
ISSN: 1425-3917 NR INDEKSU 33328X

Nr 7 (236) • ROK XX • LIPIEC 2015

20.
ROK

ZE !L"SKIEM

CENA 7 Z! (w tym 5% VAT)    

www.slaskgtl.pl



Nasz!partner

Trwa j" cym trzy dni (26-28 czerw ca) Fe sti wa lem Otwar cia za in au gu ro wa na zo sta #a wy sta wien ni cza dzia #al no$% no we go Mu zeum &l" skie -
go. Znaj du j" ce si' na te re nie daw nej ko pal ni „Ka to wi ce” obiek ty mu ze al ne od wie dzi #o w tym cza sie po nad 17 ty si' cy zwie dza j" cych.  
W ofi cjal nym otwar ciu Mu zeum &l" skie go udzia# wzi' li: mi ni ster kul tu ry i dzie dzic twa na ro do we go Ma# go rza ta Omi la now ska, re pre -
zen tu j" cy w#a dze sa mo rz" do we wo je wódz twa $l" skie go mar sza #ek Woj ciech Sa #u ga oraz prze wod ni cz" cy Sej mi ku Sa mo rz" do we -
go Grze gorz Wol nik, par la men ta rzy $ci. W pro gach Mu zeum zna ko mi tych go $ci po wi ta #a dy rek tor Ali cja Knast.
Wi! cej o Fe sti wa lu Otwar cia w ar ty ku le Ka ta rzy ny Be re ty pt. „Mu zeum "l# skie – no we otwar cie” (str. 6) oraz w fo to re por ta$u Ar ka diu sza

%aw ry wia& ca, któ ry pre zen tu je my w cy klu „Zna ki i Twa rze Mia sta Ka to wi ce” (str. 67). 
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Ga lo wy spek takl z oka zji ju bi le uszu Ope ry &l" skiej w 70. rocz ni c' jej po wsta nia od by# si' 14
czerw ca 2015 ro ku. Te go wie czo ru ze spo #y Ope ry &l" skiej pod ba tu t" dy rek to ra Ta de usza Se -
ra fi na, za pre zen to wa #y wzno wio ny po 10 la tach spek takl ope ry „Hal ka” Sta ni s#a wa Mo niusz ki.
W cz' $ci ofi cjal nej na r' ce dy rek to ra Ta de usza Se ra fi na prze ka za no wie le gra tu la cji ja kie na p#y -
n' #y od w#adz pa( stwo wych, sa mo rz" do wych, par la men ta rzy stów oraz od przy ja ció# Ope ry. 
Wy da rze nie to po prze dzi #o od s#o ni' cie po pier sia wy bit ne go te no ra Bog da na Pa proc kie go
(1919-2010), któ ry sw" ka rie r' roz po czy na# w 1946 ro ku w#a $nie w Ope rze &l" skiej. 
Na zdj' ciu: Gra tu la cje z oka zji ju bi le uszu ar ty stom Ope ry &l" skiej sk#a da j" dy rek to ro wi Ope -
ry Ta de uszo wi Se ra fi no wi i ze spo #om ar ty stów przed sta wi cie le za rz" du Zwi"z ku Ar ty stów Scen
Pol skich z je go pre ze sem Ol gier dem )u ka sze wi czem.
(Wi! cej o ju bi le uszu w ar ty ku le Wie s'awy Ko no pel skiej pt. „7 de kad by tom skiej Ju bi lat ki”

na str. 64)
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Mu zeum Miej skie w Ty chach uho no ro -
wa #o na sz" re dak cj' ty tu #em Przy ja cie -
la Mu zeum. Bar dzo za ten za szczyt
dzi' ku je my!



IWONA !ELAZOWSKA

* * *

Tak naprawd" stajemy si" doro#li
Gdy nasi rodzice odchodz$ 
Przybywa nam nagle ci"%aru

I tyle samo lat...

My#l dziecka za tym nie nad$%a
Ale dojrza&o#' ju% o tym wie...

!ycie to nieustanne po%egnania

Tak wiele rzeczy robimy ostatni raz... 

Ja w&a#nie dom rodzinny pakowa&am

Skarby gromadzonej przesz&o#ci

Wywozi&am w kartonach

Segregowa&am 

Darowa&am

Wyrzuca&am

Sprzedawa&am

P&aka&am...

Wspomnienia znajdowa&am w ka%dym k$cie

Znalaz&am ma&$ pami$tk" przechowywan$ w ukryciu 

W niebieskim kryszta&owym naczyniu

Zasuszone ró%e 

Które kiedy# kto# komu# da&...
Wyczy#ci&am wszystkie pokoje

Korytarze 

I resztki zasz&o#ci

Przekopa&am si" przez tunele kilku pokole(
Zrobi&am porz$dek...

W ogrodzie zaszumia&y stare drzewa

Których dawno ju% nie ma

Wdrapa&am si" do domku który kiedy# na nich sta&...
Zatrzasn"&am drzwi dzieci(stwa....

Sprawdzi&am czy dobrze zamkni"te...

Ostatni raz spojrza&am na magnoli" kwitn$c$ przed domem...

...klucze odda&am nowemu w&a#cicielowi...
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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
Sekretarz redakcji

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
4. „ROZ MO WA NA 20. LE CIE”:

Roz mo wa z z prof. Krzysz to fem K!o si" skim NIEPOTRZEBNA*I*SZKODLIWA*HUMANISTYKA
6. Ka ta rzy na Be re ta MU ZEUM )L+ SKIE – NO WE OTWAR CIE 
8. Grze gorz Szto ler PSZCZY NA TO NIE TYL KO ZA MEK

12. Roz mo wa z bur mi strzem Pszczy ny Da riu szem Skro bo lem MARKA „PSZCZYNA”: HISTORIA,*
TURYSTYKA*I... PIECZARKI

14. Je rzy Po lak OD TU RZO NÓW DO HOCH BER GÓW.
Go spo dar ka pszczy% skie go wol ne go pa% stwa sta no we go (1517-1848)

19. Maria Sztuka GALERIA*W*KO,SKICH*BOKSACH
20. Julian Gembalski GEORGA*FILIPA*TELEMANNA ZWI+ZKI*Z*PSZCZYN+
23. Wi told Tu rant MIA STO NIE ZWY K$YCH PO STA CI 
26. Da riusz Rott SKAR BY MU ZEUM PRA SY )L+ SKIEJ 
30. Wie s!aw Ko ster ski POKA- SWOJ+ SI$., -UBRZE 
32. Grze gorz Szto ler JAK ZDO BY WA $EM DZI KI ZA CHÓD 
42. Henryk Szczepa"ski NIVEA Z PRZEDWOJENNEJ KATOWICKIEJ FABRYKI
44. Henryk Szczepa"ski KATOWICE ZA POHLMANNA (I)
54. Ma ria Sztu ka JUBILATA*TRZEBA*DOPIESZCZA/
56. Ma rek Brze# niak NA*JUBILEUSZOWYM*ZAKR.CIE
58. XXV LAT RE STY TU CJI SA MO RZ+ DU TE RY TO RIAL NE GO

Krzysz tof Ko si" ski SE ZON OGÓR KO WY MA SWO JE PRA WA 
62. Ma ria Sztu ka RODZINA*– GO)CINNY*DOM

FE LIE TO NY
43. NO TAT NIK SPÓ0 NIO NE GO PRZY BY SZA

Ma rek S. Szcze pa" ski METROPOLIE RZ+DZ+ )WIATEM, A STRACH RZ+DZI METROPOLIAMI (I)
53. Z MO ICH GÓ REK

Wi told Tu rant )PIEWAJ+, BO MUSZ+ 
73. PO RAD NIA J. ZY KO WA

Ka ta rzy na Wy rwas WA KA CJE 
74. MI. DZY NU TA MI

Mag da le na Dzia dek )RODY M$ODYCH. NOWE*POLSKIE*UTWORY*W*NOSPR. POD*ZNAKIEM
DOBREGO*PASTERZA

75. )L+ SKA OJ CZY ZNA POL SZ CZY ZNA
Jan Mio dek SIUPY – SIUPN+/ – SIPIE/ – SIPA

84. Z ZA PI SKÓW EME RY TA 
Ja ro s!aw Sta rzyk CZEKAJ+C NA KOBIETY

PLA STY KA
48. Wi told Ko ci" ski SKARBY*UKRYTE*W*KAZALNICY
49. STAJNIE*KSI+-.CE*W*PURPURZE*I*Z$OCIE
50. WOJ TEK $U KA. MA LAR STWO i GRA FI KA 
51. Wie s!a wa Ko no pel ska OBRAZOS$OWA I*S$OWOOBRAZY WOJT KA $U KI 
84. KO LEK CJA JU BI LE USZO WA „)L+ SKA”: RE NA TA BON CZAR 

TE ATR
63. Witold Koci"ski MA$Y*WIELKI*SPEKTAKL

OPE RA
64. Wie s!a wa Ko no pel ska 7 DE KAD BY TOM SKIEJ JU BI LAT KI 

KSI"( KI
69. Bog dan Wi de ra KRÓT KO O KSI+- KACH 
70. Jacek Lyszczyna DUCHY$WOJNY$PO*RAZ*PI+TY
71. Katarzyna Bereta WSZYSTKIE BEBOKI STALINOGRODU
72. Bogdan Widera KORONKOWA*KSI+-ECZKA
72. Katarzyna Niesporek EDESSY
73. Aleksandra Pethe MARKSISTOWSKO-LENINOWSKI WYTWÓR RELIGIOPODOBNY

PO EZJA I PRO ZA
1. WIERSZ NA OTWAR CIE

Iwo na %e la zow ska ***
36. Iwo na %e la zow ska WIER SZE 
38. John Gu zlow ski SU IT CA SE CHAR LIE (1). CHAR LIE WA LIZ KA. Prze k"ad Hen ry ka Cier nia ka

EKO LO GIA
60. Jo lan ta Karma"ska LAS*NIE*RO)NIE*SAM...

STA $E RU BRY KI
66. Z -Y CIA BI BLIO TEK

Urszula Krzyk WYPRZEDZA/*POTRZEBY*U-YTKOWNIKA
67. ZNA KI I TWA RZE MIA STA KA TO WI CE

MU ZEUM )L+ SKIE  – NO WE OTWAR CIE. Fo to re por ta' Ar ka diu sza $aw ry wia% ca
83. )L+ SKI MIE SI+C 

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: 
Gra fi ka: Alek san der Spy ra, cynkografia
Sk"ad r&cz ny tek stu PSZCZY NA wy ko na ny w Mu zeum Pra sy )l! skiej w Pszczy nie

Pi
sm

o 
w

sp
ie

ra
ne

fin
an

so
w

o 
pr

ze
z:

Pro jekt ob j' ty 
me ce na tem

MIA STA KA TO WI CE

Wojewódzki Fundusz
Ochrony !rodowiska
i Gospodarki Wodnej

w Katowicach
!l&ski Zwi&zek 

Gmin i Powiatów

Urz&d Marsza%kowski
Województwa

Opolskiego

Dofinansowano ze )rodków 
Ministra 

Kultury i Dziedzictwa Narodowego

W NUMERZE:



3Aleksander Spyra, „Posta! alegoryczna VI”, cynkografia, 1982 r.
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Nie po trzeb na i szko dli wa

hu ma ni sty ka
– Pa nie pro fe so rze, za wsze z ra do !ci"

s#u cham te go, jak si$ prze ko ma rza cie

z Ma cie jem Szcza wi% skim w Ga bi ne ci -
ku mo wy i s!u chu Ra dia Ka to wi ce, bo to

jest i za baw ne, i m" dre, i cza sem mó wi-

cie o ja kiej! ksi"& ce, któ rej po tem mu-

sz$ szu ka'…
– To wi na Ma! ka, bo on przy no si te

ksi"# ki.

– W jed nej z tych au dy cji, oczy wi !cie

jej nie za cy tu j$, stresz cz$ tyl ko, o co cho-

dzi #o, mó wi li !cie o tym, &e by# ta ki czas,

kie dy moc no za ata ko wa no na uki hu ma-

ni stycz ne, uni wer sy te ty…

– S$o wo „by$” brzmi opty mi stycz nie, wy-

da je mi si%, #e tak jest da lej.

– …za to, &e pro du ku je cie m#o dych bez-

ro bot nych. I pan po wie dzia# wte dy co!, co

mi si$ bar dzo spodo ba #o a mia no wi cie, &e
na stu dia zg#a sza j" si$ by' mo &e ci, co nie

chc" by' pre ze sa mi ban ków, in for ma ty-

ka mi… Oni chc" po zna' li te ra tu r$, j$ zyk.

Mó wi pan, &e ta na gon ka trwa…

– Tak, nie ste ty. Przy czym to jest zja wi-

sko &wia to we. I to jest gro' ne, bo gdy by to

by $o lo kal ne, to przy ja kiej& ko niunk tu ral-

nej zmia nie ta ten den cja mo g$a by si% od wra-

ca!, ale na ca $ym &wie cie do mi nu je je den

sys tem. To za wsze jest nie do brze, my &my

to ju# kie dy& bra li. I ten obec nie obo wi" zu-

j" cy sys tem zna tyl ko jed n" war to&! – zysk.

Wszyst ko mie rzy t" mia r", przy czym zysk

ro zu mie wy $"cz nie w wy mia rze ka pi ta $o-

wym, na to miast to, #e kto& si% – jak to $ad-

nie mó wi" lu dzie Ko &cio $a – ubo ga ca w ko-

rzy &ci du cho we jest bez zna cze nia. Nie ma

w ra chun ku eko no micz nym w ogó le ko rzy-

&ci du cho wych. To zna czy, #e w$a &ci wie ta-

kie rze czy jak edu ka cja, wy cho wa nie,

kszta$ to wa nie cz$o wie ka, to, co Niem cy

okre &la j" ja ko „Bil dung”, to, co by $o ta k"
ozna k" no wo cze sno &ci i tej cy wi li za cji de-

mo kra tycz nej, któ ra dba o kszta$t, o ob raz,

w$a &nie o „Bild” cz$o wie ka…

– Na wet ma my te po wie !ci…

– Ale# oczy wi &cie – „Bil dung sro mans”,

któ re by $y ta ki mi prze wod ni ka mi, ja k"
dro g" na le #y i&!. Otó# #ad na z tych po wie-

&ci nie opo wia da jak zo sta! sze fem ban ku.

To s" naj cz% &ciej opo wie &ci o kszta$ to wa-

niu si% du cho wym. Cza sem ma j" one w"t-
ki pew nej wie dzy ma te rial nej, ale duch

trium fu je nad ma te ri".
– To mi si$ tro ch$ sko ja rzy #o z lo sem

wie lu twór ców, pi sa rzy, po etów, któ rzy

o g#o dzie, ch#o dzie, ale…

– Tak. Jak pi%k nie za pew nia$ nas pe wien

pio sen karz: „&pie wam, bo mu sz%”. Przy wo-

$aj my przy k$ad tro ch% od le g$y, cho! nie tak

bar dzo. Co fa my si% o pa r% wie ków i spo-

ty ka my ta kie go m$o de go stu diu j" ce go,

za in te re so wa ne go ob ser wa cja mi astro no-

micz ny mi. Wszy scy go py ta j", co w$a &ci-

wie ma z te go by!? Prze cie# to jest nie op$a-

cal ne. Je ste &my na Zie mi, co nas ob cho dz"
ob ro ty cia$ nie bie skich, one nie ma j"
wp$y wu na to, co si% tu dzie je. No i wy ob-

ra' my so bie, #e ten m$o dy cz$o wiek re zy -

gnu je z te go, za k$a da ja ki& biz nes al bo jak

Wie rzy nek otwie ra re stau ra cj%, bo to jest

okres roz wo ju miesz cza( stwa. Krót ko-

trwa $y w Pol sce. Wte dy nie do sz$o by

do prze wro tu ko per ni ka( skie go, któ ry jest

je dy nym ta kim sym bo licz nym prze wro tem

w hi sto rii &wia ta. Jak si% mó wi o naj wi%k-

szym prze wro cie, to za wsze cho dzi o ko-

per ni ka( ski. Tym cza sem ten m$o dy ch$o-

pak nie tyl ko po sta wi$ na co& zu pe$ nie

abs trak cyj ne go, ale te# ogrom nie ry zy ko-

wa$, bo pod wa #a$ wszyst ko, co do tam tej

po ry uzna wa no za nie pod wa #al ne za sa dy

&wia ta. I tu jest w$a &nie miej sce hu ma ni s-

ty. Nie tyl ko fi lo lo ga, bo fi zyk tak #e jest hu-

ma ni st", astro nom. Przed sta wi cie le tych na -

uk, w któ rych nie pa trzy si% na zysk, ja ki

to przy nie sie za ty dzie(, za mie si"c, za dwa

la ta, ale li czy si% to, jak na uko wy re zul tat

wzbo ga ci na sze ro zu mie nie rze czy wi sto-

&ci. W tym sen sie hu ma ni sta mi je ste &my ra-

zem z przed sta wi cie la mi tych wszyst kich

na uk czy stych. Nie wi dz% ró# ni cy mi% dzy

ma te ma ty kiem a fi lo lo giem dla te go, #e oni

nie do star cza j" ni cze go go to we go, prak-

tycz ne go. Bez czy stej ma te ma ty ki jed nak

nie by $o by tych cu dow nych urz" dze(,

któ re na przy k$ad po zwa la j" utrwa li! to, co

20. lecieRozmowy na

Z pro fe so rem KRZYSZ TO FEM K)O SI* SKIM,

dy rek to rem In sty tu tu Na uk o Li te ra tu rze Pol skiej Uni wer sy te tu +l" skie go 

i prze wod ni cz" cym Ko mi te tu Na uk o Li te ra tu rze PAN 

roz ma wia BOG DAN WI DE RA
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mó wi my. In !y nie ro wie bez ma te ma ty ki nie

mo gli by te go skon stru owa", do ni cze go by

nie do szli.

– Za pa mi! ta "em te# z au dy cji pa nów ta -
ki po wra ca j$ cy w$ tek, cho dzi o to, #e na-
st! pu je, czy wr!cz ju# na st$ pi" zmierzch
in te li gen cji.

– To jest w# tek, któ ry pod no si Ma ciej

Szcza wi$ ski, ale on sam jest – !e tak po-

wiem – kla sycz nym przy k%a dem in te li gen-

ta. Pra cu je w ra dio, je go ta ta pra co wa% w ra-

dio, to jest ro dzaj dzie dzic twa, któ re nie

za wsze jest mi le wi dzia ne. Je !e li pa r& po-

ko le$ ro bi to sa mo, zw%asz cza je !e li cho dzi

o za wo dy cie sz# ce si& ja k#' po pu lar no 'ci#,
po ja wia si& oskar !e nie o ne po tyzm. Mi mo

!e ist nie j# tu przy k%a dy ta kie jak ród Es tre i-

che rów…

– W%ród ak to rów ród Kon dra tów.
– Oczy wi 'cie, !e tak. Chy ba wi&c nie ma

w tym nic z%e go. Zresz t# po dob nie dzie je si&
prze cie! w biz ne sie, my 'l& o Bli klem, któ-

ry jest pro fe so rem, ale rów no cze 'nie trzy-

ma fir m&, bo to jest dzie dzic two. Wra ca j#c
do in te li gen cji, nie któ rzy so cjo lo go wie

mó wi#, !e to po j& cie wy my 'lo no w Eu ro-

pie Wschod niej, prze ciw sta wia j#c mu za-

chod nie s%o wo „in te lek tu ali 'ci”. In te lek tu -

ali sta jest wy so kiej kla sy spe cja li st#,
eks per tem, na to miast ro syj skie s%o wo „in-

te li gent” ozna cza %o cz%o wie ka wy kszta% co-

ne go, to zna czy ta kie go, co to „czy ta ty i pi-

sa ty”. No i w tym sen sie mo! na po wie dzie",
!e dzi siaj nie ma !ad ne go „zmierz chu in te-

li gen cji”, bo wszy scy s# „czy ta ty i pi sa ty”.

Ogrom na cz&'" lu dzi stu diu je, ma my re kord

'wia ta w dzie dzi nie wy kszta% ce nia wy! sze-

go, wi&c tu taj nic z%e go si& nie dzie je, na-

to miast spra wa do ty czy eto su in te li gen-

cji. I ten si& rze czy wi 'cie kru szy, dla te go !e
zde rza si& on z tym eto sem ryn ko wo -zy sko-

wym, a isto t# eto su in te li gen cji by %a bez in-

te re sow no'". Je !e li pa mi& ta my (e rom skie-

go, na sze go na uczy cie la in te li genc kie go

eto su, to u nie go sztan da ro w# po sta ci# jest

dok tor Ju dym, któ ry za cho wu je si& zu pe%-
nie ina czej ni! in ni le ka rze. Tam ci ro bi# ka -

s&, on le czy za dar mo tych, któ rych na le-

cze nie nie sta". W je go pro gra mie jest

od ra zu po sta wa po 'wi& ce nia i s%u !e nia cze-

mu', co stoi od nie go wy !ej, czy li in te li gent

za k%a da, !e po je dyn czy cz%o wiek, to – ulu-

bio ne przez ustrój ryn ko wy – in dy wi du um

(la dy That cher mó wi %a, !e nie ma spo %e cze$-
stwa), nie jest dla sie bie osta tecz nym ce lem

dzia %a nia, ce lem dzia %a nia jest in ny cz%o wiek,

s# in ni lu dzie (i nie tyl ko lu dzie), spo %ecz-

no'", na ród wresz cie – mó wi#c pa te tycz-

nie. I on jest pod po rz#d ko wa ny te mu ce lo-

wi, dla nie go jest go tów po 'wi& ci" to, co

oso bi ste. W skraj nym przy pad ku – w%a sne

szcz& 'cie.

– Bied na Jo asia.
– No, bied na Jo asia, zresz t# za wsze

po jej stro nie sta j&. Co si& dzi siaj zmie ni %o?

Wy kszta% ce nie i uzy ska nie te go po zio mu, ja -

ki mia% in te li gent „przed wo jen ny”, nie jest

ju! klu czem do ni cze go. Na wet je 'li si&
sko$ czy stu dia me dycz ne al bo praw ni cze,

któ re tra dy cyj nie przy no si %y do br# po zy cj&,
to trze ba jesz cze przez ca %e la ta ci&! ko ty-

ra", !e by osi# gn#" sta tus wy bit ne go spe cja-

li sty, !e by si& od ró! ni" od ca %e go t%u mu in-

nych. Po zo sta li s# wy rob ni ka mi, co

nad ra bia j# – jak le ka rze – ty mi dwu dzie s-

tocz te ro go dzin ny mi dy !u ra mi przez sie dem

dni w ty go dniu, przez co s# po tem po twor-

nie um& cze ni. Nie ma j# wi&c w ogó le cza-

su wol ne go, aby po my 'le" o ja kich' spra-

wach etycz nych, bo po pro stu to jest po go$
za sta bil no 'ci# na okre 'lo nym po zio mie ma-

te rial nym. Mo! na wi&c po wie dzie", !e
edu ka cja nie jest ju! klu czem do ja kie go'
po wo dze nia ma te rial ne go, nie za bez pie cza

go au to ma tycz nie.

– Na to miast etos in te li gen ta, te go z &e-
rom skie go, zwi$ za ny by" z ety k$.

– Dzi' on si& zde rza z je dy n# ra cjo nal no-

'ci# ryn ko w#, któ ra mó wi: je !e li nie po tra-

fisz po mno !y" te go, co masz, to nic nie je -

ste' wart. To jest to dzie wi&t na sto wiecz ne

ha s%o (przy pi sy wa ne ró! nym po li ty kom):

bo ga" cie si&! Bo ga" cie si&, na wet wbrew

roz s#d ko wi. W zwi#z ku z tym wy da je mi

si&, !e ma my dzi' etos in te li gen ta, tyl ko !e
on jest en kla wo wy. Na przy k%ad Zie lo-

ni – to s# in te li gen ci na szych cza sów. Bez-

in te re sow nie bro ni# cy te go, !e by 'my si& nie

obu dzi li pew ne go dnia za tru ci w%a sny mi wy-

two ra mi. A wi&c bro$ my si& przed za tru ciem

po wie trza, wy ci na niem drzew, d!un gli ca-

%ych, za bru dze niem wo dy, wy su sze niem

Zie mi, ocie ple niem kli ma tu – to jest bar dzo

in te li genc kie, tyl ko w pew nej ni szy.

– Zaj mu je si! pan pro fe sor li te ra tu r$
dzie wi!t na ste go i dwu dzie ste go wie ku.
A co z tym dwu dzie stym pierw szym?

– Mia %em ta k# przy go d&: Ka zi mie ra

Szczu ka za pro po no wa %a mi, !e by 'my mó-

wi li w te le wi zji o naj now szych ksi#! kach.

Uwa !a %em, !e ka! dy po wi nien ta k# dro g&
przej'", ka! dy kto ma za so b# stu dia

nad daw niej szy mi tro ch& okre sa mi. Trze ba

go, !e tak po wiem, rzu ci" na „pierw sz# li-
ni& fron tu”. Z !o% nie rza mi jest tak, !e jak nie

bio r# udzia %u w "wi cze niach to ra mo le j#
po pro stu. Otó! dla nas ta kim "wi cze niem

jest ro bo ta kry tycz no -li te rac ka. Dla te go, !e
je 'li cho dzi o li te ra tu r& cho" by sprzed

dzie si& ciu lat, to tam ju! jest wszyst ko po-

uk%a da ne, omó wio ne, zro zu mia ne, zre cen-

zo wa ne. Na to miast z ksi#! k#, któ ra wy sz%a
wczo raj al bo do pie ro wy cho dzi, mu si my si&
zmie rzy" oko w oko, !e by po wie dzie" s%u-

cha czo wi czy wi dzo wi, co o tym my 'li my.

Nie mo !e my si& scho wa" za !ad n# ele gan-

c k# for mu %#, mu si my po wie dzie" czy tel ni-

ko wi ja sno i pro sto, czy t& ksi#! k& war to

prze czy ta" i dla cze go war to (al bo nie war-

to). Dla mnie to by %a przez pi&" lat przy go-

da bar dzo po ucza j# ca, bo kon fron to wa %em

si& ze wspó% cze snym pi sa niem, któ re jest

wo bec 'wia ta w ta kiej sa mej po zy cji jak ja

wo bec nie go, czy li bez tak zwa nych przed -

-s# dów, a i bez prze s# dów. Po tem przez rok

uczest ni czy %em w pro gra mach Te le wi zji Ka-

to wi ce pod ty tu %em !l" skie czy ta. Roz ma-

wia li 'my o li te ra tu rze, któ r# pi sz# lu dzie ze

)l# ska lub miesz ka j# cy na )l# sku, al bo ta -

cy, co ze )l# ska wy je cha li, ale tu ma j# swo-

je ko rze nie. I przez ten rok prze ko na %em si&,
ja k# je ste 'my po t& g#, bo gdzie tyl ko ja kie'
na gro dy li te rac kie da j#, to do sta j# je lu dzie

st#d.

– Ku czok, Wa niek, Twar doch…
– Je ste 'my wi&c po t& g# li te rac k# i ma my

z cze go by" dum ni.

– Ale to wiek dwu dzie sty pierw szy. Ale
li te ra tu ra cza sów wcze %niej szych, ta kie
od no sz! wra #e nie, jest mar twa jak kla-
sycz na "a ci na.

– Po wiem wi& cej. Je den z mo ich ko le gów

za da% py ta nie: „Czy na le !y dzie %a epok mi-

nio nych t%u ma czy" na j& zyk wspó% cze -

sny?”. I pod czas dys ku sji oka za %o si&, !e
dziec ko nie jest w sta nie zro zu mie" W pu-

sty ni i w pusz czy. Po pro stu trze ba by to na-

pi sa" na no wo wspó% cze sn# pol sz czy zn#.
Co', co jesz cze dla na sze go po ko le nia by -

%o zro zu mia %e, dla dzi siej szych „lat ków” jest

ju! nie ste ty nie do po j& cia.

– W la tach pi!' dzie si$ tych na ta kim
gru bym pa pie rze by "y wy da wa ne ró# ne
dzie "a, tak #e kla sy ków, i wte dy wszyst kie
trud ne s"o wa opa try wa no gwiazd k$, u do -
"u stro ny za miesz cza j$c ich zna cze nie.

– To by %a ta ka nie zb&d na ro bo ta re dak cyj-

na, ale tu ju! nie cho dzi o po szcze gól ne s%o-

wa, ob ce czy eg zo tycz ne. Ca %e zda nia s# nie-

po j& te dla wspó% cze sne go czy tel ni ka, bo

za d%u gie, bo za bar dzo z%o !o ne, sk%ad nia in -

na, s%ow nic two z rzad ka u!y wa ne. 

– I ja ka by "a kon klu zja tej dys ku sji?
– T%u ma czy".
– Jed nak %l$ skie dzie ci z ro bot ni czych

dziel nic czy ta j$ ce Ko cha now skie go oby-
wa j$ si! bez t"u ma cza.

– Bo w gwa rze 'l# skiej ten daw ny j& zyk

si& prze cho wa%. Pod czas kon fe ren cji w Za-

brzu do ty cz# cej kul tu ry Eu ro py )rod ko wej

Ma ciej Szcza wi$ ski opo wia da% o po ecie, sie-

dz# cym zresz t# na sa li, po ecie wca le nie „lu-

do wym”, któ ry wy bra% gwa r& ja ko w%a sny

j& zyk po etyc ki. Roz go rza %a wte dy dys ku sja,

czy s# j& zy ki uni wer sal ne, zdol ne wszyst-

ko po wie dzie", i j& zy ki lo kal ne, przy dat ne

tyl ko w ogra ni czo nym za kre sie. Ja sto j&
na sta no wi sku, !e nie mo! na mó wi" o j& zy-

kach lep szych i gor szych. Gdy by tak to kla-

sy fi ko wa", to pol ski j& zyk li te rac ki by% by

lep szy od gwa ry, ale an giel ski by% by lep szy

od tych obu…

– A kla sycz na "a ci na jesz cze lep sza.
Wiem, #e pan pro fe sor za j$" si! po rów-
ny wa niem przed wo jen ne go i po wo jen ne-
go wy da nia po wie %ci Gu sta wa Mor cin ka
Wy r! ba ny chod nik, co do pro wa dzi "o
do zde ma sko wa nia ogrom nej ma ni pu la-
cji. Cie kaw je stem na to miast, czy po ja-
wia j$ si! u pa na stu den ci za in te re so wa -
ni pro ble ma ty k$ %l$ sk$?

– Te raz dzie je si& co' ta kie go. To nie jest

mój stu dent, tyl ko dok to rant Je go Ma gni-

fi cen cji, pro rek to ra, na sze go ko le gi Ry szar-

da Ko zio% ka, na zy wa si& Ma rek Mi ko %a jec.

Od pa ru lat pi sze na te mat )l# ska rze czy re-

we la cyj ne. Po ja wi% si& ta ki nurt ba da$
(tro ch& si& do te go przy %o !y %em z ra mie nia

Pol skiej Aka de mii Na uk), któ ry na zy wa si&
no wy re gio na lizm. Ko le dzy z ca %ej Pol ski

i spo za Pol ski or ga ni zu j# do rocz ne kon fe-

ren cje, gdzie sta wia j# kwe stie re gio na li zmu

zu pe% nie ina czej ni! daw niej. Od no wa,

w opar ciu o dzi siej sze my 'le nie. W no wym

to mie se rii No wy Re gio na lizm jest spo ro

tek stów na szych m%o dych po lo ni stów, któ-

rzy nie ma j# !ad nych kom plek sów, !ad nych

za ha mo wa$. W kon fron ta cji ze 'wia tem

)l#sk oka zu je si& miej scem fa scy nu j#-
cym. Sta ry re gio na lizm za my ka% nas w ja-

kim' re zer wa cie, get cie, by li 'my „in dia ne-

ra mi”. M%o dzi uzna j#, !e 'wiat sk%a da si&
z sa mych re gio nów. Nie ma !ad ne go cen-

trum. I tu – nie chwa l#c si& – trze ba po wie-

dzie", !e tej hu ma ni sty ce, któ ra jest rze ko-

mo nie po trzeb na i do star cza na ry nek

pra cy bez ro bot nych, w%a 'nie jej za wdzi&-
cza my zmia ny. Gdy by nie ona, to te go sa-

mo roz u mie nia si& cz%o wie ka tu i te raz by

nie by %o. Jak si& stu diu je bu do w& mo stu, to

si& nie py ta o sens !y cia. A jak si& roz ma-

wia o li te ra tu rze, to si& o ten sens py ta. I to

jest ta ró! ni ca. 

!
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Muzeum !l"skie 
# nowe otwarcie

Pierw si zwie dza j" cy pod ziem ne eks -
po zy cje i in sta la cje we szli do no wej

sie dzi by Mu zeum !l" skie go o godz.
10.00 w pi" tek, 26 czerw ca, gdy wi$k -
szo%& uczniów oko licz nych szkó' od bie -
ra 'a swo je cen zur ki. Te dwie da ty pi$k -
nie zbie g'y si$, by po ka za&, (e za wsze
w (y ciu co% si$ ko) czy, ale rów no cze -
%nie co% za czy na. Hi sto ria Mu zeum
rów nie( ko) czy 'a i za czy na 'a si$ kil ka
ra zy. Naj tra gicz niej szym ko) cem by 'o
zbu rze nie przez Niem ców gma chu wy -
bu do wa ne go przed woj n" we d'ug pro -
jek tu Ka ro la Schay era. O licz nych wa -
lo rach te go bu dyn ku wspo mi na no
w pu blicz nych dys ku sjach i to nie tyl ko

w trak cie Fe sti wa lu, ale rów nie( pod czas
spo tka nia w au dy to rium 2 lip ca, kie dy
to za pre zen to wa ny zo sta' pro jekt re por -
ta (u mul ti me dial ne go, opra co wa ny
wspól nie przez Mu zeum !l" skie, Ra dio
Ka to wi ce oraz „Ga ze t$ Wy bor cz"”. 

Po woj nie pla ców k$ re sty tu owa no
do pie ro w 1984 ro ku i umiesz czo no tym -
cza so wo w bu dyn ku daw ne go ho te lu
przy al. Kor fan te go. Ze wspo mnia ne go
re por ta (u mo( na tak (e po zna& tra gicz -
n" hi sto ri$ ar chi tek to nicz nych kon cep -
cji Ja na Fi sche ra, któ re ni gdy nie zo sta -
'y zre ali zo wa ne, cho& wy gry wa 'y
w kon kur sach na pro jekt Mu zeum. Tak -
(e naj now sza hi sto ria pla ców ki za pi sa -

'a si$ burz li wy mi nie raz dys ku sja mi, kre -
%le niem pla nów wy sta wy hi sto rycz nej,
po wo 'y wa niem i od wo 'y wa niem dy -
rek to rów. 

Osta tecz nie jed nak uda 'o si$ wy bu do -
wa& i otwo rzy& dla miesz ka) ców !l" ska,
i nie tyl ko, no w" sie dzi b$, któ ra na praw -
d$ wy da je si$ god na miej sca, po ru sza -
nej te ma ty ki oraz eks po no wa nych dzie'.
Nie bra ku je jej no wo cze sne go roz ma chu,
ale tak (e umie j$t ne go wpi sa nia si$ w hi -
sto ri$ i na tu r$. Pro jek tan ci in te re su j" co
po '" czy li szkla ne bu dyn ki z ce gla ny mi,
któ re wci"( jesz cze pod da wa ne s" kon -
ser wa cji. Obec no%& licz nych ro %lin 
wo kó' Mu zeum na da je prze strze ni cha -
rak ter wy po czyn ko wy i do sko na le kom -
po nu je si$ z ta k" sa m" for m" oto cze nia
po bli skie go NO SPR -u. Dzi$ ki te mu
Stre fa Kul tu ry pe' ni& b$ dzie jesz cze
jed n" funk cj$ # b$ dzie uczy 'a od wie dza -
j" cych kul tu ry wy po czyn ku, o któ r"
dzi siaj jak (e trud no! 

Pla ców ka z tak trud ny mi, a na wet
burz li wy mi dzie ja mi, za s'u gi wa 'a za tem

KATARZYNA 
BERETA 

Czy Muzeum !l"skie b#dzie instytucj" petryfikacji znacze$ czy ich negocjacji? Wszyscy mamy nadziej#, %e b#dzie to przestrze$, w której poszukiwane
b#d" wci"% nowe odczytania !l"ska.

Dzia !al no"# trze ciej sie dzi by Mu zeum $l% skie go uro czy "cie roz po cz& to pod -

czas trzy dnio we go Fe sti wa lu Otwar cia, któ ry od by! si& w dniach 26'28 czerw -

ca 2015 ro ku. Jak przy sta !o na im pre z& za pla no wa n% z tak du (ym roz ma chem,

Fe sti wa lo wi to wa rzy szy !y licz ne pro jek cje fil mów, pa ne le dys ku syj ne, warsz -

ta ty pla stycz ne, gry te re no we, po ka zy mul ti me dial ne, ro dzin ne tur nie je, kon -

cer ty i na de wszyst ko sze ro ko otwar te dla zwie dza j% cych wy sta wy sta !e i cza -

so we. Ch&t ni mo gli tak (e wje cha# na szyb „War sza wa”, by przyj rze# si&
pa no ra mie dzi siej szych Ka to wic.
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nie na zwy k!e prze ci" cie wst" gi, ale
na trzy dnio we #wi" to, pod czas któ re go
miesz ka$ cy mia sta i oko lic b" d% mo gli
oswo i& si" z no wym gma chem, je go
mul ti me dial ny mi funk cja mi oraz za po -
zna& si" z to po gra fi% bu dyn ku (przy -
znam: nie !a tw%, zw!asz cza gdy chce si"
wyj#& z Mu zeum i trze ba to uczy ni&,
prze cho dz%c przez miej sce, w któ rym
obec nie eks po no wa na jest in sta la cja
„Mo dry” Le ona Ta ra sie wi cza, a na st"p -
nie klu czy& kr" tym ko ry ta rzem).

Wra mach owe go trzy dnio we go #wi" -
ta otwar cia obej rze& mo' na by !o

kil ka in te re su j% cych fil mów, z któ rych
cz"#& zna na jest szer szej pu blicz no #ci
i z pew no #ci% na trwa !e za pi sa !a si"
w #wia do mo #ci (l% za ków. Or ga ni za to -
rzy za pro po no wa li za tem zwie dza j% -
cym: Bo !e Cia "o Ada ma Si ko ry, An ge -

lu sa Le cha Ma jew skie go, #wi$ t%
wied& m$ Hen ry ka Ba ra now skie go, Sów -

k$ Er wi na Ada ma Si ko ry, Pi% t% stro n$
'wia ta Ro ber ta Ta lar czy ka (wer sj" te le -
wi zyj n% spek ta klu), Oska ro we ko stiu my

Bar ba ry Ptak Krzysz to fa Kor win -Pio -
trow skie go oraz Ka ro la Stry j$ ( #l% za -

ka, któ ry zdo by" ca "y 'wiat Vio let ty
Rot ter -Ko ze ry.

Pro jek cje prze pla ta ne by !y pa ne la mi
dys ku syj ny mi. W pierw szym dniu roz -
mo w" o #l% sku wy obra !o nym, #l% sku

wy 'nio nym mo de ro wa !a Ewa Nie wia -
dom ska z Ra dia Ka to wi ce. Udzia! w niej
wzi" li prof. Ma rian Osli slo z Aka de mii
Sztuk Pi"k nych w Ka to wi cach, ar chi tekt
To masz Ko nior, so cjo log, ku ra tor i kry -
tyk sztu ki Se ba stian Ci choc ki, dy rek tor

Te atru (l% skie go Ro bert Ta lar czyk oraz
dy rek tor Ars Ca me ra lis Ma rek Zie li$ ski.
Do dys ku sji z pu blicz no #ci za pro szo na
zo sta !a jesz cze, wraz z Bo Per s so nem,
Jo an na He lan der, uro dzo na w Ru dzie
(l% skiej fo to graf ka, re 'y ser ka fil mów do -
ku men tal nych, pi sar ka i t!u macz ka, któ -
ra miesz ka i two rzy w Göte bor gu i Kra -
ko wie. 

Naj wa' niej szym zda niem wy po wie -
dzia nym w ten pi%t ko wy wie czór by !o
chy ba py ta nie Se ba stia na Ci choc kie go,
czy Mu zeum (l% skie b" dzie in sty tu cj%
pe try fi ka cji zna cze$ czy ich ne go cja cji?
Wszy scy ma my na dzie j", 'e b" dzie to
prze strze$, w któ rej po szu ki wa ne b" d%
wci%' no we od czy ta nia (l% ska, bo tym
si" cha rak te ry zu j% po gra ni cza, i' po zo -
sta j% sta le w ru chu. Kto# ci% gle wcho dzi
i wy cho dzi, kto# prze cho dzi ze stro ny
na stro n", na st" pu je ci% g!a wy mia na my -
#li, osób, kul tu ry. I w tym ty glu wy ta pia
si" sta le no wa ja ko#&, no we sen sy i no -
we in ter pre ta cje. Dla te go tak wa' ne
jest, by tym pro ce som to wa rzy szy !a
pew na kul tu ra roz mo wy i wspó! ist nie -
nia. 2 lip ca w au dy to rium prof. Ewa
Cho jec ka za ape lo wa !a wr"cz, by #my po -
lu bi li sie bie ja ko lu dzi o prze ciw nych po -
gl% dach. Wte dy b" dzie mo' li we ne go -
cjo wa nie zna cze$. B" dzie mo' li wa
roz mo wa. I oby ona raz na za wsze za -
st% pi !a do tych cza so we k!ót nie. Pi"k -
nym te go przy k!a dem by! pro wa dzo ny
przez Ew" Nie wia dom sk% pi%t ko wy
pa nel, na któ ry, o dzi wo!, przy by !a za -
le d wie garst ka s!u cha czy.

W ko lej nych dniach od by !y si" jesz -
cze dwie dys ku sje. W so bo t" udzia!

w jed nej z nich wzi" li: re 'y ser Lech Ma -
jew ski, Ewa Nie wia dom ska, ar chi tekt
Prze mo )u ka sik, Do mi nik To kar ski ze
Sto wa rzy sze nia Mo je Mia sto oraz Ma -
rek Oku lar czyk. Ca !o#& wo kó! te ma tu
#l%sk lo kal ny, #l%sk glo bal ny mo de ro wa!
za st"p ca dy rek to ra Mu zeum (l% skie go
Adam Ko wal ski. Na to miast w nie dzie -
l" nad te ma tem: „Co by by "o, gdy -

by…” #l%sk w sy mu la to rze zda rze),
czy li al ter na tyw ne hi sto rie #l% ska i Mu -

zeum #l% skie go za sta na wia li si" dr hab.
Zbi gniew Ka d!u bek, dr hab. Pa we!
Wró blew ski, Ja ro s!aw Ra ci" ski oraz dr
Krzysz tof Kar wat, któ ry t" roz mo w" mo -
de ro wa!. 

Pod su mo wu j%c roz wa 'a nia wo kó!
no we go otwar cia Mu zeum (l% skie go,
chcia !a bym przy wo !a& uwa g" prof. Cho -
jec kiej, i' na ra zie to miej sce nie ma jesz -
cze du szy, gdy' jest zbyt m!o de, ale na -
bie rze z cza sem nie po wta rzal ne go
kli ma tu. Jak 'e wpi su je si" ta my#l
w zda nie Ru ski na, przy wo !a ne przez Or -
ha na Pa mu ka w po wie #ci Stam bu":
„(…) o ma low ni czo #ci da ne go dzie !a
mo' na mó wi& do pie ro wte dy, gdy mi nie
wie le wie ków, a bluszcz, tra wa, ro #li ny
i in ne ele men ty przy ro dy (fa le, mo rze,
ska !y, a na wet chmu ry) ze spo l% si"
z nim na za wsze. A wi"c cho dzi o ab so -
lut nie przy pad ko we pi"k no, któ re nie
przy na le 'y bu dyn kom no wym (…), ale
tym ogl% da nym z (…) per spek ty wy,
na rzu co nej nam przez hi sto ri" i czas”.
Te go trwa nia przez wie ki i co raz wi"k -
szej ma low ni czo #ci 'y cz" no wej sie dzi -
bie Mu zeum (l% skie go.

!

Prof. Ewa Chojecka zaapelowa"a wr$cz, by'my polubili siebie jako ludzi o przeciwnych pogl%dach. Wtedy b$dzie mo!liwe negocjowanie znacze).
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Ziemia pszczy!ska
znana jest wytrawniejszym
turystom z innych walorów
ni" tylko dostojny zamek
z uroczym parkiem,
rustykalny skansen,
czy ciesz#ca najbardziej
najm$odszych
– pokazowa zagroda "ubrów
(i innego zwierza
równie").

Pszczyna to 

nie tylko zamek

GRZE GORZ

SZTO LER

Pszczyna, Rynek, linoryt Wojtek !uka
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Drew nia ne du sze

Kto!okre !li je mia nem „drew -
nia nych dusz”. Za wsze

mnie za chwy ca "y. Po le cam je, bo s#
nie po wta rzal ne i za byt ko we – ko !ció" -
ki drew nia ne zie mi pszczy$ skiej.
Naj wi%k szy z nich, zwa ny wiej sk# ka -
te dr#, wzno si si% w Mied& nej. No si
we zwa nie !w. Kle men sa Pa pie 'a.

Ko !ció" zbu do wa no praw do po dob nie
w XVII w., na miej scu wzmian ko wa -
ne go w 1326 r. Bu dy nek !wi# ty ni po -
wi%k szo ny zo sta" w XVIII w. po przez
wy d"u 'e nie na wy. Jest to naj wi%k szy
drew nia ny ko !ció" na zie mi pszczy$ -
skiej. Jak ka' dy jest orien to wa ny, zbu -
do wa ny w kon struk cji zr% bo wej
z wie '# o kon struk cji s"u po wej. Z ko -
lei naj cen niej sz# nie tyl ko na zie mi
pszczy$ skiej, ale na ca "ym Gór nym
(l# sku po zo sta je o wie le mniej -
sza, XVI -wiecz na !wi# ty nia w s# sied -
niej Grza wie. No si we zwa nie !w. Ja -
na Chrzci cie la. W la tach 1580 – 1620
by "a w po sia da niu pro te stan tów,
praw do po dob nie w 1690 r. !wi# ty ni%
prze bu do wa no. (wi# ty nia ta jest jed -
nym z naj cen niej szych obiek tów ko -
!ciel nej ar chi tek tu ry drew nia nej
na (l# sku. Do sku pi ska pszczy$ -
skich ko !cio "ów drew nia nych na le 'y
te' za byt ko wy ko !ció" w )wi kli -
cach pw. !w. Mar ci na – któ re go po -
wsta nie prze su ni% to w wy ni ku ostat -
nich ba da$ z prze "o mu XVI/XVII
wie ku na XV wiek – w tej chwi li
prze cho dzi grun tow n# re no wa cj%.
Z nie go w"a !nie po cho dzi pre zen to -
wa ny swe go cza su w pszczy$ skim
zam ku na wy sta wie sztu ki sa kral nej
drew nia nych ko !ció" ków go tyc ki
tryp tyk (dru gi go tyc ki tryp tyk po cho -
dzi" z Brze&c). W s# sia du j# cej
z Mied& n#, miej sco wo !ci Gó ra wzno -
si si% na prze ciw ko no we go, pa pie skie -
go ko !cio "a (pod mod nym we zwa -
niem JPII), cen niej szy drew nia ny
przy by tek, ko !ció "ek !w. Bar ba ry,
któ re mu !p. ksi#dz Piotr Ze grodz ki,
tu tej szy pro boszcz, kro ni karz i dzie -
jo pis, po !wi% ci" ty le cza su i cier pli -
wo !ci. Ko !ció "ek zo sta" prze bu do wa -
ny w la tach 50. ubie g"e go wie ku, ale
nie stra ci" nic ze swe go uro ku. Szcze -
gól nie oko li ca – "# ki, mo kra d"a, roz -
le wi ska po bli skiej rze ki Wi s"y – za -
ch% ca j# do ro we ro wych wy praw w t%
oko li c%. Sto sun ko wo nie da le ko, w s# -
sied nich Ja wi szo wi cach znaj du je si%
nie na le '# cy wpraw dzie do pszczy$ -
skiej gru py drew nia nych dusz ba ro -
ko wy ko !ció "ek !w. Mar ci na, ja ko 'y -
wo przy po mi na j# cy bry "# ko !ció"
pw. !w. Ja ku ba Star sze go Apo sto "a
w Wi !le Ma "ej, o bu do wie któ re go pi -
sa" swe go cza su za "o 'y ciel pierw sze -
go Mu zeum (l# skie go, Ta de usz Do -
bro wol ski. Za ch% cam do od wie dze nia
go i po rów na nia.

W dro dze do Wi s"y Wiel kiej war -
to zaj rze* do ko !cio "a !w. Mi ko "a ja
w +# ce, któ ry s"y nie na oko li c% w"a -
!nie z od pu stu na !w. Mi ko "a ja 6
grud nia i zwy cza ju cho dze nia band
mi ko "a jo wych. W le cie na "#c kich Mi -
ko "a jów co praw da nie tra fi my, ale

war to od wie dzi* ten po "o 'o ny
na wznie sie niu, nie wiel ki obiekt.
Na po bli skim cmen ta rzu po cho wa ny
jest po eta Jan Ku piec (1841-1909),
au tor m.in. po ema tów „Hi sto ria ba -
ra nów”, czy „Sej mi ku w Jas sach”,
pro pa ga tor czy tel nic twa, dzia "acz
o!wia to wy. St#d ju' nie da le ko
do sztucz ne go zbior ni ka +# ka, po -
wsta "e go w la tach 80. ubie g"e go wie -
ku na Pszczyn ce, na któ rym od lat ju'
kwit nie 'y cie 'e glar skie i wind sur fin -
go we, a tak 'e w%d kar skie. Roz kwi -
t"y tu o!rod ki ofe ru j# ce sprz%t do wod -
nej re kre acji, jest na wet sztucz na
pla 'a. Ale w se zo nie by wa tak, 'e
wzd"u' brze gów zbior ni ka jest na -
praw d% cia sno, bo za 'y wa j# cych re -
kre acji, zw"asz cza z Ja strz% bia i ,or
jest spo ro. 

Wy trwa "ym pro po nu j% zaj rze*
do Piel grzy mo wic ro dzin nej wsi Ka -
ro la Miar ki, któ ry w tu tej szym XVII -
-wiecz nym ko !ció" ku pw. !w. Ka ta -
rzy ny przy gry wa" do mszy na
or ga nach.

Zu pe" nie z in nej stro ny Pszczy ny, bli -
skiej Ty chom le 'y le gen dar ny ko !ció -
"ek !w. Wa len te go w Bie ru niu, pod nie -
sio ny nie daw no do ran gi sank tu arium,
s"y n# cy z wiel kich od pu stów od pra wia -
nych tu 14 lu te go ka' de go ro ku (od pust
po prze dza j# ca "o noc ne na bo 'e$ stwa,
a o" tarz w dniu !wi% ta pa tro na ob cho -
dzi si% na kl%cz kach). (wi# ty nia, XVII -
-wiecz na, prze sz"a w la tach 70. ubie -
g"e go wie ku dwu krot ny po 'ar i dzi% ki
nie zwy k"e mu zbie go wi oko licz no !ci,
jak i wy trwa "o !ci miesz ka$ ców, cie szy
swym wy gl# dem do tej po ry. War to
prze spa ce ro wa* si% kli ma tycz ny mi
ulicz ka mi te go pszczy$ skie go mia -
stecz ka (wszak to hi sto rycz na zie mia
pszczy$ ska), od wie dzi* ry nek z po mni -
kiem utop ca i pod je cha* na po bli ski
Kli mont, wzgó rze z mu ro wa nym ba -
ro ko wym ko !cio "em pw. !w. Kle men -
sa, sk#d roz ta cza si% roz le g"a pa no ra -
ma na oko li c% – od L% dzi ny, przez
Mi ko "ów po Ty chy. Wi da* st#d roz ra -
sta j# c# si% bie ru$ sk# stre f% prze my s"o -
w# i po bli skie za k"a dy fia ta. Wi da* te'
pszczy$ skie la sy roz ci# ga j# ce si%
od stro ny Ko bió ra. I przy do brej po go -
dzie – Be ski dy. War to tra fi* na na bo -
'e$ stwo w ko !cie le na Kli mon cie.
Or ga ni zo wa ne s# tu je sien ne kon cer -
ty mu zy ki or ga no wej. Ko !ció" na
Kli mon cie po cho dzi co praw da
z XVIII wie ku (po przed ni by" drew nia -
ny), ale 'y wa jest le gen da o sta ro s"o -
wia$ skich po cz#t kach tej !wi# ty ni.
Tu mie li do trze* pierw si s"o wia$ scy
mi sjo na rze, Kon stan tyn i Me to dy,
z mi sj# chry stia ni za cyj n#, któ rzy
na Kli mon cie w"a !nie wznie !li jed n#
z pierw szych na Gór nym (l# sku !wi# -
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ty! ob rz"d ku wschod nie go. Dzia# to si$
mia %o w cza sach, gdy tu tej sze zie mie

wcho dzi %y w sk%ad Pa! stwa Wiel ko mo -

raw skie go, rz" dzo ne go przez ksi$ cia

Ro &ci s%a wa i je go na st$p c$ 'wi$ to pe% -
ka. We d%ug in ne go po da nia wcze &niej

Kli mont by% o&rod kiem kul tu po ga! -
skie go – zwa ny by% Gór k" Pio ru no w". 

Pa !a ców w pszczy" skim 
nie bra ko wa !o

Nie
tyl ko ko &cio %a mi jed nak zie -

mia pszczy! ska stoi. Nie

bra ku je tu rów nie( pa %a ców. Po le cam

jed n" z ta kich do brze za cho wa nych

re zy den cji, w nie wiel kiej od le g%o &ci

od Pszczy ny, od re stau ro wa n". Mie -

&ci si$ w niej re stau ra cja, ist nie je mo( -
li wo&# zwie dze nia wn$trz pa %a cu.

Mo wa o Ksi" ($ cej Ba (an tar ni w Po -

r$ bie, ufun do wa nej przez ksi$ cia

pszczy! skie go Fry de ry ka Erd man -

na An halt -Köthen. Pó) no kla sy cy -

stycz ny pa %ac zo sta% wy bu do wa ny

w la tach 1792-1800 we d%ug pro jek -

tu Wil hel ma Pu scha. W cza sie pierw -

szej woj ny ba (an ty ja da% tu ce sarz

Nie miec Wil helm II. Przed woj n" pa -

%a cyk funk cjo no wa% ja ko ele ganc ki za -

jazd, w któ rym go &ci% m.in. pre zy -

dent Igna cy Mo &cic ki, bu dow ni czy

Gdy ni – Eu ge niusz Kwiat kow ski.

By wa %a tu eli ta ów cze snej II Rzecz -

po spo li tej, z au to no micz ne go wo je -

wódz twa &l" skie go i sa mej War sza wy.

Mi mo wpi sa nia pa %a cy ku w 1965

ro ku na li st$ za byt ków, ko pal nia

Pnió wek urz" dzi %a je go wn$ trza

w sty lu sier mi$( ne go so cja li zmu,

nic dziw ne go sko ro w la tach 70. ba -

wi %a si$ tu gier kow ska eli ta. Urz" dza -

no karcz my piw ne, bar bór ki, czy in -

ne par tyj ne ba lan gi. I tak jesz cze przez

ca %" Pol sk$ Ja ru zel sk". O za ba wach

to wa rzy szy kr" (" zresz t" le gen dy. Do -

pie ro re mont z 2011 ro ku przy wró ci%
pa %a cy ko wi za s%u (o ny blask. Zwie -

dza j"c je go wn$ trza war to zwró ci#
uwa g$ na efek tow n" sa l$ ba lo w", ja -

dal ni$, czy apar ta men ty na pi$ trze

(m.in. arab ski). Do trze# do pa %a cy ku

mo( na ma low ni cz" ale j" d$ bo w" za -

rów no od stro ny Po r$ by (uli ca Bar -

bór ki, mi ja my kil ka sta wów), jak

i Pszczy ny. Wi dok ja ki roz ta cza si$
z pa %a cu na oko li c$ nie ma so bie rów -

nych – wi da# Be ski dy, Cze cho wi ce,

Biel sko i Pszczy n$. Ta nie sa mo wi ta

pa no ra ma zna la z%a si$ na jed nej z nie -

miec kich pocz tó wek z Ksi" ($ cej Fa -

sa ne rii (Ba (an tar ni)

Po szu ki wa czy pa %a cy ków za ch$ -
cam do od na le zie nia pa %a cu w Ru -

do% to wi cach ko %o Pszczy ny, jest

rów nie pi$k ny jak ten w Po r$ bie.

Wznie sio ny zo sta%, jak si$ przy -

pusz cza – bo do dzie jów tej miej sco -

wo &ci nie za cho wa %o si$ wie le )ró -

de% hi sto rycz nych – w 1752 ro ku dla

ów cze sne go w%a &ci cie la tu tej sze go

ma j"t ku, hra bie go Jó ze fa Zbo row -

skie go. Pod czas ostat niej woj ny

w pa %a cy ku mie &ci% si$ o&ro dek s%u( -
by pra cy dla Zwi"z ku Nie miec kich

Dziew cz"t. Po woj nie go spo da rzem

te go za byt ko we go obiek tu by% m.in.

uni wer sy tet lu do wy. Ak tu al nie mie -

&ci si$ tu Spe cjal ny O&ro dek Edu ka -

cyj no -Lecz ni czo -Re ha bi li ta cyj ny

dla Dzie ci Nie wi do mych i Nie do wi -

dz" cych. Ale nie zda rzy %o si$, by od -

mó wio no mi mo( li wo &ci obej rze nia

wn$trz. Pa %ac oto czo ny jest par -

kiem z pi$k nym drze wo sta nem (gra -

by, d$ by i li py), nie da le ko rze ki

Wi s%y sk"d mo( na prze pra wi# si$
w re jon ko pal ni Si le sia w Cze cho wi -

cach (przez k%ad k$). Ale mo (e le piej

od wie dzi# go cza% ko wic kie uzdro -

wi sko, to do s%ow nie rzut be re tem,

kil ka ki lo me trów. A XIX -wiecz ne

bu dyn ki uzdro wi sko we, tu tej szy

park ma j" swój nie po wta rzal ny kli -

mat (war to zo ba czy# sta r" pi jal ni$,
pa wi lon „Gór nik”, pa wi lon „Wrzos”,

bu dy nek ad mi ni stra cji, czy te( klasz -

to rek). Z pa %a cy ku w Ru do% to wi cach

mo( na te( po je cha# ro we rem w stro -

n$ Ru da wek. Gdzie si$ nie ru szy#,
za wsze co& cie ka we go si$ znaj dzie.

Po la, la sy, !# ki, rze ki, sta wy,
je zio ra…

G
dzie kol wiek si$ nie po je dzie

cie ka we wi do ki, czy te( zie le!
jest w za sa dzie – jak si$ to mó -

wi – „w pa kie cie”. Pszczy! ski mi la -

Naj star szy drew nia ny ko !ció "ek na zie mi pszczy# skiej za cho wa" si$ w %wi kli cach. Ten XV -wiecz ny
za by tek od kil ku lat prze cho dzi in ten syw n& re no wa cj$.

Naj cen niej sza drew nia na !wi& ty nia na zie mi pszczy# skiej znaj du je si$ w Grza wie.
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sa mi mo! na do trze" do Ko bió ra

(z Pszczy ny je dzie si# ma low ni -

czym Ra itwe giem). Mo! na te! za w# -
dro wa" do Susz ca, o któ rym za chwi -

l#. Cie ka we wi do ko wo tra sy

(po lny mi dró! ka mi, mie dza mi, czy

szu tro wy mi dro ga mi) pro wa dz$ do -

ko %a zbior ni ka &$ ka le !$ ce go na sty -

ku kil ku pszczy' skich miej sco wo (ci

(&$ ki, Po r# by, Wi s%y Wiel kiej

i Brze)c) i z któ re go kol wiek ko' ca

roz pocz nie my tra s# – pie sz$, czy

ro we ro w$ – jest co po dzi wia". Oko -

licz ne po la, %$ ki, la sy, pa no ra ma Be -

ski dów w od da li. War to pod je cha"
na ko ro n# za po ry mi# dzy &$ k$ a Po -

r# b$. Ana lo gicz nie cie ka wa wi do ko -

wo tra s# po ko na" mo! na wzd%u!
zbior ni ka go cza% ko wic kie go, któ ry le -

!y na po gra ni czu zie mi pszczy' -

skiej i zie mi cie szy' skiej. B# dzie ona

na pew no d%u! sza, ale uro kli wa. Wy -

ciecz k# za cz$" mo! na od od wie -

dze nia ko ro ny za po ry mi# dzy Go -

cza% ko wi ca mi a Li go t$.
Te raz o Susz cu, a kon kret nie

o le !$ cym na Pod le siu, a wi#c nie -

co na ubo czu Mu zeum Re gio nal -

nym Ka mo jów ka pro wa dzo nym

od lat przez ro dzi n# Szen de rów. Je -

(li ko go( in te re su j$ et no gra ficz ne

kli ma ty, jest cie ka wy czym daw niej

pra co wa no na wsi pszczy' skiej,

po wi nien to miej sce od wie dzi".
Jest tu ku) nia, zre kon stru owa na

z po mo c$ oraw skich cie (li sto do -

%a o(mio bocz na (kie dy( by %o ich

pe% no na zie mi pszczy' skiej), jak

te! g%ów ne po miesz cze nie mu -

zeum (na zy wam je wo zow ni$, bo

jest tu kil ka drew nia nych wiej -

skich wo zów), w któ rym mie (ci si#
m.in. warsz tat szew ski, ko %o dziej -

ski, czy tkac ki i ko lek cja urz$ dze'
go spo dar skich (od ty po wej ma -

sel nicz ki, przez wy ci skar k# ci dru,

po my s%o w$ ko lyb k#, po zmy(l ne

me cha nicz ne pral ki). Do su szec kie -

go mu zem pro wa dzi (cie! ka ro we -

ro wa. Wspo mi nam o tym miej -

scu, bo na wsi pszczy' skiej

przy by wa ko lek cjo ne rów, któ rzy

udo st#p nia j$ swo je zbio ry – by

wspo mnie" het ma na pszczy' skie -

go brac twa kur ko we go Ta de usza

*y %# z Jan ko wic i je go ko lek cj#
sprz# tów i urz$ dze' go spo dar -

skich, czy te! opi sy wa ne ju! na %a -

mach „+l$ ska” Mu zeum im. Ks.

Fran cisz ka D%u go sza w Stu dzion -

ce, z je go zbio ra mi z prze sz%o (ci

wsi. Ale nie w$t pli wie pierw sze' -

stwo w two rze niu ta kich ko lek cji

na le !y w%a (nie do ro dzi ny Szen de -

rów z Susz ca. 

!

A oto ra ry tas, nie miec ka pocz tów ka z Fa sa ne ri!, czy li Ba "an tar ni! w Po r# bie ko $o Pszczy ny.

Pa $a cyk my %liw ski w Prom ni cach, to naj bar dziej zna ny po pszczy& skim zam ku, obiekt re zy den cjo -

nal ny zwi! za ny z ro dem Hoch ber gów.
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Do pa $a cu w Po r# bie, Ksi! "# cej Ba "an tar ni, pro wa dzi efek tow na ale ja. St!d w$a %nie roz ta cza si#
naj pi#k niej szy wi dok na oko li c# Pszczy ny, bli" sz! i dal sz!. I Be ski dy.
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Z DA RIU SZEM SKRO BO LEM, bur mi strzem Pszczy ny 

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

Mar ka „Pszczy na”: 

hi sto ria, tu ry sty ka 

i… pie czar ki
– Kie dy s!y szy my na zw" „Pszczy -

na”, to my #li my przede wszyst kim
o zam ku, o ksi"$ nej Di sy, o skan se -
nie, przy ja znym ryn ku, do brych re -
stau ra cjach i swo istej, po zy tyw nej at -
mos fe rze. A pa nu, ja ko w!o da rzo wi
te go mia sta, z czym si" ko ja rzy
Pszczy na? 

– Przede wszyst kim to jest mo je

mia sto i mo ja gmi na. To praw da, "e
od wie lu lat wszyst kie ko lej ne ra dy

mia sta, po wia tu i in sty tu cje od po wie -

dzial ne za kre owa nie wi ze run ku pra -

cu j# nad tym, "e by bar dzo wy eks po -

no wa$ aspekt tu ry stycz ny Pszczy ny.

Po raz ko lej ny uda %o si& nam po zy -

ska$ do'$ du "e kwo ty na roz bu do w&
tzw. pro duk tu tu ry stycz ne go na sze go

mia sta – my 'l& o za gro dzie "u brów,

roz bu do wie skan se nu i o'rod ku spor -

tów wod nych na zbior ni ku !# ka – Po -

r& ba. Sta ra niem par la men ta rzy stów

po now nie zo sta% otwar ty dla "e glu gi

zbior nik go cza% ko wic ki – na t& de cy -

zj& cze ka li 'my wie le lat. Dzi siaj

funk cjo nu j# ju" dwa por ty i mo" na

upra wia$ spor ty wod ne. Po za go -

cza% ko wic kim ma my jesz cze in ne

zbior ni ki, na któ rych mo" na upra wia$
spor ty wod ne. S# bar dzo po pu lar ne

w'ród miesz ka( ców gmi ny, szcze gól -

nie w upal ne dni. 

– Zw!asz cza w week en dy na uli -
cach Pszczy ny s!y cha% nie tyl ko j" -
zyk pol ski, ale tak $e nie miec ki i an -
giel ski. Czy Pszczy na dys po nu je
od po wied ni& in fra struk tu r& dla licz -
nych przy jezd nych osób i grup tu ry -
stycz nych? 

– Roz bu do wu j#c pro dukt tu ry stycz -

ny da je my sy gna% eko no micz ny do te -

go, by po wsta wa %y oko %o bran "o we

in we sty cje, jak re stau ra cje czy ho te le.

Pszczy na dys po nu je ba z# od ho te li

czte ro gwiazd ko wych po noc le gi ni sko -

kosz to we, ma my bar dzo do bre re stau -

ra cje, a w'ród nich ta kie pe re% ki jak Wa -

row nia Pszczy( skich Ry ce rzy czy

Wod na Wie "a. Ta kich obiek tów ga stro -

no micz nych, któ re al bo prze no sz# nas

w czas 're dnio wie cza al bo do wik to -

ria( skie go okre su pa ry i sty lu ste am -

punk trud no szu ka$ w kra ju, a na wet

w Eu ro pie. To jest na sza prze strze(
us%u go wa. Ale ma my wie le atrak cji tu -

ry stycz nych, na cze le z Mu zeum Zam -

ko wym, wo kó% któ re go zbu do wa li -

'my rów nie" ca %# sfe r& us%ug w opar ciu

o ota cza j# cy je 55-hek ta ro wy park. 

– A co po za tu ry sty k&? Z cze go $y -
je Pszczy na? 

– Dla mnie, ja ko oso by za rz# dza j# -
cej gmi n#, bar dzo istot ne jest ko ja rze -

nie Pszczy ny ja ko te re nu rol ni cze go

z 12 wsia mi wo kó% mia sta. W gmi nie

nie ma my prze my s%u ci&" kie go, i go nie

chce my mie$, dla te go ca %a gmi na ci# -
"y ku rol nic twu i roz wi ja si& w tym kie -

run ku. Ale "y je my przede wszyst kim

z ma %ej i 'red niej przed si& bior czo 'ci.

Dzi' rol ni ków ju" nie jest zbyt wie lu.

Kie dy' go spo dar stwo mia %o kil ka czy

kil ka na 'cie hek ta rów, dzi siaj, "e by

by %o op%a cal ne eko no micz nie mu si

mie$ kil ka dzie si#t hek ta rów. W%a 'ci cie -

le te" za trud nia j# po kil ka dzie si#t osób

i dzia %a j# w sfe rze go spo dar ki. Rol nic -

two pszczy( skie zwi# za ne jest z upra -

w#, trzo d# chlew n# i z… pie czar ka mi!

Na zy wa ni je ste 'my cz& sto za g%& biem

pie czar ko wym. Z t# pro duk cj# zwi# za -

ne s# dwie du "e fir my pro du ku j# ce

pod %o "e pod pie czar ki oraz fir ma pro -

du ku j# ca grzyb nie – za k%ad bar dzo spe -

cja li stycz ny, je den z naj no wo cze 'niej -

szych w Eu ro pie. Mo g& po wie dzie$, "e
to jest wiel ki biz nes, któ ry ma my

u sie bie. 

– Pszczy na jest tak $e zna na z rze -
mio s!a ar ty stycz ne go.

– Te", ale w mniej szym stop niu. Na -

to miast w Pszczy nie ma my do bry kli -

mat dla roz wo ju dzia %al no 'ci or ga ni za -

cji po za rz# do wych. Na wsiach s# to
ko %a go spo dy( wiej skich, któ re wspa -

nia le pie l& gnu j# nasz folk lor, pro wa dz#
lu do we ze spo %y dzie ci& ce i dla do ro -

s%ych, dba j# o strój, s# to tak "e kó% ka

rol ni cze. Ci# gle ma my bar dzo du "o
rdzen nej lud no 'ci, !l" zo ków u nas

jest wie lu, mi mo, "e wy ku py wa ne s#
dzia% ki przez lud no'$ z re gio nu. 

Fo
t. 
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– Wspo mnia! pan, "e nie t# sk ni cie
za wiel kim prze my s!em, czy tu ry sty -
ka i ma !y biz nes wy star cza j$, by po -
kry wa% wszel kie po trze by gmi ny?

– Ni gdy nie mie li !my na swo im te -

re nie ko pal", ale od czu wa my skut ki ich

ist nie nia wo kó# nas. W gra ni cz$ cych

z na mi gmi nach – w Ru do# to wi cach

i Stu dzion ce Ja strz%b ska Spó# ka W% -
glo wa i ko pal nia „Si le sia” pod ko pa #y
si% pod na sz$ cz%!& gmi ny. Czer pa li -

!my z te go po da tek, ale po zo sta #o !ci

po tych szko dach ma my do dzi siaj – to

s$ po za pa da ne dro gi, ob ni 'o ny te ren

wo kó# Wi s#y i znisz czo ne wa #y prze -

ciw po wo dzio we. Po da tek z ty tu #u wy -

ro bisk jest po pro stu z#ud ny. Wo kó# nas

dzia #a j$ ko pal nie i spó# ki oko #o gór ni -

cze, któ re da j$ za trud nie nie tak 'e
miesz ka" com na szej gmi ny. I to jest

do brze. 

– Czy s!yn na pszczy& ska ho dow -
la "u brów przy no si dzi siaj wy mier -
ne ko rzy 'ci eko no micz ne, czy jest ele -
men tem eks por to wym gmi ny?

– Ow szem, jest, ale nie trak tu je my ho -

dow li 'u brów ja ko biz nesu. To jest je -

den z istot nych ele men tów na p% dza j$ -
cych sek tor tu ry sty ki. Da ne wska zu j$
na to, 'e jed no miej sce wy ge ne ro wa ne

w sek to rze tu ry stycz nym da je do dwóch

miejsc pra cy w sek to rach po bocz -

nych. I tak za gro da 'u brów da je miej -

sca pra cy w sek to rach zwi$ za nych z jej

ob s#u g$ – od do star cza nia ró' ne go ro -

dza ju pro duk tów, po przez re mon ty, do -

dat ko we in we sty cje, a' po wy dzier 'a -

wie nie cz% !ci ga stro no micz nej dla

od wie dza j$ cych, b$d( us#u gi trans por -

to we. Po nie wa' to wszyst ko dzia #a, dla -

te go sta ra my si% ci$ gle po wi%k sza&
ska l% na sze go pro duk tu tu ry stycz ne go.

Po za zam kiem, któ ry jest w ju rys dyk -

cji mar sza# ka wo je wódz twa !l$ skie go,

wszyst kie po zo sta #e s$ w na szej kom -

pe ten cji: ma my skan sen, za gro d% 'u -

brów, Mu zeum Pra sy )l$ skiej – je dy ne

w Pol sce a tak 'e od nie daw na – ewe ne -

ment na ska l% )l$ ska – ma lut kie, ale bar -

dzo cen ne, Mu zeum Mi li tar nych Dzie -

jów )l$ ska.

– Ro zu miem, "e to jest no we
„oczko w g!o wie” bur mi strza
Pszczy ny?

– W mo jej i dr. hab. Mariana Ma #ec -

kie go, któ ry jed no cze !nie jest i ku sto -

szem i opie ku nem Fun da cji Sto wa rzy -

sze nia Pro Me mo ria, któ re zde cy do wa #o
si% wzi$& na w#a sne bar ki przy go to wa -

nie i utrzy ma nie te go mu zeum. Chy l%
czo #a, bo w pra c% za an ga 'o wa #o si%
wie le osób. W tym ro ku wst%p do te go

mu zeum jest jesz cze bez p#at ny. Do ce -

lo wo to tak 'e po ten cjal ne miej sca 

pra cy. 

– Mo" na po wie dzie%, "e z Pszczy -
ny nie wy je" d"a si#?

– Wy je' d'a si%, ale do pra cy, bo nie

je ste !my w sta nie za trud ni& wszyst kich

miesz ka" ców. Lo ka li za cja Pszczy -

ny – za rów no w kie run ku Biel ska jak

i Ka to wic da je mo' li wo!& co dzien ne -

go do jaz du. 

– Do je" d"a j$, ale nie wy pro wa dza -
j$ si#.

– Przy je' d'a j$ do nas i osie dla j$ si%.
Mu sz% po wie dzie&, 'e je stem szcz% !li -
wym bur mi strzem, po nie wa' Pszczy -

na ma do dat ni przy rost na tu ral ny, co si%
dzi! rzad ko zda rza. Suk ce syw nie te'
zwi%k sza si% ilo!& miesz ka" ców. 

– To w!a 'ci wie cze mu s!u "y „Stra -
te gia pro mo cji mia sta”, czy Pszczy -
n# trze ba jesz cze pro mo wa%? 

– Bo to jest tak, jak z do brze dzia #a -

j$ cym przed si% bior stwem, któ re w pew -

nym mo men cie zre zy gno wa #o by z pro -

mo cji swo ich atu tów. *y je my w bar dzo

dy na micz nych cza sach. *e by za cho wa&
miej sca pra cy ale i ge ne ro wa& je, mu -

si my ci$ gle wy cho dzi& z nowy mi ofer -

ta mi, by& ci$ gle atrak cyj ni dla przy jezd -

nych ale przede wszyst kim dla

miesz ka" ców, któ rzy chc$ tu miesz ka&
i pra co wa&. Stra te gia po ka zu je co trze -

ba zro bi& w ci$ gu naj bli' szych 10 lat,

by nie ustan nie by& miej scem atrak cyj -

nym. Efek ty ist nie nia tej stra te gii ma -

my ju' dzi siaj, cho cia' by pod po sta ci$
in we sto ra au striac kie go, któ ry

w Pszczy nie chce wy bu do wa& du 'e me -

dycz ne spa. Zde cy do wa #o o tej in we -

sty cji m.in. to, 'e Pszczy na ja ko jed no

z nie licz nych miast ma przy go to wa n$
stra te gi% wi ze run ko w$. 

– Czy li mar ka „Pszczy na”?
– Tak, w#a !nie. Prze ana li zo wa #em

stra te gi% wo je wódz twa !l$ skie go, któ -

ra ma dwa za #o 'e nia: po pierw sze 'e -

by !my by li dum ni, 'e tu miesz ka my,

a do pie ro po tem dru gi ele ment – pro -

mo cja na ze wn$trz. My, ja ko )l$ za cy

je ste !my bar dzo skrom ni i nie po tra fi -

my si% chwa li& tym, co ma my. To prze -

k#a da si% na miej sca pra cy i przy cho -

dy gmi ny, któ re w du 'ym stop niu s$
uza le' nio ne od po dat ku od osób fi zycz -

nych, po nie wa' nie ma my wiel kich

przed si% biorstw. 

– W stra te gii du "o miej sca po 'wi# -
ca si# ochro nie za byt ków. (l$ ski
Wa wel czy li na grob ki Prom nit zów,
nie gdy siej szych w!a 'ci cie li Pszczy ny,
to je den z ele men tów tej pro mo cyj -
nej uk!a dan ki.

– B% d$c od lat we w#a dzach gmi ny

za #o 'y #em so bie, 'e co ja ki! cza su b% -
d% si% sta ra# ro bi& re mon ty drob nych

obiek tów za byt ko wych. Za cz% li !my

od gro bu po wsta" ca stycz nio we go,

pó( niej by #y krzy 'e przy dro' ne i ka -

plicz ki, re gu lar nie po ma ga my naj star -

szej i naj cen niej szej !wi$ ty ni  – drew -

nia ne mu ko !cio #o wi w +wi kli cach.

Sta ra my si% za cho wa& na sze dzie dzic -

two kul tu ro we za rów no zwi$ za ne

z wia r$ ka to lic k$ jak i ewan ge lic k$,
z cza sów ksi$ '$t nie miec kich, po tem

po wsta" !l$ skich – Pszczy na jest prze -

cie' ich ko leb k$, a' po cza sy naj now -

sze – jed no z rond no si imi% dzia #a cza

opo zy cyj ne go z cza sów So li dar no !ci

lat 80. Pszczy na to swo isty ty giel kul -

tu ro wy, w któ rym !cie ra j$ si% i hi sto -

rie i na ro do wo !ci – trze ba wszyst ko

usza no wa&, cho& cza sem bu dzi to

emo cje. 

– Mo" na od nie'% wra "e nie, "e bur -
mi strzo wi Pszczy ny na wszyst ko
star cza pie ni# dzy...

– ... nie na wszyst ko!...

– … ale czy jest co', co prze szka -
dza pa nu w re ali za cji pla nów, stra -
te gii i w nor mal nym co dzien nym
dzia !a niu?

– Po li ty ka, któ ra scho dzi do sa mo -

rz$ dów, a jej tam nie po win no by&. Nie

je stem cz#on kiem 'ad nej par tii, do brze

mi z tym, bo dzi% ki te mu mam otwar -

te po le do dzia #a nia w ró' nych kie run -

kach. Bo gmi na, to przede wszyst kim

dzia #al no!& dla wspól no ty, a nie w imi%
jed nost ko wych in te re sów. Tak to wi dz%
i tak sta ram si% my !le& o gmi nie.

Wa' ne jest my !le nie na przy sz#o!&,
a nie tyl ko na ju tro i wo kó# sie bie. To

cz% sto s$ trud ne roz mo wy. Wy cho dz%
z za #o 'e nia, 'e je !li War sza wa nam nie

b% dzie prze szka dza&, to my so bie da -

my ra d%. 
– Za ma !o sa mo rz$ du w sa mo rz$d -

no 'ci? 
– Jest jej bar dzo du 'o, tyl ko za ko -

lej nymi za da nia mi nie id$ !rod ki.

Na przy k#ad dzi! o!wia ta po ch#a nia ju'
pra wie po #o w% na sze go bu d'e tu – sub -

wen cja nie si% ga 50 pro cent. Bo l$cz -

k$ jest te' po moc spo #ecz na, na któ r$
do ta cja wy no si tyl ko 75 pro cent. Resz -

t% mu si my do #o 'y&. 
– Na kul tu r# wy star cza pie ni# -

dzy?
– Za le 'y mi bar dzo, 'e by !rod ki

przy skrom nym bu d'e cie by #y sta bil -

ne. Ma my dom kul tu ry, sta ra my si%
o no wy obiekt dla kul tu ry – w ra mach

pro gra mu unij ne go po dej mie my si%
mo der ni za cji jed nejz za byt ko wych

ka mie nic na te re nie sta rów ki. Dzi% ki te -

mu zwol ni si% miej sce w Cen trum Kul -

tu ry, któ re pro wa dzi sze ro k$ dzia #al -

no!&. Ma si% bar dzo do brze nasz

Uni wer sy tet Trze cie go Wie ku –pra -

wie 500 s#u cha czy. W lip cu by# fe sti -

wal ce ra mi ki, któ ry jest nie tyl ko

even tem, ale dzia #a niem dla dzie cia -

ków. Od dwóch lat ma my bu d'et oby -

wa tel ski – prze zna czy li !my na ten cel

dwa mi lio ny z#o tych, 'e by miesz ka" -
cy sa mi de cy do wa li o tym, co po wsta -

nie w gmi nie. To jest kon ku ren cja

w!ród miesz ka" ców, a ak tyw no!& jest

du 'a. Uwa 'am, 'e na sze spo #e cze" stwo

jest co raz bar dziej oby wa tel skie i chce

uczest ni czy& w po dej mo wa niu de cy zji

na ob sza rze gmi ny – pod czas ostat nich

wy bo rów fre kwen cja wy no si #a 62 pro -

cent. Po pro stu je ste !my u sie bie.

!
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Go spo dar ka pszczy! skie go wol ne go pa! stwa sta no we go (1517 – 1848)

W cza sach no wo !yt nych "rod ko wo -wschod ni# cz$"% Gór ne go &l# ska sta no wi 'a hi sto rycz na Zie mia
Pszczy( ska uj$ ta od 1517 ro ku w ad mi ni stra cyj ne ra my tzw. pszczy( skie go wol ne go pa( stwa sta no we go,
ist nie j# ce go for mal nie do 1848 ro ku (z prze rw# na la ta 1825 – 1846, gdy zo sta 'o prze mia no wa ne na ksi$ -
stwo pszczy( skie). Na te ry to rium tym o po wierzch ni oko 'o 1100 km2, któ re go sto li c# by 'o mia sto Pszczy na,
ko lej ne dy na stie je go feu dal nych w'a "ci cie li: Tu rzo no wie (1517 – 1548), Prom nit zo wie (1548 – 1765) i An -
hal to wie (1765 – 1846) pro wa dzi 'y uroz ma ico n# dzia 'al no"% go spo dar cz#. Z punk tu wi dze nia roz wo ju ca -
'e go &l# ska, nie mó wi#c ju! o mo nar chii habs bur skiej a pó) niej Prus, któ rych by' on cz$ "ci#, mia 'a ona
oczy wi "cie pe ry fe ryj ne zna cze nie. Sta no wi 'a jed nak in te re su j# cy i co wa! ne, do brze udo ku men to wa ny w na -
szych cza sach, przy k'ad funk cjo no wa nia du !e go, ma gnac kie go la ty fun dium na po gra ni czu "l# sko -pol skim. 

Od Tu rzo nów
do Hoch ber gów

JE RZY 
PO LAK

Kar pie, sól i w$ giel ka mien ny

Pszczy! skie wol ne pa! stwo sta no we
(Fre ie Stan de sher r schaft Pless) by "o

pierw sz# te go ro dza ju jed nost k# ad mi ni -
stra cyj no -po li tycz n# na Gór nym $l# sku
w cza sach, gdy na le %a" on do Kró le stwa
Cze skie go. By" to ma j# tek feu dal ny
o sta tu sie zbli %o nym do sa mo dziel ne go
&l# skie go ksi' stwa, któ re go w"a &ci ciel

zwa ny wol nym pa nem (ba ro nem) nie po -
cho dzi" z ro du ksi# %' ce go i pod le ga" bez -
po &red nio kró lo wi cze skie mu (z dy na stii
Habs bur gów 1526 – 1742, na st'p nie
kró lom pru skim). Rz# dzi" na pra wach
ksi# %' cych i dys po no wa" w"a snym s# -
dow nic twem nad pod da n# so bie lud no -
&ci# wol ne go pa! stwa oraz wol no &ci# pro -
wa dze nia dzia "al no &ci go spo dar czej,
w tym tak %e gór ni czej. W sk"ad te go or -
ga ni zmu te ry to rial ne go wcho dzi "y po cz#t -
ko wo 4 mia sta (Pszczy na, Mi ko "ów,

Bie ru! i My s"o wi ce), 49 wsi ka me ral nych
oraz 23 wsie ry cer skie i klasz tor ne.
Te ostat nie zaj mo wa "y  ( je go po -
wierzch ni. Ro l' go spo dar cze go cen trum
od gry wa "a za wsze Pszczy na.

Te ry to rium pa! stwa pszczy! skie go
cha rak te ry zo wa "o s"a be za lud nie nie
i znacz ne za le sie nie w po sta ci daw nej
Pusz czy Pszczy! skiej (oko "o 1/3 je go po -
wierzch ni). Na po cz#t ku XVI wie ku
by "o ju% ono do brze za go spo da ro wa ne
pod wzgl' dem rol ni czym (pierw sze fol -
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Folwark ksi"#$cy Luisenhof (Szmelowiec) na rycinie z 1830 r.
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war ki), po sia da !o sp!aw ne rze ki, licz ne

m!y ny wod ne, a na wet ku" ni ce #e la za

nad rze k$ K!od ni c$. Prze bie ga !y przez

nie go dwa wa# ne, mi% dzy na ro do we

szla ki han dlo we: z Kra ko wa przez

Pszczy n% i Cie szyn do Pra gi i Wied nia

oraz z Kra ko wa przez Bie ru& i Mi ko !ów

do Wro c!a wia, Opa wy i Pra gi. Od gry wa -

!y one wiel k$ ro l% w #y ciu go spo dar czym

tu tej szych miast, sty mu lu j$c roz wój ich

han dlo wej i rze mie'l ni czej funk cji.

Ce ch$ od ró# nia j$ c$ pa& stwo pszczy& -
skie od resz ty Gór ne go (l$ ska (po za

ksi% stwem cie szy& skim) pod wzgl% -
dem go spo dar czym by !a do mi na cja go -

spo dar ki ryb nej (sta wo wej), któ rej twór -

c$ by! ksi$ #% cie szy& ski Ka zi mierz II,

w!a da j$ cy Zie mi$ Pszczy& sk$ w la tach

1480 – 1517. Ten sek tor go spo dar czy

po je go roz bu do wie przez Ja na VI Tu -

rzo na (1525 – 1548) two rzy !o bli sko ty -

si$c wiel kich i ma !ych sta wów dwor -

skich, szla chec kich, miesz cza& skich

i ch!op skich, w któ rych ho do wa no ry by

'ród l$ do we, g!ów nie kar pie, sprze da wa -

ne przede wszyst kim w Pol sce, w Kra -

ko wie, a na wet do star cza ne na dwór pol -

ski na Wa we lu. W cza sach Tu rzo na,

z uwa gi na du #y po pyt i ni skie kosz ty ka -

pi ta !o we (dar mo wa pra ca ch!o pów

przy sy pa niu i od na wia niu gro bli), by!
"ró d!em a# 2/3 wszyst kich je go do cho -

dów z pa& stwa pszczy& skie go. Je go

wi zy tów k$ by! usy pa ny po 1534 ro ku

s!yn ny staw bie ru& ski, naj wi%k szy ze sta -

wów gór no 'l$ skich (625 ha). 

