji bu dyn ków licz ba tych

po pu lar nych nie gdy% de ko ra cji stop nio -

wo ma le je. Od gro& by znisz cze nia nie s"
wol ne rów nie$ trwal sze po zor nie rze& -
by, na wet te wy ko na ne ze sztucz ne go ka -

mie nia czy br" zu. Up#y wa j" cy czas oraz

prze ja wy bez my%l ne go wan da li zmu to

nie ust! pli wi wro go wie wszyst kich obiek -

tów sztu ki.

Od kil ku lat wzra sta licz ba dzia #a)
ma j" cych na ce lu ochro n! dzie dzic twa

kul tu ro we go. Przy k#a dem do na %la do -

wa nia s" m.in. pra ce kon ser wa tor skie

pro wa dzo ne na te re nie osie dla A, któ -

re ma szan s! sta( si! w nie da le kiej

przy sz#o %ci istot n" atrak cj" tu ry stycz -

n" mia sta. W prze strze ni Ty chów jest

jed nak znacz nie wi! cej obiek tów o zna -

cz" cym w tym za kre sie po ten cja le,

jak cho( by ca #y ze spó# rze&b zre ali zo -

wa ny przez ar ty stów z kra kow skiej

ASP. Po pra w! sta nu za cho wa nia oraz

bez pie cze) stwa ak cen tów pla stycz -

nych na te re nie mia sta mo $e za pew ni(
przy go to wy wa ny obec nie Pro gram
opie ki nad za byt ka mi mia sta Ty chy
na la ta 2015-2018.

Kon dy cja dzie# wzbo ga ca j" cych kra jo -

braz Ty chów jest za le$ na rów nie$ w du -

$ej mie rze od nas sa mych. 'wia do mo%(
po sia da ne go dzie dzic twa, je go po sza no -

wa nie i ch!( nie ustan ne go wzbo ga ca -

nia – wszyst ko to kreu je na sz" te ra& niej -

szo%(. Sztu ka w prze strze ni mia sta jest

dzi% tym, co #" czy Ty chy Sta re i Ty chy

No we. Two rzy nie po dziel n" war to%( dla

przy sz#o %ci.

!

Po wy$ szy tekst wy ko rzy stu je frag -

men ty ksi"$ ki Ty chy. Sztu ka w prze strze -
ni mia sta au tor stwa Pa try ka Oczki.

1 Stra te gia roz wo ju kul tu ry w Ty chach
na la ta 2009-2015. Oprac. E. Iwan ciów, 

T. Kor don, M. Li pok -Bier wia czo nek,

D. *u ka sie wicz -Za ga #a, D. Szcze pa) -
ska, W. Wie czo rek. Ty chy 2009.

Wy sta wa Ty chy. Sztu ka w prze strze ni mia -
sta jest pre zen to wa na w Mu zeum Miej skim
w Ty chach do 1 sierp nia. „!l"sk” ob j"# pa -
tro nat nad wy sta w".
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W
ro ku 2015 Re gio nal ny O!ro dek

Kul tu ry w Ka to wi cach przy

wspó" pra cy Mu zeum Za g"# bia w B# dzi -

nie oraz Uni wer sy te tu $l% skie go w Cie -

szy nie w ra mach Pro gra mu Mi ni stra

Kul tu ry i Dzie dzic twa Na ro do we go

„Kol berg 2014 – Pro me sa” zre ali zo wa"
pro jekt „Tro pem Kol ber ga – et no gra -

ficz ne ba da nia te re no we Za g"# bia D% -
brow skie go”.

Pro jekt by" za da niem wie lo w%t ko -

wym, ma j% cym na ce lu udo ku men to -

wa nie zwy cza jów i ob rz# dów do rocz -

nych oraz ro dzin nych miesz ka& ców

Za g"# bia D% brow skie go, utrwa le nie

tra dy cyj nej ar chi tek tu ry, a tak 'e wspó" -
cze !nie prak ty ko wa nych zwy cza jów.

Et no gra ficz ne ba da nia te re no we pro wa -

dzo ne by "y w 24 wsiach i miej sco wo -

!ciach le '% cych na te re nie za g"# biow -

skich gmin i pa ra fii ((e li s"a wi ce,

Ko zie g"o wy, Nie go wa, Nie go wo ni ce,

Tucz na wa, Tar go szy ce, To po ro wi ce,

Sie mo nia, Bo brow ni ki, Psa ry, Ogro -

dzie niec). Et no gra fo wie ze bra li 100 wy -

wia dów, nie jed no krot nie uzy sku j%c
cie ka we in for ma cje po zwa la j% ce za pla -

no wa) i wy ko na) do ku men ta cj# fo to -

gra ficz n% lub fil mo w% uro czy sto !ci

ko !ciel nej b%d* ro dzin nej. W ra mach

do ku men ta cji wy ko na no cykl fo to gra -

fii ob rz# dów ko !ciel nych, za cho wa& lu -

dycz nych oraz uro czy sto !ci ro dzin -

nych, a tak 'e fo to gra fie przed sta wia j% ce

tra dy cyj ne bu dow nic two. Po nad to do -

ko na no re je stra cji fil mo wej zwy cza jów

zwi% za nych z ro kiem ob rz# do wym:

„Mi sie” z gmi ny Nie go wa, „Tur ki”

z Ko zie g"ó wek i Wi now na, !wi# ce nie

po kar mów w pa ra fii w S% czo wie oraz

pro ce sj# w dniu Wnie bo wzi# cia NMP

w Nie go wo ni cach. 

Efek tem pro jek tu jest zgro ma dzo ny

ma te ria" et no gra ficz ny, p"y ta DVD

i stro na in ter ne to wa z ma te ria "a mi

z ba da& (www. tro pem kol ber ga. pl),

a tak 'e wy sta wa fo to gra ficz na, któ ra

udo st#p nia na jest przez Re gio nal ny

O!ro dek Kul tu ry w Ka to wi cach bez -

p"at nie za in te re so wa nym pod mio tom.

Do tej po ry wy sta wa eks po no wa na

by "a w Mu zeum Za g"# bia w B# dzi nie,

Mu zeum „Sa turn” w Cze la dzi i Mu -

zeum Miej skim „Szty gar ka” w D% bro -

wie Gór ni czej oraz Wiej skim Do mu

Kul tu ry w Czy 'o wi cach.

Obec nie Re gio nal ny O!ro dek Kul tu -

ry roz po cz%" pra ce nad ko lej nym pro -

jek tem, na któ ry otrzy ma" do fi nan so -

wa nie ze stro ny MKiDN. 

„Tro pem ba da czy Za g"# bia D% brow -

skie go” – to pro jekt b# d% cy nie ja ko kon -

ty nu acj% ubie g"o rocz ne go za da nia, a je -

go naj wa' niej szym efek tem b# dzie

bo ga to ilu stro wa na zdj# cia mi ar chi -

wal ny mi i wspó" cze sny mi pu bli ka cja

opi su j% ca zwy cza je i ob rz# dy do rocz ne

oraz ro dzin ne miesz ka& ców po gra ni cza

ma "o pol sko -!l% skie go. Aby ze bra) ma -

te ria" do opra co wa nia roz po cz# to ba da -

nia za rów no ar chi wal ne, jak i te re no we.

Tym ra zem ba da nia kwe stio na riu szo we

pro wa dzo ne b# d% w 10 miej sco wo -

!ciach – do k"ad nie tych sa mych, w ja -

kich pro wa dzo ne by "y w la tach 60.

i 70. XX w. Dzia "a nie to ma na ce lu po -

rów na nie kil ku *ró de" in for ma cji, a tym

sa mym uka za nie zmian, ja kie do ko na -

"y si# w ostat nich la tach w za kre sie prak -

ty ko wa nych dzia "a& kul tu ro wych.

Oprócz pu bli ka cji, któ ra pla no wa na

jest na wio sn# przy sz"e go ro ku, efek tem

pra cy et no gra fów i fo to gra fów b# dzie

wy sta wa fo to gra fii, p"y ta DVD z ma te -

ria "a mi uzy ska ny mi w trak cie ba da& oraz

stro na in ter ne to wa. 

opr. ROK Ka to wi ce

Tro pem Kol ber ga

w Za g"# biu D% brow skim

Wi now no, pow. Mysz ków
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Z JO AN N! BA TOR roz ma wia MAR TA FOX

– Lu bi pa ni za pach cy na mo nu. Czy
wy zwa la twór cze my !li pod czas pi sa nia?

– Je stem wra" li wa na za pa chy, nie któ -

re po sta ci w ksi#" kach za cz$ %y si$ od za -

pa chów. W Pia sko wej Gó rze Zo fia, bab -

cia Do mi ni ki, na ro dzi %a si$ z pa mi$ ci

za pa chu &wie "e go mle ka, czy sto &ci i barsz -

czu, wprost ze spi "ar ni mo jej pra bab ci, któ -

ra ki si %a barszcz w ka mion ko wym garn ku.

Zo fia, cho' zu pe% nie in na, po %# czo na zo -

sta %a przez t$ za pa cho w# za hacz k$ z pra -

bab ci#.
– Za rów no za hacz ki, jak i cy na mon

po ja wia j" si# w naj now szej pa ni opo wie -
!ci Wy spa !za.

– Za hacz ki to ob ra zy, za pa chy, sma ki

z pa mi$ ci, s%u "# ce do tka nia opo wie &ci.

W Wy spie !zie pi sz$, jak to dzia %a. Czy -

tel ni cy cz$ sto do py tu j#: Ile pa ni jest w po -

wie &ci? Od po wia dam wów czas, "e u"y -

wam tyl ko za ha czek. Ta kich jak ucho

re al ne go dziad ka An to sia, któ ry zmar%, kie -

dy by %am dziec kiem, i wszyst ko, co mi

w pa mi$ ci zo sta %o, to je go w%o cha te ucho.

Sia dy wa% na sto %ecz ku, ju" bar dzo cho ry,

i to ucho pew nie by %o na wy so ko &ci oczu

ma %ej dziew czyn ki. Po wró ci %o pod czas pi -

sa nia Pia sko wej Gó ry i na ro dzi% si$ W%a -

dek Chmu ra, po sta' fik cyj na, a jed nak po -

%# czo na z praw dzi wym dziad kiem.

Lu bi$ cy na mon,

za hacz ki i s%o je 

ze wspo mnie nia mi

– Praw dzi we ucho dziad ka sta $o si# in -
spi ra cj" dla po sta ci W$ad ka Chmu ry. 

– Tak, jak We nus z musz li, tak on na ro -

dzi% si$ z ucha. Po dob nie p$ pek w Ciem -
no, pra wie noc, z któ re go na ro dzi% si$ Mar -

tin, po grom ca ko to ja dów. Nie zna %am

"ad ne go Mar ti na, któ ry by wal czy% z si %a -

mi ciem no &ci w mo im ogro dzie. Ale zna -

%am ko go&, kto mia% p$ pek w kszta% cie

strza% ki. By %am pa r$ dni te mu w Wa% brzy -

chu, gdzie ro bi li &my pierw sz# do ku men -

ta cj$ do Ciem no, pra wie noc. Fil mow cy

chcie li, "e bym zna la z%a miej sca, któ re

wy my &li %am, ule pi %am z pa mi$ ci dziec -

ka. I pro sz$ so bie wy obra zi': Wcho dzi my

do ja kiej& ka mie ni cy na No wym Mie &cie

i na gle s%y szy my za drzwia mi wrzask te -

le wi zo ra i krzyk dzie ci Bar ba ry Mi ze ry. Pa -

trzy my, bie gnie dziew czyn ka ca %a na ró -

"o wo, jak ta z mo jej po wie &ci, i od wra ca

si$ przez ra mi$, tak jak by nas wo %a %a. To

by %a czy sta ma gia, rze czy wi sto&' fik n$ %a
ko zio% ka i wszyst ko, co wy my &lo ne, sta -

%o si$ praw dzi we. Je dzie my na So bi$ cin

i wi dzi my okna Zo fii So chy, któ ra w tej

strasz nej bie dzie pró bu je upi$k szy' ka wa -

%ek &wia ta. Do k%ad nie ta kie, jak wy my &li -
%am. Tak to dzia %a w po wie &ciach. W Wy -
spie !zie ina czej – opo wia dam o lu dziach

z mo jej re al nej ro dzi ny, jak mo ja pra bab -

cia, ta tar ska ciot ka z War sza wy i in ni. Po -

wie &ci nie s# au to bio gra ficz ne, Wy spa
jest.

– Czy to jest ta bab cia, któ ra mia $a
ma $e stóp ki?

– Tak, w%a &nie ta, od stó pek i spi "ar ni

z barsz czem. Na Sri Lan ce od wie dzi %am

&wi# ty ni$ Dam bu la. Le "y tam pi$k ny od -

po czy wa j# cy Bud da, ma wiel kie z%o te

sto py. A mnie sto py pie k%y, bo ka mie nie by -

%y go r# ce. (ro dek dnia. Na gle przy po mnia -

%y mi si$ stóp ki pra bab ci. Dzi$ ki tej za hacz -

ce od "y %y i in ne wspo mnie nia.

– Wy je cha $a pa ni na Sri Lan k#, by w# -
dro wa% !la da mi San dry Va len ti ne, któ -
ra zni k$a bez !la du %wier% wie ku te mu
i któ rej nikt ju& nie szu ka.

– Ten mo tyw za wsze wy da wa% mi si$ fa -

scy nu j# cy. Przy cho dzi czas, kie dy cz%o wiek

zda je so bie spra w$, "e po rzu ci% in ne dro -

gi. Nie ko niecz nie lep sze, ale po rzu co ne

na za wsze. Mo g%am zo sta' w To kio, wy -

k%a da' fi lo zo fi$ na tam tej szym uni wer sy -

te cie. Mo g%am znik n#' bez &la du, za cz#'
od no wa na ja kiej& wy spie, z in ny mi w%o -

sa mi, z in nym imie niem. Któ" z nas nie

mia% cza sem ta kiej ocho ty? Mo" na te"
znik n#' raz na za wsze, czy li umrze'. Czy

wie lu z nas by tu zo sta %o, gdy by mo" na by -

%o pod czas naj czar niej szej z no cy na ci sn#'
gu zik i bez bo le &nie roz p%y n#' si$ w po wie -

trzu? Wpi sy wa %am fra z$ o zni ka niu w wy -

szu ki war k$, czy ta %am hi sto rie ko biet 

i tyl ko hi sto ria San dry mnie uwio d%a,

z po wo dów, któ rych ni gdy nie zro zu -

miem do ko) ca. Ta nie zna na ko bie ta sta -

%a si$ kim& w ro dza ju prze wod nicz ki,

wcie le niem mo jej mrocz nej bli* niacz ki,

po czu %am, "e mam ocho t$ zro bi' co& sza -

lo ne go, po je cha' na Sri Lan k$ i zo ba czy',
co si$ b$ dzie ze mn# dzia %o. I tak zro bi %am.

By %am go to wa na wszyst ko, co mnie cze -

ka, na wet na to, by opo wie dzie' w%a sn# hi -

sto ri$.
– Na pi sa $a pa ni: „Gdy by za gi nio ne

bez !la du od na la z$y si#, by $y by ich mi -
lio ny, a !wiat za dr&a$ by, gdy by opo wie -
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dzia !y, co im si" przy tra fi !o”. To zda nie

uru cho mi !o mo j# wy obra$ ni".
– Bo to jest prze ra !a j" ce. Je stem czy tel -

nicz k" ta blo idów pol skich i bry tyj skich, s"
dla mnie #ró d$em dziw nych na g$ów ków,
któ re ko lek cjo nu j%. Bez prze rwy gi n" ko -
bie ty. Nie któ re si% znaj du j", jak dwie
m$o de dziew czyn ki, któ re po pe$ ni $y sa mo -
bój stwo. Jak za mor do wa na Wik to ria. Ale
resz ta prze pa da, po pro stu.

– Czy zna la z!a pa ni na Sri Lan ce swo -

j# ni sz" w cza sie? Czy ta po dró% by !a
uciecz k# przed ocze ki wa nia mi, ja kie

ma j# czy tel ni cy i kry ty cy wo bec au to -

ra na gro dzo ne go Ni ke?

– Na gro da by $a ja kim& ry tu a$em przej -
&cia, nio s$a sa tys fak cj%, co& w ro dza ju ulgi,
ale nie sta $a si% ka mie niem mi lo wym
w mo im !y ciu. By $am znu !o na zgie$ -
kiem wo kó$ mnie i tym, !e wy da $am trzy
po wie &ci pod rz"d, a wy daw ca chce ko lej -
n" ju!, za raz. Mia $am do&' zo bo wi" za(,
py ta(, spo tka(, wy wia dów, mo rza za wi -
&ci. Z pra gnie nia wol no &ci, dzi ko &ci, swo -
bo dy zro dzi$ si% po mys$ wy pra wy na Sri
Lan k%. Je stem przy zwy cza jo na do po dró -
!o wa nia i do te go, !e rze czy wi sto&' w po -
dró !y jest dla mnie hoj na, !e bar dzo du -
!o si% dzie je. Na Sri Lan ce dzia $o si%
re la tyw nie mniej. Wszyst ko pro wa dzi $o
mnie po za Sri Lan k%, na mo j" w$a sn" wy -
sp%. Wy sp% )z%.

– W" dru je pa ni tro pem San dry Va len -

ti ne, ale jed no cze &nie „szat ku je, mik su -

je mo ty wy z w!a sne go %y cia i zszy wa je

ze skraw ka mi rze czy wi sto &ci wy szar pa -

nej z tro pi kal nej ma te rii”.

– Jest ta kie zdj% cie w tej ksi"! ce, je dy -
ne, na któ rym wi da' mo j" twarz. 

– Z ta ki mi roz wi chrzo ny mi w!o sa mi.

– Tak, z czym& ta kim dziw nym na g$o -
wie. To jest nar ra tor ka opo wie &ci, ja
w wer sji tro pi kal nej, od mie nio na przez
tam t" rze czy wi sto&'. Wy spa jest z jed nej
stro ny ol&nie wa j" co pi%k na, w spo sób, ja -
kie go mo !e ocze ki wa' tu ry sta, z dru giej
stro ny jest na niej cie( bra to bój czej wal -
ki, któ ra sko( czy $a si% w 2009 ro ku. Raj
ma tam nie kie dy za pach spa le ni zny, woj -
n% czu je si% w pa mi% ci tam tych lu dzi. Po -
byt na wy spie nie by$ dla mnie sie lan k".
Mniej mi za le !a $o, aby zwie dza', bar dziej,
by po czu' wy sp%. Zresz t" ja ni gdy nie
zwie dzam w tra dy cyj nym sen sie la ta nia
z prze wod ni kiem od jed nej atrak cji
do dru giej.

– To praw da, du %o w Wy spie sko ja -

rze', snu je pa ni opo wie&(, !# cz#c prze -

sz!o&( z te ra$ niej szo &ci#. Mó wi pa ni:

„Tkam tu fik cj", któ ra nie jest k!am -

stwem”. Pierw szy roz dzia! tej ksi#% ki

opa trzy !a pa ni cy ta tem ze Sta ni s!a wa

Brzo zow skie go, „Co nie jest bio gra fi#,
nie jest w ogó le”. Po ry wa j# ca to opo -

wie&(, ale i ta jem ni cza.

– Wy spa !za jest ese jem in tym nym, to
chy ba naj lep sze okre &le nie ga tun ko we, jest
tak !e za po wie dz" ko lej nej po wie &ci, swo -
istym te ase rem. Jej bo ha ter k" b% dzie An na
Karr, któ ra na Sri Lan ce w$a &nie za cz% $a sta -
wa' si% po sta ci" w mo jej g$o wie. Jest bo ha -
ter k" po wie &ci Rok kró li ka, nad któ r" te raz
pra cu j%. Nie wiem, do k"d mnie to wszyst -
ko za pro wa dzi, wi%c wo l% za du !o nie mó -
wi'. Pew ne na ra zie jest to, !e An na Karr pi -
sze ro man se hi sto rycz ne i w$a &nie jest
w przed dzie( znik ni% cia bez &la du.

– Wy da wa !o by si", %e z jed nej stro ny

pa ni si" bar dzo otwie ra, a w chwi l" po -

tem oka zu je si", %e to tyl ko kre acja

„mrocz nej bli$ niacz ki”. Jak u Brod skie -

go, któ ry mó wi, %e po wie&( au to bio gra -

ficz na wi" cej ka mu flu je ni% po ka zu je.

Czy nie my &la !a pa ni, by na pi sa( o me -

lan cho lii od r"b n# rzecz?

– Za nim za cz% $am pi sa' po wie &ci, zaj -
mo wa $am si% na uk", po gra ni cza mi an tro -
po lo gii kul tu ry, fi lo zo fii, psy cho ana li zy.
Me lan cho lia by $a jed nym z po my s$ów
na ha bi li ta cj%. W mo jej ro dzi nie s" czar -
ne hi sto rie na g$ych znik ni%', któ re praw -
do po dob nie by $y po dyk to wa ne nie le czo -
n", nie zdia gno zo wa n" de pre sj". Mam te!
w$a sne do &wiad cze nia. Raz by $am ju!
bli sko tej gra ni cy, za któ r" za czy na si% kli -
nicz na cho ro ba. Jest de pre sja en do gen na,
któ ra przy cho dzi na wet wów czas, kie dy
jest si% spe$ nio nym, pi%k nym i bo ga tym.
Jest re ak tyw na, b% d" ca re ak cj" na trau ma -
tycz ne prze !y cie. Cza sem te dwa czyn ni -
ki spo ty ka j" si% i wte dy jest nie we so $o. Le -
ka rze naj ch%t niej prze pi su j" le kar stwa.
Jak cu kier ki na szcz% &cie. Na pew no nie
na pi sz% ju! pra cy na uko wej na ten te mat.
Mo ja mrocz na sio stra pro wa dzi mnie
gdzie in dziej.

– Czy li naj wa% niej sze jest po zna nie

sie bie, umie j"t no&( uchwy ce nia kry -

tycz ne go mo men tu, cien kiej czer wo nej

li nii, po za któ r# za czy na si" ca! ko wi ta

ciem no&(. Le piej mó wi(: de pre sja jest

we mnie, a nie ja w de pre sji.

– Ma pa ni ra cj%. Rzad ko si% mó wi, jak
wiel kie zna cze nie w de pre sji ma oso bo -
wo&'. W ob li czu tej sa mej che mii mó zgu,
ró! ne oso by bar dzo ró! nie za re agu j". Jed -
na si% gnie po bu tel k% z al ko ho lem. Dru ga
u$o !y so bie plan na da ny dzie(, któ re go
naj wi%k szym wy zwa niem jest to, !e by
pój&' na ba za rek i ku pi' bu racz ki. I zwle -
cze cia $o jak z o$o wiu, przej dzie dwa ki -
lo me try d$u gie jak dwa dzie &cia, i ku pi te
cho ler ne bu racz ki. I oka !e si%, !e mo! na
sie bie sa m" wy ci" gn"' za w$o sy.

– Wa% ne s# drob ne kro ki, czyn no &ci,

któ re os!a bia j# ciem no&(, jak w Me lan -

cho lii Lar sa von Trie ra. 

– Na pew no. Ale nie któ rzy nie po ra dz"
so bie bez pro chów. Trze ba by' czuj nym,
je &li wie si%, !e ma si% w so bie t% ciem no&'.
G$% bo ka de pre sja to jest ta ki obóz kon cen -
tra cyj ny dla du szy. Nie chcia $a bym si%
w nim zna le#'. 

– Sta !a si" pa ni mo j# au tor k#, dzi" ki

mi" dzy in ny mi tro pom, b" d# cym tak %e
mo imi &cie% ka mi. Bo ha te rem w Wy spie

!zie jest Wit ka cy i Bro ni s!aw Ma li -

now ski. Wspo mi na pa ni przy oka zji po -

wie&( Agne ty Ple ijel Lord Ne ver mo re,

bar dzo dla mnie wa% n#.
– Mu sia $am o nich na pi sa'. Mo ja po dró!

za cz% $a si% w sto lat po ich pa mi%t nej po -
dró !y na Cej lon. Szwedz ka pi sar ka su ge -
ru je, !e ich przy ja#( roz dzie li$ ro dzaj
ero tycz ne go zwi"z ku. 

By $am w pen sjo na cie, w któ rym Wit ka -
cy chcia$ so bie strze li' w $eb. Na ty $ach
bied ne go ho te li ku le !a $y sta re me ble. Po -
my &la $am, !e Wit ka cy, mo ja li ce al na mi -
$o&', móg$ sie dzie' na któ rym& z fo te li.
Mo je !y cie to po ru sza nie si% mi% dzy
dwo ma bie gu na mi re pre zen to wa ny mi
przez te po sta ci – ir ra cjo na lizm, ar ty -
stycz ny bzik, au to de struk cja, nad wra! li -

wo&' i bez kom pro mi so wo&' Wit ka ce go.
Ra cjo na lizm, na uko we po dej &cie, roz s" dek
Ma li now skie go.

– Szu kam wi"c da lej po mi" dzy tek -

stem a so b#, a nie po mi" dzy dzie !em

a au to rem... Przy wo !u je pa ni Ha ru ki

Mu ra ka mie go, au to ra O czym mó wi",
kie dy mó wi" o bie ga niu. Pa ni te% uwa %a,

%e na pi sa nie po wie &ci to ma ra ton. Czy

po na pi sa niu ka% dej tak si" pa ni czu je?

Któ ra by !a naj trud niej szym ob ci# %e -

niem?

– Za wsze ta, nad któ r" pra cu j%, i za wsze
po wta rzam w do mu, !e tak strasz nie, to
jesz cze nie by $o. Za cz% $am pi sa' i bie ga'
w tym sa mym cza sie, nie mal w tym sa -
mym mo men cie i to jest tak po $" czo ne
w mo jej g$o wie, !e te go nie roz dzie lam, jak
Mu ra ka mi. Tak so bie my &l%, !e b% d% bie -
ga' i pi sa' do ostat nie go mo men tu. Mu -
ra ka mi jest mi bar dzo bli ski, z ró! nych
wzgl% dów.

– Dla cze go, co pa ni# fa scy nu je w je -

go pi sa niu?

– Te dwa &wia ty w opo wie &ciach, po -
mi% dzy któ ry mi gra ni ca jest nie ostra, za -
tar ta. Po dob nie to od czu wam, kie dy pi sz%.
Na gle ob su wam si% w rze czy wi sto&',
któ r" rz" dzi zu pe$ nie in na lo gi ka. Ale te
&wia ty s" bli skie, sple cio ne. In ne ni!
w du ali stycz nej za chod niej tra dy cji. Nie -
miec cy kry ty cy za uwa !y li to po do bie( -
stwo mo jej nar ra cji ze spo so bem, w ja ki
pi sz" Ja po( czy cy. Bar dzo mnie to uszcz% -
&li wi $o, !e je stem tro ch% ja po( ska! U Mu -
ra ka mie go na gle wpa da si% do ja kiej& stud -
ni al bo dzwo ni te le fon, bo ha ter od bie ra
i bach! Za czy na si% sza lo na hi sto ria,
&wie c" dwa ksi% !y ce. Chcia $a bym zro bi'
kie dy& wy wiad z Mu ra ka mim. Ostat nio
by $a u mnie dzien ni kar ka nie miec ka
i po wi zy cie u mnie, je cha $a na Ha wa je
spo tka' si% z nim. Prze s$a $am przez ni"
w pre zen cie ka mie( z mo jej uko cha nej
wy spy. Mam na dzie j%, !e ten ka mie(
nam u$a twi roz mo w%. Po do ba mi si% te!,
!e on po pro stu ro bi to, co pi sarz po wi nien
ro bi', pi sze ksi"! ki. *e jest po za uk$a da -
mi, ko te ria mi, sie dzi w swo im dom ku,
w le sie, nie ma nor ma tyw nej ro dzi ny. Bie -
ga i pi sze ksi"! ki.

– Bo ha ter ka Wy spy #zy bie ga.. W Ciem -

no $ci bie ga Ali cja. I pa ni bie ga, Jo an no.

– Wkrót ce po bie gn% pó$ ma ra ton ber li( -
ski, je den z bar dziej ma low ni czych. Z przy -
ja ció$ k" prze bie gn% ca $y Ber lin Wschod -
ni i Za chod ni, ju! nie po dzie lo ny. Ju! mi
prze sz$a neo fic ka po trze ba ci" g$e go ga da -
nia o bie ga niu. Po pro stu bie gn%.

– Sri Lan ka i Ja po nia. Któ ra wy spa

jest dla pa ni wi"k sz# przy go d#?
– Ja po nia to mi $o&' na ca $e !y cie.

Sp% dzi $am tam czte ry la ta. Wiem, !e
wró c% do Ja po nii, bo po kil ku la tach bez
niej, t% sk ni%. Sri Lan ka to tyl ko mie si"c,
pod czas któ re go chcia $am si% „na cha pa'”
tam tej szej rze czy wi sto &ci. Mo !e wró c%,
mo !e nie.

– Pi sarz to styl. Pa ni fra za jest po ry -

wa j# ca, j" zyk so czy sty. W po wie &ci

Ciem no, pra wie noc da !a pa ni cy tat

z Za fo na: „Bóg tkwi w szcze gó !ach,

a dia be! jest wsz" dzie”. We wszyst kich

pa ni po wie &ciach wi dz" ogrom n# dba -

!o&( o szcze gó !y, szcze gól nie w Pia sko wej

Gó rze. Jak to mo% li we, %e ty le w pa ni

szcze gó !ów, ty le pa mi" ci do nich.
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– Czy tel ni cy mó wi!: pa ni nie mo "e te -

go pa mi# ta$. A jed nak pa mi# tam. My %l#,
"e mam w swo jej g&o wie ogrom n! spi "ar -

ni#, w któ rej prze cho wu j# s&o je ze szcze -

gó &a mi, wszyst kie za we ko wa ne, z gum ka -

mi. Za my kam oczy i wi dz# spi "ar nie,

sza fy w piw ni cach na blo ko wi skach,

gdzie ko bie ty z po ko le nia mo jej ma my

prze cho wy wa &y prze two ry. Mo "e fakt, "e
zaj mo wa &am si# an tro po lo gi! kul tu ry

uwra" li wi& mnie na wy &a wia nie i we ko wa -

nie szcze gó &ów. Je stem te" oso b! wra" li -
w! na zmy s&o w! stro n# %wia ta, co w tro -

pi kach mu sia &o wyj%$ na jaw w spo sób

bar dziej dzi ki i sza lo ny, ni" gdy bym po -

je cha &a, po wiedz my, na Gren lan di#. Lu -

bi# je%$, lu bi# go to wa$, sma ko wa$, pró -

bo wa$ naj roz ma it szych rze czy. Pa mi# tam,

jak do Pia sko wej Gó ry zo sta li za pro sze -

ni ha ri krisz now cy ze swo im pro gra mem

re li gij nym i ku li nar nym, ten dru gi by& zde -

cy do wa nie cie kaw szy. I wte dy po raz

pierw szy, ja ko czter na sto lat ka, spró bo wa -

&am sma ku i za pa chu In dii. To by &o dla

mnie do %wiad cze niem ko smicz nym, za -

pach i smak cur ry.

– W Wy spie !zie fra za jest wy j!t ko wo

p"yn na, cie p"a, zmy s"o wa, chcia "o by si#
po wie dzie$, %e ko bie ca, w ta kim sen sie,

w ja kim pi sa "a pa ni o ko bie co &ci w Ja -
po" skim wa chla rzu. Spo gl! da pa ni na ja -

po' sk! se kre tar k# i w jed nej chwi li

do cie ra do pa ni, %e jest ona kwin te sen -

cj! ko bie co &ci.

– W Wy spie !zie zmy s&y sza le j!, ro zum

drze mie pod pal m!. Tro pi ki dziw ne rze -

czy ro bi! z g&o w!. Tro pi ki i sa mot no%$.

Na Sri Lan ce chcia &am przede wszyst kim

czu$, sma ko wa$, w! cha$, na pa wa$ si#
wszyst kim. W Ja po nii bar dziej – zro zu -

mie$ kul tu ro w! rze czy wi sto%$, bo po raz

pierw szy przy je cha &am tam od ra zu

na dwa la ta. 

– Nie zwy kle pla stycz nie spor tre to -

wa "a pa ni Ja dzi# z Pia sko wej Gó ry,

pro st! ko bie t#, pe" n! cia "a i za ka mar -

ków.

– To jest mat ka ma tek, ar che ty po wa dla

ko biet z po ko le nia mo jej ma my. Czy tel ni -

cy po tem si# dzi wi!, "e mo ja ma ma nie

wy gl! da jak Ja dzia, ale te" co% z mo jej oso -

bi stej mat ki jest co% w Ja dzi, i wie le có rek

od naj du je w niej swo j! mat k#, i wie le ma -

tek sie bie. Ja dzi# stwo rzy &am z em pa tii,

z odro bi ny gnie wu, z wiel kiej po trze by zro -

zu mie nia. W su mie to do sy$ przy t&a cza j! -
ca po sta$, ale te" mo ja uko cha na.

– W spi %ar ni gro ma dzi si# za pa sy.

W Wy spie du %o pa ni pi sze o wy rzu ca niu.

Na pi sa "a pa ni: „Dla re por te ra nie ma nic

gor sze go, ni% zmy &la$ fak ty, dla pi sa rza

uda wa$, czy co smut niej sze wie rzy$, %e
na pi sa" do k"ad nie tak, jak by "o na -

praw d#”. Na praw d# pa ni wy rzu ca?

– Re por ter po wi nien wy rzu ca$ prze ja -

wy py chy i nad mier ne go ego na ko rzy%$
da nia g&o su in nym. Re por ter opo wia da

o tym, co si# na praw d# wy da rzy &o, pi sarz

wy my %la fik cj# lep sz! od praw dy. Pi sarz

po wi nien wy rzu ca$ nie po trzeb ne przy miot -

ni ki i usu wa$ mar twe tek sty z kom pu te ra.

Je %li tekst jest trup kiem – wie si# to i nie

ma sen su w nim grze ba$. Przez wie le lat,

od pod sta wów ki do stu diów dok to ranc -

kich, pi sa &am dzien ni ki i pa r# lat te mu wy -

rzu ci &am to wszyst ko do %mie ci. Bez

wi#k sze go "a lu. Tro ch# czu &am, "e tam nie

ma nic cie ka we go, a tro ch# ba &am si#, "e
ko mu% to wpad nie w &a py i w ko' cu b# -
d# bo ha ter k! skan da lu.

– Jak pa ni zno si kry ty k#?
– Nie czy tam re cen zji. S! sym bo licz n!

prze mo c!. I do bre, i z&e. Po za tym ja swo -

je wiem. Po pro stu. Za wsze po ka" dej

ksi!" ce wy ci nam stru sia.

– To zna czy?

– Ro bi# to, cze go wy ma ga ode mnie

obo wi! zek pro mo cyj ny, a po tem zaj mu j#
si# ju" swo imi spra wa mi. Je %li po ja wia j!
si# wi#k sze opra co wa nia kry tycz no li te rac -

kie, to nie kie dy je czy tam, ale w&a %ci wie

po wy da niu ksi!" ki je stem ju" gdzie in -

dziej. W no wej hi sto rii. Je stem tak sku pio -

na na swo im "y ciu we wn#trz nym, "e
%wiat ze wn#trz ny cz# sto wy da je mi si# tyl -

ko ja kim% nie wa" nym cie niem.

– Do pi sa nia po trzeb na jest przede

wszyst kim od wa ga i cier pli wo&$, %ar to -

bli wie do da j#, %e i wy ro zu mia "a %o na,

o któ rej ma rzy ka% dy pi sarz. A pa ni na -

pi sa "a prze kor nie co& ta kie go: „Mam

za so b! nie jed n! po dró%, któ ra mnie

star ga "a, ale bar dziej od dzi kich Kir ke

po trze bu j# Pe ne lo py”. Ma pa ni swo j!
Pe ne lo p#?

T - ak, mam to szcz# %cie. Ale kie dy cze -

kam na nie go w ko lej nym mie %cie, do ja -

kie go rzu ci& mnie los, to ja je stem Pe ne -

lo p! pie k! c! cia sto z gorz kiej cze ko la dy.

!

O per fu mach hi sto rycz nie

i po praw no &cio wo

Z
a py ta no Po rad ni#, czy po praw na

jest re kla ma: Sklep z do bry mi per fu -
ma mi. Kup per fum dla sie bie lub na pre -
zent. Wszyst ko by &o by do brze, gdy by

nie! (ten) per fum… Rze czow nik, o któ -

rym mo wa, w pol sz czy( nie wy st# pu je

wy &!cz nie w licz bie mno giej, od mie nia -

j!c si# na st# pu j! co: MB. per fu my,

D. per fum, C. per fu mom, N. per fu ma mi,
Ms. per fu mach. 

S&o wo per fu my po ja wia si# u nas

po raz pierw szy w po &o wie XVI w.

w pi smach Re ja i jest za pew ne za po "y -

cze niem z daw ne go w&o skie go per fu mo
(dzi% pro fu mo), któ re od no si &o si#
do ka dze nia, oka dza nia won nym dy -

mem (por. w&o skie fu ma re ‘dy mi$’,
fu mo ‘dym’). Od w&o skie go s&o wa

w XVI w. wzi# &o te" po cz! tek fran cu -

skie par fum (r. m# ski), a od nie go for -

ma an giel ska per fu me. Wspó& cze sne

s&ow ni ki pod kre %la j! fran cu ski ro do wód

pol skiej for my per fu my (od par fums),

po nie wa" upo wszech nie nie si# te go

wy ra zu do ko na &o si# w&a %nie za spra -

w! j# zy ka fran cu skie go w wie kach

XVIII i XIX. Sie dem na sto wiecz ny

s&ow nik Grze go rza Knap skie go The sau -
rus Po lo no la ti no gra ecus (Kra ków

1643) po da je de fi ni cj#: „per fu my, 

won ne rze czy dro gie ro bio ne, mo kre,

su che”. 

Od mia na te go wy ra zu w daw nej

pol sz czy( nie wy gl! da &a nie co ina czej

ni" dzi%. Jak po da je S.B. Lin de w swym

S"ow ni ku j# zy ka pol skie go (Lwów

1807–1814), w tych cza sach w u"y ciu

by &a for ma do pe& nia cza per fu mów,

któ r! dzi% uwa "a si# za b&#d n!. S"ow -
nik j# zy ka pol skie go wy da ny w Wil nie

w 1861 r. za wie ra ju" ha s&o w lp.: per -
fu ma (r. "e' ski), po dob nie jak S"ow nik
j# zy ka pol skie go pod red. J. Kar &o wi -

cza, A. Kry' skie go i W. Nied( wiedz -

kie go (War sza wa 1900–1927), w któ -

rym do da no jed nak, "e per fu ma
cz# %ciej wy st# pu je w licz bie mno giej:

(te) per fu my – (tych) per fum. Wy da ny

w 1937 r. S"ow nik or to epicz ny S. Szo -

be ra no tu je ju" ha s&o w licz bie mno giej

per fu my i za zna cza, "e "e' ska per fu -

ma – jak w po da nym przy k&a dzie

z dzie& J.W. Go ethe go: Pach nia" mi "$
per fu m$ – jest for m! rzad k!. Po wo jen -

ny S"ow nik j# zy ka pol skie go pod red.

W. Do ro szew skie go rów nie" wska zu -

je, "e wy raz ów rzad ko wy st# pu je

w licz bie po je dyn czej, po da je tak "e
przy k&ad z Pa na Ta de usza, a wi#c
z tek stu XIX -wiecz ne go: Do by wa
flasz ki per fum, s"o iki po ma dy, po kra -
pia Zo si# wko "o wy bor n$ per fu m$.

Jesz cze w po wo jen nej po wie %ci

K. Bran dy sa Tro ja, mia sto otwar te
zna le($ mo" na frag ment: Pach nia "a
bied n$ per fu m$ z kon wa lii. Wspó& cze -

%nie in te re su j! cy nas rze czow nik jest

u"y wa ny pra wie wy &!cz nie w licz bie

mno giej, a "e' skiej for my! (ta) per fu -
ma ja ko re gio na li zmu wschod nie go nie

apro bu je "ad na pu bli ka cja po praw no -

%cio wa, cho$ by wa u"y wa na dla "ar tu,

jak np. w dia lo gu z fil mu Shrek: Siar -
ka przy tym to! per fu ma). 

Po ja wia j! ca si# cza sem w ko mu ni ka -

cji po tocz nej po sta$ m# ska jest efek tem

sko ja rze nia for my par fum z fran cu skie -

go na pi su eau de par fum, któ ry wid nie -

je na opa ko wa niach za gra nicz nych

pach ni de&, z ro dza jem m# skim – po spo -

lsz cze niu! (ten) per fum, bo pol skie

rze czow ni ki za ko' czo ne na spó& g&o sk#
s! zwy kle ro dza ju m# skie go. Tym cza -

sem wzor co wy tekst re kla my z py ta nia

po wi nien mie$ po sta$: Kup per fu my dla
sie bie lub na pre zent.

KA TA RZY NA WY RWAS
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j! zy ku sta ro pol skim d! ga

wraz z wa rian ta mi du ga,

du ha ozna cza "a „bli zn!, pr! -
g!, szra m!” („D! ga mi ko go na ce cho -
wa#” – mo$ na prze czy ta# w S"ow ni -
ku Ja na M% czy& skie go z r. 1564) oraz
„t! cz!” („Du ha abo t! cza” – u Ma -
cie ja Stryj kow skie go ok. 1547 
– po 1582).

Ja ko t! cza funk cjo nu je d! ga

w gwa rach 'l% skich do dzi': „Po dy -
sz czu wy sz"a dyn ga”, „Patrz, ja ko
dyn ga na nie bie” (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. 52). O jej ety mo lo gi! za' pro si
Pa ni E.B. z Ka to wic.

Ro do wód za rów no d! gi, jak i t! -
czy jest bar dzo ar cha icz ny, pra in do -
eu ro pej ski. Pro sz! so bie wy obra zi#,
$e z ety mo lo gicz ne go punk tu wi dze -
nia pierw sza z nich na le $y do tej sa -
mej ro dzi ny wy ra zo wej co przy miot -
nik du "y, a pod sta w% obu tych form
by" pra in do eu ro pej ski rdze& dheugh 

– „do ty ka# si!, sty ka# si!; ci sn%#,
wy ci ska#, do i#; ob fi cie udzie la#,
roz da wa#”. Zna cze nia „bar dzo sil -
ny, moc ny, krzep ki”, „wiel ki” 
– zwi% za ne z po sta ci% du "y – wy -
kszta" ci "y si! naj praw do po dob niej
z owe go wcze 'niej sze go „ob fi ty,
licz ny, ob fi cie udzie la ny” (Wie s"aw
Bo ry': „S"ow nik ety mo lo gicz ny j! -
zy ka pol skie go”, Kra ków 2005,
str. 134).

Tym, co se man tycz nie d! g!
w znacz nym stop niu "% czy z t! cz#,
jest zna cze nie „'ci% ga# si!, zbie ra#
si!, zbi ja# si!” pra in do eu ro pej skie -
go rdze nia tenk-, od któ re go t! cza po -
cho dzi. Ozna cza "a ona naj praw do po -
dob niej na po cz%t ku „zbi t% ma s!”,
po tem „chmu r! (desz czo w%, bu rzo -
w%, gra do w%” – por. ro syj ska tu cza

„chmu ra”) i da lej me ta fo rycz nie
w po szcze gól nych j! zy kach s"o -
wia& skich „bu rz!, deszcz, gra do bi -
cie” (por. ukra i& ska tu cza „bu rza”),
a w na szym j! zy ku „t! cz! po desz -
czu” (Bo ry', str. 631).

