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Ty dzie" Kul tu ry Be skidz kiej to naj wi#k sza w kra ju i jed -
na z naj wi#k szych im prez folk lo ry stycz nych na $wie cie.
Pod czas te go rocz nej, 52. edy cji (25 lip ca  – 2 sierp nia),
na es tra dach Wi s%y, &yw ca, Ja blon ko wa, Ma ko wa Pod ha -
la" skie go, Isteb nej i Uj so% wy st' pi %o po nad 100 ze spo %ów 
pie $ni i ta" ca z oko %o 30 pa"stw z ró( nych kon ty nen tów, 
4 ty si' ce tan ce rzy, $pie wa ków i mu zy ków. Od by %o si# 

po nad 50 kil ku go -
dzin nych wie czor nych
kon cer tów na du (ych
ple ne ro wych es tra -
dach. 

W ra mach TKB od -
by wa %y si#: 46. Fe sti wal
Folk lo ru Gó ra li Pol skich
i 26. Mi# dzy na ro do we
Spo tka nie Folk lo ry -
stycz ne w &yw cu, 68.
Go rol skie )wi# to w Ja -
b%on ko wie, 21. Fe styn
Isteb nia" ski w Isteb nej
oraz 37. Waw rzy" co we
Hu dy w Uj so %ach. Na
uczest ni ków TKB cze -
ka %o wie le im prez to wa -
rzy sz' cych: kon cer ty
ka pel, ulicz ne ko ro wo -
dy, wy sta wy, kier ma sze
i Tar gi Sztu ki Lu do wej
w &yw cu.
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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 KORUSIEWICZ
Dzia& poezji i prozy (wspó&praca)

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

4. „ROZ MO WA NA 20. LE CIE”:
Roz mo wa z Hen ry kiem Wa! kiem LI CZY SI* TO, CO WY J+T KO WE, OSOB NE 

7. Ste fan Za bie row ski )WIA DEK EPO KI TO TA LI TA RY ZMU 
10. Roz mo wa z Ali cj" Knast, dy rek tor Mu zeum #l" skie go w Ka to wi cach PRZE STRZE, 

DIA LO GU I AR TY STYCZ NE GO FER MEN TU 
13. Ja kub $o gi now KRE SY INA CZEJ NI- ZWY KLE
16. Ma rian Ki siel -Y CIO RYS PO WIE )CIO WY 
22. Wi told Tu rant SKRADZIONA.KOLEKCJA
30. Ma rek Pie cho ta PO ETYC KA KLAPSZ NI TA, CZY LI PA RA LI ME RYCZ NY SAN DWICH 

DLA NIE -)L+ ZA KA
34. Roz mo wa z ks. prof. Je rzym Szy mi kiem, teo lo giem i po et". BY /RÓ D$O BY $O CZY STE 
38. Ry szard Bed nar czyk SIE LAN KA Z PRZE MY S$EM W TLE 
42. Roz mo wa z Ew" Nie wia dom sk" NIE ZWY K$Y DZIEN NIK BU DO WY
44. XIII PORT PO ETYC KI W.CHORZOWIE. ENER GE TYCZ NE SPO TKA NIA
45. Henryk Szczepa!ski KATOWICE.ZA.POHLMANNA.(II)
52. Ma rian Bed na rek CZE KO LA DO WY SIL NIK 
54. PA MI* CI JA NA F. LE WAN DOW SKIE GO (1952-2015)

Zbi gniew Ka d%u bek ($A)GODNIEJSZY.)WIAT. O JANIE.F. LEWANDOWSKIM.
Krzysz tof Kar wat *** (Ja sio wi Le wan dow skie mu)
Edward Ka biesz SPÓ/NIONY.SEANS 

64. 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 – CI+G DAL SZY 

FE LIE TO NY
18. )L+ SKA OJ CZY ZNA POL SZ CZY ZNA

Jan Mio dek FLO RIAN )MIE JA 
33. NO TAT NIK SPÓ/ NIO NE GO PRZY BY SZA

Ma rek S. Szcze pa! ski ME TRO PO LI E RZ+ DZ+ )WIA TEM, A.STRACH.RZ+DZI.
METROPOLIAMI (II)

75. MI* DZY NU TA MI
Mag da le na Dzia dek APOLLON MUSAGÈTE

82. PO RAD NIA J* ZY KO WA
Ka ta rzy na Wy rwas PO NI KA0, ZA NI KA0, WY NI KA0 

82. ANEG DO TY HEN RY KA BZDO KA 
84. Z ZA PI SKÓW EME RY TA 

Ja ro s%aw Sta rzyk ROZWÓD.PO.JAPO,SKU

PLA STY KA
48. Bogdan Widera NIEPOKOJ+CY.PROBLEM KOBIET
49. WITKACY.I.KOBIETY. NIENASYCENIE
50. PRA CA RO KU 2014
51. Wie s%a wa Ko no pel ska TAJEMNICE.PRZESTRZENI
68. III MI*DZYNARODOWY.PLENER.MALARSKI OPOLE 2015
69. Henryk Bzdok OPOLSKIE.INSPIRACJE
84. KO LEK CJA JU BI LE USZO WA „)L+ SKA”: LECH KO $O DZIEJ CZYK 

KSI#) KI
70. Krzysz tof Tar ka KRE TY 
71. Ry szard Bed nar czyk FRASZ KI Z BO -EJ $A SKI 
72. Wi told Tu rant Z MI $O )CI DO SZTU KI 
73. Ry szard Bed nar czyk BIO GRA FIA Z CUD NYCH MA NOW CÓW 
73. Ka ta rzy na Krzan GLO BAL NY NA STO LA TEK 
74. Bog dan Wi de ra KRÓT KO O KSI+- KACH 

PO EZJA I PRO ZA
3. WIERSZ NA OTWAR CIE 

Ma ria Ko ru sie wicz KA TE DRA I: UCIE KI NIER
20. Ma ria Ko ru sie wicz WIER SZE 
25. John Gu zlow ski SU IT CA SE CHAR LIE (1I). CHAR LIE WA LIZ KA. Prze k"ad Hen ryk Cier niak
40. Henryk Cierniak WIERSZE

EKO LO GIA
58. Roz mo wa z An drze jem Pi lo tem, pre ze sem za rz" du 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 SP$ACAMY.D$UG.)RODOWISKU...

60. Maria Sztuka U.-RÓDE$.CENTURII
62. Wi told Ko ci! ski ORLE.GNIAZDO.OBOK.TAJEMNEGO.ZEGARA

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

Kamila Buszka, Ma%gorzata Michalczyk, Ma%gorzata Szczygielska BI BLIO TE KA 
WO BEC WY ZWA, TE RA/ NIEJ SZO )CI 

67. ZNA KI I TWA RZE MIA STA KA TO WI CE
ART NA IF FE STI VAL 

83. )L+ SKI MIE SI+C 

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

NA OK%AD CE: 
Wa chlarz „Kon cert Jan kie la” z ko lek cji Mu zeum Zo fii Kos sak w Gór kach Wiel kich
Fo to. Mu zeum Zo fii Kos sak 
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Pro jekt ob j( ty 
me ce na tem

MIA STA KA TO WI CE

Wojewódzki Fundusz
Ochrony "rodowiska
i Gospodarki Wodnej

w Katowicach
"l'ski Zwi'zek 

Gmin i Powiatów

Urz'd Marsza&kowski
Województwa

Opolskiego

Dofinansowano ze *rodków 
Ministra 

Kultury i Dziedzictwa Narodowego

W NUMERZE:
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Adam Dut kie wicz uko! czy" Aka de mi# Sztuk Pi#k nych w Kra ko wie, Wy dzia" Gra fi ki w Ka to wi cach.

Ma lar stwo stu dio wa" w pra cow ni prof. Je rze go Du dy-Gra cza, a pro jek to wa nie gra ficz ne w pra cow ni

prof. To ma sza Ju ry. Dy plom uzyska" w 1982 r. z pro jek to wa nia gra ficz ne go i ma lar stwa. Zaj mu je si# ma lar -

stwem, ry sun kiem, pro jek to wa niem gra ficz nym, gra fi k$ cy fro w$ i fo to gra fi$. Od po "o wy lat 80. zaj mu je si#
rów nie% re no wa cj$ i kon ser wa cj$ de ta lu ar chi tek to nicz ne go.

Na le %y do Zwi$z ku Pol skich Ar ty stów Pla sty ków, od 1993 r. zasiada we w"a dzach ka to wic kie go okr# gu ZPAP

(2 ka den cje ja ko prze wod ni cz$ cy okr# go wej ko mi sji re wi zyj nej, 3 ka den cje ja ko wi ce pre zes, obec nie dru g$
ka den cj# jest pre ze sem).
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MARIA!KORUSIEWICZ

Ka te dra I: ucie ki nier

Gniew

Cie niut kie "o dy# ki mchu dr#$ w ch"od nym po wie trzu

W ciem nych prze strze niach mi% dzy igli wiem a igli wiem

a bla dy mi pal ca mi mo jej d"o ni 

wil go&

Lep kie ko ry ta rze zie mi

Mo ja kurt ka, mo ja ko szu la mo je ub"o co ne sto py

wsi$ ka j$ w dar' 
(mier& przy cho dzi wio sn$ 

Trzy stu

bro ni "o Spar ty trzy stu pa d"o pod Ca tra eth

or szak Go dod di nów sy tych mio dem i wi nem 
znad ostro grzy wych ko ni pro wa dzi za st!p
Trzy stu trzy na ste go sierp nia na uli cy Ki li' skie go

Trzy stu #o" nie rzy Ge de ona

Umie ra li )my w pia sku 

Umie ra li )my w ku rzu Uruk 

W czer wo nych wo dach Svold

Brn% li )my przez szcz%k mie czy w Teu to bur skim Le sie

Krew na kra cia stych kil tach pod Cul lo den

Mu chy na pa sia kach

Moi sy no wie mo je cór ki dr$ pal ca mi po licz ki

Lu dzie któ rzy nie zbie gli nie po no sz" wi ny
(ni mi si% ze je stem so w$ o za krwa wio nych szpo nach

o)le p"$ w )wie tle dnia w ude rze niach s"o' ca

(ni mi si%, #e mo je cia "o bo li Pod pa znok cia mi zyg za ki brud no czer wo nej wo dy

Usta mi do ty kam cze go)
co mo#e Jest 

Mech

W czer ni po "y sku j$ mi%k kie fio le to we kwia ty ko ko ry czy

Tru j$ ca co ry da lis ca va dom mo ty li strz$ sa czas

Na de mn$ 
po mi% dzy ko rze nia mi d% bów 

jak ko )ci

bie le j$
ka mien ne stop nie Ka te dry

Je stem so b$ lub kim) do mnie po dob nym

Je stem bez bron ny i zu chwa "y

Zie mia jest pe" na



4

Z HENRYKIEM WA!KIEM
rozmawia KATARZYNA BERETA

Liczy si" to, 
co wyj#tkowe, 

osobne

– Czy zna laz! Pan ju" swój kra jo -
braz -uni wer sum, ma lo wi d!o wszech -
#wia ta?

– O nie wie lu rze czach mo g" po wie -
dzie$, %e je znam do brze, ale jed n# z nich
jest &l#sk, rów nie% ja ko kra jo braz.
W ka% dym ra zie to, co o nim ju% wiem,
po twier dza tyl ko, %e ka% da Yok na pa ta -
wha mo %e by$ wszech 'wia tem. Tak, mo -
im kra jo bra zem jest &l#sk, w ca (ej je go
roz ci# g(o 'ci geo gra ficz nej i hi sto rycz -
nej ) od nie gdy' utra co nych ksi"stw
w Za to rze i O'wi" ci miu, po sto sun ko -
wo m(o dy &l#sk w Gór nych *u %y cach.
Mo g" go wi"c na zwa$ mo im kra jo bra -
zem -uni wer sum, co nie po win no za ska -
ki wa$ osób zna j# cych przy naj mniej
z grub sza mo j# twór czo'$. Przez ca (y
czas pró bu j" go po zna wa$ jesz cze do -
k(ad niej, ale ko+ ca nie wi da$. Jest to bo -
wiem za da nie na d(u% sz# me t"; na ca (e
%y cie.

– W Fi nis Si le siae za pi sa! Pan:
„Pa mi$% ko cha j& ca ma w so bie fo to -
gra ficz n& trwa !o#%. I jest tak sa mo
czar no -bia !a”. Do sko na le ko re spon -
du je to ze zda niem Ka zi mie rza Wy -
ki o „kra jo bra zie cen tral nym”, któ ry
ka" dy z nas no si w so bie, a któ ry jest
utrwa lo nym w dzie ci' stwie ob ra zem
zie mi -ko !y ski. Ja kie s& za tem Pa na
czar no -bia !e od bit ki (l& ska z lat dzie -
ci$ cych i m!o dzie' czych?

– Nie wiem czy tyl ko czar no -bia (e, ale
z pew no 'ci# roz le g(e i wie lo ra kie, w(a -
'ci wie pa no ra micz ne, bo ta ka jest prze -
strze+ &l# ska. Pa no ra micz na jest tak %e
ich dra ma tur gia, bo otwie ra j# ten ob raz
do 'wiad cze nia dzie ci+ stwa, na któ re na -
k(a da j# si" pó, niej sze. Pa mi" tam
na przy k(ad ko+ ców k" II woj ny 'wia to -
wej. By (em wów czas trzy lat kiem
w O'wi" ci miu. Za pa mi" ta (em ame ry -
ka+ ski na lot na mia sto, któ re – za miast
do ce lo we go IG -Far ben w Mo no wi -
cach – bar dzo ucier pia (o. W tym ko 'ció(
sa le zja nów, gdzie sp(o n" (a mo ja me try -
ka uro dze nia. Gdy sze d(em do szko (y
pod sta wo wej, to 'wiad ko wie przed s# -
dem ze zna li pod przy si" g#, %e si" fak -
tycz nie uro dzi (em i na tej pod sta wie s#d
wy sta wi( mi me try k". To by( by pierw -
szy, naj star szy ob raz. Nie ja ko wst"p
do pó, niej szej resz ty.

Dal sze cz" 'ci te go ob ra zu s# ju% wy -
ra, niej sze, o ty le czar no -bia (e, %e istot -
nie bar dzo kon tra sto we. Na przy k(ad wi -
dok Ka to wic, któ re w oko li cach ryn ku
by (y jak wy pa lo na wio ska. Od 4 ro ku
%y cia miesz ka (em w ka to wic kim 'ród -
mie 'ciu i to by( mój po cz#t ko wy punkt
wi dze nia. Cza sa mi by (em de po no wa ny
u krew nych, na przy k(ad u bra ta mat ki
w By to miu. Pa mi" tam ja ki by( By tom
w la tach 1945-1947. Mam stam t#d
strasz ne wspo mnie nie, któ re cz" sto po -
wra ca. Do piw nic tam tej sze go sta ro stwa
zrzu co no nie miec k# bi blio te k" mu ze al -
n# na spa le nie. Kie dy' mnie wuj tam za -
bra( i ura to wa (em z tej piw ni cy dwie
ksi" gi, któ re wp(y n" (y na resz t" mo je -
go %y cia. To dla nich na uczy (em si" czy -
ta$ szwa ba ch" i one w pew nym sen sie
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ukszta! to wa !y mój smak. To by !y al bu -
my Wil hel ma Bu scha, przy ja cie la Scho -
pen hau era, twór cy ko mik su o Mak sie
i Mo ry cu. I mi mo "e do pie ro po zna wa -
!em pi smo, do #wiad cze nie to by !o dla
mnie wstrz$ sa j$ ce. Ten wi dok sto sów
ksi$ "ek, ocze ku j$ cych w ko lej ce do pie -
ca! By! to rów nie" ob raz sym bo licz ny
dla ca !e go %l$ ska, któ re go nie miec -
ko#&, na le "$ c$ do ob ra zu je go kul tu ry,
ska za no na uni ce stwie nie. 

Nie któ re in fan tyl ne przy go dy i ob ser -
wa cje spo "yt ko wa !em po sze#& dzie si' -
ciu la tach, pi sz$c ksi$" k' o Ka to wi cach.
Bo by !y one mo im pla cem za baw
i miej scem pierw szych wta jem ni cze(.
Po dob nie roz po zna wa! Ka to wi ce Fe lek
Netz, ty le "e by! nie co star szy i zo ba -
czy! je nie co pó) niej. On te" si' uro dzi!
gdzie in dziej, cho cia" ja przez ro dzi n'
oj ca by !em rdzen nym %l$ za kiem. O ów -
cze snych Ka to wi cach my #l', "e dla
dziec ka sta no wi !y do bry po li gon po zna -
nia. Rze czy wi sto#& z!o "o na, wie lo pi' -
tro wa. Na ziem na i pod ziem na. Fik cja
zmie sza na z fak ta mi. Mo" na za Go -
ethem po wie dzie& – Dich tung und
Wahr he it.

– W Fi nis Si le siae wska zu je Pan
woj n! ja ko ce zu r! "mier ci kra jo bra -
zu? Czy móg# by Pan roz sze rzy$ t!
my"l?

– Pierw sza woj na #wia to wa do ko na -
!a spu sto sze nia tyl ko w ludz kim kra jo -
bra zie %l$ ska, bo sa me dzia !a nia wo jen -
ne tu taj nie do tar !y. Ale ta dru ga
prze je cha !a si' bar dzo so lid nie rów nie"
po fi zycz nym kra jo bra zie re gio nu i ob -
j' !a %l$sk w ca !ej je go roz ci$ g!o #ci. Wy -
star czy wspo mnie& Ra ci bórz, Ny s',
G!o gów, Wro c!aw i nie zli czo ne mia sta,
któ re zde wa sto wa !a, ju" to za spra w$
wojsk nie miec kich, ju" to so wiec kich,
a w ko( cu te" po wo jen ne go sza bru. Nie
mó wi' ju" o la tach pó) niej szych, gdy
wbrew po ko jo wej go spo dar ce, kra jo braz
%l$ ska by! na dal trak to wa ny jak co# wro -
gie go.

To prze cie" oczy wi ste, "e woj na za -
wsze po zo sta wia w kra jo bra zie swo je fa -
tal ne zna mi'. A pa mi' taj my, "e kra jo -
braz to za pis wie ko wych tra dy cji oraz
za miesz ku j$ cy go lu dzie – po je dyn czy
i w ma sie.

– W jed nym z nu me rów „Fa bry ki
Si le sii” pi sa# Pan, %e kra jo braz &l' ska
po 1989 ro ku na le %y okre "li$ ja ko roz -
szar pa ny. Co to ozna cza dla „kra jo -
bra zu cen tral ne go”, ja ki Pan no si
w so bie? Czy po wsta #y w nim ja kie"
wy #o my? W Ka to wi ce -blu es, czy li Kat -

to wit zer -Po lka wspo mi na Pan np.
o zbu rze niu do mu przy ul. M#y( skiej.
Czy ta kich „wy bu chów”, któ re uni ce -
stwi #y prze sz#o"$, by #o wi! cej?

– Za ry zy ku j' me ta fo r', "e Ka to wi ce
od mniej wi' cej stu lat, cho& ja ko mia -
sto ist nie j$ nie wie le d!u "ej, s$ miej scem
za kon spi ro wa nej, ale nie usta j$ cej woj -
ny. Mo" na w tym wi dzie& ja kie# fa tum,
ma j$ ce swój po cz$ tek chy ba w fak cie,
"e pierw szy bur mistrz Ka to wic, nie ja -
ki Herr Die bel, oka za! si' de frau dan tem.

Je go na st'p cy nie by li lep si, cho&
na ogó! bez kar ni. W swej nie d!u giej hi -
sto rii Ka to wi ce sze #cio krot nie zmie nia -
!y sw$ na zw'. In ne by !y na po cz$t ku. In -
ne w cza sach przed wo jen nych, gdy
Ka to wi ce sta !y si' pol skie. Pod czas
dru giej woj ny by !y mia stem hi tle row -
skim. Pó) niej la ta tak zwa ne go ko mu -
ni zmu. A po 1989 ro ku, chy ba za spra -
w$ tzw. nie wi dzial nej r' ki ryn ku, s$
da lej de for mo wa ne. Za miast har mo nij -
nej ci$ g!o #ci, ci$ g!a re wo lu cja. Dzi#
przy je" d"am tu rzad ko i z co raz wi'k -
szym tru dem roz po zna j' to mia sto. Wi -
dz' tyl ko, "e do mi nu je duch ra dy kal -
nych zmian, lek ce wa "$ cy tych nie wie le
obiek tów, któ re mo g!y by by& po mni ka -
mi je go dzie jów. Ka to wi ce s$ je dy nym
zna nym mi mia stem, w któ rym nie
przy by wa za byt ków, a prze ciw nie – uby -
wa. Z tym kul tem no wo #ci i mo der ni -
za cji, któ re by wa j$ pu !ap k$, by! bym
ostro" niej szy. Bo nic si' tak szyb ko nie
sta rze je, jak mo da. Mia sto win no doj -
rze wa& m$ drze, a nie stro i& si' w pstre
piór ka i pysz ni& si' en tu zja zmem kla -
kie rów. Obec nie wy ni ka to z fak tu, "e
Ka to wi com, a ra czej ich #ród mie #ciu,
do skwie ra brak oby wa tel skiej spo !ecz -
no #ci. Bo ta ma le j$ ca garst ka je go
miesz ka( ców, có" ma do ga da nia? Wo -
l' nie my #le&, "e to je dy nie pa to lo gicz -
ny brak mi !o #ci i zro zu mie nia miej sca,
w któ rym si' "y je. No tak, Ka to wi ce
zmie ni !y si' w co# dla mnie zu pe! nie 
ob ce go. Ob ra zy dzie ci( stwa s$ bar -
dziej trwa !e ni" fi zycz ny kra jo braz, ale
z cza sem sta j$ si' tyl ko no stal gicz n$
prze sz!o #ci$.

To mam mniej wi' cej na my #li, mó -
wi$c „roz szar pa ny”. A w grun cie rze czy
cho dzi o to, "e po 1922 ro ku usi !o wa -
no Ka to wi ce za mie ni& w rdzen nie pol -
skie mia sto, wbrew te mu, "e by !y two -
rem nie miec kim i "y dow skim. To
g!ów nie nie miec cy *y dzi two rzy li je
od po cz$t ku, czu le ob cho dz$c si' z ich
nie daw n$ wiej sko #ci$. Na wet, gdy tu -
tej sze dzie wi't na sto wiecz ne ka mie ni ce
stro i!y si' w mo nu men ta lizm, zwa "a no
na rów no wa g' mi' dzy na tu r$ a kul tu -
r$. Dzi siaj tro ch' to po wra ca, cho cia"
w ka ry ka tu ral nym kon cep cie „Mia sta
Ogro dów”. Kie dy# rze czy wi #cie tak
by !o. Czy mo "e by& jesz cze? Miej my
na dzie j'. 

Ju" przed wo jen na po li ty ka urba ni -
stycz na wnio s!a do Ka to wic kon trast
ró" nych i nie da j$ cych si' po go dzi&
#wia tów. W la tach oku pa cji Ka to wi com
pra wie nic nie przy by !o. Znik n' !a tyl -
ko oka za !a sy na go ga i nie do ko( czo ny
gmach Mu zeum %l$ skie go. Po 1945 ro -
ku za cz' !y si' no we ope ra cje ar chi tek -
to nicz no -urba ni stycz ne, od Sa sa do la -
sa. Nie wia do mo, czy mia !y przy wró ci&,
od zy ska& czy te" kre owa& no w$ to" sa -
mo#& mia sta. Co se zon zmie nia !y si'
tren dy, kon cep cje i mo dy. Kto umie czy -
ta& prze strze( mia sta, ten za uwa "y, "e
Ka to wi com brak in te gral no #ci. Wi da&
wy !$cz nie szar pa nie si' i szar pa nie
kra jo bra zu. 

– Któ ra zie mia sta #a si! Pa na Tem -

plum Sa lo mo ni, o któ rym pi sze Pan
w Opi sie po dró !y mi stycz nej z O"wi# -
ci mia do Zgo rzel ca 1257-1957. &l'sk
czy Brwi nów? A mo %e in na zie mia wy -
obra %o na, "wiat (nie) mo% li wy?

– Brwi nów to dla mnie szcze gól ny
przy pa dek. Opu #ciw szy Ka to wi ce, za -
miast za mel do wa& si' w War sza wie,
wy bra !em pod war szaw ski Brwi nów.
Nie tyl ko dla te go, "e sa ma na zwa by -
!a mi bli ska. Kie dy# miesz ka !em w ka -
to wic kim Bry no wie, któ ry jesz cze
na osiem na sto wiecz nych ma pach by!
za pi sy wa ny ja ko Brwi nów. Ale ten
ma zo wiec ki, zbie giem oko licz no #ci,
te" ma w so bie wie le #l$ skie go.
Na przy k!ad, wie le bu dyn ków przed
I woj n$ #wia to w$ wznio s!y tam eki py
bu dow la ne %l$ za ków. W wio sce Mosz -
na pod Brwi no wem (co ko ja rzy si'
z Mosz n$ Tie le -Winc kle rów) jest za nie -
dba ny cmen tarz z na grob ka mi, na któ -
rych s$ ta kie miej sca na ro dzin, jak
Gli wi ce, To szek czy So #ni ca. Ci rze -
mie#l ni cy mie li w oko li cach Brwi no wa
w!a sne ce giel nie, sto lar nie, za k!a dy
cie siel skie. Pra wie ca !y Mi la nó wek
zo sta! wy bu do wa ny przez tych %l$ za -
ków, któ rzy pod czas oku pa cji hi tle row -
skiej wpa dli w pu !ap k' na ro do wo #cio -
w$. Dla te go nie mal wszy scy po 1945
ro ku opu #ci li to miej sce. A w la tach
wspó! cze snych na brwi now skim cmen -
ta rzu zo sta! po cho wa ny w gór ni czym
mun du rze ho no ro wy gór nik PRL + Ja -
ro s!aw Iwasz kie wicz. W Brwi no wie
miesz ka! ju" zmar !y dy rek tor Te atru
%l$ skie go + Hen ryk Ba ra now ski. Ku -
pi! tam rów nie" dom Ka zi mierz Kutz.
W Brwi no wie miesz ka Le szek En gel -
king, li te ra tu ro znaw ca z By to mia. I wie -
le in nych osób, tak czy ina czej zwi$ za -
nych ze %l$ skiem. Po wia dam cza sem,
"e "y j' na %l$ sku, cho& miesz kam
w Brwi no wie, pe! nym sym bo licz nych
po wi$ za( ze %l$ skiem.

Co za# do #wi$ ty ni Sa lo mo na, mu sz'
si' po s!u "y& szczyp t$ po ezji. U"y wam
te go sym bo lu w sen sie, ja ki mu na da!
Gu il lau me Apol li na ire. W jed nym ze
swych po ema tów okre #la Tem plum Sa -
lo mo ni nie ja ko bu dow l', a pew ne go ro -
dza ju twór nie ma te rial ny, nie ma j$ cy
okre #lo nej for my, mo g$ cy ist nie& wsz' -
dzie. Osta tecz nie mo "e to by& na wet k$ -
cik w czy im# po ko ju. Ca !y %l$sk jest dla
mnie sym bo lem #wi$ ty ni Sa lo mo na, bo
ten kraj po strze gam ja ko mi tycz n$,
trud n$ do zde fi nio wa nia prze strze(
#wi' t$. 

– W Dzia dach ber li$ skich pi sze
Pan, %e "wiat przy po mi na de li rycz ny
fresk. Czy co" w tym fre sku ule g#o za -
ostrze niu lub zbled ni! ciu? &wiat
w 2015 ro ku jest bar dziej czy mniej
de li rycz ny ni% ten sprzed 1989 ro ku?

– Mu sz' wy ja #ni&, "e na pi sa !em t'
ksi$" k' w szcze gól nych oko licz no -
#ciach i w od po wie dzi na to, co zo ba -
czy !em w nie miec kich mia stach, któ re
od wie dza !em w la tach sie dem dzie si$ -
tych. W po rów na niu z in ny mi kra ja mi,
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Niem cy wy da wa !y si" de li rycz ne, mo# -
li we #e wsku tek nie stru dzo ne go od dzia -
!y wa nia NRD. Dzia dy po wsta !y wi"c
w od po wie dzi na $wiat za chod ni, któ -
ry przy by szo wi z kra ju ko mu ni stycz ne -
go, gdzie pasz port si" do sta wa !o jak na -
gro d" i tyl ko na chwi l", wy da wa! si"
czym$ eg zo tycz nym i trud nym do zro -
zu mie nia. Na dal go tak po strze gam. Nie
wszyst ko w $wie cie tzw. de mo kra cji jest
m% drze urz% dzo ne. Dzia dy na pi sa !em
wi"c tro ch" z nu dów, a tro ch" by od ci%&
si" od tam tej za chod nio nie miec kiej
rze czy wi sto $ci, z jej le wac twem, Ro te
Ar mee Frak tion, hip pi sa mi, do bro by tem,
alianc ki mi ba za mi woj sko wy mi, po czu -
ciem wi ny, zra nio n% du m%. W su mie by -
!o to ty le# gro' ne, co gro te sko we. Tro -
ch" po dob nie, jak te raz u nas. Ale tyl ko
tro ch", bo cho& ma my pew ne za le ty, to
jed nak nie je ste $my Niem ca mi.

– W Fi nis Si le siae stwier dzi! Pan, "e
fo to gra fia to za kli na nie cza su, ro -

dzaj pa mi# ci. Mo" na by po sze rzy$ to
zda nie i ob j%$ nim ca !% sztu k#, zw!asz -

cza ma lar stwo i li te ra tu r#. Ile z te go

za kli na nia cza su jest jesz cze w dzi siej -

szej sztu ce? A mo "e bar dziej pró bu -

je ona za ne go wa$ czas, stwo rzy$ je go

al ter na ty w#?
– Oba wiam si", #e bar dziej to dru gie.

Nie gdy$ po j" cie sztu ki by !o ja sne. Dzi -
siaj wy da je si" czy st% uzur pa cj%. Nie
umiem po wie dzie& – co to ta kie go
sztu ka? Czy przy pad kiem ar ty st% nie ten,
któ ry ku pu je gi ta r" elek trycz n%
i przy odro bi nie tu pe tu, tak si" okre $li?
Nie wie le wie o taj ni kach kunsz tu, nie
od ró# nia war to $ci od blich tru, nie znaj -
du je sen su w pra cy. Zresz t%, któ# go dzi -
siaj znaj du je? Bez prze rwy s!y sz", #e
kto$ tam – po li tyk, pre zes ra dy nad zor -
czej, me na d#er, czy pierw szy lep szy dar -
mo zjad – ci"# ko pra cu je. Ide a!em obec -
nej „kul tu ry” jest od ra zu zo sta&
mi strzem $wia ta lub gwiaz do rem. Bez
wy si! ku, bez pra cy, bez wi zji, w ja kim$
p" dzie ku ilu zo rycz nej ka rie rze, to n% cej
w mo rzu ma so wych, a cz" sto uro jo nych,
suk ce sów. Nie wiem, czym jest dzi siaj
sztu ka. 

Za mo je go #y cia do ko na! si" grun tow -
ny upa dek wszyst kich ak sjo lo gii. (wiat
kul tu ry po zor nie trzy ma si" ku py. Sam
so bie wy sta wia dy plo my uzna nia i so -
b% jest za chwy co ny, ale wi da& prze cie#,
#e jest w zu pe! nej roz syp ce. Jest to pew -
nie zja wi sko glo bal ne, g!ów nie za spra -
w% ame ry ka ni za cji, ale naj bar dziej bo -
le snym dla mnie jest je go roz dzia!
pol ski. Ile# pro win cjo nal nych kom -
plek sów po mie sza nych z me ga lo ma ni%;
wtór no $ci; tan de ty przy pi su j% cej so bie
ge nial no$&. Sie dzi my w sk% di n%d okrzy -
cza nym ju# gma chu NO SPR, wi"c
móg! bym po wie dzie&, #e ta kie uczu cie
to wa rzy szy mi przede wszyst kim w kon -
tak cie z mu zy k% wspó! cze sn%, ale wca -
le nie jest le piej z li te ra tu r%, te atrem, fil -
mem, pla sty k%. Od no sz" wra #e nie, #e
pod po wierzch ni% te go wszyst kie go, co
chce dzi$ ucho dzi& za sztu k", ist nie je
prze past na pust ka. Ta ka epo ka.

I to jest na tu ra cza su, o któ r% pa ni py -
ta, czy li te pró# ne mnie ma nia na te mat
roz wo ju, po st" pu i sub li mo wa nia form
kul tu ro wych. Czas to pro ces, w któ rym
nie tyl ko sta rze je my si", tra ci my si !y
i z!u dze nia, ale rów nie# wiel ka en tro -
picz na moc nisz cze nia $wia ta. W ka# -
dym ra zie dzi siaj sztu ka jest ju# wy !%cz -
nie schro nie niem przed nie wy god n%
praw d%, a nie gdy siej sza kon sta ta cja
ka to wi cza ni na Han sa Bel l me ra, #e rze -
czy wi sto$& jest skan da lem, oka zu je si"
nad wy raz ak tu al na. 

– Fi nis Si le siae to dla mnie wiel ki

trak tat o fo to gra fii, tak "e o jej me ta -

fi zycz nym sen sie, to ksi%" ka, któ ra

wy ro s!a z fo to gra fii, swe go ro dza ju ek -

fra za. Po twier dza ona te", "e od bi te

kil ka lub kil ka na &cie de kad wcze &niej

&wia t!o ma na dal moc wy wo !y wa nia

w nas emo cji. Jak by za kl# ta przez

obiek tyw ener gia chwi li i osób udzie -

la !a si# ogl% da j% cym i po bu dza !a
do w!a snej ak tyw no &ci twór czej. Pi -

sze o tym rów nie" Ro land Bar thes

w do sko na !ym trak ta cie !wia t"o ob ra -
zu. Czy tak to Pan od czu wa?

– Tak, tyl ko na ni# szym po zio mie fi -
lo zo ficz nym. Bo w grun cie rze czy fo -
to gra fia (po mi ja j%c jej wa lo ry es te tycz -
ne) jest pro te z%, wspo ma ga j% c% pa mi"&.
To prze cie# me cha nicz ny za pis fak tu,
któ re go by li $my $wiad ka mi al bo w!a $nie
je ste $my, ogl% da j%c fo to gra fi". St%d pa -
mi"&, któ ra by wa za wod na, znaj du je
opar cie w fo to gra fii, cho& te# nie rzad -
ko wpro wa dza j% w b!%d. W ogó le,
w kul tu rze pa mi" ci wa# nym czyn ni kiem
jest ostro# no$&, to zna czy kry tycz na go -
to wo$& do od dzie la nia zia ren od plew,
to zna czy – fak tów rze czy wi stych
od z!u dze), któ re cz" sto przy bie ra j% po -
sta& nie wzru szo nych prze ko na) i chc%
ucho dzi& za praw d".

– We wspo mnia nej po wie &ci do ko -

na! Pan rów nie" ana li zy te go, jak fo -

to gra fia sta je si# s!u "eb na wo bec pro -

pa gan dy, po li tycz nej ma ni pu la cji,

kul tu na ro du, jed nost ki itd. Wie my,

"e po dob n% „s!u" b#” na rzu co no ca !ej

po wo jen nej sztu ce w Pol sce Lu do wej.

Ja ka jest dzi siej sza kon dy cja ar ty sty?

Czy jest na praw d# wol ny? A je &li nie,

to ja kie s% je go gra ni ce, cen zu ry?

– To od wiecz ny pro blem re la cji mi" -
dzy w!a dz% a dwo rem jej po chleb ców.
Es te tycz na fa sa da, w któ r% stroi si" ka# -
da po li ty ka, jest jej rów nie po trzeb na, jak
po li cja, woj sko i in ne na rz" dzia na ci sku.
Ju# fre ski w sta ro #yt nym Egip cie s!u #y -
!y za pew ne ura bia niu kar no $ci i od tam -
te go cza su nie wie le si" w isto cie zmie -
ni !o. Chy ba nie ma ta kiej ak tyw no $ci
ludz kiej * kul tu ro wej, czy po za kul tu ro -
wej * któ rej by nie wy ko rzy sta no dla ce -
lów po li tycz nych, ko mer cyj nych czy
w ja ki kol wiek spo sób nik czem nych. Nic
nie jest nie win ne w na szym $wie cie.
Oczy wi $cie by wa j% en kla wy, ja kie$
obrze #a rze czy wi sto $ci spo !ecz nej, gdzie
ob szar wol no $ci wy da je si" wi"k szy,
cza sem war to za ry zy ko wa& ich wy bór.
Mo g!o tak by& na wet w cza sach Pol ski

Lu do wej, sam te go wraz z przy ja ció! mi
pró bo wa !em. Bo ar ty st% jest si" na wie -
le spo so bów i pa ni py ta nie ra czej za ch" -
ca, by do cie ka&, czy wol no$& to nie przy -
pad kiem slo gan bez so lid ne go po kry cia?
Jej gra ni ce s% tyl ko pro wi zo rycz n%
i zmien n% ra m%, w któ rej roz py cha j% si"
na sze czy ny. Ale ogól nie #y je my
w $wie cie grze chu i w bio lo gii,
przed któ ry mi nie ma uciecz ki. 

– W Fi nis Si le siae na pi sa! Pan do&$
zna mien n% dia gno z#: „A przed na mi

jest naj gor sze. Wa ria ci od rzu c% p#dz -

le i si# gn% po bom by. Ar ty sta mi zo sta -

n% rze' ni cy, a fi lo zo fa mi szew cy”.

Wal ter Ben ja min wy ra zi! po dob n%
my&l na st# pu j% co: „Ludz ko&$, któ ra

on gi& u Ho me ra by !a obiek tem ogl% -
da nia dla bo gów olim pij skich, sta !a si#
nim te raz dla sa mej sie bie. Jej au to -

alie na cja osi% gn# !a ów etap, na któ -

rym mu si prze "y wa$ w!a sn% de struk -

cj# ja ko roz kosz es te tycz n% pierw szej

ran gi”. Czy po zo sta !a nam wo bec

te go je dy nie sztu ka au to de struk cji

i rze' ni czych per wer sji?

– To jest jed na z ewen tu al no $ci.
Dia gno z", o któ rej pa ni wspo mi na, wy -
po wia da w po wie $ci do mnie ma ny Sta -
ni s!aw Igna cy Wit kie wicz. W tej sce -
nie umie $ci !em lu' ne cy ta ty z je go
wy po wie dzi. Z ar ty ku !o wa niem my $li
mia! on wi"k sze pro ble my ni# Wal ter
Ben ja min, bo te# Wit ka cy by! ra czej
jed no oso bo wym ka ba re tem z ak cen ta -
mi tra gicz ny mi. Ale to sko ja rze nie
Wit ka ce go z Ben ja mi nem wy da je si"
ca! kiem in spi ru j% ce. Nikt do t%d ich nie
ze sta wia!. Bo jak kol wiek Wit ka cy by!
#ar tow ni siem i mi sty fi ka to rem, to wie -
le rze czy zbli #a go do Ben ja mi na,
któ re go pra ca dok tor ska by !a wy ra' -
nym #ar tem z pro mo to rów. Cie ka we, #e
pro fe sor Hans Cor ne lius, któ ry od -
rzu ci! dy ser ta cj" Ben ja mi na, by! 
bar dzo ce nio nym przez Wit ka ce go fi -
lo zo fem. Obaj, Wit ka cy i Ben ja min
eks pe ry men to wa li z nar ko ty ka mi, obaj
zmar li $mier ci% sa mo bój cz% w re ak cji
na za gro #e nie wo jen ne. Ben ja min do -
k!ad nie rok po star szym od nie go Wit -
ka cym. Te dwie ró# ne oso bo wo $ci #y -
!y w ob li czu po dob nej rze czy wi sto $ci,
pe! nym g!o sem mó wi% cej, #e do tych -
cza so wy $wiat si" ko) czy i nie b" dzie
ju# ta ki sam. Z jed nej stro ny jest to po -
gl%d po cie sza j% cy, cho& z dru giej 
przy gn" bia j% cy. Chce my prze cie# #y&
w do brze nam zna nej wy go dzie,
w prze wi dy wal nej or ga ni za cji #y cia,
gdy tym cza sem rze czy wi sto$& wca le ku
te mu nie zmie rza. Mo# na do da& opty -
mi stycz nie, #e na zglisz czach sta re go
za wsze po wsta je co$ no we go. By&
mo #e lep sze go. Nie mnie by& jed nak
s" dzi% w tej spra wie. 

– W przy wo !a nej przed chwi l% po -

wie &ci za uwa "y! Pan, "e po wsta n% „fa -

bry ki twa rzy szla chet nych”. Dzi& mo -

"e my skon sta to wa$ ich ist nie nie

w for mie pro gra mów upi#k sza j% cych

czy dzia !a( me diów, któ re kreu j%
nie ist nie j% ce ka no ny pi#k na. Czy
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znik nie za tem na tu ral ne pi!k no cz"o -
wie ka?

– Cho! ry zy kow nie to za brzmi, to jed -

nak Wit ka cy – chy ba od nie chce nia – by -

wa" pro ro czy. Tyl ko ukry wa" swe ja sno -

widz two (czy ra czej czar no widz two)

pod ma ska mi #ar tu i kpi ny. Prze wi dzia",
#e sztucz no$! sta nie si% ide a"em. Dzi siaj

(ale czy tyl ko dzi siaj?) jest to scho rze nie

po wszech ne i w ra mach tej sztucz no $ci

kreu je my si% na lep szych ni# de fac to je -

ste $my. W na szym $wie cie praw da i au -

ten tycz no$! nie s& ar ty ku "a mi pierw szej

po trze by, bo to tyl ko psu "o by nam hu mor. 

– Si mu la crum?
– Tak. Ty le, #e sy mu la kry – jak to ro -

zu mia" Bau dril lard – s& na $la dow nic -

twem cze go$ ist nie j& ce go, cho! by wy -

ide ali zo wa ne go, a tu ma my do czy nie nia

z two ra mi eks cen trycz ny mi, wy my $la -

ny mi dla $le pej pró# no $ci, bez ogl& da -

nia si% na ide a"y uro dy, do bra, pi%k na.

Bez cie nia pa mi% ci o pla to' skim trój po -

dzia le war to $ci. 

– W ja kim# sen sie #mier ci$ sztu ki
por tre tu jest nie po ha mo wa na po -
trze ba ro bie nia so bie sel fie i przed sta -
wia nia ich w sie ci. To jest smut ny ob -
raz dzi siej szych cza sów, gdy%
au to kre acja prze sta "a cz"o wie ka roz -
wi ja&, a za cz! "a do pro wa dza& do je -
go du cho wej im plo zji. Czy ten pro ces
nie za gra %a tak %e wspó" cze snym ar -
ty stom, któ rzy mu sz$ sa mi sie bie wy -
da wa&, sa mi sie bie pro mo wa& itd.? 

– Ni gdy nie przy gl& da "em si% bli #ej fe -

no me no wi sel fie. My $l%, #e to ra czej se -

zo no wa mo da, któ ra ust& pi przed in n&.
Gdy by si% przyj rze! te mu do k"ad niej, to

na rzu ca si%, #e #y cie lu dzi wspó" cze -

snych, po zba wio nych po czu cia to# sa mo -

$ci, a na wet pew no $ci ist nie nia, jest

w du #ej mie rze ma" po wa niem me diów.

Ka# dy chcia" by by! po sta ci& z bil bor du,

z se ria lu czy re kla my ko sme ty ków,

czy li nie ko niecz nie so b&. Je $li tak jest

rze czy wi $cie, to na le #y si% te mu naj wy# -
sze ubo le wa nie. Ale prze cie# w"a $ci wie

nie wiem, co jest pi sa ne na sze mu ga tun -

ko wi i na co on za s"u gu je na praw d%!
Ju# wie lo krot nie o tym pi sa "em, #e

w hi sto rii cz"o wie cze' stwa li czy si% nie

to, co ty po we, bo ty po wo$! jest nud na,

ale to, co wy j&t ko we, osob ne; to, co od -

bie ga od po tocz nej co dzien no $ci, mo #e,

cho! nie ko niecz nie mu si, by! czym$ ra -

tun ko wym dla kul tu ry, spo "e cze' stwa,

ludz ko $ci. Ale cza sy s& ta kie, #e wszy -

scy ro bi& to, co in ni, z cze go wy ni ka 

ho mo ge nicz na jed no staj no$!. Lecz to

chy ba jed no z ty po wych ka lectw du cho -

wych na sze go ga tun ku. Pi%k nie to wy -

ra #a chi' ska przy po wie$! za pi sa na

w Praw dzi wej ksi! dze po "u dnio we go
kwia tu z VI wie ku przed Chry stu sem:

„Stra# nik bra my Jen po $mier ci ro dzi -

ców za cz&" umar twia! si% i za wo dzi!,
za co spo tka "y go licz ne na gro dy i za -

szczy ty. Wi dz&c to, je go s& sie dzi rów -

nie# za cz% li umar twia! si% i za wo dzi!
tak, #e wi%k szo$! z nich umar "a”. 
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W
"a dy s"a wa Bar to szew skie go spo tka -

"em oso bi $cie dwa ra zy. Wy da wa!
by si% mo g"o, ze by "y to spo tka nia in cy -

den tal ne. Te raz jed nak, z per spek ty wy

cza su wi dz% to tro ch% ina czej. Ale do rze -

czy. Pierw szy raz uj rza "em i us"y sza "em

re dak to ra Bar to szew skie go na po cz&t ku

lat sze$! dzie si& tych, kie dy w kra kow skim

Klu bie In te li gen cji Ka to lic kiej, przy ul.

Sien nej 5, w s"yn nej sa li por tre to wej, wy -

g"o si" od czyt na te mat wy daw nictw

kon spi ra cyj nych z lat dru giej woj ny

$wia to wej. Od czyt by" wzbo ga co ny

o wy sta w% 120 ksi& #ek, z ko lek cji pre -

le gen ta, któ re by "y $wiet n& ilu stra cj& te -

go, o czym kom pe tent nie i in te re su j& co

opo wia da". Pa mi% tam, jak pod ok"ad k&
pod r%cz ni ka dla stra #y po #ar nych, wy da -

ne go rze ko mo przed ro kiem 1939, kry -

"y si% dy wer syj ne in struk cje pod pa la nia

cy stern z ben zy n&, za$ pod ok"ad k&
„(piew ni ka do mo we go” Sta ni s"a wa Mo -

niusz ki od na le*! mo# na by "o ta kie pie -

$ni, jak ma zu rek D& brow skie go czy Ro -

ta. Dru gi raz mia "em oka zj% spo tka!
i po zna! W"a dy s"a wa Bar to szew skie go,

wów czas se kre ta rza ge ne ral ne go PEN -

-Clu bu, w sie dzi bie tej or ga ni za cji w war -

szaw skim Pa "a cu Kul tu ry i Na uki, w ro -

ku 1975. Oka zj& do spo tka nia by "a,

zor ga ni zo wa na z ini cja ty wy ów cze sne -

go se kre ta rza Za rz& du war szaw skie go

Zwi&z ku Li te ra tów Pol skich Lesz ka

Pro ro ka, dys ku sja nad w"a $nie uko' czo -

n&, naj pe" niej sz& wów czas na $wie cie,

zbio ro w& pol sk& edy cj& „Dzie"” Jo se pha

Con ra da -Ko rze niow skie go, wiel kim

dzie "em Zdzi s"a wa Naj de ra. G"os w niej

za bie ra li: An drzej Braun, Le szek Pro rok,

Ma ria Ja nion, Zyg munt Ku biak i wie lu

in nych Dzi$ wi dz%, #e spo tka nia te "& cz&
si% i na bie ra j& cha rak te ru sym bo licz ne -

go. Con rad bo wiem pa tro no wa" te mu po -

ko le niu, do któ re go na le #e li, obec ni

na tej dys ku sji #o" nie rze Ar mii Kra jo wej:

Bar to szew ski, Braun czy Pro rok. Pi sa"
o tym ich ró wie $nik Jan Jó zef Szcze pa' -
ski w zna nym ese ju:

D
a ta uro dzin, 19 lu te go 1922, lo ku -

je Bar to szew skie go w kr% gu so cjal -

nym, któ ry w j% zy ku kry ty ki li te rac kiej,

Mo je in cy den tal ne spo tka nia z Bar to szew skim z per -
spek ty wy cza su na bie ra j! zna cze nia sym bo licz ne go. Bo -
wiem W"a dy s"aw Bar to szew ski, pre zen tu j!c wy daw nic -
twa kon spi ra cyj ne, jed no cze #nie mó wi" o tym okre sie
hi sto rii, któ ry ufor mo wa" je go oso bo wo#$.
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a z cza sem hi sto rii li te ra tu ry, na zy wa -
ny by wa: po ko le niem wo jen nym, po ko -
le niem Ko lum bów, po ko le niem dra -
ma tycz nym, po ko le niem stra co nym,
po ko le niem spe! nio nej Apo ka lip sy i pa -
ru in ny mi okre "le nia mi. W bio gra fii Bar -
to szew skie go ma my jak by ku mu la cj#,
czy syn te z#, ty le $e szcz# "li wie za ko% -
czo n&, lo sów owej ge ne ra cji. Ale przy -
st&p my do kon kre tów. Bar to szew ski
uro dzi! si# w War sza wie w so lid nej ro -
dzi nie miesz cza% skiej, oj ciec by! urz#d -
ni kiem ban ko wym. Mia! szcz# "li we
dzie ci% stwo i m!o do"', ko rzy sta! jak
wie lu je go ró wie "ni ków z fak tu $y cia
w nie pod le g!ym pa% stwie. Ma tu r# zda!,
po dob nie jak Krzysz tof Ba czy% ski,
w ma ju 1939 ro ku. Pi sa! wy pra co wa nie
ma tu ral ne na te mat: „Idea mi !o "ci oj czy -
zny w po ezji Ada ma Mic kie wi cza”.
Woj na i oku pa cja sta !a si#, po dob nie jak
dla wie lu z tej ge ne ra cji, kla sycz nym
prze $y ciem po ko le nio wym – wy da rze -
niem hi sto rycz nym, ja kie mia !o miej sce,
kie dy przed sta wi cie le tej ge ne ra cji prze -
kra cza li próg doj rza !o "ci i któ re kszta! -
to wa !o po tem ca !e ich $y cie. M!o dy Bar -
to szew ski bie rze udzia! w obro nie
War sza wy, jest no szo wym w s!u$ bie
zdro wia, za" naj wi#k sz& je go tra ge di&
sta je si# wów czas zwy ci# ska de fi la da
wojsk nie miec kich przed Hi tle rem,
w War sza wie, w dniu 5 pa( dzier ni -
ka 1939 ro ku. Nie d!u go po tem spo ty ka
Bar to szew skie go jesz cze gor sze prze $y -
cie: w ra mach ak cji AB zo sta je aresz to -
wa ny w ob !a wie na )o li bo rzu i skie ro -
wa ny do obo zu kon cen tra cyj ne go
w Au schwitz, gdzie otrzy mu je nu -
mer 4427 Na ogó! te go ty pu do zna nie
by !o dla wie lu je go ró wie "ni ków,
na przy k!ad dla Ta de usza Bo row skie go,
kul mi na cj& do "wiad cze% oku pa cyj nych.
Dla W!a dy s!a wa Bar to szew skie go by!
to po cz& tek edu ka cji oku pa cyj nej. Kil -
ku mie si#cz ny po byt w tym pie kle na zie -
mi ukszta! to wa! po sta w# Bar to szew skie -
go do ko% ca $y cia – po sta no wi! wal czy'
ze z!em. Nic te dy dziw ne go, $e kie dy
wró ci! do War sza wy i od zy ska! si !y
po cier pie niach obo zo wych, za ra d&
swe go spo wied ni ka, ks. Ja na Zie ji, po -
sta no wi! da' "wia dec two tym strasz li -
wym do "wiad cze niom. Bar to szew ski te$
ry ch!o zwi& za! si# z ró$ ny mi kr# ga mi
an ty hi tle row skiej kon spi ra cji. Mo ty -
wem te go po st# po wa nia wów czas
i w wie lu pó( niej szych la tach a$
po rok 1989 by !a nie mo$ no"' po go dze -
nia si# z fak tem, $e je go oj czy zna ma

utra co ny (lub ogra ni czo ny) byt su we ren -
ny. Do wej "cia do pod zie mia na mó wi -
li Bar to szew skie go Jan Ko zie lew ski
(zna ny pod pseu do ni mem Ja na Kar skie -
go) oraz zna ko mi ta pi sar ka Zo fia Kos -
sak. Bar to szew ski zo sta! cz!on kiem or -
ga ni za cji ka to lic kiej o na zwie Front
Od ro dze nia Pol ski, funk cjo na riu szem
Biu ra In for ma cji i Pro pa gan dy Ko -
men dy G!ów nej Ar mii Kra jo wej, o któ -
rym pi sa!, $e: 

Bar to szew ski w tym cza sie tak $e
wspó! pra co wa! z „)e go t&”, bo ta ki
kryp to nim no si !a Ra da Po mo cy )y -
dom, je dy na w Eu ro pie or ga ni za cja
pod ziem na ra tu j& ca )y dów. Jak wspo -
mi na! po la tach:

A za ra zem by! stu den tem po lo ni sty -
ki taj ne go Uni wer sy te tu War szaw skie -
go. Czy li wszed! w ró$ ne kr# gi, w któ -
rych uczest ni czy li je go ró wie "ni cy:
kon spi ra cj# cy wil n& i woj sko w&, udzie -
la nie ra tun ku )y dom, czy te$ pra ca wy -
wia dow cza w Ko mór ce Wi# zien nej
w pod ziem nym De par ta men cie Spraw
We wn#trz nych De le ga tu ry Rz& du RP.
Rów no cze "nie w tym cza sie Bar to -
szew ski ak tyw nie dzia !a (oczy wi "cie
rów nie$ w pod zie miu) ja ko pu bli cy sta.
Za miesz cza swo je ar ty ku !y w ta kich pi -
smach, jak „Praw da M!o dych”, w któ -
rym jest re dak to rem na czel nym oraz
„Praw dzie”, or ga nie Fron tu Od ro dze -
nia Pol ski, gdzie pe! ni funk cj# se kre ta -
rza re dak cji. Przede wszyst kim jed nak
po dej mu je si# be ne dyk ty% skie go dzie -

!a zbie ra nia ma te ria !ów i do ku men to -
wa nia zbrod ni hi tle row skich na na ro -
dzie pol skim. Ko lek cjo nu je na przy k!ad
hi tle row skie pla ka ty za wie ra j& ce li sty
roz strze la nych w zbio ro wych eg ze ku -
cjach i kon fron tu je je z in for ma cja mi
z in nych pod ziem nych (ró de!. Kul mi -
na cj& bio gra fii okre su oku pa cji jest
udzia! re dak to ra Bar to szew skie go w Po -
wsta niu War szaw skim, ja ko ad iu tan ta
do wód cy ra dio sta cji „An na”. Jest te$ re -
dak to rem pi sma „Wia do mo "ci z Mia -
sta i Wia do mo "ci Ra dio we”. I znów
Bar to szew ski uczest ni czy w wy da rze -
niu, któ re sta no wi klu czo wy punkt
prze $y cia po ko le nio we go je go ge ne ra -
cji. Szcz# "li wie, ina czej ni$ wie lu ró -
wie "ni ków, – Ba czy% ski, Gaj cy, Stro -
i% ski i in ni – ucho dzi z $y ciem. Okres
po wo jen ny to ko lej ny wa$ ny etap w bo -
ga tej bio gra fii Bar to szew skie go. Nie ak -
cep tu je ogra ni cze nia nie pod le g!o "ci
Pol ski, re zul ta tu po sta no wie% wiel -
kich mo carstw w Te he ra nie, Ja! cie
i Pocz da mie. Na dzie je wi& $e z oso b&
i pro gra mem Sta ni s!a wa Mi ko !aj czy ka,
przy wód cy opo zy cyj ne go Pol skie go
Stron nic twa Lu do we go. Wcho dzi
w sk!ad re dak cji or ga nu PSL, dzien ni -
ka „Ga ze ta Lu do wa”. Na tych !a mach
in for mu je o prze bie gu Po wsta nia War -
szaw skie go i mar ty ro lo gii pol skie go
spo !e cze% stwa. Ze bra ne przez Bar to -
szew skie go ma te ria !y na te mat zbrod -
ni hi tle row skich przed sta wio ne s&
w pro ce sie przy wód ców III Rze szy
w No rym ber dze. Nie ste ty, i tu taj Bar -
to szew ski wpi su je si# w tra gicz ne, ju$
po wo jen ne, lo sy wie lu przed sta wi cie -
li swo je go po ko le nia. Zo sta je dwu -
krot nie (bo w ro ku 1946 i 1949) aresz -
to wa ny przez funk cjo na riu szy Urz# du
Bez pie cze% stwa i ska za ny osta tecz nie
na 8 lat sta li now skie go wi# zie nia,
pod za rzu tem szpie go stwa. Los swój
dzie li z wie lo ma lud( mi ró$ nych po ko -
le% i orien ta cji ide owych, za s!u $o ny mi
dla spra wy nie pod le g!o "ci Pol ski –
od so cja li stów do na ro do wych de mo -
kra tów. Osta tecz nie re dak tor Bar to -
szew ski zo sta je, na fa li prze mian pa( -
dzier ni ko wych, uwol nio ny i w pe! ni
zre ha bi li to wa ny. Pod ko niec lat pi#' -
dzie si& tych roz po czy na wspó! pra c#
z ty go dni ka mi „Sto li ca” i „*wiat”, za -
miesz cza j&c w nich cy kle ar ty ku !ów b# -
d& cych kro ni k& oku pa cji. Zo sta je te$
cz!on kiem re dak cji „Ty go dni ka Po -
wszech ne go”. Bar to szew ski bo wiem
zda wa! so bie spra w#, $e w wa run kach
cen zu ry ko mu ni stycz nej by !o rze cz&
pra wie nie mo$ li w& wy da nie prac in ter -
pre ta cyj nych z za kre su hi sto rii wspó! -
cze snej. Za ra d& pro fe so ra Sta ni s!a wa
P!o skie go, dy rek to ra krót ko ist nie j& ce -
go po woj nie In sty tu tu Pa mi# ci Na ro -
do wej, skon cen tro wa! si# na so lid nej
pra cy do ku men ta cyj nej, do któ rej by!
przy go to wa ny jak ma !o kto i któ ra
sta no wi !a pod sta w# dla pó( niej szych in -
ter pre ta cji i syn tez. Z cza sem Bar to -
szew ski ma te ria !y, pu bli ko wa ne pier -
wot nie w pra sie, wy da wa! w po sta ci
ksi&$ ko wej. Po zy cje owe sta no wi& im -

„St!d za pew ne Con rad. Le d wie za uwa "a ny do tych -
czas – je den z kla sy ków w bi blio te ce (tro ch# eg zo tycz -
niej szy od po zo sta $ych, wi#c za wsze jak by osob ny, ale,
zda wa $o by si#, ta ki da le ki w swo jej an giel skiej skó rze,
na swo ich oce anach. I na gle od kry cie: ak tu al niej szy ni"
wszy scy. Jak gdy by cze ka$ na ten czas, "e by wy zna czy%
nam kurs na ma pie.”
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po nu j! cy wk"ad w po zna nie lo sów Po -

la ków i #y dów w la tach II woj ny $wia -

to wej. I tak ko lej no uka zy wa "y si%
opa s"e to my: „Ten jest z oj czy zny mo -

jej”. „Po la cy z po mo c! #y dom 1939-

1945”, (Kra ków 1966), „War szaw ski

pier $cie& $mier ci. 1939-1944” (War sza -

wa 1967), „Pal mi ry” (War sza wa 1969),

czy bo daj naj wa' niej sza z nich – „1859

dni War sza wy” (Kra ków 1974). Pi sa"
w przed mo wie do tej ksi!' ki pro fe sor

Alek san der Gieysz tor: 

Tu na le '! tak 'e, wy da ne pier wot nie

w Lon dy nie, „Dni wal cz! cej sto li cy”

(1984). #a den po wa' ny ba dacz oku pa -

cji nie mo 'e po mi n!( tych fun da men tal -

nych ksi! 'ek. W su mie Bar to szew ski jest

au to rem po nad 40 po zy cji ksi!' ko -

wych, z któ rych wie le t"u ma czo nych by -

"o na j% zy ki ob ce, przede wszyst -

kim – na nie miec ki.

Po
ro ku 1956 Bar to szew ski po dej -

mu je sze ro k! dzia "al no$( spo "ecz -

n! i pe" ni sze reg od po wie dzial nych

funk cji. B% d! to: pre ze su ra To wa rzy stwa

Przy ja ció" Ksi!' ki, cz"on ko stwo za -

rz! du, a po tem sta no wi sko se kre ta rza

ge ne ral ne go, pol skie go PEN -Clu bu.

W po cz!t ku lat sie dem dzie si! tych obej -

mu je wy k"a dy z hi sto rii wspó" cze snej

na Ka to lic kim Uni wer sy te cie Lu bel -

skim, któ re cie sz! si% wiel kim za in te re -

so wa niem. Dla am bit niej szych stu den -

tów lu bel skich pro wa dzi pry wat ne

se mi na ria w War sza wie. Za$ w la tach

osiem dzie si! tych pro wa dzi( b% dzie,

w cha rak te rze pro fe so ra go $cin ne go,

wy k"a dy na uni wer sy te tach nie miec kich:

na uni wer sy te cie w Mo na chium, na ka -

to lic kim uni wer sy te cie w Eich statt, czy

te' na uni wer sy te cie w Au gs bur gu.

Bar to szew ski, sta ry kon spi ra tor i nie pod -

le g"o $cio wiec, roz po czy na te' swo j!
wal k% z „b"% da mi i wy pa cze nia mi”

PRL -u, szcze gól nie pod pi su je pro test

prze ciw pro po no wa nym przez eki p%
Gier ka zmia nom w Kon sty tu cji PRL.

Wy st% pu je w obro nie re pre sjo no wa -

nych ro bot ni ków z Ra do mia i Ur su sa.

Wspól nie z in ny mi przed sta wi cie la mi

opo zy cyj nej in te li gen cji twór czej za k"a -

da To wa rzy stwo Kur sów Na uko wych

i sta je si% jed nym z naj bar dziej zna nych

wy k"a dow ców tej or ga ni za cji, kon cen -

tru j!c si% na wspó" cze snej hi sto rii Pol -

ski i re la cjach pol sko -'y dow skich. In -

au gu ra cyj ny wy k"ad To wa rzy stwa

Kur sów Na uko wych, otwie ra j! cy rok

aka de mic ki 1979/80 ma za te mat „Pol -

skie Pa& stwo Pod ziem ne”. Za na mo w!
Zdzi s"a wa Naj de ra zo sta je wspó" pra -

cow ni kiem kon spi ra cyj ne go Pol skie go

Po ro zu mie nia Nie pod le g"o $cio we go.

obok ta kich po sta ci, jak An drzej Ki jow -

ski, Woj ciech Rosz kow ski, Jan Ol -

szew ski, czy Jan Jó zef Szcze pa& ski.

W sierp niu 1980 ro ku so li da ry zu je si%
z ro bot ni ka mi Wy brze 'a i zo sta je 

cz"on kiem NSZZ „So li dar no$(”. Wpro -

wa dze nie sta nu wo jen ne go za sta je Bar -

to szew skie go w obo zie in ter no wa nych

w Ja wo rzu. Pod na ci skiem in te lek tu ali -

stów i po li ty ków za gra nicz nych, z któ -

ry mi w"a dze sta nu wo jen ne go, chc!c nie

chc!c, mu sia "y si% li czy(, zo sta je zwol -

nio ny z miej sca in ter no wa nia.

Nie pod le g"a Pol ska po wo "u je W"a dy -

s"a wa Bar to szew skie go na sze reg od po -

wie dzial nych funk cji. Na pro$ b% pre mie -

ra Ta de usza Ma zo wiec kie go obej mu je,

w wie ku 68 lat, sta no wi sko am ba sa do -

ra Rze czy po spo li tej Pol skiej w Re pu bli -

ce Au strii. Pó) niej, dwu krot nie pe" ni

funk cj% mi ni stra spraw za gra nicz -

nych – w rz! dzie Jó ze fa Olek se go (z re -

ko men da cji pre zy den ta Le cha Wa "% sy)

oraz w rz! dzie Je rze go Buz ka. No mi na -

cje te by "y po zor nie za ska ku j! ce. Bo jak -

'e to – hi sto ryk, pu bli cy sta hi sto rycz ny,

dzien ni karz dy plo ma t! i mi ni strem?

Mo' na po wie dzie(, 'e w ów cze snych

wa run kach trud no by "o o bar dziej for -

tun ne no mi na cje. Bar to szew ski bo -

wiem by" po sta ci! zna n! i po sia da"
cen ne kon tak ty w ró' nych $ro do wi skach

po li tycz nych Nie miec, Au strii, Izra ela,

pol skiej emi gra cji nie pod le g"o $cio wej,

a tak 'e w kr% gach ko $ciel nych. Zna"
oso bi $cie ca "y sze reg po sta ci z pierw -

szych stron ga zet i cie szy" si% nie zwy -

k"ym au to ry te tem. Pe" ni!c tak od po wie -

dzial ne funk cje, Bar to szew ski w spo sób

istot ny przy czy ni" si% do po pra wy i nor -

ma li za cji sto sun ków pol sko -nie miec kich

(cho dzi "o o zjed no czo ne pa& stwo nie -

miec kie) i pol sko -izra el skich. Je go le -

gi ty ma cj! by" przede wszyst kim po byt

w Au schwitz i dzia "al no$( w „#e go -

cie”. I zno wu' da ne mu by "o to, cze go

nie do 'y li je go ró wie $ni cy, pa dli w wal -

ce par ty zanc kiej, po le gli w Po wsta niu

War szaw skim, zgn% bie ni w hi tle row -

skich obo zach kon cen tra cyj nych, czy

ofia ry re pre sji okre su sta li ni zmu.

Pod ko niec 'y cia spo tka "y Bar to szew -

skie go ró' ne za szczy ty i ho no ry: mo' -
no$( prze ma wia nia w Bun de sta gu,

przed obu izba mi par la men tu nie miec -

kie go, ho no ro we oby wa tel stwo pa stwa

Izra el, czy naj wy' sze pol skie od zna cze -

nie – or der Or "a Bia "e go.

Na pi sa "em po wy 'ej, 'e mo je 

in cy den tal ne spo tka nia z Bar to szew -

skim z per spek ty wy cza su na bie ra j!
zna cze nia sym bo licz ne go. Bo wiem W"a -

dy s"aw Bar to szew ski, pre zen tu j!c wy -

daw nic twa kon spi ra cyj ne, jed no cze $nie

mó wi" o tym okre sie hi sto rii, któ ry

ufor mo wa" je go oso bo wo$(. Pa tro nu j!c
dys ku sji o Con ra dzie -Ko rze niow skim,

od wo "y wa" si% do twór cy, któ ry w istot -

ny spo sób kszta" to wa" ethos je go po ko -

le nia, nie dar mo au tor „Lor da Ji ma” na -

zy wa ny by" „pi sa rzem akow skim”. Dzi$,
z per spek ty wy cza su, wi dzi my, 'e bo ga -

ty i trud ny 'y cio rys Bar to szew skie go jest

swo ist! sum m! i syn te z! wie lu bio gra -

fii przed sta wi cie li je go po ko le nia, ge ne -

ra cji chy ba naj bar dziej za s"u 'o nej

w dwu dzie sto wiecz nej hi sto rii Pol ski.

Bar to szew ski by" jed nym z ostat nich

wiel kich re pre zen tan tów te go po ko le nia.

Po zo sta nie w na szej pa mi% ci przede

wszyst kim ja ko bo jow nik o wol no$( Pol -

ski i wia ry god ny $wia dek epo ki to ta li -

ta ry zmów, i te go bru nat ne go i te go

czer wo ne go.

!

Je go le gi ty ma cj! by" przede wszyst kim po byt w Au -
schwitz i dzia "al no#$ w „%e go cie”. I zno wu& da ne mu by -
"o to, cze go nie do &y li je go ró wie #ni cy, pa dli w wal ce par -
ty zanc kiej, po le gli w Po wsta niu War szaw skim, zgn' bie ni
w hi tle row skich obo zach kon cen tra cyj nych, czy ofia ry
re pre sji okre su sta li ni zmu.
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Przestrze! dialogu

i artystycznego

fermentu
– Mu zeum !l" skie 26 czerw ca otwar -

#o ko lej ny wa$ ny roz dzia# nie tyl ko
w swo jej hi sto rii, ale i ca #e go re gio nu.
Ja kie zna cze nie dla miesz ka% ców wo -
je wódz twa ma no wa sie dzi ba mu -
zeum?

– Jest ema na cj" zja wi ska, ja kim jest

Gór ny #l"sk. Mu zeum #l" skie po zwa la

na no wo spoj rze$ na nasz re gion. Nie tyl -

ko opo wia da o tym, czym by% Gór ny

#l"sk w prze sz%o &ci, lecz rów nie' po ka -

zu je, czym jest obec nie i wska zu je kie ru -

nek roz wo ju. Rzad ko zda rza si(, 'e by in -

sty tu cja mu ze al na by %a dla od bior ców tak

czy tel nym ko mu ni ka tem nie tyl ko o prze -

sz%o &ci, ale co jesz cze raz pod kre -

&lam – o te ra) niej szo &ci i przy sz%o &ci.

Z pew no &ci" po trze ba cza su, by miesz -

ka! cy re gio nu zda li so bie spra w(
z ogrom ne go zna cze nia te go mu zeum,

cho$ na po zio mie emo cji tych, któ rzy ju'
mie li oka zj( je zwie dzi$, wi da$ wy ra) nie,

'e to miej sce re zo nu je. Od bior cy pod &wia -

do mie czu j", 'e wraz z je go otwar ciem

Fo
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wy da rzy !o si" co# wa$ ne go dla %l& ska.

Pro sz" mi wie rzy', $e z tak po zy tyw nie

moc nym od bio rem jesz cze si" nie spo tka -

!am. I nie wy ni ka to tyl ko z fak tu, $e kto#
za chwy ci! si" bu dyn kiem czy któ r&#
z eks po zy cji. To co# wi" cej. Wy da je mi

si", $e wie lu miesz ka( ców za czy na zda -

wa' so bie spra w", $e to mu zeum jest cz" -
#ci& no we go wi ze run ku Gór ne go %l& ska,

wy ra $a j& ce go si" w po trze bie od czy ta nia

si" na no wo. Jest po pro stu sym bo lem

zmia ny. Kie dy 17 stycz nia 2015 ro ku

wraz w ze spo !em og!a sza li #my mi sj" na -

sze go mu zeum, pre mier Ewa Ko pacz

pod pi sy wa !a w Ka to wi cach po ro zu mie -

nie z gór ni czy mi zwi&z ka mi za wo do wy -

mi. Zbieg tych dwóch wy da rze( by! dla

nas sym bo licz ny – zda li #my so bie wów -

czas spra w", $e sta je my si" ja ko in sty tu -

cja ak tyw nym uczest ni kiem kul tu ro wo -

-spo !ecz nej zmia ny. I to zmia ny

fun da men tal nej: oto bo wiem przy za cho -

wa niu sza cun ku dla dzie dzic twa in du -

strial ne go re gio nu, wcho dzi my w no wy

dy na micz ny okres, któ ry po zwo li prze -

!a ma' ste reo typ „czar ne go %l& ska”. Oczy -

wi #cie b" dzie to pro ces d!u go trwa !y.

Dla te go na sza mi sja „kre owa nia prze -

strze ni dla dia lo gu z prze sz!o #ci& i do ko -

na nia mi wspó! cze sno #ci w ce lu g!"b sze -

go po zna wa nia %l& ska, Pol ski i Eu ro py”,

b" dzie przez d!u gi czas ak tu al na.

– Czy Mu zeum !l" skie mo #e mie$
wp%yw na kszta% to wa nie, a mo #e wr&cz
od kry wa nie 'l" skiej to# sa mo 'ci?

– Zde cy do wa nie tak, lecz bar dziej

okre #li !a bym to, ja ko bu do wa nie #wia do -

mo #ci po trze by po sia da nia to$ sa mo #ci.

Z za strze $e niem, $e nie da je my go to wej

od po wie dzi, czym jest, nie ty le #l& ska to$ -
sa mo#', a ra czej kon ste la cja ró$ nych,

rów no le g!ych to$ sa mo #ci, któ re wy -

kszta! ci !y si" w tym re gio nie. Ów pro ces

bu do wa nia #wia do mo #ci to$ sa mo #ci

prze bie ga na kil ku po zio mach. Pierw szy

to prze strze( pu blicz na, w któ rej two rzy

si" ro dzaj zbio ro we go do #wiad cze nia, bu -

du j& ce go po czu cie wspól no ty. Dru gi to

na by wa nie wie dzy o hi sto rii Gór ne go %l& -
ska, umo$ li wia j& cej wy ro bie nie so bie

w!a sne go zda nia o %l& sku i umiej sco wie -

nia oso bi stej nar ra cji w pa no ra mie wy da -

rze(, któ re tu taj si" ro ze gra !y. Na eks po -

zy cji „%wia t!o hi sto rii. Gór ny %l&sk

na prze strze ni dzie jów” w rów nym stop -

niu mó wi my o fak tach po wszech nie

zna nych, ta kich jak po wsta nia #l& skie czy

ple bi scyt, jak i tych, któ re przez la ta by -

!y prze mil cza ne, jak cho cia$ by kwe stia

Tra ge dii Gór no #l& skiej. Dzi" ki te mu wy -

sta wa po zwa la wi dzo wi po zna' zwi&z ki

przy czy no wo -skut ko we wy da rze(, któ -

re do pro wa dzi !y %l&sk do dnia dzi siej sze -

go. Wresz cie przed sta wio na hi sto ria po -

zwa la wi dzo wi zo ba czy' kie ru nek,

w któ rym re gion si" roz wi ja. To wszyst -

ko spra wia, $e mo $e my my #le' o %l& sku

nie w ka te go rii po ra$ ki, lecz du cho we go

bo gac twa, z któ re go po win ni #my by'
dum ni i z któ re go mo $e my czer pa'. Re -

asu mu j&c, Mu zeum %l& skie jest miej scem

spo tka nia, kom pen dium wie dzy i ko mu -

ni ka tem dla przy sz!o #ci.

– Pla ców k& od wie dza$ b& d" jed nak
nie tyl ko ro do wi ci !l" za cy, ale te# go -
'cie z in nych re gio nów Pol ski. Czy
i w ja ki spo sób Mu zeum !l" skie po mo -
#e im po zna$ i zro zu mie$ spe cy fi k& re -
gio nu i je go miesz ka( ców?

–To, $e po mo $e im „roz po zna'” re gion

jest pew ne. Dla wie lu go #ci spo za %l& ska

spo rym za sko cze niem jest, $e na sza hi -

sto ria w wie lu miej scach by !a tak tra gicz -

na i bo le sna. Zresz t& o na szym re gio nie

mó wi nie tyl ko wy sta wa de dy ko wa na hi -

sto rii Gór ne go %l& ska, ale te$ cho cia$ by

eks po zy cja ma lar stwa pol skie go, któ re

przez la ta ko lek cjo no wa! pro fe sor Ta de -

usz Do bro wol ski. Do pie ro, gdy spoj rzy

si" na ca !o#' za pre zen to wa nych zbio rów,

do strze $e si" wy si !ek, ja ki przez de ka dy

w!o $o no w roz wój te go re gio nu. Dzi# ty -

le uwa gi po #wi" ca si" no we mu bu dyn ko -

wi mu zeum, a jed nak dla wie lu sym bo -

lem wiel ko #ci %l& ska na dal po zo sta je

gmach za pro jek to wa ny przez Ka ro la

Schay era. By! to, jak na tam te cza sy je -

den z naj no wo cze #niej szych bu dyn ków

mu ze al nych na #wie cie. By! wr"cz ro dza -

jem pa trio tycz ne go ma ni fe stu. Nie mo -

$e wi"c dzi wi', $e spo #ród wie lu bu dyn -

ków, któ re hi tle row cy mo gli znisz czy',
wy bra li w!a #nie gmach Mu zeum %l& skie -

go. Cho dzi !o bo wiem o zbu rze nie pew -

nej idei. Dzi# po la tach zro zu mia !y jest

wi"c emo cjo nal ny sto su nek %l& za ków

do no we go gma chu, któ ry jest swo istym

sym bo lem no we go ob li cza %l& ska, czy -

tel ne go rów nie$ dla lu dzi z ze wn&trz.

– Ja kie s" naj wi&k sze atu ty no we go
gma chu? Czy jest on rów nie no wo cze -
sny, jak wspo mnia ny ju# obiekt za pro -
jek to wa ny przez Ka ro la Schay era?

– Pa ra dok sal nie nie jest tak no wo cze -

sny. Bu dy nek Schay era mia! 90 ty si" cy

me trów sze #cien nych ku ba tu ry, nasz

ma 228 tys. ale nie o roz mia ry cho dzi

a o kon cep cj" prze strze ni ar chi tek to nicz -

nej po le ga j& cej m. in. na sys te mie #cia nek

prze suw nych, któ re po zwa la !y na do wol -

ne wy ko rzy sta nie prze strze ni. Ów cze sny

roz mach Mu zeum %l& skie go by! bez -

pre ce den so wy nie tyl ko w ska li re gio nu,

ale ca !ej II RP. Na wet dzi# trud no prze bi'
tam t& wi zj". Nasz bu dy nek jest no wo cze -

sny nie ty le po przez na szpi ko wa nie go naj -

no wo cze #niej szy mi roz wi& za nia mi – to

jest ju$ #wia to wy stan dard – ile po przez

in no wa cyj n& kon cep cj", któ r& za pro po no -

wa li ar chi tek ci z biu ra pro jek to we go

Rie gler Rie we Ar chi tek ci. Bu dy nek nie

ko mu ni ku je go #ciom, $e sam w so bie jest

mo nu men tal nym ar chi tek to nicz nym dzie -

!em sztu ki, po nie wa$... jest ukry ty pod zie -

mi&. Tym sa mym two rzy ca! ko wi cie od -

mien n& prze strze( wy sta wien ni cz& ni$
tra dy cyj ne mu zea. Za pra sza do od by cia

pa sjo nu j& cej in te lek tu al no -es te tycz nej

po dró $y i od kry wa nia bo gac twa te go re -

gio nu. 

– Wspo mnie li 'my ju# o wy sta wie
„!wia t%o hi sto rii. Gór ny !l"sk na prze -
strze ni dzie jów”, któ ra ma by$ kom -
pen dium wie dzy o re gio nie. W ostat nim
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cza sie po ja wi !y si" jed nak g!o sy kry -
tycz ne o wy sta wie. Le szek Jo dli# ski by -
!y dy rek tor Mu zeum $l% skie go na pi sa!
wr"cz, &e „wy sta wa roz cza ro wu je es -
te tycz nie i prze czy pod sta wo wym za -
sa dom or ga ni za cji prze strze ni mu ze -
al nej” („GW”, 17.07.2015). Czy ta
eks po zy cja spe! nia swo je za da nia?
Czy jest w sta nie opo wie dzie' o re gio -
nie? Czy te&, jak mó wi% opo nen ci jest
nie pe! na i po pro stu nie do ko# czo na?

– Za pla no wa ne na eta pie pro jek to wa -
nia kosz ty wy sta wy, jak rów nie! za "o !e -
nia prze strzen ne tj. ko niecz no#$ zbu do -
wa nia jej na po nad 1300 me trów
kwa dra to wych po wierzch ni z wy "% czo -
nym frag men tem, któ ry zaj mu je #wie tlik
oraz ko niecz no#$ wy bu do wa nia do dat ko -
wej pod "o gi tech nicz nej w prze strze ni
o wy so ko #ci 4,5 me trów, na star cie sta -
wia pro jek tan tów w sy tu acji nie ty po wej.
Koszt wy ko na nia jed ne go me tra kwa dra -
to we go wy no si 9 tys. z". W Mu zeum Hi -
sto rii &y dów Pol skich by "o to 17 tys. z"
a w Mu zeum Cho pi na po nad 20 tys. z".
Na wy sta wie kil ka ele men tów nie spe" -
ni "o swo jej ro li, po nie wa! s% nie funk cjo -
nal ne i to suk ce syw nie po pra wia my. S%
g"o sy kry tycz ne, ale one s% w mniej szo -
#ci. Wy sta wa po do ba si' zwie dza j% cym
za rów no tym, któ rzy ma j% w"a sne wspo -
mnie nia oraz tym, dla któ rych fe no men
Gór ne go (l% ska jest do pie ro do od kry cia.

– W no wej sie dzi bie mu zeum za pre -
zen to wa na zo sta !a cz"(' eks po na tów
jed nej z naj wi"k szych ko lek cji sce no -
gra ficz nych w Eu ro pie. Co jest naj -
wi"k szym wa lo rem wy sta wy „La bo ra -
to rium Prze strze ni Te atral nych”?

– Eks po zy cja przy bli !a es te ty k' po -
szcze gól nych nur tów w hi sto rii sce no gra -
fii. Stwo rzo na zo sta "a w kon wen cji ma -
ga zy nu, w któ rym wi dzo wie mo g% si'
„zgu bi$” i od kry wa$ dla sie bie po szcze -
gól ne eks po na ty. „La bo ra to rium Prze -
strze ni Te atral nych” po zwa la bli sko po -
dej#$ do eks po na tu, ko stiu mu, ku k"y.
Wy sta wa wzbu dzi "a szcze gól ny za chwyt
w#ród lu dzi pa ra j% cych si' gra fi k% kom -
pu te ro w%, któ rzy przy zna j%, !e wie le
z pre zen to wa nych pro jek tów jest nie
do po wtó rze nia w wer sji wir tu al nej,
gdy! s% tak pre cy zyj nie opra co wa ne.
Ogl% da j%c t' wy sta w' trze ba chcie$ si'
wci% gn%$ w ten fa scy nu j% cy te atral ny
#wiat – tyl ko wów czas do strze !e my ca -
"e je go pi'k no. Pla nu je my po sze rza$ na -
sze zbio ry o sce no gra fi' fil mo w% i te le -
wi zyj n%, bo cho$ jest to ma te ria chwi lo wa
i ulot na, to wy ma ga ba da) i re flek sji. 

– W mu zeum wy eks po no wa ne zo sta -
!y te& pra ce pla sty ków nie pro fe sjo nal -
nych... 

– Nie wy obra !a "am so bie, by mo g"o
tych prac tu taj za brak n%$. Tym bar dziej
!e te zbio ry s% tak !e od zwier cie dle niem
fe no me nu Gór ne go (l% ska, w któ rym
przez de ka dy nie ist nia "o re gu lar ne, pro -
fe sjo nal ne szkol nic two ar ty stycz ne.
W tym cza sie jed nak nie bra ko wa "o lu -
dzi, któ rzy chcie li zaj mo wa$ si' sztu k%.
Cho$ nie po sia da li for mal ne go wy kszta" -
ce nia prze le wa li na p"ót no swo je emo cje
i prze my #le nia. Mo! na ró! nie oce nia$ ich

pra ce, jed nak z ich twór czo #ci p"y nie dla
nas wa! ny ko mu ni kat: sztu ka jest jed na.
Dla te go w na szym mu zeum widz p"yn -
nie prze cho dzi z ga le rii sztu ki pol skiej
do ga le rii sztu ki nie pro fe sjo nal nej.

– Cze ka my jesz cze na otwar cie jed -
nej sta !ej wy sta wy do ty cz% cej (l% skiej
sztu ki sa kral nej...

– Eks po zy cja zo sta nie otwar ta pod ko -
niec ro ku. Za aran !o wa na zo sta nie w for -
mie qu asi na wy ko #ciel nej. Po ka !e nasz
re gion ja ko miej sce sty ku wie lu kul tur.
W sztu ce sa kral nej bo wiem bar dzo wy -
ra* nie wi da$ ob ce wp"y wy. Miej sca kul -
tu przez wie ki !y "y swo im !y ciem, nie -
ja ko po za obie giem geo po li tycz nym,
dla te go te! za trud nie nie rze* bia rza
z Czech czy Prus nie by "o !ad nym pro -
ble mem. Mam na dzie j', !e wy sta wa po -
zwo li spoj rze$ na nasz re gion ja ko miej -
sce po gra ni cza, co prze "o !y "o si' te!
na kszta" to wa nie #wia do mo #ci #l% skich
to! sa mo #ci.

– W no wym gma chu nie za brak nie
te& wy staw cza so wych. Co wi dzo wie zo -
ba cz% w naj bli& szych mie si% cach?