In nym wy ró# ni kiem go spo dar ki pa& -
stwa pszczy& skie go by! in trat ny han del

so l$ wie lic k$, roz pro wa dza n$ na ca !ym

Gór nym (l$ sku dzi% ki za !o #e niu przez

Ka zi mie rza II w osa dzie Wie #a sk!a du

sol ne go oraz por tu rzecz ne go na Wi 'le,

do któ re go mi ne ra! ten przy wo #o no ga -

la ra mi. W dro dze po wrot nej s!u #y !y
one do trans por to wa nia ryb, a rze k$ sp!a -

wia no tak #e drew no z la sów pszczy& -
skich, sprze da wa ne na ryn ku kra kow -

skim. W I po !o wie XVI wie ku

uru cho mio no jesz cze w!a sn$ wa rzel ni%
so li w (mi !o wi cach.

Oba opi sy wa ne sek to ry go spo dar ki

pszczy& skie go wol ne go pa& stwa sta no -

we go 'wiad czy !y do bit nie, #e by !a ona

na sta wio na w znacz nym stop niu na ob -

s!u g% s$ sied nie go ch!on ne go ryn ku pol -

skie go, a w du #o mniej szym ryn ku gór -

no 'l$ skie go, na któ rym jej pro duk ty

mia !y do czy nie nia z nie zwy kle sil n$
kon ku ren cj$ wro c!aw sk$ i cze sk$. 

Tu rzo no wie (Alek sy i Jan VI), wspó! -
w!a 'ci cie le wiel kiej eu ro pej skiej spó! ki gór -

ni czej Fug ger -Tu rzo, han dlu j$ cy tak #e
z Pol sk$ mie dzi$ i o!o wiem po przez

Pszczy n%, pro wa dzi li po nad to w swo im

pszczy& skim ma j$t ku in ten syw ne po szu -

ki wa nia rud me ta li i so li, któ re nie przy -

nio s!y po wo dze nia. Nie uda !o si% to rów -

nie# ich na st%p com, na to miast nie ja ko

przy oka zji zna le zio no z!o #a w% gla ka -

mien ne go, praw dzi we bo gac two tej zie mi. 

Drew no z pszczy! skich la sów 
dla Gda! ska i Eu ro py Za chod niej

Jan
VI Tu rzo za po cz$t ko wa! roz wój

ty po wej dla 'rod ko wej Eu ro py

i ca !e go (l$ ska dwor skiej go spo dar ki fol -

warcz no -pa&sz czy" nia nej, któ ra ju#
w II po !o wie XVI wie ku sta !a si% pod sta -

wo w$ for m$ rol nic twa w ma j$t kach

szla chec kich. Po wo dem by! m.in. ro sn$ -
cy po pyt na zbo #e i wzrost je go ce ny,

a tym sa mym po wi%k sza j$ ca si% op!a cal -

no') pro duk cji zbo #o wej, jak rów nie# ist -
nie j$ ce jesz cze mo# li wo 'ci za go spo da -

ro wa nia nie u#yt ków i la sów. W cza sach

pierw szych Prom nit zów: bi sku pa Bal ta -

za ra (1548-1562), Sta ni s!a wa (1562-

1566) i Ka ro la (1566-1585), na st$ pi!
gwa! tow ny przy rost licz by ich fol war ków

w pa& stwie pszczy& skim, z 6 w 1536 ro -

ku do 14 w 1572 ro ku. Nie któ re z nich

po wsta wa !y tak #e kosz tem za gar nia nia

zie mi ch!op skiej. Pa ra lel nie na st% po wa!
wzrost roz mia rów pa&sz czy zny obej mu -

j$ cej nie któ re ka te go rie ch!o pów. Na cz% -
'ci fol war ków roz wi ja na by !a na du #$
ska l% ho dow la owiec. Po zy ski wa na dzi% -
ki niej we! na by !a ko rzyst nie sprze da wa -

na na ryn ku 'l$ skim, od no to wu j$ cym

eks plo zj% su kien nic twa. 

W prze ci wie& stwie jed nak do pol skie -

go mo de lu go spo dar ki fol warcz no -

-pa&sz czy" nia nej, ma !o wy daj na zresz -

t$ pro duk cja zbo #o wa fol war ków

w pa& stwie pszczy& skim nie by !a prze -

zna czo na na eks port, ale nie mal w ca !o -

'ci pod le ga !a we wn%trz nej kon sump cji.

By !a m.in. pod sta w$ de pu ta to wo -pie -

ni%# ne go sys te mu wy na gra dza nia pra -

cow ni ków i dwo rzan wol nych pa nów.

Zda rza !y si% na wet la ta, #e trze ba by !o
zbo #e spro wa dza) z Pol ski. Po dob nie

mia !a si% spra wa z cz% 'ci$ pro duk cji rze -

mie'l ni czej w mia stach, po pie ra nej

przez w!a 'ci cie li przez udzie la nie przy -

wi le jów ce cho wych. Zbli #a !o to stop nio -

wo go spo dar k% Prom nit zów do mo de lu

au tar kicz ne go or ga ni zmu re gio nal ne -

go, któ rym sta !a si% w isto cie po woj -

nie 30-let niej (1618-1648). 

Pa!acyk my"liwski Promnice (po przebudowie z 1861 r.)
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Bar dziej eks por to wy cha rak ter mia !a
go spo dar ka le "na, z uwa gi na wi docz ne

od lat 70. XVI wie ku du #e za po trze bo -

wa nie na drew no na ryn ku kra kow -

skim. Sp!aw drew na pszczy$ skie go nie

ogra ni czy! si% tyl ko do Kra ko wa, ale do -

cie ra !o ono na wet do Gda$ ska i da lej

do Eu ro py za chod niej. Szczyt te go wy -

wo zu na st& pi! po 1610 ro ku. Eks plo ata -

cja wiel kich la sów pszczy$ skich a#
do po !o wy XVIII wie ku mia !a jed nak

cha rak ter ra bun ko wy, cz% sto dyk to wa -

na by !a po trze ba mi osad ni czy mi, jak

rów nie# ko niecz no "ci& pro duk cji w% gla

drzew ne go dla ku' nic i warsz ta tów rze -

mie"l ni czych. 

Bro wa ry i go rzel nie Prom nit zów

W
i%k szo"( rz& dz& cych w pa$ stwie

pszczy$ skim przed sta wi cie li ro du

Prom nitz wy ka zy wa !a si% przed si% bior -

czo "ci& i m& drym go spo da rze niem. Ta -

kim by! Abra ham von Prom nitz (1591-

1612), któ ry po ban kruc twie swo je go

oj ca Ka ro la, zin ten sy fi ko wa! ca !& go spo -

dar k%. Mi% dzy in ny mi za !o #y! dru gi

sk!ad so li pol skiej w Bi ja so wi cach oraz

kil ka bro wa rów i go rzel ni, w tym s!yn -

ny pó' niej bro war w Ty chach, wpro wa -

dza j&c za ra zem swój mo no pol pro pi na -

cyj ny i obo wi& zek kon sump cji je go

al ko ho li przez pod da nych. Pro pi na cja ju#
w 1613 ro ku wy pra co wy wa !a 14%

wszyst kich do cho dów wol nych pa nów,

lo ku j&c si% na trze cim miej scu w ich

struk tu rze, po rol nic twie i go spo dar ce

sta wo wej. Abra ham za ini cjo wa! tak #e
tzw. osad nic two cha !up ni cze zwi& za ne

z fol war ka mi, m.in. w opar ciu o osad -

ni ków z Pol ski. Ode gra !o ono pó' niej,

na prze !o mie XVII/XVIII wie ku du #& ro -

l% w od ro bie niu strat de mo gra ficz nych

i ma te rial nych po nie sio nych w trak cie

woj ny 30-let niej. Jed nak na ra sta j& ca

eks plo ata cja ch!o pów i zwi%k sza nie ich

obo wi&z ków pa$sz czy' nia nych oraz

in nych "wiad cze$ na 16 dzia !a j& cych fol -

war kach do pro wa dzi !y w 1611 ro ku

do wy bu chu pierw sze go bun tu ch!op -

skie go w pa$ stwie pszczy$ skim. Z tych

sa mych po wo dów na st%p ne bun ty wy -

bu ch!y w II po !o wie XVII wie ku.

Jak da le ce go spo dar ka wol nych pa nów

by !a uza le# nio na od ryn ku pol skie go

"wiad czy! kry zys go spo dar ki sta wo wej,

któ ry po wsta! po prze nie sie niu w 1596

ro ku sto li cy Rze czy po spo li tej Oboj ga Na -

ro dów z Kra ko wa do War sza wy. Wy jazd

dwo ru pol skie go i wie lu ma gna tów

do no wej sto li cy zmniej szy! bo wiem za -

po trze bo wa nie na pszczy$ skie ry by. 

Naj wi%k szych szkód i strat do zna !a go -

spo dar ka la ty fun dium Prom nit zów, po -

dob nie jak ca !e go )l& ska, w cza sie

wspo mi na nej woj ny trzy dzie sto let niej.

Zo sta !y one spo wo do wa ne za rów no ra -

bun ka mi i kon try bu cja mi wojsk na -

jezd ni czych (Du$ czy ków, Sa sów i Szwe -

dów), jak i „w!a snych” wojsk ce sar skich,

"l& skich oraz ich so jusz ni ków, szcze gól -

nie pol skich li sow czy ków. Po wi%k szy!

je bez wzgl%d ny dre na# fi skal ny mo nar -

chii habs bur skiej. Stra ty te wy ce nio no

na ogrom n& kwo t% 1,3 mi lio na ta la rów,

kil ka krot nie prze ra sta j& c& war to"( pa$ -
stwa sta no we go. Naj wi%k sze od no to wa -

no w go spo dar ce rol nej, w do dat ku

spl& dro wa ne fol war ki Prom nit zów utra -

ci !y spo ro r&k do pra cy (lud no"( pa$ stwa

pszczy$ skie go zma la !a o 30%). Rz& dz& -
cy wów czas Zyg fryd II M!od szy

(1623 – 1650) re kom pen so wa! so bie

stra ty przez wy dat ne zwi%k sze nie obo -

wi&z ków pa$sz czy' nia nych po zo sta -

!ych ch!o pów, jak rów nie# ich ob ci& #e$
pro pi na cyj nych. Po st% po wa nie ta kie by -

!o ty po we dla je go war stwy spo !ecz nej,

za rów no na )l& sku, jak i w znisz czo nej

woj na mi Pol sce. 

Ku! ni ce "e la za 
i przy wi le je ce cho we

W
in nych dzie dzi nach wy ka za! si%
du #& przed si% bior czo "ci&. Za dba!

o zwi%k sze nie licz by ku' nic #e la za

(mia! ich sie dem), m.in. oko !o 1630 ro -

ku za !o #o na zo sta !a naj s!yn niej sza z nich

ku' ni ca w Ja ro szo wi cach, któ ra ba zu j&c
na ru dzie z By to mia, swy mi wy ro ba mi

za spo ka ja !a po trze by wie lu miast gór no -

"l& skich. Wy ko rzy stu j&c wo jen ne mi gra -

cje rze mie"l ni ków, wie lu z nich przy ci& -
gn&! do swych miast, ob da rza j&c
licz ny mi przy wi le ja mi ce cho wy mi i czy -

ni&c z Pszczy ny wa# ny w ska li ca !ej pro -

win cji o"ro dek rze mie"l ni czy (128 mi -

strzów w 1640 ro ku). Mia sto sta !o si%
zna ne zw!asz cza z su kien nic twa i rusz -

ni kar stwa; wy ro by tych rze mios! sprze -

da wa no g!ów nie w Pol sce. Zyg -

fryd II von Prom nitz uru cho mi! rów nie#
dwor ski sys tem na k!ad czy w miej sco -

wym p!ó cien nic twie. 

Od bu do wa znisz czo ne go przez woj -

n% pa$ stwa pszczy$ skie go trwa !a oko -

!o pi%t na stu lat. Dzia !a nia te sku pi !y si%
przede wszyst kim na spro wa dza niu no -

wych ch!op skich osad ni ków, re kon -

struk cji fol war ków (zor ga ni zo wa nych

w klu cze go spo dar cze), roz wo ju han dlu

(tran zyt wo !ów pol skich) i dal szym

wspie ra niu rze mio s!a przez wy da wa ne

przy wi le je. Pod tym wzgl% dem hoj nym

go spo da rzem by! Erd mann I von Prom -

nitz (1654-1664), z któ re go cza sów po -

cho dzi pierw sza 'ró d!o wa wia do mo"(
(1657) o wy do by wa niu w% gla ka mien -

ne go – w od kryw kach pod Murc ka mi.

Wpro wa dzi! on tak #e spo sób u#yt ko wa -

nia nie któ rych klu czy go spo dar czych

i za k!a dów przez ich wy dzier #a wia nie

ró# nym „przed si% bior com”, cz% sto kup -

com #y dow skim (bro war w Ty chach), li -

cz&c na wi%k sze zy ski. Spo sób ten, sto -

so wa ny cz% sto przez ko lej nych wol nych

pa nów a# do XIX wie ku zwy kle si% nie

spraw dza!, na ra #a j&c ich na stra ty i spo -

ry s& do we. 

Ju# jed nak oko !o 1670 ro ku, w cza sach

re gen cji Ulry ka von Prom nit za

(1664 – 1678), roz po cz&! si% no wy kry -

zys go spo dar ki pa$ stwa pszczy$ skie go,

spo wo do wa ny tak czyn ni ka mi eko no -

micz ny mi (spa dek zna cze nia szla ków

han dlo wych, kon ku ren cja in nych miast)

i wy zna nio wy mi (od p!yw rze mie"l ni ków

z miast), jak i an ty miej sk& po li ty k&
wol nych pa nów, for su j& cych zgod nie

z "rod ko wo eu ro pej skim tren dem go -

spo dar k% fol warcz no -pa$sz czy' nia n&.
Po wsta wa !y no we fol war ki (na po cz&t -
ku XVIII wie ku by !o ich ju# 22) i nie -

ustan nie zwi%k sza no po win no "ci ju#
ca !ej lud no "ci ch!op skiej, wy da j&c w tym

ce lu szcze gó !o we kon sty tu cje i re gu la -

mi ny go spo dar cze. 

Po li ty k% ta k& re ali zo wa! w szcze gól -

no "ci Bal ta zar Erd mann von Prom nitz

(1678 – 1703), two rz&c z pa$ stwa

pszczy$ skie go za mkni% ty, sa mo wy star -

czal ny or ga nizm go spo dar czy. Po mi mo

wy da wa nia przez nie go ko lej nych przy -

wi le jów dla ce chów miej skich, na st& pi!
upa dek pszczy$ skie go o"rod ka su kien -

ni cze go i zmar gi na li zo wa nie han dlo wej

ro li je go miast, do cze go przy czy ni! si%
tak #e ce sar ski za kaz im por tu so li pol skiej

(1700). Po za rol nic twem, w tym rów nie#
ho dow l& ko ni, in te re so wa !a go jesz cze

bran #a hut ni cza. Za !o #y! dru g& ku' ni c%
w Ja ro szo wi cach (1697) i na by! ku' ni -

c% w Bo gu ci cach. Przed si% bior stwa te

na bie ra !y co raz wi%k sze go zna cze nia

w go spo dar ce la ty fun dium, w 1700 ro -

ku wy pra co wa !y ju# 10% p!y n& cych

z nie go do cho dów. Znacz n& cz%"( ich

wy ro bów wy wo #o no do Pol ski. 

Erd mann II von Prom nitz (1703-1745)

kon ty nu owa! in we sty cje przed prze my s!o -

we oj ca, za k!a da j&c oko !o 1710 ro ku ku' -
ni c% w Pa pro ca nach pod Ty cha mi, a na -

st%p nie spro wa dza j&c oko !o 1730 ro ku

hut ni ków z Sak so nii, któ rzy za in sta lo wa li

w niej w miej sce dy ma rek wy so ki piec ty -

pu sa skie go (wraz z fry szer k&). By! to
wiel ki prze !om w ów cze snej tech no lo gii

hut ni czej sto so wa nej na Gór nym )l& sku,

a tak uno wo cze "nio na hu ta #e la za sta !a si%
pierw sz& ma nu fak tu r& w pa$ stwie

pszczy$ skim. Jed no cze "nie ary sto kra ta

za in we sto wa! w hut nic two szk!a, za k!a -

da j&c ma !e hu ty w Go sty ni (1711) i *a -

zi skach Gór nych (1723). In n& ma nu -

fak tu r% w po sta ci biel ni ka p!ót na za !o #y!
oko !o 1740 ro ku w L% dzi nach. W tym sa -

Jan Henryk X von Hochberg



17

mym cza sie w re jo nie Mur cek pod j! to
sys te ma tycz n" eks plo ra cj! z#ó$ w! gla ka -

mien ne go (me to d" od kryw ko w").
Wszyst kie te in we sty cje da #y po cz" tek

pierw szej re wo lu cji tech nicz no -prze my -

s#o wej w pa% stwie pszczy% skim. 

Jed nak w#a da j" cy nim hra bio wie

Erd mann II i je go syn Jan Erd mann

(1745 – 1765), a na wet pierw szy z dy -

na stii ksi" $"t An halt -Köthen, Fry de ryk

Erd mann (1765 – 1797), nie uwa $a li sie -

bie by naj mniej za ka pi ta li stycz nych

przed si! bior ców. Wio d" cy mi sek to ra mi

go spo dar ki ich dóbr pszczy% skich po zo -

sta wa #y rol nic two oraz pro pi na cja. Ta

ostat nia ju$ po 1720 ro ku sta #a si! naj -

bar dziej do cho do wym in te re sem, za pew -

nia j"c 30% ich do cho dów. W zwi"z ku

z tym ary sto kra ci in we sto wa li w no we

karcz my, bro wa ry i go rzel nie. Pro ce der

ten sto so wa ny by# po wszech nie przez

szlach t! &rod ko wo eu ro pej sk" w XVIII

i w I po #o wie XIX wie ku. 

Pierw sza na Gór nym !l" sku 

upra wa ziem nia ków

P
o nad to Erd mann II mia# na swym

kon cie za #o $e nie pi! ciu na st!p nych

fol war ków pa%sz czy' nia nych, kil ka

cha #up ni czych wsi i osad oraz in ten sy -

fi ka cj! ho dow li zwie rz! cej, zw#asz cza

by d#a i owiec (13 owczar%), w tym za -

#o $e nie du $ej stad ni ny ko ni w Nie -

miec kiej Wi &le. Do pro wa dza j"c me to da -

mi eks ten syw ny mi swo j" go spo dar k!
fol warcz no -pa%sz czy' nia n" do kra% co -

wych nie mal mo$ li wo &ci, za s#y n"#
z wpro wa dze nia oko #o 1735 ro ku pio -

nier skiej na Gór nym (l" sku upra wy

ziem nia ków. Mia #a si! ona sta) an ti do -

tum na po wta rza j" ce si! kl! ski g#o du. 

Na go spo dar k! pa% stwa pszczy% skie -

go w II po #o wie XVIII wie ku du $y
wp#yw wy war #a wiel ka eu ro pej ska ko -

niunk tu ra na zbo $e, dzi! ki cze mu po wa$ -
nie wzro s#a op#a cal no&) ca #ej pro duk cji

rol ni czej. Sta #o si! to wi docz ne ju$
w cza sach pa no wa nia Ja na Erd man na von

Prom nit za, gdy do star cza #a do 50%

wszyst kich do cho dów z dóbr. Na to miast

na po zo sta #e sek to ry go spo dar cze (po za

pro pi na cj") ne ga tyw ny wp#yw wy war #y
ta kie czyn ni ki, jak ogra ni cze nie w 1753

ro ku han dlu z Pol sk", woj na cel na z Au -

stri" i Sak so ni" oraz woj na sied mio let nia

(1756 – 1763). Na cel nych re stryk cjach

pru skich naj bar dziej ucier pia #a wów -

czas go spo dar ka le &na oraz sta wo wa, któ -

re utra ci #y g#ów ny, kra kow ski ry nek

zby tu. Ostat nia z wy mie nio nych ga #"' go -

spo dar ki we sz#a w sta dium sta gna cji, ni -

gdy ju$ nie od zy sku j"c daw nej &wiet no -

&ci. Wie le sta wów osu szo no i za mie nio no

na #" ki i po la upraw ne. 

Ko lej ny mi do nio s#y mi in we sty cja mi

pierw szej re wo lu cji prze my s#o wej sta -

#o si! pio nier skie za sto so wa nie (na

po le ce nie Ja na Erd man na) w! gla ka -

mien ne go do opa la nia wszyst kich przed -

si! biorstw (po za hu ta mi i ku' ni ca mi), za -

#o $e nie w 1764 ro ku ma nu fak tu ry – hu ty

szk#a w We so #ej, w któ rej za trud nio no

cze skich mi strzów oraz uru cho mie nie

przez Fry de ry ka Erd man na ksi! cia An -

halt -Köthen w 1768 ro ku przy po mo cy 3

gór ni ków z Wer ni ge ro de pierw szej

na Gór nym (l" sku g#! bi no wej ko pal ni

w! gla ka mien ne go w Murc kach („Ema -

nu els se gen” – „B#o go s#a wie% stwo Ema -

nu ela”). Wkrót ce po wsta #y ko pal nie

od kryw ko we w Wy rach, We so #ej, Mi ko -

#o wie i Dol nych *a zi skach. By #y to pry -

mi tyw ne przed si! bior stwa opar te g#ów -

nie na pra cy kil ku na stu ch#o pów

pa%sz czy' nia nych. Z bra ku od po wied -

nich dróg wy wóz w! gla z ukry tych

w la sach ko pal% by# mo$ li wy tyl ko

przez kil ka mie si! cy w ro ku. Obiek ty te

nie sta no wi #y kon ku ren cji dla in nych ko -

pal% gór no &l" skich. Jesz cze w 1780 ro -

ku ko pal nie An hal ta do star cza #y 80% ich

wy do by cia, ale ju$ w 1790 ro ku tyl -

ko 16,2% (wy do by cie si! gn! #o 2 000 t

w! gla). 

Hu ta #e la za w Pa pro ca nach, 

hu ta cyn ku w We so $ej

W
spo mnia ny ksi" $! uru cho mi# tak -

$e w re jo nie Ty chów wiel kie 

wa pien ni ki i ce giel ni!, a w la tach 1775-

1776 roz bu do wa# hu t! $e la za w Pa pro -

ca nach, two rz"c z niej je den z naj wi!k -

szych za k#a dów te go ty pu na Gór nym

(l" sku. Jed nak w pó' niej szym cza sie za -

nie cha# dal szych in we sty cji w hut nic two

$e la za, w re zul ta cie po zo sta #o ono tech -

nicz nie za pó' nio ne w sto sun ku do dy -

na micz nie roz wi ja j" ce j si! tej ga #! zi

prze my s#u w cen trum dziel ni cy. Wi!k -

sz" uwa g! po &wi! ci# hu cie szk#a w We -

so #ej, któ ra pod kie row nic twem Jo han -

na Chri stia na Ruh ber ga z Wer ni ge ro de

osi" gn! #a wy so ki po ziom pro duk cji

i sta #a si! jed n" z naj lep szych hut pru -

skich. Ruh berg do ko na# w niej w 1792

ro ku eks pe ry men tal ne go w ska li &wia -

to wej wy to pu cyn ku. By# to wiel ki wy -
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na la zek prze my s!o wy, dzi" ki któ re mu
po wsta !a w 1799 ro ku w We so !ej pierw -
sza na Gór nym #l$ sku i jed na z pierw -
szych na %wie cie fa bry ka cyn ku. Fry de -
ryk Erd mann by! tak &e za !o &y cie lem
kil ku ma nu fak tur z bran &y w!ó kien ni -
czej, in we sto wa! rów nie& w m!y ny wia -
tra ko we.

Wiel ki ary sto kra ta nie wi dzia! jed nak
po trze by eks pan sji prze my s!o wej. Je go
przed si" bior stwa mia !y cha rak ter dwor -
skich ma nu fak tur, a nie przed si" biorstw
ka pi ta li stycz nych, sta no wi$c je dy nie
uzu pe! nie nie g!ów nych ga !" zi go spo dar -
ki la ty fun dium, czy li rol nic twa i le %nic -
twa. Nie mniej przez swo je in we sty cje
ode gra! pio nier sk$ ro l" w dzie jach gór -
nic twa w" glo we go i hut nic twa na Gór -
nym #l$ sku, nie ste ty pó' niej za po mnia -
n$ i prze s!o ni" t$ przez po sta cie in nych
ary sto kra tów pru skich (Re den, Co lon na). 

No wo cze sne rol nic two 
i go spo dar ka le !na

Fry de ryk Erd mann, przy wi$ za ny
do tra dy cyj nych form go spo da ro wa -

nia, do pro wa dzi! do no we go roz kwi tu
go spo dar ki fol warcz no -pa(sz czy' nia -
nej, nie tyl ko przez za !o &e nie dal szych
trzech fol war ków, no wych ko lo nii i za -
gród cha !up ni czych, ale przede wszyst -
kim dzi" ki za sto so wa niu ele men tów
tzw. no we go rol nic twa we d!ug wzor ca
sa skie go: me lio ra cji, ulep szo nej trój po -
lów ki i p!o do zmia nu, na wo &e nia !$k oraz
no wych na rz" dzi rol ni czych. Po mi mo,
&e nie wszyst kie no we me to dy i tech ni -
ki przy j" !y si", osi$ gn$! zna cz$ cy wzrost
plo nów zbó& i wy ni ków ho dow li zwie -
rz$t. Na dal te& pro pi na cja po zo sta wa !a
wa& nym 'ró d!em do cho dów w go spo -
dar ce pa( stwa pszczy( skie go. 

An halt po !o &y! tak &e wiel kie za s!u gi
w za pro wa dze niu no wo cze snej go spo dar -
ki le %nej opar tej na sys te mie le %nictw i ga -
jó wek oraz me to dzie pla no wej wy cin ki
drzew. Od lat 80. XVIII wie ku sek tor ten
za cz$! na bie ra) du &e go zna cze nia go spo -
dar cze go z uwa gi na ro sn$ ce po trze by
prze my s!u gór no %l$ skie go i po now nie
otwar te go ryn ku kra kow skie go. W 1787
ro ku bez po %red ni$ w!a sno %ci$ ksi" cia
w pa( stwie pszczy( skim by !o 73 839 ha
grun tów, 52 wsie i 6 cz" %ci wsi, 25 fol -
war ków i 10 owczar(. 

Re ali zo wa ny przez nie go, a na st"p nie
przez sy nów: Fry de ry ka Fer dy nan da,
Hen ry ka oraz Lu dwi ka, mo del go spo da -
ro wa nia, opar ty w g!ów nej mie rze na du -
&ych fol war kach i bez wzgl"d nej eks plo -
ata cji pa(sz czy' nia nych ch!o pów, cho cia&
do sy) sku tecz ny pod wzgl" dem fi nan so -
wym, do pro wa dzi! jed nak do wie lu ich
bun tów, st!u mio nych przy po mo cy woj -
ska pru skie go. Mo del ten w wa run kach
spo !ecz no -go spo dar czych pa nu j$ cych
w Eu ro pie w I po !o wie XIX wie ku by! ju&
ana chro nicz ny. Jed nak An hal to wie sto so -
wa li go i bro ni li do ko( ca swych rz$ dów,
sprze ci wia j$c si" nie tyl ko kon cep cjom
oczyn szo wa nia ch!o pów, ale tak &e re ali -

za cji pru skich ustaw uw!asz cze nio wych
z lat 1811 – 1821. W kon se kwen cji pa( -
stwo pszczy( skie w mo men cie re wo lu -
cyj nych zmian w 1848 ro ku by !o
pod wzgl" dem li kwi da cji go spo dar ki
fol warcz no -pa(sz czy' nia nej naj bar dziej
za pó' nio nym te ry to rium Gór ne go #l$ ska. 

Go spo dar ka rol na by !a przez dru gie
po ko le nie An hal tów stop nio wo mo der -
ni zo wa na zgod nie z za sa da mi no we go
rol nic twa. Fry de ryk Fer dy nand ksi$ &"
An halt -Köthen -Pless (1797- 1818) zwró -
ci! szcze gól n$ uwa g" na fol warcz n$
ho dow l" by d!a, owiec i ko ni, któ rych ra -
sy uszla chet nia no, spro wa dza j$c na przy -
k!ad szwaj car skie i ty rol skie bu ha je. Dla
ce lów pa szo wych za sto so wa no upra w"
nie zna nej do t$d ko ni czy ny. Z ko lei je -
go brat Lu dwik (1830 – 1841) po now -
ne roz wi n$! za nie dba n$, du &$ ho dow l"
owiec, któ rych we! n" sku py wa li kup cy
&y dow scy dla ów cze sne go prze my s!u
w!ó kien ni cze go. Wpro wa dzi! tak &e upra -
w" rze pa ku i za !o &y! prze ra bia j$ c$ go
ole jar ni" w Pszczy nie.

Ksi$ &" Fry de ryk Fer dy nand za po -
cz$t ko wa! tak &e dzia !al no%) prze my s!o -
w$ o cha rak te rze ka pi ta li stycz nym. By!
on nie tyl ko jed nym z pierw szych
na %wie cie przed si" bior ców cyn ko wych,
ale roz wi n$! tak &e hu ty szk!a w We so -
!ej i Pa pro ca nach, tam tej sz$ hu t" &e la -
za oraz uru cho mi! w 1808 ro ku dru g$
g!" bi no w$ ko pal ni" w" gla ka mien ne go
„Lo uis Eh re” w We so !ej, pra cu j$ c$
w opar ciu o ro bot ni ków na jem nych. Po -
wsta !a przy niej fa bry ka a!u nu i wi trio -
lu (kwa su siar ko we go). 

Kry zys w pa" stwie pszczy" skim

Naca !ej je go go spo dar ce nie ko -
rzyst nie od bi !y si" jed nak woj ny

na po le o( skie i blo ka da kon ty nen tal na.
W kon se kwen cji przed si" bior stwa prze -
my s!o we prze &y !y po 1810 ro ku po wa& -
ny kry zys i by !y na wet na pe wien czas
za my ka ne. Sy tu acj" po gor szy !o ban kruc -
two Prus w 1811 ro ku, zmu sza j$c ksi" -
cia do za sto so wa nia znacz nych oszcz"d -
no %ci. Kry zys na d!u gie la ta za sto po wa!
roz wój rol nic twa i prze my s!u w pa( stwie
pszczy( skim. Spo wo do wa! rów nie& de -
fi ni tyw ny upa dek nie któ rych bran& rze -
mie%l ni czych w mia stach, uwol nio nych
w 1808 ro ku spod w!a dzy wol nych pa -
nów, zw!asz cza su kien nic twa i p!ó cien -
nic twa w Pszczy nie.

Okres sta gna cji go spo dar czej prze d!u -
&y !o pierw sze pa no wa nie ksi" cia Hen ry -
ka An halt -Köthen -Pless (1818 – 1830),
któ ry za j$! si" g!ów nie roz wi ja niem wy -
so ce do cho do we go prze my s!u go rzel nia -
ne go (wód ka pszczy( ska by !a wów czas
eks por to wa na do Wied nia i No we go
Jor ku). W 1828 ro ku otrzy ma! na wet kró -
lew ski przy wi lej na mo no pol pro pi na cyj -
ny w pa( stwie pszczy( skim. W nie wiel -
kim na to miast stop niu in te re so wa! si"
po zo sta !y mi za k!a da mi prze my s!o wy mi,
z któ rych cz"%) zo sta !a za mkni" ta (hu -
ta cyn ku w We so !ej 1828). Uda !o si" mu

jed nak uzy ska) w 1824 ro ku od kró la
pru skie go nie zwy kle cen ny przy wi lej re -
ga le gór ni cze go i hut ni cze go na ob sza -
rze 68 034 ha wcho dz$ cym w sk!ad
pszczy( skie go wol ne go pa( stwa sta no -
we go. Przy wi lej ten, wy j$t ko wy w Pru -
sach, sta! si" w XIX wie ku pod sta w$ pó' -
niej sze go bo gac twa ksi$ &$t pszczy( skich.

Prze mys! pro pi na cyj ny roz wi ja! da lej
ksi$ &" Lu dwik An halt -Köthen -Pless. Jed -
nak po 1835 ro ku zdo by! si" na mo der ni -
za cj" swo ich hut &e la za, prze pro wa dzo -
n$ przez s!yn ne go an giel skie go in &y nie ra
Joh na Ba il do na, a na st"p nie, pod wp!y -
wem po wsta !ej ko niunk tu ry na w" giel gór -
no %l$ ski, na bu do w" w 1839 ro ku ko pal -
ni w" gla „Au gu stens freu de” w*a zi skach
Gór nych. Dwa la ta pó' niej re ak ty wo wa!
hu t" cyn ku w We so !ej, a w tam tej szej ko -
pal ni w" gla za in sta lo wa! pierw sz$ w pa( -
stwie pszczy( skim ma szy n" pa ro w$. In -
we sty cje te wzmoc ni! ksi$ &" Hen ryk
w trak cie swe go dru gie go pa no wa nia
w pa( stwie pszczy( skim (1841 – 1846),
uru cha mia j$c ko pal nie w" gla „He in richs -
freu de” pod L" dzi na mi (1842) i „Scha -
dok” w Pa new ni kach (1846). Zbu do wa!
tak &e dru g$ hu t" cyn ku w We so !ej, a w la -
tach 1845-46 kom pleks hut ni czy „Ida”
w Pa new ni kach -Ko ko ci( cu.

Jed nak &e z po wo du kon ser wa tyw nej
po sta wy obu ostat nich An hal tów i wpro -
wa dzo nych oszcz"d no %ci, by !y to wci$&
ogra ni czo ne przed si" wzi" cia ka pi ta li -
stycz ne, nie przy sta j$ ce do %mia !ych in -
we sty cji re ali zo wa nych przez in nych ma -
gna tów gór no %l$ skich. W re zul ta cie
w po !o wie XIX wie ku pa( stwo pszczy( -
skie znaj do wa !o si" ci$ gle na eta pie
wcze sne go uprze my s!o wie nia, da le ko
za je go sta nem w gór no %l$ skim okr" gu
prze my s!o wym. Pod wzgl" dem osi$ gów
swe go prze my s!u nie li czy !o si" w ca !o -
kszta! cie je go pro duk cji. 

Ostat nim wol nym pa nem i w!a %ci cie -
lem pszczy( skie go wol ne go pa( stwa sta -
no we go by! krew ny An hal tów, Jan Hen -
ryk X hra bia von Hoch berg. W sfe rze
go spo dar czej zaj mo wa! si" g!ów nie
uw!asz cze niem ch!o pów, któ re w mo -
men cie roz wi$ za nia pa( stwa pszczy( -
skie go na pod sta wie kon sty tu cji pru skiej
z 5 grud nia 1848 ro ku ob j" !o do t$d nie -
spe! na 50% je go pod da nych. Te ry to rium
to no si !o jesz cze cha rak ter pó! feu dal ne -
go %wia ta.

!

(Ty tu! i "ród ty tu !y po cho dz#
od re dak cji)

Je rzy Po lak (1954), dr na uk hu ma ni -
stycz nych, ab sol went U# i UJ, hi sto ryk,
mu ze al nik, miesz ka niec Biel ska -Bia -
!ej, b. dy rek tor Mu zeum Okr" go we go
w Biel sku -Bia !ej, spe cja li zu je si" w te -
ma ty ce %l$ skiej, zw!asz cza hi sto ri$ 
Biel ska -Bia !ej, Pszczy ny i #l$ ska Cie -
szy( skie go, wspó! au tor mo no gra fii hi sto -
rycz nych Biel ska -Bia !ej (2010) i Pszczy -
ny (2014), au tor dwu to mo we go „Pocz tu
pa nów i ksi$ &$t pszczy( skich” (2007),
wie lu mo no gra fii i ar ty ku !ów.
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Kom pleks pa !a co wy w Pszczy nie to je -
den z naj pi"k niej szych (dla mnie naj -

pi"k niej szy) za k#t ków na sze go re gio nu.
Park przy ci# ga o ka$ dej po rze ro ku i za -
spo ka ja naj bar dziej wy szu ka ne ka pry sy
zwie dza j# cych. Spa cer ale ja mi oka la j# cy -
mi sta wy i ka na !y re lak su je naj bar dziej
star ga ne ner wy i nie odmien nie za chwy -
ca. Dla mi !o %ni ków den dro lo gii nie zwy -
k!a to grat ka. Bo cze gó$ tu nie ma? 
Po dzi wia& mo$ na po t"$ ne d" by, wie lo -
barw ne kasz ta now ce, roz !o $y ste ci sy,
d!u go wiecz ne li py, wy nio s!e je sio ny,
strze li ste gra by, szu mi# ce mo drze wie,
ozdob ne pla ta ny… a nie co ni $ej wzrok
ko j# i za chwy ca j# urze ka j# ce ro do den dro -
ny i aza lie. 

Jesz cze do nie daw na ry s# na nie ska zi -
tel nym ob ra zie pszczy' skie go im pe rium
by !y po nu re bu dow le po wschod niej
stro nie pa !a cu, po zo sta !o %ci po ksi# $" cych
staj niach, pa mi" ta j# ce wiek XIX, dzie !o
ar chi tek ta Oli vie ra Pa vel ta. Pierw szy
obiekt – wo zow ni" ro dzi na Hoch ber gów
wy bu do wa !a w 1864 ro ku, w la tach
1866–1867 po wsta !y staj nie wraz z sio -
dlar ni# a dwa la ta pó( niej ze spó! wzbo -
ga ci! si" o uje$ d$al ni". Po cz# tek XX wie -
ku za wo jo wa !y ko nie me cha nicz ne, nic
wi"c dziw ne go, $e w la tach 1904–1910
po ja wi !y si" tu mu ro wa ne ga ra $e dla
ksi# $" cych au to mo bi lów. Z kom plek su
Hoch ber go wie ko rzy sta li do wy bu -
chu II woj ny %wia to wej. Po jej za ko' cze -
niu wpro wa dza !y si" tu ko lej no ró$ ne in -
sty tu cje, po miesz cze nia nad staj nia mi
za adap to wa no do po trzeb miesz kal nych,
uje$ d$al ni" prze bu do wa no i urz# dzo no
w niej ha l" spor to w# a w sto j# cym nie opo -
dal m!y nie umiesz czo no sk!ad ma te ria !ów
opa !o wych. Wie le cen nych ele men tów za -

rów no ze wn"trz nych jak i wy stro ju wn" -
trza i wy po sa $e nia po le g!o pod czas ko lej -
nych eta pów mo der ni za cji. 

Na szcz" %cie zna le( li si" zwo len ni cy
przy wró ce nia obiek tu kom plek so wi pa -
!a co we mu, cho& wy ko rzy sta nie tych
po miesz cze' znacz nie si" od mie ni !o. 

W 2013 ro ku, po pie czo !o wi tych pra cach
re kon struk cyj nych i re no wa cyj nych, w wy -
re mon to wa nych obiek tach po ja wi !a si" im -
po nu j# ca po wierzch nia eks po zy cyj na, po -
sze rza j# ca ofer t" wy sta wien ni cz# Mu zeum
Zam ko we go. Ha la g!ów na by !ej staj ni, za -
cho wu j#c pier wot n# kon struk cj", sta no wi
dzi siaj ory gi nal n# ga le ri". W ko' skich bok -
sach go %ci !y, zna ko mi cie za aran $o wa ne we
wn" trzu dzie !a Le ona Do !$yc kie go, fo to -
gra fie Ha ral da Renbjøra, ob ra zy Wie s!a wa
Ochma na. W dru giej cz" %ci zna la z!o si"
miej sce dla eks po na tów zwi# za nych z !o -
wiec twem, my %li stwem, obec nie go %ci
tam wy sta wa „Na !ów, na !ów, to wa rzy szu
mój!” po %wi" co na la som pszczy' skim, $y -
j# cej w nich zwie rzy nie, po lo wa niom oraz
per so ne lo wi !o wiec kie mu a tak $e bro' my -
%liw ska, tro fea, ar chi wal ne fo to gra fie i do -
ku men ty. Pre zen to wa ne s# tak $e za byt ko -
we po jaz dy kon ne ze zbio rów Mu zeum 
– Zam ku w )a' cu cie, Ka re ta Cla ren ce
z pocz. XX wie ku, wy pro du ko wa na przez
nie miec k#afa bry k" Jos. Neuss z Ber li na
oraz Po wóz ty pu „MY LORD” z pocz.
XX wie ku wy pro du ko wa ny w Cze chach
(Ka rel Wa lo uch v Li to vli). 

Wpo wo zow ni od ma ja te go ro ku,
na wy sta wie cza so wej, gosz cz#

ka re ty pa rad ne kró la Ja na III So bie skie -
go (o wy sta wie czyt. na s. 48–49). Wcze -
%niej na eks po zy cji „Od Kle opa try

do Nel so na. Ju bi le uszo wy bal ko stiu mo -

wy kró lo wej Wik to rii” mo$ na by !o ogl# -

da& fo to gra fie po cho dz# ce z Ar chi wum
La fay et te’a w Vic to ria & Al bert Mu seum
w Lon dy nie, sta no wi# ce go jed n# z naj -
bar dziej zna cz# cych bry tyj skich ko lek cji
szkla nych ne ga ty wów z okre su pó( no -
wik to ria' skie go i edwar dia' skie go a tak -
$e zdj" cia ze zbio rów Ar chi wum Kró lew -
skie go w Wind so rze. 

Daw ny sk!ad pa szy (na pi" trze) prze -
obra zi! si" w ob szer n# sa l" kon fe ren cyj -
n#, w któ rej od by wa j# si" tak $e lek cje
mu ze al ne, mul ti me dial ne po ka zy, sym -
po zja, spo tka nia. W daw nej sio dlar ni za -
aran $o wa no ele men ty nie zb"d ne dla
funk cjo no wa nia ga le rii, znaj du j# si" tam
m.in. ka sa, to a le ty, mu ze al ny skle pik. 

W sta rym m!y nie zgo to wa no raj dla ar -
ty stów, w ka me ral n# prze strze' zna ko mi -
cie wkom po no wu j# si" pra ce twór ców.
Pierw sz# wy sta w#, ja k# mie li %my oka zj"
ogl# da& w tym wn" trzu by !a pre zen ta cja
dzie! ar tyst ki po cho dz# cej z Fin lan dii Eli -
ny Mar ja any Häme en -Ant ti la. Fa scy na -

cja sur re ali zmem, ku bi zmem, eks pre sjo -

ni zmem i sta ry mi ho len der ski mi mi strza mi

da je mie szan k! pio ru nu j" c" – pi sa! o wy -
sta wie na !a mach „*l# ska” Wi told Ko ci' -
ski. Trze ba przy zna&, $e to spe cy ficz ne
miej sce nie zwy kle rzu tu je na oce n" i od -
biór eks po no wa nych tam prac. 

Wpraw dzie w Ksi# $" cych Staj niach nie
s!y cha& ju$ r$e nia ko ni, o któ re tak dba li
pszczy' scy w!o da rze, ale po 150 la tach
od po ja wie nia si" w kom plek sie pa !a co -
wym wo zow ni za t"t ni !o tu $y cie i po wró -
ci !a at mos fe ra XIX -wiecz nych wn"trz,
po któ rych z gra cj# i wdzi" kiem prze cha -
dza !a si" nie gdy% ksi"$ na Da isy, Ma ria Te -
re sa Oli wia Hoch berg von Pless.

MA RIA SZTU KA 

Staj nie Ksi" #! ce po re no wa cji
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w ko'skich boksach
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Geo r ga Fi li pa

Te le man na 

zwi!z ki

z Pszczy n!

zów, po sia da j! cych wspa nia "e re zy -

den cje nie tyl ko w Sak so nii ale tak #e
w $l! sko -"u #yc kich %a rach i w gór no $l! -
skiej Pszczy nie. Pierw szy w"a $ci ciel

i pan na pszczy& skich w"o $ciach 

– Bal ta zar von Prom nitz, za ku pi" w 1548

ro ku Pszczy& skie Wol ne Pa& stwo Sta -

no we, któ re na st'p nie prze cho dzi "o
na ko lej nych cz"on ków ro du, by w 1765

ro ku przej$( w po sia da nie in nej sak so& -
skiej ro dzi ny ary sto kra tycz nej – dy na -

stii An halt – Köthen, spo krew nio nej

zresz t! z Prom nit za mi po przez ma" #e& -
stwa.

Jak to w ów cze snych zwy cza jach

eu ro pej skich by "o, ary sto kra tycz ne ro -

dy nie ogra ni cza "y swo jej dzia "al no $ci

do jed ne go tyl ko te ry to rium czy mia sta.

Po sia da "y zwy kle kil ka re zy den cji, ma -

gnac kich dwo rów i pa "a ców, na zie -

miach, któ re za sie dla "y od po ko le& lub

te# na by wa "y w dro dze ma" #e&stw,

spad ków czy za ku pów. Ka# dy ta ki

dwór utrzy my wa" licz nych do mow ni -

ków, cz"on ków ro dzi ny i s"u# b', dwor -

skich urz'd ni ków, pro wa dzi" te# tryb #y -

cia wpi su j! cy si' w ka no ny ów cze snej

ety kie ty i zwy cza jów sta no wych. Splen -

dor ksi! #' ce go dwo ru bu do wa "y nie tyl -

ko funk cje pu blicz ne i po li tycz na w"a -

dza „wol ne go pa na na w"o $ciach” ale

i prze pych je go re zy den cji, #y cie to wa -

rzy skie, kon tak ty z „mo# ny mi te go

$wia ta”. W rze czy wi sto$( t' wpi sy wa -

"o si' tak #e nie zwy k"e przy wi! za nie

do sztu ki, w tym do mu zy ki, któ ra to -

wa rzy szy "a co dzien ne mu #y ciu dwo ru

i nad zwy czaj nym wy da rze niom, któ rych

w tam tych cza sach nie bra ko wa "o (rocz -

ni ce, od wie dzi ny mo nar chy, uro czy -

sto $ci ro dzin ne, po lo wa nia itp.).

W 1704 ro ku ko lej ny cz"o nek ro du

Prom nit zów, Edward II von Prom nitz,

po wo "a" na sta no wi sko na dwor ne go

mu zy ka i ka pel mi strza swe go no wo

urz! dzo ne go dwo ru w %a rach Geo r ga Fi -

li pa Te le man na. Am bit ny ksi! #', wy -

kszta" co ny i roz mi "o wa ny w sztu ce, po -

zy ska" s"aw ne go ju# w Eu ro pie

kom po zy to ra, któ ry – po dob nie jak je -

go chle bo daw ca, by" cz"o wie kiem o wie -

lu ta len tach, grun tow nie wy kszta" co nym

i oby tym w $wie cie. Ksi! #' Erd -

mann II von Prom nitz, na le #! cy do naj -

wy bit niej szych przed sta wi cie li ro du,

z pew no $ci! po szu ki wa" ko go$ god ne -

go sie bie. W m"o do $ci prze by wa" w Wer -

sa lu, gdzie po zna" sztu k', w tym mu zy -

k' fran cu sk! i we fran cu skim sty lu

urz! dzi" pa "ac w %a rach. Nie mo g"o brak -

n!( w nim za wo do wej ka pe li in stru men -

tal nej, na któ rej cze le sta( mu sia" mu zyk

o nie prze ci't nych i wszech stron nych

zdol no $ciach.

Wa run ki te spe" nia" Te le mann. Je go

s"a wa ju# wów czas przy (mie wa "a s"a -

w' wiel kie go Ja na Se ba stia na Ba cha,

a przy ja)& z dru gim ge niu szem nie miec -

kie go ba ro ku – Geo r giem Frie dri chem

Ha en dlem, po twier dza "a wy so k! po zy -

cj' kom po zy to ra. Dro ga do s"a wy

i spe" nie nie ar ty stycz nych aspi ra cji Te -

le man na nie by "y jed nak pro ste. M"o -

dzie& cze fa scy na cje mu zy k!, wspar te

JU LIAN GEM BAL SKI

Georg Filip Telemann (1681 – 1767)

C
ho( Zie mi' Pszczy& sk! od Sak so -

nii dzie l! set ki ki lo me trów, to

w dzie je oby dwu tych hi sto rycz nych re -

gio nów wpi su je si' po sta( jed ne go

z naj bar dziej s"aw nych w okre sie ba ro -

ku kom po zy to rów eu ro pej skich – po -

cho dz! ce go z Mag de bur ga i wy kszta" -
co ne go w Sak so nii Geo r ga Fli pa Te le -

man na (1681–1767). A wszyst ko

za spra w! mo# ne go, a za ra zem zna cz! -
ce go na are nie po li tycz nej ów cze snej

Eu ro py ro du ma gnac kie go Prom nit -
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sa mo dziel n! na uk! na kil ku in stru -
men tach i pierw szy mi pró ba mi kom po -
zy tor ski mi utrud nia ne by "y przez ro dzi -
n#, zw"asz cza przez mat k#, któ ra
za bro ni "a mu stu dio wa nia mu zy ki i wy -
s"a "a na na uk# ró$ nych przy dat nych
umie j#t no %ci (m.in. mier nic twa)
do szko "y w Zel ler feld. Te le mann wy -
ko rzy sty wa" jed nak wszel kie oka zje, by
zg"# bia& taj ni ki kom po no wa nia i gry
na in stru men tach. Re ali zo wa" to stop -
nio wo pod czas na uki w Gym na sium An -
dre anum w Hil de she im, a po tem, ju$ ja -
ko uzna ny w %ro do wi sku mu zyk,
na uni wer sy te cie w Lip sku, gdzie stu -
dio wa" pra wo. Nie da ne mu jed nak by -
"o zo sta& taj nym rad c!, jak obie cy wa"
so bie, po zo sta j!c wier nym za le ce niom
mat ki. Nie ustan nie pi sa" mu zy k#,
na u$y tek Ko %cio "a oraz ope ry i dwo -
rów ma gnac kich. W Lip sku za "o $y"
s"yn ne pó' niej Col le gium Mu si cum,
a wspie ra ny przez ów cze sne au to ry te -
ty mu zycz ne, móg" si# wresz cie po %wi# -
ci& swo jej pa sji twór czej.

Je go dro ga do pierw sze go rz# du naj -
wi#k szych mu zy ków do by ba ro ku sta -
no wi zna ko mi ty ma te ria" do fa scy nu j! -
cej bio gra fii, wró& my jed nak do je go
przy go dy z Pszczy n!, gdy$ jest ona nie
mniej in te re su j! ca.

Po po wo "a niu na sta no wi sko ka pel mi -
strza dwor skie go w (a rach, Te le mann
ocho czo za bra" si# do two rze nia mu zy -
ki, ja kiej w %ro do wi sku ksi# cia Erd man -
na von Prom nitz ocze ki wa no. W swej
au to bio gra fii kom po zy tor tak opi su je at -
mos fe r# dwo ru:

„)wiet no%& te go dwo ru od no wa
po sta wio ne go na ksi! $# cej sto pie za -
ch# ci "a mnie do en tu zja stycz nych
przed si# wzi#& zw"asz cza w dzie dzi nie
mu zy ki in stru men tal nej, przy czym
fa wo ry zo wa "em tu przede wszyst kim
uwer tu ry wraz z ich su ita mi, po nie wa$
Pan Hra bia krót ko przed tem po wró ci"
by" z Fran cji i szcze gól nie je lu bi".
Otrzy ma "em tam dzie "a Lul ly’ego,
Cam pry i in nych mi strzów, i od da "em
si# nie mal ca" ko wi cie ich sty lo wi, tak
$e w ci! gu dwóch lat skom po no wa -
"em 200 uwer tur.”

At mos fe ra dwo ru Prom nit zów sprzy -
ja "a wi#c twór czo %ci i prak ty ce

kon cer to wej. Mu zy ka by "a wa$ na, wi#c
kie dy dwór prze niós" si# po pó" ro ku
do let niej re zy den cji, za ja k! uwa $a no
pa "ac w Pszczy nie, na dwor ny kom po -
zy tor to wa rzy szy" ksi# ciu i ca "e mu
dwo ro wi w tej po dró $y. W sk"ad dwor -
skiej s"u$ by wcho dzi li tak $e mu zy cy ka -
pe li, gdy$ w do brach pszczy* skich ta -
kiej ka pe li nie utrzy my wa no (za "o $y" j!
do pie ro w 1767 ro ku ko lej ny w"a %ci ciel
Pszczy ny – ksi! $# Fry de ryk Adam An -
halt). Z ana li zy au to bio gra fii kom po zy -
to ra wy ni ka, $e obok sta "ych obo wi!z -
ków, do ja kich z pew no %ci! na le $a "o
kom po no wa nie, pró by z ka pe l! czy
u%wiet nia nie uro czy sto %ci dwor skich
i ko %ciel nych, mia" czas na za po zna wa -
nie si# z nie zna n! do t!d kra in!, za -
miesz ka "! przez wie %nia ków i miesz -
czan mó wi! cych in nym j# zy kiem,
do te go roz mi "o wa nych w %pie wie

i grze na in stru men tach. Te le mann,
za pew ne z in ny mi dwo rza na mi, od wie -
dza" oko licz ne karcz my, gdzie zwy kle
spo tka niom bie siad ni ków to wa rzy szy -
"a ka pe la lu do wa. Dla mu zy ka wy cho -
wa ne go na fran cu skich i nie miec kich
wzo rach, zna j! ce go %wiet nie eu ro pej -
ski styl pro fe sjo nal nej twór czo %ci ka me -
ral nej i ope ro wej, po zna nie pol skiej mu -
zy ki lu do wej by "o prze $y ciem
nie zwy k"ym. Da je te mu wy raz w Au to -
bio gra fii, pi sz!c:

„Kie dy wspo mnia ny dwór po pó" ro -
ku prze niós" si# do Pszczy ny (...) po zna -
"em za rów no tam, jak i w Kra ko wie mu -
zy k# pol sk! i ha nac k! (cho dzi za pew ne
o mu zy k# mo raw sk!, przyp. J.G.) w jej
praw dzi wie bar ba rzy* skim pi#k nie.
W po spo li tych karcz mach gry wa "y j!
ka pe le z"o $o ne ze skrzy piec stro jo -
nych o ter cj# wy $ej ni$ zwy kle, któ re
po tra fi! za g"u szy& pó" tu zi na in nych,
z pol skich dud, pu zo nu kwin to we go
i re ga "u. W znacz niej szych miej sco wo -
%ciach jed nak re ga "u si# nie spo ty ka, na -
to miast oba pierw sze in stru men ty ule -
ga j! wzmoc nie niu: pew ne go ra zu
w jed nej ka pe li wi dzia "em na raz 36 dud
i 8 skrzy piec. Trud no wprost uwie rzy&,
jak cu dow ne po my s"y ma j! ta cy du dzia -
rze czy skrzyp ko wie, kie dy pod czas
prze rwy w ta* cach za czn! fan ta zjo wa&.
Cz"o wiek uwa$ ny za opa trzy" by si#
w ci! gu ty go dnia w za pas po my s"ów
na ca "e $y cie.

Krót ko mó wi!c, w mu zy ce tej tkwi
nad zwy czaj du $o do bre go, je %li tyl ko po -
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Fragment ekspozycji w Izbie u Telemanna
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tra fi si! j" na le #y cie wy ko rzy sta$. W tym
sty lu pi sa %em pó& niej ró# ne wiel kie
kon cer ty i tria, któ re przy bra %em we w%o -
sk" sza t! ze zmien ny mi ada gia mi i al le -
gra mi”. 

Przy to czo ny frag ment zdra dza nie tyl -
ko wiel kie otwar cie Te le man na

na no we zja wi ska w mu zy ce, ja kich do -
t"d nie zna% ale i na 'wiet ny zmys% ob -
ser wa cyj ny. Opis ten da je tak #e ba da -
czom pol skim wa# n" in for ma cj!
na te mat upra wia nia mu zy ki lu do wej na
osiem na sto wiecz nym Gór nym (l" sku.
Ist nia %a wpraw dzie w Eu ro pie do'$
do bra zna jo mo'$ tzw. sty lu pol skie go
w mu zy ce, do ty czy% on jed nak g%ów nie
mu zy ki dwor skiej, a wi!c ta) ców,
z któ rych naj bar dziej cha rak te ry stycz -
nym by% po lo nez. Okre 'le nie „al la po -
lac ca” od naj dzie my w twór czo 'ci naj -
wi!k szych ów cze snych kom po zy to rów,
z Ba chem i Ha en dlem na cze le, za' za -
li cze nie sty lu pol skie go do czte rech
wio d" cych sty lów mu zycz nych osiem -
na sto wiecz nej Eu ro py (obok sty lu nie -
miec kie go w%o skie go i fran cu skie go)
'wiad czy o wy so kiej pro fe sjo nal nej
kul tu rze mu zycz nej daw nej Pol ski.
Cho$ nie od no szo no te go sty lu do mu -
zy ki lu do wej, mo# na przy pusz cza$, #e
by %a ona za uwa #a na przez po dró #u j" -
cych po Pol sce mu zy ków. Nie miec ki
lek sy ko graf ba ro ko wy, Jo hann Sche ibe
na zwa% styl pol ski „we so %ym, sa ty -
rycz nym i skocz nym”, a sam Te le -
mann, za pew ne po us%y sze niu pie 'ni lu -
do wych, ja kie 'pie wa no w pszczy) skich
wio skach, na pi sa% na jej cze'$ pi!k ny
pa ne gi ryk:

Wy chwa la cz!o wiek w!a "nie to,
co mo #e go ucie szy$,
a pol ska pie"% uczy ni tak,
#e ka# dy ska ka$ spie szy.
Bez tru du te dy przyj dzie mi
kon klu zja ca! kiem pew na:
mu zy ka pol ska, wierz cie mi
by naj mniej nie jest z drew na.

Po byt na zie mi pszczy) skiej i kon takt
z mu zy k" lu do w", ja ko sy no ni mu sty -
lu pol skie go, wy ko rzy sta% Te le mann
w kil ku kom po zy cjach, któ re po wsta %y
po za ko) cze niu po by tu na (l" sku.
W bo ga tym do rob ku kom po zy to ra od -
na le&$ mo# na sie dem kom po zy cji, na -
pi sa nych pod wp%y wem mu zy ki pol -
skiej, za rów no lu do wej jak i dwor skiej.
Na le #" tu w pierw szym rz! dzie dwie So -
na ty Pol skie (So na te Po lo no ise), Su ita
Pol ska i Con cer to Po lo no ise. Utwo ry te
prze zna czo ne s" na dwo je skrzy piec, al -
tów k! i bas so con ti nuo. W obu so na tach
po brzmie wa j" ryt my ta necz ne, w tym
po lo ne zo we i ma zu ro we. Nie jest wy -
klu czo ne, #e utwo rów te go ty pu by %o
wi! cej. Cz!'$ po wsta %a by$ mo #e
w Pszczy nie i do tej nie zna nej cz! 'ci na -
le #y z pew no 'ci" mu zy ka ko 'ciel na.
W in wen ta rzach mu zy ka liów pszczy) -
skich i no tat kach opi su j" cych wy ko ny -
wa n" w Pszczy nie mu zy k! od no to wa -
no np., #e pod czas jed ne go z na bo #e)stw
w 1774 ro ku, spra wo wa ne go pod czas
Bo #e go Na ro dze nia, wy ko ny wa no mu -
zy k& ko "ciel n' we d!ug kom po zy cji Te le -
man na. Te le mann by% wy traw nym
znaw c" sty lu kan ta to we go i twór c"
wiel kiej ilo 'ci mu zy ki na u#y tek li tur -
gii. Mia% te# do 'wiad cze nie ja ko or ga -
ni sta, cho$ nie za cho wa %o si! wie le je -
go kom po zy cji or ga no wych. Trud no
jed nak wy obra zi$ so bie, by tak wiel ki
mu zy ki – za ra zem dwor ski i ko 'ciel ny,
nie wy ko rzy sta% oka zji, by za po zna$ si!
z or ga na mi znaj du j" cy mi si! w pszczy) -
skich ko 'cio %ach. Po cho dz" cy z cza sów
ba ro ku pro spekt or ga nów ko 'cio %a
Wszyst kich (wi! tych wska zu je, #e by%
tam kie dy' du #y, ba ro ko wy in stru ment,
ku sz" cy swym bo gac twem d&wi! ko -
wym i za ch! ca j" cy do gry. Mo #e w nie -
je den wie czór mistrz Te le mann za sia da%
za je go kla wia tu ra mi, by snu$ im pro wi -
zo wa ne fan ta zje i po szu ki wa$ na tchnie -
nia w ich brzmie niu. Z pew no 'ci" te#
mia% oka zj! do tkn"$ sie dem na sto wiecz -
ne go po zy ty wu ko 'cio %a 'w. Ja dwi gi.

Cho$ nie ma na to do wo dów, mo# na
snu$ ta kie przy pusz cze nia, ob ser wu j"c
„po znaw czy p!d” or ga ni stów ka# dej
epo ki, #y wy tak #e w cza sach nam
wspó% cze snych. 

Pa mi!$ o po by cie w Pszczy nie jed -
ne go z naj wi!k szych kom po zy to rów ba -
ro ku jest dzi' bar dzo #y wa. Wy ra zem
tej pa mi! ci i ch! ci do tar cia do za po -
mnia nych kart hi sto rii pszczy) skiej
kul tu ry mu zycz nej by %o stwo rze nie
cy klu kon cer tów, za ty tu %o wa nych „Wie -
czo ry u Te le man na”, któ re od by wa j" si!
od wie lu lat w Sa li Lu strza nej pa %a cu
w Pszczy nie. To nie zwy k%e prze #y -
cie – %" cz" ce mu zy k! w wy ko na niu naj -
lep szych ar ty stów pol skich i za gra -
nicz nych ze zwie dza niem wspa nia %ych
kom nat pszczy) skie go pa %a cu. „Wie -
czo ry u Te le man na” po zwa la j" na prze -
#y wa nie mu zy ki daw nej w nie zwy -
k%ym oto cze niu. Sa la Lu strza na, cho$
b! d" ca efek tem mo dy fi ka cji wy ko na -
nych w pa %a cu ju# w cza sach Hoch ber -
gów, po ma ga wczu$ si! w at mos fe r!
cza sów, w któ rych po zam ko wych
kom na tach prze cha dza% si! wiel ki Te -
le mann.

W1975 ro ku po wsta %a w Pszczy nie
„Izba u Te le man na”. Mie 'ci %a

si! ona po cz"t ko wo w miesz cza) skiej
ka mie nicz ce, w s" siedz twie ko 'cio %a
Wszyst kich (wi! tych. Do niej tra fi% od -
na le zio ny przez Alek san dra Spy r! za -
byt ko wy po zy tyw ze Stu dzie nic,
przed woj n" znaj du j" cy si! w ko 'cie -
le 'w. Ja dwi gi w Pszczy nie. Po kil ku la -
tach po zy tyw prze nie sio no do sa li mu -
zycz nej Mu zeum Pra sy (l" skiej,
w któ rej zgro ma dzo no bo ga t" ko lek cj!
in stru men tów mu zycz nych. Sal ka ta
rów nie# na zwa na zo sta %a „Izb" u Te le -
man na” i sta %a si! miej scem kon cer tów
ka me ral nych, w tym rów nie# mu zy ki
wiel kie go ka pel mi strza dwor skie go.
Tam wy st! po wa% wie lo krot nie pszczy) -
ski „Ze spó% ba ro ko wy im. G.Ph. Te le -
man na”, z%o #o ny ze skrzy piec, fle tu,
wio lon cze li i kla we sy nu, któ ry pre zen -
to wa% mu zy k! ka me ral n" kom po zy to -
rów ba ro ko wych oraz in ne ze spo %y
i so li 'ci. Od by wa %y si! tu rów nie#
kon cer ty pie 'ni i arii z to wa rzy sze niem
po zy ty wu, któ ry przed dwo ma la ty
od zy ska% swój pier wot ny, ba ro ko wy
blask, dzi! ki prze pro wa dzo nym pra com
kon ser wa tor skim.

Georg Fi lip Te le mann przy po mi na
o swym po by cie w Pszczy nie nie tyl ko
po przez sw" mu zy k!. Nie mo #e my si!
wpraw dzie wy bra$ dzi' w je go to wa rzy -
stwie do pod psz czy) skich za jaz dów
i karczm, by po s%u cha$ lu do wych mu -
zy ków gra j" cych na skrzyp cach „stro jo -
nych o ter cj! wy #ej ni# zwy kle”, ale mo -
#e my przy si"'$ w przy tul nej zam ko wej
ka wia ren ce „u Te le man na”, by po me dy -
to wa$ o eu ro pej skim wy mia rze Pszczy -
ny, %" cz" cej da le k" Sak so ni! z Gór nym
(l" skiem, dzi! ki po sta ci jed ne go z naj -
wi!k szych eu ro pej skich mu zy ków ba ro -
ko wych.

!

Z kolekcji instrumentów ludowych w Izbie u Telemanna
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Miasto

niezwyk!ych

postaci

W sa lo ni ku da my

N
ie w"t pli wie owe da my po cho dzi !y
z bar dzo ary sto kra tycz nych ro dów,

by !y nie zwy kle uro dzi we, obie zo sta !y
przez swych ma! #on ków st!am szo ne, by

nie po wie dzie$, spo nie wie ra ne. Obu

jed nak uda !o si% nie co &mie tan ki z kru -

che go kub ka #y cia wy pi$. Obie zo sta -

!y po &mier ci wy nie sio ne na o! ta rze, któ -

re tzw. lud, co kol wiek ro zu mie my

pod tym po j% ciem, wzno si, by upra wo -

moc ni$ i uwia ry god ni$ swo je my &le nie

#y cze nio we i wia r% w ró# ne ma !o re al -

ne, ale nie ko niecz nie zb%d ne zja wi ska,

jak kró lo we ludz kich serc i te mu po dob -

ne. Jed nak aby ka no ni za cja by !a pe! na,

mu si na st" pi$ etap m% cze' stwa. Te go ani

jed nej, ani dru giej da mie nie bra ko wa -

!o. Nie tyl ko ze stro ny nie czu !ych ma! -
#on ków czy ich ro dzin. Po wiem wi% cej,

WITOLD 

TURANT

Gdy by za py ta! 
ko go kol wiek, ja ka po sta!

ko ja rzy mu si" z Pszczy n#,
wi"k szo$! za py ta nych 

od po wie dzia %a by, &e Da isy
Corn wal lis -West. Mniej osób

za pew ne wy mie ni %o by 
Geo r ga Phi lip pa Te le man na, 

a ksi# &" ta psz czy' scy 
wy st# pi li by ra czej gru po wo.

Ta ka sy tu acja jest w du &ej
mie rze wy ra zem mo dy, 

a tak &e do st"p nej wie dzy.
Da isy od pew ne go cza su jest
mod na, po nie wa& in te re su j#

si" ni# ko bie ty, wi dz#c w niej
pe wien sym bol. Nie w#t pli wie

sw# obec n# po pu lar no$!
ksi"& na za wdzi" cza w du &ej

mie rze in nej an giel skiej 
da mie, tra gicz nie zmar %ej

w roz kwi cie swej uro dy 
La dy D. Czy jest to 

praw dzi we po do bie' stwo 
lo sów, czy te& wy twór 
zbio ro wej ima gi na cji, 
trud no po nad wszel k# 

w#t pli wo$! oce ni!. Ksi!"na Daisy (Stokrotka) z synami Henrykiem i Bolkiem
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ten etap prze ci! gn!" si# na wet po za sfe -

r# ich $y cia. La dy D. by "a za $y cia,

a tak $e po %mier ci ka mie no wa na przez

cz#%& me diów i opi ni# pu blicz n!. Jej wy -

ra zi cie lem by" pe wien w"a %ci ciel lon dy' -
skie go pu bu, któ re go w kil ka mie si# cy

po jej %mier ci za py ta "em, czy mo $e do -

"o $y" kwiat do ogrom nej ster ty, uprz! -
ta nej i od ra dza j! cej si# co dzien nie

przed bra m! pa "a cu Ken sing ton. 

– What!? – Wrza sn!" tam ten obu rzo -

ny. – Flo wers for the Arab slut? Ne ver!(1) 

Ksi#$ na Da isy, zo sta "a za $y cia upo -

ko rzo na przez m# $a i na zi stów,

a po %mier ci, jak g"o si jed na z wer sji jej

lo sów, jej zw"o ki zo sta "y zbez czesz czo -

ne przez so wiec kich $o" nie rzy. Co praw -

da wy da rze nie to mia "o miej sce nie

w Pszczy nie, a w Ksi! $u, na to miast tu,

w pi#k nym par ku mia "y miej sce tak $e
czy ny nie pi#k ne, o czym s"y sza "em

od na ocz nych %wiad ków, gdy za p"o n# -
"y ogni ska, w któ rych zni ka "y cen ne po -

zy cje z ksi! $# cej bi blio te ki.

Ksi#$ na nie w!t pli wie by "a pod wra $e -

niem Ja na Hen ry ka XV von Hoch berg.

Spor to wiec, my %li wy, za przy ja( nio ny

z ce sa rzem Wil hel mem, nie przy zwo icie

bo ga ty – to si# w jej %wie cie jed nak li -

czy "o. Na to miast czy by "a w nim za ko -

cha na? Wie lu jej bio gra fów w to w!t pi.

Dla niej i dla jej ro dzi ny nie naj le piej sto -

j! cej fi nan so wo, dla któ rej po wo li je dy -

nym ka pi ta "em sta wa" si# ty tu" i na zwi -

sko, by "a to wiel ka wy gra na na lo te rii.

By "a we dle dzi siej szych stan dar dów

ce le bryt k! – ozdo b! "a mów „Il lu stra ted

Lon don News” i in nych te go ro dza ju ma -

ga zy nów. Po przy by ciu do po sia d"o %ci

m# $a sta ra "a si# jed nak wy pe" nia& obo -

wi!z ki $o ny i ksi#$ nej – tak bry tyj skie

ary sto krat ki by "y wy cho wy wa ne. Je %li
kto% do szu ki wa" by si# u niej bry tyj skiej

sztyw no %ci, to szyb ko mu sia" by stwier -

dzi&, $e w po rów na niu z tym, co pa no -

wa "o w nie miec kim be au mon dzie, Da -

isy by "a wul ka nem ser decz no %ci. Za co

zresz t! by "a nie ustan nie kry ty ko wa na

przez %ro do wi sko i besz ta na przez m# -
$a. W Pszczy nie pa mi#& o niej jest bar -

dzo $y wa, o czym mo $e %wiad czy& jej

"a wecz ka w ryn ku przed pa "a cem. Kim

by "a dla swo ich wspó" cze snych, ko biet

na )l! sku? Ja wi dz# to tak: „An na by "a
miesz kan k! Kró lew skiej Hu ty, zna nej

w tam tych cza sach ra czej ja ko

Königshütte. Wio d"a swo je u$y tecz ne

i pra co wi te $y cie w ofi cy nie ele ganc kiej

ka mie ni cy przy jed nej z g"ów nych ulic.

Nie by "a jed nak oso b!, któ ra da "a by si#
tak "a two wt"o czy& w sche ma ty $y cia

w ofi cy nie. By "a grun tow nie wy kszta" -
co na, zna "a j# zy ki... Mó wi "a pi#k n!
niem czy zn!, czy ta "a fran cu skie po ezje

w ory gi na le, a tak $e swo bod nie wy po -

wia da "a by si#, gdy by mia "a do ko go,

w j# zy ku an giel skim. Kie dy% wi dzia "a
ksi#$ n# Da isy von Pless prze je$ d$a j! c!
jed n! z ka to wic kich ulic od kry tym po -

wo zem, ale trwa "o to zbyt krót ko i sta -

"a zbyt da le ko, $e by cho& po zdro wi&
wiel k! da m# okrzy kiem Hel lo, how are

you? Nie us"y sza "a by. Po wie dzia "a wi#c
w du chu, wy obra $a j!c so bie, $e jest go -

%ciem w dam skim sa lo ni ku sie dzi by

von Ples sów i $e od sta wia fi li $an k#
z her ba t! za le d wie umo czyw szy w niej

usta: Oh, de ar. You lo ok gor ge ous. It’s so
ni ce to be he re, in de ed.” (2)

Czy to mo g"o by si# wy da rzy&? Ra czej

nie. To tyl ko ma rze nia wy eman cy po wa -

nej, jak na tam te cza sy, dziew czy ny. Ale

$e by ma rzy&, trze ba mie& o czym. Da isy

wy j!t ko wo nada wa "a si# na obiekt ta kich

ma rze', jak wi dzi my, nie tyl ko w swo -

jej epo ce. Ary sto krat ka, z któ r! mo$ na si#
za przy ja( ni&. Dzi% jest do pew ne go stop -

nia mo$ li we, cho& nie jest to wy ni kiem

ani de mo kra ty za cji $y cia w na szym kra -

ju, ani pro ce su de kla sa cji mi# dzy na ro do -

wej ary sto kra cji. T# mo$ li wo%& stwa rza -

j! licz ne ak cen ty zwi! za ne z ksi#$ n!,
na ja kie na tra fia my w eks po zy cji mu ze -

al nej pszczy' skie go Zam ku.

Gdy by wsta& z "a wecz ki, po dzi# ko -

waw szy ksi#$ nej za to wa rzy stwo (cho&
ety kie ta wy ma ga "a, by ona pierw sza to

uczy ni "a; jed nak w sy tu acji gdy jest tyl -

ko od le wem, mu si my na ru szy& te za sa -

dy) i wej%& w ulicz k# obok ra tu sza, to

nie ba wem zna le( li by %my si# przed

skrom nie wy gl! da j! cym do mem. Cz"o -

wiek, któ ry go w XVIII wie ku za -

miesz ki wa" tak $e by" skrom ny i pra co -

wi ty. Mia" mo$ nych pro tek to rów, bo

w je go cza sach bez te go ani rusz

(a w ja kich mo$ na by "o si# bez te go

obej%&?). Po zo sta wi" po so bie ogrom -

ny do ro bek i wdzi#cz n! pa mi#& miesz -

ka' ców mia sta. 

Pod ba tu t! mi strza

R
o dzi nie nie po do ba "o si#, $e chcia"
zo sta& mu zy kiem. Je go oj ciec, nie -

ko niecz nie z ch# ci po zba wie nia Pszczy -

ny mo$ li wo %ci gosz cze nia tak wy bit nej

po sta ci mu zycz ne go ba ro ku, po s"a" go

do szko "y, w któ rej nie kszta" co no mu -

zy ków, a mat ka za bra "a mu wszyst kie in -

stru men ty, na ja kich gry wa". Pew nie si#
bie dacz ka so lid nie na m# czy "a, bo praw -

dzi wy by" z nie go mul tiin stru men ta li -

sta – fle ty, sza "a ma je, obój, pu zon, or ga -

ny, kla we syn, skrzyp ce, vio la da gam ba,

kon tra bas, to tyl ko nie któ re z nich. Po -

dob nie jak je go wiel ki ko le ga, J.S.

Bach, by wa" kan to rem i or ga ni st! w ko -

%cio "ach, a tak $e ka pel mi strzem na dwo -

rach i w pa "a cach. W la tach 1704- 1709

by" ka pel mi strzem na dwo rze Prom nit -

zów w *a rach, a w se zo nie let nim by -

wa" w Pszczy nie. 

Mu zy ka ba ro ko wa wspó" gra z au r!
pszczy' skie go ryn ku i je go oko lic. Sam

ry nek, cho& uro czy, jest moc no eklek -

tycz ny pod wzgl# dem ar chi tek tu ry. Na -

to miast w oto cze niu pa "a cu, któ ry tro ch#
przy po mi na fran cu skie bu dow le pa "a co -

we z XVIII w. (mo $e za spra w! man -

sard), a tro ch# ko ja rzy mi si# geo r gi' sk!
An gli!, po ja wia j! si# ak cen ty ba ro ko we,

cho& by w ar chi tek tu rze obu ko %cio "ów

czy przy le ga j! cych bu dyn ków. No i park.

Nie trud no wy obra zi& so bie mi strza

dy ry gu j! ce go wy ko na niem któ re go% ze

swych dzie" w Sa li Lu strza nej czy w s"o -

necz ne, cie p"e po po "u dnie na pa "a co wym

ta ra sie, ze %pie wem pta ków w tle. Dzi%
kon cer ty zwi! za ne z twór czo %ci! i oso -

b! mi strza od by wa j! si# w do mu, w któ -

rym po miesz ki wa". Pa mi# tam pierw szy

z tych kon cer tów, któ re go zda rzy "o mi

si# wy s"u cha&, zna nych pod na zw!
„Wie czo ry u Te le man na”, jesz cze

pod ko niec lat sie dem dzie si! tych. Je sien -

ne po po "u dnie, w par ku nit ki ba bie go la -

ta, a w wy pe" nio nej po brze gi Izbie gru -

pa szcz# %liw ców (o bi le ty nie by "o
"a two) s"u cha j! ca wo kal nych po pi sów

przed wcze %nie zmar "ej Ur szu li Mi tr# gi

i or ga ni sty, Zyg mun ta An to ni ka. 

Kon cer ty w Sa li Lu strza nej to osob -

ny roz dzia" $y cia mu zycz ne go Zam ku

w Pszczy nie. Ich po cz!t ki si# ga j! 1946

ro ku. Cy kle kon cer tów „Po ran ki mu -

zycz ne na Zam ku w Pszczy nie” czy

„Mu zy ka o zmro ku na Zam ku w Pszczy -

nie” cie szy "y si# ogrom n! po pu lar no %ci!,
a w%ród wy ko naw ców zna la z"y si# wy -

bit ne ze spo "y i zna ko mi ci so li %ci. Do%&
po wie dzie&, i$ %wia to wej s"a wy pia ni sta

)wia to s"aw Rich ter wy st# po wa" na Zam -

ku trzy krot nie. Dzi# ki tym im pre zom $y -

cie mu zycz ne na )l! sku zy sku je in te re -

su j! cy ak cent, Za mek o$y wa, a sa mo

mia sto sta je si# tak $e bar dziej atrak cyj -

ne dla od wie dza j! cych.

Pa mi!t ki sztu ki dru kar skiej

Ale
ksi! $# ca sie dzi ba czy atrak cyj -

ne kon cer ty to nie wszyst ko,

co Pszczy na ma do za ofe ro wa nia swo -

im go %ciom. Nie za po mi naj my, i$ to

mia sto by "o kie dy%, po dob nie jak Mi -

Pia no de ta ble z pocz. XIX w., wy ko na ne w pra -
cow ni A. Je re mia sa w Baut zen (Bu dzi szyn)
w Niem czech w Izbie u Te le man na.
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ko !ów, pr"# nym o$rod kiem dru kar -
stwa i pi $mien nic twa pol skie go. Dzi$
naj praw do po dob niej po zo sta !o by z tam -
tych cza sów nie wie le, po za wzmian ka -
mi w na uko wych pu bli ka cjach, gdy by
nie pa sja dwoj ga lu dzi. Pa sja, któ ra do -
pro wa dzi !a do po wsta nia Mu zeum Pra -
sy %l& skiej. Mu zeum po wsta !o z ini cja -
ty wy To wa rzy stwa Mi !o $ni ków Zie mi
Pszczy' skiej, ale je go twór ca mi s&
Alek san der Spy ra i je go #o na Kry sty -
na. Pa tro nem mu zeum jest Woj ciech
Kor fan ty, jed na z naj wy bit niej szych po -
sta ci w dzie jach %l& ska – pa trio ta,
przy wód ca po li tycz ny, a tak #e ini cja tor
po wsta nia i re dak tor kil ku ga zet istot -
nych dla krze wie nia i wspie ra nia pol -
skie go du cha na tym te re nie. Zbio ry
Mu zeum s& tro ja kie go ro dza ju:
po pierw sze im po nu j& ca ko lek cja pu bli -
ka cji, g!ów nie pra so wych, zwi& za nych
z wal k& o pol sko$( %l& ska, w tym
z okre su ple bi scy tu i po wsta' $l& skich;
znaj du je si" tu tak #e in te re su j& ca eks -
po zy cja ma szyn i urz& dze' dru kar -
skich oraz in tro li ga tor skich, uka zu j& ca
dzie je i roz wój tej sztu ki w na szym re -
gio nie; a trze ci&, od r"b n& cz"$( eks po -
zy cji sta no wi ko lek cja daw nych in stru -
men tów mu zycz nych, ta kich jak np.
sie dem na sto wiecz ny po zy tyw, zre kon -
stru owa ny pod okiem wy bit ne go spe -
cja li sty, prof. Ju lia na Gem bal skie go
i przez nie go opi sa ny. W „Izbie u Te -
le man na” mo #e my tak #e po dzi wia(
pi"k nie od re stau ro wa ne za byt ko we in -
stru men ty stru no we i d" te. Rzecz jed -
nak nie tyl ko w po dzi wia niu, al bo wiem
„Izba”, po dob nie jak in ne dzia !y Mu -
zeum, to eks po zy cje #y we. W Izbie or -
ga ni zo wa ne s& kon cer ty i warsz ta ty mu -
zycz ne, na to miast w cz" $ci pra so wej
od by wa j& si" warsz ta ty dzien ni kar skie
i in tro li ga tor skie. Mu zeum uczest ni czy -
!o tak #e w In du stria dzie 2015, czy li
w cy klu im prez b" d& cym swe go ro dza -
ju $wi" tem ce le bro wa nym na Szla ku
Za byt ków Tech ni ki. Tu po da j& so bie r" -
ce my$l tech nicz na i hu ma ni stycz na,

a ta kie wspó! brz mie nie wci&# nie dla
wszyst kich jest oczy wi ste. 

Pa mi" tam po cz&t ki Mu zeum, któ re
w tym ro ku ob cho dzi trzy dzie ste uro dzi -
ny. By !o skrom nie, ale am bit nie i kon -
se kwent nie. No i re zul ta ty s& god ne po -
dzi wu. Ma my dzi$ pla ców k" wa# n& nie
tyl ko dla mia sta, w któ rym jest oczy wi -
st& atrak cj&. Ma my nie tyl ko eks po zy -
cj" wa# n& dla hi sto rii my $li tech nicz nej
na %l& sku, ale miej sce zaj mu j& ce istot -
n& po zy cj" w #y ciu kul tu ral nym re gio -
nu. Gra tu la cje. 

Kim pan jest, mo!ci ksi"#$?

Dotej po ry ja ko$ omi ja li $my sam
Za mek i je go daw nych miesz -

ka' ców, po za ksi"# n& Da isy. In te re su j& -
cy to by! ród, Hoch ber go wie. Nie za wsze
bu dz& cy sym pa ti". Rzecz in na, #e ch"t -
niej si" ga my po wie dz" o nich do fik cji
li te rac kiej czy fil mo wej, a po za tym
przez dzie si" cio le cia ary sto kra cja kra jo -
wa i mi" dzy na ro do wa, a szcze gól nie nie -
miec ka, nie mia !a u nas do brej pra sy.
Niech hi sto ry cy za s& dz&, do ja kie go
stop nia s!usz nie. Mnie za in te re so wa !o
wy da rze nie, któ re cho( do ty czy Hoch -
ber gów, mia !o miej sce nie w Pszczy nie,
a w Ka to wi cach, la tem 1939 ro ku. Ro -
ze gra !o si" w kon su la cie bry tyj skim, a je -
go $wiad kiem by !a dzien ni kar ka bry tyj -
ska Cla re Hol lin gworth. Pew ne go dnia
po ja wi! si" tam nie kto in ny, tyl ko jak pi -
sze dzien ni kar ka w swo ich wspo mnie -
niach „Jan Hen ryk (ksi& #" Hoch berg),
syn s!yn nej pi"k no $ci, Da isy ksi"# nej
von Pless, pró bu j&c uzy ska( bry tyj sk&
wi z"… Thwa ites po wie dzia! mu, i# wi -
zy Po la kom mo g& by( wy da wa ne tyl ko
na pod sta wie spe cjal ne go po le ce nia Fo -
re ign Of fi ce w Lon dy nie. Jan Hen ryk po -
ma ru dzi! tro ch", a po tem po wie dzia!: Ja -
ka szko da. Prze cie# uro dzi !em si"
w Lon dy nie przy Ber ke ley Squ are, a Ich
Kró lew skie Mo $cie to moi ro dzi ce

chrzest ni. No có#, po wie dzia! Thwa ites,
nie mo g" da( pa nu wi zy, ale je $li do star -
czy pan $wia dec two uro dze nia, dam pa -
nu bry tyj ski pasz port. Zor ga ni zo wa !am
prze s!a nie $wia dec twa do Ka to wic i ksi& -
#" otrzy ma! pasz port. Kie dy Pol ska
zna la z!a si" pod oku pa cj& nie miec k&, Jan
Hen ryk za miesz ka! w Pa ry #u, w, jak to
okre $la!, nie co skrom nych wa run kach,
ale uda !o mu si" prze do sta( do Lon dy -
nu po kl" sce Fran cji i wst& pi! do pol skie -
go woj ska w Szko cji.” (3) Dzien ni kar ka,
nie ste ty, po mie sza !a tu lo sy dwóch po -
sta ci. Star sze go Alek san dra (Le xe la)
i Ja na Hen ry ka. W woj sku pol skim s!u -
#y! Le xel, na to miast Jan Hen ryk, ow -
szem, wy je cha! prze wy bu chem woj ny
do Wiel kiej Bry ta nii, ale zo sta! tam in -
ter no wa ny, a na st"p nie by! w s!u# bach
po moc ni czych bry tyj skiej ar mii. Le -
xel, zna ny ja ko Alek san der Pszczy' ski
by! pod po rucz ni kiem woj ska pol skie go
i bra! udzia! w wie lu wa# nych wy da rze -
niach – by! przez pe wien czas cz!on kiem
ochro ny gen. W!a dy s!a wa Si kor skie go
i wal czy! pod Mon te Cas si no. 