T! cza ob fi cie jest re pre zen to wa na
w na szych cy ta tach li te rac kich: „Mi -
li jon to nów p"y nie; w to nów mi li jo -
nie ka$ dy ton ja do by "em, wiem
o ka$ dym to nie; zga dzam je, dzie l!
i "% cz!, i w t! cz!, i w akor dy, i we
stro fy pl% cz!” (Adam Mic kie -
wicz 1798-1855), „Smut no mi, Bo -
$e! – Dla mnie na za cho dzie roz la -
"e' t! cz! bla sków pro mie ni st%”
(Ju liusz S"o wac ki 1809-1849), „Gdy
po desz czu, po ma jo wym, wst! ga t! -
czy ci cho sp"y nie, ja w wia necz ku li -
li jo wym bie gam so bie po do li nie”
(Cy prian Ka mil Nor wid 1821-1883),

one zna cz% ty le, co „do pó ki, do k%d,
jak d"u go”. Do przy wo "a ne go pod -

wiel piyk nie pro sza „do pó ki, do k%d
pi!k nie pro sz!” do "% czy# mo $e my
cho cia$ by cy ta ty z „Ma "e go s"ow -
ni ka gwa ry Gór ne go (l% ska” Bo $e -
ny Cz%st ki -Szy mon, Je rze go Lu -
dwi ga i He le ny Sy no wiec z ro ku
2000: „Pod wie la ci móm go da#, co -
by' tu nie gru cho"”, „Pod wiel styk -
nie, by dy my sa dzi# ba nie”, „Po kiel
tu by dziesz miysz ko", dur' by dzie
"o stu da”.

Spój ni ko wa pa ra pod wie la – pod -

te la jest na to miast w gwa rach 'l% -
skich od po wied ni kiem stan dar do -
wych po "% cze& do pó ty – do pó ki,

do t#d – do k#d: „Pod wie la siyn go ta
grzónd ka, pod te la by dy my sio#”.

Dla po rz%d ku do po wiedz my, $e
obec na w przy to czo nych wy $ej cy -
ta tach ba nia to po 'l% sku „dy nia”, $e
na wi% zu j% ce do nie miec kie go durch

wa rian ty durch, dur$ „ci% gle, sta le”
wy st! pu j% w na szym re gio nie wa -
rian tyw nie obok to sa mo zna cz% ce -
go ciyn giym („Niy po wto rzej te go
dur' a ciyn giym!”) i $e wresz cie %o -

stu da (ostu da, %osz czu da) to „zgor -
sze nie, wstyd”, „k"ót nia, nie po ro zu -
mie nie”: „Na ro bió "a "ó stu dy przed
ca "óm wsióm”, „Sie jóm ta ostu da
przed dzie cia mi” „Dzio" chy, niy
rób cie "o stu dy”, „By dzie "osz czu da
z tych wa szych plot ków”, „Cza sym
ta kie bab skie go da nie do pro wa dzi
do ostu dy”.

Ostu da jest de ry wa tem od ostu -

dzi& – struk tu ral nie ta kim sa mym jak
na ra da od na ra dzi& (si!), zgo -

da – od zgo dzi& (si!) czy krzyw da

od krzyw dzi&, a do s"ow ne jej zna cze -
nie zwi% za ne z „och"o dze niem” sta -
"o si! pod sta w% zna cze nia wtór ne go,
me ta fo rycz ne go, wio d% ce go do
„zgor sze nia, wsty du”.

W „S"ow ni ku ety mo lo gicz nym j! -
zy ka pol skie go” z ro ku 1927 przy ha -
'le ostu dzi& Alek san der Bru eck ner
u$y" pa ra fra zy „ob mier zi# so bie ko -
go'”, tak $e przy bli $a j% cej zna cze nie
ostu dy. Sa me za' for my zmier z %y
„roz dra$ nio ny, dra$ li wy”, „nie cier -
pli wy, ma rud ny” oraz zmier z %o si!
ko mu$ „znu dzi "o si!, sprzy krzy "o
si!, zbrzy d"o” w gwa rach 'l% skich
wy st! pu j% zde cy do wa nie cz! 'ciej
ni$ w j! zy ku ogól no pol skim: „By -
dzie dyszcz, bo dzie ci ta kie zmier z -
"e od ra na”, „Niy byd) ta ki zmier z -
"y, po go dej z dzie cia mi”, „Co' ta ki
zmier z "y, osa cie ugry z"a?”, „Zmier -
z "o mi sie ju$ do nie go ciyn giym go -
da#” (Cz%st ka -Szy mon, Lu dwig, Sy -
no wiec: op. cit.).

!

„Od Kra ko wa czar ny las, nad tym la -
sem t! czy pas. Ona tam da le ko,
gdzie' za siód ma rze k%, lecz Bóg t! -
cz% zwi% za" nas. Z ko lo ro wych sied -
miu smug most przez nie bo zro bi"
Bóg: po t! czo wym mo 'cie anio "o wie
no 'cie ser ce mo je do jej nóg” (Lu cjan
Ry del 1870-1918).

* * *

„Dziób ka dej, dziob ka dej, pod -
wiel piyk nie pro sza” – upo mi na si!
o dziób ka „bu zia ka, ca "u sa” ch"o -
piec z po pu lar nej 'l% skiej pio sen ki
lu do wej, a Pan Hu bert M. z Gli wic
pro si o pa r! s"ów na te mat for my
pod wiel. – Jest ona wa rian tem po -
sta ci pod wie la, po kiel, a wszyst kie

D!ga,
podwiel 
i ostuda

W
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Thomalla 
jak Kobiela
JakWil ly Fritsch przed woj n!, tak

Georg Tho mal la na le "a# do naj -
po pu lar niej szych ak to rów po wo jen ne go
ki na nie miec kie go, a $ci $lej mó wi!c za -
chod nio nie miec kie go. W od ró" nie niu
od aman ta Frit scha, po cho dz! ce go te"
z Ka to wic, Tho mal la za pi sa# si% w ki nie
nie miec kim ro la mi ko me dio wy mi. 

Przy sz#y ko mik Georg Va len tin Tho -
mal la uro dzi# si% 14 lu te go 1915 ro ku
w Ka to wi cach. By# sy nem in spek to ra
s! do we go Bla siu sa Tho mal li i Ma rii
z do mu Da mas. Je go ro dzi ce po cho dzi -
li z Lau rahütte (dzi siej sze Sie mia no wi -
ce &l! skie), a w Ka to wi cach za miesz -
ka li w na ro" nej ka mie ni cy przy
Grünstras se 13 (czy li przy dzi siej szej

uli cy 'wir ki i Wi gu ry 13), sk!d nie da -
le ko by #o do gma chów s! do wych
przy Mi ko #ow skiej i An drze ja. By #o to
wte dy, gdy Ka to wi ce roz wi ja #y si% ju"
w kie run ku po #u dnio wym, po dru giej
stro nie to rów ko le jo wych. 

Znad Ra wy i Od ry

Wna pi sa nych pod ko niec "y cia wspo -
mnie niach Georg Tho mal la za pi -

su je Ka to wi ce za le d wie w kil ku zda niach.
Za miesz cza jed nak zdj% cie ro dzin ne
z 1916 ro ku, na któ rym roz po zna( mo" -
na ro dzi ców i czwór k% dzie ci. Z je go
wspo mnie) wie my, "e mia# sio str%
i dwóch star szych bra ci. 

Ni gdzie bo daj, w !ad nych me diach, nie od no to wa no set nej rocz ni cy uro dzin

ak to ra Geo r ga Tho mal li. Po dej rze wam, !e ma "o kto o nim s"y sza", tak !e o je -

go ka to wic kich ko rze niach. Spró bu j# nad ro bi$ to nie do pa trze nie. 

Nie mniej z Ka to wi ca mi Georg Tho -
mal la po "e gna# si% ju" w dzie ci) stwie,
gdy po ple bi scy cie 1921 ro ku mia sto
przy zna no Pol sce i ro dzi na Bla siu sa
Tho mal li prze pro wa dzi #a si% do Opo -
la. Na st! pi #o to w 1921 al bo 1922 ro -
ku. Naj wa" niej sze la ta m#o do $ci sp% -
dzi# w Opo lu, gdzie ucz%sz cza#
do gim na zjum i ogl! da# w ki nach
pierw sze fil my. Wcze $nie stra ci# ro dzi -
ców i wy cho wy wa# si% w sie ro ci) cu.
Naj pierw kszta# ci# si% na ku cha rza
i zda# na wet eg za min cze lad ni czy, ale
ci! gn% #o go zde cy do wa nie w nie co
in ne re wi ry.

Na sce nie po ja wi# si% po raz pierw szy
w 1932 ro ku, gdy dzi% ki star sze mu bra -
tu – te no ro wi do sta# ma le) k! ro l% w ope -
ret ce „Kra ina u$mie chu” Fran za Le ha ra
w Ham bur gu. Trzy la ta pó* niej za gra#
w pre sti "o wym The ater am Nol len dor -
fplatz w Ber li nie, by ko lej ne sp% dzi(
w pro win cjo nal nych ze spo #ach w Gel sen -
kir chen i Ge rze. Do Ber li na po wró ci# w la -
tach II woj ny $wia to wej.

Na to miast ka rie r% ak to ra fil mo we go
roz po cz!# nie wiel k! ro l! w fil mie „Ihr er -
stes Er leb nis” (Mo je pierw sze do !wiad -
cze nie) w re "y se rii Jo se fa von Ba ky
w 1939 ro ku. Do ko) ca woj ny zd! "y# za -
gra( w kil ku na stu fil mach, w tym w pro -
pa gan do wym „Stu ka sie” Kar la Rit te ra
w 1941 ro ku. Jed nak tak na praw d% je go
ka rie ra roz wi n% #a si% do pie ro w okre sie
po wo jen nym.

Fan fa ry mi "o %ci

Prze #o mo wa dla ka rie ry Tho mal li
oka za #a si% kre acja w fil mie „Pe ter

Voss, der Mil lio nen dieb” (Pe ter Voss,
z"o dziej mi lio nów) w re "y se rii Kar la An -
to na w 1946 ro ku. Bo od t!d wcie la# si%
kon se kwent nie w ro le ko me dio we, wy -
ra bia j!c so bie stop nio wo po zy cj% czo -
#o we go ko mi ka ki na za chod nio nie -
miec kie go. Zda rza #y mu si% tak "e 
ro le dra ma tycz ne, lecz je go spe cjal no -
$ci! sta #y si% zde cy do wa nie ro le ko me -
dio we.

Nie by wa #! po pu lar no$( zy ska# dzi% -
ki ro li mu zy ka w ko bie cym prze bra -
niu w fil mie „Fan fa ren der Lie ber”
(Fan fa ry mi "o !ci) Kur ta Hof f man -
na w 1951 ro ku. Z suk ce su Tho mal li
sko rzy sta# po kil ku la tach ame ry ka) -
ski re "y ser Bil ly Wil der, któ ry na kr% -
ci# w opar ciu o po dob n! fa bu #% „Pó#
"ar tem, pó# se rio” z Ma ri lyn Mon roe
i Jac kiem Lem mo nem. Gdy film Wil -
de ra tra fi# na nie miec kie ekra ny, w#a -
$nie Tho mal la dub bin go wa# Lem mo -
na w nie miec kiej wer sji j% zy ko wej.
Spo tka li si% do pie ro na fe sti wa lu
w Ber li nie w 1996 ro ku, gdy ame ry -
ka) skie go ak to ra wy ró" nia no Srebr -
nym Nied* wie dziem za ca #o kszta#t
twór czo $ci.

W la tach pi%( dzie si! tych, sze$( dzie -
si! tych i jesz cze na wet sie dem dzie si! -
tych Tho mal la po ja wia# si% na ekra nie
prze wa" nie w kil ku fil mach rocz nie
i nie mal wy #!cz nie w ro lach ko me dio -
wych. W su mie za gra# w nie spe# na 100

JAN F. 
LE WAN DOW SKI

Przy Grünstras se 13 w Ka to wi cach, czy li przy dzi siej szej uli cy #wir ki i Wi gu ry, uro dzi" si$ Georg
Tho mal la 14 lu te go 1915 ro ku.
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fil mach ki no wych, nie li cz!c se ria li
dla te le wi zji.

Z je go licz nych ko me dii tyl ko jed na tra -
fi "a przed la ty na pol skie ekra ny. „Du chy
zam ku Spes sart” w re #y se rii Kur ta Hof -
f man na z 1960 ro ku za ku pio no do pol -
skiej dys try bu cji, lecz trud no dzi siaj na -
wet po wie dzie$, czy gra no je wte dy 
– na po cz!t ku lat sze%$ dzie si! tych – tak -
#e w ki nach ka to wic kich. Zda rza "o si&, #e
nie miec kim fil mom, wy %wie tla nym

w War sza wie, utrud nia no do st&p na %l! -
skie ekra ny.

Dzi siaj „Du chy zam ku Spes sart” wy -
da j! si& nie co zwie trza "! ka ry ka tu r! epo -
ki Kon ra da Ade nau era, mo #e przez to, #e
tak sil nie osa dzo n! w jej kon tek stach. Bro -
ni! si& nie któ re scen ki z Tho mal l!, szcze -
gól nie te o anar chi zu j! cej wy mo wie. Je -
go wiel k! si "& ko micz n! pod kre %la
bra wu ro wa se kwen cja w skle pie, gdy
prze bie ra si& w co raz to no we ubra nia.

Pe cho wiec z prze sz!o "ci

Na zy wa no go cza sem „nie miec kim
Cha pli nem”, przy rów ny wa no do Bu -

ste ra Ke ato na. Wcie la" si& bo wiem w bo -
ha te rów nie co za gu bio nych w nie miec -
kiej po wo jen nej re al no %ci. Pi sa no, #e
bo ha ter Tho mal li „spra wia wra #e nie
cz"o wie ka nie ustan nie sa mot ne go”, a fil -
mo znaw ca An drzej Gwó'd' za zna czy",
#e „po sta cie gra ne przez Geo r ga Tho mal -
l& pe" ni "y te# funk cje kom pen sa cyj ne wo -
bec utra co nej przez wy sie dle( ców oj czy -
zny”. Nie bez po wo du uho no ro wa no go
Gór no %l! sk! Na gro d! Kul tu ral n! Nad re -
nii – West fa lii w 1977 ro ku. 

Nie raz gra" na ekra nie nie szcz& %li wych
pe chow ców, ucie ki nie rów ze %wia ta ode -
sz"e go do prze sz"o %ci, po dob nie jak mniej
wi& cej w tym sa mym cza sie Bo gu mi" Ko -
bie la w ki ne ma to gra fii pol skiej. Z na tu ry
by" ra czej sa mot ni kiem. Mo# na w nim wi -
dzie$ nie miec kie go Ko bie l&, któ ry tak -
#e – po dob nie jak Tho mal la – sp& dzi" la -
ta dzie ci( stwa w mie %cie nad Ra w!.
Na wet za dzi wia j! ce, #e obaj po cho dzi li
z tej sa mej, po "u dnio wej cz& %ci mia sta, cho -
cia# oczy wi %cie z in nych cza sów i z zu pe" -
nie in nych kr& gów kul tu ro wych. Po do bie( -
stwo wi dz& w tym, #e obaj przy po mi na li
roz bit ków z utra co ne go %wia ta, co cza sem
prze ku wa li w si "& ko mi zmu pod szy te go
no stal gi!.

Po pu lar no%$ Tho mal li utrwa li "a szcze -
gól nie te le wi zja, po czy na j!c od pierw sze -
go cy klu „Ko mi sche Ge schich ten mit
Georg Tho mal la” nada wa ne go w la tach
1961–1971. Apo tem Tho mal la po wra ca"
w ko lej nych cy klach te le wi zyj nych a#
do lat osiem dzie si! tych. Z cza sem sta" si&
gwiaz d! ko me dio w! te le wi zji, a je go
pro gra my za li cza no do naj po pu lar niej -
szych nad Re nem.

Po ja wia" si& tak #e re gu lar nie na sce nie
i w ka ba re cie, naj cz& %ciej w te atrach
Ber li na i Mo na chium. Zaj mo wa" si& dub -
bin go wa niem za gra nicz nych ak to rów 
fil mo wych: Jac ka Lem mo na, Bo ba 
Ho pe’a i Pe te ra Sel ler sa. Ze sce n! te atral -
n! po #e gna" si& z ko( cem lat osiem dzie -
si! tych. Na to miast na ma "ym ekra nie
po ja wi" si& po raz ostat ni w se ria lu „Kli -
ni ka pod pal ma mi” w 1996 ro ku.

Przez pierw sze la ta po wo jen ne Tho mal -
la miesz ka" w Mo na chium, sto li cy nie miec -
kie go prze my s"u fil mo we go. Jed nak gdy
w 1957 ro ku o#e ni" si& z Mar git Mayrl, w"a -
%ci ciel k! pen sjo na tu w Bad Ga ste in wAu -
strii, to naj ch&t niej tam za miesz ki wa",
a tak #e w Ali can te w Hisz pa nii. W"a %nie
w Bad Ga ste ig osiad" w ostat nich la tach #y -
cia. Zmar" 25 sierp nia 1999 ro ku w Starn -
berg w Ba wa rii, a po cho wa no go na cmen -
ta rzu w au striac kim Bad Ga ste ig.

De ka d& wcze %niej wy da" ksi!# k&
wspo mnie nio w! „In al ler Herz lich ke it”
(Z ca !" ser decz no #ci"), w któ rej po wra -
ca" tak #e do naj wcze %niej szych cza sów
gór no %l! skich, w tym sp& dzo nych w Ka -
to wi cach i w Opo lu. Dzi siaj nad Ra w!
ma "o kto s"y sza", #e Ka to wi ce wy da "y
naj wa# niej sze go ko mi ka po wo jen ne go
ki na za chod nio nie miec kie go. 

!

Z Il se Wer ner w ko me dio wej „Kró lo wej no cy” z 1951 ro ku.



60

XXV Rocznica 

Restytucji 

Samorz!du 

Terytorialnego 

w Polsce

Z Por to Ale gre

do… Tallina

N
ie któ rzy twier dz!, "e by #a hi tem mi -

nio nej kam pa nii sa mo rz! do wej – bez -

p#at na ko mu ni ka cja miej ska. Nie da si$ te -

go jed no znacz nie udo wod ni%, ale po dob no

jej wpro wa dze nie lub ta ka za po wied& po -

zwo li #y kil ku pre zy den tom (bur mi strzom,

wój tom) utrzy ma% swo je sta no wi ska al bo

prze ciw nie – wy gra% wy bo ry tym, któ rzy

uczy ni li z niej jed no z g#ów nych ha se# swo -

jej kam pa nii. Czy to prze wa "y #o? Wy ma -

ga #o by to szcze gó #o wych, kosz tow nych ba -

da' opi nii pu blicz nej. Na to miast fak tem

jest, "e w kil ku na stu pol skich mia stach bez -

p#at n! ko mu ni ka cj$ wpro wa dzo no w ci! -
gu jed ne go, wy bor cze go, 2014 ro ku.

Pod sta wo we py ta nie: po co?

E
n tu zja (ci pod kre (la j!, "e dla wie lu

wy da tek na bi le ty mie si$cz ne to istot -

na po zy cja w do mo wym bu d"e cie, a dla

mia sta, któ re i tak do trans por tu do p#a ca,

to wy da tek du "y, ale „do prze #kni$ cia”.

Sam si$ zdzi wi #em, jak za cz! #em czy -

ta% uza sad nie nia uchwa# o wpro wa dze niu

bez p#at nej ko mu ni ka cji lub ich za po wie -

dzi. Cze go tam nie ma, co za ga ma ocze -

ki wa' i "y cze'! Naj cz$ (ciej po ja wia si$ ar -

gu ment o za ch$ ca niu w ten spo sób

do ko rzy sta nia z ko mu ni ka cji miej skiej, "e -

by roz #a do wa% kor ki i zmniej szy% ruch sa -

mo cho dów oso bo wych. Np. Ny sa wpro -

wa dzi #a bez p#at n! ko mu ni ka cj$ dla

kie row ców. Z pra wem jaz dy i do wo dem

re je stra cyj nym nie trze ba ku po wa% bi le tu.

Cza sem uza sad nie nie je st  bar dziej wy -

ra fi no wa ne. Bez p#at na ko mu ni ka cja ma

sk#o ni% do… za mel do wa nia si$ w da -

nym mie (cie i – co za tym idzie – p#a ce -

nia w nim po dat ków. Tak g#o sz! np. w#a -

dze ma le' kie go mia stecz ka Z!b ki. )e by

je& dzi% „za dar mo” trze ba by% za mel do wa -

nym w mie (cie. Ale w no wych do wo dach

oso bi stych ju" nie ma ru bry ki z ad re sem

za miesz ka nia. Trze ba wi$c wy ro bi% so bie

spe cjal n! „kar t$ miesz ka' ca” i z ni! je& -
dzi%. Or ga ni za tor ko mu ni ka cji mu si na dal

za trud nia% kon tro le rów i dru ko wa% oraz

sprze da wa% bi le ty za miej sco wym. Tak

ma by% w To ma szo wie Ma zo wiec kim,

gdzie no wy pre zy dent obie cy wa# wpro wa -

dze nie bez p#at nej ko mu ni ka cji dla miesz -

ka' ców, ja ko ele ment pro jek tu pod na zw!
„Kar ta to ma szo wia ni na” ma j! ce go za -

ch$ ci% do po zo sta nia i osie dla nia si$
w tym mie (cie. To ma szów ma 17 li nii i 39

au to bu sów.

W ma #ym mie (cie G#ow no w#a dze chc!
z ko lei za ch$ ci% do ko rzy sta nia z ko lei pod -

miej skiej i dla te go li nia au to bu so wa

do dwor ca jest bez p#at na. To po je dyn cza

li nia ob s#u gi wa na przez za le d wie je den mi -

kro bus.

W nie wiel kim Go sty niu to efekt g#o so -

wa nia w ra mach bu d"e tu oby wa tel skie go.

W (l! skich )o rach za dar mo je" d"!
wszy scy, bo sa mo rz!d uzna#, "e naj wy god -

niej jest nie dzie li% pa sa "e rów na swo ich

i przy jezd nych, dzi$ ki te mu po zby wa j!c
si$ k#o po tu z bi le ta mi czy kon tro le ra mi. 

W Ja strz$ biu Zdro ju w pre zen ta cji in ter -

ne to wej kan dy dat ki, któ ra obie cy wa #a
bez p#at n! ko mu ni ka cj$ (i wy gra #a nie daw -

ne wy bo ry), mo" na by #o wy czy ta%, "e ce -

lem jest „o!y wie nie !y cia spo "ecz ne go,

dzia "a nia pro ro dzin ne, wy rów ny wa nie

szans, zrów no wa !o ny roz wój i wi#k sza mo -

bil no$%”. Spe cja li stycz ny por tal po (wi$ -
co ny ko mu ni ka cji zbio ro wej przy tom nie

za uwa "y#, "e jest to „wszyst ko, co tyl ko

mo! na do ta kich ce lów wpi sa%”.

Za uwa "y li (cie, i" naj rza dziej (wr$cz

pra wie ni gdy) nie pa da ar gu ment, "e ma

to by% ta ki „uk#on” w stro n$ miesz ka' ców,

ta ki „so cja#” to pro stu? Ale sko ro nie

„so cja#”, to dla cze go wszyst kie de cy zje za -

pa da #y w 2014 ro ku czy li ro ku wy bor -

czym?

Spra wie dli wie czy po rów no?

C
o raz cz$ (ciej za sta na wiam si$, czy naj -

wi$k szym za gro "e niem dla ra cjo nal -

ne go my (le nia w sa mo rz! dzie nie jest w#a -

(nie po pu lizm? W mar cu pi sa #em na tych

#a mach o tzw. bu d"e tach oby wa tel skich.

Przy kosz tach ko mu ni ka cji zbio ro wej bu -

d"e ty oby wa tel skie to „pi ku(”.

Có", (wi$ te pra wo sa mo rz! du, w#a dzy

wy bie ra nej przez wszyst kich miesz ka' ców,

"e by (by le zgod nie z prze pi sa mi) de cy do -

wa #a o tym, jak i na co dzie lo ne b$ d! po -

dat ki, któ ry mi dys po nu je. Chy ba wszy scy

wie dz!, "e wsz$ dzie ko mu ni ka cja zbio ro -

wa jest z tych "e po dat ków do to wa na.

W tej cz$ (ci aglo me ra cji (l! skiej, gdzie or -

ga ni za to rem ko mu ni ka cji jest KZK GOP,

ju" przed la ty przy j$ to ge ne ral n! za sa d$,
"e z grub sza od by wa si$ to „pó# na pó#”.

Po #o wa pie ni$ dzy ma po cho dzi% z do ta cji

miast, po #o wa – z bi le tów. W rze czy wi sto -

(ci pro por cje te s! ju" od do(% daw na za -

chwia ne i z bi le tów owej po #o wy si$ nie

uzbie ra. Sk#a da si$ na to wie le przy czyn,

m.in. zro zu mia #a nie ch$% lo kal nej w#a dzy

do nie po pu lar nych de cy zji i ko lej nych pod -

wy" kach cen bi le tów. Do te go do cho dz!
np. na k#a dy, ja kie trze ba po no si%, "e by do -

pro wa dzi% za pusz czo ne Tram wa je *l! skie

do ja kie go ta kie go po zio mu. Nie czas

i nie miej sce tu taj na szcze gó #o w! ana li -

z$ przy czyn ta kie go sta nu rze czy. Czy te -

go chce my, czy nie – ta ki jest punkt wyj -

(cia dzi siej szych roz wa "a'.
O ja kich pie ni! dzach mó wi my? Oto kil -

ka lo so wo wy bra nych przy k#a dów: Za brze

co ro ku do ko mu ni ka cji do k#a da 31 mln

z#o tych, Ka to wi ce – 91 mln z#, Gli wi ce

(gdzie zli kwi do wa no dro g! ko mu ni ka cj$
tram wa jo w!) – pra wie 26 mln z#o tych. Ni -

ko go chy ba nie dzi wi, "e im wi$k sze

mia sto, tym wi$k sze do ta cje. Dla po rów -

na nia, w War sza wie ko mu ni ka cja miej ska

kosz tu je po nad 2 mld z# rocz nie, a wp#y -

wy z bi le tów to ok. 800 mln z#. We Wro -

c#a wiu te licz by to po nad 300 mln i ok. 160

mln z# z bi le tów.

Sztan da ro wy przy k!ad 
z na sze go po dwór ka

Z
praw ne go punk tu wi dze nia nie ma

wi$k szych prze szkód. Eko no micz nie

te" wy da je si$ to do sy% pro ste. Je (li gmi -

na X co ro ku do tu je ko mu ni ka cj$ kwo t!
np. 2 mln z#o tych, a wp#y wy ze sprze da "y
bi le tów wy no sz! dru gie ty le, to wy star czy

uchwa li%, "e wy da si$ na ko mu ni ka cj$ 2 + 2

czy li ra zem 4 mln z#, a bi le ty przej d! do hi -

sto rii. Pro sta aryt me ty ka na po zio mie

szko #y pod sta wo wej? Prze cie" 2 + 2 = 4.

Je (li za tem gmi n$ sta%, to jej (wi$ te pra wo.

Aryt me ty ka mo "e i pro sta, ale ju" ca #a resz -

ta do pro stych nie na le "y…

)o ry wpro wa dzi #y bez p#at n! ko mu ni ka -

cj$ od ma ja 2014. Kil ka mie si$ cy wcze (niej

do rad ca pre zy den ta ds. po li ty ki pro mo cji

i in for ma cji (za uwa" cie, ja ki to do rad ca…)

mó wi #a wte dy dzien ni ka rzom:

– Sys te ma tycz nie spa da licz ba pa sa !e rów,

a kosz ty ko mu ni ka cji ro sn&. Po ci& ga to

za so b& wzrost cen bi le tów, a w jesz cze

wi#k szym stop niu – wzrost do p"a ty z bu d!e -

tu gmi ny do ko mu ni ka cji. Obec nie do p"a -

ta z bu d!e tu gmi ny do ko mu ni ka cji wy no -

si bar dzo du !o, bo a! 72 proc. kosz tów

prze wo' ni ka. Stwier dzi li $my, !e w zwi&z ku

z do sy% zwar t& ko mu ni ka cj& miej sk& – tyl -

ko 12 li nii au to bu so wych – mia sto mo !e so -

bie po zwo li%, aby ko mu ni ka cja miej sk& by -

"a bez p"at na. W tej chwi li do p"a ta wy no si

oko "o 2,4 mln z". Sza cu je my, !e rocz nie b# -
dzie nas to kosz to wa "o 3,3 mln z". Tak na -

praw d# w ska li rocz ne go bu d!e tu mia sta nie

jest to a! tak wie le. Nasz bu d!et to oko "o 240

mln z", wi#c 900 tys. z" nie sta no wi du !e -

go do dat ko we go ob ci& !e nia.

Tak by #o, a jak jest? Dzien nik Za chod -

ni do no si# nie daw no: Je dzie my za dar mo,

ale za to w t"o ku. Ska la wzro stu naj wy ra' -
niej za sko czy "a na wet sa mych po my s"o daw -

ców wpro wa dze nia bez p"at nej ko mu ni ka -

KRZYSZTOF KOSI+SKI
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cji, cze go do wo dem jest... t!ok pa nu j" cy

w po jaz dach ko mu ni ka cji miej skiej.

/…/ – To si# zmie ni. B# dzie wi# cej kur sów

i wi#k sze au to bu sy – obie cu je prez. Wal de -

mar So cha. Czy w $lad za wpro wa dze niem

bez p!at nej ko mu ni ka cji uby !o sa mo cho dów

z %or skich ulic? Jed no znacz nych do wo dów

na to nie ma, nikt bo wiem te go nie mie -

rzy!. – Sko ro jed nak w au to bu sach jest wi# -
cej nie tyl ko m!o dzie %y, ale te% do ro s!ych,

to pew nie zo sta wi li swo je sa mo cho dy

w ga ra %ach. Zresz t" wi da&, %e pro blem kor -

ków nie na ra sta – ar gu men tu je So cha.

W bu d!e cie "or na 2015 r. prze wi dzia -
no ju! 3,7 mln z# na ko mu ni ka cj$. A mia -
#o by% 3,3 mln z#… Prze wod ni cz& cy Za -
rz& du KZK GOP Ro man Urba' czyk mó wi
wprost: – W 'o rach prze ko na li si# ju%, za -

p!a ci li dru gie ty le, tyl ko za to, %e by utrzy -

ma& ko mu ni ka cj# na do tych cza so wym po -

zio mie. Au to bu sy ju% mu sz" by& wi#k sze,

bo te ma !e, któ re tam je( dzi !y, ju% nie wy -

star cza j".
"o ry – jak wspo mnia #em – s& „na sztan -

da rach”, ale wca le nie s& je dy ne w na szym
re gio nie. Gmin n& Dar mo w& Ko mu ni ka cj$
(tak si$ to wr$cz ofi cjal nie na zy wa) wpro -
wa dzi #y (wier kla ny. To dwie li nie: (wier -
kla ny – "o ry i (wier kla ny – Wo dzi s#aw
(l& ski. Ale uwa ga: dar mo wa ko mu ni ka cja
gmin na dla osób wsia da j& cych i wy sia da -
j& cych w (wier kla nach obo wi& zu je od po -
nie dzia# ku do pi&t ku.

Od 2 wrze )nia 2014 r. bez p#at na ko mu -
ni ka cja dla miesz ka' ców gmi ny ru szy #a
w Or non to wi cach. Ta „ko mu ni ka cja” to au -
to bus, któ ry w dni ro bo cze wy ko nu je
7 kur sów, w nie dzie le i )wi$ ta – 3 kur sy.
Au to bus – brzmi dum nie, ale prze wo zy
wy ko ny wa ne by #y (jak mo! na wy czy ta%
na stro nie in ter ne to wej gmi ny) jed nym po -
jaz dem o po jem no )ci 35 miejsc, w tym
21 miejsc sie dz& cych. W sierp niu ub. ro -
ku wójt Or non to wic og#o si# prze targ
na wy #o nie nie no we go prze wo* ni ka. Wg
spe cy fi ka cji prze tar go wej wy ko naw ca
wi nien po sia da% w sta #ej dys po zy cji ju!…
mi ni mum dwa au to bu sy o po jem no )ci co
naj mniej 30 miejsc. Tak w na szym re gio -
nie jest. A jak ma by%?

W Ja strz$ biu Zdro ju An na Het man,
któ ra w cza sie kam pa nii sa mo rz& do wej
obie cy wa #a wpro wa dze nie  bez p#at nej ko -
mu ni ka cji, po ko na #a w wy bo rach pre zy -
denc kich po przed ni ka, rz& dz& ce go przez
trzy ka den cje. Nie daw no na #a mach ser wi -
su ga ze ta. pl po in for mo wa #a, !e trwa j& ob -
li cze nia, ile ta ka zmia na mo !e kosz to wa%.
Cho% ilo)% wo zo ki lo me trów re ali zo wa nych
co ro ku si$ nie zmie nia, to mia sto p#a ci
za trans port co raz wi$ cej. W 2014 r. wy -
da no na ten cel po nad 12 mln z#, czy li po -
nad 2 mln wi$ cej ni! rok wcze )niej,
2,5 mln z# wi$ cej ni! dwa la ta wcze )niej
i 4,5 mln z# wi$ cej ni! w 2011 r. Uprosz -
cze nie fi nan so wa nia ma przy nie)% oszcz$d -
no )ci.

W Ru dzie (l& skiej z ko lei urz$ du j& ca
pre zy dent w cza sie kam pa nii za po wia da -
#a dar mo w& ko mu ni ka cj$. Ty le !e Ru da jest
cz#on kiem KZK GOP, a jej ko mu ni ka cja
sta no wi cz$)% bar dzo skom pli ko wa ne go
sys te mu roz li cze' ca #ej aglo me ra cji. Obec -
nie, we dle ofi cjal nych in for ma cji, trwa j&
przy go to wa nia do li kwi da cji bi le tów dla
li nii, któ re nie wy kra cza j& po za gra ni ce
mia sta. Ru da (l& ska  ma 29 li nii au to bu so -
wych, w tym 5 we wn$trz nych.

Przew. Za rz& du KZK GOP Ro man
Urba' czyk jest ele ganc ki w swo jej oce nie
wy bor czych obiet nic pre zy dent Ru dy (l& -
skiej: – Po dej rze wam, %e Pa ni Pre zy dent

zo sta !a wpro wa dzo na w b!"d przez swo -

ich wspó! pra cow ni ków. Jak do k!ad nie jej

po ka za li $my, ja ki to jest koszt, ja kie s" spo -

so by roz li cze), ile to do ce lo wo b# dzie kosz -

to wa !o, to en tu zjazm chy ba tro ch# wy -

styg!…

Co Por to Ale gre ma wspól ne go 
z Tal li nem?

Jakpi sa #em w mar cu, bu d!et oby wa -
tel ski na ro dzi# si$ w eg zo tycz nym

Por to Ale gre, mie )cie, w któ rym ma #o kto
by#, ale któ re sta #o si$ gu ru en tu zja stów
te go po my s#u na ca #ym )wie cie, a w Pol -
sce jest ich wy j&t ko wo wie lu. Z ko lei ko -
leb k& bez p#at nej ko mu ni ka cji miej skiej sta#
si$ es to' ski Tal lin. To mia sto jest du !o bli -
!ej ni! bra zy lij skie Por to Ale gre, ale po -
dej rze wam, !e rów nie rzad ko od wie dza -
ne przez Po la ków. To jed nak nie
prze szka dza po pu li stom. Por tal „Trans port
Pu blicz ny” tak oto opi su je efek ty tal li' -
skie go eks pe ry men tu:

Re ali za cja po my s!u mia !a przy nie$&
t!u my no wych pa sa %e rów i jed no cze $nie

ogra ni czy& licz b# pry wat nych sa mo cho dów

na dro gach mia sta. Pierw sze ana li zy po -

ka zu j" jed nak, %e tyl ko w nie wiel kim stop -

niu uda je si# re ali zo wa& to, co wcze $niej

za !o %o no. Wg ba da), u%yt kow ni ków ko mu -

ni ka cji miej skiej przy by !o tyl ko o 1,2

proc. Jak twier dz" nie któ rzy, to wy nik

na po gra ni czu tzw. b!# du sta ty stycz ne go.

Au to rzy ba da) pod kre $la j" jed no cze $nie,

%e no wi pa sa %e ro wie ko mu ni ka cji miej skiej

Tal li na to ra czej nie kie row cy pry wat nych

sa mo cho dów, a pie si, któ rzy z po wo du bez -

p!at nych prze jaz dów zre zy gno wa li ze spa -

ce ru na rzecz ko mu ni ka cji miej skiej. W!a -

dze Tal li na wci"% jed nak chwa l" si#
pro jek tem.

Zwo len ni cy bu d!e tu oby wa tel skie go
bez kry tycz nie g#o sz& opi nie, !e w Por to
Ale gre da# on wspa nia #e wy ni ki – z re gu -
#y de li kat nie po mi ja j&c ja kie kol wiek kon -
kre ty. Po dob ne zja wi sko ob ser wu je my
w przy pad ku tal li' skiej ko mu ni ka cji miej -
skiej. Tak na mar gi ne sie, oto przy k#ad, jak
si$ upra wia po pu lizm w wy da niu dzien ni -
kar skim. W roz mo wie z pre zy den tem
jed ne go z miast, dzien ni karz wy po wia da
zda nie: „mia sta ta kie jak Tal lin, z du %o bar -

dziej roz bu do wa n" sie ci" ko mu ni ka cji

miej skiej, zde cy do wa !y si# na wpro wa dze -

nie bez p!at nych prze jaz dów”. Wszyst ko
praw da, oprócz te go, !e nie „mia sta”,
tyl ko „mia sto” i nie „zde cy do wa #y”, tyl -
ko „zde cy do wa #o”. Po zo sta #e to mia sta
o nie bo mniej sze…

I tu po wra ca od wiecz na dys ku sja o tym,
jak po win no si$ dzie li% ka s$ z po dat ków?
Nie )mier tel ne py ta nie: spra wie dli wie czy
po rów no? 

Przew. Za rz& du KZK GOP Ro man
Urba' czyk sta wia spra w$ jed no znacz -
nie: – Ko mu ni ka cja nie mo %e by& trak to -

wa na ina czej ni% wszyst kie us!u gi ko mu -

nal ne. Dla cze go za wo d# czy od biór

$mie ci p!a ci my i to du %o? Mo% na so bie

prze cie% wy obra zi&, %e gmi na po dej mu je

de cy zje, i% wo da b# dzie za dar mo (czy li

w pe! ni do to wa na z po dat ków). Ja ki by! -
by sku tek dar mo wej wo dy? Zu %y cie by !o -

by o wie le wi#k sze. Lu dzie po pro stu nie

sza nu j" te go, co jest dar mo we.

Po za tym, to nie jest tak, %e jak te raz po -

!o w# p!a ci gmi na, a po !o w# pa sa %e ro wie,

to jak si# t# dru g" po !o w# do p!a ci, to wy -

star czy. Je $li b# dzie je( dzi& wi# cej pa sa -

%e rów, to b# d" na ci ski du %o wi#k sze, %e by

je( dzi !y wi#k sze au to bu sy, %e by by !o wi# -
cej kur sów. W 'o rach ju% to za uwa %y li, %e
np. m!o dzie% szkol na, któ ra ma je den

przy sta nek do szko !y – te raz ma so wo je( -
dzi au to bu sa mi.

Mi# dzy ko mu ni ka cj" bez p!at n", a t"
obec n" jest ca !a prze strze) do wy pe! nie -

nia, np. bi le ty bez p!at ne dla ró% nych grup

spo !ecz nych. Po ma ga& trze ba tym, któ rzy

s" bied ni, któ rzy sa mi so bie nie da j" ra -

dy – np. ro dzi ny wie lo dziet ne. To i tak kosz -

tu je bar dzo du %o. 

Oczy wi $cie, to jest chwy tli wa ide olo gia.

Na kon fe ren cji Izby Go spo dar czej Ko mu -

ni ka cji Miej skiej w G!o go wie w ubie g!ym

ro ku po wie dzia !em, %e to jest jak cho ro ba,

któ ra si# roz prze strze nia. Pó! %ar tem po -

rów na !em to do ko mu ni zmu. Ta ide olo gia

te% by !a chwy tli wa i wie lu lu dzi na $wie -

cie da !o si# na ni" na bra&, ale nikt nie po -

tra fi! te go zre ali zo wa&. W przy pad ku

miast $red nich i du %ych nie ma %ad nych -

szans na ko mu ni ka cj# bez p!at n". Mia sta

i tak do p!a ca j" bar dzo du %o, jak na mo% -
li wo $ci swo ich bu d%e tów. To mó wi" rów -

nie% na ukow cy. Prof. Ro bert To ma nek

z Uni wer sy te tu Eko no micz ne go po wie dzia!
do k!ad nie to sa mo: chce my ko mu ni ka cji

bez p!at nej, czy do brej? Je go zda niem, to

si# wza jem nie wy klu cza.

Pod su mo wa nie nie po praw ne
po li tycz nie

Niechc$ i nie mam za mia ru pod wa -
!a% pra wa lo kal nych w#adz

do po dej mo wa nia (zgod nych z pra wem)
de cy zji, na wet je )li s& one dys ku syj ne.
Wszak w#a )nie na tym po le ga naj wi$k sza
war to)% sa mo rz&d no )ci lo kal nej.

Wci&! tyl ko cho dzi mi po g#o wie my)l,
!e o wie le #a twiej rzu ci% ha s#o, na wet wpro -
wa dzi% je w !y cie, ni! po tem si$ z nie go
wy co fa% z po wo du twar dych re aliów eko -
no micz nych…

A na do da tek po ja wia j& si$ pro ble my na -
tu ry bar dzo de li kat nej, o któ rych nie ch$t -
nie mó wi si$ otwar tym tek stem. W mia -
stach, któ re wpro wa dzi #y bez p#at n&
ko mu ni ka cj$ (tak !e w )l& skich "o rach) po -
ja wi# si$ dra! li wy „sku tek ubocz ny”. Bez -
dom ni i tzw. me ne le, gdy by #o zim no, za -
cz$ li je* dzi% au to bu sa mi, bo tam by #o
cie p#o. Po wiedz my so bie szcze rze i otwar -
cie – cz$ sto z po wo du strasz ne go za pa chu,
po dró! w ta kim to wa rzy stwie sta je si$ jed -
nym wiel kim kosz ma rem. Ale – co mo !e
ko go) dzi wi% – ci lu dzie zna j& swo je pra -
wa. Do sko na le wie dz&, !e  nie ma spo so -
bu, !e by ich wy rzu ci% z te go au to bu su. Ma -
j& pra wo je* dzi% po ca #ym mie )cie, od p$ tli
do p$ tli…

!

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.
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Pol ski ka len darz eko lo gicz ny

przy po mi na o ra to wa niu !ro -

do wi ska na tu ral ne go przez 

kil ka dzie si"t dni w ro ku. Naj cz# -
!ciej w pa$ dzier ni ku, ale... naj -

g%o !niej wio sn". Wte dy ob cho dzi -

my m.in. dni wo dy, zie mi, la su

i za drze wie&, ochro ny pta ków

w# drow nych i ró' no rod no !ci

bio lo gicz nej, praw zwie rz"t,

przy ro dy i ochro ny !ro do wi ska

na !wie cie. Te dni oraz wy da rze -

nia i im pre zy z ni mi zwi" za ne za -

wsze s" im pul sem do eko lo gicz -

ne go !wi# to wa nia. 