– Je sie ni% na za ko) cze nie cy klu „Fe -
sti wa lu Otwar cia” pla nu je my wy sta w'
„Z g"' bi… Ar ty #ci Mu zeum (l% skie -
mu”, b' d% c% pre zen ta cj% prac za de dy ko -
wa nych Mu zeum (l% skie mu. B' d% to
dzie "a, któ re po wsta "y lub zo sta "y wy bra -
ne z my #l% o na szej pla ców ce. W ten spo -
sób chce my na wi% za$ do idei z cza sów
re sty tu cji Mu zeum (l% skie go, kie dy ów -
cze sny dy rek tor pla ców ki – dok tor Lech
Sza ra niec roz po cz%" ak cj' gro ma dze nia
dzie" sztu ki wspó" cze snej. We wrze #niu
od b' dzie si' w mu zeum ko lej na edy cja
Fe sti wa lu No wej Sce no gra fii, a w pa* -
dzier ni ku go #ci$ b' dzie my ar ty stów 9.
Trien na le Gra fi ki Pol skiej. Wa! nym wy -
da rze niem b' dzie rów nie! wrze #nio wy
po kaz vi deo -ar tów Le cha Ma jew skie go
pod zna mien nym ty tu "em „Pod ziem ne
s"o) ce”. 

– No wy gmach t"t ni ju& &y ciem, ale
na te re nie mu zeum na dal pro wa dzo ne
s% pra ce mo der ni za cyj ne ko lej nych bu -
dyn ków...

– Tak. Chce my po sze rzy$ in fra struk tu -
r' mu ze al n% o ko lej ne bu dyn ki: zbu do -
wa ne w in du strial no -pa "a co wej ar chi tek -
tu rze warsz tat i ku* ni' oraz wie !' ci #nie).
Na mo der ni za cj' warsz ta tu i ku* ni b' dzie -
my sta ra$ si' po zy ska$ #rod ki z Re gio -
nal ne go Pro gra mu Ope ra cyj ne go Wo je -
wódz twa (l% skie go na la ta 2014–2020,
na to miast re mont wie !y ci #nie) chcie li -
by #my prze pro wa dzi$ w for mu le part ner -
stwa pu blicz no -pry wat ne go. Do ce lo wo
w warsz ta cie i ku* ni znaj dzie si' eks po -
zy cja pre zen tu j% ca fe no men in du strial ne -
go (l% ska. B' dzie my chcie li wni kli wie
przyj rze$ si' hi sto rii prze my s"u wy do -
byw cze go, hut ni cze go i zbro je nio we go
w re gio nie. Na to miast w wie !y ci #nie)
chcie li by #my opo wie dzie$ nie co o geo -
lo gii hi sto rycz nej. 

– W ja kim kie run ku za mie rza pa ni
roz wi ja' Mu zeum $l% skie?

– B' dzie my d% !y$ do te go, aby mu -
zeum za cho wa "o rów no wa g' mi' dzy
tra dy cyj n% for m% pla ców ki mu ze al nej,

a no wo cze sny mi, eks pe ry men tal ny mi
roz wi% za nia mi mu ze al ny mi. Chcia "a -
bym, !e by Mu zeum (l% skie by "o kry tycz -
ne wo bec sa me go sie bie, !e by ca "y czas
re ago wa "o na zmie nia j% c% si' rze czy wi -
sto#$, a nie by "o tyl ko miej scem roz mo -
wy o prze sz"o #ci. Wa! ne, aby te dwa po -
dej #cia si' #cie ra "y i by "y za czy nem
in te lek tu al ne go fer men tu. Jest to mo! li -
we, tym bar dziej !e trud no na sze mu zeum
jed no znacz nie za szu flad ko wa$ – nie je -
ste #my bo wiem ani pla ców k% stric te hi -
sto rycz n%, ani ga le ryj n%, ani te! nie
idzie my ca" ko wi cie w stro n' for mu "y mu -
ze al ne go ma ga zy nu – ten den cji po pu lar -
nej w ostat nim cza sie w za chod nich pla -
ców kach. Je stem prze ko na na, !e Mu zeum
(l% skie ma szan s' sta$ si' miej scem re -
pre zen ta cji nie tyl ko #wia ta ar ty stycz ne -
go, ale i in te lek tu al ne go, w któ rym re flek -
sja o re gio nie b' dzie ci% gle !y wa. 

– Mu zeum $l% skie w zwi%z ku z nie -
daw nym otwar ciem jest na ustach
wszyst kich. A co z Mu zeum Gór no (l% -
skim w By to miu, któ rym rów nie& pa -
ni kie ru je? Ja ki los cze ka t" pla ców k"?

– By tom skie mu zeum mu si jak naj -
szyb ciej wej#$ na #cie! k' in we sty cyj n%.
Bu dy nek przy pla cu Ja na III So bie skie -
go wy ma ga re mon tu i do sto so wa nia sal
wy sta wo wych do wspó" cze snych wy -
mo gów eks po zy cyj nych. In we sty cji
i do sto so wa nia do po trzeb osób nie pe" -
no spraw nych wy ma ga rów nie! gmach
przy uli cy Kor fan te go, tzw. UL. Pra ce
re mon to we, cho$ tak po trzeb ne, nie
zmie ni% jed nak te go, !e Ka to wi ce s% le -
piej sko mu ni ko wa ne z in ny mi mia sta -
mi re gio nu i to tam prze ci na j% si' naj -
wa! niej sze szla ki ko mu ni ka cyj ne,
dla te go te! Mu zeum (l% skie za wsze b' -
dzie bar dziej do strze gal ne. Nie mniej po -
dej mo wa$ b' dzie my dzia "a nia, by do -
trze$ z ofer t% Mu zeum Gór no #l% skie go
do jak naj szer sze go gro na od bior ców.
Tym bar dziej !e by tom ska pla ców ka po -
sia da wspa nia "e ko lek cje przy rod ni cze
czy sztu ki wspó" cze snej, któ re po win -
ny zo sta$ od po wied nio wy eks po no wa -
ne. Otwar ta na to miast na dal po zo sta je
kwe stia po "% cze nia oby dwu pla có wek.
Dys ku sja po mi' dzy Urz' dem Mar sza" -
kow skim Wo je wódz twa (l% skie go
a Urz' dem Mia sta By tom trwa, cze ka -
my na jej efek ty. Nie mniej, tak jak ju!
kie dy# mó wi "am po "% cze nie mu ze ów
mo !e przy nie#$ tyl ko sa me ko rzy #ci.
Oby dwie pla ców ki od gry wa j% wa! n% ro -
l' na mu ze al nej ma pie (l% ska i mo g%
wspa nia le si' uzu pe" nia$, czy to ofer t%
czy ro dza jem pro wa dzo nych za da)
o cha rak te rze pro mo cyj nym. Nie jest mi
zna ny przy k"ad dwóch mu ze ów w Pol -
sce ró! ni% cych si' struk tu r% fi nan so wa -
nia (M( jest pro wa dzo ne przez Urz%d
Mar sza" kow ski i Mi ni ster stwo Kul tu ry
i Dzie dzic twa Na ro do we go a MGB je -
dy nie przez Urz%d Mar sza" kow ski),
któ re ma j% wspól ny bi let, a na sze mu -
zea tak w"a #nie za cz' "y dzia "a$.
Po pierw szych dniach sprze da !y wi dzi -
my, !e ofer ta si' spodo ba "a.

!
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Szu ka j!c "la dów pol sko "ci na
Ukra inie zwy kle nie mal au to ma -
tycz nie my "li my o Lwo wie i Po do lu,
pe# nym ba jecz nych zam ków i for tec,
zna nych cho cia$ by z po wie "ci Hen -
ry ka Sien kie wi cza. Do te go do cho -
dz! miej sca po wi! za ne ze S#o wac kim
(Krze mie niec) i Mic kie wi czem (opie -
wa ne przez wiesz cza ste py Ob wo du
Cher so% skie go czy oku po wa ny obec -
nie Krym). Tym cza sem te wszyst kie
sko ja rze nia – to ra czej hi sto ria,
sen ty men ty. Wspó# cze sna pol ska
kul tu ra jest na to miast gdzie in -
dziej – w &y to mie rzu, Win ni cy i po -
#o $o nym tu$ obok Prze my "la Re jo -
nie Mo "ci skim.

To w#a "nie tam $y je obec nie naj -
wi' cej Po la ków, cho cia$ za miesz ka -
#e licz nie przez pol sk! mniej szo"(
miej sca nie s! dzi" obiek tem wy cie -
czek osób, szu ka j! cych pol sko "ci
u na szych wschod nich s! sia dów.
Mo $e wi'c war to to zmie ni(?

Mo!ciska i okolice, czyli…

Kresy 

inaczej 

ni" zwykle
i" w okre sie po wo jen nym nie mal

wszy scy Po la cy ze Lwo wa wy je cha -

li – nie któ rzy z w#a snej wo li prze nie -

!li si$ do Pol ski (np. do Wro c#a wia czy

Ka to wic) w po szu ki wa niu lep sze go

"y cia, in ni zo sta li do te go zmu sze ni,

jesz cze in nych so wiec ka w#a dza wy -

wio z#a na Sy bir lub do Ka zach sta nu.

Dla te go spo !ród wiel kich miast, obec -

nie wi$ cej Po la ków ni" we Lwo wie

miesz ka w %y to mie rzu i Win ni cy,

spo ro ich jest tak "e w Ki jo wie. Mia -

sta te przed woj n& nie na le "a #y do Pol -

ski, a spo #ecz no!' pol ska na tym ob -

sza rze – to po tom ko wie pol skiej

lud no !ci, któ ra po zo sta #a tu jesz cze

z cza sów przed ro zbio ro wych.

Dzi! ju" ma #o kto o tym pa mi$ ta,

ale w XIX wie ku Ki jów by# jed nym

z wa" niej szych o!rod ków pol sko !ci

w Im pe rium Ro syj skim, mó wie nie

po pol sku by #o w do brym to nie,

Po la cy na Ukra inie 
– nie tam, gdzie my "li my

C
ho' dla wie lu z nas mo "e to by'
za sko cze niem, ale w ko ja rzo nym

z pol sk& kul tu r& Lwo wie obec nie nie

ma zbyt wie lu Po la ków. W tym 800-

ty si$cz nym mie !cie miesz ka ich za le -

d wie kil ka ty si$ cy. Wy ni ka to z fak tu,

Tekst i zdj$cia:

JA KUB 

(O GI NOW 

Panorama Mo!cisk
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nasz j! zyk by" jed nym z j! zy ków wy -
k"a do wych na ki jow skich uczel -
niach. Z ko lei w re jo nie #y to mie rza
w la tach 20. XX wie ku ist nia "a
pol ska au to no micz na re pu bli ka 
ra dziec ka (tzw. Mar chlewsz czy -
zna) – tak wie lu Po la ków miesz ka -
"o w tej cz! $ci Po le sia. Zo sta "a ona
bru tal nie zli kwi do wa na przez Sta li -
na, któ ry do ko na" na tych te re nach
czy stek et nicz nych – mnó stwo miesz -
ka j% cych tam Po la ków wy mor do wa -
no, in nych wy wie zio no na wschód
ZSRR. Gdy dzi$ spo ty ka my na szych
ro da ków z Ka zach sta nu lub Sy be rii
al bo oso by pol skie go po cho dze nia
stam t%d, to z du &% do z% praw do po do -
bie' stwa mo &e my przy pu $ci(, &e s%
to po tom ko wie Po la ków wy wie zio -
nych w la tach 30. z Cen tral nej Ukra -
iny. St%d te& nie po win no nas dzi wi(,
&e wie lu Po la ków z Ka zach sta nu to
ukra i' sko j! zycz ni ka to li cy – w Ka -
zach sta nie do dzi$ ist nie j% ca "e wsie,
w któ rych mó wi si! po ukra i' sku,
a ich miesz ka' cy czu j% si! Po la ka mi.
Cen tral na Ukra ina – to jed no, ale je -
$li chce my wy bra( si! na Ukra in!
w po szu ki wa niu pol sko $ci, nie mu -
si my je cha( tak da le ko. Dru gie naj -
wi!k sze sku pi sko Po la ków znaj du je
si! bo wiem tu& przy pol skich gra ni -
cach, w po "o &o nym mi! dzy Lwo wem
a Prze my $lem Re jo nie (po wie cie)
Mo $ci skim.

W sa mych 15-ty si!cz nych Mo $ci -
skach miesz ka co naj mniej 2 ty si% ce
Po la ków, a wi!c nie wie le mniej, ni&

w 800-ty si!cz nym Lwo wie. Przy
czym nie mal ka& dy ma tu al bo pol skie
po cho dze nie, al bo m! &a czy &o -
n! – et nicz ne go Po la ka. Z ko lei
w oko li cy do dzi$ ist nie j% ca "e wio ski,
w któ rych nie mal wszy scy miesz ka' -
cy to Po la cy. Prak tycz nie w ka& dej wsi
obok cer kwi gre ko ka to lic kiej funk cjo -
nu je ko $ció" rzym sko ka to lic ki,
z msza mi od pra wia ny mi po pol sku, co
jak na re alia ukra i' skie jest ewe ne -
men tem. Przy czym nie s% to, jak w in -
nych miej scach na Ukra inie, je dy nie
za pusz czo ne za byt ko we obiek ty, $la -
dy przed wo jen nej prze sz"o $ci, któ ra
daw no mi n! "a. W Re jo nie Mo $ci skim
jest od wrot nie – „pol skie” ko $cio "y
t!t ni% &y ciem, te za byt ko we s% od na -
wia ne, a nie rzad ko – bu do wa ne no we.

Jak twier dz% miesz ka' cy, w cza sie
wiel kich prze sie dle' tu& po II woj -
nie $wia to wej aku rat w Re jo nie Mo -
$ci skim by "o bar dzo spo koj nie i lu -
dzie st%d do Pol ski nie wy je& d&a li.
W od ró& nie niu od Wo "y nia w tych
stro nach nie by "o pol sko -ukra i' -
skich kon flik tów, nie do tar "y tu na -
wet ich echa. Wszyst ko zo sta "o wi!c
po sta re mu. Re jon Mo $ci ski jest
wi!c uni kal nym jak na Ukra in! przy -
k"a dem et nicz nej mo zai ki, w któ rej
tu& obok sie bie miesz ka j% Po la cy
i Ukra i' cy, rzym scy i grec cy ka to li -
cy oraz (rza dziej) pra wo s"aw ni, a tak -
&e co raz cz! $ciej – mie sza ne ro dzi -
ny. Je &e li chce my mie( wi!c ob raz
te go, jak pod wzgl! dem et nicz nym
wy gl% da "y Kre sy przed woj n%, wy -

bierz my si! na wy ciecz k! po oko li -
cach Mo $cisk, po roz ma wiaj my
z miesz ka' ca mi. Uzy ska my wte dy
rze czy wi sty ob raz wspó" cze snej pol -
sko $ci na Ukra inie – bez ide ali zo wa -
nia, sen ty men tów i eg zal ta cji, tak
cz! sto to wa rzy sz% cej dys ku sjom
o pol skiej kul tu rze na Za chod niej
Ukra inie. Zo ba czy my &y wych lu -
dzi i prze ko na my si!, &e re al ny ob -
raz Po la ka na Ukra inie od bie ga
od ste reo ty pu ide al nej, po zba wio nej
wad sta rusz ki, któ ra nic in ne go nie
ro bi, tyl ko wal czy o utrzy ma nie pol -
sko $ci na Kre sach czy ubra nych
w stro je lu do we dzie ci, $pie wa j% cych
ze wschod nim ak cen tem pol skie pa -
trio tycz ne pio sen ki. Zo ba czy my na -
to miast zwy k"ych lu dzi, Po la ków
dla któ rych przy na le& no$( do pol skiej
mniej szo $ci wca le nie jest naj wa& -
niej sz% spra w% w &y ciu, któ rzy jak
ka& dy ma j% swo je za le ty i wa dy,
w tym np. zaj mu j% si! prze my tem pa -
pie ro sów. Ta kie od cza ro wa nie pol -
sko $ci na Ukra inie bar dzo si! wie lu
z nas przy da – cho( kon fron ta cja
z pi!k nym mi tem Kre sów mo &e by(
dla nie któ rych bo le sna.

Mo !ci ska nie tyl ko tran zy tem

Po "o &o ne 15 km od gra ni cy Mo $ci -
ska rzad ko s% ce lem wy jaz dów tu -

ry stycz nych. Nic dziw ne go, na po zór
w tym mia stecz ku nic spe cjal ne go nie
ma. Mo $ci ska i oko li ce nie s% tak
atrak cyj ne, jak cho cia& by nie da le ka
#ó" kiew, nie mó wi%c ju& o Lwo wie
czy Prze my $lu. Miesz ka' cy Mo -
$cisk t"u ma cz%, &e tran zy to we po "o -
&e nie po mi! dzy Prze my $lem a Lwo -
wem od wie ków by "o dla ich mia sta
za rów no prze kle' stwem, jak i b"o go -
s"a wie' stwem. Prze kle' stwem, bo
kon ku ren cja obu wspo mnia nych
miast spra wi "a, &e Mo $ci ska ni gdy
nie sta "y si! wa& nym o$rod kiem
miej skim na mia r! te go& Prze my $la,
mi! dzy in ny mi nie po wsta" tu ra tusz
czy oka za "y ry nek. I b"o go s"a wie' -
stwem, bo po "o &e nie na g"ów nym eu -
ro pej skim szla ku ko mu ni ka cyj nym
(z Eu ro py Za chod niej przez )l%sk,
Kra ków, Lwów do Ki jo wa) da wa "o
i da je mo& li wo $ci, któ rych nie ma j%
in ne, po "o &o ne nie co na ubo czu mia -
stecz ka tej wiel ko $ci.

Przede wszyst kim war to za zna -
czy(, &e Mo $ci ska t!t ni% &y ciem
od wcze sne go ran ku do pó* nej no -
cy. War to wy bra( si! tu na za ku py,
zw"asz cza te raz, gdy ze wzgl! du
na ni ski kurs hryw ny pro duk ty 
spo &yw cze oraz odzie& i obu wie s%
na Ukra inie ba jecz nie ta nie (oczy -Ko!ció" katolicki w Mo!ciskach
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wi !cie z punk tu wi dze nia oso by

za ra bia j" cej w z#o tów kach). A przy

tym – wy so kiej ja ko !ci. Ukra i$ ska

%yw no!& ma w so bie to co!, za czym

t' sk ni my, wspo mi na j"c sma ki dzie -

ci$ stwa. Wci"% o wie le mniej jest tu

„che mii”, pro duk ty s" smacz ne i na -

tu ral ne. War to przy wie(& st"d ta kie

pro duk ty, jak lwow ska ka wa, ke -

czup, ma jo nez, prze two ry owo co we

i wa rzyw ne, s#o dy cze, do bre ukra -

i$ skie pi wo, a tak %e, co cie ka we 

– ta nie i smacz ne owo ce mo rza. Za -

in te re so wa niem Po la ków cie sz" si'
tak %e ta nie i na tu ral ne ukra i$ skie ko -

sme ty ki (np. kre my) i zio #a, o któ -

rych mo% na py ta& w jed nej z licz -

nych tu ap tek. Ale uwa ga – o ile

ko sme ty ki i su ple men ty die ty mo% -
na prze wie(& na w#a sne po trze by

bez wi'k szych ogra ni cze$ (w gra ni -

cach roz s"d ku), to ju% prze wóz le -

ków przez gra ni c' jest !ci !le ogra -

ni czo ny – do jed ne go naj mniej sze go

opa ko wa nia, a i to pod wa run kiem,

%e lek jest nam nie zb'd ny na czas

po dró %y.

Mo !ci ska s" mia stecz kiem, w któ -

rym wie lu po dró% nych za trzy mu je

si' na kil ka dzie si"t mi nut – go dzi -

n', ro bi"c so bie prze rw' w dro dze

do Pol ski lub z Pol ski do Lwo wa.

Kto! – by zro bi& ostat nie ta nie za -

ku py przed prze kro cze niem pol -

skiej gra ni cy, zje!& piz z' w jed nej

z licz nych piz ze rii, wy pi& ka w'
czy po pro stu roz pro sto wa& ko !ci.

In ni – by prze no co wa& tu po d#u giej

po dró %y i prze kro cze niu ukra i$ -

skiej gra ni cy, a przed dal sz" tra s"
np. do Ki jo wa. War to jed nak za trzy -

ma& si' tu nie tyl ko na ka w' czy

na za ku py, ale po spa ce ro wa& po uli -

cach mia stecz ka i zwie dzi& wy j"t -
ko wo licz ne jak na mia sto tej wiel -

ko !ci za byt ki sa kral ne. Jest ich

tu taj kil ka na !cie, a w!ród nich – gre -

ko ka to lic kie cer kwie i rzym sko ka -

to lic kie ko !cio #y (przed jed nym

z nich znaj du je si' po mnik Ja na

Paw #a II). God ny uwa gi jest tak %e
po #o %o ny na obrze %ach mia sta,

przy tra sie wy lo to wej na Lwów, za -

byt ko wy cmen tarz – !wia dec two bo -

ga tej pol sko -ukra i$ skiej hi sto rii

tych ziem.

For ty Twier dzy Prze my!l

N
aj wa% niej sza atrak cja tu ry stycz -

na tych oko lic znaj du je si' jed -

nak nie w sa mych Mo !ci skach, ale

kil ka na !cie ki lo me trów da lej 

– w po #o %o nej tu% przy pol skiej

gra ni cy wsi Po po wi ce. Mo wa o za -

cho wa nych w do brym sta nie for tach

Twier dzy Prze my!l, któ re de cy zj"
wiel kich mo carstw zna la z#y si'
po II woj nie !wia to wej po za pol ski -

mi gra ni ca mi.

Sys tem umo co wa$ for tecz nych

Twier dzy Prze my!l nie bez po wo du

jest uzna wa ny za je den z naj wa% niej -

szych za byt ków mi li tar nych w Eu ro -

pie. By #a to jed na z naj wa% niej -

szych for tec I woj ny !wia to wej, a jej

dwu krot ne, wie lo mie si'cz ne ob l' %e -

nie w istot ny spo sób wp#y n' #o
na prze bieg walk i spo wol ni #o marsz

ro syj skich wojsk na za chód. Oczy wi -

!cie war to zwie dzi& nie tyl ko ukra -

i$ skie, ale przede wszyst kim pol skie

for ty, a tak %e po !wi' ci& przy naj -

mniej je den dzie$ na zwie dza nie

sa me go Prze my !la. Ale prze by wa j"c
w tych oko li cach, nie po win ni !my

omi n"& for tów w ukra i$ skich Po po -

wi cach – wy ciecz ka w te stro ny

na pew no b' dzie ob fi to wa& w nie sa -

mo wi te wra %e nia i na d#u go zo sta nie

w pa mi' ci.

Pa ra dok sal nie, za wy so kie wa lo -

ry tu ry stycz ne ukra i$ skich for tów

mo %e my po dzi' ko wa&... ra dziec kiej

opre syj no !ci. Tak si' bo wiem sk#a -

da, %e for ty znaj du j" si' za le d wie kil -

ka set me trów od pol skiej gra ni cy,

a w cza sach ZSRR stre fa nad gra nicz -

na by #a pil nie strze %o na i za mkni' -
ta dla po stron nych. For ty przez te 

la ta za ro s#y chasz cza mi, a o ich ist -

nie niu nie mal wszy scy za po mnie li.

A% do nie daw na, kie dy gru pa mi #o -

!ni ków hi sto rii z Mo !cisk po sta no -

wi #a je od na le(&, prze trze bi& za ro -

!la – i uczy ni& z for tów atrak cj'
tu ry stycz n".

Po cz"t ko wo ukra i$ scy ak ty wi !ci

ro bi li wszyst ko w#a sny mi r' ka mi,

me to d" „par ty zanc k"”. Pó( niej wraz

z pol ski mi part ne ra mi po wsta# pro -

jekt unij ny, w ra mach któ re go po -

wsta #y ta bli ce in for ma cyj ne, dro go -

wska zy i zna ko wa ny szlak ro we ro wy

spod pie sze go przej !cia gra nicz ne go

Sze hy ni – Me dy ka, przez Po po wi ce,

do Mo !cisk. Do nie daw na w po bli -

%u for tecz ne go la sku od by wa# si' kul -

to wy fe sti wal roc ko wy Fort mi sja,

na któ ry zje% d%a li fa ni do brej za ba -

wy z obu kra jów.

Mo !ci ska i for ty w Po po wi cach le -

%" za le d wie kil ka ki lo me trów od pol -

skiej gra ni cy. Ze )l" ska do je cha&
tam #a two – wy star czy wsi"!& w po -

ci"g do Prze my !la, a na st'p nie spod

dwor ca po je cha& bu sem do po bli skiej

Me dy ki. Gra ni c' prze kra cza my pie -

szo, zaj mu je to kil ka mi nut – i je ste -

!my w Sze hy niach. A st"d co kil ka -

dzie si"t mi nut od je% d%a j" bu sy

do Mo !cisk i rza dziej – do Po po wic.

Mo% na te% w#a snym au tem, mo% na ro -

we rem, mo% na za pla no wa& pie sze

wy ciecz ki z na mio tem. Mo %e wi'c za -

miast all in c lu si ve w Egip cie czy

Tu ne zji, war to w tym ro ku za pla no -

wa& wy ciecz k' w te stro ny?

Ja kub "o gi now – z wy kszta# ce nia

ma gi ster in %y nier to wa ro znaw stwa,

z za wo du i za mi #o wa nia dzien ni karz.

Od 2010 ro ku sta #y wspó# pra cow nik

mie si'cz ni ka „Kra ków”, od 2006

ro ku – pol ski ko re spon dent ki jow -

skie go ty go dni ka „Dzer ka #o Ty% -
nia”. Pro wa dzi por tal www.por teu ro -

pa.eu po !wi' co ny kra jom Eu ro py

)rod ko wej (Ukra ina, S#o wa cja, Cze -

chy, Au stria, Bia #o ru!, W' gry). 

Forty Twierdzy Przemy!l
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Florian "mieja przegl#da „Histori!  literatury hiszpa$skiej”, któr# swemu promotorowi dedykowa%a autorka dr Beata Baczy$ska.
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O ró wie !ni kach i bra ciach m"od -

szych Flo ria na #miei Ma ria Da ni le -

wicz Zie li$ ska na pi sa "a, %e ma j& „po -

wie !cio we nie mal %y cio ry sy”. Za tym

stwier dze niem nie kry je si' jed nak %e
po ry wa j& ca fa bu lar na awan tu ra, ale

dra ma tycz na tre!(.

Pra po cz! tek te go "y cio ry su po prze dza -
j! de cy zje ro dzi ców i wy zna cza j! la -

ta Pol ski Od ro dzo nej. Po dzia# $l! ska
na pol ski i nie miec ki – w wy ni ku ple bi -
scy tu 1921 ro ku – spra wi#, "e Ro za lia
z Ku li gów i Piotr $mie jo wie opu %ci li ro -
dzin n! Opolsz czy zn&, któ ra zna la z#a si&
w gra ni cach Rze szy i osie dli li si& w no -
wej Pol sce. W Ko' czy cach – ad mi ni stra -
cyj nie na le "! cych dzi siaj do Za brza – 22
sierp nia 1925 ro ku uro dzi# im si& syn,
Flo rian. Tu taj po szed# do szko #y po -
wszech nej, pó( niej kon ty nu owa# na uk&
w Tar now skich Gó rach. W Gim na zjum
im. ksi& cia Ja na Opol skie go uko' czy#
dwie kla sy. 

1 wrze %nia 1939 ro ku wy bu ch#a woj na,
któ ra znisz czy #a #ad nie roz wi ja j! c! si& bio -
gra fi&. W 1940 ro ku m#o dy Flo rian zo sta#
wy wie zio ny na ro bo ty przy mu so we
do Rze szy, by# pa rob kiem u bau era w Ma -
klem bur gii. Po kil ku la tach uda #o mu si&
zbiec do Bel gii, gdzie si& ukry wa#. W 1944
ro ku po wkro cze niu 1 Dy wi zji Pan cer nej
gen. Sta ni s#a wa Macz ka za ci! gn!# si&
do pol skie go woj ska. Po woj nie ja ko "o# -
nierz 1 Kor pu su Pol skie go zna laz# si&
w Szko cji. Jak wie lu in nych, zde cy do wa#,
"e po zo sta nie na emi gra cji. W woj sku zda#
ma #! ma tu r&, a w 1947 ro ku z#o "y# pe# -
ny eg za min ma tu ral ny w li ceum hu ma ni -
stycz nym. Ba ka lau re at otrzy ma# w ro -
ku 1950 w Na tio nal Uni ver si ty of Ire land
w Cork. Tu taj stu dio wa# an gli sty k& i hi -
spa ni sty k&. Tak do mkn& #y si& trzy epi zo -
dy trud nej m#o do %ci przy sz#e go po ety
i uczo ne go – ra do sne dzie ci' stwo, wo jen -
na tu #acz ka, pierw sze pi& cio le cie po wo -
jen ne. 

„Po wie %cio wy nie mal "y cio rys”, przy -
wo #aj my raz jesz cze okre %le nie Ma rii
Da ni le wicz Zie li' skiej, to splot wie lu ra -
do %ci i traum, czas – jed no cze %nie – za -
ko rze nie nia w miej scu ro dzin nym i wy -
ko rze nie nia, wie lo j& zycz no %ci, któ ra
z so b! har mo nij nie wspó# ist nie je i z so -
b! wal czy, od na le zie nia szcz& %cia i je go
utra ty. Rzec by mo" na, i" – w ja kim% sen -
sie – wcze sna bio gra fia Flo ria na $miei jest
mo de lo wa dla ca #ej ge ne ra cji eg zu lów pol -
skich, któ rzy w wie ku XX, po dob nie jak
ich bra cia z po przed nie go stu le cia, „uno -
si li oj czy zn& na #ach ma nach stóp” (Zdzi -
s#aw Stro i' ski), by j! za cho wa) dla przy -
sz#ych ge ne ra cji ja ko oj czy zn& du cho w!.
Mo" na by #o, jak ty lu in nych, za tra ci) si&
w po wo jen nej za wie ru sze na ob cej zie mi,
b!d( wy ko rzy sta) szan s&, ja k! da je wrzu -
ce nie w prze strze' in ne go j& zy ka i oby -
cza ju. Flo rian $mie ja pod j!# wal k& o wy -
gra n!.

No wy etap w je go bio gra fii za cz!# si&
wte dy, kie dy do strzeg# go Je rzy Pietr kie -
wicz. Ja ko kie row nik ka te dry li te ra tu ry
pol skiej, w 1950 ro ku za pro si# m#o de go
ba ka #a rza do wspó# pra cy w cha rak te rze

asy sten ta w lon dy' skiej Scho ol of Sla -
vo nic and East Eu ro pe an  Stu dies. Od te -
go mo men tu "y cio rys Flo ria na $miei roz -
sz cze pia si& na dwo je: ucz!c j& zy ka
pol skie go w Uni ver si ty Col le ge Lon don,
sam si& da lej uczy w King’s Col le ge (ma -
gi ste rium z hi spa ni sty ki uzy sku je w 1955
ro ku); po dej mu j!c pierw sze pró by na uko -
we, od kry wa w so bie rów nie" am bi cje li -
te rac kie i na der ak tyw nie w#! cza si&
w kszta# to wa nie m#o de go – pol skie -
go! – "y cia li te rac kie go w emi gra cyj nym
Lon dy nie. Sta je si& li te ra tu ro znaw c!
z za wo du i li te ra tem z po wo #a nia. Przez
na st&p ne dzie si& cio le cia b& dzie #! czy#
obie pa sje, do da j!c do te go trze ci!, na -
tu ral n! dla fi lo lo ga za gra nicz ne go  – t#u -
ma cza li te ra tu ry. 

Dok to rat z hisz pa' skiej li te ra tu ry ba ro -
ko wej Flo rian $mie ja uzy ska# w 1962 ro -
ku u Ale xan dra A. Par ke ra, pi sz!c o ro li
Alon sa de Le de smy w kszta# to wa niu po -
ety ki kon cep ty zmu. Ja ko li te ra tu ro znaw -
ca pra co wa# w Uni ver si ty of Not thin gam
(1963-1969), a po wy je( dzie do Ka na -
dy – w Uni ver si ty of We stern On ta rio
(1969-1991), gdzie kie ro wa# hisz pa' sk!
sek cj! De part ment of Mo dern Lan gu ages
and Li te ra tu re. W tym cza sie ugrun to wa#

swo je ba da nia nad hisz pa' skim Z#o tym
Wie kiem, pi sz!c wi&k szo%) swo ich prac
na uko wych, a tak "e wy da j!c kry tycz nie
sztu ki Agu sti na  Mo re ty czy Mi gu ela de
Ce rvan te sa y Sa ave dry. Za sad ni czo jed -
nak naj bar dziej in te re so wa #y Pro fe so ra
w tym cza sie (a i pó( niej) li te rac kie
zwi!z ki mi& dzy Pol sk! i Hisz pa ni!. Pi sa#
o po do bie' stwach teo rii kon cep tu je zu itów
Bal ta sa ra Gra ciána y Mo ra le sa i Ma cie -
ja Ka zi mie rza Sar biew skie go, o #a ci' skim
prze k#a dzie dzie #a %w. Ja na od Krzy "a
przez kar me li t& An drze ja Brze chw&,
o imi ta cji/prze k#a dzie ro man su Ju ana de
Flo re sa Hi sto ria de Gri sel y Mi ra bel la,
opu bli ko wa ne go w 1578 ro ku przez Bar -
to sza Pa proc kie go, a tak "e o przy pi sy wa -
nej Agu sti no wi Mo re cie ko me dii An te s

mo ri r qu e pa car (San Ca si mi ro), po %wi& -
co nej %w. Ka zi mie rzo wi Ja giel lo' czy ko -
wi, kró le wi czo wi. Naj bar dziej zna ne s!
jed nak pra ce Flo ria na $miei po %wi& co ne
ada pta cjom i prze k#a dom, a tak "e wy sta -
wie niom te atru hisz pa' skie go w Pol sce.
Szcze gól nie cen ne s! zw#asz cza kwe ren -
dy po %wi& co ne re cep cji Pe dra Cal de ro na
de la Bar ca i je go obec no %ci w pol skiej
%wia do mo %ci li te rac kiej (m.in. w re la cji El

prin ci pe  con stan te  do Ksi! cia Nie z"o me -

go Ju liu sza S#o wac kie go).
Po win no%) fi lo lo gicz n! ro zu mie Flo -

rian $mie ja w ka te go riach wy mia ny kul -
tu ro wej, kom pa ra ty stycz nie. Li te ra tu ra
jest dla nie go tym, co „rze czy wi ste
i mo" li we”, by od wo #a) si& do ty tu #u wro -
c#aw skich roz mów z Mar ci nem Kur -
kiem i Ju sty n! Ziar kow sk!. Aza tem: tym,

co ist nie je w twar dym fak cie li te rac kim
i kul tu ro wym, i w wy obra "e niu. Kom pa -
ra ty sty ka jest w#a %nie „zbli "e niem” kul -
tur po przez kon takt oso bi sty lub s#ow ny.
Ta kiej kom pa ra ty sty ce po %wi& ci# au tor
Pó# nych no ta cji dwa to my swo ich szki -
ców i przy pi sków bio gra ficz nych, wy da -
nych na k#a dem Bi blio te ki $l! skiej w Ka -
to wi cach – Zbli $e nia i kon tak ty (2003)
oraz Zbli $e nia i kon tak ty raz jesz cze

(2007). „Zbli "a nie” jest tu taj „przy bli "a -
niem”, z jed nej stro ny przez „esej -epi ta -
fium” (ter min Jó ze fa Buj now skie go),
z dru giej na to miast przez dzie le nie si&
w#a sn! umie j&t no %ci! #! cze nia do %wiad -
cze'. W tym dru gim zna cze niu mó wi my
o sztu ce prze k#a du li te rac kie go.

Przy po mnij my za tem, "e Flo rian $mie -
ja przy swo i# pol skiej kul tu rze ró" ne utwo -
ry, m.in. far s& Fe de ri co Gar cii Lor ki Prze -

dziw na szew co wa (1955, 1967-1968),
pro z& po etyc k! Ju ana Ra mo na Ji menéza
Sre bro% i ja (1961, 1984, 1997), po wie %ci
Por tu gal czy ka José Ma rii Fer re iry de Ca -
stro Mi sja (1972), Mek sy ka ni na Ma ria no -
Azu li  Gniew (1973), Hisz pa na Lu isa
Martína -San to sa Czas mil cze nia (1978),
czy te" Pa pie ro we kwia ty (1990), s#yn ny
dra mat Ego na Wolf fa, lau re ata ubie g#o -
rocz nej Pre mio Na cio nal de Ar tes de la Re -
pre sen ta ción y Au dio vi su ales de Chi le.
T#u ma czy# tak "e li ry k& hisz pa' sk! i hi spa -
no ame ry ka' sk!, do%) wspo mnie) tyl ko ta -
kich gi gan tów po ezji, jak: Fe de ri co
García Lor ca, Mi gu el de Una mu no, Ra -
fa el Al ber ti, Pa blo Ne ru da czy Jor ge Lu -
is Bor ges. Jest au to rem to mu prze k#a dów
Po ezje arab sko -an da lu zyj skie (1988, 1993)
i Le gend i li stów li te rac kich Gu sta va
Adol fa Bécqu era (2000). W#o si mó wi!:
„tra dut to re  tra dit to re”, t#u macz jest zdraj -
c!. Po wiedz my jed nak "e, "e w wy pad ku
Flo ria na $miei jest to twór cza zdra da, al -
bo wiem swój czas uczo ne go po %wi& ca
przy swo je niu dzie# ob cych, któ re pol ski
czy tel nik móg# by po mi n!) w swo ich lek -
tu rach. Twór cza zdra da jest wi&c zbli "e -
niem, wy mia n!, kom pa ra ty sty k! prze nie -
sio n! na in ny po ziom uczest nic twa
w kul tu rze. 

Hi spa ni sta i t#u macz ce nio ne przez sie -
bie dzie #a za ko twi cza w j& zy ku pol skim
ja ko zna ki wspól ne go do %wiad cze nia
lek tu ro we go. Ale Flo rian $mie ja jest
przede wszyst kim po et! pol skim, nie by -
wa le wa" nym uczest ni kiem emi gra cyj ne -
go "y cia li te rac kie go, któ ry na po cz!t ku
lat pi&) dzie si! tych XX wie ku i pó( niej
przy czy ni# si& do po wsta nia wa" ne go ru -
chu po etyc kie go, czy te" gru py li te rac kiej
zna nej pod na zw! Kon ty nen ty. Gru pa ta
by #a "y cio ry so wo nie to" sa ma, two rzy li j!
po eci uro dze ni w ró" nych la tach, 1925-
1927 jak $mie ja, Zyg munt *aw ry no wicz,
Mie czy s#aw Pasz kie wicz, Jan Da row ski
czy Bo le s#aw Ta bor ski, w 1932 jak Bog -
dan Czaj kow ski, w 1934 jak Adam Czer -
niaw ski i Je rzy S. Si to, czy w 1938 jak
An drzej Bu sza. Je "e li j! #! czy# bunt
prze ciw star szym po ko le niom na emi gra -
cji, to jed no cze %nie tak "e pra gnie nie
o"y wie nia dys ku sji o li te ra tu rze, w#! cze -
nia jej w szer szy dys kurs o dzie dzic twie
kul tu ral nym Eu ro py Za chod niej. Ja nusz

Hi spa ni sta i t!u macz ce nio ne

przez sie bie dzie !a za ko twi cza w j" -
zy ku pol skim ja ko zna ki wspól ne -

go do #wiad cze nia lek tu ro we go.



18

Ar tur Ih na to wicz tak to wy ra !a": „my wi -

dzi my kul tu r# pol sk$ przez oczy kul tu -

ry za chod nio eu ro pej skiej, w prze ci wie% -
stwie do star sze go po ko le nia, któ re

wi dzia "o kul tu r# za chod ni$ przez oczy

kul tu ry pol skiej”. S"o wa te zna ko mi cie

przy sta j$ do Flo ria na &miei. Je !e li jed nak

co' wy ra( nie od ró! nia go od mer ku riu -

szow ców, to – przede wszyst kim – wi dze -

nie kul tu ry ro dzi mej w kon tek 'cie trwa -

"o 'ci i zmia ny. Jest wi#c au tor

Po wi k!a nych "cie #ek zwo len ni kiem m$ -
drej no wo 'ci, któ ra opie ra si# na zna jo -

mo 'ci i ro zu mie niu re gu" li te ra tu ry. Bunt

nie dla sa me go bun tu, ale w imi# war to -

'ci; i nie tyl ko wy "$cz nie li te rac kich, ale

war to 'ci sub  spe cie  aeter ni ta tis; z po sza -

no wa niem god no 'ci oso by, z pró b$ zro -

zu mie nia je go miej sca w kul tu rze. 

O
kres re da go wa nia przez Flo ria na

&mie j# „)y cia Aka de mic kie go”,

„Mer ku riu sza Pol skie go” i „Kon ty nen tów”

(1951-1953, 1957-1958, 1962-1964) jest

do brze opi sa ny w hi sto rycz no li te rac kim

dys kur sie emi gra cyj nym. Je !e li war to

wzbo ga ci* go o je den punkt do dat ko wy,

do t$d mar gi nal nie po dej mo wa ny przez kry -

ty ków i ba da czy, to dla te go, i! by uwy ra( -
ni* je go stra te gi# pi sar sk$. Okre 'la ny mia -

nem „tra dy cjo na li sty” jest on al bo wiem

rzecz ni kiem tej sa mej po sta wy in te lek tu -

al nej i 'wia to po gl$ do wej, ja k$ na emi gra -

cji ju! u jej po cz$t ków re pre zen to wa" Ty -

mon Ter lec ki. By "a to po sta wa

per so na li stycz na, otwar ta na dia log ale tak -

!e twar do trzy ma j$ ca si# za sad. Przy wi$ -
za na do pol sko 'ci – kry tycz na i nie czu "ost -

ko wa, ale tak !e – jak pi sa" Ter lec ki – b# d$ ca

„sprz# giem idei po li tycz nej i re li gij nej”.

Tra dy cjo na lizm Flo ria na &miei wy ra sta st$d
w"a 'nie: z za ak cep to wa nia po li tycz nej re -

gu "y, ja k$ rz$ dzi si# emi gra cja, z przy wi$ -
za nia do war to 'ci chrze 'ci ja% skich ja ko

opo ki dla 'wia to po gl$ du emi gran ta, a tak -

!e do oj czy zny pierw szej, kra ju dzie ci% -
stwa. Za ob ser wo wa* to mo! na nie tyl ko

w kry ty ce, ale i po ezji Pro fe so ra.

W cza sie lon dy% skim opu bli ko wa" dwa

to mi ki wier szy (1953, 1964), po prze nie -

sie niu si# do Ka na dy re gu lar nie za cz$"
og"a sza* no we zbior ki, po czy na j$c od ro -

ku 1981. Wy da" ich kil ka na 'cie, trwa le

w"$ cza j$c si# w wie lo kul tu ro wy ob raz li -

te rac ki te go kra ju. Wraz z Wa c"a wem Iwa -

niu kiem jest au to rem okre 'le nia „Po lish

Ca na dian Po ets”, co po ka zu je je go wto -

pie nie si# w wie lo j# zycz no'* Ka na dy

przy jed no cze snym za cho wa niu w"a snej

od r#b no 'ci. 

Ma ria Mag da le na Ru diuk na pi sa "a,

!e – obok Zo fii Boh da no wi czo wej – Flo -

rian &mie ja na le !y do twór ców naj bar -

dziej tra dy cyj nych na trzech pla nach jed -

no cze 'nie: j# zy ka, li te ra tu ry, ak sjo lo gii;

„bez wdzie wa nia cier pi#t ni czych szat,

bu du je w Ka na dzie swój dom”. Je !e li tak

jest, to dla te go, !e – jak czy ta my w wier -

szu Spó$ nio na Ar ka – Ka na da jest miej -

scem, „gdzie si# ro dza je i ga tun ki chro -

ni$ / przed ka ta kli zmem za gnie wa nych

mo cy”. „W tym kra ju mo! na ule czy* nie -

uf no'*”, po zby* si# brze mie nia „nie wol -

ni ka ple mien nej hi sto rii”. A to wszyst ko

za spra w$ „wy ro zu mia "e go ge stu wiel -

ko dusz nych”, któ ry „cz# sto przy gar nie

"o tra i bla gie ra”. 

Ja cek +u ka sie wicz za uwa !y": „Po -

ezja dla Flo ria na &miei nie jest za ba w$
ani od kry wa niem fan ta stycz nych 'wia -

tów, wy naj dy wa niem nie zwy k"ych tro -

pów, zde rza niem da le kich sen sów i ob -

ra zów. W ka! dym ra zie nie tym jest

przede wszyst kim. Ra czej – szu ka niem

i jak !e cz# sto od naj dy wa niem traf nych

for mu" dla re flek sji oraz dla uczu* przy -

ja znych lu dziom i pej za !om. Po ezja

utrwa la „sza re wo "a nie” przy cho dz$ ce

z da le ka i sta no wi na nie od po wied(. Ko -

niecz no'* po ezji jest dla% w"a 'nie ko -

niecz no 'ci$ da wa nia ta kich od po wie dzi”. 

I da lej: «Sza re wo "a nie» roz le ga si#
z prze sz"o 'ci i z te ra( niej szo 'ci – za wsze

st$d i stam t$d. Z cza su i z prze strze ni.

Sza re – nie krzy kli we, nie ja skra we, wy -

ra !a j$ ce dra ma tycz n$ zwy k"o'* ludz kie -

go lo su. Po eta nie pa li mo stów, a je 'li, to
sta le je od bu do wu je. Sta j$c wo bec cze -

go' no we go: no wych lu dzi, pej za !y,

rze czy, sy tu acji, przyj mu je je do pa mi# -
ci. Na da je im sens w kon fron ta cji z pa -

mi# ci$, ale nie z by le ja k$, cha otycz n$.
Pa mi#* d$ !y w tej po ezji do prze kszta" -
ce nia si# w au to bio gra fi# upo rz$d ko wa -

n$ i uwar to 'cio wa n$”.

W to mie stu diów i szki ców po 'wi# co -

nych li te rac kiej i trans la tor skiej twór czo -

'ci Flo ria na &miei mó wio no o „pa ra bo -

lach pa mi# ci”. „Pa ra bo le” k"a d$ na cisk

na uni wer sal no'* prawd, za war tych w pa -

mi# ci, ta za' – pi sa" Woj ciech Li g# -
za – „wi$ !e si# z pro ble ma ty k$ to! sa mo -

'ci b# d$ cej splo tem po wro tów do 'l$ skiej

ma "ej oj czy zny i do 'wiad cze%, któ ry mi

ob da rzy" po et# kraj osie dle nia. Pa mi#*
two rzy ze spó" war to 'ci oraz po win no 'ci

wo bec sa me go sie bie, ka !e wy so ko sza -

co wa* spo tka nia z in ny mi lud( mi, po zwa -

la do ce ni* ro l# prze mi ja j$ cych chwil,

ale rów nie! po rz$d ku je cha os prze !y tych

zda rze% oraz do star cza na uk na przy sz"o'*.
Jed nost ko we za so by do 'wiad cze nia kon -

fron to wa ne s$ tu taj z pa mi# ci$ kul tu ry”.

Dzi siaj chcia "o by si# po wtó rzy* te s"o -

wa i rzec jesz cze do bit niej, !e dzie je si#
tak w ca "ej twór czo 'ci Flo ria na &miei.

Na uko wa, kry tycz na czy po etyc ka – jest

ona „od bu do wy wa niem mo stów” mi# dzy

'wia tem, któ ry mi n$" i tym, któ ry jest;

mi# dzy prze sz"o 'ci$ za pi sa n$ w tek -

stach, a t$, któ ra w tekst si# prze obra !a
na na szych oczach. Mo sty pa mi# ci s$
gwa ran tem spój no 'ci 'wia ta, je go na szej,

ko niecz nej w nim obec no 'ci. 

!

Tra dy cjo na lizm Flo ria na !miei
wy ra sta st"d w#a $nie: z za ak cep -
to wa nia po li tycz nej re gu #y, ja k"
rz" dzi si% emi gra cja, z przy wi" za -
nia do war to $ci chrze $ci ja& skich
ja ko opo ki dla $wia to po gl" du
emi gran ta, a tak 'e do oj czy zny
pierw szej, kra ju dzie ci& stwa.

ma ja w Au li Le opol dy% skiej

Uni wer sy te tu Wro c"aw skie go

Flo rian &mie ja, wy bit ny hi -

spa ni sta, pro fe sor uni wer sy te tów an -

giel skich i ka na dyj skich, po przej 'ciu

na eme ry tu r# go 'cin nie wy k"a da j$ cy

tak !e na pol skich uczel niach, w tym 

– na wro c"aw skiej ro ma ni sty ce i po lo ni -

sty ce, t"u macz, pi sarz, po eta i pu bli cy sta,

otrzy ma" od na szej uczel ni naj wy! sz$
god no'* – dok to ra ho no ris cau sa.

Uro dzi" si# w ro ku 1925 w Ko% czy -

cach, dzi' na le !$ cych do Za brza, ale je -

go ko rze nie ro do we to Sio" ko wi ce

na Opolsz czy( nie. Do szkó" ucz#sz cza"
w mo ich ro dzin nych Tar now skich Gó -

rach (by* mo !e mia" z nim lek cje w *wi -

cze niów ce mój 'p. Oj ciec – ucze% Se mi -

na rium Na uczy ciel skie go). Za wie ru cha

wo jen na prze rwa "a t# edu ka cj#, a lo sy

rzu ci "y Flo ria na &mie j# na Za chód,

z któ re go – po za oka zjo nal ny mi wi zy -

ta mi – ju! ni gdy nie mia" po wró ci*.
Kie dy w przed dzie% uro czy sto 'ci opo -

wia da "em wro c"aw skim stu den tom

ro ma ni sty ki o swo ich re la cjach z Pro fe -

so rem, nie omiesz ka "em ich po in for mo -

wa*, !e oby dwaj wraz z Ja nem Co fa" k$
i Ja nem Go czo "em two rzy my kwar tet

wier nych ki bi ców Ru chu Cho rzów, któ -

6
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Autor felietonu z prof. Florianem !miej"

rzy do s!ow nie w pa r" se kund po za ko# -
cze niu ka$ de go me czu nie bie skich mej -
lu j% do sie bie na wza jem – al bo w sta nie
eu fo rii po zwy ci" stwie, al bo z!o rze cz%c
na „pie ro# skich dzia dów” po prze gra nej.

Czy tel ni kom „&l% ska” na to miast wy -
znam, $e prof. &mie ja o „&l% skiej oj czy' -
nie pol sz czy' nie” bez prze rwy ze mn%
roz ma wia, $e przy czy ni! si" do po ru sze -
nia w tej ru bry ce wie lu cie ka wych te ma -
tów. Ostat nio na przy k!ad – na kan wie
mo ich spo strze $e# do ty cz% cych brzmie -
nio wych sub sty tu tów wy ra zów ucho -
dz% cych za wul gar ne czy b" d% cych prze -
kle# stwa mi (ty pu fa ro na, wy pio #u ny 
– za miast pie ro na, wy pio ru ny) – przy wo -
!a! bar dzo kie dy( cz" ste w gwa rach (l% -
skich, a dzi( co raz rzad sze for my sa gi, sa -
go, sa gocz – zna cz% ce ty le, co „na gi, na go,
na gus, go las”: „Niy !a' mi ta ki sa gi, id'
sie !o blyc”, „Ni mo $esz i() sa gi, bo
zim no”, „Niy ga# ba cie tak sa go !a zi)
po pla cu?”, „Je ji dziec ka sa go lo ta !y”,
„W tym fil mie ja kie( ba by ta# co wa !y sa -
go (po sa gu)”, „Przi tym stow ku ja ki si sa -
go cze le $óm” (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. 221). Oczy wi (cie, z dzi -
siej sze go punk tu wi dze nia to za mie nia -
nie „n” na „s” w s!o wach na gi, na go,
na gus mo $e si" wy da wa) i (miesz ne, i na -
wet swo i(cie pru de ryj ne, ale z dru giej stro -
ny (wiad czy o oby cza jo wym mak sy -
ma li zmie daw nych spo !ecz no (ci,
o czy sto (ci w naj lep szym te go s!o wa zna -
cze niu. Ja ko( to si" w ka$ dym ra zie do -
pe! nia...

Bar dzo lu bi" imi" Flo rian i $al mi, $e
jest te raz bar dzo rzad kie. Po cho dzi ono
z !a ci# skie go Flo ria nus, któ re jest for m%
pa tro ni micz n% (odoj cow sk%) od !a ci# skie -
go imie nia Flo rus. Zna cze nie te go ostat -
nie go zwi% za ne jest z !a ci# skim s!o -
wem flo rus „kwit n% cy”, a prze no (nie
„l(ni% cy, wspa nia !y” oraz z cza sow ni kiem
flo reo „kwit n%)”, me ta fo rycz nie „by)
w roz kwi cie, w pe! ni si!, w po wa $a niu”.
Oczy wi sty jest zwi% zek tych po sta ci
z !a ci# skim rze czow ni kiem flos, flo ris
„kwiat” oraz Flo r" – „rzym sk% bo gi ni%
kwia tów” i flo r" – „ogó !em ro (lin wy st" -
pu j% cych na okre (lo nym ob sza rze,
w okre (lo nym cza sie geo lo gicz nym,
a tak $e w okre (lo nym (ro do wi sku eko -
lo gicz nym”. War to do po wie dzie), $e
by) mo $e na wi% zu j%c do me ta fo rycz ne -
go zna cze nia „kwit nie nia, by cia w roz -
kwi cie”, na si przod ko wie stwo rzy li
imien ny wa riant Flo ria na – Flo ry ja na
z pierw sze go za pi su z ro ku 1212, a mia -
no wi cie po sta) Two rzy jan, za no to wa n%
w 'ró d!ach XIV -wiecz nych. Znik n" !a ona
jed nak szyb ko jesz cze w (re dnio wie czu.

Przy pa tru j%c si" z ko lei ta kim na zwi -
skom, jak !mie ja, Le ja, Sto ja now ski czy
Bo ja now ski, na le $y so bie u(wia do mi),
$e bez oko licz ni ki cza sow ni ków $mia%
si&, la%, sta%, ba% si&, z któ ry mi te na -
zwi ska s% ety mo lo gicz nie zwi% za ne, to
re zul tat (ci% gni" cia pier wot nych form
$mie ja% si&, le ja%, sto ja%, bo ja% si&.

Na zwi sko !mie ja – tak jak Ni cie ja,
Kre ja, Sze ja, Ma te ja oraz imio na Ma ja,

Florian &mieja
Ka ja – wy wo !u je kon tro wer sje or to gra -
ficz ne. Re gu !a jest jed no znacz na: ma j%
te wszyst kie for my przyj mo wa) ta ki gra -
ficz ny kszta!t jak ich struk tu ral ne od po -
wied ni ki b" d% ce na zwa mi po spo li ty -
mi, wi"c sko ro knie ja – kniei, za wie ja 
– za wiei, to i !mie ja – !miei, Ni cie -
ja – Ni ciei, Kre ja – Krei, Sze ja – Szei,
Ma te ja – Ma tei, Ma ja – Mai, Ka -
ja – Kai.

Bun tu j% si" prze ciw ko tej za sa dzie
u$yt kow ni cy pol sz czy zny (wie lu uczest -
ni ków wro c!aw skiej uro czy sto (ci by !o
prze ko na nych, ze po pe! ni li (my b!%d
or to gra ficz ny, pi sz%c na za pro sze niu
„&miei”!), bun tu je si" i Pro fe sor &mie -
ja. Ja, nie mo g%c nie prze strze ga) obo -
wi% zu j% ce go prze pi su or to gra ficz ne go,
od lat wy ta czam prze ciw ko nie mu me -
ry to rycz ne ar gu men ty. Je (li wol no nam

two rzy) od po wia da j% cy wy mo wie gra -
ficz ny ci%g Azji, pen sji, lek cji, sta cji, dla -
cze go nie mo$ na by do pu (ci) sze re gu
z po !% cze niem „ji” w wy ra zach ty pu
knie ja, za wie ja, !mie ja, Sze ja? – za da -
j" pierw sze py ta nie. To obo wi% zu j% ce
kniei czy !miei – z „i” na ko# cu – jest
nie tyl ko w kon flik cie z na tu ral n% wy -
mo w% „knie ji”, „&mie ji”, ale i z gra ni -
ca mi mor fo lo gicz ny mi tych form. Prze -
cie$ tak jak w for mach lek cji czy pen sji
tzw. te ma ta mi flek syj ny mi s% cz!o ny
lekcj -, pensj -, a ko# ców k% –i, tak sa mo
w przy pad kach za le$ nych wy ra zów ty -
pu knie ja, !mie ja te ma ta mi flek syj ny -
mi s% cz!o ny kniej -, !miej -, a ko# ców -
k% i!!! Dla cze go nie po zwa la si" nam
te go od da) w pi (mie? – za da j" od lat py -
ta nie dru gie.

!

JAN MIODEK
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Fotografia z oderwanym brzegiem

(Album Rodzinny)

Tu jest tamten dzie!
stara grusza niski dom pod bluszczem

w s"onecznych plamach dr#$ p"atki tynku

chudy pies drzemie

na rozgrzanym piachu Cisza

Babka Emilia

w kwiecistej sukience %wiat"o
na jej szczup"ej twarzy ufny blask

starego motocykla

On

ich lekkie przytulone cia"a przedarte

tu# za szczepionymi d"o!mi

Powiewaj$ca chusteczka ci$gnie si& bia"$
papierow$ szram$

Ma"y palec nie wiadomo czyj

tkwi samotnie pomi&dzy podwórkiem a pustk$
I wszystko czarno-bia"e i kaczki i chlewik tylko

spomi&dzy szwów marynarki wy"azi co' szarego

Naddart$ ziemi& "atwo odgi$( od stóp

Strz&pki nieba stercz$ ledwo ponad g"ow$
I tu si& wszystko ko!czy

brukowana uliczka niespodzianie skr&ca 

poza kraw&d)  #ycia i 

dalej ju# tylko k"aczki czarnego kartonu

brudna grudka kleju

i niema data 1943

Wyblak"y rok 'mierci w'ród

cyfr i liter

To wszystko co mog& opisa(
to znaczy zapomnie(

Ry
s. 
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W s!o"cu

autorowi Wiecznego "ycia                                                                                                                                                  

Po deszczu

kiedy gleba nasi$knie i w'ród gnij$cych li'ci

wyrosn$ nowe trawy 

przyjdzie czas #uków i larw

Zew"ok wiewiórki

wczoraj pachn$cy #yciem

zasiedli"y b"&kitnoskrzyd"e muchy i kr&pe chrz$szcze

Necrophorus vespilloides o czarno#ó"tych cia"ach

i silnych odnó#ach

Pracowite bezpiecze!stwo 'mierci

w pe"nym s"o!cu

Kiedy piekli'my w ogrodzie

cukinie i czerwonawe kawa"ki mi&sa
telefon ze Durham

Kto' kto mia" wróci(
kto mia" przyjecha( i przywie)( mi ksi$#k&
o hodowli pszczó"
i sadzonki trzmieliny

umar"

jestem cia#em przez które w$druje czerw
jestem bia#ym jeleniem pod wysokim lasem
jestem rosomakiem pod os#on% wzgórz

usi$d)

Na stole ser, ose"ka mas"a, konfitura z wi'ni

Z koszyczka 

unosi si& jasne 'wiat"o
'wie#o upieczonych rogalików

idzie wiatr
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!

MARIA!
KORUSIEWICZ

Wieczorem u podnó!a góry

My!l" o zimie

Z gór !cieka grz#ska wilgo$
W butwiej#cych trawach

kwitn# zielone blaszki ostrokrzewu

Siedzimy na tarasie peleryny swetry

%ó&te kubki dymi# wi!niow# herbat#
Nasza obecno!$ dr'y
mi"kko niczym p&omie( pó)no zapalonej !wiecy

Zmursza&a &ód) powietrza niesie

nasze popl#tane g&osy mój kaszel odleg&e
beczenie owiec

to tu biegnie granica czasu

i nie istnieje ju' nic

z tego co by&o

Nie pami"tam

jak Jonasz syn Amittaja

wsiada& na okr"t jak Guillaume de Machaud

pisa& swój poemat o d'umie Cimabue malowa& ochr#
p&aszcz Madonny jak uroczy!cie zatwierdzano plany

Babilonu Carmine czy Nowego Jorku spisywano

imiona rzeczy nak&adano p"ta wodom pustyniom i mowom

Rzeczy pierwsze odesz&y
Tak jak obiecano

Rzeczy pierwsze znikn"&y w male(kich

plastelinowych garnuszkach które ju' w dzieci(stwie

lepi& mój przyjaciel Piotr – Wielki Metawerysta

i teraz 

!wiat jest znowu nowy i nienazwany

Tuli mnie jak wielki paruj#cy ob&ok

w dolinie u stóp góry

Tutaj

siedzimy na tarasie tata nalewa herbat"
Ania skacze Agnieszka brudn# &apk# rozkruszy&a ciasto

z nieba

grz#sk# !cie'k# schodzi babka

Wielkie sinawe wiadra dzwoni#
dzwoni#

i tak ju' b"dzie zawsze

tego wieczoru

Ry
s. 
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Ma ria Ko ru sie wicz – po et ka, t&u macz ka li te ra tu ry an glo j" zycz nej, ar ty sta

pla styk. Ad iunkt w Ka te drze An gli sty ki Aka de mii Tech nicz no -Hu ma ni stycz -

nej w Biel sku -Bia &ej. Jest au tor k# trzech to mi ków po ezji, licz nych t&u ma cze(
po ezji an glo j" zycz nej (m.in. An ne Se xton, Sy lvia Plath, Le onard Co hen, 

e. e. cum mings, Ro bert Hass) oraz pu bli ka cji na uko wych z za kre su kul tu ry

ja po( skiej, teo rii kul tu ry, teo rii li te ra tu ry oraz es te ty ki. 
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Skradziona

kolekcja
WITOLD

TURANT

Autoportret Wojciecha Kossaka, olej, 1924
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Noc z 29 na 30 czerw ca
1993 ro ku by !a nie zwy kle
pe cho wa dla Mu zeum Zo fii Kos sak
w Gór kach Wiel kich. To w!a "nie
wte dy do ko na no w!a ma nia
do mu zeum i skra dzio no trzy na "cie
eks po na tów o ró# nej war to "ci
ryn ko wej. Jed nak dla ma !e go
mu zeum by !y to przed mio ty
bar dzo cen ne.
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G
ó rec ka pla ców ka pre zen tu je eks-

po na ty zwi! za ne z "y ciem i twór-

czo #ci! pi sar ki, któ ra po po wro cie

z emi gra cji "y $a bar dzo skrom nie, za-

miesz ku j!c w dom ku ogrod ni ka

na skra ju par ku oka la j! ce go ru iny

daw ne go dwo ru. W zbio rach znaj du-

j! si% g$ów nie me ble, ksi% go zbiór

i do ku men ty oraz nie wiel ka ko lek cja

dzie$ sztu ki au tor stwa dziad ka pi sar ki,

Ju liu sza Kos sa ka, stry ja Woj cie cha

oraz in nych cz$on ków tej uta len to wa-

nej ro dzi ny, a tak "e za przy ja& nio nych

ar ty stów, jak Cze s$aw Ku ry at to. Owej

fe ral nej no cy w#ród zra bo wa nych eks-

po na tów zna la z$ si% wi ze ru nek ko'-
skie go $ba p%dz la Ju liu sza, b% d! cy

ko pi! dzie $a jed ne go z fran cu skich ar-

ty stów. Ob raz po wsta$ w pa ry skim

Luw rze, w cza sach gdy Kos sak wpra-

wia$ si% w tech ni kach przed sta wie' ko -

ni, za nim osi! gn!$ w tej dzie dzi nie mi -

strzo stwo. By $y tak "e wa chla rze, w tym

ów s$yn ny przed sta wia j! cy kon cert

Jan kie la z „Pa na Ta de usza”, na któ rym,

po mi mo mi nia tu ro wych roz mia rów,

mo" na roz po zna( fi zjo no mie cz$on ków

ro dzi ny i przy ja ció$ ar ty sty. Po pro stu

cac ko. )u pem ra bu siów pad$ tak "e au-

to por tret Woj cie cha Kos sa ka w stro ju

do kon nej jaz dy. Po wia do mio no po li-

cj% i roz po cz% to mo ni to ro wa nie do mów

au kcyj nych oraz in nych miejsc, w któ-

rych do ko nu je si% ob rót dzie $a mi sztu-

ki. Na efekt trze ba by $o cze ka( do#(
d$u go.

T
a ka jest spe cy fi ka han dlu dzie $a-

mi sztu ki, "e te skra dzio ne pr% dzej

czy pó& niej gdzie# wy p$y wa j!. Nie ste-

ty, ra czej pó& niej – stwier dza kie row-

nik mu zeum, Do mi nik Du biel. – Je #li
za raz po kra dzie "y tra fia j! do pry wat-

ne go zbio ru, trze ba cze ka(, a" ko lek-

cjo ner zde cy du je si% na ich po zby cie.

To cza sem trwa ca $y mi la ta mi. Nie za-

le" nie od dzia $a' po li cji nie mal na za-

jutrz po kra dzie "y za cz% li #my pro wa-

dzi( sze ro k! kam pa ni% in for ma cyj n!,
któ ra trwa do dzi#. Ro ze s$a li #my ulot-

ki ze zdj% cia mi i opi sem skra dzio nych

eks po na tów do wszyst kich pla có wek,

ta kich jak ga le rie, do my au kcyj ne

czy an ty kwa ria ty, do któ rych te przed-

mio ty mo g$y by tra fi(, a tak "e in for mu-

je my wszyst kich zwie dza j! cych.

W wi docz nym miej scu umie #ci li #my

ta bli c% in for ma cyj n! z re pro duk cja mi

i opi sem skra dzio nych eks po na tów.

Pod czas pro mo cji ksi!" ki An ny Szat-

kow skiej „By$ dom” umie #ci li #my

w niej wk$ad k% z li st! za gi nio nych

dzie$. I to za cz% $o przy no si( efek ty. Ja -

ko pierw szy „wy p$y n!$” ob raz Cze s$a-

wa Ku ry at ty, sta $o si% to mniej wi% cej

po ro ku, a na st%p nie, po sie dem na stu

la tach od na laz$ si% ob raz Ju liu sza

Kos sa ka „Ko' osio d$a ny przy "$o bie”.

Zo sta$ wy sta wio ny na sprze da"

w pew nym do mu au kcyj nym. Po nie-

wa" by $a to wpraw ka ma lar ska Ju liu-

sza, ob raz by$ nie pod pi sa ny i nie mia$
du "ej war to #ci ryn ko wej. Wy ce nio no

go na oko $o sie dem set z$o tych. A po-

tem d$u go trwa $a ci sza. Na st%p nie wró-

ci $y do nas wa chla rze Woj cie cha Kos-

sa ka. Szcz% #li wie w tym sa mym ro ku

od na laz$ si% „Drew nia ny ko #ció $ek

w Gro cho wej” au tor stwa Ju liu sza

Kos sa ka. In sty tut Ochro ny Zbio rów

Pu blicz nych pro wa dzi wy kaz dzie$ za-

gi nio nych i skra dzio nych, któ ry do-

st%p ny jest w In ter ne cie. S! dz%, "e po-

mo "e nam to od zy ska( po zo sta $e
eks po na ty – mó wi z na dzie j! Do mi-

nik Du biel.

Jed nak "e wi%k szo#( tych po wro tów

nie na st% pu je tak od ra zu, z uwa gi

na to, "e eks po na ty te sta no wi! do wód

w #ledz twie. Na wet je #li zo sta $y przez

ostat nie go na byw c% za ku pio ne w do-

brej wie rze, po li cja i pro ku ra tu ra

mu sz! usta li( wie le fak tów i oko licz-

no #ci, by do trze( do spraw ców lub

spraw cy kra dzie "y oraz ewen tu al-

nych pa se rów. Po nad to bar dzo cz% sto

oso by u ko' ca te go $a' cusz ka sta j!
przed ko niecz no #ci! po nie sie nia zna-

cz! cej stra ty ma te rial nej. W przy pad-

ku wa chla rzy by $a to kwo ta 40 tys.

z$o tych i spra wa tra fi $a do s! du

(Krzysz tof Mar ci niuk: Kos sak wra ca

do Gó rek, [w:] G$os Zie mi Cie szy'-
skiej, Nr. 25/26.06.2015). Osta tecz nie

dzie $a od zy ska no, ale ko niecz ne pro-

ce du ry praw ne za bra $y spo ro cza su.

Wa chla rze ocze ku j! obec nie na kon-

ser wa cj%. In nym czyn ni kiem opó& nia-

j! cym po wrót do mu ze al nych zbio rów

jest nie rzad ko po wa" ny sto pie' uszko-

dze nia dzie $a. Z$o dzie je, pa se rzy czy

tak "e ko lej ni po sia da cze skra dzio ne-

go przed mio tu nie za wsze zda j! so bie

Dominik Dubiel, dyrektor Muzeum Zofii Kossak.

Anna Fenby-Taylor, wnuczka pisarki.
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spra w! z je go rze czy wi stej war to "ci

oraz nie orien tu j# si! w ja kich wa run-

kach na le $y go prze cho wy wa%, by za-

pew ni% mu trwa &o"%. Tak w&a "nie

rzecz si! przed sta wia w przy pad ku

„Au to por tre tu”. Szcz! "li wie ob raz

tra fi& przed au kcj# do kon ser wa to ra,

któ ry jest tak $e bie g&ym s# do wym

i roz po zna& skra dzio ne dzie &o. Nie

wia do mo ja ki do k&ad nie jest sto pie'
uszko dze nia ob ra zu, za ku pio ne go

na war szaw skim ba za rze, po za tym,

$e zo sta& wy ci! ty z ram. Tak czy ina-

czej, ko niecz ne b! d# ja kie" pra ce

kon ser wa tor skie. Ozna cza to wy d&u-

$e nie ocze ki wa nia na po wrót „Au to-

por tre tu” do Gó rek.

Dla
An ny Fen by -Tay lor, wnucz-

ki Zo fii Kos sak, od zy ska nie

ob ra zu jest nie w#t pli wie ra do snym

wy da rze niem, g&ów nie ze wzgl! dów

emo cjo nal nych. Au to por tret to prze-

de wszyst kim ro dzin na pa mi#t ka, tym

cen niej sza, $e z de dy ka cj# dla jej

pra dziad ka, Ta de usza Kos sa ka, bli(-
nia cze go bra ta ma la rza. Bra ci ce cho-

wa &o nie zwy k&e, na wet jak na bli( nia-

ków, po do bie' stwo. Kie dy Woj ciech

przy je$ d$a& do Gó rek, s&u$ ba nie by -

&a w sta nie od ró$ ni% go spo da rza od go-

"cia, co po wo do wa &o mnó stwo za baw-

nych in cy den tów. Ob raz przed sta wia

Woj cie cha Kos sa ka w stro ju do kon-

nej jaz dy w sty lu an giel skim, w czer-

wo nym sur du cie, w cy lin drze, ze

szpi cru t#, a "ci "lej mó wi#c jest to strój

do po lo wa nia na li sa par for ce. 
– Dla po ko le nia wnu ków Zo fii

Kos sak ten ob raz ma wy j#t ko we

zna cze nie – pod kre "la An na Fen by -

-Tay lor. – Mo$ na po wie dzie%, $e
jest on w szcze gól ny spo sób za pi sa-

ny w na szej pa mi! ci, ja ko cha rak te-

ry stycz ny ak cent do mu, w któ rym

w cza sach dzie ci' stwa sp! dza li "my

wa ka cje. Por tret ten za de dy ko wa ny

mo je mu pra dziad ko wi jest tak $e
zwi# za ny z Gór ka mi, bo wiem de dy-

ka cja jest da to wa na na 1924 rok,

w nie d&u gi czas po osie dle niu si! pra-

dziad ków w Gór kach Wiel kich. Kie-

dy by li "my na wa ka cjach u bab ci,

a zda rzy &o si! nam z&a pa% ja k#" in fek-

cj!, któ ra w ta kiej gro mad ce dzie ci

prze cho dzi &a z jed ne go na dru gie, le-

$e li "my z go r#cz k# na po lo wych

&ó$ kach w ga bi ne cie i mie li "my

przed ocza mi ten w&a "nie au to por tret

stry jecz ne go pra dziad ka. Z uwa gi

na nie co dzien ny strój ro bi& na nas

wiel kie wra $e nie i za pew ne dla te go

tak g&! bo ko wry& si! w na sz# pa mi!%,
sta& si! au ten tycz n# cz! "ci# ro dzin nej

tra dy cji. Cie sz! si! ogrom nie, $e
po ty lu la tach uda &o si! go od zy ska%.
Ten ob raz prze trwa& woj n! naj praw-

do po dob niej dla te go, $e przed woj-

n# zna laz& si! on nie w Gór kach,

a w war szaw skim miesz ka niu bab ci.

Nie wiem, ja ka jest je go war to"% ryn-

ko wa, ale dla nas, wnu ków Zo fii Kos-

sak przed sta wia war to"% ogrom n#.
Na to miast nie po ko j! si! o los tych ob-

ra zów, któ re do tych czas nie po wró-

ci &y, po nie wa$ wi!k szo"% z nich jest

ma lo wa na na pa pie rze. Mi mo to

prze trwa &y dwie woj ny, re wo lu cj!
i woj n! z bol sze wi ka mi oraz dru g#
woj n! "wia to w#. Bab cia pod czas

woj ny z bol sze wi ka mi wpa d&a na zna-

ko mi ty po mys&: wy j! &a te ob ra zy

z ram i pod kle i&a je pod sto &em

w miesz ka niu, w któ rym si! z pra bab-

ci#, prze bra ne za ch&op ki, ukry wa &y.

W"ród tych ob ra zów jest je den szcze-

gól nie cen ny – por tret mo jej pra bab-

ci An ny Kos sa ko wej, ma lo wa ny

przez Woj cie cha, któ ry nie tyl ko do-

sko na le ma lo wa& ko nie, ale by& tak-

$e zna ko mi tym por tre ci st#. By &a by

wiel ka szko da, gdy by któ ry" z tych

ob ra zów uleg& znisz cze niu. Có$ mo$-
na zro bi%? Trze ba cze ka% i mie% na-

dzie j!, $e pr! dzej czy pó( niej od naj-

d# si! w do brym sta nie, lub

przy naj mniej w ta kim, któ ry umo$-
li wi ich od re stau ro wa nie – mó wi

An na Fen by -Tay lor.

Dzi" zbio ry Mu zeum nie s# ju$ tak

&a twym &u pem dla z&o dziei. No wo cze -

sny sys tem za bez pie cze' po ma ga

sku tecz nie chro ni% eks po na ty przed

ama to ra mi &a twe go za rob ku. Nie-

w#t pli wie do ochro ny zbio rów nie tyl-

ko te go mu zeum, ale wszyst kich in-

nych przy czy ni &a by si! zmia na

w ko dek sie kar nym, któ ra uwzgl!d-

nia &a by d&u$ szych ni$ obo wi# zu j# cy

do tych czas okres nie przedaw nia nia si!
te go ty pu prze st!pstw. 

– Do od zy ska nia po zo sta &o jesz cze

sie dem eks po na tów – kon ty nu uje

Do mi nik Du biel. – Wie my, $e mu si-

my by% cier pli wi, je ste "my jed nak

opty mi sta mi. Za k&a da my, $e wie le

z nich znaj du je si! w pry wat nych do-

mach. Jed nak z cza sem tra fi# by% mo -

$e do an ty kwa ria tów czy na tar gi sta-

ro ci i to b! dzie szan sa na ich

od zy ska nie. Wie le z nich za pew ne zo -

sta &o za ku pio nych w do brej wie rze

i od cza su kra dzie $y wie lo krot nie

zmie ni &o w&a "ci cie la. Do tar cie

do spraw cy to za da nie po li cji i pro ku-

ra tu ry. Dla nas naj wa$ niej szy jest

fakt od zy ska nia tych dzie& sztu ki,

b! d# cych cz! "ci# na ro do we go dzie-

dzic twa kul tu ry – prze ko nu je dy rek-

tor mu zeum.

!Wojciech Kossak, Portret Anny z Kisielnickich, !ony Tadeusza Kossaka, olej, 1903
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ROZ DZIA! 3.

Sto j!c na ze wn!trz trzy pi" tro we go bu dyn ku klasz to ru z czer wo nej ce g#y, Ma rvin
wy ci! gn!# no tat nik i na pr"d ce za pi sa# w nim imi" sio stry, k#a d!c obok nie go ha czyk.
„Nie da #o to wie le”, po wie dzia#. „Na wet si" nie za py ta #a, co wy da rzy #o si" na uli cy”.

„Ta ak,” od po wie dzia# Hank i si" gn!# do kie szon ki na pier siach po Che ster fiel -
dy. Wy ci! gn!# pa pie ro sa i pod pa li# go swo j! Zip po.

Ma rvin chwy ci# za pal nicz k" za nim Hank zdo #a# wsa dzi$ j! z po wro tem do kie -
sze ni.

„Co ty ro bisz?” za py ta# Hank.
„Ty wsz" dzie no sisz ze so b! t" gów nia n! na zi stow sk! za pal nicz k"? Zda je si",

%e kr! %y #a ja ka& hi sto ria o tej za pal nicz ce i mar sza# ku po lo wym Krau cie, po dob -
no to dzia #o si" w ostat nim dniu woj ny?”

„Nie, to by #a Ro sjan ka, ru da blon dyn ka w stop niu ka pra la. We pchn! #em jej kom -
plet nie po psu ty ze ga rek PX w za mian za t" w#a &nie Zip po. A te raz od da waj mi j!.”

„Ta ak, te raz pa mi" tam,” po wie dzia# Ma rvin, ba wi!c si" za pal nicz k!. „W Dus -
sel dor fie, te go dnia, jak sko' czy #a si" woj na. Ty mia #e& zie lo ny, a ona no si #a pi -
ko wa ny bru nat ny mun dur jak ko' ska der ka i r"cz nej ro bo ty, pod ku te $wie ka mi wy -
so kie bu ty. S#y sza #em, %e by #a pi"k na.”

„Nie pod nie caj si", Marv.”
„Za #o %" si", %e wzi! #e& co naj lep sze z tej trans ak cji”, po wie dzia# Ma rvin, od da -

j!c Han ko wi za pal nicz k", „Jesz cze jed no zwy ci" stwo tych wspa nia #ych fa ce tów.”
„Dzi" ki, sta ry,” od po wie dzia# Hank po trz! sa j!c g#o w!, „Ale ta za kon ni ca, to do -

pie ro nu mer. Jak by wy j" ta pro sto z ksi!% ki. Zbyt nio si" nie ugi" #a.”
„Ta ak, po rucz nik w&ciek# by si", gdy by &my nie po zna li na wet jej imie nia. Fi lo -

me na? Co to w ogó le za imi"? To zna czy, ja je stem (y dem i nie mam wie le kon -
tak tu z za kon ni ca mi, ale „Fi lo me na” jest jak by %yw cem wy j" ta z ksi!% ki. Dzi wacz -
ne imi". Zna #em pa r" sza lo nych za kon nic, ale one na zy wa #y si" na przy k#ad sio stra
Ma ria Fran cisz ka al bo sio stra Ma ria Prze dmu chaj  – Se -Ucho.”

Hank spoj rza# z u&mie chem na swo je go part ne ra i p#yt ko za ci! gn!# si" pa pie ro -
sem. „Sio stra Ma ria Fi lo me na? Pa mi" tam, kie dy& w ko &cie le s#y sza #em o &wi" tej
Fi lo me nie. Od na le zio no j! we W#o szech, w Ne apo lu, a mo %e w We ne cji, wy ko -
pa no j! z gro bu ja kie& 150 lat te mu. Pew nie to po niej nada no imi" tej za kon ni cy.
Ta Fi lo me na, któ r! wy ko pa no z gro bu, by #a swe go ro dza ju za gad k!. Wszy scy wie -
dzie li, %e by #a dziec kiem, i dzie wi c!. Kto& j! za mor do wa#.”

„Ta ak, nie któ re rze czy si" nie zmie nia j!”, po wie dzia# Ma rvin, „Daj mi po ci! -
gn!$.”

Hank po da# mu swo je go pa pie ro sa. „Tam ci gli nia rze, tam wte dy, ni gdy nie do -
wie dzie li si", kto j! za bi#.”

„Je ste& pe wien, %e nie za bi# jej nikt z na szych, z Chi ca go?” za &mia# si" Ma rvin.

ROZ DZIA! 4.

Na st!p ne go dnia, czwar tek 31 ma ja

By #a ju% pra wie 4.30 ra no, kie dy Hank do tar# do ostat nie go za bu do wa nia, bez po -
&red nio przed sy na go g!. Do strzeg#, %e po nad wierz cho# ka mi drzew, od wschod niej
stro ny, za czy na #o si" roz wid nia$. Pa trzy#, jak le d wie wi docz ny ru mie niec sza ro &ci
wy bi ja si" po nad ciem no &ci. Po tej stro nie za u# ka, gdzie by# klasz tor, od któ re go on
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i Ma rvin roz po cz! li swo je "ledz two, na "rod ku skrzy #o wa nia

ci$ gle jesz cze sta %y trzy po li cyj ne ra dio wo zy, blo ku j$c ruch ulicz -

ny. Ich "wia t%a ko lo ru wi "ni ko %o wa %y w nie prze rwa nym nie -

rów nym ryt mie.

Za uwa #y%, #e fa ce tów z am bu lan su ju# nie by %o. D%u go cze -

ka li na przyj "cie ch%o pa ków z na uko wej fan ta sty ki z ich mi -

kro sko pa mi, ana li za to ra mi farb i kal ku la to ra mi pró# nio wy -

mi, #e by ci mo gli do ko na& do k%ad nych ogl! dzin tru pa

ch%op ca i chod ni ka wo kó% wa liz ki.

Hank uzmy s%o wi% so bie, #e dziec ko i wa liz ka zd$ #y %y pew -

nie do tej po ry zna le'& si! w la bo ra to rium w cen trum mia sta,

gdzie ja ki" pan Cza ro dziej jesz cze raz b! dzie roz k%a da%
dzie cia ka na ka wa% ki, roz bi ja% na jesz cze mniej sze ka wa %ecz -

ki, po to by ar bi tral nie stwier dzi&, #e jest mar twy i jak d%u -

go. Jak by ten ro dzaj in for ma cji móg% w czym" po móc te mu

dziec ku. Gdy by cho cia# ten ro dzaj in for ma cji móg% by& po -

moc ny gli nia rzom.

Hank mia% ju# do sy&. By% zm! czo ny.

Po klasz to rze, on i Ma rvin po dzie li li trzy na "cie dom ków i ka -

mie nic, na le #$ cych do ich cz! "ci od cin ka, na nu me ry pa rzy -

ste i nie pa rzy ste. Sko( czy% ju# swo ich sze"& i ni cze go si! nie

do wie dzia%, z wy j$t kiem po now ne go upew nie nia si! co

do praw dy, któ r$ od kry% ju# wcze "niej i po zna wa% ty si$ ce ra -

zy. Pro stej praw dy, #e "mier& prze ra #a lu dzi, spra wia, #e ro -

bi$ si! ner wo wi, a strasz na "mier& spra wia, #e sta j$ si! na wet

jesz cze bar dziej zde ner wo wa ni. W ci$ gu ostat nich czte rech

go dzin wi dzia% zbyt wie le osób, któ re nie chcia %y wie dzie& ni -

cze go po nad to, co ju# wie dzia %y na te mat te go, co sta %o si!
z bied nym dziec kiem. Wszyst ko, co chcia %y, spro wa dza %o si!
do te go, #e by prze #e gna& si! i zmó wi& mo dli tw!, a po tem scho -

wa& si! a# do cza su, kie dy gli nia rze od naj d$ fa ce ta, któ ry zro -

bi% t! jat k!, t! mo kr$ ro bo t! al bo a# ten fa cet ulot ni si! do in -

nej dziel ni cy, po wiedz my, na po %u dnie od Par ku Hum bold ta,

a mo #e na pó% noc. To nie ma zna cze nia.