Ak tu al ny ksi& #", Bol ko VI miesz ka
w Mo na chium. Mia !em oka zj" po zna(
go przed z gó r& dwu dzie stu la ty pod czas
jed nej z je go pierw szych wi zyt
w Pszczy nie. Na gry wa !em z nim roz mo -
w" dla ra dia. Z uwa gi na plot ki do ty cz& -
ce pod j" cia sta ra' o od zy ska nie dóbr
pszczy' skich(4) za py ta !em go o je go
pla ny. Spoj rza! na mnie zdzi wio ny: – Pan
ma po j" cie, ile kosz tu je utrzy ma nie
cze go$ ta kie go? Je stem tyl ko skrom nym
przed si" bior c&. Po za tym wie lu przy ja -
ció! od su n" !o by si" ode mnie. Czu li by
si" onie $mie le ni. – Za rów no ksi& #",
jak i wy zna czo ny przez nie go spad ko -
bier ca ty tu !u ksi& #" ce go, Pe ter von
Hoch berg wspo ma ga j& roz wój mia sta,
jak i dzia !al no$( Mu zeum na wie le spo -
so bów.

Na ko niec mo# na za sta no wi( si"
nad po cho dze niem na zwy mia sta. Urze -
ka j& ca jest kon cep cja, ja ko by za t& na -
zw& – jej pra daw ne brzmie nie naj praw -
do po dob niej „Plsz czi na” – mia! sta(
nie ja ki Plesz ko. Jed nak bar dziej prze ko -
nu je mnie teo ria o miej scu ba gien nym,
pod mo k!ym – )ró d!o s!o wem by !o by tu
s!o wia' skie „ple so”. Ta hi po te za mo #e
mie( r" ce i no gi. Wy star czy si" tro ch" ro -
zej rze(. A jak jest na praw d"? Mo #e
prof. Mio dek co$ wie. 

!

(1) „Co!? Kwia ty dla arab skiej dziw ki?
Ni gdy!”

(2) Frag ment mo jej nie pu bli ko wa nej
po wie $ci „Me ta po lis”.

(3) Cla re Hol lin gworth „Front Li ne (Jo -
na than Ca pe, Lon don). T!um. W. Tu rant

(4) W rze czy wi sto $ci to je go stryj Le -
xel po dej mo wa! sta ra nia o od zy ska nie
dóbr b&d) ekwi wa len tu. Spra wa upa d!a
wraz z je go $mier ci& w 1984 ro ku.

W pomieszczeniu zecerni.
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Trzydzie!ci lat temu, 5 lipca 1985 roku w Pszczynie, nieopodal rynku, przy ulicy Piastowskiej 44 otwarto ekspozycj"
Muzeum Prasy #l$skiej im. Wojciecha Korfantego. Zgod" na patronat wyrazi%y córki Wojciecha Korfantego –

Hal&ka Koz%owska i Maria Ulmann mieszkaj$ce w Stanach Zjednoczonych, podczas swojego pobytu w Pszczynie

w 1989 roku. Uroczystego nadania imienia dokonano 7 wrze!nia 1990 roku. Z tej okazji na !cianie kamienicy

b"d$cej siedzib$ muzeum ods%oni"to tablic" pami$tkow$ z br$zu ku czci Korfantego. 

Z
a !o "y cie la mi mu zeum by li dzia !a -

cze To wa rzy stwa Mi !o #ni ków Zie -

mi Pszczy$ skiej. Trze ba jed nak pa mi% -
ta&, "e od trzy dzie stu lat (s!usz nie)

ko ja rzo ne jest ono z po sta ci' Alek san -

dra Spy ry, pszczy$ skie go cz!o wie ka re -

ne san su. Opie k% me ry to rycz n' nad pla -

ców k' u jej po cz't ków spra wo wa!
Uni wer sy tet (l' ski w Ka to wi cach i dr

Jó zef M' dry, ów cze sny kie row nik Za -

k!a du Dzien ni kar stwa U(. By !a to

i jest na dal je dy na w kra ju sta !a eks po -

zy cja do ku men tu j' ca po cz't ki i roz wój

pra sy re gio nu. Two rz'c eks po zy cj%
uka zu j' c' dzie je dru kar stwa #l' skie go

wzo ro wa no si% na Ofi cy nie Ro ber ta Ja -

ho dy w Kra ko wie. Sce na riusz eks po -

zy cji opra co wa! Jó zef M' dry we d!ug

pro jek tu pla stycz ne go Alek san dra Spy -

ry. Rok otwar cia pla ców ki mu ze al nej

nie by! przy pad ko wy. W Pszczy nie ob -

cho dzo no wów czas kil ka wa" nych

rocz nic: 180 lat wcze #niej w 1805 ro -

ku Carl Be nia min Fe istel, przy by !y
z Ny sy, za !o "y! w Pszczy nie pierw sz'
dru kar ni% i otrzy ma! ty tu! „dru ka rza

ksi' "% ce go”; w tym sa mym 1805 ro ku

Carl Be nia min Fe istel wy da! pierw sz'
pszczy$ sk' ga ze t% „Der Be obach ter an

der We ich sel”; w 1845 ro ku uka za !o si%
pierw sze pol skie cza so pi smo na (l' sku.

By! to wy da wa ny w Pszczy nie przez jej

ów cze sne go bur mi strza Chri stia -

na Schem m la „Ty go dnik Pol ski po -

#wi% co ny w!o #cia nom”, któ ry znaj du -

je si% dzi siaj w zbio rach pla ców ki

mu ze al nej; w 1935 ro ku w Pszczy nie

wy da wa no cza so pi smo m!o dzie "o we

„G!os M!o dych”. Je go wy daw c' by !a
m!o dzie" pszczy$ skich szkó! #red nich,

a re dak to rem Wil helm Wol ny; w 1935

ro ku z Cie szy na do Pszczy ny prze nie -

sio no zna ne cza so pi smo kul tu ral no -hi -

sto rycz ne „Za ra nie (l' skie”.

Za da niem pszczy$ skie go mu zeum

by !o i jest „gro ma dze nie, do ku men ta -

cja, kon ser wa cja, prze cho wy wa nie

i udo st%p nia nie zwie dza j' cym za byt -

ków pra so wych, dru kar skich, in tro li ga -

tor skich oraz ma te ria !ów ar chi wal -

nych o szcze gól nej war to #ci, któ re

do wo dz' wiel kich i ory gi nal nych war -

to #ci (l' ska w tych dzie dzi nach kul tu -

ry”. Wa" nym ce lem pla ców ki jest tak -

Skarby Muzeum

Prasy (l'skiej DARIUSZ ROTT 
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!e upo wszech nia nie wie dzy o pra sie, jej

czy tel nic twie i ro li, ja k" spe# nia #a
na $l" sku. Pla ców ka re ali zu je za da nia

wy sta wien ni cze, edu ka cyj ne, na uko wo -

-ba daw cze oraz po pu la ry za tor skie. 

W la tach 1986-1995 przy mu zeum

dzia #a #a Ra da Na uko wa, któ ra by #a or -

ga nem opi nio daw czym i do rad czym

kie row ni ka pla ców ki. W jej sk#ad

wcho dzi li m.in.: dr Jó zef M" dry – kie -

row nik Za k#a du Dzien ni kar stwa Uni -

wer sy te tu $l" skie go w Ka to wi cach

(prze wod ni cz" cy Ra dy), dr Jo achim

Glensk z In sty tu tu $l" skie go w Opo lu,

dr An na Miel cza rek -Bo ber z Za k#a du

Dzien ni kar stwa Uni wer sy te tu $l" skie -

go, Alek san der Spy ra – ów cze sny pre -

zes To wa rzy stwa Mi #o %ni ków Zie mi

Pszczy& skiej, re dak to rzy na czel ni „Try -

bu ny Ro bot ni czej”, „Dzien ni ka Za -

chod nie go”, „Wie czo ru”, „Tak i Nie”,

„Ka to li ka” i „Pa no ra my”, dy rek tor

$l" skie go Wy daw nic twa Pra so we go

i in ni. Ini cja ty wa ta zo sta #a wzno wio -

na 18 kwiet nia 2008 r., kie dy to po wo -

#a no Ra d' Pro gra mo w" Mu zeum. W jej

sk#ad we szli pro fe so ro wie: Ju lian Gem -

bal ski (Aka de mia Mu zycz na im. Ka ro -

la Szy ma now skie go w Ka to wi cach)

oraz Jan Ma lic ki (dy rek tor Bi blio te ki

$l" skiej w Ka to wi cach), Da riusz Rott

i Ta de usz S#a wek (re pre zen tu j" cy Uni -

wer sy tet $l" ski w Ka to wi cach). 

Do 1995 ro ku mu zeum by #o za rz" -
dza ne przez dzia #a czy To wa rzy stwa Mi -

#o %ni ków Zie mi Pszczy& skiej. W la -

tach 1996-2000 obiekt wraz z ca #ym

wy po sa !e niem prze szed# na w#a sno%(

gmi ny Pszczy na. W ro ku 2001 jed no -

g#o %n" uchwa #" Ra dy Miej skiej

w Pszczy nie mu zeum wró ci #o na 30 lat

pod opie k' To wa rzy stwa Mi #o %ni ków

Zie mi Pszczy& skiej.

W ka mie ni cy prze zna czo nej 
do wy bu rze nia

P
la ców ka mu ze al na zlo ka li zo wa -

na jest w nie wiel kiej, ura to wa nej

przed wy bu rze niem, za byt ko wej ka -

mie ni cy miesz cza& skiej z prze #o mu

osiem na ste go i dzie wi't na ste go stu le cia

(obiekt ten zo sta# wpi sa ny do re je stru za -

byt ków z uza sad nie niem, !e przed sta wia

du !" war to%( dla kul tu ry re gio nu). Ka -

mie ni ca, ura to wa na przed roz biór k", zo -

sta #a od re stau ro wa na dzi' ki sta ra niom

gru py dzia #a czy To wa rzy stwa Mi #o -

%ni ków Zie mi Pszczy& skiej, przy wró co -

no jej pier wot ny wy gl"d: dach po kry to

gon tem, od two rzo no pó# ko li %cie przy -

kry ty ko min, wy mie nio no sto lar k' we -

d#ug daw nych wzo rów, a we wn' trzach

przy wró co no bel ko wa ne stro py. Ka -

mie ni ca ta mie %ci si' w po bli !u miej sca,

gdzie daw niej znaj do wa #a si' bra ma

miej ska, zwa na kra kow sk" lub pol sk".
Od 1985 ro ku przy mu zeum dzia #a Ar -

ty stycz na Ofi cy na Dru kar ska (obec nie

$l" ska Ofi cy na Dru kar ska), któ ra spe -

cja li zu je si' w pu bli ko wa niu ni sko na k#a -

do wych i nu me ro wa nych wy daw nictw

bi blio fil skich, t#o czo nych w tech ni ce

dru ku wy pu k#e go na pa pie rach r'cz nie

czer pa nych. Ich au to ra mi by li m. in. Wil -

helm Szew czyk, Jan Mio dek, Do ro ta Si -

mo ni des, Ta de usz S#a wek. Pro duk cja

ofi cy ny obej mu je tak !e ksi"! ki i bro szu -

ry do ty cz" ce dzie dzic twa kul tu ro we go

zie mi pszczy& skiej oraz cza so pi sma,

m.in. uka zu j" cy si' w la tach 1989-

2000 „G#os Pszczy& ski” oraz wy da wa -

ny nie prze rwa nie od mar ca 1990 ro ku

„Pszczy& ski Nie za le! ny Or' dow nik

Kul tu ral ny”. Obec nie „Or' dow nik” jest

kwar tal ni kiem, któ ry uka zu je si' w cy -

klu czte rech pór ro ku (Za pu sty, Mo ik,

)ni wów ka, Po dzi miec). Wcze %niej re -

dak to rzy za pi sa li i re ali zo wa li ory gi nal -

n" for mu #': „Wy cho dzi kie dy chce

i kie dy mo !e” uzu pe# nio ne pó* niej

o do pi sek...”cho( sta ra si' wyj%( raz

na kwar ta#”. Po my s#o daw c" i „re dak to -

rem nie od po wie dzial nym” „Or' dow ni -

ka” – jak sam si' na zwa# – jest Alek san -

der Spy ra, któ ry tak oto de fi niu je kwe sti'
pra sy nie za le! nej: „Nie za le! ne cza so pi -

smo to ta kie, któ re go wy daw ca i re dak -

to rzy nie s" pod po rz"d ko wa ni fi nan so -

wo, po li tycz nie i per so nal nie in sty tu cjom

pa& stwo wym, wy zna nio wym, go spo dar -

czym oraz lo kal nym od dzia #om par tii

po li tycz nych”. 

Jan Ku piec, Piotr Wa che nius 
i in ni 

N
ie daw no ob cho dzi li %my uro czy -

%cie dwu dzie sto pi' cio le cie te go

wa! ne go cza so pi sma, któ re go wy daw -
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c! jest To wa rzy stwo Mi "o #ni ków Zie mi

Pszczy$ skiej, a któ re sta "o si% nie zwy -

kle wa& nym i nie za le& nym fo rum spraw

i pro ble mów kul tu ral nych re gio nu. 

W#ród licz nych wy daw nictw ofi cy ny

wy mie ni%, wy da wa n! w la tach 2005 –

2013 uni ka to w! se ri% Per "y s"o wa pol -

skie go na Zie mi Pszczy$ skiej, w któ rej

opu bli ko wa no na przy k"ad In struk cje

raj ców miej skich Pszczy ny z XVII wie -

ku czy po prze dzo ne wst% pem prof. Ja -

na Miod ka Ka za nie prze ciw pi ja! stwu

pszczy$ skie go pa sto ra Zyg mun ta Bar -

te le mu sa, Ka za nie na po "wi# ce nie ko -

"cio $a w Stu dzion ce wy g"o szo ne przez

ksi% dza An to nie go Szysz ko wit za. 

Na szcze gól na uwa g% za s"u gu je przy -

po mi na nie &y cia i twór czych do ko na$
Ja na Kup ca, po cho dz! ce go z '! ki po -

ety i dzia "a cza o#wia to we go. Uda "o si%
opu bli ko wa( je go po emat Sej mik w Jas -

sach, pier wot nie dru ko wa ny w 1904 ro -

ku w „Gór no #l! za ku” Woj cie cha Kor -

fan te go, a wcze #niej w 2009 r. – w set n!
rocz ni c% #mier ci po ety Hi sto ri# ba ra -

nów, w opra co wa niu Ka ta rzy ny Bi zac -

kiej, z do "! czo n! p"y t! CD, za wie ra j! -
c! kom plet ny tekst po ema tu i wszyst kie

je go wa rian ty (za pod sta w% edy cji

przy j% to r% ko pi sy Kup ca prze cho wy wa -

ne w Mu zeum Pra sy )l! skiej oraz

w Bi blio te ce )l! skiej w Ka to wi cach).

Te dwie pu bli ka cje zo sta "y jesz cze

nie daw no uzu pe" nio ne o to mik Jan Ku -

piec ja ko folk lo ry sta. 

I jesz cze jed na po sta( – przy po mnia -

na z nie by tu, a któ rej pa mi%( od kil ku -

na stu lat jest &y wa w Pszczy nie. To Piotr

Wa che nius. Wie dza o je go &y ciu po zo -

sta je szcz!t ko wa. Nie dys po nu je my

bo wiem &ad ny mi bez po #red ni mi *ró d"a -

mi od no sz! cy mi si% do bio gra fii twór -

cy. Po zo sta j! je dy nie la ko nicz ne in for -

ma cje po ja wia j! ce si% w je go utwo rach

oraz r% ko pi #mien ne wzmian ki od no sz! -
ce si% do$ u in nych au to rów. Dzi% ki nim

wie my, &e w #ro do wi sku gór no #l! skie -

go pro te stan ty zmu po ja wi" si% on na pro -

gu dru gie go dzie si% cio le cia XVII w.

oraz, &e pe" ni!c rów no cze #nie obo -

wi!z ki ce sar skie go po bor cy c"a i po dat -

ku piw ne go w Pszczy nie oraz, &e oko -

"o ro ku 1612 by" ce sar skim po bor c!
(„wy bier c!” – jak sam stwier dza") ce"
i po dat ku piw ne go (bier geld) w wol nym

pa$ stwie pszczy$ skim. Wspo mi na o tym

w za ko$ cze niu jed ne go ze swych utwo -

rów. Po bie ra" on c"o na le &! ce do tak

zwa nych re ga liów (iu ra re ga lia) oraz po -

da tek od oby wa te li, któ rzy wa rzy li

i sprze da wa li pi wo. Przy wo "u j!c sw!
pro fe sj%, pi sa" „ja na ten czas ni niej szy,

dla urz% du mo je go, któ re mu te& od sie -

bie do sy( czy ni( je stem po wi nien”. 

Tek sty Wa che niu sa – w tym opu bli ko -

wa ne po kil ku wie kach od pier wo dru ków

w pszczy$ skiej ofi cy nie Hym ny mo je do -

mo we, utwór na pi sa ny praw do po dob nie

w Pszczy nie (w opra co wa niu Zbi gnie wa

Ka d"ub ka i Da riu sza Rot ta) oraz Sum ma

(w opra co wa niu Ma riu sza Pa wel ca) – re -

pre zen tu j! nie zwy kle in te re su j! cy przy -

k"ad pro te stanc kie go pi #mien nic twa #l! -
skie go. Pe" ni "y one wszech stron n! ro l%,
b% d!c jed no cze #nie ele men ta rzem, ka te -

chi zmem z wy ja #nie nia mi prawd wia ry,

mo dli tew ni kiem, #piew ni kiem oraz trak -

ta tem po le micz nym. 

13 czerw ca 2008 r. na #cia nie ka mie -

ni cy nr 9 przy pszczy$ skim ryn ku,

w któ rej mie #ci" si% urz!d po dat ko wy,

od s"o ni% to ta bli c% pa mi!t ko w! dla uc -

cze nia Pio tra Wa che niu sa. 

Me ble z „Po lo nii” Kor fan te go 

i pra sa Gu ten ber ga

W
ró( my jed nak do mu ze al nej eks -

po zy cji, któ ra znaj du je si% na par -

te rze oraz na pod da szu obiek tu. Au to -

rem pierw sze go sce na riu sza sta "ej eks -

po zy cji mu zeum by" dr Jó zef M! dry,

ów cze sny kie row nik Za k"a du Dzien ni -

kar stwa U), od kil ku lat trwa uda ne

uno wo cze #nia nie kon cep cji wy sta -

wien ni czej. Zwie dza nie pla ców ki trwa

mi ni mum jed n! go dzi n%. 
Przed wej #ciem do mu zeum umiesz -

czo no dzie wi%t na sto wiecz n! pra s% dru -

kar sk!, tzw. dru ciar k%. W sie ni na #cia -

nie znaj du je si% kra ta ba ro ko wa z ka pli cy

par ko wej, a tak &e za byt ko we ta bli ce na -

grob ne Jo han na Got t sma na, za "o &y cie -

la fun da cji dla bied nych pa nien.

Na par te rze pre zen to wa ne s! tak -

&e pa mi!t ki po Woj cie chu Kor fan tym

(me ble, po cho dz! ce z je go dru kar ni

„Po lo nia” w Ka to wi cach), któ re two -

rz! sa lo nik Kor fan te go oraz eks po zy -

cja bio gra ficz na po #wi% co na hi sto ry -

ko wi i re gio na li #cie Lu dwi ko wi

Mu sio "o wi, zwa ne go „#l! skim D"u -

go szem”, któ ry by" m.in. au to rem

mo no gra fii miej sco wo #ci zie mi

pszczy$ skiej i sa mej Pszczy ny. Na

pod kre #le nie za s"u gu je tak &e k! cik

dla naj m"od szych, któ ry po zwa la

ich ro dzi com na spo koj ne zwie dza -

nie eks po zy cji. 

Na par te rze tak &e obok kil ku sta ro -

dru ków za pre zen to wa no zbiór pol -

skich kan cjo na "ów i mo dli tew ni ków

#l! skich, pierw sze #l! skie ga ze ty na tle

naj star szych pol skich cza so pism oraz

ga zet wiel ko pol skich, któ re mia "y du -

&y wp"yw na roz wój cza so pi #mien nic -

twa na )l! sku. W#ród eks po no wa -

nych cza so pism znaj du j! si% m.in.:

„Ka to lik” Ka ro la Miar ki, „Gwiazd ka

Cie szy$ ska” Paw "a Stal ma cha, „Ga ze -

ta Opol ska” Bro ni s"a wa Ko ra szew -

skie go. Za pre zen to wa no tak &e syl wet -

ki naj wa& niej szych twór ców i au to rów

#l! skich cza so pism. 

Ofi cy na dru kar ska z kasz ta mi 

i li no ty pa mi

P
ie czo "o wi cie od two rzo no tu taj rów -

nie& ma "! dru kar ni%, w któ rej zgro -

ma dzo no kasz ty z czcion ka mi, ró& ne ty -

py klisz ilu stra cyj nych, zam ki kli nu j! ce,

gli nia ne bu tel ki na ter pen ty n% i in ne roz -

pusz czal ni ki, ma te ria "y do wy pe" nia nia

form ty po gra ficz nych. 

Na pod da szu znaj du je si% sa la po -

#wi% co na roz wo jo wi #l! skiej pra sy

w okre sie mi% dzy wo jen nym. W#ród

eks po na tów znaj du j! si% m.in. ga ze ty

z okre su po wsta$ #l! skich i ple bi scy -

tu, pra sa ro bot ni cza, ka to lic ka, chrze -

#ci ja$ sko -de mo kra tycz na, so cja li stycz -

na i so cjal de mo kra tycz na, cza so pi sma

dla dzie ci i m"o dzie &y, pra sa sa ty rycz -

na, lo kal na, bran &o wa i urz% do wa,

a tak &e wy bra ne cza so pi sma z cz% #ci

)l! ska b% d! cej wów czas w gra ni cach

pa$ stwa nie miec kie go. Nie zwy kle cen -Czcionki do r#cznego sk$adu zecerskiego.

Mu zeum Pra sy %l& skiej spe cja li zu je si# w bi -

bliofilskich wy da niach dzie$.
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ne s! ga zet ki wy da wa ne kon spi ra cyj -
nie w okre sie dru giej woj ny "wia to wej,
a cie ka wost k! jest dru ko wa na w po lo -
wej dru kar ni Ar mii Czer wo nej ga zet -
ka z mel dun kiem o zdo by ciu przez Ro -
sjan Opo la i Wro c#a wia. Umiesz czo no
tu taj tak $e dwie ma py uka zu j! ce naj -
wa$ niej sze o"rod ki dru kar stwa i re dak -
cje cza so pism na %l! sku. Eks po zy cji
na pod da szu to wa rzy sz! tak $e urz! dze -
nia in tro li ga tor skie (np. no $y ce do ci& -
cia pa pie ru) i po moc ni cze, m.in. du $a
ka me ra po li gra ficz na do re pro duk cji. 

Eks po zy cja na pi& trze zo sta #a wy ko -
na na w for mie prze szklo nych ga blot
pod "wie tlo nych, w for mie prze szklo -
nych plansz oraz dwóch "wietl nych
map, ob ra zu j! cych o"rod ki dru kar stwa
i pra sy na %l! sku w uk#a dzie te ry to rial -
no -chro no lo gicz nym. Eks po zy cj& t&
uzu pe# nia drew nia na urna wy bor cza
z ple bi scy tu w 1921 ro ku po cho dz! ca
ze wsi Brze' ce ko #o Pszczy ny, swo isty
sym bol od ro dze nia na ro do we go na Gór -
nym %l! sku. Ja ko cie ka wost k& na le $y
do da(, $e z za cho wa ne go pro to ko #u wy -
bor cze go wni ka, i$ „za Pol sk!” od da -
no 320 g#o sów, a „za Niem ca mi” 25. 

W mu zeum eks po no wa ne s! po nad -
to dwie ty po gra ficz ne ma szy ny ar ku -
szo we z po cz!t ku XX wie ku, li no ty py,
od le war ki do ty tu #ów i li nii, a tak $e po -
wie lacz z lat trzy dzie stych ubie g#e go
stu le cia. Cie ka wost k! z za kre su dzie -
jów ty po gra fii jest mi nia tu ro wy mo del
pra sy dru kar skiej Gu ten ber ga w ska -
li 1:10, prze ka za nej w 1992 ro ku przez
Raj mun da Schwiet za, w#a "ci cie la dru -
kar ni w So lin ger (Niem cy). 

Na po cz!t ku 2006 ro ku mu zeum
wzbo ga ci #o si& o sze"( uni ka to wych ma -
szyn dru kar skich i urz! dze) po moc ni -
czych z warsz ta tu An to nie go Ku de# ko
(1911-1975), mi strza in tro li ga tor skie go
z Biel ska -Bia #ej. S! to: pra sa do kle je -
nia ok#a dek, pra sa z gi lo ty n!, gi lo ty -
na dru kar ska, zszy war ka do zszy wa nia
ksi! $ek i po szcze gól nych sk#a dek, ro -
gów ka do za okr! gla nia brze gów oraz bi -
gów ka do za gi na nia stron.

Wir tu al ny spa cer po mu zeum

Wma ju 2009 r. wzbo ga co no ba z&
pla ców ki o no wo cze sny mul ti me -

dial ny sys tem pre zen ta cji, któ ry umo$ -
li wia obej rze nie fil mu o dzie jach dru kar -
stwa, mu zeum i wy bra nych eks po na tach.
Dzia #a tak $e stro na mu zeum:
http://www.mu zeum pra sy.pl/, na któ rej
mo$ na mi& dzy in ny mi od by( wir tu al ny
spa cer po sa lach eks po zy cyj nych.

Eks po na ty mu ze al ne uda #o si& po zy -
ska( dro g! za ku pu (m. in. na au kcjach)
i da rów od osób pry wat nych i in sty tu -
cji (np. Bi blio te ka %l! ska w Ka to wi cach
prze ka za #a do zbio rów du ble ty cza so -
pism). 

W bu dyn ku mu zeum znaj du je si&
rów nie$ bi blio te ka mu ze al na, któ rej
zbio ry obej mu j! zw#asz cza spe cja li -
stycz ne pu bli ka cje z za kre su dru kar -
stwa, pra so znaw stwa, bi blio te ko znaw -
stwa oraz kul tu ry i sztu ki Gór ne go
%l! ska, ze szcze gól nym uwzgl&d nie -
niem zie mi pszczy) skiej. *!cz nie
zgro ma dzo no tu taj po nad 2500 po zy -
cji, któ re zo sta #y udo ku men to wa ne
w elek tro nicz nym ka ta lo gu. Na par te -
rze mo$ na tak $e zwie dzi( ma #!, za byt -
ko w! ofi cy n& ty po gra ficz n!, gdzie
mo$ na obej rze( kom plet ne wy po sa $e -
nie daw nej dru kar ni oraz jej dru ki
wy ko ny wa ne m.in. na czer pa nych pa -
pie rach, w tym dy plom dok to ra ho no -
ris cau sa Uni wer sy te tu %l! skie go przy -
zna ny Ta de uszo wi Ró $e wi czo wi, któ ry
by# t#o czo ny w pszczy) skiej ofi cy nie
dru kar skiej.

Na pi& trze bu dyn ku we wrze -
"niu 1997 ro ku otwar to „Izb& u Te le -
man na”. W tej ka me ral nej sa li co -

rocz nie od by wa si& od 1997 ro ku im -
pre za ar ty stycz na – Dia lo gi Po ezji
i Mu zy ki – Ple sna Ci vi tas. 

Mu zeum Pra sy %l! skiej im. Woj cie -
cha Kor fan te go zo sta #o umiesz czo ne
w"ród uni ka to wych obiek tów na Szla -
ku Za byt ków Tech ni ki Wo je wódz twa
%l! skie go, a w stycz niu 2010 r. w#! czo -
ne do Eu ro pej skie go Szla ku Dzie dzic -
twa Prze my s#o we go (ERIH), dzi& ki
cze mu do #! czy #o do gro na naj bar dziej
eli tar nych eu ro pej skich mu ze ów prze -
my s#o wych. War to za po zna( si& z je -
go zbio ra mi. 

!

Au tor od by! sta" w Ar ty stycz nej Ofi -
cy nie Dru kar skiej w Pszczy nie fi nan so -
wa ny w ra mach Eu ro pej skie go Fun du -
szu Spo !ecz ne go. Jest cz!on kiem Ra dy
Pro gra mo wej Mu zeum. 

Hal" ka Ko z!ow ska i Ma ria Ulmann – córki Wojciecha Korfantego miesz ka j# ce w Sta nach Zjed no -
czo nych pod czas po by tu w Muzeum Prasy $l#skiej, 1990.
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W za gro dzie i nie od le gych Jan ko wi cach,
do kd na 750-hek ta ro wy te ren prze nie sio -
no pod sta wo we sta do, y je oko o 50 sztuk,
w tym 20 z li nii pszczy skiej. Na wie cie
b dzie ich oko o set ki. Cz przy sza
na wiat w pol skich i za gra nicz nych ho -
dow lach, cz do tar a tam ze l ska. 

Nie daw no do za gro dy w Sy co wi cach
ko o Zie lo nej Gó ry po szed Pla rip. Do sta
trzy kro wy. W ze szym ro ku nie by o jesz -
cze po nim mo dych. Mo e b d te raz. Jak
si uro dz, do sta n imio na, ko lej ne nu me -
ry i zo sta n wpi sa ne do Ksi gi Ro do wo -
do wej u bra. Tak re je stro wa ne jest ka -
de cie le na wie cie. W ostat nich la tach
przy by wa w ksi dze oko o 200 nu me rów
rocz nie. Ty le mo dych u brów po wik sza
glo bal n po pu la cj tych zwie rzt. 

– Co jest naj trud niej sze w ho dow -
li? – po wta rza mo je py ta nie Grze gorz
Czem bor, dy rek tor pszczy skiej PZ, le -
nik z wy kszta ce nia, my li wy z za mi o -
wa nia. – Trans port u brów. 

Ich fi zjo no mia nie po zwa la na upie nie
i prze wo e nie w sta nie upie nia, bo mo -
e doj do za da wie nia tre ci wy do sta -
j c si z o d ka. Roz wi za nie jest in ne,
pro ste, sku tecz ne, wy ma ga j ce jed nak
cza su i cier pli wo ci. Zwie rz trze ba bo -
wiem na uczy wcho dze nia do skrzy ni,
zwa bi tam sma ko y kiem – o  dzia mi al -
bo bu ra ka mi. W du ych ho dow lach s spe -
cjal ne odow nie, zw a j ce si r ka wy.
W pszczy skiej za gro dzie, ze wzgl du
na nie licz ne sta do, te go nie ma.

Pla ri pa a pa no 2 ty go dnie. Od izo lo wa -
ny od sta da sta si nie uf ny, po dejrz li wy,
ob ser wo wa lu dzi, czu, e co si wi ci
i za cho le r nie chcia wej do klat ki. Ana -
le a o go za pa i pod da ba da niu we te -
ry na ryj ne mu, bo u bry ata ku je te raz gru -
li ca. Do pie ro jak zna laz si w skrzy ni
za a twio no trans port. Wcze niej kil ka ra -

ubry w Pokazowej Zagrodzie Zubrów w Pszczynie

Fo
t. 

M
ie

cz
ys
a

w
  H
a

w
ic

zk
a

Poka
swoj si,

ubrzeWIESAW
KOSTERSKI 

Tu niepodzielnie rzdzi Plawiant, 17-letni byk. Dostojny, potny, dobija wag
do jednej tony. Placka ma 7 lat. Plista II jest roczna. Miesiczne ciele nie ma
jeszcze imienia. Z linii pszczyskiej wywodz si dwa dorastajce byki:
4-letni Plesner i 3-letni Plisar. Stado uzupenia Porcja II, krowa z linii
biaowieskiej. Lokatorzy Pokazowej Zagrody ubrów w Pszczynie.    

Topik ne, szla chet ne zwie rz ta, ema -
nu j ce spo ko jem i po wa g. Tak

stwo rzy y je pra wa na tu ry. Ale mo do ma
te swo je pra wa. Nie dzi wi wic, e naj -
wik szy ko pot spra wia j tu mo de u bry.
Roz pie ra je ener gia, roz ra bia j, pró bu j ry -
wa li zo wa z do mi na to rem. 

Pla wiant, bo daj naj star szy byk w Pol -
sce, ra dzi so bie z ni mi bez wik sze go tru -
du. Ma wpraw dzie bar dzo spo koj ne uspo -
so bie nie, lecz kie dy trze ba, po ka zu je si 
swo jej wa dzy. Mo de s nie bez piecz ne

zwasz cza w okre sie rui. Wte dy do cho dzi
do wal ki. la dy wi da przez la ta. 

Hie rar chicz ny po rz dek nie zo sta w za -
gro dzie zbu rzo ny. Ple sner i Pli sar nie
do ra sta j jesz cze do przy wód cy sta da. By -
ki s za mo de, nie wy szy z ro li chy sta,
ki bi ca. Do re pro duk cji doj rze j w wie -
ku 6, 7 lat. Wte dy sta n si praw dzi wy mi
kon ku ren ta mi i – co zda rza si rzecz ja -
sna w na tu rze – jak przy wód ca si za ga -
pi, do rw si do kro wy i doj dzie do roz -
ro du.
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zy uma wia no si z kie row c ci a rów ki.
W ko cu si uda o.
ubr, im pe ra tor pusz czy, jak zwy ko si

ma wia eu fe mi stycz nie o tym wy jt ko -
wym zwie rz ciu, naj wik szy y j cy ssak
Eu ro py, sta si wi zy tów k, nie mal sym -
bo lem Pszczy ny. Cz ci mia sta. Hi sto ri
sa m w so bie, li cz c rów no 150 lat. Jej
po cz tek jest nie ty po wy i przy niós ab so -
lut nie nie ty po we zda rze nia.

Kie dy bo wiem w 1865 ro ku ksi  Jan
Hen ryk XI von Pless, wa ci ciel dóbr

pszczy skich i za mi o wa ny my li wy, ku -
po wa od ro syj skie go ca ra Alek san -
dra II czte ry u bry z ho dow li w Bia o wie -
y, pa cc za nie dwu dzie sto ma je le nia mi
zo wio ny mi w pszczy skich la sach, nie
móg przy pusz cza, jak wiel kie zna cze nie
dla utrzy ma nia po pu la cji u brów mie b -
dzie w przy szo ci do ko na na trans ak cja.
e przy czy ni si ona nie omal do ura to wa -
nia ga tun ku. 

Wów czas u bry y y je dy nie w dwóch
miej scach na wie cie: w Bia o wie y
i na Kau ka zie. Car mia do nich sa bo.
Ho dow l w Pusz czy Bia o wie skiej ka za
ob j spe cjal n ochro n. Po lo wa nia by y
wic pod ci sym nad zo rem, a za nie le gal -
ne za bi cie u bra gro zi y dra ko skie ka ry,
z ka r mier ci wcz nie. 

Ksi  spro wa dzi do Pszczy ny by ka
i trzy kro wy, u bry czy stej krwi wy wo dz -
ce si w pro stej li nii z ho dow li bia o wie skiej,
któ re tra fi y na te ren tzw. gór nych la sów,
po o o nych na ob sza rze daw ne go nad le -
nic twa Murc ki. W 1891 lub 1892 ro ku
zwie rz ta prze nie sio no bli ej mia sta, do tzw.
la sów dol nych, gdzie zaj mo wa y wik sz
po wierzch ni, bo po nad 15 tys. hek ta rów.
y y w sta nie pó wol nym – do kar mia ne zi -
m, la tem wy pusz cza ne na wol no.

W Eu ro pie wy so ko ce nio no o wiec two
ksi t pszczy skich. Te re ny o wiec kie
Hoch ber gów obej mo wa y po nad 62 tys.
hek ta rów, si ga jc od Go cza ko wic po Ka -
to wi ce. Po lo wa no gów nie na je le nie
i da nie le. Zje da li ary sto kra ci, do stoj ni -
cy pa stwo wi, po li ty cy. Wiel k atrak cj
sta y si oczy wi cie u bry. Pra wo od strza -
u mie li wy jt ko wi go cie, wród któ rych
by m.in. ce sarz Wil helm II. 

Kwi ta przy tym ho dow la, bo ksi 
wzi si za ni ze skru pu lat n sta ran no -
ci. La sy ogro dzo no, per so nel su by o -
wiec kiej zwik szo no do 20 osób. W 1914
ro ku sta do li czy o 56 sztuk, by w 1918 ro -
ku, po za ko cze niu I woj ny wia to wej,
zwik szy li czeb no do 74 sztuk. Ni gdy
pó niej pszczy ski oro dek ho dow li nie
by tak licz ny. 

Czte ry la ta pó niej zo sta y tyl ko trzy u -
bry. Sta da nie prze trze bi jed nak tak dra -
ma tycz nie a den ka ta klizm, ani epi de mie
cho rób. Zwie rz ta zwy czaj nie wy bi li ku -
sow ni cy, a na wet po wsta cy l scy i ofi -
ce ro wie wojsk fran cu skich i wo skich, któ -
re sta cjo no wa y na l sku w cza sie
roz strzy gni ple bi scy to wych. 

W oba wie o swój ma j tek ksi  Jan
Hen ryk XV, na stp ca Ja na Hen ry ka XI,
chcia na wet wraz z in ny mi do bra mi wy -
wie u bry do Ksi a, po sia do ci Hoch -
be rów na Dol nym l sku, ale Pol ska Na -

czel na Ra da Lu do wa nie po zwo li a mu
na ten krok twier dzc, e zwie rz ta s cz -
ci dzie dzic twa l skie go, na le ne go
Pol sce po po dzia le Gór ne go l ska. Ty -
le e tym dzie dzic twem nikt si spe cjal -
nie w tym cza sie nie zaj mo wa. 

WII Rzecz po spo li tej przy st pio no do ho -
dow li. Od oca la ej trój ki, ci lej pa ry Plan -
ty i Ple be je ra, od ro dzi a si li nia pszczy -
ska. Ro bo ta przy no si a z wol na efek ty
– rocz nie przy by wa a jed na, dwie sztu ki.
W 1930 ro ku sta do y j ce w pszczy skich
la sach li czy o osiem zwie rzt. 

Kie dy w 1923 ro ku w Pa ry u po wsta o
To wa rzy stwo Ochro ny u bra, kto wpad
na po mys, e by re je stro wa wszyst kie u -
bry na wie cie. Utwo rzo no wte dy Ksi g
Ro do wo do w u bra, pierw sz te go ro dza -
ju ewi den cj dla dzi kie go ga tun ku.

Wcze niej swo je oka zy do ku men to wa
ksi  pszczy ski. Ich imio na za czy na y
si na sy la by Pl, przy pusz czal nie od Ples -
sów. Pierw szy pszczy ski osob nik za pi -
sa ny w ksi dze po cho dzi z oko o 1890 ro -
ku. Od te go cza su imio na li nii pszczy skiej
ozna czo ne s li te ra mi Pl. Tra dy cja ta
prze trwa a do dzi siaj. u bry li nii bia o wie -
skiej otrzy mu j na zwy roz po czy na j ce si
od li ter iden ty fi ka cyj nych PO.

Wcza sie oku pa cji wa dze hi tle row skie nie
no to wa y przy chów ku. Niem cy jed nak
oszcz dza li zwie rz ta, po woj nie w 1946 ro -
ku y o tu taj 20 sztuk. W 1953 ro ku spa da

wy nisz cza j ca kl ska prysz czy cy. Cho ro -
ba roz prze strze ni a si w ca ym po wie cie.
W ci gu kil ku na stu dni pa do ca e sta do. 

Na szcz cie zwie rz ta z li nii pszczy skiej
znaj do wa y si w in nych ho dow lach, bo roz -
pro wa dza no je w XIX i XX wie ku. Cz
z nich w ce lach od bu do wy sta da tra fi a
do Bia o wie y, gdzie do 1919 ro ku wy bi -
to wszyst kie u bry. Przez 10 lat nie by o tam
ani jed nej sztu ki. (W 1857 ro ku w Pusz czy
Bia o wie skiej y a re kor do wa licz ba 1898
u brów). I wa nie z Bia o wie y spro wa dzo -
no po raz dru gi zwie rz ta na lsk, by od -
no wi i utrzy ma li ni pszczy sk. 

– Na sze u bry przy czy ni y si do od bu -
do wa nia po pu la cji w Bia o wie y, ale tak
sa mo Bia o wie a ura to wa a po la tach u -
bry w Pszczy nie – mó wi G. Czem bor. 
– Do brze wic, e orod ki ho dow li roz rzu -
co ne s po ca ym kra ju.

W 1986 ro ku na plan fil mo wy do
Pszczy ny zje cha a eki pa „Ma gna ta” Fi li -
pa Ba jo na. Jed n z ról za gra… ubr
z Nie po o mic, bie ga j cy po dzie dzi cu
pszczy skie go zam ku. Zwie rz pa do,
nie prze yw szy na jaz du fil mow ców. By -
o prze stra szo ne, nie spo koj ne, wszyst ko
mu si w tej je go wiel kiej go wie po mie -
sza o. Pró bo wa no je prze wo zi w sta nie
upie nia, ale lu dzie, któ rych wy zna czo no
do te go za da nia, ob cho dzi li si z u -
brem, jak z wor kiem kar to fli, prze rzu ca -
jc go z bo ku na bok. I do szo do za da -
wie nia. A wy star czy o by ka zo sta wi
w spo ko ju i by o by po pro ble mie. 

G. Czem bor mó wi, e u bry s a twe
w ho dow li. By le w ko ry cie du o po y wie -
nia mia y – oko o 10 kg sia na i 10 kg pa -
szy tre ci wej, po da wa ne czte ry ra zy dzien -
nie. Prze strze w za gro dzie za pew nia
im 2-hek ta ro wy za le sio ny te ren z pa -
stwi skiem. Jest cie lt nik dla przy chów ku
i za gro da za pa so wa. Po nie wa wio sn u -
bry zmie nia j suk nie (sta r sier) z zi mo -
wej na let ni, wy cie ra j j o drew nia ne ele -
men ty ogro dze nia. 

Nie co da lej w od dziel nych za gro dach
ulo ko wa no je le nie, da nie le, mu flo ny
i osa, któ ry zo sta tu taj po ze szo rocz nej
sta jen ce be tle jem skiej. Rocz nie PZ zwie -
dza oko o 100 tys. osób. 

Przed re cep cj i drew nia nym wej ciem
gru pa dzie ci cze ka na lek cje przy ro dy.

Od wio sny do wa ka cji pa nu je tu wiel ki
ruch, cza sa mi s trzy po dwój ne gru py, oko -
o 200 uczniów dzien nie. Te lek cje na zy -
wa no tro pem u bra. Ka de zwie rze zo sta -
wia prze cie swój trop. 

– Edu ka cja to nasz naj wik szy suk -
ces – po in tu je roz mo w G. Czem bor. 

Oprócz Pszczy ny, Jan ko wic i Bia o wie -
y, gdzie znaj du je si tak e sta do y j ce
na wol no ci, u bry ho do wa ne s m.in.
w Nie po o mi cach, Smar dze wi cach,
w Biesz cza dach, w re jo nie Draw ska Po -
mor skie go, w Pusz czy Bo rec kiej i Pusz -
czy Kny szy skiej. W Pol sce jest ich po -
nad 1400, na wie cie oko o 5 tys. m.in.
w Ro sji, na Bia o ru si, a na wet we Fran cji
i Hisz pa nii. Wszyst kie obej mu je ksi ga ro -
do wo do wa wy da wa na co ro ku na ka dem
Bia o wie skie go Par ku Na ro do we go.



Po polowaniu cesarza Wilhelma II u Jana Henryka XV w lasach pszczyskich w 1909 r.
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Jak zdobywaem 
Dziki Zachód

Po stu r mia em ksi dza, wic pan Jó -
zef Kyk, twór ca ama tor skich pro -

duk cji z Boj szów ko o Pszczy ny za pro -
po no wa mi ro l ksi dza. By 2006
rok, po dwóch la tach re ali za cji od by a
si pre mie ra fil mu „Bra cia” o chop cach
z Boj szów, któ rzy szli do po wsta nia.
Mia a ona – tra dy cyj nie – miej sce
w Ka to wi cach, bo daj w ki nie „wia to -
wid”. W skró cie – gra em du chow ne go,
wy kszta co ne go w Pol sce, któ ry  za ch -
ca  boj szow skich l za ków do bi cia si
o wy nio n przez nich Pol sk. Rzecz
ko czy si dra ma tycz nie, bo pod czas
prze pra wy po wsta ców przez Wi s
gi nie je den z mo ich fil mo wych bra ci.
Sce na ata ku po wsta ców na grenz -
schutz re ali zo wa na w nie czyn nej ce giel -
ni w Sta rej Wsi ko czy si ich po gro -
mem (zgod nie z praw d). Film jest
opo wie ci o l skich ma rze niach (wol -
no), któ re ulat nia j si jak sen na ma -
ra, gdy nad cho dzi bru tal na rze czy wi -
sto (gi n lu dzie – tyl ko po co? W imi
ja kiej spra wy?). „Bra ci” obej rza a z za -
cie ka wie niem mo ja bab ka Ja dwi ga La -
zar z ro dzin nych Brzec ko o Pszczy ny,
któ ra za wsze „rzy ka a o to by cho sto fa -

ro rzem”. Nie osto ech, ale przy naj -
mniej na ekra nie zo ba czy a mnie w ro -
li du chow ne go – i to mo j bab k, pa mi -
tam, nie zmier nie wzru szy o. Po czu em
si tak, jak bym spe ni jej ma rze nia. Bo
przez du szy mo ment zo ba czy a mnie
ja ko ksi dza. Za dzia a a ma gia ki na.

Po no za gra em przy zwo icie. Pa mi -
tam, e na chwa li si mnie nie móg
m.in. zna ny l ski fil mo znaw ca Jan F.
Le wan dow ski. Si a Ky ko wych fil mów
po le ga a na au ten ty zmie ak to rów. Pan Jó -
zef za trud nia w swych fil mach na -
tursz czy ków. Czo wiek gra te go, ko go
przy po mi na „z g by” – mó wic krót ko
i do sad nie. Ban dy ty z wia do mych wzgl -
dów za gra nie mo gem, cho ro la od -
wiecz ne go anio a te mi si nie umie -
cha a.

Ko lej ne go fil mu nie wspo mi nam do -
brze. Ru scy we szli do wsi i we zwa no
mnie do gwa c ce go boj szo wian k so -
da ta. Przy a pa em go na nie cnym czy nie,
ale co z te go, mi mo e po gro zi em
gnie wem Bo ym, Rus prze je cha mnie
pe pe sz i na tym sko czy a si mo ja kró -
ciut ka ról ka w fil mie „Nie wszyst ko mi
woj na za bra a” (2009), wo jen nym, tra -

gicz nym dra ma cie, któ ry jed nak ko czy
si ja kim hap py en dem, bo gów ny bo -
ha ter, l ski o nierz gra ny przez Jó ze -
fa Ky ka, oca le je i od naj dzie mi o swe -
go y cia. Tak w skró cie. 

By em jed nak da lej nie spe nio ny (ak -
tor sko). Po za tym mia em do woj ny
i dra ma tów. A ta kie fil my re ali zo wa
przez kil ka lat boj szow ski fil mo wiec.
Tyl ko woj na i woj na. Za cz em si mo -
dli o we stern. Du o by ga da prze cie
od te go pan Jó zef za czy na, tym za sy -
n (by wspo mnie try lo gi „Szla kiem
bez pra wia”, o przy go dach Waw rzy na
Zot ko spod Pszczy ny w Ame ry ce)
i spo pu la ry zo wa te ma ty k l skiej emi -
gra cji w Tek sa sie na du go jesz cze
przed pa ni Ma ri Pa czyk z Ra dia
Ka to wi ce. By pio nie rem.

Oka zj sta si wy jazd pa na Jó ze fa
do Sta nów wa nie na ob cho dy 150-le -
cia l skiej emi gra cji w Tek sa sie w 2004
ro ku. Pier wot nie po wsta czy film „Bra -
cia” mia by  po zba wio ny wt ku we ster -
no we go. Wi zy ta w Sta nach wszyst ko
zmie ni a. Boj szow ski fil mo wiec wy my -
li, e je den brat, ten ze l ska, mia dru -
gie go (gra go Aloj zy Ly sko) w Tek sa -

Tak od pra wiam po grzeb w Tek sa sie – a w rze czy wi sto ci na boj szow skim Dwo rzy sku.

Zagra w filmie? I do tego u boku szeryfa? Czy to moliwe? Jeli taki sen ma si speni to tylko w Bojszowach.

GRZE GORZ 
SZTO LER 
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sie i pi sy wa li do sie bie li sty opo wia da -
jc, jak to wal cz z Niem ca mi. Bo
przy oka zji wy szo, e l scy Tek sa czy -
cy rze czy wi cie wal czy li z nie miec ki mi
s sia da mi, no tak by o – o grun ty, pie -
ni dze… Po li ty ka te w tym by a. Ana -
lo gicz nie jak na pru skim Gór nym l sku
po pierw szej woj nie, l scy Tek sa czy -
cy te czu li si wy ko rzy sty wa ni… 

Pa mi tam, e to na pre mie rze wo jen -
ne go fil mu „Nie wszyst ko mi woj na za -
bra a” (2009) w Boj szo wach wa nie pa -
da uro czy sta, ofi cjal na de kla ra cja pa na
Jó ze fa, e chce do we ster nu wró ci. Wy -
wo a na wet na sce n Ol Ku becz ko,
któ rej bab ka po cho dzi z Woch, a któ -
ra za gra a w we ster nie „Dwaj z Tek sa -
su” (2000). Pa da za po wied, e b dzie
jed n z czo o wych po sta ci. Ucie szy em
si, bo mo je mo dy zo sta y wy su cha ne.
Te mia em za gra ro l – a jak e by ina -
czej – fa ro rza, któ ry w cza sie woj ny se -
ce syj nej chro ni swe l skie owiecz ki
przed na pa da mi In dian, czy Ku -Klux -
-Kla nu. Fa ro rza z kol tem, bo w Ame ry -
ce pra wo do no sze nia bro ni jest wi te,
zwasz cza w nie spo koj nych cza sach.
Zdj cia ru szy y je sie ni 2010 ro ku. Po -
nie wa bra ko wa o ope ra to ra ka me ry, za -
pro po no wa em, by zo sta nim Sa wek
D brow ski, mój zna jo my z So snow ca,
z re dak cji „Dzien ni ka Za chod nie go”, by -
y in for ma tyk, fi lo zof z wy kszta ce nia,
mi o nik fil mu. Sa wek ofiar nie przez
naj bli sze dwa la ta przy je da ze sprz -
tem fil mo wym do Boj szów ra zem ze
swo j o n, Asi, do ku men ta list k, któ -
ra rów nie sta wa a za ka me r. Wspie -
ra ich po czt ko wo Arek Wro niec ki
z D bro wy Gór ni czej, ale po pó ro ku
kr ce nia za pa mu ostyg i zre zy gno wa.
Szko da. Nie mniej je go o na zd y a za -
gra ro l pik nej l skiej osad nicz ki
z Tek sa su. I przez naj bli sze dwa la ta,
ka dy wio sen ny week end – let ni ju nie,
bo si lu dzie roz je da li na wa ka -
cje – a tak e je sien ny [bo naj lep szy Tek -
sas wy cho dzi w pa dzier ni ku] uma wia -
li my si na kr ce nie po szcze gól nych
scen. Dzwo ni em naj pierw do pa na Jó -
ze fa, po tem do Saw ka, po po twier dze -
niu ter mi nu pan Jó zef ob dzwa nia ak to -
rów. Zwo y wa ich na nie dziel nie
po po u dnie. Wcze niej przy go to wy wa
de ko ra cj. Je li gra li my w drew nia nym
dom ku Czar ny no gów na boj szow skim
Dwo rzy sku nie by o pro ble mu – wy strój
z fil mu na film by nie zmien ny, chaup -
ka gra a w nie mal wszyst kich Ky ko -
wych pro duk cjach ostat niej de ka dy
[a stro je le a y w s sied niej izdebce].
Go rzej by o, gdy trze ba by o wnie de -
ko ra cj, jak „u Wie cho la”, w Dwor ku
Grof przy dro dze na Je dli n przed na -
sy pem ko le jo wym. Tam trze ba by o
zbu do wa frag ment mia stecz ka we -
ster no we go i pro wi zo rycz ny ko ció.
Do ko na te go pan Jó zef i chy ba po ma -
ga mu je dy nie ak tor Au gu styn Ro gal -
ski, chop ko o 80., je den z naj wier niej -
szych ak to rów. e by za osz cz dzi cza su
ubie ra em su tan n od ra zu, w do mu, i ru -
sza em po Saw ka do Bie ru nia. Nie
chcc, by si sy nek stra ci na tych kr -

tych boj szow skich dró kach, uma wia -
li my si z ty u ko cio a pw. w. Bar to -
mie ja przy bie ru skim ryn ku. Pa mi tam
zdu mie nie bie ru nia ków, jak wy lew nie
wi ta em si z Asi al bo i Saw kiem. Za -
wsze by y ja kie py ta j ce spoj rze -
nia – co ja tu ro bi, jak nie szpór le ci
w ko cie le („Ksiy e, a wy nie idzie cie
od pra wia?” – za gad ny a  nie roz ja ko
oma). A ja cier pli wie cze ka em na Saw -
ka. Raz na wet spo tka em zdu mio ne
ku zy no stwo o ny, któ re przy zwy cza jo -
ne by o do mo je go sta nu cy wil ne go, m -
ow skie go, a nie ka pa skie go – fil mo -
we go. Umia li si tro ch… Za to nie,
za po mn tej chwi li, kie dy tak p dzi em
przez Bie ru, na gle na skrzy o wa niu po -
ja wia si po li cyj ny ra dio wóz. I có ro -
bi owi szla chet ni funk cjo na riu sze?
Otó ust pu j mi miej sca, mi mo e to

ja by em na pod po rzd ko wa nej. Ust -
pu j, ka nia j si. Re flek tu j si dla cze -
go – bo wi dz mo j fil mo w ko lo rat k
i su tan n. Grzecz nie ich bo go sa wi, bo
pew no po wi nie nem do sta man -
dat – za prd ko. Ale cze go nie ro bi si
dla sztu ki. Prze cie ak to rzy cze ka j, s
ju ubra ni. Roz sta wia my ka me ry i kr -
ci my – go dzi na, dwie z krót ki mi prze -
rwa mi. A po tem wszy scy roz je da j si
do do mów. Zo sta je tyl ko pan Jó zef
i my – ja, Sa wek i Asia. Za nim spa ku -
je my ka me ry, zo y my stro je chwi la, do -
bra chwi la upy nie nam na roz mo wie
o we ster nie i Tek sa sie – je go hi sto rii i lu -
dziach tam y j cych. Nie któ re z tych
wy po wie dzi pa na Jó ze fa utrwa lam
i wrzu cam do in ter ne tu. I tak ro dzi si
wir tu al ny Sa lo on l skie go We ster nu,
gdzie za miesz cza em w mia r re gu lar -

Tu je stem in dia skim wo dzem. W fil mie mo na – i trze ba – by wszech stron nym. Mi mo wszyst ko w su -
tan nie le piej si pre zen tu j...

Reyser to musi pomyle o wszystkim – synku, czy masz nabit bro?
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ne re la cje zdj cio we i fil mo we z pla nu
na sze go we ster nu – z pla nu „l skie go
sze ry fa” – bo ta ki ty tu mia a no si ta
pro duk cja (i no si). I tak przez dwa la -
ta. Nie któ re z tych ma te ria ów po ka zu -
je te le wi zja Ka to wi ce. Ro bi si go no,
e w Boj szo wach za co kr c. Za pra -
sza j nas do ra dia. Pi sz co ga ze ty.
A miej sco wi… O ma o si po no
w knaj pie nie po bi li, bo je den twier dzi,
e wi dzia na Dwo rzy sku In dian, dru -
gi – e to by ta bor cy ga ski. A my my
kr ci li sce n z in dia skiej wio ski – naj -
pierw e l zacz ki za no sz im jaj ka
i mle ko, by ich nie ata ko wa li. A po -
tem – o nie rze Unii pa cy fi ku j 
wio sk…

Zresz t Sa wek, któ ry sta za ka me -
r, sam za gra nie wiel k, ale zna cz c
ro l ow cy gów, któ ry szu ka zbie gów
z ar mii Po u dnia. To wa rzy sz mu ni
mniej ni wi cej dwie zna jo me po sta cie,
w chu s tach na twa rzach – to wa nie pan
Jó zef, z ty u wy szy, ko y sz cy si
nie co – to ja. Ale l skie dzio chy wyj -
mu j strzel by i na wet bez po mo cy fa -
ro sza prze ga nia j he ad hun te rów, ow -
ców gów. Ta ta Saw ka z ko lei na pla nie
za gra Mek sy ka ni na, i cho ga lo ty by -
y za sze ro kie, naj pik niej ze wszyst kich
pad na piach, mó wic ko lo kwial nie,
po za ci tym po je dyn ku z sze ry fem.

A te raz aneg do ta. Pod czas dwu let nie -
go po by tu na pla nie fil mo wych w Boj -
szo wach Sa wek, sy nek ro dem z So -
snow ca, na ty le li zn l skie go, e…
sam si nim za cz po su gi wa. I to z po -
wo dze niem, bo w trak cie dys ku sji na jed -
nym ze l skich fo rów in ter ne to wych
wzi to go za „swo je go” i wy ra a no po -
wszech ne wspó czu cie, z te go, e „mu -
si bo rok miysz ka w So snow cu”... Do tej
po ry wspo mi na my to ze mie chem.

Za baw nych sy tu acji by o wi cej. Oto
do bie ga j ca 90. Ma ria Ja si ska ob ser wu -
je z s sied nie go pla cu, jak to przed cha -
up k u Czar ny no gów kr c si fil -
mow cy i ak to rzy. Umie cha si do nas,
ma cha ser decz nie r ka mi. Po cho dzi
do po tu i pro si o chwi l roz mo wy
z ksi dzem. Nie je stem pe wien, czy za -
cna sta rusz ka wie, e je stem tyl ko fil mo -
w per so n… Dzia a ma gia ki na. Bab -

cia, jak j ar to bli wie na zy wa my, pro si
o zdj cie. Tyl ko ze mn i tyl ko przy po -
mni ku w. Bar ba ry. – Ksiy e, wy tu mo -
cie ubaw i ucie cha przy tym fil mie – sy -
sz. – Jo ty gra ach w ty atrze, przed
woj nom…

Ale te 25 dni zdj cio wych szyb ko prze -
szo. Ostat ni dzie, a wa ci wie wie czór
re ali zo wa li my w le gen dar nym sa lo -
onie we ster no wym pa na Jó ze fa, któ ry
mie ci si u nie go w piw ni cy. Za gra
oczy wi cie w nie jed nej pro duk cji i re por -
ta y te le wi zyj nym. Dziew czy ny wy so -
ko uno sz no gi – bo ta cz, jak praw dzi -
we da my do to wa rzy stwa – a chop cy
nu c me lo di. Sa wek kr ci z nor mal nej
ka me ry, ja z mniej szej, bli ej zie mi, e -
by te no gi le piej uj. – Do brze wy -
szo? – py ta Sa wek. – Po wtór ka – od -
pie ram sta now czo. I tak jesz cze z dwa
ra zy. Niech so bie dzio chy po ska cz,
a chop cy po pa trz…

Ma te ria zdj cio wy trze ba by o ob ro -
bi. I tu za cz y si do pie ro scho dy. Bo
film mon to wa Sa wek w stu diu w So -
snow cu, u sie bie. Ale e by co kol wiek
zro bi, mu sia by z nim re y ser, pan Jó -
zef [a ze l skich Boj szów, a wa ci wie
to z Pszczy ny, gdzie miesz ka fil mo wiec
do So snow ca dro ga da le ka]. Trze ba
prze cie prze sta wi sce ny, po pra wi
dwik. Skró ci co, wy rzu ci in ne.
Pan Jó zef by red nio za do wo lo ny z na -
kr co ne go ma te ria u. Ale Sa wek po ka -
za si ja ko do bry mon ta y sta – i co tam
za cz li ra zem sztry ko wa. Spo ty ka li si
kil ka krot nie w ci gu mie si ca i na wet si
nie zo rien to wa li, jak prze le cia o pó to -
ra ro ku. By em w te ma cie na bie  co, bo
i Sa wek i pan Jó zef re gu lar nie spo wia -
da li mi si z po st pów w mon ta u.
Cza sa mi wpa da em do nich do stu dia.
Ale sta ra em si nie prze szka dza im
w tej ro bo cie. Nie mniej pod po wie dzia -
em – co si spraw dzi o – by zro bi ta -
ki wstp niak, z ob ra zów, któ re pan Jó -
zef ma lo wa o tym, jak l za cy zna le li
si w Ame ry ce. Ca o do pe nia y zna -
ko mi cie ar chi wal ne frag men ty wcze -
niej szych fil mów. I ko men tarz pa na Jó -
ze fa, któ ry do po wia da ca o. 

Film ma me lo dy k bal la dy, zna la zy
si tu dwie pio sen ki, ma swój rytm. Ka -

da osob na se kwen cja we ster nu ko czy
si „nie ru cho mym ob ra zem”, któ ry za -
mie nia si w ar chi wal n, czar no -bia  fo -
to gra fi, jak by wy j t z al bu mu. Zna la -
zo si fan ta stycz ne za ko cze nie –
do ku ment z wi zy ty Tek sa czy ków
w Boj szo wach w 1999 ro ku. Pa mi tam
t chwi l, by em wte dy mo dym i pik -
nym re por te rem lo kal ne go ty go dni ka i co
wi cej – te po ja wiam si w tym do ku -
men cie. By so bie schle bi osta tecz nie
do dam, e gram w we ster nie a czte ry
ro le: 1. sie bie w kil ku mi nu to wym do ku -
men cie, ja ki za mie ci li my w fil mie, ale
to przez przy pa dek; 2. Ksi dza z kol tem,
o któ rym ju ob szer niej mó wi em wy -
ej; 3. Wo dza In dian – ha! Kto mnie po -
zna? 4. Jed ne go z o nie rzy po u dnia (ale
nie po wiem któ re go). Po za tym udzie -
la em si ja ko owie tle nio wiec i ka me -
rzy sta. In nych swo ich ról nie wy mie ni.

Film mia sw pre mie r w ma ju te go
ro ku i zo sta przy j ty owa cyj nie. Ka to -
wic kie ro do wi sko fil mo we, któ re przy -
by o do „Ko smo su” na po kaz „l skie -
go sze ry fa” pod kre la o, e film jest
zna ko mi tym pod su mo wa niem we ster no -
wej te ma ty ki, któ r pan Jó zef zaj mu je si
od czte rech de kad z ha kiem. A je go przy -
ja ciel, pu bli cy sta, znaw ca i piew ca l -
ska, Aloj zy Ly sko, pod czas boj szow skiej
pre mie ry za uwa y, e film wy gl da
na po e gna nie (szcze gól nie jed na z ostat -
nich scen, kie dy sze ryf po po je dyn ku
z Mek sy ka na mi – ran ny ale yw – od -
cho dzi w dal). Czy jest to ostat ni we stern
boj szow skie go fil mow ca? Nie wiem. Za -
ch ca jc pa na Jó ze fa, wspól nie ze Saw -
kiem i Asi, li czy li my si z tym, e tak
mo e by. Ale tak by nie mu si. Wszyst -
ko za le y prze cie od gów ne go dy ry -
gen ta, jak or kie stra za cznie gra. A je -
mu chy ba nie prze szo, ostat nio,
w roz mo wie, wspo mi na, e mo na by
skr ci dru g cz „l skie go sze ry -
fa”. I prze mon to wa „Czo wie ka zni -
kd”, po dob nie jak zro bi to Je rzy Hof -
f man z „Po to pem” – film zy ska, sta si
dy na micz niej szy…

O, dzwo ni pan Jó zef. – Zro bi my jesz -
cze lep szy we stern – sy sz.



O czym jest we stern 
„l ski sze ryf”?

l za cy w Tek sa sie, ich co dzien no,
tru dy i dra ma ty, chwi le ma e i wiel -
kie – to wszyst ko wi dzia ne ocza mi sze -
ry fa. Ta ki wa nie jest ten film. Jest
i woj na, i po kój. Jest i we se le, i po -
grzeb. S wresz cie po je dyn ki… Ca o
dzie je si w Ame ry ce 160 lat te mu, kie -
dy po przy by ciu gru py l skich osad -
ni ków do Tek sa su (1854) roz go rza a
bra to bój cza woj na se ce syj na. l za cy
znów zmu sze ni s do ko ny wa wy bo -
rów. Jó zef Kyk dzi ki ma gii fil mu
prze no si nas w te cza sy. Na ko niec jesz -
cze je den cud – do ma le kich Boj szów
przy je da j w 1999 ro ku po tom ko wie

l skich emi gran tów. Co z te go spo tka -
nia wy nik nie? War to si prze ko na sa -
me mu. Re y ser cht nie uczest ni czy we
wszel kich spo tka niach i pro jek cjach je -
go twór czo ci.

Fil mo te ka Jó ze fa Ky ka on -li ne

Fil my pszczy skie go fil mow ca by -
y do nie daw na pra wie zu pe nie nie do -
stp ne. Mo na je by o zo ba czy al bo
na spe cjal nych po ka zach, al bo w tzw.
„dru gim obie gu”, zgry wa jc od zna jo -
mych. Po wiat bie ru sko -l dzi ski wy -
pu ci co praw da ko lek cj fil mów, ale
s one nie do zdo by cia. Cz z je go
fil mów uda o si za mie ci w l skiej
Bi blio te ce Cy fro wej [www.sbc.org.pl].

Mo na tam bez pat nie obej rze na st -
pu j ce ty tu y: wo jen ne – „Nie wszyst -
ko mi za bra a” (2009), „Czte rech sy -
nów oj ciec mia” (2003), „Ró a niec
z kol cza ste go dru tu” (1998), po wsta -
czy „Bra cia” (2006), we stern „Dwaj
z Tek sa su” z 2000 r. By mo e przyj -
dzie czas i na star sze pro duk cje, re ali -
zo wa ne na ta mie fil mo wej – jak
cho by try lo gia l skie go we ster nu
„Szla kiem bez pra wia” z lat 80. o przy -
go dach l za ka Waw rzy na Zot ko,
w skad któ rej wcho dzi cykl fil mów:
„Czo wiek zni kd”, „Full mier ci”,
„Wol ny czo wiek”. Na youtu bie mo -
na zo ba czy mi gaw ki z pla nu „l skie -
go sze ry fa”, jak te zwia stun te go we -
ster nu.
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Wojciech Korfanty z rodzin na pszczyskim rynku w czasie powrotu Pszczyny do Polski 29 czerwca 1922 roku

Ka mie ni ca Jó ze fa To ma li przy obec nej uli cy Pia stow skiej wraz z je go skle pem han dlu j cym ro we ra mi i ma szy na mi do szy cia. Fo to gra fia wy ko na na
po 1922 ro ku, przed pod wy sze niem i prze bu do w ka mie ni cy
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Pamici Piotra 
Twoje ostatnie obrazy 
To w dungli teorii spiskowych
Zen ogrody
Tam najwaniejsze s
Przestrzenie pomidzy kamieniami
Czyli Pustka
A w pustce
Punkciki istot ludzkich
Mae wszechwiaty
Zagubione w nieustannej wdrówce
Bezradne wobec dysonansu cierpienia
Bezbronne wobec siy niemocy
Nad nimi cikie niebo
Dominujce potg natury
Moc boskich decyzji
Absolut przeznaczenia
Ciemne linie pdzla
Spltane znakami Zen
Konieczno wyboru
Ból konsekwencji
I to czarne 
Wiszce Niebo
Fatalistycznie nabrzmiae
Przeczuciem katastrofy
...runo groz byskawic
Czarny piorun razi pustk
Czarnej ciszy
I
Pk kamie twojego Luwru... 

* * *

Dawniej 
Gdy czowiek si my
To si oczyszcza 
Dzi
Stojc pod prysznicem
Ustala 
Plan dziaania 
Na cay nadchodzcy dzie
Wkrcony 
W spiral podania i wycigu szczurów
Szuka szczcia na zewntrz 
Nie zgadzam si z takim rozwojem kosmosu

Chc zatrzyma myli
By nie przeminy bez ladu
Szukam miejsca
Gdzie wszystko wida jak na doni
Gdzie cae niebo ziemi dotyka
A sprawom naszego wiata 
Mona waciwe proporcje przywróci
Pustynia
Bezkres nieskoczonoci 
Pustka
Cisza Wielkiego Umysu
Boga chrzecijan
ydów
I Muzumanów
A na niebie 
Nocny spektakl trwa 
Multimedialne widowisko
Z udziaem gwiazd
Wielki taniec 
Misterium godowe
Przenikanie
Pochanianie 
Narodziny czarnych dziur
Barokowych bram
Przez które mkniemy 
Do innych wymiarów
Do wszechwiatów cudzych
I do wasnego uniwersum
Peni zachwytu
Pdzimy szerok autostrad
W kierunku mgawic neonowych miast
My
Mikroczsteczki
Wielkiego hologramu

* * *

Dziwka 
Wyjta spod prawa sprzeciwu
Powiedziaa mi
e wszystko jest
TYLKO...
... KONWALI

* * *

Wypuciam motyla
Który we mnie spa
Ruch jego skrzyde
W przestworzach
Pozostawi lad...Ry
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IWONA 
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* * *

A przecie cay wszechwiat o tym wiedzia
A przecie cay wszechwiat o tym mówi 
Jest mdr dusz wszystkiego 
Kodem Znacze Pierwotnych
Tylko my jego znaków nie czytamy...
Póanalfabeci
Próbujemy y cyfrowo
W analogowym wszechwiecie
Nie syszymy gosów intuicji
Nie wierzymy 
Zaguszamy 
W cyberprzestrzeni
Pierwotn mdro gubimy 
Zdolnoci praprzodków
W cybersowa ubieramy
A przecie
Instynkt jest nagi
A pewne rzeczy s 
Chocia ich nie wida...

A przecie cay wszechwiat o tym wiedzia
A przecie wszechwiat o tym mówi
Jest prawdomówny
Uczciwy
Tak jak ten nienobiay kot
Obok óka mojej mamy
Z innego wymiaru
Pokonujc nieziemskie przeszkody
Na oddzia 
Sterylnej
Surowo strzeonej hematologii
Przyszed trzy razy...
Nastpnego dnia 
Mama
Razem z nim
Odesza....

* * *

...leymy w trawie...
w majestacie nieba
gonimy razem oboki
pieszczc stopami wilgotn ziemi
biegniemy ku szczciu
aby na zawsze pozostao TO
czego mogo nie by wcale...

* * *

Wiesz,
Ja lubi wiat bez makijau

Wiesz,
Mam swoje królestwo
A w nim królowanie

Wiesz,
Ty nie jeste w nim tylko przechodniem

Lustro
Ucauj moj gwiazd kochanie
Zanim gwiazda gwiezdnym pyem si stanie
Póki jest
Póki trwa
Póki spenia sny
Marzenia ma

Ucauj moj gwiazd kochanie
Póki w lustrze nie rozbitym gwiezdny promie drga
Póki w lustrze jeste cay
Obok ciebie ja...

Zanim niebo stanie w pomieniach
Zanim serce kto przetnie yletk
Zanim na drug stron lustra przejdziemy
Przez pkni sie...

Póki lustro gwiazdy odbija
Póki gwiazdy nas mami zudnie
Póki byszcz brylantów odbiciem
yciem...

Ucauj moj gwiazd kochanie

* * *

Gdy budzi si penia ksiyca
I czas i na polowanie
Twój wilk w tobie wyje i skowyczy...
Ja patrzc ci w oczy oddanie
Prowadz go na smyczy...

Iwo na e la zow ska – ab sol went ka Aka de mii Mu zycz nej we Wro ca wiu. Dzien -
ni kar ka ra dio wa i TV, pó niej zwi za na z pra s ogól no pol sk: „Ruch Mu zycz ny”,
„Res Pu bli ca No va”, „Su ple ment”, mie sicz nik „lsk”, „Opcje”, „Dy so nan se”,
„Ar ka dia”. Przez wie le lat (1992 – 1998) wspó pra co wa a z Kwar tal ni kiem Kul -
tu ral nym „Opcje”, pro wa dzc tam dzia mu zycz ny. Wy daw ca i re dak tor na czel -
ny kwar tal ni ka „Dy so nan se” – pi sma po wi co ne go mu zy ce XXI wie ku oraz
in nym sztu kom. Wspó or ga ni za tor ka wie lu zda rze ar ty stycz nych: fe sti wa li, kon -
cer tów, spo tka in ter dy scy pli nar nych. Przede wszyst kim jed nak pi sze: re cen zje
mu zycz ne, wy wia dy, ese je, re por ta e, wier sze. W 2011 ro ku wy da a to mik po ezji
„Al bum z po dró y”. Uwiel bia po dró e da le kie i bli skie. Miesz ka w Ka to wi cach.

Ry
s. 

W
oj

te
k 
u

ka



38

PRO LOG.

18 pa dzier ni ka 1955 ro ku – As so cia ted Press Wi re 

Ob na o ne cia a trzech chop ców zna le zio no po rzu co ne
w ro wie w po bli u Chi ca go dzi o go dzi nie 12.15.

By li to Ro bert Pe ter son, lat 14, John Schu es sler, lat 13 i je -
go brat An ton Schu es sler, lat 11.

Wcze niej by li bi ci a ich oczy za kle jo no ta m.
Ostat nio wi dzia no chop ców wra ca j cych do do mu z ki -

na w cen trum mia sta, gdzie uda li si, e by zo ba czy
„Afry ka skie go lwa”.

ROZ DZIA 1.

Wogó le nie by o po co si pie szy. Przed tem, za nim owej no cy Hank Pur cel
i je go part ner przy by li na miej sce, nie by o spo so bu na to, e by zna le si

w po bli u. 
Z po wo du blo ka dy z ka de go kie run ku wszyst ko wy gl da o jak noc ny kon went

glin. No wiut kie czar no -bia e sa mo cho dy od dzia u po li cji z ich czer wo ny mi wia -
ta mi, wi ru j cy mi i owie tla j cy mi ciem no ci, roz rzu co ne by y wzdu wszyst kich
ulic pro wa dz cych do skrzy o wa nia i tum de tek ty wów i umun du ro wa nych gli -
nia rzy te tam by, nie któ rzy z nich sta li bez czyn nie, po cc si z upa u, in ni, to -
czc si, po d a li jed ni za dru gi mi, ni gdzie nie do cho dzc.

Hank nie po tra fi so bie wy obra zi, co ta kie go mo go si wy da rzy, e po trzeb -
ne jest a ty le glin. Mu sia jed nak gdzie za par ko wa sa mo chód, wic po je cha
Roc kwell Stre et w kie run ku Di vi sion i osta tecz nie za par ko wa, do sta wia jc au -
to do rz du sa mo cho dów sto j cych wzdu uli cy, o kil ka prze cznic w kie run -
ku po u dnio wym od te go miej sca, do kd wkrót ce po tem obaj z Ma rvi nem po -
drep ta li. 

Kie dy na resz cie do szli do skrzy o wa nia, by o ono ju ogro dzo ne po li cyj n
ta m.

Hank wy ci gn chu s tecz k z kie sze ni, wy tar ni twarz i ro zej rza si wo ko o.
ó te po li cyj ne za po ry gro dzi y do stp ci gle jesz cze oy wio nym lu dziom ze bra -
nym w po bli u skrzy o wa nia i na chod ni kach. To by ca kiem po ka ny tum. W Whi -
te Eagle Tap, po bli skim pol skim ba rze, pi ja cy i pó ni by wal cy sta li w pro gu ob -
ser wu jc za mie sza nie, nie któ rzy z nich z bu tel k pi wa w r ku. Dzie cia ki sie dzia y
na za po rach wy ci ga jc szy je, raz w do le, raz na gó rze, e by zo ba czy, co si dzie -
je. W oknach bu dyn ków miesz kal nych, sto j cych z trzech stron zbie go wi ska, tak -
e sta li ga pie, sta rzy fa ce ci, któ rzy pa trzc pa li li pa pie ro sy, mo de dziew czy ny i ko -
bie ty w szla fro kach i wa ka mi na go wie.

Przy sta j ce sa mo cho dy i wy gl da j cy z nich cie kaw scy.
Hank nie by zdzi wio ny. Wi dzia ju wcze niej ta kie zbie go wi ska. Pod czas wy -

pad ków i po a rów, a na wet w cza sie strze la nin. To, co tu taj za sko czy o Han ka, to
nie mal e brak roz mów, czy okrzy ków. Na wet kie dy wy ci ga no cia a z prze wró co -
nych tak só wek al bo po n cych au to bu sów, da o si sy sze ja k pa pla ni n, krzy -
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ki, pacz, a na wet za wo dze nie. Te raz wszyst ko, co Hank móg
usy sze to by o ja kie bu cze nie, ten ro dzaj gwa ru, ja ki za pa -
mi ta z bo iska, kie dy dru y na Cub só w1 prze gry wa a mecz,
a mo e tak sa mo gdy w ko cie le ka zno dzie ja pró bo wa na ko -
ni wier nych do wik szych ofiar, e by ich du sze nie mu sia y
tak du go sma y si w pie kle. To by ten ro dzaj dwi ku.

Hank otar chu s tecz k pot z kar ku i sta ra si zro zu mie,
co si dzie je. Nie któ rzy gli nia rze przy cho dzi li, in ni wy cho -
dzi li. Sto j cy w mro ku am bu lans, któ re go drzwi z ty u sa -
mo cho du, sze ro ko otwar te, hu ta y si, sta w od le go ci oko -
o dwu dzie stu me trów na Ever gre en Stre et. Trzech me dy ków
sta o ple ca mi do Han ka, ale by o wy star cza j co du o
wia ta od lam py ulicz nej, e by móg zo ba czy, e pa l. Ich
go wy by y bli sko sie bie; praw do po dob nie roz ma wia li. 

W pó noc no -za chod nim zbie gu ulic, gdzie sta bu dy nek na -
le  cy do zgro ma dze nia sióstr za kon nych, Hank uj rza z pó
tu zi na glin, gów nie ofi ce rów i de tek ty wów. Sku pie ni by li wo -
kó cze go. Za uwa y ich sze fa, po rucz ni ka Fran ka O’Her -
li hy na brze gu tej grup ki i po ci gn Ma rvi na za ra mi. 

„Chod”. Hank ru szy, e by przej przez uli c, za nim po -
d y Ma rvin.

Ka pi tan Feltt z V Od dzia u co ga da. Hank przy gl da si
gwa tow nym ru chom je go go wy, kie dy mó wi. Resz ta mun -
du ro wych su cha a. Feltt by zde ner wo wa ny i po ru szo ny, jak
gdy by go zde gra do wa no al bo prze su ni to do któ re go z okr -
gów w po u dnio wej cz ci Chi ca go, dziel ni cy Bron ze vil le, za -
miesz ki wa nej przez ko lo ro wych. Hank za trzy ma si przy nim
i su cha.

Feltt na wi ja w ta ki spo sób, jak ro bi to gli nia rze, „Je zu
Chry ste, do sta nie my te go skur wy sy na”. Po tem ka pi tan
Feltt prze sta ro bi te swo je ru chy go w i spoj rza w dó
na chod nik.

Hank po d y za je go wzro kiem. Br zo wa wa liz ka le a a
otwar ta na chod ni ku u stóp ka pi ta na. By o co w niej, ale Hank
nie umia po wie dzie, co to jest. Cie pa da j cy od zgro ma -
dzo nych wo kó de tek ty wów i po li cjan tów mun du ro wych po -
wo do wa, e trud no by o roz wi za t za gad k. Chcia za py -
ta, ale nie za py ta. Za miast te go przy su n si nie co bli ej
i tro ch wy chy li do przo du go w.

Po tem te go a o wa. 
Hank wy ko na pe ny ob rót i zwy mio to wa do rynsz to ka.

Pi wo, któ re pi z Ma rvi nem w bocz nej ulicz ce ja ki czas
te mu, mia zwró ci w pierw szej ko lej no ci. Tra dy cyj ny Raw
Be er, bez ga zu, par w gó r nie ust pli wie. Kwas, któ ry by
na dnie je go o d ka, roz le wa si, szyb ki jak wo da
w spucz ce to a le ty, go r cy i pa l cy, skr ca j cy o  dek. Za -
mie nia w wi ru j c ki piel i wy rzu ca pra wie wszyst ko, co
Hank mia w so bie, a nie by o umo co wa ne do wntrz no -
ci. Po chy lo ny, z r ka mi na ko la nach, za cz kasz le, sta -
ra jc si wy plu ten kwas, któ ry mia w gar dle i w ustach. 

Ma rvin by przy nim, trzy ma jc go za ra mi, aby nie stra -
ci rów no wa gi, bo z puc Han ka za cz si wy do by wa gu -
chy ka szel pod czas gdy go wa pod ska ki wa a mu kon wul -
syj nie.

Ma rvin wy szep ta, „Co jest, u dia ba, Hank, co u dia ba?”
Hank nic nie od po wie dzia, nie po tra fi. Pró bo wa od chrzk -

n, ale te nie umia. Rzy gn reszt ka mi, ja kie za le ga y mu
w je li tach. Wresz cie sta n nie co bar dziej wy pro sto wa ny i chu -
s tecz k wy tar nie czy sto ze swo ich ust i rk.

„W tej wa liz ce jest mar twy dzie ciak”, po wie dzia Hank.
„Mar twy dzie ciak? Je ste sza lo ny czo wie ku  ?”, po wie dzia

Ma rvin i po wo li si ob ró ci.
Hank po szed za nim, zno wu przy bli a jc si do wa liz ki.

Nie któ rzy gli nia rze od su n li si, kie dy pusz cza pa wia. In ni
po de szli bli ej, e by za j ich miej sce. Ka dy mu sia mie
do bry, po rzd ny wi dok, e by ni cze go nie prze oczy. Jak by
w tym miej scu by o co, cze go nikt do td ni gdy nie wi dzia,
zo je dy ne w swo im ro dza ju, bez przy kad ne w swo jej do td
nie ob ja wio nej ory gi nal no ci.

Wa liz ka by a w ko lo rze ja sno br zo wym, uy wa na, ale nie
sta ra, i nie by a zbyt du a, dwie na trzy sto py. Aku rat, by po -
mie ci w niej dziec ko.

I te raz Hank móg zo ba czy to, cze go przed tem nie wi dzia.
Dziec ko, któ re by o we wn trzu wa liz ki by o chop cem, nie
dziew czyn k. Hank móg to stwier dzi, po nie wa dzie ciak by
na gi: bez jed ne go strzp ka ubra nia na so bie, a je go cia o by -
o po wy kr ca ne. Ra mio na, sto py, oboj czy ki, r ce – wszyst -
ko po wy kr ca ne jak czy ste cier ki. Ko ci zo sta y wcze niej
po gru cho ta ne, bd po r ba ne, za nim cia o zo sta o wo o ne
do wa liz ki. Hank spo strzeg, e le w sto p pod ci gni to a
pod pod bró dek. Go wa zwró co na by a twa rz do gó ry, a pra -
wy oboj czyk wy sta wa wprost z go wy.

Hank spoj rza zno wu na twarz chop ca. Je go oczy pa trzy -
y ostro wprost na Han ka. Otwar te usta zwi sa y w miesz ny
spo sób. Za bój ca, za nim wsa dzi cia o do wa liz ki, mu sia za -
ma chop cu szcz k i spu ci krew z bied ne go dzie cia ka.
Dziec ko by o ca e ó te – twarz, sto py, je go r ce, wszyst ko
ó te, ta ki ko lor ma si wte dy, kie dy nie ma krwi, któ ra trzy -
ma ci przy y ciu i spra wia, e si ró o wisz. Dzie ciak wy -
gl da jak pi skl, któ re wy pa do z gniaz da na wy so kim drze -
wie, pi sklak bez piór.

Hank nie umia si od wró ci. 
„Je zu”, po wie dzia Ma rvin, ga pic si na mar twe dziec ko. 
Ka pi tan Feltt spoj rza na na nie go „Ta ak, Je zu Chry ste. Ty

te pu cisz pa wia, jak twój cio to wa ty ko le?” 
Ma rvin nie po tra fi po wie dzie ni cze go po za tym: „Je zu,

Chry ste”.
Hank ci gle wpa try wa si w dziec ko w wa liz ce i po trz -

sa go w. Chcia wie dzie, dla cze go wszy scy ci gli nia rze sto -
j wo kó ga pic si na dzie cia ka. Czy ma to w ogó le ja ki sens?
Po win ni by gdzie in dziej, tro pi za bój c, da mu lek cj, kie -
dy go od naj d. Roz wa li ce g na je go bie, wpa ko wa mu
do du py e la zn ru r. Spoj rza na po rucz ni ka O” Her li hy, swo -
je go sze fa,

„Co chcesz, e by my zro bi li?”
O’Her li hy po pa trzy na nie go i po wie dzia: „Pier dol si”,

a po tem przez du gi czas nic nie mó wi.
Hank wie dzia ja ki jest po rucz nik. To by do bry czo wiek,

czy sty jak skaut, prak ty ku j cy ka to lik. Po dob ny do tych sta -
rych bab przy St. Fi de lis, nie da le ko std, sie dz cych w tyl -
nych rz dach ko ciel nych a wek i mam ro cz cych co nad ró -
a cem, fa cet któ ry ka d ozna k ja kiej kol wiek roz wi zo ci
trak to wa ja ko ob ra z Bo ga, swo je go oso bi ste go Oj ca,
O’Her li hy mia ne ga tyw ny sto su nek do prze klestw.

Dla te go je go „pier dol si” za wi so w po wie trzu po mi dzy
trój k m czyzn i od bi o si echem jak krzyk ko bie ty w ciem -
no ciach, po wta rza ny wie lo krot nie po przez swój ból.

Po tem po rucz nik po trz sn go w i po wie dzia, „Ty znasz
t dziel ni c, Hank. Za cznij roz ma wia z lud mi. Zo rien tuj si,
czy wi dzie li co dzi wie czo rem. By o go r co, wic by o du -
o lu dzi na uli cach. Do wiedz si, mo e kto wi dzia fa ce ta nio -
s ce go br zo w wa liz k.”

Hank ski n go w.
„A kie dy go znaj dziesz, chc e by mu przy wa li.
Hank przy tak n zno wu.
„Za a twi my go”.

ROZ DZIA 2.

Hank Pur cell i Ma rvin Bon da ro wicz zro bi li do kad nie tak,
jak chcia po rucz nik O’Her li hy.

Jak to zwy kle, gdy cho dzi o po li cjan tów, kie dy ro bi ob -
chód te re nu, a tak e led czych ubra nych po cy wi lu, za cz -
li roz ma wia z lud mi, zbie ra in for ma cje. Po rucz nik na ka -
za im ro ze zna sy tu acj w pó noc nej cz ci dziel ni cy,
po mi dzy zbie giem ulic, gdzie zna le zio no wa liz k, a Par kiem
Hum bold ta.