W ostat nich la tach je go miej -

scem jest Park (l" ski w Cho rzo -

wie, re ali zu j" cy swój bo ga ty

pro jekt pn. „Eko Park”. W sce -

na riusz te go pro jek tu wpi sa %a si#
rów nie' ple ne ro wa uro czy sto!),
pod czas któ rej Wo je wódz ki

Fun dusz Ochro ny (ro do wi ska

i Go spo dar ki Wod nej w Ka to -

wi cach na gra dza naj bar dziej

ak tyw ne or ga ni za cje po za rz" do -

we za edu ka cj# i pro mo cj# eko -

lo gicz n" w re gio nie.

Tood 2008 ro ku jed na z naj wi!k szych
im prez ka to wic kie go Fun du szu...,

któ ry tym ra zem po sta no wi" uho no ro wa#
na gro da mi fi nan so wy mi, o "$cz nej war to -
%ci stu pi!# dzie si! ciu ty si! cy z"o tych,
po za rz$ do we or ga ni za cje i in sty tu cje pro -
mu j$ ce eko lo gi! i &y w$, atrak cyj n$ i ró& -
no rod n$ edu ka cj! w tej dzie dzi nie. 

Uro czy sto%#, któ ra od by "a si! w ostat -
ni$ so bo t! ma ja br. na par ko wej Du &ej '$ -
ce, zgro ma dzi "a set ki miesz ka( ców. Wpi -
sa nie uro czy sto %ci z Eko Ak tyw ny mi
w sce na riusz im prez par ko wych, przy go -
to wa nych z oka zji Mi! dzy na ro do we go
Dnia Ochro ny )ro do wi ska i „po krew -
nych” dni eko lo gicz nych, oka za "o si!,
nie po raz pierw szy, zna ko mi tym po my -
s"em. W sce ne rii pik ni ku z wy sta wa mi fo -
to gra ficz ny mi, kier ma szem ksi$ &ek przy -
rod ni czych, &yw no %ci, wy ro bów i po ka zów
spod zna ku „eko” oraz fil mo wych pro jek -
cji i pre lek cji, a na wet za j!# spor to wych
dla zdro wia, ka& dy móg" wy bra# co% dla
sie bie. I po zna# lau re atów kon kur su „Eko -
Ak tyw ni. 

Lau re aci

Wtym ro ku w%ród nich zna -
le* li si!: Zwi$ zek Har cer -

stwa Pol skie go – Ko men da Cho -
r$ gwi )l$ skiej w Ka to wi cach
za przy go to wy wa nie ak cji re gio -
nal nych i ogól no pol skich. Ta kich
jak: pro wa dze nie Har cer skie go
Cen trum Edu ka cji Eko lo gicz nej
w Cho rzo wie; ogól no pol ska „Gra
w zie lo ne”; kam pa nia „Zie lo -
na kre atyw no%#” i pro fi lak ty ka
zdro wot na, po "$ czo na z ple ne ro -
w$ edu ka cj$ eko lo gicz n$ kil ku set
dzie ci z woj. %l$ skie go.

Li ga Ochro ny Przy ro dy – Okr!g w Cz! -
sto cho wie za pro fe sjo nal n$ or ga ni za cj! kon -
kur sów: „Mój las”, re gio nal ny kon kurs den -
dro lo gicz ny pt. „Znam drze wa i krze wy” oraz
wie le pro jek tów edu ka cyj nych. W%ród nich
by "y: Dni La su i Za drze wie(, warsz ta ty
o udzia le spo "e cze( stwa w two rze niu „Pla -
nu za da( ochron nych ob sza rów Na tu ra 2000”
oraz „Z"az le %ny”. 

Pol ska Izba Eko lo gii otrzy ma "a na gro d!
za pro fe sjo nal n$ edu ka cj! eko lo gicz n$ dla
przed si! bior ców. Sk"a da j$ si! na ni$: szko le -
nia i se mi na ria o op"a tach za ko rzy sta nie ze
%ro do wi ska; o obo wi$z kach przed si! bior ców
w za kre sie zbior cze go ze sta wie nia da nych
o od pa dach; o spo so bach wdra &a nia no we go
mo de lu go spo dar ki od pa da mi ko mu nal ny mi
oraz pu bli ka cja „Eko lo gia w prak ty ce”.

Sto wa rzy sze nie „Z na uk$ w przy sz"o%#”
zna ne jest w szcze gól no %ci z or ga ni za cji
ogól no pol skie go kon kur su „Fi zy ka a eko -
lo gia”. Du &$ po pu lar no %ci$ cie sz$ si! je go
warsz ta ty ob jaz do we La bo ra to rium
Fi zy ki czy li fi zy ka i che mia w pia skow ni -
cy dla ma "ych ba da czy przy ro dy.

Fun da cja Eko lo gicz na AR KA
z Ka to wic s"y nie w Pol sce z ak cji
nie kon wen cjo nal nych. Do nich za -
li cza si! au tor ski pro jekt „Li sty
do Zie mi”, ale i „Mo bil ne Cen trum
Edu ka cji Eko lo gicz nej” oraz ak cja
od pa do wa „Nie b$d* jed no ra zo wy”.

Sto wa rzy sze nie SO PEL w B! -
dzi nie ko ja rzy si! z kon kur sem
„Po znaj my Par ki Kra jo bra zo we
Pol ski”, warsz ta ta mi na te mat od -
pa dów „Po znaj z bli ska z"e stro -
ny nie le gal ne go wy sy pi ska” oraz
pro jek ta mi edu ka cyj ny mi dla naj -
m"od szych.

Pol ski Klub Eko lo gicz ny w Kra -
ko wie – Ko "o Miej skie w Gli wi cach
wy ró& ni "o si! ak cja mi: „Bers Im ple -
men ta tion”; „Co% z ni cze go – Ru dzi -
nic ka Pra cow nia R! ko dzie "a” oraz
cie ka w$ wy sta w$ fo to gra fii przy rod -
ni czej pt. „Miej skie pszczo "y”.

Cen trum Edu ka cji Przy rod ni czej
„Zie mia i My” zo sta "a na gro dzo na
w szcze gól no %ci za pro gra my edu -
ka cyj ne „Eko lo gia po s$ siedz ku”,
pro jekt „Smog – nasz miej ski smok”
oraz warsz ta ty z cy klu „)ro do wi sko
na sze go re gio nu i je go ochro na”.

Sto wa rzy sze nie „Na sze Ka le ty” za ak cje
eko lo gicz ne dla spo "ecz no %ci lo kal nej,
zw"asz cza dla dzie ci pod czas fe rii.

Pol ski Klub Eko lo gicz ny, ko "o w Sko czo -
wie uho no ro wa no za or ga ni za cj! szko le nia dla
na uczy cie li po wia tu cie szy( skie go na te mat
od na wial nych *ró de" ener gii; Na tu ra 2000 oraz
mi! dzysz kol ny kon kurs eko lo gicz ny.

Sto wa rzy sze nie dla na tu ry „Wilk” w Go -
dzisz czach na gro dzo no za pro gra my te le -
wi zyj ne: „Las sto ry”, Bli &ej na tu ry”, „Eko -
film 2012” i warsz ta ty edu ka cyj ne.

W Ogro dzie& cu

Doka len da rza sta "ych eko – im prez
w na szym re gio nie wpi sa no rów nie&

„Sprz$ ta nie )wia ta”. To mi! dzy na ro do wa ak -
cja eko lo gicz na, któ r$ „za szcze pi "a” w Pol -
sce miesz ka j$ ca w Au stra lii Po lka – Mi ra
Meysz to wicz w 1994 ro ku. Jej or ga ni za to rem
jest Fun da cja „Na sza Zie mia”, a ko or dy na -
to rem na )l$ sku – Fun da cja Zie lo nej Li gi,
wspó" pra cu j$ ca w tym przed si! wzi! ciu z Re -
gio nal n$ Dy rek cj$ La sów Pa( stwo wych

w Ka to wi cach.
We d"ug ka len da rza roz po cz! cie

tej ak cji za pi sa no na wrze sie(,
ale... w tym ro ku w Pol sce zo sta "a
ona, dzi! ki wspar ciu WFO)iGW
w Ka to wi cach, za in au gu ro wa na
w ostat ni dzie( ma ja na Zam ku
w Ogro dzie( cu. To do bry, bo tu ry -
stycz ny okres, by pro mo wa# nie ty -
le sa mo sprz$ ta nie, co po st! po wa -
nie z od pa da mi. Pik nik od pa do wy
w Ogro dzie( cu zgro ma dzi" ty si$ ce
miesz ka( ców i tu ry stów. By li oni
%wiad ka mi fi na "u szkol nych kon -
kur sów eko lo gicz nych, po %wi! co -
nych od pa dom. 

(mat)

EkoAktywni
w Parku )l$skim

Eko Ak tyw ni w Par ku !l" skim z An drze jem Pi lo tem, pre ze sem za rz" du

WFO!iGW w Ka to wi cach 

In au gu ra cja ak cji „Sprz" ta nie !wia ta” – Pol ska
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W za brza! skiej „Con cor dii” wstrzy -

ma no pro duk cj" rów no trzy dzie #ci lat te -

mu. Bar dziej ze wzgl" dów tech nicz -

nych ni$ eko lo gicz nych. Sta ra kok sow nia

i tak roz pa da %a si" ze sta ro #ci. Od tam -

te go cza su mia sto do ko na %o mi lo we go

sko ku w po rz&d ko wa niu prze strze ni

po prze my #le. Z bo ga t& spu #ci zn& prze -

my s%o w&, wkro czy %o te$ od wa$ nie na eu -

ro pej ski szlak kul tu ry i tu ry sty ki. I da -

lej sku tecz nie otwie ra 'l&sk z je go

kul tu ro wym dzie dzic twem dla post in du -

strial nej tu ry sty ki.

Naszla ku za byt ków tech ni ki wo je -
wódz twa !l" skie go Za brze jest nie -

kwe stio no wa nym li de rem. Ze wzgl# du
na kon se kwent ne od zy ski wa nie prze strze -
ni „po prze my !le”, ofer t# tu ry stycz n"
i kul tu ral n" za byt ko wej ko pal ni Gu ido, je -
dy ne go miej sca w Eu ro pie, gdzie tu ry !ci
mo g" zje cha$ pod zie mi# klat k" gór ni cz".
W szcze gól no !ci za wpi sy wa nie idei od zy -
ski wa nia zde gra do wa nej gór no !l" skiej
prze strze ni w eu ro pej ski i !wia to wy nurt.

Re je stru j" to naj le piej od 2004 ro ku przy -
go to wy wa ne przez mia sto Za brze, z wspar -
ciem %wia to wej Or ga ni za cji Tu ry stycz nej
oraz Mi ni ster stwa Spor tu i Tu ry sty ki, kon -
fe ren cje na uko wo-prak tycz ne, po !wi# co -
ne tu ry sty ce dzie dzic twa prze my s&o we -
go XIX i po cz"t ków XX wie ku. 

W za brza' skich kon fe ren cjach od lat re -
pre zen to wa ne s" in sty tu cje unij ne, Ra da Eu -
ro py, OECD (mi# dzy na ro do wej Or ga ni za -
cji Wspó& pra cy Go spo dar czej i Roz wo ju),
UNE SCO oraz or ga ni za cje po za rz" do we.
W!ród nich Eu ro pej ski Szlak Dzie dzic twa
Prze my s&o we go i Ko mi tet Ochro ny Dzie -
dzic twa Prze my s&o we go. Ka( da ko lej -
na kon fe ren cja wzbo ga ca do ro bek dzie dzic -
twa prze my s&o we go i kul tu ry tech nicz nej. 

Owo cem pierw szej by &o uchwa le nie
re zo lu cji, de dy ko wa nej ad mi ni stra cji 
cen tral nej i sa mo rz" dom, dys po nen tom
dzie dzic twa prze my s&o we go, bran (y tu ry -
stycz nej, !ro do wi skom na uki oraz me diom.
Szcze gól nym osi" gni# ciem by &o utwo rze -

nie w Za brzu w 2008 ro ku Mi# dzy na ro do -
we go Cen trum Ba da' i Do ku men ta cji
nad Dzie dzic twem Prze my s&o wym dla Tu -
ry sty ki. 

Ma& go rza ta Ma' ka -Szu lik, pre zy dent
mia sta jest prze ko na na, (e wspól ne, mi# -
dzy na ro do we dzia &a nia pro mu j" ce ochro -
n# dzie dzic twa post in du strial ne go s" dla Za -
brza, sza nu j" ce go tra dy cj# i to( sa mo!$
re gio nal n" i rów no cze !nie otwar te go na no -
wo cze sne tech no lo gie i in no wa cyj no!$, bar -
dzo wa( ne. Otwie ra j"c XII Mi# dzy na ro do -
w" Kon fe ren cj# Na uko wo -Prak tycz n"
„Kul tu ra, sztu ka i przed si# bior czo!$ w prze -

strze ni prze my s&o wej” (od by &a si# 21-22
ma ja br.) za ape lo wa &a, by o tu ry sty ce
post in du strial nej mó wi$ jak naj wi# cej i jak
naj cz# !ciej. Przy no si prze cie( spo re do cho -
dy i zna ko mi cie wpi su je si# w to wszyst -
ko, co ogól nie mo (e my za pre zen to wa$. Za -
sta na wiaj my si# wi#c da lej, jak wzbo ga ca$
na sze tu ry stycz ne atu ty, do da &a M. Ma' ka -
-Szu lik, pre zy dent Za brza.

Miej scem ostat niej kon fe ren cji by &a na -
le (" ca do fir my DE MEX, Ce chow nia
daw nej ko pal ni Lu dwik. (W cz# !ci jej bu -
dyn ków Sto wa rzy sze nie Ko pal nia Sztu ki
pro wa dzi dzia &al no!$ kul tu ral n"). Jej or ga -
ni za to rem jest od po cz"t ku Mia sto Za brze
oraz Pol ska Izba Tu ryst ki. Part ne ro wa li jej:
Mi# dzy na ro do we Cen trum Do ku men ta cji
i Ba da' nad Dzie dzic twem Prze my s&o wym
dla Tu ry sty ki oraz In sty tut Sztu ki Uni wer -
sy te tu Ja giel lo' skie go w Kra ko wie.

Jej te mat bu dzi& od po cz"t ku ogrom ne za -
in te re so wa nie. Za pre zen to wa no na niej
wy bra ne, eu ro pej skie do ko na nia w ukszta& -
to wa niu od no wa prze strze ni po prze my -
!le. Na kon kret nych przy k&a dach po ka zy -
wa no – jak to zro bio no, jak fi nan so wa no?
Jak uda &o si# o(y wi$ przed si# bior czo!$,
wy pro mo wa$ no w" prze strze' po prze -
my s&o w", atrak cyj no!$ ta kich miejsc dla
pro wa dze nia biz ne su, tu ry sty ki i mi# dzy -
kul tu ro we go dia lo gu? 

Dys ku to wa no o tym z ogrom n" pa sj".
Przed sta wi ciel Eu ro pej skie go Sto wa rzy sze -
nia Tu ry sty ki Prze my s&o wej Ja vier Diaz
Her ranz mó wi&, opie ra jac si# na przy k&a -
dach ze !wia ta, o trzech zwy ci# skich czyn -
ni kach tu ry sty ki prze my s&o wej, ja ki mi s":
sztu ka, luk sus i pre sti(.

Fran cu skie mia sto Ro uba ix z aglo me -
ra cji Lil le, w któ rym upa d&y fa bry ki 
w&ó kien ni cze i prze mys& wy do byw czy za -
pre zen to wa no tak emo cjo nal nie, (e na -
tych miast chcia &o si# tam po je cha$ 
i zo ba czy$. Je an Fran co is Bo udal liez
przed sta wi& trud ne, ale uwie' czo ne suk -
ce sem prze kszta& ce nie mia sta po prze my -
s&o we go w mia sto sztu ki i hi sto rii. Bru no
Gau di chon, dy rek tor Mu zeum Sztu ki
i Prze my s&u opi sa& na ro dzi ny te go wy j"t -
ko we go obiek tu. Mie !ci si# on w daw nych
&a) niach miej skich, wy bu do wa nych w sty -
lu art de co. Ko lej n" atrak cj" jest Mu zeum
*a kar du. Przez stu le cia pro du ko wa no tu
ki lo me try tka nin, któ re dzi! mo( na ogl" -
da$. Mo( na te( w Ro uba ix od twa rza$,
o(y wia$ i pie l# gno wa$ prze sz&o!$ ro bot -
ni cz" daw nych miesz ka' ców, ko rzy sta j"c
z Ar chi wum %wia ta Pra cy. To mia sto od -
na la z&o si# w post in du strial nej epo ce
dzi# ki no wym dzie dzi nom ak tyw no !ci go -
spo dar czej oraz swo jej hi sto rii, kul tu rze
i sztu ce.

Po dob ne emo cje to wa rzy szy &y im po nu -
j" ce mu pro jek to wi ro dem z Ostra wy. Jak
mo( na by &o w tak szyb kim cza sie od mie -
ni$ upa d&y kom pleks prze my s&o wy Wit ko -
wi ce z hu t", kok sow ni" i ko pal ni" i wkom -
po no wa$ go ide al nie w tu ry stycz ne
za in te re so wa nia? Wy do by$ z nie go po twor -
ne i nie sa mo wi te pi#k no i funk cje na mia -
r# spo &ecz nych „ape ty tów” kul tu ry i edu -
ka cji? Ci" gn" tu lu dzie na kon cer ty
roc ko we do zbior ni ka ga zu wiel ko pie co -
we go. Dla wi do ków – win d" wje( d(a j"
na wiel ki piec hut ni czy. Ca &e ro dzi ny po -
d" (a j" do Ma &e go %wia ta Tech ni ki
w VI Cen tra li Ener ge tycz nej. Mó wi& o tym
zja wi sku dr Ja kub Svr cek, dy rek tor %wia -
ta Tech ni ki w tej no wej post in du strial nej
prze strze ni. 

Swo j" spe cy fi k# po prze my s&o w" ma
rów nie( Za brze. Zna my j" do brze. Naj cie -
ka wiej opo wia da o niej prof. dr hab. Ma -
rian Osli slo z Aka de mii Sztuk Pi#k nych
w Ka to wi cach. Pew ne go dnia wszed&
do sta rej ko pal nia nej Ce chow ni i po pro -
stu za py ta&: czy mo( na tu za gra$ jazz?
W no wej od s&o nie za byt ków gór nic twa na -
wet !l" ski w# giel oka za& si# kul tu ral ny.

JO LAN TA KAR MA+ SKA
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Wcza sie ostat niej pre mie ry
se zo nu, uda ne go se zo -

nu, w Te atrze im. Ada ma Mic -
kie wi cza w Cz! sto cho wie Woj -
ciech Ma laj kat tek stem Nic ka
Re eda (w prze k"a dzie Klau dy -
ny Roz hin) opo wie dzia" pu -
blicz no #ci hi sto ri! pew ne go
co acha. Wcze #niej przy go to wa"
sztu k! w 2011 ro ku ze sce no -
graf k$ Ju li$ Skrzy nec k$ w Te -
atrze Sy re na i za gra" w niej ro -
l! Col li na (za ro l! otrzy ma"
na gro d! na XV Fe sti wa lu
„Ob li cza Te atru”). Czy w Cz! -
sto cho wie spek takl od nie sie
suk ces po dob ny te mu w War -
sza wie, a jesz cze wcze #niej
na West En dzie?

Wspó" cze snej te ma ty ce to -
wa rzy szy do#% tra dy cyj na for -
ma – z za wi$ za niem, punk tem
kul mi na cyj nym i ocze ki wa -
nym hap py en dem. Oto je den
z bar dziej zna nych i ce nio nych
co achów (600 & za go dzi n!),
Col lin (Sam bor Czar no ta, na co
dzie' ak tor Te atru im. Ste fa na
Ja ra cza w (o dzi), mu si roz wi$ -
za% pro blem (w j! zy ku wspó" cze snych po -
rad ni ków „zmie rzy% si! z wy zwa niem”),
czy li zmie ni% asy stent k! swo jej klient ki
Fio ny (Iwo ny Cho "uj), oczy wi #cie z wy) -
sze go szcze bla ka dry za rz$ dza j$ cej. Wen -
dy (Syl wia Karcz mar czyk) po sia da nie mal
wszyst kie ce chy, któ re unie mo) li wia j$
suk ces: jest nie aser tyw na, nie za rad na, *le
ubra na, nie ra dzi so bie z tech ni k$, wspó" -
czu je in nym i kon cen tru je si! na ich emo -
cjach, a przy tym, cho% nie jest to pro ste,
pró bu je u"o )y% so bie )y cie oso bi ste. Jest
nie mal pod r!cz ni ko wym prze ci wie' stwem
swo jej sze fo wej. Fio na jest sek sow n$
blon dyn k$, #wia do m$ swo jej uro dy, pew -
n$ sie bie, ma na so bie czer wo n$ mi niów -
k!, bia "y )a kiet i bu ty na bar dzo wy so kich
ob ca sach, spraw nie po s"u gu je si! ga d)e ta -
mi wspó" cze sno #ci i prze strze ga jej nie pi -
sa ne go ko dek su. Po zwol nie niu Wen dy
za trud nia m!) czy zn! na sta no wi sko se kre -
tar ki, prze strze ga j$c za sa dy rów no upraw -
nie nia p"ci. Kon trast mi! dzy ko bie ta mi jest
nie ty le ko me dio wy, ile wr!cz nie praw do -
po dob ny. Wen dy jest za hu ka n$ bru net k$,
ubra n$ w sza ry roz ci$ gni! ty swe ter, czar -
ne spodnie, bluz k!, czar ne bu ty i bia "e skar -
pet ki. To tal ny ob ciach!

Col lin nie jest te ra peu t$, ale co achem.
Nie pró bu je zro zu mie% swo ich klien tów;
chce zmo ty wo wa% ich do dzia "a nia,
wzmoc ni% po zy tyw ne my #le nie i utwier -
dzi% w prze ko na niu, )e kor po ra cyj ny
wy #cig mo )e by% sen sem ich sa mot ne go
)y cia. U#wia da mia im, )e tem po wspó" cze -
sno #ci wy mu sza re ali za cj! ha s"a olim pij -
czy ków – wy )ej, szyb ciej i da lej... Trze -
ba by% dy na micz nym i nie ustan nie my #le%
o przy sz"o #ci. Col lin pro po nu je klien tom
ele men ty dra my, od gry wa nie sce nek,
któ re przy go tu j$ ich do )y cia i zmniej sz$
strach przed wy zwa nia mi. Jest re )y se rem,
a mo )e na wet tre se rem, któ ry cia stecz -
kiem na gra dza ak cep to wa ne za cho wa nia,
utrwa la j$c i au to ma ty zu j$c %wi czo ne na -
wy ki. Wy cho wu je cz"o wie ka no wych
cza sów. Ak tyw ne go, pi!k ne go, #wia do me -
go swo jej war to #ci, ale co raz bar dziej sa -
mot ne go.

Ale Wen dy oka zu je si! wi!k szym wy -
zwa niem ni) si! na po cz$t ku wy da wa "o.
Za pa trzo na w prze sz"o#%, na zna czo na pa -
mi! ci$ de struk cyj nej mat ki, któ ra za szcze -
pi "a w niej prze ko na nie, )e nie wie le umie,
a w do dat ku jej na ro dzi ny unie mo) li wi "y
mat ce re ali za cj! ma rze', ma nie zwy kle ni -
sk$ sa mo oce n!, co prze mie nia jej )y cie
oso bi ste w pa smo po ra )ek. Col lin pró bu -
je dzia "a% stan dar do wo, by jak naj szyb ciej
i bez wi!k sze go wy si" ku spe" ni% ocze ki wa -
nia Fio ny i zdo by% kon trakt )y cia. Za da -
je po rad ni ko we py ta nia, ko rzy sta z na pa -
stli wych ge stów, opo wia da o swo jej po zy cji
eks per ta. Chce si "$ au to ry te tu, tro ch! oka -
zy wa ne go, tro ch! po zo ro wa ne go, zmie ni%
jej sto su nek do #wia ta.

Tyl ko )e od gry wa ne przez Wen dy scen -
ki nie uchron nie przy wo "u j$ jej trud n$
prze sz"o#%, a ko me dio wy po cz$ tek za czy -
na wy my ka% si! kon wen cji. Slo ga ny 
Col li na nie dzia "a j$, a Wen dy oka zu je si!
je dy n$ in dy wi du al no #ci$ w #wie cie przed -
sta wio nym. Jej nie do sto so wa nie prze -
szka dza jej )y%, ale czy ni z niej praw dzi -
we go i nie po wta rzal ne go cz"o wie ka.

Hi sto ria Wen dy za rów no w )y ciu za wo -
do wym, jak i oso bi stym kre owa na jest we -
d"ug za sa dy – mu si by% go rzej, )e by by "o
le piej. Wpraw dzie za na mo w$ Col li na
zry wa z ch"o pa kiem, cha mem -ar ty st$ Ale -
xem (Ma ciej Pó" to rak), pa so )y tem, ale ten
spro wa dza do jej miesz ka nia swo j$ no w$
dziew czy n$. +pi z ni$ w "ó) ku Wen dy, któ -
ra mu si w do dat ku op"a ca% wszyst kie ra -
chun ki. W tym cza sie Fio na wy rzu ca
Wen dy z pra cy, po nie wa) Col lin in for mu -
je j$, )e te ra pia b! dzie d"u go trwa "a. Je dy -
n$ na dzie j$ w tym ci$ gu nie szcz!#% jest
w"a #nie co ach. Roz wie dzio ny pra co cho lik
zwra ca uwa g! ko biet, wi!c pla nu je my
dla Wen dy sche mat ko me dii ro man tycz nej.

Ale )e by hap py end móg" na st$ pi%, naj -
pierw Col lin mu si za an ga )o wa% si! w re -
la cj! z Wen dy, sta% si! jej przy ja cie lem;
po pro stu mu si zro zu mie%, )e mu na niej
za le )y. I gdy se kre tar ka w naj gor szym mo -
men cie swo je go )y cia przy cho dzi do je -
go miesz ka nia, by oskar )y% go o wszyst -

kie ka ta stro fy ostat nich dni, on
po sta na wia jej po móc – mo )e
bez in te re sow nie, a mo )e tro ch!
w po czu ciu wi ny. Przy go to wu -
je j$ do dwóch naj wa) niej -
szych dzia "a' – wy rzu ce nia
Ale xa i po zy ska nia re fe ren cji
od Fio ny. Wcze #niej jed nak
mu si za wal czy% o ni$ ze zmar -
"$, ale wci$) tok sycz n$ mat k$.
To jest mo ment, gdy Col lin
#ci$ ga ma ry nar k!, pi!k n$
i pew nie nie zwy kle dro g$, by
sa ty r! na co achów za st$ pi%
cie p"$ opo wie #ci$ o te ra peu cie,
któ ry to wa rzy szy swo je mu
pa cjen to wi, trak to wa ne mu
pod mio to wo. I to jest chy ba
w"a #nie mo ment po cz$t ku mi -
"o #ci...

Hi sto ria Wen dy, któ ra zwy -
ci! )a w no wo cze snym #wie cie
i w do dat ku na wra ca jed ne go
z tre ne rów, roz gry wa si! w mi -
ni ma li stycz nej sce no gra fii
przy go to wa nej przez Ju li!
Skrzy nec k$, przed sta wi ciel k!
m"o de go po ko le nia, lau re at k!
m.in. Na gro dy im. Te re sy Rosz -

kow skiej. W ty le sce ny znaj du je si! ko lo -
ro wo pod #wie tla na #cian ka dzia "o wa, któ -
ra sta je si! tak )e jed nym z wy znacz ni ków
wspó" cze sno #ci, tak ch!t nie prze cie) wy -
ko rzy stu j$ cej prze zro czy ste ma te ria "y
w ar chi tek tu rze, by re ali zo wa% ma rze nia
o trans pa rent no #ci. W biu rze s"y cha% od -
g"o sy in nych, wi da% nad cho dz$ ce oso by,
co tro ch! przy po mi na te atr cie ni.

Na sce nie znaj du j$ si! rów nie) biur ko
i fo te le, wy po sa )e nie wszyst kich biur
#wia ta, a tak )e ka nap ka, któ ra ko ja rzy si!
nie tyl ko z le )an k$ u psy cho te ra peu ty, ale
jed no cze #nie wy zna cza sfe r! „pry wat -
n$” po sta ci. Przed mio ty s$ tu na sta "e, po -
dob nie jak Col lin, któ ry pra wie nie scho -
dzi ze sce ny, a wy da rze nia w miesz ka niu
Wen dy po zna je dzi! ki jej opo wie #ciom.
Mu zy k! do spek ta klu do bra li Ma laj kat
i Zbi gniew Za ma chow ski, a ko stiu -
my – Sta ni s"aw Kul czyk.

Spek takl jest nie zwy kle te atral ny, opie -
ra si! przede wszyst kim na grze ak to rów,
któ rzy z tej pró by wy cho dz$ do sko na le.
Wi dzo wie ob ser wu j$ prze mia n! Wen dy,
któ ra uczy si! wspó" cze snej wal ki o sie bie,
od wa )a si! krzy cze%, cho% li czy si! z uczu -
cia mi in nych i pew nie dla te go wy my #la
uspo ka ja j$ ce hi sto ryj ki. Jed no cze #nie Col -
lin za czy na tra ci% wia r! w swój pro fe sjo -
na lizm i po sta na wia za an ga )o wa% si!
w zwi$ zek z Wen dy, ale wcze #niej za pi su -
je si! na te ra pi!.

Tro ch! ko micz ny, tro ch! li rycz ny spek -
takl za ch! ca do za du my nad war to #cia mi,
któ re pro po nu je wspó" cze sno#%. Al ter na -
ty wa – Fio na czy Wen dy – tra ci swo j$
oczy wi sto#% w fi na le, tym bar dziej )e
wy co fa" si! sam kre ator...

JO AN NA WA RO, SKA
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Nick Re ed Tre ner !y cia. Prze k!ad:
Klau dy na Roz hin, re "y se ria: Woj ciech
Ma laj kat, sce no gra fia: Ju lia Skrzy nec -
ka. Pre mie ra 11 kwiet nia 2015, Te atr im.
Ada ma Mic kie wi cza w Cz# sto cho wie.
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O
r ga ni zo wa ny od szes na stu

lat w Cze la dzi Fe sti wal Ave

Ma ria mo !e po szczy ci" si# im -

po nu j$ cym do rob kiem. Go %ci&
na swych kon cer tach zna ko mi -

te ze spo &y i so listów te atrów

ope ro wych w Po zna niu i By to -

miu, or kie stry sym fo nicz ne kra -

kow skiej i za brza' skiej fil har mo -

nii, pre zen to wa &y si# wiel kie

en sem ble jak Ze spó& Pie %ni iTa' -
ca „(l$sk” oraz „Ma zow sze”. To

na cze ladz kich, a przez kil ka lat

tak !e so sno wiec kich i b# dzi' -
skich kon cer tach mo! na by &o
us&y sze" wspa nia &e g&o sy Bog -

da na Pa proc kie go, Wie s&a wa

Ochma na, Alek san dra Te li gi,

Syl we stra Ko stec kie go, Ada ma

Szer sze nia, Bar ba ry Ku biak,

Ma& go rza ty Olej ni czak, Gra !y -

ny Bro dzi' skiej, Ga li ny Ku kli -

ny, Sta ni s&a wa Ga& ki czy ks.

Paw &a So bie raj skie go. (wi$ ty nia

%w. Sta ni s&a wa B.M. w Cze la dzi

by &a rów nie! miej scem wir tu -

ozow skich po pi sów zna ko mi -

tych pia ni stów: Pio tra Pa lecz ne -

go i Grze go rza Niem czu ka.

Naj wi#k szym w hi sto rii fe sti wa -

lu, ale te! w hi sto rii !y cia mu -

zycz ne go Za g&# bia D$ brow skie go by& bez

w$t pie nia kon cert z oka zji 80. uro dzin Woj -

cie cha Ki la ra z udzia &em Kom po zy to ra. Wte -

dy to re we la cyj nie za brzmia& – w oce nie sa -

me go Ma estro – je go Kon cert for te pia no wy
w wy ko na niu Grze go rza Niem czu ka i Or -

kie stry Sym fo nicz nej Fil har mo nii Kra kow -

skie pod dy rek cj$ Paw &a Przy toc kie go. Do -

da" trze ba, !e nie by& to je dy ny po byt

Woj cie cha Ki la ra w Cze la dzi. Kon cert z je -

go udzia &em, pod czas któ re go Fil har mo nia

(l$ ska pod dy rek cja Mi ro s&a wa Jac ka B&asz -

czy ka wy ko na &a je go Ma gni fi cat” i Vic to ri!
od by& sie za le d wie dwa la ta wcze %niej

z oka zji 750-le cia pa ra fii %w. Sta ni s&a wa B.M.

Za tem by &y to wy da rze nia bez pre ce de su

w mu zycz nej hi sto rii Za g&# bia, a zda rzy &y si#
w Cze la dzi. 

Za wsze te! ogrom nym po wo dze niem

w%ród mi &o %ni ków sztu ki ope ro wej cie szy -

&y si# spo tka nia z mi strzem s&o wa a na de

wszyst ko wy bit nym znaw c$ i ko men ta to -

rem mu zy ki – Bo gu s&a wem Ka czy' skim. 

D&u go by wy mie nia" wszyst kie zna ko -

mi to %ci ar ty stycz ne, któ rych obec no%"

od no to wa &y pro gra my ko lej nych edy cji fe -

sti wa lu. Spi ri tus mo vens tych mu zycz nych

wy da rze' by& przez wie le lat je go po my -

s&o daw ca S&a wo mir Pie tras.

Fe sti wal zmie nia& si#, ale nie zmie nia li

si# je go by wal cy i me lo ma ni. Po dzi% dzie'
t&um nie uczest ni cz$ w ulu bio nych tur nie -

jach te no rów, któ re od chwi li %mier ci

Bog da na Pa proc kie go na zwa ne zo sta &y
imie niem te go wy bit ne go ar ty sty, któ ry kil -

ka krot nie za chwy ca& pu blicz no%" pie -

%nia mi Mo niusz ki i po pi so wy mi aria mi

z naj pi#k niej szych oper. 

Szes na sta edy cja fe sti wa lu przy nio s&a
prócz sta &ej po zy cji re per tu aro wej, ja kim

jest Tur niej Te no rów, kon cert ter ce tu wo -

kal ne go Se rvi Do mi ni Can to res z utwo ra -

mi za rów no ze sfe ry sa crum jak i pro fa num
oraz wy st#p Ze spo &u Pie %ni i Ta' ca „(l$sk”

w pro gra mie Znasz li ten kraj.
Ko %ció& %w. Sta ni s&a wa B.M. od po cz$t -

ku fe sti wa lu jest g&ów nym miej scem kon -

cer to wym i to w tej %wi$ ty ni, zwa nej cze -

ladz k$ „No tre Da me” od by wa j$ si#
naj wa! niej sze kon cer ty. W tym ro ku pod -

czas tur nieju po pi sy wa li si# tu
pi#k ny mi g&o sa mi )u kasz Gaj,

ks. Pa we& So bie raj ski, To masz

Kuk i Vic tor Cam pos Le al,

a so li stom to wa rzy szy &a Or kie -

stra Sym fo nicz na Fil har mo nii

Za brza' skiej pod dy rek cj$ 
S&a wo mi ra Chrza now skie go.

Wspa nia &e g&o sy, mie ni$ ce si#
ró! no rod n$ ga m$ barw i brzmie -

nia za chwy ci &y pu blicz no%",
wi#c bi som nie by &o ko' ca.

Z ko lei dru gi dzie' przy niós&
kon cert w nie ty po wym, jak dla

fe sti wa lu, miej scu – w Ga le rii

Sztu ki Wspó& cze snej „Elek -

trow nia”. I tu znów po pi sy wa li

si# zna ko mi ci wo ka li %ci – te no -

rzy, tym ra zem %pie wa j$ cy ka -

p&a ni, kon cer tu j$ cy na sce nach

ope ro wych ca &ej Eu ro py: ks. Pa -

we& So bie raj ski, ks. Zdzi s&aw

Ma dej i o. Ra fa& Ko by li' ski.

Przy for te pia nie za sia d&a pia nist -

ka zwi$ za na nie tyl ko z tym ze -

spo &em, ale przede wszyst kim

zAka de mi$ Mu zycz n$ w Ka to -

wi cach Mi rel la Ma lor ny.

Od by wa j$ cy si# za wsze

w ma ju, te go rocz ny szes na sty

ju! Fe sti wal Ave Ma ria za -

ko' czy& bra wu ro wy wy st#p „(l$ ska”

na cze ladz kim ryn ku. 

Ja kie b# d$ na st#p ne fe sti wa le? – to py -

ta nie rok rocz nie sta wia przed so b$ or ga -

ni za tor, czy li Mia sto Cze lad*, któ re sfi nan -

so wa &o to mu zycz ne wy da rze nie. Mia sto

nie dys po nu j$c pro fe sjo nal n$ sa l$ kon cer -

to w$, sta ra si# za pew ni" me lo ma nom jak

naj wy! szy po ziom mu zycz nych wra !e',
a ar ty stom kom fort pre zen ta cji, lo ku j$c
kon cer ty przede wszyst kim w jed nej z naj -

wi#k szych, im po nu j$ cych gi gan tycz n$
bry &$ i pi#k nym wn# trzem %wi$ ty ni Za g&# -
bia. Czy fe sti wal ma szan se na po wrót

do s$ sied nich miast: B# dzi na i So snow ca,

a mo !e tak !e za ist nie" w jesz cze in nych

oko licz nych ko %cio &ach i sa lach kon cer to -

wych, cho cia! by D$ bro wy Gór ni czej?

Do brze by si# sta &o, gdy by Fe sti wal Ave

Ma ria znów by& wy da rze niem po my %la nym

nie tyl ko z ar ty stycz nym ale i to po gra ficz -

nym roz ma chem i mia& swo je miej sce w…

bu d!e tach tak !e in nych miast. 

WIE S)A WA KO NO PEL SKA 

Fe sti wal Ave Ma ria 

– ja ki by&, ja ki b# dzie?

Festiwal otwar" tradycyjnie Turniej Tenorów. Na zdj!ciu (od lewej): ks. Pawe"
Sobierajski, Tomasz Kuk, #ukasz Gaj, Victor Campos Leal i orkiestra
symfoniczna Filharmonii Zabrza$skiej pod dyrekcj% S"awomira
Chrzanowskiego.

ZPiT „&l%sk” pod czas kon cer tu na cze ladz kim ryn ku: jak za wsze roz ta$ -
czo ny, ko lo ro wy i per fek cyj ny.

„Se rvi Do mi ni Can to res” czy li &pie wa j% cy S"u dzy Bo 'y (od le wej):
o. Ra fa" Ko by li$ ski, pia nist ka Mi rel la Ma lor ny, ks. Zdzi s"aw Ma dej i ks. Pa -
we" So bie raj ski.
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Ksi!" ni ca Be skidz ka od lat jest
o#rod kiem "y cia kul tu ral ne go

i in te lek tu al ne go mia sta, miej -
scem roz wi ja nia za in te re so wa$
i kszta% to wa nia kul tu ry czy tel ni czej.
M%o dzie" mo "e tu swo bod nie re -
ali zo wa& w%a sne ar ty stycz ne po -
my s%y czy ma rze nia. Two rze nie
po zba wio ne jest pre sji zwi! za nej
z ko niecz no #ci! otrzy ma nia do brej
oce ny, któ ra ce chu je szkol ne pra -
ce. Bi blio te ka po ma ga w kszta% to -
wa niu twór czej oso bo wo #ci oraz
bu do wa niu kre acji ar ty stycz nej
po przez od po wied ni do bór li te ra tu ry pi'k nej czy
fa cho wych opra co wa$.

By te wa" ne funk cje mo g%y zo sta& spe% nio -
ne, nie zb'd ne jest za in spi ro wa nie czy tel ni ka
i za ch' ce nie go do ak tyw no #ci. Do jed nych
z bar dziej atrak cyj nych me tod pra cy – szcze -
gól nie z dzie& mi i m%o dzie "! – na pew no mo -
"e my za li czy& kon kur sy.

Kon kurs z cy klu „Two rzy my w%a sne wy -
daw nic two” ma d%u g! hi sto ri'. Po raz pierw -
szy zo sta% zor ga ni zo wa ny w 1986 ro ku
przez Wo je wódz k! Bi blio te k' Pu blicz n!
w Biel sku -Bia %ej i by% im pre z! o za si' gu wo -
je wódz kim. W 1999 ro ku w zwi!z ku z no -
wym po dzia %em ad mi ni stra cyj nym kra ju
Wo je wódz ka Bi blio te ka Pu blicz na w Biel -
sku -Bia %ej zo sta %a prze kszta% co na w Miej sk!
Bi blio te k' Pu blicz n!, któ ra osta tecz nie przy -
j' %a na zw' Ksi!" ni ca Be skidz ka. 

Przed si' wzi' cie w 2000 ro ku zy ska %o ran -
g' mi' dzy na ro do w!. Do je go re ali za cji po -
sta no wio no za pro si& bi blio te ki z Fr(dka -
-Místka (Cze chy) oraz )ili ny (S%o wa cja).
Przy j' to wów czas, "e kon kurs b' dzie po dzie -
lo ny na dwa eta py: kra jo wy i mi' dzy na ro do -
wy. Edy cj' mi' dzy na ro do w! w 2000 ro ku za -
ini cjo wa %a Ksi!" ni ca Be skidz ka, a w la tach
na st'p nych jej or ga ni za cj' prze j' %y bi blio te -
ki part ner skie. 

Ka" da z pla có wek bio r! cych udzia% w pro -
jek cie od po wie dzial na jest za prze pro wa dze -
nie kon kur su na szcze blu kra jo wym. Bi blio -
te ka, któ rej przy pa da w da nym ro ku
or ga ni za cja eta pu mi' dzy na ro do we go, opra -
co wu je re gu la min oraz przy go to wu je ga l'
wr' cze nia na gród. 

Do fi na %u tra fia 15 na gro dzo nych i wy ró" -
nio nych prac z Pol ski, Czech i S%o wa cji.
Lau re atów wy %a nia ju ry po wo %a ne przez dy -
rek to ra bi blio te ki or ga ni zu j! cej mi' dzy na ro -
do w! cz'#& przed si' wzi' cia.

Przez la ta for mu %a po zo sta %a nie zmien na.
Kon kurs od by wa si' w cy klu rocz nym, ad re -
so wa ny jest do dzie ci i m%o dzie "y do lat 16
oraz m%o dzie "y nie pe% no spraw nej do lat 20.
Za da nie kon kur so we to na pi sa nie, za pro jek -
to wa nie i przy go to wa nie do dru ku au tor skiej
ksi!" ki li te rac kiej (np. to mi ku wier szy, ar ku -
sza po etyc kie go, po wie #ci, zbio ru opo wia da$)
przy go to wa nej zgod nie z wi zj! twór ców (re -
gu la min do pusz cza zg%o sze nie pra cy wy ko -
na nej przez dwie oso by, np. au to ra tek stu oraz
ilu stra to ra), atrak cyj nej za rów no pod wzgl' -
dem war to #ci li te rac kiej, jak i opra co wa nia gra -
ficz ne go. Do kon kur su za pra sza ni s! czy tel -
ni cy bi blio tek pu blicz nych, ucznio wie szkó%
pod sta wo wych oraz gim na zjów, a tak "e m%o -
dzie" z o#rod ków szkol no -wy cho waw czych
oraz szkó% spe cjal nych z Pol ski, Czech oraz
S%o wa cji. Mo" li wo#& two rze nia w dwu oso bo -
wym ze spo le, pe% na swo bo da wy bo ru za rów -
no for my, jak i tre #ci spra wia j!, "e w ry wa li -
za cji bio r! udzia% dzie ci, któ re by& mo "e
w in nych wa run kach ni gdy nie przy st! pi %y by
do te go ro dza ju przed si' wzi' cia. 