Tak sa mo by %o w pa' dzier ni ku, kie dy gli ny pró bo wa %y do -

rwa& fa ce ta, któ ry tor tu ro wa% i za mor do wa% Ro ber ta Pe ter so -

na i bra ci Schu es sle rów. Wszy scy po li cjan ci w mie "cie

prze py ty wa li ka# d$ z osób, któ ra mo g%a by co kol wiek wie dzie&,
ale je dy nym efek tem tych prze s%u cha( by %o, #e nikt o ni czym

nie wie dzia% i ka# dy by% wy stra szo ny. I tak to wy gl$ da %o. Nie

zna le' li go "cia, któ ry za bi% tam tych ch%op ców i praw do po dob -

nie ni gdy go nie od naj d$.
Tej no cy Hank roz ma wia% z kil ku na sto ma oso ba mi i s%u cha%,

co ma j$ do po wie dze nia, i nie by% ju# d%u #ej w sta nie ani roz -

ma wia&, ani s%u cha&. Chcia% pój"& do do mu, po ca %o wa& swo -

j$ #o n!, Ha zel i cór k!, Mar ga ret, na do bra noc i kim n$& si!
na pa r! dni.

Ale wie dzia%, #e nie mo #e, bo wszyst kie go tu taj jesz cze nie

za %a twi li. Za pa li% pa pie ro sa i cze ka% na Ma rvi na, kie dy sko( -
czy swo je sze"& do mów. 

Ci$ gle mie li jesz cze dwa bu dyn ki do spraw dze nia. Trzy na -

sty na tym od cin ku to by %a dwu pi! tro wa ka mie ni ca z nie wi! -
cej ni# pa ro ma – ta k$ mia% przy naj mniej na dzie j! – miesz ka -

nia mi, tu# przed ostat nim bu dyn kiem, sy na go g$, sto j$ c$
na zbie gu ulic. Hank bez po "pie chu moc no za ci$ gn$% si! pa -

pie ro sem, a kie dy ju# nie umia% utrzy ma& d%u #ej w p%u cach

cie p%e go, sza re go dy mu, po zwo li%, #e by ucho dzi% z nich po -

wo li. Po tem, pa trz$c na s$ sied ni bu dy nek, zo ba czy% jak Ma -

rvin pchni! ciem otwie ra fron to we drzwi i scho dzi po ce men -

to wych scho dach. Szed% do"& ci!# ko.

„Masz co"?” za py ta% Hank.

Ma rvin do szed% do ko( ca scho dów i wy szcze rzy% z! by.

„Nie ma ni cze go ta kie go, cze go by nie umia %y wy le czy& ta -

blet ki Al ka -Selt zer i po dwój ny nu me rek z mo j$ s%od k$ la -

lecz k$.”
„Ta ak, to praw da. Sko( czy my t! me li n!, a po tem sko czy -

my zo ba czy& do sy na go gi,” po wie dzia% Hank, ko( cz$c pa pie -

ro sa. Nie wie dzia%, do cze go da %o by si! po rów na& je go smak.

Upu "ci% nie do pa %ek na chod nik i roz dep ta% go. Wie dzia%, co

by te raz po wie dzia %a je go cór ka Mar ga ret. Na zwa %a by go %o -

bu zem i po gro zi %a by mu pal cem. Mia %a ra cj!. Czu% si! jak ostat -

ni "mie&.
„Chod', Hank,” po wie dzia% Ma rvin, „Miej my to ju#

za so b$,” i Hank po d$ #y% za nim po drew nia nych scho dach

pro wa dz$ cych do sze ro kiej we ran dy owe go trzy na ste go bu -

dyn ku.

Ma rvin na ci sn$% kciu kiem dzwo nek, ale nie us%y sze li #ad -

ne go d'wi! ku. Dzwo nek by% praw do po dob nie uszko dzo ny,

wi!c za stu ka li do drzwi i cze ka li. Miesz ka nie na pi! trze by -

%o nie o"wie tlo ne, wi!c Hank wpa try wa% si! w du #e okno miesz -

ka nia na par te rze.

Wid nia% na nim skrom ny na pis „Na uczy ciel j! zy ka an giel -

skie go”, du #e dru ko wa ne li te ry. Za oknem Hank zo ba czy% za -

pa lo n$ lamp k! w kuch ni, w g%! bi miesz ka nia. To by %a ni sko -

wa to wa #a rów ka, mo #e dwu dziest ka pi$t ka, nie da j$ ca wie le

"wia t%a, a je dy nie bla do #ó% t$ po "wia t!, przy któ rej da %o by si!
otwo rzy& pusz k!, ale nie mo# na by %o by prze czy ta&, co jest

na niej na pi sa ne. W te go ro dza ju o"wie tle niu fa cet nie po tra -

fi% by po wie dzie&, czy zja da wie przo wi n! z fa sol k$ He int za,

czy we ge ta ria( skie wa rzy wa Camp bel la.

Po tem Hank zo ba czy% co" w naj bar dziej od da lo nej cz! -
"ci miesz ka nia. Ja ki" cie( z wol na zd$ #a% w stro n! przy -

mglo ne go "wia t%a. Hank nie po tra fi% okre "li&, czy to jest

m!# czy zna, czy ko bie ta. Cie( prze su n$% si! do le d wie roz -

ja "nio nej ciem no "ci po ko ju z przo du miesz ka nia i chwi l!
pó' niej Hank us%y sza% jak kto" pró bu je otwo rzy& za suw -

k! i gme ra klu czem. Ten kto" mia% dia bel nie du #o cza su.

Naj pierw pró bo wa% co" zro bi& z za suw k$, a po tem za bra%
si! do zam ka. Hank za sta na wia% si! dla cze go po pro stu nie

za pa li "wia t%a.

Ma rvin zro bi% lep sz$ rzecz ni# to, #e by sta& i za sta na wia& si!.
„Hej,” krzyk n$% przez szy b!, „je ste "my z po li cji. Za pal pan

"wia t%o i otwórz, na Chry sta.”

Co si! te# i sta %o. Skro ba nie i maj stro wa nie przy zam ku trwa -

%o jesz cze ma %$ chwi l!, wresz cie roz pa li %o si! "wia t%o
nad drzwia mi, od sko czy %a za suw ka i otwo rzy% si! za mek

w drzwiach.

Fa cet, któ ry otwo rzy% drzwi, wy gl$ dem przy po mi na% gno -

ma, czy co" w tym ro dza ju. Po ja wi% si! w s%a bym o"wie tle -

niu przed po ko ju, bro da ty i sta ry, mu sia% mie& sze"& dzie si$t pi!&
lat, a mo #e sie dem dzie si$t. Mia% opa da j$ ce do we wn$trz, wy -

su ni! te do przo du oboj czy ki i zgi! te ple cy.

Gnom lub troll, po my "la% Hank, by& mo #e elf. Co kol wiek

to u dia b%a by %o.

Ale co do jed nej rze czy, do ty cz$ cej wy gl$ du te go el fa, Hank

by% pe wien. Te go, #e spra wia% wra #e nie prze stra szo ne go, bo -

j$ ce go si!, #e po li cjant mo #e ude rzy& go w twarz lub sko pa&,
oplu& go al bo zwy zy wa&. Sta% tak oko %o mi nu ty, nic nie mó -

wi$c, ze skur czo n$ twa rz$, w s%a bym, #ó% tym "wie tle lam py.

To sp%o szy %o Han ka. Ma j$c za so b$ dzie si!& lat w po li cji, nie

cz! sto wi dzia% ko go" tak prze ra #o ne go.

„Tak,” za py ta% gnom afek to wa nym, "piew nym g%o sem.

„Ja je stem de tek tyw Pur cell,” po wie dzia% Hank, „a to jest

mój part ner, de tek tyw Bon da ro wicz. Je ste "my z po li cji

w Chi ca go.”

„Ja na zy wam si! Fisch, Sa mu el Fisch. W czym mo g! by&
po moc ny?”

„Zbie ra my in for ma cje na tej uli cy,” po wie dzia% Ma rvin,

„chce my si! do wie dzie&, czy pan us%y sza% co" lub mo #e zo -

ba czy%, co mo g%o by by nam po móc w zwi$z ku ze zbrod ni$,
ja k$ po pe% nio no dzi" wie czo rem.”

„Pa no wie ofi ce ro wie, nie chc! by "cie po s$ dzi li mnie

o brak sza cun ku, ale pro si% bym o po ka za nie swo ich od znak.

Ta dziel ni ca nie jest ju# ta ka, jak by %a daw niej, przed woj n$.
Le piej dmu cha& na zim ne ni# po tem #a %o wa&.”

Ten sta ru szek by% k%!b kiem ner wów. To by %o wi docz ne. By%
wy stra szo ny, mru ga% ner wo wo ocza mi a po licz ki mia% "ci$ gni! -
te, kie dy pro si% o od zna ki. Hank by% za sko czo ny, #e mia% ty le

od wa gi, #e by to uczy ni&. Ma rvin spoj rza% prze lot nie na Han -

ka, a po tem wy ci$ gn$% swój port fel, zr!cz nie go otwo rzy% i szyb -

ko za mkn$%. Po tem Ma rvin za py ta%, „Czy wy star czy?”

Sta ry cof n$% si! gwa% tow nie. Spra wia% wra #e nie za sko czo ne -

go. Ta kie wra #e nie od niós% Hank. W g%! bo kim cie niu przed po -

ko ju, Fisch za wa ha% si! na se kun d!, jak by chc$c co" po wie dzie&
Ma rvi no wi, mo #e zwró ci& mu uwa g!, ale po tem si! uspo ko i%.
„Tak, dzi! ku j!, ofi ce rze, jest w po rz$d ku,” po wie dzia%.

Hank mia% ju# do"& wy ci$ ga nia le gi ty ma cji, ale zro bi% to tak -

#e. Wy ci$ gn$% od zna k! w kie run ku gno ma i gnom uwa# nie
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j! stu dio wa". Po chy li" swo j! g"o w# tak, $e je go pra we oko nie -
mal do ty ka "o jej brze gu.

„Mój wzrok nie jest ju$ tak do bry jak daw niej. Ale ta od -
zna ka, ona nie wy gl! da jak Gwiaz da Da wi da,” po wie dzia" pod -
no sz!c g"o w#.

Hank tro ch# si# od su n!". „Co pan ma na my %li?”
„Cho dzi o Gwiaz d# Da wi da. Ona ma sze%& pro mie ni.”
„Nie, pro sz# pa na, na sza od zna ka jest pi# cio ra mien n! gwiaz -

d!. Nie sze %cio.”
„Cza sem cho dz# do ki na, ogl! dam we ster ny, kow bo jów i fil -

my z In dia na mi. Sze ry fo wie ma j! od zna ki jak Gwiaz dy Da -
wi da, Tar cze Da wi da. Roz my %lam nad tym. Dla cze go kow -
bo je z ame ry ka' skiej po li cji no sz! Gwiaz d# Da wi da? Mo $e
pan móg" by mi po wie dzie&, ofi ce rze?”

„Nie wiem, co od po wie dzie&. Czy mo gli by %my, ja i mój part -
ner, przej%& do za da nia pa nu pa ru py ta'? Mo $e to by& po moc -
ne w na szym %ledz twie.”

„Tak, z pew no %ci!, oczy wi %cie,” wy mam ro ta" sta ry i po pro -
wa dzi" ich do po ko ju od fron tu. „Pro sz#, usi!d( cie.”

W po ko ju nie by "o wie le me bli. W po bli $u sze ro kie go, du -
$e go okna sta" tap czan w ko lo rze bur gun da, a przed nim nie -
wiel ki sto lik, wzd"u$ któ re go sta "y u"o $o ne w elip s# trzy krze -
s"a o drew nia nych tyl nych opar ciach i pod "o kiet ni kach.

Hank %ci! gn!" ka pe lusz i usiad" na ko' cu tap cza na, w po -
bli $u drzwi. Ma rvin usa do wi" si# na prze ciw swo je go part ne -
ra, na jed nym z drew nia nych krze se", nie %ci! ga j!c ka pe lu -
sza. Hank si# gn!" po lamp k# sto "o w!, sto j! c! w po bli $u
i za pa li" j!, nie py ta j!c sta re go o zgo d#. )ó" te, md"e %wia t"o
lamp ki wy la "o si# na po kój.

Sta ry od su n!" kil ka ksi! $ek, $e by zro bi& miej sce i usiad"
na dru gim ko' cu tap cza na. „Dzi# ku j# za za pa le nie %wia t"a,”
po wie dzia". „Sp# dzam tu taj tak wie le cza su sa mot nie, $e cza -
sem za po mi nam, $e %wia t"a s! nie za pa lo ne.”

Hank okr# ci" ka pe lusz w d"o niach i spoj rza" na Fi scha, któ -
ry sie dz!c tu taj, w tym sa lo nie wy da wa" si# by& mniej spi# -
ty. Twarz ju$ mu nie drga "a, prze sta" te$ ner wo wo mru ga& po -
wie ka mi.

„Czy s"y sza" pan o tym, co si# sta "o nie daw no tu, na ro gu,
w po bli $u klasz to ru?” za py ta" Hank.

Fisch przez chwi l# nic nie mó wi".
Po tem za kasz la" i ski n!" g"o w!. „Tak, mój s! siad z gó ry, pan

Bu jak, opo wie dzia" mi, kie dy wró ci" z pra cy. On pra cu je w po -
bli $u Alei Mi wau kee i Da nen w tam tej szej fa bry ce spr# $yn.”

Ma rvin uzna" t# wia do mo%& za przy dat n!. Wy ci! gn!" swój
nie bie ski no tat nik z kie szon ki na pier siach i za cz!" no to wa&.
Po pa trzy" na Han ka i ski n!" g"o w!.

„O któ rej to by "o go dzi nie?” Hank za py ta" sta re go.
„Nie mo g# mie& pew no %ci, ale my %l#, $e by "o pó( no. Nie

po tra fi "em za sn!&. By "o tak go r! co. Mo g"o to by& ja kie% trzy -
dzie %ci mi nut po pó" no cy, a mo $e wcze %niej.”

„Co ten Bu jak pa nu po wie dzia"?”
„To by "a strasz na wia do mo%&. Po wie dzia", $e na ro gu zna -

le zio no ch"op ca, mar twe go, po &wiar to wa ne go, w wa liz ce.”
„Czy wi dzia" pan co% nie zwy k"e go al bo co% us"y sza" za nim

roz ma wia" z Bu ja kiem?”
„Nie, nie s! dz#,” po wie dzia" Fisch i po tar" gór n! war g#. „Tak,

tej no cy by "o g"o %no, dzie ci krzy cza "y tak strasz nie, ale ka$ dej
no cy jest po dob nie. A dzi siej sza noc by "a nie spo ty ka nie go r! -
ca. Maj i ju$ tak go r! co. Co b# dzie w sierp niu? My %l#, $e na -
praw d# na %wie cie ro bi si# co raz bar dziej go r! co. Nie da "o si#
od dy cha& i bo la "a mnie g"o wa, mia "em mi gre n#. Mu sia "em usi!%&
z zim nym kom pre sem na czo le, a dzie ci nie prze sta wa "y ha "a -
so wa&. To przy pra wi "o mnie o pal pi ta cje. Zmu si "em si# wi#c,
otwo rzy "em drzwi i po wie dzia "em im, $e by si# uci szy "y. Tak zro -
bi "em. Pro si "em ty le ra zy. Pró bo wa "em czy ta& tej no cy, W stro -
n! Swan na Mar ce la Pro usta, ale ch"op cy prze bie ga li ko "o mo -
je go do mu a$ do zbie gu ulic przy Ka li for nii, a po tem przez ca "y
park, obok mo jej sy na go gi. Bie ga li i krzy cze li, jak In dia nie. Pro -
si "em ich. I mó wi "em, ‘Ch"op cy, ch"op cy, pro sz# b!d( cie ci cho,
jest tak go r! co, a ja mu sz# czy ta& mo j! ksi!$ k#.’ Ale oni nie li -
czy li si# ze mn! i da lej bie ga li i krzy cze li. Na wet dziew czy ny.
Ta kie g"o %ne. Nie ob cho dzi "o ich, $e czy tam Mar ce la Pro usta.”

Hank s"u cha" g"o su Fi scha. Wy do by wa j! ce si# z cie nia
w ko' cu tap cza na roz trz# sio ne %piew ne ka den cje po dzia -

"a "y na' uspo ka ja j! co. Hank po czu", jak bar dzo jest zm# -
czo ny. Nie by "o rze czy, któ ra mo g"a by go o$y wi&. Czu" jak
po wie ki ro bi! mu si# co raz ci#$ sze, a od dech co raz wol -
niej szy. Za raz doj dzie do te go, $e po pro si sta re go, $e by
zro bi" mu wi# cej miej sca na tap cza nie, tak by móg" si#
zdrzem n!&.

Przy po mnia" so bie, $e cza sem zda rza "o mu si# co% ta kie -
go, w cza sie woj ny. By" w pie cho cie w Ar de nach i ch"op cy
z plu to nu trz# %li si# ze stra chu, cze ka j!c na Krau tó w1,
na mo ment kie dy b# d! si# mu sieli prze bi ja& przez pier %cie'
brzóz, a on za pa da" w drzem k#. Je go to wa rzy sze my %le li, $e
jest ta ki twar dy, ale to wca le nie by "o to. Rzecz by "a w tym,
$e cza sem ja ka% z"a rzecz by "a z"a po nad po j# cie, a wte dy cia -
"o przej mo wa "o nad wszyst kim kon tro l#, wy "! cza j!c wszyst -
kie przy ci ski od po wie dzial ne za to, $e je ste% prze bu dzo ny, go -
to wy na wszyst ko i w su per for mie.

A co jest t! z"! rze cz! tu taj? Czy ten sta ry )yd i je go l#k?
To pew ne, $e ema no wa" on stra chem, wy sy "a j!c te go ro dza -
ju wi bra cje. Hank czu" to, w ta ki sam spo sób jak jed no z bli( -
ni!t czu je to sa mo, co dru gie z nich, na wet je $e li s! od dzie -
lo ne oce ana mi. Wi#c cze go si# ba" Fisch? Dzie cia ków? Glin?
Z"e go po st#p ku, któ ry mia" na swo im kon cie? *wia do mo %ci,
$e kie dy% kto% to wszyst ko wy kry je i usma $y je go po marsz -
czo ny sta ry ty "ek?

Hank zmu si" swo je oczy do otwar cia i usi "o wa" wpro wa -
dzi& si# po now nie do te go po ko ju, w to prze s"u cha nie.
„O któ rej go dzi nie to by "o?” ode zwa" si#.

Fisch wy da wa" si# by& zmie sza ny tym py ta niem i Hank za -
sta na wia" si#, jak d"u go b"! dzi" my %la mi, przy sy pia j!c. Za cho -
dzi" w g"o w#, czy je go py ta nie o go dzi n# by "o w"a %ci wym py -
ta niem. Czy wcze %niej py ta" o co% jesz cze? Czy Ma rvin za da"
ja kie% py ta nie?

Po tem Fisch prze je cha" chu s tecz k! po czo le i od po wie dzia"
na py ta nie, „Ta bie ga ni na i krzy ki? Och, ca "y wie czór, ofi ce -
rze. Za cz# "o si# za raz po obie dzie i trwa "o pra wie do dzie si! -
tej. Ja nie ro zu miem, dla cze go ro dzi ce nie zwo "u j! ich
do do mu wcze %niej. Cho cia$ by $e by od ro bi li za da nie do mo -
we, po my li na czy nia al bo za j# li si# ja k!% ro bo t!. Czy dzie ci
nie ma j! ju$ te raz $ad nych obo wi!z ków do mo wych?”

„Je stem pe wien, $e ma j!, pa nie Fisch,” po wie dzia" Hank.
„Ale czy nie do strzeg" pan w tym, o czym mó wi, cze go% nie -
zwy k"e go?”

„Ach, nie. One za wsze s! ta kie. Krzy ki i bie ga ni na. Cza -
sem dzie ci, te bar dziej zu chwa "e, pod kra da j! si# do mo ich
drzwi wej %cio wych i stu ka j!, i stu ka j!, i stu ka j!. One s! strasz -
ne. Ni gdy nie da dz! cz"o wie ko wi spo ko ju. Po wie dzia "em im,
$e z"o $# na nich ra port na po li cj#, któ ra jest w Sha ke spe are
Sta tion, w po bli $u El Tra in, ale to nie po dzia "a "o. Praw dzi -
wi chu li ga ni.”

Ma rvin spoj rza" w gó r# znad swe go no te su. „Chu li ga ni?”
za py ta".

„O, tak, ofi ce rze, nie w!t pli wie. Nie ma j! $ad nych ha mul -
ców, $ad nej Di sci pli na. Te go, co m#$ czy( ni i ko bie ty mo jej
ge ne ra cji na zy wa li ‘wa lo ra mi in te lek tu al ny mi’. Te dzie ci nie
ma j! te go. Nie ma nic, co mo g"o by je po wstrzy ma& od za spo -
ka ja nia swo ich in stynk tów. Rów nie$ tak sa mo by "o w Niem -
czech, przed woj n!. Cho dzi mi o na zi stów. By "em na uczy cie -
lem we Fran cji, w"a %nie w Stras bur gu, w po bli $u gra ni cy
nie miec ko – fran cu skiej. Uczy "em an giel skie go, tak jak te -
raz tu taj. Ale wi dzia "em, co si# dzie je w Niem czech. Te ich
eks ce sy tam. Ja wi dzia "em. Wi dzia "em. Tak, in stynk ty.”

Hank po czu", $e zno wu od p"y wa. Je go cia "o osu n# "o si#
w nie moc. Pa trzy" na %cia ny. By "y na nich ob ra mo wa ne ob -
ra zy, ró$ ne ma lo wi d"a, ale %wia t"o by "o tak przy t"u mio ne, $e
nie po tra fi" roz po zna&, czy bia "a pla ma w ram ce by "a kro w!,
czy ob "o kiem, wi#c po now nie zwró ci" si# do Fi scha. „Z ja -
ki mi eks ce sa mi mia" pan do czy nie nia?”

„Dzie ci tam by "y ta kie sa me jak dzie ci tu taj. Ci! gle bie ga -
"y i krzy cza "y. Wie le ra zy zda rzy "o si#, $e pod bie ga "y
do mnie bli sko, zbli $a "y twarz do mo jej i g"o %no krzy cza "y.
Wie dzia "y, $e cho dz# po wo li i nie zdo "am ich z"a pa&, wi#c pod -
bie ga "y do mnie i wy krzy ki wa "y ró$ ne wy zwi ska. Wy ra zy, któ -
rych nie mo g# po wtó rzy&, na wet wam, pa no wie. Ch"op cy p# -
dzi li w mo j! stro n#, wy ma chu j!c pi# %cia mi, pcha li si#
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na mnie, przy kle ja li do mnie, tak !e mu sia "em si# za trzy ma$
i i%$ z po wro tem, a po tem wy krzy ki wa li te okrop ne rze czy,
okrop ne wy zwi ska na &y dów. To by "o w Stras bur gu,
przed woj n', jak by "em na uczy cie lem.”

Hank si# gn'" po swój ka pe lusz, le !' cy na sto li ku i za cz'"
po wo li wo dzi$ kciu kiem, cho wa j'c go i wy su wa j'c po nad je -
go ron do. „Co pan ro bi", kie dy dzie cia ki za cho wy wa "y si# w ta -
ki spo sób, pa nie Fisch?”

„Co ja ro bi "em? Ro bi "em to sa mo wte dy, co ro bi# te raz. Mó -
wi "em, ‘Ch"op cy, pro sz#, po win ni %cie wie dzie$, jak na le !y si#
za cho wa$.’ Ale oni nie. (mia li si# i przy kle ja li si# swo imi twa -
rza mi do mo jej.”

„I co po tem? Co pan ro bi"?” 
Fisch nic nie od po wie dzia". Po %piesz ny, go r'cz ko wy po tok

s"ów, któ re wy po wia da", wy da wa "o by si#, z ta k' "a two %ci',
wy le wa j' cy si# z nie go jak wzbu rzo ny jab" ko wy mus ze s"o -
ika, na gle si# za trzy ma". Sie dzia" po chy lo ny na ko) cu tap cza -
na w ko lo rze bur gun da, spo gl' da j'c na swo je bu ty. Hank nie
wi dzia" twa rzy, ale wi dzia" je go bu ty. Na wet w bocz nym o%wie -
tle niu sa lo nu rzu ca "o si# w oczy to, !e bu ty mia" sta ran nie wy -
pa sto wa ne. Ci star si fa ce ci, po my %la" Hank, mo g' mie$ by -
le "ach na so bie i miesz ka$ w kar to nach, ale bu ty mu sz' mie$
za wsze do brze wy pa sto wa ne.

Na resz cie Fisch spoj rza" Han ko wi w twarz i za py ta", „Co
ja mo g"em zro bi$? Ja, &yd, na uczy ciel an giel skie go i fran cu -
skie go, ma "y cz"o wiek o ma "ych d"o niach. Zro bi "em, co zro -
bi "em. Po zwa la "em ch"op com da$ si# na stra szy$. Po zwa la "em,
!e by przy sta wia li swo je brud ne twa rze do mo jej. Cza sem to
im wy star cza. Chu li ga ni chc' wi dzie$, !e si# bo isz. Twój strach
jest mo ne t', za któ r' mo !esz ku pi$ swo je !y cie. Cza sa mi.”

Hank wi dzia" jak Ma rvin no tu je co% swo im wiecz nym pió -
rem. Po tem us"y sza" ja ki% od g"os wy do by wa j' cy si# z nie go, do -
la tu j' cy a! na wierzch je go pa pie rów. Jak by chru mkni# cie, czy
pry cha nie. Fisch te! to us"y sza" i spoj rza" w t' stro n# po ko ju,
gdzie sie dzia" Ma rvin. „Co to zna czy? Jak pan tak mo !e?”

Ma rvin zi gno ro wa" go. Trzy ma" ni sko g"o w# i no to wa".
Hank spoj rza" na Ma rvi na i po trz' sn'" g"o w'. „Niech pan

nie zwra ca uwa gi na de tek ty wa Bon da ro wi cza, pa nie Fisch.
To ga zy, zwi' za ne z do le gli wo %cia mi tra wien ny mi na ja kie cier -
pi, nie s"y szy te! do brze, na ba wi" si# te go w cza sie woj ny.”

Le wy po li czek sta re go kil ka krot nie %ci' gn'" si# w skur czu.
Wy ci' gn'" d"u g', bia "' chu s tecz k# z kie sze ni swo ich spodni
i wkle pa" w ni' pot z czo "a i pod bród ka. „Ja nie ocze ku j# te -
go, !e by dzie ci z po dwór ka mnie sza no wa "y, ale ofi cer po li -
cji wi nien jest oka za$ mi pe wien sza cu nek.”

„Ma pan ra cj#, pa nie Fisch,” po wie dzia" Hank. „Czy po -
zwo li pan, !e za dam jesz cze jed no py ta nie? Czy mo !e pan zda$
krót k' re la cj# z te go, co ro bi" dzi siej sze go dnia?”

„Oczy wi %cie. Tak, mo g# to zro bi$. Dzi siej szy dzie) by" ta -
ki, jak ka! dy in ny. Ra no zja d"em %nia da nie i czy ta "em. Po lan -
czu, dwa ra zy prze spa ce ro wa "em si# po oko li cy, a po tem wró -
ci "em do swo ich lek cji. Zwy kle ucz# do wpó" do ósmej, ale
dzi% wie czo rem sko) czy "em pó* niej. Po tem ja d"em obiad.”

„Lek cje? Ach, tak, wi dzie li %my na pis w oknie. Niech nam
pan o nich opo wie.”

„Tak, ucz# dzie ci i do ro s"ych an giel skie go i in nych j# zy -
ków. To s' tu tej si imi gran ci, z oko li cy Par ku Hum bold ta, wie -
lu z nich po trze bu je po mo cy, je %li cho dzi o ich an giel ski.”

„Do ro s"ych?”
„Jak po wie dzia "em, do ro s"ych tak !e. Oni ma j' na dzie j#, !e

kie dy na ucz' si# an giel skie go, sta n' si# w pe" nym zna cze niu
oby wa te la mi te go kra ju i do sta n' lep sz' pra c#. S' tu taj imi -
gran ci i uchod* cy, któ rzy w swo im sta rym kra ju by li dok to -
ra mi i pro fe so ra mi. Cz#%$ z nich pra cu je w fa bry kach, po zo -
sta li te! ma j' ja kie% za j# cia, ale oni wszy scy chc' so bie
po lep szy$ swój byt w ich no wej oj czy* nie. W"a %nie dzi siaj
da wa "em lek cje pro fe so ro wi. By" mo im ostat nim uczniem te -
go wie czo ru. Pro fe sor Zcink, W# gier. Przy szed" pó* niej ni!
zwy kle, oko "o wpó" do dzie wi' tej, bo ze psu" mu si# sa mo -
chód.”

„Pro fe sor? I o któ rej go dzi nie wy szed"?”
„Och, mo !e oko "o dzie si' tej. To by "y d"u gie za j# cia. On

chcia", !e bym mu po móg" t"u ma czy$ opra co wa nie je go ba -
da) na uko wych.”

„Dzi# ki, pa nie Fisch”, po wie dzia" Hank i po wsta". „Czy wy -
%wiad czy mi pan t# uprzej mo%$ i po zwo li, !e rzu c# okiem
na miesz ka nie w tym cza sie, gdy ofi cer Bon da ro wicz za da pa -
nu pa r# py ta)?”

„Tak, oczy wi %cie. Nie mam ni cze go do ukry cia.”
„Dzi# ki, ta ka jest pro ce du ra.”
Hank opu %ci" sa lon i prze szed" do przed po ko ju. Czu" po -

trze b#, !e by wsta$ i przej%$ si#. Tro ch# si# roz ru sza$. Wie -
dzia", gdzie pro wa dzi przed po kój. By" w te go ro dza ju miesz -
ka niach ty si' ce ra zy, sam miesz ka" w jed nym z nich, kie dy
by" dziec kiem.

De tek tyw zaj rza" do "a zien ki, któ ra by "a po pra wej stro nie
i za pa li" %wia t"o. Ma le po miesz cze nie by "o czy ste. Ni cze go
na pod "o dze. &ad nych %la dów eks kre men tów na musz li. Ani
mo czu. (wie !e r#cz ni ki w !ó" tym pa ste lo wym ko lo rze
na wie sza ku. Wan na wy szo ro wa na. &ad nych %la dów po k' -
pie li po brze gach. (la dów po krwi tak !e. Ten star szy go%$ jest
za pew ne cz"o wie kiem na po zio mie, trz# s' cym si# ze stra chu
przed ha "a su j' cy mi i za nad to roz bie ga ny mi dzie cia ka mi
schlud nym d!en tel me nem.

Czy by" za bój c'? Hank nie móg" na to od po wie dzie$. Nie
by" prze cie! Dun nin ge rem Men ta li st'2, wgl' da j' cym w g"'b
umy s"ów swo ich ofiar tak d"u go, a! ka! dy grze szek i wszyst -
kie nie cne !' dze zo sta n' wy ja wio ne, tak po pro stu, jak by to
by "o go to wa nie po mi do rów ki. 

Zro bi" jesz cze pa r# kro ków ko ry ta rzem i zaj rza" do sy pial -
ni, któ ra by "a po le wej stro nie. Tu taj sta ry mu sia" pew nie mie$
swo j' pra cow ni#. Okno na prze ciw drzwi otwie ra "o si# na ty -
"y sy na go gi, sto j' cej na ro gu. Po pra wej stro nie okna sta "o biur -
ko bez szu flad zwró co ne do %cia ny. Przy dwóch in nych %cia -
nach usta wio ne by "y szaf ki z ksi'! ka mi. W po bli !u sza fek
le !a "o kil ka %red niej wiel ko %ci kar to no wych pu de", i w ich kie -
run ku Hank skie ro wa" swo je kro ki.

S"y sza" g"os Ma rvi na w dru gim po ko ju. Py ta" Fi scha, jak
d"u go miesz ka w tej dziel ni cy. Ma rvin by" w"a %ci wym fa -
ce tem do te go ro dza ju ro bo ty. Pew nie za da sta re mu mi lion
nie po trzeb nych py ta) w tym cza sie, kie dy on b# dzie tu taj
w# szy".

Hank otwo rzy" jed no z pu de" i zo ba czy" kom plet sta rych en -
cy klo pe dii. Bri tan ni cas. Wy ci' gn'" je den z to mów i za cz'"
go wer to wa$. By "o to wy da nie z 1910 ro ku. Przy po mnia" so -
bie, jak kie dy% s"y sza" sprze daw c# ksi' !ek na Clark Stre et, któ -
ry za kli na" si#, !e edy cja z 1910 jest naj lep sz' z wszyst kich
do tych cza so wych i !e mo! na w niej zna le*$ wszyst ko, co cz"o -
wiek po trze bu je wie dzie$. Tam ten fa cet by" zu pe" nie sfran -
cu zia "y, pre ten sjo nal ny i wy po wia da" ró! ne opi nie ro dem jak -
by z wa riat ko wa.

Ale czy mia" ra cj#? &e wszyst ko, co trze ba wie dzie$, mo! -
na by "o od na le*$ w tej en cy klo pe dii z 1910 ro ku?

Hank wie dzia", !e nie. Pew ne jak pie k"o, !e to, co zo ba czy"
w cza sie woj ny, nie zo sta "o za miesz czo ne w tej en cy klo pe -
dii. Naj now sze spra wy tych cza sów. Na zi stow scy rze* ni cy,
su per bro nie i obo zy kon cen tra cyj ne, cho cia! to tyl ko ty tu -
"y ga zet. A co kry "o si# pod ni mi? Lu dzie w tam tych obo zach,
je dz' cy od pad ki i kro wie "aj no, !e by po zo sta$ przy !y ciu, dzie -
ci za bi ja ne strza "em w ty" g"o wy i po zo sta wia ne w b"o cie
przy dro dze, ich mat ki i oj co wie umie ra j' cy w pie cach tak du -
!ych, !e wy star czy "y by do na p# du Ti ta ni ca.

Wi dzia" tam te pie ce w Bu chen wal dzie i wi dzia" mnó stwo in -
nych rze czy, któ rych nie by "o w Bri tan ni ce z 1910 ro ku, kie -
dy w# dro wa" przez Eu ro p# wraz z in ny mi GI3. Nie miec kie go
bur mi strza, któ re go za bi" strza "em w twarz, nie by "o w Bri tan -
ni ce z 1910 ro ku. Ani je go !o ny. Ani dzie ci. Sy na w skó rza -
nych spoden kach i cór ki w nie bie skim far tusz ku z ma "y mi bia -
"y mi kwiat ka mi. I pie przo nej bom by ato mo wej te! tam nie by "o.
Bri tan ni ca z 1910 ro ku !e brze o t# ato mo w' bom b#, pro si o ni'
na ko la nach, wy ci' ga j'c d"o nie. Praw d# mó wi'c, o dwie bom -
by, t# któ ra usma !y "a Na ga sa ki i t#, któ ra usma !y "a Hi ro szi -
m# i tych wszyst kich wy n#dz nia "ych, wy g"o dzo nych Ja po) ców
z ich wy sta j' cy mi do przo du z# ba mi i oku la ra mi o gru bych so -
czew kach. Pa mi# ta" Ka pi ta na Ame ry k#4 wrzesz cz' ce go, „Gi),
brud ny szczu rze, umie raj! Rat -tat ta -tat -ta!”

Hank od"o !y" ciem no br' zo wy wo lu min do pu d"a i wszed"
do kuch ni. Ca "y si# trz's" i mu sia" si# za trzy ma$.
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Kuch nia by !a jak !a zien ka i pra cow nia, rów nie" sa lon. Czy -
sta jak szpi tal ne prze #cie ra d!a.

Garn ki i ta le rze scho wa ne do sza fek. $ad nych pu !a pek
na my szy na pod !o dze przy li stwach. Nie by !o stert sta rych
bu twie j% cych ga zet ani "ad ne go "ar cia, do któ re go mo g!y by
przyj#& szczu ry. Sta ry mia! jed nak pa r' rze czy. By !a tam dwu -
pal ni ko wa p!y ta do go to wa nia i ch!o dziar ka. Ta ak, sta re go ty -
pu me cha nicz na ch!o dziar ka. Z ka" dym ty go dniem Hank co -
raz rza dziej spo ty ka! si' z ta kim sprz' tem. Wkrót ce ka" dy
w tym kra ju prze cho wy wa& b' dzie mie lo ne i Bu dwe ise ra, "e -
by by! zim ny, w no wo cze snych lo dów kach Ge ne ral Elec tric
al bo Fri gi da ire. On sam mia! ta k% w swo im do mu.

Pie przy& rok 1910. Wi ta my w przy sz!o #ci. Po st'p jest na -
szym naj wa" niej szym pro duk tem. Czy to nie o tym ci% gle
skrze cz% re kla my GE5? Po st'p? Wi' cej i le piej? Lep sze pro -
duk ty s!u "% ce lep sze mu "y ciu dzi' ki u"y ciu che mii i mo to -
ry za cji? A wi'c przy sz!o#&. Ni gdy wi' cej po &wiar to wa nych
dzie ci w!o "o nych do wa liz ki. Chcia!, "e by przy sz!o#& by !a nie -
ska la na i by po tra fi !a oprze& si' zbrod ni. Chcia! wie le.

Spoj rza! na swo je r' ce, okr' ci! ni mi po wo li, tak "e móg! zo -
ba czy& d!o nie i grzbie ty r%k. Ju" pra wie si' nie trz' s!y.

Hank pra w% r' k% od ci% gn%! drzwicz ki ch!o dziar ki. Przy sz!o#&
w niej nie za po wia da !a si' zbyt do brze. By !o w niej to, co sta -
rzy fa ce ci zwy kle tam trzy ma j%, ob !o "o ne lo dem, "e by
uchro ni& od ze psu cia: otwar ta pusz ka Mil not Milk, sma "o -
na ry ba na ta le rzu, owi ni' ta w wo sko wy pa pier, pa r' ja b!ek.
Te czer wo ne wy gl% da !y na ca! kiem smacz ne. By !o te" co# owi -
ni' te w pa pier z De li, na le "% cej do Joe Pier ce’a, usy tu owa -
nej przy Di vi sion Stre et. Praw do po dob nie w' dli na. Mia! na -
dzie j', "e to twar de sa la mi.

De tek tyw uniós! pa pier znad w' dli ny. Mia! ra cj'. To by !o
sa la mi Ge noa. Ga tu nek, któ ry lu bi!. Pal ca mi od ci% gn%! war -
stew k' od gó ry, we pchn%! j% w usta i prze "u wa!. Sa la mi mia -
!o w!a #nie ta ki smak, jak lu bi!, by !o pie prz ne, chu de i z du -
"% ilo #ci% czosn ku. Roz gl% da! si', czy nie znaj dzie
w ch!o dziar ce musz tar dy, ale nie by !o.

Ale nie zna laz! te" ani dzie ci' cych pi% stek ani ko #ci któ -
re go# z ra mion. Nie na tkn%! si' na w% tro b' na le "% c% do ma -
!e go ch!op czy ka, ani te" na ser dusz ko dziew czyn ki, owi ni' -
te w na mi' k!y wo sko wy pa pier. Nie by !o tam p!a tów
ludz kiej skó ry na ta le rzu. Ani te" s!o ików ty pu Ma so n6, wy -
pe! nio nych po wiecz ko ciem no czer wo n% krwi%, wy cie ka j% -
c% z nad mia ru.

Cho cia", jest ja ki# s!o ik.
Na gór nej pó! ce ch!o dziar ki, z ty !u, za sma "o n% ry b%, Hank

do strzeg! s!o ik Ma so na, ob j' to #ci jed nej kwar ty7, wy pe! nio -
ny ja kie go# ro dza ju ciem no czer wo nym p!y nem. Wy gi%! si'
do przo du, "e by le piej wi dzie&. Bar wa tej cie czy to by! do#&
nie zwy k!y ro dzaj czer wie ni. Mia !a ko lor bur gun da, mniej wi' -
cej ta ki sam jak tap czan w sa lo nie. Ch!o dziar ka nie mia !a
o#wie tle nia, a s!a ba "a rów ka ku chen nej lam py wi' cej rzu ca -
!a cie ni ni" da wa !a #wia t!a, by! jed nak prze ko na ny, "e to by!
ko lor czer wo ny. Jak krew. 

Hank po stu ka! pa znok ciem po szkle. My #la!, "e mo "e co# po -
ja wi si', dro bi na cze go#, grud ka za krze p!ej krwi, lub dwie, ale
nic nie po ru sza !o si' we wn' trzu s!o ja, wi'c wy pro sto wa! si'.

„Niech pan po wie, Fisch,” Hank za wo !a! w kie run ku sa lo -
nu, kie dy za mkn%! drzwicz ki ch!o dziar ki, „Czy móg! by
przyj#& pan tu taj, do kuch ni na mi nut k'?”

Us!y sza! jak sta ry m'" czy zna wsta je i po w!ó cz%c no ga mi
prze cho dzi obok Ma rvi na.

„Tak, id', ofi ce rze. Tak, je stem. Czy co# nie tak?”
Hank nic nie od po wie dzia!. S!y sza!, jak Ma rvin rów nie"

wsta je i po d% "a za Fi schem. Sta ry by! nie spe cjal nym pie chu -
rem, dla te go za j' !o im to ja ki# mo ment, czy dwa za nim obo -
je sta n' li w tej schlud nej kuch ni.

„Ja te raz nic nie nie mó wi',” za ga da! Hank, „ale jed nak
chcia! bym ko niecz nie za da& pa nu to jed no py ta nie.”

„Tak, de tek ty wie?” ode zwa! si' Fisch nie pew nym g!o sem.
Sta j%c przy ku chen nym sto le o la mi no wa nym bla cie For mi -
ki, opar! o nie go pra w% r' k', jak by szu ka j%c tam po mo cy. 

Hank otwo rzy! drzwicz ki ch!o dziar ki i wska za! na co# w jej
wn' trzu. „Czy wi dzi pan, Fisch, ten s!o ik Ma so na w g!' bi,
za pusz k% Mil no ta?”

„Tak, pew nie, "e wi dz'.”
„Czy b' dzie pan uprzej my wy ja wi& mi, co jest w tym 

s!o ju?”
Sta ry pod szed! do ch!o dziar ki, zgi%! si', nie mal wpy cha j%c

g!o w' do jej #rod ka.
„Tak, wiem do k!ad nie, co to jest”, po wie dzia!. Po tem pra -

w% r' k% si' gn%! po s!o ik i po ci% gn%! go po dru cia nej pó! ce ch!o -
dziar ki na ze wn%trz. „To jest zu pa. Pa ni Olej ni cza ko wa zro -
bi !a j% dla mnie. To jest czar ni na.” Po sta wi! s!o ik na sto le
i zro bi! krok do ty !u. „Dla cze go si' tym, pa no wie in te re su -
je cie?”

Hank nie udzie li! od po wie dzi. Po trze bo wa li wi' cej #wia -
t!a. Ro zej rza! si' i zo ba czy!, "e jest "a rów ka w opraw ce
na #cia nie nad zle wo zmy wa kiem, po pro si! wi'c Ma rvi na, "e -
by j% za pa li!.

„Te raz le piej. Przyj rzyj my si' te mu.”
Hank uniós! s!o ik i de li kat nie nim po trz% sn%!. Nie zo ba czy!

ni cze go po za ciem n% cie cz%. Upew ni! si', czy wiecz ko jest
szczel nie za mkni' te, a po tem ob ró ci! s!o ik do gó ry dnem. Nic.
Od sta wi! s!o ik z po wro tem na stó! i od kr' ci! me ta lo we wiecz -
ko. Po tem po chy li! si' nad otwar tym s!o jem i wci% gn%! no -
sem po wie trze.

„Je zu”, po wie dzia!, od rzu ca j%c do ty !u g!o w'. 
W za pa chu, któ ry po czu!, by !o co# s!od kie go, ale by !a to

s!o dycz nad psu ta, zje! cza !a, jak s!o dycz nie zer wa ne go jab! -
ka, gni j% ce go na drze wie. By !a w nim te" ja ka# in ten syw no#&,
od py cha j% ca i me ta licz na, z wy ra( n% nu t% ja kie go# kwa su.
Hank po trz% sn%! g!o w%, a po tem Ma rvin za ci% gn%! si' owym
za pa chem. 

„Fiu, to pach nie jak z du py”, po wie dzia! i od su n%! si' w kie -
run ku #cia ny, "e by nie sta& w s% siedz twie s!o ja. „Ja ki to ro -
dzaj zu py, do cho le ry?”

„Pa no wie, pro sz',” Fisch bro ni! si', za wo dz%c, „To jest czar -
ni na. Zu pa z ka czej krwi.”

„S!y sza !em ju" o tym, ale ni gdy te go nie w% cha !em,” po -
wie dzia! Hank, z uwa g% spo gl% da j%c na za war to#& s!o ika. „Nie
ro bi% si' skrze py. Sko ro to jest krew, dla cze go nie ma "ad -
nych skrze pów?”

„Olej ni cza ko wa do da je octu, "e by krew nie krze p!a. Cza -
sa mi da je go zbyt du "o i wte dy czu je si' kwas, tak jak te raz.”

Ma rvin znów przy st% pi! do sto !u. „Mo ja ma ma po cho dzi -
!a ze sta re go kon ty nen tu, z Pol ski. Pró bo wa !a kie dy# zro bi&
t' rzecz, a wte dy mój sta ry po wie dzia! jej, "e odej dzie od niej,
je #li cho cia" raz co# ta kie go przy go tu je. On mó wi!, "e nie cier -
pi te go za pa chu i te raz, cho le ra, wiem ju", o czym ga da!. Za -
kr'& to wiecz ko, Hank. Nie mo g' pa trze& na t' zu p', prze -
wra ca mi si' w "o !%d ku.”

Hank za kr' ci! z po wro tem wiecz ko i po da! szkla ny s!o ik
Ma rvi no wi. „My #l', "e to ju" wszyst ko, pa nie Fisch. Je #li by
pan zo ba czy! co# po dej rza ne go lub nie zwy k!e go, pro sz' da&
zna& o tym po li cjan tom na po ste run ku w Sha ke spe are.”

„Tak, pa no wie, oczy wi #cie,” od po wie dzia! Fisch. „Ale czy
wy za bie ra cie mo j% zu p'?”

Hank spoj rza! na s!o ik w swo ich r' kach i po twier dzi!. „S% -
dz', "e mu si my to zro bi&, pa nie Fisch. Prze pra szam za k!o -
pot z tym zwi% za ny, ale mu si my prze ba da& t' zu p'.”

„Czy do sta n' j% z po wro tem?”
„To jest ma !o praw do po dob ne.”

KO NIEC 

1 Krauts – po gar dli wie o Niem cach, od ki szo nej ka pu sty
2 Jo seph Dun nin ger (1892-1097), s!yn ny ilu zjo ni sta, zna -

ny z umie j't no #ci czy ta nia cu dzych my #li 
3 GI – to ogól nie skrót od no sz% cy si' do wszyst kich "o! nie -

rzy ar mii ame ry ka) skiej; od Go vern ment lub Ge ne ral Is sue
4 Cap ta in Ame ri ca -fik cyj na po sta& su per bo ha te ra zna na

z licz nych se rii ko mik so wych, uoso bie nie ame ry ka) skie go pa -
trio ty zmu

5 GE – akro nim, od Ge ne ral Elec tric
6 Ma son jar – ame ry ka) ski s!o ik z za kr't k%, po dob ny do s!o -

ików ty pu Twist
7 Kwar ta ame ry ka) ska (Qu art) – to wiel ko#& oko !o 0,95 li tra
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Poetycka klapsznita

Mi !o "ni cy aneg dot utrzy mu j#, $e ka nap k% t% wy my "li! an -
giel ski dy plo ma ta John Mon ta gu, lord San dwich (1718–

1792), gdy$ by! tak $e za pa lo nym bry d$y st#, a nie lu bi! ani od -
cho dzi& od kar cia ne go sto li ka, ani po pla mio nych je dze niem
r#k i kart. Ja mes Co ok na cze"& czwar te go hra bie go San dwich
i pierw sze go lor da Ad mi ra cji na da! prze lot nie obo wi# zu j# c#
na zw% Wy spy San dwich dzi siej szym Ha wa jom. Za pa mi% ta -
no jed nak je go lor dow skiej mo "ci do"& nie udol ne do wo dze -
nie Kró lew sk# Ma ry nar k# Wo jen n#, któ re mia !o wal nie
przy czy ni& si% do uzy ska nia nie pod le g!o "ci przez Sta ny
Zjed no czo ne i utra ty przez Wiel k# Bry ta ni% tej in trat nej ko -
lo nii. Je "li ta lent do bry d$a do rów ny wa! ma estrii ary sto kra -
ty w kwe stiach do wo dze nia... Ale po mys! na ka nap k% sma -
ku je nam do dzi siaj.

Od ra zu wy !o ni! si% teo re tycz ny i oczy wi sty sche mat ry -
mów i ryt mu: po win na to by& mo ja ulu bio na for ma pa ra li -
me rycz na, a za tem pi% cio zg!o sko wiec sy la bicz ny (sy la bizm
zde cy do wa nie nie re gu lar ny) z d!u$ szy mi wer sa mi pierw szym
i pi# tym (to owe „krom ki”), „na dzie nie” za" po win no by&
szczu plej sze – gra ficz nie wiersz ma wy obra $a& szer sze nie -
co ok!ad ki z cie' szym wk!a dem. Pe! na za tem stro fa pi% cio -
wer so wa z ry ma mi $e' ski mi win na od zwier cie dla& sche mat
w wer sji „do ro s!ej” (klapsz ni ta): trzy na sto sy la bo we wer sy
pierw szy i pi# ty oraz je de na sto sy la bo we wer sy od dru gie -
go do czwar te go o uk!a dzie ry mów a bbb a. W wa rian cie de -
mi nu tyw nym je de na sto sy la bo we wer sy oka la j# dzie wi% cio -
sy la bo we3. Tekst mu si epa to wa& nie na gan n# pol sz czy zn#
z ewen tu al ny mi od st%p stwa mi na rzecz "l#sz czy zny (g!ów -
nie w sfe rze ono ma sty ki, trud niej sze s!o wa, kie rych nie po -
ra dzi ro ze bra! be le go rol, ewen tu al nie mo$ na ob ja "nia&, roz -
dzie la j#c je s!ów kiem „czy li”, ale chi li – ja ko
przy pra wa – nie ko niecz ne, jed ni wo l# ket chup, dru dzy wo -
l# zymft, qu dli bet). Ty tu! po wi nien, ale nie mu si, do ty czy&

stric te "l# skich swo isto "ci. Mi le jed nak wi dzia na b% dzie ho -
me opa tycz na po w"ci# gli wo"&: jed no, dwa (gó ra trzy!) "l# -
skie s!ów ka lub zwro ty, bez prze sa dy. Nie wy pa da ele men -
to wi alu wial ne mu (na p!y wo we mu), o na der w# t!ym po j% ciu
do ty cz# cym "l#sz czy zny, osten ta cyj nie po pi sy wa& si% pseu -
do eru dy cj#.

Ju$ w by tom skiej Are nie, w „Gry ca nie” na pierw szym pi% -
trze (by! upal ny li piec), po wsta !a pierw sza doj rza !a po etyc -
ka klapsz ni ta: 

Chlep s tu stym

My "lisz, $e cze go" wi% cej do szcz% "cia po trze ba? –
Od po wie ka$ dy (l# zak (nie zu chwa lec):
Trza roz sma ro wa& tu ste, czy li sma lec,
Wca le nie mu si by& gru bo na pa lec,
Na szni cie, czy li krom ce pro sto z pie ca chle ba.

To wiersz pierw szy z se rii, wi%c nie do sko na !y. Gra ficz nie
ni by wszyst ko si% zga dza, jest spodnia „krom ka” i gór na, na -
dzie nie jak by na wet znacz nie grub sze ni$ prze wi du je prze -
pis, ale prze cie$ w tek "cie po ja wia si% po je dyn cza krom ka.
Szni ta w war stwie se man tycz nej wier sza jest $a !o "nie po je -
dyn cza, po wiedz my, $e to za bieg po etyc ki: pars pro to to (me -
to ni micz nie jed na za miast dwóch). „Gru bo"&” wier sza wol -
no jed nak od bie ra& ja ko alu zj% do pi% cio wer so wej stro fy
li me ry ku, wier sza ir landz kiej, nie an giel skiej pro we nien cji.

Ko lej ny san dwicz, w któ rym za pra gn# !em umie "ci& fa scy -
nu j# c# mnie od dzie ci' stwa klopsz tan g", zwi sa nie z któ rej da -
wa !o ca! ko wi cie od mien ny "wia to po gl#d (lord San dwich po -
s!u $y! by si% tu za pew ne j% zy kiem dy plo ma tów i stwier dzi!,
$e w tej po zy cji "wiat wy gl# da ra czej, za po zwo le niem, je -
"li nie wzbu dzi to sprze ci wu à re bo ur), roz po czy na si% od prze -

Gdy pi sa !em przed la ty o nie ocze ki wa nym ol"nie niu no wym ga tun kiem wier szy #ar to bli wych i ar cy pol -
skich za ra zem, któ re na zwa !em – mo #e zbyt pa te tycz nie – od Rze czy po spo lit ka mi, po prze dzi !em ten roz -
dzia !ek roz wa #a$ mot tem: „Nie jest praw d%, #e co" nie zwy k!e go mo #e si& uro dzi' wy !%cz nie w sto li cy, a jed -
nak tam o ile# !a twiej ”2. Tym ra zem kil ka s!ów o ol"nie niu po za sto !ecz nym, pro win cjo nal nym,
wy ni ka j% cym z na g!ej epi fa nii, ze sko ja rze nia w po !o wie lip ca 2014 ro ku na tra sie po mi& dzy Tar now ski -
mi Gó ra mi a By to miem, #e klapsz ni ta (ka nap ka z dwóch z!o #o nych ra zem kro mek chle ba lub bu! ki, prze -
!o #o nych mi& sem, se rem – czym kol wiek wresz cie, sa mym ma s!em lub smal cem) to ta ki "l% ski san dwicz – tym
ra zem, w od ró# nie niu od ty tu !u, któ ry po wi nien wa bi' eg zo ty k%, za pi su j& w wer sji do brze w pol sz czy( -
nie za do mo wio nej. 

czyli paralimeryczny sandwich
dla nie-(l#zaka

MAREK
PIECHOTA

Aleksandrowi Nawareckiemu 
w podzi%kowaniu za Lajermana1
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wrot nej tra we sta cji szla gwor tu z „wiecz nie !y wej” pio sen ki

„Bud ki su fle ra”, ale i do ko smo go nicz nych teo rii ge nial ne -

go Ste phe na Haw kin ga w dru gim wer sie te! nie zbyt da le ko:

Z ma rze! g"o w# w dó"
Per le Ra dzion ko wa

Nie spod „Bud ki” to m" dro#$: „Dla dwoj ga trza tan ga!”.

Z m%o dzie& czych snów wy no sisz j" i ma rze&,
Z po dwór ko we go ho ry zon tu zda rze&…
„To si' z ni" – je #li dzio ucha urok ma – !e&!”.

By zwi sa$ g%o w" w dó%, na pla cu jest klopsz tan ga.

Rym „trza tan ga / klopsz tan ga” na wet naj wy bred niej si ko -

ne se rzy mo g" za li czy$ do rzad kich wzgl'd nie wy szu ka nych,

cho$ z%o #li wi za pew ne na zw" go ry mem -upio rem (chcia% -
bym!)4. Jak „ho ry zont zda rze&”, to ju! nie da le ko do ko smicz -

nej jak bry %a w' gla „czar nej dziu ry”, a prze cie! mie li #my

#wia do mo#$, !e pod na szy mi po dwór ka mi – stud nia mi cem -

bro wa ny mi ce g%a mi ka mie nic, nie od ra zu otyn ko wa nych

w epo ce jesz cze przed sty ro pia no wej – roz ci" ga j" si' ko pal -

nia ne cze lu #cie, któ re wci" ga %y na szych ko le gów nie kie dy

na ca %e !y cie. „Per %a Ra dzion ko wa” to szyfr do mo wy, do któ -

rej klu czem jest mo wa Ho me ra, a po zna li #my si' z mo j" Mu -

z" na wa ka cjach w dzie ci& stwie, w od le g%ych Su de tach. Za -

tem wi da$ wy ra( nie, !e ho ry zont tar no gór skie go po dwór -

ka si' ga% co naj mniej do Ra dzion ko wa, a mo !e na wet

na kra& ce przed pó% wie czem o wie le mniej sze go wszech #wia -

ta, ni! si' to dzi siaj do wie rze nia po da je.

Po ra na roz wa !a nia me ta li te rac kie, uwa gi warsz ta to we do -

ty cz" ce „teo rii” ga tun ku, naj bli! sze ser cu li te ra tu ro znaw cy:

Me ta tekst (za miast zym ftu)

Wer sy oka la j" ce jak do rod ny okwiat,

P%at ki wo ko %o pr' ci ków i s%up ka,

Py% kiem – za baj tla za s%y sza ne s%ów ka,

Bo czym za m%o du na si"k nie sko rup ka,

A czy tel nik dwo ru je, !e au tor wy no kwia...

Tu wi dzi my, !e „na dzie nie” lek ko si' roz je cha %o, czy to

wsku tek zbyt moc ne go #ci #ni' cia „kro mek” %ap czy we go ich

po !e ra cza, czy te! ra czej dla te go, !e by %y one za krót kie a na -

dzie nia zbyt wie le. Nie wy star czy pil no wa nie ilo #ci sy lab, by

wer sy oka la j" ce by %y rze tel nie trzy na sto zg%o sko we, a ter cy -

na „na dzie nia” je de na sto zg%o skow cem. Wy bra ko wa ny san -
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dwicz sma ku je ina czej, je !li na wet w re ali za cji fo nicz nej za -
do wa la po praw no !ci", nie pie !ci oka, gdy# gra ficz nie da le -
ko mu do do sko na $o !ci.

Wresz cie, jak przy sta $o na stro fy pro fe sor skie, po ra
umie !ci% bo daj jed n" z „my !li skrzy dla tych”, po -

wiedz my mniej wy twor nie – uczy& my u#y tecz n" ja k"! sen -
ten cj', my!l o am bi cjach afo ry zmu (ali te ra cja za mie rzo na).
(e by jed nak by $o trud niej, po s$u# my si' odro bi n" iro nii oraz
pro sto dusz n" re flek sj" w ro dza ju: „Smu tek $a go dzi do sko na -
$o!% for my”, cho% pew nie nie wszy scy za ak cep tu j" po zy tyw -
ny wy d)wi'k ta kiej kon sta ta cji, zw$asz cza #e do bro czyn no!%
$a go dze nia mo# na tu przy pi sa% i smut ko wi, i do sko na $o !ci for -
my, a do sko na $o!% przed chwi l" zo sta $a po da na w w"t pli wo!%
w za po wie dzi po si$ ko wa nia si' iro ni". Je !li jed nak ca $o!% umie -
!ci my spryt nie w kon tek !cie po li tycz nej nie po praw no !ci, do -
tkli we go bo ry ka nia si' z bra kiem kla sy na szej kla sy po li tycz -
nej, w$adz cen tral nych wy bie ra nych przez co raz mniej sz"
wi'k szo!% jesz cze g$o su j" cych… Ty tu$ za po #y czam z pre me -
dy ta cj" z re kor du !wia ta osi" gni' te go w kon ku ren cji uk$a da -
nia krzy #ów ki skra blo wej z wy zy ska niem pol skiej czcion ki
(to obec nie 4111 punk tów!) mo je go przy ja cie la Jur ka Pasz -
ka. To s$ów ko nie tyl ko punk to daj ne i „skra blo cen ne”, ale b' -
d" ce za ra zem ape lem o wza jem no!%, aby w$a dza cen tral na trak -
to wa $a nas z odro bi n" tej wiel ko dusz no !ci, któ rej od niej
ocze ku je my („my, pod da ni”):

Za do sy !u czy" my#

Da rym nie go da!... Ko !cio $o wi Mar cin Lu ter
Mniej szkód wy rz" dzi$ przez swo je re for my
Ni# god ce ta lib z PiS -u czy Plat for my.
Smu tek $a go dzi do sko na $o!% for my.
O god ka si' upo mnie%, to da rym ny fu ter.

Pew nie to prze ciw sku tecz ne. Ale upo mi na% si' trze ba, bo
„Je !li nie te raz, to kie dy? / Je !li nie my, no to kto?” – jak

!pie wa$ nie za po mnia ny an sambl „Ka ba re tu Ol gi Li pi& skiej”
na d$u go przed tym (bo daj ca $e dwa la ta), za nim mo ja Ma$ -
go sia na mó wi $a mnie na wy s$a nie pierw sze go tek stu jesz cze
na ad res kie ro wa ne go przez pa ni" Ol g' te atru „Sy re na” 5. 

Nie da je mi wresz cie spo ko ju prze lot na ame ry ka ni za cja wy -
na laz ku lor da San dwich, mia no wi cie kon sump cyj nie uprzed -
mio to wia j" ce okre !le nie cz$o wie ka re kla mu j" ce go lub pi kie -
tu j" ce go (w bar dziej lub mniej s$usz nej spra wie, za j' cie
po pu lar ne swe go cza su zw$asz cza w USA) pu blicz nie pro dukt
lub idee, zwer ba li zo wa ne lub za le d wie iko nicz nie za ry so wa -
ne na dwóch pla ka tach, za wie szo nych na ple cach i na pier si
(cie ka we, czy $" cz" ce te pla ka ty szel ki te# ma j" ja k"! oso bli -
w" od ku chen n" na zw'?) – san dwich -man. W ta kim wy pad -
ku, mo je skrom ne, acz kol wiek do prze sa dy na dzie wa ne
klapsz ni ty dla nie -*l" za ków, je !li nie z de fi ni cji, to przy naj -
mniej z kon tek stu mia $y by re kla mo wa% pol sz czy zn' -!l"sz czy -
zn'. Ale #e by po wta rza% jed no brz mi" c" wer sj' z przo du
i na ple cach (w pierw szym i ostat nim wer sie), do te go si' nie
zni #'. Nie szu kam uspra wie dli wie nia w$a snych nie do sko na -
$o !ci w uni ku, #e to tyl ko pró by i nie ma w tym #ad nej alu -
zji do dzie $a Mi che la de Mon ta igne.

San dwich dla nie -*l" za ka to do bra pod wzgl' dem ge no lo -
gicz nym na zwa i nie trze ba szu ka% in nej, za wie ra ele men ty
wy wo du ge ne alo gicz ne go i sko ja rze nie z ape tycz n" ka nap -
k" oraz su ge sti', #e nie -*la zak od *l" za ka te# si' mo #e nie -
kie dy do wie dzie% cze go! o za wi $o !ciach pol sz czy zny. Czy to
si' przyj mie? Trud no po wie dzie%, trze ba zna le)% na !la dow -
ców. W$o scy fu tu ry !ci, z Fi lip po Tom ma so Ma ri net tim
na cze le, bez kry tycz nie za fa scy no wa ni „be to nem, szk$em i #e -
la zem”, na ma wia li miesz ka& ców Wiecz ne go Mia sta i oko lic
do re zy gna cji z za po #y cze& ob co j' zycz nych i ta agi ta cja ob -
j' $a tak #e san dwi cze, któ re mia $y si' w po cz"t kach XX wie -
ku na zy wa% tra idue, czy li „mi' dzy dwo ma”, po dob nie jak ba -

ry mia $o za st" pi% wy ra #e nie qu isi be ves, czy li „tu si' pi je” 6,
ale ma ni fest po trak to wa no ja ko prze sad nie no wo cze sny i si'
nie przy j"$. Gdy brak atrak cyj ne go, ro dzi me go na dzie nia, $a -
two na dzia% si' na za rzut kse no fo bii i trze ba obej!% si' sma -
kiem.

Pi sz' to w cza sach, gdy – jak to do!% nie fra so bli wie spo -
strze g$em pod czas jed nej z mi' dzy na ro do wych kon fe ren cji
w Uni wer sy te cie im. A. Mic kie wi cza w Po zna niu pod ko niec
ubie g$e go wie ku: „Wiel ko pol ska sta je si' tak sa mo Ma $o pol -
ska jak *l"sk”. Or to gra fia nie po zo sta wia w"t pli wo !ci i od -
pie ra wszel kie za rzu ty do ty cz" ce po li tycz nej nie po praw no -
!ci, ale prze cie# kto!, zw$asz cza lek ko za ci na j" cy si'
w wy mo wie, mo #e od czy ta% na zw' re gio nu ze sto li c" w Kra -
ko wie nie po praw nie, #e jest to „ma $o pol ska” i k$o pot, a na -
wet skan dal, go to wy. 

Chcia$ bym po nad to pod kre !li%, #e to „wy my !lac two” no -
wych form, po dob nie jak to mia $o miej sce w przy pad ku od -
Rze czy po spo li tek, nie ma na ce lu wy pro du ko wa nia „sys te mu
jed no ra zo we go u#yt ku” do spo #yt ko wa nia go w jed nym nie -
po wta rzal nym wier szu, tek !cie, mi ni zbior ku i szla chet ne go od -
ró# nia nia si' od in nych. Wr'cz prze ciw nie, pod po wie dzia ny
rytm nie mu si ró# ni co wa%, mo #e $" czy%, „sma ko wa%” wie lu.

Ro man ty cy i ro man to lo dzy, miej sco wi tu dzie# alu wial ni (na -
p$y wo wi, ale te# osa do wi, cho cia# nie ko niecz nie osa dze ni),
opi su j"c *l"sk, od kry wa li i od kry wa j" w nim au ten tycz n" „kra -
in' cu dów” i cu dow nych lu dzi; nie ina czej w naj drob niej szej
bo daj for mie li te rac kiej, na wet ta kiej, któ rej do t"d jesz cze nie
by $o. Za wsze prze cie# b' dzie za wie ra $a !la dy te go, co prze -
trwa $o w !l"sz czy) nie przez „wie ki wie ków” ze sta ro polsz -
czy zny, z cza sów, gdy *l" zak mó wi$ tak sa mo lub nie mal tak
sa mo (prof. Jan Mio dek na uko wym !wiad kiem!) jak Ma $o -
po la nin i Wiel ko po la nin, gdy po s$u gi wa$ si' j' zy kiem Re jów
i Ko cha now skich. 

Wy bra ne s$ów ka i zwro ty dla nie -*l" za ka: da rym nie – nada -
rem nie; da rym ny fu ter – na pró# no; dzio ucha – dziew czy na;
god ka – mo wa; go rol – nie -*l" zak; klopsz tan ga – trze pak; la -

jer man – ka ta ry niarz; szni ta – krom ka; trza – trze ba; tu -

ste – sma lec; wy no kwia! – wy dzi wia%, wy czy nia%; za baj -

tla – dziec kiem b' d"c; zymft – musz tar da. 

!

1 A. Na wa rec ki: La jer man. Gda&sk 2010. 
2 M. Pie cho ta: Do li me ry cze nia, od Rze czy po spo lit ki i in ne
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swo je go bur ge ra.

4 Por. K. Bu dzyk: Rym -upiór „osie / sta $o si&”. „Pa mi't -
nik Li te rac ki” 1956; H. Tur ska: Z za gad nie" j& zy ka Mic kie -
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5 Zob. M. Pie cho ta: Mój „de biut i doj rza $o'!” w „Ka ba -

re cie Ol gi Li pi" skiej”. „Opcje” nr 5 (28), 1999, s. 38–41.
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so ro wi od wiel kie go ro man ty zmu / i !wiet ne mu au to ro wi tek -
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naj ser decz niej, To mek / Biel sko -Bia $a / 22 X 2002.

6 Por. R. Hu ghes: Rzym. Prze$. W$. Je #ow ski. War sza -
wa 2011, s. 398.
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Me tro po lie rz! dz! 
"wia tem, 

a strach rz! dzi 

me tro po lia mi (II)

• Utra co ne miej sca zbio ro wej 
pa mi! ci?

Woj na w mie "cie to przede wszyst kim

stra ty w lu dziach, "mier#, uciecz ka, mi -

gra cje i uchod$c two. Obok fi zycz nych

znisz cze% bu dyn ków i prze strze ni 

pu blicz nych, so cjo log zwró ci uwa g&
na in ne, nie na ma cal ne, acz nie zwy kle

wa' ne skut ki dzia (a% wo jen nych w prze -

strze ni mia sta. To przede wszyst kim

znisz cze nie, b!d$ usu ni& cie ele men tów

zbio ro wej pa mi& ci, miejsc, któ re two rz!
to' sa mo"# na ro do w!, wi! '! si& ze wspól -

n! pa mi& ci! i two rz! uni wer sum sym bo -

licz ne miesz ka% ców. Na st&p ne – to 

po li tycz ny cha os, brak apa ra tu ad mi ni -

stra cyj ne go za rz! dza j! ce go, kon tro lu j! -
ce go miej sk! in fra struk tu r&. To wszech -

obec ny brak – za opa trze nia, in sty tu cji 

za pew nia j! cych bez pie cze% stwo, edu ka -

cj&, po moc. To nie pew no"#, ha (as, de gra -

da cja i dez in te gra cja oraz brak po czu cia

bez pie cze% stwa. Kon flik ty prze strzen ne,

cho# do ty ka j! znacz n! licz b& miesz ka% -
ców, nie dez or ga ni zu j! 'y cia tak da le ce

jak dzia (a nia wo jen ne. 

• Wo jen na trau ma miej ska

Mia sto i miesz ka% cy, któ rzy do zna li

woj ny, przez la ta b& d! mie rzy# si& z trau -

m! i po czu ciem stra ty. I to ar chi tek ci, cz& -
"ciej ni' so cjo lo go wie, za sta na wia j! si&,
jak mia sta na le 'y od bu do wa#. Py ta nie

o od bu do w& mia sta do tkni& te go woj n!,
kon flik tem lub ka ta stro f! sta wia Es ther

Char le sworth, pod kre "la j!c zna cze nie

pla no wa nia prze strzen ne go i od bu do wy

nie tyl ko w pro ce sie re du ko wa nia po wo -

jen nej trau my, ale tak 'e w od bu do wie po -

czu cia bez pie cze% stwa i wi& zi, struk tur

spo (ecz nych nad szarp ni& tych, czy wr&cz

znisz czo nych, tak, jak bu dyn ki i gma chy.

Trzy stu dia przy pad ków – od bu do wa 

Bej ru tu, Ni ko zji i Mo sta ru po ka zu j!
w spo sób mak sy mal nie szcze gó (o wy

jak prze bie ga (a od bu do wa, ja kie za (o 'e -

nia to wa rzy szy (y pla no wa niu, oraz ja kie

skut ki spo (ecz ne w kon tek "cie re du ko wa -

nia trau my od nio s(y de cy zje pla ni stów.

W 1999 ro ku po wsta (a or ga ni za cja – Ar -

chi tek ci bez gra nic, któ rej ce lem jest pro -

mo wa nie i wy ko ny wa nie ta kich roz -

wi! za% ar chi tek to nicz nych, któ re bio r!c
pod uwa g& struk tu r& spo (ecz n!, wa run -

ki hi sto rycz ne i po li tycz ne in kli na cje, od -

bu do wu j! nie ty le znisz czo ne mia sta, co

znisz czo ne wi& zi, struk tu ry, sie ci i po czu -

cie bez pie cze% stwa miesz ka% ców re -

gio nów ogar ni& tych kon flik tem. W an -

glo j& zycz nej li te ra tu rze wy st& pu je 

po j& cie urban trau ma, ozna cza j! ce stan

po ka ta stro fie, kon flik cie, b!d$ in nym

zda rze niu, któ re do ty ka nie tyl ko prze -

strze ni mia sta, ale tak 'e struk tur i sie ci

spo (ecz nych w nim ist nie j! cych i z nim

zwi! za nych. 

• Po ra "a j# ca nie pew no$% 
i ry zy ko

Wspó( cze sno"# – nie pew no"# i wy -

two rzo ne przez spo (e cze% stwo ry zy ko

spra wia j!, 'e jest to ob szar, któ rym

wkrót ce nie spo sób si& b& dzie nie zaj mo -

wa#, gdy' urban trau ma jest ta kim sa -

mym zna kiem cza sów jak glo ba li za cja

i woj na do mo wa. Mi nio ny wiek XX

i obec ny XXI przy nio s(y znacz ny po st&p
cy wi li za cyj ny, któ ry jest zwi! za ny z glo -

ba li za cj! go spo dar ki, po wsta niem po -

nadna ro do wych in sty tu cji o cha rak te rze

po li tycz nym i go spo dar czym, a co za

tym idzie – zwi&k szo n! mo bil no "ci! lu -

dzi, to wa rów i ka pi ta (u. Te zja wi ska

w zna cz! cy spo sób wp(y n& (y na kszta(t
i dy na mi k& pro ce sów urba ni za cyj nych

a przede wszyst kim me tro po li za cyj -

nych. Po j& cia me tro po lii i me tro po li za -

cji nie s! zu pe( n! no wo "ci!, bo me tro -

po lie ist nia (y ju' w sta ro 'yt no "ci, jed nak

przez wie ki zmie ni (y si& ich funk cje

i zna cze nie. 

• Me tro po lie rz# dz# $wia tem?

Me tro po li za cja prze strze ni jest pew -

ne go ro dza ju od po wie dzi! sys te mu

osad ni cze go na pro ces glo ba li za cji,

któ ra zwi! za na jest z two rze niem si&
no we go ty pu struk tu ry prze strzen nej

na wy bra nych jed nost kach, wy ró' nia -

j! cych si& du '! in no wa cyj no "ci!, 
po ten cja (em m.in. go spo dar czym, na -

uko wym, fi nan so wym, w ce lu uzy ska -

nia prze wa gi i mi& dzy na ro do wej po zy -

cji. Me tro po lia po tocz nie de fi nio wa na

jest ja ko du 'e mia sto sta no wi! ce cen -

trum go spo dar cze, fi nan so we i kul tu -

ral ne wi&k sze go ob sza ru. Me tro po lie to

aglo me ra cje miej skie li cz! ce co naj -

mniej pó( mi lio na i wi& cej miesz ka% -

ców, jed nak kry te rium lud no "cio we

wy ma ga uzu pe( nie nia o ta kie ce chy, jak

do sko na (o"# us(ug, wie lo"# in sty tu -

cji, po ten cja( in no wa cyj ny w za kre sie

tech nicz nym, eko no micz nym, spo (ecz -

nym, po li tycz nym i kul tu ral nym; 

wy j!t ko wo"# i spe cy fi ka miej sca. 

Po nad to zna cz! ce czyn ni ki kon sty tu uj! -
ce me tro po li&, to do mi na cja lub opie -

ka nad pew nym ob sza rem, przo do wa -

nie w da nym mo de lu roz wo jo wym

oraz re la cje o"rod ka me tro po li tal ne go

z od le g(y mi uk(a da mi te ry to rial ny mi,

sku pio ny mi w "wia to wej sie ci me tro -

po li tal nej. Kwe stia po (! cze nia po -

szcze gól nych me tro po lii w "wia to w!
sie# jest moc no po wi! za na z re la cja mi,

ja kie wi! '! je z ich „ma cie rzy sty mi” 

re gio na mi, a do k(ad niej z ich roz lu$ nie -

niem. Po mi mo ist nie nia te go po ten cjal -

nie nie ko rzyst ne go dla roz wo ju re -

gio nal ne go fe no me nu, trze ba wszak 'e
pa mi& ta# o do dat niej za le' no "ci po mi& -
dzy roz wo jem me tro po lii, a roz wo jem

kra ju, na któ re go te ry to rium s! one ulo -

ko wa ne. 

• Me tro po lie: z tar cz# 
czy na tar czy?

Tym cza sem, nie po strze 'e nie, wraz

z roz wo jem me tro po lii, po ja wi (y si&
no we istot ne za gro 'e nia dla me tro po -

lii i miast glo bal nych. Sta (y si& one ide -

al nym ce lem ata ków ter ro ry stycz nych

po nie wa' s! sie dzi ba mi w(adz pa% -

stwo wych, or ga ni za cji i firm o trans -

na ro do wym cha rak te rze, a tak 'e 

przed sta wi cielstw mi& dzy na ro do wych 

sto wa rzy sze% i am ba sad. Cen tra me tro -

po lii sku pia j! co dzien nie ol brzy mi!
licz b& prze miesz cza j! cych si& miesz -

ka% ców, in te re san tów, tam prze ci na j!
si& szla ki ko mu ni ka cyj ne, usy tu owa -

ne s! cen tra prze siad ko we, wiel kie

dwor ce, tam krzy 'u j! si& li nie me tra.

Mia sta glo bal ne to tak 'e miej sca sym -

bo licz ne, na trwa (e za pi sa ne w "wia -

do mo "ci, w to' sa mo "ci nie tyl ko

miesz ka% ców, w kul tu rze po pu lar nej,

to ele men ty dzie dzic twa kul tu ro we go.

Ude rze nie w nie to ude rze nie w nie -

zwy kle wa' ne fun da men ty no wo cze -

sne go "wia ta. Me tro po lie rz! dz! "wia -

tem – twier dzi wy bit ny so cjo log ery 

In ter ne tu Ma nu el Ca stells. Jed nak 'e
nie mo' na za po mi na#, 'e w XXI wie -

ku strach rz! dzi me tro po lia mi.

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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By !ród"o
by"o czyste

– !y je my ju" w epo ce pa pie "a
Fran cisz ka, a Ty wci#" wra casz do Be -
ne dyk ta XVI. Czy ab dy ka cja Be ne -
dyk ta XVI nie ozna cza te go, "e trze -
ba ju" za po mnie$ o je go pon ty fi ka cie
i da$ si% uf nie pro wa dzi$ no we mu pa -
pie "o wi?

– Na naj prost szym po zio mie od po -

wiem tak: Ko #ció" to jest wiel ka ci$ g"o#%,
&a den z pa pie &y nie upra wia ja kie go#
ran cza dla sie bie, bez "$cz no #ci z tym,

co by "o i bez wy chy le nia w to, co b' dzie.

W tym sen sie w epo ce Fran cisz ka era

Be ne dyk ta XVI nie prze mi n' "a. Po -

dob nie zresz t$ Be ne dykt kon ty nu owa"
Ja na Paw "a II, a Jan Pa we" II roz wi ja" na -

ucza nie So bo ru Wa ty ka( skie go II. Jed -

n$ z naj m$ drzej szych rze czy, któ re mo -

&e zro bi% pro boszcz czy wi ka ry jest bu -

do wa nie na tym, co zro bi" je go po przed -

nik. Ow szem wno sz' no we tre #ci, ale

ca "y czas chro ni' do bro, któ re w lu dziach

zo sta wi" mój po przed nik. W tym pro stym

zna cze niu (cho% nie tyl ko w tym) na -

ucza nie Be ne dyk ta XVI si' nie zdez ak -

tu ali zo wa "o. I rzecz jesz cze wa& niej sza:

nie wa ham si' my #le%, &e teo lo gia Rat -

zin ge ra jest jed nym z naj wi'k szych da -

rów Bo ga dla na sze go #wia ta i na sze go

cza su. W dia gno zo wa niu cho rób wspó" -
cze sno #ci i po da wa niu le karstw je go

my#l jest ab so lut nie ge nial na. 

– Me dia utrwa li &y ne ga tyw ny wi ze -
ru nek Be ne dyk ta XVI, tak "e w lu -

dziach wie rz# cych. Po wta rza no, "e to
cz&o wiek, któ ry nie ro zu mie wspó& cze -
sno 'ci, nie ma kon tak tu z rze czy wi sto -
'ci#, sie dzi tyl ko w bi blio te ce, a je go
pon ty fi kat to se ria wpa dek, je dy ny do -
bry ruch to ab dy ka cja. Pra cu j#c kil -
ka &ad nych lat nad try lo gi# „The olo -
gia be ne dic ta”, sze d&e' w&a 'ci wie
wci#" pod pr#d tych na g&a 'nia nych
tez o nie udacz ni ku na Pio tro wym
Stol cu...

– Naj trud niej sz$ kwe sti$ by "o dla

mnie to, czy w ogó le sko( czy% t' try -

lo gi'. Naj do s"ow niej, bez me ta fo ry, czy

nie da% so bie spo kój. Gdy sia d"em

do pi sa nia trze cie go to mu, po kwa dran -

sie za dzwo ni" twój te le fon z wia do mo -

Z ks. pro fe so rem 

JE RZYM

SZY MI KIEM, 

teo lo giem i po et$,

roz ma wia
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!ci" „Ju rek, pa pie# ab dy ko wa$”. Kosz -

to wa $o mnie to strasz nie du #o. Na naj -

g$%b szym po zio mie mu sia $em si% z tym

oswo i& i dla te go pi sa nie prze rwa $em.

Na g$o w% zwa li $y mi si% te le wi zje, ga -

ze ty, te le fo ny, wy wia dy itd. Po tem

ci%# ko za cho ro wa$ mój szwa gier, ca $a
mo ja ener gia, co oczy wi ste, po sz$a
w to wa rzy sze nie mo im bli skim. Szwa -

gier zmar$, nie ste ty. Po pó$ ro ku po ja -

wi $a si% po ku sa, #e by to zo sta wi&.
S$u cham, pa trz%, czy tam: wszy scy mó -

wi" o Fran cisz ku, nikt nie wspo mi -

na Be ne dyk ta. A lu dzie bez prze rwy

„b% dziesz to jesz cze kon ty nu owa$?
War to aby? Czy nie trze ba z #y wy mi

na przód i!&? Co fasz si%?”. Po mo g$a
mi chy ba pro sta !l" ska ce cha: „sy nek,

jak #e! co! za cz"$, to to sko'cz”. Mia -

$em ze bra ny ma te ria$, zmo bi li zo wa $em

si% na no wo, do czy ta $em rze czy naj -

now sze, uwzgl%d ni $em zmie nio ny kon -

tekst. I ru szy $em z trze cim to mem jak

zra nio ne i tym sa mym roz ju szo ne

zwie rz%, z tym wi%k sz" ener gi" i za pa -

$em. I rzek$ bym: nie bez $a ski Bo -

#ej... I wbrew tam te mu ci !nie niu, uda -

$o mi si% to w ci" gu dwóch lat

sko' czy&, z pó$ rocz nym tyl ko po !li -
zgiem. No i za sta na wiam si%, czy mo -

ja pra ca zo sta nie zmar gi na li zo wa na al -

bo doj dzie do ja kiej! cie ka wej syn te zy,

co by $o by mo im ma rze niem.

– Syn te zy, czy li…?
– Czy li Fran ci szek jak naj bar dziej,

a dzie $o Be ne dyk ta go wspie ra. Wspie -

ra w tym, na co Fran cisz ka nie sta&. Ten

ro dzaj syn te zy by$ by czym! pi%k nym.

Pew n" pró b" by $a pierw sza en cy kli ka

Fran cisz ka, któ ra w wi%k szo !ci by $a na -

pi sa na przez Be ne dyk ta. Ale pó ki co

Fran ci szek pra wie w ogó le si% do niej

nie od no si w swo im na ucza niu – ro zu -

miem go na psy cho lo gicz nym po zio mie

!wiet nie: to nie je go tekst, nie je go my -

!li, nie je go !wiat pa sto ral ny.

– Gdy bym mia! ko mu" po le ca# ca -
!$ try lo gi%, to pro po no wa! bym lek tu -
r% od ko& ca, w!a "nie od te go trze cie -
go to mu, po tem dru gi i na ko& cu
pierw szy. Po wie dzia! bym, 'e ten trze -
ci tom jest naj bar dziej pu bli cy stycz -
ny. To dia gno za za chod nie go, czy li
i na sze go "wia ta. Pod sta wo wa te za jest
ta ka, 'e naj wi%k szym z!em, któ ry
tra pi nasz "wiat jest bez bo' no"#. 

– Do k$ad nie tak. Cho dzi o ze pchni% -
cie Bo ga z te go miej sca, któ re po wi nien

zaj mo wa&, ukry cie Go za pa ra wa nem

rze czy rze ko mo wa# niej szych. Cz% sto

to si% do ko nu je na wet z in ten cj" „wró -

ci my do Cie bie, ale mu si my naj pierw

wy kszta$ ci& dzie ci, zdo by& po zy cj% za -

wo do w", za li czy& kil ka cie ka wych wa -

ka cji, b$y sn"& post mo der ni stycz nym

wy k$a dem na sym po zjum uczel nia -

nym, za g$o so wa& za in vi tro (za dar mo

nam man da tu po s$a nikt nie da, a stra -

ci& go $a two), wy le czy& ra ka pro sta ty

itd”. Bóg mo #e po cze ka&, czy# nie jest

On wiecz ny?