Hank zna ten re jon. Rz dy drzew – to po li i klo nów, i kil -
ka na cie bu dyn ków, gów nie jed no ro dzin nych oraz wci ni -
te po mi dzy nie kil ka ka mie nic. Bli ej, z jed nej stro ny uli cy
by ka to lic ki klasz tor Zgro ma dze nia Sióstr, z dru giej 
– sy na go ga s sia du j ca z kom plek sem Ca li for nia i par kiem
ci gn cym si za uli c.
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Dwój ka na szych po li cjan tów wy ru szy a w kie run ku Zgro -
ma dze nia Sióstr. To by o naj bli sze miej sce, zbu do wa -
na wie le lat te mu na po  czo nych dwóch dzia kach trzy pi -
tro wa ka mie ni ca z ce gy, prze kszta co na na klasz tor, kie dy
Sio stry Za ko nu w. Jó ze fa po wró ci y do pa ra fii St. Fi de lis w la -
tach dwu dzie stych dwu dzie ste go stu le cia.

Sto jc przy drzwiach fron to wych bu dyn ku, Hank mia wa -
nie na ci sn dzwo nek, kie dy Ma rvin za py ta,

„Czu jesz si okay?”
„Tak, jest w po rzd ku.”
„Nie wy gl da e do brze, kie dy wczo raj pusz cza e pa wia”
„Tak”, po wie dzia Hank, „ale te raz nie wy mio tu j”.
„To na pew no, te raz nie wy mio tu jesz. Ale je li si zde cy -

du jesz, daj mi zna, e bym móg ci zej z dro gi.”
„To ten ma y czo wie czek, wiesz, e nie je ste za baw ny”.
„Dzi ki bar dzo, ty te nie je ste.”
Hank na ci sn dzwo nek. Wie dzia co Ma rvin i in ni fa -

ce ci my le li. e jest cia maj d, sa be uszem. B d opo wia -
da o tym, jak wy mio to wa. Ty go dnia mi, mie si ca mi. Pra -
co wa w po li cji pra wie dzie si lat, przed tem, pod czas
II Woj ny wia to wej, przez dwa la ta by na fron cie su c
w pie cho cie, a te raz tu taj pusz cza pa wia, jak uczniak z gim -
na zjum. Po trz sn go w i po pa trzy przez okien ko
w drzwiach.

Wi dzia wia to w dwóch po ko jach na pierw szym pi trze.
By pe wien, e za kon ni ce tam by y. Set ki gli nia rzy cho dz -
cych tu i tam, tum cie kaw skich w trzech z czte rech ro gów
utwo rzo ne go kor do nu i mar twe dziec ko w czwar tym – to wy -
star cza o, e by nie po zwo li ko mu za sn na du ej. Nie mó -
wic ju o upa le, któ ry od du sze go cza su do skwie ra ca ej
oko li cy jak pie k cy kciuk.

Hank od cze ka mi nu t, a po tem znów na ci sn dzwo nek. Pa -
trzc w gó r na okna na pierw szym pi trze, nie za uwa y, e -
by kto si tam po ru sza. Szy by by y za kry te gru by mi ro le ta -
mi, na któ re na cho dzi y jesz cze grub sze, ciem no nie bie skie
za so ny. Hank nie by zdzi wio ny. Za kon ni ce by y ko bie ta mi, któ -
re ca y dni sp dza y w swo ich du gich czar nych ha bi tach, b -
d cych ro dza jem ubio ru, któ ry skry wa wszyst ko z wy jt kiem
twa rzy i do ni. Wszyst ko in ne, co ich do ty czy o, sta no wi o ta -
jem ni c za strze o n wy cz nie dla ich ob lu bie ca, Je zu sa. Za -
kon ni ce to nie ten typ, co z za in te re so wa niem za gl da przez okno,
e by do wie dzie si, co dzie je si na uli cy ani nikt z tych, co
bez in te re sow nie po zwa la j in nym mie wgld w swo je y cie.

Ma rvin zwró ci si do Han ka, „Po wiedz, czy kie dy kol wiek
prze su chi wa e za kon ni c?”

Hank ski n go w, „Tak, w grud niu ze sze go ro ku, cho dzi -
o o wa ma nie do Na szej Pa ni od Anio ów. Twar de ko bi ty. Oczy
jak brzy twy.
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„Pew nie ta ich sa mot no to ro bi, e s ta kie dra skie. Po -
trze bu j cho pa, któ ry by ich od po wied nio po trak to wa. To spo -
sób, e by st pi te ich ostre kra w dzie.”

Hank nie wie dzia, co my le o swo im part ne rze. Za wsze
by go to wy za ofe ro wa ja k swo j m dro y cio w, nie -
za le nie od sy tu acji. Skd si to u nie go wzi o? Ze spo so -
bu, w ja ki by wy cho wy wa ny? Mo e oj ciec bi go po twa rzy,
wsz dzie gdzie by, w ró nych miej scach swo jej dziel ni cy? 

Ju mia dzwo ni po raz trze ci, kie dy Ma rvin po wie dzia,
„Hej, Hank, tu taj, spójrz, ona scho dzi po scho dach. Mu sisz
by do brym chop cem, bo ina czej do sta niesz od niej po a -
pach al bo na trze ci uszu.”

Hank uda, e nie sy szy, cze ka a drzwi si otwo rz. Przez
szy b zo ba czy r bek czar nej sza ty, ocie ra j cej si o scho dy,
kie dy sio stra z nich scho dzi a. Po tem zo ba czy jej do nie i twarz.
By a ni ska i do t ga, i nie mo da. Mia a pi dzie sit, a mo -
e sze dzie sit lat. Ci ko co po wie dzie, je e li cho dzi o za -
kon ni ce, ale nie by o w niej ad ne go po pie chu. Mia a mnó -
stwo cza su. Scho dzi a po scho dach wol no, ostro nie. Po my la,
e za kon ni ce mo e w ogó le nie wie dzia y o tru pie chop ca.

Hank spo dzie wa si, e za kon ni ca otwo rzy drzwi, kie dy zej -
dzie na dó ze scho dów, ale tak si nie sta o. Za miast te go pstryk -
n a wia to nad drzwia mi i spoj rza a na nie go i Ma rvi na.

Bez ad ne go wy ra zu na twa rzy ode zwa a si przez za mkni -
te drzwi.

„Tak, mo g wam po móc, pa no wie?”
„Prze pra sza my sio str, e prze szka dza my”, po wie dzia

Hank. „Je ste my z Od dzia u Po li cji w Chi ca go. Wy da rzy a si
pew na spra wa, tu taj, na ro gu ulic, i za da je my py ta nia miesz -
ka com tej oko li cy”. Si gn do kie szon ki na pier siach i wy -
ci gn swój port fel. Po ka za jej swo j od zna k przez szy b.

Otwar a za mek w drzwiach, ale od ra zu ich nie po ci gn a,
e by otwo rzy. Zo ba czy, jak pod no si r k, pew nie po ja ki ro -
dzaj a cu cha i po ci ga w dó ry giel. By jesz cze in ny ry giel,
na po zio mie pod o gi. Schy li a si i du go maj stro wa a przy nim.
Hank po my la so bie, e mia a z tym nie ma y ko pot. Mo e nie
uy wa li cz sto te go wej cia i ry giel si za blo ko wa, za rdze wia
w któ rym miej scu. Mo e nie otwie ra li tych drzwi ni gdy ni ko -
mu? Ob ró ci si w stro n Ma rvi na, a Ma rvin od wza jem ni spoj -
rze nie, jed no z tych z mru gni ciem brwia mi.

Drzwi z wol na otwo rzy y si.
Hank ci gn swój ka pe lusz, a Ma rvin do tkn ron da swo -

je go i na su n go ni ej na oczy. Sio stra by a ni sza ni si wy -
da wa o Han ko wi, kie dy wi dzia j scho dz c po scho dach.
Mia a mo e pi stóp i ani ca la wi cej.

„Je stem de tek tyw Pur cell, sio stro”, po wie dzia. „To jest mój
part ner, de tek tyw Bon da ro wicz. Chcie li by my za da kil ka
py ta.”

Nie po wie dzia a im, jak si na zy wa, nie za py ta a, ja ki pro -
blem ich spro wa dza ani te nie ze mdla a, jak ro bi nie któ re
la lu nie w fil mach. Wszyst ko, co po wie dzia a, to by o „Oczy -
wi cie”, a po tem okr ci a si i za cz a wol no pi si w gó -
r po tych sa mych scho dach. Ma rvin za mkn drzwi, przez
któ re we szli i po d y li za ni.

Kie dy zna le li si na po de cie pierw sze go pi tra, za kon ni ca
za trzy ma a si. Przed ni mi by o ob szer ne po miesz cze nie, ro dzaj
re cep cji, „foy er”, tak mo e na zy wa y to sio stry. By tam drew -
nia ny krzy na cia nie, z fi gu r Je zu sa od la n z oo wiu i pa r
ob ra zów ze wi ty mi pa trz cy mi w su fit. Jed na ze wi tych mo -
dli a si, a jej cia o prze bi te by o strza a mi. Mia a au re ol.

Hank ro zej rza si wo ko o. Zro zu mia, e to chy ba tu taj za -
kon ni ce przyj mu j swo ich go ci. Sta ra br zo wa so fa z ser wet -
ka mi na opar ciach i trzy drew nia ne krze sa do pe nia y wy po -
sa e nie te go po miesz cze nia. Krze sa spra wia y wra e nie, e
nie zo sta y wy ko na ne dla czy jej wy go dy, lecz wy cz nie
do sie dze nia.

Sio stra usia da na jed nym z nich i zro bi a gest go w w ich
kie run ku, e by wy bra li któ re z nich dla sie bie.

Hank po o y swój ka pe lusz na s sied nim krze le, a po tem zwró -
ci si do za kon ni cy. „Sio stro, za sta na wia my si, czy sio stra lub
któ ra z was wi dzia y cie co po dej rza ne go dzi siej szej no cy. Ko -
go w sz ce go tu taj, w po bli u, dzi pó nym wie czo rem?”

Za kon ni ca w ogó le nie za wa ha a si z od po wie dzi. Sie dzc
pro sto, z r ka mi na w do le brzu cha i sto pa mi le d wie do ty ka j -
cy mi pod o gi, po wie dzia a, „Na sze dni i no ce pod da ne s okre -
lo ne mu po rzd ko wi. Po obie dzie od po czy wa my w na szych po -
ko jach i przy go to wu je my si do lek cji na na stp ny dzie.
Po nie wa, jak pan pew nie wie, uczy my, nie da le ko std, w St. Fi -
de lis Scho ol, ka wa ek w gó r tej uli cy. O dzie si tej, ka dej no -
cy, zbie ra my si wszyst kie na wie czor ny ró a niec, go r co pro -
szc Bo ga o sd nie bie ski nad ko mu ni sta mi. O je de na stej wra ca my
do na szych po ko jów i przy go to wu je my si do snu. Dzi siej sza
noc by a, jak ka da in na, zu pe nie nor mal na. My, sio stry, nie sp -
dza my wie le cza su za gl da jc przez okna, nie za prz ta my so -
bie go wy tym, co si dzie je w oko li cy. Nie s dz, e by któ ra
z sióstr do strze ga co nie zwy ke go na uli cy, a do cza su, kie -
dy po li cyj ny ra dio wóz po ja wi si tu, w tym za u ku. To by o oko -
o pó no cy. Wa nie po li cyj ne sy re ny zwró ci y na sz uwa g.”

Ma rvin od chrzk n i spoj rza znad swo je go no te su, „Za -
uwa y em, e wa sze okna s szczel nie za mkni te. By
okrop ny go rc przez ostat nie dwa dni. Trzy ma cie okna za -
mkni te i za su wa cie ro le ty na wet kie dy jest tak go r co?”

„Tak, oczy wi cie. Pró bu je my nie my le o upa le.”
„Tak wic nie mo gy cie wie le wi dzie, ani te sy sze, z te -

go co dzia o si na uli cy?”
„Nie, ni cze go, a do cza su kie dy usy sza y my sy re ny, jak

ju mó wi am”. Mia a ma e, pulch ne r ce i Hank wpa try wa si
w nie. Opar te by y nie ru cho mo na jej o nie. Wy gl da y jak red -
niej wiel ko ci ziem nia ki, z tych czer wo nych. Prze gu by za ci -
ni tych pal ców by y oka mi ziem nia ka. Nie wy da wa a si by
zde ner wo wa na czy prze stra szo na, na wet zmar twio na. By a ko -
bie t przy zwy cza jo n do mó wie nia ca ej praw dy, ko bie t któ -
ra ni gdy nie wi dzia a po wo du, e by mó wi ko mu tyl ko po -
o w praw dy. Pew nie w ta ki sam spo sób roz ma wia a z dzie mi
w szko le jak z gli nia rza mi, ksi mi i pre zy den ta mi.

„Sio stro, w ja kiej kla sie sio stra na ucza?” za py ta Hank.
Przez chwi l mil cza a, a po tem po wie dzia a, „Cze mu pan

py ta?”
„Bez po wo du, z czy stej cie ka wo ci.”
„Kla s dru g.”
„Ile lat ma j dzie ci w dru giej kla sie?”
Spoj rza a na Han ka. W jej oczach po ja wi o si py ta nie, któ -

re Hank za uwa y. Chcia a wie dzie, dla cze go py ta o jej pra -
c w szko le, o uczniów.

„Tyl ko py tam, sio stro, nic wi cej.” Po wie dzia to i wie dzia,
e ona wie, e on ka mie. My la o chop cu w wa liz ce, ile
mia lat.

„Dzie ci ma j od sze ciu do omiu lat. To za le y od te go,
jak wie le lub jak ma o wie dzy po sia da dziec ko przed przyj -
ciem do nas. Ma my du o emi gran tów, w tej chwi li, od cza -
su woj ny, gów nie Po la ków. Nie któ rzy z nich nie zna j jed -
nej li te ry al fa be tu, pod czas gdy in ni czy ta j Pie ko Dan te go.” 

„Dzi ki, sio stro,” po wie dzia Hank wsta jc „Nie b dzie my
ju du ej za wra ca go wy tej no cy sio strze, ani ni ko mu tu -
taj, ale gdy by któ ra kol wiek z was co so bie przy po mnia a, b -
dzie my bar dzo wdzicz ni, je li da cie nam zna. Na wet je li
wy da wa si b dzie, e to co ba he go.”

Za kon ni ca po wsta a i po sza za ni mi po scho dach.
„Prze pra szam, sio stro,” ode zwa si Ma rvin od wra ca jc si

w jej stro n, kie dy ju by na do le. „Ale nie usy sza em, jak
si sio stra na zy wa. Mu sz to mie w swo im ra por cie.”

„Oczy wi cie,” od po wie dzia a, „Je stem sio stra Ma ria Fi lo -
me na, od w. Jó ze fa.” cdn.

Cz dru ga „Su it ca se Char lie” zo sta nie opu bli ko wa na
w „l sku” nr 8.



(Opu bli ko wa ne frag men ty to dwa pierw sze roz dzia y wy da -
nej wa nie w Ame ry ce no wej ksi ki Joh na Gu zlow ski pt. „Su -
it ca se Char lie”). 

1 Cubs to dru y ny mod szych skau tów, od po wied nik pol skich
zu chów
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Re dak tor Woj ciech Mszy ca jest en tu -
zja st! wszyst kie go co opa trzo no zna -

kiem fir mo wym ham bur skiej fir my Be -
iers dorf al bo pol skie go PE BE CO, od 1925
ro ku funk cjo nu j! ce go w Ka to wi cach
a po 6 la tach prze nie sio ne go do Po zna nia. 

Uni ka to we zbio ry opa ko wa" by #y pre -
zen to wa ne w sa lach kra kow skie go
Mu zeum Far ma cji i kil ku in nych ga le -
riach. Obok eks po na tów naj star szych,
sprzed 1922 r. po cho dz! cych z Ham bur -
ga, ko lek cjo ner po ka zu je rów nie$ wy twa -
rza ne w Ka to wi cach i w Po zna niu. Dzi%
ju$ po nad &wier& ty si! ca ory gi nal nych
eks po na tów sta no wi swe go ro dza ju za k#a -
do we mi nimu zeum wy ro bów BE IERS -
DORF -PE BE CO a jed no cze %nie ma #!
ga le ri' pa mi! tek dnia po wsze dnie go. 

– Wie le spo %ród nich za nim do mnie tra -
fi #o, przez d#u gie la ta pe# ni #o zu pe# nie in -
ne funk cje u$yt ko we. Pa nie prze cho wy wa -
#y w nich na parst ki, ig#y i spin ki do w#o sów
a pa no wie %rub ki i gwo( dzi ki. 

Pre tek stem do ich publicznej pre zen ta -
cji sta #o si' 90-le cie za #o $e nia ka to wic kiej
wy twór ni ham bur skich spe cy fi ków. Tra -
fi #y do ga blot i na plan sze eks po zy cyj ne
Bi blio te ki )l! skiej.

Ho no ro we miej sce za j' #a pusz ka
po „Ni vei” – Pu drze dla Dzie ci – wy pro -
du ko wa nym w Ka to wi cach. Ko lek cjo ner
wy sta wi# opa ko wa nia po kre mie Ni vea
me ta lo we, szkla ne, ebo ni to we, po cho dz! -
ce z Ka to wic, Po zna nia i Ham bur ga (one
sta no wi! lwi! cz'%& je go zbio rów, jest ich
po nad 100) a tak $e ró$ nych fa so nów
i wiel ko %ci bu te lecz ki: po olej ku orze cho -
wym NI VEA, po wo dzie chi no wej al bo
po Mun dwas ser z Be iers dorf AG Po -
sen, 1939–1944.

Po jem ni ki po kre mie i pu drze wy ró$ -
nia j! si' nie bie sko -bia #! ko lo ry sty k!
a umiesz czo ne na nich na pi sy cha rak te -
ry stycz nym kro jem czcion ki za strze $o nej
dla mar ki „Ni vea”. Ta ki ich wy gl!d,
wraz z na pi sem: „Pi lot” a po tem „Lot nik”
na re wer sie, obo wi! zy wa# od 1925 r.
O ich za war to %ci ko mu ni ku je kar ta pocz -
to wa ja k! fir ma prze sy #a #a do po ten cjal -
nych na byw ców. 

– Na naj star szych opa ko wa niach – mó -
wi red. Mszy ca – lo go Be iers dor fa, czy li
po do bi zna m'$ czy zny w ma ry nar skim
kap tu rze na g#o wie, z pod pi sem PI LOT,
nie po zwa la w!t pi&, $e jest to pi lot -ster -
nik por to wy ma new ru j! cy jed nost ka mi
p#y wa j! cy mi. W nie miec kim „pi lot”
ozna cza pi lo ta sa mo lo to we go, ale te$
ster ni ka wod ne go. To lo go obo wi! zy wa -
#o tak $e w pol skiej li nii Ni vei – ka to wic -
kiej i po zna" skiej – do oko #o 1933 ro ku.
Pó( niej, na pol skich opa ko wa niach Ni vei
za st! pi# go m'$ czy zna w lot ni czej pi lot -
ce i lot ni czych oku la rach, a na pis PI LOT
zmie nio no na – no men omen – LOT NIK. 

Ten no wy, nie bie sko -bia #y de sign Kre -
mu Ni vea po raz pierw szy uj rza# %wia t#o
dzien ne w ka to wic kim za k#a dzie PE BE CO.

– Od 1911 r. opa ko wa nia by #y $ó# te, z se -
ce syj ny mi zdo bie nia mi, a w pio nier skich
re kla mach ko sme ty ków (pla ka ty, re kla my
na omni bu sach, fil my re kla mo we) wy ko -
rzy sty wa no np. wi ze ru nek ko bie ty de li kat -
nej – fem me fra gi le. Po za ko" cze niu I woj -
ny, wraz ze zmia n! du cha epo ki i sty lu
$y cia, po ja wi# si' te$ no wy ide a# ko bie -

ty – wy eman cy po wa nej, ener gicz nej, tro -
ch' ch#o pi' cej w sty lu garçon ne. – To dla
niej m.in. stwo rzo no to pro ste, no wo cze -
sne w sty li sty ce, nie bie sko -bia #e pu de #ecz -
ko, któ re z cza sem, sta #o si' iko n! %wia -
to we go di zaj nu. – za uwa $a red. Mszy ca.

O tym jak daw niej krem Ni vea by# sto -
so wa ny przy oka zji mor skich i s#o necz -
nych k! pie li, a przede wszyst kim w co -
dzien nej pie l' gna cji cia #a, twa rzy,
r!k – za %wiad cza j! sta ro %wiec kie og#o sze -
nia re kla mo we. Na jed nej z ka to wic kich
re klam sprzed 30. ro ku wid nie je pu de# ko
z na pi sem KREM NI VEA, a pod spodem:
DO PIE L* GNO WA NIA TWA RZY
I R+K. To uni kat ka to wic kie go PE BE CO!
Re kla my przy po mi na j!, $e na si oj co wie
i dziad ko wie go li li si' dzi% pra wie zu pe# -
nie za po mnia n! „brzy tew k!”, wcie ra j!c
nie co kre mu Ni vea „na mi nu t' lub dwie
przed na my dle niem”. 

Anon se re kla mo we, al bu my, fol de ry,
wy cin ki pra so we, afi sze, pocz tów ki
(w%ród nich wy j!t ko wej uro dy „)l! skie
Ni ve an ki”), ulot ki, ory gi nal na za baw ka
Ki no Ni vea „Przy go da w le sie” na pa pie -
ro wej ta %mie i in ne ak cy den sy zgro ma dzo -

ne przez red. Mszy c' sk#a da j! si' na bi -
blio te k' ar chi wa liów opo wia da j! cych
o se kre tach to a let ki na szych pra ba bek
i o $y ciu co dzien nym kil ku ostat nich po -
ko le".

Do wy po sa $e nia ka$ dej do mo wej i le -
kar skiej ap tecz ki na le $a #y pla stry me dycz -
ne: Leu ko plast, Po lo nia plast lub Han sa -
plast. Ich wy na laz c! i pro mo to rem by#
Oskar Tro plo witz. Dzi' ki eks po zy cji ka -
to wic kie go ko lek cjo ne ra mo $e my si'
prze ko na& jak wy gl! da #y kil ka dzie si!t lat
te mu i jak je pre zen to wa no. Pu de# ka
po wy god nych w u$y ciu ma te ria #ach
opa trun ko wych tra fi #y do zgrab nej szkla -
nej ga blo ty przy sto so wa nej do prze no sze -
nia i han dlu ob wo( ne go. Oczy wi %cie, jest
opa trzo na fir mo wym zna kiem PE BE -
CO. Ta kie pod r'cz ne „wa li zecz ki” mo$ -
na by #o kie dy% ogl! da& w dro ge riach
i ap te kach pro mu j! cych wy ro by ka to wic -
kie go i po zna" skie go BE IERS DOR FA.
Red. Mszy ca od na laz# j! na ja kiej% gie# -
dzie sta ro ci. Dzi siaj w Pol sce nie pro du -
ku je si' kre mu „Ni vea”. Fa bry ku j! go tyl -
ko w Ham bur gu. 

!

NI VEA 
z przed wo jen nej 
ka to wic kiej fa bry ki

Woj ciech Mszy ca i naj wa! niej szy eks po nat w je go ko lek cji – pu de" ko po kre mie Ni vea z ka to wic kiej
fa bry ki. 

HENRYK,
SZCZEPA-SKI
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Me tro po lie

rz! dz! "wia tem,

a strach rz! dzi

me tro po lia mi (I)

• Snaj per i udr! czo ne mia sta

„W Al -Fal lu d#y by $o strasz nie. W Ar -

-Ra ma di by $o jesz cze go rzej. A w Mie -

"cie As -Sa dra – naj go rzej” – w ten spo -

sób ame ry ka% ski snaj per, Chris Ky le, opi -

sy wa$ isto t& pro wa dze nia dzia $a% wo jen -

nych w Ira ku. Znacz n! cz& "ci! wspo -

mnie% Ky le’a s! w$a "nie opi sy za bez pie -

cza nia, zdo by wa nia, „oczysz cza nia”

i utrzy my wa nia w sfe rze kon tro li irac kich

miast. Wspo mnie nio wa, pe$ na aneg dot

i nie cen zu ral ne go j& zy ka oraz ab so lut nie

nie na uko wa ksi!# ka #o$ nie rza z Tek sa -

su opi su je w grun cie rze czy te sa me zja -

wi ska, któ re ana li zo wa ne s! przez szta -

by spe cja li stów z za kre su woj sko wo "ci,

bez pie cze% stwa, stra te gii i pla no wa nia.

„Wiek XX jest wie kiem miast” – pi sze

Ar tur Ja si% ski. Jak kol wiek, jest to zda -

nie roz po czy na j! ce roz dzia$ pt. „Wspó$ -
cze sne mia sta ja ko ce le ata ków ter ro ry -

stycz nych”. Da ne po twier dza j! za sad no"'
u#y cia te go stwier dze nia, w ci! gu ostat -

nich 20 lat ude rzo no w na st& pu j! ce me -

tro po lie: No wy Jork (1993, 2001), To kio

(1995), Mo skwa (1999, 2000, 2001,

2002, 2003, 2004, 2010), Ma dryt (2004),

Lon dyn (2005), Bom baj (2005, 2006,

2008) oraz Oslo (2011). Ze wspo mnie%
#o$ nie rza oraz ze wspó$ cze snych ana liz

ja sno wy ni ka, #e wspó$ cze "nie znacz -

na cz&"' wal ki zbroj nej pro wa dzo na jest

na te re nach zur ba ni zo wa nych, a mia sta,

zw$asz cza me tro po lie, sta $y si& ce la mi

dzia $a% ter ro ry stycz nych. 

• "mier# bez bron nych

Na po cz!t ku XX wie ku sce na te atru

wo jen ne go prze nio s$a si& z po la bi twy

do prze strze ni mia sta. (mier' na woj nie

prze sta $a by' do me n! za wo du #o$ nie rza,

ale sta $a si& co dzien no "ci! cy wi lów.

Cho' pod r&cz ni ki z dzie dzi ny woj sko wo -

"ci ca $y czas sto su j! roz ró# nie nie na oso -

by cy wil ne i #o$ nie rzy, to sta ty sty ki

w spo sób nie ub$a ga ny po ka zu j!, #e 74%

ofiar kon flik tów zbroj nych to cy wi le, in -

nym wska) ni kiem przy ta cza nym na der

cz& sto jest licz ba zbu rzo nych, znisz -

czo nych, zbom bar do wa nych miast.

W pra cach na uko wych po "wi& co nych

kon flik tom zbroj nym, woj nom i woj nom

do mo wym w spo sób jed no znacz ny pod -

kre "la si&, i# we wspó$ cze snych woj nach

gi n! przede wszyst kim cy wi le, wal ki

prze no sz! si& do naj wi&k szych sku pisk

ludz kich – czy li miast, a wo bec bra ku ja -

sno wy ty czo nych li nii fron tu to w$a "nie

o kon tro le nad po szcze gól ny mi mia sta -

mi to cz! si& naj bar dziej za ci& te wal ki. 

• Clau se witz i woj na

Nie wie le jest zja wisk, któ re tak bar dzo

jak woj na na ru sza j! nie tyl ko in te gral no"'
te ry to rial n!, po czu cie bez pie cze% stwa, ale

przede wszyst kim struk tu ry spo $ecz -

ne – nor ma tyw ne, struk tu ry w$a dzy, to# -
sa mo"'. Kon flik ty zbroj ne za bu rza j!
pro ce sy so cja li za cji, iden ty fi ka cji, ude rza -

j! w pod sta wy spo $ecz ne go $a du. Woj na to

zja wi sko, któ re wzbu rza spo $e cze% stwo

i ca$ ko wi cie je prze ista cza, od ci na j!c si&
strasz li wym kon tra stem od spo koj ne go to -

ku cza su po ko ju. Twór ca pierw sze go, „no -

wo cze sne go” pod r&cz ni ka sztu ki wo -

jen nej, Carl von Clau se witz, za zna czy$
wy ra) nie, i# woj na jest ak tem sto sun ków

po mi& dzy lud) mi. B& d!c zja wi skiem

spo $ecz nym sta je si& woj na do me n! so -

cjo lo gów. Woj na, czy atak ter ro ry stycz -

ny na ru sza j! tkan k& spo $e cze% stwa tak do -

tkli wie, jak na ru sza tkan k& mia sta – bu -

dyn ki, gma chy, za byt ki, tym sa mym

mo #e sta' si& przed mio tem re flek sji so -

cjo lo gii mia sta i ar chi tek tu ry.

• Mistrz nie miec kiej so cjo lo gii
i mia sto

Ana li zy fe no me nu mia sta i miej sko "ci

prze pro wa dzo ne przez nie miec kie go so -

cjo lo gia Ma xa We be ra da $y pod sta wy

no wo cze snej so cjo lo gii mia sta. We ber

do ko na$ po rów naw czej ana li zy hi sto rycz -

nych for ma cji miej skich, co do pro wa dzi -

$o do m.in. stwo rze nia tzw. ty pów

ide al nych eu ro pej skie go mia sta "re dnio -

wiecz ne go i mia sta for ma cji azja tyc kiej.

Ana li zu j!c nie zb&d ne de ter mi nan ty miej -

sko "ci We ber za zna czy$ do bit nie, i# […]

Aby sta no wi' wspól no t&, lud no"' aglo me -

ra cji miej skiej mu si trud ni' si& w prze wa -

dze za j& cia mi po za rol ni czy mi i po sia -

da', co na st& pu je: 1) for ty fi ka cje; 2) ry -

nek; 3) w$a sny s!d z przy naj mniej

cz& "cio wo od r&b nym pra wem; 4) sto wa -

rzy sze nia oraz 5) przy naj mniej cz& "cio w!
au to no mi& i w$a dze wy bie ra ne z udzia $em

oby wa te li”. Co istot ne, na pierw szym

miej scu We ber wy mie ni$ for ty fi ka cje,

pod kre "la j!c tym sa mym wa g& obron nych

i ochron nych funk cji mia sta. Przez set ki

lat for ty fi ka cje, za my ka ne na noc bra my

i mu ry miej skie by $y gwa ran cj! bez pie -

cze% stwa miesz czan i ich co dzien no "ci oraz

in te re sów. Umac nia ne, mo der ni zo wa ne

sta no wi $y wzgl&d n! gwa ran cj& spo koj ne -

go by tu miesz ka% ców. Rze mio s$o wo jen -

ne jed nak ewo lu owa $o, roz wój mo# li -
wo "ci ar ty le rii spo wo do wa$ ko niecz no"'
bu do wy bar dziej ni# mu ry miej skie za -

awan so wa nych prze szkód – sza% ców

ziem nych, twierdz, for ty fi ka cji. 

• Mia sto i ter ror

Obron na funk cja mia sta stra ci na zna -

cze niu do pie ro w erze no wo #yt nej. Gdy#
na prze $o mie XIX i XX w., na sku tek roz -

wo ju tech ni ki uzbro je nia, zo sta je ro ze rwa -

ny trwa j! cy od ty si& cy lat ci! g$y ob wód

umoc nie% wo kó$ mia sta. Miej sce twier -

dzy zaj mu je szkie le to wy pier "cie% lu) no

roz rzu co nych bun krów. Gdy nie ma

ogra ni cza j! cych mu rów i for ty fi ka cji, pro -

ce sy urba ni za cyj ne na bie ra j! tem pa i mo -

cy. Dal szy roz wój tech nik wo jen -

nych – wpro wa dze nie lot nic twa, da le ko -

si&# nych dzia$, bro ni ra kie to wej spo wo -

do wa$ prze su ni& cie li nii obro ny na li nie

gra nic kra ju. Po rz!d ku w mia stach strze -

g$y wy spe cja li zo wa ne s$u# by, a za da nia

ar mii kon cen tro wa $y si& na mi li tar nej

obro nie te ry to rium pa% stwa, jak kol wiek

re ali zo wa nej z da la od te re nów zur ba ni -

zo wa nych. W cza sie II woj ny "wia to wej

mia sta zno wu sta $y si& stra te gicz ny mi ce -

la mi mi li tar ny mi, wal cz! ce si $y po s$u gi -

wa $y si& ter ro rem i bru tal n! si $!, by za -

stra sza', kon tro lo wa', wy nisz cza' lud -

no"' cy wil n!, b!d) te# bom bar do wa'
i me to dycz nie nisz czy' mia sta, a ci! g$e
bom bar do wa nia cen trów prze my s$o wych

i osie dli ro bot ni czych do pro wa dzi $y
do te go, #e za ni k$o roz ró# nie nie na wal -

cz! cych i cy wi li, a prze moc mi li tar -

na zo sta $a "wia do mie skie ro wa na prze ciw

lud no "ci cy wil nej. Po wo jen ny opty mizm,

i szyb ki wzrost go spo dar czy przy niós$ ze

so b! roz bu do w& przed mie"'. I cho' zim -

na woj na przy nio s$a ze so b! udo sko na -

le nie bro ni ato mo wej i "rod ków jej prze -

no sze nia, nie za trzy ma $o to pro ce su roz -

ra sta nia si& miast i mi gra cji lud no "ci ze

wsi do miast. Roz le gle, g& sto za lud nio -

ne, za t$o czo ne mia sta s! dzi" ide al nym ce -

lem dla ter ro ry stów, ale tak #e are n! po -

ty czek wal cz! cych stron. 

Fe lie ton na pi sa ny we wspó! pra cy
z dr Ka ro li n" Woj ta sik

z In sty tu tu So cjo lo gii
Uni wer sy te tu #l" skie go
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Katowice 
za Pohlmanna (I)

Nafo te lu oj ca mia sta za siad!
w 1903. Je go ga bi net mie "ci! si#

w ra tu szu, na ro gu Ryn ku i Pocz to wej.
Mia! 37 lat gdy przy by! do Ka to wic
i wraz z $o n% Ma ri% za miesz ka! w no -
wej, nie ca !e trzy la ta wcze "niej wy bu -
do wa nej wil li Da me go przy So kol -
skiej 8. No si! mod ny, krót ko
przy strzy $o ny w%s. By! m#$ czy zn%

zde cy do wa nym i pew nym sie bie. Zo -
sta! tu prze nie sio ny z rz% dzo ne go przez
Niem ców Po zna nia, gdzie prze wod ni -
czy! Ra dzie Mia sta. Po przed nio urz#d -
ni cze szli fy zdo by wa! we Frank fur cie
nad Me nem. To je dy ny w"ród ka to wic -
kich pro mi nen tów, uro dzo ny nad Wi s!%
(w Gru dzi% dzu). Po stu diach praw ni -
czych roz po cz# tych we Fry bur gu Bry -

HENRYK 
SZCZEPA&SKI

Nie ist nie j! ca ju" wie "a Bi smarc ka w par ku miej skim (Bry nów, park Ko #ciusz ki). Od 1923 do 1933  r. wie -

"a wi do ko wa.

Pru sko -ka ise row skie Ka to wi ce mia !y tyl ko dwu sze fów ma gi -
stra tu z ty tu !em nad bur mi strza. Chro no lo gicz nie pierw szym
by! dr Au gust Schne ider, a dru gim i ostat nim – dr Ale xan der
Po hl mann.

zgo wij skim (opo dal fran cu skiej gra ni -
cy), po tem kon ty nu owa nych we Wro -
c!a wiu i Lip sku, a uko' czo nych w Ber -
li nie pra co wa! w ad mi ni stra cji
pa' stwo wej. Po li tycz nie zwi% za! si# z li -
be ra !a mi; naj pierw z Wol no my"l n%
Par ti% Lu do w%, a od 1918., z po pu lar -
n% w"ród bur $u azji i drob no miesz -
cza' stwa – Nie miec k% Par ti% De mo kra -
tycz n%. Ka rie r# par la men tar n% roz po cz%!
w ro ku 1912 ja ko po se! pro win cjo nal -
ne go Land ta gu. W la tach woj ny o (l%sk
do 1921 za sia da! w !a wach we imar skie -
go zgro ma dze nia na ro do we go. Po tem,
wraz z os!a wio nym Ot to Hörsin giem,
krwa wym ka tem pol skich (l% za ków, ja -
ko man da ta riusz ka to wic kich Niem ców,
od 1920 do 1922, by! po s!em do ber li' -
skie go Re ich sta gu. 

Pierw sz% uro czy sto "ci% ce le bro wa -
n% w Ka to wi cach przez Po hl man -
na by !o od da nie do u$yt ku wie $y Bi -
smarc ka na Ka mion ce Ka tow skiej
przez Niem ców na zy wa nej Be ate berg.
Od by !a si# pod ko niec sierp nia 1903.
Oj ciec mia sta wy g!o si! pa trio tycz ne
prze mó wie nie, du chow ni trzech Ko -
"cio !ów od mó wi li pa cie rze, a zgod ny
chór re ki nów miej sco wej fi nan sje ry
i ma gna te rii od "pie wa! grom kie
„Deutsch land, Deutsch land über al les”.
Bur mistrz na ci sn%! gu zik iskrow ni -
ka. Na szczy cie mo nu men tal nej, ka -
mien nej po chod ni eks plo do wa! po -
t#$ ny, ben zo lo wy s!up ognia. P!o n%!
w ho! dzie $e la zne mu kanc le rzo wi i ku
czci krzy $ac kie go wo dza mi strza Ulri -
cha von Jun gin gen, w 1410. pod Grun -
wal dem, pod st#p nie za mor do wa ne go
przez pol sko -li tew skich bar ba rzy' -
ców. Tych sa mych, któ rych w Kra ko -
wie, w 7 lat po tem, wraz z po s% giem
Ja gie! !y, „Pra oj com na chwa !# – bra -
ciom na otu ch#”, Po la cy uwiecz ni li
na po mni ku opo dal Bar ba ka nu.
Po oko li cy roz nio s!a si# wo' ety li ny.
Da my si# ga !y po chu s tecz ki. Ocie ra -
!y no sy i oczy mo kre od !ez… 

Po hl mann by! wo ju j% cym na cjo na li st%,
zwo len ni kiem twar de go kur su w po li ty -
ce na ro do wo "cio wej, pro win cjo nal n%
ma rio net k% bez kry tycz nie na "la du j% c%
Wil hel ma II, co bez ogró dek wy po mi na li
mu nie miec cy so cja li "ci. W 1907 pod -
czas in au gu ra cji pierw sze go se zo nu ar -
ty stycz ne go w no wym gma chu te atru
z trom ta drac k% aro gan cj% za pew nia!,
$e b# dzie to: „Bol l werk ge gen das fe in -
dli che Po len tum” „ba stion prze ciw pol -
sz czy) nie”. Od 1912. gdy urba ni "ci
i rad ni miej scy ze wzgl# dów prak tycz -
nych do ma ga li si# w!% cze nia w ob r#b
mia sta pe ry fe ryj ne go Bry no wa, Za !# $a
Za wo dzia, Bo gu cic, D# bu – tor pe do wa!
ten po stu lat stra sz%c Po la ka mi, któ rzy
po wej "ciu do miej skie go sa mo rz% du na -
tych miast zdo mi nu j% Niem ców. Chwy -
tli wy slo gan „spar ta ki sti sche und po lni -
sche Ele men te” (ko mu ni stycz ny i pol ski
ele ment) kol por to wa ny przez pru sk%
pra s# i taj nych agen tów wzbu dza! po -
strach w"ród miesz ka' ców nad gra nicz -
ne go (l% ska.
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W grud niu 1919, w kon se kwen cji

krwa wych za mie szek pierw sze go po -

wsta nia !l" za ków, na po sie dze niu no wej

ra dy miej skiej z#o $y# re zy gna cj% ze sta -

no wi ska nad bur mi strza. W stycz -

niu 1920., gdy za no si #o si% na ko lej n" in -

su rek cj%, tak jak wi%k szo&' nie miec kich

no ta bli z ka to wic kie go &wiecz ni ka w#a -

dzy opu &ci# Ra tusz. Prze niós# si% nad (a -

b%. Tam, w os#a wio nym Mag de bur gu

cze ka #o na nie go sta no wi sko sze fa re jen -

cji Sak so nii. 

Nie by #o go w Ka to wi cach, ani

w dniach wy co fy wa nia Re ich sweh ry ze

!l" ska, Ani pod czas przej mo wa nia mia -

sta pod kon tro l% Mi% dzy so jusz ni czej

Ko mi sji Rz" dz" cej i Ple bi scy to wej ani

te$ pod czas ofi cjal ne go prze ka za nia

pol skiej ad mi ni stra cji pa) stwo wej. 

Je go za st%p c" z ty tu #em dru gie go

bur mi strza by# Paul Neu ge bau er a po je -

go &mier ci w 1915. – w la tach I woj ny

&wia to wej, po wsta) &l" skich i Ple bi scy -

tu – za st% po wa# ich Ed mund Leu. 

Z Ca ru so,
mu zy k! Wscho du w tle

M
a gi strat roz ta cza# pro tek to rat

nad dzia #al no &ci" dwu nie miec kich

czy tel ni lu do wych za #o $o nych w 1897

i 1910. Wi%k sze zgro ma dze nia ha ka ty -

stów oraz nie miec kie go to wa rzy stwa

gim na stycz ne go za #o $o ne go przez

Grund man na i Holt ze go ce le bro wa no

w te atrze miej skim. Ze bra nia par tyj ne

i to wa rzy skie, tra dy cyj nie jak w po przed -

nim stu le ciu od by wa #y si% w sa lach re -

stau ra cyj nych. Na ogó# nie bra ko wa #o
tam pra sy i in nych roz ry wek kul tu ral -

nych. Naj cz% &ciej gry wa no w kar ty,

sza chy i bi lard. Mniej lub bar dziej eks -

klu zyw ne knajp ki, cu kier nie, ka wiar nie

i pi wiar nie ofe ro wa #y do dat ko we nie spo -

dzian ki. 

Ho tel „Deut scher Ka iser”, znaj du j" -
cy si% przy wje* dzie do mia sta w na ro$ -
nym do mu przy War szaw skiej 69, na le -

$" cym do Flo ry i Bru no na Wen dri ne rów,

na par kie cie swo jej re stau ra cji or ga ni zo -

wa# za j% cia Kó# ka Ta necz ne go „Terp sy -

cho ra”. Je go cz#on ko wie gu sto wa li

w ta) cu ar ty stycz nym, ba le to wym i to -

wa rzy skim. Stam t"d re kru to wa li si%
for dan se rzy i for dan ser ki ob s#u gu j" cy ba -

le i dan cin gi w eks klu zyw nych lo ka lach

Ka to wic. 

W 1913 na ro gu dzi siej szej Mie l%c -

kie go i Ma riac kiej, w ele ganc kiej ka -

wiar ni „Ka iser -Ca fe”, któ rej w#a &ci cie -

lem by# Adolf Ste in hardt od by wa #y
si% nie zwy k#e kon cer ty i re ci ta le.

Przed ma je sta tycz n" tu b" pa te fo nu od -

twa rza j" ce go pie &ni w wy ko na niu s#aw -

ne go te no ra En ri co Ca ru so oraz in nych

gwiazd ów cze snej sze la ko wo -ebo ni to -

wej p#y to te ki, za sia da li ama to rzy czar -

nej, &wie $o pa lo nej ka wy, cia stek i do -

brej mu zy ki.

Z re stau ra cji Ry szar da Mat ter ny,

przy 3 Ma ja 29, vis a vis gim na zjum dla

dziew cz"t, do bie ga #y d*wi% ki mu zy ki

Da le kie go Wscho du. Tu taj spo ty ka li si%
cy trzy &ci. Prze wod ni czy# im Ri chold Fri -

seur. Gra li na eg zo tycz nych in stru men -

tach po dob nych do lut ni wy po sa $o -

nych w kil ka dzie si"t strun po skr% ca nych

z je dwab nych ni tek. Kl% ka li na pod #o -

dze i po chy la j"c si% nad in stru men tem,

pal cem lub plek tro nem de li kat nie po tr" -
ca li stru ny wy do by wa j"c z nie go me lo -

die sk#a nia j" ce do za du my. Do ulu bio -

nych na le $a #a Kao shan liu shui czy li

„Wy so ka gó ra i nie usta j" cy wiatr”. 

Pierw sze
ki ne ma to gra fy

N
ie s#y cha n" sen sa cj% w Ka to wi cach

i na ca #ym !l" sku wzbu dza #y po ka -

zy mu to sko po we czy li pre zen ta cje ru -

cho mych ob ra zów. Naj star sze zor ga ni -

zo wa no w 1904. pod wy so ki mi,

woj sko wy mi na mio ta mi na pla cu An -

drze ja. By #y za po wie dzi" praw dzi we go

ki na. Pa tro no wa #a im Li ga Mor ska

a oso bi &cie taj ny rad ca gór ni czy in$. Gu -

staw Wil li ger. To on ja ko pierw szy

na te re nie ce sar stwa wil hel mi) skie go

zor ga ni zo wa# se ri% po ka zów mu to sko -

po wych uka zu j" cych pra c% i m% stwo nie -

miec kich ma ry na rzy. W Ka to wi cach

ma gicz ne ob ra zy z ge sty ku lu j" cy mi

i u&mie cha j" cy mi si% lud* mi p#y n" cy mi

na wiel kich okr% tach obej rza #o 24 ty si" -
ce osób. Pó* niej po dob ne im pre zy od -

by #y si% w Gda) sku i Po zna niu. W su -

mie zgro ma dzi #y 32 ty si" ce wi dzów.

W mie &cie wte dy jesz cze nie by #o ki -

na z pro jek to rem, wi dow ni" i wiel kim

ekra nem. 

Dwa pierw sze ki ne ma to gra fy za in sta -

lo wa no wio sn" 1907.; w ofi cy nie do mu

przy War szaw skiej 10 „Ki no ma to graph”

Ju liu sza Ede ri cha, na zy wa ny te$ „Welt

The ater” i przy 3 Ma ja 11 „Grand Ki -

no ma to graph”. Do pie ro one zo sta #y
wy po sa $o ne w apa ra ty umo$ li wia j" ce

ekra no w" pro jek cj% ru cho mych ob ra -

zów. Dzia #o si% to w 14 lat po tym jak

bra cia Lu mière, w pod zie miach pa ry -

skiej Grand Café po ka za li pierw sze

no wo cze &nie zmon to wa ne i wy &wie tla -

ne: „Wyj &cie ro bot ni ków z fa bry ki”,

„Wjazd po ci" gu na dwo rzec” no i hu -

mo ry stycz ne go „Po le wa cza ob la ne go”.

Przy pa d#y do gu stu rów nie$ ka to wic kiej

pu blicz no &ci; za &mie wa #a si% do #ez

okla sku j"c ak to rów, re $y se ra i ta pe ra

mu zy ku j" ce go pod czas pro jek cji. 

Naj star sze &l" skie ki no z praw dzi we -

go zda rze nia po wsta #o w pi%' lat po in -

au gu ra cji po ka zów mu to sko po wych. By -

#o nim „Co los seum” przy 3 Ma ja 7

otwar te przed Bo $ym Na ro dze niem 1909.

Przed je go ma gicz nym ale wci"$ jesz cze

nie mym ekra nem za sia da #o 400 wi dzów.

By #o to me dium o naj wi%k szej si le od -

dzia #y wa nia ch%t nie wy ko rzy sty wa ne

dla ce lów wiel ko mo car stwo wej pro pa -

gan dy Ho hen zol ler nów. Glo ry fi ko wa #o
ce sa rza, je go dwór, mi ni strów, po t% g%
Rze szy, jej ar mi% i flo t%.

Naj wi%k sz" wi dow ni", a$ dla 1000 en -

tu zja stów fil mo wych opo wie &ci dys -

po no wa# „Kam mer -licht spie le” Mar ti -

na Ti chau era i Ber tol da Koch man na,

wy bu do wa ny na par ce li przy le g#ej

do dwor ca ko le jo we go. Do sko na le wi -

docz ny z okien po ci" gów prze je$ d$a j" -
cych po bli skim wia duk tem sta# si% wi -

zy tów k" mia sta. Pre mie ro we se an se

za pre zen to wa# w stycz niu 1913. Do na -

szych cza sów prze trwa# ja ko ki no „Rial -

to”. Prócz am fi te atru pu blicz no&' mia -

#a do wy bo ru tak $e miej sca na bal ko nach

a po nad to re stau ra cj% z ob s#u g" mó wi" -
c" po pol sku, wi niar ni% i pi wiar ni%.
W s" siedz twie bu dyn ku od by wa #y si% se -

an se ple ne ro we. 

Przy Sta ro miej skiej 17, od 1909.

na se an se X Mu zy za pra sza #o „Apol lo”.

Ja ko atrak cja wzbo ga ca #o ofer t% re stau -

ra cji i ka ba re tu. W dwa la ta pó* niej,

na s" sied niej uli cy Mie l%c kie go fil my

gra #o te$ ki no „Pa last”. Mia #o 350

miejsc i 3 te atry &wietl ne, a od dwor ca

ko lei gór no &l" skiej dzie li #o je tyl ko kil -

ka dzie si"t me trów. W d#u gich ko lej kach

przed ka sa mi bi le to wy mi sta wa li przy -

by sze z od le g#ych za k"t ków !l" ska

a na wet z Za g#% bia D" brow skie go. 

Te atr Miej ski
– tu b! pro pa gan do w! Po hl man na

W
1907 na st" pi #o uro czy ste otwar cie

Te atru Miej skie go – naj wa$ niej -

szej i jed nej z nie licz nych in we sty cji za -

ko) czo nych za ma gi stra tu ry Po hl man -

na. Za twier dze nie pro jek tu i sto sow ne

uchwa #y ra dy miej skiej zo sta #y pod j% te
jesz cze w cza sach nad bur mi strza Schne -

ide ra. Po hl mann trak to wa# bu do w%
po oj cow sku – jak oczko w g#o wie. No -

Ale xan der Po hl mann. Zdj! cie po cho dzi z: „100
Jah re Stadt Kat to witz 1865-1965. Ein Ju bi -
laums – imd Ge denk buch von W. Ma jow ski”, Sal -
zgit ter -Bad 1965. 
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wy przy by tek kul tu ry, ze swo j! 800-oso -
bo w! wi dow ni! nie zdy stan so wa" jed nak
czyn ne go od 1900 cho rzow skie go te atru
hra bie go Re de na, dys po nu j! ce go za ple -
czem ho te lo wo -re stau ra cyj nym i au dy -
to rium na po nad 1000 miejsc. Nie uczy -
ni" z Ka to wic kul tu ral nej sto li cy Gór ne go
#l! ska. Ka to wi cza nie wo le li po je cha$
do „Re de na” al bo pój%$ do miej sco we -
go ki na. 

W tym wy %ci gu Ka to wi ce po zo sta "y
w ty le za By to miem i Gli wi ca mi. Sce -
na miej ska mu sia "a si& za do wo li$ pierw -
sze' stwem tu( przed sa la mi te atral ny mi
daw ne go ho te lu „De Prus se” oraz Ha li
Rze szy. O ro li naj wi&k szej nie miec kiej
am bo ny pro pa gan do wej, ja k! %wi! ty ni
Mel po me ny Po hl mann wy zna czy" w (y -
ciu kul tu ral nym Ka to wic, pi sa "em
na wst& pie.

Od po cz!t ku XX wie ku przy obec nej
uli cy Wo je wódz kiej 21 przyj mo wa" go -
%ci ho tel „Ger ma nia”. Na le (a" do ka to -
wic kich kup ców i prze my s"ow ców
– Czwi klit ze rów. Je go szyld przy po mi -
na" wi nie t& ber li' skie go ty go dni ka, na -
czel ne go or ga nu „Zen trum spar tei”.
Wcze %niej no si" na zw& „Hol tay Ho tel”.
W okre sie mi& dzy wo jen nym w daw nej
„Ger ma nii” po miesz ki wa li re dak to rzy ty -
go dni ka „Das Fre ie Wort”, kon spi ra cyj -
nie dru ko wa ne go na prze ciw ko pod 20
u Mak sy mi lia na Chmur kow skie go, gdzie
po wie la no te( nie le gal ne wy daw nic twa
nie miec kich ko mu ni stów.

Pod nu me rem 1 tej uli cy od po cz!t ku
stu le cia funk cjo no wa" Deut sches Haus,
z re stau ra cj! i dan cin ga mi, pod czas
któ rych tan ce rze wi ro wa li w ryt mie
wci!( mod ne go wal ca. W pro gra mie roz -
ryw ko wym pl! sa "y strip ti ser ki al bo, tak
jak w 1911., swo je ga ba ry ty pre zen to wa"
ro syj ski wiel ko lud li cz! cy 268 cm wzro -
stu. Wraz z przy byt ka mi in nych nie ko -
niecz nie apol li' skich Muz przy s! sied -
nich uli cach, oko li ca ucho dzi "a wte dy
za stre f& noc nych i to wa rzy skich uciech.
Przy %w. Ja na spo ty ka li si& bra cia szla -
ra fo wie, wy szy dza j! cy i o%mie sza j! cy
wszyst ko co w tam tych cza sach pach nia -

"o sztam p!, ry tu a"em i for ma li zmem,
a szcze gól nie kon wen cjo nal ne i na pu szo -
ne ce re mo nia "y far ma zo nów, któ rym
wte dy w ich %wi! ty ni przy Te atral nej 2,
prze wod ni czy" no wy mistrz – dr Georg
Hof f mann, dy rek tor tu tej sze go gim na -
zjum. Kpi li so bie tak (e z ide owej gor -
li wo %ci pol skich pa trio tów, przez ja ki%
czas swo je sto wa rzy sze nie alu zyj nie
na zy wa j!c „Por ta Po lo nia”.

Ru basz nym i nie wy bred nym za ba -
wom na pe" nym lu zie od da wa li si&
cz"on ko wie klu bu Cha ri va ri. Pa ro dio -
wa li sa lo no we i kon cer to we po pi sy
mu zycz ne. Naj ch&t niej tra we sto wa li
sm&t ne so na ty, se re na dy i nok tur ny. Li -
rycz ne „Eine kle ine Na cht mu sik”,
do znu dze nia wy gry wa ne pod czas ka -
na po wych przy j&$ bur (u jów i fi li -
strów, im pro wi zo wa li na garn kach
i pa tel niach po ma ga j!c so bie bla sza -
n! "y( k! al bo w mia r& mo( li wo %ci naj -
wi&k szy mi po kryw ka mi. Pu blicz no%$
akom pa nio wa "a po ry ku j!c, kwi l!c
b!d) tu pi!c no ga mi. Nie trze ba by "o
wy chy la$ kil ku du (ych ku fli pi wa
aby po czu$ jak „ko ci dr! we" bie”. Niem -
cy ten ro dzaj sa mo po czu cia na zy wa -
li kat zen jam mer.

Na to miast w dwu do stoj nych to wa -
rzy stwach %pie wa czych sku pia "o si&
"!cz nie po nad 140 nie miec kich wo ka -
li stów. #ro do wi sko we or ga ni za cje mie -
li stra (a cy, kon struk to rzy ma szyn, pro -
du cen ci wy ro bów me ta lo wych,
zwi!z kow cy ró( nych bran( i wy zna',
a fi lie ogól no kra jo wych: Li ga Mor ska
i Li ga Ko lo nial na.

Jak w ka lej do sko pie

Wkil ka lat pó) niej ra da miej ska
sk"a da "a si& z 42 rad nych, w%ród

któ rych – jak pod kre %la "y ofi cjal ne nie -
miec kie in for ma to ry – nie by "o (ad ne -
go Po la ka. Od 1913. prze wod ni czy" jej
Hu go Grünfeld, (y dow ski przed si& bior -
ca i mistrz bu dow la ny. Re pre zen to wa -

"a Ka to wi ce li cz! ce ju( oko "o 42 ty si! -
ce miesz ka' ców. Po nad 6 ty si& cy spo -
%ród nich za swój j& zyk oj czy sty uzna -
wa "o pol ski, pó" to ra ty si! ca pol ski
i nie miec ki a wy "!cz nie nie miec ki pra -
wie 37 ty si& cy. Oko "o 150 osób de kla -
ro wa "o in ne j& zy ki. Miesz ka' ców po s"u -
gu j! cych si& j& zy kiem nie miec kim by "o
sze %cio krot nie wi& cej. 

Ina czej uk"a da "y si& pro por cje ze
wzgl& du na wy zna nie. By "o to mia sto
zde cy do wa nie ka to lic kie. Do Ko %cio "a
rzym skie go na le (a "o bli sko 33 ty si! ce
wy znaw ców, do ewan ge lic kie go za le d -
wie dzie wi&$ ty si& cy. W sy na go dze
mo dli "o si& oko "o trzy ty si! ce wier -
nych, a we wspól no tach sta ro ka to lic kiej
i bap ty stycz nej – nie spe" na 200 osób. 

Jesz cze ina czej ka to wi cza nie po dzie -
li li si& pod czas wy bo rów do Re ich sta gu
w 1912. O ich sym pa tiach po li tycz nych
wie le mó wi! wy ni ki g"o so wa nia. Fa wo -
ry tem oka za" si& 36-let ni Jó zef Bi nisz kie -
wicz, pol ski szewc i re stau ra tor, wy daw -
ca i pu bli cy sta „Ga ze ty Ro bot ni czej”
a tak (e d"u go let ni ak ty wi sta Pol skiej Par -
tii So cja li stycz nej Za bo ru Pru skie go
(PPS ZP). Ich g"ów ny prze ciw nik ad wo -
kat Hu go Sachs, któ re go dzie ci by "y wnu -
ka mi dr. Ri char da Holt ze go i pra wnu ka -
mi Wil hel ma Grund man na, mistrz
fi lo ce sar skiej lo (y ma so' skiej „zum
Licht im Osten”, re pre zen tu j! cy szo wi -
ni stycz ny Ost mar kve re in i kil ka in nych
ha ka ty stycz nie zo rien to wa nych or ga ni -
za cji, otrzy ma" po par cie za le d wie dwu ty -
si& cy wy bor ców. Pó" to ra ty si! ca elek to -
rów od da "o g"o sy na umiar ko wa n!,
ka to lic k! par ti& „Cen trum” re pre zen to -
wa n! przez s& dzie go, Her ma na Göbe la
a nie co wi& cej po nad ty si!c na in(. Gu -
sta wa Wil li ge ra, pu pi la prze my s"ow -
ców gór ni czo -hut ni czych, ma gna te rii
wiel ko prze my s"o wej i Li be ral nej Par tii
Rze szy. 

Wte dy, nie po raz pierw szy, ka to wi -
cza nie jed no znacz nie wy ra zi li nie uf no%$
wo bec kon ser wa tyw no -na cjo na li stycz -
ne go es ta bli sh men tu szer mu j! ce go ha -
s"a mi dys kry mi na cji na ro do wo %cio -
wej. Po raz dru gi, im po nu j! ce, bar dziej
ma so we lob by wy bor cze, tym ra zem
okr& gu za brza' sko -ka to wic kie go jesz -
cze raz i do bit niej opo wie dzia "o si&
za pol ski mi po s"a mi w trak cie wy bo rów
%ci s"ych. W „do gryw ce” – wy "!cz nie
po mi& dzy pol ski mi kan dy da ta mi – So -
si' ski uzy sku j!c po par cie pra wie 19 ty -
si& cy wy bor ców zdy stan so wa" Bi nisz -
kie wi cza z nie ca "y mi 13 ty si! ca mi.
Ru n& "a zmur sza "a po li tycz na kon cep -
cja Grund man na, Holt ze go, Sach sa
i Po hl man na – se pa ru j! ca Po la ków
i eli mi nu j! ca ich na obrze (a (y cia pu -
blicz ne go.

U pro gu wiel kiej woj ny %wia to wej na -
zy wa nej te( eu ro pej sk! woj n! o wol no%$
na ro dów 40-ty si&cz n! spo "ecz no%$ Ka -
to wic w Re ich sta gu re pre zen to wa" Po -
lak Woj ciech So si' ski, w pru skim Land -
ta gu w imie niu ka to wi czan prze ma wia"
in spek tor gór ni czy Mu scha lik, rad ny
miej ski. Ki no te atr przy uli cy Wo je wódz kiej, 1923.
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S!o wia" skie ko rze nie

Mia sto przy ci! ga "o pol skich kup -
ców, drob nych wy twór ców, le ka -

rzy, ad wo ka tów i ar ty stów. W 1904.
po stu diach w Pa ry #u, Rzy mie, Wied niu 
i Mo na chium w Ka to wi cach, przy Ma -
riac kiej 4 za miesz ka" ma larz, rze$ biarz
i me da lier Jan Wy soc ki, z uro dze nia my -
s"o wi cza nin. Za "o #y" tu taj pry wat n!
szko "% sztuk pi%k nych. Kur sy ry sun -
ków pro wa dzi" w pol skich gim na zjach
w So snow cu i By to miu. Na wy sta wach
w Mo na chium i Pa ry #u je go kunsz tow -
ne nu mi zma ty wy so ko oce nia li eu ro pej -
scy kry ty cy sztu ki, ko ne se rzy i hob bi &ci. 

Wy so k! oce n% miesz ka' ców zy ska "y
us"u gi pol skich me dy ków. Le czy li tu wy -
star cza j! co d"u go aby zy ska( za ufa nie,
wdzi%cz no&( i po pu lar no&( w&ród pa cjen -
tów; sta #em i do &wiad cze niem wy ró# nia li
si%: pe dia tra dr )mierz chal ski i den ty sta
dr Oku licz. Do naj bar dziej zna nych na -
le #a "y ga bi ne ty: la ryn go lo gicz ny dr. Il -
de fon sa Miecz ni kie wi cza – 3 Ma ja 5,
cho rób ko bie cych dr. An drze ja Mie l%c -
kie go – War szaw ska 8, oku li stycz ny dr.
Ka zi mie rza Trze bia tow skie go – Sta ro -
miej ska 8; den ty stycz ny dr. Sta ni s"a wa
Ro #a no wi cza – War szaw ska 5. 

Licz n! klien te l% mia "a Kan ce la ria ad -
wo kac ka dr. Zyg mun ta Sey dy otwar ta
w 1903. Naj pierw mie &ci "a si% przy S"o -
wac kie go 16, a po tem przy Ma tej ki 5.
Za s"y n!" z p"o mien nych prze mó wie'
na wie cach po li tycz nych, pod czas któ -

rych wy st% po wa" w obro nie praw oby -
wa tel skich Po la ków i ostro kry ty ko wa"
dys kry mi na cyj n! po li ty k% kaj ze row -
skich Nie miec. By" so l! w oku Po hl man -
na, pru skich s% dziów i pro ku ra to rów, któ -
rzy na kil ka ty go dni za mkn% li go
w wi% zie niu. 

Prócz pol sko j% zycz nych ro bot ni ków
i w"o &cian, w Ka to wi cach miesz ka j! cych
od po ko le', do pra cy gar n% "o si% set ki
pol skich ga star be ite rów emi gru j! cych
z te re nów za bra nych Pol sce przez Au -
stri% i Ro sj%. 

Przy g"ów nych uli cach )ród mie &cia
ulo ko wa "y si% skle py, warsz ta ty rze mie&l -
ni cze, ban ki i kan ce la rie ad wo kac kie pro -
wa dzo ne przez Po la ków. Niem cy ch%t -
nie ko rzy sta li z ich ta' szych us"ug ale
stro fo wa li gdy mistrz, le karz lub ad wo -
kat ode zwa" si% po pol sku. 

Spo &ród rze mie&l ni czych sa lo nów
do naj bar dziej zna nych na le #a "y: kra -
wiec ki An to nie go Szym ko wia ka,
przy An drze ja 2 oraz Woj cie cha S"o win -
skie go, przy Dy rek cyj nej 4; pra cow nia
i sa lon ze gar mi strzow ski Sta ni s"a wa
Besz czyn skie go, przy Sta ro miej skiej 15.
Ka# dy z nich ak tyw nie uczest ni czy"
w #y ciu to wa rzy skim i spo "ecz nym ka -
to wic kiej po lo nii. Besz czy' ski by" te#
bi blio fi lem i kol por te rem pol skiej li te -
ra tu ry.

Na kra w% dzi stu le ci przy Sta ro miej -
skiej 5 Woj ciech Bie la pro wa dzi" re stau -
ra cj% „Led der brau”. To u nie go, w nie dzie -
l% 1 czerw ca 1902. po po wro cie Wojt ka
Kor fan te go zza wi% zien nych krat we
Wron kach, re dak cyj ni ko le dzy z „Gór no -

&l! za ka” za mó wi li po wi tal n! ko la cj%.
Po kil ku la tach Bie la prze niós" swój lo -
kal do no wej ka mie ni cy przy Mic kie wi -
cza 8. Nad wej &ciem do je go daw nej re -
stau ra cji przy Sta ro miej skiej, ko lej ny
w"a &ci ciel za wie si" szyld „Var so via”.
Na zwa, wbrew przy pusz cze niom nie
mia "a nic wspól ne go ze sto li c! Kró le stwa
Pol skie go. Re ko men do wa "a sto li c% 
„Kra ju Pry wi slan skie go”. Ofe ro wa "a pe -
ters bur skie i mo skiew skie sma ko "y ki
a szcze gól nie cze ko la d% po ro syj sku.
W men tal no &ci prze ci%t ne go Pru sa ka
utrwa la "a ste reo typ Po la ków – na ro du
bez dom ne go, któ ry swo je pa' stwo roz -
trwo ni", prze pi" b!d$ prze gra" w kar ty.
W la tach Pol ski Lu do wej mie &ci "a si% tam
ksi% gar nia z li te ra tu r! ra dziec k!. 

Do cz% sto od wie dza nych na le #a"
sklep de li ka te so wy Ste fa na No wic kie -
go przy War szaw skiej 28 (Ko lo nial wa -
ren -, De li ka tes sen -, We in und Zi gar ret -
ten - Han dlung). Klien ci twier dzi li, #e
tu taj to war jest lep szy i ta' szy ni#
u Bo rin skie go. Do br! mar k% mia "a
pach n! ca ty to niem i cy ga ra mi tra fi ka
Igna ce go Mal czew skie go, przy Dy rek -
cyj nej 6. Po la cy star szej da ty pa mi% ta -
li, #e to tu taj, w cza sach po wsta nia stycz -
nio we go miesz ka" i zaj mo wa" si%
kon spi ra cj! Sta ni s"aw Ma cie jew ski, le -
gen dar ny agent z Ka to wic. 

!

Zdj! cia obiek tów po cho dz" z pu bli ka cji Le cha

Sza ra# ca „Ka to wi ce w daw nej i wspó$ cze snej fo -

to gra fii”. Wyd. Mu zeum %l" skie Ka to wi ce 2003. 

Te atr Miej ski, zbu do wa ny w 1907 r. wg pro jek tu ko lo# skie go ar chi tek ta K. Mo rit za. Od 1922 Te atr Pol ski. W 1936 r. otrzy ma$ na zw!: Te atr %l" ski

im. St. Wy spia# skie go. 
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Po raz pierw szy z burz li wy mi dzie ja -

mi ka ret pa rad nych kró la Ja -

na III So bie skie go spo tka !em si" w 1983

ro ku w 300. rocz ni c" Wik to rii Wie de# -

skiej. O am bo nie w Ra da czu obu do wa -

nej ma lo wi d!a mi i rze$ ba mi z owych le -

gen dar nych po wo zów, nie mniej

fa scy nu j% cej hi sto rii obec ne go ko &cio !a
pw. &w. Mak sy mi lia na Kol be go i dal szych

lo sach ol&nie wa j% ce go dzie !a sztu ki pi sa li

re por te rzy po pu lar ne go wów czas ty go -

dni ka „Ka to lik”.

Jak to si! sta "o, #e z frag men tów kró lew -
skich po wo zów zbu do wa no am bo n! w ko -
$ció" ku na po mor skiej wsi? Po $mier ci kró -
la Ja na III So bie skie go ka re ty tra fi "y
z Wi la no wa do O"a wy, wraz ze spad kiem dla
kró le wi cza Ja ku ba Lu dwi ka. Po tem zna la z"y
si! w r! kach pru skie go ge ne ra "a Hen nin ga
Alek san dra von Kle ista (czy je do sta" czy
skrad" – o to nie chaj da lej spie ra j% si! hi sto -
ry cy) i on je wy ko rzy sta" do kon struk cji am -
bo ny w pro te stanc kiej ka pli cy w Ra da czu
(w po "o wie XVIII w.). Nie któ re ele men ty zo -
sta "y prze ma lo wa ne, np. sym bo le i na pi sy, by
g"o si& s"a w! i chwa "! ge ne ra "a, a nie pol skie -
go kró la. 'wiec kim ma lo wi d!om, bez naj -

mniej szych pro ble mów, przy pi sa no tre&(
sa kral n%. Ka ro ce „ukry te” w ka zal ni cy
prze trwa "y w ma "ym ko $ció" ku a# do ko' -
ca II woj ny $wia to wej, czy li po nad 200 lat.
Dzia "a nia wojsk ra dziec kich uszko dzi "y
dach $wi% ty ni. Za byt ko wa am bo na zo sta "a
prze wie zio na do Szcze cin ka, stam t%d tra fi -
"a do S"up ska, na zy wa na by "a „Wo zem
trium fal nym Ja na III So bie skie go”, któ rym
wje cha" po zwy ci! stwie nad Tur ka mi
do Wied nia. Dzi siaj wie my, #e kró lew ska ka -
re ta po wsta "a nie co pó( niej.

Na nie zwy k"y za by tek zwró ci "a uwa g!
znaw czy ni po jaz dów kon nych dr Te re sa )u -
raw ska z Mu zeum Zam ku w *a' cu cie. Od -
kry "a w am bo nie cz! $ci ka ret z ini cja "a mi
kró la i kró lo wej. Dzi! ki te mu mo g"y po wró -
ci& do Wi la no wa. Po raz pierw szy zre kon -
stru owa ne po wo zy zo sta "y za pre zen to wa -
ne w Mu zeum Pa "a cu w Wi la no wie do pie ro
w 2003 ro ku sta j%c si! ar ty stycz nym wy da -
rze niem na eu ro pej sk% ska l!.

Po la tach sta ra# uda !o si" dy rek to ro wi

Mu zeum Zam ko we go w Pszczy nie Ma cie -

jo wi Klus so wi spro wa dzi( ka re ty So bie -

skich (kró la Ja na i oczy wi &cie kró lo wej

Ma ry sie# ki) do Pszczy ny i mo )e my za -

chwy ca( si" ich bez dy sku syj nym pi"k nem

w miej scu ide al nie pa su j% cym na te go ty -

pu eks po zy cj" – w po wo zow ni s!yn nych ju)
Staj ni Ksi% )" cych. W pi% tek, 8 ma ja 2015

r. od by !o si" uro czy ste otwar cie wy sta wy

cza so wej „W pur pu rze i z!o cie. Ka re ty pa -

rad ne kró la Ja na III So bie skie go” pre zen -

tu j% cej za cho wa ne w zbio rach Mu zeum

Pa !a cu Kró la Ja na III w Wi la no wie frag -

men ty ka re ty trium fal nej Ja na III oraz

dwóch ka ret pa rad nych Ja na III i Ma rii

Ka zi mie ry. Po zo sta !o &ci ka ret umiesz czo -

no w ich pier wot nych miej scach na spe cjal -

nie przy go to wa nych ste la )ach zbu do wa -

nych w for mie pu de! XVII -wiecz nych

po jaz dów ty pu fran cu skie go. Jak opo wia -
da" ku ra tor pszczy' skiej wy sta wy Jan Ga "a -
szek, ka re ty przy je cha "y do Pszczy ny zde -
mon to wa ne – bez piecz niej jest je tak w"a $nie
prze wo zi&. W Pszczy nie po sk"a da li je pra -
cow ni cy Mu zeum w Wi la no wie. Za re je stro -
wa no to na fil mie, któ ry mo# na obej rze&
na wy sta wie.

Czym by "y w swo jej epo ce ka re ty pa rad -
ne? Wca le nie mu sia "y by& wy god ne, gdy#
ra czej nie s"u #y "y do da le kich po dró #y.
+wiad czy "y za to o wiel ko $ci i bo gac twie
w"ad cy. Jak pi sz% twór cy wy sta wy ba rok
roz mi "o wa ny by" w te atral nych ge stach
i wszel kiej pom pie. Uro czy sto $ci dwo ru kró -
lew skie go by "y naj lep sz% dro g% do pre zen -
ta cji prze py chu i tym sa mym s"u #y "y bu dze -
niu naj wy# sze go sza cun ku w$ród lu du.
Ulu bio ny mi wi do wi ska mi by "y w"a $nie
ce re mo nial ne wjaz dy z oka zji ko ro na cji, le -
ga cji po selstw, wi zy ta cji miast, kró lew skich
$lu bów, po grze bów, czy trium fów po od nie -
sio nych zwy ci! stwach. Kul mi na cj% uro czy -
stych pa rad by "y prze jaz dy kró lew skich ka -
ret, ci% gni! tych przez sze $cio kon ne za prz! gi.
Po dob nie jak tron, po jaz dy te sta no wi "y god -
n% opra w! oso by mo nar chy, wy ró# nia "y si!
wiel ko $ci%, bo gac twem de ko ra cji, spra -
wia "y na ob ser wa to rach nie za po mnia ne

wra #e nie. Ich wy gl%d by" uwiecz nia ny
na ob ra zach, ry ci nach, opo wie $ci o nich kr% -
#y "y przez la ta, prze ka zy wa no je z po ko le -
nia na po ko le nie. Dzi siaj po wie dzie li by $my,
#e ode gra "y wiel k% ro l! pro pa gan do w%. 

Pa r! s"ów o eks po no wa nych na wy sta wie
ka re tach. Dzi! ki spo so bo wi pre zen ta cji
mo #e my so bie wy obra zi& jak na praw d! wy -
gl% da "y. Ka re ta kró la Ja na (ok. 1692 r.), typ
fran cu ski, wy ko na na by "a z orze cha, po -
wierzch ni! pu d"a mia "a rze( bio n%. Nie ste -
ty, nie wie le ele men tów si! za cho wa "o – oca -
la" tyl ko je den frag ment z"o co ne go gzym su
i jed na li stew ka. Au tor stwo pi!k nych ma -
lo wi de" przy pi su je si! Je rze mu Eleu te ro wi
Sie mi gi now skie mu (Szy mo no wi czo wi)
i cho cia# zo sta "y nie udol nie po przy ci na ne
przy za mia nie po wo zu na am bo n! bu dz% po -
dziw i ogrom ny sza cu nek dla na szych dzie -
jów. Ka re ta kró lo wej Ma rii Ka zi mie ry
(Fran cja, tak #e ok. 1692 r.) to rów nie# typ
ka re ty fran cu skiej. Za cho wa ne frag men ty
wy ko na ne s% z wi% zu. Do trwa "y do na szych
cza sów 22 cz! $ci de ko ra cji god ne za in te re -
so wa nia, o trze cim po wo zie nie na pi sz!. By&
mo #e jest to wspól na ka re ta pa ry kró lew -
skiej. Mu si cie to spraw dzi& sa mi! Nie za po -
mi naj cie, #e hi sto ry cy te# mie wa j% z tym
pro blem, o czym po raz ko lej ny prze ko na -
"em si! si! ga j%c do na uko wych opra co wa'.

Wy sta w! wi la now skich ca cek uzu pe! nia -

j% eks po na ty ze zbio rów Zam ku Kró lew -

skie go na Wa we lu oraz z ko lek cji Mu zeum

Zam ko we go w Pszczy nie. S% tu por tre ty
przed sta wia j% ce kró la Ja na III So bie skie go
i cz"on ków je go ro dzi ny. 

Dla roz "a do wa nia po wa# nej at mos fe ry
na ko' cu sa li wy sta wo wej usta wio no za byt -
ko we ku fry i wa li zy oraz XIX -wiecz n% po -
dró# n% prze no $n% to a le t!. „Urz% dze nie nie -
zb!d ne” w po wo zach szcze gól nie wa# nych
po dró# nych – jak to okre $li" ku ra tor wy sta -
wy „W pur pu rze i z"o cie. Ka re ty pa rad ne
kró la Ja na III So bie skie go”. Eks po zy cj! b! -
dzie mo# na po dzi wia& do ko' ca ro ku. Nie
mo# na prze ga pi& oka zji po ru sza j% ce go
wy obra( ni! spo tka nia z hi sto ri%. 

WI TOLD KO CI, SKI 

Pod czas zwie dza nia wy sta wy mo! na ogl" da# film z przy go to wa nia eks -
po zy cji.

Wer ni sa! w Staj niach Ksi" !$ cych od by% si$ 8 ma ja 2015 r.
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Kró lew skie ka re ty w Pszczy nie

Skar by ukry te w ka zal ni cy
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Scena narodzin herosa. P!ycina prawych drzwi karety „Osobistej Jana III”

Fragment karety „Osobistej Marii Kazimiery”

Malowid!o z monogramem MC zdobi"ce prawe drzwiczki karety „Osobis-
tej Marii Kazimiery”

Herkules walcz"cy z hydr". Scena dekoruj"ca drzwiczki karety „Triumfalnej’

Stajnie Ksi!"#ce
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Zatrybianie, olej, 120x240

Z cylku Pejza! miejski, Drzewo V, olej, 120x240

Oko opatrzno"ci, olej, 120x120 Z cyklu Sny, Poduszka, akwarela, 100x140
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S! ta kie wier sze, któ re si" za pa mi" -
tu je – nie ko niecz nie by je cy to wa#

z pa mi" ci, ale ich at mos fe r", prze s$a nie,

s$o wo, na pew no au to ra. S! te% ry sun ki,

któ re si" za pa mi" tu je, a to wa rzy sz! b!d&
uzu pe$ nia j!, al bo nad da j! my'l, wpla ta -

j! si" mi" dzy s$o wa, do k$a da j! no we – to

nie na zwa ne s$o wa, nie na zwa ne me an dry

du szy czy ro zu mu. Tak wspó$ ist nie j! s$o -

wa i ob ra zy. S$o wa au to rów wier szy

i pro zy za pi sy wa ne przez 20 lat na $a -

mach „(l! ska” – set ki, ty si! ce s$ów. I ry -

sun ki sta wia ne obok, po mi" dzy – te%
przez 20 lat – przez Wojt ka )u k". Czy -

ta i ry su je. Sta ra j!c si" uchwy ci# zna cze -

nie, sens. Wy #wi czy$ si" w tej sztu ce 

do da wa nia ob ra zu do s$o wa,. Cha rak te -

ry stycz na kre ska sk$a da na w LOS. „Oto

mo ja in ter pre ta cja s$o wa” – zda je si" mó -

wi# au tor ry sun ków. „Oto mo ja in spi ra -

cja s$o wem uk$a da j! ca si" w ob raz”. Ty -

si! ce ry sun ków po wsta $ych do s$ów 

– tak %e tych za war tych w wie lu po etyc -

kich to mi kach. 

Woj tek )u ka od cza su uko* cze nia stu -

diów na Wy dzia le Gra fi ki w Ka to wi cach

Aka de mii Sztuk Pi"k nych w Kra ko wie

zwi! za ny by$ z wy daw nic twa mi pra so wy -

mi. Dwa dzie 'cia lat te mu roz po cz!$
wspó$ pra c" ze „(l! skiem”. Po sta no wi$ za -

ak cen to wa# swo je 30-le cie pra cy twór -

czej. I to dwo ma wy sta wa mi: jed na z nich

po wsta $a w In sty tu cie Mi ko $ow skim

z oka zji Ro ku Ra fa $a Wo jacz ka. Pre zen -

to wa$ tam gra fi ki do wier szy pu bli ko wa -

nych na $a mach „(l! ska”. Za tem by $a to

oka zja nie tyl ko do prze gl! du prac )u ki,

ale tak %e przy po mnie nia wie lu zna ko mi -

tych au to rów, któ rzy po ja wi li si" w „(l! -
sku”. Ta ki te% po wsta$ ka ta log do wy sta -

wy: „Wier sze i ob ra zy”. Trud no

oczy wi 'cie po ka za# wszyst kie pra ce i po -

etyc kie i gra ficz ne, ale przy oka zji po wsta$
ko lej ny tom – wy bór wier szy i wy bór ry -

sun ków. Spo ty ka j! si" po la tach w in nym

kon tek 'cie, ale wci!% te sa me, bo za sty -

g$e na stro ni cach „(l! ska”, do któ re go

pier wot nie by $y prze zna czo ne. Oczy wi -

'cie, %e ry sun ki i wier sze ist nie j! nie za -

le% nie od sie bie, bo s! by ta mi roz $!cz ny -

mi. To ry su nek po wsta wa$ do wier sza,

a nie od wrot nie. Jed nak ich wspó$ ist nie -

nie, ko ja rze nie jed ne go z dru gim sta $o si"
nie roz $!cz ne. Ma ciej Me lec ki – po eta, au -

tor s$o wa wst"p ne go do ka ta lo gu swo iste -

go to mu po etyc kie go, za uwa %a, %e „Woj -

ciech )u ka w swo ich gra fi kach ab so lut nie

uwzgl"d nia owe tro py i ra cje wier sza, sta -

ra j!c si" za ka% dym ra zem wy do by# naj -

bar dziej new ral gicz ne w nim miej sca

i przed sta wi# je tak, a%e by – przy braw szy

fi gu ro wa n! po sta# – za wie ra $y w so bie

nie rzad ko dra ma tycz ne na pi" cie, wy do -

by te lub wy d$u ba ne z punk tów zwrot nych

lub prze $o mo wych po etyc kiej nar ra cji”.

Ty le po eta. 

Zda rza si" i tak, %e naj pierw za pa mi" -
tu je my ry su nek – cza sem kon tro wer syj -

ny, al bo wy j!t ko wy pod wzgl" dem nio -

s! cej tre 'ci, a do pie ro w dru giej ko lej no 'ci

przy po mi na my so bie au to ra wier sza czy

pro zy. 

Woj tek )u ka wy pra co wa$ swój w$a sny

styl tych ilu stra cji – cho#, to s$o wo oczy -

wi 'cie nie od da je isto ty wspó$ ist nie nia.

Ucz$o wie czo ne przed mio ty i cz$o wiek

uprzed mio to wio ny, cza sem spro wa dza ny

do ro li re pro duk to ra, z dra ma tycz nym od -

nie sie niem do je go ist nie nia w 'wie cie,

w re la cjach z dru gim cz$o wie kiem. Ko bie -

ta – ro dzi ciel ka, obiekt „ope ra cji” sek su -

Obrazos$owa

i s$owoobrazy

Wojtka )uki
WIES)AWA KONOPELSKA

!e by do ko ny wa" ta kich ob ra zo wych in ter pre ta cji po trzeb ne jest
ogrom ne wy czu le nie na brzmie nie s#o wa, po sia da nie swe go ro dza ju
uni kal ne go s#u chu na s#o wo, któ re jak d$wi%k mu zycz ny do bi ja si%

do wy obra$ ni ar ty sty, na sens przez nie nie sio ny i na kon tekst, 
w ja kim si% po ja wia.
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al nych, m!" czy zna – sa miec spe# nia j$ cy

wy #$cz nie sw$ ata wi stycz n$ ro l! "y cio w$.
Ry sun ki cz! sto ocie ka j$ ce cier pie niem,

kosz ma rem dra ma tycz nych do zna% wy ni -

ka j$ cych z re la cji mi! dzy ludz kich i nie -

mo" no &ci zmia ny. W twór czo &ci 'u ki

nie ma po sta ci ni ja kich, obo j!t nych,

wszyst ko prze ni co wa ne jest swo i&cie ro -

zu mia n$ bru tal no &ci$, agre sj$, jed no -

znacz no &ci$. Ta kie przed sta wie nie &wia -

ta cza sem bu dzi sprze ciw, ale trud no nie

przy zna( mu ra cji. 

Z
e sta wia j$c s#o wo i ob raz czy tel nik

otrzy mu je trze ci$ war to&(, cz! sto za -

ska ku j$ c$, po d$ "a j$ c$ cza sem w zgo #a od -

mien nym kie run ku ni" za mys# au to ra

utwo rów po etyc kich czy pro za tor skich. 

Dwie wy obra) nie – ar ty sty s#o wa

i ar ty sty ob ra zu prze ci na j$ si!, do da j$
b$d) kon tra stu j$ ze so b$. 'u ka nad bu -

do wu je ob raz nad s#o wo, któ re sta pia j$
si!, two rz$c wy j$t ko w$ jed ni!. *e by do -

ko ny wa( ta kich ob ra zo wych in ter pre ta -

cji po trzeb ne jest ogrom ne wy czu le nie

na brzmie nie s#o wa, po sia da nie swe go

ro dza ju uni kal ne go s#u chu na s#o wo, któ -

re jak d)wi!k mu zycz ny do bi ja si!
do wy obra) ni ar ty sty, na sens przez nie

nie sio ny i na kon tekst, w ja kim si! po -

ja wia. To do &wiad cze nie wie lu lat ob co -

wa nia ze s#o wem ar ty stycz nym, jak "e
cz! sto naj wy" szych lo tów. 

W ca #ej twór czo &ci Wojt ka 'u ki ja naj -

bar dziej ce ni! w#a &nie te pra ce. Wie le

spo &ród nich utkwi #o gdzie&
w pod &wia do mo &ci i s$ ko ja -

rzo ne z kon kret nym wier -

szem lub pro z$. 
Na dal szym pla nie sy tu uj!

wszyst kie po zo sta #e – za rów no

ry sun ki, gra fi ki jak i akwa re le.

Dla cze go? Po pierw sze: tak

zwa ne ilu stro wa nie po ezji czy

pro zy nie spro wa dza si! u 'u -

ki dood czy ta nia wprost, do two -

rze nia „prze ryw ni ków” gra -

ficz nych. S#o wo sta je si! je dy nie

in spi ra cj$. Kszta# tu je on swo j$
ob ra zo w$ me ta fo r! na kszta#t
po ety do bie ra j$ ce go s#o wa, po -

szu ku j$ ce go sen su w sta wia niu

zna ków gra ficz nych #$ czo nych

w s#o wa. Po dru gie: gra ficz n$ in ter pre ta cj!
utwo ru po siad# Woj tek 'u ka w stop niu zna -

ko mi tym. 

Woj tek 'u ka w „ry so wa niu po ezji

i pro zy” jest ar ty st$ ab so lut nie wy j$t ko -

wym. Do bie ra po sta(, kre sk!, ani ma li zu -

je rze czy mar twe na da j$c im cech ludz -

kich. Cha rak te ry stycz ne dra ma tycz ne

syl wet ki, cza sem le d wo za zna czo ne,

a cza sem na bu zo wa ne ja k$& pier wot n$
ener gi$, b$d) zwy czaj n$ bio lo gi$ spla ta -

j$ si! w sym bo le, two rz$ ko ro wo dy

ludz kich u#om no &ci b$d) ma ni fe stu j$
dra ma tycz ne do zna nia i do &wiad cze nia.