W ra mach pro jek tu „Two rzy my w%a sne wy -
daw nic two” re ali zo wa ne s! na st' pu j! ce ce le:
po pu la ry za cja hi sto rii pi sma i ksi!" ki; przy bli -
"e nie wie dzy edy tor skiej i stwo rze nie oka zji
do wy ko rzy sta nia jej w prak ty ce; za ch' ce nie
do swo bod nej eks pre sji twór czej; na wi! za nie
kon tak tów in sty tu cjo nal nych i oso bi stych;

roz wi ja nie za in te re so wa$ i upo -
wszech nia nie no wych umie j't no -
#ci po przez li te ra tu r'; mi' dzy na -
ro do wa pre zen ta cja twór czo #ci
dzie ci i m%o dzie "y.

Zdol no #ci li te rac kie wie lu m%o -
dych lu dzi nie zo sta j! w po r' za -
uwa "o ne. Naj cz' #ciej pi sz! oni
doszu fla dy, zcza sem co raz rza dziej,
by w ko$ cu za prze sta&. Wten spo -
sób gi nie spo ro au ten tycz nych ta -
len tów. Przed si' wzi' cie s%u "y wy -
%o nie niu uzdol nio nych osób,
umo" li wia im do sko na le nie warsz -

ta tu pi sar skie go oraz pro mo cj' twór czo #ci. 
Pro jekt wspie ra przede wszyst kim roz wój za -

in te re so wa$ dzie ci i m%o dzie "y, w tym rów nie"
z grup mar gi na li zo wa nych spo %ecz nie. Ze
wzgl' du na mi' dzy na ro do wy cha rak ter ma wy -
miar trans gra nicz ny. To do sko na %a oka zja
do na wi! za nia no wych kon tak tów, przy ja* ni,
a tak "e po zna nia kul tu ry, hi sto rii, tra dy cji pa$ -
stwa, w któ rym od by wa si' fi na% kon kur su.

Wszyst kie zg%o szo ne pra ce pre zen to wa ne s!
na ob jaz do wej wy sta wie. Uczest ni cy bio r!
rów nie" udzia% w warsz ta tach pro wa dzo nych
przez pi sa rzy, ilu stra to rów oraz wy daw ców,
na któ rych zdo by wa j! nie zb'd n! wie dz' i umie -
j't no #ci po trzeb ne przy two rze niu ksi!" ki. 

M%o dzi adep ci sztu ki pi sar skiej pró bo wa li te"
swo ich si% w kon kur sach, m.in. pro za tor -
skich: „Przy ja*$ to dar”, „Naj pi'k niej sza
przy go da mo jej ro dzi ny”, „W wiel kim ob %o -
ku Ma gel la na”, „Pi sze my o zwie rz' tach na -
szych przy ja cio %ach”, jak i w zma ga niach po -
etyc kich: „Czte ry po ry ro ku. An to lo gia po ezji”,
„Hi sto ria mo je go tor ni stra”.

Re ali zu j!c przed si' wzi' cia kul tu ral no -edu ka -
cyj ne, pa mi' ta my o pro pa go wa niu za in te re so -
wa$ czy tel ni czych. Po dej mo wa ne przez nas dzia -
%a nia po pu la ry zu j! ksi!" k', aby sta %a si' wa" na
w "y ciu m%o de go cz%o wie ka, któ ry po wi nien na -
bra& pew no #ci, "e sys te ma tycz ne czy ta nie u%a -
twia przy swa ja nie wie dzy i czy ni lep szym, bo -
gat szym in te lek tu al nie oraz du cho wo.

KA TA RZY NA RU CHA +A
Kie row nik Dzia %u Ani ma cji,

Pro mo cji i Mar ke tin gu
Ksi!" ni cy Be skidz kiej w Biel sku -Bia %ej

Z ,YCIA
BIBLIOTEK

Ksi!"nica Beskidzka w Bielsku-Bia%ej

Historia pewnego konkursu

Lau re aci XIV edy cji kon kur su (!ili na, 2013 r.) Uczest ni cy XIII edy cji kon kur su (Biel sko -Bia "a, 2012 r.)
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Pra ce na gro dzo ne w XIII edy cji kon kur su (Biel sko -Bia "a, 2012 r.) 
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Ka to wi ce

Stre et Art. Fe sti val

5. edy cja Ka to wi ce Stre et Art Fe sti val zbie -

g!a si" z ju bi le uszem 150-le cia Mia sta Ka to wi -

ce. W tym ro ku mu ra le two rzy li ar ty #ci 

z Pol ski, Eu ro py, Ame ry ki Pó! noc nej, a na wet

Au stra lii. Ich ga le ri$ by !y ka to wic kie dziel ni -

ce – Szo pie ni ce, Za !" %e, Pio tro wi ce i os. Pa -

de rew skie go. Fe sti wal mia! dwie gwiaz dy: 

ame ry ka& skie go twór c" Axe la Vo ida oraz Au -

stra lij czy ka Ia na Stran ge’a u%y wa j$ ce go pseu -

do ni mu Kid Zoom. Go #ciem fe sti wa lu by! 
rów nie% szwedz ki gra fi ciarz Nug, a pol sk$ 

sce n" stre etar to w$ re pre zen to wa !a Co xie, 

Fe sti wal mia! rów nie% swo j$ od s!o n" mu -

zycz n$. W klu bie Hip no za wy st$ pi li bra cia Wa -

glew scy, czy li Fisz i Ema de two rz$ cy ze spó!
Two rzy wo a w am fi te atrze w Par ku w Bo gu ci -

cach mia! pre mie r" Mo bil ny So und sys tem Biu -

ra D'wi" ku Ka to wi ce. (wk)

Znaki i twarze 
miasta
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In au gu ra cja uro czy sto !ci z oka zji 94. rocz ni cy III Po wsta nia "l# skie go

pod Po mni kiem Czy nu Po wsta$ cze go na Gó rze !w. An ny

Od le wej: Grze gorz Sa wic ki cz%o nek za rz# du wo je wódz twa opol skie go,

dr Nor bert Kraj czy prze wod ni cz# cy sej mi ku wo je wódz twa opol skie go,

An drzej Bu %a mar sza %ek woj. opol skie go, An to ni Ko nop ka wi ce mar sza %ek

wo je wódz twa opol skie go – sk%a da j# kwia ty pod Po mni kiem Czy nu

Po wsta$ cze go na Gó rze "w. An ny

An drzej Bu %a mar sza %ek wo je wódz twa opol skie go przy po mnia% Pi&'
Prawd Po la ków, któ rym s%u (y% Ed mund Osma$ czyk

Go !cie ho no ro wi uro czy sto !ci od s%o ni& cia po mni ka, od pra wej: rek tor UO

prof. Sta ni s%aw S%a wo mir Ni cie ja, prof. Do ro ta Si mo ni des, Jo lan ta Kli mo -

wicz, Ka rol Ce bu la

Rek tor Uni wer sy te tu Opol skie go prof. Sta ni s%aw Ni cie ja i pre zes spó% ki

Gó ra( d(e Ce ment An drzej Bal ce rek – od s%a nia j# po mnik E. Osma$ czy -

ka na Wzgó rzu Uni wer sy tec kim w Opo lu

Ho!d Po wsta" com #l$ skim
na Górze %w. Anny

W 94. rocz ni c! walk o Gó r! "w. An ny pod czas III Po wsta nia #l$ -

skie go od by %a si! uro czy sto"& pod Po mni kiem Czy nu Po wsta' -

cze go z udzia %em ro dzin po wsta' ców, w%adz pa' stwo wych

i sa mo rz$ do wych wo je wódz twa opol skie go, kom ba tan tów, har ce -

rzy, s%u(b mun du ro wych i miesz ka' ców re gio nu z asy st$ or kie stry

i kom pa ni ho no ro wej woj ska pol skie go. W%a dze wo je wódz twa "l$ -

skie go re pre zen to wa% wi ce mar sza %ek Sta ni s%aw D$ bro wa wraz

z de le ga cja kom ba tan tów. Uro czy sto "ci roz po cz! %a wspól na mo -

dli twa w in ten cji ofiar po wsta nia, któ r$ po pro wa dzi% oj ciec Igna cy

Woj ciech Szczy tow ski OFM, gwar dian Do mu Piel grzy ma. Po ofi -

cjal nych wy st$ pie niach i ape lu pa mi! ci uczest ni cy ob cho dów 

z%o (y li ho%d Po wsta' com #l$ skim sk%a da j$c wie' ce i kwia ty

pod po mni kiem. Uro czy sto"& za ko' czy %a wi$ zan ka pie "ni woj sko -

wych i po wsta' czych w wy ko na niu or kie stry woj sko wej z By to mia.

Po mnik Ed mun da Osma" czy ka
w Opo lu

Na opol skim Wzgó rzu Uni wer sy tec kim obok Col le gium Ma ius

Uni wer sy te tu Opol skie go przy ko "cie le Mat ki Bo skiej Bo le snej

i "w. Woj cie cha (Na Gór ce), sta n$% po mnik Ed mun da Ja na

Osma' czy ka, d%u go let nie go po s%a i se na to ra Zie mi Opol skiej, pu -

bli cy sty, dzien ni ka rza, wiel ce za s%u (o ne go dla Opo la i #l$ ska. Uro -

czy ste go od s%o ni! cia po mni ka, au tor stwa prof. Ma ria na Mo len dy,

do ko na% rek tor UO prof. Sta ni s%aw S%a wo mir Ni cie ja (ini cja tor upa -

mi!t nie nia) wspól nie z An drze jem Bal cer kiem, pre ze sem spó% ki

Gó ra( d(e Ce ment SA, wspó% fi nan su j$ cej wznie sie nie po mni ka.

W"ród go "ci ho no ro wych uro czy sto "ci je go od s%ao ni! cia obec ni

by li m.in.: Jo lan ta Kli mo wicz-Osma' czyk (wdo wa po Ed mun dzie),

prof. Do ro ta Si mo ni des – d%u go let nia se na tor Zie mi Opol skiej, Ka -

rol Ce bu la – me ce nas kul tu ry i na uki, mar sza %ek wo je wódz twa

opol skie go An drzej Bu %a i wo je wo da opol ski Ry szard Wil czy' ski.
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Au tor ka przez wie le lat by !a dy rek tor k" ty skie go mu -

zeum, ty szan k" sta !a si# „od dziec ka”, to mia sto po wsta -

wa !o na jej oczach. Zna je jak ma !o kto. Opi su je i fo -

to gra fu je. Ta ksi"$ ka jest swo ist" syn te z" jej wie dzy,

oso bi stych do %wiad cze&, hi sto rycz nych stu diów, ale

i mi !o %ci do tzw. „ma !ej oj czy zny”. Ty chy w oczach

wi#k szo %ci to mia sto so cja li stycz ne, bez hi sto rii i za -

byt ków. Li pok -Bier wia czo nek od lat wal czy z ty mi ste -

reo ty pa mi, do wo dzi, $e sam up!yw cza su do pro wa dzi!
do te go, $e „ko mu ni stycz ne” bu dow le sta !y si# „sta -

rów k"” war t" zwie dza nia. Urze k!o mnie u$y cie s!o wa

„pa limp sest” w kon tek %cie mia sta. Rze czy wi %cie miej -

ska prze strze& jest jak sta ry pa pi rus, z któ re go ze skro -

bu je si# sta ry tekst, aby wpi sa' no wy. To ko niecz no%',
ale $al prze sz!o %ci. Ty chy mia !y by' mia stem bez Bo -

ga, ksi"$ ka do wo dzi, $e w!a %nie w tym miej scu ma my

mo $e naj cie kaw sze w kra ju przy k!a dy wspó! cze snej ar -

chi tek tu ry sa kral nej. 

Ma ria Li pok -Bier wia czo nek: Ty chy oczy wi ste

i nie oczy wi ste. Ksi! "# ce $la dy, do tkni# cie sa crum i no -

we mia sto. Wyd. Urz!d Mia sta Ty chy, Mu zeum Miej -
skie w Ty chach, Ty chy 2015, s. 224.

Pra ca ba da cza prze sz!o %ci – na przy k!ad ar che olo -

ga, hi sto ry ka, bi blio te ka rza – jest mo im zda niem tak

pa sjo nu j" ca jak ro bo ta de tek ty wa opi sy wa ne go w „kry -

mi na !ach”. Oto zna le zio no szki cow nik ze zno wu nie

tak daw nych cza sów, bo z po cz"t ków XX wie ku. A ile

$mud ne go „%ledz twa” wy ma ga !o wy ja %nie nie oko licz -

no %ci i ce lu – in wen ta ry za cja, tak $e, by' mo $e, dla

pla no wa nych ba da& – je go po wsta nia. Siem ko na pod -

sta wie od na le zio nych szki ców mo $e stwier dzi', $e ich

au to rem by! ar chi tekt, bo in te re su j" go kon struk cyj ne

i „ma te ria !o we” de ta le, usta la te$, $e te ry sun ki po wsta -

!y w la tach 1901-1902 (co wy ma ga !o do%' $mud nych

ba da& na te mat zmian w wy gl" dzie opi sy wa nych

%wi" ty& w okre %lo nym cza sie). Ale ju$ sam ry sow nik

Ernst Wig ger tow jest au to rem od na le zio ne go szki cow -

ni ka tyl ko „z du $ym praw do po do bie& stwem”. Ksi"$ -
ka za wie ra re pro duk cje kart szki cow ni ka, dzi# ki

cze mu mo $e my po zna' wy gl"d oraz hi sto ri# ko %cio -

!ów, któ re ju$ dzi siaj nie ist nie j".

Piotr Siem ko: Sa kral na ar chi tek tu ra drew nia na

na Gór nym %l! sku. Szki cow nik ar chi tek ta sprzed po -

nad stu lat. Wyd. Bi blio te ka "l! ska, Ka to wi ce 2015,
s. 174.

Po Ty chach nie mo g!em si# oprze' za re ko men do wa -

niu te go al bu mu, o któ ry trud no w Pol sce, ale ju$ w po -

bli skiej Opa wie… W ka$ dym ra zie po le cam. Au tor,

%wiet ny fo to graf, wy bra! so bie te mat skraj nie zda wa -

!o by si# nie wdzi#cz ny – blo ko wi sko. I to w trak cie po -

wsta wa nia. Kloc ko wa te wie $ow ce, wi da', $e bu do wa -

ne „za ko mu ny”, bo rzu ca si# w oczy ich tan det no%',
wy ra sta j" z ja kich% pól, z b!o ta, z zie mi „ja !o wej”. Te -

ren jesz cze nie po sprz" ta ny, sto j" ba ra ki bu dow la& ców,

zo sta! mi# dzy blo ka mi sta ry krzy$ przy dro$ ny… Ale

ju$ w tym pej za $u po ja wia j" si# lu dzie, któ rzy tu b# -
d" $y' (al bo ju$ $y j", miesz ka j"), wi#c mu sz" ja ko% t#
do%' od py cha j" c" prze strze& oswo i'. Dzie ci si# tu ba -

wi", do ro %li co% ku pu j", na %cia nie gra fi ciarz wy ma lo -

wa! ser ce, a pod spodem ja kie go% ob wiesz cze nia

dziew cz# cy anons: „hle da my klu ky na di sco” (szu ka -

my ch!o pa ków na dys ko te k#). Zna ko mi te zdj# cia, czar -

no bia !e – to wy bór ar ty stycz ny, jed no cze %nie pod kre -

%la jed nak „hi sto rycz no%'” za pi su.

Ja ro mir Czej ka: Ji" ni mie sto. Fo to gra fic ky pro jekt

z pra" ske ho si dlis" tie z osm de sa tych let 20 sto le ti. Wyd.
Po si tiF, Pra ha 2014, s. 184.

To praw dzi wa pe re! ka bi blio fil ska. Pi#k nie wy da na,

pi#k nie skom po no wa na i pi#k nie przez au to ra na pi sa -

na. Za czn# od prób ki: Ka wa, do bra jest dla wszyst kich
lu dzi. Wy czysz cza ner ki z tey ma te ryi, któ ra by tam mo -
g$a spra wi% ka mie&, wie le ulgi przy no si po da gry kom,
roz wal nia te wi' zy, któ re lu dziom kay da ny na r' ce i no -
gi wk$a da j(. Ka wa u)y tecz na tym, któ rzy pu blicz nie mó -
wi(, któ rzy wo ia )u i(, i któ rzy po wsta i( z cho ro by.
Pierw si mie% b' d( grun tow niey sz( pa mi'%, g$os moc -
niey szy i ak cy( wol niey sz(, dru dzy mniey si' fa ty gu -
i( tru da mi, i mniey cier pi( z od mia ny po wie trza
i z$ych po kar mów. Ostat ni w krót ce od zy skay( si $y
i pierw sz( tu sz'. Dy rek tor Bi blio te ki (l" skiej, prof. Jan

Ma lic ki oso bi %cie po prze dzi! ten tekst wst# pem

pod zna mien nym ty tu !em: „Mle ko sza chi stów i my %li -
cie li. Ka wa.” No i jak tu jej nie pi'? A je %li kto% nie chce

by' sza chi st" i wo li cho ro wa' na ner ki – niech przy -

naj mniej prze czy ta t# KA W) dla przy jem no %ci.

Pier re -Jo seph Bu choz: Krót ka wia do mo$& o KA -

WIE o jej w'a sno $ciach i skut kach na zdro wie ludz -

kie sp'y wa j! cych. Wyd. Bi blio te ka "l! ska, Ka to wi -
ce 2015, s. 100.

Naj trud niej si# pi sze wier sze re li gij ne – to zda nie

s!y sza !em wie lo krot nie od naj wi#k szych po etów – bo

z jed nej stro ny gro zi de kla ra tyw no%', z dru giej – po pad -

ni# cie w in fan ty lizm al bo wr#cz w he re zj#. Ks Jan Twar -

dow ski ucie ka! od tych pu !a pek po ka zu j"c za chwy ca -

j" ce dzie !o Stwór cy po przez przy ro d# i za pew nia j"c:

„Nie przy sze d!em pa na na wra ca'”. Bi skup An we iler zna -

laz! do pi sa nia wier szy re li gij nych zu pe! nie in ny klucz.

Przy bli $y! i sko men to wa! po etyc ko, w tra dy cyj nej, ry -

mo wa nej, a wi#c !a twej do za pa mi# ta nia for mie wszyst -

kie psal my. Cy tu j#: Pój d' ra zem z mo im Pa nem;/ B' -
d' jak On/ Pi% z gór skie go stru mie nia,/ On pod nie sie swo -
j( g$o w',/ Wy ra tu je/ M( du sz' z utra pie nia,/ Po ziem -
skim piel grzy mo wa niu/ Mnie wpro wa dzi/ Do wiecz ne -
go od pocz nie nia. To po etyc kie od nie sie nie do „Ps 107,7”:

B' dzie pi$ w dro dze ze stru mie nia,/ Dla te go g$o w' pod -
nie sie. Psa! terz bi sku pa An we ile ra jest wi#c nie ty le ty -

po wym to mi kiem po etyc kim, ile ra czej pro stym mo dli -

tew ni kiem, ta kim dla lu dzi wie rz" cych na ka$ dy dzie&
po wsze dni.

Bp Pa we# An we iler: Mój psa' terz. Wyd. Au gu sta -
na, Biel sko -Bia #a, s. 156.

An na Ru daw co wa, z do mu Okusz ko -Bo ska her bu

Le li wa, wnucz ka po wsta& ca stycz nio we go, uro dzi !a
si# w ro ku 1905 w Do rpa cie. Kie dy Pol ska od zy ska -

!a nie pod le g!o%' z ro dzi n" wró ci !a do oj czy zny.

Nie ste ty mia sta, do któ rych tra fi !a, to by !y Wil no

i Grod no. Stam t"d w cza sie II woj ny %wia to wej zo sta -

!a wy wie zio na do Ka zach sta nu. Po tem na st" pi! po wrót

do PRL. M"$ po !" czy! si# z ro dzi n" znacz nie pó* niej.

Miesz ka nie w Gli wi cach. Ty po wy pol ski los – mo$ -
na po wie dzie'. By !a na uczy ciel k", pi sa !a wier sze

(w PRL rzad ko pu bli ko wa ne, cho' wcze %niej by !a au -

tor k" „P!o mycz ka” i „P!o my ka”), zmar !a w 1981 ro -

ku. Dla dzie ci two rzy !a w cza sach Tu wi ma i Brze chwy,

dla niej jed nak ich twór czo%' by !a zbyt „awan gar do -

wa”. Wo la !a tra dy cj# za po cz"t ko wa n" przez Ko nop -

nic k". My %l#, $e jej wier sze mo$ na spo koj nie czy ta'
dzie ciom na wet dzi%. A ko !y san ki – %pie wa'. Jest w tym

pi sa niu cie p!o, a tak $e prze ma wia j" cy do naj m!od szych

hu mor – cho' by w utwo rze opi su j" cym strasz li w"
awan tu r# na cho in ce. 

An na Ru daw co wa: Oczy dziec ka. Wier sze, baj ki,

ko 'y san ki. [Brak da nych o wy daw cy]. Gli wi ce 2013,
s. 138.
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!" czy# ni z ro du Kos sa ków do -
cze ka li si! wie lu wa" nych opra -
co wa$ i w%a snej le gen dy, zbu do -

wa nej w rów nym stop niu z wiel kiej s%a -
wy ma lar skiej, co wy j&t ko wych m! skich
przy mio tów. 

Ko bie ty, je 'li po ja wia %y si!, to ja ko cór -
ki, "o ny, ko chan ki. Ma ria i Mag da le na
zmie ni %y na zwi ska i bu do wa %y w%a sn& nie -
za le" n& nar ra cj! ko biet wy zwo lo nych,
cho( z Kos sa ków k& w tle. Jed na Zo fia
Kos sak trwa %a przy na zwi sku, jed nak
za wsze ko ja rzo no j& z Ju liu szem i Woj -
cie chem, szu ka j&c w jej pi sar stwie pier -
wiast ków ma lar skich. Nie wie le jed nak
osób wie, "e to za spra w& swych "on Kos -
sa ko wie si! ko li ga ci li, a za spra w& ma j&t -
ków Ga% czy$ skich czy Ki siel nic kich bo -
ga ci li i mo gli "y( bez tro sko, cho(
na pierw szy rzut oka wy gl& da %o zu pe% nie
od wrot nie. Dzi! ki ksi&" ce Jo an ny Jur ga -
%y -Ju recz ki Ko bie ty Kos sa ków ten ob raz
ule ga we ry fi ka cji, mi mo "e for ma dzier -
"aw cza (czy je ko bie ty) da lej przy po -
rz&d ko wu je wszyst ko m!" czy znom. Ko -
bie ty jed nak nie ty le by %y „Kos sa ków”, co
swo je w%a sne, ty le "e Kos sa ków ko cha -
%y i "y %y dla nich. 

cmen ta rze oraz ele ganc kie uli ce pi!k nych
miast. To one wspó% two rz& kli mat opo -
wie 'ci. 

Au tor ka %& czy do bry warsz tat na ukow -
ca z pa sjo nu j& c& nar ra cj& epic k&, pul su -
j& c& emo cja mi, cza sem dra ma ty zmem,
nie kie dy roz 'wie tlo n&, nie ko niecz nie do -
bro tli wym, hu mo rem.

Cie ka wost ki i aneg do ty (nie któ re zna -
ko mi te!), któ rych jest na praw d! spo ro, nie
de cy du j& o cha rak te rze ksi&" ki, ale j& ubar -
wia j&, cza sem w spo sób za ska ku j& cy pu -
en tu j&. Znaj dzie my wi!c ca% kiem spo ro
za baw nych, a na wet pi kant nych szcze gó -
%ów, jak ko re spon den cja Wit ka ce go
z Mag da le n& Sa mo zwa niec, ozdo bio na
bar dzo ana to micz ny mi ma lun ka mi Sta ni -
s%a wa Igna ce go Wit kie wi cza. Z Paw li kow -
sk& -Ja sno rzew sk& mie li na wet ra zem na -
pi sa( ja k&' sztu k!, zro bi( ra zem „co' pie -
kiel ne go”, a gdy si! nie uda %o, Sta ni s%aw
Igna cy przy ka zy wa% "o nie: „te mu by dl! -
ciu Lil ce nie k%a niaj si! bro$ bo "e (sic!)
ode mnie” (s. 130), a in nym ra zem "a li%:
„Kos sa ki si! na mnie wy pi! %y – fur da”
(s. 130). Au tor ka pi sze, "e Ja dwi ga Wit -
kie wi czo wa wy ba czy %a Lil ce ro mans ze
swym m! "em do pie ro wów czas, gdy do -
wie dzia %a si! o jej cier pie niu i 'mier ci.
Do tej po ry wi! cej wie dzie li 'my o ko chan -
kach Wit ka ce go ni" o je go "o nie Ja dwi -
dze z Unru gów Wit kie wi czo wej, któ rej
mat ka, te" Ja dwi ga, by %a Kos sa ków na
z do mu. Obie te Ja dwi gi zna ko mi cie po -
twier dza j& praw d! wier sza Ka zi mie ry
I% %a ko wi czów ny o Ja dwi dze, "e „Ostro" -
nie z tym imie niem. Pra wie na pew no za -
szko dzi”.

Z du "& in tu icj& psy cho lo gicz n& Jo an na
Jur ga %a -Ju recz ka pi sze o Mag da le nie Sa -
mo zwa niec do ko$ ca skry wa j& cej swe ta -
jem ni ce. Po ka zu je jak pod na t%o kiem
s%ów, bez tro sko i dow cip nie opo wia da j& -
cych o 'wie cie, kry% si! dra mat ko bie ty
nie do ce nia nej, nie ko cha nej, zdra dza nej,
opusz czo nej i sa mot nej (s. 209).

Do cie kli wo'( au tor ka %& czy z wiel kim
tak tem, sza nu je ludz k& in tym no'(; sta -
now czo wy zna cza gra ni ce, któ rych nie
wol no prze kra cza( bio gra fo wi. Pró bu je
np. do ciec praw dy o przy czy nach ze rwa -
nia kon tak tów przez Mag da le n! Sa mo -
zwa niec z cór k& Te re s&, ale w sto sow nym
mo men cie za wie sza g%os i zo sta wia do -
my s%y czy tel ni ko wi. 

Szko da tyl ko, "e w tej pa no ra mie
'wiet nych „Kos sa kow skich” por tre tów
za bra k%o có rek Je rze go Kos sa ka z dru -
gie go ma% "e$ stwa: Glo rii Kos sak, te"
ma lar ki i po et ki pró bu j& cej w la tach sie -
dem dzie si& tych w%a sny mi si %a mi re ak -
ty wo wa( kra kow sk& Kos sa ków k!, i Si -
mo ny Kos sak – bio lo ga, le 'ni ka, z ty tu -
%em pro fe sor skim i spe cja list ki od eko -
lo gii be ha wio ral nej ssa ków, zwi& za nej
ze sta cj& Na uko w& Pan w Bia %o wie "y.
Wszak Ma ria Wo# ni kow ska, cór ka Je -
rze go Kos sa ka z pierw sze go ma% "e$ ska,
z Ew& Ka pli$ sk& zna la z%a swo je miej sce
w opo wie 'ci. A mo "e w tym bra ku jest
za po wied# ko lej ne go to mu „Kos sa kow -
skie go”? Na le "y te go "y czy( au tor ce
i czy tel ni kom. 

KRY STY NA 
HE SKA -KWA )NIE WICZ
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Zo fia, Ja dwi ga, Ma ria, An na; i zno wu
An na, Zo fia, Ja dwi ga * ka" da z nich ma
in dy wi du al ny por tret, sta ran nie do pra co -
wa ny, z ka" de go wy chy la si! "y wa oso -
ba, mó wi& ca swo im g%o sem i "y j& ca w%a -
snym cier pie niem, cza sem ra do 'ci&. Ka" -
dej z nich au tor ka przy pi su je kwia to we
atry bu ty i po etyc kie mot to, w pi!k nej opo -
wie 'ci %& cz&c rze czo wo'( z dys kret n& na -
stro jo wo 'ci&. Jo an na Jur ga %a -Ju recz ka
wy ro s%a na naj wy bit niej sz& i naj do cie kliw -
sz& ba dacz k! ko biet z ro du Kos sa ków,
a wie dz! po tra fi po %& czy( z po pu la ry za -
cj& w spo sób am bit ny i ory gi nal ny. 

Kos sa ków ny i Kos sa ko we to by %y sil -
ne ko bie ty, in te li gent ne i od wa" ne, uta len -
to wa ne i wier ne. Gdy by Kos sa ko wie tra -
fia li na in ne pa nie, mo "e by si! za gu bi li
w "y ciu, a na wet zmar no wa li ta len ty.
Mo" na za ry zy ko wa( twier dze nie, "e Kos -
sa ko we le piej go spo da ro wa %y ta len ta mi
swych m! "ów ni" w%a sny mi. +y cie ich by -
%o pe% ne tra ge dii: umie ra %y im dzie ci, tra -
ci %y do my i ma j&t ki, zdra dza li (nie za wsze
dys kret nie) je m! "o wie – a prze cie"
d#wi ga %y si! i nie rzad ko mie rzy %y he ro -
icz nie z "y ciem w%a snym i cu dzym oraz
hi sto ri&. Stra co ne do my od bu do wy wa %y
i na sy ca %y bez piecz n& au r&, cho( by%
w tych ko bie tach ja ki' tra gizm. Jed nak na -
wet z nim i nie rzad ko z we wn!trz ny mi
sprzecz no 'cia mi, po tra fi %y "y(. Ta k& po -
sta w! prze ka zy wa %y swo im cór kom, któ -
re wpraw dzie zwy kle te go nie do ce nia %y,
jed nak za wsze za cho wy wa %y du m! oraz
nie za le" no'( ma tek i od wa" nie bu do wa -
%y od r!b ny kszta%t swe go "y cia. 

Jed n& z naj tra gicz niej szych po sta ci
w tej ga le rii jest Ma ria z Ki siel nic kich
Kos sa ko wa, "o na Woj cie cha, któ ry „lu -
bi% za po lo wa( na cu dzych te re nach”
(s. 283), mat ka Ma rii i Mag da le ny, po et -
ki i sa ty rycz ki * zwa na Ma mi d%em, ca% -
ko wi cie od da na ro dzi nie. Prze ana li zo -
waw szy ca %y jej nie %a twy "y cio rys, au tor -
ka pi sze: „Trwa %a przy swo im m! "u Woj -
cie chu, do pó ki 'mier( ich nie roz %& czy %a.
Obie cór ki, Ma ria i Mag da le na, zro zu mia -
%y po jej 'mier ci, jak by %a bar dzo nie do -
ce nia na, cza sem lek ce wa "o na. Kie dy nie
mo g%y ju" o nic za py ta(, ni cze go do niej
na pi sa(, o ni czym opo wie dzie(, wów czas
do 'wiad czy %y praw dzi we go sie roc twa
i sa mot no 'ci” (s. 197).

Jo an na Jur ga %a -Ju recz ka po sia da bez -
b%!d n& in tu icj! ba daw cz&, do cie ra do za -
po mnia nych i nie do ce nio nych ar chi wa -
liów, tro pi po "ó% k%e fo to gra fie, na sta rych
cmen ta rzach od s%a nia za ro 'ni! te na grob -
ki. Za da %a so bie be ne dyk ty$ ski trud
prze kart ko wa nia ty si! cy stron, cza sem
ma %o czy tel nych. Ze sta rych do ku men tów,
za tar tych fo to gra fii, wy bla k%ych li stów
wy czy tu je praw d! o cza sie i cz%o wie ku
two rz&c psy cho lo gicz nie po g%! bio ne por -
tre ty. A "y cie ludz kie po strze ga nie tyl -
ko w je go jed nost ko wym wy mia rze,
lecz za wsze wpi su je w wiel k& hi sto ri! na -
ro do w&, po ka zu j&c zdu mie wa j& c& po wta -
rzal no'( wy da rze$, w li ne ar nym – wy da -
wa %o by si! – bie gu dzie jów. Jest to jed -
nak nie tyl ko w! drów ka po przez czas, ale
te" miej sca i kra jo bra zy. Przed ocza mi
czy tel ni ka prze su wa j& si! po la i la sy, sa -
dy i ogro dy pe% ne ró", wi dzi my ka pry 'n&
zdra dli w& rze k! Wieprz i ma low ni cze

M

Jo an na Jur ga !a -Ju recz ka: Ko bie ty Kos -
sa ków. War sza wa 2015, nlb., ilustr.
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lat te mu na 65. le cie Ope ry !l" -
skiej wy sta wio no „Strasz ny
dwór” Sta ni s#a wa Mo niusz -

ki, 10 lat te mu z oka zji 60. le cia – „Hal -
k$”. Przed 20 la ty te% by #a „Hal ka”. I naj -
cz$ &ciej te dwa sztan da ro we dzie #a oj ca
na szej ope ry na ro do wej po ja wia #y si$
na by tom skich ju bi le uszach.

Te go rocz ne 70. le cie jest skrom niej -
sze. „Strasz ny dwór” co praw da za gra -
no, ale nie no wy, lecz ten sprzed 5 lat.
W no wych in sce ni za cjach przy go to wa -
no na to miast dwie jed no ak tów ki: ope r$
„Ver bum no bi le” i ba let „Na kwa te run -
ku”, kie dy& zresz t" obec ne na tej sce nie,
ale bar dzo, bar dzo daw no te mu.

Wy daw nic twa ju bi le uszo we go te% nie
ma, mi mo %e po przed nie, opa trzo ne ty -
tu #em „Pó# wie ku Ope ry !l" skiej
1945–2000” nie obej mu je, bo prze cie%
nie mo %e, ostat nich 15 se zo nów i brak
ten za czy na co raz bar dziej do skwie ra'.
Za pew ne go ro dza ju „re kom pen sa t$” po -
trak tuj my wi$c opu bli ko wa n" przez
Wy daw nic two Po zna( skie go To wa rzy -
stwa Przy ja ció# Na uk ksi"% k$ „Te atr mu -
zycz ny Sta ni s#a wa Mo niusz ki” – zbiór
prac pod re dak cj" El% bie ty No wic kiej
i Mag da le ny Dzia dek, sta #ej re cen zent -
ki i pu bli cyst ki mu zycz nej mie si$cz ni -
ka „!l"sk”. Acz kol wiek ksi"% ka ta nie
po dej mu je te ma tu in sce ni za cji i re cep -
cji oper Mo niusz ki na !l" sku, z na szym
te re nem „#" czy” j" jed nak nie tyl ko na -
zwi sko red. Dzia dek.

Agniesz ka Mar sza #ek oma wia j" ca dzie -
je oper Mo niusz ki na lwow skiej sce nie,
w roz bio ro wych i pol skich cza sach Gro -
du Or l"t, do da #a do swe go tek stu wy kaz
in sce ni za cji Mo niusz kow skich od se zo -
nu 1840/1841 ro ku do se zo nu 1939/1940
(pra wie okr" g#e 100 lat, bez za le d wie jed -
ne go ro ku, wszak ten ostat ni se zon zo sta#
prze cie% dla nas, Po la ków, tra gicz nie
prze rwa ny). I ja kie% na zwi ska w tej ko( -
ców ce spo ty ka my? W za po wie dzi przed -
sta wie nia „Strasz ne go dwo ru” 3 wrze -
&nia 1938 ro ku Ja dwi g! &pie wa Ko tu la -
ków na (to pó) niej sza Wik to ria Cal ma,
pierw sza po wo jen na &l" ska Hal ka, wte -
dy jesz cze wy st$ pu j" ca pod pier wot -
nym na zwi skiem), a Han n! – Cze pie lów -
na (Zo fia Cze pie lów na, tak %e przy sz#a so -
list ka Ope ry !l" skiej). W nie usta lo nej ro li
jest ob sa dzo ny Do bosz (Adam Do bosz,
re %y ser &l" skiej „Hal ki” w 1945 ro ku). Na -
to miast ja ko re %y ser lwow skiej „Hal ki”
za po wie dzia nej w grud niu te go% 1938 ro -
ku jest wy mie nio ny Adam Di dur, któ ry
za 7 lat za #o %y Ope r$ !l" sk".

Tych da nych, a kon kret nie wy ka zów
in sce ni za cji Mo niusz kow skich we Lwo -
wie po 1900 ro ku, w opu bli ko wa nej
przed 9 la ty przez to sa mo wy daw nic two
pra cy „Te atr ope ro wy Sta ni s#a wa Mo -
niusz ki. Re ko ne san se”, któ rej obec na
ksi"% ka jest zde cy do wa nym roz sze rze -
niem, jesz cze nie ma. W „Re ko ne san -
sach” je den z tek stów tak %e wy szed#
spod pió ra Mag da le ny Dzia dek (wte dy
re pre zen to wa #a uczel ni$ cie szy( sk",
dzi& Uni wer sy tet Ja giel lo( ski w Kra ko -
wie), ale nie by #a, jak te raz, re dak tor k"
ca #e go zbio ru.

ja k"& si #$ ma gicz n", sko ro mu zy k$
do nich pi sa li nie tyl ko Cze si: wiel ki An -
to nin Dvo*ák i nie zna ny dzi& po za swo -
im kra jem Václav To ma+ek, Chor wat Va -
tro slav Li sin ski i Po lak W#a dy s#aw
,e le( ski. W ubie g#ym ro ku pi$' pie &ni
do te go sa me go tek stu w pol skim prze -
k#a dzie Lu cja na Sie mie( skie go na pi sa -
#a tak %e po zna( ska kom po zy tor ka Ewa
Fa bia( ska -Je li( ska, jak po dej rze wam
z my &l" o wspo mnia nej kon fe ren cji
i de dy ko wa #a je wy ko naw com An nie 
Bu dzy( skiej (so pran) i To ma szo wi
So &nia ko wi (for te pian), któ rzy utrwa li li
je na tym %e kr"% ku. Ja ko %e te mat „R$ -
ko pi su kró lo dwor skie go” i je go du %ej,
jak wy ni ka z za in te re so wa nia kom po zy -
to rów, po pu lar no &ci w XIX stu le ciu nie
jest prze sad nie zna ny a praw d$ mó wi"c
w ogó le nie jest zna ny, p#y ta sta no wi nie -
ma #" cie ka wost k$ zw#asz cza dla osób
za in te re so wa nych bo he mi ka mi.

MA REK BRZE- NIAK
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W obec nie oma wia nej ksi"% ce wy st$ -
pu je jesz cze je den lwow sko -&l" ski ak cent.
Lu ba Ki ja now ska i Li dia Mel nyk ze
Lwo wa w tek &cie „Re cep cja twór czo &ci
ope ro wej Sta ni s#a wa Mo niusz ki w ukra -
i( skiej kul tu rze mu zycz nej” przy wo #u -
j" po sta', po cho dz" ce go z ro dzi ny du -
chow ne go unic kie go, An drze ja Gaj ka,
w swo im cza sie bar dzo zna ne go wy ko -
naw cy par tii Mo niusz kow skich. I in for -
mu j", %e „po wy bu chu II woj ny &wia to -
wej w#a dze ra dziec kie aresz to wa #y
wów czas 66-let nie go &pie wa ka wraz
z ro dzi n". Zo sta li de por to wa ni na Sy be -
ri$, do Kra ju Kra sno jar skie go, gdzie ar -
ty sta pra co wa# ja ko drwal przy wy r$ bie
drzew. Pó) niej zwol nio no go od ci$% kiej
pra cy fi zycz nej i po zwo lo no zor ga ni zo -
wa' klub ar ty stycz ny. W 1946 ro ku Ga -
jek zo sta# zwol nio ny, lecz nie móg# po -
wró ci' do Lwo wa. Wy je cha# do Pol ski,
gdzie &lad po nim za gi na#. Po raz ostat -
ni wi dzia no go w Ka to wi cach, na dwor -
cu ko le jo wym w 1946 ro ku; przy pusz -
czal nie zmar# tam %e w 1949 ro ku.”

Lwów, jak wi da' jest w tej ksi"% ce re -
pre zen to wa ny ca# kiem moc no. Oczy wi -
&cie obec ne s" te% zie mie li tew skie,
wszak uro dzo ny w Ubie lu na dzi siej szej
Bia #o ru si twór ca „Strasz ne go dwo ru”, za -
nim ob j"# dy rek cj$ Te atru Wiel kie go
w War sza wie w 1858 ro ku, dzia #a# przez
wie le lat w Wil nie, gdzie by# or ga ni st"
ko &cio #a &w. Ja na. O ko me dio ope rze
„Biu ra li &ci” pi sze Svia tle na Nie ma haj
z Aka de mii Mu zycz nej w Mi( sku – wte -
dy Mi(sk i Wil no acz kol wiek po #o %o ne
w dwu ró% nych gu ber niach im pe rium ro -
syj skie go, by #y so bie nie w"t pli wie znacz -
nie bli% sze ni% dzi&, gdy s" sto li ca mi dwu
pa(stw. Z ko lei Ra do s#aw Oku licz -Ko -
za ryn re pre zen tu j" cy uni wer sy te ty po -
zna( ski i wi le( ski po dej mu je te mat wy -
ra) nie za kre &lo ny ty tu #em: „Na ro do wy
kom po zy tor nie ist nie j" ce go kra ju. Sta -
ni s#aw Mo niusz ko i wskrze sza nie Wiel -
kie go Ksi$ stwa Li tew skie go w pie &ni”.

Je &li cho dzi o te mat obec no &ci mu zy ki
Mo niusz ki po za daw ny mi i obec ny mi gra -
ni ca mi Pol ski, kra ju nie w"t pli wie po now -
nie ist nie j" ce go, od no tuj my jesz cze tekst
Ji*ego Kopeck.’ego o pra skich pre zen ta -
cjach „Hal ki” w la tach 1868 i 1898.

„Hal ka” i „Strasz ny dwór” – to ope -
ry nie tyl ko zna ne, ale bar dzo zna ne.
Du %" za le t" zbio ru „Te atr mu zycz ny Sta -
ni s#a wa Mo niusz ki” jest przy bli %e nie
czy tel ni kom hi sto rii dzie# sce nicz nych
zde cy do wa nie ust$ pu j" cych s#a w" obu
ty tu #om. Dwa z nich – wspo mnia ni ju%
„Biu ra li &ci” i „Jaw nu ta” – zo sta #y wy -
ró% nio ne od dziel ny mi ar ty ku #a mi. Do -
daj my do te go jesz cze rzad ko dzi& wy -
ko ny wa n" kan ta t$ „Wid ma” opar t"
na Mic kie wi czow skich „Dzia dach”.

Do ksi"% ki do #" czo na jest p#y ta z utwo -
ra mi wy ko na ny mi na kon cer cie to wa rzy -
sz" cym kon fe ren cji, pod czas któ rej pre -
zen to wa no wst$p ne wer sje ar ty ku #ów
o te atrze ope ro wym Mo niusz ki. Kr" %ek
za wie ra pie &ni in spi ro wa ne cze -
skim XIX. wiecz nym apo kry fem „R$ ko -
pis kró lo dwor ski”. Mu sia #y mie' owe
wier sze uda j" ce po ezj$ &re dnio wiecz n"

5

Te atr mu zycz ny Sta ni s!a wa Mo niusz ki
+ CD. Red. Mag da le na Dzia dek, El! bie ta
No wic ka. Po zna" skie To wa rzy stwo Przy ja ció#
Na uk, 2014, ss. 386.



72

rzede mn! to mik wier szy ks.
Wie s"a wa Hud ka, z któ rym jesz -
cze przed je go t"u ma cze niem

mia "am oka zj# si# za po zna$, gdy% prze czy -
ta "am wszyst kie po ema ty, nie tyl ko te wy -
bra ne do to mu w t"u ma cze niu na j# zy ki
ob ce (an giel ski, hisz pa& ski, w"o ski, fran -
cu ski i nie miec ki). Au tor wier szy, zna ko -
mi ty po eta, za pew nia nas, i% „uczy si# %y -
ciem dzi# ko wa$…” i to jest na pew no
naj wa% niej sze prze s"a nie je go wier szy.