– Czy na praw d% bez bo' no"# to
naj wi%k sze z!o, któ re tra pi dzi" "wiat?
Czy ta ka oce na nie jest no stal gi$ sta -
re go ksi% dza, teo lo ga, bi sku pa, pa pie -
'a za "wia tem, któ ry mi n$!, a on nie
chce si% zgo dzi# z tym, 'e "wiat si%
zmie nia? 

– Man tra, #e !wiat si% zmie nia jest,

mo im zda niem, jed nym z naj bar dziej

oszu ka' czych slo ga nów, ja kie dzi!
funk cjo nu j". Man tra cz% sto dzi! sto so -

wa na tak #e ja ko po li tycz na ana te ma

prze ciw ko my !li kon ser wa tyw nej. (wiat

ma pra wo si% zmie nia& oczy wi !cie,

a Be ne dykt XVI nie jest w #ad nym wy -

pad ku re stau ra to rem sta re go. Zmia na

czy mo der ni za cja (ko lej ne s$o wo wy -

trych! Ale mo der ni za cja to wy trych

wy try chów! „Zmo der ni zo wa& ten kraj”,

chce le wi co wo -li be ral na in te li gen cja

pol ska od 200 al bo i 300 lat – „tak si%
te raz wsz% dzie #y je”!) nie mo g" by&
g$ów nym ko niem po ci" go wym na szej

cy wi li za cji. Mo der ni za cja mo #e by&
al bo do bra al bo z$a. Zmia na mu si by&
pod po rz"d ko wa na Bo gu, nie od wrot nie.

To jest za sad ni cza te za pa pie #a. Dla te -

go )le dzie je si% z na szym !wia tem, #e
ten po rz" dek rze czy jest wy wró co ny.

Mó wi" nam, #e tyl ko marsz do przo du

na zy wa ny po st% pem jest etycz nie do bry.

Be ne dykt XVI po wia da, #e etycz nie do -

bra jest tyl ko dro ga ku Bo gu. Obo j%t nie

czy ona idzie do przo du czy do ty $u, czy

w bok. S" ob sza ry, z któ rych mu si my za -

wró ci&. Si% gn% po cy tat: „Ruch sam

w so bie nie jest #ad nym po st% pem.

Rów nie do brze mo #e nas pro wa dzi& pro -

st" dro g" ku prze pa !ci. Wa run kiem

praw dzi we go po st% pu jest nie ustan ne za -

py ty wa nie o je go mia r% i cel”. 

– Cz% sto dzi" s!y szy my w ró' nych
kon tek stach, 'e prze cie' nie mo 'e my
wró ci# do "re dnio wie cza.

– Rat zin ger wspo mi na jak w la -

tach 60. by$ na dys pu cie w do mu Ern -

sta Blo cha. Po ja wi $o si% py ta nie, cze mu

w$a !nie te raz tak mod ne sta $y si% nar ko -

ty ki. Czy z po wo du do st% pu do kra jów,

gdzie si% je upra wia? Wszy scy si% zgo -

dzi li, #e to zbyt pro sta od po wied). No

wi%c co? A mo #e co! si% zmie ni $o
na z$e w na szym !wie cie w sto sun ku

do !re dnio wie cza, #e po ja wi $a si% po trze -

ba nar ko ty ków? Mo #e wów czas nie ist -

nia $a ta ka du cho wa pust ka, któ r" w cho -

ry spo sób pró bu je si% za pe$ ni&
nar ko ty kiem? Ta k" te z% po sta wi$ m$o -

dy Rat zin ger. Chcie li go tam ukrzy #o -

wa& za t% bez czel n" my!l, #e w !re dnio -

wie czu któ ra! z ludz kich po trzeb by $a
le piej za spo ka ja na ni# dzi!, po ty lu

wie kach po st% pu. Be ne dykt XVI po wia -

da: trze ba my !le& o tym bez uprze dze',
do pew nych „!re dnio wiecz nych” spraw

wró ci&. Mo der ni za cja nie mo #e by&
bo giem. Ta wi zja u sa mych pod staw jest

chy bio na. Z Pol sk" nie b% dzie do brze,

je !li nie b% dzie cho dzi $o o Bo ga i ze spó$
tych war to !ci, któ re s" przy Bo gu,

z Bo giem, w Bo gu. Nie mu si my by&

Fran cu za mi ani Niem ca mi, #e by by&
szcz% !li wym, do stat nim na ro dem i pa' -
stwem. 

– No, ale "wiat dzi" jest plu ra li stycz -
ny, wie lo kul tu ro wy. W tym "wie cie 'y -
j$ wie rz$ cy i nie wie rz$ cy. Mo' na
mó wi# in nym, 'e z ni mi jest (le, bo oni
nie wie rz$? Czy to nie jest ja ki" ro dzaj
im per ty nen cji czy bra ku to le ran cji?

– Znacz nie mniej szy ni# u le ka rza,

któ ry ci mó wi, #e np. mu sisz prze sta&
je!& wie przo wi n%, bo za 10 lat b% -
dziesz mia$ ta ki cho le ste rol, #e to ci% za -

bi je. Ta ra da p$y nie z ja kiej! wie dzy, #e
tak si% po win no #y&. To te# jest ro dzaj

im per ty nen cji. W ka# dej praw dzi wej,

nie szar la ta' skiej wie dzy jest ja ka! m" -
dro!&, któ ra pro po nu je co! do bre go

cz$o wie ko wi. Lu dzie od po wie dzial ni

za #y cie du cho we te go !wia ta ma j"
!wi% ty obo wi" zek da wa& prze stro g%
tym, dla któ rych du cho wy !wiat nie

jest – z ró# nych po wo dów – prio ry te tem.

Ta ka jest ro la pa pie #a, teo lo gii... Tom -

ku: po ra na bar dzo in tym ne wy zna nie:

ja bar dzo ko cham ten mój !wiat.

Wszyst ko mi si% strasz nie po do ba. Mo -

ja ma ma, czer wiec, (l"sk, Por tu ga lia,

pi$ ka no# na mi si% po do ba. Lu dzie,

mia sta, la sy, ksi"# ki, Pol ska. I chcia$ -
bym, #e by z tym wszyst kim by $o do brze.

A b% dzie do brze, gdy ten !wiat b% dzie

bu do wa ny ku Bo gu, w stro n% Bo ga,

na Nim, a nie prze ciw ko czy obok

Nie go.

– Czy nie brzmi to jak we zwa nie
do kru cja ty prze ciw ko nie wie rz$ -
cym?

– Ro zu miem do sko na le, #e nie wia -

ra mo #e mie& wie le skom pli ko wa -

nych przy czyn. I nie nam s" dzi& 
– przy czy ny i lu dzi. Ale ate i!cie czy

agno sty ko wi, chcia$ bym za pro po no -

wa&, by spo koj nie po s$u cha$ mo ich ar -

gu men tów. Spró buj my przej!& ra zem

ja k"! dro g%, sza nuj my si%, wy trzy -

maj my bez wro go !ci na sz" in no!&. To

jest bar dzo po ko jo wa wi zja. Mój g$% -
bo ki sza cu nek dla Be ne dyk ta XVI p$y -

nie st"d, #e je mu nie za le #y na w$a snym

sa mo po czu ciu, ani na tym, co o nim b% -
d" mó wi li. Wiem, ja kie to jest trud ne,

pra cu j"c w tej sa mej bran #y, #e tak po -

wiem. Wiem, co na le #a $o by po wie dzie&
mo im stu den tom, #e by mi kla ska li za -

wsze, ale ja je stem od po wie dzial ny

za ich praw dzi we do bro. Ja je mo g%
nie ko niecz nie w$a !ci wie po strze ga&
(je stem ty ko cz$o wie kiem, ni kim wi% -
cej), ale mu sz% by& w swo im su mie niu

czy sty. Ja je stem s$u g" ich do bra, a nie

w$a sne go sa mo po czu cia czy ima ge’u.

Be ne dykt w tej dzie dzi nie jest, mo im

zda niem, nie ska zi tel ny. Je mu za le #y
na do bru swo ich sióstr i bra ci, z któ ry -

mi bu du je ten !wiat. To jest dla mnie

fe no me nal ne. Je stem na ta kim eta pie

#y cia, #e umiem to do ce ni&. Co kol wiek

o tym kto kol wiek po my !li: on si%
brzy dzi pi ja rem i cho dze niem ko $o
w$a sne go pi ja ru...
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– Be ne dykt kry ty ku je mark sizm ja -
ko jed n! z ma sek nie wia ry. Za uwa "a
tak "e, "e mark sizm nie zo sta# w sen -
sie ide owym po ko na ny mi mo spek ta -
ku lar nej kl$ ski ro ku 1989, a na wet
„sta# si$ na Za cho dzie re li gi! in te lek -
tu ali stów”. Ko lej ne po ko le nia da j! si$
na bra% na to k#am stwo, dla cze go? 

– Be ne dykt XVI twier dzi, !e isto t"
z#a mark si zmu jest to, !e on obie cu je

cz#o wie ko wi do bro bez Bo ga. Mark -

si $ci chc" si% cof n"& przed chrze $ci ja' -
stwo. Po dob nie jak na zizm. Pró bu j"
prze bu do wa& spo #e cze' stwo, ale to si%
w któ rym$ mo men cie za wsze za czy na

sy pa&, mon stru al nie ro $nie bie da

i w ko' cu ro bi si% z te go gi gan tycz ny

obóz kon cen tra cyj ny. Po wsta je prze -

ci wie' stwo te go, co by #o obie ca ne.

Chrze $ci ja' stwo po wia da, !e pro blem

jest w tym, !e $cie to ro bi li bez Bo ga.

Ate izm jest wa szym naj g#%b szym b#% -
dem, a nie z#e po my s#y na go spo dar -

k%. Trze ba Bo ga umie $ci& w cen trum

kon struk cji $wia ta i po wo lut ku, raz le -

piej, raz go rzej pcha& ten $wiat ku do -

bre mu. Z Bo giem to pój dzie, ra dz"
wszy scy Pa pie !e ostat nich stu lat,

a chy ba i wcze $niej.

– Ale dla cze go kto&, kto nie wie rzy
w Bo ga, a ma szcze re in ten cje zmie -
nia nia &wia ta na lep sze, jest ska za ny
na kl$ sk$?

– W#a $nie dla te go, !e nie wie rzy

w Bo ga. Ate izm nie jest praw d". Bóg

jest, jest praw d" i zna my te! dzi% ki

Chry stu so wi praw d% o Bo gu, o tym kim

i ja ki jest: jest On mi #u j" cym wszech -

moc nym Oj cem. Nie za rzu cam ate -

istom z#ej wo li (przy naj mniej nie któ -

rym), za rzu cam im fun da men tal ny,

ka ta stro fal ny b#"d. 

– Ale praw da o Bo gu nie jest oczy -
wi sto &ci!. Kto& mo "e nie ma #a ski
wia ry…

– Dla te go to jest $wi% ty obo wi" zek,

nas wie rz" cych, aby $wiat prze ko ny wa&,
ewan ge li zo wa&, cier pie&, wy krwa wia&
si%, umie ra& dla tej spra wy, z mi #o $ci dla

na szych bra ci i sióstr, któ rzy nie wie rz".
To wszyst ko sta je si% ja $niej sze w me -

ta per spek ty wie. W tej ma #ej, ludz kiej,

ci lu dzie s" strasz li wy mi ofia ra mi wie -

lo ra ko kszta# to wa ne go grze chu, np.

roz bi te go ma# !e' stwa, ate izmu kul ty wo -

wa ne go w do mu od 300 lat. Al bo te go,

!e ja ki$ król w XVI wie ku po sta no wi#
mie& dru g" !o n%, ze rwa# z Rzy mem i po -

rwa# w t% stro n% pa r% mi lio nów lu dzi. Al -

bo chrze $ci ja nie da wa li an ty $wia dec two,

czy ni"c z#o i czy ni"c my$l o Bo gu nie -

zno $n". W wiel kiej ska li wi zji dzie jów

ludz kich ogl" da nych z apo ka lip tycz nej,

bi blij nej wi zji wi da& ca #y czas jed no:

z bez bo! no $ci ro dzi si% bez bo! no$&,
z bo! no $ci – bo! no$&. Bóg ze swo j"
wszech mo c", m" dro $ci", mi #o sier dziem

wi dzi te wszyst kie za le! no $ci. Do Nie -

go a nie do nas na le !y s"d. On to

wszyst ko na pew no uwzgl%d nia. Ale na -

sze po chy le nie si% nad lo sem po szcze -

gól ne go cz#o wie ka i je go kom pli ka cja -

mi nie mo !e nas pro wo ko wa&
do wy co fa nia praw dy o Bo gu. Za wsze

de cy du j" ce w !y ciu cz#o wie ka jest to,

czy opo wia da si% za Bo giem czy prze -

ciw Nie mu. 

– Po s#u gu jesz si$ w ksi!" ce po j$ ciem
sep so kul tu ry, wy ja &nij pro sz$. 

– To nie jest wy ra !e nie Be ne dyk ta. On

u!y# s#o wa sep sa w kon tek $cie prze mian

kul tu ro wych, a ja stwo rzy #em ten neo -

lo gizm „sep so kul tu ra”. Od no sz% to

do ska !e nia kul tu ry, któ ra nas ota cza

i jest nie ustan nie s" czo na do umy s#ów.

Si% gn% po frag ment ksi"! ki: „Za rów no

epo ce, jak i spo #e cze' stwu, a przede

wszyst kim cz#o wie ko wi gro zi jed no

praw dzi we nie bez pie cze' stwo: utra ta

Bo ga. Je go to po trze bu je my: Bo ga (y -

we go, praw dzi we go – nie wy my $lo ne -

go. Ka! de za fa# szo wa nie wia ry w Bo -

ga – czy do ty czy cz#o wie ka, czy epo ki,

czy spo #e cze' stwa, czy Ko $cio #a – po -

zo sta wia w or ga ni zmie „pier wia stek

we wn%trz ne go za tru cia”. Rat zin ger prze -

strze ga: „Wy da je si% ono po cz"t ko wo

nie szko dli we, a! do mo men tu, gdy sta -

nie si% ogól n" sep s"”. Or ga nizm re agu -

je na za ka !e nie: gni je krew (tak o sep -

sis pi sa# Awi cen na) a! w roz pacz, a!
w $mier&. Nie za le! nie od mu ta cji i wa -

rian tu, bez bo! no$& (an ty te izm, ate izm,

agno sty cyzm) i zwi" za na z ni" py cha po -

zna nia (a w#a $ci wie bra ku po zna nia

czy fa# szy we go po zna nia) sk#a nia j"
do uciecz ki od praw dy (Bo ga). Ro dzi si%
sep so kul tu ra. Jej sku tek to roz pacz

i $mier&. W#a $nie tym s" neo gno za i po -

po we wer sje wiel kich azja tyc kich re li -

gii (któ re prze cie! ty le ma j" wspól ne go

z bud dy zmem i hin du izmem, co ga le rie

han dlo we z ga le ria mi re ne san so we go

ma lar stwa) – spy cha j" cz#o wie ka

w $mier cio no $ny smu tek sep so idal n"
uciecz k" od Praw dy”. Ta uciecz ka jest

wi docz na w li te ra tu rze, te atrze, pra wie,

re la cjach mi% dzy ludz kich, oby cza jach,

s#o wem ca #a kul tu ra by wa za ka !a na t"
sep s" – utra t" Bo ga. 

– Ca #a dru ga cz$&% ksi!" ki uka zu -
je po zy tyw ne dro gi wyj &cia z te go za -
gu bie nia. Na pierw szym miej scu po -
ja wia si$ ra do&% wia ry. 

– Kwe stia ra do $ci jest pa pier kiem lak -

mu so wym. Jest rze cz" nie zwy kle cha -

Pod patronatem „)l"ska”

Ks. To masz Ja kle wicz: „The olo gia

be ne dic ta” to try lo gia po !wi" co na

my !li teo lo gicz nej Be ne dyk ta XVI. Po -

wsta wa #a od 2010 do 2015 r. (Wy daw -

nic two Ksi" gar nia !w. Jac ka). W#a -

!nie uka za# si" jej ostat ni, trze ci tom.

To wy j$t ko wa w pol skiej li te ra tu rze

teo lo gicz nej syn te za my !li jed ne go

z naj wi"k szych wspó# cze snych my !li -
cie li i !wiad ków wia ry, a za ra zem pa -

pie %a. Ca #o!& try lo gii sk#a da si"
z sze !ciu roz dzia #ów (po dwa w ka% -
dym to mie). Pierw szy – mó wi o sen -

sie i na tu rze sa mej teo lo gii; dru -

gi – po !wi" co ny jest pierw sze' stwu

Bo ga i te mu, kim On jest; trze ci do -

ty czy Je zu sa Chry stu sa (klu czem jest

po j" cie Lo go su), czwar ty – od no si si"
do ko mu nij nej struk tu ry rze czy wi -

sto !ci (to, co ludz kie i to, co Bo %e si"
prze ni ka), pi$ ty – to dia gno za wspó# -
cze snych form bez bo% no !ci, szó sty to

wy wie dzio na z tek stów Be ne dyk -

ta XVI syn te za chrze !ci ja' skiej du cho -

wo !ci, czy li sztu ka m$ dre go chrze !ci -

ja' skie go %y cia. Dzie #o ks. Je rze go

Szy mi ka, teo lo ga z Gór ne go (l$ ska,

po !wi" co ne bli skie mu mu kul tu ro wo

teo lo go wi -pa pie %o wi z Ba wa rii to

ro dzaj teo lo gicz nej sum my na na sze

cza sy. Jest w grun cie rze czy roz bu do -

wa nym ko men ta rzem do zda nia Rat -

zin ge ra: „Wszyst kie od po wie dzi, któ -

re nie si" ga j$ a% do Bo ga, s$
za krót kie”.

Pro mo cja ksi"! ki od by #a si% 29 ma ja br.

w au li Wy dzia #u Teo lo gicz ne go Uni wer sy te tu

)l" skie go w Ka to wi cach. 
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rak te ry stycz n!, "e efek tem sep so kul tu -

ry jest prze ogrom ny smu tek. Je #li
w Szwaj ca rii po ziom sa mo bójstw osi! -
gn!$ po ziom sa mo bójstw w Au schwitz,

to gdzie my je ste #my? Bez wzgl%d na go -

ni twa kor posz czu rów pro wa dzi la wi no -

wo do uza le" nie& i roz le wa j! cej si% fru -

stra cji. Ale obo wi!z ko we jest

po zy tyw ne my #le nie o przy sz$o #ci,

o po st% pie. Wszyst ko idzie ku lep sze -

mu prze cie" – sk!d w tle to mo rze krwi,

kl% ska ma$ "e&stw, bru tal no#' w#ród

dzie ci, szar pa ni na ego izmów. Co jest

gra ne w dzi siej szym te atrze? O czym to

jest, ale pro sz% o od po wied( bez be$ ko -

tu? Tak kosz mar ny jak dzi# pol ski te -

atr nie by$ ni gdy. Ja kie ksi!" ki s! na gra -

dza ne? Co jest do mi nu j! c! to na cj!
po ezji? Sk!d to jest? Ten smu tek, ta fa -

scy na cja z$em, ta de mo nicz na

czer& – nie wsz% dzie, ja sne, ale jed nak

ja ko do mi nan ta? 

– Jak pi sa! Mi !osz „Wol no nam by -
!o od zy wa" si# skrze kiem kar !ów
i de mo nów, ale czy ste i do stoj ne s!o -
wa by !y za ka za ne”. 

– Tak i te raz po my#l o tym kon tra #cie.

Kie dy ja ko ksi!dz sia dasz do kon fe sjo -

na $u i spo ty kasz tam czy st! ra do#'
cz$o wie ka, któ re mu prze ba czo no grze -

chy. Z cze go on si% tak cie szy? Anio$
Ga briel przy szed$ do Ma ryi w Na za ret

i po wie dzia$ do niej „ha ire”, czy li „ra -

duj si%”. To jest ol#nie wa j! ce... Ra duj

si%!!! Za czy na my!!! To jest po cz! tek hi -

sto rii Je zu sa, Ewan ge lii. O to te raz 

b% dzie cho dzi $o w spra wie Je zu sa, mó -

wi Bóg – o ra do#'. I bez prze rwy

na kar tach Ewan ge lii, po wta rza j! si%
we zwa nia, "e by si% nie l% ka'. Jak za ufa -

cie Bo gu, wszyst ko do brze pój dzie.

O nic in ne go nie cho dzi, jak o szcz% #li -
we "y cie. )e by, to mo je "y cie si% uda -

$o, sz$o ku do bre mu, mia $o sens, przy -

no si $o ra do#'. Pe$ n! i trwa $!. Te go

chce cz$o wiek. Ta au gu sty& ska nu ta

wci!" po wra ca u Be ne dyk ta XVI. Ta -

kie do bre, uda ne "y cie jest mo" li we, je -

"e li si% przy lgnie do Bo ga. Kla sycz ne

cno ty: wia ra, na dzie ja, mi $o#' s! jak by

ko#' cem. Ale to wszyst ko mu si by'
opar te na cno tach d$u go dy stan sow ca:

cier pli wo #ci, wy trwa $o #ci, wy ma ga -

niu od sie bie. W kwe stii mo dli twy pa -

pie" nie kon cen tru je si% spe cjal nie

na for mie. Ow szem ak cen tu je ko niecz -

no#' ad o ra cji, ale in te re su je go przede

wszyst kim zaj mo wa nie po zy cji sy na.

Czy li cho dzi o to, by Bo gu przy zna wa'
ra cj%, po wta rza' „b!d( wo la Two ja”. To

jest kró lew ska dro ga "y cia i ona jest dla

wszyst kich. )y j!c tak, "y je my jak kró -

lo wie. Je ste #my wol ni, nie pod le gli ni -

cze mu, ani w$a snym po "! dli wo #ciom,

ani pre zy den tom, ani "ad nym "y wio $om

te go #wia ta. To bar dzo po zy tyw na wi -

zja "y cia. 

– W tej po zy tyw nej wi zji ogrom n$
ro l# od gry wa su mie nie. Dzi% tak moc -
no ak cen tu je si# au to no mi# su mie nia,
&e w!a %ci wie sta je si# ono na rz# dziem

sa mo wo li. Be ne dykt XVI ma w tej
kwe stii od mien ne zda nie. 

– To ogrom nie wa" ny te mat, a cha -

osu w tej dzie dzi nie nie bra ku je. Pa pie"
pod kre #la ko niecz no#' kon fron to wa -

nia swo je go su mie nia z obiek tyw n! na -

uk! Ko #cio $a. To le cze nie su mie nia

z nie kon tro lo wa ne go su biek ty wi zmu,

jest ab so lut nie klu czo we. To je den

z cen tral nych od cin ków fron tu wiel kiej

to cz! cej si% bi twy cy wi li za cyj nej.

W tej kwe stii Rat zin ger mia$ od wa g%
po wie dzie' wszyst kim pew nym sie bie

m! dra lom: „Nie wi dzie' praw dy jest

wi n!. Cz$o wiek nie wi dzi praw dy,

gdy jej nie chce i po nie wa" jej nie

chce”. Na *l! sku wie my, co to jest me -

ta no mierz i "e od nie go za le "y "y cie

gór ni ków. Ze psu ty al bo sztucz nie pod -

ra so wa ny in for mu je, "e po wie trze

w chod ni ku jest czy ste. I w ten spo sób

do cho dzi do nie jed nej tra ge dii. Dla te -

go ko niecz na jest wi zy ta ko mi sji, któ -

ra spraw dza czy te me ta no mie rze dzia -

$a j!. Urz!d Na uczy ciel ski Ko #cio $a
pe$ ni ta k! ro l%. Dba o to, by su mie nie

wy $o, gdy zbli "a si% z$o. 

– Po ku sa, któ ra ata ku je Ko %ció!,
jest ta ka, &e jak my tro ch# po maj stru -
je my przy su mie niu, ob ni &y my wy ma -
ga nia, to za trzy ma my lu dzi w Ko %cie -
le. Przy k!ad pro te stan tów po ka zu je,
&e to dro ga do ni k$d. 

– Dla te go trze ba „ocem bro wa' (ró -

d$o”, czy li dba' o to, "e by nie by $o za -

mu lo ne. )e by# mia$ pew no#', "e jak

z nie go pi jesz, to si% nie za tru wasz. Bo

jak ró" nie lu dzie przy tym po maj stru j!,
to b% dziesz my #la$, "e s$u chasz su mie -

nia, a pi jesz tru ci zn%. W su mie niu cho -

dzi o s$u cha nie Bo ga, a nie o s$u cha nie

sie bie. Cho dzi o praw d%, któ ra jest

wi%k sza ode mnie, któ r! od kry wam, któ -

ra mnie ci! gnie w gó r%. Su mie nie nie

mo "e by' na us$u gach mo jej po "! dli wo -

#ci czy s$a bo #ci. 

– Wie lu my %l$ cych lu dzi ma prze -
ko na nie, &e z Eu ro p$ dzie je si# 'le.
Cho" pew nie 'ró de! kry zy su do pa tru -
j$ si# gdzie in dziej ni& pa pie&. Ja ka
jest na dzie ja dla Za cho du, we d!ug Be -
ne dyk ta XVI? 

– Je go pod sta wo wa my#l jest ta ka, "e
chrze #ci ja& stwo, ze swo j! wi zj! cz$o -

wie ka, ze swo j! po t%" n! nie uto pij n! na -

dzie j!, z wy trwa $! i wier n! s$u" b!
wol no #ci – jest ko niecz ne dla w pe$ ni

ludz kie go #wia ta. Ja ka kol wiek je go

mar gi na li za cja jest pod ci na niem ga $% -
zi, na któ rej sie dzi de mo kra tycz na Eu -

ro pa XXI wie ku. Kil ka kon kret nych

wnio sków. Po pierw sze: czym# ko -

niecz nym i wr%cz kon sty tu tyw nym dla

Eu ro py jest we wn%trz ne przy po rz!d ko -

wa nie so bie de mo kra cji i eu no mii,

czy li pra wa nie pod le ga j! ce go "ad nej

ma ni pu la cji (ide olo gicz nej, dyk ta tor -

skiej, ty ra& skiej, ochlo kra tycz nej, na cjo -

na li stycz nej, re wo lu cyj nej etc. etc.).

Po dru gie: ko niecz nym i kon sty tu tyw -

nym wa run kiem pierw szej te zy jest po -

sza no wa nie war to #ci mo ral nych i Bo -

ga. Czy li: wiel ka spra wa Bo ga nie

mo "e by' bez wa run ko wo spy cha na

w sfe r% pry wat n!. Na le "y za to bez wa -

run ko wo wy rzec si% do gma tów: ate -

izmu (ja ko prze s$an ki dla pra wa i kszta$ -
tu pa& stwa; ko niecz no#' wy rze cze nia

si% do gma tu ate izmu nie mo "e mie' nic

wspól ne go z przy mu sem wia ry), na cjo -

na li zmu (Rat zin ger za wsze ostro kry -

ty ku je na cjo na lizm z po st na zi stow -

skiej per spek ty wy nie miec kiej, ale

ni gdy nie wy st% pu je prze ciw ko pa trio -

ty zmo wi), mark si stow skiej #wia to wej

re wo lu cji, jak rów nie" wia ry w nie -

uchron no#' po st% pu. Po trze cie: cho dzi

za wsze o pry mat ety ki nad po li ty k!. Ro -

zum mo ral ny mu si by' po nad tym, cze -

go chce wi%k szo#'. Po czwar te: z te go

wszyst kie go (z trzech pierw szych tez)

b% dzie si% bra $a eu ro pej ska kon sty tu -

tyw no#' uzna nia i obro ny wol no #ci su -

mie nia, praw cz$o wie ka, wol no #ci na -

uki, wol nej spo $ecz no #ci i so li dar no #ci

ludz kiej. Po pi! te i naj wa" niej sze:

„nie zb%d no#' my #li o Bo gu dla ety ki”.

Czy li, raz jesz cze, ja ko ko rze& i syn te -

za wszyst kie go: "y' ve lu ti si Deus da -
re tur… To jest s$yn na, m! dra, Pas ca -

low ska za sa da: w ra zie w!t pli wo #ci, "y'
jak by Bóg by$ da ny (jak by by$). Efekt

(owo ce) te go "y cia nas prze ko na j!
osta tecz nie, po ci! gn! do wia ry.

!

Ks. Je rzy Szy mik – ur. 1953 r. w Pszo -
wie na Gór nym !l" sku, ka p#an Ar chi -
die ce zji Ka to wic kiej, teo log i po eta. Jest
pro fe so rem zwy czaj nym na uk teo lo -
gicz nych, wy k#a da teo lo gi$ do gma -
tycz n". W la tach 1986-2008 zwi" za ny
z Ka to lic kim Uni wer sy te tem Lu bel -
skim, gdzie by# m.in. kie row ni kiem Ka -
te dry Chry sto lo gii. Od 2005 r. pra cu je
na Wy dzia le Teo lo gicz nym Uni wer sy te -
tu !l" skie go w Ka to wi cach. W la -
tach 2004-2014 cz#o nek wa ty ka% skiej
Mi$ dzy na ro do wej Ko mi sji Teo lo gicz nej.
Od 1991 r. sta #y wspó# pra cow nik „Go -
&cia Nie dziel ne go”.

Au tor prze sz#o 50 ksi" 'ek na uko wych,
po etyc kich, ese istycz nych. Ostat nio wy -
da# m.in.: „Teo lo gia na us#u gach wia -
ry, bli' sza 'y ciu... w 30 lat pó( niej”, Lu -
blin 2011; „Cho dzi o Bo ga”,
Ka to wi ce 2012; „Po ezja i teo lo gia”, t. I -
-II, Ka to wi ce 2009-2013; „Hi la ste -
rion”, Ka to wi ce 2014; „Teo lo gia i my”,
Ka to wi ce 2014. Pro mo tor 21 dok to ra -
tów, 190 ma gi ste riów. Spe cja li zu je si$
w chry sto lo gii, me to do lo gii teo lo gii, teo -
lo gii kul tu ry, teo lo gii J. Rat zin ge ra/Be -
ne dyk ta XVI. Miesz ka w Pszo wie i Ka -
to wi cach.

Ks. To masz Ja kle wicz jest za st$p c"
re dak to ra na czel ne go „Go &cia Nie -
dziel ne go”.
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Sie lan ka 

z prze my s!em w tle

Na
zwy k!ej grun to wej dro dze pe! nej

dziur dwóch – odzia nych z wiej -

ska – wo" ni ców po pra wia uprz#$ pary ko -

ni, ci# gn# cych fu r% na drew nia nych ko !ach.

Wi da&, $e przy sta n% li tyl ko na chwi l%,
w prze ci wie' stwie do trzech w% drow -

ców od po czy wa j# cych na po ro (ni% tym tra -

w# wa le ci# gn# cym si% wzd!u$ po lne go

szla ku. Przed s!o' cem chro ni ich cie' rzu -

ca ny przez dwie przy dro$ ne brzo zy. 

Wo kó! roz ci# ga j# si% !# ki, po la ze sto -

ga mi. Na pa stwi sku w od da li stoi ko' za -

prz% $o ny do wo zu wy !a do wa ne go sia nem,

wo kó! któ re go pra co wi cie uwi ja j# si%
wie (nia cy z gra bia mi. Do pie ro na ho ry zon -

cie wi da& za bu do wa nia miej skie. Ka -

mie ni ce i ulicz ki, ko (cio !y, ale i wy ró$ nia -

j# ce si% ogro mem i bie l# mu rów za k!a dy

prze my s!o we z dy mi# cy mi ko mi na mi.

Smog jesz cze nie prze s!a nia b!% kit ne go

nie ba i bia !ych chmu rek. Tak wy gl# da !y
w po !o wie XIX wie ku Gli wi ce wi dzia ne

od stro ny dwor ca ko le jo we go, utrwa lo ne

na li to gra fii przez Car la Rie de na i Er ne -

sta Wil hel ma Knip pla.

To za le d wie jed na z 67 li to gra fii udo st%p -

nio nych do ogl# da nia pu blicz no (ci w gli wic -

kiej Wil li Ca ro na wy sta wie „Pej za$ (l# ski

w gra fi ce i ry sun ku Erne sta Wil hel ma

Knip pla i Car la Rie de na w zbio rach Mu -

zeum w Gli wi cach”. Eks po no wa ne gra fi ki

wy bra ne zo sta !y z bo ga te go zbio ru 105 dzie!
ar ty stów, gro ma dzo nych w gli wic kim Mu -

zeum od pra wie stu lat. Pierw szych 16 gra -

fik ów cze sne nie miec kie Gór no (l# skie Mu -

zeum w Gli wi cach za ku pi !o w 1909

ro ku – ju$ po (mier ci oby dwu twór ców 

– od Wil hel ma Mil le ra, któ ry by! wte dy w!a -

(ci cie lem wy daw nic twa Rie de na i Knip pla.

By !y to czar no -bia !e oraz barw ne wi do ki

obiek tów prze my s!o wych m.in. w Gli wi -

cach, Ka to wi cach i Kró lew skiej Hu cie wy -

ko na ne w la tach 40. i 50. XIX wie ku. Ja ko

pierw sza, wy kaz dzie! li to gra fów spo rz# dzi -

!a An na Kwie cie', pra cow ni ca gli wic kie go

Mu zeum, któ ra za dba !a te$ o ich wy eks po -

no wa nie. Z ini cja ty wy mu ze al ni ków po wsta!
na wet w 2009 ro ku film do ku men tal ny „)l# -
ski Ca na let to” w re $y se rii Wie s!a wa G!o wa -

cza. Po za go to wy mi dzie !a mi gra fi ków

w zbio rze zna la z!y si% tak $e ich szki ce i nie -

do ko' czo ne no tat ki ry sun ko we. 

Od gór skich wi docz ków 
do prze my s!o wych pa no ram

Z
dwój ki gra fi ków, któ rych dzie !a wy sta -

wia ne by !y na prze !o mie czerw ca i lip -

ca bie $# ce go ro ku w Wil li Ca ro, za zdol niej -

sze go, ale i skrom niej sze go, przez znaw ców

uwa $a ny by! uro dzo ny w 1802 ro ku w Ko -

wa rach Carl Rie den. Na uk% li to gra fii po bie -

ra! u zna ne go w Ko wa rach mie dzio ryt ni ka

Fry de ry ka Tit tla. W la tach 1817–1822 pra -

co wa! w wy daw nic twie Car la Mat ti sa, au -

to ra prze wod ni ków po Kar ko no szach, ma -

so na i bur mi strza Ko war. Mia! na wet

zo sta&, do spó! ki z sy nem Mat ti sa, sze fem

wy daw nic twa „Mat tis et Comp” w Ka mien -

nej Gó rze, lecz nie do sz!o to do skut ku.

Po (mier ci w 1835 r. pierw szej $o ny Ama -

lii Hen riet ty i dziec ka o$e ni! si% po wtór nie

pod ko niec lat. 40. XIX wie ku. Z dru gie go

ma! $e' stwa mia! 3 cór ki. Na do bre je go ka -

rie ra roz kr% ci !a si%, gdy w 1840 r. za !o $y!
wspól ne z Er ne stem Wil hel mem Knip -

plem wy daw nic two.

Je go m!od szy wspól nik, uro dzo ny

w 1811 r. w )cie gnach ko !o Kar pa cza, by!
sy nem pie ka rza. Do Ko war przy pro wa dzi!
si% w 1827 r. wraz ze star szym o 20 lat bra -

tem Car lem Got t frie dem, któ ry po (mier -

ci oj ca spra wo wa! nad nim opie k%.
Do 1832 r. kszta! ci! si% Knip pel – po dob -

nie jak je go part ner – u Fry de ry ka Tit tla.

Dzi% ki (lu bo wi w 1839 r. z ma j%t n# wdo -

w# Au gu st# He idrich z do mu Tschi run haus

móg! prze j#& od Tit tla wy daw nic two i pro -

Pod patronatem „)l#ska”

Na li to gra fiach Rie de na i Knip pla za k!a dy prze my s!o we nie nisz cz" pól, !"k,
la sów, nie za nie czysz cza j" sta wów i po wie trza. Har mo nij nie wpa so wa ne w siel -
ski kra jo braz przy po mi na j" pa !a ce i sta ro #yt ne bu dow le.

RY SZARD 

BED NAR CZYK 

Katowice, Huta Hohenlohe (Welnowiec)
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wa dzi! je do spó" ki z Car lem Rie de nem.
Od tej po ry a# do $mier ci Rie de na w 1858
r. wspól nie sy gno wa li swo je dzie "a. W wy -
daw nic twie Rie den & Knip pel tra dy cyj ne
ma lun ki akwa for t% za st% pi li li to gra fia mi,
bo "a twiej na nich by "o na no si! ko rek ty
zgod nie z #y cze nia mi klien tów. Gra fi cy
pro wa dzi li bo wiem wspól nie fir m&, w któ -
rej otrzy my wa li zle ce nia na wy ko na nie li -
to gra fii. Po cz%t ko wo trud ni li si& two rze -
niem wi do ków gór dla tu ry stów
zwie dza j% cych Kar ko no sze i w& dru j% -
cych na 'nie# k&. Z ro bie nia pa mi%t ko wych
wi docz ków #y li rów nie# po zo sta li ar ty $ci
w Ko wa rach. W tym mia stecz ku li cz% -
cym 3,5 ty si% ca miesz ka( ców eg zy sto wa -
"o 12 gra fi ków i dzia "a "y 2 wy daw nic twa.
Nic wi&c dziw ne go, #e za cz& "o si& mó wi!
o szko le ko war skiej. 

W la tach 40. XIX w. pru ski rz%d z"o #y"
w spó" ce Rie de na i Knip pla sze reg za mó -
wie( na li to gra fie za k"a dów prze my s"o -
wych. Rów nie# przed si& bior cy za in te re so -
wa ni by li gra ficz nym do ku men to wa niem
w"a snych fa bryk, hut i ko pal(. Dzi& ki za -
pro sze niu ar ty stów przez hra bie go Ho hen -
lo he go, w"a $ci cie la wie lu za k"a dów prze -
my s"o wych na Gór nym 'l% sku, do je go
sie dzi by w S"a w& ci cach Rie den i Knip pel –
oprócz 13 li to gra fii hra biow skie go pa "a cu
i par ku an giel skie go – od 1840 r. za cz& li
two rzy! prze my s"o we pej za #e. Do 1855 r.
wy ko na li oko "o 80 in du strial nych pa no ram.
W Gli wi cach upodo ba li so bie szcze gól nie
Kró lew sk% Od lew ni& )e la za za pro jek to wa -
n% przez Jo han ne sa Frie dri cha Wed din ga.
Przed sta wi li te# cen trum ów cze snej wsi
Ka to wi ce oraz Kró lew skiej Hu ty. 

Naj bar dziej twór cza spó! ka

Cho cia# okres wspól nej dzia "al no $ci
w gra ficz no -wy daw ni czej spó" ce by"

naj bar dziej twór czy w #y ciu gra fi ków,
spor ny sta" si& ich udzia" we wspól nych
dzie "ach. Z ana li zy po czy nio nej przez Jo -
lan t& Wnuk, pra cow ni c& gli wic kie go Mu -
zeum, wi&k szy wp"yw na kszta"t li to gra -
fii mia" Er nest Knip pel. To on de cy do wa"
„o naj wa# niej szych wa lo rach dzie "a i je -
go pod sta wo wych w"a $ci wo $ciach, czy li
umie j&t nej sty li za cji, de ko ra cyj no $ci, pod -
kre $la niu d% #e nia do barw nej mi nia tu ry za -
cji i ro dza jo wo $ci” – twier dzi Jo lan ta

Wnuk. Na pod sta wie za cho wa nych ry sun -
ków, szki co wych no ta tek, star szy Carl Rie -
den, dzi& ki wi&k szej zna jo mo $ci tech nik
ma lar skich po ma ga" je dy nie przy opra co -
wa niu szcze gó "ów i ich uzu pe" nia niu.

Jed n% z no wa tor skich me tod li to gra ficz -
nych Knip pla i Rie de na by "y tzw. czar ne
ry sun ki, uka zu j% ce wi dok za k"a du prze my -
s"o we go no c%. Efekt ciem no $ci uzy ski wa li
ar ty $ci po przez od bi cie czar ne go ry sun ku
na ciem no nie bie skim pa pie rze. Na to miast
re flek sy $wietl ne z pie ców hut ni czych
lub s"o necz n% po $wia t& po przez pod ma lo -
wa nie czer wo n% far b%. Du #e gra fi ki o roz -
mia rach 30 cm na 40 cm ko lo ro wa ne r&cz -
nie kosz to wa "y nie ma "o, na wet 9 ta la rów,
czy li ty le ile za ra bia" gór nik przez ca "y mie -
si%c. Mniej sze li to gra fie sprze da wa li
za 4 do 6 ta la rów. Ma lut kie czar no -bia "e
mo# na by "o ku pi! za 1 ta la ra. 

Po $mier ci wspól ni ka, gdy Knip pel
pro wa dzi" fir m& sa mo dziel nie, sprze da wa"
ma "e czar no -bia "e li to gra fie w for mie
pocz tó wek, nie ozna cza j%c ich na wet sy -
gna tu ra mi. Kie dy w la tach 70. XIX stu -
le cia kon ku ren cj& dla gra fik two rzy "y
pocz tów ko we fo to gra fie, ar ty sta pro jek -
to wa" wzo ry dla fa bry ki dy wa nów. Pod ko -
niec #y cia w 1881 i 1882 ro ku Knip pel od -
szed" od prze my s"o wych pa no ram
i stwo rzy" cykl gra fik „Wi do ki ze 'nie# -
ki na czte ry stro ny $wia ta”, w któ rych
uwiecz ni" to po gra fi& gór. W 1900 r.
po $mier ci Er ne sta Knip pla wy daw nic two
przez osiem lat pro wa dzi" je go syn Lo uis.
Pó* niej prze j%" fir m& Wil helm Mil ler
i jesz cze w 1913 r. re kla mo wa" i za ch& ca"
do kup na li to gra fii Rie de na i Knip pla
z lat 1840–1870. Ich pra ce wy prze da wa"
na wet po za mkni& ciu w 1920 ro ku wy -
daw nic twa.

Naj wy bit niej szy 
z gru py ko war skiej

Cho cia# Er nest Knip pel prze j%" wie dz&
i warsz tat gra ficz ny od swo je go na -

uczy cie la Frie dri cha Au gu sta Tit tla, cz& -
sto wy ko rzy sty wa" tak #e za czerp ni& ty
z dzie" rek to ra szko "y ko war skiej oraz
Car la Mat ti sa mo tyw ma low ni cze go drze -
wa z ko na ra mi po wy gi na ny mi przez
wiatr, czy te# ele ment szpa le ru smu -
k"ych drzew, to je go pra ce a nie po przed -

ni ków z gru py ko war skiej sta "y si& bar -
dziej zna ne i zy ska "y po nad cza so we zna -
cze nie. Sta "o si& to dzi& ki no wej te ma ty -
ce je go li to gra fii, uka zu j% cych fa bry ki,
no wo cze sne mo sty, za po ry wod ne, dwor -
ce ko le jo we. Ory gi nal ne by "o przed sta -
wia nie hut upodob nia nych do ary sto -
kra tycz nych re zy den cji i pa "a ców oraz
an tycz nych bu dow li. 

Ja ko naj bar dziej re pre zen ta tyw ny i naj -
wy bit niej szy re pre zen tant szko "y ko war skiej
Er nest Wil helm Knip pel szyb ko uzna ny zo -
sta" za pre kur so ra przed sta wie( $l% skie go
pej za #u in du strial ne go. W swo ich li to -
gra fiach i ry sun kach stwo rzy" ma low ni cz%
opo wie$! o re gio nie z po "o wy XIX stu le -
cia. 'l%sk przed sta wio ny by" przez ar ty st&
ja ko sym bio za $wia ta przy ro dy i tech ni ki,
ja ko te ren z roz wi ja j% cym si& prze my s"em,
ale rów no cze $nie z roz le g"y mi po la mi,
"% ka mi, la sa mi oraz licz ny mi wiej ski mi dro -
ga mi czy $cie# ka mi gu bi% cy mi si& w na stro -
jo wych za k%t kach.
!l" ska rze czy wi sto#$ w ob ra zach Knip -

pla sta je si% „pra co wi t" idyl l"”. Miej scem
bli skim, a za ra zem ma gicz nym, z któ re go
mo& na by$ dum nym – pi sze Jo lan ta Wnuk,
ku ra tor ka te go rocz nej wy sta wy w Wil li
Ca ro.

Obok g"ów nej pa sji gra fi ka, któ r% by "a ar -
chi tek tu ra wto pio na w pej za# na tu ry i wiej -
ski kra jo braz, spo ro uwa gi po $wi& ci" te# do -
k"ad ne mu od wzo ro wa niu lu dzi z ró# nych sfer
spo "ecz nych; ze wsi, z mia sta. Stwo rzy" za -
rów no ty py po sta ci z lu du jak i wy# szych sfer;
ko biet, m&# czyzn, dzie ci. Po przez uka za nie
ró# no rod no $ci ich ubio rów do ko na" cie ka -
we go stu dium epo ki. Wubo gich mia stach pa -
no ra mie skrom nych bu dyn ków to wa rzy szy li
lu dzie w zno szo nym odzie niu z pro stych tka -
nin. Po przez ta ki re alizm po "% czo ny z de ko -
ra cyj no $ci% Knip pel wy rós" na apo lo ge t& „sta -
nu trze cie go” oraz piew c& sty lu #y cia
i roz ry wek ch"op stwa. Za rów no miesz czan,
skrom nych wie $nia ków czy bo ga tych prze -
my s"ow ców po trak to wa" w swo ich li to gra -
fiach ja ko rów no rz&d ne po sta ci. Nie two rzy"
hie rar chii. Wi% za "o si& to ze skrz&t nym
omi ja niem scen ludz kich nie szcz&$!, kon tro -
wer sji czy nie przy jem nych zda rze(, mi mo
#e XIX stu le cie pe" ne by "o spo "ecz nych re -
wo lu cji – Wio sny Lu dów, Ko mu ny Pa ry -
skiej – straj ków ro dz% ce go si& wiel ko prze -
my s"o we go pro le ta ria tu i nie kie dy krwa wych
de mon stra cji. Na ogó" je go dzie "a to sie lan -
ki z prze my s"em w tle. Dzi& ki swo im cier -
pli wym ob ser wa cjom po zo sta wi" Knip pel
przy sz"ym po ko le niom sen ty men tal n% iko -
no gra fi& $l% skie go pej za #u.

Dla zwie dza j% cych wy sta w& w gli wic -
kiej Wil li Ca ro or ga ni za to rzy przy go to wa li
tak #e nie spo dzian k&. Do ka# de go bi le tu
wst& pu do da wa li bez p"at nie po jed nej re -
pro duk cji li to gra fii. Za sym bo licz n% z"o -
tów k& mo# na by "o tak #e ku pi! do dat ko wo
re pro duk cj& wy bra nej gra fi ki i po opra wie -
niu w ram ki – zgod nie z in ten cj% au to -
rów – po wie si! w miesz ka niu na $cia nie.
Do dat ko w% atrak cj% by "a mo# li wo$! na by -
cia ko pii li to gra fii o wy mia rach zgod nych
z ory gi na "a mi, wy ko na nych przez wspó" -
cze sn% pla stycz k& Ma" go rza t& Lesz czew -
sk% -W"o dar sk%. Tech ni k% akwa for ty
i mi&k kie go wer nik su ar tyst ka wy ko ny wa -
"a czar no -bia "e wer sje gra fik. Wer sje barw -
ne ko lo ro wa "a akwa re la mi. 

!Ku'nica Bogucka
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Letnie  zaprawy

latem od rana uwijam si! w lipcowej kuchni
najlepiej jest wsta" troch! wcze#niej
gdy nie jest jeszcze zbyt gor$co
a w powietrzu prawie nie ma much ani os
przecie% nie mo%na da" zmarnowa" si!
d&ugim dniom krótkiego lata
tak jak nie wolno zaprzepa#ci" pe&ni
naszych umys&ów i dojrza&ych cia& 

zbiegam po schodach do piwnicy
gdzie wszystko ma zapach ple#ni
i wynosz! na s&o'ce puste s&oje i butelki
otwieram wyci$gam odkr!cam
wieczka korki nakr!tki
o  i sam nakr!cam si! przy tej robocie

i nie chowam si! przed s&o'cem 
gdy dzie' jest gor$cy
chocia% przez s&o'ce tyle plam 
mam na skórze dobrze
%e towarzyszysz mi nieczu&a gwiazdo
nape&nij wszystko we mnie swym oddechem

jako i ja dok&adam wszelkich stara'
robi$c letnie zaprawy na ch&odne dni
schylam si! nad naczyniami
wrzucaj$c do nich ptasi$ egzaltacj!
bia&e dzie' dobry brzóz p&och$ ufno#" 
saren skubi$cych m&ode p!dy 
w wysokich trawach za ogrodzeniem
oraz #mierteln$ gr! muchy i paj$ka

a na szk&o naklejam swój szczery
obciachowy zachwyt
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Wydmuszka

w paj!czej prz!dzy zapachu 
skoszonych trawników
ogrody twojego cia&a rozpoznaj!
i moje cia&o obiecuje %e nigdy
nie wyprowadzi si! st$d
ode mnie

a ja czuj! jak odchodzi
tak karz$c za brudn$ gr!
w jak$ je wci$gn$&em
i wiem %e b!dzie brakowa" mu
pachn$cej wilgoci ogrodów

i w liniach d&oni widz! Saturna
jak pnie si! na wzgórek Wenery,

i w ucieczce przede mn$ i
rozbawionym #wiatem
cia&o zawiesza si! na bieli)nianym sznurze
rozpi!tym w#ród kopców ob&oków,

i coraz mniej moje jest
kiedy zamyka si! dla zapachów

wydmuszka

Kemping

Beczu&ce

nasz obóz rozbili#my na kempingu pod ska&ami
tutaj %yje si! jakby wszystko trwa" mia&o wiecznie
widok nagich ska& w poszyciu nocy
ju% nie niepokoi negli%u moich )renic
od kiedy ona oniryczn$ moj$ jest beczu&k$
z zapachów i ze smaków

jej ka%de danie zjadam bardzo ch!tnie
wypijam dziurawiec rumianek i mi!t!
w naczyniach miesza si! upalna
tre#" naszych cia& w$tków
tre#ciwie poci si! pod nami trawa
strawa ro#lino%ernych naszych s$siadów 

rano proponuj! jej zabaw! lusterkami
wysy&amy do siebie pokojow$
korespondencj! zaj$czków
nawet nie domy#laj$c si! %e 
%ywio&y wkrótce zabawi$ si! nami
wrzucaj$c skalne nam okruchy
do porannego talerza owsianki
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wyprawka lata – –
spienione kufle ob!oków
w palcach brodatych anio!ów
sztorcem na kontuarze nieba
w fartuchach anio!ów
l"gn# si" burze

z chmur na park zrzucony
warkocz $cie%ek rozplata si"
w$ród podbia!u i pokrzyw
by owin#& si" wokó! bramy ogrodu 

burzy nie b"dzie

w ogrodzie pachnie
tyto' i maciejka
od pi-pi odstraszacza kretów
ucieka ta sama 
inna co lata dziewanna

przez por"cz balkonu
wykr"ca szyj", %ó!te uszy
nastawia na muzyk"
która zamieszka!a
w naszym domu – –

jest gdzie indziej

burzy nie b"dzie

Formy

wreszcie ryb#
to sta!o si" nagle
w ci#gu jednego dnia
jakby wbrew %yciu 
czujesz to nie by! proces

dziwne tak uda!o si" dostroi&
puzzle cia!a z falami rzeki
bity trakt rytm miedz i w"%e $cie%ek
zmieni& w !agodny takt t"tna rzeki

wszed!em do wody
chcia!em i$& po dnie 
nagle w miejscu nóg
pojawi!y si" rybie p!etwy

dot#d nie mia!em
do$& czasu
%eby my$le& 
o przemianach form 
teraz wierz" %e równie% tamto
zdarzy!o si"
by!em ptakiem
lecia!em do gwiazd
bardzo si" ba!em

teraz p!yn" z gibkim wdzi"kiem
w$ród innych ryb %ab i wodnych ro$lin

na brzegu w"dkarz
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!liwki

z rzeczy powabnych:
dojrza!o$& $liwkowych
brzuszków pod wargami
p"kanie nak!utej skórki
!atwo$& mi#%szu, ciekn#ca
dostatnio$&, chlupot
$liwkowej topieli

z rzeczy dobrych:
nape!nianie kubków
smaku, %eby utopi& si"
wtopi& i stopi& si"
w $liwkowych ustach

w$ród rzeczy pi"knych:
jest renklodowa rozpusta

mamo,
chc" t" $liwk",

razem z pestk#
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Z EW! NIE WIA DOM SK!, 
wspó" au tor k# al bu mu Do tkn!" Mu zy ki

roz ma wia MA REK LYSZ CZY NA

Nie zwy k"y 
Dzien nik bu do wy

– Al bum Do tkn!" Mu zy ki, któ re go
jest pa ni wspó! au tor k", za bie ra nas
w po dró# po hi sto rii bu do wy no wej sie -
dzi by Na ro do wej Or kie stry Pol skiej
Ra dia. Ja ka by !a hi sto ria po wsta nia tej
ksi"# ki?

– Dla mnie fa scy nu j# ca. Pi sa li $my j#
w gro nie osób, dla któ rych ar chi tek tu ra
i mu zy ka s# bar dzo wa% ne. Na wiel kim
ekra nie ogl# da li $my ko lej ne stro ny ksi#% -
ki. Przej rze li $my te% ra zem kil ka ty si& cy
zdj&' zna ko mi te go fo to gra fa Bart ka Bar -
czy ka, któ re ro bi" na bu do wie i w go to -
wym ju% bu dyn ku. Pro fe sor Ma rian Osli -
slo i Ka ta rzy na Wol ny pro po no wa li nam
ró% ne gra ficz ne roz wi# za nia. Cz& sto dys -
ku to wa li $my nad ni mi przez wie le go dzin.
Re dak to rzy ksi#% ki To masz Mal kow ski
i Mar cin Szcze li na, $ci# ga li tek sty od kry -
ty ków ar chi tek tu ry i in nych au to rów.
W ksi#% ce znaj dzie my wie le $wiet nych
na zwisk, to prze cie%: Jo seph Ry kwert,
Aaron Betz ky, Ewa P. Po r&b ska, Alek san -
der Lie bre ich, Szcze pan Twar doch, Mie -
czy s"aw Ju da. Ka% da z tych osób za pro -
po no wa "a swo je spoj rze nie na mia sto i to
miej sce, któ re ma wiel ki wp"yw na kul -
tu r& mu zycz n# (l# ska. Ar chi tekt NO SPR
To masz Ko nior po dzie li" si& z czy tel ni -
ka mi swo im wi dze niem pro ce su je go po -

wsta wa nia, w ksi#% ce zna la z"y si& te% je -
go szki ce i zdj& cia. Tak skom pli ko wa ny
bu dy nek wy ma ga" nie zwy k"e go wy si" ku
od ze spo "u ar chi tek tów. Tech no lo gie
i ma te ria "y, któ re zo sta "y w nim wy ko rzy -
sta ne spro wa dza ne by "y nie mal z ca "e go
$wia ta. War to si& wczy ta' w na szej
ksi#% ce w opis tej pra cy i zro zu mie', jak
ona wy gl# da "a od naj mniej sze go dro bia -
zgu, po tech no lo gie u%y te w wiel kiej sa li
kon cer to wej. Do tkn!" mu zy ki to ro dzaj
dzien ni ka bu do wy. 

My $l&, %e ten al bum zro dzi" si& te% z in -
ne go ro dza ju emo cji. Czy tel ni cy znaj d#
w nim hi sto rycz ne dla mia sta $wia dec twa
cza su, zwi# za ne z Na ro do w# Or kie str#
Sym fo nicz n# Pol skie go Ra dia, w tym spi -
sa ne ar chi wa lia ze zbio rów Pol skie go Ra -
dia Ka to wi ce, w któ rym pra cu j&. To
prze cie% w"a $nie w na szej roz g"o $ni or -
kie stra, za "o %o na przed woj n# w War sza -
wie, od ra dza "a si& po 1945 ro ku. Na szy -
mi ko ry ta rza mi cho dzi" Grze gorz
Fi tel berg za "o %y ciel or kie stry. War sza wa
by "a zbu rzo na, a w Ka to wi cach funk cjo -
no wa "a ra dio wa sa la kon cer to wa. Mu zy -
cy z ró% nych stron za cz& li tu taj przy je% -
d%a' i two rzy' z ogrom n# pa sj# co raz
wi&k szy ze spó". Pra co wa li w trud nych
wa run kach, po woj nie nie by "o na wet co

je$', nie by "o gdzie spa'. W bu dyn ku Pol -
skie go Ra dia by "a szwal nia nie miec kich
mun du rów, na któ rych mu zy cy spa li.
Prze trwa li, chy ba dzi& ki mi "o $ci do mu -
zy ki. W ksi#% ce s# te% zdj& cia z ko lej nych,
za wsze tym cza so wych sie dzib or kie stry,
w"#cz nie z ostat ni#, czy li de cem ber pa -
last. 

Wie le osób na (l# sku i nie tyl ko za -
czy na zda wa' so bie spra w& z te go, jak
wa% ne by "o stwo rze nie od po wied nie go
miej sca dla te go zna ko mi te go ze spo "u.
(wiat kul tu ry w Pol sce bar dzo si& zmie -
nia. Dzi siaj chce my nie tyl ko ob co wa'
ze sztu k#, ale te% ro bi' to w przy jem nych
wa run kach. Kul tu ra, szcze gól nie wy -
so ka, po trze bu je szla chet nej opra wy.
Gdy by nie po wsta "a sie dzi ba NO SPR, nie
od no wio no Fil har mo nii (l# skiej i nie wy -
bu do wa no no we go Mu zeum (l# skie go,
Ka to wi ce mo g"y by po gr# %y' si& w nie -
bez piecz nym re gre sie. Co raz trud niej by -
"o by przy ci# ga' na (l#sk go $ci z ze wn#trz
jak i zna ko mi tych ar ty stów. W su mie jed -
nak naj wa% niej sze po zo sta je dla mnie
ostat nie zda nie z za miesz czo ne go
w ksi#% ce wy wia du z Jo an n# Wnuk -Na -
za ro w#, dy rek tor na czel n# NO SPR:
Wresz cie je ste #my u sie bie. 

– W ksi"# ce mo #e my prze czy ta$ s!o -
wa Woj cie cha Ki la ra przy to czo ne
przez pre zy den ta Pio tra Uszo ka, #e wy -
star czy miesz ka$ w Ka to wi cach, aby
two rzy$ ta k" mu zy k%. My &li pa ni, #e te -
raz ten efekt b% dzie jesz cze sil niej szy?
No wa sa la, ca !a Stre fa kul tu ry, da im -
puls no wym dzia !a niom ar ty stycz -
nym?

– W ksi#% ce przy wo "a li $my g"o sy
Krzysz to fa Pen de rec kie go, Eu ge niu sza
Kna pi ka, Woj cie cha Ki la ra i Hen ry ka Mi -
ko "a ja Gó rec kie go. Dwóch ostat nich,
przez wi&k szo$' %y cia zwi# za nych z Ka -
to wi ca mi, nie daw no po %e gna li $my. Or -
kie stra ma swój no wy ad res – plac Woj -
cie cha Ki la ra 1. Obaj kom po zy to rzy s#
rów nie% obec ni w re per tu arze. Ich na zwi -
ska za cz& "y si& bar dziej ko ja rzy' z Ka to -
wi ca mi. Je stem en tu zjast k# m# dre go
prze cho wy wa nia pa mi& ci po nich. Two -
rzy li prze cie% du cho wo$' miej sca, w któ -
rym %y je my. Po dob nie jak uczel nie ar ty -
stycz ne. My $l&, %e np. dla Aka de mii
Mu zycz nej w Ka to wi cach no wa sie dzi -
ba NO SPR ma wiel kie zna cze nie. W po -
szu ki wa niu na praw d& wy j#t ko wych prze -
%y' ar ty stycz nych pro fe so ro wie i stu den ci
nie mu sz# ju% tak cz& sto wy je% d%a'
z Ka to wic. 

Czy b& dzie to im puls do no wych
dzia "a)? B& dzie, w sa lach kon cer to wych
NO SPR, wiel kiej i ka me ral nej, $wiet nie
brzmi mu zy ka kla sycz na, ale po ja wia j#
si& te% od wa% ne eks pe ry men ty. Kla sy ka
"# czy si& z jaz zem, blu esem, hip ho pem.
W przy pad ku Mio usha i Jim ka za ko) czy -
"o si& to wiel kim suk ce sem. Dzi$ ta kie
spek ta ku lar ne, cza sem ry zy kow ne wy da -
rze nia s# Ka to wi com bar dzo po trzeb ne. 

– Wra ca j"c do kla sy ki, my &li pa ni, #e
Ka to wi ce mo g" zna le'$ dla Hen ry ka
Mi ko !a ja Gó rec kie go i Woj cie cha Ki -
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la ra ta kie miej sce, ja kie Mo zart ma

w Sal zbur gu czy Wied niu? 

– Nie wiem czy sta! nas na ta ki roz -
mach. "l# za cy s# do$! skrom ni z na tu -
ry, nie bar dzo lu bi# si% chwa li!. W wie -
lu zja wi skach wi dz# ja k#$ prze sa d%,
cza sem s&usz nie, a cza sem nie. Li cz%, 'e
to si% b% dzie zmie nia! w m# dry spo sób,
bo wi dz% tu nie ogra ni czo ne mo' li wo $ci.
Wie le si% uda je. P&y ta Ki lar/Mo!/AU KSO

do sta &a prze cie' nie daw no Fry de ry ka.
Or kie stra AU KSO na gra &a utwo ry Hen -
ry ka Mi ko &a ja Gó rec kie go. Po wsta j#
te' in ne wspa nia &e p&y ty. 

Ma my rów nie' wie lu do sko na &ych pro -
jek tan tów, po ka to wic kiej Aka de mii
Sztuk Pi%k nych. Ro bi# ka rie ry w Pol sce
i na $wie cie. Pro jek tu j# pi%k ne ksi#' ki
i naj ró' niej sze za ska ku j# ce w for mie
przed mio ty. A gdy by za pro po no wa! im
ta ki te mat: kom po zy to rzy: Gó rec ki, Ki -
lar? Cie sz% si% na sa m# my$l o tym, co
mo g&o by po wsta!... 

– Po zwo l! so bie jesz cze wró ci" do tej

lo kal no #ci. No wa sa la NO SPR mo g$a -

by sta n%" w ka& dej no wo cze snej me tro -

po lii, ale nie któ rzy uwa &a j%, &e w tym

splo cie mu zy ki i ar chi tek tu ry jest jesz -

cze ja kie# #l% skie ge nius lo ci. Uwa &a tak

na przy k$ad Szcze pan Twar doch, któ -

re go esej wie' czy Do tkn!" mu zy ki.
– Na ten te mat by &o bar dzo wie le ró' -

nych opi nii. Alek san der Lie bre ich, dy rek -
tor ar ty stycz ny NO SRP, mó wi& mi, 'e wi -
dzia& wie le sal, o spek ta ku lar nych
roz wi# za niach ar chi tek to nicz nych, któ -
re $wie ci &y pust ka mi. Dla te go za le 'a &o
mu, 'e by ten bu dy nek by& za ko rze nio ny
w zie mi, na któ rej po wsta&. Tak mó wi& te'
To masz Ko nior, z któ rym na gry wa &am
au dy cj% Zbu do wa ni z d"wi# ków, za nim
jesz cze po wsta &a na sza ksi#' ka. Spa ce -
ro wa li $my wów czas po Ni ki szow cu,
ob ser wu j#c pi%k ny i bar dzo nor mal ny za -
ra zem $wiat, któ re go ele men ty prze -
niós& pó( niej do swo jej bu dow li. Ge nius

lo ci, duch.... Wie pan, my $l%, 'e to jest
bar dzo skom pli ko wa na spra wa. Wszyst -
ko mo' na za pro jek to wa!, wy li czy!, na -
ry so wa!, a po tem zbu do wa!, ale tej

jed nej rze czy nie mo' na by! chy ba ni gdy
pew nym. To tro ch% tak, jak ze szcz% $ciem
w 'y ciu. Cza sem kto$ na nie na praw d%
za s&u gu je, a go nie ma, kto$ wal czy o nie,
a mu si% nie uda je. W przy pad ku bu dyn -
ków, któ re ma j# przy ci# ga! lu dzi, do sa -
me go ko) ca nie wia do mo jak b% dzie. Je -
$li cho dzi o NO SPR uda &o si% bez dwóch
zda). My $l%, 'e w du 'ej mie rze wy ni ka
to rów nie' z fak tu, 'e To masz Ko nior jest
bar dzo wni kli wym ob ser wa to rem miej -
skie go 'y cia. Du 'o uwa gi po $wi% ca
ludz kim za cho wa niom, w ka' dym miej -
scu, któ re od wie dza. In te re su je go: gdzie
lu dzie lu bi# si% spo ty ka!, jak d&u go
prze by wa j# w ró' nych miej scach, a na -
wet któ re sto li ki w ka wiar niach zaj mu -
j# ja ko pierw sze, czy jak skra ca j# so bie
dro g% z jed ne go punk tu do dru gie go. Cza -
sem te wy bo ry s# za ska ku j# ce. Wy da wa -
&o by si%, 'e je $li „wy szy ku je” si% sta ran -
nie ja kie$ miej sce to wszy scy na pew no
si% tam zbie gn#, tym cza sem nie za wsze
tak jest. Oka zu je si% na przy k&ad, 'e lu -
dzie wo l# co$ skrom niej sze go, ja ki$
dziw ny za u&ek, sta re, za nie dba ne mia sto
od no we go, ja ki$ pla cyk, na któ rym nie
ma nic oprócz wiel kie go drze wa, od ta -
kie go, gdzie przy go to wa no dla nich ró' -
ne atrak cje. 

– Kry tyk Aaron Bet sky, któ ry na pi -

sa$ w swo im ese ju, &e Ka to wi ce za miast

no wo cze snej dziel ni cy fi nan so wej

w cen trum mia sta stwo rzy $y ega li tar -

n%, otwar t% stre f!, w któ rej ka& dy si!
do brze czu je.

– By &y oczy wi $cie ró' ne kon cep cje za -
go spo da ro wa nia tej i in nych prze strze ni.
Nie któ rzy s# dzi li na przy k&ad, 'e te go ro -
dza ju bu dyn ki po win ny sta n#! bli 'ej
cen trum. Za sta na wia no si% czy war to wy -
dzie la! ta k# stre f% kul tu ry, czy nie by &o -
by le piej, gdy by no wa sa la sta n% &a
przy alei Kor fan te go. Kto wie... Dzi$ nie
war to ju' si% nad tym za sta na wia!, bo bu -
dyn ki po pro stu sto j#, co nie zna czy, 'e
nie na le 'y pra co wa! nad ulep sza niem te -
go miej sca. Na pew no lu dzie zna le( li dro -
g% do Stre fy Kul tu ry. W NO SPR zo sta j#
d&u go po kon cer tach. Wie lo krot nie wi -

dzia &am jak pa nie szat niar ki pro sz# o nu -
mer ki go $ci re stau ra cji, 'e by od nie$! im
p&asz cze, bo ju' po pó& no cy, a oni wca le
nie wy bie ra j# si% do do mu. Ta kie go 'y -
cia bar dzo Ka to wi com do nie daw na bra -
ko wa &o. Bo l#cz k# mia sta by &o to, 'e
szli $my na im pre z% kul tu ral n#, po czym
na tych miast roz cho dzi li $my si% na au to -
bus, tram waj, wsia da li $my do sa mo cho -
dów i je cha li $my do do mu. Te raz jest co -
raz wi% cej po wo dów, by do do mu tak
szyb ko nie wra ca!. 

– Po mów my te& o g$o sach kry tycz -

nych. W pa ni wy wia dzie z Jo an n%
Wnuk -Na za ro w% po ja wia si! okre #le -

nie, &e wy twa rza si! mod ny sno bizm

na NO SPR. Ob ser wu j%c me lo ma nów

pa l% cych elek tro nicz ne pa pie ro sy na sa -

li, klasz cz% cych w trak cie utwo rów

tu dzie& par ku j% cych, gdzie b%d( swo -

je sa mo cho dy nie wiem czy to do ko' -

ca po zy tyw ny sno bizm.

– Z pa pie ro sem elek tro nicz nym si% nie
spo tka &am, a to, 'e klasz cz# mi% dzy cz% -
$cia mi utwo ru ja ko$ szcze gól nie mi
nie prze szka dza. To w ko) cu wy raz po -
zy tyw nych emo cji. Zresz t# nie wie my
ni gdy ja k# dro g# lu dzie zmie rza j#
w stro n% $wia ta sztu ki. Dla jed nych b% -
dzie to ro dzin na tra dy cja, dla in nych cie -
ka wo$! no we go miej sca, cza sem przy -
pa dek. Mam na dzie j%, 'e po wiel kim
show Jim ka, ja ka$ gru pa mi &o $ni ków ra -
pu wró ci tu, 'e by po s&u cha! kla sy ki.
Mo 'e to b% dzie dzie si%! osób, mo 'e
dwa dzie $cia, mo 'e wi% cej, ale to na -
praw d% war to$!. Ma j# do wy bo ru
ogrom ny re per tu ar, od prze bo jów mu -
zy ki kla sycz nej po trud niej sze w od bio -
rze kom po zy cje. 

Trze ba jed nak pa mi% ta!, 'e naj wi%k sz#
gru p% go $ci NO SPR sta no wi# wier ni
me lo ma ni, któ rzy prze nie $li si% do no wej
sa li z de cem ber pa last, sta ran nie wy szu -
ku j#c dla sie bie miej sca na no wej wi dow -
ni i wy ku pu j#c abo na men ty. Dzi$ cie sz#
si% t# sa l#. To lu dzie, któ rzy do brze zna -
j# „mu zycz n# ety kie t%” i my $l%, 'e za -
szcze pi# j# in nym. 

– Na spo tka niu pro mo cyj nym

o ksi%& ce do wie dzie li #my si!, &e pó ki co

nie tra fi ona do otwar tej sprze da &y.

– Na ra zie tra fi &a w r% ce wie lu me lo -
ma nów i lu dzi zwi# za nych ze $wia tem
kul tu ry w ca &ej Pol sce. Bar dzo bym
chcia &a, po dob nie jak wszy scy au to rzy
tej ksi#' ki i w&a dze mia sta, któ re s# jej
me ce na sem, 'e by te raz tra fi &a do szer -
sze go gro na. My $l%, 'e pr% dzej czy
pó( niej tak si% sta nie. Wbrew po zo rom
wy da nie ta kiej ksi#' ki jest pro ce sem
skom pli ko wa nym. My $l%, 'e te raz po -
trze ba tro ch% cza su. 

– Ka to wi ce sta ra $y si! o ty tu$
ESK 2016. Prze gra $y, ale pa trz%c

na Stre f# Kul tu ry, my #l!, &e tak na praw -

d! ta k% sto li c% si! sta je my.

– W ka' dym kon kur sie kto$ wy gry wa,
a kto$ in ny nie zdo by wa ty tu &u, ale
o prze gra nej ab so lut nie nie mo 'e by!
mo wy. Pra co wa &am w Ra dzie Pro gra mo -
wej ESK i pa mi% tam do k&ad nie ca &y pro -

F
o
t.

 B
a
r
te

k
 B

a
r
c
z
y
k



44

ces przy go to wy wa nia na sze go wnio -
sku, któ ry trze ba by !o z!o "y# w Mi ni ster -
stwie Kul tu ry i Dzie dzic twa Na ro do we -
go. Wie le rze czy opar li $my wte dy
na obiet ni cach, bo nie by !o jesz cze
Stre fy Kul tu ry. Kie dy spo ty ka li $my si%
w Ron dzie Sztu ki, pa trzy li $my przez
oszklo ne $cia ny na ten pu sty te ren,
przy zna j% mie li $my w&t pli wo $ci, czy to
si% uda. Ale có" na 'l& sku obiet nic do -
trzy mu je my. Obiek ty zo sta !y wy bu do wa -
ne – NO SPR, Mu zeum 'l& skie, Cen trum
Kon gre so we. Ka to wi ce mo g!y by by#
Eu ro pej sk& Sto li c& Kul tu ry w przy -
sz!ym ro ku. 

Wy da je mi si%, "e to jest do bry czas dla
mia sta. Nie jest jesz cze do sko na !e, ale mo -
"e dzi% ki te mu, pa ra dok sal nie jest cie kaw -
sze od tych ca! kiem ju" go to wych? Ci& -
gle po ja wia j& si% tu no we te ma ty dla
dzien ni ka rza zaj mu j& ce go si% kul tu r&. 

– S!o wem, ja ko kie row nik re dak cji
kul tu ry Pol skie go Ra dia Ka to wi ce
tra fi !a pa ni na "wiet ny mo ment w hi -
sto rii...

– Nie mo g!a bym so bie wy obra zi# lep -
sze go. To jest czas hi sto rycz ny. NO SPR,
Mu zeum 'l& skie ni gdy do t&d nie mia !y sie -
dzib z praw dzi we go zda rze nia. Nie ba wem
Wy dzia! Ra dia i Te le wi zji U', szko !a fil -
mo wa, z któ rej wy cho dz& fan ta stycz ni
re "y se rzy i ope ra to rzy prze nie sie si% do no -
we go bu dyn ku. A my mo "e my o tym
wszyst kim opo wia da# w ra diu, co spo ty -
ka si% z wiel k& przy chyl no $ci& na szych sze -
fów – Hen ry ka Grzon ki i An ny Se ku de -
wicz. Czu j% ja ki$ ro dzaj od po wie dzial no $ci
za to czy wszyst ko si% uda, czy lu dzie po -
lu bi& te miej sca. Kie dy wi dz%, "e sa le s& pe! -
ne, to mam po pro stu sa tys fak cj%. Przez dwa
i pó! ro ku zaj mo wa !am si% NO SPR, na gry -
wa !am au dy cje, wspó! two rzy !am ksi&" k%,
od pie ra !am te" za rzu ty scep ty ków, któ rzy
py ta li kto ta ki obiekt utrzy ma, ogrze je,
o$wie tli, w ko( cu kto za pe! ni tak wiel k& sa -
l%. Pod ko niec pierw sze go se zo nu NO SPR
w no wej sie dzi bie, na kon cer cie Ni ge la
Ken ne dy’ego, usia d!am na scho dach, bo nie
by !o wol nych miejsc. Po my $la !am wte dy,
"e na to w!a $nie cze ka !am. 

– Po ja wi !y si# g!o sy, $e te pie ni% dza
za miast na no we obiek ty dla kul tu ry
mo$ na by !o wy da& na przy k!ad na two -
rze nie no wych miejsc pra cy.

– To oczy wi $cie nie praw da, te pie ni& -
dze mu sia !y by# wy da ne na bu do w% in -
sty tu cji kul tu ry, bo ta kie by !o ich prze zna -
cze nie. Unij nych pie ni% dzy nie mo" na
prze su wa# w do wol ny spo sób. 

– Po za tym, to s% miej sca pra cy – dla
ar ty stów…

– … or ga ni za to rów "y cia kul tu ral ne go
i wszyst kich, dzi% ki, któ rym ta kie bu dyn -
ki do brze funk cjo nu j&. Po nad to jest jesz -
cze ja ka$ zu pe! nie nie wy mie rzal na w licz -
bach ro la, któ r& w mie $cie od gry wa j& te go
ro dza ju miej sca. W Niem czech, czy Au -
strii lu dzie s& bar dzo dum ni ze swo ich re -
no mo wa nych or kiestr, te atrów, sal kon cer -
to wych i ga le rii. My si% tej du my uczy my.

!

Kie dy wszel kie kwe stie or ga ni za cyj ne by -
!y do pi% te na ostat ni gu zik, oka za !o si%,

"e te go rocz na edy cja Por tu sta n% !a pod zna -
kiem za py ta nia. Z po wo du cha osu in for ma -
cyj ne go zwi& za ne go z or ga ni za cj& „Dni Cho -
rzo wa” nie by !o mo" li wo $ci, aby im pre za
od by !a si% jak co ro ku w Kom plek sie Do bre -
go Sma ku „Szty gar ka”. Or ga ni za to rzy za !a -
ma li r% ce. Z po mo c& przy szed! na czel nik Wy -
dzia !u Kul tu ry i Spor tu Ra fa! Za r% ba
i za pro po no wa!, aby XIII edy cja Por tu od by -
!a si% w Cho rzow skim Cen trum Kul tu ry.
Pro po zy cja wy da wa !a si% by# ku rio zal na, po -
nie wa" w pierw szych zda niach in for mu j& cych,
czym jest Port, czy ta my: „(…) aby unik n&#
sztyw no $ci do mów kul tu ry, im pre za od by wa
si% w kli ma cie ka wiar nia nym (…)”. Jak si%
pó) niej oka za !o, strach ma wiel kie oczy i ku
za sko cze niu or ga ni za to rów, pu blicz no$# za -
ak cep to wa !a ze zro zu mie niem t% jed no ra zo -
w& zmia n% miej sca.

Po cz&t ki by !y trud ne, ale pó) niej z wia trem
p!y n% li $my przez ko lej ne im pre zy to wa rzy sz& -
ce XIII edy cji Por tu. 14 czerw ca, dzi% ki
wspó! pra cy z M!o dzie "o wym Do mem Kul -
tu ry w Cho rzo wie, od by !o si% uro czy ste roz -
strzy gni% cie IX Ogól no pol skie go Kon kur su
Li te rac kie go OKNO ad re so wa ne go do dzie -
ci i m!o dzie "y oraz XXIII Ogól no pol skie go
Kon kur su Li te rac kie go im. M. H!a ski. Na oba
kon kur sy na p!y n% !o oko !o 550 prac, a w ju -
ry za sie dli: Bar ba ra Ja nas -Du dek, Sa bi na
Wa szut i Ka ta rzy na Be re ta (kon kurs OKNO)
oraz Ka ta rzy na Zda no wicz -Cy ga niak, Ge no -
we fa Ja ku bow ska -Fi ja! kow ska i Bog dan
Prejs (kon kurs M. H!a ski). Pro to ko !y ob rad ju -
ry mo" na zo ba czy# na stro nie in ter ne to wej:
www.por t po etyc ki.pl, a utwo ry m!o dych,
zdol nych prze czy ta# w lip co wym wy da niu
Kwar tal ni ka Li te rac ko -Ar ty stycz ne go sZA -
Fa, któ ry od kil ku lat pro mu je i wspie ra oba
kon kur sy.

18 czerw ca, dzi% ki so ju szo wi z D& brow sk&
Bry ga d& Po etyc k&, w Mu zeum Miej skim
Szty gar ka w D& bro wie Gór ni czej od by!
si% IX Po li gon Po etów. Go $# mi tej edy cji by -
li: Bar ba ra Ja nas -Du dek oraz Pa we! Lek -
szyc ki. Spo tka nie obu twór ców i ani ma to rów
kul tu ry po pro wa dzi! Pa tryk Chrzan. Pu blicz -
no$# mia !a oka zj% wy s!u cha# wier szy sta rych
i no wych, a tak "e bli "ej po zna# syl wet ki po -
etów, ich in spi ra cje i za in te re so wa nia twór cze.
Spo tka nie za ko( czy! mi nire ci tal Ma rio li Ko -
niecz nej. 

19 czerw ca spo tka li $my si% w Ga le rii MM
przy Cho rzow skim Cen trum Kul tu ry na wie -
czo rze au tor skim Jo an ny Star kow skiej i Pio -
tra Ten czy ka pro wa dzo nym przez We ro ni k%
Gór sk&. Obo je w bie "& cym ro ku wy da li to -
mi ki po ezji w Za u! ku Wy daw ni czym Po my! -
ka. Bal la da o wy rzy nar ce Jo an ny Star kow -
skiej sta no wi jej de biut, na to miast Po emat
o cza sie prze !y tym Pio tra Ten czy ka to je go
dru ga ksi&" ka. Przed i po roz mo wie z po eta -
mi mo gli $my po s!u cha# au tor skich pio se nek
Ma rio li Ko niecz nej, na cze le z uwiel bia nym
przez s!u cha czy prze bo jem Po !e gna nie
z mia stem.

20 czerw ca na st& pi !a praw dzi wa ku mu la -
cja do zna( ar ty stycz nych. Naj pierw od by !y si%
warsz ta ty z wy daw c& i po et& Bog da nem
Zda no wi czem, któ ry dzi% ki sty li za cjom na za -
da ny te mat w cie ka wy spo sób po ko na! opo -
ry we wn%trz ne uczest ni ków. Jak pó) niej na -

pi sa! Pa we! D& brow ski w swo jej re la cji: „to
opo ry we wn%trz ne za trzy mu j& nas cza sa mi
w pó! kro ku”.

Po krót kim kon cer cie mu zy ki roc ko wej
do tek stów po etyc kich (An drzej Kanc lerz
i Ra dio ak tyw ni) roz po cz% !a si% cz%$# g!ów -
na Por tu. Swo je utwo ry czy ta li go $cie prze -
gl& du: Ewa Ole jarz, Ju lia Szy cho wiak, Ra fa!
Ró "e wicz i wspo mnia ny Bog dan Zda no wicz.
Ma! go rza ta Po !u dniak za pre zen to wa !a au tor -
k% to wa rzy sz& cej im pre zie wy sta wy pla -
stycz nej – Ma rze n% Ablew sk& -Lech. Zde cy -
do wa nie fi gu ra tyw ne pra ce wy da j& si% by#
esen cja mi pew nych fa bu!, zda rze(, za pi su lo -
su przed sta wio nych po sta ci. 

Ko lej n& cz% $ci& wie czo ru by !y pre zen ta -
cje po etyc kie g!ów nych go $ci po przed nich
edy cji. W tej cz% $ci za pre zen to wa li si%:
Mar ta Fox, Ro ma Je gor, Ma! go rza ta Po !u -
dniak,  Ze non Dyt ko, Krzysz tof To ma nek,
Mag da le na Ga! kow ska, Jan Mie( ciuk, Jo an -
na Star kow ska,  We ro ni ka Gór ska, Ma rze -
na Or czyk -Wicz kow ska, W!o dzi mierz
Szym czew ski, Jan Ba ron, Ja ni na Szo! ty sek,
S!a wo mir Boh dan Ma tusz, Bo "e na Bo ba -
-Dy ga, Ka rol Sam sel,  Bar tosz Wicz kow ski,
Bar ba ras Ja nas -Du dek, Ja cek Du dek, Grze -
gorz Der ner, Mar ta Jur kow ska i Na ta lia Za -
le si( ska.

Dla roz !a do wa nia za g%sz czo nej po ezj&
sa li wi do wi sko wej CHCK -u za pro szo no
na sce n% Jo an n% Vor brodt z War sza wy, któ -
ra po raz trze ci, ku ra do $ci pu blicz no $ci, za -
cu mo wa !a w Por cie. Le szek Jo dli( ski w ta -
ki oto spo sób pod su mo wa! kon cert: „Jej
kre acja w Cho rzow skim Cen trum Kul tu ry,
przy oka zji XIII edy cji Por tu (…) spra wi !a,
"e  do !& czy !em do ro sn& ce go gro na wy znaw -
ców  al ter na tyw ne go, eks pre syj ne go i bar dzo
in dy wi du al ne go sty lu jej brzmie nia”.

Po ener ge ty zu j& cym kon cer cie ma! "e( stwa
Vot brod tów prze nie $li $my si% do klu bu mu -
zycz ne go „Dzie ka nat” na ostat ni& cz%$# wie -
czo ru zwa n& Hy de Park, w któ rej za pre zen -
to wa !o si% oko !o 25 po etów z ca !ej Pol ski. 

Nie ja ko na po "e gna nie Por tu Po etyc kie -
go, 25 czerw ca, w ka to wic kiej Bi stro & Bar
*MA od by! si% dru gi ju" wie czór po etyc ki.
Go $ciem spo tka nia by !a We ro ni ka Gór -
ska – cho rzo wian ka, po et ka i pro za icz ka, 
au tor ka to mu wier szy Roz sz nu ro wa nie, lau -
re at ka wie lu kon kur sów li te rac kich. Czwart -
ko wy wie czór wy pe! ni !a po ezja pe! na mo ty -
wów i od nie sie( do fil mów, ksi& "ek i po sta ci
hi sto rycz nych. Czy ta ne przez au tor k% tek sty
wy wo !a !y o"y wio n& dys ku sj% o tren dach
we wspó! cze snej po ezji i o war to $ci li te ra tu -
ry ko bie cej. Spo tka nie za ko( czy! Tur niej Jed -
ne go Wier sza. Zwy ci% sk& bu tel k% Cy dru
otrzy ma !a Ju dy ta Ci szew ska za wiersz m"!
na nie po go d#.