Cio sa ne z tej sa mej ma te rii, wpla ta ne

w ma chi ny "y cia i &mier ci do ko nu j$
nad ludz kie go wy si# ku, by ci$ gle po zo sta(
CZ'O WIE KIEM.

Nie ma w gra ficz nej, ale te" i ma lar -

skiej twór czo &ci Wojt ka 'u ki en to ura -

ge’u &wia ta sym bo licz ne go, nie ko rzy -

sta on z ar se na #u zna ków i zna cze%. Tu

jest do s#ow no&(, swo i&cie ro zu mia ne

pi!k no, ja ka& ner wo wo&( i bru tal -

no&( – to s$ frag men ty &wia ta rze czy -

wi ste go, a do nich na le "y cz#o wiek,

zwie rz!, ich emo cje i re la cje. Nie ma

wy su bli mo wa ne go prze ka zu, któ ry

jest wy ra zi &cie jed no znacz ny i nie in -

ter pre to wal ny. S#o wo i ob raz je prze -

ka zu j$ cy nie za wsze mu sz$ zna czy( to
sa mo.

Ta kie ry sun ki i gra fi ki mo g$ po wsta(
na nie wiel kim ka wa# ku pa pie ru, sta j$c

si! za pi sem pierw sze go wra "e nia, pierw -

szej my &li.
Dru ga wy sta wa po wsta #a na za pro -

sze nie ga le rii „Obok” w ro dzin nych Ty -

chach. To ma lar stwo i gra fi ka.  Roz rzew -

nia si! Woj tek 'u ka w tych swo ich

ob ra zach ma lar skich, w któ rych prze ni -

ka j$ si! wp#y wy je go mi strza – Je rze go

Du dy-Gra cza z je go w#a snym ro zu mie -

niem ma lar stwa. Ko lo ry za czy na j$ gra(
swo je ro le, a sym bol zo sta je pod da ny in -

ter pre ta cji. Pra ce zy sku j$ znacz nie wi!k -

sze for ma ty, sta j$ si! roz ma lo wa ne, roz -

&wie tlo ne, wr!cz pul su j$ ja sno &ci$. S$
ob ra za mi do ogl$ da nia, do po szu ki wa nia

de ta lu i ta jem ni cy, do in ter pre ta cji te go co

wy ni ka z jed nej, dru giej i trze ciej pra cy

w tym, a nie in nym ze sta wie niu. Sto j$ ce

na dru gim kra% cu je go twór czo &ci ry sun -

ki do pro zy i po ezji s$ ude rze niem, cio -

sem za da nym s#o wu, nie po zo sta wia j$ cym

po la do dys ku sji. W ob ra zach ma lar -

skich spo ro jest od cie ni ja skra wej "ó# ci,

czer wie ni, po ja wia si! in ten syw na zie le%,
gra nat… jest #a god no&(, któ ra mo "e u&pi(
czuj no&( ogl$ da j$ ce go – s$ jak by re -

kom pen sa t$ &wia ta kart ki, piór ka i s#o wa.

* * *

Nie #a two jest pi sa(, po raz ko lej ny

zresz t$, o twór czo &ci ko go&, z kim wspó# -
pra cu je si! na co dzie%, roz ma wia i oma -

wia cz! sto cu dze gra ficz ne roz wi$ za nia.

Jed nak ca #a przy jem no&( pi sa nia o tym

ar ty stycz nym przy pad ku

(a „przy pa dek” to Woj tek 'u -

ka) po le ga na ze bra niu od cza -

su do cza su w jed nym miej scu

i po ka za niu ca #e go spek trum je -

go twór czo &ci. Wte dy oka zu je

si!, "e zna j$c si! ty le lat, tak na -

praw d! nie wie le o so bie wie -

my. I to jest naj wspa nial sze.

Za sko cze nie no wym jest za -

wsze fa scy nu j$ ce, nie mniej -

szym ni" zo ba cze nie, jak „ra -

dz$” so bie pra ce wy j! te
z po etyc ko -pro za tor skie go kon -

tek stu, kie dy sta j$ si! in nym,

nie za le" nym by tem. 

!
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kres let nich wa ka cji to

ci!" ki czas dla fe lie to ni -

sty. Po wa" nych rze czy

(ale czy tu si! pi sze o po -

wa" nych rze czach?) ni ko mu nie chce

si! czy ta#, a re la cjo no wa nie wa ka -

cyj nych eks ce sów ro da ków to za j! -
cie ty le" nud ne, co ja $o we. Po zo -

sta je po go da, ale jest prze cie" ja ka

jest, ka" dy wi dzi, a ja ka b! dzie,

ka" dy zo ba czy. So oner or la ter, jak

%pie wa Sting. La to to tak "e czas

mu zy ko wa nia na %wie "ym po wie -

trzu, co na su wa mi my%l, na wet nie -

ko niecz nie od kryw cz&, "e es tra da

roc ko wa nam si! ostat nio roz po li -

ty ko wa $a, co za owo co wa $o kan dy -

da tem na pre zy den ta i Bóg wie na co

jesz cze. Mu sz! jed nak za uwa "y#,
"e nie ro zu miem zdzi wie nia spo rej

cz! %ci me diów i pu bli ki. Ta ki Son -

ny Bo no, ex -m&" Cher, jesz cze w sie -

dem dzie si& tych la tach nie s$usz ne -

go stu le cia wspi&$ si! na fo tel

naj pierw bur mi strza Palm Springs,

a po tem kon gres me na. A w ogó le to

po li ty ka za cz! $a prze ni ka# do roc -

ka ju" w la tach sze%# dzie si& tych,

cho# g$ów nie na ta kiej za sa dzie, i"
nie któ re ze spo $y i wy ko naw cy kry -

ty ko wa li tzw. rze czy wi sto%# za sta -

n&. Na wet Elvis Pre sley nie wy trzy -

ma$ ner wo wo i w 1969 ro ku na gra$
„In The Ghet to.” Ne il Young bo czy

si! na Ame ry k! do dzi%, a John Len -

non okre %la$ sie bie ja ko in stynk -

tow ne go so cja li st!, któ ry jed nak nie

wie rzy$ w re wo lu cj!. To tyl ko kil ka

przy k$a dów z ca$ kiem spo rej gru py.

S& dz! za tem, "e na kon cer tach roc -

ko wych, któ re la tem od by wa j& si!
w wiel kiej ob fi to %ci, cze ka nas spo -

ro po li ty ki, a w ka" dym ra zie cierp -

kich uwag na jej te mat, a tak "e
na te mat osób, któ re j& upra wia j&.
M$o de po ko le nie prze ko na $o si!, "e
je go g$os co% zna czy, cho# za pew ne

jesz cze do k$ad nie nie wie, co. Ja kie

b! d& re zul ta ty, te go do k$ad nie nie

wia do mo. Jed ni wiesz cz& g$! bo k&
zmia n! po ko le nio w& w tej bran "y,

in ni za le ca j& spo kój, w na dziei al bo

i w bez na dziei, "e wszyst ko wró ci

na swo je to ry. S$o wo re wo lu cja

w ka" dym ra zie po wta rza ne jest

do%# cz! sto. War to jed nak pa mi! -
ta#, i" zdol ni ma ni pu lan ci nie %pi&,
a ich ha s$em by $o, jest i za pew ne

b! dzie, "e trze ba wie le zmie ni#, by

nic si! nie zmie ni $o. Nie wy klu czo -

ne za tem, "e dzi siej si bo ha te ro wie

ju tro sta n& u stóp gi lo ty ny, me ta fo -

rycz nej, rzecz ja sna. Praw dzi wa,

wy pró bo wa na pod czas re wo lu cji we

Fran cji, mia $a to do sie bie, "e po -

zba wia $a po li ty ka mo" li wo %ci po -

wro tu do upra wia ne go pro ce de ru.

Ta me ta fo rycz na nie ko niecz nie. 

Tak czy ina czej, to te mat ju" na je -

sie', a ma my, jak by nie by $o do -

pie ro li piec. Po zo sta' my wi!c
przy mu zy ce, a ra czej sze ro ko po -

j! tej roz ryw ce. Re ani mo wa ny z wiel -

kim wy si$ kiem oraz na k$a dem si$
i %rod ków fe sti wal uwa "a ny za %wi! -
to pol skiej mu zy ki roz ryw ko wej

ma my ju" za so b&. Co% tam przy -

po mnia$, co% wy lan so wa$ i mo" -
na uzna#, i" spe$ ni$ swo je za da nie.

Kry ty cy i ob ser wa to rzy tro ch! po -

za $a my wa li r! ce, ko go% do strze gli,

pa trz&c na spra w! w naj ogól niej -

szych ka te go riach okre %li li ak tu al -

ny stan pol skiej pio sen ki, któ ry,

gdy by owa da ma tra fi $a do szpi ta -

la, le ka rze zdiagnozowaliby ja ko

po wa" ny ale sta bil ny. Nie daw no

s$y sza $em w ra diu wy po wied( pew -

ne go mu zy ka o za ci! ciu sa ty rycz -

nym, któ ry stwier dzi$, i" obec nie

w Pol sce mo "e oko $o osiem na stu

wy ko naw ców ma wy star cza j& ce wa -

run ki, by wy st! po wa# na "y wo, na -

to miast po zo sta li zro bi li by roz s&d -

nie ogra ni cza j&c si! do dzia $al no %ci

stu dyj nej. Na zwisk prze zor nie nie

wy mie ni$. Na pi sa ne jed nak jest: kto

ma uszy, nie chaj s$u cha. I pi!k nie,

ty le "e to cza sem bo li. Mu sz! te"
uczci wie si! przy zna#, "e cho# nie -

któ re wyj %cia z ja ski' nie któ rych

tzw. di no zau rów uwa "am za zby -

tecz ne, to wie le tych po wro tów,

cho# by tyl ko na ra dio w& an te n!,
do pew ne go stop nia zmie ni $o po -

gl&d na ro dzi m& twór czo%# pio sen -

kar sk&, któ r& daw ny mi cza sy sk$on -

ny by $em uwa "a# za zja wi sko dru go

al bo i trze cio rz!d ne w sto sun ku

do roc ka, przede wszyst kim za gra -

nicz ne go, ale tak "e kra jo we go. Dzi%
s$u cha j&c bez emo cji ale za to z pew -

n& do z& $a god no %ci, wy ni ka j& c& by#

mo "e tak "e z sen ty men tu, za czy -

nam do strze ga# (le piej pó( no, ni"
wca le) ta lent, warsz tat i %wie "o%#
po my s$ów. Zw$asz cza na tle nie -

któ rych wspó$ cze snych pro duk cji.

La to sprzy ja tak "e zja wi sku kom -

plet nie nie zau wa "a ne mu przez pro -

fe sjo nal n& mu zycz n& kry ty k! – mia -

no wi cie zwi!k szo nej ak tyw no %ci

ulicz nych graj ków. Ka to wi ce s& w tej

dzie dzi nie do%# ubo gie, ale nie s&
prze cie" pu sty ni&. – Ma my prze cie"
NO SPR i Fil har mo ni! – po wie kto%
prze kor ny. – Oczy wi %cie – spie sz!
z od po wie dzi&. – Ma my jak naj bar -

dziej. A jed nak gdy przy po mn! so -

bie ge nial ne go bez no gie go skrzyp -

ka z uli cy Flo ria' skiej w Kra ko wie,

Ste fa na Dy mi te ra, to jed nak mi "al.

Nie cho dzi ju" o to, "e z wiel k&
uwa g& s$u cha$ go Jan No wic ki, a po -

no# i sam Yehu di Me nu hin po chy li$
si! nad je go gr& pod czas wi zy ty

w Kra ko wie. Rzecz w tym, "e mia -

sto bez "y wej mu zy ki na uli cy jest

tyl ko na wpó$ "y we. Uli ca jest jak -

by bez du szy. Ale czy uli ca mu si

mie# du sz!? Wie lu uwa "a, i" wy -

star cz& w mia r! rów ne chod ni ki.

By# mo "e ma j& ra cj!. In ni uwa "a j&,
"e ci go %cie po pro stu rz! po l&. Tak -

"e by# mo "e ma j& ra cj!. Nie któ rzy

rze czy wi %cie rz! po l&. Go rzej, "e aby

tchn&# du sz! w co%, co jej nie ma,

trze ba mie# co%, cze go wi!k szo%#
lu dzi nie po sia da.

I tu znów, jak te mu wach mi strzo -

wi od u$a nów, na su wa mi si! sko ja -

rze nie na tr!t ne: nie któ rzy ulicz ni

graj ko wie za czy na j& na uli cy, a po -

tem tra fia j& na sa lo ny. Ja ko% tam so -

bie ra dz&, bo tym, co ich nie sie jest

mu zy ka. Po li ty cy cz! sto za czy na j&
po dob nie. Jed nak kie dy tra fia j& na sa -

lo ny, my %l& tyl ko o tym, by tam po -

zo sta#. A kie dy przyj rze# si! te mu,

co ich tam wy nio s$o, mia $o by si!
ocho t! pój%# po s$u cha# naj gor sze go

ulicz ne go graj ka. Na wet wy cie ulicz -

ne go %pie wa ka brzmi w po rów na -

niu z ich mo wa mi jak aniel ska mu -

zy ka. A jed nak my %li my so bie: nie

daj Bo "e, "e by wró ci li na uli c!. Ko -

rzy staj my wi!c z ka ni ku $y i s$u chaj -

my mu zy ki, gdzie tyl ko nam si!
zda rzy. W mo ich Gór kach mam jesz -

cze ten luk sus, "e mo g!, z bra ku

mu zy ki, po s$u cha# %pie wu pta ków,

na wet ta kich, któ rych nie po tra fi$ -
bym na zwa#. Mam jed nak sta le

na uwa dze to, "e pta ki nie ba wem

umilk n&. Na dej dzie je sie' i za brzmi

chó ral na pie%' tych, co nie po tra fi&
nie fa$ szo wa#. Dla cze go wi!c %pie -

wa j&? Bo mu sz&, al bo tak im si!
w ka" dym ra zie wy da je. 

!

O

)pie wa j&,
bo mu sz&

"

Z mo ich Gó rek

WITOLD*TURANT

"
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A
glo me ra cja !l" ska li czy bli sko 5 mi -

lio nów miesz ka# ców (do k$ad nie

4,59 mln, da ne z 2014 r.) w tym po -

nad 800 tys. (17 proc.) sta no wi" dzie ci

i m$o dzie% do 17 ro ku %y cia. Edu ka cj& te -

atral n" tej ogrom nej rze szy ma $o la tów za -

pew nia j" trzy te atry dzie ci& ce: „Ba nia lu -

ka” w Biel sku -Bia $ej, „Ate neum”

w Ka to wi cach i Te atr Dzie ci Za g$& bia

w B& dzi nie. Jak na po t& g& kul tu ral n",
do któ rej pre ten du je re gion, trze ba przy -

zna', %e nie jest to licz ba im po nu j" ca a ra -

czej sta no wi nie zb&d ne mi ni mum, zwa -

%yw szy, %e na do ro s$ych wi dzów cze ka

po nad dwa dzie !cia scen dra ma tycz nych

i in sty tu cji mu zycz nych, sie dem dzie si"t
mu ze ów i ga le rii sztu ki, kil ka dzie si"t kin.

Jak wa% ne jest ob co wa nie z te atrem

od naj m$od szych lat, jak istot n" ro l& od -

gry wa przy go to wa nie wra% li we go, !wia -

do me go wi dza wie dzia$ naj le piej „Cza -

ro dziej z B& dzi na” wi zjo ner Jan Do rman,

twór ca i pa tron TDZ. Przy wo $y wa nie tych

oczy wi stych fak tów nie wy ni ka ze zbli -

%a j" cej si& w tym ro ku 70. rocz ni cy po -

wsta nia Te atru Dzie ci Za g$& bia ale…

gro( by za mkni& cia tej je dy nej w Za g$& -
biu sce ny dla dzie ci. Sce ny, któ r" rocz -

nie od wie dza pi&' dzie si"t ty si& cy wi dzów.

Po cz! tek dresz czow ca

Ju%pod ko niec ubie g$e go ro ku po ja -

wi $y si& nie po ko j" ce sy gna $y.

W przy go to wa nym w sta ro stwie bu d%e cie

do ta cja dla te atru zo sta $a ob ci& ta o po $o -

w&. Przy po mnij my, %e na mo cy umo wy

za war tej 1 lu te go z 1999 r. Mia sto B& dzin

zo bo wi" za $o si& do po kry wa nia 55 proc.

kosz tów utrzy ma nia te atru, 45 proc. spo -

cz& $o na bar kach po wia tu b& dzi# skie go.

Nie jest ta jem ni c", %e te atral na chlu ba Za -

g$& bia jest jed n" z naj bied niej szych scen

w kra ju, rocz na do ta cja wy no si za le d -

wie 1 700 000 z$, gdy by nie !rod ki uzy -

ska ne z ró% ne go ty pu gran tów (w tym se -

zo nie ze spó$ zdo by$ do fi nan so wa nie a%
dla 15 pro jek tów), za pew ne nie by $o by bli -

sko 300 spek ta kli rocz nie, warsz ta tów i lek -

cji te atral nych, spek ta kli w t$u ma cze niu

na j& zyk mi go wy dla dzie ci nie do s$y sz" -
cych, kon kur sów pla stycz nych i wie lu in -

nych cen nych ini cja tyw. 

W lu tym spór roz go rza$ na do bre.

Sta ro stwo w umo wie sprzed 16 lat do pa -

trzy $o si& nie pra wi d$o wo !ci, zda niem

praw ni ków za rz" du za bra k$o za twier dze -

nia umo wy przez ów cze sn" ra d& po wia -

tu. To wy star czy $o, aby za prze sta' wspó$ -
fi nan so wa nia b& dzi# skiej sce ny. Nie by -

$o ju% na co cze ka'. Ru szy $a ba ta lia. Dy -

rek tor TDZ Ga briel Gietz ky wy sto so wa$
list otwar ty, po sz$y za wia do mie nia o sy -

tu acji do Mi ni ster stwa Kul tu ry i Dzie -

dzic twa Na ro do we go, In sty tu tu Te atral -

ne go, pre zy den ta RP, Zwi"z ku Ar ty stów

Scen Pol skich. W ca $ym !ro do wi sku

te atral nym re gio nu za wrza $o. 

Wie le obie cy wa no so bie po spo tka niu,

któ re od by $o si& 28 kwiet nia w gma chu

)l" skie go Urz& du Wo je wódz kie go. Je go

ini cja to rem by$ Ol gierd *u ka sze wicz,

pre zes ZASP. Przy sto le ob rad za sie dli m.

in. wo je wo da !l" ski Piotr Li twa, za st&p -

ca dy rek to ra Wy dzia $u Nad zo ru Praw ne -

go Urz& du Wo je wódz kie go Iwo na An -

drusz kie wicz, eks pert ds. Kul tu ry,

prze wod ni cz" ca Sto wa rzy sze nia Dy rek -

to rów Te atrów )l" skich dr *u cja Gin ko

a tak %e pre zy dent B& dzi na *u kasz Ko mo -

niew ski, sta ro sta b& dzi# ski Ar ka diusz

Wa to $a i dy rek tor Te atru Dzie ci Za g$& bia

Ga briel Gietz ky. Efek ty roz mo wy na pa -

wa $y opty mi zmem. Sta ro sta wy co fa$ si&
z oba la nia „u$om nej” umo wy, przy j"$
do wia do mo !ci in ter pre ta cj& praw n",
w my!l któ rej wspó$ fi nan so wa nie Te atru

Dzie ci Za g$& bia sta no wi za da nie w$a sne

po wia tu, w zwi"z ku z czym ra ty fi ka cja

te go do ku men tu i ak cep ta cja ra dy po wia -

tu nie jest po trzeb na. Sta ro sta zo bo wi" -
za$ si& tak %e do jak naj szyb sze go przed -

sta wie nia spra wy cz$on kom za rz" du

oraz prze ka za nia za le g$e go i bie %" ce go

do fi nan so wa nia te atro wi.

Dru zgo c! ca uchwa "a

U
lga nie trwa $a jed nak d$u go. Dwa ty -

go dnie pó( niej, 12 ma ja Za rz"d Po -

wia tu B& dzi# skie go pod j"$ uchwa $&
(nr 92/15) o roz wi" za niu umo wy z 1999

ro ku po mi& dzy sta ro stwem a gmi n" B& -
dzin na wspó$ pro wa dze nie i wspó$ fi nan -

so wa nie Te atru Dzie ci Za g$& bia. Rad cy

praw ni sta ro stwa pod wa %a li bo wiem

opi ni& praw ni ków Nad zo ru Praw ne go

Urz& du Wo je wódz kie go i Mi ni ster stwa

Kul tu ry i Dzie dzic twa Na ro do we go. Je -

dy nym (ró d$em po wia da mia j" cym o tej

de cy zji by$ Biu le tyn In for ma cji Pu blicz -

nej sta ro stwa. Dzi wi' mo %e fakt, %e go -

spo dar ska dba $o!' o ka s& sta ro stwa

i trzy ma nie si& li te ry pra wa, na któ r" po -

wo $y wa li si& cz$on ko wie za rz" du nie pod -

su n& $a ni ko mu my !li, aby do ma ga' si&
zwro tu wy p$a ca nych przez 16 lat te atro -

wi nie na le% nych mu, zda niem praw ni ków

sta ro stwa, !rod ków. Nie wie dzie' tak %e
cze mu, nie po ja wi $a si& tak %e pro po zy -

cja na pra wie nia „u$om nej” umo wy.

Po ko lej nej od mo wie re ali za cji usta -

le# za war tych w umo wie z 1999 r.

w mie !cie i In ter ne cie po ja wi $a si&
klep sy dra za wia da mia j" ca o ago nii Te -

atru im. Ja na Do rma na w B& dzi nie.

W pierw szych dniach czerw ca przed sie -

dzi b" pla ców ki zgro ma dzi$ si& nie by wa -

$y t$um. Gdy by nie po wód – ko lej ny akt

dra ma tu TDZ – dla $ow ców au to gra fów

by $a by to nie by wa $a grat ka. Ol gierd

*u ka sze wicz, S$a wo mir Pie tras, nie -

Dra ma tycz na sy tu acja Te atru Dzie ci Za g$& bia

W pierw szych dniach czerw ca przed sie dzi b! Te atru Dzie ci Za g"# bia ma ni fe sto wa li swo je po par -
cie dla ze spo "u przed sta wi cie le nie mal wszyst kich $ro do wisk ar ty stycz nych re gio nu.
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mal wszy scy dy rek to rzy te atrów dra ma -
tycz nych w re gio nie, ak to rzy scen !l" -
skich i za g#$ biow skich od Gli wic
po Cz$ sto cho w$, Mi cha# Ro si% ski, by -
#y dy rek tor Te atru Dzie ci Za g#$ bia…
Tym ra zem ini cja tor k" spo tka nia, na któ -
re za pro szo no cz#on ków za rz" du po wia -
tu i w#a dze miej skie B$ dzi na by #a Ewa
Le !niak, ak tor ka Te atru &l" skie go w Ka -
to wi cach, wi ce pre zes Zwi"z ku Ar ty -
stów Scen Pol skich, pre zes od dzia #u
ZASP Ka to wi cach. Znów po wia #o opty -
mi zmem. Sta ro sta bo wiem przy by# z no -
w" pro po zy cj", któ ra mia #a po #o 'y(
kres spo ro wi i za pew ni( zm$ czo ne mu
gro) b" li kwi da cji ze spo #o wi, wy cze ki -
wa n" sta bi li za cj$. Na dzie je oka za #y si$
jed nak p#on ne. Re pre zen tu j" cy za rz"d
po wia tu sta ro sta Ar ka diusz Wa to #a
i skarb nik za rz" du po wia tu To masz Zy -
dek za pew nia j"c, 'e te atr le 'y im g#$ bo -
ko na ser cu i ni ko mu w sta ro stwie
przez my!l nie prze sz#o li kwi do wa nie tej
za cnej i za s#u 'o nej pla ców ki jed no cze -
!nie upar cie ob sta wa li przy trzy ma niu si$
li te ry pra wa, któ ra nie po zwa la im re ali -
zo wa( „u#om nej” umo wy. Spo tka nie
by #o 'e nu j" ce, po nie wa' 'ad ne ar gu men -
ty, po wo #y wa nie si$ na wcze !niej sze
usta le nia nie od no si #y ocze ki wa ne go
skut ku. Sta ro stwo zo bo wi" zy wa #o si$ je -
dy nie do wspar cia fi nan so we go, w kwo -
cie od bie ga j" cej od wy so ko !ci do tych -
cza so wych do ta cji. De ter mi na cj$ ze spo #u
wspie ra li przed sta wi cie le ZASP, by #y dy -
rek tor Te atru Wiel kie go: w *o dzi, Po -
zna niu, War sza wie, ho no ro wy oby wa tel
B$ dzi na S#a wo mir Pie tras a tak 'e nie -
zwy kle rze czo wo i me ry to rycz nie pre -
zy dent mia sta *u kasz Ko mo niew ski. To
w#a !nie w#o darz B$ dzi na nie zgo dzi# si$
na pod pi sa nie tym cza so we go po ro zu -
mie nia, spro wa dza j" ce go ro l$ sta ro -
stwa do ro li nie mal spon so ra, któ ry jak
wia do mo w za le' no !ci od po sia da nych
fi nan sów, móg# by wspie ra( te atr kwo -
ta mi ró' nej wy so ko !ci, nie re gu lar ny mi
dat ka mi. Pew nie roz mo wy za ko% czy #y -
by si$ ca# ko wi tym fia skiem… gdy by nie
zim na krew Ol gier da *u ka sze wi cza,
któ ry uzy ska# wresz cie za pew nie nie
Sta ro sty, 'e po otrzy ma niu z Mi ni ster -
stwa Kul tu ry i Dzie dzic twa Na ro do we -
go na pi !mie in ter pre ta cji praw nej umo -
wy z 1999 r., za rz"d po wia tu po dej mie
sto sow ne de cy zje. 

Kon flikt roz go rza# na do bre, kie dy zde -
spe ro wa ni ak to rzy, zgod nie z wcze -
!niej szy mi obu stron ny mi usta le nia mi
uda li si$ kil ka dni pó) niej do sie dzi by
Sta ro stwa i… nie zo sta li wpusz cze ni
do bu dyn ku. 

22 czerw ca wo je wo da !l" ski wy s#a#
do Sta ro stwa Po wia to we go w B$ dzi nie
pi smo za wia da mia j" ce o wsz cz$ ciu po -
st$ po wa nia nad zor cze go w spra wie
stwier dze nia nie wa' no !ci uchwa #y, ja k"
za rz"d po wia tu pod j"# 12 ma ja.

Akt (przed) ostat ni

Po nie dzia #ek 6 lip ca. Na nad zwy czaj -
nej se sji Ra dy Po wia tu B$ dzi% skie go

za pa da de cy zja o prze ka za niu Te atro wi

pe# nej kwo ty do fi nan so wa nia. By# by to
za pew ne akt ostat ni, gdy by nie fakt, 'e
usta le nia te do ty cz" wy #"cz nie bie '" ce -
go ro ku. Co za tem cze ka ze spó# w na st$p -
nych se zo nach? Wpraw dzie wi ce sta ro sta
b$ dzi% ski Emil By strow ski za pew ni#,
'e za rz"d zo bo wi" za# si$ do kon ty nu acji
wy p#a ca nia te atro wi w na st$p nych la -
tach 750 ty si$ cy z#o tych, jed nak nie po -
twier dza tej de kla ra cji 'a den do ku ment.
Oba wy s" wi$c uza sad nio ne.

W ska li kra ju, b$ dzi% ska sce na pla su -
je si$ na nie chlub nym do le li sty te atrów
we d#ug wy so ko !ci do ta cji, na to miast
zysk ja ki przy no si ta in sty tu cja jest gi -
gan tycz ny i jej byt ni gdy nie po wi nien
by( za gro 'o ny. 

* * *

Kie dy Jan Do rman w 1945 r. za #o 'y#
w So snow cu Mi$ dzysz kol ny Te atr

Dziec ka, pro ble my lo ka lo we by #y zro zu -
mia le. Spek ta kle w$ dro wa #y mi$ dzy sce -
n" ów cze sne go Te atru Miej skie go (obec -
nie Te atr Za g#$ bia) a sce n" sie dzi by
Zwi"z ku Za wo do we go Gór ni ków przy ul.
+yt niej. W 1950 r. dom pa ra fial ny w B$ -
dzi nie sta# si$ sie dzi b" Te atru Dzie ci Za -
g#$ bia (na zwa od 1951 r.). O ile te atr jest
chlu b" mia sta i re gio nu, o ty le bu dy nek
i je go wn$ trze po zo sta wia j" wie le do 'y -
cze nia. Nie do in we sto wa nie i nie do fi nan -
so wa nie, czy li wiecz ne pro ble my Ja -
na Do rma na, n$ ka #y wszyst kich je go
na st$p ców. A jed nak to w#a !nie w B$ dzi -
nie od by wa #y si$ g#o !ne He ro dy i Ja se# -
ka, pre sti 'o wy Prze gl"d Te atrów Lal ko -
wych, spo tka nia z lud) mi te atru, ple ne ro we
spek ta kle. Do rman za in spi ro wa# m#o -
dych en tu zja stów, tak po wsta# le gen dar -
ny Klub Stu den ta Ethio pus, a za je go spra -
w" ru szy #y pa mi$t ne „Po ran ki Te atral ne”.
Ko lej ny dy rek tor w 1982 r. uru cho mi#
dwu let nie Stu dium Ak tor skie Te atrów
Lal ko wych przy TDZ, któ r" to ku) ni$ opu -
!ci #o wie lu zna ko mi tych ar ty stów. 

O k#o po tach fi nan so wych po wia tu b$ -
dzi% skie go wia do mo nie od dzi!. Nie po -
ko j" co ro !nie za d#u 'e nie szpi ta li a plan na -

praw czy ni cze go nie uzdro wi#. Wpraw dzie
za le g#a wo bec te atru kwo ta 400 tys. z#. jest
kro pl" w mo rzu po trzeb pla có wek s#u' by
zdro wia, trud no si$ wi$c dzi wi(, 'e za rz"d
pa nicz nie po szu ku je ra tun ku wsz$ dzie, nie
mo' na jed nak roz grze sza( ma ni pu lo wa -
nia fak ta mi ani bez dusz nej de cy zji, któ ra
nie chyb nie wie dzie do za mkni$ cia b$ dzi% -
skiej sce ny. Mia sto tak 'e nie jest w sta nie
prze j"( w ca #o !ci utrzy ma nia te atru, trze -
ba jed nak przy zna(, 'e pre zy dent Ko mo -
niew ski wy wi" zu je si$ z zo bo wi" za%
i mi mo bar dzo skrom nych za so bów miej -
skiej ka sy na te atrze oszcz$ dza( nie za mie -
rza i kon se kwent nie bro ni hi sto rycz nej pla -
ców ki, dru giej po !re dnio wiecz nym zam ku
kró lew skim wi zy tów ki gro du nad Prze -
msz". Mo 'e wi$c na le 'a #o by si$ za sta no -
wi(, czy za g#$ biow skie po wia ty, gmi ny
i mia sta nie po win ny roz wa 'y( wspól ne -
go fi nan so wa nia te atru dla dzie ci, te atru,
z któ re go ko rzy sta j" prze cie' wszy scy,
od Cz$ sto cho wy po So sno wiec. Do rma -
now skiej pla ców ce i god ne mu naj wy' sze -
go sza cun ku ze spo #o wi na le 'y si$ nie tyl -
ko fi nan so wa sta bi li za cja, ale znacz ne
pod nie sie nie rocz nych do ta cji, do in we sto -
wa nie po miesz cze% i uno wo cze !nie nie
tech nicz ne. Sza cow ny sie dem dzie si$ cio -
la tek za s#u 'y# na tro skli we i so lid ne do -
piesz cze nie. Ni ko go prze cie' nie trze ba
prze ko ny wa(, 'e naja trak cyj niej sza gra
kom pu te ro wa nie za st" pi te atru a cze go Ja!
si" nie na uczy…

Mam na dzie j$, 'e zbli 'a j" ce si$ uro -
dzi ny te atru b$ d" wy !mie ni t" oka zj"
do przy po mnie nia wszyst kich spek ta ku -
lar nych suk ce sów b$ dzi% skiej sce ny, jej
twór cy, ak to rów, ze spo #u, któ ry wbrew
wszel kim trud no !ciom stwo rzy# miej sce
naj pi$k niej szych wspo mnie% ka' de go
nie mal miesz ka% ca Za g#$ bia (i nie tyl ko),
któ re dla wie lu z nas sta #o si$ po cz"t kiem
nie ko% cz" ce go si$, cu dow ne go ro man -
su z te atrem. Wie rz$, 'e uro czy sto !ci nie
za k#ó c" 'e nu j" ce spo ry, a tym bar dziej
gro) ba li kwi da cji dzie #a „Cza ro dzie ja
z B$ dzi na”.

!

W spo tka niu uczest ni czy li m.in. sta ro sta b" dzi# ski Ar ka diusz Wa to $a (na zdj" ciu po le wej), pre zy -

dent mia sta %u kasz Ko mo niew ski oraz pre zes Zwi&z ku Ar ty stów Scen Pol skich Ol gierd %u ka sze wicz

(na zdj" ciu po pra wej).
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Na ju bi le uszo wym
za kr! cie
Przed ro kiem, w trak cie 24. Mi ko "ow-

skich Dni Mu zy ki, #wi! to wa li #my 25.
rocz ni c! pierw szych, cz! #cio wo wol nych
wy bo rów do Sej mu, któ re da "y po cz$ tek
trans for ma cji ustro jo wej. Obec nie 25-le-
cie ob cho dzi" mi ko "ow ski fe sti wal, zro-
dzo ny w"a #nie dzi! ki tam tym wy bo rom
i od zy ska niu przez re gio ny, w tym Mia -
sto Mi ko "ów, sa mo rz$d no #ci.

Srebr ny ju bi le usz to szmat cza su.
W ci$ gu 25 lat Mi ko "ow skie Dni Mu zy-
ki wspa nia le roz kwi t"y, „okrze p"y”
i na trwa "e wpi sa "y si! w ka len darz kul-
tu ral ny nie tyl ko Mi ko "o wa, lecz ca "e go
re gio nu. Ba, na wet kra ju, sko ro go #ci "a
tu czo "ów ka ar ty stów i ze spo "ów pol-
skich; tak %e wie le zna ko mi to #ci za gra-
nicz nych. Ale chy ba jesz cze wa% niej szy
oka za" si! aspekt wy cho waw czy im-
pre zy. Ape tyt ro #nie w mia r! je dze nia
i z cza sem nad „mu zy k$ lek k$, "a tw$
i przy jem n$” za cz! "y od no si& zwy ci!-
stwa, tak trud ne i wy ma ga j$ ce wy ro bio-
ne go od bior cy dzie "a, jak „Pa sja” Arvo
Pärta w 2001 r., czy „Nie szpo ry Ma ryj-
ne” Clau dio Mon te ver die go w 2006 ro -
ku, zna ko mi cie przy j! te przez fe sti wa lo-
w$ pu blicz no#&.

Po 25. la tach, za ini cjo wa ny przez
pierw sze go po od zy ska niu sa mo rz$d no-
#ci bur mi strza, dzi siej sze go rad ne go
miej skie go Eu ge niu sza Wy ci s"! i na st!p-

nie, od 1998 a% do 2014 ro ku, „ho "u bio-
ny” przez d"u go let nie go bur mi strza Mar-
ka Bal ce ra, fe sti wal zna laz" si! dzi#
na „ju bi le uszo wym” za kr! cie. No wy
bur mistrz Sta ni s"aw Pie chu la w re por ta-
%u przy go to wa nym przez Te le wi zj! Ka-
to wi ce stwier dzi", %e wy da rze nie po win-
no by& po sze rzo ne o in ne ro dza je
mu zy ki.

Za mys" zro dzi" si! aku rat w do#& do-
brym mo men cie. Bo obok zmia ny w"a-
dzy wy ko naw czej w Mi ko "o wie, w 2014
ro ku zmie ni "a si! te% sy tu acja w s$ sia-
du j$ cej z Mi ko "o wem mu zycz nej me tro-
po lii, czy li w Ka to wi cach. Przez wie le
lat mi ko "ow ski fe sti wal nie ja ko re kom-
pen so wa" brak tak du %ej cy klicz nej im-
pre zy w sto li cy wo je wódz twa. Ale
od cza su po wsta nia no wej sie dzi by Na-
ro do wej Or kie stry Sym fo nicz nej Pol-
skie go Ra dia trwa w niej nie usta j$ cy
w"a #ci wie fe sti wal i ta „za st!p cza ro la”
Mi ko "ow skich Dni Mu zy ki si "$ rze czy
stop nio wo by s"a b"a.

Je #li do kla sy ki do da my jazz i mu zy-
k! m"o dzie %o w$ przy s"o wie o wy la niu
dziec ka z k$ pie l$ ra czej nie b! dzie tu pa-
so wa&. Do brze jed nak by "o by, aby do le-
wa j$c wo dy nie prze la& jej, bo re zul tat
mo %e oka za& si! rów nie nie po %$ da ny. Fe -
sti wal o roz sze rzo nej for mu le przy ci$ gnie
wi! cej od bior ców, jed nak b! d$ to gru py

nie ko niecz nie spo ty ka j$ ce si! na tych sa-
mych kon cer tach, co zresz t$ nie jest wa -
d$, ale war to o tym pa mi! ta&.

Wra ca j$c do zna ko mi to #ci za gra nicz-
nych, w tym ro ku go #ci li #my le gen dar-
ne go or ga ni st! eu ro pej skie go – Szwaj ca -
ra Lio ne la Rog ga. Na wia sem mó wi$c
w 2007 ro ku pla no wa" przy je cha&, tak-
%e z re ci ta lem or ga no wym, in ny ar cy-
s"aw ny wir tu oz Ho len der Ton Ko op man,
bar dziej jed nak zna ny ja ko dy ry gent, któ-
ry z Am ster dam Ba ro que Or che stra,
chó rem i so li sta mi na gra" na kil ku dzie-
si! ciu kr$% kach wszyst kie kan ta ty Ba cha,
ale osta tecz nie od wo "a" przy jazd. Jed nak
Rogg przy je cha" i za gra"! Po dej rze wam,
%e pe wien wp"yw móg" mie& na to fakt,
%e dy rek tor ar ty stycz ny mi ko "ow skie go
fe sti wa lu, pro fe sor kla sy or ga nów w ka-
to wic kiej Aka de mii Mu zycz nej W"a dy-
s"aw Szy ma' ski by" uczest ni kiem w au-
striac kim Mil statt kur su mi strzow skie go
pro wa dzo ne go przez Rog ga. Przy da-
rzy "o si! to w 1988 ro ku, a wi!c 27 lat
te mu. Jak by nie by "o uro dzo ny w 1936
ro ku Rogg m"o dzie niasz kiem ju% nie
jest – pa mi! tam, jak w la tach 70. przy-
wo zi "em z ró% nych miast oka zyj nie
„zdo by wa ne” p"y ty wi ny lo we (CD wszak
jesz cze nie ist nia "y) bu" gar skiej fir my
„Ba" kan ton” z Ba chow ski mi re ci ta la mi
or ga no wy mi, za re je stro wa ny mi przez
mi strza na wspa nia "ym, wte dy m"o dym,
bo zbu do wa nym w po "o wie XX wie ku,
in stru men cie ko #cio "a Grossmünster
w Zu ry chu. Wo bec nie do st!p no #ci za-
chod nich na gra' i czar no ryn ko wej ce ny
do la ra by li #my zda ni je dy nie na ich
prze dru ki do ko ny wa ne, wca le nie a%
tak licz nie, przez wy twór nie p"y to we pa'-
stw so cja li stycz nych.

Szwaj car skie mu wir tu ozo wi bar dzo si!
spodo ba" in stru ment naj wi!k szej mi ko-
"ow skiej #wi$ ty ni – Ba zy li ki #w. Woj cie-
cha. – Ta kie or ga ny, to praw dzi wy
skarb – po wie dzia" po kon cer cie, na któ-
rym gra" utwo ry „obo wi$z ko we go”
na ka% dym re ci ta lu or ga no wym Ba cha,
a tak %e m.in. Bu xte hu de go, Men dels soh-
na i w"a sn$ Su it! an giel sk$.

Tak %e go #cie za gra nicz ni, a kon kret nie
Czech En sem ble Ba ro que z mo raw skie-
go Brna, pro wa dzo ny przez Ro ma na
Válka, sta li si! bo ha te ra mi naj wa% niej-
sze go wy da rze nia te go rocz ne go fe sti wa-
lu. Przy wie( li ze so b$ nie zna ne ora to rium
Geo r ga Phi lip pa Te le man na „Der aus der
Löwe ngru be er ret te te Da niel” (Da niel
ura to wa ny z ja ski ni lwów), któ re go cze -
skie pra wy ko na nie od by "o si! trzy ty go -
dnie... pó( niej. Naj praw do po dob niej mi-
ko "ow ski „przed takt” sta no wi" pol skie
pra wy ko na nie te go dzie "a, do cze go
zresz t$ Mi ko "ów by" jak naj bar dziej
pre de sty no wa ny. Wszak Te le mann by wa"
go #ciem hra bie go Prom nit za w je go re-
zy den cji w po bli skiej Pszczy nie. D"u %ej,
przy znaj my, ba wi" w pa "a cu Prom nit zów
w So rau, dzi siej szych )a rach na Zie mi
Lu bu skiej. Ale tam nie ma ta kie go fe s-
ti wa lu mu zy ki po wa% nej.

Li bret to utwo ru pió ra Al brech ta Ja co-
ba Zel la zo sta "o opar te na VI roz dzia le
bi blij nej Ksi! gi Da nie la. Król Da riusz za -

25. Miko"owskie Dni Muzyki

Ju rek Dy ba! i Sin fo niet ta Cra co via.
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rz! dzi" pod ka r! #mier ci, aby pod da ni
uwa $a li za bo ga je dy nie je go. Te mu
roz ka zo wi Da niel, po bo$ ny %yd bie g"y
w ob ja #nia niu snów, jed nak si& nie pod-
po rz!d ko wa". Chc!c nie chc!c, tro ch& na-
wet wbrew so bie, Da riusz wtr! ca Da nie-
la do ja ski ni lwów. Jak mo$ na ju$
po dej rze wa' z ty tu "u ora to rium, rzecz
ko( czy si& hap py en dem – dzi& ki in ter-
wen cji bo skiej cno ta i wier no#' zo sta j!
na gro dzo ne.

Trzy tr!b ki ba ro ko we plus ko t"y #wiet-
nie uwy pu kla "y „bo ha ter ski” na strój
dzie "a mo g! ce go sku tecz nie kon ku ro wa'
z czo "o wy mi ora to ria mi Händla – „Me -
sja szem” i „Ju d! Ma cha be uszem”; nic
dziw ne go $e jesz cze do nie daw na s! dzo-
no, i$ jest to utwór sa me go Händla. Kla-
we syn i or ga ny, od dziel nie lub ra zem,
w za le$ no #ci od ilo #ci wy ko naw ców da-
ne go nu me ru, re ali zo wa "y bas so con ti nuo.
Obie cz& #ci ora to rium wie( czy "y, po dob-
nie jak w kan ta tach Ba cha, ma je sta tycz -
ne cho ra "y. W par tii ty tu "o wej re we la cyj -
ny by" pol ski kon tra te nor Piotr Olech.

Zmu zy k! daw n! za wi ta" do Mi ko "o-
wa jesz cze je den ze spó" zwi! za ny

z Cze cha mi, cho' nie tyl ko – pi& cio oso-
bo wy En sem ble Ber lin Prag. Przy wióz"
m.in. trzy so na ty naj wy bit niej sze go
przed sta wi cie la cze skie go ba ro ku – Ja -
na Di sma sa Ze len ki, ka pel mi strza ka-
to lic kiej mu zy ki re li gij nej na dwu wy z-
na nio wym ka to lic ko -lu te ra( skim
drez de( skim dwo rze elek to ra Fry de ry-
ka Au gu sta I, któ ry by" rów no cze #nie
pol skim kró lem Au gu stem II Moc nym.
Cze si ju$ tra dy cyj nie chwa l! si& w Mi-
ko "o wie do rob kiem swe go ro da ka, star -
sze go od Ba cha o za le d wie 6 lat 
– w 2010 ro ku utwo ry Ze len ki wy ko ny-
wa" ze spó" Mu si ca Flo rea, dwa la ta pó) -
niej Col le gium 1704, a przed ro kiem
Col le gium Ma ria num. Wszyst kie te ze-
spo "y przy je cha "y z Pra gi.

Z Czech przy je cha li tak $e pia ni sta Ivo
Ka ha nek, któ ry za gra" z Sin fo ni! Ju ven-
tus pod dyr. Ta de usza Woj cie chow skie -
go Kon cert a -moll Schu man na – by" to,
wzo rem ubie g"ych lat, „wy jaz do wy”
wie czór mi ko "ow skie go fe sti wa lu w sa li
ka to wic kiej Aka de mii Mu zycz nej – i zna-
ko mi ta, zna na nam ju$ z ubie g"o rocz nych
Dni, cze ska wal tor nist ka Ka te*ina Ja-
v+rková. Ar tyst ka za pre zen to wa "o Con-
cer to per cor no ed or che stra „Win ter re i-
se” (Po dró! zi mo wa) Krzysz to fa
Pen de rec kie go, a to wa rzy szy "a jej Na ro-
do wa Or kie stra Sym fo nicz na Pol skie go
Ra dia pod ba tu t! kom po zy to ra. Ju$
po raz pi! ty go #ci li #my mi strza na Mi-
ko "ow skich Dniach Mu zy ki. Co praw da
pierw szym ra zem twór ca za go #ci" w Mi-
ko "o wie do pie ro na XVII fe sti wa lu
w 2007 ro ku, ale od te go cza su przy je$-
d$a tu #red nio co dwa la ta (2007,
2010, 2012), obec nie w po dwój nej ro li
kom po zy to ra i dy ry gen ta, a przed dwo-
ma la ty, ja ko go#' ju bi lat #wi& tu j! cy
na fe sti wa lu swo je 80-le cie.

In au gu ra cja i fi na" a tak $e re ci ta le or-
ga no we jak za wsze od by "y si& w po t&$-
nej Ba zy li ce #w. Woj cie cha, „Da nie la

ura to wa ne go z ja ski ni lwów” za pre zen-
to wa no u Sal wa to ria nów, ale „sa l! kon-
cer to w!” wi&k szo #ci kon cer tów ka me ral-
nych by" nie du $y, za to s"y n! cy ze
zna ko mi tej aku sty ki ewan ge lic ki ko-
#ció" #w. Ja na. W tym ro ku wy st! pi "a tu
pol ska or kie stra ba ro ko wa Ar te dei Su -
ona to ri ze wspa nia "ym pro gra mem
XVIII -wiecz nej mu zy ki eu ro pej skiej,
za rów no twór ców bar dzo zna nych, jak
i ju$ dzi# za po mnia nych. Mu zy cy nie tyl-
ko gra li, ale tak $e „od gry wa li” sw! gr&
ge sta mi i mi mi k!, jak by t"u ma cz!c fra-
pu j! cy ty tu" „In stru men tal ope ra” wie czo-
ru w ko( cu nie wo kal ne go. Z bar dziej
wspó" cze snym pro gra mem (Schu bert, Ri-
chard Strauss i Max Re ger) przy je cha"
z Lip ska m& ski kwin tet wo kal ny Amar-
cord z Lip ska. A z naj now szym wy st!-
pi "y dwa kwar te ty smycz ko we: ,l! ski
i La son En sem ble, w któ rym mi ko "o wia-
nie (I i II skrzyp ce) za pre zen to wa li
utwór mi ko "o wian ki Ju sty ny Ko wal-
skiej -La so( – III Kwar tet „Znaj du j&
sw! pie#(” i dwa utwo ry ro syj skie: Fu -
g& Lia do wa i Be ati tu des (B"o go s"a wie#-

stwa) W"a di mi ra Mar ty no wa. Ten dru gi,
to wspa nia "a, „sto j! ca” kom po zy cja na-
pi sa na w 1998 r. na chór, ale po 8 la tach
prze ro bio na na smycz ki dla s"aw ne go
Kro nos Qu ar tet. Po dob nie „sto j! cy”
i rów nie na stro jo wy oka za" si& te$ wy-
ko na ny przez Kwar tet ,l! ski IV Kwar-
tet -o ty sza Pe te ra Va sk sa, ró wie #ni ka
Mar ty no wa (obaj uro dzi li si& w 1946 ro -
ku) ze wspa nia "! cz& #ci! fi na "o w! – Me-
dy ta cj!, sta no wi! c! „roz mo w&” skrzyp-
ka z wio lon cze li st!.

Na wst& pie pi sa "em o praw do po-
dob nym roz sze rze niu for mu "y na st&p-
nych fe sti wa li. Ale je den kon cert mniej
lub bar dziej roz ryw ko wy Mi ko "ow-
skie Dni Mu zy ki or ga ni zo wa "y ka$ de-
go ro ku. W bie $! cym wy bra no mu zy-
k& cy ga( ska, zwa n! obec nie rom sk!,
cho' ja ko re pre zen tant star sze go po ko-
le nia je stem bar dziej przy zwy cza jo ny
do tra dy cyj ne go przy miot ni ka. Gwiaz-
da mi kon cer tu by li cy ga( ski skrzy pek
Mi klosz Czu re ja, zwa ny „kró lem czar-
da sza” i s"aw ny Woj tek Mro zek w po-
dwój nej ro li klar ne ci sty i dy ry gen ta,
a to wa rzy szy li im lwow ska or kie stra
IN SO i Ze spó" Ro mów, w któ rym
m.in. po pi sy wir tu oze rii w grze na cym-
ba "ach da li cór ka Mi klo sza – Sa ra
Czu re ja i To no Cion ka. Pu blicz no#' by -
"a za chwy co na, mi mo „pod go to wy-
wa nia” w zbyt dusz nym, jak na tak im-
po nu j! c! fre kwen cj&, wn& trzu Do mu
Kul tu ry. Po go da te go dnia by "a wspa-
nia "a, a DK stoi przy pi&k nym mi ko "ow-
skim ryn ku, na któ rym ju$ urz! dza no
kon cer ty mu zy ki bar dziej po pu lar nej.
Gwo li praw dzie by wa "y jed nak la ta,
kie dy z po wo du nie sprzy ja j! cej au ry,
w da nym dniu trze ba by "o zmie ni' za-
po wie dzia ne na afi szach miej sce kon-
cer tu i prze nie#' go z ple ne ru pod dach.
W tym ro ku or ga ni za to rzy nie chcie li
ry zy ko wa'. Có$, ta ki ma my kli mat, jak
po wie dzia "a pa ni kla syk.

!

Wal tor nist ka Ka te$ina Jav%rková i NO SPR pod dyr. Krzysz to fa Pen de rec kie go.

Gwiaz d& ju bi le uszo we go fe sti wa lu by" je den

z naj s"aw niej szych or ga ni stów star sze go po ko le -

nia – Lio nel Rogg.
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XXV Rocznica 

Restytucji 

Samorz!du 

Terytorialnego 

w Polsce

Sezon ogórkowy

ma swoje prawa

P
e" nia la ta, wa ka cje… czy li kla sycz ny se -

zon ogór ko wy w me diach. Na tak sza -

cow nych "a mach nie b# dzie my pod gl! da li

ce le bry tów na pla $y, ale tra fia si# zna ko mi -

ta oka zja, $e by zaj rze% sa mo rz! dow com

do ich $y cio ry sów (przy oka zji pi sa nia te -

go zda nia prze ko na "em si#, $e s"ow nik

Wor da nie zna wy ra zu: ce le bry ta, nie sa mo -

wi te…).

Je sie ni! ubie g"e go ro ku w &l! skim Zwi!z -

ku Gmin i Po wia tów na ro dzi" si# po mys"
stwo rze nia ba zy da nych Sa mo rz! dow -

ców 25-le cia. Ta ka pró ba oca le nia od za po -

mnie nia. Otrzy ma "em pro po zy cj# jej opra -

co wa nia, z uczci wie po sta wio nym py ta niem,

czy mam ocho t# na tak nie wdzi#cz n!,
$mud n! pra c#? To$ to wkle py wa nie se tek

i ty si# cy imion, na zwisk, dat. Tro ch# be ne -

dyk ty' ska ro bo ta… Zgo dzi "em si# w imi#
cze go(, co mo $e dzi( jest nie mod ne: po czu -

cia, $e tym lu dziom co( ta kie go si# na le $y.

Ta rocz ni ca zo bo wi! zu je do pa mi# ci, tak $e
o tych, któ rzy two rzy li sa mo rz!d, wal czy li

o je go ro l# w Pa' stwie. Nie raz po (wi# ci li

mu zna cz! c! cz#(% swo je go $y cia. Je (li dzi -

siaj roz wój Pol ski wi da% przede wszyst kim

w gmi nach i mia stach, je (li Po la cy ob da rza -

j! w"a dze lo kal ne naj wi#k szym za ufa niem,

to o czym( (wiad czy…

Mia" by% nud ny obo wi! zek, a wy sz"a z te -

go pa sjo nu j! ca przy go da z hi sto ri! naj -

now sz!. Je (li te su che bio gra my po uk"a da%
od po wied nio, wy "a nia si# chwi la mi ob raz

ludz kich lo sów, pa sji, cha rak te rów… Trze -

ba tyl ko umie% czy ta% ze zro zu mie niem.

TO KIE SMAR KO CE…

– Jak po sz"a wie(%, $e ten urz!d jest

otwar ty, to kie dy( mnie od wie dzi "a ta ka star -

sza pa ni, tzw. cho pio na czy li w stro ju ta kim

ch"op skim. Mia "a mo $e po osiem dzie si!t -
ce, przy sz"a do mnie i mó wi: „jo s!y sza !a,
"e tu s# izby na gmi nie (tzn. $e mo$ na miesz -

ka nie od gmi ny do sta%). I jo tak tu po cho -
dzi !a po tych izbach i one mi si$ po do ba j#,
jo bych wzi$ na dwie”. – tak wspo mi na pa -

mi#t ny rok 1990 An drzej )y dek, pierw szy

pre zy dent Pie kar &l! skich – Kie dy in dziej

przy sz"a do mnie in na star sza pa ni i przy -

nio s"a mi ja kie( kwi ty, $e w cza sie woj ny

Niem cy jej za bra li ko nie i co( tam jesz cze.

Zo sta wi li jej kwi tek, $e do sta nie za to od -

szko do wa nie. I ona mi mó wi tak: „Wie cie
jak to by !o w czter dzie stym pi# tym, jak oni
ucie ka li. Bra li wszyst ko i ta kie g!u pie kwit -
ki da wa li.” Ja jej mó wi#, $e nie pa mi# tam,

bo ja si# do pie ro w 56. uro dzi "em. I ta bab -

cia na mnie pa trzy, pa trzy i w ko' cu mó wi:

„To ja z to kim smar ko cem wca le nie by da
go da%”. I po sz"a...

RE KOR DZI !CI

Two rze nie ba zy Sa mo rz! dow ców 25-le -

cia zbie g"o si# w cza sie z wy bo ra mi je sie -

ni! ubie g"e go ro ku. Me dia ob wie (ci "y wr#cz

„po grom”, wy mia n# po ko le nio w!, sen sa cyj -

ne po ra$ ki rz! dz! cych od kil ku ka den cji sa -

mo rz! dow ców. Ja ko wy j! tek przed sta wia -

no (l! skie go re kor dzi st#, któ ry dzi# ki

ko lej nej wy gra nej sta" si# re kor dzi st! ogól -

no pol skim. Fak tycz nie, pre zy dent Gli wic

Zyg munt Fran kie wicz pe" ni sw! funk cj# nie -

prze rwa nie od wrze (nia 1993 r. Prze $y" zwy -

ci# sko trzy wy bo ry do ko ny wa ne przez rad -

nych, czte ry wy bo ry po wszech ne i dwa

re fe ren da (plus przy go to wa nia do trze cie go).

Wszyst ko to praw da, je (li cho dzi o pre zy -

den tów du $ych miast. Có$, dzien ni ka rze

rzad ko ma j! ocho t# ru szy% gdzie( da lej,

w Pol sk#. Nie b# d# a$ tak u"a twia" Wam za -

da nia, Dro dzy Czy tel ni cy – sa mi mu si cie po -

szu ka% na ma pach miej sco wo (ci, o któ rych

pi sz# po ni $ej. Zaj rzyj my np. do Wr# czy cy

Wiel kiej, gdzie wójt rz! dzi ju$… 41. rok!

Tak, to nie po my" ka. W 1974 r. otrzy ma" no -

mi na cj# na na czel ni ka gmi ny i po zo sta"
na tym sta no wi sku do 1990 r., gdy ra da gmi -

ny wy bra "a go na wój ta. Od te go cza su wy -

bie ra "y go ko lej ne ra dy. W pierw szych wy -

bo rach po wszech nych w 2002 r. na wet nie

mia" kontr kan dy da ta. Po ostat nich wy gra -

nych wy bo rach sta" si# naj d"u $ej urz# du j! -
cym na czel ni kiem i wój tem w Pol sce.

Za po wie dzia", $e w 2018 r. przej dzie na eme -

ry tu r#. Kto( mo $e si# z$y ma%, $e co to za sa -

mo rz! do wiec, któ ry by" mia no wa ny przez

ko mu ni stycz n! w"a dz#? Pó* niej sze je go

„lo sy wy bor cze” wska zu j! chy ba na co( in -

ne go? Wiem, wiem… ogl! da cie se rial „Ran -

czo” i po wie cie, $e tam te$ wójt w Wil ko -

wy jach bez pro ble mu wy gry wa" ko lej ne

wy bo ry, do pó ki nie po ja wi "a si# nie ja ka Lu -

cy. Ale nie chce mi si# wie rzy%, $e by we

Wr# czy cy Wiel kiej przez ty le lat nie po ja -

wi "a si# $ad na „ame ry kan ka”. Po za tym nie

czu j# si# upraw nio ny do oce ny wer dyk tów

wy bor ców, ani uk"a dów pa nu j! cych w gmi -

nie. Stwier dzam je dy nie fak ty. Wy gl! da

jed nak na to, $e na wet ko mu nie zda rza "o si#
ob sa dzi% w"a (ci we go cz"o wie ka na w"a (ci -

wym miej scu…

Nie wie le krót szy sta$ ma wójt )ar now ca.

W mar cu 1981 r. mia no wa ny na czel ni kiem,

a od 1990 – nie prze rwa nie wy bie ra ny

na wój ta. W ostat nich wy bo rach by" je dy nym

kan dy da tem.

Po zo sta li re kor dzi (ci, to ju$ „dzie ci” od -

ro dzo ne go sa mo rz! du, cho cia$ za sta na -

wiam si#, do któ rej gru py za li czy% pre zy den -

ta Biel ska -Bia "ej Jac ka Kry wul ta? On tak $e
przez pe wien czas by" pre zy den tem mia sta

w „cza sach mi nio nych”, ale po wo "a ny zo -

sta" na to sta no wi sko w kwiet niu 1981 r.

na fa li wiel kiej pol skiej na dziei. Po wpro wa -

dze niu sta nu wo jen ne go, w stycz niu 1982 r.

na tych miast go od wo "a no. Chy ba bar dziej

za tem na le $y mu si# ty tu" pre kur so ra od ra -

dza j! ce go si# sa mo rz! du?

Za to dzie% mi w pe" nym te go s"o wa zna -

cze niu s! m.in. pre zy den ci )or, Biel ska -Bia -

"ej i Ja worz na, wój to wie Pa won ko wa, Bucz -

ko wic (w ostat nich wy bo rach – je dy ny

kan dy dat), Kro czyc. Kró cej, ale te$ ju$ co

naj mniej czte ry ka den cje rz! dzi bur mistrz

)a rek (po pierw szej ka den cji w la tach

1990 – 94 ra da miej ska nie by "a ju$ dla nie -

go tak "a ska wa, ale wró ci" w pierw szych wy -

bo rach po wszech nych 2002 r. i zo sta"
do dzi(), od 1997 r. nie prze rwa nie t# sa m!
pa ni! bur mistrz ma Ra dlin. Wójt Cze s"aw

Bu rek od 1998 r. rz! dzi gmi n! Lu bo mia,

w Gie ra" tow cach od 2000 r. wój tem jest Jo -

achim Bar giel. Ta li sta jest na praw d# d"u ga:

Lu bo mia, Gie ra" to wi ce, Ly ski, O$a ro wi ce,

Krup ski M"yn, Przy rów, Mar klo wi ce, Ko sza -

ra wa i Sie wierz, Cia sna i Ko zie g"o wy, Py -

sko wi ce i W# gier ska Gór ka. Ma "e i wi#k sze

mia sta, wsie, a na wet po wiat – ta kim rzad -

kim przy pad kiem sta bil no (ci w"a dzy w po -

wie cie (gdzie wci!$ obo wi! zu j! wy bo ry po -

(red nie) jest sta ro sta ryb nic ki.

Przy po mn# jesz cze, $e w ostat nich wy bo -

rach je dy ny mi kan dy da ta mi by li urz# du j! -
cy wój to wie i bur mi strzo wie m. in. w Bucz -

ko wi cach, &win nej, Uj so "ach, gmi nie

Star cza, gdzie wójt jest wój tem od 1998 r.

i wszyst kie ko lej ne wy bo ry za wsze wy gry -

wa" w I tu rze. W 2010 r. otrzy ma" po nad 80%

g"o sów. W wy bo rach 2014 r. by" je dy nym

kan dy da tem. Tak $e w Che" mie &l! skim, Wi -

la mo wi cach, Kor no wa cu, gmi nie Irz! dze,

Go do wie, Wil ko wi cach, Bo ro no wie i Pie tro -

wi cach Wiel kich g"o so wa no nie „na” kan -

dy da tów, ale „za” lub „prze ciw” te mu je dy -

ne mu. Spo ro te go, praw da? Swo ist!
re kor dzist k! w tej mie rze by "a gmi na Su szec,

gdzie nie tyl ko by" je den kan dy dat na wój -

ta, ale tak $e w wy bo rach do ra dy gmi ny

o 15 man da tów wal czy "o tyl ko 17 kan dy da -

tów. W 13 okr# gach na 15 wy star to wa" tyl -

ko je den kan dy dat. Zgod nie z Ko dek sem

Wy bor czym „je "e li w okr$ gu wy bor czym
w wy bo rach do ra dy za re je stro wa na licz ba
kan dy da tów jest rów na licz bie rad nych wy -
bie ra nych w da nym okr$ gu wy bor czym lub
od niej mniej sza, g!o so wa nia nie prze pro wa -
dza si$, a za wy bra nych na rad nych te ry to -
rial na ko mi sja wy bor cza uzna je za re je stro -
wa nych kan dy da tów”.

Na dwa cie ka we „przy pad ki” war to chy -

ba zwró ci% uwa g#. Pierw szy z nich jest „per -

so nal ny”. To Edward Ma niu ra – sa mo rz! do -

wiec, ale i po li tyk. Przez pierw sze dwie

KRZYSZTOF KOSI+SKI
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ka den cje od ro dzo ne go sa mo rz! du by" bur -
mi strzem nie wiel kie go mia sta Wo# ni ki,
w 1997 r. zo sta" po s"em z ra mie nia AWS,
a po tem jesz cze dwu krot nie wy gry wa" wy -
bo ry do Sej mu (ja ko kan dy dat PO).
A w 2006 r. z w"a snej wo li utra ci" man dat
po sel ski, bo… wo la" zo sta$ bur mi strzem Lu -
bli% ca. Ko lej ne wy bo ry wy gry wa" ju&
w pierw szej tu rze.

Dru gi „przy pa dek” jest jak by cie ka wost -
k! te ry to rial n!. To Imie lin, któ ry „wy bi" si'
na nie pod le g"o($” w 1995 r. po wy dzie le niu
z mia sta My s"o wi ce. Jan Chwi' dacz wy bra -
ny wte dy bur mi strzem pe" ni swo j! funk cj'
do dzi siaj. W 2014 r. by" je dy nym kan dy da -
tem. Ale ten fe no men do ty czy tak &e w"a dzy
uchwa "o daw czej. Ber na de ta Fi cek od sa me -
go po cz!t ku wci!& jest Prze wod ni cz! c!
Ra dy Miej skiej. W czym tkwi ta jem ni ca ta -
kiej sta bil no (ci w"a dzy w tym mie (cie?
Mo &e w tym, co od po wie dzie li obo je wy &ej
wy mie nie ni na py ta nie o naj wi'k sze swo je
osi! gni' cia? Bur mistrz wy mie ni" po pro stu
ko lej ne punk ty, rok po ro ku, kon se kwent nie:

– Urz!d Mia sta – 1998 r.
– Dom Kul tu ry – 1998 r.
– Przy chod nia – 2002 r.
– Bi blio te ka Miej ska – 2006 r.
– Oczysz czal nia (cie ków – 2007 r.
– Przed szko le – 2010 r.
– Ha la wi do wi sko wo -spor to wa – 2014 r.
A mo &e rów nie cel na jest bar dziej emo -

cjo nal na oce na ko bie ty? „Naj wi!k sze osi" -
gni! cie to zmia na men tal no #ci ro do wi tych

imie lo ków. Kie dy# nie przy zna wa li si! do te -

go, $e po cho dz" z ma %e go mia stecz ka, a dzi -

siaj z du m" pod kre #la j", $e s" z Imie li na”...

WIEL CY PRZE GRA NI

Wró$ my te raz do roz po wszech nia ne go
przez me dia po gl! du, &e ostat nie wy bo ry sa -
mo rz! do we by "y swo istym po gro mem do -
tych cza so wych w"adz. Ow szem, kil ka sen -
sa cji by "o. Prze gra li pre zy den ci zna nych
miast: So snow ca, Ryb ni ka (rz! dz! cy nie prze -
rwa nie od 1998 r.), Ja strz' bia Zdro ju, Pie -
kar )l! skich, bur mistrz Pi li cy (rz! dz! cy
od 1990 r. i wy da wa "o by si', &e nie zwy ci' -
&o ny) czy wójt Mied# na (któ ry czte ry la ta
wcze (niej by" je dy nym kan dy da tem).

Ale ju& czte ry la ta te mu, w 2010 r. te& „nie
by "o lek ko”. Prze gra" wy bo ry wójt Msza ny
(któ ry kie ro wa" gmi n! od… 1981 r. i nie da -
no mu po rz! dzi$ do eme ry tu ry), wójt Mi lów -
ki (po pi' ciu ka den cjach), wie lo let ni wójt Pil -
cho wic, Je le (ni. „Po ko jo wo” ode sz"a le gen da
sa mo rz! du – Jan Jo chem, wójt jed nej z naj -
m"od szych gmin – Jej ko wic. Za czy na" jesz -
cze ja ko wójt Ga szo wic w 1992 r., a po od"! -
cze niu si' Jej ko wic – rz! dzi" ni mi a&
do wy bo rów 2010 r., w któ rych ju& nie wy -
star to wa".

Do „ofiar” wy bo rów 2010 r. mo& na te& za -
li czy$ pre zy den ta Cz' sto cho wy, któ ry rz! -
dzi" tym mia stem nie prze rwa nie od pierw -
szej ka den cji i zo sta" od wo "a ny
w re fe ren dum rok przed wy bo ra mi. Fakt,
mniej by "o „d"u go let nich” prze gra nych ni&
czte ry la ta pó# niej, ale… prze cie& nikt nie
sta je si' co raz m"od szy, a m"od szych cze ka
w ko lej ce co raz wi' cej… 

WY TRWA !O"# I CIER PLI WO"#…

…cza sem po p"a ca j!. Wójt Raj czy Ka zi -
mierz Fu jak po ka den cji 1998 – 2002 cze -
ka" d"u gie osiem lat, &e by po wró ci$ i czte -
ry la ta pó# niej zo sta$ wy bra nym po now nie.

Z upo rem d! &y" do ce lu obec ny pre zy dent
My s"o wic Edward La sok. Kil ka na (cie lat by"
prze wod ni cz! cym Ra dy Miej skiej. Trzy krot -
nie: w 2002, 2003 (w wy bo rach przed ter mi -
no wych) i 2006 r. bez po wo dze nia wal czy"
o urz!d pre zy den ta mia sta, zy sku j!c co raz
wy& sz!, ale wci!& nie wy star cza j! c! licz b'
g"o sów. Wresz cie w 2010 r. po ko na" ubie -
ga j! ce go si' o re elek cj' Grze go rza Osy r',
uzy sku j!c po nad 82% g"o sów. W 2014 r.
– wy bra ny po now nie.

Fran ci szek Dzien dziel przez 16 lat pe" ni"
funk cj' prze wod ni cz! ce go Ra dy Gmi ny
Paw "o wi ce, &e by wresz cie w 2014 r. wy gra$
wy bo ry na wój ta.

Cza sem wra ca si' po wie lu la tach – Hen -
ryk Mach by" prze wod ni cz! cym ra dy w pio -
nier skiej ka den cji 1990 – 1994. I wró ci"
trium fal nie wy gry wa j!c w wy bo rach na wój -
ta gmi ny Przy staj% w ubie g"ym ro ku.

Cza sem owe „pi'$ mi nut” by wa za ska -
ku j! ce. Pa we" Mi li tow ski, obec ny wójt
R' dzin dwu krot nie star to wa" w wy bo rach
do Ra dy Gmi ny. Pierw szy raz, ja ko m"o dy
cz"o wiek – jesz cze w la tach 90. – i prze gra".
Dru gi raz znów prze gra" wy bo ry i nie zo -
sta" rad nym w 2010 ro ku. Trze ci start
w wy bo rach, tym ra zem na wój ta gmi ny, za -
ko% czy" si' suk ce sem. To je den z nie wie -
lu przy pad ków, gdy wy bo ry na wój ta wy -
gry wa kto(, kto ni gdy nie pra co wa"
w sa mo rz! dzie.

CIE KA WE KAR TY
W $Y CIO RY SACH

Wójt gmi ny Her by (od 2002 r.) Ro man
Ban duch by wa na zy wa ny we te ra nem… s! -
do wym. Od po wia da" przed s! dem za 7 za -
rzu tów, z pi' ciu zo sta" unie win nio ny, a dwa
umo rzo no ze wzgl' du na zni ko m! szko dli -
wo($ (by$ mo &e nie do tar "em do wszyst kich
przy pad ków).

Za co s! dzo no wój ta na "a wie oskar &o -
nych? Np. za uma rza nie za le g"o (ci po dat ko -
wych miej sco wym fir mom. Przed si' bior cy
uza sad nia li swo je wnio ski np. wy dat ka mi
zwi! za ny mi z two rze niem no wych miejsc
pra cy lub ko niecz no (ci! pod nie sie nia na k"a -
dów in we sty cyj nych. Pro ku ra tu ra by "a jed -
nak zda nia, &e &a den z nich nie by" za sad -
ny, gdy& kon dy cja fi nan so wa pod mio tów
by "a do bra, a de cy zje wój ta mia "y na ra zi$
gmi n' na nie bo tycz ne stra ty. Oskar &o no go
o prze kro cze nie upraw nie% „w ce lu osi! gni' -
cia ko rzy (ci ma j!t ko wej lub oso bi stej” czy li
mó wi!c wprost – o bra nie "a pó wek. Po d"u -
gich ba ta liach s!d wój ta unie win ni". Po dob -
nie ko% czy "y si' po zo sta "e pro ce sy.

– Przy znam, $e na wet nie wie dzia %em, $e
zo sta %em unie win nio ny. Od pa na si! te go do -

wia du j! – po wie dzia" dzien ni ka rzo wi po któ -
rym( ko lej nym wy ro ku unie win nia j! -
cym. – Bar dzo si! cie sz!, bo b! d! móg% si!
na resz cie sku pi& na pra cy na rzecz gmi ny,

a nie w%ó czy& si! po s" dach.

Nie po wio d"a si' tak &e pró ba od wo "a nia
wój ta w re fe ren dum. Wy gra" tak &e ostat nie
wy bo ry.

Cza sa mi wy star cz! dwa la ta dla zbu do wa -
nia swo jej po zy cji. Ar tur Be niow ski zo sta"
wój tem Be stwi ny w 2012 r. w przed ter mi no -
wych wy bo rach po na g"ej (mier ci urz' du j! -
ce go wój ta. Ju& dwa la ta po tem, w 2014 r. by"
je dy nym kan dy da tem.

Z pew no (ci! za re kor dzist k' w zdo by wa -
niu uzna nia i po pu lar no (ci mo& na uzna$ pre -
zy dent Za brza Ma" go rza t' Ma% k' – Szu lik.
W 2002 r. prze gra "a wy bo ry (uzy sku j!c
3. miej sce). W 2006 r. w dru giej tu rze zo sta -

"a wy bra na po ko nu j!c kontr kan dy da ta tyl -
ko 136 g"o sa mi. Czte ry la ta pó# niej wy gra -
"a w pierw szej tu rze, otrzy mu j!c po par cie
na po zio mie 75%!

Bo ha te rem wy bo rów na mia r' pra sy ta blo -
ido wej mo &e by$ na pew no Ma rek B!k z Jej -
ko wic, któ ry zo sta" wój tem w po "o wie ka -
den cji 2010 – 2014 po (mier ci ów cze sne go
wój ta. Dwa la ta pó# niej po now nie zo sta"
wój tem ju& w I tu rze. Nie by "o by to a& tak
dziw ne, gdy by nie to, &e wójt uro dzi" si'
w 1987 ro ku! By$ mo &e jest naj m"od szym
wój tem w Pol sce. W mo men cie wy bo ru
by"… stu den tem. Do dzi( w ofi cjal nych do -
ku men tach po da je wy kszta" ce nie (red nie,
bo – jak mó wi – „obo wi"z ki wój ta i zwi" -
za ny z ni mi brak cza su spra wia j", $e jesz -

cze nie obro ni% pra cy ma gi ster skiej”. Do daj -
my do te go, &e jest wci!& ka wa le rem,
a Jej ko wi ce to te& nie ta ka prze ci't na gmi -
na, bo to naj mniej sza te ry to rial nie gmi na
wiej ska w Pol sce.

Pa we" Ma cha – no wy bur mistrz Ku# ni Ra -
ci bor skiej – jest z za wo du… ka pi ta nem &e -
glu gi wiel kiej i swo bod nie po s"u gu je si' trze -
ma j' zy ka mi. W wy wia dzie pra so wym
skrom nie oce nia" swo je wy bor cze zwy ci' -
stwo:

– Cie sz! si!, $e da %em lu dziom al ter na ty -

w!. Zda j! so bie spra w! z te go, $e gdy by kto#
in ny by% na mo im miej scu, to kto# in ny by dzi#
#wi! to wa%.

– Mam ro zu mie$, &e wy bor cy g"o so wa li
prze ciw pa nu j! cej w"a dzy a nie za pa nem?

– Ska la nie za do wo le nia by %a bar dzo du -

$a, wi!c to nie urok oso bi sty zde cy do wa %
o wy bra niu mnie na urz"d. Lu dzie g%o so wa li

prze ciw pa nu j" cej w%a dzy. 

– Czy nie oba wia si' pan po wro tu na l!d
przy naj mniej na czte ry la ta?

– 'y cie wy wró ci %o mi si! do gó ry no ga -

mi, cho cia$ p%y wa nie po #wie cie mia %o te$ z%e
stro ny, bo gdy wra ca %em do do mu, to wi dzia -

%em dzie ci pó% me tra wi!k sze czy te$ ju$ mó -

wi" ce. Du $o rze czy przez po byt na wo dach

prze ga pi %em i mam na dzie j!, $e dzie ci mi to

wy ba cz" i ja ko# to nad ro bi!. 
– Po dob no ka pi tan stat ku za ra bia kil ka -

dzie si!t ty si' cy z"o tych za rejs, a tu b' dzie
pa r' ty si' cy na mie si!c. Czy to nie jest prze -
szko d! dla stan dar dów pa na &y cia?

– 'o na ma fir m! pro du ku j" c" ro we ry,

przy któ rej obec nie jej po ma gam. S" te$ in -

ne (ró d%a do cho du. Sy tu acj! mam na ty le

kom for to w", $e wy so ko#& pen sji bur mi strza

nie ma zde cy do wa ne go wp%y wu na stan dard

$y cia. Praw d! mó wi"c nie wiem, ile za ra bia

bur mistrz.

I na ko niec za ska ku j! cy epi zod w &y cio -
ry sie wój ta gmi ny Pan ki Bog da na Pra skie -
go. Jak in for mu je por tal www.pan ki wo biek -
ty wie.pl – jest on… twór c! he" mu
woj sko we go, któ ry no si li w Ira ku i no sz!
w Afga ni sta nie pol scy &o" nie rze! Ci! gle so -
bie obie cu j', &e za py tam go, jak to by "o do -
k"ad nie z tym he" mem i wci!& bra ku je mi
cza su…

PS. Ba za da nych: www.sa mo rza dow -
cy.org.pl.

Se zon ogór ko wy trwa ca "e wa ka cje, wi'c
za mie si!c – ci!g dal szy. B' dzie i (miesz nie,
i strasz nie…

!

Opi nie wy ra $o ne w ni niej szym ar ty ku le s"
wy ra zem po gl" dów au to ra i nie za wsze s"
to$ sa me ze sta no wi skiem sa mo rz" dów lo kal -

nych i or ga ni za cji sa mo rz" do wych w wo je -

wódz twie #l" skim.
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Mia! trwa" za wsze. Jak

w po wie dze niu: „nie b# dzie

nas, b# dzie las”. Dzi$ rzad ko

si# je po wta rza. Nie bez po -

wo du. Las jest co raz s!ab szy.

Osa czo ny cy wi li za cj%, jest

kru chy jak... ludz kie &y cie.

Nie po tra fi, jak daw niej od -

ra dza" si#, od &y wa", bro ni"
si# i ro sn%" zdro wo sa mo -

dziel nie.

Od lat wy ma ga szcze gól ne go

trak to wa nia, po mo cy i pe! nej

ochro ny. Na mia r# wspó! cze -

snych za gro &e'. Po kl# skach,

ja kie go do ty ka j%, ci% gle si#
zmie nia. Do pa so wu je do sce na -

riu sza sa mej na tu ry. To dzi$ ko -

niecz no$".

W Be ski dach wi da" to 

jak na d!o ni....

La sy s! za gro "o ne na wszyst -
kich kon ty nen tach. Za mie -

ra j! bezpo wrot nie, ale i przej #cio -
wo. Przy ro da od re ago wu je
cy wi li za cyj ny i #ro do wi sko wy
stres. Przy sprzy ja j! cych wa -
run kach od ra dza si$ po kl$ -
skach.

Tak te" si$ sta %o w przy pad -
ku ma so we go za mie ra nia #wier -
czyn w Be ski dach. Ko& co wej
od s%o nie ich dra ma tu. Przy czyn
tej kl$ ski by %o wie le. To b%$ dy
ho dow la ne la su. Ob sa dza nie
mo no kul tu ra mi #wier ko wy mi
%!k i pa stwisk oraz od no wie nia
la su mie sza ne go, wie lo ga tun ko -
we go me to d! r$b ni zu pe% nej.
Czy li je go ca% ko wi ta wy cin ka na
ogrom nych po wierzch niach.
Po to, by mo g%y na nich ro sn!'
wy %!cz nie #wier czy ny. Mo no -
kul tu ry drzew jed no wie ko wych.
Bez "ad nych do mie szek. Bez li -
cze nia si$ ze sce na riu szem przy ro dy,
któ ra ukszta% to wa %a Pusz cz$ Kar pac k!.
W Be ski dach jej zna kiem by %y ro sn! ce
pi$ tra mi la sy bu ko we, bu ko wo -jo d%o we,
w naj wy" szych par tiach gór jo d%o wo-
#wier ko we. I to wa rzy sz! ce im do miesz -
ki drzew. Z od po wied ni mi na swo ich wy -
so ko #ciach le #ny mi pre dys po zy cja mi.

O zmia nie te go na tu ral ne go sce na riu -
sza w po %o wie XIX wie ku za de cy do wa%
roz wi ja j! cy si$ prze mys%, któ ry po trze -
bo wa% du "o drew na. Te mu za po trze bo -
wa niu móg% spro sta' tyl ko pro duk cyj ny”,
szyb ko ro sn! cy, las #wier ko wy. Tak te"
si$ sta %o. Wa run ki sie dli sko we i kli ma -
tycz ne nie mia %y zna cze nia.

Na ta k! przy #pie szo n! „ho dow l$” la -
su jed no ga tun ko we go nie star cza %o ro dzi -
mych na sion. Ich w%a #ci cie le, Habs bur -

go wie, spro wa dza li je wi$c z ró" nych
miejsc Eu ro py, m.in. pa&stw al pej skich:
Au strii i W%och.

Mo no kul tu ro we #wier czy ny, wy ho -
do wa ne z ob ce go ge no ty pu na sion, ni gdy
w pe% ni nie zdo %a %y przy sto so wa' si$
do be skidz kich wa run ków gle bo wych
i kli ma tycz nych. Sta wa %y si$ co raz s%ab -
sze, mniej od por ne. Z wszel ki mi kon se -
kwen cja mi dla kon dy cji be skidz kie go la -
su. Przed II woj n! #wia to w! #wier ki
po kry wa %y od sie dem dzie si$ ciu do nie -
mal stu pro cent za le sio nej po wierzch ni
Be ski du (l! skie go i )y wiec kie go.
Na wie lu sto kach ro s%y wy %!cz nie drze -
wa te go ga tun ku. I s%a b%y!

Chlub nym wy j!t kiem oka za %y si$
drze wo sta ny #wier ko we ra sy isteb nia& -
skiej. Bar dziej d%u go wiecz ne, osi! ga j! -

ce 50 me trów wy so ko #ci.
Czy po wo dem by %o skrzy "o -
wa nie si$ ge nów #wier ków
kar pac kich i al pej skich? Pew -
no #ci nie ma. Wa" ne, "e je go
za so by ge no we prze trwa j!
w Kar pac kim Ban ku Ge nów,
w je go Sta cji Te re no wej
w Wy rch cza decz ce, w Nad -
le #nic twie Wi s%a. Wraz z na -
sio na mi jo d%y, bu ka, so sny
zwy czaj nej (ra dzi so bie
z ci$" ki mi na wet wa run ka mi
i lu bi #wia t%o) oraz ga tun ków
do miesz ko wych drze wo sta -
nów Be ski du (l! skie go.

Ape tyt na $wier czy ny

Wla tach 60. ub. wie ku
nad be skidz kim la sem

za wi s%a ka ta stro fa. Za cza i%a
si$ w ska "o nym po wie trzu.
Ga zy i py %y prze my s%o we,
prze no szo ne z wia trem z re gio -
nu ka to wic kie go i ostraw skie -
go na da le kie od le g%o #ci, za gro -
zi %y w pierw szej ko lej no #ci
wra" li wej jo dle i #wier kom.
Przy wci!" ro sn! cej pro duk cji
prze my s%u ci$" kie go tru ci zny
za kwa sza %y i wo d$ i gle b$
na sta %e. Zmie nia %y nie ko rzyst -
nie sie dli sko le #ne. Las be -
skidz ki tra ci% swo j! od por -
no#'. W ocie pla j! cym si$
kli ma cie by% bez bron ny wo bec
eks tre mal nych zja wisk po go -
do wych. Sta wa% si$ %a twym
k! skiem dla szkod ni ków.
Szcze gól nie tych z naj wi$k -
szym ape ty tem na #wier czy ny.

Z cza sem mo" na by %o zo -
ba czy' br! zo wie nie ich igli -
wia, zja da ne go przez za snu -
j$ i za wod ni c$ #wier ko w!.
S%a b%y te" #wier ki i so sny

opa no wy wa ne przez opie& k$, ata ku j! -
c! ko rze nie drzew. Naj gor sze przy -
sz%o po su chych la tach po cz!t ku na sze -
go wie ku, gdy za ata ko wa %y szkod ni ki.
Czte ro oczak #wier ko wiec, ry tow nik
po spo li ty i naj gro* niej szy z nich – kor -
nik dru karz. G%ów ny spraw ca roz pa du
#wier czyn w Be ski dach. Na mia r$ zja -
wi ska w Gó rach Izer skich, gdzie nie za -
re ago wa no w po r$, kl$ ski la su mo no -
kul tu ro we go na pó% no cy Szwe cji czy
w Le sie Ba war skim. Los #wier ko wych
drze wo sta nów te go ostat nie go, po zo sta -
wio no na tu rze. Na d%u gi czas. Kil ka -
dzie si!t lat, a mo "e i wi$ cej. Te go nie
wie nikt. Po la tach da lej stra sz! upior -
ne ki ku ty su chych drzew. Tyl ko gdzie -
nie gdzie po ja wia j! si$ na su chych
#wier kach zie lo ne p$ dy...

Las nie ro #nie
sam...

Li pa drob no list na w Z!at nej – cu dow ny po mnik przy ro dy
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Ta ki los móg! spo tka" la sy be skidz kie,

gdy by le #ni cy wspól nie z na ukow ca mi

nie pod j$ li wal ki z kor ni kiem.

By! to mor der czy wy si !ek. Trze ba

by !o roz po zna" mi lio ny drzew. Te za sie -

dlo ne przez lar wy kor ni ka, roz po zna wa -

ne po wy sy pu j% cych si$ z nich tro cin kach

ozna czy". Szyb ko #ci%", oko ro wa" i ko -

r$ spa li". A go !e pnie na tych miast wy wo -

zi" z la su. Na wet z naj wy& szych par tii

gór. Za nim lar wy kor ni ka do ro sn% i wy -

le c% ty si% ca mi z jed ne go drze wa, by za -

sie dla" ko lej ne drze wo sta ny. Wy star -

czy kil ku osob ni ków, by u#mier ci"
naj bar dziej oka za !e drze wo.

Przed kil ku la ty wal ka z in wa zj% kor -

ni ka od by wa !a si$ na oczach i przy sprze -

ci wie miej sco wej lud no #ci i tu ry stów. R% -
ba no prze cie& tak &e zie lo ne, do rod ne

#wier czy ny. Za sie dlo ne drze wa nie umie -

ra j% od ra zu. Ich cho ro by w pierw szej fa -

zie nie wi da". Trud no dzi wi" si$ lu dziom.