Al fred Ten ny son na pi sa" kie dy', i% mi -
sj! ka% de go wi nien by$ „wy si "ek, szu ka -
nie, znaj do wa nie i nie pod da wa nie si#”, je -
'li po szu ki wa nie trwa zbyt d"u go (po emat
Ulis ses). (y je my bo wiem „raz i ni gdy wi# -
cej” (Ril ke), a za tem trze ba pie l# gno wa$
wszyst ko to, co naj cen niej sze w nas, by te -
go nie utra ci$. Pi#k no bo wiem, któ re go
nie ustan nie po szu ku je my, „za wsze w pew -
nym stop niu jest nie wy ra %al ne….”, jak de -
kla ru je ks. Hu dek.

Pi#k ne s! wier sze o do mu, o mu zy ce,
o wra% li wo 'ci cz"o wie ka na pi#k no i to, co
bo skie, a gdy je czy tam w sa mot no 'ci, czu -
j# wy ra) nie, i%, jak pi sze ks. Hu dek,
„z ci szy ro dzi si# za ufa nie do my 'li…..”,
mi "o'$ do praw dy, przy ja)&, któ ra jest
praw d!, jak „kan ta ta na je den dom”. Po -
eta pod kre 'la, i% na le %y %y$ pe" nym „%y -

Po eta cz# sto przy wo "u je naj pi#k niej sze
s"o wa Hym nu do Mi !o "ci z Li stu do Ko -
ryn tian, któ re przy po mi na j! si# w chwi -
lach naj bar dziej wa% kich, ale te% cz# sto bo -
le snych. Kon tem pla cja te go, któ ry JEST,
sta je si# „klam r! my 'li jak mo dli tw!”. S"o -
wo po etyc kie jest tak %e s"o wem li ta nij nym,
a przy po mnie nie naj s"aw niej szej mo dli twy
do Mat ki Bo %ej naj pe" niej wy ra %a j! po -
ema ty o mat ce. Ta wiel ka mi "o'$ mat ki
do sy na, jak i cz"o wie ka do Bo ga, dyk tu -
je s"o wa psal mu Ty" naj pi#k niej szy z sy -

nów ludz kich i sk"a nia do te go, i% po eta
pra gnie sta$ si# „lut ni! dla Nie go”, „Je go
ko l# d!”. Po przez s"o wo po etyc kie chce
wy ra zi$ „po t# g# Je go dzie" zdu mie wa j! -
cych i wiel bi$ Je go wiel ko'$”. 

Jed nym z naj pi#k niej szych po ema tów
w to mie jest for te pian Rat zin ge ra po prze -
dzo ny mot tem ze 'w. Ata na ze go. Praw -
dzi wie mi strzow sko brzmi! s"o wa pierw -
szej zwrot ki, gdy ks. Hu dek wy chwa la
zr#cz no'$ pal ców pia ni sty, a za ra zem
je go „po ko r#, "a god no'$ i pro sto t# pre cy -
zyj ne go os! du i m! dro 'ci”, któ re to cno -
ty two rz! „en cy kli k# o mu zy ce”, by$
mo %e do pie ro w trak cie pi sa nia, ale ju%
s"y szal n!. Obec no'$ frag men tu For te pia -

nu Szo pe na Nor wi da w dru giej cz# 'ci do -
da je wier szo wi do sto je& stwa i czy ni go
ele ganc kim. „Con sum ma tum est” na -
wi! zu je nie ty le do „cza su pó) ne go”, ile
sta je si# s"o wem po %e gna nia ze 'wia tem,
„od! na odej 'cie” z miej sca po s"u gi wa nia.
„Ra do'$ 'pie wu” po "! czo na z „teo lo gii
dys kur sem” to sym bio za mu zy ki i s"o wa,
po "! cze nia dwóch sztuk, któ re m! dry
teo log tak bar dzo umi "o wa". Po emat ko& -
czy si# pro' b! czy tel ni ka, by Rat zin ger -
-pia ni sta po zwo li" mu wej'$ w swo je
ta jem ni cze kró le stwo, „mo na styr z wy bo -
ru”, by móc us"y sze$ „jak On gra na for -
te pia nie”. 

Tom za my ka wiersz la ment piel grzy ma,
któ ry u kre su po dró %y pro si o dal sze b"o -
go s"a wie& stwo i wy trwa nie. To pi#k na su -
pli ka cja po etyc ka cz"o wie ka na zna czo ne -
go tru da mi %y cia, ale na dal w dro dze
do ce lu, do ko nu j! ce go nie ja ko pod su mo -
wa nia swo jej ziem skiej eg zy sten cji, cz"o -
wie ka, któ ry jest „sam, ale nie sa mot ny”,
jak to cie ka wie okre 'li" in ny po eta pol ski
(A. Za ga jew ski).

Bar dzo wy so ko oce niam cie ka we i in -
spi ru j! ce t"u ma cze nie wier szy na j# zyk an -
giel ski. T"u macz do ko na" owoc ne go, ale te%
nie zwy kle in spi ru j! ce go prze k"a du. Wy bra -
ne wier sze to bar dzo cie ka wa li te ra tu ra po -
etyc ka, zbu do wa na z nie co dzien nych fraz
i me ta for, któ re sta no wi! praw dzi we pi#k -
no tej po ezji. Te ma ty ka, jak i for ma li te -
rac ko -mu zycz na po ka zu j! Au to ra ja ko
cz"o wie ka o nie zwy k"ej g"# bi, któ ry prze -
ni ka nie tyl ko bo gac two j# zy ka, ale tak %e
do sko na le zda je so bie spra w#, czym jest
„moc S"o wa”. Pe" na 'wia do mo'$ mu -
zycz nej war stwy j# zy ka spra wia, i% po ema -
ty ks. Hud ka wy brzmie wa j! nie tyl ko
pe" n! i bo ga t! ma te ri! d)wi# ków, ale po -
ka zu j! te%, jak bar dzo po ezja d! %y do „kon -
dy cji mu zy ki” i pra gnie w niej po zo sta$.
Ze wszech miar po le cam ten nie zwy kle
in spi ru j! cy to mik, któ ry jest owo cem es -
te tycz ne go, li tur gicz ne go, fi lo zo ficz ne go
i mu zycz ne go na tchnie nia po ety. 

EWA BOR KOW SKA
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ciem, s"u% b!, praw d! w Praw dzie...” Her -
me neu ty ka po tra fi by$ uci!% li wa, zw"asz -
cza gdy nie co za ciem nia praw dzi wy ob -
raz po ezji, bo zmu sza czy tel ni ka do in ter -
pre ta cji cze go', cze go opo wie dzie$ nie
spo sób. Po emat bo wiem nie po wi nien
„zna czy$, lecz by$”, jak to uj mu je ame -
ry ka& ski po eta. Po có% bo wiem ko men to -
wa$ s"o wa, sko ro one sa me w so bie s! naj -
bar dziej wy mow ne. A gdy wy brzmie wa
wers ta ki jak ten: „Wy sze d"em z do mu mo -
dli twy wprost na wo do spad d)wi# ków…”,
to po twier dza si# tyl ko for mu "a Wal te ra
Pa te ra, i% „wszyst kie sztu ki aspi ru j!
do kon dy cji mu zy ki”.

Ks. Hu dek wy ra %a mu zycz no'$ te go
'wia ta w spo sób uj mu j! cy. Gdy pi sze:
„sto j# w cie niu me lo dii czu j# wszyst ko
i nic nie mo g#…”, to wy da je si#, i% sam
„Bóg si# prze gl! da w har mo nii..”. Po ema -
ty ks. Hud ka uj mu j! nie tyl ko ob ra zo wa -
niem, ale i ryt mem, a nie któ re s! wprost
de dy ko wa ne kom po zy to rom, jak na przy -
k"ad Mo zar to wi * rytm sym fo nii g -moll
i jej me lo di# s"y cha$ do sko na le. O mu zy -
ce prze sz"o 'ci, o po sta ciach kla sycz nej har -
mo nii i d)wi# ków po eta przy po mi na
w cza sach, gdy tyl ko wy bra ni s"u cha j! mu -
zy ki. Wspó" cze sno'$ bo wiem ja wi si#
i prze ra %a w swo jej apo ka lip tycz nej nie -
mal wi zji 'wia ta, 'wia ta okrut nie zur ba -
ni zo wa ne go, 'wia ta wo jen i „nu kle ar nej
wznio s"o 'ci”, jak to uj!" kry tyk ame ry ka& -
ski. „Jest to co jest bo od JE STEM po cho -
dzi” * wie le jest w po ezji ks. Hud ka
mo men tów praw dzi we go od czu wa nia
ci# %a ru eg zy sten cji al bo on to lo gicz ne go
sen su wszech 'wia ta. Czy mo %e by$ wi#k -
szy do wód na ist nie nie Bo ga ni% Je go
wszech obec no'$ w ota cza j! cej rze czy wi -
sto 'ci?

Uj mu j! cy wst#p do to mu wie lo j# zy ko -
we go t"u ma cze nia Wier szy na pi sa" ks.
Je rzy Szy mik. Wspo mnia", i% po ema ty za -
war te w to mie od s"a nia j! frag ment ka za -
nia, któ re wy g"o si" pod czas po grze bu
Mat ki ks. Hud ka. Ból, %a "o ba i cier pie nie
sta j! si# bo wiem ty mi sta na mi du szy
i ser ca, któ re dyk tu j! cz# sto naj pi#k niej -
sze mo dli tew ne wy ra %e nia po etyc kie, do -
wo dy „roz pacz li wej sa mot no 'ci”. Au tor
wst# pu zwra ca uwa g# na jesz cze in ne wa% -
ne prze s"a nie po ezji ks. Hud ka * na s"u% -
b# %y ciu, a przez ni! Bo gu, naj wa% niej sze
po win no 'ci ko bie ty -mat ki. 

W pi#t na stu po ema tach wy brzmie wa te -
ma ty ka mi "o 'ci do sie bie i do mat ki, kult
ko bie ty -mat ki, mi "o 'ci do sy na * za rów -
no rze czy wi stej, jak i tej sym bo licz nej mi -
"o 'ci Mat ki i Bo ga. To mik roz po czy na po -
emat do ty ka$ sie bie, pre lu dium do ca "e go
wy da nia wier szy w t"u ma cze niu. Po zna -
nie sie bie, szcz# 'cie, u'miech, po strze ga -
nie 'wia ta z po zy cji dziec ka to na pew no
b"o go s"a wio ny stan unie sie nia, któ ry no -
bi li tu je cz"o wie ka i czy ni go lep szym.
W ta kiej kon dy cji cz"o wiek mo %e roz ma -
wia$ z Bo giem i ta roz mo wa czy ni go
szcz# 'li wym: „czy Ty mnie chcesz / czy
pra gniesz, abym by"?” Na wet sa mot no'$
mo %e by$ przy ja zna, gdy „po ka zu je pe" -
ni# barw / przy ja) ni, ro dzi ny, po wo "a -
nia…” Ostat nia roz mo wa z mat k! nie mu -
si by$ smut na, mo %e by$ bo wiem wspo -
mnie niem lat mi nio nych. Cho$ tak bar dzo
na zna czo na cier pie niem sy na, za owo cu -
je no wym na tchnie niem po etyc kim.

P

Wie s!aw Hu dek: Wier sze. Kra ków 2015.
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o bec mi lio no wych ar mii wal -

cz! cych stron Po la cy nie wy -

war li de cy du j! ce go wp"y wu

na prze bieg, a zw"asz cza osta tecz ny re -

zul tat II woj ny #wia to wej. W po szcze -

gól nych wy da rze niach (np. bi twa o An -

gli$ czy Mon te Cas si no) po tra fi li jed nak

ode gra% istot n! ro l$. O wk"a dzie Pol ski

w II woj n$ #wia to w! przy po mi na

Mi cha el Al fred Pesz ke, au tor ksi!& ki

o Pol skich Si !ach Zbroj nych na Za cho -
dzie. Je go pra ca uka za "a si$ naj pierw

w Wiel kiej Bry ta nii w j$ zy ku an giel -

skim, jest wi$c szan sa, &e in for ma cje

na ten te mat do tr! rów nie& do za chod -

nie go czy tel ni ka. W ostat nich la tach to

ko lej na ksi!& ka do ty cz! ca naj now szej

hi sto rii Pol ski, któ ra mia "a swój de biut

w kr$ gu an glo sa skim.

Za l!& kiem Pol skich Si" Zbroj nych

na Za cho dzie by "a ar mia two rzo na

od ko' ca wrze #nia 1939 r. we Fran cji. Jej

trzon sta no wi li &o" nie rze pol scy, któ rzy

po przez W$ gry czy Ru mu ni$ wy do sta li

si$ z oku po wa ne go kra ju. We Fran cji

od two rzo ne zo sta "y rów nie& na czel ne

w"a dze pa' stwo we. No wy pre zy dent

W"a dy s"aw Racz kie wicz po wo "a" rz!d
na cze le z gen. W"a dy s"a wem Si kor skim,

któ ry nie ba wem zo sta" rów nie& na czel -

nym wo dzem. Pre mier -ge ne ra" przy wi! -
zy wa" ogrom n! wa g$ do zor ga ni zo wa nia

ar mii. Ro zu mia", &e w to cz! cej si$ woj -

nie po sia da nie w"a sne go woj ska ma nie

tyl ko mi li tar ne zna cze nie, ale mo &e by%
rów nie& istot nym ele men tem po li tycz nej

roz gryw ki. 

W kul mi na cyj nym mo men cie ar mia

pol ska we Fran cji li czy "a 85 tys. &o" nie -

rzy, jed nak zde cy do wa n! wi$k szo#% tych

si" Po la cy stra ci li po upad ku Fran cji

w czerw cu 1940 r. Ka pi tu la cja Fran cji by -

"a rów nie& mi li tar n! ka ta stro f! dla Po la -

ków. Do Wiel kiej Bry ta nii uda "o si$
ewa ku owa% za le d wie 19 tys. &o" nie rzy.

Przy czy ni" si$ do te go roz kaz na czel ne -

go wo dza, któ ry na ka za" pol skim jed nost -

kom trwa% do ko' ca u bo ku fran cu skich

so jusz ni ków i wal czy% z Niem ca mi. 

Wie le miej sca Pesz ke po #wi$ ci" utwo -

rze niu Pol skich Si" Po wietrz nych i ich ro -

li w dzia "a niach wo jen nych. Pod -

czas II woj ny je go oj ciec by" ofi ce rem

"!cz ni ko wym w Roy al Air For ce (RAF),

na st$p nie za# w Od dzia le Pla no wa nia Si"
Po wietrz nych Kwa te ry G"ów nej Na -

czel ne go Wo dza w Lon dy nie. Do ko na -

nia pol skich dy wi zjo nów my #liw skich

w bi twie o An gli$ zy ska "y roz g"os w bry -

tyj skim ra dio i pra sie, przy czy nia j!c si$
do zbu do wa nia po zy tyw ne go wi ze run ku

pol skie go so jusz ni ka.

Pesz ke za chwy co ny Si kor skim pod kre -

#li", &e by" on „praw dzi wym m$ &em sta -

nu i wspa nia "ym stra te giem”. W in nym

miej scu ksi!& ki stwier dzi" jed nak, &e Si -

kor ski „pra co wa" nad tym, aby do sto so -

wa% si$ jak to tyl ko mo& li we do po li ty ki

mo carstw za chod nich, i po st$ po wa" tak a&
do swo jej #mier ci”. Czy to s! ce chy

praw dzi we go m$ &a sta nu i stra te ga? 

Ju& w po cz!t ko wym okre sie II woj ny

#wia to wej pol ski pre mier snu" pla ny wy -

zwo le nia kra ju po ude rze niu so jusz ni -

czych ar mii z kie run ku Ba" ka nów. W za -

mach tu, któ rzy z alianc kich obo zów je -

niec kich w ko' co wym okre sie woj ny tra -

fi li do pol skich od dzia "ów) wró ci "o
do kra ju. Ci, któ rzy wy wo dzi li si$ z Kre -

sów Wschod nich nie chcie li wra ca%
do Pol ski rz! dzo nej przez ko mu ni stów,

tym bar dziej &e ich ro dzin ne stro ny zna -

la z"y si$ ju& za gra ni c!. Na emi gra cji mu -

sie li si$ przy sto so wa% do no wych wa run -

ków &y cia, na uczy% si$ ob ce go j$ zy ka,

zdo by% za wód i zna le(% pra c$. Bry tyj czy -

cy stwo rzy li dla nich Pol ski Kor pus

Przy spo so bie nia i Roz miesz cze nia, cz$ -
sto nie chcie li ju& jed nak pa mi$ ta%
po #wi$ ce nia swe go naj wier niej sze go

so jusz ni ka. Ko mu ni stycz ne w"a dze

w War sza wie na zy wa "y ich „fa szy sta mi”,

„re ak cjo ni sta mi” czy „zdraj ca mi”, a we

wrze #niu 1946 r. gen. W"a dy s"aw An ders

oraz 75 ofi ce rów wst$ pu j! cych do PKPR

zo sta "o po zba wio nych oby wa tel stwa pol -

skie go.

KRZYSZ TOF TAR KA
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my #le Si kor skie go Pol ska mia "a te& ode -

gra% zna cz! c! ro l$ w ko ali cji wal cz! cej

z Niem ca mi. Tych am bit nych pla nów,

przede wszyst kim ze wzgl$ du na szczu -

p"o#% w"a snych si", nie uda "o si$ jed nak

zre ali zo wa%. Na wet je #li po cz!t ko wo

pol skie pla ny wspó" gra "y ze stra te gi! Bry -

tyj czy ków, to w de cy du j! cej fa zie woj -

ny Ame ry ka nie zde cy do wa li o utwo rze -

niu dru gie go fron tu we Fran cji, za#
Eu ro pa )rod ko wo -Wschod nia sta "a si$
cz$ #ci! so wiec kie go te atru wo jen ne go ze

wszyst ki mi te go mi li tar ny mi i po li tycz -

ny mi kon se kwen cja mi. Si kor ski ju&
wów czas nie &y", ale nie za le& nie od te go,

kto sta" by na cze le pol skich w"adz („prag -

ma tycz ny” Si kor ski czy „nie prze jed na ny”

Sosn kow ski), nie za le& nie od „mi$k kiej”

czy „twar dej” po sta wy Po la ków, nie

spo sób so bie w ów cze snej sy tu acji wy -

obra zi% in ny sce na riusz. To nie fa ta lizm

dzie jów, ale s"a bo#% Pol ski spra wi "a, &e
w rze czy wi sto #ci jej los za le &a" w znacz -

nym stop niu od wiel kich mo carstw,

od zmie nia j! cych si$ po mi$ dzy ni mi re -

la cji i gry in te re sów. W osta tecz nym

roz ra chun ku Pol ska by "a za le d wie przed -

mio tem po li ty ki „wiel kiej trój ki”, a Po -

la cy nie by li na ty le sil ni, aby zmie ni% t$
rze czy wi sto#%. 

Nie w!t pli wie ogra ni cza j! co na po li ty -

k$ rz! du pol skie go wp"y wa "o to, &e mu -

sia" on dzia "a% na ob cej zie mi: naj pierw

we Fran cji, a od po "o wy 1940 r. w Wiel -

kiej Bry ta nii. Jak za uwa &y" Pesz ke:

„W do st$p nych obec nie do ku men tach wi -

da% wy ra( nie, jak bar dzo Po la cy za le& ni

by li od w"adz bry tyj skich”. Wcze #niej

do ro li „pa tron ki” Pol ski pre ten do wa "a
Fran cja. 

Pesz ke przy po mi na, &e na wet w okre -

sie wspó" pra cy nie miec ko -so wiec kiej

(1939-1941) „&a den z so jusz ni ków nie

za mie rza" an ga &o wa% si$, nie li cz!c de -

kla ra cji s"ow nych, w ja kie kol wiek dzia -

"a nia na rzecz Pol ski w sto sun kach

z ZSRR”. Pó( niej, gdy Kreml sta" si$
naj wa& niej szym so jusz ni kiem Wiel kiej

Bry ta nii, a na st$p nie Sta nów Zjed no czo -

nych w woj nie z Niem ca mi, Po la cy

tym bar dziej nie zdo "a li uzy ska% po par -

cia dla swych po stu la tów u mo carstw za -

chod nich. 

Eu ro pa )rod ko wo -Wschod nia zaj mo -

wa "a klu czo we miej sce w po li ty ce Mo -

skwy, na to miast dla Lon dy nu, a zw"asz -

cza Wa szyng to nu w rze czy wi sto #ci mia -

"a mar gi nal ne zna cze nie. W po "! cze niu

z mi li tar n! po t$ g! ZSRR przy czy ni "o si$
to do fak tycz ne go uzna nia przez rz! dy za -

chod nie (na d"u go przed kon fe ren cj!
w Ja" cie) do mi nu j! cej w tym re gio nie

po zy cji Krem la. Gdy w ma ju 1945 r.

w Lon dy nie, Pa ry &u, Mo skwie czy Wa -

szyng to nie strze la "y przy s"o wio we kor -

ki od szam pa nów, dla Po la ków zwy ci$ -
stwo mia "o gorz ki smak. 

Pod ko niec 1945 r. w Pol skich Si "ach

Zbroj nych na Za cho dzie s"u &y "o bli sko

%wier% mi lio na &o" nie rzy. Kil ka mie si$ -
cy pó( niej roz po cz!" si$ pro ces de mo bi -

li za cji pol skich od dzia "ów, skon cen tro wa -

nych ju& wów czas w Wiel kiej Bry ta nii.

Cz$#% &o" nie rzy (prze wa& nie by li to Po -

mo rza nie czy )l! za cy wcie le ni do We hr -

W

Mi cha el Al fred Pesz ke: Pol skie Si !y Zbroj -
ne na Za cho dzie 1939-1946: kon cep cje stra te -
gicz ne i re alia geo po li ty ki. Po zna! 2014,
ss. 396.
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wia ty po etyc kie Sta ni s!a wa Kraw -
czy ka to pu bli ka cja ju bi le uszo wa,
de dy ko wa na pi sa rzo wi w 75.

rocz ni c! uro dzin. Zd" #y$ j" jesz cze zo ba -
czy%. Od szed$ w tym ro ku... Wcze &niej uka -
za$ si! ob szer ny wy bór wier szy – Zro sty. Te -
raz po dej mu je my lek tu r! sie dem na stu szki -
ców, od kry wa j" cych roz ma ite aspek ty li ry -
ki Sta ni s$a wa Kraw czy ka, wspó$ two rz" cych
wie lo krot ny (wie lo stron ny) por tret pi sa -
rza, in try gu j" cych mo# li wo &cia mi in ter -
pre ta cyj nych od czy ta'.

Dro g! twór cz" po ety uro dzo ne go w 1938
ro ku przy bli #a ini cjal ny szkic Ma ria na
Ki sie la De struk tor sym bo lu. De biut po etyc -
ki usy tu owa$ Kraw czy ka w kr! gu „ge ne -
ra cji ’60”, na to miast de biut ksi"# ko -
wy – w&ród po etów „bez ad re su”. Ob raz
&wia ta bu do wa ny jest w tej li ry ce z roz pro -
szo nych ele men tów i ma wie le twa rzy, co
do strze #e my w sfe rze te ma ty ki, ale tak #e
w wie lo sty lo wo &ci wier szy po ety uka zu j" -
ce go &wiat nie jed no rod ny, któ re mu nie
mo# na za ufa%, w któ rym trwa j" jed no cze -
&nie pro ce sy two rze nia i de struk cji. Je dy -

o in dy wi du al nym i nie po wta rzal nym w swej
isto cie ludz kim eg zy sto wa niu. W po ezji
Sta ni s$a wa Kraw czy ka – pi sze Bocz kow -
ska – prze wa #a j" por tre ty roz bi te, od bi cia
w lu strze, któ re nie po zwa la j" prze nik n"% ta -
jem ni cy twa rzy. 

Pa we$ Ma jer ski uzna$ B!" dz# za wiersz -
-so czew k!, wiersz wa# ny ze wzgl! du
na pró b! sca le nia w"t ków, ob ra zów, któ re
od naj du je my w in nych utwo rach po ety.
Kraw czyk opo wia da o de kon stru uj" cym si!
&wie cie, b! d" cym w sta nie roz syp ki, z któ -
re go trze ba zbie ra% „strz! py / wia ry, re li -
gii, idei”. Tu taj i te raz, na na szych oczach,
do ko nu je si! roz pad &wia ta, ale wci"#
trwa dra ma tycz na w! drów ka „po ko le'
prze gra nych”. Me ta fo ry zo wa ne ob ra zy
mo# na, zda niem Paw $a Ma jer skie go, okre -
&li% mia nem pej za #y ku bi stycz nych.
Cha rak te ry stycz na jest owych ob ra zów
geo me try za cja, dzi! ki niej wier sze s" „wi -
dzial ne po j! cio wo”. 

Dzwo ny w po etyc kiej fra zie Sta ni s$a wa
Kraw czy ka za in te re so wa $y Zbi gnie wa Ka -
d$ub ka. Dzwon jest ziem skim g$o sem i od -
g$o sem, co& ob wiesz cza, o czym& in for mu -
je, oznaj mia. Kraw czyk po wia da, i# „g$os
zie mi” nie sie dzwon i za pi su je: „mi! dzy
dzwo na mi / nie prze rwa ny ko ro wód po grze -
bu”. Wtym kon tek &cie dzwon ob wiesz cza ko -
niec w! drów ki ziem skiej. W fa lach dzwo nu
wy dzwa nia si! dal, a mo #e wiecz no&%?

„Przy go to wa nie do wy bo ru wier szy” ma
za wsze ten sam cel, aby od kry% zna cze nia
w tym, co ju# si! wy pe$ ni $o – pi sze Pa we$
Sar na. Za utwór pro gra mo wy w twór czo &ci
Sta ni s$a wa Kraw czy ka uzna$ wiersz Bu do -
wa nie i wy bra$ go do ana li zy. Bu do wa nie
po etyc kie au to ra Ta jem ni cy twa rzy – sy gna -
li zu je au tor – to ak ty wi za cja pa mi! ci z my -
&l" o po wro cie do (ró de$. 

Ko men tarz do utwo ru Stro ny przed sta wi$
Sta ni s$aw Pi skor. W wier szu obec nych jest
sie dem stron: pod sta wo we kie run ki &wia ta
oraz po wie trze i wo da, z tych ostat nich po -
wsta je „stro na siód ma” – mg$a. Mg$y mo -
g" by% zna kiem pa mi! ci po ety o bli skich
zmar $ych al bo su ge ro wa% ro dzaj nie &mier -
tel no &ci w pa mi! ci po tom nych.

My &l"c o wspo mi na nej wcze &niej co -
dzien no &ci, zwy k$o &ci, kon kre cie, za py taj -
my: co mo g$o by kon ku ro wa% z... plac ka mi
ziem nia cza ny mi ucie ra ny mi r!cz nie, po da -
wa ny mi z w$a sno r!cz nie zbie ra ny mi grzy -
ba mi? O tym opo wia da Mar ta Fox, któ ra
swój tekst za ty tu $o wa $a: Po eta od plac ków
ziem nia cza nych. Spo tka nie od by $o si!
w Ogro dzie po ety, cz! sto gosz cz" cym
przy ja ció$ Sta ni s$a wa Kraw czy ka. I tym ra -
zem, prze pe$ nio ny „do br" ener gi" wie lu
po etyc kich dusz”, za pa chem przy go to wa -
nych przez po et! plac ków z so sem grzy bo -
wym wpi sa$ si! w „le gen d!”. 

W ksi"# ce od naj dzie my rów nie# tekst Je -
rze go G$y bi na, któ ry przy po mni swo je
pierw sze spo tka nie z po et" i pierw szy kon -
takt z je go po ezj", oso bi st" no t! Li bo ra
Pa ve ry oraz opra co wa n" przez Paw $a Ma -
jer skie go ob szer n" bi blio gra fi! pu bli ka cji
Kraw czy ka i ko men ta rzy do je go twór czo -
&ci. Au to rzy ksi"# ki od kry wa j" i wy ja &nia -
j" wie le w"t ków po ezji Sta ni s$a wa Kraw czy -
ka. Sta j" si! prze wod ni ka mi, któ rzy
za pra sza j" czy tel ni ków do w$a snej ju# po -
dró #y w tym &wie cie po etyc kim.

JA NI NA BAR BA RA SO KO )OW SKA
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nie ta jem ni ca miej sca i pa mi! ci wpro wa -
dza pe wien $ad. 

Ewa Bar tos za uwa #a, #e sen su al ne od czu -
wa nie by tu wi" #e si! w tej po ezji z eto sem
pra cy i czyn no &cia mi co dzien ny mi, któ re
w po $" cze niu z bi blij nym „po wia dam wam”
zo sta j" „u&wi! co ne”. *wiat w twór czo &ci po -
ety sk$a da si! za rów no z drob nych ele men -
tów, jak i ma kro ko smo su, w któ rym naj wa# -
niej szy jest czas wra sta nia w &ro do wi sko.
W przy pad ku Sta ni s$a wa Kraw czy ka
we( mie my pod uwa g! miej sce uro dze nia
i obec ne go za miesz ka nia: Za g$! bie D" brow -
skie – Gór ny *l"sk. W jed nym z je go wier -
szy dro ga krzy #o wa pro wa dzi przez... ha$ d!. 

Jo an na Ki siel prze ko nu je, #e w li rycz nym
&wie cie po ety wa# n" ro l! od gry wa por tre -
to wa nie ko biet, ob ser wa cja ich ge stów, za -
cho wa', po szu ki wa nie ukry tych zna cze'.
Isto t" ob ser wa cji b! dzie prze nik ni! cie ta jem -
ni cy, któ ra z punk tu wi dze nia m!# czy zny jest
in try gu j" ca, za rów no w do zna niu ero tycz -
nym, jak i du cho wym. W wier szach po wra -
ca imi! #o ny pi sa rza – Ró #a. 

W twór czo &ci au to ra Bu tów po ja wia si!,
acz kol wiek nie zbyt cz! sto, mo tyw mo -
rza – pi sze El# bie ta Dut ka. Mo rze jest
tym, co prze kra cza ludz kie ist nie nie, ale te#
wy st! pu je w zna cze niu prze #y cia in tym ne -
go i sta je si! sym bo lem re la cji mi! dzy ludz -
kich. Szcze gól nie wa# ne wy da je si! od wo -
$a nie do tra dy cji bi blij nej i fi lo zo ficz nej,
cho% by He ra kli tej skie go pan ta rhei. 

Ka ta rzy na Nie spo rek opo wia da o wra sta -
niu wier szy Kraw czy ka w zie mi! &l" sko -za -
g$! biow sk". Zna kiem okre &la j" cym prze -
strze' miej sca jest ha$ da, po nad ni" wzno -
si si! i trwa drze wo. W jed nym z wier szy
po ja wia si! „ha$ da cza szek”. To na wi" za nie
do miej sca &mier ci Chry stu sa. Nie ma
w tym nic dziw ne go, po nie wa# Gol go ta by -
$a wy sy pi skiem &mie ci, gó r" gru zu przy po -
mi na j" c" wy gl" dem... &l" sk" ha$ d!. 

O Dyp ty ku cmen tar nym na pi sa $a Mar ta
Tom czok. Pol sko -#y dow ska hi sto ria jest dla
pa mi! ci Po la ków k$o po tli wa, li te ra tu ra nie -
zbyt do brze ra dzi so bie z tym pro ble mem,
a sztu ka dy stan su je si! od ocen i roz li cze'.
Z te go wzgl! du kil ka wier szy Sta ni s$a wa
Kraw czy ka ma du #e zna cze nie, przy po mi -
na j" &wiat z prze sz$o &ci, okres dzie ci' stwa
i wcze snej m$o do &ci, czas za baw i spo tka'
z cze ladz ki mi +y da mi. 

Tekst Gra #y ny Mo rosz czuk ze sta wia
uwa gi do ty cz" ce cz!o wie ka w li ry ce Kraw -
czy ka. Au tor Mo rza cier pli we go za sta na wia
si! nad „przy god no &ci"” lo su, gdy# w na szej
trud nej rze czy wi sto &ci nie tak $a two by%
wzo rem „piel grzy ma”. Sko ro stwier dza,
i# „co pa r! lat / wcho dzi my do te go sa me -
go mo rza”, do brze jest wci"# na no wo
okre &la% swo je miej sce w &wie cie. 

Do mi nik Chwo lik zg$! bia zna cze nie ka -
mie nia w twór czo &ci Sta ni s$a wa Kraw czy -
ka. Nic dziw ne go, sko ro ka mie' „wy wo dzi
si!” z zie mi, to mu si do niej wró ci%, nie za -
le# nie od tra sy lo tu, któ r" wcze &niej po ko -
na$ – stwier dza au tor. Sam lot pro wa dzi w re -
zul ta cie do bez ru chu i po zo sta wia py ta nie
pod mio tu: „Gdzie chcia$ bym umrze%?”. 

Twarz jest „me ta fo r" du szy” – za uwa #y
Mag da le na Bocz kow ska. In dy wi du al ne do -
&wiad cze nia za pi su j" si! na twa rzy cz$o wie -
ka ni czym opo wie&% o nim sa mym: ka# de
g$!b sze prze #y cie do da je no w" zmarszcz -
k!, ka# da emo cja do star cza no wej bruz dy.
Tym cza sem to one s" war to &ci", &wiad cz"

$

!wia ty po etyc kie Sta ni s"a wa Kraw czy ka.
Red. M. Ki siel, P. Ma jer ski. Wy daw nic two
Na uko we „!l"sk”, Ka to wi ce, 2014.
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I Mia r# pre sti $u kon kur sów ar ty stycz nych

jest nie tyl ko sk%ad ju ry, ale tak $e (a na -

wet – przede wszyst kim) lau re aci. W przy -

pad ku bar dzo m%o dych kom po zy to rów

ogrom nie trud no jest do strzec praw dzi wy

ta lent, jesz cze trud niej – za wy ro ko wa&, czy

roz wi nie si' on w przy sz%o (ci. Oka zu je si'
jed nak, $e ju ro rom ka to wic kiej im pre zy

uda %o si' bez b%'d nie wy %o wi& spo (ród

uczest ni ków oso by, któ re rze czy wi (cie

za ist nia %y w kom po zy tor skiej pro fe sji, al -

bo na wet – zro bi %y au ten tycz ne ka rie ry.

Do(& wspo mnie&, $e w(ród lau re atów

pierw szych edy cji kon kur su Pa tri Pa -
triae by li zna ni dzi( twór cy, ta cy jak

Alek san der Ko (ciów (obec nie – pro fe sor

Uni wer sy te tu F. Cho pi na w War sza wie),

Da riusz Przy byl ski (za trud nio ny w tej $e
uczel ni) czy Alek san der Ga bry( (z po wo -

dze niem upra wia j# cy za wód mu zy ka

w eks klu zyw nej Ba zy lei). Za kil ka lat li -

st' t' z pew no (ci# b' dzie mo$ na po sze rzy&
o na st'p ne oso by.

Na gro d# dla zwy ci'z ców by %y pra wy ko -

na nia ich kom po zy cji pod czas kon cer tów

lau re atów, któ re or ga ni zo wa ne by %y po cz#t -
ko wo w szkol nej au li, a w mia r' wzro stu

roz g%o su im pre zy tra fi %y m.in. do wn'trz
ba zy li ki w Wa do wi cach i ka to wic kiej ar -

chi ka te dry. Kon cert lau re atów ostat nie go

kon kur su, któ ry od by% si' w ubie g%ym ro -

ku, zor ga ni zo wa no w Fil har mo nii )l# skiej.

Obie ma fil har mo nicz ny mi cia %a mi or kie -

stro wy mi oraz chó rem $e* skim, dy ry go -

wa% Mas si mi lia no Cal di, a ja ko so li (ci wy -

st# pi li klar ne ci sta Piotr Ptak i gi ta rzy sta

B%a $ej Sud ni ko wicz. Kon cert na gra no

i dzi' ki te mu mo $e my so bie go te raz od -

s%u chi wa& na p%y cie CD. Zmie (ci %o si'
na niej sze(& utwo rów, au tor stwa Prze my -

s%a wa Ka d%ub ka, Sta ni s%a wa Rze pie li, Ja -

ku ba Mon tew ki, Grze go rza Jur czy ka, Jo -

se Lu isa Go me za Ale ixan dre oraz

Do mi ni ka Pu ka. Jest dzie %em czy ste go

przy pad ku, $e w gro nie zwy ci'z ców zna -

le+ li si' sa mi pa no wie – w po przed nich

kon kur sach (z wy j#t kiem pierw sze go)

roz k%ad p%ci lau re atów uwzgl'd nia% rów -

nie$ t' pi'k niej sz# (cho& do „pa ry te tu” da -

le ko – czy$ by dzia %a% tu ten sam syn drom,

co w przy pad ku po pu lar ne go te le tur nie ju

„Je den z dzie si' ciu”?). 

Trud no oce nia& po ziom kon kur su i do -

ko na nia lau re atów w zwy k%ych za wo do -

wych ka te go riach; wszak uczest ni cz#
w nim oso by, któ re do pie ro pró bu j# swych

si% na po lu kom po zy cji, co dzi( jest trud -

ne nie tyl ko ze wzgl' du na nad miar in for -

ma cyj ny (co tu wy bra& z wie lo da nio we go

me nu mu zy ki wspó% cze snej?) ale i ze

wzgl' du na spe cy fi k' edu ka cji mu zycz nej,

któ ra dzi siaj trwa o wie le d%u $ej ni$
za cza sów Mo zar ta czy Cho pi na. Ogól nie

mo$ na po wie dzie&, $e utwo ry utrwa lo ne

na p%y cie, cho& re pre zen tu j# ró$ ne es te ty -

ki i ró$ ne po zio my trud no (ci roz wi# za*
warsz ta to wych, sta no wi# do(& jed no li ty

zbiór ja ko przy k%a dy bar dzo po wa$ ne go

po dej (cia do twór czo (ci. Za ka$ dym z na -

gra nych utwo rów stoi kon kret ny po mys%
(nie wa$ ne, czy su per o ry gi nal ny), ka$ dy

z au to rów mia% am bi cj' opra co wa nia go

w per fek cyj ny spo sób. Trzy mam kciu ki

za dal sze lo sy lau re atów i cze kam na ko -

lej ny kon kurs. 

MAGDALENA DZIADEK

przed „kon se kra cj#” – by jesz cze raz u$y&
ter mi nu, któ ry uku% ulu bio ny przez Go %' -
biew skie go fran cu ski so cjo log. 

Pa tri Pa triae – kon cert lau re atów

Z
u pe% nie in ne go ro dza ju p%y t' wy da %a
ka to wic ka Pa* stwo wa Ogól no kszta% -

c# ca Szko %a Mu zycz na im. K. Szy ma now -

skie go. Jest to pu bli ka cja za wie ra j# ca na -

gra nia utwo rów, któ re zo sta %y na gro dzo ne

na II Mi' dzy na ro do wym Kon kur sie Kom -

po zy tor skim na utwór po (wi' co ny pa mi' -
ci Oj ca )wi' te go Ja na Paw %a II, któ ry od -

by% si' w Ka to wi cach w 2014 ro ku.

Kon kur sy dla m%o dych kom po zy to rów

szko %a or ga ni zu je ju$ od 1991 ro ku. Pierw -

szy z nich zo sta% prze pro wa dzo ny, tak jak

i trzy na st'p ne (do 2005), w for mu le

ogól no pol skiej. Na st'p nie pod j' to de cy zj'
o roz sze rze niu im pre zy i zor ga ni zo wa no

dwa kon kur sy mi' dzy na ro do we (2010,

2014). Ini cja tor k# kon kur su by %a Fe li cja

Bie ga nek i ona te$ po zo sta je do dzi( je go

g%ów n# or ga ni za tor k#, a w za sa dzie trze -

ba by na pi sa& „du sz#” – bo kon kurs de dy -

ko wa ny pol skie mu (wi' te mu jest im pre -

z#, któ rej prze s%a nie da le ko prze kra cza

wy miar zwy k%ej ar ty stycz nej kon ku ren cji.

Ka$ dy z prze pro wa dzo nych do t#d kon -

kur sów opie wa% na utwór o okre (lo nej ob -

sa dzie. W gr' wcho dzi %y utwo ry so lo we,

ka me ral ne, chó ral ne, a tak $e elek tro nicz -

ne. Po cz#t ko wo zg%a sza& utwo ry mo gli tyl -

ko ucznio wie (red nich szkó% mu zycz -

nych, za( obec nie ofer ta obej mu je tak $e
stu den tów aka de mii mu zycz nych, a tak $e
m%o dych kom po zy to rów spo za szkó%
i uczel ni. Z te go wzgl' du kon ku ren cja

prze bie ga ak tu al nie w dwóch gru pach wie -

ko wych. W ju ry kon kur su za sia da li re gu -

lar nie naj wy bit niej si pro fe sjo nal ni 

twór cy z ca %ej Pol ski. Wie lo krot nie uczest -

ni czy li w pra cach kon kur so wych Woj -

ciech Ki lar, Eu ge niusz Kna pik, Alek -

san der La so*, a tak $e Je rzy Kor no wicz 

– wie lo let ni pre zes Za rz# du G%ów ne go

Zwi#z ku Kom po zy to rów Pol skich, ja ko

$e Zwi# zek jest od po cz#t ku part ne rem

kon kur su, wspól nie z Cen trum Edu ka cji

Ar ty stycz nej.

Exter ri to ry con cert w Cie szy nie

J
a ko eks te ry to rial ny ar ty sta po ja wi% si'
z po cz#t kiem czerw ca w Cie szy nie,

a kon kret nie w Ga le rii „Sza ra”, od kil ku -

na stu lat pro mu j# cej sztu k' per for man su,

po zna* ski mu zyk Adam Go %' biew ski.

Jak mo$ na prze czy ta& na je go stro nie in -

ter ne to wej, jest „per ku si st#, im pro wi za -

to rem, mu zy ko lo giem i so cjo lo giem”.

Ko lej no(& tych okre (le* na le $a %o by w za -

sa dzie od wró ci&, bo wiem z od au tor skich

ko men ta rzy, ja kie na te mat swo jej sztu -

ki pu bli ku je ar ty sta wy ni ka, $e je go pro -

duk cje z dzie dzi ny mu zy ki im pro wi zo wa -

nej ma j# (ci (le spre cy zo wa ne za ple cze

in te lek tu al ne, wska zu j# ce na (wiet ne

obe zna nie z tra dy cj# XX -wiecz nej awan -

gar dy mu zycz nej oraz z j' zy kiem wspó% -
cze snej so cjo lo gii, któ re trak tu je on – by

po s%u $y& si' tym w%a (nie j' zy kiem – ja -

ko swój ka pi ta% kul tu ro wy. Przy naj mniej

ta kie wra $e nie od no si si', czy ta j#c na uko -

wo brzmi# cy ko men tarz do pre zen to wa -

nej w tym ro ku w Po zna niu in sta la cji

In Front of The ir Ey es, któ ra po le ga

na pod da niu s%u cha cza „opre syj ne mu” na -

jaz do wi aku stycz nych d+wi' ków wy do -

by wa nych z ze sta wu per ku syj ne go oraz

ró$ nych przed mio tów, do cie ra j# cych

do ucha za po mo c# s%u cha wek prze ka zu -

j# cych im pul sy aku stycz ne po przez ze -

staw mi kro fo nów umiesz czo nych w (rod -

ku b'b na. Kil ka ty go dni te mu uka za %a
si' – w li mi to wa nej edy cji li cz# cej za le -

d wie 500 eg zem pla rzy – p%y ta z na gra -

niem se rii im pro wi za cji Go %' biew skie go

za ty tu %o wa na Po ol North. Jest to pierw -

sza so lo wa p%y ta ar ty sty (w 2012 ro ku

uka za% si' kr# $ek Di vi ded by 4 zre ali zo -

wa ny wspól nie z „tra dy cyj ny mi” in stru -

men ta li sta mi). Kon cert cie szy* ski by%
for m# pro mo cji tej p%y ty.