Port Po etyc ki to nie tyl ko im pre za, któ ra
od by wa si% co rocz nie w oko li cach 20 czerw -
ca. To rów nie" to wa rzy sz& ce jej ka me ral ne spo -
tka nia au tor skie, wy sta wy, kon cer ty, warsz ta -
ty po etyc kie, kon kur sy li te rac kie i tur nie je
jed ne go wier sza. Za pra sza my do $le dze nia no -
wych wy da rze( na stro n% www.por t po etyc ki.pl. 

BAR BA RA JA NAS -DU DEK
MA RZE NA OR CZYK -WICZ KOW SKA 

WE RO NI KA GÓR SKA
PA WE+ D, BROW SKI

SA BI NA WA SZUT

Energetyczne spotkania
XIII Port Po etyc ki w Cho rzo wie



45

Katowice 
za Pohlmanna (II)

po cz!t ku lat 90. XIX wie ku na ka -
to wic kim ryn ku sztu ki by li obec ni
pol scy mar szan dzi przez Niem ców
na zy wa ni Bil derhändle ra mi. Do naj -

bar dziej po pu lar nych, ofe ru j! cych tak "e dzie -
#a pol skich mi strzów, na le "a# „Sa lon ma lar -
stwa” Mi cha #a Rzep ki a po tem je go cór ki
Jó ze fi ny, przy 3 Ma ja 21. Wcze $niej mie $ci#
si% przy M#y& skiej 23, vis a vis ho te lu „Ka iser -
hoff”. Rzep ko wie, oj ciec i cór ka, ak tyw nie
uczest ni czy li w "y ciu pol skich or ga ni za cji spo -
#ecz nych i kul tu ral nych.

Pol sk! ga ze t%, re pro duk cje ma lar skie, dru ki
oko licz no $cio we o pol skiej te ma ty ce a cz% sto
tak "e li te ra tu r% za ka za n! przez pru skich cen zo -
rów, ku po wa #o si% przy Sta ro miej skiej 11
w ksi% gar ni „Gór no $l! za ka” pro wa dzo nej przez
Te les fo ra No wic kie go, w ksi!" ni cy Ja na Eichor -
na, przy Sta ro miej skiej 15; w wy daw nic twie
Woj cie cha Kor fan te go przy Sta wo wej 8 al bo
u na ro do wych de mo kra tów ks. Paw #a Po $pie -
cha i Edwar da Ry ba rza przy Wo je wódz kiej 14. 

Wbrew ste reo ty po wym opi niom o nie ska -
zi tel nie nie miec kim cha rak te rze mia sta, roz -
po wszech nia nym przez pru sk! pro pa gan d%,
w Ka to wi cach nie 'le funk cjo no wa #y i do brze
si% sprze da wa #y wy daw nic twa „Gór no $l! za -
ka” (mu ta cja „Ka to li ka”), na ro do wo -ro bot ni -
cze go „Po la ka”, ka to lic kie go „Ku rie ra (l! skie -
go”, pro en dec kiej „Ga ze ty Lu do wej”
i so cja li stycz nej „Ga ze ty Ro bot ni czej”. 

Se gre ga cja i dys kry mi na cja

„Po lit buch” – wiel ko na k#a do wy in for ma -
tor po li tycz ny Oska ra Erd man na na 1914,

ad re so wa ny do ak ty wu par tyj ne go i elek to ra -
tu wy bor cze go na Gór nym (l! sku, za miesz cza
wy kaz sto wa rzy sze& po li tycz nych i spo #ecz nych
sku pia j! cych miesz ka& ców Ka to wic. Ju" na wet
edy tor sko, au tor do ko na# ich se gre ga cji – na po -
cz!t ku wy mie nia or ga ni za cje nie miec kie ozna -
czo ne cy fra mi arab ski mi a w dru gim blo ku pol -
skie i so cjal de mo kra tycz ne po prze dzo ne
rzym sk! licz b! po rz!d ko w!. 

Do naj licz niej szych na le "a #y or ga ni za cje
kom ba tanc kie sku pia j! ce we te ra nów pru skich
i nie miec kich wo jen ostat nie go pó# wie cza.
„Krie ge rve re in” po wsta #o w 1873. i na krót -
ko przed I woj n! $wia to w! li czy #o po -
nad 1800 cz#on ków. Wie ko we by #o „Lan -
dweh rve re in”, (Sto wa rzy sze nie by #ych
"o# nie rzy Lan dweh ry) za #o "o ne w 1879
(oko #o 900 cz#on ków). Ich sie dzi b! by #a Ha -
la Rze szy, do któ rej pro wa dzi #a wy so ka
bra ma od stro ny obec nej uli cy So kol skiej 2
oraz wej $cie od stro ny re stau ra cji przy pla -
cu Wol no $ci 3. 

Usy tu owa na w s! siedz twie spi "o wych
po s! gów Wil hel ma I i je go sy na Fry de ry -
ka III, pe# ni #a funk cj% miej skie go o$rod ka
spo tka& spo #ecz nych, o$wia to wych i to wa -
rzy skich, wspie ra j! ce go wy cho wa nie w du -

chu przy wi! za nia do ce sar stwa i pru skich tra -
dy cji. 

Kom ba tan ci by li te" zrze sze ni w: Ve re in
ehem. preuß. Gar di sten (102 cz#on ków); Pio -
nie rve re in (98 cz#on ków); a tak "e wAr til le rie -
ve re in – 202. Je go li de rem by# Ot to Ulitz, ko -
mi sarz i szef in spek to ra tu ka to wic kiej Po li cji,
któ re go de wi za g#o si #a: „za wsze prze ciw ko
Pol sce”. To on, w )wier) wie ku pó' niej, we
wrze $niu 1939, kwia ta mi i owa cja mi, na pro -
gu gma chu Urz% du Wo je wódz kie go, przyj mo -
wa# hi tle row skich dy gni ta rzy i ge ne ra #ów. 

Pod au spi cja mi rad cy du chow ne go ks.
Schmid ta i nad bur mi strza Po hl man na kwi t#a
re li gij no -pa trio tycz na dzia #al no$) Sto wa rzy -
sze nia M% "ów Ka to lic kich. Po wsta #o z ini cja -
ty wy nad gor li we go ka p#a na w 1874. Li czy -
#o pra wie 400 cz#on ków. W 3 la ta pó' niej, gdy
ju" opa da #y wo jen ne na pi% cia kul tur kamp fu,
pro boszcz na cjo na li sta po wo #a# do "y cia
jesz cze jed n! or ga ni za cj%: Lu do wy zwi! zek
na rzecz ka to lic kich Nie miec; li czy #a 240
osób. 

W 1903. ple ban Schmidt prze szed# sam
sie bie. Za #o "y# ko lej n! or ga ni za cj%: Ka to lic -
ki Zwi! zek Ro bot ni ków. Nie ukry wa# wro -
go $ci wo bec aspi ra cji pol skich i po nad stu
Po la ków po sta no wi# wy izo lo wa) z ich
wspól no ty na ro do wej. Po dob nym sto wa rzy -
sze niom pa tro no wa# pa stor Her mann Voss
z ewan ge lic kiej pa ra fii „Zmar twych wsta nia
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Pa! skie go”, w któ rej tak "e mo dli #o si$ wie -
lu ro do wi tych Po la ków. 

W tym cza sie (24 stycz nia 1904), Woj ciech
Kor fan ty ów cze sny przy wód ca „ra dy kal po la -
ków”, po raz pierw szy ja ko po se# ka to wic ko -
-za brskie go elek to ra tu po wie dzia# w Re ich sta -
gu: „Przy s#a ny zo sta #em tu taj ja ko re pre zen tant
pol skich ro bot ni ków... z Gór ne go %l& ska,
o któ rym rzad ko si$ tu taj mó wi. A je "e li si$
o nim mó wi, to tyl ko wów czas, gdy idzie o no -
we 'rod ki zmie rza j& ce do prze 'la do wa nia
Po la ków al bo o no we ko rzy 'ci dla nie miec kich
warstw wy" szych na Gór nym %l& sku”. 

Oko #o 400 zde kla ro wa nych ha ka ty stów gro -
ma dzi #o si$ pod sztan da rem Ost mar kve re in. 

Dys kry mi nu j&c wszyst ko co pol skie, krze -
sa li iskry, z któ rych kil ka na 'cie lat pó( niej wy -
buch# po t$" ny po wsta! czy po "ar. 

!y cie pu blicz ne

Dwo rzec ko le jo wy zbu do wa ny w 1859,
po dwu krot nej roz bu do wie i mo der ni za -

cji (ostat niej w 1906), z no wo cze sn& in fra struk -
tu r& us#u go w& wmon to wa n& w pa sa "er ski
ter mi nal wy sty li zo wa ny na #ad ny neo kla sy cy -
stycz ny pa #a cyk, by# ko mu ni ka cyj nym „p$p -
kiem” Ka to wic i oknem na wiel ki 'wiat. Wy -
cho dzi #o si$ stam t&d czte re ma tu ne la mi
na obec n& Wo je wódz k& lub Dwor co w&.
Wszel kie go ro dza ju prze sy# ki i wia do mo 'ci
eks pe dio wa no z po bli skie go gma chu pocz ty
b&d( bez po 'red nio z bu dyn ku ko le jo we go. Tu -
taj znaj do wa #y si$ cen tra le tra gar sko -ku rier skie.
Za 10 fe ni gów po s#a niec do star cza# ust n& lub
pi sem n& wia do mo') do ad re sa ta na te re nie mia -
sta. Gdy przy no si# od po wied(, otrzy my wa# 
do dat ko we 10 fe ni gów. Bie gn&c z prze sy# k&
do 3 ki lo gra mów po bie ra# 1 mar k$. Spe dy to -
rzy kur so wa li w rik szach i na ro we rach. 

Przed wy bu chem I woj ny 'wia to wej gru -
be ry by i tu zy miej sco we go es ta bli sh men tu,
na uli cach mia sta za cz$ #y si$ po ka zy wa)
w au to mo bi lach a la ka brio let. W ta kich we -
hi ku #ach, cho) by o dwie uli ce da lej, wy pa da -
#o je cha) na raut, bal, spek takl te atral ny czy
ze bra nie to wa rzy skie. Za kie row ni c& sie -
dzia# szo fer, któ ry za st& pi# stan gre ta w li be -
rii daw niej po wo "& ce go brycz k& lub ka re t& za -
prz$ "o n& w do rod ne kla cze lub ogie ry.
Do Ka to wic przy je" d"a# pszczy! ski ksi& "$ Jan
Hen ryk XV a jesz cze ch$t niej je go pi$k na "o -
na Da isy, mi #o 'nicz ka po dró "o wa nia i au to -
mo bi li zmu. Na wie le mie si$ cy przed wy bu -
chem woj ny w mie 'cie i oko li cy wi dy wa no
te" "ó# te li mu zy ny z ce sar ski mi or #a mi w ko -
ro nach na le "& ce do Wil hel ma II, któ ry
w Pszczy nie or ga ni zo wa# kwa te r$ g#ów n&
wojsk nie miec kich.

W po dwó rzach miesz cza! skich ka mie nic
i w po bli "u wil li bu do wa no ga ra "e a w daw -
nych piw ni cach – w ra mach przy go to wa!
do woj ny – aran "o wa no schro ny prze ciw lot -
ni cze. To wa ry co raz cz$ 'ciej prze wo "o no
na ci$ "a rów kach. Obok czte ro ko #o wych ben -
zów, da im le rów, peu geu tów i fia tów, w& ski mi
ulicz ka mi Ka to wic prze ci ska li si$ mo to cy kli -
'ci – naj cz$ 'ciej na dwu ko #o wych hil de bran -
dach -mülle rach.

O sa mo lo tach opo wia da li tyl ko przy by sze
ze sto li cy, któ rzy po 1909 mie li szcz$ 'cie ogl& -
da) pierw sze po ka zy apa ra tów la ta j& cych
na lot ni sku w Jo han ni sthal pod Ber li nem. Ten
i ów prze chwa la# si$, "e b$ d&c nad Spre w& ko -
rzy sta# z us#ug To wa rzy stwa Lot ni cze go hra -
bie go Zep pe li na i la ta# je go p$ ka tym ste row -
cem, d#u gim na pra wie 130 m i na p$ dza nym
dwo ma spa li no wy mi sil ni ka mi Da im le ra. 

Sta cji ben zy no wych jesz cze nie by #o. Pa li -
wo ku po wa #o si$ w dro ge rii lub w skle pie ko -
lo nial nym. Po wsta #y warsz ta ty na pra wy sa mo -
cho dów. Do naj star szych na le "a #y usy tu owa ne
przy alei Kor fan te go: „Ro ske u. Barth” oraz

„Schwie der ski”. Przy Dy rek cyj nej 6 biu ro mia -
#a „Obe rschle si sche Au to mo bil G. m. b. H.”. 

W w& skie gar d#o a w#a 'ci wie w ucho igiel -
ne miej skie go uk#a du ko mu ni ka cyj ne -
go – szcze gól nie w dni jar mar ków – za mie nia#
si$ Ry nek. Grze szy# cia sno t&, cha otycz n& za -
bu do w& i asy me trycz nym wy pro wa dze niem 7
tras do jaz do wych. Po dob ne za to ry po wsta wa -
#y na skrzy "o wa niach po bli skiej uli cy Sta wo -
wej. T$ dy prze ta cza #y si$ po jaz dy trans por tu -
j& ce to wa ry po mi$ dzy dwor cem to wa ro wym
a tar go wi ska mi. Ze stra ga nów nio s#o si$ pia -
nie ko gu tów, kwa ka nie ka czek i gda ka nie kur.
Kie row cy nie licz nych po cz&t ko wo au to mo bi -
li, nie cier pli wie na ci ska li ba lo no we tr&b ki, kon -
duk to rzy ka to wic kich w& sko to ro wych tram -
wa jów ner wo wo ude rza li w dzwon ki
przy na gla j&c pie szych, wo( ni ce z fur ma nek
gwiz da li i po krzy ki wa li na ko nie, a przy tym
nie prze bie ra j&c w s#o wach. 

W 1907. za in au gu ro wano uru cho mie nie
pierw szej li nii au to bu so wej. Jej w#a 'ci cie lem
by #a spó# ka „Au to mo bil -Omni bus -Ge sel l -
schaft”. Po kil ku mie si& cach zo sta #a skra cho -
wa na. Au to bu sy nie grze szy #y kom for tem
a ce ny bi le tów by #y zbyt wy so kie. Ka to wi cza -
nie wo le li cho dzi) pie szo lub wo zi) si$ cia sn&
ale ta! sz& kle in bah n&.

W#a 'nie ta k& pa sa "er sk& w& sko to rów k&
szum nie na zy wa n& tram wa jem wje cha li
w XX wiek. Wy gl& da #o na to, "e ju" ni gdy
z niej nie wy si& d&. Jej ma #e wa go ni ki nie pa -
so wa #y ja ko' do le gen dy mia sta, któ re, jak
utrzy my wa# nad bur mistrz Po hl mann by #o
dziw nie po dob ne do Ber li na i kil ku ame ry ka! -
skich me tro po lii. Dow cip ni pu bli cy 'ci „Gór -
no 'l& za ka” do da wa li, "e ow szem jest do nich
po dob ne, ale tyl ko ze wzgl$ du na se gre ga cj$
ra so w&, bo Pru sa cy dys kry mi nu j&, ru gu j&
i wy zy sku j& Po la ków, tak jak Ame ry ka nie Mu -
rzy nów. 

Ka to wi ce, tak jak au ten tycz ne 'wia to we me -
tro po lie tam tych cza sów, mia #y te" swo je
slum sy. Na le "a #y do nich nie tyl ko fa mi lo ki ale
rów nie" 50-let nie lub star sze do my na przed -
mie 'ciach: Fa brycz nym, Rol nym i Za #$ skim,
w oko li cach Cho rzow skiej i Ro( dzie! skie go
al bo po mi$ dzy War szaw sk& i pra wym brze -
giem Ra wy. Bie do ta miesz ka #a w ciem nych
i za ple 'nia #ych su te re nach, tyl nych do mach al -
bo ofi cy nach. Go rzej ni" w ko sza ro wo -wi$ -
zien nych fa mi lo kach by #o na ka to wic kich
ha# dach. Tam lu dzie ko pa li ja my aby w'ród
"u" lo wych wy sy pisk zna le() schro nie nie
przed je sien nym i zi mo wym ch#o dem. 

W 1913 r. co' na Ra tu szu za chro bo ta #o. Mi -
ja #o 10 lat od wy sta wie nia kanc ler skie go
mo nu men tu na Be ate ber gu. Ju" si$ tro ch$ opa -
trzy# i spo wsze dnia#. Lu dzie, o zgro zo za cz$ li
go na zy wa) naj wy" szym ko mi nem Gór ne go
%l& ska a nie sfor ni – pol scy El so wie, ze tow -
cy i gim na zja li 'ci na ba lu stra dach ta ra su wi -
do ko we go, pod czas za kon spi ro wa nych ko mer -
sów za pa la li 'wiecz ki i zni cze, o któ rych
szep ta no, "e to 'wia te# ka na dziei dla Po la ków
i „ka ga nek o'wia ty dla %l& ska”. Pa r$ ty go dni
po tem eki pa dziar skich ro bot ni ków w& ziut kie
to ro wi sko prze ku #a na ma gi stra l$ dla praw dzi -
wej miej skiej stras sen bah ny. To by #a pierw -
sza i je dy na w Ka to wi cach li nia tram wa ju nor -
mal no to ro we go. Te raz lu dzie je( dzi li
z przy stan ku przed wej 'ciem do ma gi strac kiej
pi wiar ni „Bie rqu el le” przy Pocz to wej a"
pod sa m& wie "$ Bi smarc ka. Park Po #u dnio -
wy ze swo im pa trio tycz nym sank tu arium
znów zna laz# si$ w czo #ów ce naj wi$k szych
atrak cji. Ka" dy chcia# si$ prze je cha) praw dzi -
wym tram wa jem. Jed nak z#e mo ce sprzy si$ -
g#y si$ prze ciw sze ro kim to rom. W ja kie' 3
la ta pó( niej, gdy oka za #o si$, "e mi li tar ne za -
p$ dy Wil hel ma II i je go ge ne ra #ów, s& tak bez -
sen sow ne jak przy rów ny wa nie Ka to wic
do Lon dy nu al bo No we go Jor ku, "e la zne szy -

ny, dzwo ny z ko 'cio #ów, a na wet pra wie 3 me -
try li cz& ce go ogrom ne go ho hen zol ler now skie -
go or #a z wie "y Bi smarc ka, pru scy pa trio ci
zde mon to wa li i prze to pi li na ar ma ty sk#a da -
j&c je na o# ta rzu Ger ma nii – sym bo lu wiel kiej
spra wy na ro do wej. 

Rok wcze 'niej w po wia to wych Ka to wi cach
okien ka ka so we otwo rzy #y ko lej ne nie miec -
kie ban ki: w no wym gma chu Re ichs ban ku
przy Ban ko wej (pro mo wa na przez Po hl man -
na) i od dzia #y dwóch in nych nie miec kich:
Deut sche Bank - und Di skon to ge sel l schaft
z Ber li na oraz Dresd ner Bank. Ban kie rzy li -
czy li na ob fi te kre dy to we i od set ko we "ni wo.
Tym cza sem ko niunk tu ra sp#a ta #a fi gla. Jesz -
cze nie zd& "y li nad sta wi) ka pe lu szy a ju" z nie -
ba prze sta #y ka pa) ame ry ka! skie do la ry. Co
gor sza, wkrót ce po wy bu chu woj ny, nie tyl ko
prze my s#ow cy ale na wet ka to wic cy skle pi ka -
rze do obie gu han dlo we go wpro wa dzi li not -
gel ty – za st$p cze pie ni& dze – pro pa gan do wo
a cza sem na wet za baw nie ilu stro wa ne ale nie
ma j& ce wi$k szej war to 'ci. 

W 1904. otwo rzy# po dwo je pierw szy w mie -
'cie dom to wa ro wy przez Niem ców na zy wa -
ny Wa ren haus. Mie 'ci# si$ w dwu pi$ tro wym
bu dyn ku przy obec nej uli cy 3 Ma ja nr 9. Je -
go w#a 'ci cie la mi by li bra cia Georg iAr tur Ba -
rasch, któ rzy w tym sa mym ro ku przy wro -
c#aw skim Ryn ku wy bu do wa li oka za #y
pi$ cio kon dy gna cyj ny dom to wa ro wy (obec -
nie SDH Fe niks). Naj star szy (od 1898.) pro -
wa dzi li w By to miu przy Gli wic kiej 31, ko lej -
ny (od 1901.) w Cho rzo wie przy uli cy
Ce sar skiej 32, a nad to dys po no wa li sie ci& po -
dob nych bu dow li, w re kla mach na zy wa nych
„'wi& ty nia mi ko mer cji” i „pa #a ca mi to wa rów”.
Han dlo wa li w Gli wi cach, Ny sie i Mag de bur -
gu. Fir ma, ja ko dru ga w Ka to wi cach, wo zi #a
klien tów win d& elek trycz n&, a po 1908. pod jej
szyl dem funk cjo no wa #o te" wy daw nic two
wy spe cja li zo wa ne w edy cji kart pocz to wych.

Na kra w$ dzi wie ków roz po cz$ #a si$ z#o ta
era fi lo kar ty stów. Barw ne gra fi ki i fo to gra fie
kom ple to wa no w mod nych al bu mach i sztam -
bu chach. Pocz ta do cie ra #a do wszyst kich za -
k&t ków Nie miec i Eu ro py, a ka to wi cza nie co -
raz ch$t niej ko mu ni ko wa li si$ po s#u gu j&c si$
pi smem. Karl Si win na (syn Got fry da), w#a 'ci -
ciel naj wi$k sze go w oko li cy wy daw nic twa
i ksi$ gar ni, wy da wa# kar ty pocz to we z wi do -
ka mi Ka to wic i oko licz nych miej sco wo 'ci. By -
#y to g#ów nie li to gra fie. Po dob ne ob ra zy lub
fo to ko pie po wsta wa #y w pra cow niach Ri char -
da Bom bi ka, Oska ra Wer ne ra, Le opol da Neu -
ma na, Ad ria na Krau sa i Pau la Schol za.
Po 1910. fo to gra ficz ne ate lier i wy daw nic two
pro wa dzi# Wil li Lan ge. Po la tach je go za k#ad
prze j$ li pol scy fo to gra fi cy Ho la so wie. S#aw -
ny 'l& ski ar ty sta fo to gra fik Max Stec kel w Ka -
to wi cach pra co wa# w la tach 1897-1899 a po -
tem 1912-1930. Naj pierw mia# ate lier na ro gu
Ryn ku i alei Kor fan te go a w cza sach Pol ski od -
ro dzo nej przy Mie l$c kie go. Lu bo wa# si$
w pej za "u z obiek ta mi prze my s#o wy mi.

W opty mi stycz nym na stro ju od by #o si$
otwar cie gim na zjum re al ne go przy uli cy Ja giel -
lo! skiej. Ja ko pierw sze w mie 'cie kszta# ci #o m#o -
dych m$" czyzn o za in te re so wa niach przy rod -
ni czych i tech nicz nych. Je sie ni&1906. roz po cz$ li
na uk$ w no wym bu dyn ku z no wo cze 'nie wy -
po sa "o ny mi pra cow nia mi te ma tycz ny mi, oka -
za #& au l&, bi blio te k& i sa l& gim na stycz n&. W ra -
mach za j$) do dat ko wych zg#$ bia li se kre ty
ste no gra fii i #a ci ny. W je go mu rach, ostat ni rok
na uki sp$ dzi# nie miec ki pro za ik i dra ma turg, syn
"y dow skie go ta pi ce ra Ar nold Zwe ig. Tu taj
otrzy ma# 'wia dec two doj rza #o 'ci. 

Pod czas spi su po wszech ne go prze pro wa dzo -
ne go 2 grud nia 1912 usta lo no, "e ka to wi cza -
nie by li ho dow ca mi: 628 ko ni, 19 wo #ów, 549
'wi!, 231 kóz, 10 uli i jed nej owcy. Nie bra -
ko wa #o te" dro biu. Na po dwór kach drep ta #y
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i fru wa !y 4204 kacz ki, g" si i ku ry a w#ród nich
za pew ne pa wie i ba $an ty. Za ska ku j% ce, $e nie
wy ka za no ani jed ne go kró li ka. Jak na sto li c"
Gór no #l% skie go Prze my s!u, pra wie od pó! wie -
ku urba ni zo wa n% a jesz cze d!u $ej in du stria li -
zo wa n%, cie sz% c% si" s!a w% „ba stio nu nie miec -
kiej cy wi li za cji kul tu ry na wscho dzie”,
obec no#& obó rek, chle wi ków, staj ni i kur ni ków
w po nad czter dzie sto ty si"cz nym mie #cie by -
!a wca le im po nu j% ca, tym bar dziej $e ofi cjal -
na po li ty ka spo !ecz na nie miec kich w!adz ad -
mi ni stra cyj nych, po za ob r"b mia sta skrz"t nie
eli mi no wa !a wszyst ko to, co wi% za !o si"
z wiej skim spo so bem $y cia i go spo da ro wa nia,
a by !o wy szy dza ne ja ko sy no nim pol sko #ci. 

W 1909. na obrze $ach Par ku Po !u dnio we -
go po wsta !y ogród ki dzia! ko we. Upra wia !o je
set ki miesz czu chów ze 'ród mie #cia, za fa scy -
no wa nych ide% dok to ra Schre ibe ra z Lip ska,
twier dz% ce go, $e pie l" gno wa nie ja rzyn, kwia -
tów i owo ców re lak su je, le czy i po pra wia sa -
mo po czu cie. 

Pierw si ka to wic cy sa ni ta riu sze re kru to wa li
si" spo #ród stra $a ków. W Za wo do wej Stra $y
Ognio wej, za !o $o nej w 1903., ist nia! od dzia!,
któ ry tam te go ro ku in ter we nio wa! w 70 przy -
pad kach. Po $ar ni cy by li prze szko le ni ja ko pie -
l" gnia rze me dycz ni. Mie li do dys po zy cji 2 au -
to mo bi le pe! ni% ce ro l" ka re tek. 

W rok pó( niej przy obec nej uli cy Ra ci bor -
skiej 27 otwar to Szpi tal Miej ski. Prócz osób
ko rzy sta j% cych z pry wat nych us!ug me dycz -
nych, na koszt ma gi stra tu le czo no tam rów nie$
bie do t" oraz cz!on ków kas cho rych. Wcze #niej
spau pe ry zo wa ny pro le ta riat móg! li czy& je dy -
nie na po moc cha ry ta tyw n%. Rów no cze #nie ze
szpi ta lem miej skim roz po cz%! dzia !al no#&
„Azyl” – dom spe cjal ny, u zbie gu obec nych
ulic Dam ro ta i Wo je wódz kiej. Kwa te ro wa no
tam ubo gich i star ców bez da chu nad g!o w%;
prze ci"t nie 50–60 osób. Zi m% 1907 mia sto
otwo rzy !o kuch ni" lu do w% dla ubo gich; wy -
da wa !a do 40 tys. po si! ków rocz nie.  

Ka to wi ce nie mia !y wte dy w!a sne go sie ro -
ci) ca. P!a ci !y za utrzy ma nie dzie ci opusz czo -
nych, prze ka zu j%c je do pla có wek opie ku) czych
w Bo gu ci cach, Ho! du no wie i oko licz nych
miej sco wo #ciach. W 1911., w bu dyn ku szko -
!y przy D% brów ki 9 po wsta !a pierw sza ca !o do -
bo wa sta cja dla nie mow l%t, a w 1912. – kuch -
nia mlecz na. A$ do 1921. przyj mo wa no tam
tak $e dzie ci cho re. Pla ców ce mat ko wa !a
miesz ka j% ca w po bli $u, $o na nad bur mi strza Ma -
ria Po hl ma no wa, prze wo dz% ca miej sco wej
or ga ni za cji oj czy( nia ne go Sto wa rzy sze nia
Ko biet Nie miec kich. Pó( niej funk cje te prze -
j%! miej ski szpi tal dzie ci" cy przy Ra ci bor skiej

otwar ty rów nie$ w 1912. Znaj do wa! si" w od -
ku pio nej przez ma gi strat pry wat nej wil li z ogro -
dem, pod ad re sem Ra ci bor ska 28.

Po lo nu si z Ka to wic

Przed pierw sz% woj n% #wia to w% po lo nia ka -
to wic ka li czy !a oko !o 7 ty si" cy osób. Po -

la cy zrze sza li si" we w!a snych sto wa rzy sze -
niach. Pro fi lem dzia !a nia przy po mi na !y in ne,
for mal nie po dob ne or ga ni za cje spo !ecz no -kul -
tu ral ne, funk cjo nu j% ce na ob sza rze pa) stwa nie -
miec kie go. Sprzy ja !y utrwa la niu #wia do mo -
#ci na ro do wej ale tak $e i po li tycz nej. Z tych
kr" gów wy wo dzi !a si" pierw sza i wte dy je dy -
na Po lka – Bro ni s!a wa Szym ko wia ków -
na i sze #ciu Po la ków, któ rzy w 1919 ja ko
pierw si pol scy de pu to wa ni tu tej szych Po lo nu -
sów za sie dli w !a wach ra dy mia sta. 

Wcze #niej, ju$ od prze !o mu stu le ci w Ka -
to wi cach osie dla li si" ro do wi ci, pol sko j" zycz -
ni 'l% za cy, z dy plo ma mi uni wer sy tec ki mi
wkra cza j% cy w sa mo dziel ne $y cie. By li ab sol -
wen ta mi wy$ szych uczel ni Wro c!a wia, Lip -
ska i Ber li na – cz!on ka mi Ze tu lub Con cor -
dii, stu denc kich or ga ni za cji sku pia j% cych
oso by sym pa ty zu j% ce z Pol sk% i Po la ka mi.
W#ród li de rów tej ge ne ra cji zna le( li si" Jan
Ja kub Ko wal czyk, Woj ciech Kor fan ty i Zyg -
munt Sey da. Ich tu b% pra so w% od 1902. by!
„Gór no #l% zak”, re da go wa ny, dru ko wa ny
i sprze da wa ny w fir mo wej ksi" gar ni przy Ma -
riac kiej 12.

Taj nym ku ra to rem kó! ka gim na zjal ne go
w Ka to wi cach, od po cz%t ku lat 90. XIX wie -
ku dzia !a j% ce go pod au spi cja mi „Ze tu”, by! ks.
Alek san der Skow ro) ski a po tem ks. Au gu styn
Ko( lik. Za kon spi ro wa nym miej scem kol -
por ta $u za ka za ne go pi #mien nic twa i spo -
tka) pol skich gim na zja li stów by !a ksi" gar nia
przy Sta ro miej skiej. Ich prze wod ni ka mi by -
!o star sze po ko le nie, w bo jach z ger ma ni za -
to ra mi za pra wio ne w la tach kul tur kamp fu
i w na st"p nych de ka dach. Pol skiej m!o dzie -
$y pa tro no wa li: le ka rze: 'mierz chal ski,
Miecz ni kie wicz: ad wo ka ci: Adam czew ski
i Sey da; kup cy i rze mie#l ni cy: Besz czy) ski
i Szym ko wiak; dy rek tor PBl Szy per ski i wie -
lu in nych. 

Dzi" ki sa mo kszta! ce niu m!o dych Po la ków,
nad Ra w%, zdal nie ini cjo wa ne mu przez pol -
skich aka de mi ków z Wro c!a wia, Mo na chium
i Lip ska przez ko mi sa rzy gim na zjal nych ta kich
jak Mak sy mi lian Wi li mow ski, w dniach wy -
bu chu pierw szej woj ny #wia to wej pol ska
m!o dzie$ w nie miec kich Ka to wi cach by !a do -
brze przy go to wa na do ak cji nie pod le g!o #cio -

wej a po tem do ple bi scy tu i trzech zry wów po -
wsta) czych. 

Na po cz%t ku XX wie ku naj licz niej sz% pol -
sk% kor po ra cj% w Ka to wi cach by !o To wa rzy -
stwo Czy tel ni cze Ko biet Pol skich (Po lni sche
Frau en le se ve re in) – cz" #cio wo za kon spi ro wa -
na bi blio te ka, wy po $y czal nia i lek to rium To -
wa rzy stwa Czy tel ni Lu do wych (TCL). Po wsta -
!o w 1903. Je go za !o $y ciel k% by !a li cz% ca
wte dy 21 wio sen Fran cisz ka Je sion ków -
na (pó( niej $o na Hen ry ka Cie mi" gi, dzien ni -
ka rza w „Gór no #l% za ku”). W ostat nich la tach
przed wy bu chem I woj ny na le $a !o do nie -
go 225 pa); prze wod ni czy !y: Wan da Pie trusz -
ków na, Ró $a Ma jew ska i Ka zi mie ra Men dlew -
ska. Ze bra nia od by wa !y w Ha li Rze szy. Ich
ce lem by !o upo wszech nia nie li te rac kie go j" -
zy ka pol skie go. W 1904. dys po no wa !y bi blio -
te k% li cz% c% 285 to mów. W rok pó( niej mia -
!y ju$ 600 to mów i 9 za pre nu me ro wa nych
pol skich cza so pism.

Naj star szym spor to wym zrze sze niem ka to -
wic kich Po la ków by! So ko lve re in (To wa rzy stwo
„So kó!”). W ka to wic kim gnie( dzie za !o $o nym
w 1896. &wi czy !o 45 en tu zja stów lek ko atle ty -
ki. Je go pierw szym pre ze sem by! ku piec Alek -
san der Le wan dow ski, a na czel ni kiem dr Wa c!aw
Oku licz. Przez krót ki czas w 1902., ja ko re dak -
tor „Gór no #l% za ka”, So ko !om pa tro no wa! Woj -
ciech Kor fan ty. W1903. pre ze su r" dru ho wie po -
wie rzy li Wa c!a wo wi Szy per skie mu, dy rek to ro wi
Pol skie go Ban ku Lu do we go, god no#& na czel -
ni ka red. An to nie mu Wol skie mu, dzien ni ka rzo -
wi „Gór no #l% za ka”, a se kre ta rza Igna ce mu
Mal czew skie mu, w tym cza sie pro wa dz% ce mu
tra fi k" przy #w. Ja na 8. Ten ostat ni miesz ka! wte -
dy w ka mie ni cy pan ny Kla ry Phi lipp przy Ple -
bi scy to wej 4. Tam te$ nie du $e miesz kan ko wy -
na j%! #wie $o upie czo ny ab sol went Uni wer sy te tu
Wro c!aw skie go, Adam Po strach, za st"p ca na -
czel ni ka ka to wic kiej So kol ni, a od stycz -
nia 1919. – po wia to wy ko men dant ka to wic kiej
Pol skiej Or ga ni za cji Woj sko wej (pow). Pan -
na Kla ra po lu bi !a dwu m!o dych i przy stoj nych
lo ka to rów, ubie ra j% cych si" w sza re blu zy
a na g!o w" za k!a da j% cych czwo ro bocz ne ma cie -
jów ki. By li jej ró wie #ni ka mi. Nie mia !a nic prze -
ciw ko te mu aby szo pa po daw nej sto lar ni
w po dwó rzu, s!u $y !a im za sa l" &wi cze) cie le -
snych i spo tka) to wa rzy skich. Tu taj uwi li so bie
gniaz do swo jej So kol ni. Zlo ty, tre nin gi i za wo -
dy gór no #l% skich So ko !ów, (szcze gól nie w se -
zo nie let nim) zwo !y wa li na J" zo rze po mi" dzy
My s!o wi ca mi a Szcza ko w%, gdzie Po strach
i Je go oj ciec ku pi li nie wiel k% dzia! k" i wy bu do -
wa li ob szer n% al ta n" z urz% dze nia mi gim na stycz -
ny mi. Adam &wi czy! na dr%$ ku i na po r" czach.

Ka mie ni ca pi"k nej pan ny by !a usy tu owa -
na na prze ciw ko do pie ro co wy bu do wa ne go
ho te lu „Deut sche shaus”. Z po ko ju Ada ma
mo$ na by !o swo bod nie ob ser wo wa& #mie tan -
k" to wa rzy sk% i pó! #wia tek naj mod niej sze -
go noc ne go lo ka lu mia sta. Tam by wa li g!ów -
nie pru scy ofi ce ro wie, ich me tre sy i kam ra ci
w po li cyj nych mun du rach. Jesz cze nie wie -
dzie li, $e w cza sie wiel kiej po wsta) czej
woj ny o pol ski 'l%sk, zmie rz% si" z So ko !a -
mi w za miesz kach na uli cach mia sta, a w mu -
rach bur le sko we go ga sthau su doj dzie
do krwa wej bi twy.

W 1906. sie dzi b" za rz% du okr" go we go
Gór no #l% skie go So ko !a dru ho wie prze nie #li
z By to mia do Ka to wic. Pre ze sem ca !e go
okr" gu zo sta! Wa c!aw Szy per ski.

Je sie ni% na st"p ne go ro ku ka to wic ka So kol -
nia prze pro wa dzi !a si" do Ha li Rze szy przy pla -
cu Wol no #ci. Na jej cze le sta n" li: den ty sta
i dzien ni karz Sta ni s!aw Ro $a no wicz, urz"d nik
Sta ni s!aw We ber i dy rek tor Pol skie go Ban ku
Lu do we go Pa we! Wi lim. Po za ko) cze niu woj -
ny nie mal wszy scy dru ho wie So ko !a sta n" li
w sze re gach 'l% skiej Po wsta) czej Ar mii. 

!

Katowicki rynek w 1931 r.
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„Ko bie cie Wit ka ce go” Eu ge -
nii Wy szo mir skiej Mu zeum Hi -

sto rii Ka to wic za wdzi! cza swo j" g#ów -
n" sie dzi b! – bu dy nek przy uli cy
Sza fran ka. Kie dy miesz ka j" ca w Ka to -
wi cach Asy me trycz na Da ma (to brzmi
jed nak bar dziej ele ganc ko ni$ „ko bie ta”)
prze ka za #a w spad ku ko lek cj! swo ich
por tre tów mia stu, co% trze ba by #o z t"
spu %ci zn" po Sta ni s#a wie Igna cym Wit -
kie wi czu zro bi&, zna le'& god ne miej sce
dla tych ob ra zów, po pro stu je oca li&.
Dzi! ki te mu po wsta #o MHK, któ re
od cza su do cza su udo st!p nia wi dzom
pa ste lo we wi ze run ki Wy szo mir skiej,
od cza su do cza su, bo pa ste le s" nie trwa -
#e, szko dzi im w#a %ci wie wszyst ko; sta -
rze je si! pa pier, dzia #a na nie %wia t#o,
„kred ko wy” za pis si! osy pu je. W Mu -
zeum d’Or say w Pa ry $u mo$ na dzie #a
w tej tech ni ce ogl" da& w za ciem nio nej
sa li, w spe cjal nych ga blo tach, w któ rych
eks po no wa ne s" w po zio mie. By& mo -
$e dla te go Wit ka cy by# dla mnie przede
wszyst kim pi sa rzem, z któ rym prze $y -
wa #em upad ki Bun ga, $e gna #em je sie(
i w" cha #em nie my te du sze. Oczy wi %cie
wie dzia #em, $e ma lo wa#, ry so wa#, mia#
fir m! por tre to w", nie któ re z je go prac
ogl" da #em w wy daw nic twach al bu mo -
wych, ale do pie ro dzi! ki wy sta wie
w MHK Wit ka cy i ko bie ty. Nie na sy ce -
nie mia #em mo$ li wo%& ze tkni! cia si!
z je go twór czo %ci" tak ob szer nie i w ty -
lu jej dzie dzi nach. Zo ba cze nie tych
wszyst kich prac wy ma ga #o by po dró $o -
wa nia po ca #ej nie mal Pol sce, od Za ko -
pa ne go po P#ock, czy To ru(. Ju$ cho& -
by z te go po wo du na le $" si! wy ra zy
uzna nia Na ta lii Kru szy nie ku ra tor ce
ka to wic kiej wy sta wy.

Kie dy po raz pierw szy ogl" da -
#em dzie #a Wit ka cec go po ka za -

ne w MHK wiel kie wra $e nie wy war#
na mnie roz miar sa me go przed si! wzi! -
cia. Ile pra cy trze ba by #o w#o $y& w kwe -
ren d! po mu ze ach i ar chi wach, ile cza -
su mu sia #o za bra& uzgad nia nie wa run ków
wy po $y cze nia dzie# z po szcze gól nych
pla có wek, wresz cie – ile trze ba by #o po -
%wi! ci& go dzin na stwo rze nie kon cep cji
i do pra co wa nia sce na riu sza? Na pew -
no – mó wi"c wr!cz try wial nie – du $o.
Z mo jej – wi dza – per spek ty wy to si!
op#a ci #o. Gra tu la cje dla ku ra tor ki, któ r"
zresz t" jesz cze b! d! chwa li#. Dla te go, $e
po raz dru gi ogl" da #em wy sta w! po lek -
tu rze ese ju Na ta lii Kru szy ny opu bli ko -
wa nym w ka ta lo gu. Dzi! ki te mu mia #em
zi den ty fi ko wa ne mo del ki za ko pia( skie -
go mi strza, uwiecz nia ne przez nie go
ko bie ty mo g#em osa dzi& w cza sie oraz
wpa so wa& w kon kret ny mo ment bio gra -
fii twór cy. Ale ka ta lo go wy esej to nie tyl -
ko prze wod nik po eks po zy cji, to tak $e
por tret (rów nie$ psy cho lo gicz ny) ar ty sty
zbu do wa ny ze 'ró de# – li stów i pro zy au -

to ra Nar ko ty ków, wspo mnie( je go zna -
jo mych i przy ja ció#, opi nii tzw. %ro do wi -
ska. W tym miej scu po raz ko lej ny mu -
sz! wy ra zi& uzna nie Na ta lii Kru szy nie,
po nie wa$ na pi sa nie te go szki cu wy ma -
ga #o prze stu dio wa nia ogrom nej ilo %ci ma -
te ria #ów i skon stru owa nie na ich pod sta -
wie spój nej ca #o %ci. Nie je stem
„wit ka co lo giem”, wie le wi!c rze czy by -
#o dla mnie od kryw czych. Jak cho& by
spo strze $e nie, $e ko bie ty dla sie bie wa$ -
ne, ba! naj wa$ niej sze (mat ka, $o na)
Wit ka cy por tre to wa# bar dzo rzad ko.

Do cho dzi my wresz cie do te ma -
tu wy sta wy w MHK. To ko bie -

ta, w#a %ci wie za% – ko bie ty, bo w $y ciu
„Sta sia” by #o ich wie le, bar dzo wie le. Te
wa$ ne – jak ju$ wspo mnia #em – uwiecz -
nia ne by #o rzad ko. Po zo sta #e, czy li
przy ja ció# ki, pla to nicz ne mi #o %ci oraz
ko chan ki mia #y o wie le wi! cej szans, $e -
by tra fi& do ksi" $ek z hi sto rii sztu ki.
W tym miej scu na su wa si! py ta nie: kim
by#, w kon tek %cie tych re la cji dam sko -
-m! skich, Sta ni s#aw Igna cy Wit kie -
wicz? Ge niu szem, wiel kim no wa tor skim
ar ty st", znaw c" psy cho lo gii, po two -
rem, wa ria tem (mo $e neu ra ste ni -
kiem – jak wte dy to okre %la no), czy
po pro stu „ko bie cia rzem”? Im bar dziej
si! za g#! bia& w ogl" da nie tych ob ra zów
i po zna wa nie bio gra ficz nych szcze gó -
#ów, tym trud niej o jed no znacz n" od po -
wied'. Ju$ je go zwi" zek z oj cem, któ -
ry swe go sy na uwiel bia#, ale te$ mie sza#
si! do je go $y cia w spo sób, no – na tar -
czy wy (mi! dzy in ny mi sku tecz nie „re -
cen zo wa#” kan dy dat ki na $o n! dla swe -
go cu dow ne go dziec ka) – jest ja kim%
klu czem do doj rza #ej (?) oso bo wo %ci
Wit ka ce go.

Wa$ n" ro l! spe# nia #a w $y ciu ar -
ty sty mat ka. To zna la z#o zresz -

t" od zwier cie dle nie w je go twór czo %ci
li te rac kiej, w któ rej sam sie bie uzna je
za „wam pi rycz ne go”, nie doj rza #e go
i – w grun cie rze czy nie uda ne go sy na.
Naj wa$ niej sza jed nak by #a chy ba $o na,
Ja dwi ga z Unru gów, mi mo $e ra zem
prze $y li tyl ko dwa la ta. Kru szy na w swo -
im ese ju opi su je j" w roz dzia le Przy ja!",
co od po wia da praw dzie, bo w#a %ci wie
nie by #a mi #o %ci" Wi ta ce go, ale je go po -
wier nicz k", ko bie t", któ ra go wspie ra -
#a, za ry zy ko wa# bym na wet twier dze nie,
$e by #a je go psy cho te ra peut k". In na
rzecz, $e szo ku j" ce wy da je si! to, $e
do $o ny pi sa# o in nych swo ich ko bie tach,
za pew nia j"c wie lo krot nie, i$ tak na praw -
d! ko cha tyl ko j". Ko cha, sza nu je i py -
ta o ra d!: „Pro blem ko biet za czy na
mnie nie po ko i&. Co ro bi&? Zno wu pu -
%ci& si! na ero to ma nicz ne kom bi na cje.
Po rad' mi co% ra cjo nal ne go. B. t! sk ni!
za To b" i spo ko jem Two jej au ry psy -
chicz nej”. O „swo ich” ko bie tach pi sa#

zresz t" do wie lu przy ja ció#. O do%& za -
bor czej i za zdro snej Cze s#a wie Okni( -
skiej pi sze do za przy ja' nio ne go fi lo zo -
fa Cor ne liu sa: „Zdra dzi #em j" ju$
z oko #o 10 ba ba mi – prze wa$ nie z po -
wo du jej za cho wa nia”. Jak wi da& – sa -
ma so bie by #a win na.

Po ra przej%& do sa mej eks po zy -
cji. Ku ra tor ka wy sta wy umie -

%ci #a pra ce w na st! pu j" cych dzia #ach:
Przy ja!", Fan ta zja, Zmy s#y, Fa tum,
Iro nia. Eks po zy cja sk#a da si! z ob ra zów,
ry sun ków i fo to gra fii. Do mi nu j" oczy -
wi %cie por tre ty ko biet. W wi!k szo %ci
przy pad ków twa rze ma j" aniel sko pi!k -
ne. To nie zna czy, $e swo je mo del ki ar -
ty sta ide ali zo wa#, bo uwa $a j"c si!
za znaw c! ko bie cej du szy sta ra# si! two -
rzy& kon ter fek ty psy cho lo gicz ne, po ka -
za& w twa rzy na przy k#ad in te li gen cj!,
wra$ li wo%&, czy zmy s#o wo%&. Za cho wa -
#y si! jed nak pra ce, w któ rych Wit ka cy
de for mu je, czy wr!cz ka ry ka tu ru je
swo je da my, aby wy do by& ich „de mo -
nicz no%&”. Trze ba pa mi! ta&, $e w swo -
ich przy ja' niach, mi #o %ciach i ro man -
sach twór ca by# bar dzo chi me rycz ny.
Ce ni# na przy k#ad Win fred Co oper, an -
giel sk" po et k!, t#u macz k! i ar tyst k!
za jej wie dz!, in te li gen cj!, my %lo we ho -
ry zon ty, ale nie prze szko dzi #o mu to
w zro bie niu z niej w ry sun ku po two ra,
cho& na Por tre cie po dwój nym pre zen -
tu je si! zu pe# nie ina czej. Wszyst ko by -
#o kwe sti" chwi lo we go na stro ju. W li -
stach na zy wa# j" „Mis sku per”, cza sem
po pro stu „Ku per”, a w li %cie do $o ny
na pi sa# bez ce re mo nial nie „By #a Miss
Co oper (Za dek)…” W ry sun kach, obok
tych por tre to wych i bar dzo pi!k nych,
mo $e my ogl" da& pro wo ku j" ce „wi zje”,
na ru sza j" ce za sa dy re ali zmu, lek ce wa -
$" ce pro por cje, kom po zy cj! itd. My %l!,
$e two rzy# je „dla za ba wy”, czy na wet
„zgor sze nia ma lucz kich”, co by #o do dat -
ko wo wzmoc nio ne umiesz czo ny mi
na tych pra cach pod pi sa mi. Na przy k#ad:
Prze wod ni cz$ ca zwi$z ku pro -ch#op skie -
go An na Sy ro kom lów na w od mien nym
sta nie ma ka za nie dla nie za do wo lo ne go
z ob ro tu spra wy kmiot ka Ja ku ba %mie -
cia al bo Mi #o&' ku char ki do Eski mo sa.
Osob n" ka te go ri" s" zdj! cia. Jed ne wy -
ko na ne przez sa me go Wit kie wi cza, któ -
ry – jak wia do mo – fa scy no wa# si! fo -
to gra fi k", in ne przed sta wia j" ce go
sa me go, cz! sto przez nie go „wy re $y se -
ro wa ne” lub ta kie, gdzie sta je si! „ak to -
rem” wcie la j" cym si! w ja k"% ro l!.

Wy sta wa w MHK jest na pew -
no „po zy cj" obo wi"z ko w"” dla

wszyst kich in te re su j" cych si! sztu k". Po -
le cam. Przy czym za ch! cam do jej
ogl" da nia z ka ta lo giem w r! ku.

BOG DAN WI DE RA

Nie po ko j" cy pro blem ko biet
I

II IV
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Eugenia Wyszomirska-Ku!nicka z Witkacym w Zakopanem (lata 30.)    

Asymetryczna Dama w"ród swoich portretów

Muzeum

Historii Katowic

Witkacy

i kobiety.

NIENASYCENIE
(Reprodukcje i zdj!cia ze zbiorów

Muzeum Historii Katowic)



50 Grand Prix, Magdalena Paleczna, bez tytu!u VI z cyklu „Monumentum”, olej, p!ótno

Ho no ro we Wy ró" nie nie Rek to ra Aka de mii Sztuk Pi#k nych w Ka to -
wi cach, Ka rol Wie czo rek, „Mó ha”, olej, akryl, piór ko -tusz, o!ó wek

Nagroda Prezesa ZPAP Okr#g w Katowicach, Piotr B$k „Bez
tytu!u”, rysunek

Praca Roku 2014
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Nagroda Prezydenta Miasta Katowice, Tomasz Chudzik „Przestrze! pejza"u X”, rysunek, akryl, tusz, kredka

Tajemnice przestrzeni

Napierw szy rzut oka trzy z czte rech na -
gro dzo nych prac pod czas te go rocz nej

edy cji kon kur su Pra ca Ro ku to gra fi ki. Tym -
cza sem do pie ro bli ski i d!u" szy ogl#d, zw!asz -
cza ob ra zu uho no ro wa ne go Grand Prix, uzmy -
s!a wia pa trz# ce mu, "e ma przed so b# zna ko mi t#
pra c$ ma lar sk#! Dwa roz dzie lo ne %wietl nym pa -
sem blo ki, a jed no cze %nie po !# czo ne sztyw nym,
moc nym dru tem, le d wo za ry so wa nym w prze -
%wi cie nie po ko j#. Ma my bo wiem do czy nie nia
ze zna ko mi cie zor ga ni zo wa n# prze strze ni#
trój wy mia ro w#, któ ra in try gu je, bo nie na rzu -
ca si$ wprost. T$ prze strze& trze ba doj rze', jak
od bi cie, ni czym lu strza ne %cian j# ota cza j# cych.
To prze strze& za mkni$ ta, a jed no cze %nie otwar -
ta, wol na i znie wo lo na, ogra ni czo na ale wy my -
ka j# ca si$ spod kon tro li. W ob ra zie Pa lecz nej
naj wa" niej sze jest pi$k nie pro wa dzo ne %wia -
t!o, któ re tej po zor nie sta tycz nej ca !o %ci na da -
je dra ma tur gii. Or ga ni zu je za mkni$ t# we wn$ -
trzu ener gi$, któ rej na da je ja kie go% wy mia ru
trans cen den tal ne go. Z dru giej stro ny sta je si$
me ta fo r# fi zycz ne go zma ga nia z nie mo" no %ci#.
Do te go Mag da le na Pa lecz na niu an su je ko -
lor – od czer ni, któ ra wraz z in ny mi od cie nia -
mi br# zu, sza ro %ci i bie li two rzy fak tu r$ ja k# po -
sia da j# mo no li tycz ne bry !y. Wszyst ko to ra zem
da je zna ko mi te wy obra "e nie mo nu men tal no -
%ci za rów no w je go fi zycz nym jak i po j$ cio wym
wy mia rze. Jest czy st# mo nu men tal no %ci#, pró -
b# przed sta wie nia si !y ja ko ta kiej. Wspa nia le
na ma lo wa ny ob raz. 

Dwie ko lej ne na gro dzo ne pra ce to „Prze strze -
nie pej za "u X” To ma sza Chu dzi ka i ry su nek bez
ty tu !u Pio tra B# ka. Chu dzik przez wszyst kie la -
ta twór czej pra cy ana li zu je pej za", spo sób je -
go przed sta wie nia. Chcia !o by si$ po wie dzie',
"e ma lu je wci#" ten sam ob raz, do sko na l#c go,
po pra wia j#c, wpro wa dza j#c no we tech ni ki. Ale
to ci# gle ten sam pej za" – je go we wn$trz ny,
spra wia j# cy wra "e nie mo no ton ne go, ale to tyl -
ko uspo ko je nie, to wpa try wa nie si$ i ws!u chi -
wa nie w co raz to no we ob ser wa cje. Pej za" nie
od wzo ro wu je "ad nej rze czy wi sto %ci, cho cia"
w niej ma swo je ko rze nie. To prze no szo ny
w roz ma ite kon fi gu ra cje frag ment, przy pa so -
wy wa ny do ró" nych sy tu acji. Wod na, le d wo za -
ry so wa ne szu wa ry, roz %wie tlo na to&. W spo -
so bie przed sta wia nia pej za "y To masz Chu dzik
do szed! do per fek cji. W te pej za "e mo" na si$
wie lo krot nie wpa try wa' i de lek to wa' si$ sub -
tel n# kre sk#, wy czu le nie na %wia t!o cie& i nie -
zwy k!# cier pli wo%' w uk!a da niu ko lej ne go wy -
obra "e nia prze strze ni, wy cho dz# cej po za
ho ry zont.

Fra pu j# cy jest tak "e na gro dzo ny ry su nek Pio -
tra B# ka – przy po mi na j# cy ra czej gra fi k$.
Przed sta wia prze ni ka j# ce si$ ró" no rod ne ele -
men ty o wy my%l nych kszta! tach, prze ni co wa -
ne ko lo rem, prze ci na ne uko sa mi pro stych li nii
uk!a da j# cych si$ w dy na micz ne struk tu ry. 

Ko lej na pra ca to roz po zna wal ny i jak za -
wsze za sta na wia j# cy Ka ro l Wie czo rek – kla -
sa sa ma dla sie bie. Tym ra zem przed sta wia
ogl# da j# cym „Mó h$” – po pro stu mu ch$, ale
nie ta k# ja k# zna my z po wsze dnie go do %wiad -
cze nia. To wie lo barw ne stwo rze nie, im po nu -
j# ce kszta! tem, za chwy ca j# ce sub tel no %ci#
i wy ra fi no wa niem. Ta kie po ka za nie mu chy ro -
dzi za chwyt nad stwo rze niem, ale w tym nie -
zwy k!ym pi$k nie jest isto t# prze ra "a j# c#.
Czy chce nam ar ty sta po wie dzie', "e by %my
ota cza j# cy %wiat, na wet ten nie po zor ny, cza -
sem od str$ cza j# cy ra czy li cza sem ogl# da'
oczy ma dziec ka? Zo ba czy my go in nym ni"
nam si$ wy da je. 

W edy cji Pra cy Ro ku 2014 po ja wi !o si$
jesz cze wie le in nych, in te re su j# cych prac.

W tym do rocz nym prze gl# dzie z pew no %ci#
za uwa "y' trze ba pra c$ Lesz ka Ce pa ka „Ta -
ki pej za"” (to ko lej ny in try gu j# cy pej za"
w tym kon kur sie) – jak by id# cy da lej ni" To -
masz Chu dzik – po za ho ry zon tem wy zna czo -
nym przez te go ar ty st$ znaj du je si$ rze czy wi -
sto%', jak j# wi dzi w!a %nie Le szek Ce pak.
U nie go ho ry zont sta je si$ po gra ni czem %wia -
ta kon sump cji i %wia ta na tu ry, al bo mo" na te"
ina czej spre cy zo wa' prze s!a nie p!y n# ce z te -
go ob ra zu: nie ma rze czy, nie ma ta kie go pi$k -
na na tu ry, któ re cz!o wiek nie po tra fi! by sko -
mer cja li zo wa'. Wszyst ko jest na sprze da". 

Za wsze z wiel k# uwa g$ %le dz$ pro po zy cje
rze( biar sko -gra ficz ne Je rze go Be ce li. Tym
ra zem by! to „De po zyt” z za wie szo ny mi po -
mi$ dzy szkla ny mi ta fla mi ele men ta mi me ta -
lo wy mi, po roz wie sza ny mi na wie szacz kach
frag men ta mi na szej eg zy sten cji. 

Na mys! nad prze sz!o %ci# przed sta wi! Ire ne -
usz Bo tor w ob ra zie „Mój oj ciec uro dzi! si$
w 1914 ro ku” (olej na p!ót nie). Ar ty sta cz$ sto
w swo jej twór czo %ci na wi# zu je do prze sz!o %ci,

w po szu ki wa niu w!a snej to" sa mo %ci, z ch$ ci
usy tu owa nia sie bie sa me go w ci# gu zda rze&. 

Na wy sta wie zna la z!y si$ tak "e bar dzo do -
bre pra ce Da mia na Pietr ka (z se rii „Po po !u dnio -
we po wro ty”, tech ni ka w!a sna), Je rze go Pie -
tru czu ka („)a god ne %wia t!o po ry gwa! tow nych
burz”, druk cy fro wy), Gra "y ny Tar kow skiej
(„Ulot no%' chwi li – wra "e nie 1”, tech ni ka w!a -
sna, pa pier) i wier nej swo im te ma tom z po gra -
ni cza ilu zji, te atru i "y cia Ha li ny Ty musz
(„Ka ba ret”, olej, p!ót no). 

Jak za wsze, tak i w tym ro ku or ga ni zo wa -
ny przez Okr$g Ka to wic ki Zwi#z ku Pol skich
Ar ty stów Pla sty ków kon kurs Pra ca Ro ku po -
ka za! ró" no rod ne po sta wy twór cze, no we kie -
run ki, pre zen to wa! ar ty stów doj rza !ych jak
i m!o dych. Sta wa nie w po ko le nio we szran ki ar -
ty stycz ne, jak po ka zu je Pra ca Ro ku, za wsze jest
ko rzyst ne dla oby dwu stron. Tym ra zem pal -
ma pierw sze& stwa przy pa d!a nie mi strzo wi
a ucznio wi, któ ry ju" na swój spo sób oka za! si$
mi strzem.

WIE S)A WA KO NO PEL SKA 

Lau re aci Pra cy Ro ku 2014
——— Grand Prix ———

Na gro da Urz! du Mar sza" kow skie go Wo je wódz twa #l$ skie go
Mag da le na Pa lecz na

bez ty tu !u VI z cy klu „Mo nu men tum” – olej, p!ót no

——— Na gro da Pre zy den ta Mia sta Ka to wi ce ———
To masz Chu dzik

„Prze strze& pej za "u X” – ry su nek, akryl, tusz, kred ka

——— Na gro da Pre ze sa ZPAP Okr! gu w Ka to wi cach ———
Piotr B$k

„Bez ty tu !u – ry su nek

———  Ho no ro we Wy ró% nie nie ———
Rek to ra Aka de mii Sztuk Pi!k nych w Ka to wi cach

Ka rol Wie czo rek 
„Mó ha” – olej, akryl, piór ko  – tusz, o!ó wek
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Czyma to zwi zek z mo im hap pe -
nin giem „Cze ko la do wy sil -

nik”, któ ry w ostat nim cza sie na ro dzi si
we mnie. Mo e ma, je li za o y e
„Cze ko la do wy sil nik” to ob raz obec ne -
go sta dium roz wo ju ludz ko ci w za pi sie
cy fro wym da ty 16.05.2015 – da ty pre -
mie ry. To jak by do sko na a syn te za 
Cza su i Prze strze ni wa nie w za pi sie cy -
fro wym. A prze sa niem ide owym hap -
pe nin gu jest, i tak jak gwiaz dy wie c,
tak nie pod wa al na jest przez ni ko go pro -
sta praw da, e bez wzgl du na za wrot -
ne, pe ne ab sur dów tem po y cia wspó -
cze snej cy wi li za cji, p dz cej do
sod kie go uto pij ne go Ra ju, a tak e bez
wzgl du na so wa i sen sy hym nów ró -
nych pastw, bar dziej lub mniej wy du -
ma ne, a uy te w tym hap pe nin gu – i tak
ka dy na ród mu si ora swo j zie mi
i sia, czy li ci ko pra co wa, by mie
swój co dzien ny chleb. I niech tak zo sta -
nie jak naj du ej.

Gdy zro bi em te za pi ski i ju mia em
wi zj ca o ci, za cz em szu ka sta re go
sil ni ka sa mo cho do we go na ska do wi -
skach zo mu, sta rych tu mi ków sa mo cho -
do wych. A po tem pu ga drew nia ne go,
a ra czej ra da, no i ko skich chomt. Py -
ta em zna jo mych i ogl da em w in ter ne -
cie. Jed no ku pi em. In ne po zbie ra em
u po bli skich s sia dów za flasz k. Je den
z nich przy szed na wet w no cy, pi ja ny.
Dru ga w no cy a on wa li do okna i krzy -
czy e ma chomto dla mnie. Dal szy opis
móg by si roz wi n w opo wia da nie, ale
na ra zie si wstrzy mam. Te chomta roz -
pa li y we mnie ja kie go ko nia te atral ne -
go, ko nia pro te stu, bo iry tu je mnie ten
pd nad mier nie roz sie wa j cy tru py, plu -
j cy stra szeb nie tru pa mi. Na do da tek s -
siad mi si po wie si (nie ten od chomta),
wic do la o to oli wy do ognia mo je go
hap pe nin gu. 

Hap pe ning za czy na si w knaj pie.
Na sto li ku po kry tym bia ym ob ru sem le -
y uwa la ny cze ko la d sta ry sa mo cho do -
wy sil nik. Na nim cze ko la do wy tort z na -
pi sem „UWA GA!”, któ ry wpier ni cza j
ze sma kiem ak to rzy a po tem pu blicz no
przy y wej akor de ono wej mu zy ce. Jest
nas pi ciu, w czar nych gar ni tu rach,
w bia ych ko szu lach, pod kra wa ta mi,
w czar nych ka pe lu szach. Akor de onist -
ka ja ko szó sta, te w czar nym ubran ku
i w czar nym ka pe lu szu. Na ple cach
wi sz nam tu mi ki sa mo cho do we, za -
wie szo ne jak ple ca ki na par cia nych pa -
sach. Na strój tro ch jak u Jar mu scha, al -
bo u Kan to ra. Jed nak chcia em e by to
by mój oso bi sty na strój, ta ki bed nar -
kow ski, z ukry ty mi za wi ja sa mi in for me -
lu. Wkrót ce wy cho dzi my z knaj py i wa -
zi my do ku bów na mie ci z bia ym
na pi sem „TRANS FER”. Do ku bów
przy mo co wa ne s bia e skrzy da.
A do skrzy de o kon struk cji z li ste wek
przy cze pio ne pra nie, uchwy co ne drew -
nia ny mi i pla sti ko wy mi kla mer ka mi. Po -
wie wa j biu sto no sze, skar pet ki, majt ki,
r ka wicz ki i ró ne in ne ciu chy. Jest ko -
lo ro wo i od lo to wo. Ku by ma j kó ka,

wic je dzie my. Sta ty ci pcha j ak to rów
uli c w stro n po la. Ja id przed ni mi ja -
ko dy ry gent tej ak cji i ge sty ku lu jc, wy -
gwiz du j gwizd kiem rytm. Ak to rzy po -
wta rza j go. Akor de onist ka two rzy
pod nio sy na strój, dra ma tycz ny a za ra -
zem li rycz ny. Ko ro wód bu dzi upio n
pro win cj. Otu ma nio ne te le wi zj by na -
gle wy chy la j si z okien i ga pi si
na nas jak na gup ków. Po 400 me trach
do cie ra my na po le. Sta ty ci po ma ga j
wyj ak to rom z ku bów. Ak to rzy za ka -
da j na szy j chomta. Osu wa j si
na ko la na. Pod pi nam ich li na mi do ra -
da. W jed nej r ce trzy mam r ko je ra -
da a w dru giej lej ce. Na ple cach tu mi -
ki, ci kie, na szy jach chomta.
Wy da wa o by si – prze rost for my
nad tre ci. Ale skd, tre od kry ta
na ca e go, na wierz chu, tre ci jest sa -
ma for ma, wiel ki ab surd, któ ry w tych
gar bach fi zycz ne go znie kszta ce nia i ob -
ci e nia uka zu je ka ry ka tu r wspó cze -
snej cy wi li za cji, p dz cej do uro jo ne go,
cze ko la do we go Ra ju. (A mo e Ra jem
jest na sza mi a cu kier nia?, a ja o tym nie
wiem.) Kil ka wpro wa dza j cych tak -
tów akor de onist ki i ak to rzy za czy na j
wierz ga, re, tu pa. Ru sza my z hym -
nem pol skim na ustach ja ko tu byl cze ko -
nie, któ re wie dz co ma j ro bi. Ra do
wbi ja si w zie mi i po zo sta wia za so -
b rów. Po pierw szej zwrot ce re fren,
a po tem ak to rzy zno wu wierz ga j i r.
Prze cho dzi my do nie miec kie go hym nu
„Deutsch land Deutsch land über al les”,
wer sja za bro nio na, ale pie wa my j, bo

za wie ra po trzeb n nam prze sa dzo n
wy mo w. Wkrót ce hymn ame ry ka ski
o sze ro kiej whit ma now skiej fra zie. Ca -
a or ka ko czy si woj n i tar za niem si
w zie mi. W ko cu ak to rzy uwa la ni zie -
mi pod bie ga j do bia ej ta bli cy na ko -
ku, wbi tej w po le, na któ rej wid nie je na -
pis „WOJ NA O ZIEM NIA KI sto czy a
si na tym po lu 16 ma ja 2015 ro ku,
Amen”. Ak to rzy pie wa j ten tekst
w to na cji mszy ko ciel nej. Po od pie wa -
niu wy ci ga j ma e czer wo ne i ó te sa -
mo cho dzi ki z kie sze ni i je d ni mi 
so bie po twa rzy i ca ym cie le, ma e ko -
lo ro we sa mo cho dzi ki p dz po ich cia -
ach i war cz „Bru umm! Bru uumm!
Bru uuuuumu uuuuuuuuuuuum! Do pa -
da j pu blicz no i je d po pu blicz no -
ci, a jak e, za sko czo nej, po twa rzach
i ple cach im je d. W ko cu ak to rzy jak
cen tau ry wspó cze sne, ta kie cen taur -car
z chomtami na kar ku i tu mi ka mi
na ple cach ucie ka j w las. Szyb ko
i so dycz uro jo ne go Ra ju zo sta y za wie -
szo ne gdzie w pró ni. Nie mo na by -
o nic za pa w gar i ciam ka to a
do omdle nia lub ze rzy ga nia si. Cie ka -
we czy kto z pu blicz no ci si ob li za,
bo obec nie jest ju po hap pe nin gu.

MA RIAN LECH BED NA REK 

Czekoladowy silnik
Spójrzmy wiatu w oczy, temu przewróconemu do góry nogami.

Nie wida oczu, tylko same nogi. Czsto s to nogi trupa, prawie same
trupy. Takimi scenami wypeniane s najwiesze wiadomoci ze
wiata, codziennie, we wszystkich mediach.

Hap pe ning Cze ko la do wy sil nik – Te atr
Ma ria na Bed nar ka od by si 16 ma ja 2015
pod czas 17 Fe sti wa lu Sztu ki Te atral nej
w Ryb ni ku. Wy st pi li: Sa wo mir Ku bat,
Lech Ce sarz, Jo an na Szar blew ska, An na
We so y, Es te ra Man der la, Ma rian Bed na rek.
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(a)godniejszy wiat.
O Janie F. Lewandowskim

Nie sa mo wi ta asy sta Kor fan te go

Takdziw nie. Tak ta jem ni czo. Do kad nie tak: wil got ny,
ob le pia j cy upa, czer wiec, plac Sej mu l skie go. Po -

sze dem usi na scho dach w cie niu po mni ka Kor fan te go i do -
sta em wia do mo, e Ja nek nie y je (11 czerw ca, go dzi -
na 16.33). Pod Kor fan tym do wie dzia em si, e na gle zmar
bio graf Kor fan te go Jan F. Le wan dow ski. Brzmi to do sy nie -
wia ry god nie. Praw do po dob nie jak zmy le nie, któ re ma si przy -
da sen ty men tal ne mu wspo mi na niu. Nic z tych rze czy. Nic na to
nie po ra dz, e tak by o. Je stem prze ko na ny, e Ja nek wte dy
ostat ni raz – ju z se le dy no wych za wia tów – co mi po wie -
dzia. Co bar dzo, bar dzo wa ne go. Ta ki dziw ny prze kaz, ta -
ki oso bli wy ko mu ni kat z tam tej wszech wie dz cej ja snej
stro ny. Ja nek mia kla s, wic mia j rów nie po mier ci.

Wy da je mi si, e Jan F. Le wan dow ski by kim, kto przede
wszyst kim umia po dzi wia, trwa w po dzi wie. Dla te go po tra -
fi two rzy wspa nia e rze czy. Tyl ko ta cy po tra fi. I te rze czy
nie za wsze przy bie ra j ksztat opu bli ko wa nych ksi ek, suk -
ce sów wy daw ni czych, na pi sa nych re cen zji, zor ga ni zo wa nych
spek ta ku lar nych wy da rze, wa nych kon kur sów czy prze gl -
dów fil mo wych, zre da go wa nych nu me rów cza so pism. Nie. Te
rze czy to wi zi i re la cje, przy ja nie i do bre my li. Pro mo cja cze -
go ulot ne go, jed nost ko we go, nie mia e go, skrom ne go. Ta kie
rze czy, któ re s dzi siaj rzad kie – a rzad kie s dla te go, e na -
le  do pik nej sfe ry bez in te re sow no ci. Nie ist nie je a den prag -
ma tyzm kre owa nia bez in te re sow nej tro ski i do bre go my le nia.
Sa mo bo wiem do bre my le nie (ja ko re flek sja, czy li co wi -
cej, ni tak zwa na na uka bd wie dza) nie jest uzna wa ne za prag -
ma tycz no, nie na le y do po  da nych i przy no sz cych szyb -
ki zysk za kre sów funk cjo no wa nia wspó cze sno ci.

„Co wi cej” w hi sto rii

Jan ka in te re so wa y gów ne tra jek to rie kszta to wa nia si l -
skiej to sa mo ci, po wie dzia bym, e fa scy no wa y i cie ka -

wi y go oso by, któ re wy two rzy y naj wik szy po ten cja l skiej
dra ma tycz no ci. Dla okre su przed dru g woj n wia to w czo -
o w po sta ci dla kry sta li zo wa nia l skiej iden ty fi ka cji (tak -
e w sil nym spo rze!) by Kor fan ty, a dla okre su po woj nie i ko -
mu ni stycz nej Pol ski – ob ra zy fil mo we Ka zi mie rza Kut za.
Dla te go Ja nek na pi sa pra c dok tor sk o fil mach Ka zi mie rza
Kut za (ty tu dy ser ta cji Ob ra zy hi sto rii: lsk w twór czo ci Ka -
zi mie rza Kut za), a swo j naj lep sz ksi k po wi ci po mni -
ko wej, ale nie -po mni ko wo uj tej i fan ta stycz nie y wej oso -
bie Woj cie cha Kor fan te go. Je stem pe wien, e to, co opo wia da
Ja nek o Gór nym l sku i o Gór no l za kach, czy nic to za wsze
nie spiesz nie, jak gdy by klat ka po klat ce, z pew n ma nie r fleg -
ma tycz no ci, wrcz ó wio wa to ci, by o za ka dym ra zem sto -
no wa ne, sto sow ne i przede wszyst kim… obiek tyw ne. Mo -
na te mu by o za wie rzy. Za pi sy wa swo je pre zen ta cje

gór no l skiej hi sto rii, roz wo ju hi sto rycz ne go lo su l skie go
de li kat nie, nie po le micz nie, z wy czu ciem, bez tok syn. Nie na -
wi dzi praw do po dob nie tych l skich tok syn. 

Wa nie obiek tyw ne by o to przy bli a nie te go, co mi n o ku
te mu, co jest. Wiem, wiem, e ist nie j ogrom ne za strze e nia
do ka te go rii obiek ty wi zmu wród hi sto ry ków, e to, co
obiek tyw ne ne gu je si ocho czo. Obiek tyw ne – wo la o by wie -
lu – e by nie ist nia o. Ale przy po mn tyl ko so wa, któ re po -
wie dzia Ja cqu es Le Goff, wiel ki au to ry tet i zna ny hi sto ryk:
„Bez stron no wy ma ga od hi sto ry ka wy cz nie uczci wo ci,
obiek ty wizm – cze go wi cej”. Ja nek nie tyl ko mia owo „co
wi cej”, dys po no wa tym „czym wi cej”, po sia da cha ry zm
te go „cze go wi cej”, ale umia to tak e od da w j zy ku, nie
w ar go nie, nie w pa pla ni nie aka de mic kiej, lecz w pik nej pol -
sz czy nie. W Pol sce wie lu hi sto ry ków, szcze gól nie tych ar -
cy pol skich, ma spo re pro ble my z pol sz czy zn. Za pi sy wa nie
hi sto rii (ja ko cie ka dla tych, co lu bi si mo zo li) mia o cha -
rak ter mo ral ny dla Ja na F. Le wan dow skie go. Za cy tu j raz jesz -
cze Le Gof fa: „Je li pa mi jest dla wa dzy staw k w grze, je -
li po zwa la na wia do me lub nie wia do me ma ni pu la cje, je li
pod po rzd ko wu je si in dy wi du al nym lub zbio ro wym in te re -
som, to dla hi sto rii, po dob nie jak dla in nych na uk, je dy n nor -
m jest praw da” (wy tusz cze nie Z.K.). Wy zwa nie praw dy,
praw dy wo a nie i po wo a nie by o czym pod sta wo wym dla Jan -
ka. S dz, e Ja nek trak to wa praw d ja ko co, co ist nie je (dla
wie lu skan dal, ale praw da ma skan da licz ny cha rak ter – al bo
jej nie ma). 

Wie lu hi sto ry ków, mo e na wet wszy scy hi sto ry cy, y wi g -
bo kie i po bo ne prze ko na nie, e czym wi cej da dz z sie bie,
trosz czc si o fak ty, tym skwa pli wiej Bóg za opie ku je si hi -
sto ri (nie ja ko Hi sto ri Za ba wie nie, oczy wi cie, lecz ich aka -
de mic k dzie dzi n, ich fa chem). Ko rzy stam w tej chwi li z te -
zy Edwar da Hal le ta Car ra, któ ry pod mie wa si z me to dy
sk di nd wa ne go nie miec kie go hi sto ry ka Le opol da Ran ke -
go (1795–1886). Ta cy hi sto ry cy, na ga nia cze i na gi na cze tak
zwa nych fak tów, w isto cie pod sta wi li hi sto ri w miej sce Bo -
ga. Mnie ma j, e to Bóg (nie kto in ny, bro Bo e!) od po wied -
nio hi sto ri wy o y, przed o y, wy ja ni (do ko ca! osta tecz -
nie! Raz na za wsze!), prze po wie, na wszyst kie py ta nia
od po wie, a na wet do sto su je lo sy wia ta do te go, co hi sto ry -
cy w swej da le ko wzrocz no ci, uczo no ci i prze ni kli wo ci za -
pi sa li w swo ich ksi gach. 

Swe nud ne de kla ma cje i pu bli ka cje ci hi sto ry cy trak tu j po -
wa nie. Zwró my na to uwa g. Za sta nów my si nad tym. Wie -
dz, e ich wie dza ma po li tycz ne za sto so wa nie. e cie szy si
na ryn ku wiedz wzi ciem wiel kim. e mo na skar by hi sto rycz -
nej wie dzy za mie nia w praw dzi we skar by i brz cz c mo -
ne t. W ka dej ta kiej pra cy hi sto rycz nej au tor wie rzy, bied -
ny au tor wie rzy, e wró ci do Ra ju, e od kry po czt ki, e opi sa
ori gi nes. Ale nie ste ty: ra bat ka nie da le ko par kin gu nie jest ba -
jecz nym Ede nem, lecz tyl ko ra bat k. Kwe stia pro por cji al bo
do brych oku la rów. Trud no im si z tym po go dzi tym pra co -

ZBIGNIEW KADUBEK

Nienawidz skrajnoci, odruchowo.
Golo Mann
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wi tym lu dziom z ar chi wów, pró buj my ich za tem mi mo
wszyst ko zro zu mie, a mo e na wet uspra wie dli wi. 

Ja nek ni gdy, prze nig dy nie mó wi le o ni kim. To mnie do nie -
go prze ko na o. Nie uczo no, al bo wiem z uczo no ci ju si
ze tkn em, uczo no ci kar o wa tych lu dzi. Gdy by my tyl ko
w tym, tyl ko w tym na la do wa li Jan ka, e mó wi my o ka dym
do brze, bo da je my ka de mu szan s, t sie dem dzie si t siód -
m, po szli by my wszy scy do nie ba i nie po trzeb ny by nam a -
den lsk ja ko miej sce zba wie nia. Osta tecz nie Gór ny lsk
jest tyl ko jed nym z wie lu miejsc.

Jak sma ku j po lne my szy

Ja nek chcia ina czej. Ja nek wie dzia, e da si ina czej. Pra -
cu jc upar cie (bo by upar ty) w dia lo gu pa mi ci z hi sto ri.

Pra cu jc na sty ku ro dzin nej opo wie ci, ma lut kiej alu zji usy -
sza nej w kuch ni i aka de mic kie go dys kur su – a wszyst ko jak
gdy by za nu rzo ne w po ry wa j cej fil mo wej opo wie ci: roz ci -
gni te, nie za g ste, z ja k ci sz w tle al bo ta k de li kat n me -
lo di, któ r sy szy nie wie lu lu dzi.

Przy po mi na mi si w tej chwi li re la cja Jan ka o So wie tach,
któ rzy wy zwo li li To szek, Ja nek po cho dzi z pod to szec kich Ora -
czy, za miesz czo na w nu me rze kwar tal ni ka „Fa bry ka Si le sia”,
któ ry zo sta w ca o ci po wi co ny te ma to wi Tra ge dii Gór no -
l skiej. 

Oswo bo dzi cie le czer wo no ar mi ci, tum praw dzi wych me -
sja szy ze ste pów, oku pu j To szek, pro wa dz w by ym szpi ta -
lu psy chia trycz nym – ja ko ko men dan tu ra woj sko wa – obóz
NKWD dla wy a pa nych miesz ka ców z oko lic Tosz ka i wi -
niów spe cjal nie przy wie zio nych (Niem ców bd lu dzi uzna -
nych za Niem ców, ca ko wi ta do wol no). M czy ni osa dze -
ni w obo zie mu sz pra co wa w po lu. So wie ci ka  im
po y ka y we my szy. Dla za ba wy. Mu sia o to by bar dzo za -
baw ne. W ten spo sób umier co no kil ka dzie sit osób, któ re si
udu si y gry zo nia mi. Cie ka we, co my la ten osa dzo ny w to -
szec kim obo zie pro fe sor Hoch schu le für Bil den de Künste z Dre -
zna, spe cja li sta od rze by go tyc kiej, wka da jc do ust trzy ma -
ny za ogon okaz Apo de mus agra rius. Mo e mia przed ocza mi
o tarz Wi ta Stwo sza w ko cie le ma riac kim w Kra ko wie? Wa -
ci wie, je li cho dzi o mnie, a mam nie wiel kie wy ma ga nia co
do fak tów, lecz ogrom ne co do ro zu mie nia, wy star czy sce na
z my sza mi, e bym móg od two rzy so bie ca  zdzi cza o,
wcie ko, ab surd, bar ba rzy stwo, nie ludz ko 1945 ro ku
na Gór nym l sku. Ta bar dzo ma a, omio cen ty me tro wa mysz
za pe nia ob raz. Osiem cen ty me trów my szy bar dzo mnie
prze ko nu je.

a god niej szy al bo a go dliw szy wiat

Prof. Ro bert Tra ba w in au gu ra cyj nym wy ka dzie pod czas
otwar cia Mu zeum l skie go mó wi: „Mia r suk ce su [Mu -

zeum] nie jest od wzo ro wa nie ide al ne go mo de lu «jak wa ci -
wie by o». Mia r suk ce su po win na by rze tel no po znaw cza,
wie lo per spek ty wicz no wia dectw z daw nych epok i kon tro -
wer syj no in ter pre ta cyj na skon stru owa na tak, by nikt nie czu
si z no wej opo wie ci wy klu czo ny”. No, wa nie, gdy by tak
na se rio po trak to wa so wa prof. Tra by, prze j si ni mi, przy -
j je ja ko ma ni fest, plan, pro gram... Je stem prze ko na ny, e
Ja nek – ra czej in tu icyj nie – ca ko wi cie zgo dzi by si z wy wo -
dem prof. Tra by. Prze cie to by y idee przy wie ca j ce po wsta -
wa niu kwar tal ni ka „Fa bry ka Si le sia”.

Kwar tal nik „Fa bry ka Si le sia”, któ re go Ja nek by po my so -
daw c i re dak to rem, wy da wa ny przez Re gio nal ny Oro dek Kul -
tu ry w Ka to wi cach, to w pew nym sen sie na pi sy ko co we y -
cia Jan ka. Ale wte dy do pie ro le piej go po zna em. Aza tem bar dzo
pó no po zna em Ja na F. Le wan dow skie go. Z ca  pew no ci
za pó no – po zna em i po ko cha em. Za przy ja ni em si
z nim, gdy ju wa ci wie zaj mo wa si przede wszyst -
kim – i ja ko fil mo znaw ca, i ja ko hi sto ryk re gio na li sta – czym,
co mo na by na zwa spo koj nym ka dro wa niem Gór ne go l -
ska. Al bo tak jak chce prof. Tra ba: wie lo per spek ty wicz no ci
Gór ne go l ska. Trze ba jed nak przy zna, e Jan ka pa sja zg -
bie nia gór no l skich dzie jów, szcze gól nie tych dzie jów now -
szych po Wiel kiej Woj nie 1914 ro ku, tra gicz nych i bru tal nych

KRZYSZTOF KARWAT
Jasiowi Lewandowskiemu

* * *
mówiem ci:
musisz posprzta,
uporzdkowa papiery na biurku,
bo robisz mi baagan w gowie
i gdy chwytam któr z twych ksiek,
to na ich skrzydekach ulatuje zdjcie,
nie mog ci potem zapa

fruwasz po Katowicach,
nikogo nie widzisz
i nikt ciebie nie widzi,
wic nie pozwól,
by nasza historia
pomiataa tob i mn

prosiem tyle razy:
zmie okulary,
przysta na chwil,
we gbszy oddech,
niech ci ten lski dym
wgryzie si w serce

w Bytomiu, 12 czerwca 2015 roku
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Ja nek F. Le wan dow ski (1952-2015) na le a do pierw sze -
go ska du re dak cji „l ska”; od pierw sze go nu me ru, ja ko
szef dzia u spo ecz no -hi sto rycz ne go, przez kil ka lat wspó -
two rzy pi smo. Kie dy po sta wi przed so b no we za da nia, po -
zo sta w gro nie na szych zna ko mi tych au to rów, pu bli ku jc
licz ne ar ty ku y. 