Rów nie trud no by !o zno si" wi dok !y sych

sto ków, po wa lo ne drze wa, le #ne pust ki,

dy mi% ce gó ry od spa la nej ko ry. I pa trze"
na zde wa sto wa ne, gór skie dro gi, któ re

nie wy trzy my wa !y na po ru ma so wej wy -

wóz ki oko ro wa ne go drew na. Ta ka by !a
ce na kor ni ko wej pla gi, po rów ny wal nej

tyl ko do sza ra' czy.

Sy tu acja zo sta !a opa no wa na. Alarm

kor ni ko wy trwa. We wspó! cze snym le -

sie wal ka ze szkod ni ka mi ni gdy si$ nie

ko' czy. Na wet je #li roz pad #wier czyn zo -

sta! po wstrzy ma ny, kor ni ka nie da si$ wy -

bi" do no gi.

Si !a prze bu do wy

N
aj sku tecz niej sz% me to d% obro ny la -

su jest in we sto wa nie w je go od por -

no#". W je go opty mal n% dla przy ro dy

prze bu do w$ i ochro n$. W la sach #l% skich

za czy na !a si$ ona ju& w la tach pi$" dzie -

si% tych ub. wie ku. Po pe! nia no pio nier skie

b!$ dy. Jed nak dzi# wie dza o po trze bach

wspó! cze sne go la su jest du &a, pod par ta

moc no na uk%. W ostat nich la tach la sy

wo je wódz twa #l% skie go s% bar dziej zie -

lo ne i sil niej sze...

Od ra dza j% si$ rów nie& prze bu do wy wa -

ne na du &% ska l$ la sy Be ski dów. W ta ki

spo sób, by sk!ad ga tun ko wy m!o de go la -

su by! do sto so wa ny do opty mal ne go

sie dli ska drzew. Wy ra( nie zmniej sza si$
udzia! #wier ka, (w ostat niej de ka dzie o ca -

!e 19 proc.), przy by wa na tu ral nej dla be -

skidz kich te re nów, jo d!y, bu ka, mo drze -

wia, so sny zwy czaj nej, ja wo ra i da gle zji.

W #wier ko wym nad le #nic twie Uj so !y,

wy da wa !o si$ w la tach 2006 do 2010, &e
ten ga tu nek b$ dzie hi sto ri%. Dla te go za -

cz$ to od na wia" las cz$ #cio wo. Na zr$ -
bach wy mu sza nych przez ró& ne pla gi.

Dzi# wi$k szo#" zbo czy zie le ni si$ na po -

wrót. Obec nie sa dzi si$ po nad dwu -

krot nie wi$ cej bu ka ni& #wierka. Ten ga -

tu nek, jak mó wi% le #ni cy, „tu taj sam si$
roz sie wa”. Przy by wa jo d!y, któ ra naj le -

piej ro #nie pod oka pem #wier ka, co

w prze bu do wie drze wo sta nów trze ba

bra" pod uwa g$. Nie ste ty nie uby wa sil -

nych hu ra ga nów. Po ostat nich, z ko' ca

ub. ro ku w Z!at nej, po obu stro nach dro -

gi, wci%& wi da" go !e zbo cza. Ale te& wi -

da" le #ni czów k$, naj pi$k niej szy obiekt

ar chi tek tu ry drew nia nej w Be ski dach,

przed któ rym ro #nie drob no list na li pa,

a ra czej pi$" drzew w jed nym czy li za -

chwy ca j% cy po mnik przy ro dy.

W Nad le #nic twie Uj so !y, naj bo gat szej

w cu da przy ro dy, go spo da ro wa nie jest

trud ne. Wy ma ga du &e go wspar cia i spe -

cjal nej tro ski. Po nad 90 proc. je go po -

wierzch ni ob j$ te jest pro gra mem ochro -

ny przy ro dy Na tu ra 2000. Ze wzgl$ du

na wy j%t ko we per !y na tu ry z re zer wa tem

Li pow ska na cze le. Je go tor fo wi skiem wy -

so kim (za si la j% je tyl ko wo dy opa do we!).

Z oczka mi wod ny mi, kwit n% c% la tem

&u ra wi n% b!ot n%, brusz ni c% prze pla ta j% c%
si$ z czer ni c%, mcha mi i po ro sta mi. I ma -

low ni czym bo rem #wier ko wym, pe! nym

mar twe go drew na, na któ rym od na wia si$
las sa mo dziel nie, i gdzie nie tyl ko g!usz -

ce ma j% swo j% osto j$.
Rów nie& przy k!ad Nad le #nic twa Wi s!a,

ob j$ te go w 75 proc. ob sza rem Na tu ry

2000 po ka zu je, &e la sy be skidz kie b$ d%
pe! ni" g!ów nie funk cje ochron ne. Drew -

no b$ dzie mo& na w nim po zy ski wa" go -

spo dar czo jesz cze przez ja kie# 15, 20 lat.

Obec ne m!od ni ki o wy so ko #ci do 1,5 me -

tra b$ d% go to we pe! ni" funk cje go spo dar -

cze do pie ro za kil ka dzie si%t, sto lat. Dzi#
po ka zu j% one ca !% mo zai k$ la su mie sza -

ne go, je go no wy sk!ad ga tun ko wy. Po -

nad 10 lat te mu sa dzo no tu 77 proc. #wier -

ka, obec nie tyl ko po !o w$ te go ga tun ku,

w sto sun ku do po zo sta !ych. W 2013 r.

posadzono 38 proc. bu ka, po nad 8 pro c.

jo d!y oraz ga tun ki do miesz ko we. Prze -

bu do wa la sów wi #la' skich po trwa jesz -

cze co naj mniej 10 lat. Obec na na dal to -

czy si$ w sce ne rii do bi ja nia kor ni ka.

To co dzien no#" la su. Po dob nie jak czysz -

cze nie je go m!o dych po wierzch ni i trze -

bie nie tych sta rych, usu wa nie znisz cze',
po su szu po wia tro !o mach (let nich i zi mo -

wych), po &a rach, na pra wa dróg i szkód

po zwie rzy nie oraz nie ste ty – tu ry stach.

Ta ki od no wio ny las (w Wi #le rocz nie

sa dzi si$ 1,5 mi lio na do bo ro wych sa dzo -

nek drzew na dwu stukil ku dzie si$ ciu

hek ta rach!), jest na dzie j%. B$ dzie si$ le -

piej bro ni! nie tyl ko przed kor ni kiem.

Sa dzo nek dla nie go nie za brak nie.

W go spo dar stwach Re gio nal nej Dy rek -

cji... funk cjo nu je a& 68 szkó !ek le -

#nych: 7 kon te ne ro wych, 10 tu ne lo -

wych i 51 po lo wych. Funk cjo nu je te&
Sta cja Te re no wa Kar pac kie go Ban ku

Ge nów, za si la na zgod nie z ryt mem przy -

ro dy, na sio na mi do rod ne go #wier ka

isteb nia' skie go, ro dzio mej jo d!y, so -

sny, bu ka i in nych ga tun ków. Szkó! ka

w N$ dzy pro du ku je sa dzon ki mi ko ry zo -

wa ne. Ta kie z za kry tym zie mi% sys te mem

ko rze nio wym i z grzyb ka mi. To one po -

ma ga j% &y wi" las. Na wet w trud nych wa -

run kach.

Dr in&. Ka zi mierz Sza bla, dy rek tor

RDLP w Ka to wi cach, cz$ sto pod kre #la, &e
le #ni cy ma j% do spe! nie nia mi sj$ za cho wa -

nia la sów dla przy sz!ych po ko le'. La sy be -

skidz kie wkrót ce b$ d% spe! nia" przede

wszyst kim funk cje ochron ne. Dla te go

bez u stan nie trze ba szu ka" kom pro mi su po -

mi$ dzy eko lo gi%, ochro n% la su, a je go eko -

no mi%. W t$ dzia !al no#" wkal ku lo wa"
fakt, &e kosz ty pie l$ gna cji i ochro ny la su

b$ d% co raz wi$k sze, przy cho dy ze sprze -

da &y drew na – co raz mniej sze.

To wy zwa nie nie tyl ko dla le #nic twa,

któ re obec nie jesz cze so bie ra dzi. To od -

po wie dzial no#" nas wszyst kich. Jak

s!usz nie za uwa &y! pod czas le #nych

warsz ta tów dla dzien ni ka rzy An drzej

Pi lot, pre zes Wo je wódz kie go Fun du szu

Ochro ny )ro do wi ska i Go spo dar ki Wod -

nej w Ka to wi cach, prze mys! wy star cza -

j% co du &o po czy ni! szkód w #ro do wi sku

na tu ral nym, w la sach. Te raz po ra, by je

wspie ra".

JO LAN TA KAR MA* SKA

Po zy ski wa nie szy szek na sien nych na !wier -
kach isteb nia" skich
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K
ie dy przed o!miu la ty Me tro po li tal ne

"wi# to Ro dzi ny de biu to wa $o na ma pie

wy da rze% kul tu ral nych re gio nu, na wet po -

my s$o daw czy nie (ów cze sna wi ce mar sza$ -
ki ni Se na tu Kry sty na Bo che nek i pre zy dent

Za brza Ma$ go rza ta Ma% ka -Szu lik) nie my -

!la $y o wie lo let nim cy klu. En tu zja stycz ne

wów czas przy $& cze nie si# do im pre zy a' je -

de na stu miast by $o wy ra zi stym sy gna $em

za po wia da j& cym po wo dze nie.

Ju' w ubie g$ym ro ku trud no by $o zmie -

!ci( na jed nym afi szu wszyst kie zg$o szo -

ne przez sa mo rz& dy, in sty tu cje, ma $e i du -

'e pla ców ki im pre zy. W tym ro ku M"R

go !ci $o w po nad trzy dzie stu mia stach a or -

ga ni za to rzy wy da rze% prze !ci ga li si# w ró' -
no rod no !ci i ory gi nal no !ci po my s$ów.

Na afi szu za miesz czo no wi#c z ko niecz no -

!ci tyl ko te naj wi#k sze, sy gna li zu j&c, 'e

w ka' dym z miast part ne rów !wi# ta z uwa -

g& na le 'y !le dzi( lo kal ne wia do mo !ci.

Sa mo rz& dy za dba $y, aby in for ma cje o wy -

da rze niach do tar $y do wszyst kich miesz -

ka% ców. Znacz nie tak 'e prze d$u 'y$ si#
czas trwa nia M"R. W tym ro ku by $y to 

a' trzy ty go dnie (ofi cjal nie 23 ma ja 

– 6 czerw ca, nie ofi cjal nie do lip ca). 

Te go rocz nej edy cji przy !wie ca $o ha s$o
„Ro dzi na – go !cin ny dom”. W kon tek !cie

zbli 'a j& cych si# "wia to wych Dni M$o dzie -

'y w 2016 r., owa go !cin no!( na bra $a szcze -

gól ne go zna cze nia. Wszak do Pol ski przy je -

dzie m$o dzie' ze wszyst kich stron !wia ta

„Niech dzie si&t ki ty si# cy m$o dych lu dzi – cie -

ka wych !wia ta i pra gn& cych po zna( oj czy -

zn# !w. Ja na Paw $a II – znaj d& w !l& skich, go -
!cin nych do mach miej sce ubo ga ca j& ce go

spo tka nia z tu tej sz& kul tu r&, tra dy cj& i wia -

VIII Me tro po li tal ne "wi# to Ro dzi ny

Ro dzi na – go !cin ny dom

r&. To tak 'e wy !mie ni ty spo sób pro mo cji na -

szej Oj co wi zny, gdzie prze cie' tak wie le do -

bra dzie je si# w$a !nie w ro dzi nach i po przez

ro dzi ny” na pi sa li me tro po li ta ka to wic ki ar -

cy bi skup Wik tor Skworc (od pierw szej edy -

cji ksi&dz ar cy bi skup obej mu je wy da rze nie

ho no ro wym pa tro na tem) i pre zy dent Za brza

Ma$ go rza ta Ma% ka -Szu lik w li !cie in ten cyj -

nym skie ro wa nym do przed sta wi cie li sa mo -

rz& dów te ry to rial nych, me diów i miesz ka% -
ców re gio nu.

VIII Me tro po li tal ne "wi# to Ro dzi ny

tra dy cyj nie za in au gu ro wa$ (23 ma ja)

kon cert w Do mu Mu zy ki i Ta% ca w Za -

brzu. W tym ro ku go !( mi wie czo ru by $y
ze spo $y Trze cia Go dzi na Dnia oraz chór

dzie ci# cy z W$och Mi ni Co ro di Ro vo re -

to. Pre zy dent Za brza przy wo $a $a s$o wa pa -

pie 'a Ja na Paw $a II, któ ry za wsze pod kre -

!la$, 'e przy sz$o!( Eu ro py za le 'y
od ro dzi ny. Me tro po li ta ka to wic ki przy -

po mnia$, 'e jej si $a „co war to pa mi# ta(
z dzie ci% stwa i m$o do !ci, two rzy si# tak -

'e we wspól nym mu zy ko wa niu i !pie -

wie”. W uro czy stym kon cer cie uczest ni -

czy li m.in. bi skup die ce zji ka to wic kiej

Ko !cio $a Ewan ge lic ko -Au gs bur skie go

Ma rian Nie miec, mi ni ster spra wie dli -

wo !ci Bo rys Bud ka, po s$o wie Sej mu RP

Kry sty na Szu mi las i Woj ciech Je rzy Po -

la czek, mar sza $ek wo je wódz twa !l& skie -

go Woj ciech Sa $u ga, dy rek tor Gór no !l& -
skie go Zwi&z ku Me tro po li tal ne go Adam

Ba ron, dy rek tor "l& skie go Cen trum Cho -

rób Ser ca w Za brzu prof. Ma rian Ze mba -

la a tak 'e dzie ci z W$och i Ukra iny. 

W nie dzie l# 24 ma ja w ka te drach sto lic

bi sku pich od by $y si# msze w in ten cji ro dzin

i od no wie nie przy rze cze% ma$ 'e% -

skich. VIII M"R ob fi to wa $o w pik ni ki ro -

dzin ne i fe sty ny, od by $y si# one m.in.

w Ra dzion ko wie, D& bro wie Gór ni czej,

Ru dzie "l& skiej, Ko sz# ci nie, "wi# to ch$o wi -

cach, Ty chach, Pie ka rach "l& skich, Ru dzie

"l& skiej, Cho rzo wie, Ku) ni Nie bo row -

skiej, Ja worz nie. Dzie% Dziec ka w wie lu

miej sco wo !ciach mia$ w tym ro ku szcze gól -

ny i nie po wta rzal ny cha rak ter, nie za bra k$o
tak 'e spek ta kli te atral nych dla naj m$od -

szych. W za brza% skim DMiT ukra i% ska gru -

pa mu zycz na Cle ri co pre zen to wa $a „Ali cj#
w kra inie cza rów”, gwar no by $o tak 'e
m.in. w Te atrze No wym, ka to wic kim „Ate -

neum”, w Ra ci bor skim Cen trum Kul tu ry. 

Pod czas kon fe ren cji w Za brzu dys ku to -

wa no o prze mia nach i per spek ty wach

wspó$ cze snej ro dzi ny a te ma tem XXIV Pie -

kar skie go Sym po zjum Na uko wego by $a
spra wie dli wo!( i mi $o!( spo $ecz na.

Nie za bra k$o tak 'e kon cer tów. W Za brzu

wy st& pi li Ali cja Ma jew ska i W$o dzi mierz

Korcz, w Pie ka rach "l& skich roz brzmie wa$
Fe sti wal Mu zy ki Ma ryj nej. Kon cer to wa -

no tak 'e w "wi# to ch$o wi cach, By to miu,

Ra ci bo rzu, My s$o wi cach. 6 czerw ca w ko -

!cie le "wi# tych Apo sto $ów Pio tra i Paw -

$a w Ka to wi cach kon cert za ty tu $o wa ny

„Zwy czaj ny ko lor nie ba…” ofi cjal nie za -

ko% czy$VIII Me tro po li tal ne "wi# to Ro dzi -

ny. W wie lu !l& skich mia stach jed nak na -

dal od by wa j& si# wy sta wy, tur nie je, pik ni ki,

re ci ta le… po nie wa' ro dzin ne spo tka nia za -

ko rze nio ne s& w !l& skiej tra dy cji od po ko -

le% i nie da si# ich za mkn&( w 'ad nych ra -

mach cza so wych, wie lu or ga ni za to rów

przy go to wu je ju' sce na riusz na ko lej -

ne, IX M"R. 

MA RIA SZTU KA

Koncert inauguracyjny. Abp Wiktor Skworc i prezydent Zabrza Ma"gorzata Ma#ka-Szulik podkre!lali
warto!$ i znaczenie rodziny w %yciu ka%dego cz"owieka. 

Ukra i# ska gru pa ta necz na Cle ri co (ze spó" li czy pra wie 200 osób, dzie ci i m"o dzie %y w wie ku
od 3 do 18 lat) w wi do wi sku te atral no -ba le to wym „Ali cja w Kra inie Cza rów”. DMiT w Za brzu.

Pod patronatem „"l&ska”
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Nie
pa mi! tam spek ta klu, któ ry

wci" ga jak nar ko tyk, za ska ku -

je, za dzi wia, wzru sza i de ner wu je… Po -

zo sta je z na mi na d#u go. Po wie lu

dniach od pre mie ry ci" gle za da j! so bie

ró$ ne py ta nia. Od kry wam co% zu pe# nie

no we go, raz mo ja sym pa tia to wa rzy szy

po czy na niom jed nej z bo ha te rek, by

za kil ka dni ca #e ser ce by #o przy in nej.

Spraw c" tych psy chicz nych za wi ro -

wa& jest zna ko mi ty dra ma turg In g mar

Vil lqist, któ ry po 10 la tach po wra ca

na sce nicz ne de ski Te atru 'l" skie go im.

Sta ni s#a wa Wy spia& skie go w Ka to wi -

cach sztu k" „Ch#o piec z #a b! dziem”. To

pra pre mie ra i cho cia$ na pi sa na zo sta #a
dla kon kret nych ak to rek ka to wic kiej sce -

ny wró $! jej d#u g" w! drów k! nie tyl ko

po pol skich sce nach.

Te mat jest nie zwy kle trud ny – pró ba

po wro tu do nor mal no %ci wra$ li wych ko -

biet, któ re ucie k#y od %wia ta lu dzi nor -

mal nych (czy na pew no nor mal nych?)

w swój w#a sny %wiat. Zda j" so bie spra -

w! z te go, $e war to pró bo wa( po wró -

ci(, ale strach je pa ra li $u je. Ta kim psy -

cho lo gicz nym hor ro rem mo$ na wi dza

%mier tel nie znu dzi(, ale któ$ wie o tym

le piej od twór cy przed sta wie nia? Vil lqist

(au tor sce na riu sza, re $y ser i sce no graf)

do zu je na pi! cie jak w naj lep szym thril -

le rze, na pi na stru n! na mak sa, ale dba

o to, by nie p! k#a. Ani na mo ment nie

mo$ na od wró ci( uwa gi od po zor nie ma -

#o zna cz" cych dia lo gów – bo imy si!, by

ja kie% wa$ ne s#o wo nam nie umkn! #o.

Vil lqist sza nu je i sta ra si! zro zu mie(,
cho( nie do ko& ca, bo ha ter ki swo je go

dra ma tu a kreu j" ce je ak tor ki po pro stu

ko cha. Jak tu nie ko cha( Vio let ty Smo -

li& skiej, Gra $y ny Bu# ki i Ewy Ku ty ni?

Któ$ le piej wy ra zi sed no spra wy od sa -

me go au to ra: Opo wia dam w mo jej no -
wej jed no ak tów ce hi sto ri! trzech ko biet
wal cz" cych o swo je pra wo do mi #o $ci,
wol no $ci, sa mo dziel no $ci, hi sto ri!, któ -
rej rów no le g#e w"t ki od na le%& mo' na
w in nych mo ich jed no ak tów kach, ta kich
jak „Kom po zy cja w b#! ki cie”, „Kom po -
zy cja w s#o( cu”, „Od dy chaj ze mn"”,
„Fan tom”, „Ta ka faj na dziew czy na
jak ty”. Mo je bo ha ter ki do brze wie dz",
'e je $li wci"' b! dzie my je od tr" ca&, wy -
ci" ga& do nich d#o( z ja# mu' n" i prze -
ra 'o nym u$mie chem „wspó# czu cia”,
mo g" zro bi& to, cze go naj bar dziej si! bo -
imy – prze ci" gn"& nas na swo j" stro n!.

Przy znam si!, po my %la #em, $e to

The odor Erd mann Ka li de b! dzie bo ha -

te rem sztu ki us#y szaw szy po raz pierw -

szy jej ty tu# „Ch#o piec z #a b! dziem”. Na -

wet kto% mi to za su ge ro wa#. Z ca #"
pew no %ci" ten wiel ki ar ty sta za s#u gu je

na to. Sztu ka Vil lqi sta z twór c" po -

wszech nie zna ne go dzie #a nie wie le ma

wspól ne go.

Au tor zdra dza ta jem ni ce swo je go

warsz ta tu: Za nim za czy nam pi sa&, za -
wsze d#u go wy obra 'am so bie to po gra -
fi! miej sca ak cji – to pierw szy ele ment
bu do wa nia sce nicz ne go $wia ta; miej sce,
bu dy nek, skwer, ma te rie, ko lo ry, fak tu -
ry, za pach, $wia t#o. Po sta cie dra ma tu

wpro wa dza j" si! tam ostat nie. Bo ha ter -

ki sztu ki miesz ka j" w sta rej, miesz cza& -
skiej ka mie ni cy, któ rej okna wy cho dz"
na skwer ze s#yn n" rze) b". By( mo $e
w tym do mu miesz ka# kie dy% au tor? Ha -
gen (Vio let ta Smo li& ska) opie ku je si!
m#od sz" sio str" Arn (Ewa Ku ty nia). Od -

no si my wra $e nie, $e Ha gen od na la z#a
si! w no wej rze czy wi sto %ci, ca# ko wi cie

pa nu je na sy tu acj" i od po wie dzial nie

mat ku je sio strze, gdy na gle wszyst ko si!
zmie nia i oka zu je si!, $e to Arn jest bli -

$ej… lu dzi, cho( nie skry wa ch! ci po -

wro tu do do mu opie ki, gdzie wszyst ko

by #o jak na le $y – po ra po si# ku, spa cer,

sen... Ko& cz" si! sta re ciast ka a Ha gen,

któ ra ci" gle wy bie ra si! na za ku py,

nie ste ty, nie po tra fi opu %ci( miesz ka nia.

Sio stry roz ma wia j", pla nu j" bez ko& -
ca – co i jak? Nic z te go nie wy cho dzi.

Dzwo ni te le fon… i na sce n! wkra cza

pa ra li $u j" cy strach przed opie kun k"
spo #ecz n", na któ r" za czy na my wraz

z sio stra mi cze ka(. Ha gen w ge nial nej

in ter pre ta cji Vio let ty Smo li& skiej naj -

pierw skrom na, sym pa tycz na, spo koj -

na, zrów no wa $o na. W sto sun ku do sio -

stry w chwi lach, kie dy ta po trze bu je

psy chicz ne go wspar cia – jak mó wi sa -

ma ak tor ka – po pro stu „osch#e bab sko”!

Co raz mniej j" lu bi my, cho cia$ kie dy za -

czy na nas wku rza( – po kor nie je. Tej kre -

acji nie da si! za po mnie(. War to do da(,

$e za rów nie do sko na #" ro l! Mat ki
w g#o %nej „Mor fi nie” ak tor ka otrzy ma -

#a li cz" c" si! Na gro d! im. Jac ka Wosz -

cze ro wi cza. Ewa Ku ty nia wcho dzi

w swo j" po sta( po wo lut ku, po cz"t ko wo

dra$ ni – spra wia wra $e nie jak by do pie -

ro przy mie rza #a si! do ro li, ale z ka$ d"
chwi l" bar dziej in try gu je, przej mu je

sym pa ti! wi dow ni. Mi mo kil ku krzy -

ków, to ro la na kre %lo na de li kat nie, pa -

ste lo wo. Ko bie ty cze ka j"… I na gle po -

ja wia si! po sta( sza lo na, po cz"t ko wo

my %li my, $e to opie kun ka. Do po zor nie

spo koj ne go do mu wkra cza $y wio# pro -

sto z… do mu wa ria tów – krzy kli we bab -

sko, za my ka j" ce za so b" drzwi na za -

mek, z ze szy tem pe# nym ko lo ro wych

wkle jek. Ro bi si! nie mi #o, cho cia$ sio -

stry spe cjal nie si! nie de ner wu j"… Jak

si! oka zu je wo l" t! wi zy t! od od wie dzin

praw dzi wej opie kun ki, ci" gle prze cie$
nie wie dz", gdzie im b! dzie le piej – we

w#a snym miesz ka niu czy w za k#a dzie?

Ta barw na pa pu ga -ple ciu ga krzy czy,

stra szy, wy ga du je g#up stwa, wa li pie -

cz"t ki. Gra $y na Bu# ka jest, jak za wsze,

re we la cyj na. Roz bi ja rytm przed sta -

wie nia (ile tu od nie sie& do na szej ma -

#o cie ka wej wspó# cze sno %ci!), ak cja si!
zmie nia… Jak to wszyst ko si! sko& czy?

Ka$ dy mu si si! sam prze ko na(. To

jed no z tych przed sta wie&, któ re ko -

niecz nie trze ba obej rze( – ono po zo sta -

nie ju$ na za wsze w hi sto rii pol skie go

te atru!

Ar ty stycz na bio gra fia In g ma ra Vil lqi -

sta jest nie zwy kle bo ga ta. To nie tyl ko

do sko na #y dra ma turg, re $y ser, to tak $e
wspa nia #y fe lie to ni sta („Ga ze ta Wy -

bor cza”). Sze fo wa# Te atro wi Miej skie -

mu w Gdy ni im. Wi tol da Gom bro wi cza

i Fe sti wa lo wi Pol skich Sztuk Wspó# cze -

snych R@Port, zwi" za ny by# rów nie$
z Ga le ri" Sztu ki Wspó# cze snej BWA

w Ka to wi cach (dy rek tor ar ty stycz ny)

i z „Za ch! t"” – Na ro do w" Ga le ri" Sztu -

ki w War sza wie (wi ce dy rek tor), ku ra tor

wie lu zna cz" cych wy staw pla stycz -

nych (jak ma #o kto po tra fi przy bli $a(
ma lar stwo i ar ty stów zwy k#ym zja da -

czom chle ba), wy k#a dow ca hi sto rii

sztu ki, fil mo wiec. Mo$ na tak bez ko& -
ca. Re ne san so wa po sta(. Spek takl

na Sce nie Ka me ral nej przy go to wa#
sam. Z#o %li wi po wia da j", $e nie lu bi

wspó# pra co wa( z in ny mi. Ja uwa $am,

$e ar ty sty przy dzie le tak ka me ral nym

nic nie po win no roz pra sza(. Je %li sam

po tra fi sztu k! na pi sa(, wy re $y se ro wa(
i umie %ci( w tak prze ma wia j" cym

do wy obra) ni wn! trzu tym wi!k sza

mu chwa #a!

WI TOLD KO CI* SKI 

Ma #y 

wiel ki 

spek takl
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Te atr !l" ski im. Sta ni s#a wa Wy spia$ skie -

go w Ka to wi cach, Sce na Ka me ral na.

In g mar Vil lqist Ch!o piec z !a b" dziem. Sce -

na riusz, re %y se ria, sce no gra fia: In g mar Vil -

lqist; kon cep cja &wia t#a: Ma ria Ma chow ska;

re ali za cja &wia t#a: Wal de mar Ja ni szek; in -

spi cjent ka i su fler ka: Bar ba ra Du dek; gar -

de ro bia na, re kwi zy ty: Ane ta Oskard. Pra pre -

mie ra: 8 ma ja 2015 r.
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14czerw ca 2015 ro ku, z oka zji ju bi -
le uszu 70-le cia Ope ry !l" skiej,

wzno wio ny zo sta# spek takl „Hal ki”, któ -
re go pre mie ra mia #a miej sce 10 lat te -
mu, 18 czerw ca 2005 ro ku. Tra dy cj" bo -
wiem sta #o si$, %e tzw. „okr" g#e” ju bi le usze
przy no sz" no we in sce ni za cje te go Mo -
niusz kow skie go dzie #a. Tym ra zem by# to
spek takl przy go to wa ny pod kie row nic -
twem mu zycz nym Ta de usza Se ra fi na,
któ ry po pro wa dzi# rów nie% ju bi le uszo wy
kon cert. Przed la ty au to rem in sce ni za cji
jak i re %y se rem by# Ma rek We iss -Grze si& -
ski, sce no gra fia po wsta #a w opar ciu o pro -
jekt Bo ri sa E. Ku dli'ki i Mar ce le go S#a -
wi& skie go. Wzno wie nie przy go to wa li
Ber na de ta Ma( ko wiak i Ta de usz Pi szek.

Wzno wie nie sce nicz ne „Hal ki” by #o
zwie& cze niem Ju bi le uszo we go Fe sti wa -
lu Ope ry !l" skiej, któ ry trwa# od 30 ma -
ja, a roz po cz"# si$ pre mie r" dwóch dzie#
Sta ni s#a wa Mo niusz ki: „Ver bum no bi le”
i „Na kwa te run ku czy li Noc )wi$ to ja& ska
al bo So bót ka”. 

7 dekad
bytomskiej 
Jubilatki

Jubileusz uczczono premierami: „Verbum nobile” i „Na kwaterunku...” Stanis!awa Moniuszki
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WIES*AWA
KONOPELSKA

Za mo ment na st# pi uro czy ste od s!o ni$ cie po pier sia Bog da na Pa proc kie go. Na zdj$ ciu (od pra wej):

Ta de usz Ki jon ka – ini cja tor uho no ro wa nia Bog da na Pa proc kie go, dy rek tor Ta de usz Se ra fin i pro wa -

dz# ca ga l$ red. Vio let ta Rot ter -Ko ze ra

„Da ta, któ ra na za wsze po zo sta nie naj wa! niej sz" w dzie jach Ope ry #l" -
skiej – ów hi sto rycz ny czwar tek 14 czerw ca 1945 ro ku, gdy na sce nie ka to wic -
kie go te atru od by $a si% pre mie ra „Hal ki” przy go to wa na przez ze spó$ sku pio -
ny wo kó$ Ada ma Di du ra, kre ato ra te go przej mu j" ce go wy da rze nia o trwa $ym
miej scu w pol skiej kul tu rze” – pi sa$ przed 20 la ty Ta de usz Ki jon ka w mo no -
gra ficz nej ksi% dze „Pó$ wie ku Ope ry #l" skiej”. 

Po pier sie Bog da na Pa proc kie go d!u ta prof.

Ada ma My ja ka – dar Te atru Wiel kie go w War sza -

wie dla Ope ry "l# skiej w By to miu
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MPrzy by wa j! cych na kon cer to we i ope -
ro we wie czo ry wi ta" wy #wie tla ny na kur -
ty nie te atru por tret wiel kie go Ada ma 
Di du ra, a z off’u do bie ga" je go g"os za re -
je stro wa ny na ar chi wal nym na gra niu.

Na pro gram fe sti wa lu z"o $y "y si%
spek ta kle i spo tka nia z wy bit ny mi ar ty -
sta mi tej za s"u $o nej sce ny. By" wi%c
wzno wio ny z tej oka zji spek takl dla dzie -
ci „Za cza ro wa ny bal, czy li kra sno lud ki,
kra sno lud ki” Ka ta rzy ny Ga ert ner i Ta -
de usza Ki jon ki, wi do wi sko ba le to we
„Pan Twar dow ski” Lu do mi ra Ró $yc kie -
go po "! czo ne z warsz ta ta mi dla m"o dych
wi dzów, wy st%p chó ru Ope ry & cap pel -
la „CO' na pol sk! nu t%”. Z dzie" wspó" -
cze snych przy po mnia no ope r% „Man ru”
Igna ce go Ja na Pa de rew skie go. Wy da rze -
niem by" wie czór przy go to wa ny z oka -
zji ju bi le uszu 60-le cia pra cy ar ty stycz -
nej wy bit nej #pie wacz ki Kry sty ny
Szo stek -Rad ko wej, przez kil ka lat
(od 1959 do 1962) zwi! za nej z by tom -
sk! sce n!, a pro wa dzo ny przez Wie s"a -
wa Ochma na.

Pre mie ro we przed sta wie nie „Ver bum
no bi le” i „Na kwa te run ku...” mu -

zycz nie przy go to wa" Krzysz tof Dzie -
wi%c ki, za# re $y se ria i in sce ni za cja by -
"a dzie "em Hen ry ka Kon wi( skie go.
Nie po raz pierw szy te Mo niusz kow skie
dzie "a po ja wi "y si% w re per tu arze Ope -
ry 'l! skiej. Wcze #niej sze pre mie ry
„Ver bum no bi le” mia "y miej sce w la -
tach 1948 i 1972. Z ko lei „Na kwa te run -
ku...” mia "o tyl ko jed n! pre mie r% 
– w 1954 ro ku. Tym ra zem oba dzie "a
po ka za no pod czas jed ne go pre mie ro we -
go wie czo ru, 19 ma ja 2015 ro ku, na le -
$! one do mniej zna nych utwo rów Mo -
niusz ki. Hen ryk Kon wi( ski po sta no wi",
$e tym co "! czy owe utwo ry b% d! pro -
ta go ni #ci z „Ver bum no bi le”, któ rzy po -
ja wi! si% w ba le to wym dzie le „Na kwa -
te run ku...”. Po wsta "o – jak mó wi"
Kon wi( ski – ra czej przed sta wie nie
„na te mat”, ani $e li do k"ad ne od wzo ro -
wa nie tych utwo rów o nie skom pli ko wa -
nej fa bu le. I tak #pie wa cy za ist nie li
w ba le cie, a tan ce rze w przed sta wie niu
ope ro wym. Po wsta "a zgrab na ca "o#),
lek ka w swym cha rak te rze, ba wi! ca wi -
dza, dzie j! ca si% w ba #nio wej sce ne rii
'wi% to ja( skiej No cy. G"ów ne par tie
w ope rze „Ver bum no bi le” po wie rzo no
Bog da no wi Ku row skie mu (Ser wa cy),
Ewe li nie Szy bil skiej (Zu zia), Ju liu szo -
wi Ur sy no wi Niem ce wi czo wi (Mar -

cin), Ka mi lo wi Zde blo wi (Sta ni s"aw).
Z ko lei w ba le to wym „Na kwa te run -
ku...” par ti% Zo si ta( czy "a Alek san dra
Pio trow ska, Ma ry si – Alek san dra Ule -
wicz, Pa ni Ró #y Ka ta rzy na Wie licz ko
Pos, Ant ka Ar tur Dmo chow ski a Ja -

si – Jo an na Kur kow ska. 
Nie w!t pli wie wy da rze niem ju bi le -

uszo we go fe sti wa lu by "o wzno wie nie
„Hal ki” Sta ni s"a wa Mo niusz ki, zw"asz -
cza $e pierw szo pla no we ro le #pie wa -
li Jo lan ta Wa gner (Hal ka) i Syl we ster
Ko stec ki (Jon tek) okrzyk ni% ty ju$
przed la ty jed nym z naj lep szych wy -
ko naw ców tej par tii. W isto cie, ar ty #ci
w przej mu j! cy spo sób, z wiel k! kul tu -

r! wo kal n! i zna ko mi tym ak tor stwem
kre owa li po wie rzo ne im ro le. Po la tach
spraw dzi "a si% asce tycz na, bia "a sym -
bo licz na sce no gra fia z moc ny mi ko lo -
ry stycz ny mi ak cen ta mi (ko stiu my).
Z pew no #ci! w ta kiej ob sa dzie by "o to
jed no z naj lep szych przed sta wie( te -
go se zo nu, god ne zwie( cze nia 70-le -
cia Ope ry. Przej mu j! cy wy d*wi%k
mia "o wpro wa dze nie do spek ta klu kil -
ku let nie go ju$ dziec ka (w tej ro li zna -
ko mi ta Zu zan na Szu bert) – co spraw -
dzi "o si% ju$ pod czas pre mie ry w 2005
ro ku. Dys po nu j! ca moc nym so pra -
nem Wa gner – Hal ka i dra ma tycz ny te -
nor Ko stec kie go – Jont ka do pe" nia "y
ca "o #ci zna ko mi te go spek ta klu. W ich
wy ko na niu po sta ci do#) sta tycz ne na -
bra "y wy ra zi sto #ci, a bar dzo zna ne
pie #ni i arie zy ska "y na si le i tra gicz -
nej wy mo wie. Du eto wi zna ko mi cie
wtó ro wa" trze ci z g"ów nych bo ha te -
rów – kreu j! cy par ti% Ja nu sza Adam
Szer sze(. By "o to wi%c po pi so we wi -
do wi sko ope ro we, po ka zu j! ce, $e na -
wet naj bar dziej zna ne dzie "a, a „Hal -
ka” z pew no #ci! jest ta kim, po tra fi!
wzru sza) i na czas trwa nia wszyst kich
czte rech ak tów przy ci! ga) uwa g% wi -
dza. Trze ba rów nie$ wspo mnie) o zna -
ko mi tej cho re ogra fii, akro ba tycz nych,
bar dzo no wo cze #nie po trak to wa nych
ta( cach i bar dzo do brym przy go to wa -
niu chó ru. Ju bi le uszo we wy ko na nie
„Hal ki” zo sta "o zna ko mi cie przy j% te
przez pu blicz no#). Dzie "o Mo niusz ki,
któ re te go wie czo ru po pro wa dzi" Ta -
de usz Se ra fin dy rek tor Ope ry 'l! skiej
zy ska "o no wy blask. By "o te$ zna ko -
mi tym t"em do dru giej cz% #ci wie czo -
ru, pod czas któ rej wy g"o szo no wie le
ser decz nych s"ów pod ad re sem so li -
stów, ze spo "ów ar ty stycz nych i dy rek -
cji Ope ry. 

Za nim jed nak 14 czerw ca roz po cz% -
"a si% wie czor na ga la, w ho lu gma chu
Ope ry od s"o ni% te zo sta "o po pier sie wiel -
kie go #pie wa ka, wy bit ne go te no ra, le -
gen dy pol skiej sztu ki wo kal nej Bog da -

na Pa proc kie go (1919-2010). W pa mi% -
ci me lo ma nów po zo sta n! zna ko mi te
kre acje, któ re pre zen to wa" na de skach
by tom skiej sce ny, a w#ód nich po pi so -
wa par tia Jont ka w „Hal ce”.

Po pier sie Pa proc kie go to ko pia
dzie "a – rze* by prof. Ada ma My ja ka,
któ ra zdo bi wn% trze Te atru Wiel kie go
w War sza wie. Do By to mia tra fi "o
dzi% ki Ta de uszo wi Ki jon ce, któ ry by"
ini cja to rem te go wy da rze nia, jak
i dzi% ki hoj no #ci Wal de ma ra D! brow -
skie go, by "e go mi ni stra kul tu ry a obec -
nie dy rek to ra Te atru Wiel kie go. W ten
oto spo sób Bog dan Pa proc ki po wró -
ci" po la tach do miej sca, w któ rym de -
biu to wa" w 1946 ro ku par ti! Al fre da

w „Tra via cie” Ver die go u bo ku Bar -
ba ry Ko strzew skiej w par tii Vio let ty.
To zda rzy "o si% w za le d wie rok
po pierw szym przed sta wie niu „Hal ki”.
Te raz za j!" na le$ ne mu, ho no ro we
miej sce. 

!

Sce na zbio ro wa z I ak tu „Hal ki” – spraw dzi "y si$ po la tach zna ko mi te, no wo cze sne roz wi% za nia sce -

no gra ficz ne. W pierw szym rz$ dzie, w &rod ku: Alek san dra Sto k"o sa (Zo fia) i Adam Szer sze' (Ja nusz),

po wy #ej Bog dan Ku row ski (Stol nik)

Wspa nia "y du et: Jo lan ta Wa gner (Hal ka) i Syl -

we ster Ko stec ki (Jon tek) udo wod ni", #e w ich wy ko -

na niu na wet tak zna na ope ra mo #e na dal wzru sza(
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K
il ka na !cie lat te mu, kie dy

no we tech no lo gie wkro czy -

"y w na sze #y cie co dzien ne, za -

cz$ to wiesz czy% kres ksi&# ki

i bi blio tek. Nie któ rzy, nie ste ty,

g"o sz& te „praw dy”, nie za da j&c
so bie tru du od wie dze nia bi blio -

te ki i prze ko na nia si$, #e ich wy -

obra #e nia s& da le kie od rze czy -

wi sto !ci. 

Bi blio te ka rze nie prze spa li

zmian za cho dz& cych w oto cze -

niu. Dzi! bi blio te ki ofe ru j& ksi&# -
ki tra dy cyj ne – pa pie ro we, ale te#
au dio bo oki oraz pu bli ka cje elek -

tro nicz ne prze zna czo ne na czyt -

ni ki czy do st$p ne w czy tel ni

on -li ne lub w bi blio te ce cy fro -

wej. Miej ska Bi blio te ka Pu blicz -

na w 'o rach ksi&# ki we wszyst -

kich tych for mach udo st$p nia

swo im u#yt kow ni kom. Ma j& oni

do dys po zy cji po nad 700 ty tu "ów

au dio bo oków oraz – dzi$ ki przy -

st& pie niu MBP do Kon sor cjum

IBUK Bi blio tek Pu blicz nych

Wo je wódz twa (l& skie go – po -

nad 1900 ty tu "ów ksi& #ek elek -

tro nicz nych z Czy tel ni IBUK.

MBP w 'o rach jest wie lo let -

nim uczest ni kiem (l& skiej Bi -

blio te ki Cy fro wej, w któ rej umie -

!ci "a 71 ty tu "ów o te ma ty ce

#or skiej. Sta ty sty ki do wo dz&,
#e zdi gi ta li zo wa ne przez nas

po zy cje cie sz& si$ co raz wi$k sz& po pu lar no -

!ci&. W 2014 r. ich wy ko rzy sta nie wzro -

s"o 10-krot nie i wy nio s"o 23 958 wy !wie tle).
No w& pro po zy cj& bi blio te ki jest mo# li wo!%
wy po #y cze nia za kau cj& czyt ni ków wraz

z ko lek cj& e -bo oków. Do tej po ry czyt ni ki e -

-bo oków do st$p ne by "y na miej scu w Bi blio -

te ce Cen tral nej.

Uzu pe" nie niem ofer ty czy tel ni czej s& ga -

ze ty i cza so pi sma, edu ka cyj ne pro gra my mul -

ti me dial ne, p"y ty z mu zy k&, fil my na no !ni -

kach DVD i Blu -ray czy pro gram praw ni czy

Le ga lis, z któ re go mo# na sko rzy sta% w ka# -
dej pla ców ce. Wy cho dz&c na prze ciw ocze -

ki wa niom u#yt kow ni ków, udo st$p nia my

dar mo we sta no wi ska in ter ne to we, ska ne ry,

dru kar ki, kse ro ko piar ki, a w Bi blio te ce Cen -

tral nej dzia "a hot spot umo# li wia j& cy po "& cze -

nie z In ter ne tem za po mo c& urz& dze) mo bil -

nych.

Pro wa dzo ny we wspó" pra cy z Urz$ dem

Mia sta Punkt Przy sta nek Pra ca (ad re so wa -

ny do osób bez ro bot nych i po szu ku j& cych za -

trud nie nia) umo# li wia nie tyl ko dar mo we

prze szu ki wa nie za so bów in ter ne to wych, ale

rów nie# bez p"at ny druk do ku men tów apli ka -

cyj nych oraz sko rzy sta nie z po mo cy bi -

blio te ka rza przy ich re da go wa niu.

Bi blio te ka przy go to wa "a si$ do ob s"u gi

osób z dys funk cja mi s"u chu

i wzro ku. Sze !ciu pra cow ni ków

ksi&# ni cy uko) czy "o kurs j$ zy ka

mi go we go, a je den – au dio de -

skryp cji. W ra mach us"u gi Ksi&# -
ka na Te le fon oso bom cho rym,

nie pe" no spraw nym i star szym

zbio ry do wo #o ne s& do do mu.

Bi blio te ka rze, a w!ród nich

dwóch La tar ni ków Pol ski Cy fro -

wej, pro wa dz& in dy wi du al ne

warsz ta ty kom pu te ro we i in ter -

ne to we dla osób 50+. Kur san ci

ma j& mo# li wo!% na uki ob s"u gi

kom pu te ra sta cjo nar ne go, lap to -

pa, ta ble tu oraz ró# nych pro gra -

mów u#yt ko wych. Ucz& si$ ko -

rzy sta nia ze Sky pe’a, ob s"u gi

kon ta pocz to we go i ban ko we go, a tak #e zdo -

by wa j& wie le in nych umie j$t no !ci, co za po -

bie ga ich cy fro we mu wy klu cze niu.

Pro po nu je my sp$ dza nie cza su wol ne go nie

tyl ko przy lek tu rze ksi& #ek i pra sy, ogl& da -

niu fil mu czy s"u cha niu mu zy ki. Jed n& z form

wy po czyn ku w bi blio te ce s& gry na PC, Play -

Sta tion 3, Xbox 360 Ki nect i gry plan szo we.

Na naj m"od szych cze ka j& k& ci ki za baw.

Miesz ka) cy 'or w ka# dym wie ku mo g&
uczest ni czy% w cy klicz nych warsz ta tach

kre atyw nych („W kr$ gu sztu ki”, „Ku* nia Ta -

len tów”, Klub Za cza ro wa ne go O"ów ka),

spo tka niach dwóch Dys ku syj nych Klu bów

Ksi&# ki oraz za j$ ciach pro wa dzo nych w j$ -
zy ku an giel skim „Chat ting with tea”. Z my -

!l& o dzie ciach or ga ni zo wa ne s& za ba wy z j$ -
zy kiem an giel skim „Li bra ry isn’t sca ry”

i spo tka nia Klu bu Mo li Ksi&# ko wych „M"o -

dzi Od kryw cy”. 

Do od wie dze nia #or skiej ksi&# ni cy za ch$ -
ca j& in te re su j& ce wy sta wy, spo tka nia au tor -

skie, warsz ta ty fo to gra ficz ne, za j$ cia do go -

te ra pii, spek ta kle te atral ne, spo tka nia Klu bu

Czy ta j& cych Ro dzin „Czy ta li) scy” oraz

wie le in nych ró# no rod nych im prez or ga ni -

zo wa nych przez ca "y rok. W!ród nich s& zna -

ne ogól no pol skie i mi$ dzy na ro do we pro jek -

ty: Bo ok cros sing, Na ro do we Czy ta nie, Noc

z An der se nem, Ty dzie) Bi blio -

tek, Ty dzie) Czy ta nia „Ca "a
Pol ska czy ta dzie ciom”, (wi$ to
Plu szo we go Mi sia i Uro dzi ny

Ksi&# ko we go Mi sia, Dzie) Wol -

nych Ksi& #ek, Wio sen na Zbiór -

ka Ksi& #ek, Dzie) Bez piecz -

ne go In ter ne tu, Ty dzie)
E -ksi&# ki, (wia to wy Dzie)
Ksi&# ki i Praw Au tor skich. Bi -

blio te ka re ali zu je te# swo je au -

tor skie przed si$ wzi$ cia, ta kie

jak cie sz& ce si$ nie usta j& c& po -

pu lar no !ci& im pre zy pro mu j& ce

czy tel nic two: Ksi&# ka dla Trzy -

lat ka, 'or ski Dzie) G"o !ne go

Czy ta nia, Je sien ne Spo tka nia

z…, Wio sen ne Spo tka nia Li te -

rac kie czy pro jekt Za czy ta ne

Mia sto (za ini cjo wa ny przez UM,

a od dwóch lat re ali zo wa ny

przez bi blio te k$).
Wska* ni ki od wie dzin w 2014 r.,

kie dy po raz pierw szy licz ba

osób ko rzy sta j& cych ze zbio rów

i us"ug na miej scu prze kro czy "a
licz b$ czy tel ni ków przy cho dz& -
cych wy "&cz nie do wy po #y czal -

ni, do wo dz&, #e miesz ka) cy 'or

za czy na j& po strze ga% bi blio te k$
ja ko atrak cyj ne miej sce spo tka).

Pra cow ni cy bi blio te ki wy ko -

rzy stu j& no we tech no lo gie

w swo jej co dzien nej pra cy.

Wszyst kie pla ców ki s& skom pu -

te ry zo wa ne, ob s"u g$ czy tel ni ków u"a twia sys -

tem bi blio tecz ny So wa, a wi$k szo!% zbio rów

znaj du je si$ w ka ta lo gu elek tro nicz nym.

Bi blio te ka pro wa dzi w"a sn& stro n$ in ter ne -

to w& i pro fil na Fa ce bo oku, wspó" pra cu je

z wie lo ma por ta la mi in ter ne to wy mi, za -

miesz cza j&c in for ma cje o us"u gach i wy da -

rze niach. Pro fi le na Fa ce bo oku ma j& te# Fi -

lia nr 5, pro jekt „W Kr$ gu Sztu ki” oraz Klub

Czy ta j& cych Ro dzin „Czy ta li) scy”. Po wsta -

"y dwa blo gi bi blio tecz ne, na któ rych po ja -

wia j& si$ bie #& ce in for ma cje o wy da rze niach

w pla ców kach. Na stro nie in ter ne to wej dzia -

"a j& m.in. us"u gi: „Za py taj bi blio te ka rza” oraz

„E -de zy de rat ka”, za po mo c& któ rej czy tel ni -

cy mo g& zg"a sza% swo je pro po zy cje za ku pu.

Mi "o !ni kom fo to gra fii bi blio te ka umo# li wia

pre zen ta cj$ zdj$% cy fro wych w for mie wir -

tu al nej wy sta wy na stro nie in ter ne to wej

i w ho lu Bi blio te ki Cen tral nej w ra mach pro -

jek tu Fo to Ton.

Nie za po mi na my o utrwa la niu co dzien -

no !ci 'or. Gro ma dzi my do ku men ty #y cia

spo "ecz ne go, opra co wu je my opi sy ar ty ku -

"ów i wy daw nictw do ty cz& cych mia sta

i miesz ka) ców do bi blio gra fii re gio nal nej

(do st$p nej na na szej stro nie in ter ne to -

wej), któ ra za wie ra obec nie bli sko 24 000

po zy cji.

Uzu pe" nie niem tych dzia "a)
jest wy da nie dru kiem dwóch

re tro spek tyw nych to mów „Bi -

blio gra fii Mia sta 'o ry”, obej mu -

j& cych la ta 2001–2011. Obec nie

trwa j& pra ce nad ko lej ny mi opra -

co wa nia mi za la ta 1965–2000.

MBP w 'o rach ze swo j& ofer -

t& sta je si$ nie tyl ko in sty tu cj&
nie odzow n&, ale tak #e atrak -

cyj n&, no wo cze sn&, in no wa cyj -

n&, a jej u#yt kow ni cy co raz cz$ -
!ciej de kla ru j& – by przy wo "a%
ha s"o te go rocz ne go Ty go dnia

Bi blio tek – „Wy bie ram bi blio -

te k$”.

UR SZU LA KRZYK

Z 'YCIA

BIBLIOTEK

Miejska Biblioteka Publiczna w 'orach

Wyprzedza% potrzeby

u#ytkownika

Spo tka nie Klu bu Czy ta j! cych Ro dzin „Czy ta li" scy”

In au gu ra cja Ty go dnia Czy ta nia Dzie ciom (2015)
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MUZEUM !L"SKIE 
– nowe otwarcie

Fotoreporta# Arkadiusza $awrywia%ca

Znaki i twarze 
miasta
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Kresowianie i kombatanci sk!adaj" kwiaty pod tablic" ofiar kresowych
tragedii w trakcie uroczysto#ci w Opolu

Chór „Echo Kresów” z K$dzi$rzyna-Ko%la, który swoim wyst$pem u#wietni!
obchody VI Opolskich Dni Kresowych w Opolu zorganizowanym przez UMWO
i WBP

Bur mistrz Nie mo dli na Do ro ta Kon ce wicz (czwar ta od le wej) i Grze gorz Sa -
wic ki cz!o nek Za rz" du Wo je wódz twa opol skie go (szó sty od le wej) z przed sta -
wi cie la mi or ga ni za cji kre so wych i kom ba tanc kich po z!o &e niu kwia tów pod Po -
mni kiem Obro' ców Prze bra &a

Pomnik upami$tniaj"cy komendanta partyzanckiej samoobrony Przebra&a
Ludwika „Lwa” Malinowskiego, znajduj"cy si$ na Placu Obro'ców Przebra&a
w Niemodlinie 

Chór dzia!aj"cy przy Publicznej Szkole Podstawowej w Borkach Wiel-
kich prezentuje si$ w trakcie XI Wojewódzkiego Przegl"du Piosenki Kre-
sowej 

Pomnik w Tarnowcu upami$tniaj"cy Polaków pomordowanych oraz
przymusowo wysiedlonych z Kresów Wschodnich II Rzeczpospolitej 

Kre so wia nie na !l" sku Opol skim 

– pa mi#$ i mo dli twa

P
rzed sta wi cie le w%adz pa& stwo wych i sa mo rz" do wych oraz miesz -

ka& cy re gio nu uro czy 'cie ob cho dzi li 70. rocz ni c# przy by cia Kre -

so wian na !l"sk Opol ski oraz Dzie& Pa mi# ci Ofiar Lu do bój stwa

na Kre sach Wschod nich II RP (usta no wio ny uchwa %" Sej mi ku Wo je -

wódz twa Opol skie go). G%ów ne ob cho dy od by %y si# w Opo lu pod Po -

mni kiem Bo jow ni kom o Pol sko'$ !l" ska Opol skie go, u stóp któ re go

umiesz czo na jest pa mi"t ko w" ta bli ca po 'wie co na ofia rom kre so wej

tra ge dii. Ire na Ka li ta, pre zes opol skie go od dzia %u To wa rzy stwa Mi %o -

'ni ków Lwo wa i Kre sów Po %u dnio wo -Wschod nich, w swo im wy st" pie -

niu po wie dzia %a: w la tach 1943-1947 z r"k ukra i' skich na cjo na li stów
zgi n$ !o 200 ty si$ cy Po la ków. Nie dla te go, &e by li win ni, ale dla te go,
&e by li Po la ka mi. Rocz ni co we uro czy sto 'ci od by wa %y si# w ko 'cio %ach,

przy po mni kach i ta bli cach pa mi"t ko wych w wie lu miej sco wo 'ciach

wo je wódz twa opol skie go m.in.: w Nie mo dli nie pod po mni kiem Lu dwi -

ka „Lwa” Ma li now skie go – ko men dan ta le gen dar nej obro ny Prze bra -

(a, w K# dzie rzy nie -Ko) lu, w Brze gu (z udzia %em mjr. Ada ma

Kow nac kie go, jed ne go z ostat nich (y j" cych obro& ców Prze bra (a),

w Tar now cu (Gmi na Lub sza, po wiat brze ski), gdzie miesz ka& cy wsi

wznie 'li po mnik pa mi# ci swo ich ro dzi ców i dziad ków po cho dz" cych

z okolic Zaleszczyk. Ob cho dom rocz ni co wym to wa rzy szy% na strój po -

wa gi i za du my. Pod czas mszy 'wi# tych mo dlo no si# w in ten cji ofiar

zbrod ni, ale tak (e za tych Ukra i& ców, któ rzy ra to wa li pol skich s" sia -

dów, szcze gól ne prze s%a nie nio s%y mo dli twy o po jed na nie i przy ja)&
mi# dzy na ro da mi – pol skim, ukra i& skim i nie miec kim. Wcze 'niej przed

ob cho da mi tra ge dii wo %y& skiej, w bar dziej po god nym du chu od by wa -

%y si# w Opo lu i *o sio wie – Wo je wódz kie Spo tka nia Kre so wian i XI Fe -

sti wal Pio sen ki Kre so wej z udzia %em kil ku dzie si# ciu ze spo %ów

z wo je wódz twa opol skie go i dol no 'l" skie go. 
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Cimr man – wy na laz ca, ar ty sta, pi sarz, uczo ny,

cz!o wiek, któ ry Re pu bli ce Cze skiej za pew ni! do st"p
do mo rza – by! by naj wy bit niej szym Cze chem
XX wie ku, gdy by… ist nia!. T" nie zwy k!# po sta$ wy -
my %li! w!a %nie Zde nek Sve rak do spó! ki z Ja nem
Smol ja kiem, po czym do uzu pe! nia nia &y cia i dzie -
!a te go ge niu sza do !# czy li in ni cze scy ar ty %ci. Jed -
nak w Cimr ma nie mo& na od na le'$ co% z je go twór -
cy. Sve rak jest bo wiem tak &e „mul ti”, jest pi sa rzem,
sce na rzy st#, twór c# te le wi zyj ne go pro gra mu po dob -
ne go do na sze go W sta rym ki nie. Jest rów nie& ak -
to rem i to wy bit nym. Film Ko la, w któ rym za gra!
g!ów n# ro l" (re &y se rem by! je go syn Jan), zdo by!
Osca ra dla naj lep sze go ob ra zu za gra nicz ne go. Roz -
pi su j" si" tak o au to rze, bo wy da je mi si", &e
w Pol sce jest ma !o zna ny a bar dzo chcia! bym za ch" -
ci$ do lek tu ry zbio ru je go opo wia da( z lat kil ku dzie -
si" ciu. Kto% po rów nu je Sve ra ka do Hra ba la, mo im
zda niem nie s!usz nie, bli &ej mu bo wiem do Kun de -
ry z cza sów #ar tu czy $miesz nych mi %o &ci. Do opo -
wia da( za miesz czo nych w Po dwój nym wi dze niu
%mia !o mo& na za sto so wa$ cy tat: „to tak w ka& dym
z nas co% wo !a, ja ka% hi sto ria we so !a a ogrom nie
przez to smut na”. Jest w tych opo wie %ciach ko mizm,
jed nak w ko( cu do cho dzi do nas in for ma cja, &e za ty -
mi ba wi# cy mi nas opi sa mi kry je si" dra mat. Sve rak
jest mi strzem kon struk cji, wci# ga czy tel ni ka w %le -
dze nie lo su bo ha te ra -nar ra to ra, prze wi dy wa nie
prze bie gu wy da rze(, po czym na st" pu je za ska ku j# -
ce za ko( cze nie. Je &e li kto% chce si" do wie dzie$ czy
Azjat ki po win ny mó wi$ praw d", dla cze go skrzyn -
ka pocz to wa mo &e z!a ma$ &y cie al bo jak za ra bia$
na wcho dze niu w prze ciw desz czo wym p!asz czu
pod prysz nic w !a' ni miej skiej – ko niecz nie mu si
po te opo wia da nia si" gn#$. To tak &e ksi#& ka dla lu -
bi# cych hi sto rie mi !o sne, któ re nie za wsze mu sz# si"
ko( czy$ mar szem we sel nym. Mi !o %ni ków sen sa cji
na pew no usa tys fak cjo nu je opo wie%$ o tym, jak zza
gro bu mo &e za bi$ naj wy bit niej szy cze ski kom po zy -
tor Be drzich Sme ta na. Po le cam ten zbiór z czy stym
su mie niem. Dwa la ta wcze %niej uka za !y si" opo -
wiast ki Sve ra ka dla dzie ci Uciesz ki Ciesz ka, te& 
pi"k ne.

Zde nek Sve rak: Po dwój ne wi dze nie. T!um. Do -

ro ta Do brew i Jan W" glow ski. [Se ria: Cze skie Kli -

ma ty] Wyd. #wia to we Kli ma ty, Wro c!aw 2015,

s. 370. 

Za czy na si" od te go, &e dziec ko w !o nie mat ki, zna -
j# ce po wie%$ Lon do na Mar tin Eden, po sta na wia po -
pe! ni$ sa mo bój stwo jesz cze przed na ro dzi na mi.
Od ra zu wi"c wia do mo – pro za post mo der ni stycz na
i to tro ch" w sty lu Bar tha. Jed nak to si" da czy ta$. To
si" ca! kiem do brze czy ta. Ch!o pak (od ra to wa no go)
na zy wa si" Sta ni s!aw Sza tan, ale to na zwi sko zu pe! -
nie do nie go nie pa su je. Jest do bry, my %l# cy, wra& li -
wy. Tyl ko &y je jak by w pie kle. Gdzie? W Pol sce lat
sie dem dzie si# tych i osiem dzie si# tych. W tle po ja wia -
j# si" naj roz ma it sze re alia tam te go okre su – po chód
pierw szo ma jo wy, przed szkol na za baw ka, czy li czo!g
„Ru dy”, jest i po nu ry stan wo jen ny. Po ka za ny w po -
wie %ci ob raz rze czy wi sto %ci nie jest przy jem ny. Lu -
dzie w oto cze niu Stasz ka Sza ta na s# prze wa& nie 'li
(ka te chet ka, na uczy ciel, aka de mic ki wu efi sta). Jed -
nak w fi na le po ja wia j# si" Adam i Ewa oraz Nie bo.
Au tor jest dzien ni ka rzem i fi lo zo fem. War to pod kre -
%li$, &e ja ko pi sarz de biu to wa! w 2001 ro ku na !a mach
mie si"cz ni ka $l'sk. 

Piotr Rut kow ski: Adam i Ewa id! do Nie ba.

Wyd. No vae Res, Gdy nia 2014, s. 202.

Te spo tka nia od by wa j# si" w Bi blio te ce )l# skiej
od wie lu lat. Gro ma dz# dok to ran tów i pra cow ni ków
na uko wych z ca !e go kra ju. Roz ma wia si" wte dy
o pra cach m!o dych li te ra tu ro znaw ców przy go to wy -
wa nych do wy da nia. A o tym, &e ucze ni rze czy wi -
%cie roz pra wia j# so bie na te ma ty „od daw no %ci
do wspó! cze sno %ci” %wiad cz# ju& ty tu !y pre zen to wa -
nych pod czas kon fe ren cji ma te ria !ów. Kil ka przy k!a -
dów – Ja cek Kwo sek: Ja% mu( na w &wie tle „Su my teo -
lo gicz nej” &w. To ma sza z Akwi nu i „Ka za) o mi %o -
sier dziu” Pio tra Skar gi. Pró ba uwy pu kle nia nie któ -
rych aspek tów; Zu zan na Ba ron: #o% nier ska dro ga.
Erazm z Rot ter da mu i Igna cy Loy ola; We ro ni ka Ko -
ce la: Wi ze ru nek po %o( nej w po rad ni kach me dycz nych
z dru giej po %o wy XVIII wie ku; Ka mi la Fa li( ska:
„Naj wsty dliw sza z ta jem nic cz%o wie ka / nie umie by*
sam pó ki (y je i gdy umie ra”. O do &wiad cze niu sa -
mot no &ci w wy bra nych wier szach Ja nu sza Sta ni s%a -
wa Pa sier ba. Lu bi" czy ta$ ma te ria !y z na uko wych
kon fe ren cji, bo za wsze od kry wam co% cie ka we go,
cze go i Pa( stwu &y cz".

In gre mio. Od daw no "ci do wspó# cze sno "ci. [Red.

Jan Ma lic ki, Jan Ba ron] Wyd. Bi blio te ka #l" ska, Ka -

to wi ce 2014, s. 168.

Au tor, ka to wic ki dzien ni karz, w 2005 ro ku ob cho -
dzi! pi"$ dzie si# te uro dzi ny i ten fakt uczci! po dró &#
do Ame ry ki. Kon kret nie do Chi ca go, gdzie sp" dzi! dwa
ty go dnie. Czter na %cie dni wy star czy !o, &e by na pi sa$
ksi#& k", no – ksi# &ecz k". Nie jest to re por ta& ani ja -
kie% stu dium tam tej sze go %ro do wi ska po lo nij ne go. To
ra czej mi gaw ki, im pre sje, spo strze &e nia. Cie ka wy jest
klucz do tych za pi sków. To licz by. Na przy k!ad: 
„1 cent” (ty le kosz tu je bi let ko mu ni ka cji miej skiej
po upoj nym Syl we strze), „2/5 Ba! ty ku” (ta k# po -
wierzch ni" zaj mu je je zio ro Mi chi gan, nad któ rym le -
&y „Wietrz ne Mia sto”), „25 do la rów” (ce na bi le tu
na kon cert „Ter ce tu Eg zo tycz ne go”) itd. itp. Wie le rze -
czy ko ja rzy si" tam au to ro wi z Ka to wi ca mi. Kie dy
na przy k!ad po je cha! ro we rem nad je zio ro (nie do je -
cha!), za pach przy po mnia! mu Ra w". Jest te& roz dzia -
lik o tym, jak pi sa! sce na riusz (nie zre ali zo wa ny) dla
Le cha Ma jew skie go o dziew czy nie z uli cy Ma riac kiej.
Mo& na po wie dzie$, &e ta pu bli ka cja to zbiór cie ka wo -
stek do czy ta nia na le &a ku.

Zbi gniew R. Wie czo rek: Ame ry ka jest dla by ka.

Wyd. ZEW -PRESS, Ka to wi ce, s. 60.

Au tor pod kre %la, &e w swo jej ksi#& ce po !# czy! opra -
co wa nie bi blio gra ficz ne i bio gra ficz ne. Bo le s!aw
Cie pie la jest w za g!" biow skim %ro do wi sku li te rac kim
po sta ci# zna n#. Na pi sa! 49 ksi# &ek, po nad 1300 tek -
stów pra so wych, mo no gra fii miej sco wo %ci, jak te&
opra co wa( zwar tych do ty cz# cych gór nic twa w" glo -
we go w Za g!" biu D# brow skim. Jest ho no ro wym
pre ze sem b" dzi( skie go od dzia !u Sto wa rzy sze nia
Au to rów Pol skich, wi ce pre ze sem Klu bu Kro ni ka rzy
Za g!" bia D# brow skie go im. dr. Ja na Prze mszy -Zie -
li( skie go. Mo no gra fia za wie ra szkic bio gra ficz ny Cie -
pie li, ka len da rium je go &y cia i twór czo %ci i ana li z" je -
go twór cze go do rob ku. Wi"k sz# cz"%$ tej po zy cji sta -
no wi bi blio gra fia pod mio to wa i przed mio to wa. Osob -
n# cz"%$ pra cy sta no wi# licz ne ar chi wal ne zdj" cia ro -
dzin ne i do ty cz# ce dzia !al no %ci za wo do wej i pu blicz -
nej. Do !# czo no tak &e re pro duk cje pocz tó wek z ok!ad -
ka mi wy da nych ksi# &ek. Na ko( cu umiesz czo no
stresz cze nia w j" zy kach an giel skim, nie miec kim, fran -
cu skim i ro syj skim.

Zdzi s!aw G$ bo !y%: Bo le s#aw Cie pie la. Mo no gra -

fia bi blio gra ficz na. Wyd. PRO GRES, So sno -

wiec 2015, s. 264.
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70 lat mi n! "o od za ko# cze -

nia woj ny, a prze cie$
do dzi% tak na praw d! kwe -

stia ta nie zo sta "a do ko# ca po zna -

na i przy swo jo na. Cho dzi o s"u$ b!
&l' za ków – ale prze cie$ nie tyl ko, do -

wo dem mo $e by( opu bli ko wa ny

nie daw no pa mi!t nik Jo achi ma Ce ra fic -

kie go Wa ser po lac ken, opi su j' cy po wo -

"a nie i s"u$ b! w sze re gach nie miec kie -

go woj ska Po la ka z Byd gosz czy. I nie

cho dzi tu by naj mniej – a nie ste ty

do dzi% cz! sto spo tka( si! mo$ na z fa" -
szy wy mi opi nia mi na ten te mat 

– o wst' pie nie do bro wol ne, z po bu dek

ide olo gicz nych, cho( i z ta ki mi wy pad -

ka mi oczy wi %cie si! spo tka my. Zna ko -

mi ta jed nak wi!k szo%( nie -Niem ców

uczest ni cz' cych po stro nie nie miec kiej

w II woj nie %wia to wej po wo "a na zo sta -

"a do woj ska wbrew w"a snej wo li, od -

mo wa bo wiem z pew no %ci' spo tka "a -

by si! z re pre sja mi nie tyl ko wo bec nie -

do sz"e go $o" nie rza, ale i je go ro dzi ny.

A po mi ja j'c kwe stie ide olo gicz ne i na -

ro do wo %cio we, dla ka$ de go przy mu so -

we go $o" nie rza ozna cza "o to na de

wszyst ko opusz cze nie na d"u go – cza -

sem ju$ na za wsze – swo jej ro dzin nej

zie mi i naj bli$ szych – ro dzi ców, $o ny,

dzie ci, ozna cza "o tak $e gro) b! ka lec -

twa i %mier ci.

W ostat nim cza sie uka za "y si! pra -

ce hi sto ry ków po dej mu j' ce ten

pro blem (np. Ry szar da Kacz mar ka

Po la cy w We hr mach cie,), jed nak

w %wia do mo %ci spo "ecz nej z jed nej

stro ny funk cjo nu je wie le mi tów, z dru -

giej za% – sa mi za in te re so wa ni przez

wie le po wo jen nych lat z re gu "y uni ka li

te go te ma tu, i to na wet w roz mo wach

z naj bli$ szy mi, a dzi% cz! sto jest

za pó) no na wspo mnie nia i re la cje

tam tych wy da rze#.

opo wie %ci' o lo sach jed ne go z $o" nie -

rzy wcie lo nych do We hr mach tu. Sam

au tor pi sa" o tej me to dzie ju$ w wy da -

nym przed la ty pierw szym to mie Du -
chów woj ny: „Przed sta wio ne w ksi'$ -
ce fak ty i wy da rze nia oraz na zwi ska,

miej sce po cho dze nia i lo sy bo ha te rów

w wi!k szo %ci przy pad ków s' praw dzi -

we. Praw dzi wa jest rów nie$ hi sto -

ria 167. dy wi zji pie cho ty We hr mach -

tu, opi sa na z per spek ty wy sze re go we -

go $o" nie rza. Au ten tycz ne w wi!k szo -

%ci s' cy to wa ne w ksi'$ ce li sty, cho(
wie le z nich opra co wa no sty li stycz nie

i gra ma tycz nie”.

Po wtórz my wi!c – te to my s' zna -

ko mi t' li te ra tu r', do brze na pi sa ne

i atrak cyj ne dla czy tel ni ka, a jed no -

cze %nie po ra $a j' opo wia da n' praw d'
i au ten ty zmem wy da rze#. Do brze

te$ by "o by, gdy by wy wo "a "y dys ku -

sj!, na ja k' z pew no %ci' za s"u gu -

j' – ksi'$ ka mó wi prze cie$ o spra -

wach, cho( po zor nie ju$ cza so wo od -

le g"ych, to prze cie$ wci'$ do ko# ca

w pe" ni nie wy po wie dzia nych i nie

opi sa nych. Pew nie to przy pa dek, ale

ostat ni tom Du chów woj ny, opi su j' -
cy mo ment wkro cze nia wojsk ra -

dziec kich, trak tu j' cych zw"asz cza

te ren &l' ska po zo sta j' cy w okre sie

przed wo jen nym po za gra ni ca mi pa# -
stwa pol skie go ja ko zie mie po pro stu

zdo bycz ne, nie miec kie i tak od no sz'c
si! * pi sa no ju$ wie le o ów cze snych

zbio ro wych mor dach, gwa" tach i ra -

bun kach * do wy cze ku j' cej zwy -

ci!z ców lud no %ci cy wil nej, uka zu je

w ro ku 70-le cia tzw. Tra ge dii Gór no -

%l' skiej, zna czo nej tak $e m.in. de por -

ta cja mi i wy wóz ka mi do Zwi'z ku Ra -

dziec kie go, któ rych ofia r' pa da li

zwy kle przy pad ko wi lu dzie. Nad li -

st' kon kret nych na zwisk pra cu je

obec nie ka to wic ki od dzia" IPN i wia -

do mo, $e do li czo no si! ju$ po nad 30

tys. osób wy wie zio nych na Wschód.

Nie któ rym uda "o si! po wró ci(, wie -

lu jed nak ju$ nie.

Ostat ni tom Du chów woj ny Aloj ze -

go Ly ski opo wia da w"a %nie o tych la -

tach ocze ki wa nia i nie pew no %ci,

wi dzia nych z per spek ty wy ro dzi ny

$o" nie rza We hr mach tu, je go $o ny

i dzie ci. I wzru sza j' co si! on za czy -

na s"o wa mi au to ra do nie $y j' cej ju$
Mat ki, któ ra by "a pier wo wzo rem nar -

ra tor ki tej ksi'$ ki. Aloj zy Ly sko pi sze:

„Wiym, co %cie prze szli w $y ciu.

O ko$ dym Wa szym krzy $ycz ku

wiym! O ko$ dym móg bych co% pe -

dzie(. Przy rzek $ech se, $e wszyst ki

te krzy $ycz ki po zbiy rom i na pi sza

ksio$ ka o Wos. Pan Bóg mi to do",
$ech to przy rze cze ni móg" wy pe" ni(.
We dwu dzie sto rocz ni ca Wa szyj

%mier ci jom og"o szom. Niech swiat

wiy, co %cie pod $y li”.

JA CEK LYSZ CZY NA

Tym cen niej sza wi!c wy da je si!
pod j! ta ju$ przed la ty ini cja ty wa

%l' skie go pi sa rza Aloj ze go Ly ski,

aby w for mie po wie %cio wej opo -

wie dzie( ta k' hi sto ri! &l' za ka si "'
wcie lo ne go do Weh rmach tu, szko lo -

ne go w Al pach i wresz cie po s"a ne go

na front wschod ni, w ko# cu po le g"e -

go gdzie% w ukra i# skich ste pach.

Tak jak pra wie dwa wie ki wcze -

%niej Pan Ta de usz Mic kie wi cza pla -

no wa ny ja ko nie wiel ka idyl la roz rós"
si! w ko# cu do 12 ksi'g, tak i cykl

Aloj ze go Ly ski Du chy woj ny pla no -

wa ny naj pierw ja ko try lo gia roz rós"
si! osta tecz nie do pi! ciu to mów,

z któ rych ostat ni, za ty tu "o wa ny

W udr! ce na dziei i opu bli ko wa ny

przez wy daw nic two „Of f set druk

i me dia” z Cie szy na (pierw sze trzy

to my, po czy na j'c od ro ku 2008, uka -

za "y si! na k"a dem wy daw nic twa

„&l'sk”), w"a %nie zo sta" wy da ny.

Obej mu je on okres 1944-1966,

a wi!c g"ów nie la ta po wo jen ne,

w któ rych nie by "o $ad nych wie %ci

o za gi nio nym, a$ do mo men tu po zna -

nia przez ro dzi n! praw dy o %mier ci

d"u go ocze ki wa ne go oj ca ro dzi ny

w 1944 ro ku.

Sam au tor jest chy ba naj bar dziej

kom pe tent n' oso b', aby pod j'( si! te -

go za da nia. Pi sz' cy zna ko mi cie po %l' -
sku boj szo wia nin mó wi tu w pew nym

sen sie o so bie – je go oj ciec te$ po wo -

"a ny zo sta" do Weh rmach tu i zgi n'"
w wal kach na Ukra inie, o czym sam

Ly sko opo wia da" w zre ali zo wa nym

przed pa ru la ty fil mie Dzie ci 
Weh rmach tu, ko# cz' cym si! sce n'
nad od na le zio nym po la tach gro bem.

Oczy wi %cie ca "y cykl, cie ka wy rów -

nie$ po pro stu ja ko lek tu ra, nie jest pro -

stym pa mi!t ni kiem czy za pi sem prze -

$y(, ra czej opar t' na do ku men -

tach – au ten tycz nych li stach $o" nie rzy

z lat woj ny * uogól nio n' w ten spo sób

Ju$

A. Ly sko: Du chy woj ny. T. 5. W udr! ce na -

dziei. Wspo mnie nia Wich ty Ochma no wej. 1944-

1966. Cie szyn 2014, ss. 220

Duchy 
wojny
po 

raz 

pi'ty
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stwier dze niu Lesz ka Bu gaj -

skie go, i! „t" po wie#$ na pi -

sa% by Bu% ha kow, gdy by !y%
na &l' sku w la tach pi"$ dzie si' tych”,

nie ma cie nia prze sa dy. Ri chard A. An -

to nius, w%a #ci wie Ry szard An to nisz -

czak, wy bra% bo wiem naj lep sz' z mo! -
li wych dróg, aby prze pro wa dzi$ wspó% -
cze sne go czy tel ni ka przez mro ki lat

sta li now skich i to no men omen w Sta -

li no gro dzie. Wy bra% #cie! k", któ ra

jest swo ist' kom pi la cj' oni ry zmu,

dzie ci" ce go spoj rze nia na #wiat i ja -

kiej# au tor skiej wer sji re ali zmu ma -

gicz ne go. Po trzeb ne by %o za tem pió ro

nie zwi' za ne ze &l' skiem, po trzeb na

by %a wy obra( nia pla sty ka, sce na rzy sty

i re !y se ra fil mów ani mo wa nych, by

o!y wi$ ów sier mi"! ny czas ni czym

szkie% ka w ka lej do sko pie i omi ja j'c ra -

fy nie bez piecz nych s' dów i k%ót ni

ide olo gicz no -hi sto rycz nych, uka za$
tam t' de ka d" z wszyst ki mi jej rze czy -

wi sty mi obrzy dli wo #cia mi. A tych by -

%o na praw d" wie le i by nie zna mio no -

wa$ Ka to wic ja ko miej sca bar dziej

przy kre go od in nych punk tów na ma -

pie po wo jen nej Pol ski, au tor wpro wa -

dzi% mia sto swo ich na ro dzin ) No wy

S'cz, któ re go miesz ka* cy zma ga j'
si" z w%a sny mi upio ra mi, przede

wszyst kim ty mi z prze sz%o #ci. Oczy -

wi #cie wni kli wa lek tu ra po zwa la od -

na le($ pew ne uprosz cze nia, jed nak

te drob ne man ka men ty bled n' w ze sta -

wie niu z bra wu ro wo pro wa dzo n' nar -

ra cj', z me ta fo ry k' god n' nie tyl ko Mi -

cha %a Bu% ha ko wa, ale te! i Bru no na

Schul za, wresz cie gi n' w po to ku pi"k -

nej pol sz czy zny do pra wio nej z wy czu -

ciem gwa r' #l' sk', kre so w' oraz ko -

le jar sk', a tak !e j" zy kiem ro syj skim,

przy wie zio nym z ze s%a nia przez dziad -

ków g%ów ne go bo ha te ra.

Po sta$ Ada ma, dzie wi" cio lat ka, pi sarz

stwo rzy%, aby je go ocza mi i usza mi po -

dej rze$ i pod s%u cha$ #wiat lat 50.

XX wie ku w chwi li, gdy z ma py Pol -

ski zni ka j' Ka to wi ce, by za miast nich

móg% po ja wi$ si" praw dzi wy lin gwi -

stycz ny i hi sto rycz ny be bok: Sta li no -

gród. M%o dy bo ha ter po zwo li% au to ro -

wi unik n'$ wie lu zb"d nych i za pew ne

nisz cz' cych tkan k" po wie #ci uwag,

któ re mia %y by cha rak ter pa ra nau ko -

wych wy k%a dów. Ada# wi dzi, s%y szy,

pod gl' da, pod s%u chu je, od no to wu je

w pa mi" ci i na ma pach w swo im no tat -

ni ku prze ró! ne fak ty, od czu cia, prze !y -

cia, ob ra zy, ale nie ko niecz nie je wszyst -

kie ro zu mie i na szcz" #cie nie mu si ro -

zu mie$. Jest prze cie! dziec kiem i ma

pra wo by$ za gu bio ny nie tyl ko w pe ere -

low skich re aliach, ale rów nie! w #wie -

cie do ro s%ych. Dzi" ki te mu ko lej ne

wy pad ki po zna je my ja ko ci'g nie kie dy

sur re ali stycz nych, som nam bu licz nych,

ha lu cy na cyj nych czy te! fan ta sma go -

rycz nych wy da rze*, któ rych re al no#$ de
fac to jed nak uzna je my, bo gdzie#
w pod #wia do mo #ci prze czu wa my, !e
one le piej t%u ma cz' przy t%a cza j' c'
i sier mi"! n' rze czy wi sto#$ lat 1953-

czy my dzie ci, gdy chce my je do cze go#
znie ch" ci$. Be bo ka od bie ra si" ja ko

co# nie rze czy wi ste go, zja w", du cha al -

bo ro dzaj dy bu ka. To ostat nie okre #le nie

(obok bu ki) pa da zresz t' tak !e w po wie -

#ci. Za py ta ni prze ze mnie wy zna wa li, !e
stra szo no ich przyj #ciem be bo ka, gdy b" -
d' nie grzecz ni. Dla jed nej oso by je go

uoso bie niem by %a mysz, dla in nej na -

uczy ciel ka geo gra fii, a dla ko lej nej

b%"d na du szycz ka, dia be% Pisz cza% ka,

wied( ma czy Li czy rze pa. Zda rza %o si"
tak !e, !e po da wa no ró! ne okre #le nia.

W nie któ rych re gio nach mó wio no bo -

wiem ba bok lub bo bok. Spo tka %am si"
tak !e z po zy tyw nym zna cze niem, któ -

rym po s%u gi wa no si" jak swe go ro dza -

ju spiesz cze niem. 

Po wie#$ An to niu sa to wy j't ko wa 

po dró! przez kra in" stra chów Ada ma, 

po dró!, któ ra mo !e po móc nam w zmie -

rze niu si" z w%a sny mi upio ra mi. To na pi -

sa na bar dzo pla stycz nym, nie zwy kle

me ta fo rycz nym i pe% nym wy sma ko wa ne -

go hu mo ru j" zy kiem ana li za dzie ci" ce go

spoj rze nia na #wiat do ro s%ych. To rów nie!
pod gl' da nie ocza mi dzie wi" cio lat ka po -

li ty ki, kul tu ry, li te ra tu ry, par tyj nych prze -

ta so wa*, sys te mu ko mu ni stycz ne go,

man ka men tów PRL oraz trud nych hi sto -

rii z II woj ny #wia to wej. Ale to tak !e kon -

fron ta cja z be bo ka mi hi sto rii, a po ja wia

si" ich w ksi'! ce mnó stwo. Przyj mu j' one

po sta$ kon kret nych osób, jak Sta lin, Be -

ria czy Cy ran kie wicz; in sty tu cji, jak

szko %a, par tia czy Urz'd Bez pie cze* stwa;

wresz cie bo le snych wy da rze*, jak po gro -

my +y dów na zie mi s' dec kiej czy prze -

mia no wa nie Ka to wic na Sta li no gród. 

Czas be bo ka to w mo im od czu ciu naj -

lep sza wspó% cze sna po wie#$ o la tach 50.

w Pol sce i o Sta li no gro dzie, bez któ rej

zna jo mo #ci trud no b" dzie zro zu mie$
tam t' de ka d" i ów lin gwi stycz ny no wo -

twór, rów no cze #nie uni ka j'c pu %ap ki

pa to su lub zgorzk nie nia. 

KA TA RZY NA BE RE TA

1954 (w tym okre sie umiesz czo na jest

fa bu %a) ni! naj bar dziej na wet wni kli we,

mniej lub bar dziej s%usz ne ana li zy hi -

sto ry ków czy so cjo lo gów. 

Dzi" ki te mu An to nius unik n'% tak !e
kil ku nie bez piecz nych i oso bi #cie iry tu -

j' cych mnie w in nych li te rac kich pro duk -

cjach b%" dów: nar ra cji nie na wi #ci, mo -

ra li za tor stwa, du cha roz li cza nia si" oraz

swo istej folk lo ry za cji pe ere low skiej

epo ki. An to nisz cza ko wi uda %o si" stwo -

rzy$ w%a sny j" zyk, któ rym opo wia da

o wie le wi" cej i traf niej o la tach sta li now -

skich ani !e li nie jed na pu bli ka cja hi sto -

rycz na. Dzi" ki #wiet nej nar ra cji je ste #my

w sta nie przy j'$ za fakt nie za prze czal -

ny na wet ta k' fan ta zj", !e w Sta li no gro -

dzie l' do wa% cyrk Ko smos. W ko* cu 

do wód na obec no#$ ko smi tów w Ka to -

wi cach stoi po dzi# dzie* przy alei Kor -

fan te go (do daj my: idea wy bu do wa nia

Spodka po ja wi %a si" ju! w 1955 ro ku)!

Czas be bo ka to przede wszyst kim jed -

nak wiel ka po wie#$ o stra chach, ja kie za -

lud nia j' dzie ci" c' wy obra( ni", cza j' si"
w ciem nych k' tach miesz ka nia, cze ka j'
za mkni" te w kre den sach i szu fla dach,

przyj mu j' po sta$ oj cow skie go pa sa, gdy

ten wi je si" nad g%o w' dziec ka, al bo te!
o!y wa j' cej skó ry dzi ka, któ ra prze cho wy -

wa na jest w sa lo nie wbrew wi"k szo #ci do -

mow ni ków, s' wszech obec ne jak mu chy,

nie wi docz ne jak od dech fi ra nek, fa lu j' -
ce jak mo rze par kie tu, nie bez piecz ne

jak li nie po wsta j' ce z po %' cze nia p%yt

chod ni ko wych, któ re skru pu lat nie na le -

!y omi ja$, by #wiat nie za trzy ma% si", ra -

chi tycz ne jak nie lu bia na na uczy ciel ka ma -

te ma ty ki, po tra fi' wska ki wa$ na ple cy,

#ci ska$ za gar d%o lub wpy cha$ lo do we -

go so pla mi" dzy %o pat ki, sze lesz cz',
trzesz cz', skrzy pi' i stu ka j'. 

Jed nym s%o wem, be bo ki s' wsz" dzie

i ma j' zdol no#$ przy bie ra nia wszel -

kich form i po sta ci. Po twier dza to tak -

!e krót ka an kie ta, ja k' prze pro wa dzi %am

w#ród zna jo mych, py ta j'c, ja kie by %y ich

be bo ki i jak ro zu mie j' to s%o wo. Naj bar -

dziej in te re su j' ca by %a od po wied(, !e to

per so ni fi ka cja s%o wa „be” (nie do bre,

z%e, brzyd kie), któ rym jak !e cz" sto ra -

W

Ri chard A. An to nius: Czas be bo ka. War sza -
wa 2015, s. 732.