Im pro wi za cje utrwa lo ne na niej us%y sze -

li (my w%a (nie pod czas kon cer tu w Cie szy -

nie. Tech ni ka u$yt ko wa nia in stru men ta -

rium, ja k# pro po nu je Go %' biew ski, jest

„post in stru men tal na”, czy li – kró lu je swoj -

ski so no ryzm, ale w wer sji eks tre mal nej,

bli skiej no ise’u. D+wi' ków jest du $o, s#
agre syw ne, bo cho dzi o to, by oto cze nie

aku stycz ne, w ja kie zo sta je za gar ni' ty
s%u chacz, dzia %a %o „opre syj nie”. Efek ty, któ -

re kreu je Go %' biew ski, nie s# pio ru nu j# co

od kryw cze (bo có$ tu jesz cze do da&
po Ca ge’u, Xe na ki sie czy na szym Sza lon -

ku), trze ba jed nak przy zna&, $e wk%a da on

w swo je gra nie mnó stwo ser ca, co spra wia,

$e s%u chacz bez pro ble mu da je si' wci# -
gn#& w za ini cjo wa n# przez nie go gr',
pe% n# kon tra stów, za wa ha*, pod st'p ne go

wo dze nia za nos. Na le $y do ce ni& to, $e
w ci# gu mi nio nych trzech lat Go %' biew ski,

ma j#c oka zj' wspó% pra co wa& ze ar ty sta mi

(wia to wej kla sy (gra% m.in. na za pro sze -

nie Yoko Ono, wy st' po wa% te$ na kon cer -

tach z awan gar do wym gi ta rzy st# no wo jor -

skim Thurt sto nem Mo orem, znacz nie

wy do sko na li% wy obra+ ni' d+wi' ko w#
i tech ni k' gry na swo im sta %ym (post) in -

stru men ta rium (ze staw per ku syj ny i ró$ -
ne przed mio ty). Sta% si' te$ bar dziej wy -

ra zi sty i nie po kor ny, co si' ce ni w sztu ce

per for man su – je dy nej chy ba dzi( od mia -

nie mu zy ki awan gar do wej, któ ra bro ni si'
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Do bry przy k!ad dla in nych
Raz jesz cze po wra cam do otwar te go

pod ko niec ma ja Mu zeum Ar chi die ce -
zjal nego w Ka to wi cach: pod daw nym,
do brze zna nym ad re sem – i to jest
bar dzo wa! ne w tym przed si" wzi" ciu,
kie ro wa nym przez ks. dr. Le szka Ma -
ków k", któ ry ju! ja ki# czas te mu prze -
j$% mu zeum po je go twór cy i wie lo let -
nim dy rek to rze ks. dr. Hen ry ku Py ce,
któ ry 30 lat te mu za ini cjo wa% dzia %al -
no#& miej sca, w któ rym po zo sta wi%
swój ar ty stycz ny #lad czas upa da j$ ce -
go so cja li zmu i na ro dzin „So li dar no -
#ci”. To tu przez owe la ta od by %o si"
wie le wa! nych eks po zy cji przy wo %u j$ -
cych istot ne war to #ci i te ma ty, któ re ni -
gdzie in dziej nie mo g%y by by& zre ali zo -
wa ne, jak cie sz$ cy si" niezwy k%ym
po wo dze niem cykl wy staw „Wo bec
war to #ci”, sku pia j$ cy naj wa! niej szych
ar ty stów #l$ skich. Cho dzi %y s%u chy, !e
pod no wym za rz$ dem mu zeum mo !e
zmie ni& ad res, bo pa nu j$ ca tam cia sno -
ta nie po zwa la na od po wied ni$ eks po -
zy cj" dzie%, któ re w spo rej ilo #ci nie mia -
%y szans na god n$ pre zen ta cj". Ró! nie
te! ko men to wa no fakt prze ka za nia ko -
lek cji go tyc kiej rze' by #l$ skiej w de po -
zyt Mu zeum (l$ skie mu. Z tym wi"k sz$
cie ka wo #ci$ cze ka no na otwar cie tej
bar dzo zna cz$ cej dla (l$ ska in sty tu cji. 

Lecz nie o tam tym wy da rze niu b" dzie
mo wa. Otwar cie sta %ej eks po zy cji w Mu -
zeum Ar chi die ce zjal nym po win no sta&
si" przy czyn kiem do re flek sji nad ochro -
n$ sztu ki sa kral nej nie tyl ko przez t" in -
sty tu cj". Mo !e czas na py ta nie o brak ta -
kich miejsc w die ce zji so sno wiec kiej.
Wszak na jej ob sza rze znaj du je si"
wie le ko #cio %ów, w któ rych za cho wa %y
si" praw dzi we per %y sztu ki sa kral nej, b" -
d$ ce #wia dec twem kunsz tu ar ty stycz ne -
go daw nych i wspó% cze snych mi strzów.
Nie ma w tej cz" #ci wo je wódz twa #l$ -
skie go miej sca, w któ rym w spo sób
pro fe sjo nal ny by %y by prze cho wy wa ne
praw dzi we ar cy dzie %a sztu ki sa kral nej
czy sztu ki rze mie#l ni czej daw nych mi -
strzów, pa mi$t ki o wy j$t ko wej war to #ci
dla du cho wo #ci te go sub re gio nu. By&
mo !e przy po mo cy sa mo rz$ dów miast
i gmin ta kie miej sce uda si" wy go spo -
da ro wa&, za pew ni& dzie %om na le !y t$
ochro n", ale tak !e wy sta wi& na #wia t%o
dzien ne dla od wie dza j$ cych za g%" biow -
skie mu zeum ar chi die ce zjal ne. Tzw.
pa ra fial ne skarb ce za zwy czaj nie s$ na -
le !y cie chro nio ne, a na de wszyst ko
znaj du j$ ce si" w nich eks po na ty nie s$
pod da wa ne pro fe sjo nal nej kon ser wa cji.
A mo! na w nich spo tka& do praw dy
nie by wa %e obiek ty. (rod ki na ochro n"
dzie% z pew no #ci$ zna la z%y by si" w ró! -
no rod nych fun du szach i fun da cjach,
a mo !e i gmi nach. 

Z pew no #ci$ war to pod j$& ta k$ ini -
cja ty w", bo i w Za g%" biu nie bra ku je
ksi" !y – hi sto ry ków sztu ki, dla któ rych
tro ska o hi sto ri" i jej #wia dec twa jest
nie by wa le istot na. 

Do te go te ma tu za pew ne b" dzie my
jesz cze nie raz po wra ca&. 

WIE S!A WA KO NO PEL SKA 
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!Mu zeum Miej skie w Sie mia no wi cach !l" skich
za pra sza #o na wy sta w$ prac stu den tów, ab sol wen -
tów i dok to ran tów Pra cow ni Dzia #a% Mul ti me dial -
nych Wy dzia #u Ar ty stycz ne go ASP w Ka to wi cach
a za ty tu #o wa n" „Po co jest sztu ka?”, przy go to wa -
n" przez Ga le ri$ „Po scho dach”, ga le ri$ mul ti me -
dial n" „Piw ni ca” pod pa tro na tem ho no ro wym rek -
to ra ASP w Ka to wi cach prof. An to nie go Cy ga na.

!Mu zeum w Cho rzo wie za pra sza #o na wy k#ad
z cy klu „Gra ni ce hi sto rii – hi sto ria bez gra nic” pt.
„Pier rot. O nie uga szo nym pra gnie niu mi #o &ci”, któ -
ry wy g#o si# dr Ja cek Ku rek. 

! In n" pro po zy cj" Mu zeum w Cho rzo wie by -
#y „Wio sen ne im pre sje” czy li kon cert ka me ral ny
w wy ko na niu Zu zan ny Jan czak (skrzyp ce), Kor -
ne lii No wak (flet), Mi cha #a Szku rien ko (for te pian),
z utwo ra mi Vi val die go, Hu bay’a, De bus sy’ego
i Czaj kow skie go ze s#o wem o mu zy ce Ewy Ka fel.

!W ga le rii Foy er Te atru !l" skie go pod czas wy -
sta wy „wun der ka me ra” swo je pra ce ma lar skie pre -
zen to wa# Zbi gniew Krzyw dziak – ab sol went psy -
cho lo gii na Uni wer sy te cie Ja giel lo% skim
w Kra ko wie oraz Wy dzia #u Pe da go gicz no -Ar ty -

stycz ne go Uni wer sy te tu !l" skie go w Ka to wi cach
w za kre sie gra fi ki, zaj mo wa# si$ kszta# ce niem ar -
ty stycz nym dzie ci i m#o dzie 'y w Pa #a cu m#o dzie -
'y w Ka to wi cach, sty pen dy sta pry wat ne go sty pen -
dium w Ba zy lei; upra wia ry su nek, gra fi k$
i ma lar stwo. 

! W Aka de mii Mu zycz nej w Ka to wi cach od -
by# si$ kon cert Aka de mic kiej Or kie stry Sym fo nicz -
nej pod dy rek cj" Mi cha #a Klau zy z udzia #em so -
list ki Ma# go rza ty Wa siu cio nek (skrzyp ce), pod czas
któ re go wy ko na ne zo sta #y Kon cert skrzyp co wy D -
-dur Pio tra Czaj kow skie go i su ita Ro meo i Ju lia Ser -
giu sza Pro ko fie wa.

!W Mu zeum Hi sto rii Ka to wic od by #a si$ wy -
sta wa „Imio na ma lar stwa” au tor stwa Ire ny Iza -
be li Ima% skiej.

! „Bi blia. 500 lat Re for ma cji” – pod ta kim ty -
tu #em zor ga ni zo wa #y wy sta w$ pa ra fia ewan ge lic -
ko -au gs bur ska w Cho rzo wie oraz Mu zeum w Cho -
rzo wie.

! Pod ha s#em „Mu zycz ne de dy ka cje na sze -
mu mia stu” w 150-le cie Mia sta Ka to wi ce In sty -
tu cja Pro mo cji i Upo wszech nia nia Mu zy ki „Si -

Pod pa tro na tem „(l$ ska”

Pra co wi ta idyl la

Mu zeum w Gli wi cach za pra sza w na stro jo w"
i nie zwy kle ma low ni cz" po dró#. W Wil li Ca ro pre -
zen to wa na jest wy sta wa Pej za! #l$ ski w gra fi ce
i ry sun ku Ern sta Wil hel ma Knip pe la i Car la Rie -
de na w zbio rach Mu zeum w Gli wi cach. Mo# na zo -
ba czy$ 67 wy bra nych dzie% Ern sta Wil hel ma
Knip pe la, jed ne go z naj wy bit niej szych re pre zen -
tan tów Szko %y Ko war skiej, pre kur so ra przed sta -
wie& 'l" skie go pej za #u in du strial ne go. Zgro ma dzo -
ne li to gra fie i ry sun ki, któ re two rzy% wspól nie
z uta len to wa nym gra fi kiem, Car lem Rie de nem,
two rz" barw n" opo wie'$ o re gio nie z po %o -
wy XIX stu le cia. 

Ernst Wil helm Knip pel (1811 – 1900) to twór -
ca ro dzi my, ko ja rzo ny ze (l" skiem. Ten wy bit ny
ar ty sta ni gdy po za (l"sk nie wy je cha% – nie stu dio -
wa% w aka de mii, a wie dz) i warsz tat za wdzi) cza%
prak ty ce w pra cow ni Tit te la, ne sto ra Szko %y Ko -
war skiej. Syn pie ka rza z ma %ej miej sco wo 'ci (cie -
gny w po bli #u Ko war, po 'mier ci oj ca zo sta% przez
star sze go bra ta skie ro wa ny do tzw. ter mi nu, gdy#
gra fi ka w re aliach i ra mach Szko %y Ko war skiej by -
%a przede wszyst kim rze mio s%em. Za mi %o wa nie i ta -
lent, do strze #o ne w ro dzi nie, za de cy do wa %y o ka -
rie rze za wo do wej osi" ga nej eta pa mi, ma j" cej
pod sta w) w prak ty ce. Spo tka nie z Car lem Rie de -
nem (1802-1852), bar dzo uta len to wa nym gra fi kiem,
prze s" dzi %o o po wsta niu spó% ki gra ficz no -wy daw -
ni czej zna nej ja ko Rie den & Knip pel z Ko war.

Cen tral na gru pa pre zen to wa nych w Wil li Ca -
ro prac to przed sta wie nia Gli wic. Wpraw dzie Opo -
le by %o sto li c" re jen cji, ale Gli wi ce, %" cz"c daw -
ne tra dy cje miej skie z in ten syw n" in du stria li za cj"
sta %y si) zna cz" cym o'rod kiem prze my s%o wym. To
tu po wsta% pierw szy na kon ty nen cie eu ro pej skim
Wiel ki Piec opa la ny kok sem – wy ko rzy sty wa ny

w Kró lew skiej Od lew ni *e la za. Oby dwaj ar ty 'ci
wie lo krot nie przed sta wia li t) naj star sz" gli wic k"
hu t), b) d" c" wzo rem dla in nych, jej kla sy cy zu j" -
c", oszcz)d n" w de ta lach i mo nu men tal n" w for -
mie bry %) za pro jek to wa n" przez Jo han ne sa Frie -
dri cha Wed din ga. Cho$ g%ów n" pa sj" Knip pe la
i Rie de na by %a ar chi tek tu ra wpi sa na w kra jo braz,
uwa g) na gra fi kach i ry sun kach zwra ca tak #e pre -
cy zyj ne od da nie ty pów ludz kich – po sta ci na le #" -
cych do ró# nych sfer i warstw spo %ecz nych,
miesz ka& ców miast, mia ste czek i wsi, co sa mo
w so bie sta no wi cie ka we stu dium epo ki.

Ku ra to rem wy sta wy jest Jo lan ta Wnuk. Eks po -
zy cj) mo# na ogl" da$ do 23 sierp nia 2015 ro ku.

Mu ze al ne wy da rze nie ro ku 2014

Uro czy sto'$ wr) cze nia na gród od by %a si)
w Zam ku ksi" #"t Su% kow skich w Biel sku -Bia %ej.
Do na gro dy za 2014 rok 21 in sty tu cji zg%o si %o 49
przed si) wzi)$ w 4 ka te go riach: wy sta wy (24
zg%o sze nia), pu bli ka cje ksi"# ko we (9 zg%o sze&), do -
ko na nia z za kre su ini cja tyw edu ka cyj nych oraz po -
pu la ry za cji dzie dzic twa kul tu ro we go (11 zg%o sze&),
do ko na nia z za kre su kon ser wa cji (5 zg%o sze&).

Ko mi sja kon kur so wa na gro dzi %a na st) pu j" ce
wy da rze nia:

Ka te go ria WY STA WY
Na gro dy:
• Mu zeum Gór nic twa W) glo we go w Za brzu

za wy sta w) „Nie zwy k%a hi sto ria. Ko pal nia Kró -
lo wa Lu iza w la tach 1791-1998”;

• Mu zeum Po wsta& (l" skich w (wi) to ch%o wi -
cach za wy sta w) „Wy sta wa sta %a po 'wi) co na Po -
wsta niom (l" skim i ple bi scy to wi”.

Wy ró# nie nia:
• Mu zeum Miej skie w Ty chach za wy sta w)

„Z za ka mar ków szu flad, z za ka mar ków pa mi) ci.
Wy sta wa pa mi" tek ro dzin nych ty szan”;

• Mu zeum „Gór no 'l" ski Park Et no gra ficz ny
w Cho rzo wie” za wy sta w) „M%y ny wod ne nad Li -
swar t" i Pan ków k"”;

• Mu zeum Hi sto rii Ka to wic za wy sta w) „W%a -
dy s%aw Sko czy las – mistrz Paw %a Stel le ra”.

Ka te go ria PU BLI KA CJE KSI+* KO WE
Na gro dy:
• Mu zeum Hi sto rii Ka to wic za pu bli ka cj): Ur -

szu la Rze wi czok: „D"b. Dzie je dziel ni cy Ka to wic”;
• Mu zeum w Tar now skich Gó rach za pu bli ka -

cj): Zo fia Krzy kow ska: „Zo ba czy$ nie wi dzial ne.
Za byt ki sztu ki sa kral nej w po wie cie tar no gór skim”.

Wy ró# nie nia:
• Mu zeum Miej skie w *o rach za pu bli ka cj): „Ex

Afri ca sem per ali qu id no vi. T. I -III.” w ra mach se -
rii wy daw ni czej „Pol skie po zna wa nie 'wia ta”;

• Mu zeum (l" ska Cie szy& skie go w Cie szy nie
za pu bli ka cj): Zbi gniew Szcze pa nek „Cie szyn.
Mia sto nad Ol z"”;

• Mu zeum (l" skie w Ka to wi cach za pu bli ka -
cj): „Te atra lium. Ma lar stwo, li te ra tu ra, te atr”
pod re dak cj" Dag ma ry Sta nosz.

Ka te go ria DO KO NA NIA Z ZA KRE SU INI -
CJA TYW EDU KA CYJ NYCH ORAZ PO PU -
LA RY ZA CJI DZIE DZIC TWA KUL TU RO WE -
GO (w tym wy daw nic twa mul ti me dial ne)

Na gro dy:
• Mu zeum w Gli wi cach za pro jekt edu ka cyj ny

„Ch%o piec z Gli wic”;
• Mu zeum Cz) sto chow skie za pro jekt edu ka -

cyj ny „Mo der ni za cja eks po zy cji „in si tu” w re -
„Prósz ków” – pa no ra ma, li to gra fia ko lo ro wa -

na, ze zbio rów Mu zeum w Gli wi cach
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le sia”, Miej ski Dom Kul tu ry „Ko szut ka” i Ze spó! Pa" -

stwo wych Szkó! Mu zycz nych im. Woj cie cha Ki la ra

zor ga ni zo wa li kon cert, w któ rym wy st# pi li Or kie stra

Ka me ral na POSM II ST. im. K. Szy ma now skie go

pod dy rek cj# Ja na Sta" czy ka oraz so li $ci: wio lon cze -

li $ci Szy mon Szo pa i Na ta lia Tu masz, skrzy pek 

Mi cha! Or lik, gi ta rzy sta B!a %ej Sud ni ko wicz, któ rzy

wy ko na li utwo ry Vi val die go oraz m!o dych kom po zy -

to rów – stu den tów Aka de mii Mu zycz nej w Ka to wi -

cach: Vi ta li, Jur czy ka, Tan sma na, Mich no, Ko szew -

skie go i Gruc ki. 

!W Mu zeum Gór no $l# skim w By to miu od by !a si&
wy sta wa „Od kryw cy skar bów. Ar che olo gia Gór ne go 'l# -
ska”.

!W Bi blio te ce 'l# skiej kon cer to wa li pia ni $ci Szcze -

pan Ko" cza! i (u kasz Trep czy" ski – ab sol wen ci ka to -

wic kiej Aka de mii Mu zycz nej, lau re aci wie lu kon kur sów

pia ni stycz nych, wy st& pu j# cy na licz nych sce nach sal kon -

cer to wych Eu ro py.

! Sto wa rzy sze nie Pa mi& ci Ar mii Kra jo wej by !o or -

ga ni za to rem wo je wódz kich ob cho dów 70. Rocz ni cy za -

ko" cze nia II woj ny $wia to wej w Eu ro pie, któ re od by -

!y si& pod Po mni kiem )o! nie rza Pol skie go w Ka to wi cach.

!Or kie stra ba ro ko wa „Ar te Dei Su ona to ri” z udzia -

!em kla we sy ni sty Mar ci na 'wi#t kie wi cza wy st# pi !a
pod czas VIII 'l# skie go Fe sti wa lu Ba chow skie go, zor -

ga ni zo wa ne go przez IU iPM „Si le sia” oraz Mia sto Ka -

to wi ce i Aka de mi& Mu zycz n# w Ka to wi cach.

!W ra mach Fe sti wa lu Ju bi le uszo we go Ope ra 'la -

ska w By to miu wzno wi !a ope r& „Man ru” Igna ce go Ja -

na Pa de rew skie go.

! Miej ska Ga le ria Sztu ki w Cho rzo wie by !a or ga -

ni za to rem wy sta wy pla ka tów au tor stwa Ta de usza Gra -

bow skie go. 

!W ka to wic kim ki nie „Ko smos” od by! si& po kaz fil -

mu „Irek” w re ali za cji Woj cie cha Wi kar ka. 

! O sta tu sie dzien ni ka rza w re gio nie, zja wi sku

mar gi na li za cji re gio nal nych me diów i ko mer cja li za cji

roz ma wia no pod czas de ba ty zor ga ni zo wa nej przez

LI BR* i Bi blio te k& 'l# sk# z udzia !em prof. Ka ta rzy ny

Po pio !ek, prof. Kry sty ny Dok to ro wicz i Be aty Netz. 

! Mu zeum 'l# skie w Ka to wi cach za pra sza !o
na wer ni sa% „Owo ce raj skie go drze wa, czy li co wi dzie li

Fi no wie”.

! Z ko lei na spo tka nie z fo to gra fi# Krzysz to fa

Szla py za pra sza! Zwi# zek Pol skich Ar ty stów Fo to -

gra fi ków Okr&g 'l# ski oraz Pla net Ci ne ma w Ka to -

wi cach. 

! Miej ski Dom Kul tu ry „Po !u dnie” w Ka to wi cach,

fi lia Pod le sie przy go to wa! wy sta w& ma lar stwa Paw !a Sy -

now ca i je go pod opiecz nych.

! Fo to gra fie Zbi gnie wa Pod sia d!y mo% na by !o
ogl# da+ w Mu zeum 'l# skim na wy sta wie pt. „Igrzy -

sko Bo %e”.

! Za rz#d Od dzia !u Ka to wic kie go Pol skie go To wa -

rzy stwa Ewan ge lic kie go wraz z Pa ra fi# Ewan ge lic ko -

-Au gs bur sk# w Ka to wi cach by li or ga ni za to ra mi spo -

tka nia, pod czas któ re go od czyt pt. „Zwi# zek 'l# skich

Kó! 'pie wa czych – ko rze nie a rze czy wi sto$+” przed sta -

wi! prze wod ni cz# cy 'l# skie go Zwi#z ku Chó rów i Or -

kiestr Ro man Wa rze cha. 

!Pro mo cja to mi ku na pi sa ne go po $l# sku pt. Mo dre
Ajn far ty au tor stwa Kry stia na Ga !usz ki oraz wy sta wa

ma lar stwa Pio tra Pi la wy od by !y si& w Pol skim Ra diu

Ka to wi ce.

! Zwi# zek Pol skich Ar ty stów Fo to gra fi ków Okr&g
'l# ski oraz Pla net Ci ne ma by li or ga ni za to ra mi wy sta -

wy fo to gra fii i pt. „dia log” Be aty Brz# ka lik i Be aty Men -

drek -Mi kul skiej. 

zer wa cie Ar che olo gicz nym w Cz! sto cho wie – Ra -
ko wie”

Wy ró" nie nia:
• Mu zeum #l$ skie w Ka to wi cach za pro jekt edu -

ka cyj no -po pu la ry za tor ski „Kto "yw bie "y do wie -
"y” – cykl je sien nych spo tka% ple ne ro wych dla do -
ro s&ych i dla dzie ci;

• Mu zeum Zam ko we w Pszczy nie za pro jekt
edu ka cyj ny „Otwar te pra cow nie kon ser wa tor -
skie. Mu ze al ne warsz ta ty kon ser wa tor sko -ar ty -
stycz ne dla dzie ci i m&o dzie "y pro wa dzo ne przez
Dzia& Kon ser wa cji w Mu zeum i Staj niach Ksi$ -
"! cych w Pszczy nie”;

• Mu zeum Gór no 'l$ skie w By to miu za pro jekt
edu ka cyj ny „MU Zeum MU Zycz nie”.

Ka te go ria DO KO NA NIA Z ZA KRE SU KON -
SER WA CJI

Na gro dy:
• Mu zeum „Gór no 'l$ ski Park Et no gra ficz ny

w Cho rzo wie” za pro jekt „Kon ser wa cja oleo dru -
ku z przed sta wie niem Mat ki Bo skiej Ko de% skiej
wraz z wy da rze nia mi to wa rzy sz$ cy mi”;

• Mu zeum Hi sto rycz ne w Biel sku -Bia &ej za pro -
jekt „Re mont ele wa cji we wn!trz nej oraz za da sze -
nie dzie dzi% ca Zam ku Ksi$ "$t Su& kow skich”.

Wy ró" nie nia:
• Mu zeum w Gli wi cach za pro jekt „Kon ser wa -

cja zbroi ja po% skich ze zbio rów Mu zeum w Gli -
wi cach”;

• Mu zeum w Ra ci bo rzu za pro jekt „Kon ser wa -
cja za byt ko wych ze ga rów 'cien nych ze zbio rów
Mu zeum w Ra ci bo rzu”;

• Mu zeum „Gór no 'l$ ski Park Et no gra ficz ny
w Cho rzo wie” za pro jekt „Re mont i kon ser wa cja
m&y na wod ne go i m&y na wia tro we go ze zbio rów
Mu zeum „Gór no 'l$ ski Park Et no gra ficz ny w Cho -
rzo wie”.

Ar cy dzie !o w Mu zeum 'l# skim

Mu zeum #l$ skie wzbo ga ci &o si! o no we ar cy -
dzie &o – ob raz Al fon sa Du ni na Bor kow skie go, któ -
ry wzbo ga ci & 'l$ sk$ ko lek cj! ma lar stwa pol skie -
go. By &o to mo" li we dzi! ki uzy ska ne mu gran to wi
Mi ni stra Kul tu ry i Dzie dzic twa Na ro do we go.
Dzie &o Ko zak w ste pie Al fon sa Du nin Bor kow skie -
go, za po mnia ne go, a jed no cze 'nie wy bit ne go ar -
ty sty, uzu pe& nia jed n$ z naj bar dziej re pre zen ta tyw -
nych ko lek cji ma lar stwa pol skie go w kra ju.

Przez wie le lat twór czo'( ar ty sty wy wo dz$ ce -
go si! z kla sy mi strzow skiej Ja na Ma tej ki by &a nie -
zna na, a wi!k szo'( je go do rob ku za gi n! &a
na wscho dzie. Do pie ro dzi! ki wy sta wie Ar ty !ci ze
szko "y Ja na Ma tej ki, zor ga ni zo wa nej przez Mu -

zeum #l$ skie w 2004 ro ku, dzie &a te go ma la rza
po raz pierw szy po woj nie zo sta &y za pre zen to wa -
ne na eks po zy cji mu ze al nej. W pol skich ko lek cjach
znaj du j$ si! za le d wie czte ry pra ce olej ne ar ty sty,
w tym dwie w zbio rach Mu zeum #l$ skie go w Ka -
to wi cach. 

Jest to ju" czwar ta do ta cja z Mi ni ster stwa Kul -
tu ry i Dzie dzic twa Na ro do we go z pro gra mu
„Ko lek cje mu ze al ne” przy zna na Mu zeum #l$ -
skie mu. 

Al fons Du nin Bor kow ski (1850–1918) – ar ty -
sta ma larz, ab sol went war szaw skiej Kla sy Ry sun -
ko wej, gdzie uczy& si! pod kie run kiem Woj cie cha
Ger so na i Alek san dra Ka mi% skie go, oraz Szko &y
Sztuk Pi!k nych w Kra ko wie, w któ rej stu dio wa&
u W&a dy s&a wa )uszcz kie wi cza i Le opol da Lo ef -
fle ra, a od 1882 ro ku u Ja na Ma tej ki. Ju" w cza -
sie stu diów po ka zy wa& swe pra ce w kra kow skim
To wa rzy stwie Przy ja ció& Sztuk Pi!k nych, w war -
szaw skim Sa lo nie Kry wul ta, a pó* niej tak "e
w To wa rzy stwie Za ch! ty w War sza wie oraz we
Lwo wie. Ma lo wa& przede wszyst kim sce ny ro dza -
jo we (Przy ku fel ku, Cho ra #o na, U wo do po ju), ba -
ta li stycz ne (Bi twa pod Cud no wem, Epi zod z ro -
ku 1863) i my 'liw skie (Po lo wa nie na nied$ wie dzia,
Po "ów ryb na o!cie%). 

„Ogród nie wi ni# tek” w Szo pie ni cach

Za spra w$ Bro war Fac to ry Cen trum, Fun da cji
Eko -Art Si le sia i Ga le rii Szyb Wil son Ka to wi -
ce – Szo pie ni ce by &y 'wiad kiem nie zwy k&e go wy -
da rze nia ar ty stycz ne go. 

Przy uli cy ks. bpa Bed no rza 2a -6, za pre zen to -
wa no in sta la cj! Syl we stra Am bro zia ka pt. Ogród
nie wi ni$ tek”. 

„Ogród nie wi ni$ tek”  to pro jekt o nie ba ga tel nym
zna cze niu dla roz wo ju sztu ki wspó& cze snej w Pol -
sce, któ ry za k&a da stwo rze nie in sta la cji rze* biar -
skiej umiej sco wio nej w prze strze ni pu blicz nej
(na te re nie daw ne go za byt ko we go Bro wa ru Mo -
kr skich w Ka to wi cach -Szo pie ni cach). Na „Ogród”

sk&a da j$ si! dwa dzie 'cia dwie rze* by wy ko na ne
z bar wio nej "y wi cy epok sy do wej, w kon wen cji
cha rak te ry stycz nej dla au to ra. 

Kre so wia nie w Ty chach

„Ze Lwo wa, Sta ni s&a wo wa, Dro ho by cza, Stry -
ja... Kre so wia nie w Ty chach” to ty tu& no wej wy -
sta wy, któ r$ mo" na ogl$ da( w ty skim Sta rym Ma -
gi stra cie Na eks po zy cji po ka za ne zo sta n$ zdj! cia,
do ku men ty, pa mi$t ki prze cho wy wa ne w ar chi wach
ro dzin Kre so wian oraz w zbio rach Mu zeum.

Au tor k$ sce na riu sza wy sta wy jest Agniesz ka
Ocie pa -We iss.

Amel ka w Ate neum

„Amel ka, Bóbr i Król na da chu” to ty tu& naj now -
szej in sce ni za cji przy go to wa nej przez #l$ ski Te -
atr Lal ki i Ak to ra „Ate neum”.

Tekst wy bit ne go nie miec kie go dra ma to pi sa rza,
Tan kre da Dor sta (zna ne go przede wszyst kim
z twór czo 'ci dla do ro s&ych), to po etyc ka ba'% ini -
cja cyj na po wsta &a z in spi ra cji baj ka mi nad re% ski -
mi Cle men sa von Bren ta no. Uni wer sal na hi sto ria
po ru sza j$ ca mi! dzy in ny mi te mat przy ja* ni i "ycz -
li wo 'ci opo wia da o przy go dach ma &ej dziew czyn -
ki, któ ra pod czas wy pra wy przez ma gicz ny Szep -
cz$ cy Las po ko na( mu si mnó stwo nie bez piecz nych
prze szkód, a rów no cze 'nie od kry wa pod sta wo we
praw dy o so bie i ota cza j$ cym j$ 'wie cie.

Sztu k! w t&u ma cze niu Jac ka St. Bu ra sa wy re -
"y se ro wa& Lech Choj nac ki, sce no gra fi! za pro jek -
to wa &a An na Cha daj, mu zy ka jest dzie &em Ro ber -
ta Ka na ana, a cho re ogra fia Ewe li ny Ci szew skiej. 

Kre so wian ka w bia "ej chu !cie na g"o wie
i w czar nej suk ni, Ty chy 1965 r. 

Nagrod& odbieraj' Andrzej So!nierz – dyrektor
GPE i Damian Adamczyk – autor wystawy.

To
 m

as
z (

ak
/B

PP
o c

z'
 te

k 
fo

r m
u l

a r
za

Fo
t. 

An
 dr

ze
j C

zy
 #e

w s
ki

 ze
 zb

io
 ró

w 
M

M
Ty

 ch
y.



78

BIELSKO-BIA!A

Je
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Zb!d ne pod sko ki
Ma! go rza ta Siu da by !a cu dow nym dziec -

kiem biel skiej kul tu ry. Gdy j" po zna !em, mia -
!a 14 lat i ze znaw stwem pro wa dzi !a pre lek -
cje fil mo we w DKF „Ko gu cik” pod kie run kiem
swe go le gen dar ne go ju# mi strza An drze ja
Dut ki. Pó$ niej uko% czy !a stu dia w ka to wic kim
U& oraz re #y se ri' w Aka de mii Te atral nej
w War sza wie. Jej do bry cha rak ter, brak par -
cia na szk!o i ak cep ta cji szczu rze go wy (ci gu
spo wo do wa!, #e po stu diach nie do cze ka !a si'
wie lu re ali za cji. Na szcz' (cie w ostat nich
mie si" cach swój ta lent za czy na ujaw nia)
na be skidz kich sce nach. Pó! ro ku te mu zre ali -
zo wa !a „Na ta sz'” wg tek stów Ja ro s!a wy
Pu li no wicz w Te atrze Pol skim w Biel sku -
-Bia !ej, a 31 ma ja br. „Pan n' Ju li' (pan n' #u -
-li)” Au gu sta Strind ber ga na de skach Sce ny
Pol skiej Te atru Cie szy% skie go. Dyr. TC Ka rol
Susz ka ja ko bo daj pierw szy po zna! si' na jej
ta len cie, gdy# ju# pa r' lat te mu za pro si!
do re ali za cji sztu ki Mi ro Ga vra na „Cze chow
To! sto jo wi po wie dzia! #e gnam”. 

Biel ska re #y ser ka nie ma nad mier nie roz -
bu cha nej po trze by, aby po pra wia) kla sy ków.
Ow szem do „Pan ny Ju lii (pan ny #u -li)” do -
da !a sym bo licz no -eks pre syj ny pro log i epi log
z!o #o ny z ta% ca wspó! cze sne go (tan cerz
Mar cin Ka le ta). Wpro wa dzi !a nie po ko j" c" eks -
pre sjo ni stycz n" sce no gra fi' i no wo cze sn"
kuch ni', ale w sfe rze tek stu, ko stiu mów i gry
ak tor skiej po zo sta !a wier na Strind ber go wi.
Ow szem z jed no ak tów ki zro bi !a spek takl dwu -
cz' (cio wy. Po ka za !a wi' cej cia !a i lu bie# nych
za cho wa%, ni# prak ty ko wa no w te atrach po -
nad sto lat te mu. W po rów na niu jed nak z tym,
cze go do (wiad cza my na co dzie% na wspó! cze -
snych sce nach i ekra nach, jest to tyl ko nie win -
na za ba wa mi lu si% skich w dok to ra, w do dat -
ku pod ko cy kiem. Dzi' ki te mu kil ka scen
„roz bie ra nych” zro bi !o wi'k sze wra #e nie.
Zna ko mi ta by !a zw!asz cza pierw sza sce -
na dru giej cz' (ci, w któ rej zmal tre to wa -
na ostrym sek sem Pan na Ju lia le #y w de za bi -
lu „bez #y cia” na biur ku. Po dej rze wam
zresz t", #e to dla tej ka pi tal nej sce ny Ma! go -
rza ta Siu da wpro wa dzi !a do spek ta klu
prze rw'. 

Re #y ser ka rów nie zna ko mi cie po pro wa dzi -
!a ak to rów do in ter pre ta cyj ne go suk ce su.
Strind ber gow skie ro le nie na le #" do !a twych,
gdy# dwój ka g!ów nych bo ha te rów mu si dys -
po no wa) spo r" ska l" emo cji do wy ra #e nia
in stynk tu pa no wa nia, de ner wu j" cej me lan cho -
lii i ser wi li stycz nych l' ków. Zmia ny po staw
po sta ci od do mi nu j" cej po nie wol ni cz" i od -
wrot nie mu sz" si' od by wa) za rów no z kon se -
kwen cj", jak i ryt micz n" dy na mi k". &wiet nie
wy ko na! to trud ne za da nie zw!asz cza To masz
K!ap tocz (s!u #" cy Je an), któ ry w rów nym
stop niu wspa nia le ujaw nia! sk!on no (ci sa dy -
stycz ne, lo kaj skie ma rze nia czy wier no pod da% -
cz" s!u #al czo(). Po cz"t ko wo wy da wa !o mi si',
#e Jo an na Li twin w ro li Pan ny Ju lii jest mo -
men ta mi na zbyt hi ste rycz na. U(wia do mi !em
so bie jed nak, #e prze cie# roz pi ta ary sto krat -
ka tak w!a (nie po win na wy gl" da)! 

Po sta) ku char ki Kry sty ny (kre acja Ma! go -
rza ty Pi kus) – w kon tek (cie dra ma tycz nych za -
cho wa% bo ha te rów, któ rzy usi !u j" zmie ni) swój
(wiat – re pre zen tu je od wiecz ny po rz" dek.
Ma! go rza ta Pi kus (wiet nie pod kre (la !a tra gizm
bo ha te rów wy nio s!ym dy stan sem do ich pra -
gnie% i po czy na%. Ca !" so b" ujaw nia !a, #e wy -
#ej tyl nej cz' (ci cia !a nie pod sko cz"… 

Los jest tra gicz ny i nie mo# na go zmie ni).
Je ste (my al bo pod da ni cho ro bli we mu li bi -
do do mi nan di al bo pod !e mu ser wi li zmo wi. Nie
dla nas wol no() pod wie lo barw nym s!o% cem
po !u dnia. By !em zdu mio ny, #e na Sce nie Pol -
skiej zo ba czy !em tak (wiet ny spek takl, w do -
dat ku zre ali zo wa ny przez nie wia st', któ r" znam
od dziec ka. 

JAN PI CHE TA

! 6 ma ja m!o dy biel ski twór ca Ka rol Ko mo -
row ski wy g!o si! w BWA wy k!ad pt. „Fo to gra fia
po In ter ne cie”. 

! 7 i 8 ma ja Ka te dra Li te ra tu ry i Kul tu ry Pol -
skiej ATH zor ga ni zo wa !a mi" dzy na ro do w# kon -
fe ren cj" li te ra tu ro znaw cz# „Dys kur sy Mi !o sza.
Dys kur sy o Mi !o szu”. 

! 16 ma ja w Ki nie Stu dio od by! si"VII Biel ski
Fe sti wal Fil mo wy „Film Fo to Mul ti me dia” 2015”. 

! Od 18 do 22 ma ja w Cie szy nie, Biel sku -Bia -
!ej i Ka to wi cach od by! si" fe sti wal or ga ni zo wa -
ny przez Klub Ga ja „Eko dzie !o 2015”. 

! 22 ma ja w Te atrze Pol skim od by! si" kon -
cert pro mu j# cy p!y t" biel skie go ze spo !u Ana shim,
wy ró$ nio ne go w kon kur sie Ra dio wej Trój ki
„No wa Tra dy cja”. 

! 22 ma ja w cie szy% skich i biel skich pla ców -
kach kul tu ry od by !a si" „Noc Mu ze ów” 

! 27 ma ja w DK W!ók nia rzy od by! si" IV Biel -
ski Kon kurs Sa ty rycz ny „Wrzu& na luz”.

! 29 i 30 ma ja w Biel sku -Bia !ej od by!
si" XVI Be skidz ki Fe sti wal Na uki i Sztu ki. 

! Z oka zji XIII Fe sti wa lu A. Vi val die go
w biel skich ko 'cio !ach i Te atrze Pol skim wy st" -
po wa !a w ma ju Or kie stra im. Te le man na ze
skrzyp kiem Pio trem Sa dow skim.

! W ma ju w Ga le rii Wzgó rze od by !y si" pro -
jek cje fil mów R. Po la% skie go w ra mach cy klu pn.
Biel skie Ki no Nie za le$ ne „Bi Ki Ni”. 

! Do 19 czerw ca po trwa w Ga le rii Aka de mic -
kiej ATH wy sta wa prac fo to gra ficz nych kon kur -
su im. Fran cisz ka Dzi dy „(wiat wo kó! nas”. 

Ko cha my na szych ar ty stów!

A! 105 twór ców zrze szo nych w Okr" gu
Biel skim Zwi#z ku Pol skich Ar ty stów Pla sty -
ków do 21 czerw ca pre zen to wa$ b" dzie swe
pra ce na wy sta wie pn. „Ko chaj my na szych ar -
ty stów” w sa lach Ga le rii Biel skiej BWA. Eks -
po zy cj" otwar to z oka zji 70-le cia ist nie nia
zwi#z ku pla sty ków w Biel sku i Bia %ej. Pra ce
do ty cz# ró! no rod nej te ma ty ki i re pre zen tu j#
wi"k szo&$ tech nik ar ty stycz nych. W sa li gór -
nej do mi nu j# ma lar stwo, ce ra mi ka, rze' ba,
obiek ty, in sta la cje, fil my ani mo wa ne ar ty stów
Stu dia Fil mów Ry sun ko wych, a tak !e do ku -
men ta cja prac kon ser wa tor skich za byt ków sa -
kral nych. W sa li dol nej eks po no wa ne s#
g%ów nie pra ce wy ko na ne na pa pie rze. S# to za -
rów no ry sun ki i ma lar stwo (dzie %a uni ka to we,
ist nie j# ce w jed nym eg zem pla rzu), jak i pra -
ce gra ficz ne, po wie la ne z ma try cy lub wy dru -
ki kom pu te ro we. Mo! na tu obej rze$ tak !e
fo to gra fie i pro jek ty gra ficz ne oraz pra ce wy -
ko rzy stu j# ce szk%o.

Uzu pe% nie niem wy sta wy jest pre zen ta cja ar -
chi wal nych zdj"$ z !y cia biel skie go &ro do wi -
ska ar ty stycz ne go au tor stwa Bog da na Ziar ki
i Jac ka Gra bow skie go. Eks po zy cji g%ów nej to -
wa rzy szy wy sta wa prac jed nej z naj star -
szych przed sta wi cie lek biel skie go ZPAP
Ja ni ny Wi cie jew skiej -Po cho pie( w klu bo ka -
wiar ni „Akwa rium”. Pre zen to wa ne pra ce zo -
sta %y za ku pio ne do Ko lek cji Sztu ki Ga le rii
Biel skiej BWA w 2014 r. ze &rod ków fi nan -
so wych mi ni stra kul tu ry i dzie dzic twa na ro -
do we go. Z oka zji 70-le cia po wsta nia od -
dzia %u zwi#z ku w sto li cy Be ski dów Okr"g
Biel ski ZPAP, Ga le ria Biel ska BWA i Mu zeum
Hi sto rycz ne w Biel sku -Bia %ej wy da %y w na -
k%a dzie 600 eg zem pla rzy al bum pn. „70 lat
obec no &ci Zwi#z ku Pol skich Ar ty stów Pla sty -
ków w Biel sku -Bia %ej. 1945–2015”. Al bum za -

wie ra tek sty do ty cz# ce hi sto rii &ro do wi ska
pla stycz ne go re gio nu, spis wszyst kich cz%on -
ków zwi#z ku w mi nio nych la tach oraz no ty
bio gra ficz ne, por tre ty i re pro duk cje prac 200
ar ty stów. Ka ta log pod re dak cj# Te re sy Du dek -
-Bu ja rek, Aga ty Smal cerz, Kry sty ny Stec
i Pio tra Wi s%y mie &ci zdj" cia ar chi wal ne i do -
ku men tal ne ze zbio rów ro dzin nych, pry wat -
nych oraz in sty tu cji kul tu ry. Au tor k# tek stów
pt. „Fe no men nie do po wtó rze nia. ZPAP Od -
dzia% w Biel sku i Biel sku -Bia %ej 1945–1977”
i „Prze rwa na to! sa mo&$. ZPAP Okr"g Biel -
sko -Bia %a 1977–1983, 1990–2014” jest hi sto -
ryk sztu ki, ku stosz Mu zeum Hi sto rycz ne go
w Biel sku -Bia %ej Te re sa Du dek -Bu ja rek.