Za sko czy nas swo im ci chym odej ciem, nie by li my
na nie przy go to wa ni…  Je go umiech, skrom no i wy jt ko -
wa oso bo wo po zo sta n z na mi. 
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dzie jów Gór ne go l ska, to mi mo wszyst -
ko sce na riusz o a god niej szym wie cie.
To mnie za sta na wia o, na wet nie po ko io.
Dla cze go on si, do cho le ry, umie cha,
gdy mó wi o tak bo le snych spra wach? Mo -
e zwa rio wa? – mó wi em w my lach sam
do sie bie. Ale Ja nek ua ska wia umie -
chem to, co by o, daw ne zo. Roz grze sza
ja kie nie wiel kie wy da rze nia z prze szo -
ci. Chy ba umia prze no si si w cza sie.
Nie po sia da ad nych pe sy mi stycz nych
uprze dze. a go dzi wiat wrzesz cz cy,
za ch ca, e by ja ko si pró bo wa dys -
kret nie ko mu ni ko wa w po ka wa ko wa -
niu i po mie sza niu ludz kim. 

Bez wiel kich teo rii i go sze nia mod -
nych ka za o tak zwa nym a god niej szym
al bo „a go dliw szym” (uyj my pik ne go
sta ro pol skie go so wa) za miesz ki wa niu
wia ta. Ja nek po pro stu by a god ny. To
by a je go stra te gia. Bez sro e nia si, bez
bo jo wo ci, wal czy bez wal ki. By li ta cy, któ rych to sza le nie
iry to wa o. (Kto móg by go po dej rze wa o to, e prak ty ku je
za zen). a god no Jan ka by a chy ba po wszech nie zna na i do -
wiad czy jej ka dy, kto si z nim ze tkn (na wet cho by tyl -
ko te le fo nicz nie). a god no po le ga na spo tka niu dwu cnót:
cier pli wo ci i wy ro zu mia o ci (któ re w prd kim wie cie mo -
g ucho dzi za pa syw no, na iw no, in fan ty lizm). Z te go rów -
nie po wo du dla wie lu by au ten tycz nym men to rem. Nie by
ust pli wy, o, na pew no nie – lecz wy ro zu mia y i po wci gli -
wy, a ta ki wa nie mu si by men tor. I za pew ne by nie sko -
cze nie do bro dusz ny (rzad ko uy wa ny w na szych cza sach przy -
miot nik). Jan ka mak sy mal ny spo kój i kon cen tra cja prze cho dzi y
jak iskra na su cha cza i roz mów c. Gdzie na uczy si tej sztu -
ki kon cen tra cji? Jak po siad ten dar sku pie nia? Nie mam nie -
ste ty po j cia. Prze rzu ca jc sto sy po ó kych ga zet? Ina czej mie -
rzc czas? Ogl da jc czar no -bia e fil my? Pa lc pa pie ro sy?
Wy pi ja jc mo rze ka wy? Tak jak by nie ustan nie ogl da ja ki
je den kadr. I by za chwy co ny. W co wpa trzo ny, zin te gro wa -
ny, zre lak so wa ny. Tak jak by po siad ja k nie do stp n ni ko -
mu wie dz o prze wi cie (ale prze wi cie wy kra cza j cym po -
za tech no lo gi pro duk cji fil mo wej). Jak by wci mia za du o
cza su; by ja kim ta kim nie spo ty ka nym ju dan dy sem nad mia -
ru cza su.

Ma a nar ra cja

Ja nek, jak s dz, do brze zda wa so bie spra w z fak tu, e hi -
sto ria (po li tycz na) ja ko wiel ka nar ra cja nie po sia da rdze nia

du cho wej za war to ci, e ta ka hi sto ria jest czym wy tr bio nym,
hu cz cym, pom pa tycz nie de fi lu j cym,
ale nie po ucza j cym, du cho wo bez war -
to cio wym. Dla te go twier dz, e Ja nek
by pio nie rem l skie go nar ra ty wi zmu.
Ci gle przy ta cza ja kie ma o zna ne
opo wie ci, ni by przy pad ko wo od grze ba -
ne, cho by y za wsze wiet nie prze my -
la ne i ilu stro wa y ja k epo k le piej ni
gru be mo no gra fie. By wia do my swej
me to dy. 

Mo gem z bli ska ob ser wo wa d no
Jan ka, by prze szo uczy ni czym, co
nie to ta li zu je i nie jest to ta li tar ne wo bec
cza su te ra niej sze go, wo bec y cia dzi -
siaj. Prze szo to wiat ty si ca po my -
ek oraz fi ku no ci – nie bierz my jej zbyt
po wa nie, zbyt ksi ko wo, zbyt pod rcz -
ni ko wo, zbyt po li tycz nie. By prze szo
nie sta wa a si po nu rym po wtó rze niem
mi nio ne go cza su, umiech nij my si
do niej, po miej my si tro ch z niej, bo
two rzy li j lu dzie jak my pe ni wad,
uom no ci, zu pe nie nie do sko na li bo ha -
te rzy z co ko ów, od po wie dzial ni i m -

drzy lu dzie, szu braw cy i wi ci. Nie je -
stem pe wien, mo e przy pi su j Jan ko wi
my li, któ rych w ogó le nie my la, ale
wy da je mi si, e Ja nek, czo wiek fil mo -
wy, czo wiek wia to wy, sta le prze my ca
gdzie te z, e ole pie nie Gór nym l -
skiem, a szcze gól nie je go hi sto ri, to
zwy ke za mkni cie si i nie szcz cie.
Naj wa niej sze, e by uwia do mi so bie,
e Gór ny lsk ma nie tyl ko prze -
szo, ale i przy szo i po wa nie za py -
ta o zmia n i to, co no we, apo lo gi zu -
jc bez wzgld nie na dzie j i to, co
na dej dzie.

W ten na iw ny, pro sto dusz ny spo sób
Ja nek wy st po wa prze ciw ko nie przej -
rzy sto ci spraw l skich w mniej szych
ese jach i w wik szych pra cach (ce ni em
je go ese je w „Ty go dni ku Po wszech -
nym”). Zaj mo wa o go i po cha nia o
czy nie nie tak zwa nych fak tów hi sto rii

przej rzyst szy mi i mniej na a do wa ny mi emo cja mi ca ost ka -
mi. Bez pod da wa nie cze go kol wiek prze mo cy fa szerstw mi -
nio ne go cza su. Prze szko dy, przy pad ki, nie do rzecz no ci
wy wie tla i roz wie tla. Jak na se an sie w ki nie. Pod wia -
to wszyst ko kad – e by by ob raz. Nie ist nie je bez wzgld -
ne dzia a nie, miar ko wa. Trze ba wie rzy, e czy nom za wsze
to wa rzy szy ja ki mo tyw, cza sem ten mo tyw by wa po pro -
stu gu pi, ma ost ko wy, cza sem ten mo tyw to zwy ka zo li -
wo, a kie dy in dziej po ryw szla chet ne go ser ca.

Hi sto ryk re gio nal ny

Mo na by po wie dzie, e pi sa wy cz nie hi sto ri re gio nal -
n. Na wet wte dy, gdy przy go to wy wa swo je ksi ki fil -

mo we, t o Po li Ne gri al bo t o Kut zu. Kie dy sy szy my fra z
„hi sto ria re gio nu” al bo „hi sto ria re gio nal na”, to wy da je si nam,
e ma my do czy nie nia z czym ama tor skim, mier nym in te lek -
tu al nie, czym dru go rzd nym. Tak jest jed nak tyl ko za zwy czaj
w Pol sce. Dzie je wik szych lub mniej szych jed no stek te ry to -
rial no -lud no cio wych ma j swo je ba da nia i swo je hi sto rycz -
ne pu bli ka cje w Eu ro pie Za chod niej przy naj mniej
od lat 60. XX wie ku. 

Przy zna j, z de fi ni cj re gio nu nie jest a two. Re gion to przede
wszyst kim ogra ni czo ne ró ny mi kry te ria mi (geo gra ficz ny mi,
de mo gra ficz ny mi, so cjo kul tu ro wy mi i po li tycz no -ad mi ni -
stra cyj ny mi) te ry to rium, cha rak te ry zu j ce si okre lo n, ró -
n – przy naj mniej w wy obra ni jej uczest ni ków – od s sied -
nich kul tu r, któ re go miesz ka cy iden ty fi ku j si z pew ny mi
wspól ny mi dla nich war to cia mi, tra dy cja mi i oby cza ja -

mi – jak si przyj mu je. Ale re gion to ran -
ga du cho wa. Do znu dze nia przy po mi -
nam, e a ci skie so wo re gio wi e si
ze so wem rex, czy li król, czy li re gion to
prze strze do brych re la cji ja kiej gru py
i szcz li we go y cia, otwar cie na a god -
niej szy wiat. Na Gór nym l sku owa lo -
cal hi sto ry po win na szcze gól nie by
 czo na z fa mi ly hi sto ry. 

Naj wa niej sz ksi k Jan ka wpi su j -
c si w re gio nal n pro ble ma ty k hi sto -
rycz n jest wy da ny rok te mu Czas au to -
no mii. Jesz cze nikt spo koj niej nie
opo wie dzia o tak trud nej spra wie – i ta -
kim oszczd nym j zy kiem. Nikt te te -
go nie uczy ni do sad niej. „W mo jej
ksi ce po sta wi em so bie za da nie na pi -
sa nia o l skiej au to no mii z okre su mi -
dzy woj nia w spo sób na ty le zaj mu j cy,
e by prze sta a by po j ciem enig ma tycz -
nym. Za mie rza em roz pro szy nie po ro -
zu mie nia […]”. Ja kie to asce tycz ne! Ca -
y ten dys kurs, ka wa ek po ka wa ku,
od sa nia za ka ma ne miej sca hi sto rii, od -
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cza ro wu je. Ja nek jak zwy kle po god nie i bez ner wów snu je sw
opo wie.

Kor fan ty (jak) y wy

MaxWe ber po wie: „Ka da pró ba zro zu mie nia rze czy -
wi sto ci hi sto rycz nej bez su biek tyw nych hi po tez

pro wa dzi a by wy cz nie do cha otycz nych eg zy sten cjal nych
os dów nie zli czo nych od osob nio nych zda rze”. Przed chwi -
l mó wi em, e Ja nek by obiek tyw ny, ale e by by obiek tyw -
nym my li cie lem i pi sa rzem, trze ba po wa y si na su biek -
tyw ny krok. „Ta ksi ka, mam na dzie j – pi sa Jan F.
Le wan dow ski we wst pie do bio gra fii Kor fan te go – prze ko -
na czy tel ni ka, e po trzeb ne jest od kry wa nie Kor fan te go na no -
wo, e tak na praw d ma o go zna my”. Prze wiad cze nie Jan -
ka, e Kor fan ty, tak ju opi sa ny i tak ju za wasz czo ny, jest
ma o zna n po sta ci, to czy sty su biek ty wizm. Z nie go za wy -
ra sta pa sja re kon struk cji oso by, re su sty cji oso bo wo ci, któ -
ra (jak za po wia da to Ro man Dmow ski) prze wró ci a hi sto -
ri gór no l sk do gó ry no ga mi. Nie jest to prze cie opi nia

stron ni ka ja kiej wa dzy czy su gu sa ide olo gii – gdy mo wa
jest o tym, e Kor fan te go za ma o zna my, lecz wy ra ny bunt
ko go, kto za uwa y wy om – i olni a go mo li wo oy wie -
nia hi sto rycz nej po sta ci. 

Na pi sa na przez Jan ka bio gra fia Kor fan te go w dru gim wy -
da niu wy sza w „mar mur ko wej se rii” PIW. To nie tyl ko sza -
no wa na, pre sti o wa se ria, ale przede wszyst kim ga le ria nie -
zwy kych lu dzi, któ rzy zna cz co wpy n li na lo sy wia ta. Pa trz
na mo j pó k z „mar mur ko w se ri”: w. Hie ro nim, Ka li gu -
la, Zwin gli, Dan ton, Lu dwik XI… I jesz cze wie le, ale obok
Nie tz sche go i ce sa rza Hen ry ka IV nie ja ki Kor fan ty… Ja nek
by praw do po dob nie zda nia, e Kor fan ty zo sta zu y ty; nad -
uy to je go sów, le gend, wi ze run ku, trze ba mu prze to przy wró -
ci krew i ko ci. Wy ci gn Kor fan te go z te go ciem ne go lo -
chu za wasz cze nia, pod po rzd ko wa nia, pod pro wa dzi ku
wspó cze sne mu l sko wi, uni ka jc przy tym na iw ne go pre -
zen ty zmu. To sa mo trze ba zro bi z ca ym Gór nym l skiem,
a god nie i god nie. I z uwa g czy ta przy tym Kor fan te go. 



Du go za bie ra em si do na pi sa nia te go tek stu nie przyj mu -
jc do wia do mo ci fak tu, e stra ci em naj lep sze go i naj star -

sze go, sta em oczy wi cie, przy ja cie la. Nie chcia bym te, by
ten tekst sta si ko lej n li st je go do ko na na fil mo wej ni wie,
ja kich wie le ju uka za o si w l skiej pra sie, cho cia mu sz
o nich wspo mnie. 

Za su gi Ja sia, bo tak go na zy wa li my w gro nie bli sko wspó -
pra cu j cych z nim przez la ta osób, za rów no w sfe rze kul tu ry fil -
mo wej w Ka to wi cach, jak i wpro wa dza niu l skich te ma tów
zwi za nych z fil mem do re gio nal nej i ogól no pol skiej pra sy s
nie pod wa al ne. Z wy kszta ce nia by hi sto ry kiem, z cza sem je -
go za in te re so wa nia co raz bar dziej ewo lu owa y w kie run ku l -
skiej hi sto rii. 

Po zna li my si, o ile pa mi tam, w pa dzier ni ku lub li sto pa -
dzie 1972 ro ku, w aka de mi ku Uni wer sy te tu l skie go w Li go -
cie. In te re so wa em si fil mem, ale ki no nie by o mo j pa sj. By -
em wów czas czon kiem ze spo u stu denc kie go ra dia „Egi da”,
zaj mo wa em si spra wa mi kul tu ry. Pew ne go dnia w stu diu po -
ja wi si za afe ro wa ny szczu py cho pak, któ ry do ma ga si, by
pu ci w eter in for ma cj o pro gra mie DKF -u „Ki no -Oko” na bie -
 cy mie sic. I to na tych miast. Mi mo e DKF dzia a od lat, ja -
ko o nim nie sy sza em. Oka za o si, e ko le ga Le wan dow ski
ju w la tach li ce al nych in te re so wa si fil mem, na le a na wet
do ja kie go klu bu fil mo we go, a te raz po sta no wi wzno wi dzia -
al no pod upa de go DKF -u. Miesz ka li my w tym sa mym aka -
de mi ku i od so wa do so wa umó wi li my si na spo tka nie i roz -
mo w. Ja zbie ra wa nie eki p, któ ra mo ga by roz wi n
dzia al no klu bu. Roz mo wa by a, jak czas po ka za, owoc na.
Tym bar dziej e nie za bra ko w niej ar gu men tów w po sta ci moc -
niej szych ni co ca -co la trun ków. Zresz t sy tu acja spo ecz no -po -
li tycz na w Pol sce wy ma ga a, by po ko nu jc ko lej ne prze szko -
dy w dro dze do uru cho mie nia DKF -u, a jesz cze bar dziej pó niej,
kie dy je go dzia al no si roz wi n a nie za wsze w kie run ku ocze -
ki wa nym przez de cy den tów w sfe rze kul tu ry, od cza su do cza -
su uko i nad szarp ni te stre sem ner wy czym moc niej szym ni
co ca -co la. Na szcz cie nie prze szo to w na óg. 

Po tra fi  czy ogie z wo d. Tak by o rów nie w przy pad -
ku „Ki no -Oka”, któ ry mia dwóch pa tro nów, So cja li stycz ny
Zwi zek Stu den tów Pol skich i To wa rzy stwo Przy ja ni Pol sko -
-Ra dziec kiej. By y to tyl ko szyl dy, bo pro gram fil mo wy klu bu

da le ki by od ofi cjal nej li nii pro gra mo wej obu or ga ni za cji, cze -
go do wo dzi y po ka zy wa ne fil my i za pra sza ni na spo tka nia go -
cie. Szczy tem wszyst kie go by y po ka zy fil mów, cht nie nam
w tym cza sie udo stp nia nych przez kon su lat USA w Kra ko wie.
Ja nek rzad ko si de ner wo wa. Z tam tych cza sów pa mi tam tyl -
ko jed no ta kie wy da rze nie. Ja ko ta ko zna em an giel ski wic po -
je cha em do kon su la tu, by za a twi wy po y cze nie „Lo tu
nad ku ku czym gniaz dem”, a pó niej „Wszyst kich lu dzi pre zy -
den ta”. Wszyst ko po szo do brze, a ów cze sny kon sul USA w Kra -
ko wie, p. Bec ke ha zy – o ile do brze pa mi tam na zwi sko – oznaj -
mi, e sam przy wie zie film na po kaz, a co wi cej pre lek cj
wy go si gosz cz ca wów czas w Pol sce ame ry ka ska dok to rant -
ka. W dniu po ka zu ma a sal ka ki na „Przy jan” li cz ca oko o 140
miejsc p ka a w szwach. Bram ka rze nie mo gli so bie po ra dzi
z ci gle do cho dz cy mi tum nie wi dza mi, po kaz si opó nia, a
wresz cie Ja nek zde ner wo wa ny sy tu acj sam bo ha ter sko bro ni
wej cia usi u jc za mkn drzwi do sa li ki no wej. Co, jak wie le
in nych rze czy, wresz cie mu si uda o. 

Po ka zy ame ry ka skich fil mów, kon tak ty z kon su la tem i wi -
zy ta kon su la za sko czy a miej sco w SB, przy nio so to dla nas
pew ne kon se kwen cje. Do pie ro po la tach do wie dzia em si, e
na sze spo tka nia i roz mo wy z kon su lem pro wa dzo ne w ho te lu
„Si le sia” zo sta y w ca o ci na gra ne. Ale to ju ca kiem in na hi -
sto ria. 

Kon se kwen cja, upór i nie zwy ka pra co wi to by y ce cha -
mi, któ re po zwa la y mu re ali zo wa swo je, wy da wa o by si ma -
o re al ne w da nym mo men cie, po my sy. Po tra fi za m czy
wspó pra cow ni ków ci gn cy mi si do no cy dys ku sja mi
w cza sie ofi cjal nych ze bra czy pry wat nych spo tka. By cza -
sem apo dyk tycz ny, co pro wa dzi o do kon flik tów, ale nie no -
si w ser cu do ni ko go ura zy. Nie da wa si za wró ci z raz ob -
ra nej dro gi, nie pod da wa si zmie rza jc do ce lu. Z cza sem
oka zy wa o si, e przy naj mniej cz z je go po my sów przy -
bie ra a re al ne kszta ty, cho cia ich owo ce ro dzi y si w bó lach.
Tak by o z ide po wsta nia l skie go To wa rzy stwa Fil mo we -
go, któ ra za kie ko wa a jesz cze pod ko niec lat 70., mie sicz -
ni ka fil mo we go „Pre mie ra” i Cen trum Kul tu ry Fil mo wej w ki -
nie „Ko smos”. Ta ostat nia in sty tu cja chy ba na wet nie zda je
so bie spra wy ko mu za wdzi cza po wsta nie, bo na swo ich stro -
nach nie za mie ci a na wet in for ma cji o mier ci swo je go za -
o y cie la. No i w ko cu „Fa bry ka Si le sia”, je go ostat nie uko -
cha ne dziec ko. Ka da z tych ini cja tyw to od rb na, god na
opo wie dze nia hi sto ria. A do te go je go pu bli cy sty ka hi sto rycz -
na ze zna ko mi t, za su gu j c na szer szy roz gos, mo no gra fi
Woj cie cha Kor fan te go na cze le, i fil mo wa, rów nie naj cz ciej
in spi ro wa na hi sto ri. 

My l, i nie jest to chy ba nad uy ciem, e ska l je go ini cja -
tyw zwi za nych z roz wo jem kul tu ry fil mo wej na l sku mia -
o mo na po rów na do te go, co dla l ska zro bi Ka zi mierz Kutz
swo imi fil ma mi. 

EDWARD KA BIESZ

Dla wielu osób mier Janka Lewandowskiego bya
szokiem. Dla mnie równie. Przyjanilimy si przez ponad
czterdzieci lat. 

Spóniony seans
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– Naj wik szym tru ci cie lem ro do wi ska
w Pol sce, na l sku w szcze gól no ci,
by do nie daw na prze sta rza y prze mys.
Dzi naj bar dziej tru j nas ska o nym po -
wie trzem mia sta i my sa mi sie bie na wza -
jem. Po ra dzi li my so bie z wy so ki mi
ko mi na mi. Wo bec ni skiej emi sji za nie -
czysz cze, po cho dz cych z do mo wych
pie ców, lo kal nych ko tow ni i trans por tu
je ste my bez sil ni?

– Dla 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 li kwi da cja ni skiej emi sji za nie -
czysz cze za wsze by a wa nym do
roz wi za nia pro ble mem. Uczest ni czy li my
do td w a go dze niu te go zja wi ska, na mia -
r na szych mo li wo ci. Ka to wic ki Fun dusz
ja ko pierw szy do fi nan so wy wa przez la ta
wy mia n prze sta rza ych pa le nisk w do mach
i miesz ka niach osób fi zycz nych na bar dziej
eko lo gicz ne urz dze nia grzew cze. By y to
jed nak przed si wzi cia jed nost ko we, punk -
to we. Nie wszyst kich by o sta na wet
na do fi nan so wy wa n, eko lo gicz n in we sty -
cj. Nie by o te i brak na dal re gu la cji praw -
nych, ha mu j cych cho by spa la nie mia u
i mu ów w glo wych, a na wet mie ci su  -
cych za opa. 

W 2002 ro ku nasz WFOiGW ja ko je dy -
ny, wy szed z ko lej n ini cja ty w wspie ra -
nia pro gra mów ogra ni cza nia ni skiej emi sji
w ska li ob sza ro wej, np. w dziel ni cach pe -
ry fe ryj nych do mów jed no ro dzin nych. Pierw -
sze z tej pro po zy cji sko rzy sta y Ty chy.
Wkrót ce te in ne l skie gmi ny. W ostat nich
la tach po sze rzy li my for mu  wspie ra nia za -
da gmin nych, zwi za nych z li kwi da cj ni -
skiej emi sji za nie czysz cze po wie trza nie
tyl ko py em, ale i i ga za mi. To umo li wi o
wpar cie dla wik szej pa le ty eko lo gicz nych
ró de cie pa. W prak ty ce nie tyl ko ich wy -
mia n. Rów nie po pra w ich efek tyw no ci
ener ge tycz nej, oszcz dza nie pa liw, pe n ter -
mo mo der ni za cj bu dyn ków i szer sze wy ko -
rzy sty wa nie od na wial nych ró de ener gii. 

– I da lej pro blem wy da je si nie roz wi -
zy wal ny. wiad cz o tym oga sza ne w se -
zo nach grzew czych alar my smo go we
w mia stach i ra por ty eu ro pej skie, po -
twier dza j ce zy stan po wie trza nie tyl ko
na l sku czy w Kra ko wie...

– Wkrót ce w ogra ni cza niu ni skiej emi sji
mo li wy b dzie prze om. Par la men ta rzy ci
zgod nie pra cu j nad tzw. usta w an ty-smo -
go w, któ ra ze zwo li sa mo rz dom na re gu -
lo wa nie tej kwe stii na swo ich ob sza rach, sto -

Z ANDRZEJEM PILOTEM,
prezesem zarzdu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony rodowiska

i Gospodarki Wodnej w Katowicach
rozmawia JOLANTA KARMASKA

sow nie do wa run ków i wy ma ga spo ecz -
nych. S na ten cel pie ni dze. Gwa ran tu je
je unij na per spek ty wa fi nan so wa dla Pol ski
na la ta 2014-2020 oraz pre sja oby wa tel ska,
by ten pro blem roz wi za. Nie tyl ko w Kra -
ko wie czy na l sku, gdzie w se zo nie
grzew czym trud no od dy cha.

Ra por ty wia to we i eu ro pej skie nie ka -
mi. Po twier dzi a to kon tro la NIK -u, ba da -
j ca za nie czysz cze nie po wie trza w mia stach
pol skich w po rów na niu z eu ro pej ski mi.
Po wo a a si na da ne Eu ro pej skiej Agen cji
ro do wi ska. 

Co z nich wy ni ka? W pierw szej dzie sit -
ce miast Eu ro py, z naj bar dziej za nie czysz -
czo nym po wie trzem, zna la zo si a sze
z Pol ski, w tym czte ry ze l ska. To w Kra -
ko wie, No wym S czu, Za brzu, Gli wi cach,
Ka to wi cach, So snow cu stwier dzo no naj -
wik sz ilo dni z do bo wym prze kro cze -
niem py u za wie szo ne go PM 10 i je go naj -
gro niej szej, pra wie nie wi dzial nej frak cji
PM 2,5. To prze cie ró do zwiz ków ra ko -
twór czych, z naj gro niej szym dla zdro -
wia, ben zo -a -pi re nem na cze le. 

W wo je wódz twie l skim nie tyl ko te mia -
sta za su gu j na to wt pli we wy ró nie nie.
Wród nich jest tak e D bro wa Gór ni cza,
Ryb nik czy y wiec oraz wie le in nych gmin
aglo me ra cji. We dug oce ny NIK, w ostat nich
la tach w Pol sce nor my py u PM 10 zo sta -
y prze kro czo ne w 75 proc. stref, w któ rych
ba da si ja ko po wie trza. Jesz cze go rzej by -
o w przy pad ku obec no ci w po wie trzu ben -
zo -a -pi re nu, któ re go prze kro cze nia od no to -
wa no w 90. proc. stref ba daw czych.
Z wszel ki mi kon se kwen cja mi dla na sze go
zdro wia.

– Do bra unij na per spek ty wa fi nan so -
wa dla l ska wy star czy, by roz wi za
pro blem czy ste go po wie trza w na szym re -
gio nie?

– Ja ko part ner sa mo rz du wo je wódz twa
l skie go je ste my do te go prio ry te to we go
za da nia w na szej ska li do brze przy go to wa -
ni. Wspól nie z mi ni ster stwa mi: go spo dar -
ki oraz in fra struk tu ry i roz wo ju re gio nal ne -
go opra co wa li my pro gram ni skiej emi sji
w l sko -za g biow skich ze spo ach miej -
skich. Obec nie pra cu je my nad po ro zu mie -
niem z Urz dem Mar sza kow skim, któ re
umo li wi nam po now ne wpro wa dze nie
do fi nan so wy wa nia do wy mia ny sta rych
urz dze grzew czych na bar dziej eko lo gicz -
ne w do mach jed no ro dzin nych. Tej mo li -
wo ci nie uwzgld nia j pro gra my unij ne.

Je ste my te, ja ko je dy ny w kra ju Wo je -
wódz ki Fun dusz Ochro ny ro do wi ska i Go -
spo dar ki Wod nej, in sty tu cj wdra a j c
w wo je wódz twie l skim unij ny Pro gram
Ope ra cyj ny „In fra struk tu ra i ro do wi sko”
na la ta 2014-2020. Prze wi du je on m.in. dzia -
a nie pn. „Kom plek so wa li kwi da cja ni -
skiej emi sji na te re nie ko nur ba cji l sko -d -
brow skiej”. W je go re ali za cji b dzie my
wspó pra co wa, ja ko part ner sa mo rz dów,
za rów no z mia sta mi, gmi na mi, po wia ta mi
i przed si bior ca mi z ob sza ru Sub re gio nu
Cen tral ne go Wo je wódz twa l skie go. Zgod -
nie ze stra te gi tzw. ZIT-ów czy li Zin te gro -
wa nych In we sty cji Te ry to rial nych.

Spacamy dug
rodowisku...

Od le wej: An drzej Pi lot, pre zes za rz du WFOiGW w Ka to wi cach oraz hm. An drzej Li cho ta,
kre ator po li ty ki eko lo gicz nej Cho r gwi l skiej w Har cer skim Orod ku Wod nym w Po ra ju.
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– Na czym po le ga ich ro la?
– To no we na rz dzie praw ne Wspól no ty

Eu ro pej skiej dla pro gra mów unij nych na la -
ta 2014- 2020. Z jed nej stro ny ma ono po -
ma ga w bar dziej pre cy zyj nej dia gno zie pro -
ble mów go spo dar czych, ro do wi sko wych,
kli ma tycz nych czy spo ecz nych na ob sza -
rach, ob j tych pro gra ma mi unij ny mi, z dru -
giej za wspól nie, kom plek so wo je roz wi -
zy wa. To wa ne w ochro nie po wie trza,
któ re nie uzna je prze cie ad nych gra nic.
Do ty czy to m.in. l skie go Sub re gio nu
Cen tral ne go, gdzie li kwi da cja ni skiej emi -
sji jest jed nym z prio ry te tów sa mo rz du, ob -
j tym Pro gra mem Ope ra cyj nym Wo je -
wódz twa l skie go. 

Dla te go ak tu al ny pro gram ochro ny po wie -
trza dla wo je wódz twa l skie go uwzgld -
nia wszyst kie nie zbd ne wy ma ga nia unij -
nych dy rek tyw, sprzy ja j cych po pra wie
ja ko ci po wie trza nad l skiem we wszyst -
kich je go ele men tach. Za rów no w przy pad -
ku za nie czysz cze po cho dz cych z tzw. ni -
skiej emi sji, z urz dze ma ej mo cy,
z prze my su czy trans por tu. Uwzgld ni rów -
nie dzia a nia or ga ni za cyj ne, cho by w ko -
mu ni ka cji czy ko rek tach pla nów prze -
strzen nych.

– O czy ste po wie trze b dzie te raz wal -
czy wiel ka l ska ko ali cja?

– Na to wy gl da. Z ta kim ape lem, o ta -
k ko ali cj zwró ci si pod czas lip co wej piel -
grzym ki m czyzn i mo dzie ców do Pie -
kar l skich Wik tor Skworc, me tro po li ta
ka to wic ki. Ape lo wa nie tyl ko do obec nych,
ale wszyst kich miesz ka ców re gio nu, by
two rzy li ko ali cj na rzecz Gór ne go l ska.
Nie tyl ko w sfe rze je go prze bu do wy struk -
tu ral nej, ale tak e kul tu ro wej i eko lo gicz nej.
W tej ostat niej sfe rze, jak mó wi, po trze ba
wspó pra cy wszyst kich pod mio tów y cia
spo ecz ne go. Rz du i sa mo rz dów oraz
zwy kych oby wa te li. Tak e wa ci cie li nie -
ru cho mo ci, je li ich do mo we pie ce za tru -
wa j in nych. 

Je stem za ta k ko ali cj!
– Któ re z pro ble mów eko lo gicz nych,

oprócz ja ko ci po wie trza, s dla
WFOiGW w Ka to wi cach prio ry te to we?

– Nie hie rar chi zu je my ich. W ochro nie
ro do wi ska nie ma spraw wa nych i mniej
wa nych. Wszyst kie s ze so b po wi za ne.
Zie mia, wo da, po wie trze, te re ny zde gra do -
wa ne czy zie lo ne to prze cie sys tem na czy
po  czo nych. Do fi nan so wu je my w pierw -
szej ko lej no ci te, któ re przy no sz naj -
wik szy efekt eko lo gicz ny. I jak w przy pad -
ku za da do fi nan so wy wa nych przez Uni
Eu ro pej sk, wy ma ga j wka du wa sne go. 

– Nie zmien nie za wsze tra fio n in we sty -
cj jest edu ka cja bez gra nic... W za gro -
o nym wie cie tak e ta eko lo gicz na...

– Edu ka cja eko lo gicz na, pro fi lak ty ka
zdro wot na, pro mo cja ochro ny ro do wi ska
to na sze przy so wio we oczko w go wie.
Wi dzi my, ja kie przy no sz efek ty. Nie
do prze ce nie nia. Na przy kad po za rz do -
we or ga ni za cje eko lo gicz ne przy go to wu -
j, z na szym wspar ciem, nie zwy kle atrak -
cyj ne pro gra my. Do udzia u w nich ani
naj mod szych, star szej mo dzie y czy
cz sto do ro sych nie trze ba na ma wia.

Z ich ogrom nym udzia em spa ca my prze -
cie dug za ci gni ty od ro do wi ska na tu -
ral ne go. Dug, któ rym ob ci y li my przy -
sze po ko le nia. 

– Mo de po ko le nie pa ci naj wik sz ce -
n za y cie w ska o nym ro do wi sku...

– Ma my to na uwa dze od po czt ku 23-let -
niej dzia al no ci Wo je wódz kie go Fun du szu
Ochro ny ro do wi ska. Od po czt ku te
prze zna cza my spo re pie ni dze na edu ka cj
eko lo gicz n, cz sto  czo n z pro fi lak ty k
zdro wot n. W ubie gym ro ku w zie lo nych
szko ach, ko lo niach, obo zach, zi mo wi -
skach, pro fi lak tycz nych tur nu sach lecz ni -
czych uczest ni czy o 28 ty si cy dzie ci. Prze -
zna czy li my na ten cel bli sko 6 mln zo tych.
W tym ro ku na pro fi lak ty k zdro wot n czy li
wy jaz dy dzie ci do czy stych miejsc w kra -
ju, po  czo ne z edu ka cj za pla no wa li -
my 6,5 mln zo tych. 

Cz sto by wam w te re nie. La tem od wie -
dzam miej sca, w któ rych naj mod si od po czy -
wa j ak tyw nie, ucz si eko lo gii, zdro we go
od y wia nia i wie lu in nych pro eko lo gicz nych
za cho wa prak tycz nych. Cie sz si, gdy za -
ska ku j mnie swo j wie dz, po my sa mi, kre -
atyw no ci, ener gi i ra do ci z te go wa nie
po wo du.

Ostat nio od wie dzi em ko lo nie, or ga ni zo -
wa ne m.in. w Isteb nej przez Fun da cj
na Rzecz Zdro wia Dzie ci i Mo dzie y Re -
gio nu l sko -D brow skie go im. Grze go rza
Ko lo sy. Do fi nan so wu je my t fun da cj
od po nad 20 lat. Go ci tam za wsze spo ro
dzie ci z naj ubo szych ro dzin. Ser ce ro nie,
gdy si pa trzy, jak bar dzo cie sz je eko lo -
gicz ne ko lo nie.

Przy ka dem atrak cyj ne go, ak tyw ne go
i eko lo gicz ne go wy po czyn ku let nie go, po -
 czo ne go z nie kon wen cjo nal n edu ka cj s
od lat obo zy np. w Har cer skim Orod ku
Wod nym w Po ra ju. Har ce rze -eko lo dzy, har -
ce rze-wod nia cy do sko na l swo je umie jt no -
ci w e glo wa niu, py wa niu, w drów ce. Ucz
si zdro we go od y wia nia (in ne go na obo zie
nie ma!), ale te sor tu j mie ci, wy wo  je
po za ob rb la su, oczysz cza j zbior ni ki wod -
ne, uczest ni cz w warsz ta tach, za wo dach,
spo tka niach i kon kur sach eko lo gicz nych.

Edu ka cja, pro fi lak ty ka zdro wot na i pro -
mo cja eko lo gii jest in te gral n cz ci mi sji
ka to wic kie go Fun du szu Ochro ny ro do wi -
ska i Go spo dar ki Wod nej w Ka to wi -
cach. I na szej tro ski.

– Dzi ku j za roz mo w. 


Har ce rze wod nia cy chwi l przed wy py ni ciem w... rejs szko le nio wy po za le wie po raj skim

Jest szan sa na czyst sze po wie trze w wo je wódz twie l skim?
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U ró de Cen tu rii
Jed n z naj czst szych tras wy ciecz ko -

wych miesz ka ców na sze go re gio nu
jest za cisz na, ale nie zwy kle ma low ni cza
Cen tu ria, zna na gów nie ja ko har cer ska
ba za so sno wiec kie go huf ca i wy jt ko wo
ko j ce Hut ki -Kan ki. W oka la j cych dro -
g la sach po ziom ko we i ja go do we po la
zda j si nie mie ko ca, grzy bia rze s
tu za wsze usa tys fak cjo no wa ni a mi o ni -
ków wd ko wa nia ku sz kr te za ko la
zbior ni ka za po ro we go, kie dy zwa ne go
Pa rzo chem, w któ rym za do mo wi si
m.in. bar dzo rzad ki mi nog stru mie nio wy.
To wa nie tu taj, w tej nie wiel kiej osa -
dzie bie rze po cz tek pra wo brze ny do -
pyw Bia ej Prze mszy – Cen tu ria. Jej ró -
da sta no wi uni ka to wy ze spó
za cho wa nych w sta nie na tu ral nym wy -
py wów wód pod ziem nych. ró da po -
o o ne s na wy so ko ci oko o 345 m
n.p.m, w g bo kiej na oko o 20 m do li -
nie po ro ni tej la sem so sno wym, któ ra
wio sn roz kwi ta b kit no fio le to wy mi za -
wil ca mi, wy pe nia jc kwie ci stym dy wa -
nem oba brze gi wg bie nia. Wo da ró dla -
na (w ilo ci 20–70 l/s) wy py wa z gru bej
war stwy pia sków, któ re s efek tem za -
sy pa nia ob ni e u pod nó a wa pien nej ku -
esty w plej sto ce nie (cyt. za dr. A. Ty cem,
Uni wer sy tet l ski, 2007 r.). Std rze ka
Cen tu ria wy ru sza w po dró na po u dnie.

Jesz cze do nie daw na to do brze ukry te
wród pod mo kych, nie wiel kich roz le wisk
miej sce, chro nio ne pra wem po mni ka
przy ro dy nie oy wio nej, zda wa o si by
nie do stp ne i bez piecz ne. Dla te go te wa -
nie tu taj na ukow cy z Uni wer sy te tu l -

ty i Zyg mun ta. Mo ni to ro wa ne przez wie -
le lat przez na ukow ców z U sta no wi sko
na pa wa o du m ich twór ców. Ra do nie
trwa a jed nak du go. W lip cu 2013 r. po -
ja wi o si za gro e nie, któ re go pre cy zyj na
na uka nie by a w sta nie prze wi dzie. Bez -
myl na i zu chwa a aro gan cja wsz do byl -
skich ama to rów qu adów, któ rzy dla ua -
twie nia so bie prze jaz du przez roz le wi sko
„upo rzd ko wa li” po wa lo ne ga  zie i ko na -
ry, na któ rych bez tro sko roz mna a a si wa -
rzu cha. Znisz cze nia do pe ni li pseu do -tu ry -
ci, za dep tu j cy reszt ki ro li ny, usi u jc, ku
ra do ci swo ich po ciech, z py ci zny two rzy
za po ry i ta my. Znik n y krze wia ste wierz -
by, a ny mi ty du go list nej i wie le ga tun -
ków rzad kich mchów. Ro li ny wa nie ko -
czy y kwit nie nie i za czy na y owo co wa…

Qu ady i raj dy mo to cy klo we s nie tyl -
ko utra pie niem dla wszyst kich, któ rzy
w po szu ki wa niu spo ko ju wy naj du j miej -
sca (zda wa o by si) nie do stp ne, sta y si
tak e za gro e niem dla zwie rzt le nych
i w dru j cych szla ka mi tu ry stów. Nie ste -
ty do wiad czy li my (i to nie jed no krot nie)
skut ków tych sza le czych raj dów, ra tu -
jc si na w skich cie kach l do wa niem
w kol cza stych je y nach… 

20 grud nia 2013 r. Ra da Miej ska w a -
zach usta no wi a po mnik przy ro dy pod na -
zw: „Ze spó ró de rze ki Cen tu rii zlo ka -
li zo wa ny w miej sco wo ci Hut ki -Kan ki,
Gmi na a zy”. Uchwa a uka za a si
w Dzien ni ku Urz do wym Wo je wódz twa
l skie go 31 grud nia 2013 r. Ce lem
usta no wie nia po mni ka przy ro dy – jak pi -
sz rad ni – jest ochro na i za cho wa nie sta -
no wi ska o szcze gól nej war to ci przy rod -
ni czej, kra jo bra zo wej i dy dak tycz nej,
mi dzy in ny mi ze wzgl du na obec no
en de mi tu wa rzu chy pol skiej Co chle aria
po lo ni ca. W ob r bie po mni ka przy ro dy

skie go z po mo c Re gio nal nej Dy rek cji
Ochro ny ro do wi ska w Ka to wi cach po -
sta no wi li prze nie uni ka to w w ska li
wia to wej wa rzu ch pol sk. Do tych czas
zdo bi a ona ob sza ry ró do we w re jo nie
Pu sty ni B dow skiej i Ol ku sza, ale w wy -
ni ku pro wa dzo nych tam przez Ko pal ni
Pia sku Pod sadz ko we go Macz ki -Bór prac
gór ni czych na st pi o osu sze nie te re nów,
co do pro wa dzi o by za pew ne do ca ko wi -
tej za ga dy tej nie zwy kej ro li ny.
Na szcz cie zo sta a ona w od po wied nim
mo men cie in tro du ko wa na na sta no wi -
skach za stp czych.

Jed nym z nich by y wa nie ró da Cen -
tu rii, gdzie wa rzu cha pol ska po czu a si
zna ko mi cie, o wie le le piej ni na przy kad
w Zo tym Po to ku w po bli u ró de El bie -

Zd
j

 ci
a:

 W
i to

ld
 K

o c
i

 sk
i

Zbior nik za po ro wy w Cen tu rii, kie dy zwa ny Pa rzo chem

Przy dro na mu ro wa na ka plicz ka 

O uro kach Ju ry Kra kow sko -Cz sto -
chow skiej nie trze ba ju ni ko go prze -
ko ny wa. Roz kwi ta sa wa Szla ku Or -
lich Gniazd, je go zam ków, pa a ców
i ru in re dnio wiecz nych wa row ni po -
czw szy od ma gicz ne go Olsz ty na
pod Cz sto cho w przez uro kli wy Mi -
rów i Bo bo li ce, ma low ni czy Ogro dzie -
niec, od zy sku j ce swój blask Smo le
i Rabsz tyn po osa wio ne ma je sta tycz -
ne za mczy sko w Pie sko wej Ska le, czy -
nic z daw nych gra nic Kró le stwa Pol -
skie go (za pa no wa nia Ka zi mie rza
Wiel kie go) jed no z naj pik niej szych
miejsc w Pol sce. Hi sto ria prze pla ta si
tu taj z nie zwy ky mi oka za mi, od kry wa -
j cy mi mi nio ne epo ki geo lo gicz ne. Nie
bra ku je tu tak e cu dów na tu ry, któ re
b ka j si po ród nie po wta rzal nych
osta ców, za ska ku jc sw nie zwy k
uro d a nie jed no krot nie uni ka to wo ci. 
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wpro wa dzo no za ka zy i ogra ni cze nia.
Czy to wy star czy?

Kró le stwo bu ków

Opusz cza my ma low ni cz Cen tu ri
i zmie rza my w kie run ku je dy ne go

w oko li cy nie wiel kie go, po ro ni te go la -
sa mi wzgó rza. To gó ra Chem. Za nim
jed nak do brnie my do za bu do wa Hu tek -
-Ka nek, nie spo sób po mi n przy dro -
n mu ro wa n ka plicz k. Nad szkla no -
-drew nia ny mi drzwia mi uwa g przy ku wa
nie zwy ky na pis na owal nej wa pien nej ta -
bli cy: 

J.J. 18   J.D. 61
Ja kuP w ras =

= o n ka ta y n
mo lo wie pro szom

O we sch ni nie Do Bo ga

Ufun do wa li j w 1861 r. Ka ta rzy na
i Ja kub Mo lo wie, wa ci cie le my na
wod ne go na rze ce Cen tu rii. By li my
w tym miej scu kil ka dzie sit ra zy. Ka -
plicz ka jest za wsze upo rzd ko wa na,
przed drzwia mi sto j kwia ty i zni cze.
Jesz cze kil ka lat te mu me ta lo wa ta bli ca,
in for mu j ca, e jest to „obiekt za byt ko -
wy. Pod ochro n Mi ni ster stwa Kul tu ry
i Sztu ki. 1969 i na le y oto czy go opie -
k”, wid nia a na bocz nej cia nie ka plicz -
ki. Dzi spo czy wa opar ta na zie mi, za -
rdze wia a, po gi ta, z le d wo czy tel nym
na pi sem, nie mo do ma ga si po wro tu
na swo je miej sce. 

Hut ki -Kan ki (kie dy: Chut ki, Hut ki,
Kan ki) pod ko niec XVIII w. by y wa sno -
ci Ka zi mie rza Szem be ka, ge ne ra a ad -
iu tan ta kró la Sta ni sa wa Au gu sta Po nia -
tow skie go. W 1791 r. by o tu 12 do mów
(w tym myn) i 79 miesz ka ców (43 ko -
bie ty). Dzi do mów wpraw dzie przy by -
o, ale w wik szo ci s to let ni sko we da -
cze a rdzen nych miesz ka ców zda je si
by mniej ni w XVIII w. Po cho dze nia
na zwy wsi wi za no z ku ni ca mi, któ re na -
zy wa no nie gdy „hut ka mi”. Przed wej -
ciem na szlak wio d cy na szczyt gó ry
Chem (440 m n.p.m) wi ta tu ry stów
wie lo wie ko wa li pa i umiesz czo na na niej
drew nia na ka plicz ka z fi gur k Ma ryi. Od -
by wa j si tu na bo e stwa ma jo we,
do ko cio a w Che chle dzie li miesz ka -
ców kil ka na cie ki lo me trów jaz dy sa mo -
cho dem. Pie szo, czer wo nym szla kiem
dro ga jest trzy krot nie krót sza. Uro kli wa,
pik na i ma low ni cza. To cz szla ku
zwa ne go „Szwaj ca ri za g biow sk”.
Wie dzie on prze o mem Bia ej Prze mszy.
Bio rc po cz tek u ró de Cen tu rii zmie -
rza ku per le Ju ry – Pu sty ni B dow skiej,
po dro dze go ci w nie zwy kej do li nie
w Okra dzio no wie, aby spo cz w urze -
ka j cym (szcze gól nie te raz, po re no wa -
cji) Saw ko wie. Za ch cam wszyst kich
do tej pe nej nie za po mnia nych wra e
i nie po wta rzal nych wi do ków wy ciecz ki. 

Za trzy maj my si jed nak na du sz
chwi l w utwo rzo nym w 1957 r. re zer wa -
cie „Gó ra Chem”. Na dwu na stu hek ta rach
wa pien nych wzgórz roz ci ga  si cza -
row ny 200-let ni las bu ko wy opa sa ny
stu let nim bo rem so sno wym. Zgi n tu nie
spo sób, zbo cze po u dnio we i za chod nie
jest ja sne i przej rzy ste, opa no wa a je bo -
wiem bu czy na na skal na, na to miast zbo -
cze pó noc ne – g ste, ciem ne, wrcz po -
nu re po ra sta zwar ta bu czy na su dec ka,
któ ra do da je g stwi nie nu t ta jem ni czo -
ci. Na szczy cie wznie sie nia za chwy ca -
j ska ki o za ska ku j cych for mach, po ora -
ne szcze li na mi i sp ka nia mi, go dzi na mi
mo na po dzi wia za cho wa ne la dy musz li
czy glo nów, prze kro je ta le rzy g bek…

Gó ra Chem opa sa na stu let nim bo rem so sno wym

Std rze ka Cen tu ria wy ru sza w po dró na po -
u dnie

Sie dem du ych i po nad dzie si mniej -
szych osta ców ma low ni czo wta pia si
w uni ka to wy kra jo braz. Tu tej sza ro lin -
no to raj dla oczu la ików a dla znaw ców
praw dzi we el do ra do. Stwier dzo no tu wy -
st po wa nie 221 ga tun ków ro lin na czy -
nio wych, w tym 25 ga tun ków chro nio -
nych, m.in.: wi dak go dzi sty, roj nik
po spo li ty, bluszcz po spo li ty, pa prot ka
zwy czaj na, dzie wi si bez o dy go wy,
nie ycz ka prze bi nieg, li lia zo to gów,
waw rzy nek wil cze y ko i stor czy ki. Za -
chwy ca j ma jo we kon wa lie, ró no rod ne
ga tun ki blusz czy, ma rzan ka won na, ka li -
na ko ra lo wa, ko pyt nik po spo li ty… 

Zwie rz ta tak e czu j si tu zna ko mi cie,
wiad cz o tym m.in. licz ne li sie no ry. Za -
cho wu jc obo wi zu j c w re zer wa cie ci -
sz, mo na pod gl da tu sta da po chli wych
sa ren, roz ba wio ne za j ce, gro ma dy jasz -
czu rek zwi nek a wy so ko nad go wa mi uwi -
ja j ce si czar ne dzi cio y, dud ki, go  bie
si nia ki, szpa ki, kaw ki, zi by, si ko ry, my -
szo o wy a na wet pusz czy ki.

Po dob nie jed nak jak ró da Cen tu rii
i za do mo wio na tam wa rzu cha pol ska, re -
zer wat tak e prze y swój dra mat. Po t -
ny po ar w 2003 r. stra wi znacz n je go
cz, nisz czc mnó stwo ga tun ków ru -
na, w po mie niach zgi n o wie le bez kr -
gow ców, grzy bów i mi kro or ga ni zmów,
nie obro ni si mo dy drze wo stan. Wie -
le lat mu si upy n, aby na tu ra cho cz -
cio wo od ro bi a stra ty. 

Nie po mo g uchwa y, prze pi sy, ta bli -
ce i ostrze e nia, je li za brak nie zdro we -
go roz sd ku, dla te go tak bar dzo po win -
ni my dba o edu ka cj eko lo gicz n
od naj mod szych lat, uczc ju od przed -
szko la sza cun ku i po sza no wa nia dla na -
tu ry, któ ra dzie li si z na mi swo imi do -
bra mi bez in te re sow nie, za pew nia jc
nam spo kój, uko je nie i ra do, wy star -
czy t hoj no od wza jem ni. 

MA RIA SZTU KA
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Je li nie lu bi cie dzi kich tu mów na szla kach a ko cha cie Ju r Kra kow sko -
Cz sto chow sk z jej Or li mi Gniaz da mi i bie le j cy mi w so cu osta ca mi, two -
rz cy mi roz bu dza j ce wy obra ni skal ny mi mia stecz ka mi, bra ma mi, okna -
mi, ta jem ny mi przej cia mi, ja ski nia mi, lu bi cie wy god ne sie dzi ska i ostre ko mi ny
to mu si cie je cha do Smo le nia, w po bli u pik nie od na wia nej Pi li cy, a stam -
td ju spa ce rem do jed ne go z najczarowniejszych miejsc na Ju rze – do Ze -
ga ro wych Ska w Do li nie Wo d cej, jej na zwa su ge ru je, e kie dy mu sia a
py n tu taj rze ka. Prze ko na cie si, e to ra czej nie mo li we…

Trze ba si spie szy, gdy pra ce re mon -
to wo -kon ser wa tor skie na wzgó rzu

zam ko wym fi ni szu j i we wrze niu smo -
le ska twier dza zo sta nie od da na we wa -
da nie tu ry stom. Zja d si tu my, bo ju
pre zen tu je si re we la cyj nie i sta nie si nie -
wt pli wie kon ku ren cj dla po bli skie go
„Ogro dzie ca” w Pod zam czu, z pew no -
ci naj pik niej sze go na Ju rze, ale po zba -
wio ne go daw ne go uro ku przez na chal n
ko mer cja li za cj…

Za mek w Smo le niu zbu do wa no w po -
o wie XIV w., za cza sów kró la Ka zi mie -
rza Wiel kie go, któ ry za sta Pol sk drew -
nia n a zo sta wi mu ro wa n. Fun da to rem
wie ko wej bu dow li by naj praw do po dob -
niej Ot ton z Pil czy her bu To pór. Pierw szy

za mek ska da si z mu rów ob wo do wych
bie gn cych wo kó skal nej plat for my, bu -
dyn ku miesz kal ne go we wschod niej cz -
ci i cy lin drycz nej wie y (sto pu). Wej cie
do sto pu znaj do wa o si na wy so ko ci kil -
ku me trów – dzi siej sze wej cie na po zio -
mie grun tu po wsta o znacz nie pó niej. 

Na stp nie do bu do wa no za mek dol ny.
Wje da o si do nie go przez za cho wa n
do dzi siaj bra m, w któ rej znaj du j si wi -
docz ne wg bie nia su  ce do spusz cza -
nia bro ny. El bie ta Gra now ska (III o na
kró la Wa dy sa wa Ja gie y) lub jej syn Jan,
pro to pla sta ro du Pi lec kich do bu do wa li
za chod ni cz zam ku dol ne go po  czo -
n z zam kiem gór nym mu rem bie gn cym
po ska le. Za cho wa y si po zo sta o ci bu -

dyn ku miesz kal ne go z okna mi i bra m.
Zwie dza jc re dnio wiecz ne za byt ki mu -
si my pa mi ta o tym, e prze trwa y so lid -
ne mu ry, na to miast drew nia ne przej cia,
scho dy, po mo sty, da chy za mie ni y si
w py. Nie któ re z tych drew nia nych ele -
men tów mniej lub bar dziej udat nie od two -
rzo no. Wzmoc nio no mu ry, pod wy szo no
wie , z któ rej b dzie mo na po dzi wia
oko li c, w tym ce lu wy bu do wa no scho dy,
po wsta y kru gan ki od stro ny za chod niej.
Za mek za czy na przy po mi na cza sy wiet -
no ci, jak tu po wia da j: wra ca do ask.
Pierw sza pew na wzmian ka o do stoj nej bu -
dow li po cho dzi z ro ku 1394. Z bo ga tych
dzie jów zam ku war to od no to wa fakt, e
w la tach 1492–1515 prze by wa tu Bier nat
z Lu bli na, któ ry pe ni funk cj ka pe la na ka -
pli cy zam ko wej oraz pry wat ne go le ka rza
i se kre ta rza Ja na Pi lec kie go. W li stach bar -
dzo chwa li po byt tu taj i po dzi wia bo gac -
two bi blio te ki zam ko wej. Na po czt -
ku XVII w. wo darz za mczy ska Woj ciech
Pad niew ski za miesz ka we dwo rze u stóp
twier dzy, a na stp nie po sta no wi prze nie
si (ok. 1610 r.) do Pi li cy, gdzie wy bu do -
wa no w, bar dziej oka za  sie dzi b, tym
sa mym roz po cz si ko niec wspa nia o ci
Smo le nia. Je go los przy pie cz to wa li Szwe -
dzi   – de wa stu jc w 1655 r. t per  pol skiej
ar chi tek tu ry.

Od dziec ka da rzy em za mek w Smo le -
niu wiel kim po dzi wem, prze ma wia
do mo dej wy obra ni jak ad ne in ne Or -
le Gniaz do. Ro dzi ce tak e po ko cha li to ta -
jem ni cze miej sce i cz sto przy je da li my,

Ze ga ro we Ska y pik nie ja nie j w so cu
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Orle Gniazdo obok
tajemnego zegara
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zwasz cza w ma ju, na pik ni ki (wów czas
si nie za smra dza o oko li cy gril lo wa -
niem) – obo wiz ko wo by y ja ja na twar -
do, su szo na kie ba sa, pierw sze po mi do ry
i ma so w so ju z wo d! Pie czy wo ku po -
wa o si po dro dze, w jed nej ze syn nych
wów czas pry wat nych pie kar ni, na przy kad
u Pi chla ka w Sie wie rzu. Je dzi o si wte -
dy przez Za wier cie, dzi siaj przez Nie go -
wo ni ce – tra sa ad niej sza i spo koj niej sza.

Naj bar dziej intrygowaa mnie znaj -
du j ca si na zam ko wym dzie dzi cu
stud nia, któ r wy ku li po no je cy ta tar -
scy. Jej g bo ko mia a wy no si we dug
jed nych ró de 200 me trów a we dug in -
nych – 100. Ja ka jest praw da nie wie my 
– mo e my je dy nie snu do my sy, obec -
nie stud nia jest za sy pa na do g bo ko ci 26
me trów. Ta to opo wia da o lo chach,
o wi niach, któ rych ni gdy nie wy ci gni -
to na po wierzch ni, o ukry tych w stud ni
skar bach i zbó jach, któ rzy znaj do wa li
w niej schro nie nie przed ka rz cym ra mie -
niem spra wie dli wo ci… i o szkie le tach
tych, co chcie li te bo gac twa wy do by. Po -
dob no do dzi siaj pil nu j skar bów i od stra -
sza j mia ków dzwo nic pisz cze la mi.
By y te opo wie ci o pod ziem nych przej -
ciach  cz cych to miej sce z in ny mi wa -
row nia mi na Szla ku Or lich Gniazd.

Wie le ra zy by em na smo le skim
zam ku, ale po raz pierw szy po szli -

my na pik ny spa cer do Do li ny Wo d cej.
Ju na po czt ku w drów ki za ja nia y
w so cu Ze ga ro we Ska y. Ich do sto je -
stwo, po wa la j ce pik no, ge nial nie wkom -
po no wa ne Bo sk r k w ju raj ski pej za,
po pro stu wzru sza. Po dej cie nie jest a twe,
ale trud opa ca si z na wiz k. Nie tyl ko
ska ki bu dz za chwyt per fek cj „Rze bia -
rza”, ale i ukry te w nich ja ski nie. Naj syn -
niej sza z nich to Ja ski nia Ze ga ro wa (Ze -
gar). W niej, w wi gi li Bo e go Na ro dze nia
oraz w Noc wi to ja sk, sy cha bi cie ze -
ga ra, od któ re go po cho dzi na zwa ska. Naj -
wy sza z nich – Gro dzi sko Pa skie – ma
wy so ko ok. 480 m n.p.m. Na prze o -
mie XIII –XIV wie ku w ob r bie ska ist -
nia gród, któ re go miesz ka cy trud ni li
si me ta lur gi, ko wal stwem i ro gow nic -
twem, gród ten po no zo sta znisz czo ny
w wy ni ku po a ru. Wie my te, e
w XVII wie ku dzia a a tu nie le gal na men -
ni ca… War to o tym pa mi ta, kie dy przy -
si dzie my, by od po cz w kr gu ska, two -
rz cych na tu ral ne for ty fi ka cje.

Wra ca jc do Smo le nia przy to cz so wa
bur mi strza Pi li cy, Ar tu ra Ja no si ka: Pra ce
na te re nie zam ku w Smo le niu trwa j ju
od 2012 ro ku. Obec nie jest to czwar ty,
ostat ni etap re no wa cji. W ra mach nie go
two rzo ne s cie ki oraz par king. Wsta -
wio ne zo sta n rów nie ku te bra my do zam -
ku. Przy znaj my szcze rze: do tej po ry za -
mek w Smo le niu nie by przy sto so wa ny
do tu ry stycz ne go ru chu. Cho cia na te re -
nie zam ku w Smo le niu wsz dzie wi ta j nas
za ka zy wst pu, to nie znie ch ca j one tu -

ry stów do zwie dza nia te go obiek tu.
W week en dy mo na tam spo tka spo ro lu -
dzi, któ rzy chc zo ba czy za mek oraz sko -
rzy sta z je go naj wik szej atrak cji – punk -
tu wi do ko we go. Przy po mnij my jed nak, e
ta kie zwie dza nie jest nie le gal ne. 

Ma te za mek w Smo le niu swo je jak
naj bar dziej wspó cze sne ta jem ni ce. Roz -
wi zu je je pro ku ra tu ra. Mia o tu doj, jak
do no si Dzien nik Za chod ni, do nie do pe -
nie nia obo wiz ków przez pra cow ni ków
Wo je wódz kie go Urz du Ochro ny Za byt -
ków w Ka to wi cach oraz Urz du Mia sta
i Gmi ny w Pi li cy, a cho dzi w tym przy pad -
ku o mo li wo nie pra wi do we go nad zo -
ru nad ca  in we sty cj i po wiad cze nia
nie praw dy w do ku men ta cji od bio ru prac
kon ser wa tor skich. ledz two ma rów nie
wy ja ni czy fir ma, któ ra re ali zo wa a pra -
ce kon ser wa tor skie, do pu ci a si oszu -
stwa, przed sta wia jc nie praw dzi we do -
ku men ty do ty cz ce kosz tu re ali za cji prac.
Bur mistrz Pi li cy Ar tur Ja no sik pod kre la,
e do Urz du Mia sta i Gmi ny zwró co no

si o do ku men ty do ty cz ce prac wy ko -
na nych w Smo le niu w la tach 2012–
2013. – Nie mam w tej chwi li ad nych
prze sa nek, by wsz cz po st po wa nie
wy ja nia j ce w urz dzie. O tej spra wie te
nie wie le mo g po wie dzie, po nie wa
w po przed niej ka den cji nie by em bur mi -
strzem – przy po mi na Ar tur Ja no sik.
Rów nie by y bur mistrz Pi li cy Mi cha
Otrb ski w roz mo wie z Dzien ni kiem
Za chod nim przy zna je, e jest za sko czo -
ny ca  spra w. – O ledz twie do wie dzia -
em si przez przy pa dek, po nie wa nie
pra cu j ju w Urz dzie Mia sta i Gmi ny
w Pi li cy. Wiem, e CBA spraw dza o do -
ku men ty do ty cz ce re no wa cji zam ku
w Smo le niu. Zda j so bie spra w z te go,
e ledz two do ty czy dzia a, któ re po dej -
mo wa em na sta no wi sku bur mi strza, ale
mam czy ste su mie nie – pod kre la Mi cha
Otrb ski. Oby t nie mi  spra w wy ja -
nio no i za mkni to jak naj pr dzej…

WI TOLD KO CI SKI

Na skal n wspi nacz k tra fi li tu pro sto z Hisz pa nii

Za mek w Smo le niu zbu do wa no w po o wie XIV w.
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XXV Rocznica 
Restytucji 
Samorzdu 
Terytorialnego 
w Polsce

Sezon ogórkowy
– cig dalszy
Wpo przed nim nu me rze wy ko rzy stu jc

pra wa se zo nu ogór ko we go, po grze ba -
em tro ch w ba zie Sa mo rz dow ców 25-le -
cia, któ r mam przy jem no two rzy dla l -
skie go Zwiz ku Gmin i Po wia tów. Dzi siaj
cig dal szy, nie ste ty – na po czt ku – wca le
nie b dzie za baw nie…

Dra ma ty, tra ge die, 
ale i ko me dio dra ma ty…

Cza sem to dra ma ty oso bi ste, cza sem za -
kr ty pol skiej hi sto rii…

Alek san der G dek, pre zy dent Ty chów
(1994 – 2000) zo sta po sta wio ny przed s -
dem, gdy pro ku ra tu ra po sta wi a je mu (oraz
trzem in nym czon kom ów cze sne go za rz -
du mia sta) za rzu ty wy rz dze nia szkód
w wiel kich roz mia rach. W 1997 r. wa dze
mia sta zde cy do wa y, e zbu du j je den z naj -
no wo cze niej szych kom plek sów szkol nych
w Pol sce – ze szko a mi, uczel ni, ha l
spor to w, ba se nem i ki nem. Pla no wa ny
koszt mia wy nie 24 – 25 mln z. Rze czy -
wi sty si gn dwu krot no ci tej kwo ty. Pra -
ce wstrzy ma no na eta pie sta nu su ro we go.
Obiekt do ko czo no cz cio wo z omio let -
nim po li zgiem, od da jc do uyt ku ha l spor -
to w. Po trwa j cym 11 lat pro ce sie, oskar -
e ni zo sta li oczysz cze ni ze wszyst kich
za rzu tów!

W 2012 r. Izba Prze my so wo -Han dlo wa
w Ty chach uho no ro wa a go na gro d spe cjal -
n – sta tu et k Pro me te usza za wkad
w roz wój go spo dar czy mia sta.

An drzej Mar ko wiak, pre zy dent Ra ci bo rza
(1994 – 2001), po tem po se, w 2007 r. zo -
sta pod se kre ta rzem sta nu w Mi ni ster stwie
Ochro ny ro do wi ska. 17 stycz nia 2008 r. po -
da si do dy mi sji po uka za niu si w lo kal -
nej pra sie pu bli ka cji, we dug któ rej mia by
taj nym wspó pra cow ni kiem SB. W 2011 r.
Sd Okr go wy w Gli wi cach uzna je go
owiad cze nie lu stra cyj ne za zgod ne z praw -
d i oczy ci go z wszel kich za rzu tów.

Me dia nie zo sta wia y su chej nit ki na bur -
mi strzu Saw ko wa Bro ni sa wie Go ra ju, któ -
ry od po wia da s dow nie za dwu krot n jaz -
d pod wpy wem al ko ho lu i kie ro wa nie
grób ka ral nych pod ad re sem miesz kan ki
Saw ko wa oraz funk cjo na riu szy po li cji.
W wy bo rach 2014 r. nie za mie rza star to wa
i za po wie dzia ch do bro wol ne go pod da -

nia si ka rze. Nie zd y. Zmar w pa dzier -
ni ku 2014 ro ku.

By y pierw szy pre zy dent Za brza Ge rard
Haj da po wró ci na czo ów ki me diów w 2007
r., gdy zmar na za wa ser ca w win dzie. Jak
do no si por tal dzien nik.pl:

Wsiad do 40-let niej win dy w swo im sze -
cio pi tro wym blo ku. Ten dwig ma drzwicz -
ki, któ re trze ba do mkn, by win da ru szy a.
Kie dy po czu ból, upad na ko la na. Wte dy
win da sta n a. Pró bo wa wzy wa po mo cy,
na ci ska gu zik alar mo wy, krzy cza. Na pró -
no. Miesz ka cy, przy zwy cza je ni do te go, e
win da cz sto nie dzia a, nie za alar mo wa li ni -
ko go. 28 go dzin le a w nie wiel kiej e la znej
klit ce. Zna la za go do pie ro cór ka. Dzwo ni -
a do oj ca na ko mór k i idc po scho dach,
usy sza a dwik je go te le fo nu do bie ga j cy
z win dy. Nie ste ty, na ra tu nek by o za pó no.
Le karz stwier dzi zgon.

Do dzi nie do ko ca ja sne s oko licz -
no ci mier ci pre zy den ta My so wic Sta ni -
sa wa Pa dlew skie go. Wy gra wy bo ry
w 2002 r. Za przy si o ny 18 li sto pa da, do -
kad nie 10 dni pó niej wy pad z okna swo -
je go miesz ka nia na 10. pi trze. Pro ku ra tor
usta li, i by o to sa mo bój stwo.

To by y dra ma ty. Po ra na za po wia da ny ko -
me dio dra mat. Grze gorz Osy ra  re gu lar nie go -
ci na czo ów kach me diów. Po tra gicz nej
mier ci Sta ni sa wa Pa dlew skie go zo sta po -
wo a ny przez pre mie ra Lesz ka Mil le ra
na ko mi sa rycz ne go pre zy den ta do cza su
przed ter mi no wych wy bo rów. Przed ty mi wy -
bo ra mi zgo si po li cji, i zo sta na pad ni ty
i zra nio ny no em, nie da le ko urz du mia sta.
Ra na oka za a si po wierz chow na. Osy ra wy -
bo ry wy gra i ja ko je dy ny pre zy dent mia sta
w Pol sce przez 3 la ta z rz du nie do sta ab -
so lu to rium za wy ko na nie bu de tu gmi ny.
W 2004 r. wy st pi z SLD. W 2006 r. zo sta
po now nie wy bra ny (po ko nu jc obec ne go
pre zy den ta wik szo ci ok. 300 go sów).
Wsa wi si wy  cze niem wia ta na kil ku
du ych uli cach, co spo wo do wa o wzrost
prze stp czo ci i wy pad ki dro go we. Swo j
de cy zj tu ma czy nie przy zna niem przez ra -
d wy star cza j cych rod ków na owie tle nie
ulicz ne. Prze gra wy bo ry 2010 r. I wte dy te
zna la za swój fi na spra wa „no ow ni ka”
sprzed sied miu lat. Sd uzna go  za win ne -
go sfin go wa nia na pa du i ska za na 1,5 ro ku
po zba wie nia wol no ci w za wie sze niu.

Przy krym epi zo dem w l skim sa mo rz dzie
by a spra wa Je rze go So chy, wój ta gmi ny Ko -
no pi ska przez trzy ka den cje. W 2014 r.
Sd Ape la cyj ny pod trzy ma  o rze cze nie s -
du okr go we go, w wie tle któ re go Je rzy So -
cha w spó pra co wa z SB i zo sta uzna ny
kam c lu stra cyj nym. Zgod nie z pra wem nie
móg star to wa w wy bo rach 2014 r.

Z dzien ni kar skie go obo wiz ku, cho
z ci kim ser cem mu sz te od no to wa jed -
n z naj czar niej szych kart w hi sto rii l skie -
go sa mo rz du. To Je rzy Go u bo wicz, pre -
zy dent Za brza w la tach 2002 – 2006.
W 2009 ro ku zo sta aresz to wa ny pod za rzu -
tem za bój stwa. Po trwa j cym po nad dwa la -
ta pro ce sie sd ska za go na 25 lat po zba -
wie nia wol no ci. Je rzy Go u bo wicz nie
przy zna si do po pe nie nia zbrod ni.
W 2014 ro ku Sd Ape la cyj ny skie ro wa
spra w do po now ne go roz pa trze nia uchy -
la jc wy rok I in stan cji z uwa gi na wa ne
uchy bie nia w pierw szym pro ce sie. Cig dal -
szy na st pi…

Po ra na po wrót do umie chu

Zbie ra jc ma te ria y do ba zy da nych ro ze -
sa em do by ych i obec nych sa mo rz -

dow ców an kie t z py ta nia mi, m.in. o naj wa -
niej sze osi gni cia, po ra ki, tak e o y cio we
au to ry te ty, ro dzi n czy hob by. Szpe ra em tak -
e po ar chi wach pra so wych.

Np. py ta em te o hob by. Ta kie, jak wd -
kar stwo ra czej nie dzi wi, ale w na wia sie wójt
do pi sa, e… ma wa sny staw, któ ry sam za -
ry bia. In ny w wol nych chwi lach su cha mu -
zy ki – gów nie roc ko wej i me ta lo wej ale tak -
e ope ro wej. Co jesz cze wpi sy wa li wój to wie,
bur mi strzo wie i pre zy den ci?

– ho dow la i uyt ko wa nie ko ni (to „uyt ko -
wa nie” wa nie  nie co mnie za in try go wa o);

– go  bie i ro wer;
– po dró e kra jo we i za gra nicz ne, a tak e

ki bi co wa nie Gór ni ko wi Za brze;
– mu zy ka (gra na fle cie) i su cha nie Mo -

zar ta (któ ry nie lu bi fle tu);
– za in te re so wa nia zwi za ne z gó ra mi: pa -

ra lot niar stwo, nar ciar stwo oraz trek king.
– upra wa kwia tów, wa rzyw i ich prze twa -

rza nie, czy ta nie ksi ek ro man tycz nych,
hi sto rycz nych, bio gra ficz nych czy sag ro -
dzin nych;

– ko lek cjo no wa nie wy da Bi blii we
wszyst kich j zy kach wia ta;

– za awan so wa ne maj ster ko wa nie (jak
da le ce za awan so wa ne – nie wy ja nio no);

– nur ko wa nie tech nicz ne (tak, Sza now ni
Czy tel ni cy: tech nicz ne!).

W od po wie dzi na py ta nie o naj wik sze
osi gni cia naj cz ciej wy li cza no naj wa -
niej sze in we sty cje, ale i tu taj chwi la mi czu -
em si za sko czo ny:

– „Naj wik szym suk ce sem by o od mie nie -
nie Zie lo nej. Dziel ni ca od y a ja ko miej sce
re kre acji. Spo ro uda o si tam zro bi bez du -
ych pie ni dzy, w czy nie spo ecz nym (!);

– wzru szy a mnie od po wied: „naj wa -
niej sze osi gni cie: za ufa nie miesz ka ców
Gmi ny Go dów”;

– w 2002 r. za suk ces uzna wa no co, co dzi -
siaj jest stan dar dem: „w ra mach pro gra mu
Trans pa rent na Gmi na or ga ni zo wa no se sje
Ra dy otwar te dla pu blicz no ci w go dzi nach po -
po u dnio wych. Ostat ni punkt po rzd ku ob rad
za wsze umo li wia wy po wie dzi oby wa tel skie”;

– na ko la na jed nak po wa li o mnie swo -
j szcze ro ci ta kie oto wy zna nie: „Nie
przy po mi nam so bie swo ich osi gni w cza -
sie pe nie nia funk cji Prze wod ni cz ce go
Ra dy Miej skiej, z po wo dów za wo do wych
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po nie spe na dwóch la tach zre zy gno wa em
z funk cji”.

A naj wik sze nie po wo dze nia i po ra ki? Tu
z ko lei prze wa a y in we sty cje, na któ re np.
za bra ko pie ni dzy. Ale nie tyl ko:

– „Naj wik sze roz cza ro wa nie – po o e nie
geo gra ficz ne i brak zna cz cych ci gów ko -
mu ni ka cyj nych znie ch ca j in we sto rów
do lo ko wa nia firm” (mo na by od nie
wra e nie, e star tu jc do wy bo rów wójt nie
do ko ca wie dzia, gdzie na ma pie jest je -
go gmi na);

– „Na po ty ka am na trud no ci ze stro ny
nie któ rych miesz ka ców”;

– a to wy zna nie szcze re a do bó lu:
„Naj wik sze nie po wo dze nie: od wo a nie
z funk cji Prze wod ni cz ce go Ra dy Gmi ny”.

Ja kie mot ta y cio we ob ra li so bie sa mo rz -
dow cy? Oto prób ka:

– mot to y cio we: do trzy my wa so wa;
– mot to y cio we: „na le y by po god nym,

ju tro b dzie le piej”.
– mot to ta kie bar dziej wy bor cze: Sa mo -

rz do wa go spo dar no gwa ran tem do bro -
by tu miesz ka ców na szej gmi ny;

– Lu dzie bu du j za du o mu rów, a za ma -
o mo stów /Isa ac New ton/;

– mnie oso bi cie naj bar dziej za sko czy o
ta kie oto mot to: „Nikt nie mo e umrze
z go du, z zim na i prze pra co wa nia”. Nie
wiem, czy do ty czy ono gów nie sa me go
wój ta gmi ny, czy jej miesz ka ców, ale… po -
pie ram!

Py ta nie o ro dzi n skut ko wa o naj cz -
ciej pro st od po wie dzi do ty cz c wspó -
ma on ka i dzie ci (cza sem wnu ków). Ale
nie któ rzy uzna li za po trzeb ne in for ma cje bar -
dziej szcze gó o we:

– Ro dzi na pe na i sta bil na (i tu do pie ro
wy li cze nie jej czon ków);

– Ro dzi na: wnu ki po zwa la j y w na dziei
na tzw. „ci go ro du”;

– Ro dzi na: z m em Fran cisz kiem – mu -
zy kiem, ka pel mi strzem Or kie stry D tej;

– M jest za wo do wym kie row c i pro wa -
dzi dzia al no go spo dar cz „Usu gi trans -
por to we”;

– Cór ka, któ ra uko czy a WSP jest se kre -
tar k w Ze spo le Szkó.

Pro si em te o wspo mnie nia, któ re na za -
wsze za pa dy w pa mi (naj bar dziej dra ma -
tycz ne lub naj za baw niej sze). Dwa wt ki po -
wta rza y si. Ci, któ rych do tkn ka ta klizm,
pi sa li o ka ta stro fal nej po wo dzi 1997 r.
Trud no si dzi wi tej trau mie. W gmi nach
nad gra nicz nych z ko lei wci wspo mi na j
dzie (a ra czej noc) wej cia w y cie uka -
du  Schen gen i otwar cie gra nic.

A co po za tym?
„W 2014 ro ku zo sta y od da ne do uyt -

ku 22 ki lo me try szla ków pie szo -ro we ro wych.
Je stem za pa lo nym ro we rzy st i by em ini -
cja to rem ich po wsta nia. Z no wych cie ek
ko rzy sta em tak in ten syw nie, i w pew n nie -
dzie l wje cha em pod au to. Stra ci em przy -
tom no i wy l do wa em w szpi ta lu. Skut ki
te go zda rze nia mo gy by by tra gicz ne, gdy -
by nie kask na mo jej go wie”.

„Kie dy na sta a mo da na wspó pra c
z mia sta mi tzw. „part ner ski mi”, pod pi sa li -
my umo w m.in. z cze skim Uni co vem.
Po na szej wi zy cie cze ka li my na re wi zy t.
Cze ka my, pe na ga la, a tu te le fon z Opolsz -
czy zny, e ja ka de le ga cja kr y po ich te -
re nie. Oka za o si, e na Opolsz czy nie
jest wie L dzi ny. Do brze, e nie w ma zur -
sko -war mi skiem...”

„Pod czas pro wa dze nia ob rad Ra dy Gmi -
ny otrzy ma em wia do mo, e wa nie wa -
ma no si do mo je go do mu i nas okra dzio no”.

„Za baw ne zda rze nie, kie dy przy roz wi -
zy wa niu pro ble mu rad ni z za stp c wój ta za -
cz li wy my la so bie od bu ra ków”.

„Pa mi tam mo ment z po czt ku ka den cji,
kie dy to rad ni wy st pi li z wnio skiem, by przy -
su gu j ce im die ty prze ka za na ce le spo ecz -
ne. Po la tach usy sza em o na szej ka den cji
opi ni, e „za cho wy wa li si jak har ce rze”.

Dwaj sa mo rz dow cy za pa mi ta li na za -
wsze wy da rze nia z wiel kie go wia ta:

– spo tka nie wi tecz no -no wo rocz ne
w grud niu 2010 r. z Pre zy den tem RP Bro ni -
sa wem Ko mo row skim w je go re zy den -
cji – Za mecz ku w Wi le;

– udzia w de le ga cji za gra nicz nej z Pre -
zy den tem RP Bro ni sa wem Ko mo row skim
do Chin, wraz z przed sta wi cie la mi pol skie -
go biz ne su i wie lu urz dów pa stwo wych.

Przy po mi nam, e od po wie dzi te by y
udzie la ne PRZED nie daw ny mi wy bo ra -
mi… Na to miast je den z pre zy den tów (no -
ta be ne – z SLD), na pi sa: „za szczyt po wi -
ta nia Ja na Paw a II na zie mi za g biow skiej
14 czerw ca 1999 ro ku”.

Co, co mia o by tyl ko for mal no ci…

Na zwa ko mi te tu wy bor cze go – có w niej
mo e by cie ka we go, nie praw da? Py -

ta em o ni gwo li pew nej hi sto rycz nej for -
mal no ci. Sa mo py ta nie zresz t wy da wa o mi
si naj prost sze w wie cie do mo men tu, gdy
za cz em ma so wo otrzy my wa od po wie dzi:
„A wie Pan… nie pa mi tam”. Nie by o
pro ble mów tam, gdzie ko mi tet by par tyj ny.
Ich na zwy usta la ne by y na szcze blu kra jo -
wym. A w ko mi te tach lo kal nych? Nie da si
ukry, e prym wio d na zwy nie zbyt wy -
myl ne, a jesz cze mniej mó wi ce o cha rak -
te rze ko mi te tu: ja ka „Ko ali cja Sa mo rz do -
wa”, ja kie „Po ro zu mie nie dla Roz wo ju” czy
ulu bio ne przez wie lu „Fo rum Sa mo rz do -
we”... W wie lu wiej skich gmi nach zna cz -
c si  „po li tycz n” s ochot ni cze stra e po -
ar ne, któ rych kan dy da ci wie lo krot nie
wy bo ry wy gry wa li. Naj cz ciej ta ki ko mi -
tet na zy wa si KW OSP… i tu na zwa gmi -
ny, ale te spo tka em si z ab so lut nie skró -
to w na zw: Ko mi tet Wy bor czy „Stra ak”
al bo bar dziej po etyc k: KWW „Dru ho wie
Stra a cy”.

Tam, gdzie do wy bo rów szli kan dy da ci,
któ rzy uwa a li, e s zna ni i uzna ni, naj cz -
ciej ko mi te ty przyj mo wa y na zw: Ko mi tet
Wy bor czy Wy bor ców … (tu imi i na zwi sko).

Nie któ rzy jed nak do na zwy przy wi zu j -
chy ba wiel k wa g. I wte dy po ja wia si czy -
sta po ezja. Bo jak ina czej okre li ta kie na -
zwy, jak: Traf ny Wy bór – Two ja Przy szo,
Wspól no ta i Po stp, Na przód Gmi no!,
Wspól ne Do bro, Ra zem a twiej, Ra zem
do Gmi ny, Od mie my Gmi n al bo mo je ulu -
bio ne: Ro nij my Ra zem?

Cie ka wy za bieg prze pro wa dzi a kan dy dat -
ka na wój ta gmi ny Wy ry, któ ra swój ko mi -
tet na zwa a po pro stu „Gmi na Wy ry”, ale do -
da jc na ko cu rok, np. „Gmi na Wy ry 2010”.
To jed nak nie by rok wy bo rów, tyl ko… ko -
ca ka den cji. Oka za o si to sku tecz ne.
W wy bo rach 2006 wy gra a ja ko kan dy dat -
ka ko mi te tu „Gmi na Wy ry 2010”, w ro -
ku 2010 star to wa a z ko mi te tem „Gmi -
na Wy ry 2014”, a w 2014 ro ku… I tu
za sko cze nie! Ko mi tet na zy wa si tym ra -
zem „Gmi na Wy ry 2020”! Czy to po my ka
w ra chun kach, czy ce lo wy za bieg – nie
wiem, ale tak czy owak sku tecz ny, bo wy -
gra a po raz trze ci…

Cza sem zmia na na zwy ko mi te tu wy da je
si ce lo wo za pla no wa na. W jed nej z gmin

wy gra wy bo ry kan dy dat Ko mi te tu Przy ja -
ció Mniej szo ci Nie miec kiej, ale pó niej
star to wa ju pod szyl dem „Wspól nie dla Na -
szych Miesz ka ców”.

Nie ukry wam, e ja ko czo wiek tro ch sta -
rej da ty, skrzy wi em si nie co wi dzc Ko -
mi tet Wy bor czy Krzysz to fa Tu rza skie go
i Sa wy Umi skiej -Du raj. Jak to? Ko bie ta
na dru gim miej scu, za m czy zn? Jesz cze
bar dziej si zdzi wi em, gdy oka za o si, e
to wa nie Pa ni kan dy do wa a na sta no wi sko
pre zy den ta mia sta, a Pan – „tyl ko” skrom -
ne go rad ne go (do pie ro po wy bo rach zo sta
mia no wa ny wi ce pre zy den tem). Ale prze sta -
em si dzi wi, gdy ko bie ta wy gra a (i to
z jed nym z naj du ej pa nu j cych pre zy den -
tów). Wi docz nie ta ka ko lej no na zwisk
w na zwie ko mi te tu zo sta a uzna na za bar -
dziej „no n” w kam pa nii wy bor czej…
Sku tecz nie, jak wi da…

Ale dla mnie ab so lut nym hi tem kam pa nii
sa mo rz do wych jest i po zo sta nie ko mi tet
wy bor czy… „Ko zia nie dla Kóz”. Oczy wi -
cie wszy scy si do my li li, e cho dzi tyl ko
i wy cz nie o gmi n pod t wdzicz n na -
zw?

W poszukiwaniu pointy

Ka dy sza nu j cy si ar ty ku po wi nien za -
wie ra ja k po in t, któ ra z jed nej

stro ny mo e wzbu dzi umiech, a z dru giej
mo e (i po win na) ska nia do ja kiej re flek -
sji… Przy ta kiej jed nak ró no rod no ci, ja -
k s sa mo rz dy w na szych mia stach
i wsiach, gmi nach i po wia tach, ab so lut nie nie
mo g si zde cy do wa… Co wy bra?

Pointa nr 1. Umiechnem si np., gdy
jedna z pa w swoim yciorysie napisaa:
„Byam radn od 1984 do 2010 (na
podstawie legitymacji)”. Có urzd ma
swoje prawa i powinien by „urzdowy”.
Na szczcie ta Pani nie uznaa za konieczne
przesa mi kserokopii owej legitymacji
z piecztk i podpisem „za zgodno”...
Zwyciya ludzka twarz samorzdu…

Po in ta nr 2. Na wet tak znie na wi dzo na
przez sa mo rz dow ców in sty tu cja jak re fe -
ren dum od wo u j ce, mo e mie swo je
bar dzo ludz kie ob li cze. Gdy w 1999 r.
Ra da Gmi ny le mie od wo a a ze sta no -
wi ska wój ta An drze ja Ba c, sta o si to im -
pul sem do pro te stu miesz ka ców, któ rzy
sta n li mu rem za swo im wój tem i… do -
pro wa dzi li do re fe ren dum ws. od wo a nia
ra dy! Ra da Gmi ny zo sta a od wo a na
przy re kor do wej, jak na re fe ren da, fre -
kwen cji 46,98%.