Wszyst kie 

be bo ki 

Sta li no gro du
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Ka ro li na Opa ra: (dwie po -
!ów ki). Wyd. „PK”, Ka to wi -

ce, 2015, s. 48.

Nie lu bi! wier szy o mi "o #ci
i ko biet nam mi "o #ci wie 
pa nu j$ cych
nie lu bi! wier szy o #mier ci
i m!% czyzn #mier tel nie 
po wa% nych

– pi sze Ka ro li na Opa ra

w wier szu Pio sen ka kar li cy,

ale jej to mik (dwie po "ów ki)
trak tu je… nie mal wy !"cz nie

o mi !o #ci i #mier ci, czy li te -

ma tach dla wszel kiej twór -

czo #ci ar ty stycz nej fun da -

men tal nych i po ru sza nych

od wie ków wie lo krot nie.

Sko ro tak, dla cze go jej de -

biu tanc k" ksi" $ecz k% trze ba

uzna& za wy j"t ko w"? Bo te

wier sze s" #wie $e. M!o da

po et ka prze ma wia do czy tel -

ni ka, co war to pod kre #li&,
w!a snym g!o sem, od ró$ nia -

j" cym si% od spo ty ka nych

w wi%k szo #ci ksi" $ek po -

etyc kich, któ re do mnie co

mie si"c tra fia j". Ka ro li na

Opa ra umie j%t nie gra zna -

cze nia mi s!ów, po tra fi od -

kry wa& nie ocze ki wa ne mo$ -
li wo #ci, któ re kry j" si% w j% -
zy ku, za ska ku je po my s!o -

wo #ci" w kon stru owa niu

po etyc kich kon cep tów. Jed -

nak w prze ci wie' stwie

do wi%k szo #ci po etów -lin -

gwi stów – nie tra ci w swo -

ich wier szach li ry ki. Przy -

k!a dem mo $e by& wiersz

otwie ra j" cy to mik: „za du $o
li ter / w tym li trze / (dwie

po !ów ki)”. Krót ki $art j% zy -

ko wy, ba nal na in for ma -

cja – litr to dwie po !o wy li -

tra. Pro sty za bieg – do da nie

ty tu !u mi "o#&, zmie nia zu pe! -

nie od biór, w li tro wej bu tel -

ce „po !ów ki” s" po !" czo ne

ide al nie, nie do roz dzie le nia,

jest jesz cze wzmoc nie nie

gra ficz nie – na wias: (). Rów -

no wa ga po mi% dzy in te lek tu -

al n" za ba w" lek sy kal n"
a prze ma wia j" c" do emo cji

tre #ci" jest we wspó! cze -

snej po ezji czym# wy j"t ko -

wym, przez co cen nym

i ory gi nal nym. Wier sze Ka -

ro li ny Opa ry ma j" dla mnie

jesz cze je den wiel ki wa -

lor – po czu cie hu mo ru oraz

iro nicz ny dy stans do sie -

bie. To rzad ko#& u dzi siej -

szych twór ców. 

Utwo ry za miesz czo ne

w to mi ku s" bar dzo zró$ ni -

co wa ne. Obok #mia !ych,

zmy s!o wych, ale sub tel nych

jed no cze #nie ero ty ków, czy -

ta my o prze mi ja niu, sta ro #ci,

#mier ci. Dwa frag men -

ty – ko ron ko wa ba jecz ka:

„sta ro#& / nud na pa ni / od wa -

la j" ca ko ron ko w" ro bo t% 
/ mia !a przy #ni& mi si% pó( -
niej” i bez ty tu !u: „od ma -

wiam ka wie cu kru / ze msta

jest s!od ka / przy naj mniej

umie ra& / b% dziesz jak Po -

#wia tow ska – od po wia da 

/ cwa na czar ny hu mor za -

wsze si% jej trzy ma!”. W mi -

nia tu rze pan na m"o da au tor -

ka za pi sa !a ca !y trak tat

oby cza jo wo -so cjo lo gicz ny:

„z!o to na pal cu / sre bro

na po licz ku / o!ów spoj -

rze'”. Do ka$ de go, kto kie -

dy kol wiek by! na #lu bie,

mu si do trze& traf no#& te go

la pi dar ne go za pi su. Ty tu !o -

wa pan na m!o da to nie tyl ko

szcz% #li wa dziew czy na ze

z!o t" ob r"cz k", srebr n" !z"
wzru sze nia na po licz ku, ale

te$ przed miot ko men ta rzy

wy g!o szo nych za jej ple ca -

mi przez go #ci i ro dzi n%
w sty lu: „co ona zro bi !a
z w!o sa mi”, „ale so bie kiec -

k% wy bra !a”, „cie ka we, czy

jest w ci" $y” itd. Ca !" sy tu -

acj% au tor ka za war !a w sze -

#ciu s!o wach. „Ko ron ko wa

ro bo ta”.

Ksi" $ecz ka sk!a da si%
z 22 wier szy. To rzad ko#&,
bo de biu tan ci sta ra j" si% za -

zwy czaj upchn"& w to mi ku

„do ro bek ca !e go $y cia”. Po -

s!o wie na pi sa !a zna na po et -

ka Bar ba ra Grusz ka -Zych.

Ca !o#& opra co wa !a gra ficz -

nie (tu do dam – pi%k nie, te$
„ko ron ko wo”) Do bro s!a wa

Ru ra' ska. 

BOG DAN WI DE RA 

Eda Ostrow ska: Edes sy [po -
emat so wi zdrzal ski]. Lu blin 2015,

s. 50.

Edes sy
des sy to zbiór 215 mi -

nia tur po etyc kich. Ka$ -
da z nich mo $e $y&

w!a snym $y ciem al bo !" czy&
si% z in ny mi. Po et ka po zwa la

czy tel ni ko wi na du $" do wol -

no#&. To s!usz ne, ale te$ nie bez -

piecz ne przy zwo le nie. Z jed nej

stro ny u!a twia zro zu mie nie i in -

ter pre ta cj% fraz po etyc kich,

z dru giej za bu rza za !o $o ny, tak

in ten syw nie prze my #la ny i wy -

pra co wa ny przez Ostrow sk" ga -

tu nek. 

A w!a #nie ga tu nek jest w tej

ksi"$ ce naj wa$ niej szy. „Edes sa

(…) to mi ster ny i za ra zem mi ste -

ryj ny krót ki utwór ale go rycz ny,

czte ro - b"d( trzy wer so wy, po jed -

nym wy ra zie w wer sie. Te ma ty -

k% wy wo dzi z du cho wo #ci chrze -

#ci ja' skiej, trak tu j"c #wiat ja ko

otwar t" ksi% g%, gdzie «ca !a na tu -

ra wy ra $a Bo ga»”. No w" for m%
li te rac k" Eda na zwa !a na swo j"
cze#&, su ge ru j"c jed no cze #nie, $e
wszyst kie utwo ry nie tyl ko zo sta -

!y przez ni" na pi sa ne, ale s"
po pierw sze, ego tycz ne, po dru -

gie, wy p!y wa j" pro sto z jej wn% -
trza. Ich fun da men tem jest na to -

miast co dzien no#&.
W t% za# naj pierw wkra cza j"

si !y nad przy ro dzo ne, któ re nie -

ustan nie nie po ko j" po et k%. Opi -

su je swo j" bez sen no#&, !" cz"c j"
z mo ca mi pie kiel ny mi: „gdy

dru ga wy bi je”, „mo ce / dia bel -

skie / w #rod ku / no cy”, „z oczu

/ Ka ino we / dzie dzi ce / precz”,

„i wy sz!y / pa rz"c si% / z Me fi -

stem”. Eda tar ga na przez z!e
du chy – „wid ma” – pró bu je je

po skro mi& $ar tem, dow ci pem:

„uczesz si% / czu pi ra d!o”. Ale

one nie ustan nie to wa rzy sz" cz!o -

wie ko wi. Au tor ka wi dzi je wsz% -
dzie: „zja wy / na tchnio ne / id" /
$wa wo”, a da lej do da je: „w na -

wie / na wy bie gu / pi j" / ka w%”.

Wy pe! nia j" za tem ca !" rze czy wi -

sto#& po et ki. By wa, $e przy -

cho dz" do niej w m%$ czy( -
nie – m% $u, któ ry po ja wia si% ja -

ko ale go ria z!a czy $o! nier zach

w Ira ku ja ko sym bo lu wspó! cze -

snej sy tu acji spo !ecz no -po li -

tycz nej. 

Z!e mo ce dr% cz" isto t% ludz -

k". I tu za czy na si% opo wie#&
o cier pie niu. Z nie go wy ni ka j"
mo dli tew ne fra zy pod mio tu:

„Ky rie us!ysz”. W cier pie niu

po et ka od naj du je jed nak nie tyl -

ko eg zy sten cjal n" udr% k%, ale

tak $e g!% bo ki sens, wy p!y wa j" -
cy przede wszyst kim z jej wia -

ry. Cier pie nie w oczach Edy

nie któ rym otwie ra dro g% do

wiecz no #ci, jest czym# he ro icz -

nym. W wier szu opa trzo nym

do pi skiem „na #mier& Zo# ki” na -

pi sa !a: „wi% cej / zro bi !a# / ko na -

niem / w m% ce”. Ta ka #mier& jest

u#wi% co na, bo po !" czo na ze

#mier ci" Chry stu sa na krzy $u,

do któ rej Ostrow ska nie ustan nie

po wra ca.

W to mie mo$ na jesz cze od na -

le(& wier sze prze pe! nio ne przed -

mio ta mi co dzien ne go u$yt ku.

Rze czy sta !y si% dla po et ki na -

tchnie niem. Wy do by wa z nich

wie lo znacz no#&, po ka zu je ich

in tym ny zwi" zek nie tyl ko z isto -

t" ludz k" i jej naj bli$ szym oto -

cze niem, ale tak $e na tu r". Przed -

mio ty s" bo wiem wsz% dzie,

cz!o wiek obi ja si% o nie, do ty ka

ich: „tur la si% / cze rep / po rze -

czy / kon tu rach”. Wra sta j" w cia -

!o, na ru sza j"c je go #wi% to#&:
„blu( nier czy / kol czyk / w kro -

ku / b!ysz czy”, uwo dz" ko bie t%:
„z!o tem / czy stym / ko ko t% /

omo ta!”, s!u $" na po ku sze nie

zmy s!om: „s!o' ce / ko ron ki /

wst"$ ki / m" ci”. Ale te$ po pro -

stu ist nie j" – na tr%t nie obec ne.

W Edes sach po ja wia j" si%
rów nie$ mo ty wy au to bio gra -

ficz ne, wie lo krot nie przez po et -

k% prze pra co wa ne, ale nie ustan -

nie prze $y wa ne. I cho cia$ to

te ma ty sta !e, nie m% cz" czy tel -

ni ka, tyl ko utwier dza j" go w au -

ten tycz no #ci tej po ezji i nie by wa -

!ej nad wra$ li wo #ci au tor ki. 

)wiat po etyc ki w wier szach

Edy jest na de wszyst ko w ja ki#
spo sób upa d!y. Nie ma w nim

anio !ów: „zmar z li na / #ci% !a / cia -

!o / se ra fi na”, ale za to: „do okna

/ w sa lo pie / nie to perz / za gl" da”.

To ra czej rze czy wi sto#& wro ga

i nie przy chyl na cz!o wie ko wi,

w któ rej: „bor do / wil czy ca / $"d -

na mor du”, „gar d!o / pod rzy na /

pia ni na / akor dem”. Do mi nu je

w nim to, co zmy s!o we. 

Ostrow ska swo imi edes sa mi

uka zu je w pe! ni so wi zdrzal ski

„#wiat na opak”. To rze czy wi -

sto#&, w któ rej na st" pi !o „po mie -

sza nie z po pl" ta niem”. Po et ka na -

pi sa !a we wst% pie: „(…) zmia na

tem pa i wie lo w"t ko wo#& edess

(…) su ge ru j" swo ist" for m% sce -

nicz n"”. Ma my za tem do czy nie -

nia z to mi kiem -spek ta klem,

w któ rym lu dzie, na tu ra i rze czy

od gry wa j" tak sa mo istot ne ro le. 

KA TA RZY NA NIE SPO REK

E

Ko ron ko wa

ksi" $ecz ka
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eflek sj! nad lek tu r" ksi"# ki -al bu mu
Za Mark sem bez Bo ga, au tor stwa 
$. Ma rek i M. Bor tlik -D%wie rzy& -

skiej, trze ba za cz"' od pew ne go uogól nie nia.
Otó# ka# da epo ka, w po ro zu mie niu z do mi -
nu j" cy mi w niej ide olo gia mi, fi lo zo fia mi, nur -
ta mi kul tu ro wy mi czy po li tycz ny mi, sta wia
re li gij no(' (wia ta chrze (ci ja& skie go w ob li -
czu swo istej pró by wia ry. Na le #y jed nak pod -
kre (li', #e pol ska re li gij no(' w cza sach PRL
pod da wa na by )a pró bom szcze gól nym. War -
to wró ci' pa mi! ci" do sy tu acji, w ja kiej zna -
laz) si! pol ski ka to li cyzm w ob li czu afir ma -
cji so cja li stycz ne go po rz"d ku spo )ecz ne go.
Sy tu acj! t! cel nie okre (la kil ka cz! sto przy -
ta cza nych w ksi"# ce po j!'. S" to: la icy za cja,
se ku la ry za cja, ate iza cja i de sa kra li za cja.
W prak ty ce ozna cza )y one kon se kwent ne d" -
#e nie do pró by ca) ko wi tej eli mi na cji re li gii
z #y cia oby wa te li PRL.

Au tor ki ju# na sa mym po cz"t ku mie rz"
si! z ty tu )o wym ter mi nem „la icy za cja”, któ -
ry de fi niu j" wprost ja ko pro ces ze (wiec cze -
nia po szcze gól nych sfer #y cia spo )ecz ne go.
Pod kre (la j" przy tym kwe sti! nie zmier nie
wa# n" – ce lem tych za bie gów by )o do ko -
na nie ra dy kal nych zmian w (wia do mo (ci re -
li gij nej Po la ków oraz w przy j! tym i apro -
bo wa nym przez nich sys te mie tra dy cyj nych
war to (ci, ja kie ofe ro wa )o chrze (ci ja& stwo.

We Wst! pie czy ta my: „W okre sie PRL
la icy za cja by )a in spi ro wa na i ste ro wa -
na przez w)a dze par tyj no -pa& stwo we (…),
uto# sa mia j" ce si! z ma te ria li stycz nym
(wia to po gl" dem, zmie rza j" ce do usu ni! cia
z so cja li stycz ne go pa& stwa re li gii („opium
lu du”) oraz kon so li da cji spo )e cze& stwa
wo kó) idei mark si stow sko -le ni now skich.
Nie sta no wi )a ona nie za le# ne go ru chu – sa -
mo ist ne go i od dol ne go – czy od po wie dzi
na po trze by spo )ecz ne. Nie by )a pro ce sem
obo j!t nym ide olo gicz nie, gdy# nie tyl ko eli -
mi no wa )a re li gi! z #y cia spo )ecz ne go
i (wia do mo (ci jed nost ki, ale zgod nie z za -
my s)em twór ców za st! po wa )a j" ide olo gi"
mark si stow sko -le ni now sk"” (s. 9). W opra -
co wa niu uka za no wni kli wie sze ro k" pa no -
ra m! idei ate iza cji spo )e cze& stwa i za sto -
so wa nych me tod w od nie sie niu do ca )e go

kra ju, ale ze spe cjal nym uwzgl!d nie niem
wo je wódz twa (l" skie go, ja ko #e by )o ono
„obiek tem szcze gól ne go za in te re so wa nia
i «tro ski» w)adz par tyj no -pa& stwo wych”
(s. 10). 

Ksi"# ka sta no wi wa# ny i in te re su j" cy
prze wod nik, wio d" cy czy tel ni ka po ka ry -
ka tu ral nych dro gach ko lej nych eta pów
ate iza cji i po kon kret nych re ali za cjach
kon se kwent nie urze czy wist nia ne go pla nu
la icy za cji. Au tor ki przy po mi na j" „kla sycz -
ne” okre (le nia re li gii, owe go „opium lu du”
(Marks) czy „ro dza ju du cho wej go rza) ki”
(Le nin), przed któ r" uciecz k" mia) by' no -
wy po rz" dek ide olo gicz ny i po li tycz ny
w po sta ci „pa& stwa so cja li stycz ne go”, z je -
go ma te ria li stycz nym po gl" dem na (wiat,
z la ic ki mi nor ma mi i oby cza jo wo (ci". Pre -
zen tu j" wi!c al ter na tyw ne pro po zy cje
(wiec kich ob rz! dów ((lu by, uro czy ste
nada wa nie imion, pa so wa nie na ucznia
i in.), ma j" cych za st" pi' re li gij ne ry tu a)y,
aby wy pe) ni' w ten spo sób du cho we po trze -
by nie wie rz" ce go. Na pod sta wie bo ga to
zgro ma dzo ne go ma te ria )u %ró d)o we go,
fak to gra ficz ne go i iko nicz ne go wy )a nia

R

!u cja Ma rek, Mo ni ka Bor tlik -D"wie rzy# -
ska: Za Mark sem bez Bo ga. La icy za cja !y cia
spo "ecz ne go w Pol sce w la tach 1945–1989. Ka -
to wi ce 2014, s. 376.

Wa ka cje
Wa ka cje to s)o wo przez nie któ re j! zy ki

eu ro pej skie przy j! te ja ko na zwa okre -
su – zw)asz cza la tem – wol ne go od pra cy
i obo wi"z ków, d)u# sze go cza su od po czyn -
ku po za do mem, urlo pu, a tak #e w w!# szym
sen sie: cza su wol ne go od za j!' szkol nych
(por. fran cu skie va can ces, hisz pa& skie va -
ca tio nes, an giel skie  va ca tions). S)o wo to
po cho dzi od )a ci& skie go rze czow ni ka
vac"ti# ‘wol no(' od cze go(; zwol nie nie
(od obo wi"z ków)’, a ten od cza sow ni ka
vac#, vac"re ‘by' pu stym, opró# nio nym,
wol nym, zwol nio nym od cze go(; nic nie ro -
bi', mie' wol ny czas’. Gdy na zwa ta
po ja wi )a si! w pol sz czy% nie w XVII wie ku,
by )a u#y wa na w licz bie po je dyn czej i mia )a
ro dzaj #e& ski: (ta) wa ka cja. Nie jest to fakt
od osob nio ny, po nie wa# wie le za po #y czo -
nych z )a ci ny rze czow ni ków za ko& czo nych
na ~tio na grun cie pol skim przyj mo wa )o ro -
dzaj #e& ski z za ko& cze niem ~cja, np. ac tio

$ ak cja, con di tio $ kon dy cja, ab di ca tio $
ab dy ka cja, ra tio $ ra cja, fun da tio $ fun -
da cja, ne ga tio $ ne ga cja, na vi ga tio $
na wi ga cja, co niu ga tio $ ko niu ga cja, be ati -
fi ca tio $ be aty fi ka cja, re la tio $
re la cja etc.). XVII -wiecz ny s)ow nik je zu ity
Grze go rza Knap skie go „The sau rus la ti no -
po lo ni cum” (Kra ków 1644) za wie ra ha s)o
wákácya szkol na w zna cze niu „wol no('
od náuk”. For m! wa ka cya z de fi ni cj" 
‘wa ka cy ja szkol na, wol no(' od na uk, za wie -
sze nie lek cyj” od no to wu je te# „S)ow nik
j! zy ka pol skie go” Sa mu ela Bo gu mi )a Lin -
de go z lat 1807–1814. Stan ten utrzy my wa)
si! jesz cze d)u go, o czym (wiad czy' mo #e
cho' by cy tat z pism o(wie ce nio we go po wie -
(cio pi sa rza i twór cy ga w! dy szla chec kiej
Igna ce go Chod% ki: Ada% i Igna% ma j& ju'
swo j& mi (& prze sz(o%), wa ka cj!; roz pa mi! ty -
wa j& o niej. Rów nie# w li stach Ada ma
Mic kie wi cza zna le%' mo# na frag ment: Cze -
kaj my za tem wa ka cji. Ni gdy tak jej obo j!t nie
nie cze ka (em. Jesz cze w „S)ow ni ku j! zy ka

pol skie go” pod red. J. Kar )o wi cza, A. Kry& -
skie go i W. Nied% wiedz kie go (t. 7 z 1919 r.)
wid nie je ha s)o w for mie wa ka cja, cho' z ad -
no ta cj", #e s)o wo to u#y wa ne jest zwy kle
w licz bie mno giej. Osta tecz nie po zo sta )a
w na szym j! zy ku wy )"cz nie licz ba mno ga
(te) wa ka cje, za pew ne dla te go, #e wy raz ten
od no si) si! do d)u# sze go cza su, do dwóch
mie si! cy let nich, a w zwi"z ku z tym cz! (ciej
mo# na go by )o spo tka' w licz bie mno giej.
Z te go sa me go )a ci& skie go %ró d)a (vac"ti#
‘zwol nie nie’) bie rze po cz" tek sto so wa ne
w eko no mii okre (le nie wa ka cje po dat ko we:
okres, w któ rym fir my, np. no wo za k)a da ne,
s" zwol nio ne od p)a ce nia po dat ków. Nie spo -
sób tu nie wspo mnie' o ter mi nie praw nym
va ca tio le gis (do s)ow nie ‘pró# no wa nie usta -
wy’) ozna cza j" cym okres mi! dzy da t"
og)o sze nia ak tu praw ne go a da t" je go wej (cia
w #y cie. Tak #e od )a ci& skie go vac# w zna -
cze niu praw nym ‘by' nie ob sa dzo nym’
po cho dzi cza sow nik wa ko wa), któ re go u#y -
wa si! w pol sz czy% nie urz! do wej do
ko mu ni ko wa nia o po sa dzie, sta no wi sku 
wol nym, nie ob sa dzo nym. Wol n" po sa d! na -
zy wa si! tak #e wa ka tem, wa kat to po nad to
w zna cze niu spe cja li stycz nym, dru kar skim
‘nie za dru ko wa na stro ni ca w ksi"# ce’.

KA TA RZY NA WY RWAS

si! ob raz ku rio zal ny: po wsta je wy twór re -
li gio po odob ny. Chrze (ci ja& skie sa crum
mia) za st" pi' ekwi wa lent ja ko (cio wo lep -
szy, dla te go epi tet „no wy” od mie nia ny
by) na wie lo ra kie spo so by. 

Pa ra dok sal nie ma my do czy nie nia
z nie mal (ci s)ym od wzo ro wa niem re li gii,
któ re go o( sta no wi' mia )o sa crum so cja li -
stycz ne. Ks. J. Ti sch ner zdia gno zo wa) to zja -
wi sko ja ko „do (wiad cze nie pa ro dii”.
Do strze ga), #e ko mu ni stycz na nie na wi('
do re li gii i wal ka z chrze (ci ja& stwem pro -
wa dzi )a do do s)ow ne go ich pa ro dio wa nia.
Po dob nie L. Ko )a kow ski pa trzy) na sto su -
nek ko mu ni zmu do re li gii jak na prze jaw
oso bli wej za zdro (ci o chrze (ci ja& stwo. 

Pre zen to wa na pra ca sta no wi naj ob szer -
niej sze, jak do t"d, opra co wa nie sys te ma ty -
zu j" ce z wie lu per spek tyw pro blem pro ce -
sów la icy za cyj nych w PRL.

ALEK SAN DRA PE THE

Mark si stow sko -
-le ni now ski 

wy twór 
re li gio po dob ny
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I tal ne wy ko nu j# ce w od mien nych, nie za -

le$ nych tem pach mu zy k% in spi ro wa n#
od g&o sem sy ren kil ku ka re tek po go to wia
zd# $a j# cych z ró$ n# szyb ko 'ci# w ró$ -
ne stro ny) zdo &a& twór ca zma te ria li zo wa(
w po sta ci aku stycz nej „mag my” prze le -
wa j# cej si% ob fi cie, two rz# cej cie ka we
wzo ry na za sa dzie in he rent pat -

terns – efek tów struk tu ral nych, któ re two -
rz# si% „po nad” mu zy k# na za sa dzie z&u -
dze) s&u cho wych. Kon cert uzu pe& ni &y
dwie kom po zy cje z lat dzie wi%( dzie si# -
tych: Eine kle ine Herb smu sik Paw &a
My kie ty na oraz Mu zy ka ka me ral na nr 5

„Czte ry po ry ro ku” Alek san dra La so nia.
Utwór La so nia, pe &en pro stych, lecz
'wie $ych po my s&ów ilu stra cyj nych, uj -
mu j# cy me lo dyj no 'ci# i $ar li wym kli ma -
tem wy ra zo wym, pod bi& pu blicz -
no'( – dru g# cz%'(, za ty tu &o wa n# La to

bi so wa no. 

Pod zna kiem Do bre go Pa ste rza

Efek tow nie wy pad& ju bi le uszo wy – 25.
se zon kon cer to wy Ze spo &u *pie wa -

ków Mia sta Ka to wi ce „Ca me ra ta Si le -
sia”, bar dzo cie ka wy re per tu aro wo (kul -
mi na cje to wie czór pie 'ni Char le sa Ive sa
oraz pra pre mie ra es tra do wa ope ry kom -
pu te ro wej Sta ni s&a wa Kru po wi cza Ame -

ry ka) i mi strzow ski pod wzgl% dem 
wy ko naw czym.  Zna ko mi t# for m% „Ca -
me ra ty”, po twier dzi& kon cert za my ka j# -
cy se ri% co mie si%cz nych so bot nich kon -
cer tów pre zen to wa nych w sie dzi bie
NO SPR 13 czerw ca, za ty tu &o wa ny „Ego
sum Pa stor Bo nus”. W pro gra mie zna laz&
si% per fek cyj nie  wy ko na ny mo tet Wa c&a -
wa z Sza mo tu&, na wi# zu j# cy do ewan ge -
licz nej przy po wie 'ci o pa ste rzu i owcach.
Kil ku mi nu to wy utwór, od któ re go wzi#&
na zw% ca &y kon cert, prze dzie li& dwie
sa kral ne kom po zy cje Ry szar da Ga bry sia,
przy j% te owa cj#: Psalm ra do sny na dwa

chó ry w for mie sty li zo wa ne go mo te tu
i du $#, z&o $o n# z pi%t na stu ogniw kan ta -
t% Pa stor Bo nus. Oba dzie &a ce chu je nad -
zwy czaj bo ga ta pa le ta eks pre sji, roz wi# -
za) brzmie nio wych i fak tur osi# gni% ta
przez wy sma ko wa ne mik stu ry sty li -
stycz ne – na wi# zu j# ca do tra dy cji wir tu -
oze ria zo sta &a po &# czo na z gra mi awan -
gar do wy mi. W su mie po wsta &a wi zja
nie mal $e ope ro wa; 'pie wa cy od gry wa li
swo je ro le ja ko z krwi i ko 'ci dra ma tis

per so nae. Pod kre 'la &a i pu en to wa &a par -
tie wo kal ne nie za wod na rów nie$ w od -
le g&ych sty li stycz ne har mo niach i po li -
fo niach ka to wic ka Or kie stra Mu zy ki
No wej. Ca &o 'ci# kie ro wa &a pre cy zyj -
nie, a rów no cze 'nie z roz ma chem An na
Szo stak. Te atral n# in ten cj% Ga bry sia &a -
two uchwy ci li s&u cha cze, za ra zem wi dzo -
wie po ten cjal ne go spek ta klu. Uda &o si%
bo wiem kom po zy to ro wi, przy w&a 'ci wej
mu z&o $o no 'ci my 'le nia kom po zy tor skie -
go, swo bod nie po go dzi( gust ko ne se rów
i „zwy k&ych” me lo ma nów. Po sta &a wy -
bit na, no wa, ko mu ni ka tyw na mu zy ka,
któ re to ce chy rzad ko wy st% pu j# w tym
po &# cze niu.

MAGDALENA"DZIADEK

li 'my in ter pre ta cje efek tow ne, a szcze -
ro'( w&o $o ne go w nie uczu cia wy na gro -
dzi &a brak dy stan su.

Kil ka s&ów na le $y si% Grze go rzo wi Bie -
ga so wi, ja ko $e ze znaw stwem – i na od -
wrót – dys kre cj# wspó& pra co wa& on ze
'pie wacz ka mi. Da &o to efekt po zor ne go
wy co fa nia si% na dru gi plan, nie mniej tam,
gdzie to pia ni sta sta wa& si% so li st#,
na przy k&ad w za ko) cze niu wie) cz# cej
cykl Schu man na pie 'ni Te raz za da !e" mi

ból, gdzie for te pian re ali zu je prze dziw -
ne post lu dium, kr# $# ce upo rczy wie po -
mi% dzy dur i moll, jak by dla na uki o re -
la ty wi zmie re to ry ki to na cji. Ów ból
wy 'pie wa& Bie gas na for te pia nie z „nie -
bia) skim” spo ko jem, i by& by kom plet nie
za cza ro wa& s&u cha czy, gdy by nie wy chy -
la j# ca si% z no gaw ki je go spodni skar pet -
ka – w czer wo ne ciap ki!

No we pol skie utwo ry w NO SPR

A$ dwa pra wy ko na nia za wie ra& rów -
nie$ ostat ni w tym se zo nie kon -

cert Or kie stry Mu zy ki No wej (Sa la Ka -
me ral na NO SPR, 21 czerw ca). Pod
wo dz# swe go sze fa Szy mo na By wal ca
(któ ry wy st# pi& rów nie$ w ro li pre le gen -
ta) mu zy cy za pre zen to wa li do'( ci%$ ki
w od bio rze utwór pod ty tu &em Pe tra Ja -
po) czy ka Ry uji Ku bo ta oraz Kom po zy -

cj# dy na mi sta tycz n$Ta de usza Wie lec kie -
go. Pe tra Ry uji Ku bo ta oka za &a si%
mo no ton n# pro jek cj# in ter wa &ów, ryt -
mów, strz%p ków me lo dii gra nych przez
skon tra sto wa ne bar w# in stru men ty
smycz ko we, d% te i per ku syj ne. Jed no rod -
no'( owych „strz%p ków”, brak kul mi na -
cji i jed no staj no'( dy na mi ki po zwo li &y
po twier dzi( traf no'( ty tu &u, ja ki na da&
utwo ro wi kom po zy tor (lau re at I Kon kur -
su Kom po zy tor skie go im. K. Szy ma now -
skie go, ja ki od by& si% w Ka to wi cach trzy
la ta te mu), cho cia$ nie u&a twi &y s&u cha -
nia. Szy mon By wa lec uprze dzi& nas jed -
nak lo jal nie, $e „lek ko nie b% dzie”. Dla
od mia ny, Kom po zy cja dy na mi sta tycz -

na Wie lec kie go oka za &a si% nie zwy kle
atrak cyj na w s&u cha niu. Do'( pro sty
za mys& (trzy nie za le$ ne gru py in stru men -

!rody M"odych

In sty tu cja „Si le sia” za ko) czy &a te go -
rocz n# (pierw sz# i miej my na dzie j%, nie

ostat ni#) se ri% kon cer tów re ali zo wa nych
w ra mach %ro dy M!o dych w NO SPR re -
ci ta lem pie 'ni ro man tycz nych (17 czerw -
ca). Wy st# pi &y An na Bo ruc ka (mez zo so -
pran), An na Le 'niew ska (so pran)
i Grze gorz Bie gas (for te pian). Wy s&u cha -
li 'my sztan da ro wych po zy cji re per tu aru
nie miec ko j% zycz ne go: trzech pie 'ni
Schu ber ta (Król olch, Ga ny med, %mier&
i dziew czy na), wcze sne go cy klu Brahm -
sa Sze"& pie "ni op. 3, cy klu Mi !o"& i 'y -

cie ko bie ty Schu man na oraz Me lo dii

cy ga( skich Dvo+áka. Te ostat nie te$ za -
li czam do kr% gu nie miec ko j% zycz ne go,
mi mo $e (jak wszyst kie pie 'ni te go
kom po zy to ra) ma j# te$ wer sj% cze sk#,
w któ rej tak $e zo sta &y w ra mach oma wia -
ne go kon cer tu wy ko na ne. Po nie wa$ ce -
lem Dvo+áka (jak i po zo sta &ych XIX -
-wiecz nych cze skich kom po zy to rów)
by &o za ist nie nie w 'wie cie, a za tem
przede wszyst kim w Wied niu. A w habs -
bur skiej sto li cy j% zy ki „kra jów ko ron -
nych” nie by &y ty mi, któ ry mi mo$ na by
si% po ro zu mie( z pu blicz no 'ci#. Kie dy
w Wied niu zo sta& pierw szy raz wy ko na -
ny po emat Sme ta ny Vlta va (1890), s&yn -
ny kry tyk Edu ard Han slick na pi sa&:
„Cze si chcie li by, $e by dzie &a Sme ta ny by -
&y zna ne w ca &ych Niem czech. Dla cze -
go za tem na kar cie ty tu &o wej na zwa
«Mol dau», zna na w ko) cu mi lio nom lu -
dzi, zo sta &a za st# pio na s&o wem «Vlta va»,
któ re zna j# je dy nie set ki?”

Nic dziw ne go $e Dvo+ák, no ta be ne
szcze gol nie ce nio ny przez zwy kle su ro -
we go dla kom po zy to rów s&o wia) skich
Han slic ka, sta wia ny przez nie go w jed -
nym rz% dzie z Brahm sem, przy sta&
na dwu j% zycz no'(, któ ra zresz t# ce cho -
wa &a cze ski lo kal ny pa trio tyzm ju$ u je -
go XVIII -wiecz nych ,ró de&. Wra ca j#c
do re ci ta lu – styl wy ko na nia nie miec kich
i cze skich pie 'ni przez obie 'pie wacz ki,
zresz t# wy kszta& co ne w tej sa mej, ka to -
wic kiej uczel ni, mia& – $e tak po -
wiem – wy ra zi ste ry sy s&o wia) skie. Typ
s&o wia) ski, to, jak wia do mo od cza sów
Her de ra, typ uczu cio wy, „rzew ny”. I ta -
ka jest sztu ka S&o wian; Ka zi mierz Bro -
dzi) ski na zwa& j# bar dziej ele ganc ko
„idyl licz n#”. „Rzew ny mi” w&a 'nie mo$ -
na okre 'li( za pro po no wa ne przez so list -
ki kon cer tu in ter pre ta cje (nie u$y wam te -
go s&o wa, bro), Bo $e, w zna cze niu,
w ja kim funk cjo nu je we wspó& cze snym
$ar go nie m&o dzie $o wym). In ten cj# obu
wy ko naw czy) by &o „wczu cie si%” w tre'(
wy ko ny wa nych utwo rów, przy czym
efekt owe go wczu wa nia si% by& wi docz -
ny w po sta ci ja skra wej emo cjo nal nej re -
ak cji, ma j# cej uj 'cie w ob fi tej mi mi ce
i in nych ele men tach ak tor skich. S&u -
cha czom przy wy k&ym do bar dziej dys -
kret nych in ter pre ta cji pie 'ni ro man tycz -
nych to po dej 'cie mo g&o si% wy da(
nie co eks cen trycz ne, bli$ sze sce nie ope -
ro wej ni$ ka me ral nej es tra dzie. Nie
mo$ na jed nak nie przy zna(, $e us&y sze -
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ie dy w jed nym z te le wi -
zyj nych od cin ków „S!ow -
ni ka pol sko@pol skie go”

po ja wi !o si" w son dzie ulicz nej py -
ta nie o rze czow nik ro dza ju #e$ -
skie go siu pa, star si u#yt kow ni cy
pol sz czy zny bez rad nie roz k!a da li
r" ce, m!o dzi na to miast bez za j%k -
nie nia de fi nio wa li go ja ko „ro bie -
nie za mie sza nia, wpro wa dza nie lu -
dzi w dys kom fort psy chicz ny”,
ja ko „wstyd”. Mó wi li, #e to tak #e
jesz cze jed no okre &le nie „am fe ta -
mi ny”, a siu pa! to „bra' am fe ta -
mi n"”. Po ja wia !y si" przy k!a dy
u#y cia siu py i siu pa nia: „Nie mo -
#e my i&' na im pre z" bez za pro sze -
nia. Nie b" dzie my prze cie# ro bi'
siu py”, „Ja ka siu pa b" dzie, jak za -
dzwo ni%”; „Bie rze my ja k%& siu -
p"?”, „Nie siu pa !em ju# ze 2 ty go -
dnie”.

We mnie w tym mo men cie obu -
dzi !y si" wspo mnie nia tar no gór -
skich lat dzie ci$ stwa i m!o do &ci.
My &my te# zna li siu py, ty le #e wy -
!%cz nie w licz bie mno giej, i u#y -
wa li &my ich w zna cze niu „wy g!u -
py, ka wa !y, sy tu acje i za cho wa nia
&miesz ne, dzi wacz ne, nie po wa# ne,
ro bio ne dla #ar tu, dla po pi su”.
By !y one zde cy do wa nie cz" &ciej
u#y wa ne ni# wszech obec ne dzi&
ja ja, wy ra #e nie dla jaj i zwrot ro -
bi! so bie (z ko go", z cze go") ja -
ja – opa trzo ne we wspó! cze snych
s!ow ni kach kwa li fi ka to ra mi po -
tocz no &ci i po spo li to &ci, dla
mnie – ocie ra j% ce si" o wul gar -
no&'. Mo ja #o na, ca !e #y cie sp" -
dza j% ca na Dol nym (l% sku, rów -
nie# bar dzo do brze pa mi" ta siu py,
a „Uni wer sal ny s!ow nik j" zy ka
pol skie go” pod red. prof. Sta ni s!a -
wa Du bi sza z ro ku 2003 po twier -
dza po nadre gio nal ny cha rak ter tej
for my, de fi niu j%c siup ja ko „za ska -
ku j% cy po st" pek, ode zwa nie si" na -
ru sza j% ce przy j" te nor my; wy -
bryk, wy skok” i za zna cza j%c, #e
zwy kle u#y wa ny jest w licz bie
mno giej (wszyst kim zbrzy d#y ju$ je -
go siu py).

Dla po rz%d ku do daj my, #e ma -
my te# w s!ow ni ku Du bi sza
siup – po tocz ny „wy krzyk nik
wy ra #a j% cy za ch" t" do sko ku
lub ozna cza j% cy szyb ki ruch,
skok” (siup, nie bój si%, skacz!,
siup i ju$ by# na do le!) oraz siup
w po tocz nym u#y ciu cza sow ni -
ko wym: wpa d#a do do mu i siup
do #ó$ ka.

rok w tej sa mej kla sie: ón za" siu -
po w tyj sa myj kla sie; jak sie niy
by dziesz uczó#, by dziesz siu po#.

Wa rian tem siup ni% cia „zo sta -
nia na dru gi rok w tej sa mej kla -
sie” jest te# na (l% sku sie dze nie
i cha rak te ry stycz ny zwrot zo sta!
sie dzie!, z któ rym wi% #" za baw ne
zda rze nie po twier dza j% ce ludz k%
po trze b" ubar wia nia #y cio ry sów.
Oto w po ci% gu z Wro c!a wia
do Tar now skich Gór – gdzie&
na wy so ko &ci Lu bli$ ca – do siad!
si" kie dy& do mnie pe wien kra jan
i za py ta! gwa r%: „Jest to prow da,
#e mio! pan w szko le okrop ne k!o -
po ty z na uk%, a roz – przez pol -
ski – to pan na wet zo sto! sie -
dzie', bo tak lu dzie go da j%
na Gó rach?”. Czy# nie jest to
pi"k ne? – „Zo sto! sie dzie' przez
pol ski”, a te raz o j" zy ku pol skim
opo wia da w te le wi zji!!! Jak #e za -
tem wiel kie i psy cho lo gicz nie
zro zu mia !e roz cza ro wa nie po ja wi -
!o si" na twa rzy me go to wa rzy sza
po dró #y, gdy zgod nie z praw d% po -
wie dzia !em mu, #e #ad nych k!o po -
tów w szko le nie prze #y !em,
a z pol skie go mia !em tyl ko – przy -
zna j": nud ne – oce ny bar dzo
do bre. 

To jesz cze nie ko niec brzmie nio -
wych sko ja rze$ wy wo !a nych przez
siu p%! Ma my prze cie# jesz cze
w gwa rach &l% skich cza sow ni ki si -
pie!, si pa! – wa rian ty ogól no pol -
skie go si& pie nia -zna cz% ce ty le, co
„m#y'”: „Ju za" si pi, a$ sie mierz -
nie z ta kóm po go dóm”, „Mo$ no
ju$ prze sta nie si pie!, bo sie prze -
ja "nio” (Cz%st ka -Szy mon, Lu -
dwig, Sy no wiec: op. cit., str. 223).

Sko ro za& o desz czu mo wa, do -
po wiedz my, #e cha rak te ry stycz -
nym &l% skim wa rian tem for my
3 oso by licz by po je dyn czej pa da
jest nie tyl ko po sta' z po chy lo nym
„a” – pa do, ale i pa dze: „Dyszcz
pa dze dzi siej #od sa me go ra na”,
„Wej rzyj bez #ok no, eli jesz cze
pa dze” (s!y sz" j% ci% gle pod czas
co rocz ne go kon kur su gwa ro we go
„Po na szy mu, czy li po &l% sku”).

Wresz cie – ma my w na szym re -
gio nie si p%//szi p% – „ro dzaj !o pa -
ty, szu fl" do na bie ra nia we gla”:
„Id' do pyw ni ce, a na bier tam
si póm wón gla”, „Bier "mia tek
i szi pa, a sprzón tej!” (Cz%st ka -
-Szy mon, Lu dwig, Sy no wiec: op.
cit., str. 223 i 241).

!

S!u cha j%c wy po wie dzi na te -
mat siu py, nie mo g!em na za sa dzie
brzmie nio wych sko ja rze$ nie
przy wo !a' do sko na le zna ne go
w na szym re gio nie cza sow ni ka
siup n&!. Ja ko wa riant for my cup -
n&! funk cjo nu je on w zna cze niu
„przy kuc n%', usi%&'” – naj cz" -
&ciej w zwro tach do dzie ci ty pu
siup nij se, siu pej, siup nij se
na rycz ce (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. 223).

Przy znam si" jed nak Pa$ stwu, #e
dla mnie by! ten cza sow nik przede
wszyst kim okre &le niem „re pe to -
wa nia kla sy, zo sta nia na dru gi

Siu py – siup n%'
– si pie' – si pa

K
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„Fi de et Amo re” 
po raz dzie wi! ty   

!o ry od sierp nia do pa" dzier ni ka te -
go ro ku b# d$ miej scem 9 edy cji fe sti -
wa lu „Fi de et Amo re” („Wia r$ i mi -
%o &ci$”) – wy da rze nia mu zycz ne go,
któ re mu swo je go pa tro na tu ho no ro we -
go udzie li %o wie le za cnych osób, re pre -
zen tu j$ cych ró' no rod ne &ro do wi ska.
S$ to m.in. abp Wik tor Skworc me tro -
po li ta ka to wic ki, bp Ma rian Nie -
miec – die ce zja ka to wic ka Ko &cio %a
ewan ge lic ko -au gs bur skie go w RP,
mar sza %ek wo je wódz twa &l$ skie go,
ks. prof. Je rzy Szy mik prof. U( Woj -
ciech Sa %u ga teo log i po eta, prof. Ro -
bert Ty ra %a – pre zy dent Mi# dzy na ro -
do wej Fe de ra cji Pu eri Can to res,
Ja dwi ga Gó rec ka – 'o na &p. Hen ry -
ka Mi ko %a ja Gó rec kie go i pre zy dent
!or Wal de mar So cha. 

In au gu ra cyj ny kon cert od b# dzie si# 7
sierp nia w ko &cie le pw. &w. Sta ni s%a wa
B.M., a fi na %o wy 9 pa" dzier ni ka w ko -
&cie le pw. Mi %o sier dzia Bo 'e go. Dzie -
si#) wie czo rów kon cer to wych wy pe% ni
nie zwy kle in te re su j$ cy pro gram w wy -
ko na niu zna ko mi tych pol skich, nie -
miec kich i w%o skich ar ty stów. B# dzie
roz brzmie wa) mu zy ka Ba cha, Ha en dla,
Czaj kow skie go, Brahm sa, Po lu en ca,
Men dels soh na -Bar tol dy’ego, Mon te ver -
die go, Char pen tie ra, Piaz zo li, Mo -
niusz ki, Mo zar ta, Vi val die go i Po rpo -
ry, a w&ród wy ko naw ców b# dzie mo' na
us%y sze) chór ka me ral ny z Ka li nin gra -
du, ze spo %y „Can tus flo ri dus”, „Pu el -
le Oran tes”, Kam mer chor Can to res
Tre vi ren ses, scho la PSM im. Kar lo wi -
cza w Ka to wi cach. Wy ko naw ca mi
ostat nie go fe sti wa lo wego wie czo ru za -
ty tu %o wa ne go „Sta bat Ma ter do lo ro sa”
b# d$ Mar cin Li we* – kon tra te nor i Ze -
spó% mu zy ki daw nej „Par nas sos”. 

Fe sti wa lo wi to wa rzy szy) b# d$ m.in.
kon cer ty mu zy ki ka me ral nej, kon fe -
ren cja na uko wa „Wo kó% kon cep cji
zdro wia u &w. Hil de gar dy z Bin gen”,
spo tka nie li te rac kie, warsz ta ty mu -
zycz no -li tur gicz ne. 

Rów nie' w ra mach fe sti wa lu,
w dniach 10-13 wrze &nia od by wa) si#
b# dzie Kon gres Pol skiej Fe de ra cji Pu -
eri Can to res w Po zna niu „Ad fon -
tesd”. 
!or ski Fe sti wal „Fi de et Amo re”

zo sta% zor ga ni zo wa ny po raz pierw szy
w 2007 ro ku. Ini cja to rem je go po wsta -
nia by% ks. Wie s%aw Hu dek – mu zy ko -
log, li tur gi sta i po eta, od po cz$t ku je -
go dy rek tor ar ty stycz ny. 

Or ga ni za to rzy pro mu j$ fe sti wal
„Fi de et Amo re” ja ko nie co dzien ne
wy da rze nie mu zycz ne i re li gij ne,
któ re przy czy nia si# do in te gra cji lo -
kal nej spo %ecz no &ci oraz pro mo cji
mia sta. 

W gro nie pa tro nów me dial nych
jest mie si#cz nik spo %ecz no -kul tu ral ny
„(l$sk”. 

WIE S!A WA KO NO PEL SKA 
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! !l" ski Te atr Lal ki i Ak to ra Ate neum za pra -
sza# na Frag men ta cj" – ostat ni" w tym se zo nie
wy sta w$ w Ga le rii Ate neum przy ul. 3 Ma ja 25,
na któ rej tym ra zem mo% na by #o zo ba czy&
gra fi ki Ar tu ra Ma ster na ka – ab sol wen ta ka to -
wic kiej Aka de mii Sztuk Pi$k nych. w pra cow ni
dru ku wkl$ s#e go prof. Ja na Szma tlo cha, ak tu -
al nie asy sten ta w pra cow ni dru ku wkl$ s#e go
prof. Ta de usza Jac kow skie go w Wy% szej Szko -
le Tech nicz nej w Ka to wi cach, sty pen dy sty Mi -
ni stra Kul tu ry i Dzie dzic twa Na ro do we go
(2010), lau re ata Na gro dy BPSC (Biu ra Pro jek -
to wa nia Sys te mów Cy fro wych) w kon kur sie
na Naj lep szy Dy plom ASP w Ka to wi cach (2010),
Na gro dy Sto wa rzy sze nia Pro mo cji Ar ty stów
Wy brze %a ERA ART na III Mi$ dzy na ro do wym
Bien na le Gra fi ki Cy fro wej w Gdy ni (2012),
otrzy ma# te% Wy ró% nie nie Ho no ro we w kon kur -
sie na Naj lep sze Dy plo my Aka de mii Sztuk
Pi$k nych w Gda' sku (2010). 

! Ga le ria Sztu ki Wspó# cze snej „Fra An ge li -
co” przy Mu zeum Ar chi die ce zjal nym za pra -

sza #a na otwar cie wy sta wy ma lar stwa Ro ma na
Ma ciusz kie wi cza pt. „Przy sta'”.

! 18 czerw ca w sie dzi bie Mu zeum Miej skie -
go w Ty chach w Daw nej od by #a si$ pro mo cja
ksi"% ki Pa try ka Oczko „Ty chy. Sztu ka w prze -
strze ni mia sta” – pierw sze go tak ob szer ne go
opra co wa nia mo no gra ficz ne go po (wi$ co ne go
sztu kom wi zu al nym w Ty chach, ze wst$ pem
prof. Ewy Cho jec kiej i dr Ma rii Li pok -Bier wia -
czo nek, w opra co wa niu gra ficz nym Zo fii 
Osli slo.

! Ty ska Miej ska Ga le ria Sztu ki „Obok” za -
pra sza #a na wy sta w$ „Sta ni s#aw i Ka rol Ma zu( -
ma lar stwo i gra fi ka kom pu te ro wa”.

! Zwi" zek Pol skich Ar ty stów Fo to gra fi ków
Okr$g !l" ski oraz Sta cja Ar ty stycz na 
Ry nek w Gli wi cach za pra sza li  na Spo tka nie
z fo to gra fi", któ re go go (ciem by# Ar ka diusz
)aw ry wia niec. pre zen tu j" cy cykl „Bli sko 
nas”.

! Od by #a si$ do rocz na pol sko -fran cu ska
kon fe ren cja, któ rej ce lem by #a wy mia na wie dzy

30-le cie 
Mu zeum Pra sy !l" skiej

No sz" ce imi# Woj cie cha Kor fan te go Mu -
zeum Pra sy $l" skiej 13 czerw ca ob cho dzi -
%o ju bi le usz 30-le cia ist nie nia. Z tej oka zji
w Izbie Te le man na od by %o si# uro czy ste spo -
tka nie z udzia %em w%adz po wia tu pszczy& -
skie go re pre zen to wa nych przez wi ce sta ro -
st# Kry stia na Szo sta ka oraz w%adz mia sta
Pszczy na z wi ce bur mistrz Bar ba r" So pot -Ze -
mbok. Przy by li cz%on ko wie To wa rzy stwa
Mi %o 'ni ków Zie mi Pszczy& skiej, z któ re go
ini cja ty wy po wsta %o Mu zeum i po dzi'
dzie& jest przez nich pro wa dzo ne przy wy -
dat nych udzia le Mia sta, tak (e re pre zen tu j" -
cy Ra d# Pro gra mo w" Mu zeum prof. Ju lia n
Gem bal ski oraz licz ne gro no przy ja ció%,
w'ród któ rych nie za bra k%o re pre zen ta cji
mie si#cz ni ka „$l"sk”. By %y lau da cje, gra tu -
la cje, (y cze nia i wie le ser decz nych s%ów
prze ka za nych na r# ce za %o (y cie la Mu zeum
i wie lo let nie go pre ze sa TMZP Alek san dra
Spy ry, któ ry przy po mnia% naj istot niej sze
fak ty, a tak (e gar') aneg dot zwi" za nych z hi -
sto ri" po wsta nia tej je dy nej w kra ju in sty -
tu cji po 'wi# co nej dzie jom pra sy oraz Grze -
go rza Cem pu ry obec ne go pre ze sa
sto wa rzy sze nia. 

Z oka zji ju bi le uszu od by %a si# pro mo cja
ksi"( ki wy da nej przez TMZP za ty tu %o wa -
nej „Pol skie kan cjo na %y, mo dli tew ni ki
i 'piew ni ki na $l" sku” au tor stwa Ja dwi gi A.
Ba du ry, Na ta lii M. Ro man i A. Spy ry. Ar -
cha icz ne pi#k no ci" gle jesz cze (y wych
pie 'ni sa kral nych za pre zen to wa% ze spó%
'pie wa czy „Ste ji zbian ki” z Wi s%y -Uzdro wi -
ska, któ ry wy ko na% kan cjo na %y ksi# dza Je -
rze go Hecz ki. 

W tro sce o edu ka cj$ dzie ci

Rek tor Uni wer sy te tu $l" skie go prof. zw. dr
hab. Wie s%aw Ba ny' i dy rek tor Fil har mo nii $l" -
skiej im. Hen ry ka Mi ko %a ja Gó rec kie go prof.
Mi ro s%aw Ja cek B%asz czyk 16 czerw ca pod pi -
sa li po ro zu mie nie o wspó% pra cy i pro wa dze niu
wspól nych przed si# wzi#) i pro jek tów w za kre -
sie edu ka cji mu zycz nej dzie ci, m%o dzie (y
i stu den tów oraz wspól nych przed si# wzi#) ar -
ty stycz nych. 

Pro gram ma u%a twi) na uczy cie lom od po -
wied nie sko or dy no wa nie pra cy szko %y ze wzbo -
ga co n" ofer t" Fil har mo nii i Uni wer sy te tu. 

Zre ali zo wa ne ju( zo sta %y pierw sze przed si# -
wzi# cia. W Fil har mo nii $l" skiej od by% si#
kon cert Chó ru Uni wer sy te tu $l" skie go Dzie -
ci Gio ia. Na es tra dzie sa li ka me ral nej wy st" -
pi li te( stu den ci – przy szli mu zy ko te ra peu ci wy -
sta wi li dla dzie ci swo j" baj k# mu zycz n".

W sztan da ro wym cy klu kon cer tów sym fo nicz -
nych M%o da Fil har mo nia cie ka wie za po wia da si#
efekt wspól ne go pro jek tu z In sty tu tem Fi zy ki Wy -

dzia %u Ma te ma ty ki Fi zy ki i Che mii w kon cer cie
pa* dzier ni ko wym, w ra mach któ re go naj m%od -
si s%u cha cze nie tyl ko po zna j" 'wiat mu zy ki, ale
te( do wie dz" si#, sk"d bio r" si# d*wi# ki, a po mo -
g" im w tym m.in. cie ka we eks pe ry men ty i do -
'wiad cze nia. Do wspó% pra cy za pro szo no rów nie(
In sty tut Pe da go gi ki Wy dzia %u Pe da go gi ki i Psy -
cho lo gii, Cen trum Kszta% ce nia Usta wicz ne go Uni -
wer sy te tu $l" skie go, In sty tut Mu zy ki Wy dzia %u
Ar ty stycz ne go, $l" skie Mi# dzy uczel nia ne Cen -
trum Edu ka cji i Ba da& In ter dy scy pli nar nych
w Cho rzo wie oraz Wy dzia% Ra dia i Te le wi zji im.
Krzysz to fa Kie 'low skie go.

Na gro da li te rac ka 
dla Bar ba ry Grusz ki -Zych

Bar ba ra Grusz ka -Zych otrzy ma %a na gro d# im.
ks. Twar dow skie go za rok 2014. Ka pi tu %a do ce -
ni %a w ten spo sób jej to mik po ezji pt. „Ko szu la
przed ko la na” wy da ny przez wy daw nic two
„Go') Nie dziel ny”. Na gro da zo sta %a wr# czo -
na w Do mu Li te ra tu ry w War sza wie 31 ma ja br,
w przed dzie& set nej rocz ni cy uro dzin ks. Twar -
dow skie go, mi# dzy in ny mi przez wy bit ne go kry -
ty ka To ma sza Bur ka, któ ry te( wy g%o si% lau da -
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Ze spó% &pie wa czy „Ste ji zbian ki”.

Po ro zu mie nie pod pi su j$ rek tor U( prof. zw.
Wie s%aw Ba ny& i dy rek tor F. (l. prof. Mi ro s%aw J.
B%asz czyk. 
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i do !wiad cze" miast part ner skich Ka to wic i Sa int -
-Etien ne, a po !wi# co na zo sta $a kwe stii o%y wia nia
cen tral nych ob sza rów mia sta. 

! Po li ce al na Szko $a Fo to gra ficz na Fo to edu ka cja
oraz Zwi& zek Pol skich Ar ty stów Fo to gra fi ków Okr#g
'l& ski za pra sza li na pre zen ta cj# fo to gra fii „Fo to edu -
ka cja Dy plo my 2015”. 

! Pa ra fia Ewan ge lic ko -Au gs bur ska w Ka to wi cach
by $a or ga ni za to rem ko lej ne go spo tka nia po dró% ni cze -
go z cy klu ma gicz ne za k&t ki !wia ta; tym ra zem Ale -
na Yar mo len ka, wo lon ta riusz ka z Bia $o ru si opo wia -
da $a o tym kra ju.

! We ro ni ka Siup ka pre zen to wa $a wy sta w# swo -
ich gra fik za ty tu $o wa n& „Frag men ty !wia ta – 'l&sk
nie zna ny” w Ga le rii Sztu ki Wspó$ cze snej w daw nej
fa bry ce por ce la ny w Ka to wi cach.

! Pro mo cja ksi&% ki (u cji Ma rek i Mo ni ki Bor tlik -
-D)wie rzy" skiej pt. „Za Mark sem bez Bo ga. La icy -
za cja %y cia spo $ecz ne go w Pol sce w la tach 1945-
1989” wy da nej przez Od dzia$ In sty tu tu Pa mi# ci
Na ro do wej w Ka to wi cach od by $a si# w Wil li Gold ste -
inów w Ka to wi cach. 

! „M$y nar stwo tra dy cyj ne – wczo raj, dzi!, ju tro…
Pro ble my za cho wa nia gi n& ce go dzie dzic twa” to ty tu$
mi# dzy na ro do wej kon fe ren cji na uko wej zor ga ni zo wa -
nej przez Mu zeum „Gór no !l& ski Park Et no gra ficz ny”
w Cho rzo wie. 

! Wy k$ad pt. „Pier rot. O nie uga szo nym pra gnie -
niu mi $o !ci” wy g$o si$ dr Ja cek Ku rek w Mu zeum
w Cho rzo wie. 

! Mu zeum Miej skie w Sie mia no wi cach 'l& skich za -
pra sza $o na wie czór w ra mach ob cho dów XXXIII Dni
Sie mia no wic 'l& skich na pre zen ta cj# rze) by Jac ka Ki -
ci" skie go – zwy ci#z cy kon kur su na kon cep cj# po mni -
ka rot mi strza Wi tol da Pi lec kie go w War sza wie po $& -
czo nej ze wspo mnie niem o rze) bia rzy Mi ro s$a wie
Ki ci" skim a tak %e z pro mo cj& 13 nu me ru Sie mia no -
wic kie go Rocz ni ka Mu ze al ne go. 

! Spo tka nie z au to rem ksi&% ki „Fa do. Pio sen ka o du -
szy” au tor stwa Zbi gnie wa Ka d$ub ka wy da nej przez
Wy daw nic two Ksi# gar nia !w. Jac ka od by $o si# w Do -
mu 'l& skim Zwi&z ku Gór no !l& skie go w Ka to wi cach. 

! Pik nik Ar ty stycz ny „'wi# to 'l& ska” od by$ si# sie -
dzi bie ze spo $u w Ko sz# ci nie. 

! Na wy sta w# gra fik Da mia na Pietr ka za pra sza -
$a Ga le ria Art. No va2 Zwi&z ku Pol skich Ar ty stów Pla -
sty ków q Ka to wi cach. 

! W Pa $a cu M$o dzie %y w Ka to wi cach od by $o si#
wr# cze nie na gród „Ka my ki 2015”. 

! Na spo tka nie z nu mi zma ty k& i wy k$ad Ma te usza
Wo) nia ka pt. „Anio$ czy smok? Ob li cza w$a dzy
na mo ne tach pol skie go !re dnio wie cza” za pra sza $o Mu -
zeum w Cho rzo wie. 

! Kon cert pre zen tu j& cy ar cy dzie $a mu zy ki ka me -
ral nej z udzia $em so li stów: Be aty Bi li" skiej – for te -
pian, Ro ma na Wi dasz ka – klar net, Mar ka Mlecz -
ki – obój, Paw $a So lec kie go – fa got i Ta de usza
To ma szew skie go – wal tor nia za pra sza $a do Bi blio te -
ki 'l& skie go In sty tu cja Pro mo cji i Upo wszech nia nia
Mu zy ki „Si le sia”. 

! Rów nie% IPiUM „Si le sia” za pra sza $a do Mu -
zeum Ar chi die ce zjal ne go na kon cert w wy ko na niu
El% bie ty Grodz kiej-(o pu szy" skiej (so pran) i Ju lia -
na Gem bal skie go – or ga ny, pod czas któ re go wy ko -
na ne zo sta $y utwo ry mi strzów ba ro ki: J.S. Ba cha
i G.F. Ha en dla.

cj! na cze"# au tor ki. „Po et ka w swo ich wier szach
do s$ow nie spie szy si! ko cha# lu dzi, bo szyb ko
od cho dz%” – po wie dzia$. 

Grusz ka - Zych otrzy ma $a te& dru gi laur tym
ra zem w dzie dzi nie dzien ni kar stwa. Za j! -
$a II miej sce w X edy cji kon kur su dla dzien -
ni ka rzy ze 'l% ska Si le sia Press za re por ta& „Mi -
li metr po ni &ej pie k$a”. Opo wia da on o cho rej
na de pre sj! Ma$ go rza cie Ostrow skiej, któ ra
za$o &y $a Fun da cj! „Prze trwa# cier pie nie”. 

Ma lar stwo Ewy J# dryk -Czar no ty 
w Te atrze 'l& skim

Ar tyst ka po cho dzi z So snow ca. Uko( czy $a
Wy dzia$ Gra fi ki Aka de mii Sztuk Pi!k nych
w Kra ko wie. Po stu diach zaj mo wa $a si! tka ni -
n% ar ty stycz n%, na le &%c do gru py ar ty stycz nej
„Prze kaz”. Bra $a udzia$ w kil ku na stu wy sta wach
zbio ro wych. Zaj mo wa $a sie te& pro jek to wa niem
gra ficz nym i aran &a cj% wn!trz. Od 10 lat zaj mu -
je si! g$ów nie ma -
lar stwem, uczest -
ni czy w ple ne rach
kra jo wych i za -
g r a  n i c z  n y c h .
Na swo im ar ty -
stycz nym kon cie
ma 26 wy staw in -
dy wi du al nych.
Miesz ka i two rzy
w By strej nie da le -
ko )yw ca, dla te -
go – jak mó wi
o swo ich ob ra -
zach – te ma tem
jej prac jest pi!k -
no przy ro dy, któ -
ry obok g$ów ne go te ma tu jej prac – ko bie ty jest
je go zna ko mi tym do pe$ nie niem. 

„Per Ars ad Astra” na 20-le cie 
Ars Ca me ra lis

W Ga le rii In tym nej Do mu O"wia to we go Bi -
blio te ki 'l% skiej od by wa $a si! po kaz wy bra nych
prac z ju bi le uszo wej wy sta wy „Per Ars ad Astra”
In sty tu cji Kul tu ry Ars Ca me ra lis Si le siae Su pe -
rio ris. Od po cz%t ku ist nie nia In sty tu cji Kul tu -
ry Ars Ca me ra lis, a wi!c od1994 r., fun da men -

tal n% za sa d% jej dzia $al no "ci by $a in ter dy scy pli -
nar no"#. Spo "ród ró& nych form sztu ki pre zen -
to wa nej pod czas wy da rze(, szcze gól nie wa& -
na by $a sztu ka pla stycz na. Po cz%w szy
od pierw szych pre zen ta cji wy bit nych ar ty -
stów, ta kich jak m.in.: Ur szu la Broll, Ta de usz
Kan tor czy Ji*í Kolá*, w ci% gu dwu dzie stu lat
pra cy in sty tu cja zor ga ni zo wa $a w kra ju i za gra -
ni c% kil ka dzie si%t wy staw ar ty stów pol skich
i "wia to wych, by wy mie ni# cho cia& by Jo se pha
Beuy sa, bra ci Ja ke’a i Di no sa Chap ma nów, San -
tia go Sier r!, Je ana Mi che la Al be ro l!, Da vi da
Lyn cha, Zbi gnie wa Li be r! i wie lu in nych. Hi -
sto ria wy staw jest hi sto ri% przy ja+ ni, wza jem -
ne go in spi ro wa nia si!, wa& nych de bat i ka me -
ral nych dys ku sji. Dla te go te& ju bi le usz
dwu dzie sto le cia In sty tu cji Kul tu ry Ars Ca me -
ra lis zo sta$ uho no ro wa ny wy sta w% zbio ro w%.
Wy sta w% wy j%t ko w%, bo wiem do udzia $u w niej
za pro sze ni zo sta li ar ty "ci, któ rzy przez la ta
wspó$ pra co wa li z In sty tu cj% Kul tu ry Ars Ca me -
ra lis b%d+ te& w szcze gól ny spo sób za zna cza li
swo j% obec no"#. Eks po zy cja tych szcze gól nych
prac, jak i ca $e go do rob ku ar ty stycz ne go In sty -
tu cji Kul tu ry Ars Ca me ra lis jest jed no cze "nie
po dzi! ko wa niem z$o &o nym nie tyl ko ich au to -
rom, ale wszyst kim wspó$ pra cu j% cym z ni% twór -
com. W wy sta wie udzia$ wzi! li m.in.: Je an Mi -
chel Al be ro la, Ur szu la Broll, Na ta lia Ba &ow ska,
S$a wo mir El sner, Woj ciech Ku char czyk, Ma -
rek Ku", An drzej To bis, Ma rian Osli slo, S$a wo -
mir Ru miak, Ja cek Ry ka $a, Ma tyl da Sa $a jew -
ska, An drzej Urba no wicz, Ire ne usz Wal czak.
Pro jekt aran &a cji wy sta wy wy ko na $a pra cow -
nia ar chi tek tow nicz na bro. Kat we wspó$ pra cy
z Mar t% Ga win. Ju bi le uszo wa wy sta wa „Per Ars
ad Astra” sta $a si! in spi ra cj% dla pro jek tu „Ba -
da nia nad zwi!k sze niem kom pe ten cji m$o -
dych lu dzi z re jo nu 'l% ska do od bio ru sztu ki naj -
now szej wraz z kom plek so wym kszta$ ce niem
kadr ani ma to rów kul tu ry”, po "red nio sta wia j%c
wy zwa nie dla prze nie sie nia tej kon cep cji ku ra -
tor skiej na grunt pra cy w dzie dzi nach ani ma cji
i edu ka cji kul tu ral nej. Pra ce Ur szu li Broll,
An drze ja Urba no wi cza, Na ta lii Ba &ow skiej, S$a -
wo mi ra El sne ra, Mar ka Ku sia, An drze ja To bi -
sa, Jac ka Ry ka $y i Ire ne usza Wal cza ka sta n% si!
w ra mach pro jek tu przed mio tem ba da nia za rów -
no na rz! dzi do od bio ru sztu ki, jak i w$a snych
prze strze ni in tym ne go kon tak tu m$o dzie &y ze
sztu k%. Jed no cze "nie wy sta wy b! d% do st!p ne dla
sze ro kiej pu blicz no "ci. W dniach 5 czerw ca –
31 lip ca 2015 r. udo st!p nio na jest trze cia wy -

sta wa prac: Ma rek Ku" – Ire ne usz Wal czak. Ma -
rek Ku" – ur. w 1962 r. w Rze szo wie. W la -
tach 1983–1990 stu dio wa$ na Wy dzia le Wy cho -
wa nia Pla stycz ne go Fi lii Uni wer sy te tu 'l% skie go
w Cie szy nie. Wy po wia da si! za rów no po przez
ob ra zy, in sta la cje, obiek ty, jak i per for man ce.
Kon se kwent nie wy ko rzy stu je w swo ich pra cach
mo du$ uprosz czo nej syl wet ki ludz kiej. Bra$
udzia$ w wie lu wy sta wach w Pol sce i za gra ni -
c%. Jest rów nie& aran &e rem i ku ra to rem. Pro wa -
dzi$ ra zem z To ma szem Ja ni kow skim Ga le ri!
Kro ni ka w By to miu, obec nie jest dy rek to rem
Ga le rii Sztu ki Wspó$ cze snej BWA w Ka to wi -
cach. Od 1994 r. wspó$ pra cu je z In sty tu cj% Kul -
tu ry Ars Ca me ra lis przy wie lu pro jek tach wi -
zu al nych i wy sta wach w Ga le rii BWA oraz
za gra ni c%. Ire ne usz Wal czak – ur. w 1961 r.
w 'wid ni cy. Ab sol went Wy dzia $u Gra fi ki
w Ka to wi cach Aka de mii Sztuk Pi!k nych w Kra -
ko wie. W 1988 r. uzy ska$ dy plom z wy ró& nie -
niem w Pra cow ni Gra fi ki Warsz ta to wej prof.
Sta ni s$a wa Klu ski, Pra cow ni Ma lar stwa i Ry -
sun ku prof. Jac ka Ry ka $y oraz z pro jek to wa nia
u prof. To ma sza Ju ry. W 1988 r. roz po cz%$ pra -
c! ja ko pe da gog w ma cie rzy stej uczel ni w Pra -
cow ni Ma lar stwa i Ry sun ku. Obec nie pro wa -
dzi pra cow ni! ma lar stwa od II do V ro ku (jest
to pra cow nia dy plo mo wa). Ko lej n% wy sta w% b! -
dzie udo st!p nio na w dniach 5 sierp nia  – 30
wrze "nia 2015 r. pre zen ta cja prac Ur szu li Broll

i An drze ja Urba no wi cza. Part ne rzy pro jek tu: 
In sty tu cja Kul tu ry Ars Ca me ra lis Si le siae Su -
pe rio ris, Aka de mia Sztuk Pi!k nych w Ka to wi -
cach, Re gio nal ny O"ro dek Kul tu ry w Ka to wi -
cach, Pol ski Ko mi tet Mi! dzy na ro do we go
Sto wa rzy sze nia Wy cho wa nia przez Sztu k! 
In SEA.

Lau re at ka Bar ba ra Grusz ka -Zych z To ma szem

Bur kiem (z le wej) i bra! mi Ol szew ski mi, któ rzy

opie ko wa li si" Ksi" dzem.

Z wiel kim smut kiem za wia da mia my, &e ode sz$a
HA LI NA TY ROL

po et ka, któ ra uko cha ne mu 'l% sko wi po "wi! ci $a wie le swo ich wier szy,
cz$on ki ni Gór no "l% skie go To wa rzy stwa Li te rac kiego.

Ro dzi nie i wszyst kim Bli skim ser decz ne wy ra zy wspó$ czu cia
sk$a da

za rz%d Gór no "l% skie go To wa rzy stwa Li te rac kie go
w Ka to wi cach
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Cud nad Bia !"
„W bez na dziei jest na dzie ja” – sen ten cj! au -

to ra „Ch"o pów” wy ry" na ka mie niu w swym
Pry wat nym Mu zeum Li te ra tu ry im. W"a dy s"a -
wa Sta ni s"a wa Rey mon ta w Biel sku -Bia "ej Ta -
de usz Mo drze jew ski. W mar co wym nu me rze
„#l$ ska” przed sta wi li %my tra gicz n$ sy tu acj!
ku sto sza, któ ry od po nad 26 lat prze pi su je
ksi$& ki wy bit ne go no bli sty i in nych pol skich mi -
strzów pro zy. Od pi! ciu lat w bu dyn ku przy ul.
Pan kie wi cza 1 nie ma pr$ du. Zi m$ tem pe ra -
tu ra w mu zeum si! ga mi nus 18 stop ni C. Za -
d"u &e nie za za le g"o %ci czyn szo we wy no si po -
nad 12 tys. z". Mu zeum utrzy mu je si! bo wiem
z wol nych dat ków. Wy da wa "o si!, &e sy tu acja
jest bez na dziej na i ju& po raz wtó ry ku stosz b! -
dzie mu sia" pla ców k! za mkn$' – przy naj mniej
na ja ki% czas – al bo na wet zli kwi do wa'. 

S"o wa sen ten cji wy ry tej na mu ze al nym ka -
mie niu ma j$ jed nak zdu mie wa j$ c$ si "!.
Pod Klim czo kiem sta" si! cud. Biel ski ira ni -
sta Ja kub Gaj da zor ga ni zo wa" ak cj! po mo -
cy dla swe go kra ja na. Je den z je go li stów tra -
fi" na biur ko Ka zi mie rza Chrap ki – pre ze sa
za rz$ du The W. Rey mont Fo un da tion w ka -
na dyj skiej miej sco wo %ci Ha mil ton. Pre zes
wraz ze swy mi wspó" pra cow ni ka mi zor ga ni -
zo wa" zbiór k! pie ni! dzy, któ rej efek tem jest
sp"a ta do tych cza so wych d"u gów Pry wat -
ne go Mu zeum Li te ra tu ry im. W"a dy s"a wa
Sta ni s"a wa Rey mon ta w Biel sku -Bia "ej wo -
bec mia sta. Pre zes przy by" 30 czerw ca
do Biel ska -Bia "ej, aby po roz ma wia' za -
rów no z Ta de uszem Mo drze jew skim, jak
i z pre zy den tem Biel ska -Bia "ej Jac kiem Kry -
wul tem, je go za st!p c$ Wal de ma rem J! dru -
si( skim oraz urz!d ni ka mi biel skie go Za k"a -
du Go spo dar ki Miesz ka nio wej. W za mian
za po moc Ta de usz Mo drze jew ski wy po &y czy"
ka na dyj skiej fun da cji trze ci tom prze pi sa ne -
go przez sie bie ar cy dzie "a W.S. Rey mon ta
„Ch"o pi”. Te raz w Ka na dzie b! dzie roz s"a -
wia" imi! no bli sty, ku sto sza i Biel ska -Bia "ej.
Ka zi mierz Chrap ka na wi$ za" wspó" pra c!
z w"a dza mi mia sta, acz kol wiek nie chcia"
ujaw ni' szcze gó "ów roz mów z pre zy den tem
i je go za st!p c$. Po wi zy cie w biel skim Ra -
tu szu pre zes Fun da cji Rey mon tow skiej za -
pew ni" jed nak, &e Ta de usz Mo drze jew ski nie
po wi nien ju& mie' k"o po tów z nor mal nym
funk cjo no wa niem biel skie go mu zeum. Pre -
zes Ka zi mierz Chrap ka stwier dzi" po nad to,
&e mia sto pod Szyn dziel ni$ – i mu zeum rey -
mon tow skie – za cie %ni kon tak ty z po nad 20
szko "a mi, któ re no sz$ imi! W.S. Rey mon ta. 

Pod czas spo tka nia z dzien ni ka rza mi w sie -
dzi bie mu zeum przy ul. Pan kie wi cza Ka zi -
mierz Chrap ka wy zna", &e Po la cy w kra ju nie
ma j$ po j! cia, jak wie le zna czy dla Po lo nii
na sza wspa nia "a li te ra tu ra, a ju& oso bli wie
ta ki spo sób jej kul ty wo wa nia, któ ry upra wia
Ta de usz Mo drze jew ski, a któ ry po ma ga
prze trwa' Po la kom na ob czy) nie! Dla te go
tak wa& ne jest w Ka na dzie pol skie s"o wo
w ka& dej po sta ci. To dzi! ki nie mu Po la cy po -
za kra jem na dal mo g$ okre %la' sw$ to& sa -
mo%' tak jak na si przod ko wie. 

Szko da, &e po moc dla naj bar dziej zna nej
w %wie cie biel skiej pla ców ki kul tu ry przy sz"a
do pie ro zza Oce anu, do brze – i& przy sz"a
w ogó le. Wy pa da "o by mie' na dzie j!, &e te -
raz ce ni' b! d$ biel skie go mu ze al ni ka tak &e
bielsz cza nie i w"a dze mia sta. Po za roz mo wa -
mi pre zy den tów z pre ze sem nie wie le jed nak
na to wska zu je. P"a ce pra cow ni ków kul tu ry
w Biel sku -Bia "ej s$ &e nu j$ co ni skie wo bec
ogrom nych sty pen diów spor to wych z ka sy
mia sta, np. dla „ko pa czy pi" ki” TS Pod be -
ski dzie (16 tys. z" mie si!cz nie dla ka& de go
z 23 pi" ka rzy), z któ rych wie lu na wet nie mu -
si ni cze go w cza sie me czu ko pa'. Wy star czy,
&e „grze j$ "a w!.” 

JAN PI CHE TA

! Od 5 do 7 czerw ca w Biel sku -Bia !ej, Ko -

zach, Ru dzi cy, Ja wo rzu, Go dzisz ce i Ja sie ni cy od -

by! si" II Mi" dzy na ro do wy Fe sti wal Or kiestr D" -
tych „Z!o ta Tr#b ka”. 

! 7 czerw ca pod ha s!em „Kie dy dziec ko si"
$mie je, $mie je si" ca !y $wiat” mia !a miej sce 87

biel ska edy cja Kra kow skie go Sa lo nu Po ezji

! 10 czerw ca „Per !y Biel ska -Bia !ej” na oczach

wi dzów Ga le rii Biel skiej BWA „ma lo wa!” so l# ar -

ty sta ani ma cji Ma rek Lu zar. 

! Od 13 do 21 czerw ca w Biel sku -Bia !ej, %yw -

cu, Ko zach i Nie po !o mi cach od by! si"XIII Vi val -

di Fe sti val, w któ rym wy st# pi !a biel ska or kie stra

im. Te le man na. 

! 16 czerw ca w ko $cie le $w. Mak sy mi lia na

Kol be go w Alek san dro wi cach wy st# pi li Chick

Co rea i Bob by McFer rin. 

! 26 czerw ca w biel skim Aqu arium kon cer -

to wa !a gru pa Bye Bye But ter fly, a 29 czerw ca ze -

spó! XXA NAXX.

! 27 czerw ca w cie szy& skiej Ga le rii Sza rej od -

by! si" wer ni sa' prac Do mi ni ka Rit sze la „Za j#c
nie uciek nie” w ra mach pro jek tu SALT 3. 

! 28 czerw ca cie szy& ski Te atr CST za pre zen -

to wa! w Ga le rii Biel skiej BWA spek takl pt.

„Szle miel” w re'. Bo gu s!a wa S!up czy& skie go

na mo ty wach opo wia da nia Isa aka Ba she vi sa

Sin ge ra. 

! GOK w Isteb nej wy da! „Ser ce gó ra la

i Gro&” – wier sze Ja na Pro bo sza (1908-1993).

! Na prze !o mie czerw ca i lip ca zna ko mi ty

Ze spó! Re gio nal ny „Groj co wia nie” Ja dwi gi

Ju rasz z Wie prza ob cho dzi! dwu dzie sto le cie ist -

nie nia. 

Cen ny ka ta log

Od cza su po wo !a nia Okr" gu Biel skie go
ZPAP mi n" !o 70 lat. Z tej oka zji zor ga ni zo -
wa no nie tyl ko ju bi le uszo we wy sta wy w Ga -
le rii Biel skiej BWA, Mu zeum Hi sto rycz nym
i Ga le rii PPP w Biel sku -Bia !ej. Ga le ria Biel -
ska BWA, Okr"g Biel ski ZPAP oraz Mu zeum
Hi sto rycz ne wy da !y rów nie# !ad ny al bum
z bio gra fia mi twór ców, fo to gra fia mi dzie! oraz
sa mych ar ty stów, któ rzy #y li i dzia !a li lub na -
dal two rz$ pod Szyn dziel ni$. Ka ta log opra co -
wa no w for ma cie 27,5 x 24,5 cm. Za wie ra
on 318 stron w mi"k kiej ok!ad ce zin te gro wa -
nej. Re dak cj$ za j" li si" Te re sa Du dek -Bu ja -
rek, Aga ta Smal cerz, Kry sty na Stec oraz
Piotr Wi s!a, któ ry za pro jek to wa! te# wraz
z Jac kiem Gra bow skim ok!ad k", a sa mo dziel -
nie od po wia da! za pro jekt gra ficz ny i sk!ad.
Al bum wy dru ko wa! nie oce nio ny Di mo graf.
Tek sty za mie %ci li Te re sa Sztwiert nia, Mi ro s!aw
Mi ku szew ski i przede wszyst kim Te re sa Du -
dek -Bu ja rek – au tor ka ob szer nych opra co wa&
kry tycz no -hi sto rycz nych. 

Dom pe !en in spi ra cji

25 czerw ca w Ga le rii Biel skiej BWA
otwar to wy sta w" ma lar stwa i ry sun ku Ka ro -
la Pu stel ni ka z Wa do wic (1918–2010) –
cz!on ka zna nej Gru py Kra kow skiej. Ku ra to -
rem wy sta wy jest Jó zef Chro bak ze Sto wa -
rzy sze nia Ar ty stycz ne go „Gru pa Kra kow ska”.
Na wy sta w" przy by !o wie lu ar ty stów z Wa -
do wic, za przy ja' nio nych z biel ski mi twór ca -
mi jesz cze w cza sach ist nie nia wo je wódz twa
biel skie go. Te go sa me go dnia od by! si" tam
rów nie# wer ni sa# eks po zy cji tka ni ny uni ka -
to wej i ce ra mi ki bielsz cza nek – Bar ba ry

Na chaj skiej -Bro #ek (rocz nik 1942) i Aga ty
Sur dziel (1975) „(wiat jest na szym do mem,
a dom pe !en in spi ra cji”. Jak po wia da dyr. Ga -
le rii Biel skiej BWA Aga ta Smal cerz, au tor -
ka mi prac s$ ar tyst ki, któ re mi mo ró# ni cy wie -
ku i od mien ne go two rzy wa cha rak te ry zu je po -
dob ne po dej %cie do ma te rii i ko lo ru. Obie s$
ab sol went ka mi Aka de mii Sztuk Pi"k nych
w )o dzi. Wy sta wy po trwa j$ do 19 lip ca br. 

Szcze li ny be stwi& skie go cza su

22 czerw ca wy bit na po sta* kul tu ry, be stwi& -
ska na uczy ciel ka i pi sar ka Wa le ria Owczarz za -
pre zen to wa !a w Mu zeum Re gio nal nym w Be -
stwi nie, któ re go by !a zresz t$ g!ów n$ ani ma -
tor k$, swo j$ ostat ni$ ksi$# k" „Ze gar hi sto rycz -
nej pa mi" ci ze szcze li na mi cza su”. Wa le ria
Owczarz jest au tor k$ kil ku na stu wy daw nictw
po %wi" co nych ro dzin nej wio sce, ale mi mo
to – dzi" ki nie zwy k!ej wie dzy i wspa nia !ej pa -
mi" ci – two rzy ko lej ne dzie !a. W wy da niu pu -
bli ka cji nie oce nio ny by! wk!ad pra cy Ka ro li -
ny +u row skiej, któ ra ksi$# k" #mud nie prze pi -
sy wa !a z po nad 400-stro ni co we go r" ko pi su,
oraz Aga ty Smal cerz – ad iu sta tor ki i ko rek tor -
ki. Jak po wia da Aga ta Smal cerz, „Ze gar hi sto -
rycz nej pa mi" ci ze szcze li na mi cza su” jest
ksi$# k$ szcze gól n$, gdy# au tor ka na pi sa !a j$
w ci$ gu kil ku mie si" cy ubie g!e go ro ku. Fa scy -
nu j$ ce opo wie %ci o lu dziach, rze czach i zda -
rze niach do ty cz$ 220 lat hi sto rii zie mi be stwi& -
skiej i Pol ski – od ma ja 1794 do ma ja 2014 r.
Ze gar na wie #y be stwi& skie go ko %cio !a ufun -
do wa! bo wiem To masz Ta ba& ski na cze%* In -
su rek cji Ko %ciusz kow skiej. Czy ta j$c ksi$# k"
Wa le rii Owczarz, mo# na od nie%* wra #e nie, #e
zna wszyst kich miesz ka& ców Be stwi ny, któ -
rzy #y li tam w ci$ gu ostat nich dwóch wie -
ków! – Ksi$# ka !$ czy kil ka spo so bów nar ra -
cji – wy ja %nia Aga ta Smal cerz. – S$ fak ty przy -
to czo ne we d!ug 'ró de! hi sto rycz nych, s$ le gen -
dy i opo wie %ci b" d$ ce nie ma te rial nym %la dem
kul tu ry wiej skiej, s$ po ezje ulu bio nych po etów
Wa le rii Owczarz oraz sa mej au tor ki, !$ cz$ cej
ta len ty pla stycz ne z li te rac ki mi. 

Dzie ci bez gra nic

Po raz pierw szy od *wier* wie cza Mi" dzy -
na ro do wy Fe sti wal Te atral ny „Bez Gra -
nic” – któ ry od 27 ma ja do 7 czerw ca zor ga -
ni zo wa !y Od dzia! Re gio nal ny So li dar no %ci
Pol sko -Cze sko -S!o wac kiej w Cie szy nie, cze -
sko cie szy& skie sto wa rzy sze nie AVE oraz
Spó! dziel nia Miesz ka nio wa „Cie szy nian -
ka” – prze zna czo ny by! dla dzie ci. Te atr la -
lek, cyrk, te atr ta& ca, sztucz ki ilu zjo ni stów
i nie zwy k!y au to mat z baj ka mi mo gli po dzi -
wia* naj m!od si od bior cy sztu ki te atru i ich ro -
dzi ce nie tyl ko w Cie szy nie i Cze skim Cie -
szy nie, ale tak #e w Ze brzy do wi cach oraz Pio -
tro wi cach ko !o Kar wi ny. Wy st$ pi !y m.in. Te -
atr Pan to mi my im. Hen ry ka To ma szew skie -
go, Te atr Ani ma cji z Po zna nia, Te atr No vo -
go Fron ta oraz Cirk La Pu ty ka z Pra gi.

Aga ta Sur dziel, Bez ty tu "u, 2014, gli na, ja po( -
ska gla zu ra.
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! Za gra li: Te atr im. A. Mic kie wi cza – Ka ta -
rzy na Gro niec; Mu zycz ne Kli ma ty – Krzysz tof
!cie ra" ski; OPK Gau de Ma ter – Ma te usz Kur -
cab; ju we na lia – Ka mil Bed na rek, Ca #a Gó ra
Bar win ków, Hurt, Sid ney Po lak; plac Bie ga" skie -
go w ra mach Red Bull To ur Bus: Wspól na Sce -
na – So kó#, Ras, Ko si, Dj Stre ez i DJ Mr Kri me,
a z Cz$ sto cho wy – 1000, %y to, Sa rius.

! W Bi blio te ce Pu blicz nej im. dr. W. Bie ga" -
skie go spo tka nie z Mo ni k& !li wi" sk&, au tor k&
ksi&' ki Mu zy M!o dej Pol ski. "y cie i #wiat Ma rii,
Zo fii i Eli zy Pa re$ skich.

! Po nie dzia# ki li te rac kie w Od wa chu – Ma# -
go rza ta Ka li ci" ska, Woj ciech Ja giel ski, Jan
So wa.