Lep sze $y cie pod skar p#

W czerw cu Iza be la O% dak ko( czy ma lo wa -
nie mu ra lu pod skar p# przy ul. Par ty zan tów
w Biel sku -Bia %ej. Za pe% nia bar wa mi ca %# &cia -
n" o d%u go &ci po nad 60 m i wy so ko &ci 3,5 m. 

Jak twier dzi dyr. Ga le rii Biel skiej BWA
Aga ta Smal cerz, któ ra za pro si %a ar tyst k"
do udzia %u w pro jek cie „oB Braz Mia sta”, Iza -
be la O% dak, two rz#c pro jekt mu ra lu na &cia -
n" przy ru chli wej, prze lo to wej ar te rii mia sta
z po zo sta %o &cia mi biel skich fa bryk, po my &la -
%a o na sy ce niu go bo ga t# or na men ty k#, ko lo -
ra mi i opty mi zmem, nie przy pad ko wo ty tu %u -
j#c: „Sztu ka dla lep sze go !y cia”.

Bez obiek ty wu mi strza

4 czerw ca w Mo gun cji zmar% Kurt We ber.
Wy bit ny ope ra tor fil mo wy i re !y ser uro dzi%
si" 24 ma ja 1928 r. w Cie szy nie w ro dzi nie !y -
dow skiej. W cza sie II woj ny &wia to wej prze -
by wa% na wy gna niu w ZSRR. Po woj nie
uko( czy% %ódz k# „fil mów k"”, w któ rej pó' niej
wy k%a da%. Sta% za ka me r# tak zna nych fil mów
jak „Sal to” Ta de usza Kon wic kie go, „Lu dzie
z po ci# gu” Ka zi mie rza Kut za, „Ba za lu dzi
umar %ych” Cz. Pe tel skie go, „Mor der ca zo sta -
wia &lad” A. )ci bor -Ryl skie go” z ostat ni# ro -
l# Z. Cy bul skie go. W 1969 po an ty se mic kiej
par tyj nej na gon ce wy je cha% do NRF. Tam na -
dal zaj mo wa% si" fil mem. Twier dzi%, !e nie ma
szcz" &li wej emi gra cji i za wsze czu% si" cie szy -
nia kiem. Ma wia%, !e ope ra tor po wi nien mie$
wy obra' ni" jak Le onar do da Vin ci, si %" prze -
bi cia jak czo%g i umie j"t no&$ do sto so wa nia si"
do sy tu acji jak kur ty za na. 

Wer ni sa# wy sta wy „Ko chaj my na szych ar ty -
stów. 70 lat obec no (ci ZPAP w Biel sku -Bia !ej”,
Ga le ria Biel ska BWA, 15 ma ja 2015 r. Na zdj' ciu
od le wej ar ty (ci: Jo lan ta Her ma -Pa si% ska, Iwo -
na Pa stok, Piotr Cza dan kie wicz. 

Fo
t. 

K
rz

ys
z t

of
 M

or
 ci

 ne
k

Iza be la O! dak re ali zu je 60-me tro wy mu ral
pod skar p" przy ul. Par ty zan tów w Biel sku -Bia !ej. 
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! Za gra li: Fil har mo nia – Mar cin Wy ro stek,
Black Bird; Te atr from Po land – Wio sen ne Po -
go, Ma leo Reg gae Ro chers; MDK – Fi ve
O’Clock; Mu zycz na Me ta – W!o dzi mierz „Ki -
nior” Ki nior ski, OPK Gau de Ma ter – Ma ciej Go -
!" biow ski i Ale xan der Sher chen ko.

! Wy sta wy: MGS – Pra cow nia ksi!" ki, 27 Ple -
ner Miej ski Mi nia tu ra. Or na ment. Ini cja#, Kin -
ga No wak Ze nit; CPM – Ju sty na Adam czyk Ke -

ep your mo uth clo sed.
! W cy klu Mul ti me dia Sym po nia Gwiazd

w Fil har mo nii Cz" sto chow skiej wy st# pi !a Ju lian -
na Aw die je wa.

! W OKF spo tka nie z Je rzym K" dzio r#, w Bi -
blio te ce Pu blicz nej im. W. Bie ga$ skie go z Bar -

ba r# Ro siek, a w Od wa chu w cy klu Ale je – tu si$
dzie je! z Jac kiem Deh ne lem, Mar ci nem Wro$ -
skim oraz Prze mkiem Kos sa kow skim.

! 22 kwiet nia Ta de usz Ehr hardt -Or gie lew -
ski opo wia da! o jaz zie tra dy cyj nym w OPK
„Gau de Ma ter”.

! 9 ma ja w Te atrze im. A. Mic kie wi cza m!o -
dzie% pod kie run kiem Aga ty Ocho ty -Hu ty ry
przy go to wa !a sa lon po ezji Bo ni fa ce go Dy mar -
czy ka.

! 13 ma ja w OPK Gau de Ma ter od by !a si"
pro mo cja li stów Paw li kow skiej -Ja sno rzew skiej
Z To b! jed nym. Li sty Ma rii Paw li kow skiej -Ja sno -

rzew skiej i Ste fa na Ja sno rzew skie go w wy bo rze
i opra co wa niu El% bie ty Hur ni ko wej.

Pio sen ki z do brym tek stem

Gwiaz d! te go rocz ne go Fe sti wa lu im. Ka li ny
J" dru sik (24–25 kwiet nia) by #a Han na Ba na szak,
któ ra ch"t nie si" ga po tek sty Jo na sza Ko fty,
Je re mie go Przy bo ry, Jó ze fa Ba ra na, ale tak $e Ja -
na Ko cha now skie go, Bo le s#a wa Le %mia na, Ty -
mo te usza Kar po wi cza, Edwar da Sta chu ry, Zbi -
gnie wa Her ber ta czy Wi s#a wy Szym bor skiej.
Pod czas kon cer tu w Miej skim Do mu Kul tu ry to -
wa rzy szy li jej: An drzej Ma zu rek (in stru men ty
per ku syj ne), Ja cek Szwaj (for te pian), Zbi gniew
Wrom bel (kon tra bas) oraz Krzysz tof Przy by #o -
wicz (per ku sja).

Dzie& pó' niej Ba na szak prze wod ni czy #a ju -
ry, w któ rym za sie dli tak $e Ka ta rzy na Su ska -Za -
gór ska oraz Olek Kle pacz. To oni oce ni li 20 osób,
wy bra nych na pod sta wie prze s#a nej p#y ty przez
Ma ria na Flor ka, Krzysz to fa Nied' wiec kie go, Ry -
szar da Stroj ca oraz Ka ta rzy n" Su sk" -Za gór -
sk!. Zwy ci" $y #a Jo an na Smaj dor, stu dent ka
Wy dzia #u Jaz zu Aka de mii Mu zycz nej w Ka to -
wi cach, uczest nicz ka „The Vo ice of Po land”, dru -
gie miej sce za j" #a Da ria Za wia #ow (wy st" po wa -
#a ju$ w chór kach u Ma ry li Ro do wicz oraz
w pro gra mie „Mam Ta lent”), trze cie – Piotr Zu -
bek, pi"t na sto la tek, uczest nik „Bi twy na G#o sy”,
na gro dzo ny rów nie$ w ze sz#ym ro ku. Wy ró$ nio -
no tak $e: Ju sty n" Pan fi le wicz, Ja go d" Ró $yc k!,
Grze go rza Grun wal da, Bar ba r" Pio trow sk!
i Mag da le n" Sy posz. Do kon cer tu lau re atów za -
pro szo no rów nie$ naj m#od sze uczest nicz ki – Ju -
li" Ka mi& sk! i Na ta li" Ochma& sk!.

Pol sko&' emi gran tów

Te go rocz ny cykl Ale je – tu si! dzie je! roz po -
cz!# si" moc nym ak cen tem li te rac ko -te atral -
nym. 30 kwiet nia w Od wa chu od by #o si" spo tka -
nie z Ja nu szem Rud nic kim, zna nym cho( by
z dru ko wa nych w „Twór czo %ci” Li stów z Ham -
bur ga, gdzie au tor miesz ka od 1983 r. Na st"p -
nie w OPK „Gau de Ma ter” Woj tek Ko wal ski
przy go to wa# mo no dram 3"TAK, na pod sta wie
ksi! $ek go %cia, z któ rym po zna li si" na Fa -
mie, 3"TAK, M! ka kar to fla na i Za bi cie cze skie -
go psa.

G#ów n! ide! przed sta wie nia by #a pol sko%(,
pol sko%( za pa mi" ta na i za po mnia na, ukszta# to -
wa na przez hi sto ri", ale tak $e wspó# cze sno%(.
U Rud nic kie go emi gra cja za miast sen ty men ta -
li zmu uru cha mia po trze b" dys ku sji i kon fron ta -
cji – za miast zwy ci" stwa pod Grun wal dem jest
wi"c wy pra wa pod Mal bork i bo le sne po wsta -
nie war szaw skie. Jed nym z wy znacz ni ków to$ -
sa mo %ci oka zu je si" m! ka ziem nia cza na, któ ra
tak $e ze wzgl" du na trud n! nie miec k! wy mo w"
ob na $a je go od mien no%( – nie ro zu mie j! go ani
Tur cy, ani Niem cy. Ale na wet Po la cy na tar gu
zda j! si" by( ob cy – my %l! je dy nie o tym, by ko -

rzyst nie sprze da( krysz ta #y i de wo cjo na lia z Ja -
nem Paw #em II. 

W fi na le mo no dra mu Wojt ka Ko wal skie go,
ak to ra, ani ma to ra kul tu ry, sak so fo ni sty, po ja wi -
#a si" Pol ska ja ko sta ra ba ba, któ ra cier pi na roz -
wol nie nie, za twar dze nie, he mo ro idy…, cho( jak
za zna czy# obec ny na wi dow ni au tor by #a to re -
ak cja bo ha te ra na te le wi zyj ne re kla my, gdy do -
le gli wo %ci ga strycz ne i in ne scho rze nia, któ re
jesz cze nie daw no ucho dzi #y za ob sce nicz ne, za -
do mo wi #y si" w dys kur sie pu blicz nym i wy zna -
czy #y te ma ty po dej mo wa ne pod czas pro szo nych
obia dów.

Ko wal ski two rzy po sta( emi gran ta za po mo -
c! pro stych ge stów i re kwi zy tów – $e la zne go #ó$ -
ka, ko lo ro we go %wia t#a, ale przede wszyst kim gra
do sko na le wy ko rzy stu j!c swo je wa run ki fi -
zycz ne. Przy po mi na Szwej ka i kreu je po sta( emi -
gran ta we d#ug mo de lu pro stacz ka, któ re go in te -
lek tu al ne roz wa $a nia za dzi wia j! swo j! lo gi k!,
ob na $a j!c ko mu na #y i na uko wy j" zyk wspó# cze -
sno %ci – roz wa $a nia przy %miet ni ku na te mat kon -
tek stu uza sad nia j! ce go je go ist nie nie po pro stu
do sko na #e! Obec ny na spek ta klu Rud nic ki by# za -
chwy co ny…

Po gra ni cza Po &wia tow skiej

Pro jekt Ha# ka. Po #wia tow ska in art trwa ju$
dwa mie si! ce, ale week end 8–9 ma ja by# szcze -
gól ny z po wo du rocz ni cy uro dzin po et ki. Przed -
sta wi cie le w#adz oraz miesz ka& ców z#o $y li kwia -
ty pod ta bli c! wmu ro wa n! na %cia nie ka mie ni cy,
w któ rej uro dzi #a si" po et ka 9 ma ja 1935 r., ale
przede wszyst kim jej twór czo%( wy pe# ni #a uszy
i oczy cz" sto cho wian za po mo c! roz ma itych me -
diów – plan szy w wi try nach, g#o %ni ków w au to -
bu sach, in ter se mio tycz nych prze k#a dów.

W wi gi li" uro dzin OPK Gau de Ma ter przy go -
to wa #o wy sta w" cz" sto chow skich pla sty ków
Z ta kich ni tek uple cio ne jest cia $o, w któ rej udzia#
wzi" li ar ty %ci ró$ ni! cy si" wie kiem, do %wiad cze -
nia mi oraz pre zen to wa n! tech ni k!, m.in. Mar -
ta Frej, An to ni na Ja nus, Ur szu la )y ko -Ka tus,
Ewa Po wro' nik, Bar tosz Fr! czek, Ra fa# G#o wac -
ki, Ja cek Pa #u cha, W#a dy s#aw Ra tu si& ski, To mek
S" tow ski czy Ja cek Sztu ka.

Dzie& pó' niej od by# si" tu kon cert Po #wia tow -
ska w mu zy ce przy go to wa ny przez prof. Alek -
san dr" Na we, da le k! ku zyn k" po et ki (jej pra dzia -
dek by# bra tem dziad ka au tor ki Je stem Ju li%).
Kom po zy cje Krzysz to fa Grzesz cza ka, Da riu sza
Szan ki na, Je rze go Bau era, An drze ja Hun dzia ka
oraz Pio tra Her tla za pre zen to wa #y Ka ta rzy -
na Za j!c -Ca ban (so pran) oraz Agniesz ka Ma ków -
ka (mez zo so pran). Akom pa nio wa #a im na pia -
ni nie prof. Alek san dra Na we, a re cy to wa #a
Iza be la Po #o& ska. Pod czas kon cer tu za brzmia#
m.in. s#yn ny utwór za czy na j! cy si" od s#ów: „Ha -
li na Po %wia tow ska to jest po dob no cz#o wiek…”

W cza sie ta kie go week en du nie mo g#o za brak -
n!( fil mu i te atru. OKF „Ilu zja” za pro si# na prze -
gl!d fil mów o Ha li nie Po %wia tow skiej – Ha# ka,
T!t no, Jak nar ko tyk oraz Pta ku mo je go ser ca, mo -
im s% sia dem jest anio$, b! d! ko bie t%, a w Ra tu -
szu za pre zen to wa no film An ny Fe rens Er ra ta
do bio gra fii.

To wszyst ko uzu pe# nia #o s#o wo $y we, wspo -
mnie nia bra ta po et ki, Zbi gnie wa My gi, oraz jej
bio graf ki Ma rio li Pry zwan, au tor ki ksi!$ ki Ha# -
ka. Po #wia tow ska we wspo mnie niach i li stach,
z któ r! w Bi blio te ce Pu blicz nej im. W. Bie ga& -
skie go roz ma wia #a prof. El$ bie ta Hur nik.
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Tro ch$ smut ny ju bi le usz…

XXV Mi! dzy na ro do wy Fe sti wal Mu zy ki Sa -
kral nej Gau de Ma ter by$ nie co skrom niej szy ni&
za po wia da no. Nie od by $o si! „Et no*C”, w Cz! -
sto cho wie zor ga ni zo wa no je dy nie 6 kon cer tów
z za pla no wa nych 12, nie wy sta wio no rów nie&
prac Lesz ka M% dzi ka w alei Hen ry ka Sien kie -
wi cza. Przy czy n% by $y oczy wi #cie pie ni% dze.
G$ów ny or ga ni za tor, Sto wa rzy sze nie Przy ja ció$
Gau de Ma ter, po raz ko lej ny na rze ka$ na wy so -
ko#' do ta cji z Urz! du Mia sta, ale wy st% pie nie
dy rek tor fe sti wa lu, Ma$ go rza ty No wak, któ ra
przed kon cer tem fi na $o wym za su ge ro wa $a, &e by -
$o to mo &e ostat nie spo tka nie, ze lek try zo wa $o
wszyst kich. Czy to na praw d! ko niec? Mia sto de -
kla ru je go to wo#' dal szej wspó$ pra cy, cho' nie
do okre #la jej kszta$ tu…

Cz! sto chow skie kon cer ty zdo mi no wa $a mu zy -
ka wspó$ cze sna, roz brzmie wa j% ca przede wszyst -
kim na Ja snej Gó rze. Tu z oka zji 80. uro dzin Arvo
Pärta, kom po zy to ra mu zy ki sa kral nej z Es to nii,
za #pie wa$ kon tra te nor An dre as Scholl, któ ry
po przed nio wy st% pi$ na b$o nach ja sno gór skich
w 2011 ro ku, z to wa rzy sze niem Pol skie go Chó -
ru Ka me ral ne go „Scho la Can to rum Ge da nen -
sis” pod dy rek cj% Ja na (u ka szew skie go, ze spo -
$u Mor phing Cham ber Or che stra za $o &o ne go
przez al to wio li st! To ma sza Wa bi ca, ab sol wen ta
cz! sto chow skie go Ze spo $u Szkó$ Mu zycz nych
im. M.J. )e brow skie go. Na or ga nach gra$ An drzej
Bia$ ko, a na for te pia nie Ta mar Hal pe rin. Obec -
ny na kon cer cie ju bi lat otrzy ma$ w pre zen cie m.
in. ob raz W$a dy s$a wa Ra tu si* skie go oraz me dal
Ka ro li ny +cie gien ny, a okla skom zgro ma dzo nej
pu blicz no #ci nie by $o ko* ca.

Rów nie& w Ba zy li ce Ja sno gór skiej od by $a si!
in au gu ra cja li tur gicz na fe sti wa lu, pod czas któ -
rej mia $o miej sce pra wy ko na nie utwo ru Al do ny
Na wroc kiej „Mis sa pro Ma ria per so pra no, bas -
so, trom ba, or ga no e co ro mi sto”. Wzi! li w niej
udzia$ so li #ci: (u cja Sza blew ska -Bo rzy kow ska
(so pran), Piotr Pie ron (bas), To masz Wo, niak
(tr%b ka) i Mar cin Sów ka (or ga ny). Tu tak &e zor -
ga ni zo wa no kon cert fi na $o wy z mu zy k% Igo ra
Stra wi* skie go i Paw $a (u ka szew skie go (pra wy -
ko na nie III sym fo nii „Sym pho ny of An gels”),
w któ rym wy st% pi $a An na Mi ko $aj czyk -Nie wie -
dzia$ (so pran). Kon cer ty od by wa $y si! rów nie&
w in nych ko #cio $ach cz! sto chow skich – w ko #cie -
le ewan ge lic ko -au gs bur skim (kon cert mu zy -
ki XX wie ku), ko #cie le se mi na ryj nym (The
King’s Sin gers oraz Pa co Pea z to wa rzy sze niem
Ze spo $u +pie wa ków Mia sta Ka to wi ce „Ca me -
ra ta Si le sia”).

Cz! sto cho wa by $a te& miej scem pra wy ko na -
nia utwo rów chó ral nych, na gro dzo nych
w XI Mi! dzy na ro do wym Kon kur sie Kom po zy -
tor skim „Mu si ca Sa cra”. W tym ro ku ju ry
pod prze wod nic twem Ma ria na Bor kow skie go,
z Ja nem (u ka szew skim w sk$a dzie, przy zna $o na -
gro dy w ka te go rii chó ral nej (zwy ci! &y$ Ma rek
Ra czy* ski) oraz w ka te go rii or ga no wej (zwy ci! -
&y$ Fran ci sco José Car bo nell Ma tar re do na).

Oczy wi #cie, fe sti wal to nie tyl ko wy da rze nia
mu zycz ne. Cz! sto chow sk% pu blicz no#' za pro -
szo no tak &e na wy sta w! Aga ty Pa do$ -Cie cha -
now skiej „Dro ga, któ ra le czy” (roz wa &a nia
o dro dze krzy &o wej) w Sa li o. Kor dec kie go,
na spo tka nie z Lesz kiem M% dzi kiem, au to rem
te go rocz ne go pla ka tu oraz kon fe ren cj! „Klasz -
tor i mu zy ka od #re dnio wie cza do cza sów
wspó$ cze snych”. 

Wy da rze nia fe sti wa lo we zor ga ni zo wa no tak -
&e w Po zna niu, War sza wie, Byd gosz czy, Gda* -
sku, Msto wie, Wrzo so wej, Le #nio wie oraz Ko -
lo nii (Niem cy). Tu m.in. za brzmia$ cho ra$
gre go ria* ski, pie #ni po li fo nicz ne Gru zji, mu zy -
ka ze zbio rów ja sno gór skich oraz Mi ste rium Sta -
bat Ma ter W$od ka Paw li ka

Po zo sta je mie' na dzie j!, &e mi mo kon flik tu
Sto wa rzy sze nia Przy ja ció$ Gau de Ma ter i Urz! -
du Mia sta za po wie dzi dy rek tor Ma$ go rza ty
No wak nie spe$ ni% si!, a urz!d ni cy od po wie dzial -
ni za bu do wa nie pro gra mu kul tu ral ne go mia -
sta nie za po mn% o edu ko wa niu od bior ców
i przy go to wy wa niu ich do uczest ni cze nia w tzw.
kul tu rze po wa& nej, któ ra wy zna cza prze cie& pol -
skie i eu ro pej skie dzie dzic two kul tu ry.

JO AN NA KOT KOW SKA
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Mo im je ste! Opo le

Od wie lu lat Wzgó rze Uni wer sy tec kie
sta je si! nie zwy k"ym ogro dem, do k#d
ucie ka my od bry" ze szk"a i me ta lu, znie -
wo lo nych dyk ta tu r# k# ta pro ste go. W $rod -
ku owe go mia sta wie je ch"o dem, ale
wy star czy kil ka mi nut spa ce ru, aby prze -
kro czy% gra ni c! po mi! dzy kra in# ha "a su
i kra in# "a god no $ci, gdzie oko cie szy zie -
le& i owa le fi gur, wy pro wa dzo ne d"o& mi ar -
ty stów. 'wi! ty Woj ciech ze stud ni# je go
imie nia i ba ro ko we „Czte ry Po ry Ro ku”
Hart man na ($l# skie go rze( bia rza XVIII
wie ku), Da ma z Har f# czy li $l# ski Kop ciu -
szek (hra bi na Schaf fgotsch de do mo Gry -
zik), mu zy, put ta i $w. Krzysz tof – wspo mi -
na j# la ta $wiet no $ci pa "a cu w Ko pi cach.
Nie opo dal naj now sze dzie "a: Osiec ka,
Nie men, Gre chu ta, Wa sow ski, Przy bo ra
i Jo nasz, wspó" two rz# ce le gen d! Kra jo we -
go Fe sti wa lu Pio sen ki Pol skiej. Jed nak
)ad na z tych po sta ci nie by "a tak g"! bo ko
i emo cjo nal nie zwi# za na z Opo lem jak Ed -
mund Jan Osma& czyk (1913–1989),
uwiecz nio ny w br# zie przez prof. Ma ria -
na Mo len d! obok ko $cio "a na Gór ce.
Osman sp! dzi" dzie ci& stwo i m"o do$%
na 'l# sku Opol skim. Stu dio wa" hi sto ri!
w War sza wie i dzien ni kar stwo w Ber li nie,
po dej mu j#c si! wie lu wy zwa&, wy ma ga -
j# cych ta len tu i od wa gi. For tu na sprzy ja -
"a m"o dzie& co wi, od no si" wie le suk ce -
sów ja ko re dak tor pol skich cza so pism
i dzia "acz Zwi#z ku Po la ków w Niem -
czech. 'wia dec twem wy j#t ko wej wi! zi
z Opo lem sta" si! je go de biu tanc ki to mik
„Wol no$% jest s"o necz na” (Opo le, 1937).
Po eta w zbio rze strof ser decz nych (li ry ka
pa trio tycz na i mi "o sna) opie wa" uko cha -
ne mia sto: „Na ryn ku, po chy lo nym ku rze -
ce mej – Od rze / Od dy cham s"o wem )y wym
po $ród bra ci mo ich... Mo im je ste$ Opo le,
w to bie s"o wo mo je! / S"o wo nie zwy ci! )o -
ne, jak wszyst ko, co pol skie. / – Oto
na zie mi Oj ców s"o wem )y wym sto j!! /
Mia sto mo je – Opo le – jak )e$ ty opol skie”.
S"o wa te sta no wi "y (ró d"o na tchnie nia i do -
da wa "y Opo la nom otu chy, za rów no w cza -
sach nie miec kie go na zi zmu jak rów nie)
w po wo jen nych dzie jach mia sta i re gio nu.
Au tor po mni ka przed sta wi" Osma& czy ka
(jak zwy kle ele ganc ko ubra ne go, pod mu -
ch#) w po zie za du my z ksi#) k# w d"o ni, id# -
ce go po wo li przez swo je mia sto $cie) k#
uk"a da j# c# si! w kszta"t Ro d"a. Wie lo krot -
nie do nie go po wra ca" ja ko po se" i se na -
tor Zie mi Opol skiej, któ rej s"u )y" w naj trud -
niej szych cza sach. Mi "o$% do Opo la nie by -
"a prze lot nym pta kiem uczu% i wci#) trwa,
bo wiem Osma& czyk zgod nie ze swo j#
ostat ni# wo l# spo czy wa obok ko $cio "a
Na Gór ce pod ka mien n# p"y t# ze zna kiem
Ro d"a, na któ r# spo gl# da za my $lo ny
w po mni ko wej po zie. Bio gra fia i do ko na -
nia Ed mun da Ja na Osma& czy ka za s"u gu -
j# na pa mi!% po tom nych. Po zo sta wi"
wspó" cze snym zna cz# cy do ro bek: „En cy -
klo pe dia ONZ i sto sun ków mi! dzy na ro do -
wych”, któ r# prze t"u ma czo no na wie le
j! zy ków, za$ „Spra wy Po la ków” sta no -

wi# lek tu r! obo wi#z ko w# dla wszyst kich,
któ rym nie s# obo j!t ne spra wy na szej
Oj czy zny.

JA NUSZ WÓJ CIK

! „To co mnie kr! ci” – wy sta w! prac pla stycz -
nych Wi ta Pie chur skie go mo" na by #o obej rze$
w Ga le rii ZPAP „Pierw sze Pi! tro” w Opo lu, ar -
ty sta przed sta wi# pu blicz no %ci opo wie %ci ukry te
w me ta lu, któ ry by# g#ów nym mo ty wem i two rzy -
wem wy sta wio nych prac. 

! Kon cert Alo szy Aw die je wa, pro mu j& cy
p#y t! Alo sza Aw die jew – kon cer ty w Trój ce, od by#
si! w Fil har mo nii Opol skiej im. J. El sne ra.

! Wie czór pio se nek z re per tu aru Bu #a ta
Oku d"a wy w wy ko na niu Ma rii i Ada ma Urba -
nia ków od by# si! w Mu zeum Wsi Opol skiej. 

! W Miej skiej Bi blio te ce Pu blicz nej w Opo -
lu czy tel ni cy spo tka li si! z o. Le onem Kna bi tem,
któ ry za pre zen to wa# swo j& naj now sz& ksi&" k!
„Spo tka nia z Wuj kiem Ka ro lem”, po %wi! co n&
zna jo mo %ci za kon ni ka z Ja nem Paw #em II.

! Pod czas spo tka nia „'l&sk, któ re go ju" nie
ma – mu zycz no -li te rac ka po dró" w prze sz#o%$”
w Mu zeum 'l& ska Opol skie go w Opo lu od by #a
si! pro mo cja ksi&" ki Ma# go rza ty Goc „Ti szbier -

ko we lo sy, czy li wie% opol ska na sta rej fo to gra -
fii”, pro mo cji to wa rzy szy# ze spó# mu zycz ny Si -
le sian Brass Qu ar tet. 

! Go %ciem Miej skiej Bi blio te ki Pu blicz nej
w Opo lu by# Krzysz tof Za nus si. Pod czas spo tka -
nia z wy bit nym fil mow cem ks. prof. Mi cha# Lis
z Uni wer sy te tu Opol skie go za pre zen to wa# swo -
j& naj now sz& pu bli ka cj! „Krzysz tof Za nus si.
Prze wod nik Teo lo gicz ny”.

! W Mu zeum 'l& ska Opol skie go od by #a si!
wy sta wa ju bi le uszo wa z oka zji 30-le cia Zwi&z ku
Pol skich Ar ty stów Pla sty ków „Pol ska Sztu ka
U"yt ko wa”, na któ rej za pre zen to wa no pra ce 80
ar ty stów: ma lar stwo, rze( b!, gra fi k!, ce ra mi k!
i fo to gra fi!.

! 90. rocz ni c! uro dzin An drze ja Ha ma dy, zna -
ne go opol skie go ar chi tek ta, uczczo no be ne fi -
sem w Mu zeum 'l& ska Opol skie go, spo tka nie
pro wa dzi# re dak tor Le szek Mycz ka, a syl wet k!
ju bi la ta przed sta wi# go %ciom dr Adam Wier ci) -
ski z Uni wer sy te tu Opol skie go.
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Fe sti wal Te atrów La lek

W Te atrze Lal ki i Ak to ra im. Aloj ze go
Smol ki w Opo lu go !ci"XXVII Ogól no pol ski
Fe sti wal Te atrów La lek, naj wi#k sza i naj bar -
dziej pre sti $o wa im pre za kra jo wa uka zu j% ca
do ro bek sce nicz ny w tej dzie dzi nie sztu ki.
Naj lep sze pol skie te atry lal ko we za wi ta "y
do Opo la, aby za pre zen to wa& spek ta kle prze -
zna czo ne za rów no dla dzie ci, m"o dzie $y jak
te$ do ro s"ych wi dzów. W re per tu arze
te go rocz ne go OFTL zna la z"o si# je de na !cie
spek ta kli kon kur so wych oraz sie dem in sce -
ni za cji po za kon kur so wych. Fe sti wa lo wi to -
wa rzy szy" bo ga ty pro gram ró$ no rod nych
im prez edu ka cyj no -ar ty stycz nych, m.in. po -
ka zy stu den tów, wy sta wy oraz warsz ta ty
i dys ku sje po !wi# co ne sztu ce lal kar skiej.
Za ko' cze nie im pre zy u!wiet ni" kon cert Sta -
ni s"a wa Soy ki. Po obej rze niu wszyst kich
pre zen ta cji ju ro rzy pod prze wod nic twem
Lesz ka M% dzi ka po sta no wi li przy zna& pierw -
sz% na gro d% spek ta klo wi „A niech to g#! kop -
nie” Te atru Ani ma cji w Po zna niu, dru g%
opol skie mu te atro wi za „Li !ci ki na wiatr”,
trze ci% za! Te atro wi Baj z War sza wy za spek -
takl „G#!, !mier& i tu li pan”. Na gro d# ze spo -
"o w% przy zna no: An nie Au gu sty no wicz, Jac -
ko wi Wierz chow skie mu i Zbi gnie wo wi
Szym czy ko wi za re $y se ri#, mu zy k# i cho re -
ogra fi# spek ta klu „Baj ki sa mo graj ki” Te atru
La lek Ple ciu ga w Szcze ci nie. Na gro d# ak tor -
sk% otrzy ma" Mar cin Bi kow ski za ro l# w spek -
ta klu „Ba con” (Te atr Ma la bar Ho tel w War -
sza wie), a Pa vo la An dra(ko na gro dzo no
za de ko ra cje do przed sta wie nia „Sen no cy let -
niej” (Te atr La lek Ba nia lu ka w Biel sku -Bia -
"ej). Na gro dy za mu zy k# te atral n% otrzy ma -
li: Piotr Na za ruk („A niech to g#! kop nie!”)
oraz Ma te usz D#b ski („G#!, !mier& i tu li pan”). 

Po "e gna nie Ire ny Wy czó# kow skiej

Pod czas wie czo ru w Miej skiej Bi blio te ce
Pu blicz nej w Opo lu przy ja cie le, czy tel ni cy
i naj bli$ sza ro dzi na po $e gna li Ire n# Wy czó" -
kow sk% (1941–2015), zna ko mi t% po et k#,
ese ist k#, znaw czy ni# wspó" cze snej li te ra tu -
ry pi#k nej, o któ rej przez wie le lat mó wi "a ze
sma kiem w au tor skiej au dy cji na an te nie Ra -

dia Opo le. De biu to wa "a bar dzo wcze !nie
w „Od rze” w 1958 ro ku i nie spo dzie wa nie za -
mil k"a na bli sko &wier& wie ku, aby po wró ci&
se ri% to mi ków po etyc kich (opu bli ko wa "a
Skó r! w! )a, Gdzie pio "un ro $nie, Pta szy sko,
Bal kon bez po r! czy, Gwar uta jo ny, Smo cz#
sa mot no$%, Wst!p do teo rii ja wy, Uli c! Rów -
no le g"#, Bi let na wo do lot). W 1993 ro ku
zo sta "a lau re at k% Na gro dy Li te rac kiej im. Mar -
ka Jo d"ow skie go pod czas IV Mi# dzy na ro do -
we go Na jaz du Po etów na Za mek Pia stów
)l% skich w Brze gu. Twór czo!& po et ki zy ska -
"a uzna nie kry ty ki i co war to szcze gól nie
pod kre !li& – gro no wier nych czy tel ni ków.
Stu dio wa "a w Opo lu na WSP, a na st#p nie pra -
co wa "a w wy daw nic twie tej uczel ni, ja ko au -
tor ka i re dak tor by "a zwi% za na z opol ski mi
cza so pi sma mi: „Opo le” i „Stro ny”. Je sie' $y -
cia Ire ny Wy czó" kow skiej, po mi mo zma ga -
nia z d"u go trwa "% i ci#$ k% cho ro b%, za owo co -
wa "a ksi%$ ka mi wy j%t ko wej uro dy – to mi kiem
po etyc kim Por tret z du sz# na ra mie niu i de -
biu tem pro za tor skim Mi to po lot ki, sta no wi% -
cym zbiór krót kich opo wia da' si# ga j% cych
do mo ty wów mi to lo gii grec kiej i rzym skiej. 

Opol ska Noc Mu ze ów

Ini cja ty wa kul tu ral na cie sz% ca si# od lat spo -
r% po pu lar no !ci% po raz ko lej ny przy ci% gn# "a
licz nych miesz ka' ców Opo la do in sty tu cji mu -
ze al nych, któ re z tej oka zji przy go to wa "y bo -
ga ty i zró$ ni co wa ny pro gram te go rocz nej
edy cji im pre zy. Jed n% z naj cie kaw szych pro -
po zy cji przy go to wa "o Mu zeum Wsi Opol skiej,
któ re go go !cie wzi# li udzia" w re kon struk cji
noc nych za j#& i zwy cza jów miesz ka' ców
daw nej !l% skiej wsi. Za pre zen to wa no m.in.
„scen ki z $y cia wiej skiej na uczy ciel ki”, in sce -
ni za cj# wie czo ru w karcz mie, od wie dza j% cy
uczest ni czy& mo gli rów nie$ w wy pie kach
tra dy cyj ne go chle ba w za byt ko wym pie cu,
a tak $e w po ka zach ku cia wy ro bów z $e la za
oraz po ka zach opo rz% dza nia zwie rz%t w go spo -
dar stwie wiej skim. Mu zeum )l% ska Opol skie -
go przy go to wa "o na to miast „Sen no cy let niej”,
w pro gra mie któ re go zna la z"y si# pre lek cje, gry
i za ba wy edu ka cyj ne, warsz ta ty pla stycz ne,
a tak $e efek tow ny spek takl ognia w wy ko na -
niu Te atru Ta' ca i Ru chu Man ti ko ra. Nie zwy -
kle wi do wi sko wym punk tem im pre zy by"
map p ning – wiel ko for ma to wa pro jek cja mul -
ti me dial na wy !wie tla na na !cia nie bu dyn ku
mu zeum, po "o $o ne go w uro kli wym za k%t ku
mia sta. Pro gram te go rocz nej No cy Mu ze ów
uzu pe" ni "y im pre zy przy go to wa ne m.in. przez
Cen tral ne Mu zeum Je' ców Wo jen nych (warsz -
ta ty hi sto rycz no -pla stycz ne i wy k"a dy), Mu -
zeum Uni wer sy te tu Opol skie go (wie czor ny
spa cer po Wzgó rzu Uni wer sy tec kim z prze -
wod ni kiem, prze ja$d$ ki uli ca mi mia sta sta rym
au to bu sem) oraz Mu zeum Pol skiej Pio sen ki. 
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! Do 7 czerw ca w so sno wiec kiej Ga le rii
Extra va gan ce mo! na ogl" da# wy sta w$ „Za gu bio -
ne w cza sie” Krzysz to fa Ki wer skie go. 

! Od 11 do 31 ma ja w sa li wi do wi sko wo -kon -
cer to wej „Mu za” w So snow cu swo je pra cy wy -
sta wia %a Gru pa Pla stycz na Re la cje.

! W so sno wiec kim Cen trum Sztu ki -Za mek
Sie lec ki od 8 ma ja do 5 lip ca go &ci wy sta wa za -
ty tu %o wa na „Ach dziec kiem by#! – za baw ki
PRL”. Eks po na ty wy po !y czo ne zo sta %y z Mu -
zeum Za ba wek i Za ba wy w Kiel cach.

! 23 ma ja w Miej skiej Bi blio te ce Pu blicz nej
w So snow cu od by %a si$ ak cja wy mia ny ksi" !ek,
zor ga ni zo wa na przez 'l" skich Blo ge rów Ksi"! -
ko wych i Bi blio te k$ G%ów n".

! 15 ma ja w mu zeum „Szty gar ka” w D" bro -
wie Gór ni czej mia %o miej sce ka me ral ne otwar cie
cza so wej eks po zy cji pt: „Pol ski Afga ni stan. (Fo -
to) hi sto ria naj wi$k szej ope ra cji Woj ska Pol skie -

go od cza su II woj ny &wia to wej”. Wy sta wa obej -
mu je 40 wy bra nych fo to gra fii au tor stwa Mar ci -
na Wój ci ka oraz Mar ci na Ogdow skie go – ko re -
spon den tów wo jen nych do ku men tu j" cych s%u! b$
pol skich !o% nie rzy w ra mach mi sji wAfga ni sta nie. 

! 15 ma ja w sa li wi do wi sko wo -kon cer to wej
„Mu za” w So snow cu pod czas wie czo ru z wir tu -
oza mi gi ta ry wy st" pi li: Brian Go re, Lu lo Re in -
hardt, Mi ke Da wes, An dre Kren gel i Mi cha% Cza -
chow ski.

! 23 ma ja w sa li wi do wi sko wo -kon cer to wej
Mu za w So snow cu od by% si$ kon cert ga lo wy fi -
na li stów Mi$ dzy na ro do we go In te gra cyj ne go
Fe sti wa lu Pio sen ki IN TER MU ZA 2015, go -
&ciem spe cjal nym wie czo ru by% Ma riusz Pa ty ra.

! Do 17 czerw ca mo! na ogl" da# w mu zeum
„Sa turn” w Cze la dzi wy sta w$ za ty tu %o wa n"
„Dzie je stra !y po !ar nej w Pol sce i na &wie cie”,
eks po na ty po cho dz" z my s%o wic kie go mu zeum. 

Na gro dy „Hu ma ni tas”

Ga la X edy cji Kon kur su o Za g!" biow sk# Na -
gro d" „Hu ma ni tas” od by !a si" w no wo otwar -
tej sa li kon cer to wej „Mu za” w So snow cu.
W trak cie uro czy sto $ci Od zna k" Za s!u %o ny dla
Kul tu ry Pol skiej, przy zna n# przez Mi ni stra Kul -
tu ry i Dzie dzic twa Na ro do we go ode bra! prof.
dr hab. Da riusz Rott z Wy dzia !u Fi lo lo gicz ne -
go Uni wer sy te tu &l# skie go, ubie g!o rocz ny lau -
re at Za g!" biow skiej Na gro dy „Hu ma ni tas”
w ka te go rii ho no ro wej. 

Te go rocz ny mi lau re ata mi kon kur su zo sta li:
Zbi gniew Le ra czyk, dy rek tor Te atru Za g!" bia
w So snow cu oraz so sno wiec ki Ze spó! Szkó!
Mu zycz nych im. Ja na Kie pu ry. Do ro ta Gro lik,
dy rek tor ZSM od bie ra j#c na gro d" po wie dzia -
!a m.in.: Dzi! ku j! "e do ce nia cie pa# stwo na sz$
co dzien n$, nor mal n$ pra c!. Wszyst ko co ro bi -
my, prze k%a da si! na na sz$ pa sj! do mu zy ki. Je -
"e li dzie li my si! tym z pa# stwem i pa# stwo w tak
wspa nia %y spo sób to do ce nia cie, to mo g! po wie -
dzie&, "e ma sens to, co na co dzie# ro bi my.

Zbi gniew Le ra czyk dzi" ku j#c za wy ró% nie -
nie przy zna!, %e w ci# gu ostat nich nie spe! na
czte rech la tach Te atr Za g!" bia za ist nia! bar dzo
wy ra' nie i moc no na te atral nej ma pie Pol ski.
By li 'my na 16 mi! dzy na ro do wych i ogól no pol -
skich fe sti wa lach i prze gl$ dach te atral nych.
Osi$ gn! li 'my suk ces. Mar ka Te atr Za g%! bia
z So snow ca to mar ka ogól no pol ska… Jest mi
mi %o, "e zo sta je na gro dzo na in sty tu cja kul tu ry
i ja ja ko dy rek tor. I po wi nie nem si! cie szy&,
a jest mi smut no, bo nie da le ko stad wa "$ si!
lo sy 70-let nie go Te atru Dzie ci Za g%! bia. To
smut na wia do mo'& dla Za g%! bia. Dla te go
dzi! ku j! za t! na gro d!, ale je stem my 'la mi
przy ko le gach z B! dzi na. Trzy mam za was kciu -
ki – za ko( czy! dy rek tor.

Uro czy sto$), zor ga ni zo wa na jak za wsze
przez Wy% sz# Szko !" Hu ma ni tas oraz Fun da -

cj" Hu ma ni tas u$wiet ni! wy st"p An drze ja
Gra bow skie go, któ ry w nie zwy k!ej in ter pre -
ta cji przed sta wi! utwo ry z tek sta mi Ja na
Wo! ka, po cho dz# ce z dru giej p!y ty ar ty sty za -
ty tu !o wa nej „Cud ne jest nud ne”.

Te atr Dzie ci Za g%$ bia za gro !o ny?

Trwa pro test w Te atrze Dzie ci Za g!" bia
w B" dzi nie, któ re go (jak kol wiek za brzmia !o
by to pa ra dok sal nie) dal szy byt sta n#! pod zna -
kiem za py ta nia. A wszyst ko za spra w# de cy -
zji Sta ro stwa Po wia to we go w B" dzi nie, któ -
re od mó wi !o wspó! fi nan so wa nia te atru.
Cz!on ko wie ra dy po wia tu stwier dzi li, %e
pod pi sa na w 1999 r. umo wa jest u!om na, co
po zwa la zda niem no we go sta ro sty Ar ka diu -
sza Wa to !y na jej wy po wie dze nie. Nie po mo -
g!y in ter pre ta cje praw ne przy go to wa ne w urz" -
dzie wo je wódz kim, nic nie wskó ra !o
Mi ni ster stwo Kul tu ry i Dzie dzic twa Na ro do -
we go, bez od po wie dzi po zo sta !y tak %e ar gu -
men ty pre zy den ta B" dzi na *u ka sza Ko mo -
niew skie go, po dob nie nie sku tecz ne oka za !y
si" ne go cja cje, któ rym prze wod ni czy li Ol gierd
*u ka sze wicz pre zes ZASP -u i wi ce pre zes Ewa
Le $niak.