Po in ta nr 3. – mo ja ulu bio na. W an kie cie,
któ r roz sy a em, na ko cu by a ru bry ka:
„Wszel kie in ne in for ma cje, uwa gi, któ re
chcia by Pan (i), e by zna la zy si w not ce
bio gra ficz nej”. Naj cz ciej ta ru bry ka po -
zo sta wa a pu sta, nie wy pe nio na. Ale zna laz
si wy j tek, Pa ni bur mistrz na pi sa a: In ne
in for ma cje: sko czo wian ka, mat ka i bab cia,
a tak e bur mistrz Sko czo wa. I te raz ju wie -
cie ja ka po win na by hie rar chia i co tak na -
praw d w y ciu jest naj wa niej sze?



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.

PS. Baza danych „Samorzdowcy
25-lecia”: www.samorzadowcy.org.pl.
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Sko czy y si cza sy bi blio tek,
w któ rych go no roz brzmie wa -

o ty ka nie ze ga ra, czy tel ni cy cho dzi -
li mi dzy re ga a mi na pa lusz kach,
a bi blio te kar ki sie dzia y przy la dzie
z no sem w ksi ce. Bi blio te ki mu -
sia y si zmie ni, by do trzy ma kro -
ku p dz ce mu wia tu, a przede
wszyst kim – by wyj na prze ciw
ocze ki wa niom uyt kow ni ków. To
wy zwa nie pod j a tak e Miej ska
i Po wia to wa Bi blio te ka Pu blicz na
w Ra ci bo rzu.

Naj wa niej sze, a za ra zem naj -
trud niej sze jest utrzy ma nie rów -
no wa gi mi dzy tra dy cj a no wo cze -
sno ci. Ra ci bor ska ksi ni ca
pra gnie czer pa z mo li wo ci
wspó cze sne go wia ta, z no wi nek
tech nicz nych, a jed no cze nie nie
chce za tra ci swo jej to sa mo ci, któ -
r przez wie le lat kszta to wa li jej pra -
cow ni cy. Ten sza cu nek do prze szo -
ci sym bo li zu je na zwa ksi ni cy,
któ rej nada no imi jej wie lo let nie -
go dy rek to ra – Ry szar da Kinc la. Jed -
no cze nie obec no MiPBP w me -
diach spo ecz no cio wych, ak tyw ny
udzia w ró ne go ro dza ju pro jek tach
i ci ge uatrak cyj nia nie ofer ty czy -
tel ni czej (za kup zbio rów au dio wi -
zu al nych – py ty z mu zy k, fil my,
au dio bo oki – oraz gier plan szo -
wych) po ka zu j, e idzie my z du -
chem cza su.

Wci naj wik sz wa g przy ka da si do licz -
by czy tel ni ków (12 844 osób) oraz wy po y cze
(po nad 325 000 rocz nie – da ne z grud nia 2014
ro ku), jed nak w sta ty sty kach co raz cz ciej po -
ja wia si licz ba zor ga ni zo wa nych im prez i lek -
cji bi blio tecz nych (475; 203) oraz ich uczest ni -
ków (po nad 10 400 osób; 4 095 uczniów).
Bi blio te ka w Ra ci bo rzu – oprócz wy pe nia nia
pod sta wo wych za da, ta kich jak udo stp nia nie
zbio rów – ofe ru je miesz ka com ca e go po wia -
tu sze reg przed si wzi kul tu ral no -edu ka cyj nych,
skie ro wa nych za rów no do dzie ci, jak i do ro sych.
Znacz na cz dzia a sku pia si na tzw. gru pach
wy klu czo nych, czy li m.in. na oso bach nie pe no -
spraw nych czy pen sjo na riu szach do mu po mo cy
spo ecz nej. Bi blio te ka wspó pra cu je tak e z ra -
ci bor skim Ze spo em Szkó Spe cjal nych oraz ze
Spe cjal nym Orod kiem Szkol no -Wy cho waw -
czym dla Nie sy sz cych i Sa bo sy sz cych w Ra -
ci bo rzu, or ga ni zu jc m.in. wy sta wy prac pla stycz -
nych ich wy cho wan ków. Pod czas spo tka
w Do mu Po mo cy Spo ecz nej w. Not bur gi
w Ra ci bo rzu pen sjo na riu sze, w wik szo ci nie -
pe no spraw ni in te lek tu al nie, ma j oka zj za po -
mnie o swo ich pro ble mach, bio rc udzia w te -
ma tycz nych za j ciach, do ty cz cych np. Ja po nii
czy wit Wiel ka noc nych. 

Pra cow ni cy ra ci bor skiej ksi ni cy wie rz, e
bi blio te ka to nie czte ry cia ny wy pe nio ne re -

ga a mi z ksi ka mi, lecz in sty tu cja, któ ra po -
win na po ma ga oko licz nym miesz ka com
roz wi ja swo je pa sje i zdol no ci. Dla te go ra -
ci bor scy se nio rzy ma j oka zj zdo by wa no we
umie jt no ci w za kre sie ob su gi kom pu te ra.
W kur sie In ter net 55+ wzi o ju udzia oko -
o 300 osób. Bi blio te kar ki prze ka zu j wie dz
w spo sób pro sty i zro zu mia y, pa mi ta j tak e,
by uczu li se nio rów na nie bez pie cze stwa
czy ha j ce w sie ci.

Mi o ni cy pi sa nia mo g po dzie li si swo im
ta len tem pod czas Prze gl du Twór czo ci Li te rac -
kiej De biu ty. W 2012 ro ku bi blio te ka wy da a to -
mik De biu ty 2012. Po pro stu bd so b!, w któ -
rym za miesz czo no pra ce z trzech edy cji
Prze gl du (2010–2012). Tak e kon kurs li te rac -
ki „Ra ci bórz pro z za cza ro wa ny” po zwa la
twór com wy ra zi sie bie. Nie li czy si wiek ani
do wiad cze nie, a je dy nie lek kie pió ro oraz po -
mys na in te re su j c i ory gi nal n fa bu  zwi -
za n z Ra ci bo rzem. 

Nie bez po wo du te ma ty ka te go kon kur su oscy -
lu je wo kó mia sta, któ re jest dla miesz ka ców
zie mi ra ci bor skiej cen trum kul tu ral nym i spo ecz -
nym, ich wa sn ma  oj czy zn. Ra ci bor skie bi -
blio te kar ki uwa a j, e po czu cie przy na le no -
ci i za ko rze nie nia jest wbrew po zo rom rów nie
wa ne dzi siaj, jak kie dy. Dla te go or ga ni zu j licz -
ne wy da rze nia, któ re ma j na ce lu in te gra cj lo -

kal ne go ro do wi ska. S to np. spo -
tka nia dys ku syj nych klu bów ksi -
ki czy Klu bu Przy ja ció Bi blio te ki
na Ostro gu, pod czas któ rych roz ma -
wia si o li te ra tu rze, o bi blio te ce, ale
i o co dzien nym y ciu. Tak e zor -
ga ni zo wa na po raz pierw szy w tym
ro ku de ba ta „Kom pe ten cje przy -
szo ci – jak roz wi n na sze skrzy -
da?” (z udzia em przed sta wi cie li
wadz sa mo rz do wych oraz ra ci -
bor skich przed si bior ców) po zwo -
li a wspól nie za sta no wi si
nad kon dy cj Ra ci bo rza i mo li wy -
mi dro ga mi roz wo ju mia sta i lo kal -
nej spo ecz no ci.

Nie zwy kle wa na jest tak e do -
bra ko mu ni ka cja mi dzy czy tel ni -
ka mi a bi blio te ka rza mi. Pod czas
wi ta Sub re gio nu Za chod nie go
na Zam ku Pia stow skim w Ra ci bo -
rzu bi blio te kar ki po ka za y, e s
otwar te na czy tel ni ków i go to we
wyj po za mu ry ksi ni cy. Bu do -
wa niu wza jem nych re la cji su  cy -
klicz ne im pre zy – ma j ce swo ich
sta ych by wal ców, ale z ro ku na rok
przy ci ga j ce co raz wi cej no -
wych osób. Szcze gól nie dzie ci
i mo dzie cht nie zga sza j si
do udzia u w No cy z An der se -
nem, Uro dzi nach Ku bu sia Pu chat -
ka, Le cie z Bi blio te k (w ubie gym
ro ku pa da re kor do wa licz ba uczest -
ni ków w jed nym dniu – 90 dzie ci

wspól nie ba wi o si pod czas La ty no ame ry ka -
skie go La ta w Bi blio te ce). Dla do ro sych or ga -
ni zo wa na jest m.in. Noc z Bi blio te k, któ ra co ro -
ku ma in ny cha rak ter i te mat prze wod ni. 

Im pre zy cy klicz ne to rów nie Ty dzie Bi blio -
tek, ob fi tu j cy w nie tu zin ko we przed si wzi cia.
W 2014 ro ku po my so wo bi blio te ka rek MiPBP
w Ra ci bo rzu, któ re zor ga ni zo wa y wy jt ko w
Her bat k na Zie lo nym Wzgó rzu, zo sta a do ce -
nio na w kon kur sie Sto wa rzy sze nia Bi blio te ka -
rzy Pol skich na naj bar dziej ory gi nal ne wy da rze -
nie re ali zo wa ne w ra mach Ty go dnia. Bi le tem
wst pu by o po sia da nie ele ganc kie go na kry cia
go wy, a uczest ni ków wy da rze nia po wi ta y bi blio -
te kar ki ucha rak te ry zo wa ne na po sta ci z po wie -
ci Lu cy M. Mont go me ry. Dzi ki te mu spo tka -
nie zro bi o si na stro jo we, a czas za trzy ma si
gdzie tam na Zie lo nym Wzgó rzu.

Czas w pew nym sen sie za trzy ma si tak e
w ra ci bor skiej ksi ni cy – bi blio te kar ki wci
udo stp nia j miesz ka com ksi k, mu zy k, fil -
my... A jed no cze nie zmie ni o si wie le, a mi nu -
ty i go dzi ny py n tak szyb ko, i nie spo sób zre -
ali zo wa wszyst kich po my sów, któ re ro dz si
w bi blio te ce. 

KA MI LA BUSZ KA
MA GO RZA TA MI CHAL CZYK

MA GO RZA TA SZCZY GIEL SKA

Z YCIA
BIBLIOTEK

Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Raciborzu

Biblioteka wobec
wyzwa teraniejszoci

Ak cja pro mu j ca czy ta nie. wi to Sub re gio nu Za chod nie go na Zam ku Pia -
stow skim w Ra ci bo rzu (2015)

Kurs In ter net 55+ to pro po zy cja, któ r cht nie wy bie ra j ra ci bor scy se -
nio rzy La ty no ame ry ka skie La to z Bi blio te k – przed sta wie nie
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Art Na if Fe sti wal
Ju po raz ósmy Ni ki szow cem za wad n za cza ro wa ny wiat

ma la rzy na iw nych, któ re go tym ra zem mo ty wem prze wod nim
by a Skan dy na wia. Otwar cie Art Na if Fe sti wa lu (12 czerw ca,
Ga le ria Szyb Wil son) upy n o w kli ma cie szwedz kiej no cy wi -
to ja skiej. Po nad 300 ar ty stów (ma la rzy, rze bia rzy, ce ra mi -
ków…) z bli sko czter dzie stu kra jów ocza ro wa o wi dzów fe eri
barw i urze ka j cych fan ta zji. 12 lip ca pod czas spo tka nia z Fe -
sti wa lem na ryn ku w Ni ki szow cu kró lo wa, cie sz cy si za su o -
n po pu lar no ci Ar tJar mark, któ rym (jak zwy kle) za wad n y…
anio y i ko ty. 100 sto isk ku si o uni ka to wy mi r ko dzie a mi (bi u -
te ria, za baw ki, ozdo by, ce ra mi ki, ob ra zy, wy ro by ze szka…).
Nie za bra ko oczy wi cie atrak cji dla sma ko szy l skiej kuch ni. 

Pa tro nat ho no ro wy nad VIII Art Na if Fe sti wa lem ob j li: Am ba -
sa dor Da nii, Am ba sa dor Fin lan dii, Mi ni ster stwo Kul tu ry i Dzie -
dzic twa Na ro do we go, Mar sza ek Wo je wódz twa l skie go oraz
Pre zy dent Ka to wic.

Znaki i twarze 
miasta
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Dorota Falkowska-Adamiec (Bytom)

Josif Bobentschik (Rosja)

Henryk Bzdok (Katowice)

Richard Moon (USA)
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Mo je dro gi na pó noc i za chód pra wie
za wsze wio dy przez to mia sto. To li -

ni ko le jo w, to sa mo cho dem, prze je -
da em cz ciej, ni si tu za trzy my wa em. 

Kie dy jesz cze du a cze za bu do wy bli -
sko dwor ca le a a w ru inie, w ro ku 1951
ku po wa em tu mo je pierw sze ba ke li to we
wiecz ne pió ro, w ko lo rze zgni ej po ma -
ra czy. 

Przy je cha em po nie po ci giem, któ ry
mia do cze pio ne do dat ko we „to wo sy” – to -
wa ro wo -oso bo we wa go ny by dl ce, przy sto -
so wa ne do prze wo zu lu dzi, ta ki mi do je da -
em co dzien nie do li ceum, pa mi tam je
tak e z cza sów woj ny, kie dy wio zy
na wschód, „pod lu dzi” ma cha j cych z za -
dru to wa ne go okien ka... 

Kie dy dzi id przez Opo le (wol no – by
je nie za szyb ko przej), roz gl da jc si
za miej sca mi, któ rych ju nie ma, od kry -
wam wie le no wych cie ka wych obiek tów.
Fil har mo nia Opol ska, oszklo ny wie lo cian
z na o o nym ele men tem an tycz nej fa sa dy,
Miej ska Bi blio te ka Pu blicz na z tek stem
wier sza na fa sa dzie, Bul wa ry Nad odrza -
skie z si ow ni – fit bez kar ne tu, jest i Bul -
war nad My nów k po wy sp Bol ko, w ci -
szy mkn ca cie ka wród drzew i kwia tów. 
e wo dy tu do sy, to jesz cze i Staw Zam -

ko wy z fon tan na mi i aw ka mi. 
Nie ma ju ki na „Od ra” przy Ozim skiej,

Do mu To wa ro we go przy Ryn ku, ani Klu -
bu Ksi ki i Pra sy – ode szy z tam ty mi daw -
ny mi cza sy.

Jest za to nie tra fio ny obiekt ar chi tek to -
nicz ny pi ra mi dopo dob ny, in spi ro wa ny na -
tchnie niem czer pa nym z ekier ki i psu j cy
pa no ra m z Ra tu szem, wi dzia n z pla cu
Wol no ci.

Tak e na Od rze ci sza, nic nie m ci wo -
dy, ni ry ba ni sta tek, za mar ca ko wi cie tak
nie gdy g sty trans port wod ny. 

To wszyst ko i jesz cze du o wi cej w pol -
skim czerw co wym San Re mo, dzi za sta -
no wi cym lo kum dla III Mi dzy na ro do we -
go Ma lar skie go Ple ne ru Opole 2015.
Zje cha li ar ty ci (w ko lej no ci al fa be tycz -
nej): z By to mia, Cz sto cho wy, Ka to wic,
Ku do wy, Ny sy, Opo la, Ro sji, Sta nów Zjed -
no czo nych, Ukra iny i W gier.

Dla Ame ry ka nów – nie licz ny an giel ski,
Rosjanie przy zwy cza ili si ro zu mie pol -
ski, z Ukra in k po ro syj sku, bo ukra i ski
dla nas ob cy, z W grem – pro blem, bo on
ani nas, ani my je go – „Nem tu dom”... Lu -
bi my te go Ma dzia ra o twa rzy El Gre ka, po -
je dyn czy mi nie miec ki mi so wa mi co nam
pró bu je prze ka za... ro zu mie my si bez
sów. Or ga ni za to rzy ocze ku j twór ców

Ar ty stów Opo le za chwy ci o, in spi ro wa a ich ar chi tek tu ra, lu dzie, mo sty, mu ry, ko cio y, uro kli we za kt ki…

Wy sta wa po ple ne ro wa Wer ni sa 11 lip ca w Ga le rii ZPAP w Opolu

HEN RYK BZDOK

Opol skie in spi ra cje
III Mi dzy na ro do wy Ple ner Ma lar ski Opo le 2015 roz po cz si 3 lip ca, za ko czy

go wer ni sa po ple ne ro wy 11 lip ca. Ka dy z dwu na stu ar ty stów zna laz swój te mat,
swo je ulu bio ne miej sce w ma low ni czym gro dzie nad Od r. Jed nych in spi ro wa a uro -
kli wa ar chi tek tu ra, in nych barw ni miesz ka cy, wspó two rz cy nie po wta rzal n at -
mos fe r mia sta, ar ty st z Wir gi nii za fa scy no wa most na Od rze i za wie szo ne na nim
kód ki, sym bo le mi o ci po wsze cza sy, wiecz ne la dy zo o nych tu wy zna mi o snych. 

Or ga ni za to rem ple ne ru by Zwi zek Pol skich Ar ty stów Pla sty ków Okrg Opol -
ski i Urzd Mia sta Opo le.

ma lu j cych w ple ne rze, na po kaz. Trój ka
wo lon ta riu szy go dzi si na two rze nie w ka -
drze przed ka me r, b d w opol skiej te le -
wi zji.

Two rze nie to jed nak e pro ces in tym ny le -
piej uda j cy si w pra cow ni, to te wy cho -
dzi my je dy nie na a pa nie te ma tów, na pi -
wo i po in spi ra cj...

Upa y, le ni wie po d a my na obiad,
dzban ki z wo d i cy try n w pla strach po -
da j ja ko pierw sze, na pro b o jesz cze wo -
dy, od zew: „Li mit wo dy wy czer pa ny”...

Po czu em si na Sa ha rze. 
Ju tro ko niec ple ne ru, wy sta wa, dzie a do -

bre i lep sze jak to na ple ne rach, dzi siaj
w pi tek ma my wol ne. W so bot ni wie czór

uro czy ste otwar cie (bez Oso bi sto ci), prze -
mó wie nie, wi no, roz mo wy o wszyst kim. 

Jest i pa ra, któ ra chce zg bi wie dz o ma -
lar stwie, s py ta nia i od po wie dzi... faj nie tra -
fi na ta kich, któ rzy si cze go na wer ni sa -
u do wie dz, s cie ka wi jak to si ro bi.

Faj nie i dla sie bie, to mi e mie wia do -
mo, e zro bi o si co, co za cie ka wia.

Pod cho dzi pa ni, mó wi e zna mnie ze
„l ska”, po cho dzi z bli skich mi oko lic.
Roz ma wia my, po tem pro si – niech pan na -
pi sze „po zdro wie nia dla l zacz ki”, b d
wie dzia a, e to dla mnie.

Czy ni to z przy jem no ci – Le ni -
czan ko...
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a dy saw Bu hak i Pa tryk Ple -
skot, hi sto ry cy z In sty tu tu Pa -
mi ci Na ro do wej, przed sta wi li

dzie si wy bra nych por tre tów szpie gów
ko mu ni stycz nych taj nych sub. Ich
pa sjo nu j ca ksi ka opar ta jest przede
wszyst kim na do ku men tach wy wia du
PRL prze cho wy wa nych w ar chi wum
IPN. Prze j cie przez In sty tut i udo stp -
nie nie do ba da na uko wych do ku men -
tów po zo sta ych po ko mu ni stycz nym
apa ra cie re pre sji otwo rzy o nie wt pli wie
no wy etap w ba da niach nad naj now sz
hi sto ri Pol ski. To dzi ki „tecz kom” hi -
sto ry cy mo gli po zna nie zna ne fak ty
i od so ni ku li sy wie lu wy da rze. 

Tych kil ka opi sa nych przez Bu ha ka
i Ple sko ta hi sto rii po ka zu je jak zo o ne,
nie rzad ko za gma twa ne, ale przez to
tym bar dziej in te re su j ce by y to spra -
wy. Nie w ka dym przy pad ku au to rzy
mo gli na wet jed no znacz nie od po wie -
dzie na py ta nie, ko mu tak na praw d
su y li bo ha te ro wie ich ksi ki. Je den
z nich, jesz cze przed II woj n, swo je
usu gi ofe ro wa pol skiej „dwój ce”, pó -
niej ja ko agent Ge sta po roz pra co wy wa
AK, na stp nie szpie go wa dla so wiec -
kie go wy wia du i kontr wy wia du, ro dzi -
ma „bez pie ka” wy sa a go nad Ren,
gdzie praw do po dob nie zo sta prze wer -
bo wa ny przez su by za chod nio nie -
miec kie. In ny na zle ce nie KGB mia 
po zo ro wa wspó pra c z CIA, rów no -
cze nie wspó pra co wa z SB. Przez 
po nad dwa dzie cia lat pi sa ra por ty dla
jed nych, dru gich i trze cich. Osta tecz nie
zo sta uzna ny przez ko mu ni stycz ne
su by za zdraj c. Czy rze czy wi cie

roz go ni. Ja ko re se ar cher opra co wy -
wa wy cin ki pra so we i po ma ga przy -
go to wy wa ma te ria y do au dy cji. Uda -
o mu si jed nak wy kra kil ka dzie sit
ty si cy stron naj ró niej szych ma te ria -
ów, tak e tych uzna wa nych za po uf ne
czy taj ne. W ci gu sied miu lat po by tu
w Mo na chium nie wt pli wie do brze
po zna te pra cow ni ków pol skiej sek -
cji RWE. Po wy ko na niu za da nia
w 1971 r. „ka pi tan” w wie tle fle szy po -
wró ci do kra ju. Pro pa gan da PRL wy -
kre owa a go na su per -szpie ga.

Au to rzy ksi ki za zna czy li, e wy re -
y se ro wa ne „spa le nie” wa sne go agen -
ta, wbrew re gu om obo wi zu j cym
w taj nych su bach, by o de cy zj zdu -
mie wa j c. Ja ka by a te go przy czy na?
Nie wt pli wie w War sza wie (al bo Mo -
skwie?) uzna no, e pro pa gan do wa ko -
rzy wy ni ka j ca ze zde kon spi ro wa nia
uy tecz ne go agen ta b dzie wa niej sza
ni je go dal sze wy ko rzy sty wa nie ope -
ra cyj ne. Bu hak i Ple skot roz wa a jc
ró ne po wo dy nie ocze ki wa ne go ci -
gni cia Cze cho wi cza do kra ju su ge ru -
j, e móg on by „ofia r nie do ko -
ca roz szy fro wa nych dzi prze ta so wa
ka dro wych na szczy tach wa dzy”. Nie
mo na i te go wy klu czy, ale wy da je si,
e przy czy ny na le y szu ka gdzie in -
dziej. Obaj hi sto ry cy nie za uwa y li, e
po wrót Cze cho wi cza zbieg si (za -
pew ne nie przy pad ko wo) z na go nie -
niem za oce anem spra wy taj ne go fi nan -
so wa nia RWE przez CIA. ci ga jc
Cze cho wi cza do kra ju, cho dzi o przede
wszyst kim o skom pro mi to wa nie mo na -
chij skiej roz go ni w oczach Ame ry ka -
nów, do star cza jc ar gu men tów zwo -
len ni kom li kwi da cji roz go ni ja ko 
in sty tu cji spe ne tro wa nej przez ko mu ni -
stycz ne su by spe cjal ne. W tym sa mym
cza sie wy wiad PRL ku si te in nych wy -
so ko po sta wio nych pra cow ni ków sek -
cji pol skiej (wi ce dy rek to rów Ta de usza
en czy kow skie go i Paw a Za rem b)
do po wro tu do kra ju. „Gra” Cze cho wi -
czem mia a te osa bi po zy cj Ja na No -
wa ka -Je zio ra skie go, któ ry go za trud -
ni oraz po g bi na stro je nie pew no ci
w mo na chij skim ze spo le. Na we wntrz -
kra jo wy uy tek eks po no wa no za sku -
tecz no taj nych sub, któ re po tra fi y
umie ci swo je go szpie ga w „cen tra li”
wro ga. 

Dla czy tel ni ka nie obe zna ne go ze spe -
cy ficz nym j zy kiem taj nych sub przy -
dat ny b dzie za miesz czo ny na ko cu
ksi ki mi ni sow nik ter mi no lo gii uy -
wa nej w wy wia dzie cy wil nym PRL.
Mo na si z nie go do wie dzie ko go pe -
ere low skie su by spe cjal ne okre la y
mia nem de fek to ra, kim by fi gu rant, ja -
ka by a ró ni ca mi dzy ty pow ni kiem,
wer bow ni kiem i wtór ni kiem, co to by -
a kom bi na cja ope ra cyj na czy y wa
skrzyn ka, na czym po le ga o kap tu ro we
wy ko rzy sta nie osób.

KRZYSZ TOF TAR KA

z ko mu ni stycz ne go szpie ga, ma j ce go
in fil tro wa ame ry ka skie su by, sta si
ka pi ta li stycz nym agen tem? W PRL
w 1982 r. ska za no go na 25 lat wi zie -
nia. Trzy la ta pó niej wraz z kil ku na sto -
ma in ny mi agen ta mi za chod nich wy wia -
dów zo sta wy mie nio ny na szpie gów 
ko mu ni stycz nych sub za pa nych przez
Ame ry ka nów. 

Naj bar dziej zna ny mi oso ba mi opi sa -
ny mi przez Bu ha ka i Ple sko ta s An -
drzej Cze cho wicz i Ma rian Za char ski.
Obaj zo sta li szpie ga mi po nie kd z przy -
pad ku. Obaj nie by li te ka dro wy mi ofi -
ce ra mi wy wia du. Ka rie r roz po czy na -
li ja ko agen ci taj nych sub i do pie ro
w trak cie swej pra cy dla wy wia du
prze cho dzi li prze szko le nie, a jesz cze
pó niej zo sta li „uka dro wie ni”, czy li
mia no wa ni na ofi cer skie stop nie i za -
trud nie ni w MSW. Ka pi ta skie szli fy
Cze cho wicz otrzy ma, gdy po sied miu
la tach szpie go wa nia w Roz go ni Pol -
skiej Ra dia Wol na Eu ro pa po wró ci
do kra ju. Za char ski zo sta ofi ce rem
wy wia du, gdy sie dzia ju w ame ry ka -
skim wi zie niu. 

Cze cho wicz, nie do szy hi sto ryk
po Uni wer sy te cie War szaw skim, nie wi -
dzc przed so b per spek tyw za wo do -
wych, w 1963 r. nie wró ci do kra ju
z wa ka cyj ne go wy jaz du do Wiel kiej
Bry ta nii. Nie ba wem wy je cha do RFN,
gdzie uzy ska azyl po li tycz ny. Ucie ka -
jc z PRL, z pew no ci nie my la
o szpie gow skiej ka rie rze. Mia na dzie -
j, e na Za cho dzie b dzie mu si
zwy czaj nie le piej y o. W obo zie przej -
cio wym pod No rym ber g po zna ko -
re spon den ta Wol nej Eu ro py, któ ry za -
re ko men do wa uchod c zza e la znej
kur ty ny do pra cy w mo na chij skiej roz -
go ni. Na wol ny etat Cze cho wicz mu -
sia jed nak cze ka wie le mie si cy.
W tym cza sie roz py wa y si je go na -
dzie j na od mia n lo su. 

Roz go ry czo ny ucie ki nier za mie rza
ju wró ci do lu do wej oj czy zny. Nie
chcia tra fi za kra ty, wic wy sa list
do Pol skiej Mi sji Woj sko wej w Ber li nie
Za chod nim, w któ rym ka ja si za swo -
je „grze chy”. Nie ba wem na de sza 
jed nak wy cze ki wa na wia do mo o mo -
li wo ci za trud nie nia go w RWE. Gdy
pra co wa ju w mo na chij skiej roz go ni,
do je go miesz ka nia za pu ka funk cjo na -
riusz wy wia du PRL i pod gro b ujaw -
nie nia fe ral ne go pi sma do Mi sji Woj sko -
wej zwer bo wa go do wspó pra cy. I tak
na ro dzi si przy szy as ko mu ni stycz -
nych sub spe cjal nych. 

Zgod nie z ofi cjal n le gen d ja ko
rze ko my ofi cer taj nych sub mia
prze nik n do Wol nej Eu ro py, gdzie
zdo by naj taj niej sze ma te ria y tej „ame -
ry ka skiej szcze kacz ki”. W rze czy -
wi sto ci pol ski Ja mes Bond nie za li cza
si do gro na naj wa niej szych pra cow -
ni ków RWE. Nie wy st po wa przed mi -
kro fo nem, nie mia te ad ne go wpy -
wu na li ni pro gra mo w mo na chij skiej

W

Wa dy saw Bu hak, Pa tryk Ple skot: Szpie -
dzy PRL -u. Kra ków 2014, ss. 477.

Kre ty
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e dug za pew nie Ju liu sza W -
tro by, za miesz czo nych na
okad ce je go naj now sze go

zbio ru fra szek, wier sze za cz pi sa ju
w przed szko lu po wstrz sie psy chicz -
nym, ja kim by o umiesz cze nie go
za ka r w ciem nej piw ni cy w to wa rzy -
stwie ziem nia ków, bu ra ków i do rod -
nych szczu rów. Swój udzia w na ro dzi -
nach po etyc kie go ta len tu au to ra mia a
tak e je go sio strzycz ka, któ ra zdzie li -
a go ce g w e bek. „Gdy od zy ska em
przy tom no, wi dzia em wiat ko lo ro -
wo, a so wa sa me uka da y si w wier -
szy ki” – pi sze prze wrot nie po eta. Jed -
nak trud no po trak to wa te wy zna nia
na se rio, bo na pi sa ny przez au to ra y -
cio rys nie wie le ma wspól ne go z so lid -
nym cu ri cu lum vi tae przed ka da nym
w pro ce sie kor po ra cyj nej re kru ta cji,
bar dziej jest kon ty nu acj je go frasz ko -
pi sar stwa drwi ce go na po t g z tak
zwa nej po wa nej rze czy wi sto ci, któ -
ra w opi sie Ju liu sza W tro by wca le nie
skrze czy, bo nie po zwa la na to po czu -
cie hu mo ru po ety.

Fak tem nie za prze czal nym jest jed nak
li rycz ny de biut Ju liu sza W tro by
w „Ra da rze” w 1977 ro ku i pra wie 
rów no cze sna sa ty rycz na pu bli ka cja
w „Szpil kach”. Wi docz nie od po czt -
ku po ci ga a au to ra po ezja na se rio i jej
bar dziej dow cip na od mia na. Wa nie
si gni cie po bar dziej fry wol ne ga tun -
ki po etyc kie po zwo li o uro dzo ne mu
w 1954 ro ku w Ru dzi cy ab sol wen to wi
Po li tech ni ki ódz kiej unik n lo su
wie lu je go ró wie ni ków za li czo nych
do po ko le nia No wej Pry wat no ci, któ -
rzy po de biu cie ugrz li w ni ja kim po -
ezjo wa niu. Wkrót ce po opu bli ko wa niu
pierw szej ksi ki w 1983 ro ku w Wy -
daw nic twie lsk cz ciej je go sa ty -
rycz ne tek sty mo na by o prze czy ta
w „Szpil kach” czy „Ka ru ze li” ni po -
wa nych cza so pi smach li te rac kich.
Zna ny sta si zwasz cza dzi ki wspó -
pra cy w la tach 1989-2004 z ka ba re tem
Du gi, w któ re go ra dio wych au dy -
cjach je go frasz ki czy ta li zna ni ak to rzy.
Obec nie ma w do rob ku 35 ksi ek
i – jak ar to bli wie zdra dza w swo im y -
cio ry sie – mo e pi sa, kie dy chce
i wy gu pia si w ka ba re cie TON,
kie dy po zo sta li chc, oraz „cie szy
si ra do ci wio sen ne go wró bla, któ ry
wier ka jak sza lo ny, bo jest wol ny”.

Ogrom te go wol no cio we go sza le -
stwa Ju liu sza W tro by za war ty jest
w je go frasz kach ze bra nych w to mie
Tur ku cie spod lad ki wy da nym przez
Gmin ny Oro dek Kul tu ry w Ja sie ni cy.
Odro bi ny obd ne go dow ci pu do da j
utwo rom ry sun ki zna ne go gra fi ka 
An drze ja Cze czo ta. Ma my za tem
do czy nie nia z ar ta mi sow ny mi i pla -
stycz ny mi. Ale my li by si ka dy, kto
po trak to wa by ten zbiór fra szek i ry cin
ja ko pu bli ka cj wy da n je dy nie ku
roz we se le niu serc. Bo wiem frasz ka to
ta ki zna ny od stu le ci ga tu nek wier szo -
wa ny, któ ry oprócz mie chu wy wo u -

la kich urz dach, po li ty cy ob na a j
swo je naj gor sze ce chy. Po za tym, mi -
mo e wszy scy po  da my wa dzy, ja -
ko nad zwy czaj a two lu bi my z niej
kpi, jak by za zdrosz czc tym wy wy -
szo nym przez wy bor ców. A mo e dla -
te go, e na wiecz ni ku le piej wi da
wszel kie ludz kie przy wa ry. Mo e dla -
te go chosz czc ba tem sa ty ry, po eta nie
oszcz dza ni ko go w swo ich frasz kach
po li tycz nych. Bi czu je jed na ko wo wy -
bra ców, jak i wy bor ców, na da jc im
ce chy nie roz gar ni tych zwie rzt, jak we
frasz ce Do nos: „Dzi siaj pra sa nam do -
nio sa: / osy znów wy bra y osa!”. I ja -
ko czy ta jc te in wek ty wy, nie spo sób
si ob ra zi na po et, bo uwia da mia
czy tel ni ko wi praw dy do oczy wi ste,
e sa mi je ste my win ni, i wiat ma ta -
kie ma to ko wa te ob li cze. Wszak e sa -
mi zga dza my si na fi skal ny ucisk,
na nie rów no ci spo ecz ne i na to, e rz -
dz na mi „zwy ke zbó je”. I nie brak
w tych frasz kach o po li ty ce ak tu al nych
od nie sie do in wa zji ob ce go ka pi ta u,
unij nych eu ro pej skich pro ble mów, ale
tak e pa trio tycz ne go za pie wu. Jak e
bo wiem gorz ko brzmi so wa prze -
kszta co nej Ro ty czy na ro do we go 
hym nu. 

Czy ta jc te frasz ki, ma si przed
ocza mi po sta za s pio ne go Sta czy ka
z ob ra zu Ja na Ma tej ki, któ ry nie zba -
wi wia ta ar ta mi. Ju liusz W tro -
ba – mi mo tej wia do mo ci – pró bu je
drwi na mi ra to wa naj cen niej sze war -
to ci ludz kie. 

RY SZARD BED NAR CZYK

je tak e re flek sj nad mar no ci te go
wia ta, nad pod o ci ludz k i wiel ko -
ci sztu ki so wa.

Nie dzi wi za tem licz ne wtr ty au to -
te ma tycz ne, w któ rych au tor roz trz sa
kwe stie, skd bio r si je go frasz ki, ja -
k pe ni ro l w y ciu po ety i in nych lu -
dzi. W tro ba z jed nej stro ny trak tu je
swo je fi glar ne wier szy ki – ska da j ce si
nie kie dy za le d wie z dwóch, ale naj cz -
ciej czte rech wer sów, na ogó z pro sty -
mi ry ma mi pa rzy sty mi – ja ko tek sty po -
wsta e z ka pry su i su  ce za ba wie
oraz roz we se le niu du szy. Z dru giej
stro ny nie brak w po ecie wia ry, e
dzi ki mo ra li zo wa niu i kry ty ce zych za -
cho wa spo ecz nych mo e wpy n
na prze mia n be stii w czo wie ka. Dla -
te go nie od rze czy de kla ru je, e: „Frasz -
ko pi sarz to ssak ma y / co ssie z pier si
Muz mo ra y”. Nie brak mu za tem wia -
ry w spraw cz moc po etyc kich sów.

War to tak e zwró ci uwa g na spo sób
two rze nia fra szek przez po et. Si ga bo -
wiem nie do kla sycz nej tra dy cji wy wo -
dz cej si w pro stej li nii z frasz ko pi sar -
stwa Ja na Ko cha now skie go. Nie opi su -
je za baw nych sy tu acji, nie pu en tu je. Ra -
czej bli szy jest mu spo sób pi sa nia
zna ny z twór czo ci Ja na Sztau dyn ge ra
czy Sta ni sa wa Je rze go Le ca, czy li ope -
ro wa nie sow nym dow ci pem, si ga nie
po utar te zwro ty z j zy ka po tocz ne go
i wy do by wa nie z nich ko mi zmu, któ ry
za wie ra ele men ty sa ty rycz nej kry ty ki
i wo a nia o na pra w ludz ko ci. We my
cho by ta ki pierw szy lep szy epi gram
zwie rz cy, któ rych spo ro w naj now szej
ksi ce W tro by: „Na psy ze szli lu dzie
/ Przyj dzie nam y w bu dzie” – kon sta -
tu je po eta. I te mu skun dle niu czo wie -
ka po wi ca ko lej ne frasz ki, jak by
chcia wy ba wi go z pie skie go wia ta:
„Kun del ty le ras / ma w so bie / ile wad
/ skun dlo ny czo wiek”. Ale nie brak
i w zbio rze fra szek pta sich – o ku rze,
stru siu, ka czt ku i ta kich za baw nych
w swo jej oby cza jo wej drwi nie jak ta
o ko gu cie: „Kur nie go ni / i nie pie je 
/ bo jest ge jem”.

Ale nie by by so b po eta, gdy by nie
si gn i po te mat ero tycz ny, jak e
wdzicz ny do wy kpie nia i ar to wa nia.
Przy zna trze ba, e do uda nie ba lan -
su je au tor na cien kiej gra ni cy po mi -
dzy try wial no ci i ru basz no ci, bo
opi sy wa nie spraw dam sko -m skich
na der cz sto ko czy si upad kiem
w wul gar no. I cho au tor nie uni ka
sek su al nej fry wol no ci i zwro tów z ru -
basz ne go sow ni ka ero to ma nów, je go
frasz ki na dal po zo sta j miesz ne i nie
zbru ka ne or dy nar no ci. Tak za baw nie
pi sze przy ka do wo o sta rych pan nach:
„Tak mi jest al sta rych pa nien / z któ -
rych ez s mo rza wa nien / i gdy bym
móg – moi dro dzy – / to bym pan nom
tym do go dzi”. 

Naj bar dziej do sta je si jed nak w to -
mie po li ty kom i lu dziom d nym
wszel kiej wa dzy. Cze mu dzi wi si nie
mo na, bo d c do sto ków we wsze -

W
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ia do mo, e z mi o ci po pe nia -
my ró ne sza le stwa, a na wet
po su wa ny si do zbrod ni. Zda -

rza si jed nak, e zbrod nie i prze stp -
stwa, ra czej od ra a j ce w swej isto cie,
usi u je my uspra wie dli wia mi o ci.
Ta kie po st po wa nie, to pró ba do war to -
cio wa nia si, po dej mo wa na zwasz cza
wte dy, gdy w zbrod ni za mie sza ne s
wik sze gru py uczest ni ków. Tak ju
jest, e pro wo dy rzy chc ucho dzi
za oso by o nie co bar dziej szla chet nym
cha rak te rze, czy te sub tel niej sze oso -
bo wo ci ni po zo sta li, czy li to. Nie ina -
czej by o z czo o wy mi na zi sta mi
w okre sie po prze dza j cym wy buch
dru giej woj ny wia to wej czy te pod -
czas sa mej woj ny. Sztu k, po dob nie jak
in ne dzie dzi ny y cia, na le a o za -
wasz czy, od dzie li ziar no od plew,
a na stp nie wprzc do ry dwa nu ga lo -
pu j ce go przez umy sy ide olo gii. Nie -
ja ko przy oka zji mo na by o stwo rzy
kil ka pry wat nych ko lek cji, by da
przy kad zdro we go gu stu. 

Kry te ria by y do oczy wi ste: naj -
pierw sztu ka zde ge ne ro wa na, po tem
wy two ry pod stp nej y dow skiej wy -
obra ni w Niem czech, a po 1939 ro ku
na wszyst kich pod bi ja nych te re nach. Co
zo sta o? Daw ne dzie a, wród któ rych
ab so lut ny prio ry tet mia y sty le i kie run -
ki, da j ce si w ja ki kol wiek spo sób po -
 czy z wpy wa mi nie miec ki mi czy
cho by no sz ce ja ki lad po kre wie -
stwa. Go tyk über al les. Ale i re ne sans,
w ka dym ra zie je go cz, któ ra wy -

ob jets d’art. Opi su je tra ge die y dow -
skich ko lek cjo ne rów i mar szan dów,
a tak e dzia a nia hien i spe ku lan tów, dla
któ rych po st po wa nie na zi stów stwo -
rzy o, nie tyl ko w Eu ro pie, praw dzi we
el do ra do. Po ka zu je tak e z obiek ty wi -
zmem po sta wy praw dzi wych mi o ni -
ków sztu ki i za byt ków, któ rych nie za -
bra ko po obu stro nach li nii fron tu. 

Praw dzi wie sen sa cyj nym two rzy -
wem jest re la cja z dzia al no ci tzw. 
ofi ce rów od za byt ków w ar miach ame -
ry ka skiej i bry tyj skiej. Lu dzie ci, 
mie sza jc cz sto szy ki do wód com tak -
tycz nych zwiz ków, ra to wa li przed
znisz cze niem bez cen ne za byt ki ar chi -
tek tu ry, a po przej ciu fron tu tro pi li
z wiel kim za pa mi ta niem za byt ki i dzie -
a za gra bio ne. Cy tu jc ma te ria y pro pa -
gan do we obu stron (któ chcia by ucho -
dzi za wia do me go bar ba rzy c), 
po wo u je si nie raz na do ku men ty,
nad któ ry mi trud no si nie umiech n,
jak cho by ry su nek ko men tu j cy wy -
wóz cz ci wo skich za byt ków sztu ki
po ka pi tu la cji pa stwa Mus so li nie go:
dwóch ofi ce rów SS stoi przed po s giem
Moj e sza, a je den z nich mó wi – „te go
to pro sto do Da chau”.

War to tu do da, e pro ces od zy ski wa -
nia za gar ni tych dóbr wa ci wie trwa
do dzi. Los wie lu wspa nia ych za byt -
ków, jak le gen dar na Bursz ty no wa Kom -
na ta na dal po zo sta je za gad k. In ne
dzie a sztu ki „wy py wa j” przy oka zji
ró nych au kcji czy trans ak cji, cz sto
opie wa j cych na wie lo mi lio no we su my.
Smut ne jest to, i wie lo krot nie pra wo -
wi ci wa ci cie le czy ich spad ko bier cy
nie s w sta nie ich od zy ska w in ny spo -
sób, ni tyl ko od ku pu jc je od ak tu al -
ne go wa ci cie la, po nie wa sy tu acja
praw na tych przed mio tów jest tak za -
gma twa na, i nie spo sób udo wod ni, e
zo sta y na by te w zej wie rze. O ile wik -
szo pastw Eu ro py Za chod niej i USA
po dej mo wa y i na dal po dej mu j wy si -
ki w ce lu umo li wie nia po szko do wa -
nym od zy ska nia swo jej wa sno ci, 
o ty le do dwu znacz ne sta no wi sko zaj -
mu je Szwaj ca ria. Na to miast to, co
dzia o si z za byt ka mi nie miec ki mi
czy te za gar ni ty mi przez Niem ców
w so wiec kiej stre fie wpy wów na ogó
do dzi okry te jest mg ta jem ni cy.

Mo na po wie dzie, e hi sto rie opi sa -
ne przez Ni cho las, no ta be ne lau re at k
na gro dy Ami cis Po lo niae, nie ma j
szcz li we go za ko cze nia. Po cie sza j -
ce jest jed nak to, e jest to tak e, jak
do tej po ry, hi sto ria w ogó le bez za ko -
cze nia. Wci ma my do czy nie nia z no -
wy mi wy da rze nia mi, jak cho by ostat -
nio od kry ta w Niem czech pry wat na 
ko lek cja dzie na by wa nych na zle ce nie
na zi stów. Jest wic jesz cze na dzie ja
i jest wspa nia a ksi ka, któ r po le cam
wszyst kim mi o ni kom sztu ki i za byt -
ków, ale tak e mi o ni kom do brej sen -
sa cji. 

WI TOLD TU RANT

ro sa pod chod nym nie bem pó noc nej
Eu ro py. Jed nak – jak pi sze w swej ar -
cy cie ka wej ksi ce Gra bie Eu ro py
ame ry ka ska pi sar ka i dzia acz ka ru chu
na rzecz od zy ska nia skar bów kul tu ry
w cza sie dru giej woj ny, Lynn H. Ni cho -
las – spra wa nie by a pro sta. Hi tler,
Him m ler i in ni pro mi nen ci na zi zmu
mie li o hi sto rii sztu ki po j cie ra czej zie -
lo ne, a gust, de li kat nie mó wic, do
oso bli wy (wy jt kiem by Göring). Mu -
sie li ko rzy sta z wiel kie go gro na do rad -
ców i eks per tów, któ rzy po ma ga li stwo -
rzy za rów no hi sto rycz ny pro fil sztu ki
god nej Ty sic let niej Rze szy, jak i wy -
tycz ne dla y j cych i two rz cych ar ty -
stów. Oczy wi cie aryj skich. y dzi oraz
nie od po wia da j cy te mu pro fi lo wi zo sta -
li wy eli mi no wa ni. y dzi w spo sób
pro sty, na to miast tych po zo sta ych ob -
j to za ka zem ma lo wa nia i rze bie nia.
Bez sto sow ne go do ku men tu nie mo gli
na by od po wied nich ma te ria ów,
a o wy sta wia niu, na wet w prze strze ni
pó pry wat nej czy pry wat nej, w ogó le nie
by o mo wy. Od po wied nie su by prze -
pro wa dza y kon tro le i re wi zje w miesz -
ka niach i wy star czy sam za pach ter pen -
ty ny, e by na ra zi si na bo le sne kon -
se kwen cje.

Tak by o w Rze szy. Sy tu acja skom -
pli ko wa a si nie co po 1939 ro ku. Re -
gio ny pod bi tych kra jów w czo nych
do na zi stow skie go pa stwa pod da ne 
by y je go pra wom, na to miast to, co
dzia o si w kra jach b d cych pod nie -
miec kim za rz dem oku pa cyj nym, przy -
po mi na fa bu  czar ne go kry mi na u,
w któ rym wy st pu je bo le sny de fi cyt po -
zy tyw nych po sta ci. O ile ra bu nek w tej
pierw szej ka te go rii te re nów od by wa si
w sto sun ko wo pro sty spo sób, o ty le
w po zo sta ych sto so wa no bar dziej wy -
szu ka ne me to dy. Jed n z nich by na -
cisk wy wie ra ny na po sia da czy wiel kich
ko lek cji. Do naj sku tecz niej szych spo -
so bów na le a o aresz to wa nie wa ci cie -
la upa trzo nych ob ra zów i przed sta wie -
nie mu pro po zy cji nie do od rzu ce nia.
Na zi ci czy ni li wszel kie sta ra nia, aby
trans ak cjom nada po zo ry le gal no ci
o do bro wol no ci. Tu gów nym ko or dy -
na to rem by cz sto kro sam Jo seph Go -
eb bels, któ ry wie dzia, gdzie i na co
mo na by o so bie po zwo li.

Au tor ka opi su je na zi stow skie gra bie -
e, a tak e dzia a nia po dej mo wa ne
przez alian tów jesz cze pod czas woj ny
i za raz po jej za ko cze niu w spo sób,
w ja ki pi sze si po wie ci sen sa cyj ne, co
z pew no ci pod no si war to tej ksi -
ki w oczach prze cit ne go czy tel ni ka.
Ma te ria u jej nie za bra ko. War to jed -
nak za zna czy, i wszyst kie fak ty s
bar dzo rze tel nie udo ku men to wa ne.
W umie jt ny spo sób wpla ta w lo sy ob -
ra zów i in nych dzie sztu ki lo sy lu dzi,
któ rzy by li z ni mi zwi za ni. Opi su je za -
rów no wy da rze nia do ty cz ce naj war to -
ciow szych dzie, ta kich jak o tarz
Gan daw skich czy o tarz Wi ta Stwo sza,
jak i lo sy mniej zna nych ko lek cji czy
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Marian Buchowski: Buty Ikara.
Biografia Edwarda Stachury.
Warszawa 2014, ss. 662.

dy by Wy daw nic two
Iskry opu bli ko wa o bio -
gra fi Edwar da Sta chu -

ry Bu ty Ika ra, któ r na pi sa zwi -
za ny z Opolsz czy zn po eta
i dzien ni karz Ma rian Bu chow ski,
ja kie trzy dzie ci lat te mu, ksi -
ka ta by a by be st sel le rem. Z wy -
pie ka mi na twa rzy czy ta o by 
j ty si ce sta chu ro ma nia ków.
Na pew no wy wo a a by te nie -
ko cz ce si dys ku sje o y ciu
i twór czo ci uwiel bia ne go wów -
czas Ste da. Dzi za in te re su je je -
dy nie li te ra tu ro znaw ców, mo e
jesz cze garst k pod sta rza ych
wiel bi cie li ta len tu te go tra gicz nie
zmar e go po ety, pro za ika.

Do mi o ni ków twór czo ci
Sta chu ry za li cza si tak e za pew -
ne Bu chow ski, któ ry mia przy -
jem no oso bi cie go po zna,
bo bez fa scy na cji po sta ci po ety
nie chcia o by mu si je dzi 
je go la da mi, zbie ra re la cje 
zna jo mych i przy pad ko wych
wiad ków je go by to wa nia oraz
prze dzie ra si przez gszcz do -
ku men tów, ksi ek i cza so pism,
e by ujaw ni praw d o fe no me -
nie y cio pi sa nia, ale tak e na gej
po pu lar no ci twór czo ci pi sa rza
po je go mier ci.

Po dzi wia trze ba nie tyl ko
ogrom tru du Bu chow skie go, ale
i je go do cie kli wo nie ska o n
mi to twór stwem. Zmie rzy si
bo wiem mu sia z le gen d ota cza -
j c po et, z lud mi, któ rzy
na po pu lar no ci Sta chu ry chcie li
upiec swo je pie cze nie. Wszel kie
fa sze te go ro dza ju au tor bio -
gra fii traf nie wy chwy tu je i w mia -
r obiek tyw nie opi su je, co wy ra -
nie wi docz ne jest w oce nie 
opie ko wa nia si przez Mar t Ku -
char sk moc no ju cho rym po et.
Ob na a Bu chow ski tak e licz ne

ta jem ni ce zwi za ne ze zwiz ka -
mi Sta chu ry z ko bie ta mi. Ana li -
zu je, jak wiel ki wpyw mia o
na y cie po ety je go ma e stwo
z Zy t Ory szyn. Do cie ra na wet
do pla to nicz nej fa scy na cji Ste da
An n Dzi go i isto ty je go ro man -
su z Da nu t Paw ow sk. Wa nie
ko bie ty by y naj bli szy mi wiad -
ka mi po pa da nia pi sa rza w obd
i nie by y w sta nie za po biec naj -
pierw je go rzu ce niu si pod ko -
a lo ko mo ty wy, a na stp nie pó -
niej sze mu sa mo bój stwu po przez
za dzierz gni cie, jak to pi sze si
w po li cyj nych ak tach.

Za tem, je e li kto po szu ku je
wt ków mi o snych, to je w bio -
gra fii Bu chow skie go znaj dzie.
Do wie si rów nie spo ro o ro dzi -
nie pi sa rza, je go dzie ci stwie
we Fran cji oraz doj rze wa niu
do two rze nia. Sta ra si bio graf
rze tel nie przed sta wi twór cz
dro g pro za ika i pi sa rzy czy re -
dak to rów, któ rzy wspie ra li go
w ka rie rze. Przy czym au tor nie
szcz dzi uwag o do sko na ym
wpa so wa niu si Sta chu ry w ist -
nie j cy w Pol sce Lu do wej sys tem
wspar cia dla li te ra tów. Licz ne
spo tka nia au tor skie, kon kur sy li -
te rac kie, sty pen dia twór cze po -
zwa la y pi sa rzo wi na nie skre -
po wa n twór czo i wy jaz dy 
za gra nicz ne. Wa run kiem by a
ak cep ta cja so cja li zmu i nie na ra -
a nie si wa dzy. Wa nie te
kwe stie szcze gól nie wni kli wie
ana li zu je Bu chow ski. Za sta na wia
si nad apo li tycz no ci wier szy
i opo wia da czy po wie ci Ste da.
Wresz cie zg bia wrcz sa kral ne
za in te re so wa nie twór czo ci Sta -
chu ry po je go sa mo bój stwie
i trze ba przy zna, e nie znaj du -
je za da wa la j ce go wy ja nie nia te -
go fe no me nu.

Bio gra fa in te re su j te za gad -
nie nia in ter pre to wa nia y cia
i twór czo ci Sta chu ry. Na wie le
spo so bów roz trz sa kwe stie ter -
mi nu „y cio pi sa nia” wy my lo ne -
go przez Hen ry ka Be re z, nie 
de cy du jc si na osta tecz ne od rzu -
ce nie te go tro pu ja ko fa szy we go.
Wie le miej sca po wi ca Bu chow -
ski na twór cze fa scy na cje pro za -
ika i po ety fi lo zo fi Zen czy na -
uko wy mi prze my le nia mi Bar ba -
ry Czo chral skiej. Jest i miej sce
na ob ja nie nie prze mia ny po ety
w bar da nie zbyt uda nie pie wa j -
ce go wa sne wier sze przy akom -
pa nia men cie gi ta ry. U pod o a
tych es tra do wych po pi sów Sta -
chu ry – we dug bio gra fa – le a -
a ch za ro bie nia wik szych ho -
no ra riów. W po dob ny spo sób
Bu chow ski od br za wia po sta
Ste da, gdy opi su je je go po ke ro we
wy czy ny. Po eta ja ko kar cia ny
ha zar dzi sta po tra fi wy gra i prze -
gra kwo ty prze wy sza j ce je go
mie sicz ne sty pen dium twór cze.
Wszak e czo wie kiem by Sta -
chu ra zo o nym nie tyl ko z nie -
bia skiej mu zy ki i po ezji. 

RY SZARD 
BED NAR CZYK

Zbysz ko Me lo sik: Kul tu ra po -
pu lar na i to sa mo mo dzie y.
W nie wo li wa dzy i wol no ci.
Kra ków 2013.

Globalny
nastolatek

ul tu ra po pu lar na,
cho to wa rzy szy
nam na co dzie

i trak tu je my j jak co oczy -
wi ste go, w rze czy wi sto ci
jest zja wi skiem zo o nym.
Za sa dy ni rz dz ce s
na ty le skom pli ko wa ne
i nie prze wi dy wal ne, e na -
uko wy dys kurs jej po wi -
ca ny sta je si co raz bar -
dziej roz bu do wa ny. To, co
dla prze cit ne go uyt kow ni -
ka po pkul tu ry jest oczy wi -
ste, dla ba da cza kul tu ry jest
za czt kiem roz wa a i re -
flek sji opar tych na licz nych
od wo a niach do in nych my -
li cie li.

Kul tu ra po pu lar na i to sa -
mo mo dzie y Me lo si ka
po dej mu je nie a twe wy zwa -
nie opi sa nia wspó cze sne go
sta nu po pkul tu ry (a ra czej
jed ne go z eta pów roz wo ju
ci gle zmie nia j cej si prze -
cie kul tu ry) w kon tek cie
pró by zde fi nio wa nia, kim
jest obec na mo dzie.

Daw niej ka te go ria mo -
dzie y by a a twa do zde fi -
nio wa nia. Co wi cej, mo -
dzie wy ra nie od ró nia a
si od do ro sych i dzie ci.
Cha rak te ry zo wa j przede
wszyst kim bunt wo bec za -
sta nej kul tu ry i oby cza jo -
wo ci. Po za tym mo dzi lu -
dzie jed no czy li si w gru py
o po dob nych po gl dach.
No si li cha rak te ry stycz ne
stro je, su cha li okre lo nej
mu zy ki, de fi nio wa li sie bie

w opo zy cji do in nych grup.
By li zde fi nio wa ni i kon -
kret ni. 

Obec ni na sto lat ko wie s
bar dziej roz my ci, mniej kon -
kret ni. Nie gru pu j si w ja -
sno okre lo ne sub kul tu ry.
Co wi cej – ni gdy nie prze -
sta j by mo dzie . Jesz cze
pod ko niec XX wie ku zna -
le zie nie pra cy i za o e nie ro -
dzi ny sta no wi o ko niec mo -
do ci, za czy na a si do ro -
so zwi za na z od po wie -
dzial no ci. Te raz to si
zmie nia. Obec ni trzy dzie -
sto lat ko wie, cho utrzy mu -
j ro dzi ny, nie re zy gnu j
z mo dzie czych pa sji. 

Me lo sik zwra ca uwa g
na co raz po pu lar niej sz
w ba da niach kul tu ro wych
ka te go ri „glo bal ne go na -
sto lat ka”. Je go to sa mo
nie jest zwi za na z na ro do -
wo ci, co ra czej z kul tu r
ma so w. Na tym ob sza rze
glo bal ny na sto la tek znaj -
du je po ro zu mie nie z in nym
glo bal nym na sto lat kiem
z od le ge go kul tu ro wo kra -
ju. S w sta nie si „do ga -
da” j zy kiem YouTu be’a,
Fa ce bo oka czy mu zycz nych
sta cji te le wi zyj nych. Ró ni -
ce nie ma j dla nich zna cze -
nia, pod wa run kiem, e nie
do ty cz gu stów. 

To, co po do ba si mo e
w ksi ce Me lo si ka to
umie jt no pyn ne go prze -
cho dze nia od dys kur su na -
uko we go do ana liz ta kich
fe no me nów kul tu ry po pu -
lar nej, jak Hel lo Kit ty,
wcza sy all in c lu si ve czy
przyj mo wa nie za oczy wi -
sto ist nie nia re stau ra cji
szyb kiej ob su gi. Ksi k
po dzie lo no na trzy cz ci.
Pierw sza, do ty czy glo bal -
nych i po pkul tu ro wych prób
zde fi nio wa nia to sa mo ci
mo dzie y w kon tek cie
glo ba li za cji i wszech obec -
no ci kul tu ry po pu lar nej.
W dru giej au tor przed sta wia
naj bar dziej cha rak te ry stycz -
ne przy ka dy prze ja wów
kul tu ry po pu lar nej. Trze cia
cz sku pia si na wol no -
ci i kon tro li ja ko mniej
lub bar dziej sub tel nych spo -
so bach ma ni pu la cji. 

Tom sta no wi do sko na e
kom pen dium wie dzy o naj -
now szej kul tu rze bez osta -
tecz nych de fi ni cji. Zmu sza
do my le nia i gb szej re -
flek sji, a przy tym jest fa scy -
nu j c lek tu r. 

KA TA RZY NA KRZAN

K

Biografia 
z cudnych

manowców
G
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H Z wiel kim za do wo le niem po wi ta em uka za nie si
po la tach prze rwy Za ra nia l skie go. To cza so pi -
smo – jak na pi sa prof. Jan Ma lic ki we wst pie – „ma
na tu r fe nik so w”. Na ro dzi o si w Cie szy nie w ro -
ku 1907, po tem uka zy wa o si z do du gi mi cza sem
prze rwa mi do ro ku 1992. Te raz wra ca, ale pod ty tu -
em Se ria dru ga wy ra nie za zna czo no, e nie b dzie
to tyl ko pro sta kon ty nu acja. W no wej for mu le Za ra -
nie zwi za ne jest z In sty tu tem Ba da Re gio nal nych
Bi blio te ki l skiej i sta wia so bie za cel pre zen ta cj
naj now szych ba da na ukow ców zaj mu j cych si
wo je wódz twem l skim w za kre sie na uk hu ma ni stycz -
nych i spo ecz nych. Jed no cze nie ma by tak e swe -
go ro dza ju fo rum dys ku syj nym dla ca e go ro do wi -
ska na uko we go. W pierw szym nu me rze znaj du je my
hi sto ri pe rio dy ku oraz zwi za nych z nim pla có wek
na uko wych (w tym i tej naj now szej – In sty tu tu
Ba da Re gio nal nych). To po y tecz ne przy po mnie nie.
Jed nak dla mnie oso bi cie naj cie kaw szy by ar ty ku
prof. Ry szar da Kacz mar ka Gór ny lsk na skrzy o -
wa niu pol skiej, nie miec kiej i cze skiej tra dy cji hi sto -
rycz nej. Dzi ki lek tu rze te go tek stu ze tkn em si
z po j ciem „hi sto ria skrzy o wa na”. Kon se kwen cje
przy j cia za sad ta kiej kon cep cji zmie nia j ogld
dzie jów, po zwa la j po sze rzy za kres ba da po przez
roz bu do wa nie kon tek stu wy da rze, pro ce sów i prze -
mian spo ecz nych, po li tycz nych i cy wi li za cyj nych.
Ta kie po dej cie w od nie sie niu do Gór ne go l ska
by o by bar dzo wska za ne, gdy do tych cza so we
opi sy te go re gio nu w Pol sce, Niem czech i Cze -
chach – wcze niej Cze cho so wa cji – s jed no stron -
ne i ste reo ty po we. Au tor za uwa a: „Szo ku j ce jest,
e z per spek ty wy War sza wy, Ber li na i Pra gi dla wia -
do mo ci hi sto rycz nej nie s wa ne tak do kad nie
opi sa ne zja wi ska o cha rak te rze ogól no eu ro pej skim,
prze bie ga j ce ina czej na Gór nym l sku jak: kon fe -
sjo na li za cja w XVI -XVIII wie ku, pre kur sor ska i in -
no wa cyj na ro la in du stria li za cji na Gór nym l sku, ory -
gi nal ny do ro bek ar ty stycz ny (…), hi sto ria y dów.”
Przez to ob raz re gio nu w dal szym ci gu jest bu do wa -
ny w opar ciu o ar cha icz ne ste reo ty py, któ re po wsta -
y w okre sie kon flik tów na ro do wo cio wych na prze -
o mie XIX i XX wie ku. Mo na to zmie ni. Jak? O tym
prof. Kacz ma rek pi sze w za ko cze niu swo je go
ar ty ku u.

Za ra nie l skie. Se ria dru ga. Nr 1 (1/2015), Wyd.
„lsk” Sp. z o.o. Ka to wi ce 2015, s. 108.

Opo wia da nia Sve ra ka re ko men do wa em czy tel ni kom
mie sic te mu, te raz po le cam (ze spo rym opó nie niem,
ale do pie ro w no wo otwar tej ksi gar ni tra fi em na t
ksi k), je go no we l fil mo w, któ ra jest tyl ko jed n
z cz ci se rii li te rac ko -fil mo wej pre zen tu j cej cze -
sk – e uy j ta kie go okre le nia – „kla sy k ga tun ku”.
Na ka d pu bli ka cj ska da si ksi ka oraz pyt ka DVD
ze sfil mo wa n wer sj utwo ru. Bu tel ki zwrot ne to hi sto -
ria eme ry to wa ne go na uczy cie la, któ ry jed nak ma
jesz cze za j cia w szko le, chce bo wiem bar dzo przy bli -
y mo dzie y np. po ezj Vrh lic kie go. Jed nak wkrót -
ce zda je so bie spra w, e to za j cie dzi siaj bez sen sow -
ne, bo zmie ni si wiat a i sa mi ucznio wie nie chc
czy ta, zwasz cza wier szy. Na uczy ciel od cho dzi z za -
wo du i pró bu je by po trzeb ny w in nej dzie dzi nie. Je -
e li kto – jak ja – nie wi dzia fil mu, ra dz za cz
od lek tu ry. Sto su j za wsze ta k ko lej no, bo to zmu -
sza do pra cy wy obra ni. Ina czej czo wie ko wi trud no
si prze bi przez go to w wi zj re y se ra. 

Zde nek Sve rak: Bu tel ki zwrot ne. Li te rac ki sce na -
riusz fil mo wy [Tum. To masz Gra bi ski]. Wyd.
Ago ra SA, War sza wa 2011, s. 116.

Rod kie wicz po cho dzi z ro du, któ ry do Pol ski
przy by z Li twy. Uro dzi si oko o ro ku 1660, co mo -
na wy wnio sko wa z za cho wa nych dat przy j cia przez
nie go wy szych wi ce ka pa skich i uzy ska nia
ba ka lau re atu. By czon kiem za ko nu ka no ni ków re gu -
lar nych od po ku ty, na zy wa nych mar ka mi od kra kow -
skie go ko cio a pw. w. Mar ka. By czo wie kiem wy -
kszta co nym, w swo im za ko nie pe ni wie le wa nych
funk cji, a dzi ki swo jej pra co wi to ci po zo sta wi
po so bie tak e pi sma, w tym ka za nie Co lum ba
ge mens… Te in for ma cje mo na zna le we wst pie
Ja na Ba ro na, któ ry rów nie dzie o kra kow skie go ka -
no ni ka opra co wa. Ksi ka jest praw dzi wym ra ry ta -
sem dla mi o ni ków sie dem na sto wiecz nej pol sz czy -
zny. Trze ba pa mi ta, e uczo no w tam tych cza sach
re to ry ki, ka za nie zo sta o wic na pi sa ne z my l o wy -
go sze niu, std kunsz tow ny j zyk, roz bu do wa ne
zda nia wie lo krot nie zo o ne, sze ro kie uy wa nie po -
rów na, przede wszyst kim za rytm tej pro zy, któ r naj -
le piej si de lek to wa czy ta jc na gos.

Syl we ster Rod kie wicz: Co lum ba ge mens et do -
lens al bo Go  bi ca st ka j ca i bo le j ca Bo le sna Pan -
na Ma ry ja. Wyd. Bi blio te ka l ska, Ka to wi -
ce 2014, s. 90.

Do cze go na da je si gwa ra, dia lekt, et no lekt,
czy – jak chc nie któ rzy – j zyk l ski? Oczy wi cie
do co dzien nej ko mu ni ka cji „mi dzy na mi tu byl ca mi”,
„o spra wia nio” wi ców, ewen tu al nie za pi sy wa nia lu do -
wych pie ni i le gend. Tu si „go do” krót ko i kon kret -
nie. To rzad ko ko ja rzy si z li ry k. A jed nak w po so -
wiu do to mi ku Mo dre ajn far ty Ma ciej Szcza wi ski za -
pew nia do ka te go rycz nie: „l ski j zyk, l ska
gwa ra, l ski et no lekt uwie rzy tel nia w tym cy klu swo -
j mo no wy ra a nia tre ci du cho wych, me ta fi zycz -
nych i g bo kich. Sto imy za tem przed kwe sti po ten -
cja u sa mej mo wy. Jej spraw no ci i eks pre sji. A sa ma
po ezja? Pro sz prze czy ta i zo ba czy, jak bar dzo jest
na swo im miej scu w tej twar dej i szorst kiej prze strze -
ni.” Mu sz si zgo dzi, e da si gwa r wy ra zi mi -
o, t sk no t, prze mi ja nie, „l sk du sz”. Oso bi cie
prze szka dza y mi w lek tu rze tyl ko te li te ry „o” ze znacz -
ka mi, wo l pro sty, fo ne tycz ny, cho mo e nie do ko -
ca wier ny za sa dom wspó cze snych j zy ko znaw ców za -
pis Li go nia. 

Kry stian Ga usz ka: Mo dre ajn far ty. Wyd.
„lsk” Sp. z o.o. Wy daw nic two Na uko we, Ka to wi -
ce 2015, s. 60.

To de biu tanc ki to mik, cho au tor ka pi sze „od po -
nad 30 lat” (w ra dio wej „Trój ce” utwo ry my so wic kiej
na sto lat ki za pre zen to wa no w ro ku 1987). Ksi ecz ka
Sta ny sku pie nia ska da si z dwóch cz ci: sta ny wra -
li wo ci i ogród. OGRÓ DE CZEK. Dzi nad uy wa si
so wa „wra li wo”, kie dy jed nak prze czy ta em wier -
sze za war te w to mie, te za pi sy „sta nów wra li wo ci”
wy da y mi si ca kiem na miej scu. Po et ka pi sze „z na -
tu ry”, „z ob ser wa cji” a jest spo strze gaw cza, dzi ki cze -
mu po wsta j bar dzo su ge styw ne ob ra zy b d ce nie tyl -
ko re je stra cj rze czy wi sto ci, ale te ak tu al nych emo -
cji i na stro jów. ogród, ko ja rz cy si z ra jem, przez
do da nie zdrob nie nia OGRÓ DE CZEK (wer sa li ka mi),
wca le nie sta je si siel ski – pod owo co wy mi drze wa -
mi s gro by psów, ko tów, ka nar ków, w po wie trzu cza -
sem po ja wia si strach. W wier szu 2012 Ja no ta wspo -
mi na: „uro dzi am si w pik nym kra ju/ dzie ci stwo by -
o praw dzi we”, co zo sta je zde rzo ne z kon sta ta cj: „mo -
je dzie ci ju wi dzia y/ cho nie po win ny zy przy kad
z gó ry”. Po ezja bez zu dze, ale do bra.

Gra y na Ja no ta: Sta ny sku pie nia. Wyd. My so wic -
ki Oro dek Kul tu ry, My so wi ce 2015, s. 72.
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I to (ja kie to pro ste!) utwo ry war to cio -

we. wiet nie na pi sa ne, pe ne po my -
sów i ory gi nal ne. Zwy kle po rów nu -
je si je z kwar te ta mi Szo sta ko wi cza,
na le  cy mi do tego sa me go nur tu XX -
-wiecz nej ka me ra li sty ki –  cz cej
ry sy ro man tycz ne (mo nu men ta lizm
for my, tra dy cjo na lizm me lo dy ki i har -
mo ni ki, kon ty nu acja idei kwar te tu ja -
ko dia lo gu czte rech in stru men tów)
i no wo cze sne (y wio o wo ryt mu,
ele men ty gry sty la mi, a w szcze gól no -
ci obec no ry sów iro nii i gro te ski).
Nie wt pli wie mu zy ka Wajn ber ga jest
w pe wien oczy wi sty spo sób ro syj -
ska – szo sta ko wi czow ska, ale tak e
pro ko fie wow ska, je li wzi pod uwa -
g pó n mu zy k Pro ko fie wa, np. je -
go so na ty for te pia no we. Zu pe nie nie
przy po mi na pol skiej, co jest do za -
ska ku j ce, je li zwa y my, e kom po -
zy tor prze szed pe ny kurs na uki
w war szaw skim kon ser wa to rium, le -
d wo co opusz czo nym przez Ka ro la
Szy ma now skie go. 

Na ko niec Dvoák. Tu mie li ar ty ci
mo li wo za pre zen to wa nia pe ni kla -
sycz nych kwar te to wych pro ble mów,
do ty cz cych pro por cji brzmie nia, roz -
pla no wa nia for my oraz kon cep cji wy -
ra zo wej ca o ci. Pój na so wia sk
„szcze ro”, gra wy lew nie, nie szcz -
dzc re to ry ki, czy te trzy ma si nie -
miec kich re gu „we wntrz no ci”, rów -
no wa gi i dy stan su? Na te py ta nia
mu sia so bie da od po wied sam
Dvoák, kie dy pi sa swój utwór, prze -
zna czo ny w pierw szym rz dzie dla wy -
ko naw ców i pu blicz no ci wie de skiej.
Od po wied (dwi ko wa oczy wi cie)
brzmia a: „i to, i tam to”. Bo wiem
w „uczo nych”, do sy po wci gli wych,
jak na Dvoáka splo tach li nii me lo dycz -
nych i skom pli ko wa nych po cho dach
har mo nicz nych „za kl” kom po zy tor
me lan cho lij ne go cze skie go du cha;
oy wia on utwór w tak oczy wi sty
spo sób, e wy star czy na wet bier nie
pod da si bie go wi dwi ków, by go
do strzec. Mo e dla te go in ter pre ta -
cja XI Kwar te tu w wy ko na niu pol sko -
-wie de skie go ze spo u wy da wa a si
na tu ral na i spon ta nicz na, cho cia w rze -
czy wi sto ci kosz to wa a zda je si mu -
zy ków spo ro pra cy. Tu tak e za pre zen -
to wa li si mu zy cy ja ko mi strzo wie
szcze gó ów, od kryw cy „sma ko wi tych”
niu an sów nar ra cji mu zycz nej, fak tu ry
i brzmie nia.

Re ci tal mi strzow ski Apol lon Mu -
sagète Qu ar tet w pe ni za su gi wa
na sw na zw. Mu zy cy wy bra li do je -
go pro gra mu utwo ry rzad kie i trud ne
i do o y li wszel kich sta ra, aby je sta -
ran nie i m drze zin ter pre to wa. By y to
po nad to in ter pre ta cje doj rza e, na pew -
no nie szkol ne, a gdzie nie gdzie oy wio -
ne nie sfor nym po my kiem wir tu ozow -
skiej we rwy.

MAG DA LE NA DZIA DEK

cem Eri cha, saw ne go kom po zy to ra
mu zy ki fil mo wej). Mah ler, Korn gold
i jaw nie po pie ra ny przez ich obu
Schönberg stwo rzy li w Wied niu opi nio -
twór czy trium wi rat, któ ry tak sku tecz -
nie wzi pod swo je skrzy da po zo sta -
ych „ato na li stów” – uczniów
Schönber ga, Ber ga i We ber na, e
w krót kim cza sie ich mu zy ka nie tyl -
ko roz go ci a si w kr gu nie miec ko -
j zycz nym, ale i do tar a pod pol skie,
cze skie i ro syj skie strze chy. Wy ko na -
nie utwo ru przez Apol lon Mu sagète Qu -
ar tet by o zna ko mi te, wy pra co wa ne
w szcze gó ach, im po nu j ce zwasz -
cza je li cho dzi o niu an so wa nie wo lu -
me nu brzmie nia.
wiet nie po ra dzi li so bie tak e wie -

de scy kwar te ci ci z utwo rem Mie czy -
sa wa Wajn ber ga – kom po zy to rem
y dow skie go po cho dze nia wy kszta -
co nym w War sza wie, a dzia a j cym
w ZSRR. Mo da na Wajn ber ga, któ ra
wy bu cha po wy ko na niu ope ry Pa sa -
er ka, na gra niu przez NO SPR je go
sym fo nii oraz opu bli ko wa niu przez
Da nu t Gwiz da lan k bio gra fii kom po -
zy to ra, nie jest je dy nie re zul ta tem ak -
cji pro mo cyj nych, ani te pra co wi te -
go „wy ko pa li sko we go” rze mio sa
upra wia ne go przez nie ma j cych lep -
sze go za j cia mu zy ko lo gów. W prze -
ci wie stwie do wie lo py to wych 
edy cji daw nych (prze wa nie XVIII -
-wiecz nych) utwo rów za le ga j cych
ró ne ar chi wa klasz tor ne, któ re ja ko
nie zdo a y prze bi si do su cha cza,
na gra nia utwo rów Wajn ber ga sta y
si cz ci y we go re per tu aru, gdy s

Wna zwie kwar te tu Apol lon Mu -
sagète kry je si po dwój na alu zja:

do grec kie go Bo ga opie ku na muz
i do ba le tu Stra wi skie go pod tym e ty -
tu em. Obie alu zje traf nie okre la j em -
ploi dzia a j ce go w Wied niu ze spo u,
któ ry two rz czte rej mo dzi mu zy cy
pol skie go po cho dze nia: Pa we Za lej ski,
Bar tosz Za chod, Piotr Szu mie i Piotr
Skwe res. Kwar tet, dzia a j cy od 2006
ro ku, uho no ro wa ny wie lo ma wa ny mi
na gro da mi (z ar ty stycz nych m.in.
pierw sz lo ka t na kon kur sie ARD
w Mo na chium, z dzien ni kar skich – cho -
cia by Pasz por tem „Po li ty ki” przy -
zna nym w 2014 ro ku) ce chu j bo -
wiem dwie rze czy: klu czo wa dla
sty li sty ki kwar te to wej kon cen tra cja
na do sko na o ci wy ko na nia oraz pre dy -
lek cja do wy ko ny wa nia dzie mu zy -
ki XX wie ku. Na pro gram kon cer tu, ja -
ki da Apol lon Mu sagète Qu ar tet
w Ka to wi cach (na za ko cze nie No -
sprow skiej se rii Re ci ta le Mi strzow -
skie, 28 czerw ca) zo y y si dwa wa -
ne utwo ry XX -wiecz ne: Lang sa mer
Satz (wol na cz z nie uko czo ne go
kwar te tu) An to na We ber na, na pi sa -
na w 1905 ro ku, oraz III Kwar tet
smycz ko wy Mie czy sa wa Wajn ber ga
(z 1944 ro ku), a po nad to po zy cja z e -
la zne go re per tu aru ka me ral ne go 
– XI Kwar tet smycz ko wy C -dur An to -
ni na Dvoáka. Znaw cy mu zy ki We ber -
na do pa tru j si w je go mo dzie czym
frag men cie kwar te to wym za po wie dzi
pó niej sze go sty lu kom po zy to ra. Zwy -
kle po szu ku je si ich w sfe rze me lo dy -
ki (li ne aryzm) oraz fak tu ry (rze ko mo
za po wia da j cej ide „ab so lut ne go kon -
tra punk tu”). In nym po my sem na in ter -
pre ta cj ge ne zy te go utwo ru jest przy -
po mnie nie o fa scy na cji mo de go
We ber na Mah le rem. Wy da je mi si, e
ten dru gi trop jest wa ci wy – nie spo -
sób bo wiem nie do strzec w Lang sa mer
Satz la dów cha rak te ry stycz nej Mah le -
row skiej piew no ci i no stal gii oraz
cha rak te ry stycz nej dla te go twór cy
roz rzut no ci w sfe rze po my sów
brzmie nio wych (dia me tral nie prze ciw -
nej od „abs trak cjo ni zmu” doj rza e go
We ber na). „Trop Mah le row ski” jest te
wa ny dla wszyst kich, któ rzy usi u j
zro zu mie, jak to si sta o, e za iste nie -
przy jem na, ob ca, nie ma j ca nic wspól -
ne go z tra dy cyj nym pik nem mu zycz -
nym mu zy ka do de ka fo ni stów nie tyl ko
za ist nia a, ale wprost zro bi a fu ro r w c.
k. Wied niu, do td okre lo nym es te tycz -
nie po przez ar chi tek to nicz ny kicz habs -
bur ski, wy two rzo ny w XIX wie ku kult
tzw. kla sy ków wie de skich i sa lo no wy
walc? Wspo mnia ny trop pro wa dzi wa -
nie do Mah le ra, któ ry, ja ko gów ny dy -
ry gent ope ry ce sar skiej prak tycz nie
rz dzi y ciem mu zycz nym Wied nia
prze o mu stu le ci, przy wy dat nej po mo -
cy wspo ma ga j cych go kry ty ków,
na cze le z re cen zen tem po t nej „Neue
Fre ie Pres se” Ju liu sem Korn gol dem (oj -

Apol lon
Mu sagète
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Dwi ki i ob ra zy 
w Bi blio te ce l skiej

Se zon ogór ko wy? Nie w Bi blio te ce
l skiej! Cho cia w cza sie wa ka cyj nym
mniej szy jest ruch w czy tel niach i wy po -
y czal ni, za wsze co cie ka we go si tu
dzie je. W lip cu fo no gra ficz ne zbio ry
wzbo ga ci y si o ko lek cj po nad 120
przed wo jen nych pyt sze la ko wych, prze -
ka za nych przez wy bit ne go l skie go
ar chi tek ta Je rze go Got t frie da i je go
sio str. W po da ro wa nym zbio rze re pre -
zen to wa ne s zna cz ce przed wo jen ne fir -
my fo no gra ficz ne, za rów no pol skie, jak
i za gra nicz ne, ta kie jak: Gra mo pho ne
Com pa ny, His Ma ster’s Vo ice, Ode on,
Elec tro la, Co lum bia czy Sy re na Re -
cord. Na szcze gól n uwa g za su gu j
naj star sze py ty z na gra nia mi arii ope -
ro wych w wy ko na niu En ri ca Ca ru so, wy -
bit ne go wo skie go pie wa ka, „kró la te -
no rów”. Py ty te wy da ne po mi dzy 1906
a 1920 ro kiem przez nie miec k fi li wy -
twór ni Gra mo pho ne Re cord sta no wi
grat k dla mi o ni ków daw nych na -
gra. S wród nich a trzy nie zwy kle
cen ne, bar dzo rzad kie obec nie na ryn -
ku an ty kwa rycz nym, jed no stron nie to -
czo ne py ty, tzw. ber li ner ki, na któ rych
cie ka dwi ko wa z na gra nym utwo rem
znaj du je si tyl ko po jed nej stro nie
kr ka.

Prze wa a j ca cz prze ka za ne go
zbio ru to py ty wy da ne w la tach
30. XX wie ku z na gra nia mi kom po zy cji
Jo han na Se ba stia na Ba cha, Lu dwi ga
van Beetho ve na, Jo han ne sa Brahm sa
w wy ko na niu wy bit nych so li stów i ze spo -
ów or kie stro wych, m.in. Da wi da Oj stra -
cha, Le opol da Go dow skie go, sym fo ni -
ków ber li skich i fi la del fij skich pod
dy rek cj Her ber ta von Ka ra ja na, Le -
opol da Sto kow skie go czy Ar tu ra To sca -
ni nie go.

Z wy daw nictw pol skich szcze gól nie
cen ne jest na gra nie arii z ope ry „Ma da -
me But ter fly” Gia co ma Puc ci nie go
i pie ni „Gdym ran nym son kiem”
z „Hal ki” Sta ni sa wa Mo niusz ki w wy -
ko na niu wy bit nej pol skiej so pra nist ki
z prze o mu XIX i XX wie ku Ja ni ny Ko -
ro le wicz -Way do wej, wy da ne w 1913
ro ku na py cie war szaw skiej wy twór ni
Sy re na Re cord.

W ka len da rzu wy sta wo wym Bi blio te -
ki rów nie ma j miej sce rze czy wa ne.
Z oka zji Ro ku Wit kie wi czów w ga le rii ho -
lu gów ne go mo na by o ogl da wy sta -
w pre zen tu j c do ko na nia i naj wa niej -
sze po gl dy twór ców, tak e ko men ta rze
i opi nie przy ja ció na te mat ich twór czo -
ci, a tak e fi lo zo fów, pi sa rzy i kry ty ków.

Z ko lei do ko ca wrze nia udo stp nio -
na b dzie wy sta wa prac Ur szu li Broll
i An drze ja Urba no wi cza wspó twór -
ców gru py ar ty stycz nej ST -53. Wy sta wa
ta (jed na z trzech) zwi za na jest z pro -
jek tem za ty tu o wa nym „Ba da nia
nad zwik sze niem kom pe ten cji mo dych
lu dzi z re jo nu l ska do od bio ru sztu ki
naj now szej z kom plek so wym kszta ce -
niem kadr ani ma to rów kul tu ry” re ali zo -
wa nym przez Bi blio te k l sk oraz
In sty tu cj kul tur Ars Ca me ra lis i ASP
w Ka to wi cach. 

WIE SA WA KO NO PEL SKA Je
dn

ym
 z

da
ni

em

 Od 3 do 5 lip ca w ka to wic kim Ki no te atrze
Rial to od by wa si Fe sti wal Afry Ka me ra 2015
pre zen tu j cy naj lep sze fil my war szaw skiej
edy cji Fe sti wa lu Fil mów Afry ka skich Afry Ka -
me ra. 

 Mu zeum l skie od 4 lip ca za pra sza
do ple ne ro we go ki na „Ku nia” na te re nie mu -
zeum, w któ rym mo na ogl da ar cy dzie a
sztu ki fil mo wej, ta kie jak: „Ge ne ra” z 1926
w re. Bu ste ra Ke ato na, „Go wa do wy cie ra nia”
(re. Da vid Lynch, Bil ly El liot (re. Ste phen Dal -
dry  – „Dzi siej sze cza sy” (re. Char les Cha -

plin, 1936. Wspó or ga ni za tor: Sto wa rzy sze nie
Ini cja ty wa 

 W ra mach let niej ofer ty edu ka cyj nej Mu -
zeum l skie pro po nu je za je cia pod czas któ rych
dzie ci do wie dz si jak wy gl da pocz tów ka
z Mu zeum, ja ki mo tyw ma lar ski jest naj wik szym
wy zwa niem. A dla do ro sych wa ka cyj ne ple ne ry
fil mo we z prze my sem w tle. 