! 27 ma ja w Dniu Sa mo rz& du Te ry to rial ne -
go przy go to wa no kon cert de dy ko wa ny Ja nu szo -
wi Gniat kow skie mu Apas sio na ta pro wa dzo ny
przez Ma ri$ Sza b#ow sk&; prze bo je za (pie wa li:
Kry sty na Ma cie jew ska -Gniat kow ska, Agniesz -
ka W#o dar czyk, Ka sia Mo(, Do mi ni ka Skow ron,
Olek Kle pacz, Mi ko #aj Kraw czyk, Mi cha# Gasz,
Ja nusz Szrom, Ja nusz So# ty sik, Mi cha# Ro rat,
Piotr „Dzi ker” Chrz& stek.

Do ku men ta li (ci o Cz$ sto cho wie

II Fe sti wal Fil mów Do ku men tal nych im.
Bra ci Krze mi! skich od by wa" si# w OFK „Ilu -
zja” 12–14 czerw ca, a w je go or ga ni za cj# za an -
ga $o wa" si# tak $e Wy dzia" Fi lo lo gicz no -Hi sto -
rycz ny AJD w Cz# sto cho wie. Po dob nie jak rok
te mu przy go to wa no cie ka wy pro gram uzu pe" nio -
ny roz mo wa mi z twór ca mi do ku men tów, ich bo -
ha te ra mi, a tak $e na ukow ca mi. Spo tka nie roz po -
cz# "a pre zen ta cja fil mu Pau li ny Ski bi! skiej
Obiekt, na gro dzo ne go na fe sti wa lu Sun dan ce
w USA oraz roz mo wa z ope ra to rem, cz# sto cho -
wia ni nem Ja ku bem Sto lec kim, stu den tem Wy dzia -
"u Ope ra tor skie go Szko "y Fil mo wej w %o dzi.

W so bo t# i nie dzie l# po ka za no do ku ment o &l' -
sku Cie szy! skim z 1919 r., o klasz to rze Ja sno gór -
skim z 1944 r., kr# co ny przez hi tle row ców, a tak -
$e ob ra zy wspó" cze sne: o Czer wo nych Gi ta rach
(pro jek cji to wa rzy szy "o spo tka nie z cz# sto cho wia -
ni nem Je rzym Kos se l'), o Mar ku Pe re pecz -
ce – film przy go to wa ny przez Je rze go Jo! ca, w któ -
rym by "e go dy rek to ra cz# sto chow skie go te atru
wspo mi na" m.in. An drzej Waj da, po ka za no rów -
nie$ fran cu ski do ku ment War szaw ska piel grzym -
ka po zy ska ny przez Krzysz to fa Ka sprza ka na jed -
nej z au kcji, do ku ment o lo sach cz# sto chow skich
(y dów oraz o Cz# sto cho wie lat 80. XX wie ku.

Ostat ni z fil mów przy go to wa" Krzysz tof Ka -
sprzak, ko rzy sta j'c z ma te ria "ów ar chi wal nych hu -
ty im. B. Bie ru ta, klu bu fil mo we go Cze san ka oraz
pry wat nych ta)m VHS. Zmon to wa no za pi sy wy -
da rze! te atral nych i mu zycz nych (m.in. z Mu! kiem
Stasz czy kiem czy Ol kiem Kle pa czem), piel grzy -
mek Ja na Paw "a II oraz wy da rze! po li tycz nych nie -
spo koj nej de ka dy – od straj ków w 1980, któ re
w Cz# sto cho wie do pro wa dzi "y do ust' pie nia
w"adz, do pierw szych wol nych wy bo rów 1989.
Sce na riusz pi sa" po raz ko lej ny Zbi s"aw Ja ni kow -
ski. Jak za po wia da j' twór cy (Ka sprzak i Ja ni kow -
ski), nie jest to ich ostat nia pra ca; obec nie opra -
co wu j' ar chi wal ne ma te ria "y z lat 60. i 90.
XX wie ku.

W)ród za pro szo nych go )ci by li pra cow ni cy
AJD, cz# sto chow scy ani ma to rzy kul tu ry oraz
oso by zaj mu j' ce si# do ku men ta cj' lo sów cz# sto -
cho wian – Ta de usz Pier siak, Zbi gniew Ja ni kow -
ski, Wie s"aw Pasz kow ski, a oj ców pau li nów re pre -
zen to wa" dr Mi cha" Le gan, je den z pro wa dz' cych
co mie si#cz ne spo tka nia fil mo we De ka log pol ski.

Arm strong Je rze go K$ dzio ry

Na za ko! cze nie 11 Mi# dzy na ro do we go Fe sti -
wa lu Jaz zu Tra dy cyj ne go „Hot Jazz Spring”
przy Fil har mo nii Cz# sto chow skiej od s"o ni# to po -
mnik Lo uisa Arm stron ga wy ko na ny przez Je rze -
go K# dzio r# z ini cja ty wy Pol skie go Sto wa rzy sze -
nia Jaz zu Tra dy cyj ne go i je go pre ze sa Ta de usza
Ehr hard ta -Or gie lew skie go. 

Dwa dni wcze )niej fe sti wal roz po cz# "a Pa ra da
No wo or le a! ska, któ ra wy ru szy "a z pla cu Bie ga! -
skie go do fil har mo nii. Gwiaz dami byli: Lo ra
Sza fran, S"a wek Wierz chol ski z Noc n' Zmia n'
Blu esa, a tak $e skrzy pek z Ho lan dii, Tim Kli phu -

is mu zy ka mi Sier giej Wow ko trub Gyp sy Swing
Qu ar tet. Oczy wi )cie nie mo g"o oby* si# bez jam
ses sion w klu bie Fi ve O’Clock. 

W cza sie fe sti wa lu zor ga ni zo wa no rów nie$ kon -
cert dla Hen ry ka Ma jew skie go, pierw sze go lau re -
ata Ho no ro we go Swin gu j' ce go Kru ka; wy st' pi -
li: je go syn, Ro bert Ma jew ski, An drzej Ja go dzi! ski
i Do ro ta Cu ry" "o.

Wa$ nym punk tem pro gra mu by" kon kurs „Swin -
gu j' cy Kruk”. Na gro dzo no – Szy mo na Kle ko wic -
kie go z Ka to wic, Mak sy mi lia na Mu ch# z Cz# sto -
cho wy, Kry sty n# Ge dzik z Gda! ska, któ ra
otrzy ma "a te$ na gro d# pu blicz no )ci. Dru gie mu cz# -
sto cho wia ni no wi, Se ba stia no wi Ja ni ko wi, przy zna -
no wy ró$ nie nie. Sta tu et k# Ho no ro we go Swin gu -
j' ce go Kru ka otrzy ma" Ja cek Ma zur.

Gda" scy gra fi cy
w cz$ sto chow skiej ga le rii

W Miej skiej Ga le rii Sztu ki go )ci li )my wy sta wy
prac pro fe so rów ASP w Gda! sku i ich wy cho wan -
ków. By "a to do sko na "a oka zja do po zna nia ich
warsz ta tu, ulu bio nych form i te ma tów. Na do le
przy go to wa no wy sta wy in dy wi du al ne – w Sa li &l' -
skiej po ka za no ob ra zy Jó ze fa Czer niaw skie go,
w Sa li Po ple ne ro wej pra ce Alek san dry Pru si now -
skiej, w Atre so li gra fi ki Ka ta rzy ny Dy now skiej,
a na pi# trze w Sa li Go be li no wej przy go to wa no prze -
gl' do w' wy sta w# prac ar ty stów sku pio nych w Ka -
te drze Gra fi ki Ar ty stycz nej Od czer ni do ko lo ru,
czy li wszyst ko, czym ka te dra ASP w Gda! sku chce
si# chwa li*. Na wystawie pre zen to wa no gra fi k# tra -
dy cyj n', gra fi k# kom pu te ro w' oraz ma lar stwo,
a nie mal ka$ de z na zwisk za s"u gi wa "o by na osob -
ne omó wie nie; w)ród wy sta wia j' cych zna le+ li si#
m.in. prof. Ali na Jac kie wicz -Kacz ma rek, prof.
Ja nusz An ker mann, prof. Ce za ry Pasz kow ski.

Kil ka s"ów o ar ty stach wy sta wia j' cych na par -
te rze MGS . Pra ce Jó ze fa Czer niaw skie go
wy ko na ne tech ni k' mie sza n', z"o $o ne z form pro -
stych, geo me trycz nych za pra sza "y do kon tem pla -
cji ryt micz nych form two rzo nych za spra w' li nii
i ko lo ru. O ar ty )cie opo wia da" te$ film Piel grzym
zre ali zo wa ny przez Paw "a Sie dli ka i To ma sza Edel -
ma na.

Alek san dra Pru si now ska (asy stent ka w pra -
cow ni prof. An ker man na) w 2013 r. zdo by "a na gro -
d# dy rek to ra MGS w Cz# sto cho wie pod czas 5.
Ogól no pol skie go Kon kur su im. Ma ria na Mi cha li -
ka na Ob raz dla M"o dych Ar ty stów. Ostat nio jej pra -
ce w Cz# sto cho wie go )ci "y na wy sta wie Dio ni -
zos – wspó! cze sna od s!o na mi tu. Obec na pre zen ta cja
Gwiaz do zbiór przy po mi na "a zna ne mo ty wy (m.in.
z twór czo )ci Jó ze fa Che" mo! skie go), czer pa "a
z astro no mii, ale by "a te$ oce n' wspó" cze sno -
)ci – po sta cie zbu do wa ne by "y z ko smicz nej ma -
te rii, a czar no -bia li wo jow ni cy zo sta li prze ciw sta -
wie ni ko lo ro wym ko bie tom z Ksi# $y ca.
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Ju bi le usze cz% sto chow skich
in sty tu cji kul tu ral nych

Ach, co to by! za mie si"c. Na prze !o mie ma -
ja i czerw ca ob cho dzi li #my rocz ni ce po wsta nia
dwóch cz$ sto chow skich pla có wek kul tu ral -
nych. 18 ma ja w Mi$ dzy na ro do wym Dniu Mu -
ze ów od by !a si$ pro mo cja ko lej ne go „Rocz ni -
ka Mu zeum Cz$ sto chow skie go” po !" czo na
ze 110. rocz ni c" ist nie nia pla ców ki. By !y %y cze -
nia w!adz wo je wódz twa, mia sta i za przy ja& nio -
nych in sty tu cji kul tu ry, El% bie ta Misz czy' ska przy -
po mnia !a hi sto ri$ „Rocz ni ka”, a Ka ta rzy na
Ozi mek wy g!o si !a re fe rat na te mat za da', któ -
re sto j" przed wspó! cze snym mu ze al nic twem
„Ma so wo#(/eli ta ryzm/ko mer cja/sa kral no#(
a wspó! cze sne mu ze al nic two i wy sta wien nic two”.

Mu zeum Cz$ sto chow skie po cz"t ko wo ja ko
Mu zeum Hi gie nicz ne mia !o sie dzi b$ przy ul. Wie -
lu' skiej 22 (dzi# 3 Ma ja 30). Jesz cze przed I woj -
n" pla ców ka prze nio s!a si$ do par ku im. Sta ni -
s!a wa Sta szi ca (w 1909 r.), a w mi$ dzy woj niu
zo sta !a prze kszta! co na w Miej skie Mu zeum
Kra jo znaw cze i Hi gie nicz ne. Od 1967 r. g!ów -
n" sie dzi b" Mu zeum Cz$ sto chow skie go po zo -
sta je Ra tusz na pla cu Bie ga' skie go, a w jej struk -
tu rach dzia !a j" tak %e O#ro dek Do ku men ta cji
Dzie jów Cz$ sto cho wy, Mul ti cen trum Zo diak oraz
Cen trum Pro mo cji M!o dych.

Nie by !a to je dy na mu ze al na rocz ni ca. 50 lat
te mu, 9 czerw ca 1965, otwar to Re zer wat Ar che -
olo gicz ny na Ra ko wie na cmen ta rzy sku z cza -
sów kul tu ry !u %yc kiej, od kry tym pod czas ba da'
wy ko pa li sko wych pro wa dzo nych w la -
tach 1955–1961. Ini cja to rem bu do wy pla ców -
ki by! ów cze sny dy rek tor mu zeum, W!o dzi mierz
B!asz czyk. Pa wi lon za pro jek to wa! W!o dzi -
mierz )cie gien ny, sce na riusz wy sta wy przy go -
to wa! prof. Ma rek Gedl, a aran %a cj" za j"! si$
Fry de ryk Hay der. Z tej oka zji wy da no rów nie%
pierw szy nu mer „Rocz ni ka Mu zeum w Cz$ sto -
cho wie”, w któ rym do k!ad nie opi sa no od kry -
te cmen ta rzy sko, pod re dak cj" B!asz czy ka.

Od tam te go cza su wie le si$ zmie ni !o. No w"
wy sta w$ w Re zer wa cie Ar che olo gicz nym przy -
go to wa no w 2007 r. wg po my s!u Ma cie ja Ko -
si' skie go i Mag da le ny Wie czo rek -Szmal, a wy -
ko na! j" Fran ci szek K!ak. Kil ka lat pó& niej,
w 2014 r., dzi$ ki do fi nan so wa niu z Mi ni ster -
stwa Kul tu ry i Dzie dzic twa Na ro do we go oraz
Urz$ du Mia sta Cz$ sto cho wy na uno wo cze #nie -
nie eks po zy cji re zer wat prze szed! ko lej n" me -
ta mor fo z$: wy mie nio no pia sek na cmen ta rzy -
sku, za !o %o no le do we ko lo ro we o#wie tle nie,
któ re dy na micz nie to wa rzy szy zwie dza j" cym,
uru cho mio no dwie plat for my mul ti me dial ne
pe! ne zdj$(, fil mów oraz gier, a dla nie wi dz" -
cych i s!a bo wi dz" cych przy go to wa no ma kie -
t$ ty flo gra ficz n" w ska li 1:12. No wa wy sta wa
zo sta !a na gro dzo na przez Mar sza! ka Wo je -
wódz twa )l" skie go ja ko jed no z wy da rze' mu -
ze al nych ro ku 2014 w ka te go rii „Do ko na nia
z za kre su ini cja tyw edu ka cyj nych oraz po pu -
la ry za cji dzie dzic twa kul tu ro we go”; na gro da
przy zna wa na jest od 2006 r.

Ko lej ny ju bi le usz – 10-le cie ist nie nia Re gio -
nal ne go To wa rzy stwa Za ch$ ty Sztuk Pi$k -
nych ob cho dzo no 12 czerw ca. Z tej oka zji
w Kon duk to row ni od by !a si$ wy sta wa, w któ -
rej wzi$ li udzia! m.in. Sa bi na Lon ty, Mag da
Snar ska, Al te ja Lesz czy' ska, Ma! go rza ta St$p -
niak, Adam Pa trzyk, Ma rian Pa nek, Ja cek
*yd% ba, Je rzy K$ dzio ra, Edward Dwur nik,
Piotr D!u bak, a po wer ni sa %u od by !a si$ pre -
mie ra moc ku men tu „Ku per nic ki” przy go to wa -
ne go przez Jac ka *yd% b$, Szy mo na Pa ra fi nia -
ka i Szcze pa na Szcze pa na (Ro ber ta Ocie p$).
W fik cji sty li zo wa nej na film do ku men tal ny
al bo, jak de kla ru j" re ali za to rzy, nie fil mie (no -
mo vie) po ja wi li si$ tak %e m.in. zmar !y pó! to -
ra ro ku te mu Ro man Lon ty, ale rów nie% Piotr
Ma cha li ca czy Je rzy K$ dzio ra.

To do pie ro po cz" tek ob cho dów rocz ni co wych
w na szym mie #cie. W naj bli% szym cza sie cze ka
nas prze cie% pi" ta edy cja Fryt ki OFF oraz in -
au gu ra cja Ro ku D!u go szow skie go, czy li tem pe -
ra tu ra miej skiej kul tu ry b$ dzie wzra sta(…

JO AN NA KOT KOW SKA
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Rocz ni ca Ody sei Kre so wej

Mi n! "o ju# 70 lat od osie dle nia na $l% sku

Opol skim miesz ka& ców przed wo jen nych

wo je wództw II Rze czy po spo li tej: lwow skie -

go, tar no pol skie go i sta ni s"a wow skie go.

Po zo sta wi li gniaz da ro dzin ne, gro by przod -

ków i do ro bek #y cia. Z ba ga #em trau ma tycz -

nych prze #y' z cza sów zbrod ni na cjo na li stów

ukra i& skich oraz oku pa cji nie miec kiej i so -

wiec kiej, opusz cza li oj czy ste stro ny wy ru sza -

j%c w nie zna ne, pe" ni obaw o lo sy zu bo #a -

"ych ro dzin, oka le czo nych przez woj n!. Po -

dró #o wa li ty go dnia mi w by dl! cych wa go -

nach, we ge tu j%c na ko le jo wych bocz ni cach

aby za ko& czy' kre so w% Ody se j! na $l% sku.

$wia dec two tam tej tu "acz ki mo# na obej rze'
w Mu zeum Wsi Opol skiej na wy sta wie

w za gro dzie kre so wej, gdzie za wie szo no po -

wi!k sze nia uni ka to wych zdj!' trans por tów

z „re pa trian ta mi”. Au to rem tych uni ka to -

wych zdj!' by" Sta ni s"aw Bo ber, fo to gra fik

o kre so wych ko rze niach, któ ry po woj nie

osiad" w Opo lu. Przy by cie Kre so wian do te -

go mia sta upa mi!t nia ta bli ca na (cia nie

opol skie go ra tu sza z wi do kiem wa go nu

na tle pa no ra my Lwo wa. Przez dzie si%t ki lat

nie by "o pu bli ka cji ani pre cy zyj nych da nych

o Kre so wia nach na Opolsz czy) nie. Z ró# nych

przy czyn nie pro wa dzo no ba da& ani nie do -

ku men to wa no ich lo sów. Na po cz%t ku lat 90.

po zmia nach po li tycz nych wzro s"o za in te re -

so wa nie te ma ty k% kre so w% i za cz! "y si! uka -

zy wa' ofi cjal ne pu bli ka cje, rów nie# do ty cz% -
ce osie dla nia lud no (ci kre so wej. Dla zo bra -

zo wa nia owej „w! drów ki lu dów” be ne -

dyk ty& skiej pra cy pod j! "y si! ku stosz ki Mu -

zeum $l% ska Opol skie go – El# bie ta Dwo rzak

i Ma" go rza ta Goc, do cie ra j%c do roz pro szo -

nych i nie pe" nych ar chi wa liów. Plon ich pra -

cy (im po nu j% cy) uka za" si! w Opol skim

Rocz ni ku Mu ze al nym (XVIII – Opo le, 2011)

w to mie „Po cho dze nie te ry to rial ne lud no -

(ci na p"y wo wej i geo gra fia po wo jen nych

osie dle& na wsi opol skiej”. Au tor ki zba da -

"y, osza co wa "y i opi sa "y hi sto ri! prze sie dle&
Kre so wian do po szcze gól nych miej sco wo -

(ci, po da j%c jed no cze (nie ich ma cie rzy ste

miej sco wo (ci. Za in te re so wa nie te ma ty k%
kre so w% wci%# owo cu je na Opolsz czy) nie no -

wy mi pu bli ka cja mi, po cz%w szy od kla sy ki

przed mio tu uka zu j% cej si! w se rii „Kre so -

wa Atlan ty da” (au tor prof. S. Ni cie ja),

a ko& cz%c na wie lu lo kal nych wy daw nic -

twach, opi su j% cych dzie je kr! gu po szcze gól -

nych miej sco wo (ci. Naj now sze z nich to

„G"ub czy ccy Kre so wia nie i Sy bi ra cy” Ar -

ka diu sza Szym czy ny i Ka ta rzy ny Ma ler.

Bo ga ty zbiór ma te ria "ów opi su j% cych dzie -

je miesz ka& ców G"ub czyc o kre so wych ko -

rze niach. W ko lej nych roz dzia "ach znalaz"y
si! wspo mnie nia z lat de por ta cji i po by tu

na „nie ludz kiej zie mi” na tle lo sów po szcze -

gól nych ro dzin i du cho wie& stwa. Na st!p nie

po wo jen ny wk"ad kre so wej in te li gen cji

w od bu do w! wie lu dzie dzin #y cia spo "ecz -

no -kul tu ral ne go na Zie mi G"ub czyc kiej.

Opty mi zmem na pa wa, #e (red nie i m"o de po -

ko le nie, nie tyl ko w G"ub czy cach ale rów -

nie# w wie lu in nych miej sco wo (ciach re gio -

nu, ak tyw nie dzia "a na rzecz za cho wa nia kre -

so wych tra dy cji. Za pew ne sie dem dzie si% ta
rocz ni ca przy by cia Kre so wian na $l%sk

Opol ski sta "a si! no wym im pul sem dla

upa mi!t nie nia kre so wej Ody sei, za rów no

przez hi sto ry ków, ani ma to rów kul tu ry jak te#
au to rów wspo mnie& i wier szy, któ rzy przy -

czy nia j% si! do oca le nia pa mi! ci w #y wym

s"o wie i na ka mien nych ta bli cach.

JANUSZ WÓJCIK

! „To si! nie uda… al bo wszyst ko wi si na w"o -

sku…” – to ty tu" wer ni sa #u prac pla stycz nych Ro -

mu al da Je zio row skie go, któ ry od by" si! w opol -

skiej Ga le rii Zwi$z ku Pol skich Ar ty stów Pla sty -

ków PSU „Pierw sze Pi! tro”.

! Wy sta wa „Z kre so we go al bu mu” w Ga le -

rii Wu Be Pe w Opo lu, pre zen tu j$ ca kre so we me -

mo ra bi lia (m.in. pry wat ne zdj! cia, pa mi$t ki

po przod kach oraz do ku men ty), to wa rzy szy "a
ob cho dom VI edy cji Opol skich Dni Kre so -

wych.

! XI se sja edu ka cyj na „Je %li nie pa mi!&, to
co? – Edu ka cja w miej scach pa mi! ci na ro do wej”

od by "a si! w Cen tral nym Mu zeum Je' ców Wo -

jen nych w Opo lu.

! Wy sta w! prac ma lar skich Mie czy s"a wa

Ziom ka, ar ty sty ob da rzo ne go wy j$t ko w$ wra# -
li wo %ci$ ko lo ry stycz n$, zor ga ni zo wa "o Mu zeum

(l$ ska Opol skie go wspól nie z Ga le ri$ Sztu ki

Wspó" cze snej w Opo lu.

! Spo tka nie wspo mnie nio we za ty tu "o wa ne

„Spra wy Po la ków wg Ed mun da Ja na Osma' czy -

ka” od by "o si! w Mu zeum (l$ ska Opol skie go.

W pro gra mie zna laz" si! wy k"ad prof. Sta ni s"a -

wa S"a wo mi ra Ni cie ji oraz pre zen ta cja fil mu

„Cz"o wiek z po mni ka” au tor stwa Lesz ka Mycz -

ki i Mar ci na Pa we" cza ka. 

! Pol skie Sto wa rzy sze nie Kra jo znaw ców

w Opo lu oraz opol ska Miej ska Bi blio te ka Pu blicz -

na, w ra mach spo tka' z cy klu (l$ skie Fo rum

Kra jo znaw cze, za pro si "y s"u cha czy na wy k"ad

„Ewa ku acja je' ców wo jen nych, ro bot ni ków

przy mu so wych i wi!) niów na (l$ sku Opol skim”,

któ ry wy g"o si" dr Piotr Sta nek – kie row nik

Dzia "u Na uko we go Cen tral ne go Mu zeum Je' ców

Wo jen nych w *am bi no wi cach -Opo lu.
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Eu ro pej skie Bli zny

„Ci ca tri ces eu ropéen nes – Eu ropäische
Na rben – Eu ro pej skie bli zny” – tym trój j! -
zycz nym ty tu "em opa trzo no wy sta w! gra -
fi ki Ga brie li Ci chow skiej – ab sol went ki
Aka de mii Sztuk Pi!k nych im. Ja na Ma tej -
ki w Kra ko wie. Ar tyst ka w se rii ry sun ków
i ko la #y uka za "a do $wiad cze nia wo jen ne
z cza su de san tu wojsk alianc kich w Nor man -
dii. G. Ci chow ska w swo im do rob ku ma ju#
cykl prac o po dob nej te ma ty ce. W ubie g"ym
ro ku wy ko na "a ilu stra cje do ksi%# ki „Ostat -
nie przed sta wie nie Pa ni Es ter ki” au tor stwa
Ada ma Ja ro mi ra, po $wie co nej wo jen nym lo -
som Ja nu sza Kor cza ka i je go pod opiecz nych
w Get cie War szaw skim. Eks po zy cja zo sta -
"a przy go to wa na w ra mach wspó" pra cy Po -
wia tu Ku sel w Niem czech i De par ta men tu
Or ne we Fran cji, pre zen to wa na by "a ju#
we Fran cji i w Niem czech. Na to miast
w Mu zeum &l% ska Opol skie go u$wiet ni "a
wi zy t! w wo je wódz twie opol skim pre mier
Nad re nii Pa la ty na tu Ma lu Drey er, któ ra
pod czas otwar cia wy sta wy po wie dzia -
"a: – Tra gicz ne do (wiad cze nia wo jen ne

Eu ro py s% dla nas na uk%, któ r% wszy scy po -

win ni (my wzi%' so bie do ser ca i dzia "a' tak,

by ju# wi! cej nic po dob ne go si! nie wy da -

rzy "o. Pa ni Pre mier pierw sz% wi zy t! w Pol -
sce roz po cz! "a od zwie dze nia by "e go nie -
miec kie go hi tle row skie go obo zu KL Au -
schwitz, a na st!p nie w Opo lu i Ka mie niu
&l% skim pro wa dzi "a roz mo wy na te mat
roz wo ju wspó" pra cy bi la te ral nej z w"a dza -
mi wo je wódz twa opol skie go. W$ród licz -
nych go $ci na otwar ciu wy sta wy „Eu ro pej -
skie bli zny” obec ni by li rów nie#: wo je wo -
da opol ski Ry szard Wil czy' ski, mar sza "ek
wo je wódz twa opol skie go An drzej Bu "a
oraz sta ro sta po wia tu Ku sel dr Win fried Hir -
sch ber ger (ini cja tor wy sta wy, za s"u #o ny
dla wspó" pra cy pol sko -nie miec kiej). Wo je -
wódz two Opol skie i Nad re ni! -Pa la ty nat
"% cz% d"u go let nie wi! zy owoc nej wspó" pra -
cy part ner skiej, któ rej XX -le cie b! dzie
uro czy $cie $wi! to wa ne w przy sz"ym ro ku. 

(wi! to Wo je wódz twa Opol skie go

T"u my wi dzów zgro ma dzi "y do rocz ne ob -
cho dy &wi! ta Wo je wódz twa Opol skie go. Tym
ra zem cykl ple ne ro wych im prez od by" si!
w Klucz bor ku, w no wej for mu le $wi! ta po za
sto li c% re gio nu, po nie wa# je go g"ów ny or ga -
ni za tor – mar sza "ek wo je wódz twa opol skie go
An drzej Bu "a za pro po no wa" $ro do wi skom

sa mo rz% do wym, aby ob cho dy $wi! ta re gio nu
go $ci "y co ro ku w ko lej nych mia stach po wia -
to wych. Or ga ni za to rzy przy go to wa li sze reg
atrak cji: kon cer ty, za wo dy spor to we, za ba wy
ta necz ne, kon kur sy dla naj m"od szych i po ka -
zy sztucz nych ogni. In au gu ra cj! u$wiet ni "a ga -
la wr! cze nia „Z"o tych Spi nek” – pre sti #o wej
na gro dy (przy zna wa nej przez No w% Try bu n!
Opol sk%), któ r% co ro ku ho no ro wa ni s% za s"u -
#e ni dla re gio nu przed sta wi cie le $ro do wisk na -
uki i kul tu ry, sa mo rz% dow cy i spo "ecz ni cy.
W gro nie kil ku na stu wy ró# nio nych zna le( li si!
m.in.: hi sto ryk i se nior $ro do wi ska bi blio te ka -
rzy Ro man S! kow ski oraz rek tor Po li tech ni -
ki Opol skiej Ma rek Tu kien dorf.
&wi! to re gio nu by "o tak #e do sko na "% oka -

zj% do pro mo cji w$ród miesz ka' ców fun du szy
unij nych i pre zen ta cji ko rzy $ci wy ni ka j% cych
z re ali za cji pro gra mu Opol skiej Kar ty Ro dzi -
ny i Se nio ra. Ple ne ro we ob cho dy $wi! ta re gio -
nu upa mi!t nia j% ak cj! obro ny sa mo dziel no $ci
wo je wódz twa opol skie go, któ ra za ko' czy "a si!
suk ce sem 17 lat te mu, dzi! ki ma so wym i po -
ko jo wym pro te stom dzie si% tek ty si! cy je go
miesz ka' ców, któ rzy m.in. utwo rzy li wzd"u#
wo je wódz twa #y wy "a' cuch „Bro' my swe go
Opol skie go”. 

La to fe sti wa li

La to na Opolsz czy( nie to czas ple ne ro wych
fe sti wa li: otmu chow skie „La to Kwia tów”,
ny ski Fe sti wal „Ognia i Wo dy”, opol ski Fe sti -
wal Folk lo ry stycz ny przy ci% ga j% t"u my pu blicz -
no $ci i tu ry stów. W Otmu cho wie uli ce za byt -
ko we go mia sta i ma low ni cze oko li ce Zam ku
i Ra tu sza wy pe" ni "y si! barw ny mi kom po zy -
cja mi kwia to wy mi. Go $cie 43. La ta Kwia tów
po dzi wia li wspa nia "e eks po zy cje i ogro dy
kwia to we. Na po wierzch ni dwóch ty si! cy
me trów kwa dra to wych za pre zen to wa "o si! 60
wy staw ców. Pro gram La ta Kwia tów, wzbo ga -
ci "y po ka zy flo ry stów, wy sta wy r!cz nie zdo -
bio nej ce ra mi ki, r! ko dzie "a ar ty stycz ne go,
tkac twa, ma lar stwa i me ta lo pla sty ki. Na es tra -
dzie od by wa "y si! wy st! py ka ba re to we, kon -
cer ty mu zycz ne m.in. z udzia "em gwiazd – Sta -
na Bo ry sa i ze spo "u Wil ki. 

Pod czas Fe sti wa lu Ognia i Wo dy g"ów n%
atrak cja by" wi do wi sko wy po kaz sztucz nych
ogni, któ ry przy go to wa "y fir my pi ro tech nicz -
ne z Pol ski, Czech i Bia "o ru si. Pod czas Fe sti -
wa lu Folk lo ry stycz ne go w Mu zeum Wsi
Opol skiej mo ty wa mi prze wod ni mi by "y mu -
zy ka opol skich ze spo "ów lu do wych oraz ku -
li nar ne spe cja "y re gio nu. G"ów ny punkt pro -
gra mu sta no wi "y wy st! py ama tor skich ze spo -
"ów folk lo ry stycz nych z Opolsz czy zny, któ re
ry wa li zo wa "y o Grand Prix Fe sti wa lu. Zwy -
ci!z ca te go rocz nej edy cji uzy ska" mo# li wo$)
od by cia pro fe sjo nal nej se sji na gra nio wej
w stu diu Ra dia Opo le. Po nad to pod czas fe sti -
wa lu mia" miej sce fi na" re gio nal ny XV edy -
cji kon kur su „Na sze Ku li nar ne Dzie dzic -
two – Sma ki Re gio nów” or ga ni zo wa ne go
przez Urz%d Mar sza" kow ski Wo je wódz twa
Opol skie go oraz Opol ski O$ro dek Do radz twa
Rol ni cze go w *o sio wie. 
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! 5 czerw ca w Miej skiej Bi blio te ce Pu -

blicz nej w So snow cu czy tel ni cy spo tka li si!
z Je rzym Lu cja nem Wo" nia kiem. 

! 6–7 czerw ca na b#o niach Zam ku Sie -

wier skie go $wi! to wa no 53. Dni Zie mi Sie -

wier skiej. Pod czas dwu dnio wej im pre zy

wy st% pi li ar ty $ci mu zy ki po pu lar nej i al -

ter na tyw nej. Im pre z! roz po cz! #a tra dy cyj -

na „&a ki na da” uli ca mi mia sta.

! 8 czerw ca w Miej skim Klu bie im. Ja -

na Kie pu ry w So snow cu od by# si! wer ni -

sa' ikon au tor stwa Ja ni ny (wi ta #y.

! 10 czerw ca uro czy $cie od s#o ni! to mu ral

„So sno wiec kie po dwór ko z 'ó# t% War sza w%”
wg pro jek tu prof. Jac ka Ry ka #y, któ re go

wspo ma ga li w pra cy Alek san der Ko ze ra

i Mi #osz Wnu kow ski. Ma lo wi d#o ozdo bi #o
$cia n! ka mie ni cy przy uli cy 3 Ma ja 11 w So -

snow cu. 

! 14 czerw ca w so sno wiec kiej Mu zie

kon cer to wa #a Ka pe la ze wsi War sza wa.

! 18 czerw ca w Ener ge tycz nym Cen -

trum Kul tu ry w So snow cu od by #a si! Ga -

la ope ro wa dla Kie pu ry. Gwiaz d% wie czo -

ru by# $wia to wej s#a wy te nor Gio ac chi no

Git to, wy st% pi li tak 'e Be ata Wit kow ska -

-Glik, Ka mi la Len dzion, Ewe li na Sob czyk,

Ja ro s#aw We wió ra i Ra do s#aw Rze pec ki.

! 18 czerw ca w nie zwy k#ej sce ne rii pla 'y
na Po go rii III od by# si! kon cert Ope ry (wi! -
to ja) skiej w wy ko na niu Mi! dzy na ro do wej

Gru py Ope ro wej So no ri En sem ble. Go $cin -

nie wy st% pi# Kwar tet Smycz ko wy Pa ka me ra.

! W Cen trum Edu ka cji i Wy cho wa nia

M#o dzie 'y Ka na w So snow cu za go $ci #a wy -

sta wa prac ma lar skich Wio le ty Fr% czek,

lau re at ki I miej sca V Ogól no pol skie go Kon -

kur su li te rac ko -pla stycz ne go pt. „Znasz li

ten kraj”.

! Te atr Za g#! bia w So snow cu 27 czerw -

ca za ko) czy# se zon 2014/2015 pre mie r%
„Sa li Kró le stwa” To ma sza (pie wa ka. 

So sno wiec kie na gro dy

12 czerw ca so sno wiec ka Mu za prze !y "a
ko lej ne ob l# !e nie, od by "a si# tam te go rocz -
na ga la wr# cze nia Na gród Mia sta So snow -
ca w dzie dzi nie kul tu ry i spor tu. Cz"on ko -
wie Ka ba re tu M"o dych Pa nów, któ rzy
pro wa dzi li im pre z# oraz wy st#p ze spo "u Fa -
ir We ather Friends spra wi li, !e zwy kle
sztam po wa im pre za prze mie ni "a si# w lek -
k$, "a tw$ i przy jem n$. Ar ty stycz na na gro -
da za ca "o kszta"t twór czo %ci przy pa d"a Jó -
ze fo wi Ma ka lo wi i Je rze mu Lu cja no wi
Wo& nia ko wi. Fo to gra fie au tor stwa Jó ze fa
Ma ka la obie g"y nie mal ca "y %wiat. Re por -
ta !y sta „Dzien ni ka Za chod nie go”, z któ rym
by" zwi$ za ny od 1958 r. wspó" pra co wa" tak -
!e ze %l$ ska „Pa no ra m$”, z Cen tral n$ Agen -
cj$ Fo to gra ficz n$ oraz wie lo ma ty go dni ka -
mi i mie si#cz ni ka mi. 

Po eta, pro za ik i ese ista Je rzy Lu cjan Wo& -
niak de biu to wa" w ka to wic kich „Po gl$ -
dach” w 1983 ro ku. Je go wier sze uka za "y si#
w „Ty go dni ku Kul tu ral nym”, „Po ezji”,
„Mie si#cz ni ku Li te rac kim”, „Pi %mie Li te rac -
ko -Ar ty stycz nym”, „Ak cen cie”, „'l$ sku”,
„Po gra ni czach” „Akan cie”, „To po sie”. Jest
au to rem wie lu to mi ków po etyc kich, m.in.
„Pod skó r$” (1991), „Ró zga %wia t"a” (1991),
„Sze lest cza su” (1993), „Z oczu biel mo
z ser ca strach” (1998), „W Ta trach” (2001),
„Ko ro wa nie po ko ry” (2003), „Sa mot no%( ko -
ta” (2005), „'li mak na as fal cie” (2009). Je -
rzy Lu cjan Wo& niak jest cz"on kiem za rz$ du
Gór no %l$ skie go To wa rzy stwa Li te rac kie go.

Za naj lep sze osi$ gni# cia w mi nio nym ro -
ku na gro d# otrzy ma" za g"# biow ski ze spó"
Fa ir We ather Friends.

Spor tow cem ro ku 2014 zo sta" p"y wak
Ar tur Pió ro, zdo byw ca po nad 300 me da li. Ty -
tu" tre ne ra ro ku 2014 tra fi" do To ma sza Ha -
"a ta, tre ne ra pi" ki no! nej. Kie ro wa na przez
nie go re pre zen ta cja Pol ski wy cho wan ków
Do mów Dziec ka w 2013 r. zdo by "a Mi strzo -
stwo 'wia ta. Spor to w$ Na dzie j$ Ro ku 2014
uzna no Pio tra Ko ko sz#, z"o te go me da li st# Mi -
strzostw Eu ro py Ju nio rów w Ju -Jit su z 2014
ro ku oraz 15-let nie go sza bli st# Pio tra So sul -

skie go, zwy ci#z c# tur nie jów o Pu char Pol -
ski w ró! nych ka te go riach wie ko wych.

Ju bi le usz

Szk!o in spi ru je mnie swo im pi"k nem i spo -
ko jem, a za ra zem nie obli czal no #ci$. Jest
trud nym ma te ria !em. Ale ma te rie, ja kie
mo% na uzy ska& pra cu j$c z nim s$ tak zró% -
ni co wa ne, %e mo% li we jest two rze nie nie zli -
czo nej ilo #ci mo ty wów. Wy ko rzy stu j" je
w ko lo rze i struk tu rze far by – tak t"u ma czy
swo j$ fa scy na cj# szk"em Ka ro li na Kin dler -
-Skow ro nek, ab sol went ka Wy dzia "u Ce ra -
mi ki i Szk"a Aka de mii Sztuk Pi#k nych we
Wro c"a wiu. Zaj mu je si# ma lar stwem, po li -
gra fi$ u!yt ko w$, rze& b$ i fo to gra fi$, dzie l$c
si# z wi dza mi swo im abs trak cyj nym po strze -
ga niem rze czy wi sto %ci. Ma lu je ener ge tycz -
n$ abs trak cj# wy ko rzy stu j$c w"a sn$ tech ni -
k# ma lar sk$. 11 czerw ca w Pa "a cu
Mie ro szew skich w B# dzi nie otwar ta zo sta -
"a wy sta wa przy go to wa na z oka zji ju bi le -
uszu 15-le cia pra cy twór czej ar tyst ki. Eks -
po zy cja no si ty tu" „Struk tu ra abs trak cyj na”.

Dia log kul tu ro wy

Od 12 czerw ca w so sno wiec kiej Ga le rii
Extra va gan ce gosz cz$ dzie "a Ja nu sza Kar -
bow nicz ka. Wy sta wa za ty tu "o wa na „Roz mo -
wa. Ma lar stwo, ry su nek (wy bór)” pre zen -
tu je 40-let ni do ro bek z za kre sie ry sun ku
i ma lar stwa ar ty sty od kil ku lat miesz ka j$ -
ce go w Biel sku -Bia "ej, ale sil nie zwi$ za ne -
go ze %ro do wi skiem ka to wic kim. Pro fe sor
Aka de mii Sztuk Pi#k nych w Ka to wi cach
zaj mu je si# ma lar stwem, ry sun kiem, pro jek -
to wa niem gra ficz nym. Lau re at wie lu pre sti -
!o wych na gród i wy ró! nie) tak wy ja %nia ty -
tu" swo jej wy sta wy ju bi le uszo wej:
„Roz mo wa” – si# ga j$c do zna ne go z hi sto -
rii mo ty wu Sa cra Co nver sa tio ne ('wi# tej
roz mo wy) – pod kre %la ak tu al no%( dia lo gu,
ja ko spo so bu wza jem ne go po zna wa nia si#.
Ów dia log kul tu ro wy roz gry wa si# na kil -
ku rów no le g"ych p"asz czy znach: w p"asz -
czy& nie hi sto rycz nej jest spo rem z tra dy cj$,
w uj# ciu psy cho lo gicz nym – dia lo giem
z od bior c$, a w ka te go riach „prze kra cza nia”
sta no wi roz mo w# ze %wia tem, ze wspó" cze -
sno %ci$, z ab so lu tem. Te mat roz mo wy jest
obec ny w mo jej twór czo %ci od za wsze, sta -
no wi$c uni wer sal n$ wy mia n# war to %ci, b# -
d$c spo so bem po szu ki wa nia sen su by cia
i od kry wa nia w uj# ciu ludz kim i po nadre -
al nym. Stwa rza mo! li wo%( od szu ki wa nia
miej sca i ro li jed nost ki w %wie cie glo ba li -
za cji w cza sach nie po ko ry i nie pa mi# ci”.
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Mu zeum na kó! kach
w Cze la dzi

„Sza lom na Ryn ku” – Fe sti wal Kul tu ry
'y dow skiej ofi cjal nie za in au gu ro wa!
21 czerw ca w Cze la dzi wi zy t" „Mu zeum
na kó! kach”. Ten nie zwy kle no wa tor ski
pro jekt za ini cjo wa ny przez Mu zeum Hi sto -
rii 'y dów Pol skich Po lin jest po dró %$
po Pol sce wy sta wy edu ka cyj nej, któ rej ce -
lem jest sze rze nie wie dzy o ty si$c let nim
wspó! ist nie niu kul tur pol skiej i %y dow skiej.
Wspie ra on tak %e lo kal ne ini cja ty wy na wi$ -
zu j$ ce dia log pol sko -%y dow ski i ini cju je
ochro n" dzie dzic twa %y dow skie go. Ma on
tak %e na ce lu sze rze nie to le ran cji za rów no
re li gij nej jak i kul tu ro wej, to le ran cji, któ -
rej nie ste ty w ostat nich cza sach co raz cz" -
#ciej za czy na nam bra ko wa&. Ta nie co dzien -
na lek cja hi sto rii do kwiet nia 2016 r.
po ja wi si" w 47 miej sco wo #ciach w ca !ym
kra ju, w wo je wódz twie #l$ skim za le d wie
w czte rech mia stach: Cze la dzi, Cie szy nie,
Wo dzi s!a wiu i 'ar kach. Zna le zie nie si"
na tej li #cie nie by !o !a twe. Do sce na riu sza
przy bli %a nia hi sto rii i kul tu ry przed wo -
jen nej spo !ecz no #ci %y dow skiej w Pol sce,
przy go to wa nej przez Mu zeum Po lin, ka% da
z miej sco wo #ci ubie ga j$ cych si" o udzia!
w pro jek cie mu sia !a wpi sa& w!a sny, opar -
ty na lo kal nej hi sto rii ele ment. Pro jekt
„Mu zeum na kó! kach” re ali zo wa ny jest
w ra mach pro gra mu 'y dow skie dzie dzic two
kul tu ro we, dzi" ki wspar ciu udzie lo ne mu
z fun du szy nor we skich i EOG przez Is lan -
di", Liech ten ste in i Nor we gi".

Cze lad( jest wa% nym punk tem na ma pie
pol sko -%y dow skie go dzie dzic twa kul tu ro we -
go. 'y dzi za miesz ka li tu na prze !o -
mie XVIII i XIX wie ku. Wpraw dzie lud no#&
wy zna nia moj %e szo we go nie by !a zbyt licz na,
nie prze kro czy !a bo wiem 6 pro cent po pu la -
cji mia sta to jed nak po wsta !a tu bo% ni ca,
w po cz$t kach XX w. za !o %o no no w$ ne kro po -
li", po !o %o n$ na gra ni cy Cze la dzi i B" dzi na
a w mie #cie dzia !a !y %y dow skie sto wa rzy sze -
nia a na wet przed szko le. Cz!on ko wie spo !ecz -
no #ci %y dow skiej za sia da li w ra dzie miej skiej.

Pa wi lon eks po zy cyj ny sta n$! na cze -
ladz kim ryn ku i przez trzy dni by! do st"p -
ny dla wszyst kich za in te re so wa nych a tych
nie bra ko wa !o. W #rod ku zwie dza j$ cy mo -
gli za po zna& si" z nie zwy kle cie ka w$ in te -
rak tyw n$ ma p$ Cze la dzi, przy bli %a j$ c$
hi sto ri" tu tej szych 'y dów oraz ma kie t$
ob ra zu j$ c$ ty po wy pol ski sztetl – ma !e mia -
stecz ko za miesz ki wa ne przez lud no#& pol -
sk$ i %y dow sk$ z je go ty po wy mi obiek ta -
mi – ko #cio !em, ra tu szem, sy na go g$,
my kw$, kra ma mi han dlo wy mi, che de rem.
Eks po zy cja spo tka !a si" z ogrom nym za in -
te re so wa niem, a do pa wi lo nu, po któ rym
opro wa dza !y edu ka tor ki z Mu zeum Po lin
wci$% przy by wa li no wi go #cie. 

W ra mach pro jek tu w cze ladz kim Mu zeum
Sa turn od by! si" wy k!ad prof. Lesz ka Ho) -
do za ty tu !o wa ny „Erew – wo kó! ka len da rza
%y dow skie go”, pro jek cja na gro dzo nej Osca -
rem „Idy” Paw !a Paw li kow skie go a o %y ciu
po li tycz nym i spo !ecz nym za g!" biow skich 'y -
dów w dwu dzie sto le ciu mi" dzy wo jen nym
opo wia da !a dr Alek san dra Na my s!o. W Ga -
le rii „Elek trow nia” go #ci !a wy sta wa „Z na -
ra %e niem %y cia”, opo wia da j$ ca o Po la kach
ra tu j$ cych 'y dów w cza sie oku pa cji. By !a
tak %e oka zja do spa ce ru szla kiem cze ladz -
kich 'y dów. Oby ta nie ty po wa a za ra zem nie -
zwy k!a lek cja za owo co wa !a sza cun kiem
do hi sto rii i lu dzi, któ rzy j$ two rzy li, bez
wzgl" du na ich wy zna nie. 

MA RIA SZTU KA
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Lu do znaw cy uczci li 50-le cie
kon fe ren cj!

XXVI Fe sti wal PZKO od by wa! si"
wpraw dzie do pie ro w so bo t" 30 ma ja, t"
sztan da ro w#, re pre zen ta cyj n# im pre z" Pol -
skie go Zwi#z ku Kul tu ral no -O$wia to we go
za in au gu ro wa !a ju% jed nak w pi# tek kon fe -
ren cja na uko wa zor ga ni zo wa na z oka zji ju -
bi le uszu 50-le cia dzia !a j# cej przy Za rz# dzie
G!ów nym PZKO Sek cji Lu do znaw czej.
Lu do znaw cy przy po mnie li po nad to tak -
%e 120. rocz ni c" za !o %e nia we Lwo wie To -
wa rzy stwa Lu do znaw cze go.

W kon fe ren cji wzi" li udzia! nie tyl ko
cz!on ko wie Sek cji -ju bi lat ki, ale m.in. rów -
nie% pre zes PZKO Jan Ry! ko i przy ja cie le
Zwi#z ku z Wy% szej Szko !y Biz ne su w D# bro -
wie Gór ni czej. Pre zes Sek cji Lu do znaw czej,
Le szek Rich ter, nad zwy czaj cie p!o wi ta! te%
et no gra fów z Ka to wic, z Za k!a du Teo rii i Hi -
sto rii Kul tu ry Uni wer sy te tu &l# skie go:
Ew" Ko sow sk# i Eu ge niu sza Ja wor skie go,
któ rzy wspó! pra cu j# z Sek cj# od 1965 ro -
ku. Ko sow ska za bra !a te% g!os, otwie ra j#c
swo im wy k!a dem spo tka nie.

Spo ro miej sca, bo jak %e ina czej, po $wi" -
ci !a hi sto rii i ro li Sek cji Lu do znaw czej oraz
jej po przed ni ka, Pol skie go To wa rzy stwa
Lu do znaw cze go w Ksi" stwie Cie szy' skim
z sie dzi b# w Cie szy nie, za !o %o ne go w 1901
ro ku. To do je go do rob ku na wi# za !a w po -
!o wie lat 60. ubie g!e go wie ku obec na Sek -
cja, wów czas pod na zw# Sek cja Folk lo ry -
stycz na. Jej za !o %y cie la mi i dzia !a cza mi
by li m. in. Ka rol Da niel Ka d!u biec, W!a dy -
s!aw Mi ler ski, Ka rol Pieg za, Gu staw Fier -
la, Jó zef On drusz, pó( niej Jan Szy mik.
W ko' cu pod ko niec ubie g!e go wie ku
i w obec nym ty si#c le ciu do !# czy li do nich ich
m!od si ko le dzy z obu brze gów Ol zy. W 2001
ro ku Sek cja zmie ni !a dru gi cz!on na zwy
na „lu do znaw cza”. – Pó! wie cze ist nie nia
Sek cji Lu do znaw czej na pa wa opty mi zmem
i spra wia, %e mo %e my j# po trak to wa) nie tyl -
ko ja ko do stoj n# ju bi lat k", ale tak %e za s!u -
%o n#, spraw dzo n# in sty tu cj", po przez któ r#
tak nie wie lu za pa le' ców strze g!o i strze %e
z upo rem bo ga te go kul tu ro we go do rob ku
miesz ka' ców te go re gio nu – pod kre $li !a Ewa
Ko sow ska.

Tak %e Le szek Rich ter swo je wy st# pie nie
po $wi" ci! pra cy Sek cji Lu do znaw czej od jej
za !o %e nia w 1965 ro ku po dzie' dzi siej szy.
Pre lek cj" za$ wzbo ga ca !y wy $wie tla ne
na ekra nie zdj" cia z wie lu wy cie czek, se mi -
na riów i im prez ju bi lat ki. – Sek cja od po cz#t -
ku pro wa dzi !a ba da nia te re no we: in dy wi du -
al ne i gru po we. Co za$ by !o wa% ne: sek cja
wy ko rzy sty wa !a do te go po ten cja! PZKO i je -
go do sko na !# ba z", ja k# sta no wi !y je go $ro -
do wi sko i Do my PZKO. Cz!on ko wie Kó!,
Klu bów Se nio ra, Klu bów Ko biet, dys po no -
wa li te% spo r# wie dz# lu do znaw cz#. Na si ba -
da cze mie li wi"c po nie k#d uprosz czo ne za -
da nie – opo wia da! Rich ter. Wspo mi na!
o obo zach lu do znaw czych, w któ rych bra li
udzia! rów nie% stu den ci z pol skie go brze gu
Ol zy, se mi na riach, im pre zach. Przede
wszyst kim za$ o dzia !al no $ci wy daw ni czej.

G!os za bra! te% pre zes PZKO, Jan Ry! ko.
– Spo ro praw dy jest w tym, %e to, i% PZKO
otrzy ma! przed ro kiem z r#k mar sza! ka pol -
skie go Se na tu, Bog da na Bo ru se wi cza, ty -
tu! „Stra% ni ka Dzie dzic twa Rze czy po spo li -
tej”, jest w du %ej mie rze za s!u g# Sek cji
Lu do znaw czej i jej dzia !a czy. Dzi" ku j"
wam za to, %e je ste $cie, %e po ma ga cie nam
w pra cy – pod kre $li! pre zes Ry! ko.

JA CEK SI KO RA

!W ostat ni po nie dzia !ek czerw ca w sa li kon -
fe ren cyj nej Zam ku Cie szyn mi ni ster spraw za -
gra nicz nych RP Grze gorz Sche ty na przez pra wie
go dzi n" dys ku to wa! z przed sta wi cie la mi pol skich
or ga ni za cji na Za ol ziu. Do spo tka nia do sz!o
z ini cja ty wy po se! Alek san dry Try bu# -Cie #lar.

! W Kar wi nie od by! si" 30 ma ja XXVI Fe sti -
wal PZKO. Gwiaz d$ tej sztan da ro wej im pre zy
Pol skie go Zwi$z ku Kul tu ral no -O#wia to we go
by! ze spó! Kom bii. Przez sce ny fe sti wa lu prze wi -
n" !y si" wszyst kie ze spo !y #pie wa cze i ta necz ne
dzia !a j$ ce w ra mach Zwi$z ku.

! „%y cie jest pi"k ne” – stwier dzi! po eta Ma -
rek S!o wia czek pod czas jed nej z ostat nich w ro -
ku szkol nym lek cji j" zy ka pol skie go w kla sie 9 B
w Pol skiej Szko le Pod sta wo wej im. Hen ry ka Sien -
kie wi cza w Ja b!on ko wie. Z ini cja ty wy na uczy ciel -
ki Mar ce li Szot kow skiej dzie wi$ to kla si #ci, nie ja -
ko na po &e gna nie, mie li oka zj" spo tka' si" z po -
et$, ab sol wen tem szko !y, i wie le do wie dzie' si"
o po ezji i jej in ter pre ta cji.

! W pi$ tek 12 czerw ca w sa li kon fe ren cyj nej
Ksi$& ni cy Cie szy( skiej od by !o si" spo tka nie z Mel -
chio rem Si ko r$, za ol zia( skim dzia !a czem spo !ecz -
nym i au to rem ksi$ &ek. Spo tka nie pn. „Zwy k!y
cz!o wiek w nie zwy k!ych cza sach, na nie zwy k!ej zie -
mi” po pro wa dzi! pu bli cy sta i et no graf Ja ro s!aw
jot -Dru &yc ki, au tor ksi$& ki „Ho spi cjum Za ol zie”.

! Sce na Pol ska za ko( czy !a se zon 27 czerw ca
pre mie r$ ko me dii „Gru be ry by” Mi cha !a Ba !uc -
kie go w re &y se rii Ada ma Sro ki z Kra ko wa.

W pierw szy pi$ tek 3 lip ca ze spó! za pro si! jesz cze
wi dzów na Wzgó rze Zam ko we w Cie szy nie
na ple ne ro we przed sta wie nie „On dra szek – Pan
)y sej Gó ry”.

! Pol skie przed szko le w By strzy cy #wi" to wa -
!o 13 czerw ca 90-le cie. Jak na ju bi le usz przy sta -
!o, by! ogrom ny tort, wspól ne „uro dzi no we”
zdj" cie oraz grom kie „Sto lat”. Naj wi"k sze wra -
&e nie na ze bra nych zro bi! jed nak bra wu ro wy pro -
gram ar ty stycz ny pt. „W 90 lat do oko !a #wia ta”
w wy ko na niu przed szko la ków oraz uczniów
pol skiej pod sta wów ki.

! Strój i tra dy cja ob cho dzi !y w nie dzie l"
14 czerw ca swo je #wi" to. Po raz dzie si$ ty w Cie -
szy nie oraz po raz szó sty na cze sko cie szy( skim
ryn ku od by! si" Dzie( Tra dy cji i Stro ju Re gio nal -
ne go, im pre za, któ ra ma na ce lu po ka za nie tra -
dy cji na szych przod ków za war tych w folk lo rze
i we wszyst kich je go prze ja wach, od pie #ni przez
ta niec, ga w" d" a& po strój.

! Ze spo !y folk lo ry stycz ne i ka pe le lu do we
z Za ol zia, Mo raw i S!o wa cji za pre zen to wa !y si"
20 czerw ca w By strzy cy w ra mach dzie wi$ tej edy -
cji Mi" dzy na ro do we go *wi" to ja( skie go Fe sti wa -
lu Folk lo ry stycz ne go.

! Do ko( ca czerw ca w cze sko cie szy( skiej sie -
dzi bie Kon gre su Po la ków w RC mo& na by !o ogl$ -
da' wy sta w" po #wi" co n$ dzie jom Ma cie rzy
Szkol nej w RC. Eks po zy cja po wsta !a z oka zji
ju bi le uszu 130-le cia ist nie nia tej nie zwy kle za s!u -
&o nej or ga ni za cji.
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„G!os Lu du” 70-lat kiem

„G!os Lu du”, je dy na w Re pu bli ce Cze skiej

pol ska ga ze ta, ob cho dzi w tym ro ku 70. uro -

dzi ny. Pierw szy nu mer uka zu j" ce go si# trzy

ra zy w ty go dniu pi sma pojawi! si# 9 czerw -

ca 1945 ro ku. Od te go dnia zmie ni !o si# nie -

mal wszyst ko – ga ze ta ma za so b" kil ka ma -

!ych re wo lu cji, zry wów wol no $cio wych

nad We !ta w" i Wi s!", ale naj wi#k sza re wo lu -

cja, tech no lo gicz na, roz gry wa si# na oczach

czy tel ni ków od kil ku lat. 

Jak w ci" gu sied miu de kad zmie nia! si# „G!os

Lu du”, czy tel ni cy mo gli si# prze ko na% we

wto rek 9 czerw ca, czy ta j"c ju bi le uszo wy nu mer

ga ze ty, któ ry li czy! a& 16 stron i w wi#k szo $ci

po $wi# co ny zo sta! dzie jom GL oraz lu dziom

two rz" cym je go re dak cj#. W tym dniu czy tel -

ni cy mo gli te& od wie dzi% cze sko cie szy' sk" re -

dak cj# w ra mach Dnia Otwar te go i spró bo wa%
uro dzi no we go tor tu w kszta! cie... ga ze ty.

Ofi cjal ne uro czy sto $ci uro dzi no we „G!o su

Lu du” od b# d" si# w Te atrze Cie szy' skim

w po !o wie wrze $nia.

„Ma itri” zna czy „przy ja+(”

Od 5 do 7 czerw ca w Do mu Re ko lek cyj nym

przy pa ra fii Naj $wi#t sze go Ser ca Pa na Je zu -

sa w Cze skim Cie szy nie od by !o si# ogól no pa' -
stwo we spo tka nie cz!on ków ru chu „Ma -

itri” – Ru chu So li dar no $ci z Ubo gi mi Trze cie -

go (wia ta. Cho dzi o ini cja ty w#, któ rej

cz!on ko wie obej mu j" – w ra mach pro gra mu

Ad op cja Ser ca – pa tro nat nad sie ro ta mi lub

ubo gi mi dzie% mi z kra jów Afry ki (rod ko wej.

– W Pol sce Ruch „Ma itri” po wsta! na prze -

!o mie lat 1975/1976, w Re pu bli ce Cze skiej

dzia !a od ro ku 1995 – mó wi Piotr Ro szak

z Cze skie go Cie szy na, któ ry jest jed nym

z ko or dy na to rów ru chu w RC i by! g!ów nym

or ga ni za to rem czerw co we go spo tka nia. – Dzia -

!al no$% Ru chu jest pró b" od po wie dzi na wy -

zwa nie rzu ca ne dzi$ ka& de mu cz!o wie ko wi

przez cier pie nie naj bied niej szych i nie spra wie -

dli wo$% wspó! cze sne go $wia ta. Jest to tak &e

pró ba wy ra &e nia chrze $ci ja' skiej so li dar no $ci

z naj bied niej szy mi miesz ka' ca mi na szej pla -

ne ty – wy ja $nia Ro szak.

Do Cze skie go Cie szy na zje cha li cz!on ko wie

„Ma itri” nie tyl ko z ca !ej RC, ale rów nie&
z wie lu o$rod ków te go Ru chu w Pol sce. Nie

za bra k!o tak &e ksi# &y pal lo ty nów. – To bo wiem

dzi# ki za ko no wi pal lo ty nów tra fia do Afry ki

po moc z Pol ski i RC – pod kre $la Piotr Ro szak.

Trzy dnio we spo tka nie roz po cz# !o si#
5 czerw ca msz" $wi# t", pod czas któ rej ks. Ar -

tur Cie lic ki SAC wy g!o si! ka za nie na te mat

„Eu cha ry stia – po karm w na szym co dzien nym

piel grzy mo wa niu”. Z ko lei w so bo t# pod czas

mszy $w. o godz. 8.30 uczest ni cy spo tka nia

wy s!u cha li ka za nia o hi sto rii mi sji pal lo ty' -

skich w Rwan dzie. Po wie czor nej mszy

na wy k!ad „Afry ka mo ja mi !o$%” za pro si!
Kon rad Czer ni chow ski z pol skiej cen tra li

„Ma itri”.

Uro dzi ny szko !y nie tyl ko 
z przed sta wie niem 

– Sto lat ju& ma cie, wy pa da wi#c &y czy%
wam te raz stu uczniów! – ta kie &y cze nia z!o -

&y! w so bo t# 6 czerw ca w Do mu Kul tu ry w Lu -

ty ni Dol nej je den z gra tu lan tów dy rek tor ce

miej sco wej pol skiej szko !y. Kwia tów i &y cze'
by !o za$ spo ro. Dol no lu ty' ska pol ska pod sta -

wów ka ob cho dzi !a bo wiem ju bi le usz 100-le -

cia istnienia swo je go bu dyn ku. 

So bot nie uro czy sto $ci prze bie ga !y pod ha -

s!em: „S" miej sca, cza sy i lu dzie, któ rych si#
nie za po mi na...”. Punk tem kul mi na cyj nym ob -

cho dów ju bi le uszu by !o po po !u dnio we przed -

sta wie nie pt. „Gdzie bi je ser ce Za ol zia” we -

d!ug sce na riu sza Bog da ny Naj der, w któ rym

na sce nie Do mu Kul tu ry przed sta wi li si# nie

tyl ko obec ni ucznio wie i przed szko la ki, ale te&
licz ni ab sol wen ci szko !y -ju bi lat ki. 

Ju& jed nak przed po !u dniem w ko $cie le pw.

$w. Ja na Chrzci cie la od by !a si# msza $wi# ta
dzi#k czyn na w in ten cji szko !y, jej za !o &y cie -

li, na uczy cie li i wy cho wan ków. Pó) niej uczest -

ni cy ju bi le uszo wych uro czy sto $ci prze nie $li si#
do szko !y. Tam w ko ry tarzu przy wej $ciu

do bu dyn ku kon sul ge ne ral na RP w Ostra wie,

An na Ol szew ska, wspól nie z wój tem wio ski,

Pa vlem Buz kiem, od s!o ni li ta bli c# upa mi#t nia -

j" c" 100. uro dzi ny szko !y. We wszyst kich

lo ka lach ju bi lat k od by !y si# spo tka nia jej ab -

sol wen tów – od tych naj star szych a& po tych,

któ rzy nie tak daw no opu $ci li mu ry swo jej

„uko cha nej, sta rej bu dy”. So bot ni uro dzi no -

wy ma ra ton za ko' czy! od by wa j" cy si# w Do -

mu Kul tu ry „Bal wspo mnie'”.
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! JU BI LE USZO -
WA ga la dzie si! tej
edy cji kon kur su Si le sia
Press mia "a miej sce
9 czerw ca w Ka to wi -
cach. Ten pre sti #o wy
kon kurs $l! skie go $ro -
do wi ska me dial ne go
zy ska" od po wied ni! re -
no m%. Pierw sz! na gro -
d% przy zna no Ewie
Ko zik, dzien ni kar ce
TVP Ka to wi ce za cykl
re por ta #y hi sto rycz -
nych „A#y cie to czy si%
da lej”. Wszyst kim na -
gro dzo nym (a by "o ich
spo ro) gra tu lu je my.
! AK TO RZY przy -

szli 9 czerw ca do sta -
ro sty, bo sta ro sta
do nich nie ze chcia"
za wi ta&. Tak za cz!" si%
g"o $ny w ca "ym kra ju
pro test w obro nie Te -
atru Dzie ci Za g"% bia
w B% dzi nie. Sko ro
wi%c sta ro sta b% dzi' ski
zlek ce wa #y" ak to rów,
ci po sta no wi li sp% dzi&
noc w sta ro stwie. A ra -
no dnia na st%p ne go
w sa li se syj nej nie go -

$cin ne go sta ro stwa wy sta wio no spek takl
„Mu min ki” dla trzy stu dzie cia ków. Ten pro -
test by" sku tecz ny – pie ni! dze dla te atru si%
zna la z"y. Pod pi sa no sto sow ne po ro zu mie nie.
! DZIW NY zbieg oko licz no $ci – oto kie -

dy mi "u j! cy po lo wa nia, mi "o $ci wie nam do -
t!d pa nu j! cy pre zy dent Ko mo row ski ust% pu -
je – g"o wy pod no sz! prze ciw ni cy trze bie nia
zwie rzy ny le $nej. Pra cow ni cy na uko wi Uni -
wer sy te tu (l! skie go og"o si li apel, w któ rym
po pie ra j! wpro wa dze nie usta wo we go za ka -
zu po lo wa' z udzia "em dzie ci. Skie ro wa no
go do po s"ów Sej mu, któ rzy ma j! pod j!& de -
cy zj% zwi! za n! ze zmia na mi w pra wie "o -
wiec kim.
! (L) SKI Fun dusz Fil mo wy – tak, jest

co$ ta kie go – wspie ra pro duk cj% na szych fil -
mów. Na szych? Ostat nio ko mi sja (FF przy -
zna "a do fi nan so wa nie ada pta cji ksi!# ki Ed -
mun da Ni ziur skie go pt. „Klub w"ó czy ki jów”,
któ ra ze (l! skiem na ma "o wspól ne go – po -
za tym, #e kr% co na jest cz% $cio wo w Gli wi -
cach. Nie mia" ja ko$ szcz% $cia do ku ment
o $l! skim bo ha te rze Hen ry ku S"a wi ku ra tu -
j! cym ty si! ce *y dów ani ob raz po $wi% co ny
Ka ro lo wi Schay ero wi, czo "o we mu przed sta -
wi cie lo wi $l! skiej mo der ny. Oczy wi $cie,
daw niej (FF zda rza "y si% de cy zje bar dziej tra -
fio ne – sfi nan so wa no ta kie hi ty jak „Je ste$
Bo giem” Lesz ka Da wi da, czy „Chce si% #y&”
Ma cie ja Pie przy cy. W ka# dym ra zie jest si%
o co bi& - w tym ro ku (FF mia" do roz dy spo -
no wa nia 640 tys. z".
! WY BIT NY kar dio chi rurg pro fe sor Ma -

rian Ze mba la, dy rek tor (l! skie go Cen trum
Cho rób Ser ca w Za brzu zo sta" nie spo dzie wa -
nie mia no wa ny mi ni strem zdro wia w rz! dzie
Ewy Ko pacz. 15 czerw ca ujaw nio no pu blicz -
nie na zwi ska sze $ciu no wych mi ni strów. B% -
d! rz! dzi& do je sien nych wy bo rów. Pro fe sor
Ze mba la wzi!" si% ostro do ro bo ty.
! WSTRZ)S na to miast po li tycz ny, tu

w re gio nie, wy wo "a "a dy mi sja wi ce mi ni stra
PO To masza Tom czy kie wi cza z Pszczy ny,
któ ry 13 czerw ca od szed" w gro nie trzech wi -
ce mi ni strów i trzech mi ni strów z rz! du Ewy
Ko pacz. A do k"ad nie – zo sta" zdy mi sjo no wa -

ny, jak wszy scy. Czy to pró ba od $wie #e nia
wi ze run ku zgra nej Plat for my? Ta ki fa ce li -
fting przed wy bo ra mi? Po se" Tom czy kie wicz
trz!s" wo je wódz twem, by" prze wod ni cz! cym
Ra dy Re gio nal nej PO. Bez nie go nic si% nie
mo g"o u nas zda rzy&. 
! KO LEJ NA pró ba po zby cia si% 42-hek -

ta ro wej dzia" ki po Aka de mic kim Cen trum
Me dycz nym w Za brzu, ni gdy nie do ko' -
czo nym kom plek sie szpi tal nym, za ko' czy -
"a si% nie po wo dze niem. Przy po mnij my, #e re -
ali za cja Cen trum by "a nie spe" nio nym
ma rze niem $p. Zbi gnie wa Re li gi. Po zo sta "y
z nie go tyl ko d"u gi. Ch%t nych na ogrom n!
dzia" k%, war t! 68 mln z" (w stycz niu ofe ro -
wa no j! za 86 mln z") za bra k"o. (l! ski Uni -
wer sy tet Me dycz ny wy sta wi j! po now nie
do sprze da #y.
! PO NOW NE wej $cie Ru chu Au to no mii

(l! ska do ko ali cji rz! dz! cej wo je wódz twem
$l! skim wzbu dzi "o oba wy w Biel sku -Bia "ej,
gdzie sprze ci wi "o si% te mu Sto wa rzy sze nie
Be skidz ki Dom uwa #a j!c wprost, #e ozna -
cza to „no wy [czy taj $l! ski] Kul tur kampf”.
Bielsz cza nie uwa #a j! bo wiem, #e dzie je si%
im krzyw da, oba wia j! si% in wa zji wszyst kie -
go co „$l! skie” [cho& czer pi! z te go ko rzy -
$ci, cho& by tu ry stycz ne]. Pra gn% li by zmia ny
her bu i na zwy wo je wódz twa na „$l! sko -ma -
"o pol skie”. Bo oni, Ma "o po la nie z Biel ska -
-Bia "ej, czu j! si% ze pchni% ci na g"% bo ki
mar gi nes. RA( usta mi prze wod ni cz! ce go Je -
rze go Go rze li ka pro po nu je bielsz cza nom…
po "! cze nie si% z Ma "o pol sk!…
! ZMAR+ 63-let ni Jan Fran ci szek Le wan -

dow ski (ur. 1952) – hi sto ryk, pro mo tor kul -
tu ry $l! skiej, wy bit ny fil mo znaw ca, zwi! za -
ny przez d"u gi czas z re dak cj! „(l! ska”,
a ostat nio z kwar tal ni kiem „Fa bry ka Si le sia”,
któ rej by" re dak to rem na czel nym. Je go po -
grzeb mia" miej sce 16 czerw ca w Ka to wi -
cach. Po cho wa no go na cmen ta rzu ko mu nal -
nym przy ul. Murc kow skiej. To ko lej na
wiel ka stra ta dla $l! skiej kul tu ry – nie daw -
no po #e gna li $my prze cie# Fe lik sa Net za. 
! (L) ZA CY ko cha j! te le wi zj% – ogl! da -

my j! $red nio pi%& go dzin dzien nie. D"u #ej,
o 32 se kun dy, sie dz! przed ki ne sko pa mi je -
dy nie "o dzia nie. Naj wi% cej oczy wi $cie star -
si, m"od si wi dzo wie (do lat 17) mar nu j! tyl -
ko 2 godz. 48 min. 34 s. Naj cz% $ciej
ogl! da my Pol sat, TVN, TVP1. Nie kwe stio -
no wa nym na szym ulu bie' cem jest Te le -
express, po nim se ria le „M jak mi "o$&”
i „Ran czo”. Emo cjo no wa "a nas te le wi zyj na
de ba ta kan dy da tów na pre zy den ta, ale ch%t -
niej ogl! da my re la cje ze spor tów zi mo -
wych – sko ków nar ciar skich ma si% ro zu mie&. 
! AB SO LU TO RIUM za wy ko na nie bu -

d#e tu za rok 2014 uzy ska" za rz!d wo je wódz -
twa $l! skie go. W ubie g"ym ro ku wy dat ki wy -
nio s"y 1,8 mld z", a do cho dy ok. 1,6 mld z".
Naj wi% cej pie ni% dzy wy da no na trans port
i "!cz no$& (ok. 909 mln z"), o$wia t% (161 mln
z"), kul tu r% (138 mln z"), ochro n% zdro wia (91
mln z") oraz po li ty k% spo "ecz n! (97 mln z").
W po rów na niu z in ny mi wo je wódz twa mi naj -
wi% cej wy da je my na trans port i "!cz no$&, jak
i o$wia t%. De fi cyt bu d#e to wy w wy so ko -
$ci 131 mln z" zo sta" po kry ty w ca "o $ci. Za -
d"u #e nie wo je wódz twa wy no si ok. 563 mld
z", co sta no wi 34,3 proc. je go do cho dów. 
! KA TO WIC KI Ni ki szo wiec zwie dza"

w nie dzie l% 21 czerw ca nun cjusz apo stol ski
w RP abp Ce le sti no Mi glio re, któ ry go $ci"
w na szym re gio nie w zwi!z ku z pod nie sie -
niem bo gu cic kie go sank tu arium do ran gi ba -
zy li ki mniej szej.
! URNA z pro cha mi zmar "e go za wie ru -

szy "a si% my s"o wic kiej po czcie, któ ra wsz -

cz% "a #mud ne po szu ki wa nia. Nie ocze ki wa -
nie oka za "o si%, #e pacz ka le #a "a spo koj nie
w my s"o wic kiej pa ra fii. Jej pro boszcz by"
aku rat na urlo pie, wi%c nie wie dzia" o za mie -
sza niu. Pacz k% wy s"a "a fir ma zaj mu j! ca si%
kre ma cj! zw"ok. Ty le #e za miast ro dzi nie wy -
s"a "a j! ksi% dzu. 
! PRZE PRO SI LI si%, ale naj pierw ob ra -

zi li. Pro boszcz w Mar ci szo wie ko "o Za -
wier cia za rzu ci" miej sco wym stra #a kom, #e
ko rzy sta j! z ogrom nych do ta cji z mia sta,
czer pi! z te go zysk, i #e de pra wu j! m"o dzie#.
Zgor sze nie ka p"a na wy wo "a "o jed nak z"a ma -
nie obiet ni cy, #e stra #a cy prze ka #! mu cz%$&
pie ni% dzy z wp"at 1 proc. od po dat ku. Pro -
boszcz twier dzi, #e sam za ch% ca" do tych
wp"at. Oczy wi $cie obu rze ni stra #a cy in ter -
we nio wa li w ku rii, któ ra na ka za "a prze pro -
si& OSP. Po jed na nie na st! pi "o na nie dziel nej
su mie. Przy oka zji wy sz"o, #e kwo ta ogrom -
ne go do fi nan so wa nia OSP z bu d#e tu mia sta
Za wier cia wy no si a# 6 ty si% cy 560 z"o tych.
Kwo ta rze czy wi $cie ogrom na…
! CIA +A dwóch gór ni ków, któ rzy zgi n% li

w wy ni ku wstrz! su 18 kwiet nia w ko pal ni
Wu jek (l!sk, od na le zio no 15 czerw ca. Ak -
cja ra tun ko wa by "a naj d"u# sz! w hi sto rii pol -
skie go gór nic twa – trwa "a nie mal dwa mie -
si! ce. By "a bez pre ce den so wa – do gór ni ków
pró bo wa no do trze& za rów no spe cjal nie dr! -
#o nym od wier tem z gó ry, z po wierzch ni, jak
i z do "u, z wy ro bi ska ra tow ni cze go. Ak cja,
w któ r! za an ga #o wa nych by "o po nad ty si!c
osób (le ka rzy, ra tow ni ków, me cha ni ków)
kosz to wa "a w su mie 21 mln z". I cho& sko' -
czy "a si% tra gicz nie, wnio ski z jej pro wa dze -
nia przy da dz! si% na przy sz"o$&. 
! POD NO SZE NIE kon struk cji da chu

cho rzow skie go „Ko t"a Cza row nic”, jak mó -
wi si% o Sta dio nie (l! skim, roz po cz% "o si%
w po "o wie czerw ca i trwa "o po my$l nie
do ko' ca mie si! ca. Od po wia da za ni! nie -
miec ka fir ma Pfe ifer, któ ra mon to wa "a ju# da -
chy 25 sta dio nów. W Cho rzo wie tym ra zem
za miast pe cho wych „kro ko dy li” pod trzy mu -
j! cych li ny, tym ra zem w u#y ciu s! „ry by pi -
"y”. Ope ra cja Big Lift II za ko' czy si% je sie -
ni!. Na go to wej li no wej kon struk cji po ja wi!
si% ele men ty sta lo we, a po tem na "o #o nych zo -
sta nie na nie 45 ty si% cy me trów kwa dra to -
wych po li w% gla nu. 
! WIEL KIE otwar cie Mu zeum (l! skie -

go w Ka to wi cach, in we sty cji d"u go wy cze -
ki wa nej i tak… kon tro wer syj nej w od nie sie -
niu do aran #a cji wy sta wy, mia "o miej sce 26
czerw ca. Pierw sze go dnia mu zeum zwie dzi -
"o pi%& ty si% cy osób. Bez p"at nie obiekt mo# -
na b% dzie ogl! da& przez ca "y li piec. Do pie -
ro od sierp nia za czn! obo wi! zy wa&
bi le ty – nor mal ny 24 z" (z sie dzi b! przy Kor -
fan te go 27 z"), ulgo wy 16 z". Wra #e nia nie -
sa mo wi te gwa ran to wa ne. Zwie dza nie trwa
dwie go dzi ny i d"u #ej.
! WY BO RY par la men tar ne je sie ni!, ale

kam pa nia ju# trwa. I fe sti wal obiet nic.
29 czerw ca rz!d Ewy Ko pacz ob ra do wa" go -
$cin nie w Ka to wi cach. I syp n!" obiet ni ca mi
w ra mach pro gra mu (l!sk 2.0: usta w! me -
tro po li tal n! (po now nie) i re wi ta li za cyj n!, no -
wy mi tech no lo gia mi w gór nic twie, Fun du -
szem In we sty cji Sa mo rz! do wych i no wy mi
dro ga mi. Oczy wi $cie spo tka nia ze zwi!z ko -
wa mi, sa mo rz! dow ca mi, zwie dza nie re gio -
nu – wszyst ko w $wie tle ju pi te rów.
! NO W) ha l% przy lo tów (ter mi nal C)

otwar to w Py rzo wi cach. Kosz to wa "a 53 mln
z". Dzi% ki niej lot ni sko mo #e ob s"u #y& na -
wet 6 mln pa sa #e rów – te raz to 3,6 mln od -
praw rocz nie.

KRO NI KARZ 

MIESI!C
Zapis wydarze' 

z miesi!ca
poprzedzaj!cego

zamkni%cie 
numeru
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Renata
Bonczar

kolekcja jubileuszowa

Od uro dze nia miesz ka i pra cu je
w Ka to wi cach. Uko! czy "a Aka de mi#
Sztuk Pi#k nych w Kra ko wie, Wy dzia"
Gra fi ki w Ka to wi cach. Dy plom
w 1980 r. W 2004 r. w Aka de mii
Sztuk Pi#k nych w Ka to wi cach
uzy ska "a sto pie! dok to ra sztu ki.
Za twór czo$% otrzy ma "a Na gro d#
Ar ty stycz n& Wo je wo dy 'l& skie go,
Kie lec kie go. Sty pen dyst ka Mi ni stra
Kul tu ry i Sztu ki. Na swo im kon cie
ma po nad sze$% dzie si&t wy staw in dy -
wi du al nych m.in.: w Ga le riach BWA
w Ka to wi cach, w (o dzi, w Opo lu,
w Cz# sto cho wie, w Kra ko wie,
w TPSP – Gór nym Pa "a cu Sztu ki
w Kra ko wie, na Zam ku Ksi& )&t
Po mor skich w Szcze ci nie, w ga le -
riach pry wat nych w Mont re alu,
w Tek sa sie.

Udzia" w po nad dwu stu wy sta -
wach zbio ro wych m.in.: In ter na tio nal
Dra wing Pri ze J. Mi ró, Bar ce lo na
(Hisz pa nia) i An dor ra, Wspó" cze -
sne Ma lar stwo Pol skie -Rot ter dam,
Arn hem, Am ster dam (Ho lan dia),
In ter na tio nal Ko lo ny in Pri lep (Ma -
ce do nia), In ter na tio nal Ko lo ny im
Flühli (Szwaj ca ria), Kunst Cir kus-
Zan dvo ort (Ho lan dia), Im pre sje Grec -
kie-Gar ga lia ni i Ate ny (Gre cja),
100 Ar ty stów -100 Ob ra zów, No ryn -
ber ga, Im pre sion from Um bria,
Na rni (W"o chy), Art La Po lo gne Se
Dévo ile, Ar ras (Fran cja), Se go -
via 2009, Ca sa de la Al hon di ga
(Hisz pa nia), Ple in Air-Fun da cion
An to nio Pérez, Cu en ca (Hisz pa nia),
Wspó" cze sna Sztu ka Pol ska, No wy
Jork (USA), Art Exhi bi tion, Wie de!,
Kra ków, Sa lon In ter na tio nal Des
Arts, Pa ry) (Fran cja).

Lau re at ka wie lu na gród, wy ró) -
nie! i me da li w naj wa) niej szych
kon kur sach ma lar skich w Pol sce.
Pra ce jej znaj du j& si# w wie lu ko lek -
cjach pa! stwo wych i pry wat nych
w kra ju i za gra ni c&. Zaj mu je si#
ma lar stwem, ry sun kiem, pro jek to wa -
niem. Wy k"a dow ca aka de mic ki. Or -
ga ni za tor ka ple ne rów ma lar skich.
Wie lo let ni ku ra tor Mi# dzy na ro do we -
go Ple ne ru Im pre sje Mi ko "ow skie.

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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na kobiety
JA RO S(AW STA RZYK

Wy sze d"em z klat ki na sze go blo ku wprost na sto j& cych
przed nim pro fe so ra i biz nes me na.

– *y cia pan nie znasz – mó wi" w"a $nie przed sta wi ciel osie dlo wej
kla sy $red niej – tyl ko pan w tych ksi&) kach sie dzisz…

– Gdy by nie ksi&) ki, nie prze trwa" by pan mrocz nych lat osiem -
dzie si& tych – ri po sto wa" na uko wiec. Pa no wie mnie zi gno ro wa li,
by li bo wiem tro ch# ob ra )e ni. Od sze d"em wi#c tro ch# da lej
i przy ko szu na $mie ci od da "em si# zgub ne mu na "o go wi pa le nia
ty to niu. Zresz t& wie dzia "em jak ich roz mo wa b# dzie prze bie ga%
da lej. Pro fe sor zro bi" alu zj# hi sto rycz n&, gdy) w „mrocz nych la -
tach osiem dzie si& tych” po )y czy" by" na sze mu biz nes me no wi ksi&) -
k# Che mia prak tycz na (nie wia do mo jak tra fi "a do je go bi blio te -
ki). By" to wiel ki zbiór po )y tecz nych prze pi sów na wy rób do mo -
wym spo so bem dro g& syn te zy al bo ana li zy che micz nej rze czy bar -
dzo wów czas w go spo dar stwie do mo wym przy dat nych. Mo) na so -
bie by "o spo rz& dzi% w do mu pro szek do z# bów, my d"o, pa st#
do pod "o gi (pa mi# tam, )e w$ród od czyn ni ków cz# sto wy st# po wa"
"ój, dzi$ – zda je si# – w han dlu de ta licz nym rzad ko do st#p ny). Nie
pa mi# tam, cze go w tej ksi# dze szu ka" nasz osie dlo wy biz nes men,
wte dy jesz cze b# d& cy roz no si cie lem mle ka, w ka) dym ra zie za -
po zna" si# te) z dzia "em Prze two ry spo !yw cze, w któ rym za miesz -
czo no prze pis na wi no z ry )u. W in nym miej scu tra fi" na opis pro -
ce su de sty la cji. Oczy wi $cie nie za cie ru. Ale po "& czy" zdo by t& wie -
dz#, dzi# ki cze mu za cz&" fa cho wo „p# dzi%”. Pro fe sor (wów czas
zwy czaj ny dok tor, w do dat ku na urlo pie zdro wot nym) wie le kro%
wy po mi na" mu wcze $niej sze nie czy ta nie i lek ce wa )& cy sto su nek
do ksi& )ek. Wresz cie mnie to znu dzi "o i w se kre cie po )y czy "em
roz no si cie lo wi mle ka Don Ki cho ta z za pew nie niem, )e w ten spo -
sób nie da si# ju) na ukow co wi upo ka rza%. No i prze czy ta"
z wiel kim sa mo za par ciem, dzi# ki cze mu móg" osie dlo we mu in -
te lek tu ali $cie do wo dzi%, po wo "u j&c si# na ar cy dzie "o Ce rvan te sa,
do cze go czy ta nie ksi& )ek pro wa dzi.

Pa no wie by li na mnie odro bi n# (i nie my $l#, )e na se rio) ob ra )e -
ni, po nie wa) ich ma" )on ki umó wi "y si# ze mn& na wy pad do mia -
sta. Z nie upo rz&d ko wa n& ak tyw no $ci& ko bie c& po sta no wi "y w swo -
ich miesz ka niach zmie ni% „co$”. Biz nes me no wa nie ma w tym za -
kre sie za ufa nia do m# )a, gdy) je go je dy nym kry te rium es te tycz nym
jest „)e by by "o bo ga to”. Pro fe so ro wa na to miast do ce nia swe go ma" -
)on ka za to, )e zna si# na sztu ce, ale wie te) o je go nie ule czal nej
nie ch# ci do zmian. *e by ich unik n&%, wszyst kie $cia ny w swo im po -
ko ju za sta wi" od pod "o gi do su fi tu re ga "a mi za mo co wa ny mi na sta -
"e, na któ rych roz mie $ci" prze bo ga ty ksi# go zbiór. Dzi# ki te mu je -
go sa mot ni nie mo) na na wet co dwa la ta od ma lo wa%. Nie mam po -
j# cia dla cze go obie pa nie uzna "y mnie za ja kie go$ ar bi tra ele gan -
cji, eks per ta od mod nych wn#trz, cz"o wie ka po sia da j& ce go gust. Do -
my $lam si# tyl ko, )e cho dzi o to, i) ja si# w"a $ci wie nie mie szam
do te go, co sa me wy bie ra j&. Chc& zmie ni% me ble w sa lo nie – pro -
sz# bar dzo. Ma by% ta pe ta w od cie niu brzo skwi nio wym – nie mam
nic prze ciw ko te mu. Cho dzi o to, )e sto j# obok i zga dzam si# z ka) -
d& ich osta tecz n& de cy zj&.

Pa l# so bie spo koj nie, bo wiem, )e ju) ju tro moi s& sie dzi si# od -
-ob ra )&. Wte dy si# te) do wiem, co by "o przy czy n& ich dzi siej sze -
go spo ru z ksi# ga mi w tle. 

!

Fo
t. 

K
rz

ys
zt

of
 S

za
fr

an
ie

c



Renata Bonczar, CO DALEJ?, olej, p!ótno, 120x90