W obro nie teatru sta n" !o ca !e $ro do wi sko
ar ty stycz ne re gio nu, dy rek to rzy te atrów, ak -
to rzy sce no gra fo wie, kom po zy to rzy, ak cj" pro -
te sta cyj n# wspar li tak %e ho no ro wy oby wa tel
B" dzi na S!a wo mir Pie tras i Mi cha! Ro si( ski,
by !y dy rek tor TDZ oraz miesz ka( cy B" dzi -
na i oko licz nych miast. Spo tka nie 29 ma ja nie
przy nio s!o re zul ta tu, ko lej ny akt te go ab sur -
dal ne go dra ma tu ro ze gra si" 9 czerw ca.

Szan sa dla m%o dych

Wszy scy, któ rzy prze po wia da j# zmierzch za -
in te re so wa nia wo ka li sty k# kla sycz n# po win -
ni uczest ni czy) w I Ogól no pol skim Kon kur -
sie Wo kal nym im. Ja na Kie pu ry w So snow cu.
Sa le kon cer to we przy Ze spo le Szkó! Mu zycz -
nych go $ci !y w ma ju 126 m!o dych uta len to -
wa nych i ma rz# cych o sce nach ope ro wych
$wia ta uczest ni ków. By li w$ród nich ucznio -
wie klas $pie wu so lo we go szkó! mu zycz -
nych II stop nia oraz stu den ci wy dzia !ów wo -
kal nych uczel ni mu zycz nych. Kon kurs nie by!
!a twy. M!o dzi $pie wa cy mu sie li zmie rzy) si"
z utwo ra mi m.in. G.F. Händla, W.A. Mo zar -
ta, S. Mo niusz ki, G. Ver die go, P. Czaj kow skie -
go, K. Szy ma now skie go. Ju ry w sk!a dzie: Ewa
Bie gas, Ur szu la Kry ger, Ma! go rza ta La so ta, Pa -
olo Fia min go, Ma ciej Fi gas, Cze s!aw Ga! ka nie
mie li pro ste go za da nia, jak po wie dzia! je den
z ju ro rów po ziom by! wy so ki i wy rów na ny. 

W ostat nim eta pie uczest ni kom to wa rzy szy -
!a or kie stra Fil har mo nii Za brza( skiej pod dy -
rek cj# S!a wo mi ra Chrza now skie go. Lau re ata -
mi pierw szych na gród w po szcze gól nych
ka te go riach zo sta li: Mag da le na Du dek, Szy -
mon Szy mik, Aga ta Demb ska -Kor na ga i Pa -
we! Bro %ek. 
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Mu zycz ne Za g!" bie?
29 ma ja z szy bu Ka zi mierz I wy je cha%

wa go nik z ostat ni$ to n$ w! gla, sym bo li -
k! te go wy da rze nia wzmac nia do dat ko -
wo fakt, "e ko pal nia Ka zi mierz -Ju liusz by -
%a ostat ni$ z kil ku na stu funk cjo nu j$ cych
na te re nie Za g%! bia D$ brow skie go. Tak
wi!c da ta 29 ma ja 2015 ro ku sta %a si! hi -
sto rycz n$, za my ka j$ c$ dzie je tu tej sze go
gór nic twa. So sno wiec z mia sta pi! ciu ko -
pal# prze obra "a si!… no w%a 'nie – wci$"
cze ka my na wy ra zi st$ wi zy tów k! sto li cy
Za g%! bia, któ ra liczy bli sko 210 ty si! cy
miesz ka# ców. 

Dzie# wcze 'niej 28 ma ja od by %o si! uro -
czy ste otwar cie kul to wej dla so sno wi czan
sa li by %e go ki na „Mu za”. Bu dy nek po wsta%
na prze %o mie XIX i XX wie ku i pier wot nie
s%u "y% ja ko wo zow nia dla kon nych za prz! -
gów, któ re ocze ki wa %y na przy jazd pa sa -
"e rów po dró "u j$ cych Ko le j$ War szaw sko -
-Wie de# sk$. W la tach 30. mi nio ne go
wie ku kon ny ga ra" prze kszta% co no w sa -
l!, w któ rej go 'ci %y ko lej no ki na: „Pa la -
ce”, „Ro xy”, „No we Po ko le nie” a po ge -
ne ral nym re mon cie w 1956 r. – „Mu za”,
któ ra z tru dem do trwa %a do 2005 r., kie -
dy to ze wzgl! dów bez pie cze# stwa za -
mkni! to jej po dwo je na d%u gich 10 lat. Ma -
%o kto wie rzy%, "e kie dy kol wiek za t!t ni tu
znów "y cie. A jed nak. No wa sa la mie 'ci
oko %o 500 wi dzów, mo g$ od by wa& si! tu
kon cer ty, spek ta kle, po ka zy ta necz ne,
oko licz no 'cio we im pre zy, kon fe ren cje.
Du "a po wierzch nia ra czej nie sprzy ja ka -
me ral nym wie czo rom. A szko da, ch!t nie
po s%u cha li by 'my na przy k%ad re ci ta lu
zna ko mi tej so sno wi czan ki Agniesz ki
Chrza now skiej. 

Gwiaz d$ in au gu ra cyj ne go wie czo ru
by% Ray Wil son, by %y wo ka li sta ze spo %u
Ge ne sis. By %o g%o 'no, hucz nie i bar dzo
uro czy 'cie. Po tak wie lu la tach ocze ki -
wa nia nikt ju" nie 'mia% py ta& cze go sym -
bo lem jest ele wa cja bu dyn ku od wzo ro -
wu j$ ca je den z naj star szych pol skich
ra dio od bior ni ków ani dla cze go nie po -
my 'la no o par kin gu. Pod tym wzgl! dem
no wa „Mu za” jest miej scem do st!p nym
dla bar dzo wta jem ni czo nych, nie ma
wi!c obaw, "e sta nie si! obiek tem sztur -
mo wa nym przez miesz ka# ców miast
o'cien nych. 

To ju" dru ga sa la mu zycz na w mie 'cie,
w któ rym jesz cze do nie daw na kon cer ty
mo g%y od by wa& si! je dy nie w go 'cin nym
Te atrze Za g%! bia. W czerw cu 2013 r.
w Ze spo le Szkó% Mu zycz nych od da no bo -
wiem do u"yt ku zna ko mi cie wy po sa "o n$
sa l! kon cer to w$, któ rej in au gu ra cj!
u'wiet ni li m.in.: Ma% go rza ta Wa lew ska,
Wie s%aw Ochman, Ar nold Rut kow ski,
Or kie stra Fil har mo nii (l$ skiej. 

O im pre zach mu zycz nych, fe sti wa lach
du "ych i ma %ych, ka me ral nych kon cer tach
w gro dzie nad Bry ni c$ i Prze msz$ za czy -
na by& co raz g%o 'niej. Czy" by wi!c
na zglisz czach w! glo we go kró le stwa ro -
dzi %o si! mu zycz ne Za g%! bie? Pa tron ka,
bo gi ni sztu ki i na uki ju" jest i to w sa mym
ser cu mia sta, do bra tra dy cja tak "e, wy -
star czy wi!c tra fi& w gu sty miesz ka# ców
i re cep ta na suk ces go to wa. 

MA RIA SZTU KA 
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W Kar wi nie za grzmia !o.
Na roc ko wo!

„Chce my by! so b"” – #pie wa$ w pierw -
sz" so bo t% ma ja na sta dio nie zi mo wym
w Kar wi nie z li de rem pol skiej ka pe li Per -
fect, Grze go rzem Mar kow skim, po -
nadtrzy ty si%cz ny t$um. Kon cert Per fec tu
by$ punk tem kul mi na cyj nym te go rocz ne go
fe sti wa lu Do la& ski Gróm, któ ry na za ol -
zia& skich „do $ach” od by$ si% po raz szó -
sty. Je go or ga ni za to rem by $o tra dy cyj nie
Miej sco we Ko $o Pol skie go Zwi"z ku Kul -
tu ral no -O#wia to we go w Kar wi nie -Frysz -
ta cie.

Mi $o #ni cy roc ka pod kre #la li pod czas
kon cer tu, 'e Do la& ski Gróm, na zy wa ny
tak 'e Gróm Rock fe stem, by$ z pew no #ci"
naj wa' niej szym te go rocz nym pol skim wy -
da rze niem mu zycz nym na za ol zia& skim
brze gu Ol zy. Oprócz Per fec tu, któ ry
na Za ol ziu od wie dza swo ich wier nych fa -
nów od 33 lat (pierw szy kon cert, jesz cze
ze Zbysz kiem Ho$ dy sem, od by$ si% na Zlo -
cie M$o dzie 'y Zwi"z ko wej w By strzy cy
w sierp niu 1982 r.), przy je cha$ do Re pu -
bli ki Cze skiej po raz pierw szy gra j" cy
od 33 lat ze spó$ T. Lo ve. 

Obie pol skie ka pe le prze ka za $y swo je
ho no ra ria na rzecz do fi nan so wa nia re -
mon tu Do mu PZKO w Kar wi nie -Frysz ta -
cie. – Ca $y do chód z im pre zy, jak zwy kle,
prze ka zu je my na re mont na szej sie dzi by.
W tym ro ku za# chcie li by #my pie ni" dze
z fe sti wa lu prze zna czy! na za kup me bli,
tech ni ki au dio wi zu al nej, o#wie tle nia. Dla -
te go chcia$ bym po dzi% ko wa! ze spo $om
Per fect i T. Lo ve, za ser ce, za to, 'e zrze -
k$y si% swo je go ho no ra rium i we spr" na -
sze Ko $o PZKO – po wie dzia$ pod czas
krót kiej kon fe ren cji pra so wej we frysz -
tac kim Do mu PZKO cz$o nek szta bu or ga -
ni za cyj ne go Do la& skie go Gró mu i je go
rzecz nik, Ma rek Ma tu szy& ski. Wszy scy
mu zy cy obu ka pel z$o 'y li pod pi sy na pla -
kie tach ze swo imi wi ny lo wy mi p$y ta mi,
któ re za wi sn" w ho no ro wym miej scu sie -
dzi by frysz tac kich PZKO -wców.

Fe sti wal otwo rzy$ ze spó$ T. Lo ve. Fa ni
znad Ol zy udo wod ni li ka pe li, 'e do sko na -
le zna j" jej utwo ry, #pie wa j"c wszyst kie,
na wet te naj now sze, wspól nie z jej li de -
rem, Mu& kiem Stasz czy kiem. Cze sk" sce -
n% roc ko w" god nie re pre zen to wa $a for -
ma cja Chi na ski. Tak 'e jej mu zy cy nie
mo gli na rze ka! na to, 'e mi $o #ni cy roc ka
znad Ol zy nie zna j" jej utwo rów. A pod -
czas ko& cz" ce go ma ra ton roc ko wy wy -
st% pu Per fec tu #pie wa$ ju' ca $y kar wi& ski
sta dion. Zw$asz cza 'e Grze gorz Mar kow -
ski wspól nie z or ga ni za to ra mi za pro si li
pod sce n% tak 'e tych, któ rzy nie mie li
upraw nie& do wej #cia na p$y t% sta dio nu. 

W roc ko wym ta& cu fa lo wa li wspól nie
na uczy cie le ze swo imi ucznia mi, pre ze si
Kó$ PZKO z cz$on ka mi Klu bów M$o dych,
dziad ko wie z dzie! mi i wnu ka mi. Ta& czy li
i #pie wa li za rów no Po la cy z obu brze gów
Ol zy, jak i Cze si, nie tyl ko znad Ol zy. Kto
nie by$, niech 'a $u je! Co tu du 'o mó -
wi! – Do la& ski Gróm 2015 za na mi. Niech
'y je Do la& ski Gróm 2016! Na pew no te'
b% dzie so lid ny czad!

JA CEK SI KO RA

! Ju bi le usz 70-le cia ob cho dzi w czerw cu

„G!os Lu du”, je dy na pol ska ga ze ta uka zu j" ca si#
w Re pu bli ce Cze skiej.

! „Bo so i z wian kiem na g!o wie” – tak na zy wa

si# no wy to mik po etyc ki Ewy Sa be li -Fur tek, któ re -

go pro mo cja od by !a si# w so bo t# 23 ma ja w O$rod -

ku Kul tu ry „Strzel ni ca” w Cze skim Cie szy nie. 

! Ma rek Grycz, m!o dy pi# cio bo ista no wo cze -

sny z klu bu SC By strzy ca, na co dzie% ucze% Pol -

skie go Gim na zjum im. Ju liu sza S!o wac kie go

w Cz. Cie szy nie, wy wal czy! z!o ty me dal w mi# -
dzy na ro do wych mi strzo stwach RC do lat 18. 

! Ju bi le usze ob cho dzi !o w ma ju kil ka za ol -

zia% skich pol skich szkó!. 90-le cie $wi# to wa !a
pod sta wów ka w Cze skim Cie szy nie, 140-le cie

szko !a w &om nej Dol nej, 85. uro dzi ny za$ szko -

!a w Su chej Gór nej.

! W Mu zeum 'l" ska Cie szy% skie go w Cie szy -

nie mo( na ju( ku pi) d!u go ocze ki wa ny VI tom

„Dzie jów 'l" ska Cie szy% skie go od za ra nia do cza -

sów wspó! cze snych. 'l"sk Cie szy% ski w la -

tach 1918-1945”. Naj now sza ksi"( ka uka za !a si#
pod re dak cj" prof. Idzie go Pa ni ca i do ty czy

okre su od za ko% cze nia I woj ny $wia to wej

do II woj ny $wia to wej w 1945 ro ku.

! Na tra dy cyj ne przed sta wie nie za pro si!
10 ma ja te atrzyk dzia !a j" cy przy Ko le PZKO

w 'mi !o wi cach. Ak to rzy za gra li tym ra zem trzy

jed no ak tów ki: „Tru siok”, „Fa tal ne spodnie”

i „Mia no na grun cie”. 

! Fran ci szek Gni da, po cho dz" cy z &a zów

m!o dy ksi"dz i ka te che ta, któ ry zgi n"! w cza -

sie II woj ny $wia to wej w obo zie kon cen tra cyj nym

w Mat chau sen -Gu sen, ma te raz ta bli c# pa mi"t -
ko w" w ko $cie le ewan ge lic kim w By strzy cy.

10 ma ja, z oka zji 70. rocz ni cy za ko% cze nia woj -

ny, miej sco wi ewan ge li cy po sta no wi li przy po -

mnie) ks. Gni d# i in nych ewan ge lic kich dusz pa -

ste rzy z Za ol zia, wi# zio nych i za mor do wa nych

przez na zi stów.

! Se na tor Petr Gaw las z Ja b!on ko wa mia! za -

szczyt po da) pod czas au dien cji ge ne ral nej w Wa -

ty ka nie r# k# pa pie (o wi Fran cisz ko wi. Po cho dz" -
cy z Ja b!on ko wa prze wod ni cz" cy se nac kiej

ko mi sji roz wo ju re gio nal ne go, ad mi ni stra cji pu -

blicz nej i $ro do wi ska od wie dzi! Sto li c# Apo stol -

sk" 12-14 ma ja ja ko cz!o nek de le ga cji Izby

Wy( szej Par la men tu Re pu bli ki Cze skiej. 

! Jó zef Przy wa ra b# dzie przez czte ry la ta

prze wod ni cz" cym Ru chu Po li tycz ne go Co exi sten -

tia -Wspól no ta. Po sta now li tak de le ga ci XIV Kon -

gre su Ru chu, któ ry od by! si# 16 ma ja w Do mu

PZKO w Ja b!on ko wie. Na pierw sze go wi ce -

prze wod ni cz" ce go wy bra no Ró ber ta Kom ja -

thy’ego z W# gier skiej Sek cji Na ro do wej Co exi -

sten tii.

! Miej sco we Ko !o PZKO w Trzy% cu -Nie bo -

rach w so bo t# 23 ma ja ob cho dzi !o 30-le cie otwar -

cia swo je go do mu. Okr" g!" rocz ni c# przy po mnia -

no w ra mach 62. Dnia Oszel dy. 
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Pre sti (o wa na gro da dla Ma rio li Py tlik

Miesz ka j! ca w "om nej Dol nej, a po cho dz! ca
z Kar wi ny eko no mist ka Ma rio la Py tlik mo #e
si$ po chlu bi% bar dzo pre sti #o w! na gro d!. Za ol -
zian ka zo sta &a bo wiem pierw sz! w hi sto rii lau -
re at k! Na gro dy Ka te'iny (mídko vej. 

Na gro d$, któ rej pa tro nu je zmar &a przed ro -
kiem wy bit na eko no mist ka i d&u go let nia dy -
rek tor Wy dzia &u Ba da) Eko no micz nych Cze -
skie go Ban ku Na ro do we go, przy zna &o po raz
pierw szy Cze skie To wa rzy stwo Eko no micz ne
(CTE). In#. Ma rio la Py tlik Ph. D. jest wy k&a -
dow c! Wy dzia &u Eko no micz ne go Wy# szej
Szko &y Gór ni czej – Uni wer sy te tu Tech nicz ne -
go w Ostra wie. Na gro d$ Ka te'iny (mídko vej
przy zna no jej za wy bit ne osi! gni$ cia na uko we
w dzie dzi nie eko no mii, zw&asz cza za* do ty -
cz! ce ryn ku pra cy i mi gra cji mi$ dzy na ro do -
wej. Lau re at ka ode bra &a swo j! na gro d$ 18 ma -
ja z r!k pre zy den ta CTE, Ro ma na Horvátha
oraz gu ber na tor ki Ban ku Izra ela, Kar nit Flug
(nb. po cho dzi z Pol ski). Sta &o si$ tak pod czas
zor ga ni zo wa nej przez Cze ski Bank Na ro do wy
kon fe ren cji „Re se arch Open Day”.

Maj nad Ol z" po raz dwu dzie sty

Po nad set k$ ku ra cju szy Uzdro wi ska Dar ków
oraz miesz ka) ców Kar wi ny zwa bi &y do Par ku
Zdro jo we go co nie dziel ne kon cer ty od by wa j! ce
si$ w ra mach Mi$ dzy na ro do wych Dni Folk lo ru
Maj nad Ol z". Or ga ni za to ra mi te go rocz nej ju bi -
le uszo wej, bo 20. edy cji Ma ja nad Ol z!, by &o
Miej sco we Ko &o Pol skie go Zwi!z ku Kul tu ral no -
-O*wia to we go w Kar wi nie -Ra ju. Za in au gu ro -
wa& j! za* w pi! tek 1 ma ja kon cert Ze spo &u Pie -
*ni i Ta) ca „Su sza nie” oraz ze spo &u wo kal ne go
„Chó rek”, dzia &a j! cych przy Miej sco wym Ko le
PZKO w Su chej Gór nej. Za gra &a po nad to or kie -
stra d$ ta zbo ru +l! skie go Ko *cio &a Ewan ge lic -
kie go A. W. w Ol drzy cho wi cach.

W ko lej ne nie dzie le za pre zen to wa &y si$
m.in. Old Boys Band z MK PZKO w Or &o wej -
-Po r$ bie, chór „Hej na& -Echo” z Ko &a PZ KO
w Kar wi nie -Frysz ta cie, ostraw ska ka pe la lu do -
wa „(myk,a”, Ze spó& Folk lo ry stycz ny „Skot -
nicz ka” z Or &o wej, ka to wic ki Ze spó& Akor de -
oni stów „Kle ofas” i Chór Mie sza ny „D-wi$k”
z Kar wi ny -Ra ju czy Ze spó& Pie *ni i Ta) ca Zie -

mi Cie szy) skiej im. Ja ni ny Mar cin ko wej
z Cie szy na.

„Tral la la” z!o ty we W!o szech!

Chór dzie ci$ cy „Tral la la” mo #e si$ po chwa -
li% ko lej nym du #ym suk ce sem. Ze spó&, dzia &a j! -
cy pod kie row nic twem Be aty Brzó ski przy Pol -
skiej Szko le Pod sta wo wej w Cze skim Cie szy nie,
wy *pie wa& bo wiem z&o t! na gro d$ na fe sti wa lu
we w&o skim mie *cie Cat to li ca. 

Na od by wa j! cym si$ w Cat to li ce Mi$ dzy na -
ro do wym Fe sti wa lu Chó rów „Qu een of Ad ria tic
Sea” chór „Tral la la” prze by wa& 7-10 ma ja. Cie -
szy nia cy nie tyl ko wy *pie wa li tzw. Z&o te Pa -
smo w ka te go rii chó rów dzie ci$ cych i m&o dzie -
#o wych do lat 21. Za kwa li fi ko wa li si$ rów nie#
do kon kur su o g&ów n! fe sti wa lo w! na gro -
d$ – Grand Prix, w któ rym chó r z Cze skie go
Cie szy na wywalczy& br! zo wy me dal. Fe sti wa lo -
we ju ry po nad to przy zna &o Be acie Brzó sce na -
gro d$ spe cjal n! dla naj lep sze go dy ry gen ta mi$ -
dzy na ro do we go spo tka nia chó rzy stów.

Ksi"( ka do ka( dej bi blio te ki

W wy pe& nio nej do ostat nie go miej sca cze -
sko cie szy) skiej ka wiar ni „Avion” od by &a si$
15 ma ja pro mo cja ksi!# ki bra ci Ka ro la i Jó ze fa
Mróz ków „W cie niu .y wo cic”. Pu bli ka cja do -
ku men tu j! ca wy da rze nia, któ re ro ze gra &y si$
na gór no su skich K! tach le #! cych za rów no
w sen sie do s&ow nym, jak i w prze no *ni w cie niu
.y wo cic, zo sta &a wy da na przez Ko &o Pol skich
Kom ba tan tów oraz Kon gres Po la ków w RC. 

Do okre su przed wy bu chem II woj ny *wia to -
wej, cza sów oku pa cji oraz pierw szych lat po wo -
jen nych uczest ni cy spo tka nia zo sta li prze nie sie -
ni dzi$ ki frag men tom ksi!# ki bra ci Mróz ków,
któ rej gros two rz! pa mi$t ni ki ich mat ki An ny
Mró zek, wi$- nia obo zów kon cen tra cyj nych Le -
onar da Wa &osz ka oraz wspo mnie nia pi$ cio let nie -
go wów czas Jó zia. Ak tor ka Sce ny Pol skiej Te atru
Cie szy) skie go, Ha li na Pa se ková, oraz Bro ni s&aw
Fir la wpro wa dzi li s&u cha czy w re alia za k&a du kra -
wiec kie go oj ca au to rów ksi!# ki, Jó ze fa Mróz ka,
któ re go ro dzi na z dwój k! ma &ych dzie ci zo sta &a
przez Niem ców wy sie dlo na. Czy ta li o dzie ci) -
stwie za kol cza sty mi dru ta mi ryb nic kie go la gru,
o wyj *ciu z nie go i wresz cie wy zwo le niu, któ re
przy sz&o do Su chej Gór nej dwa dni przed 1. uro -
dzi na mi Lo lu sia, czy li Ka ro la Mróz ka. 

W cza sie spo tka nia za brzmia& rów nie# list
Paw &a Niem ca, wspó& wi$- nia Jó ze fa Mróz ka,
opi su j! cy dra ma tycz ne oko licz no *ci je go *mier -
ci w Nor dhau sen. Na to miast na za ko) cze nie Ha -
li na Pa se ková prze czy ta &a wiersz po cho dz! ce go
rów nie# z Su chej Gór nej, przed wcze *nie zmar -
&e go po ety Adol fa Do sta la, de dy ko wa ny mat ce.
Na strój przy wo &y wa nych wy da rze) po t$ go wa &a
mu zy ka w wy ko na niu Fran ti/ka Paná0ka i Kry -
stia na Da ne la.
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Tendzie" nie by# dla mnie ni gdy $wi% tem, by#
ra czej dniem wol nym, i dla te go cie szy#,

cho& przed po #u dnia mia #o si% po cho dem za j% te. 
Na stu diach nie by #o przy mu su uczest ni cze nia,

cho& jed na par tyj na asy stent po tra fi #a po tem za da -
wa& nie obec nym do cie kli we py ta nia. Wi%c szli $my,
przed try bu n', na któ rej w ostat nim sze re gu wi dy -
wa li $my za szczy co nych cho& nie co spe szo nych
zna jo mych., my za$ za raz po tem wy ko rzy sty wa li -
$my pierw sz' oka zj% roz to pie nia si% w t#u mie
na chod ni ku. 

By le si% nic nie mia #o do nie sie nia...
I cho& szli $my w mil cze niu, przy po mi na mi si%

ra do sna pie$" ma so wa, na in n' oka zj% ale jak (e(
pi%k na, któ r' cz% sto (ar to bli wie nu ci li $my id'c
do sto #ów ki: Nio s' wie niec do (yn ko wy, na nim (y -
to i psze ni ca, a na cze le naj pi%k niej sza, przo dow -
ni ca, ro bot ni ca....

Po ta kim „$wi' tecz nym” oka zyj nym spo tka niu
z ko le ga mi wy pa da #o pój$& gdzie$ na pi wo, w#a dza
jed nak trosz czy #a si% o to, by nikt z ma ni fe stan tów
nie do tar# do nie go za szyb ko. 

Bra my nie licz nych miejsc udo st%p nia j' cych na -
po je ch#o dz' ce otwie ra #y swe po dwo je zde cy do wa -
nie pó) niej. 

Kie dy tak w przed dzie" pierw sze go ma ja roz my -
$lam nad ko lej nym te ma tem z pu en t', przy cho dzi
mi z po mo c' Jó zek Kru pa nie gdy siej szy sce no graf
te le wi zyj ny, z je go wspo mnie niem z ko" ców ki lat
sze$& dzie si' tych:

Zbli (a #o si% $wi% to 1 Ma ja, w ka to wic kiej te le -
wi zji jak co ro ku w przed dzie" $wi% ta, mia# wy st' -
pi& pierw szy se kre tarz Ko mi te tu Wo je wódz kie go
PZPR to wa rzysz Edward Gie rek. 

Przy go to wy wa #em sce no gra fi% dla te go wy da rze -
nia. 

Pro jekt mu sia #em za twier dzi& w wy dzia le pro -
pa gan dy ko mi te tu wo je wódz kie go. 

Je den z od po wie dzial nych to wa rzy szy za ten pro -
gram. mia# w't pli wo $ci, czy w de ko ra cji jest wy -
star cza j' co czer wo nej dra pe rii. 

By #o to jesz cze w cza sach te le wi zji czar no
bia #ej, wi%c po wie dzia #em, (e ko lo ru jesz cze u nas
nie wi da&. W od po wie dzi do wie dzia #em si%, (e lu -
dzie to czu j' jak my to wa rzy sza se kre ta rza po ka -
zu je my.

Wi%c cho& do da #em wi% cej czer wie ni, to i tak
wszyst ko po zo sta #o sza re... 

To wa rzysz Gie rek za siad# za naj wi%k szym biur -
kiem ja kie w TV po sia da li $my i wy g#o si# ko lej ne
opty mi stycz ne prze mó wie nie do kla sy ro bot ni -
czej. 

Po za ko" cze niu re dak tor na czel ny za pro si# se kre -
ta rza do re (y ser ki, aby mu po ka za& film o otwar -
ciu no we go za k#a du pro duk cyj ne go w na szym
wo je wódz twie. 

Tow. Gie rek z za in te re so wa niem ogl' da# fil mik
i w pew nym mo men cie cof n'# si% od mo ni to rów, nie
za uwa (a j'c w pa nu j' cym tu pó# mro ku, (e po dest
na któ rym si% znaj do wa#, nie si% ga a( do $cia ny. 

Ru n'# w dó#. Us#y sze li $my nie ar ty ku #o wa ne
s#o wo i j%k. 

Nie któ rzy twier dzi li, (e to wa rzysz zna j' cy fran -
cu ski po wie dzia#: „mer de”. 

Za cz% to wy ci' ga& Gier ka z miej sca upad ku, (e
by# do$& po ka) nej po stu ry to i sz#o to opor nie. 

Ko$& le we go ra mie nia Se kre ta rza ule g#a z#a ma -
niu. 

In spek tor pro gra mu szyb ko we zwa# po go to wie,
któ re to po ja wi #o si% szyb ciej, ni( spe cjal ne, par -
tyj ne.

Ob sta wa nie po zwo li #a jed nak do tej pierw szej
zwy czaj nej ka ret ki za bra& tak wa( nej oso by. 

dziej nie nu dzi, jak sie dze nie za ki jem – rze k#em:
No do brze.

Ja ko ch#o piec wy cho wa ny nad Od r', wo da mnie
przy ci' ga #a. 

Wzi' #em my d#o, r%cz nik (ka lam bu rzy $ci wie dz'
dla cze go) i co$ tam jesz cze a Acio, zie lo ny 50 li -
tro wy ame ry ka" ski wór woj sko wy, wy pe# nio ny
szpe ja mi, wle kli $my ra zem.

Ru szy li $my, naj pierw po ci' giem w po przek
kra ju, po tem au to bu sem, a( w ko" cu d#u g' po ln'
dró( k' wzd#u( szczer ba te go la su... Chat ki po ka za -
#y si% na ho ry zon cie po pó# go dzi nie mar szu. Naj -
pierw zo ba czy #em na dro dze przed bra m' ka #u (e g#% -
bo k' i wiel k' jak ma #e je zio ro, pó) niej do pie ro szyld
„So# tys” na nie otyn ko wa nym do mu. 

Po wi ta no nas ser decz nie i za py ta no co tam
w $wie cie.

Nie co pó) niej Ar tur po ka za# mi je zio ro za sto -
do #', okr' g#e o ki lo me tro wej $red ni cy, do po mo stu
w$ród trzcin przy wi' za na by #a ci%( ka drew nia na so -
lid na #ód ka.

No to so bie tro ch% po p#y wa my po my $la #em... ale
przed tem trze ba by #o na ko pa& ro ba ków.

Ra no sko ro $wit, ru szy li $my na po #ów, na ple -
cach wio s#a, w% dzi ska, szka tu# ki, przy bor ni ki, pod -
bie rak... P#y nie my, gdy Ar tur wo la: Stop... wspar -
#em si% o wio s#o, jest Stop, cof nij trzy me try 
– za wo #a# ka pi tan, tu jest miej sce, po zna j% po na -
mia rach do brze gu, jesz cze tro ch%... Sto imy. Pa trz%
jak otwie ra za sob ni ki a w nich musz ki sztucz ne,
$licz ne, barw ne, do ga blo ty w mu zeum by si% nada -
wa #y, a te sp#a wi ki, wszyst kie no we, jest na co po -
pa trze&. Wpraw ny rzut i cze ka nie, cze ka nie....
drgn% #o, pssst ci sza. – Nie szu raj bu ta mi, sza..... mi -
ja pó# go dzi ny – zmie nia my miej sce. – Prze mie $ci -
#y si%  – stwier dza mistrz, – pod p#y" my ot tam. 

Te raz b% dzie bal, spi ning czy jak to si% zwie, och
tu do pie ro wpa d#em w za chwyt nad je go ko lek cj':
ryb ki z#o te, ryb ki srebr ne z ha czy kiem u ogon ka
z $mi gie# kiem, bomb k', dzwo necz kiem, czym$ co
na zwa& nie po dob na... Sie dzia #em i po dzi wia #em jak
Acio bi czu je je zio ro... ja ju( mam do$&, ale... Po -
wtó rzy my po po #u dniu... Pró bo wa li $my, do zmro -
ku, nic, po dob no ry by wcze $nie k#a d' si% spa&.

Wie czo rem Acio mó wi, (e naj lep sze s' noc ne po -
#o wy, pój dzie my przed $wi tem.

Po szli $my, b% dzie my tym ra zem #o wi li z brze gu.
No i sie dzi my, pa trz% na ze ga rek – trze cia czter dzie -
$ci pi%&, lek ko ch#od no, Acio wpa trzo ny w ciem -
no$&. – Mam sp#a wik alar mu j' cy – po wia da a mnie
si% nu (y  – trze cia czter dzie $ci dzie wi%&, sie dzi my.
On lek ko si% po chy li#, mil czy, jak ten czas si% d#u -
(y, pa trz% mi n% #y dwie mi nu ty, ci sza. Trwa my – ko -
le ga ju( ca# kiem zgi% ty, a czas jak by sta n'#, co pi%&
mi nut zer kam na ze ga rek, by stwier dzi& (e mi n% #a
mi nu ta. Ar tur $pi, ja czu wam, co$ po be ku je, sar na?
Bo (e, (e by to ju( by #o ra no... w ko" cu i mnie zmo -
g#o, za sn' #em. Bu dz% si%, $wi ta, zza je zio ra nie bo
ocie pla si% bar w', pa trz% na ze ga rek 4,30... j -a -k t -o
s -i -% w -l -e -c -z -e.

Wi dz% sp#a wik, ani drgnie, zno wu nic. Bu dzi si%
Ar tur – któ ra to go dzi na/.... czwar ta - trzy dzie $ci.
O kur cze... ale ten czas le ci.

Ju tro b% dzie ry ba, po na sze mu – po wie dzia# Sta -
szek so# tys, chodz ta za n% ci my. 

No to po p#y n% li $my wie czo rem, Sta szek za rzu -
ca# d#u gi sznur, na któ rym na (y# kach wi sia #y ka -
wa# ki ma #ych ry bek z#o wio nych sa kiem. 

Ra no po now nie, by ze bra& plon, wio s#o wa #em
a So# tys wy ci' ga# sznur, na co któ rym ha ku co$ wi -
sia #o, jak by re per tu ar je zior ka: p#o&, w% gorz, sum,
oko" by #o na ty le, (e w ostat ni wie czór do brze si%
ob je dli $my ry b'. !

To wa rzysz Gie rek cho dzi# ja ki$ czas z r% k'
na tem bla ku. 

W TV za sz#y zmia ny per so nal ne. Od szed# do tych -
cza so wy re dak tor na czel ny i przy szed# no wy, po no& bar -
dziej prze wi du j' cy. Wre (y ser ce te( za sz#y zmia ny. Wy -
rów na no ca #y po ziom po za po dest a( do $cia ny

Wie le jesz cze lat mu sia #o up#y n'&, by mar sze
po as fal cie sta& si% mo g#y spa ce ra mi w na tu rze a dni
pierw szo ma jo we zwa& po pro stu „ma jów k'”.

!

Kie dy w po #o wie lat sie dem dzie si' tych zbli (a#
si% ter min roz po cz% cia Mun dia lu, gra fik Ar tur

Star czew ski po wie dzia#: Ty to Dzia dek, b% dziesz
ogl' da#? 

„Dzia dek” – by #o roz po wszech nio n' przez Eu -
ge niu sza Rze (u ch% (gra fi ka i sa ty ry ka) for m'
zwra ca nia si% do ró wie $ni ków. 

A sk'd... wiesz prze cie, (e po za „To ur de Fran -
ce” i „Bi lar dem” ni cze go nie $le dz%.

To jed) my na ry by – mam do bre miej sce, je zio -
ro przy ru skiej gra ni cy..., a ja, cho& nic mnie bar -
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Uro dzi! si" w 1951 ro 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 z wy ró# nie niem
w1976 ro ku. Obec nie pro fe sor zwy -
czaj ny  – pro wa dzi pra cow ni" pla ka -
tu w Aka de mii Sztuk Pi"k nych w Ka -
to wi cach. 

Wy sta wia na wa# nych po ka zach
gra fi ki i pla ka tu w kra ju i za gra ni c$:
War sza wa, Kra ków, Ka to wi ce, Rze -
szów (Pol ska); Lah ti, Hel sin ki (Fin -
lan dia); Toy ama, Oga ki (Ja po nia); Pa -
ry#, Chau mont, Ro uen, Gre no ble
(Fran cja); Chi ca go, Wa szyng ton, Co -
lo ra do, In dia na (USA); Koln, Dus sel -
dorf, Ber lin, Es sen, He il bronn (Niem -
cy); Win ter thur, Fri bo urg, Zu rych
(Szwaj ca ria); We ne cja, Me dio lan,
Cre mo na (W!o chy); So fia, War -
na (Bu! ga ria); Brno, Pra ga (Cze chy);
Bra ty s!a wa, Trna va (S!o wa cja); Se wil -
la (Hisz pa nia); Lju blia na (S!o we -
nia); Mons, Bruk se la (Bel gia); Bal lart
(Au stra lia); Bu da peszt, Pecs (W" gry);
Ki jów (Ukra ina); Mo skwa (Ro sja)
oraz Chi ny, In die, Iran, Mek syk.

Wa# niej sze wy sta wy in dy wi du al -
ne: Ka to wi ce, Kra ków, %ód#, War sza -
wa, Po zna& i in ne (Pol ska); He il bronn,
Es sen, Braun schwe ig, Dus sel dorf,
Ber lin, Da chau (Niem cy); Bruk se la
(Bel gia); Thiant, Gre no ble (Fran cja);
Kan sas Ci ty (USA); Lon dyn (Wiel ka
Bry ta nia); Bu da peszt, Pecs (W" gry);
Ki jów, Czer ni chów (Ukra ina); Sztok -
holm (Szwe cja); Hel sin ki (Fin lan dia);
Mi&sk, Grod no, Wi tebsk (Bia !o ru'),
Istam bu!, An ka ra (Tur cja), Tel Aviv
(Izra el), San tia go, Vi na del Mar
(Chi le).

Jest uczest ni kiem mi" dzy na ro -
do wych sym po zjów, warsz ta tów
i wy staw.

Wspó! au tor i wspó! re ali za tor
(wspól nie z Jo an n$ Piech) re ali za cji
sa kral nych (po li chro mie, ma lar stwo,
wi tra #e) w ko 'cio !ach pw.: B!o go s!a -
wio nej Ka ro li ny Kóz ków ny w Ty -
chach i Mat ki Ko 'cio !a w Ka to wi -
cach. Zdo by! wie le na gród i wy ró# -
nie&. Two rzy ob ra zy, pla ka ty, gra fi ki,
zna ki gra ficz ne, ilu stra cje, sce no gra -
fie te atral ne, wn" trza ko 'cio !ów i klu -
bów mu zycz nych. 

Re dak cja mie si!cz ni ka
„"l#sk” z okazji 20. roku
ist nie nia, pra gnie z tej
oka zji spre zen to wa$ Czy -
tel ni kom pu bli ko wa n# co
mie si#c „Ko lek cj! ju bi le -
uszo w#”. Sk%adaj#  si! na
ni# gra fi ki i ma lar stwo
wie lu zna ko mi tych ar ty -
stów z re gio nu &l# skie go. 
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W ogródku
o szcz"'ciu
JA RO S%AW STA RZYK

– Za pra szam – pro fe sor zgar n$! mnie z uli cy i po ma sze ro wa li 'my
do na szej ulu bio nej ka wiar ni osie dlo wej, któ ra do ro bi !a si" ostat nio
czte ro sto li ko we go ogród ka. Tam za sie dli 'my, na uko wiec jed nak, za -
miast spo dzie wa ne go pi wa (nie z!e go) z ma !e go bro wa ru, za mó wi! nam
ka w" i po lamp ce bran dy.

– Czy pan wie, co to jest pu de lek? – za py ta!.
– Ma !y pu del – od po wie dzia !em. – Jest po dob no ta ka mi nia tu ro -

wa od mia na tej psiej ra sy.
– Mo# li we. Mnie cho dzi jed nak o ta ki por tal, czy te# stro ny (pan

wie, #e nie je stem za moc ny w in ter ne to wych kwe stiach), gdzie za -
miesz cza si" plot ki o lu dziach s!aw nych nie wia do mo dla cze go (przy -
naj mniej ja te go nie wiem).

Do pie ro te raz do tar !o do mnie, #e pro fe sor jest dzi' tro ch" jak ulu -
bio ny drink Bon da – wstrz$ 'ni" ty, cho( nie zmie sza ny.

– Wie pan, #e by !em u Ew ki – stwier dzi!. Wie dzia !em. Je go cór ka
i zi"( po je cha li ze swo im sy nem do War sza wy na ja ki' kon kurs mi" -
dzysz kol ny. Nor mal nie wnu ka mi opie ku je si" pro fe so ro wa, ale tym
ra zem by !a za j" ta ro bie niem prze two rów z tru ska wek, cze re 'ni i in -
nych owo ców (nie po ko i!o mnie, czy nie jest to przy pad kiem za po -
wied) ostrej zi my). Wi"c to nasz uczo ny zo sta! od de le go wa ny
na ty dzie& do Ew ki.

– Ona ci$ gle „sie dzi na pu del ku”, po za tym ogl$ da wszyst kie „tok -
szo !y”. A ja, przez te 7 dni z ni$.

– Pan pro fe sor to wy trzy ma!?
– Ew ka tak ko cha dziad ka. Ale za nie po ko i!o mnie to, #e za czy na na -

le #e( do tzw. nie wy ro bio nej pu blicz no 'ci. Na szcz" 'cie nie. Ona uwa -
#a, #e ci po ka zy wa ni i oplot ko wy wa ni to idiot ki i idio ci. G!u pio si"
za cho wu j$, g!u pio mó wi$, g!u pio my 'l$… Ale wy no to wu je nie któ -
re rze czy i wy mie nia te in for ma cje z ko le #an ka mi, któ re te# to ro bi$,
wy mie nia j$ si" tym, no i za 'mie wa j$ si" do !ez. Oczy wi 'cie za re ago -
wa !em. Za cy to wa !em jej Boya: „z!e so bie da je 'wia dec two, kto cu -
dze wy szy dza ka lec two”. Ale za cz$ !em si" nad tym g!" biej za sta na -
wia(. My 'l", #e wie lu ce le bry tom nie jest mi !o, kie dy do cie ra
do nich praw da, #e lu dzie (na wet na sto lat ki bar dziej roz gar ni" te), uwa -
#a j$ ich za g!up ków. I #e pew ni dzien ni ka rze #e ru j$ na nich jak hie -
ny. Za da j$ im py ta nia, #e by ich o'mie szy(. A oni nie po tra fi$ si" bro -
ni(. Czy nie uwa #a pan, #e ja ka' or ga ni za cja po za rz$ do wa al bo obro& -
cy praw cz!o wie ka nie po win ni na to za re ago wa(?

– Daw no, daw no te mu, kie dy jesz cze mia !em te le wi zor, cz" sto ogl$ -
da !em ka na!, któ ry nada wa! wy !$cz nie fil my do ku men tal ne. I kie -
dy' tra fi !em na do ku ment o ostat nim pa nop ti kum w USA. Ob jaz -
do we pa nop ti kum. By !a to tru pa z!o #o na, no nie b" d" si" si li! na ja -
k$' po praw no'( po li tycz n$, z wy bry ków na tu ry. By! ol brzym, kar -
li ca, in ne mon stra… Na mnie naj wi"k sze wra #e nie zro bi !a dziew -
czyn ka z czte re ma no ga mi… Mia !a dwie r" ce, ale po za jed n$, nor -
mal n$ pa r$ nóg, mia !a dru g$, krót sz$. Przy kro by !o pa trze(. Ci lu -
dzie ob je# d#a li roz ma ite miej sco wo 'ci w Sta nach i ga wied) p!a ci -
!a za to, #e by ich ogl$ da(. Wresz cie zna le) li si" lu dzie wra# li wi,
obro& cy praw cz!o wie ka, któ rzy do strze gli nie mo ral no'( ta kie go pro -
ce de ru. Oni do pro wa dzi li do li kwi da cji ostat nie go pa nop ti kum
w USA. Film ko& czy! si" roz mo w$ z cz!on ka mi zli kwi do wa nej tru -
py. Ja cy oni by li roz #a le ni! Mó wi li: „czu li 'my si" po trzeb ni”, „lu -
dzie przy cho dzi li si" z na mi spo tka(”, „za ra bia li 'my na swo je utrzy -
ma nie”, „by li 'my ta cy szcz" 'li wi”… Szcz" 'li wi. Trud no to so bie
wy obra zi(. Ja ko eme ryt czu j" si" szcz" 'li wy, #e nie do mnie ju# na -
le #y na pra wa 'wia ta. 
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