 Od po czt ku lip ca na tu ry stów i miesz ka -
ców mia sta w Cen trum In for ma cji Kul tu ral nej
i Tu ry stycz nej w ki nie Baj ka oraz w Cen trum In -
for ma cji Kul tu ral nej i Edu ka cji Re gio nal nej

Pod pa tro na tem „l ska”

For my i struk tu ry na MTG 2015

Pre zen ta cja gra fik pi ciu ar ty stów ze l ska
pt. „For my i struk tu ry”: Rok sa ny Go  biow skiej,
To ma sza J drzej ki, Ol gi Pa ka -la skiej, Sy bil li
Ska u by, Ma cie ja Zda no wi cza b dzie wy sta w
to wa rzy sz c Mi dzy na ro do we go Trien na le
Gra fi ki (MTG) 2015 od by wa j ce mu si w Kra -
ko wie na prze o mie sierp nia i wrze nia. 

Wer ni sa od b dzie si 28 sierp nia w Mi dzy -
na ro do wym Cen trum Kul tu ry, w Kra ko wie. Wy -
sta w mo na ogl da do 13 wrze nia. Part ne -
rem wy sta wy jest KBF Kra kow skie Biu ro
Fe sti wa lo we.

Rok sa na Go  biow ska. W la tach 1989-1994
stu dia na Wy dzia le Gra fi ki ASP w Kra ko wie. Dy -
plom w 1994 ro ku w Pra cow ni Pla ka tu prof. Pio -
tra Kun ce. Dok to rat ze sztu ki w 2013 r. na Wy -
dzia le Gra fi ki i Ma lar stwa ASP wo dzi. Upra wia
gra fi k, fo to gra fi, ma lar stwo. Pra ce eks po no wa -
ne w Pol sce (m.in. Cz sto cho wa, Kiel ce, Kra ków,
Gdy nia, om a, War sza wa) oraz za gra ni c
w Da nii, Niem czech, So wa cji i na W grzech.
Zor ga ni zo wa a 7 wy staw in dy wi du al nych i bra -
a udzia w 24 wy sta wach gru po wych w kra ju
i za gra ni c. Jest ku ra to rem wy staw.

To masz J drzej ko. W la tach 2000-2005 stu -
dio wa w ASP w o dzi, któ r uko czy z wy -
ró nie niem w Pra cow ni Gra fi ki Wy daw ni -
czej prof. S. a bc kie go, Pra cow ni Si to dru ku
prof. A. Smo czy skie go oraz Pra cow ni Ma lar -
stwa prof. R. Hun ge ra. W la tach 2005-2008 r.
asy stent w Pra cow ni Ma lar stwa prof. R. Hun -
ge ra. Sty pen dy sta Mi ni stra Kul tu ry i Dzie dzic -
twa Na ro do we go w 2009 r.  W 2011 r. uzy ska
sto pie na uko wy dok to ra sztu ki na Uni wer sy -
te cie l skim w Ka to wi cach. Obec nie na -
uczy ciel aka de mic ki w Uni wer sy te cie l -
skim oraz w Wy szej Szko le Tech nicz nej
w Ka to wi cach.  Lau re at kil ku na gród i wy ró -
nie w pol skich i mi dzy na ro do wych kon kur -
sach. Zdo by m.in.: Na gro d Rek to ra ASP
w o dzi w XXI Kon kur sie im. W. Strze mi -
skie go (2004); dy plom I stop nia na I Mi dzy -
na ro do wej Wy sta wie Gra fi ki ART -LI NIA;
(2008, Misk, Bia o ru) oraz II Na gro d w Za -
mkni tym Kon kur sie na Pla kat pro mu j -
cy IX Mi dzy na ro do wy Kon kurs Dy ry gen tów
im. Grze go rza Fi tel ber ga (2011, Ka to wi ce).
Mia 20 wy staw in dy wi du al nych i bra udzia
w 90 wy sta wach zbio ro wych w kra ju i za gra -
ni c. W swej twór czo ci kon cen tru je si na roz -
wi ja niu za gad nie zwi za nych z op -ar tem, mi -
ni mal -ar tem i abs trak cj geo me trycz n.

Ol ga Pa ka -la ska. W la tach 1999-2004 stu -
dia na Aka de mii Sztuk Pik nych w Ka to wi cach
za ko czo ne dy plo mem ma gi stra sztu ki z wy ró -
nie niem, zre ali zo wa nym w pra cow ni dru ku wkl -
se go prof. Ja na Szma tlo cha. Dzie wi wy staw in -
dy wi du al nych, udzia w kil ku dzie si ciu wy sta wach
zbio ro wych w kra ju i za gra ni c. Wa niej sze na -
gro dy: 2009 – Na gro da Re gu la mi no wa Mi dzy -

na ro do we go Trien na le Gra fi ki w Kra ko wie, 2015 –
Na gro da Mi dzy na ro do we go Bien na le Gra fi ki
w Gu an lan, Chi ny. Pra ce w zbio rach mu ze al nych
i pry wat nych w kra ju i za gra ni c. Za trud nio na
od 2006 w ma cie rzy stej uczel ni w cha rak te rze na -
uczy cie la aka de mic kie go w Ka te drze Gra fi ki
na Wy dzia le Ar ty stycz nym.

Sy bil la Ska u ba Dy plom gów ny – Wy dzia
Gra fi ki Warsz ta to wej w Pra cow ni Wy pu ko dru -
ku prof. S. Klu ski. Dy plom do dat ko wy w Pra -
cow ni Ma lar stwa prof. J. Ry ka y na Aka de mii
Sztuk Pik nych w Ka to wi cach – 2003. Obec nie
sa mo dziel ny wy ka dow ca i asy stent w Pra cow -
ni Wy pu ko dru ku prof. M. Pa ki  – Wy dzia Gra -
fi ki Warsz ta to wej na Aka de mii Sztuk Pik nych
w Ka to wi cach. Wi ce pre zes Sto wa rzy sze nia
Przy ja ció Ron da Sztu ki. Ko or dy na tor Aka de -
mii Week en do wej na ASP w Ka to wi cach. Czo -
nek Ra dy Wy dzia u Ar ty stycz ne go ASP w Ka -
to wi cach 

Ma ciej Zda no wicz. Twór ca in ter me dial ny,
rów nie teo re tyk i hi sto ryk sztu ki dzia a j cy
na po gra ni czu sztuk wi zu al nych i mu zy ki,
w ob sza rze so und ar tu. In te re su je go za gad nie -
nie ko re spon den cji i in te gra cja sztuk, kwe stia
prze ka dal no ci dwi ku na ob raz, za gad nie nie
per cep cji wzro ko wej, su cho wej, kon wer gen cji
zmy so wej. Jest pra cow ni kiem na uko wo -dy dak -
tycz nym Wy dzia u Sztuk Wi zu al nych ASP
w o dzi, dok to ran tem w In sty tu cie Sztu ki PAN
w War sza wie (na kie run ku Hi sto ria sztu ki)
oraz w In sty tu cie Sztuk Pik nych UJK w Kiel -
cach (na kie run ku Sztu ki pik ne). Pro wa dzi in -
dy wi du al n dzia al no wy sta wien ni cz, jest ku -
ra to rem wy staw i pro jek tów ar ty stycz nych,
pu bli ku je tek sty o cha rak te rze na uko wym i kry -
tycz nym.

Ka to wi ce w obiek ty wie 2015

Pod ha sem „wi tu je my 150 lat” ju po raz
szó sty ka to wic ki ma gi strat wraz ze l skim
okr giem Zwiz ku Pol skich Ar ty stów Fo to gra -
fi ków oga sza kon kurs fo to gra ficz ny „Ka to wi -
ce w Obiek ty wie 2015”. Na gro da mi s: udzia
w wy sta wie, pu bli ka cja na kar tach ka len da rza,
pro fe sjo nal ne warsz ta ty fo to gra ficz ne, a tak -
e ta ble ty mul ti me dial ne i czyt nik do e -bo -
oków.

Pra ce mo na prze sy a do 29 wrze nia. 
Po dob nie jak w ubie gym ro ku spo ród zgo -

szo nych do kon kur su fo to gra fii ko mi sja, ska -
da j ca si z przed sta wi cie li Zwiz ku Pol skich
Ar ty stów Fo to gra fi ków oraz Wy dzia u Pro -
mo cji Urz du Mia sta, za kwa li fi ku je 60 zdj,
a na stp nie wy bie rze z nich 40, któ re ja ko wy -
ró nio ne po ja wi si na gru dnio wej wy sta wie
w na le  cej do Zwiz ku Ga le rii „Ka to wi ce”
i któ re zo sta n opu bli ko wa ne na stro nie www.ka -
to wi ce.eu. Dwa na cie wy bra nych zdj, ja ko na -
gro da gów na, wej dzie w skad ka len da rza
miej skie go na 2016 rok. Ju ro rzy wska  rów -
nie trzy fo to gra fie, któ rych au to rzy otrzy ma -

Master Sponsor SMTG



77

w Zam ku Pia stow skim cze ka j elek tro nicz ne au dio -
prze wod ni ki z tra sa mi opi sa ny mi w trzech wer sjach
j zy ko wych: pol skiej, an giel skiej i nie miec kiej.

 Do 31 sierp nia w sie dzi bie Mu zeum Miej skie go
w Ty chach w Daw nej Mó tow ni mo na ogl da wy -
sta w „Ty chy. Sztu ka w prze strze ni mia sta”.  

 W Ga le rii Sztu ki Wspó cze snej BWA Ka to wi ce
pre zen to wa na jest wy sta wa „Moc ne st pa nie po zie -
mi – wy sta wa gów na pro jek tu Re zer wat”, w któ rej
udzia bio r na st pu j cy ar ty ci: Ali cja Bon cel, Ja kub
Czysz czo, Mag da le na Fran czak, Mi cha Gay er, Ju -
sty na Grusz czyk, Kor nel Jan czy, We ro ni ka Ka -

sprzyk, Mag da le na La zar, Krzysz tof Ma niak, An ge -
li ka Mar kul, Ju sty na M dra la, Gi ze la Mic kie wicz, Ma -
te usz Sa dow ski, Mi cha Sman dek, Mag da le na Star -
ska, Pa we Sze ibel, Mi ko aj Szpa czy ski, Alex Ur so,
Bar tosz Za skór ski. Ku ra tor k wy sta wy jest Mar ta Li -
sok. Wy sta w mo na ogl da do 6 wrze nia br.

 Re gio nal ny Oro dek Kul tu ry w Cz sto cho wie
oraz Zwi zek Pol skich Ar ty stów Fo to gra fi ków Okrg
l ski za pra sza li na pre zen ta cj fo to gra fii „CY BER -
FO TO 2015”.

 Na spek takl „Drze wo” Wie sa wa My liw skie go
w re y se rii Ste fa na Szmid ta, w wy ko na niu Te atru

w Za gro dzie za pra sza o Mu zeum „Gór no l ski Park
Et no gra ficz ny” w Cho rzo wie. 

 W sie dzi bie Ze spo u Pie ni i Ta ca „lsk” im
Sta ni sa wa Ha dy ny od by wa y si warsz ta ty mu zy ki
ba ro ko wej przy go to wa ne wraz z Ar ca dia Mu sic
Aca de my.

 Z oka zji 160-le cia mia sta, na Pla cu Kwia to wym
w Ka to wi cach otwar ta zo sta a wystawa pre zen tu j ca
sta re, ka to wic kie pocz tów ki po cho dz ce w wik szo ci
ze zbio rów Mar ka Wój ci ka. Or ga ni za to rem przed si -
wzi cia jest „Ga ze ta Wy bor cza”, wspó or ga ni za to rem
mia sto Ka to wi ce.

j na gro dy spe cjal ne: ta ble ty mul ti me dial ne
i czyt nik do e -bo oków.

Pod czas gru dnio we go wer ni sa u wr czo na
zo sta nie tak e na gro da do dat ko wa ZPAF. Au -
tor wy bra nych zdj we mie udzia w pro fe sjo -
nal nych warsz ta tach fo to gra ficz nych pro wa dzo -
nych przez Zwi zek. 

Li sta zwy ciz ców kon kur su zo sta nie za -
miesz czo na w grud niu na stro nie www.ka to wi -
ce.eu oraz na a mach in for ma to ra miej skie go
„Na sze Ka to wi ce”. Re gu la min kon kur su wraz
z owiad cze niem jest do stp ny na stro nie
www.ka to wi ce.eu oraz w Cen trum In for ma cji
Tu ry stycz nej przy ul. Ry nek 13. 

Apel Mu zeum Miej skie go W Ty chach

Mu zeum Miej skie w Ty chach po szu ku je
zdj do ku men tu j cych pra ce rol ne na ob sza -
rze: Ty chów, po wia tów: pszczy skie go, mi ko -
ow skie go, bie ru sko -l dzi skie go, po u dnio -
wych dziel nic Ka to wic oraz My so wic.

Po szu ki wa ne s fo to gra fie z sia no ko sów,
niw, wy ko pek i in nych prac rol nych. Mu -
zeum pro si o ich udo stp nie nie na po trze by
wy sta wy „Rok go spo dar ski na zie mi pszczy -
skiej”. Zdj cia mo g by ar chi wal ne i wspó -
cze sne.

Ka de wy po y cze nie po twier dzo ne zo sta nie
do ku men tem spo rz dzo nym w Mu zeum z in for -
ma cj o ter mi nie zwro tu. Mu zeum jest rów nie
za in te re so wa ne przy j ciem fo to gra fii do zbio -
rów wa snych w da rze, a w przy pad ku du ej
war to ci zdj cia – je go za ku pem.

Mu zeum po szu ku je tak e go spo darstw, w któ -
rych mo gli by my wy ko na do ku men ta cj fo to -
gra ficz n wspó cze sne go y cia go spo dar skie go.

Szcze gó o wych in for ma cji udzie la: Agniesz -
ka Szy mu la, Dzia Et no lo gii tel. 32 327 18 20-
22, wew. 24, tel. kom. 500 492 464, e -ma il:
a.szy mu la@mu zeum.ty chy.pl

Wy bo ry i re fe ren da w PRL 
w gli wic kim Mu zeum

Wy sta w „Wy bo ry i re fe ren da w PRL w la -
tach 1946–1989” pro po nu je zwie dzi w Ra dio -
sta cji Mu zeum w Gli wi cach. B dzie do stp na
do 30 wrze nia 2015, 

Au to rem wy sta wy jest dr Se ba stian Li gar ski,
przy wspó pra cy Mar ci na Ozgi i Paw a Mie dzi -
skie go, a or ga ni za to rem IPN Od dzia w Szcze -
ci nie i Mu zeum w Gli wi cach

Eks po zy cja po ka zu je jak prze bie ga y i ja ki
cha rak ter mia y wy bo ry w Pol skiej Rzecz po -
spo li tej Lu do wej. O zmia nie przed wo jen ne go
par la men tu ska da j ce go si z sej mu i se na tu
na jed no izbo wy – sejm – prze s dzi y w czerw -
cu 1946 ro ku wy ni ki sfa szo wa ne go re fe ren -
dum. W cza sach Wa dy sa wa Go mu ki go so -
wa no bez skre le oraz zre zy gno wa no
z taj no ci. Eks po zy cja „Wy bo ry i re fe ren da

w PRL w la -
tach 1946–1989”
uka zu je wy bo ry
w PRL w mo li -
wie sze ro kim
uj ciu – ja ko akt
hi sto rycz no -po li -
tycz ny, ale te
na kre la jc ich
spo ecz ny i kul tu -
ro wy kon tekst.

Do 1980 r.
wszel kie pro te -
sty do ty cz ce
wy bo rów mia y
cha rak ter jed -
nost ko wy i roz -
pro szo ny. By y je dy nie sy gna em nie za do -
wo le nia z wa dzy i ustro ju. Sy gna y po wa -
niej szych zmian po ja wi y si pod czas wy bo -
rów do rad na ro do wych w 1984 r., a szcze gól -
nie po pa dzier ni ko wych wy bo rach do sej mu
w 1985 r.

Wy bo ry z 4 czerw ca 1989 r., cho by y wy -
ni kiem kon trak tu za war te go mi dzy umiar ko -
wa n cz ci obo zu so li dar no cio we go, a wa -
dza mi otwar y no wy etap pol skie go
par la men ta ry zmu.

„l ska Rzecz” w Mu zeum l skim

Po raz 10. Za mek Cie szyn, or ga ni za tor kon -
kur su „l ska Rzecz”, po szu ki wa naj bar dziej
in no wa cyj nych i uy tecz nych pro duk tów,
pro jek tów gra ficz nych i usug wdro o nych
w re gio nie. Lau re aci kon kur su oraz pro jek -
ty, któ re ju ry za kwa li fi ko wa o do pre zen ta -
cji, b dzie mo na zo ba czy na wy sta wie,
gosz cz cej w Mu zeum l skim ju od
1 sierp nia.

Na gro dzo ne re ali za cje do ty cz wie lu dzie dzin
y cia, a ich wspól nym mia now ni kiem jest do -
bry di zajn, czy li za awan so wa ny tech no lo gicz -
nie, od po wia da j cy na re al ne wy zwa nia, za pro -
jek to wa ny przede wszyst kim z my l
o uyt kow ni kach. Wród lau re atów s do -
wiad cze ni pro du cen ci i mo de fir my, zna ne in -
sty tu cje kul tu ry, ale i mniej sze orod ki. Kon kurs
„l ska Rzecz” b dc sym bo lem do brej ja ko -
ci, ko lej ny raz uka zu je co raz bar dziej no wo cze -
sne ob li cze re gio nu, udo wad nia jc, e de sign
przy no si ko rzy ci za rów no fir mom, jak i miesz -
ka com l ska. 

Spo ród za pre zen to wa nych obiek tów zo ba -
czy my m.in. ter mi nal par kin go wy Mul tic,
czy li zwy ciz c kon kur su w ka te go rii: Pro -
dukt. W ka te go rii Gra fi ka uyt ko wa zwy ci -
ski pro jekt to sys tem in for ma cji wi zu al nej dla
bu dyn ku Na ro do wej Or kie stry Sym fo nicz nej
Pol skie go Ra dia w Ka to wi cach. Pro jekt wska -
zu je na mo de lo -
w wspó pra c
pro jek tan ta z ar -
chi tek tem. W ka -
te go rii Usu ga
wy ró nio no pro -
jekt ak ty wi zu j cy
spo ecz no, in -
spi ro wa ny sztu -
k lu do w Di zajn
ze sznur ka. 

In ne pro duk ty
i pro jek ty, któ re
zo sta y wy ró -
nio ne na gro da mi
spe cjal ny mi, to

m.in. ko lek cja me bli wy ko rzy stu j ca tech no -
lo gi gi tej sklej ki, trze wi ki ochron ne „Starr
up” z za sto so wa niem no wych tech no lo gii
i ma te ria ów uwzgld nia j cych jed no cze nie
prze pi sy BHP, oraz no mi no wa ne do na gro dy
m.in. ha mak tu ry stycz ny, kurt ka pu cho wa
dla dzie ci, kloc ki „Gór nik i in ni”. No mi na cj
uzy ska rów nie no wy lo go typ Mu zeum l -
skie go, na wi zu j cy do ar chi tek tu ry je go no -
wej sie dzi by oraz do po przed nich zna ków gra -
ficz nych tej in sty tu cji. 

Eks po zy cja jest spo so bem ca o cio we go
uka za nia di zaj nu wraz z ich wdro e nia mi, ja kie
mia y miej sce w ostat nim ro ku w wo je wódz twie
l skim.

Zmar wy bit ny ar chi tekt 
Hen ryk Busz ko (1924-2015)

Hen ryk B. Busz ko uro dzi si 3 wrze -
nia 1924 r. we Lwo wie. W la tach 1949-1958
pra co wa w biu rze ar chi tek to nicz nym Mia sto -
pro jekt Ka to wi ce we wspó pra cy z wy bit ny mi
ar chi tek ta mi Alek san drem Fran t i Je rzym
Got t frie dem. Od 1958 r. wspó pro wa dzi z Fran -
t Pra cow ni Pro jek tów Bu dow nic twa Ogól ne -
go (PPBO) w Ka to wi cach.

W Ka to wi cach obaj ar chi tek ci pro jek to wa -
li osie dla Ty sic le cia (z Ma ria nem Dzie wo -
skim i Ta de uszem Szew czy kiem) oraz Ro -
dzie skie go, któ rych bu dyn ki miesz ka -
cy re gio nu okre la j ja ko „ku ku ry dze”
i „gwiaz dy”.

Do in nych naj bar dziej zna nych pro jek tów
Busz ki i Fran ty na le : gmach Okr go wej Ra -
dy Zwiz ków Za wo do wych w Ka to wi cach
i Te atr Zie mi Ryb nic kiej (oba ra zem z Got t frie -
dem), ko ció Pod wy sze nia Krzy a wi te go
przy osie dlu Ty sic le cia (z Li di Ba ron), Pa ac
lu bów w Cho rzo wie, sa na to rium w Szczaw -
ni cy czy prze zna czo ne dla 3,5 tys. ku ra cju szy
uzdro wi sko Ustro -Za wo dzie, w skad któ re go
wcho dz m.in. do my wcza so we w kszta cie pi -
ra mid, tak te na zy wa ne od mo men tu ich po -
wsta nia.

Busz ko wy ka da rów nie na Po li tech ni ce l -
skiej. By pre ze sem za rz du gów ne go Sto wa -
rzy sze nia Ar chi -
tek tów Pol skich.
Przy czy ni si
m.in. do usta no -
wie nia Ho no ro -
wej Na gro dy
SARP. W mar cu
br. w ka to wic kiej
Ga le rii Ar chi tek -
tu ry SARP pre -
zen to wa na by a
wy sta wa po wi -
co na je go twór -
czo ci (w ra mach
cy klu Twór cy
l skiej Ar chi tek -
tu ry).

Hen ryk Busz ko zmar  31 lip ca. Na bo e stwo
a ob ne od by o si 5 sierp nia w Ka to wi cach -
Bry no wie, a po grzeb dzie pó niej – w Za ko -
pa nem.

Zmar y Hen ryk Busz ko wie lo krot nie by go -
ciem re dak cyj nych de bat „l ska” o ar chi tek -
tu rze i sztu ce kra jo bra zu mia sta, a tak e za bie -
ra glos na te te ma ty na a mach na sze go
mie sicz ni ka. W naj bli szym wy da niu „l ska”
przy po mni my po sta i do ko na nia te go wy bit -
ne go bu dow ni cze go no wo cze snych Ka to wic
i l ska.
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Ma lo wa nie od de chem
Z za oce anicz nych wo ja y wró ci a na du -

szy urlop do Pol ski Agniesz ka No wi ska, któ -
ra wio sn 2015 r. wy sta wia a z po wo dze niem
swe pra ce w pry wat nych ga le riach Lu izja ny
na za pro sze nie tam tej szych mar szan dów. Ar -
tyst ka na co dzie miesz ka w Lu izja nie, na Flo -
ry dzie lub w No wym Jor ku i w ostat nich la tach
bra a udzia w wie lu eks po zy cjach w USA i Ko -
lum bii. 6 sierp nia od by si jej wer ni sa w Ga -
le rii Biel skiej BWA. 

Ma lar ka jest bielsz czan k, ab sol went k
kla sy wy sta wien nic twa biel skie go „Pla sty ka”.
Po uko cze niu ASP w Kra ko wie w 1998 r. dzia -
a a we Fran cji i Hisz pa nii. Jej pro jekt dy plo -
mo wy „Po dró do wn trza Zie mi” na pod sta -
wie ksi ki Ju liu sza Ver ne’a za pre zen to wa no
na wy sta wie „Eu ro pe an Way of Li fe” w Ga -
le rii Car ro usel w 2001 r. w pa ry skim Luw rze.
W 2002 r. otrzy ma a sty pen dium na uko we Mi -
ni ster stwa Kul tu ry i Sztu ki w Ma dry cie. Dok -
to rat ar ty stycz ny zwi za ny ze sztu k Ty be tu
obro ni a z wy ró nie niem w ASP w Wa len cji
(2006). 

Pod wpy wem hisz pa skie go so ca i eks -
plo zji ko lo rów zmie ni a punkt wi dze nia na ma -
lar stwo. Od td „o wi wia to”, aby móc nim
od dy cha nie tyl ko w y ciu, ale i w sztu ce. In -
spi ru je si gów nie przy ro d, wic cz sto
po dró u je, ostat nio po kra jach tro pi ku. Twier -
dzi, e mu sia a wy je cha z Pol ski, e by od kry,
i to, co w niej tkwi, jest ko lo ro we. Do td two -
rzy a ra czej po nu re, mo no chro ma tycz ne,
oszczd ne kom po zy cje. Wie le z nich po wsta -
o zresz t pod wpy wem lu mi na rzy mrocz nej
eu ro pej skiej li te ra tu ry – Fran za Kaf ki czy Teo -
do ra Do sto jew skie go. Uwa a, e za wsze by -
a ener ge tycz nym czo wie kiem, ale do pie ro
w Hisz pa nii za cz a do wiad cza nie skr po -
wa ne go uj cia jej so necz nej ener gii w ma lar -
stwie. Po wia da, e pod tym wpy wem za cz -
a uy wa ja snych i moc nych ko lo rów. Nie ma -
lu je obec nie pdz lem, lecz wo d i od de chem.
Wy dmu chu je czst ki far by i for mu je na pasz -
czy nie la gu ny sta lak ty tów bd na da je pra -
cy in ny za mie rzo ny ksztat. Po trzech la tach
sp dzo nych w ASP w Wa len cji na uczy a si
kon tro lo wa ten spo sób two rze nia. „Ma lo wa -
nie od de chem” ma dla Agniesz ki No wi skiej
tak e wy miar te ra peu tycz ny. Wzmac nia bo -
wiem swój od dech, nad w tlo ny w dzie ci stwie
przez gru li c, któ ra znisz czy a jej pu ca. 

Zda niem Agniesz ki No wi skiej ta kie ma lar -
stwo ma in n ener gi i cha rak ter, ni wcze niej
szki co wa ne czy za pro jek to wa ne pra ce. W ten
spo sób po wsta je to, na któ rym cza sa mi po -
prze sta je. Z ta kich dzie ema nu je wie lo barw -
na so necz na ener gia, któ ra da je naj wi cej ra -
do ci. A. No wi sk w pew nej mie rze mo na
uwa a za ko lo ryst k, ale pierw szo rzd ne
zna cze nie ko lo ru w ma lar skiej kom po zy cji nie
osa bia w jej pót nach zna cze nia li nii, a przede
wszyst kim for my. W in nym ro dza ju prac erup -
cj barw uzu pe nia bo wiem o ulu bio ne mo ty -
wy an tro po mor ficz ne, zwie rz ce czy kul tu ro -
we, z któ rych czer pie od po nad 20 lat. W ten
spo sób po wsta j jej ko la e i in ne for my tech -
ni ki mie sza nej. Ema nu je z nich fan ta stycz ny
ob raz wia ta z od wiecz ny mi, na tu ral ny mi
cy kla mi y cia i mier ci. Ar tyst ka po wia da, e
jej pra ce ro dz si sa mo ist nie, w czym przy -
po mi na twór ców Da le kie go Wscho du, wy znaw -
ców bud dy zmu. W fi lo zo fii ma lar stwa biel ska
ar tyst ka kie ru je si m.in. so wa mi Jo ana Mi -
ró, dla któ re go nie ist nie j for my abs trak cyj -
ne, gdy ka da co sym bo li zu je, a ka dy
ksztat czy ko lor po cho dzi z ele men tu rze czy -
wi sto ci. Po j cia ta kie jak „czy sta for ma” lub
„czy sty ko lor” nic nie zna cz. Wa niej szy
od dzie a jest efekt, ja ki ono wy wo u je. Sztu -
ka mo e umrze, ob raz mo e ulec znisz cze niu.
Istot ne jest ziar no, któ re zo sta o za sia ne.
Agniesz ka No wi ska za sia a ju wie le wie lo -
barw nych, ra do snych, kie ku j cych w czo wie -
ku do brych zia ren. 

JAN PI CHE TA

 Pio sen ka rze Biel skiej Piw ni cy Ar ty stycz nej
wy st pi li 13 lip ca w klu bie Kli mat z kon cer tem
na uro dzi ny Ma rii Ko terb skiej pn. „Mod szy je -
ste o wie le lat”. 

 23 lip ca w klu bo ka wiar ni Aqu arium w Ga -
le rii Biel skiej BWA kon cer to wa ze spó trzech
biel skich mu zy ków o pro wi zo rycz nej na zwie
„Szew czu ga/Ko ko szew ski/Brosz cza kow ski”. 

 W lip cu w klu bo ka wiar ni Aqu arium po -
wsta y dwa mu ra le wy ko na ne przez Pra cow ni
Pan Bon Ton oraz Be at Owcza rek. 

 W Ga le rii Fo to gra fii B&B w lip cu wy sta -
wia no plon IX Ogól no pol skie go Bien na le Fo to -
gra fii „Ko cha Czo wie ka”. 

 W lip cu i sierp niu w Ga le rii PPP w Biel sku -
-Bia ej wy sta wia swe pra ce lau re at ka na gro dy
ZPAP III Biel skie go Fe sti wa lu Sztuk Wi zu al nych
Jo an na o chow ska. 

 „Po wa nie Nie po wa ny” to ty tu lip co wej
wy sta wy ry sun ków Bro ni sa wa Li ber dy z Za ol -
zia w Ksi ni cy Be skidz kiej. 

 Od 3 do 6 lip ca Wy szo bram ski Chór Ka -
me ral ny Pa ra fii Ewan ge lic ko -Au gs bur skiej
w Cie szy nie pod dyr. Pio tra Si ko ry ba wi
na Schwa ba cher Mu sik ta ge w Niem czech. 

 Od 29 lip ca do 24 sierp nia po trwa w Cie -
szy nie XXV Let nia Szko a J zy ka i Kul tu ry Pol -
skiej or ga ni zo wa na przez tam tej szy U. 

Lu do wo w sa lo nie

24 lip ca w Ga le rii Biel skiej BWA otwar to wy -
sta w pn. „Dwa wia ty”. Jej bo ha te ra mi s Jó -
zef Hul ka z  ka wi cy i An to ni To bo ro wicz
z Wo li Li ber tow skiej – twór cy, któ rych ko rze -
nie si ga j sztu ki lu do wej, ale do ko na nia wska -
zu j, e nie mo na ich ko ja rzy tyl ko z ar ty sta -
mi dnia siód me go. Jak twier dzi ku ra tor eks po -
zy cji Zbi gniew Mi cher dzi ski z Re gio nal ne go
Orod ka Kul tu ry w Biel sku -Bia ej, ich wia ty
s bar dzo ró ne, cho cia uka zu j to sa mo – wi -
ze run ki Je zu sa, Mat ki Bo skiej, anio ów i wi -
tych oraz mu zy kan tów lu do wych i zwie rz ta do -
mo we... W rze bie i ma lar stwie J. Hul ki do mi -
nu je te ma ty ka sa kral na. Jest jed nym z ostat nich
przed sta wi cie li au ten tycz nej sztu ki lu do wej
w Be ski dach.

Zda niem Z. Mi cher dzi skie go An to ni To bo ro -
wicz ko rzy sta z do rob ku tra dy cyj nej sztu ki lu do -
wej w spo sób twór czy. Rze bi ba nio we wi ze run -
ki zwie rzt i ro lin. Ar ty sta pra cu je gów nie
w drew nie, cht nie w cza do swo ich kom po zy -
cji ele men ty skó rza ne i wi kli no we. Je go dzie a za -
chwy ca j ma je sta tem i po wci gli wo ci. Eks po -
zy cja po trwa do 30 sierp nia br.

Zmar le gen dar ny fo to gra fik

30 lip ca 2015 r. w Biel sku -Bia ej zmar Ma rian
Ko im (ur. 8 sierp nia 1931 r. w Bie la nach k. Kt).
By ab sol wen tem pierw sze go rocz ni ka, któ ry

w 1952 r. uko czy Pa stwo we Li ceum Tech nik
Pla stycz nych w Biel sku -Bia ej. Biel ski „Pla styk”
ukszta to wa wie le po ko le be skidz kich twór ców.
Ma rian Ko im by wspa nia ym ga w dzia rzem i po -
tra fi barw nie opo wia da o szkol nych la tach.
Pierw szy dy rek tor, hi sto ryk sztu ki Sta ni saw
Oczko zgro ma dzi tam sa me le gen dy ar ty stycz ne.
Rze by uczy Edward Pi wo war ski (oj ciec Ra do -
sa wa), o któ rym po eta, po lo ni sta i ani ma tor tu ry -
sty ki Zyg munt Lu ber to wicz na pi sa frasz k: Mistrz
Pi wo war z ó tej gli ny/ rze bi ba by jak pie rzy ny.
Ry su nek i ma lar stwo pro wa dzi Je rzy Zit zman, a li -
ter nic two Sta ni saw Szpi ne ter. Rze b w ka mie niu
i tech no lo gi wy ka da An to ni Bi ka, rze by i ma -
te ria o znaw stwa uczy rów nie Fran ci szek Suk na -
row ski. pie wu na ucza Wa dy saw Ko terb ski, oj -
ciec Ma rii. Wu efi st by Adam Bu kie ty ski, m
syn nej pie wacz ki Po li Bu kie ty skiej. Przy spo so -
bie niem woj sko wym zaj mo wa si le gen dar ny
par ty zant, do wód ca „So sie nek” Jan Waw rzy czek.
Re cy ta cje do spek ta kli w Te atrze Pol skim przy go -
to wy wa a wiet na ak tor ka Ma ria Ma lic ka... Grun -
tow na edu ka cja kul tu ral na, któ r Ma rian Ko im
otrzy ma w „Pla sty ku”, za wa y a na je go lo sach.
Sam sta si ju pod ko niec mi nio ne go wie ku y -
w le gen d be skidz kiej fo to gra fii i fil mu. Je go film
pt. „Ro man za lu dzi ka” otrzy ma m.in. I na gro d
w ka te go rii fil mu ani mo wa ne go i na gro d za re y -
se ri na XII OKFA (Lu blin 1964) oraz I na gro d
na Mi dzy na ro do wym Fe sti wa lu Fil mów Ani -
mo wa nych „Ama trick” w Li di cach (1981). Ma rian
Ko im by przez wie le lat je dy nym w Be ski dach in -
struk to rem fil mu i fo to gra fii z ka te go ri „S”; pra -
co wa w pla ców kach kul tu ry, wy ka da, wspó two -
rzy ama tor ski ruch fil mo wy, m.in. AKF Biel sko,
AKF Che mik w Owi ci miu, DKF Ko gu cik
w Biel sku -Bia ej. Wy cho wa kil ka po ko le ama -
to rów fil mu i fo to gra fii. Wspó pra co wa tak e z na -
szym mie sicz ni kiem. W 2012 ro ku otrzy ma
br zo wy me dal Za su o ny Kul tu rze Glo ria Ar tis.
B dzie go bar dzo bra ko wa o.

Po cz tek epo ki

„Se ce sja – po cz tek no wej epo ki” to ty tu wy -
sta wy w Mu zeum l ska Cie szy skie go, któ ra po -
trwa od 18 czerw ca do 27 wrze nia. Se ce sja prze -
ja wi a si w rze mio le ar ty stycz nym, ar chi tek tu rze,
ar chi tek tu rze wntrz, rze bie i gra fi ce. Jak twier -
dzi dyr. cie szy skiej pla ców ki Ma rian Dem bi niok,
na eks po zy cj ska da j si re kwi zy ty gów nie
z pry wat nej ko lek cji – wy so kiej kla sy cze skie i fran -
cu skie szko ar ty stycz ne, nie miec kie i au striac kie
wy ro by me ta lo we, a tak e eks klu zyw ne wy ro by
z drew na pa li san dro we go z mo si n in kru sta cj.
Or ga ni za to rzy wy sta wy przy po mi na j, e zna ko -
mi te wy ro by rze miel ni cze, rów nie w po sta ci
przed mio tów co dzien ne go uyt ku, ich pik no
i szla chet ny ma te ria mia y na po wrót przy bli -
yXIX -wiecz ne mu in du strial ne mu spo e cze stwu
przy ro d.

An to ni To bo ro wicz na wy sta wie „Dwa wia ty”

Ma rian Ko im

Jó zef Hul ka (z pra wej) i ku ra tor Zbi gniew Mi cher -
dzi ski pod czas wer ni sa u „Dwa wia ty” 24 lip ca br.
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 Za gra li: Ca fe 29 – An na An drze jew ska, Ju -
sty na Kró lak; OPK „Gau de Ma ter” – Bre ak ma -
szy na; plac Bie ga skie go – Yves; ca fe Belg – Bobb
The Uni corn.

 Spo tka nia li te rac kie: w Od wa chu – An drzej
Zie mia ski, An na Jan ko, An na Ka toch; Ca fe
Belg – Alek san der Wier ny.

 Na za ko cze nie se zo nu ar ty stycz ne go Fil -
har mo nia Cz sto chow ska pod dy rek cj Ada ma
Kloc ka przy go to wa a utwo ry Gu sta wa Mah le ra.

 W czerw cu w Te atrze from Po land od by -
wa si II Pe ron Cz sto cho wa – by y mu ra le, ma -
lar stwo, fo to gra fia kon cer to wa, in sta la cje, kon -
cer ty.

 5 lip ca Miej ski Dom Kul tu ry oraz Re gio -
nal ny Oro dek Kul tu ry przy go to wa y Et no -
stra d 2015.

 3-5 lip ca od by wa si w Ze spo le Szkó Tech -
nicz nych kon went mi o ni ków fan ta sty ki, man -
gi i ani me Me da li kon.

Ha ka. Ko lej na od so na

Od mar ca w Cz sto cho wie z oka zji 80-le -
cia uro dzin Ha li ny Po wia tow skiej trwa pro -
jekt Ha ka. Po wia tow ska in art. 19 czerw ca
w Re gio nal nym Orod ku Kul tu ry Cz sto -
chow ski Te atr Ta ca Wo dzi mie rza Ku cy ra -
zem z Te atrem Try bik, dzia a j cym przy Po -
li tech ni ce Cz sto chow skiej pod kie run kiem
Ma ria na Flor ka, przy go to wa li opo wie bio -
gra ficz n o Ha li nie Po wia tow skiej oraz wie -
czór jej po ezji. Kru cha i fi li gra no wa ak tor ka
wcie li a si po et k z po wia to we go wów czas
mia sta, zma ga j c si z cho ro b i nie ustan nie
oto czo n przez m czyzn.

Przez ciem ny tu nel wcho dzi li my nie mal
po omac ku do sa li ROK, co od wa niej si
prze miesz cza li si w gb sa li, opusz cza jc bez -
piecz ne miej sce przy drzwiach. Do pie ro
po chwi li w le dach go ni ków i bla sku wiec
usta wio nych na for te pia nie (akom pa nio wa An -
drzej Mod kow ski) mo na by o do strzec czte -
ry po sta cie, sta j ce na mi ni sce nach w czte rech
ro gach. To by a praw dzi wa po ezja ta -
ca – dziew czy ny, wy do by wa ne z mro ku przez
ko lo ro we wia to, ta czy y w rytm mu zy ki oraz
po ezji. Wi do wi sko prze pe nio ne emo cja mi
mo dych wy ko naw ców i zgro ma dzo nych wi -
dzów, ko rzy sta o z roz ma itych form te atral -
nych, w tym rów nie z te atr cie ni.

W fi na le Ha k wy pro wa dzi z sa li nie wi do -
my. Nie by to jed nak Ire ne usz Mo raw ski, ad re -
sat au to bio gra ficz nej Opo wie ci dla przy ja cie -
la, ale prze wod nik, któ ry znie kszta co nym
go sem za ch ca j do przej cia na dru g stro n…

Ma y ju bi le usz Fryt ki

Ju po raz pi ty w po o wie czerw ca (19–20)
na ul. J. Pi sud skie go, tu za Dwor cem PKP,
od by si Fe sti wal Kul tu ry Al ter na tyw nej
Fryt ka OFF, a pro gram wy pe ni y pro jek ty mu -
zycz ne, te atral ne, pla stycz ne i fil mo we. Jak
prze ko nu je gów ny or ga ni za tor, Urzd Mia sta
Cz sto cho wy, za o e niem spo tka nia jest two -
rze nie in ter dy scy pli nar nej prze strze ni dla roz -
ma itych dzia a mo dych twór ców po szu ku -
j cych i wci cze ka j cych na pro mo cj; to
tak e oka zja do po zy ska nia no wych od bior ców
w prze strze ni miej skiej.

Od 2011 r. na sce nie wy st pi o pra wie 500
ar ty stów, m.in. Lao Che, Me la Ko te luk Brod -
ka czy Ma ria Pe szek oraz wie lu go ci za gra nicz -
nych. W tym ro ku gwiaz d by Ar tur Ro jek, ale
na sce nie po ja wi li si te ar ty ci z pro jek tu No -
we Sy tu acje (Ty mon Ty ma ski wraz z ze spo -
em Re pu bli ka wspo mnie nie o Grze go rzu Cie -
chow skim), Fisz Ema de Two rzy wo, Iza Lach,
Mu chy, Co als, The Dum plings; Ran gle klods
z Da nii oraz Ra dios in Mo tion (z Cz sto cho wy).
Nie za bra ko pro po zy cji dla te atro ma nów:
wi to ku cha rza Te atru Ni co li, Sa ga Te atru Te -

-O -Ka Pro jek t3, Gra al Sce ny Ka lej do skop
i Pie Bu ga jów Te atru Ava tar.

Im pre za mi to wa rzy sz cy mi by y warsz ta -
ty pie wu pe for ma tyw ne go (w CPM -ie),
warsz ta ty fil mo we or ga ni zo wa ne przez Mul -
ti me dia OFF czy kon te ner Red Bul la z mu zy -
k dj -ów. Oczy wi cie, jed n z gów nych
atrak cji by a te Wiel ka Pa ra da Fryt ko wa
prze miesz cza j ca si w rytm bb nów ze spo -
u L’Ombe li co del Mon do oraz owie tla na
przez Sto wa rzy sze nie CZ -Art. W po cho dzie
mo na by o zo ba czy pa pie ro we go wy Ka li -
ny J dru sik, Mu ka Stasz czy ka, a tak e Lwa
i Kru ka z her bu mia sta.

Mo da na mi dzy woj nie

Naj pierw na po czt ku lip ca przy Ca fe&Re -
stau rant Do bry Rok przy go to wa no kon cert Pio -
sen ki pol skie go 20-le cia mi dzy wo jen ne go,
a dzie si dni pó niej ju po raz dru gi na pla -
cu Bie ga skie go od by si Fe sti wal Re tro.
W tym ro ku de dy ko wa ny by Hen ry ko wi
War so wi, któ re go pio sen ki brzmia y ze sce ny,
a na ekra nie wy wie tla no frag men ty fil mów
z je go mu zy k, m.in. Pi tro wy ej (1937) w re -
y se rii Le ona Try sta na.

Pu blicz no ba wi li cz sto chow ski ze spó
Ma ka bun da oraz za pro sze ni go cie – Jan No -
wic ki, Cze saw Mo zil (ja ko Szte fan Wons),
Kry sty na Tkacz, Ma ri ka, Ma riusz Kil jan,
Adam o niew ski z sy nem An to siem, tru pa
dwor sko -po dwó rzo wa Pom pa Dur, War szaw -
ski Com bo Ta necz ne pod kie run kiem Jan ka
My nar skie go, Ifie Ude, Ju sty na Kry siak oraz
ak to rzy wro caw skie go te atru Ca pi tol. Wy pie -
wa no ta kie prze bo je, jak: Na pierw szy znak,
Tyl ko we Lwo wie, Se xap pe al, Mi o Ci
wszyst ko wy ba czy. Kon cert pro wa dzi li Woj -
ciech Ko wal ski oraz Jan No wic ki.

W kli mat cza sów mi dzy woj nia wpro wa -
dza y gru py re kon struk cyj ne, by tak e jar mark
sta ro ci, po kaz za byt ko wych sa mo cho dów
oraz wie le in nych atrak cji (mo na by o so bie
np. zro bi zdj cie w boa z piór al bo daw nym
na kry ciu go wy); w klu bie To ri ALE ganc KA
KA PE LA ani mo wa a za ba w.

Po e gna nie znaw czy ni ja sno gór skich
za byt ków

4 lip ca zmar a w wie ku 85 lat pro fe sor Zo -
fia Ro za now, hi sto ryk sztu ki, ba dacz ka dzie -
jów sztu ki ja sno gór skiej, spe cja list ka od ana -
li zy r ko pi su. Do Cz sto cho wy przy je cha a
wraz z ro dzi n z Po le sia tu po II woj nie wia -
to wej. Std wy je cha a do Kra ko wa na stu dia
(hi sto ria sztu ki), a na stp nie do War sza wy
(do pra cy w Bi blio te ce Na ro do wej w dzia le
zbio rów spe cjal nych, a na stp nie w In sty tu cie
Sztu ki Pol skiej Aka de mii Na uk). Wró ci a
do mia sta w 1968 r. na pro b kar dy na a Ste -
fa na Wy szy skie go, by zin wen ta ry zo wa
zbio ry ja sno gór skie. Zresz t ju pierw sza
pra ca dy plo mo wa do ty czy a go tyc kiej ar chi -
tek tu ry klasz to ru. Ba dacz ka po wró ci a do Cz -
sto cho wy na eme ry tu rze w 1991 ro ku; na dal
pro wa dzi a ba da nia, a od 2006 r. na gry wa a dla
Ra dia Ja sna Gó ra au dy cje z cy klu Ta jem ni ce
wi tej twier dzy.

Miesz ka cy mia sta po e gna li j 8 lip ca,
w Ba zy li ce Ja sno gór skiej od pra wio no msz
wi t, a po grzeb od by si na cmen ta rzu 
Ku le.
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Mie sic
cz sto chow skich ar ty stów
Miej ska Ga le ria Sztu ki na prze o mie

czerw ca i lip ca przy go to wa a wy sta wy ar ty -
stów -cz sto cho wian, ró ni cych si za in te -
re so wa nia mi, pre fe ro wa n tech ni k oraz
do wiad cze niem za wo do wym. Dwo je z nich:
Kry sty na Szwaj kow ska (dy plom z gra fi ki
ar ty stycz nej u prof. Ry szar da Osad cze go
w WSP w Cz sto cho wie) i To masz Man
(pra cow nik MGS), to ar ty ci zna ni i roz po -
zna wal ni, ak tyw ni w ro do wi sku, trze -
cia – Aga ta Mar cin kow ska, to stu dent ka Mi -
dzy wy dzia o wych Stu diów Dok to ranc kich
w Ka te drze Ce ra mi ki Aka de mii Sztuk Pik -
nych we Wro ca wiu oraz sty pen dyst ka Pre -
zy den ta Mia sta Cz sto cho wy.

Krok pierw szy – Sa la l ska – gra fi ki
Kry sty ny Szwaj kow skiej z naj now sze go cy klu
„Struk tu ry y cia”, po wsta j ce go od 2013 r.
Pra ce od dzia u j na od bior c bar w, kszta -
tem oraz spo so bem za pe nia nia pasz czy zny,
to mo ty wy przy ro dy oraz za p tlo ne ci gi
sów, któ re jed no ra zo wy ko mu ni kat skie ro wa -
ny do ty (np. „Wsu chaj si w swo je we wntrz -
ne od go sy”) al bo oso bi ste wy zna nie (np. „To
nie mo ja wi na, e za wsze chcia am ry so wa
jak nikt in ny i by tyl ko so b”) prze kszta ca -
j w struk tu r bu du j c jed nost ko w bio gra -
fi. Na wy sta wie po ja wi y si rów nie tak kie -
dy cha rak te ry stycz ne dla Szwaj kow skiej
mo ty wy amo ni tów, np. w „Ju raj skim sple enie”.

Krok dru gi – Sa la Po ple ne ro wa. I tu za sko -
cze nie – To masz Man za miast uro kli wych pej -
za y za pro po no wa wy bór fo to gra fii. „Sta wa -
nie si wia ta”, wy sta wa, któ rej ku ra to rem
by a Bar ba ra Ma jor, to nie tyl ko efekt utrwa -
le nia chwi li, ale rów nie opo wie o jej
prze kszta ca niu w obiekt do kon tem pla cji, któ -
re na wy sta wie do dat ko wo za cze pia y od bior -
c so wem, cy ta tem z He ra kli ta z Efe zu,
J.J. Ro us se au, M. Go go la, G.B. Sha wa,
S.J. Le ca lub zda niem za sy sza nym, a mo e na -
wet wy my lo nym, np. „Umiech nij si, ju tro
mo esz nie mie z bów”. Wy bra ne zdj cia po -
dej mu j ró no rod n te ma ty k – to chod ni ki,
ka u e, ró ne go ro dza ju od bi cia, zdj cia
mie rz ce si z za gad nie nia mi re li gij ny mi
(od mo ty wów ar chi tek to nicz nych do de kla ro -
wa ne go przez po sta cie ate izmu), zwie rz ta i lu -
dzie (s sie dzi al bo oso by na po tka ne w cza sie
eg zo tycz nych po dró y), rod ki lo ko mo cji.

Krok trze ci – tym ra zem trze ba wej
po scho dach – „Dia lo gi for mal ne” Aga ty
Mar cin kow skiej, gdy ce ra mi ka sta j si
prze strze ni ani ma cji.

Na to miast w mu zycz nym y ciu Cz sto cho -
wy 25-le cie wi to wa Ha ba kuk pod czas
kon cer tu fi na o we go Fe sti wa lu Reg gae On
18 lip ca. Ze spó po wsta z po  cze nia cz sto -
chow skie go En gad di (z Woj cie chem „Bro d”
Tur bia rzem) oraz b dzi skie go Sa mu ela
(z Jac kiem i Ma riu szem Ka ro lew ski mi). Za -
czy na li w aka de mi ku Her ku les (1991 „Par -
ty”), po tem gry wa li w klu bie Ry wal, by
wresz cie za ist nie na sce nie ogól no pol skiej
(Fe sti wal Reg gae pod War sza w, Fe sti wal
Tam Gdzie Bi j ró da, Re ga o wi sko k/Bie -
la wy). Przez la ta zmie nia si skad ze spo u
oraz re per tu ar; pie wa li m.in. pio sen ki Mar -
ka Gre chu ty, De mu czy Jac ka Kacz mar skie -
go („A ty siej”); wy st po wa li z Mu kiem
Stasz czy kiem i Re na t Prze myk.

Pod czas uro dzi no we go kon cer tu oprócz ju -
bi la tów za gra li mu zy cy ze sta re go ska du
(Krzysz tof Nied wiec ki oraz Ja cek Ka ro lew -
ski) oraz go cie, m.in.: Re na ta Prze myk, Woj -
ciech Ma zo lew ski, Ma ciej Ku ro wic ki (Hurt),
Mo ni ka Bi czy sko (z Bak shish), Dra ke oraz
Ka lo ka ga thos (w czerw cu br. uka za a si ich
wspól na py ta „Od ro sty”).

JO AN NA KOT KOW SKA
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We wszyst kie nie dzie le lip ca w par ku
„Zie lo na” w D bro wie Gór ni czej od by wa -
y si kon cer ty Soj ka Band.

 12 lip ca w Sa li Ka me ral nej im. Mi cha -
a Spi sa ka Pa a cu Kul tu ry Za g bia w D -
bro wie Gór ni czej kon cer to wa li Mo ni ka
Ro sca i Krzysz tof Wo nicz ko.

 W Ga le rii Orod ka Kul tu ry w B dzi -
nie w lip cu z cy klu „Ob ra zy mi strzów” go -
ci a wy sta wa Edwar da Dwur ni ka na zy wa -
ne go „pol skim Pi cas so”.

 W B dzi nie 5 lip ca za in au gu ro wa no
cykl nie dziel nych kon cer tów pod ty tu em
„Wa ka cje wspo mnie”, miej scem spo -
tka mi o ni ków prze bo jów lat 70., 80., 90.
by y m.in. par ki w B dzi nie: na War piu,
przy Pa a cu Mie ro szew skich, w a gi szy,
Grod cu. 

 Na zam ko wym dzie dzi cu i na bo -
niach sie wier skie go zam ku od 3 do 5 lip -

ca trwa a III edy cja mi dzy na ro do we go fe -
sti wa lu „Blu es na sie wier skim zam ku”. 

 Wa ka cyj ny cykl kon cer tów „Mu -
zycz ne la to wo kó Pu sty ni B dow skiej”
w lip cu go ci w Pa a cu Kul tu ry Za g bia
w D bro wie Gór ni czej, w ko cie le pw. Mi -
cha a Ar cha nio a i Ma cie rzy stwa NMP
w Bo le sa wiu, Ze spo le Szkó im. Ja na Paw -
a II w Saw ko wie. Kon cer ty b d kon ty -
nu owa ne w sierp niu, m.in. pod Zam kiem
Ogro dzie niec kim w Pod zam czu, w ko -
cie le pw. Na ro dze nia NMP w Che chle, DK
„Pa pier nik” w Klu czach, klasz to rze w Im -
bra mo wi cach i w Ol ku szu. 

 18 lip ca na Zam ku Ogro dzie niec kim
w Pod zam czu od by si Ma ra ton Zum ba
Fit ness. We wszyst kie pit ki wa ka cji w ra -
mach „Wie czo rów z du cha mi” od by wa y
si po dró e po zam ko wych mu rach i za ka -
mar kach. 

Spa cer przez Za g bie

Dla mi o ni ków hi sto rii re gio nal nej
„Te ka gra ficz na Za g bia D brow skie go
Fe lik sa Szcz sne go Kwar ty. Ko lek cja
Da riu sza Kmiot ka” to nie la da grat ka.
Wy da n w 1931 r. na ka dem To wa rzy -
stwa Na uko we go Za g bia D brow skie -
go w So snow cu „Te k…” mo na
ogl da w So sno wiec kim Cen trum Sztu -
ki – Zam ku Sie lec kim, za wie ra ona
12 prac Fe lik sa Szcz sne go Kwar ty.
Te uni ka to we akwa for ty upa mit nia j
naj bar dziej cha rak te ry stycz ne obiek ty re -
gio nu. Jak za pew nia ku ra tor wy sta wy Ra -
fa Bry a, to ma o zna ne dzie o jest
pod ka dym wzgl dem wy jt ko we, wie -
le przed sta wio nych obiek tów ju nie ist -
nie je lub ca ko wi cie zmie ni o swo je ob -
li cze. Wer ni sa (17 lip ca) wzbo ga ci
wy kad ku ra to ra za ty tu o wa ny „Spa cer
przez Za g bie – wir tu al na wy ciecz ka
po oko li cy”.

Li te rac kie la to

Miej ska Bi blio te ka Pu blicz na w So -
snow cu przy go to wa a ofer t dla dzie ci
i mo dzie y sp dza j cych wa ka cje
w mie cie. Na pro gram za ty tu o wa ny
„Li te rac kie la to gro zy na we so o” zo y -
y si wy ciecz ki, kon kur sy, za j cia wie -
tli co we, warsz ta ty. Pro jekt zo sta do fi nan -
so wa ny ze rod ków Mi ni stra Kul tu ry
i Dzie dzic twa Na ro do we go w ra mach
Pro gra mu Ope ra cyj ne go „Pro mo cja li te -
ra tu ry i czy tel nic twa”. W dwu dzie stu fi -
liach MBP od by wa y si m.in. spo tka nia
li te rac ko -przy go do we, pod czas któ rych
uczest ni cy mie li oka zj nie tyl ko po zna
przy go dy ulu bio nych bo ha te rów, ale
tak e na uczy si opa no wy wa nia stra chu
i ra dze nia so bie z emo cja mi. Nie za bra -
ko lek cji to le ran cji, wspó pra cy i przy -
ja ni. Let ni ak cj ob j ho no ro wym pa -

tro na tem pre zy dent Mia sta So snow -
ca – Ar ka diusz Ch ci ski. 

Ko lek cja Sta ni sa wa Tre fo nia
w „Elek trow ni”

2 lip ca w Ga le rii Sztu ki Wspó cze snej
„Elek trow nia” w Cze la dzi, w ra mach
ósmej edy cji Art Na if Fe sti wal 2015 zo -
sta a otwar ta wy sta wa za ty tu o wa -
na „Sztu ka nie pro fe sjo nal na ze zbio rów
Sta ni sa wa Tre fo nia”. Wród przed sta wio -
nych dzie zna la zy si pra ce: Ja nu sza Bar -
tosz ka, Jó zef Kan dzio ra, An drze ja
Mar co la, Ma rze ny Sie mit kow skiej, Sta -
ni sa wy Woj ty ny, Flo ria na Za j ca, Cze -
sa wa Foj ci ka, Ja ni ny Mo ty ki, Ru dol fa
Rie de la, Ja na li ew skie go, Fran cisz ka
Bu rzy ka, Grze go rza Ha iskie go, Alek -
san dra Ma li now skie go, Je rze go Ko zio -
ka, An drze ja Kar pi skie go, Je rze go Ber -
nac kie go. Sta ni saw Ge rard Tre fo, rudz ki
ko lek cjo ner twór czo ci ama tor skiej zgro -
ma dzi oko o 3 ty si cy dzie, któ re pre zen -
tu je w zor ga ni zo wa nej we wa snym do -
mu w Ha lem bie ga le rii „Bar wy l ska”.

Ru ra na fo to gra fiach

23 lip ca w Mu zeum Miej skim „Szty gar -
ka” w D bro wie Gór ni czej od by si wer -
ni sa fo to gra fii Krzysz to fa Ra co nia za ty tu -
o wa nej „Ru ra”. Do ku men ta li sta jest
ab sol wen tem kul tu ro znaw stwa na Uni -
wer sy te cie Ja giel lo skim, Uni wer sy te tu
Eko no micz ne go w Kra ko wie i Aka de mii
Fo to gra fii w Kra ko wie. Dwu krot nie by na -
gra dza ny w kon kur sach Mi ni ster stwa Spraw
Za gra nicz nych (2010 r. i 2013 r.) i Na tio -
nal Geo gra phic. W 2013 r. je go pro jekt
o Strze mie szy cach Ma ych zdo by pierw -
sz na gro d w mi dzy na ro do wym kon kur -
sie fo to gra fii do ku men tal nej Vien na In ter -
na tio nal Pho to Awards oraz In ter na tio nal
Pho to Awards. W 2015 r. Krzysz tof Ra co
zo sta lau re atem Kol ga Tbi li si Pho to awards
i BZ WBK Press Fo to za pro jekt o je zio rach
Ro now skim i Czchow skim.

„Bo ha te rem” wy sta wy jest ty tu o wa ru -
ra, kil ku me tro wy ta mo cig Hu ty Ka to -
wi ce, któ ry nie tyl ko zmie ni kra jo braz po -
o o nych pod nim nie gdy siel skich pól,
la sów i ma ych mia ste czek, do ko na tak -
e wie lu znisz cze, da jc po cz tek eks -
pan sji po t nych za ka dów.
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Li fting
za g biow skich par ków

Do li na Prze mszy i Bry ni cy zna la za si
w cen trum za in te re so wa nia a sied miu wo -
da rzy, któ rzy po sta no wi li utwo rzy Za g -
biow ski Park Li ne ar ny. Przed ro kiem re pre -
zen tan ci sa mo rz dów te ry to rial nych:
D bro wy Gór ni czej (li de ra pro jek tu), So -
snow ca, B dzi na, Sie wie rza, Psar, Saw ko -
wa i Po wia tu B dzi skie go pod j li si re wi -
ta li za cji i ochro ny za g biow skich te re nów
zie lo nych. Pro jekt b dzie re ali zo wa ny w ra -
mach wdra a ne go przez Mi ni ster stwo In fra -
struk tu ry i Roz wo ju Pro gra mu Re gio nal ne -
go „Roz wój miast po przez wzmoc nie nie
kom pe ten cji jed no stek sa mo rz du te ry to rial -
ne go, dia log spo ecz ny oraz wspó pra c
z przed sta wi cie la mi spo e cze stwa oby wa -
tel skie go”. Je go pod sta wo wym ce lem jest
zmia na wi ze run ku po prze my so we go ob sza -
ru Za g bia D brow skie go. Naj wa niej -
szym jed nak re zul ta tem jest pod j cie dia lo -
gu spo ecz ne go (kon sul ta cje z miesz ka ca mi
po szcze gól nych miast) i kon so li da cja dzia -
a part ner skich sa mo rz dów. 

W czerw cu te go ro ku zo sta roz strzy gni -
ty kon kurs. Zwy ci y a fir ma ARUP 
sp. z o.o. z sie dzi b w Kra ko wie, któ ra re ali -
zo wa b dzie kon cep cj urba ni stycz no -ar chi -
tek to nicz n Za g biow skie go Par ku Li ne ar -
ne go. O wy bo rze fir my zde cy do wa o
atrak cyj ne po  cze nie ele men tów przy rod ni -
czych i kul tu ro wych, po my so we wy ko rzy sta -
nie nie czyn nych tras ko le jo wych, efek tow nie
za pro jek to wa ne pie sze i ro we ro we tra sy, do -
stp ne nie tyl ko dla po sia da czy sa mo cho dów,
ale tak e tu ry stów ko rzy sta j cych z ko mu ni -
ka cji au to bu so wej i ko le jo wej. In te re su j ce
s tak e pro po zy cje do ty cz ce roz miesz -
cze nia punk tów ob su go wych i wy po czyn ko -
wych, po my so daw cy pra gn za go spo da-
ro wa wie le nie czyn nych obiek tów tech -
nicz nych. Cze go wic mo e my si spo dzie -
wa? Pra ce w D bro wie Gór ni czej sku pi
si wo kó par ku „Zie lo na”, któ re go ozdo b
sta si ma no wy plac z fon tan n 
i pa wi lo na mi, po wsta n tak e no we 
cie ki ro we ro we i re kre acyj ne. Park im.
L. Krucz kow skie go w So snow cu cze ka naj -
wik sza in we sty cja, to re no wa cja, prze bu do -
wa i no we obiek ty w Eg zo ta rium, wo kó któ -
re go pla no wa ne jest stwo rze nie Pi na rium,
ogro du bo ta nicz ne go z oka za mi wie lu ga tun -
ków so sen z ca e go wia ta. W cz ci po u -
dnio wej wzdu Bry ni cy prze wi dzia no ska -
te park. I to jest chy ba naj mniej cie sz ca
miesz ka ców po bli skie go osie dla Pia stów
zmia na. Czy pik ne ale je spa ce ro we b d na -
dal miej scem ci szy i re lak su? Spor ty eks tre -
mal ne ra czej te mu nie sprzy ja j.

Roz kwit n bo nia w par ku Roz ków ka
w B dzi nie. Gów nym ele men tem kom po zy -
cyj nym ma by la bi rynt wród k i pól, z nie -
wiel k wie  wi do ko w, drew nia nym eko -
pla cem za baw, bo iska mi, cian ka mi
wspi nacz ko wy mi i du  po la n pik ni ko w.
Tak e Ma pi Gaj i te ren nad rzecz ny Brzo zo -
wi ca w B dzi nie prze obra  si w te ren re -
kre acyj ny z miej sca mi pik ni ko wy mi. Sie wierz
cze ka bu do wa na sy pu tu ry stycz no -wi do -
ko we go przy Zam ku oraz stwo rze nie no we -
go par ku miej skie go. Na grzbie cie wznie sie -
nia Gó ry Sie wier skiej po wsta nie Cen trum
Edu ka cji Eko lo gicz nej i Me te oro lo gicz nej.
W Saw ko wie prze wi dzia no udro nie nie
i za adap to wa nie daw ne go ka na u oraz
stwo rze nie cie ek po d a j cych la da mi
sta ro rze cza Bia ej Prze mszy.

Kie dy ru szy my cie ka mi Za g biow skie -
go Par ku Li ne ar ne go? Po dob no naj pó niej
w 2019 ro ku. Trzy ma my kciu ki.

MA RIA SZTU KA
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Put zla cher i Li pus 
znów po nad gra nicz nie

Pod ko niec wa ka cji, 26 sierp nia, w za byt -
ko wym klasz to rze Be ne dyk ty nów w Bro umo -
wie od b dzie si pre mie ra spek ta klu mu zycz -
ne go „HRA -NIC -e”. Cho cia to mia sto le -
y w Cze chach wschod nich, w Su de tach,
pre mie ra b dzie mia a spo ro... za ol zia skich
ak cen tów”. Au tor k sce na riu sza jest bo -
wiem po et ka Re na ta Put zla cher z Cze -
skie go Cie szy na, re y se rem na to miast
po cho dz cy z By strzy cy Ra do van Li pus,
z któ rym po et ka wspó pra co wa a pod czas
wie lu pro jek tów. Ko lej nym cie szy nia kiem
jest o. Petr Pro kop Sio strzo nek, opat klasz -
to ru Be ne dyk ty nów w Pra dze -Brzew no -
wie, któ ry za rz dza bro umow skim klasz to -
rem.

– Nie b d tu wspo mi na o mniej szych
pro jek tach. Ale „HRA -NIC -e” mo na po -
trak to wa ja ko trze ci cz na szej wspól -
nej try lo gii do ty cz cej pol sko -cze skie go
po gra ni cza, je go miesz ka ców, ich lo -
sów – po wie dzia a za ol zia skie mu „Go so -
wi Lu du” Re na ta Put zla cher. – Pierw sze
by o „Tské nie bo – Cie szy skie ne be”,
dru g cz ci za spek takl „Dom dzien ny,
dom noc ny”, któ re go sce na riusz na pi sa am
na pod sta wie po wie ci Ol gi To kar czuk, wy -
sta wio ny przez ak to rów te atru Slovácké di -
va dlo w Uher skim Hra dzisz czu. Obec na,
bro umow ska cz zro dzi a si po jed nym
spo tka niu z opa tem Sio strzon kiem. Mó wi on
za wsze, i jest wiel kim fa nem „Cie szy skie -
go nie ba”, i za pew ni, e nas do brze zna i e
na pew no je ste my z Rad kiem w sta nie ta -
ki pro jekt przy go to wa – uci li a po et ka.

Dla cze go Bro umow? – Przede wszyst kim
dla te go, e mia sto to te le y na pol sko -cze -
skim po gra ni czu. Tam tej szy klasz tor, po cho -
dz cy z XIII wie ku i prze bu do wa ny w sty -
lu ba ro ko wym w XVIII wie ku, w okre sie
rz dów ko mu ni stycz nych zo sta pra wie
kom plet nie zruj no wa ny. Do pie ro w la -
tach 90. ubie ge go wie ku roz po cz a si je -
go re wi ta li za cja, a po od no wie klasz tor jest
nie tyl ko mie sj cem sa kral nym ale te orod -
kiem kul tu ral no -owia to wym. I o tym klasz -
to rze, o mie cie i re gio nie b dzie nasz
mu zycz ny spek takl. B dzie opo wia da
o po trze bie wa sne go za ko rze nie nia, a tak -
e o gra ni cach geo gra ficz nych i tych w ludz -
kich ser cach. B dzie to take pró ba spoj rze -
nia na prze szo z no stal gi i hu mo -
rem – wy ja nia Re na ta Put zla cher.

Au to rem opra wy pla stycz nej przed sta -
wie nia b dzie sce no graf imon Ca ban, zna -
ny ze wspó pra cy z Te atrem Na ro do wym
w Pra dze i Mi dzy na ro do wym Fe sti wa lem
Fil mo wym w Kar lo wych Wa rach. Oprócz
utwo rów z ró nych epok za brzmi na sce -
nie rów nie pio sen ki au tor stwa Jiego
Pa vli cy i Kar la Plíha la. W spek ta klu za
za gra j z miej sco wy mi ama to ra mi za wo -
do wi ak to rzy, w tym zwi za ni wcze niej lub
dzi siaj z Te atrem Cie szy skim: Bar ba ra
Hu mel (obec nie Di va dlo Drak Hra dec
Králové), Zbi gniew Ka li na (obec nie
Mstská di va dla praská) i Pa try cja
Si ko ra (Sce na Pol ska TC).

– Pod czas przed sta wie nia za brzmi jed nak
nie tyl ko j zyk cze ski. Bro umow le y bli sko
pol skiej gra ni cy, b d wic te pol skie pie -
ni. Przez du gi czas te ren ten za miesz ki wa -
a lud no nie miec ka, wic b d i tek sty nie -
miec kie, a poniewa po ja wi si i mni si,
za brzmi te a ci na. B dzie wic wie lo j zycz -
nie, jak w po przed nich pro jek tach. Miej my
na dzie j, e i to przed sta wie nie spodo ba si
wi dzom – do da a Re na ta Put zla cher.

JA CEK SI KO RA

 Od 1 lip ca do 2 sierp nia Za ol zia cy ba wi li si
w Ja bon ko wie na 68. Go rol skim wi cie. Oprócz
gó ral skich ze spo ów z obu brze gów Ol zy wy st -
pi y m.in. ze spo y z Tur cji, Bra zy lii, So wa cji oraz
po lo nij ny ze spó z Ka na dy.

 Wspie ra nie przez Rzd Re pu bli ki Cze skiej
oraz Urz dy Pra cy mi gra cji za rob ko wej w re gio -
nach z naj wy sz sto p bez ro bo cia, pla no wa na
przez ga bi net Bo hu sla va So bot ki pod wy ka
pen sji mi ni mal nej czy wcze niej sze eme ry tu ry dla
hut ni ków – m.in. te te ma ty by y po ru sza ne 28 lip -
ca pod czas wi zy ty mi ni ster Mi cha eli Mark so vej -
-To mi no vej na Za ol ziu. 

 Ku czci w. An ny od by o si w ostat ni week -
end lip ca kil ka od pu stów. T po pu lar n na l -
sku wi t przy po mi na no m.in. przy ka pli cy
na Ko zu bo wej oraz w Kar wi nie -Ra ju, gdzie
dzia a cze Miej sco we go Ko a PZKO od lat or ga -
ni zu j od pust w przed ostat ni nie dzie l lip ca. 

 To by uda ny se zon dla Sce ny Pol skiej
Te atru Cie szy skie go: 109 spek ta kli, 7 pre -
mier, 30 760 wi dzów. Wy prze da ne bi le ty, za do wo -
le ni wi dzo wie i usa tys fak cjo no wa ni twór cy – oce -
ni a se zon 2014/2015 kie row nik li te rac ka ze spo -
u, Jo an na Wa nia. Ak to rzy po wró c do te atru
po wa ka cjach w ostat nim dniu sierp nia.

 Po nad set ka pt ni ków wzi a udzia w 25.
Pie szej Piel grzym ce Za ol zie – Ja sna Gó ra.
Do Cz sto cho wy pt ni cy do tar li w czwar tek 23

lip ca, a na Ja snej Gó rze do  czy li do nich uczest -
ni cy 13. za ol zia skiej piel grzym ki ro we ro wej i 23.
au to ka ro wej 

 Rad ni w Mo stach ko o Ja bon ko wa za de cy -
do wa li o przy zna niu Miej sco we mu Ko u PZKO
do ta cji in we sty cyj nej w wy so ko ci 1,2 mln ko ron.
Pie ni dze prze zna czo ne b d na po kry cie cz ci
kosz tów re mon tu da chu Do mu PZKO. 

 Oba Cie szy ny b d jed ny mi z bo ha te rów
no we go te le dy sku do utwo ru „Lu dzie”, któ ry
znaj dzie si na naj now szej py cie gda skiej ka -
pe li roc ko wej Li pa li. Py t t ze spó, któ re go li -
de rem jest wo ka li sta i gi ta rzy sta To masz „Li pa”
Lip nic ki, na gry wa od 31 czerw ca w stu dio na -
gra nio wym w Wi le.

 A do ko ca wa ka cji w mo stec kiej Drze -
wión ce „Na Foj stwiu” mo na na wy sta wie ogl -
da rze by, któ re wy szy spod du ta mo stec kie -
go rze bia rza Paw a Ku fy, a tak e miesz ka j cych
wom nej Dol nej: Bro ni sa wa Proc ne ra i Lu dwi -
ka Ju rzy kow skie go.

 Na pla cu przed Do mem Kul tu ry „Tri sia”
w ra mach wa ka cyj nej ak cji Trzy niec kie La to Kul -
tu ral ne od by a si 12 lip ca dzie si ta ju edy cja
Prze gl du Kul tu ry Mniej szo ci Na ro do wych.
Pol sk mniej szo re pre zen to wa ze spó „Ol drzy -
cho wi ce” oraz fi na li ci te go rocz nej edy cji Fe sti -
wa lu Pio sen ki Dzie ci cej: Aga ta i Do ro ta Bart -
nic kie, Szy mon Kra ina oraz Bog dan Pysz ko.
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„Hut nik” pie wa w Ko sza li nie

Pol ski Ze spó pie wa czy „Hut nik” z Trzy ca
re pre zen to wa Za ol zie na XV wia to wym Fe sti -
wa lu Chó rów Po lo nij nych w Ko sza li nie. Po lo nij -
ne spo tka nie chó rzy stów, któ re zor ga ni zo wa y Po -
lo nij na Aka de mia Chó ral na oraz Ko o Te ry to rial -
ne Sto wa rzy sze nia „Wspól no ta Pol ska” w Ko sza -
li nie, od by wa o si nad Ba ty kiem 11-20 lip ca.

W po lo nij nym fe sti wa lu wzi o udzia 160 pie -
wa ków. – W tym ro ku chó rów by o mniej, bo tyl -
ko sze – mó wi pre zes „Hut ni ka”, An na Kor nu -
ta. – Dwa ka me ral ne ze spo y przy je cha y z Ukra -
iny: „Can ti ca Ani ma” z Ba ru i Pol ski Ama tor ski
Chór Ka me ral ny im. Ju liu sza Za rb skie go zy to -
mie rza, ze Sta nów Zjed no czo nych przy le cia Chór
Re pre zen ta cyj ny Zwiz ku pie wa ków Pol skich
w Ame ry ce z No we go Jor ku, my by li my z Za ol -
zia. Po za tym za pre zen to wa y si dwa ze spo y „oka -
zyj ne”. Pierw szy to Chór Warsz ta to wy „Re pe ti tio”,
któ ry po wsta dla po trzeb ko sza li skie go Stu dium
Dy ry gen tów Po lo nij nych i pie wa j w nim stu den -
ci uczel ni w Po zna niu, Byd gosz czy i Wro ca wiu.
Dru gi za to Chór „Oj czy zna” zo o ny z dy ry gen -
tów -su cha czy wspo mnia ne go Stu dium – uci la pre -
zes „Hut ni ka”.

„Hut nik” wzi w ko sza li skim fe sti wa lu udzia
ju po raz trzy na sty. Dzie si fe sti wa lo wych dni
chó rzy ci sp dzi li bar dzo pracowicie. By o nie tyl -
ko wspól ne kon cer to wa nie, ale rów nie pró by
i warsz ta ty, pod czas któ rych pie wa cy wi czy li
pod okiem wy bit nych spe cja li stów.

„Pra wy pro sty”, czy li bal la da o chop cu 
znad Ol zy

Uro dzi si w Su chej Gór nej, wik szo y cia
sp dzi w Cie szy nie oraz Ustro niu. By mi strzem
bok ser skim wa gi ci kiej, o nie rzem – wal czy
pod Mon te Cas si no. By dzia a czem spor to wym,
któ ry przez kil ka dzie sit lat or ga ni zo wa y cie spor -
to we w re gio nie. Dzi, w 23 la ta po mier ci, Adolf
„Bol ko” Kan tor przez cz miesz ka ców re gio -
nu wspo mi na ny jest ja ko czo wiek -in sty tu cja,
czo wiek le gen da, ale i ja ko po sta kon tro wer syj -
na. Te raz jest szan sa, by go so bie przy po mnie,
ogl da jc film „Bol ko Kan tor: Pra wy pro sty”.

Do ku ment wy re y se ro wa po cho dz cy z Ustro -
nia An drzej Du da, któ ry na pi sa sce na riusz wspól -
nie z dzien ni ka rzem An drzej Dro bi kiem. Miesz ka -
cy ca e go re gio nu mo gli go obej rze 9 lip ca

na przed pre mie ro wym po ka zie w Te atrze im.
Ada ma Mic kie wi cza w Cie szy nie. Wy wie tlo ny zo -
sta w ra mach od by wa j cej si od ro dy w Cie szy -
nie 10. edy cji fe sti wa lu fil mo we go Wa ka cyj ne Ka -
dry w Kr gach Sztu ki.

– OAdol fie „Bol ko” Kan to rze lu dzie mó wi ja k
o le gen dzie. Ja wo la bym so wo „za by tek”. Bo o le -
gen dzie si pa mi ta, o za byt ku cza sa mi ju nie. Jak
o tej cie szy skiej Ma don nie, o któ rej przez la ta nikt
na wet nie po my la, e jest to tak wa ny za by tek
re dnio wiecz ny – ar tu je An drzej Dro bik. – Ja te,
uro dzo ny w 1983 ro ku, tak na praw d o Kan to rze
nie wie dzia em zu pe nie nic, cho cia miesz ka em
w Ustro niu. A jak si ju do wie dzia em, e kto ta -
ki by, to nie mo gem uwie rzy, e ta kie go bo ga -
te go y cia star czy mo go na je den y cio rys.
Im wi cej si o nim do wia dy wa em z ust ró nych
lu dzi, tym bar dziej prze ko ny wa em si, e war to
by o nim na kr ci film. I uda o si – wspo mi na
na pre mie rze Dro bik.

Na czwar tym to mie si nie sko czy

Go to we s czte ry to my „Lek sy ko nu Po la ków
w Re pu bli ce Cze skiej i Re pu bli ce So wac kiej”. Re -
ali zo wa ny przez kil ka lat am bit ny pro jekt pod su -
mo wa 15 lip ca na kon fe ren cji na uko wej w By strzy -
cy prof. Ze non Ja si ski, któ ry wraz z prof. Bog da -
nem Ci ma  sta na cze le re dak cji te go en cy klo pe -
dycz ne go dzie a. Obaj na ukow cy s pra cow ni ka -
mi Uni wer sy te tu Opol skie go. 

W dwu dnio wej kon fe ren cji na uko wej pt.
„Miej sce re gio na li zmu w za cho wa niu dzie dzic -
twa kul tu ro we go”, od by wa j cej si w Do mu
PZKO w By strzy cy, wzi li udzia na ukow cy
z uczel ni w Opo lu, Cie szy nie i Ostra wie. Obec -
ni by li rów nie przed sta wi cie le Kon gre su Po la -
ków w RC na cze le z je go pre ze sem Jó ze fem Szy -
mecz kiem. Wród obec nych by o wie lu wspó au -
to rów lek sy ko nu. Ja si ski poinformowa, e
wa ny mi skarb ni ca mi in for ma cji ró do wych
by Oro dek Do ku men ta cyj ny Kon gre su Po la ków
oraz Ar chi wum Za rz du Gów ne go PZKO i pod -
kre li wkad Ma ria na Stef f ka pro wa dz ce go
obie te pla ców ki. 

Pro fe sor przy po mnia, e pra ce nad lek sy ko -
nem trwa y od wie lu lat, lecz zie lo ne wia to dla
je go wy da nia za pa li o si do pie ro w 2010 r., kie -
dy to w Pol sce zo sta ogo szo ny Na ro do wy Pro -
gram Roz wo ju Hu ma ni sty ki. Pro jekt zo o ny
przez prof. Ja si skie go zo sta za ak cep to wa ny
i zdo by do fi nan so wa nie. Dzi ki te mu uda o si
wy da czte ry to my „Lek sy ko nu Po la ków w Re -
pu bli ce Cze skiej i Re pu bli ce So wac kiej” oraz
py t DVD za wie ra j c ha sa z wszyst kich czte -
rech cz ci oraz bi blio gra fi. Ostat ni, czwar ty
tom, opu ci dru kar ni w lip cu. – Pro gram ofi -
cjal nie si ko czy, pod su mo wu je my wic to, co
zo sta o zro bio ne, co wca le nie ozna cza, e chce -
my za ko czy re ali za cj te go am bit ne go za da -
nia – stwierdzi Ja si ski. Wy ra zi na dzie j, 
e uda si zdo by fun du sze na wy da nie pi te -
go to mu.
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Po ni ka, za ni ka, wy ni ka
Przy po mi na nie sów, któ re wy cho dz z uy cia to na der przy jem-

ne za j cie. Ostat nio mia am oka zj wy ja nia po cho dze nie wy ra zu
po nik dzien ni kar ce „Ga ze ty Kra kow skiej. Ma o pol ska Za chod nia”,
któ ra po sta no wi a na pi sa ar ty ku o ul. Po ni kow skiej w Ol ku szu
i zwró ci a si z za py ta niem do na szej Po rad ni.

Rze czow nik po nik by zna ny w pol sz czy nie od XV wie ku, od-
no to wy wa go XVII -wiecz ny sow nik Grze go rza Knap skie go The-
sau rus Po lo no la ti no gra ecus (Kra ków 1643–1644) obok cza sow ni-
ka po ni ka, któ ry by je go pod sta w. Dzi ma my w pol sz czy nie
po dob nie utwo rzo ne for my cza sow ni ków: z -ni ka, za -ni ka, prze -
-ni ka, w -ni ka, wy -ni ka. Od nie któ rych z nich utwo rzo no for my
rze czow ni ko we: za ni ka da o za nik, wy ni ka – wy nik, uni ka – unik,
po dob nie jak wcze niej od cza sow ni ka po ni ka po wsta rze czow -
nik po nik. For ma cza sow ni ka z przed rost kiem po- wy sza z uy cia
w j zy ku ogól no pol skim, jest od no to wa na w star szych sow ni kach,
np. w Sow ni ku j zy ka pol skie go PAN pod red. Wi tol da Do ro szew-
skie go (War sza wa 1958–1969) z de fi ni cj od no sz c si do wo dy:
‘zni ka na ja ki czas, ucie ka, wsi ka’. So wa po ni ka i po nik do na-
szych cza sów za cho wa y si dzi ki trwa ym na zwom miej sco wym,
ta kim jak Po nik, Po ni kwa, Po ni kiew, Po ni kwo da, a tak e na zwi skom
Po ni kow ski, Po ni kiew ski, Po ni kwia.

Po nik ozna cza ‘miej sce, gdzie wo da bie  ca ucho dzi pod zie mi’
(An drzej Ba kow ski Ety mo lo gicz ny sow nik j zy ka pol skie go,
War sza wa 2000). Alek san der Brückner w swo im sow ni ku ety mo-

lo gicz nym (Kra ków 1927) po da wa te de fi ni cj po chod ne go
od nie go so wa po ni kwa: ‘o rze ce, co w zie mi gi nie, by da lej zno-
wu wy try sn’. W sow ni ku Sa mu ela Bo gu mi a Lin de go (Lwów
1807–1814) znaj du je my na st pu j c de fi ni cj rze czow ni ka po nik:
‘pro myk wo dy spod zie mi wy ni ka j cy’. So wo to od no si o si za-
tem do drob nych cie ków wod nych, któ re spod zie mi wy py wa y
w jed nym miej scu, a w in nym w zie mi zni ka y.

Rze czow nik po nik po cho dzi wic od cza sow ni ka po ni ka, a ten
od pra so wia skie go cza sow ni ka *po nik n ti utwo rzo ne go od *nik n-
ti za po mo c przed rost ka po- (zob. Max Va smer Eti mo lo gi ce skij slo-
var rus sko go ja zy ka, oskwa 1986). Pra so wia skie *nik n ti – jak
po da je Wie saw Bo ry w Sow ni ku ety mo lo gicz nym j zy ka pol skie go
(Kra ków 2005) – ozna cza o ‘schy la si, po chy la, zni ka, gi n’ i po-
cho dzi od *ni ka ti ‘chy li si, po chy la’, co po zwa la przy pusz cza,
e zni ka nie po czt ko wo mia o od nie sie nie do po sta wy cia a przyj mo-
wa nej przez czo wie ka, któ ry – po chy lo ny – sta wa si nie wi docz ny.
Ma te ria zgro ma dzo ny we wspo mnia nym wy ej sow ni ku po zwa la
wska za zwi zek zni ka nia ze sta ro pol skim rze czow ni kiem ni ce, któ-
ry od XVI wie ku wy st po wa w wy ra e niu na ni ce w zna cze niu ‘na le -
w, od wrot n stro n ma te ria u’ (std cza sow ni ki ni co wa, prze ni co-
wa, obec nie rzad ko uy wa ne: ‘prze ra bia, od na wia ja k cz
gar de ro by, od wra ca jc tka ni n na le w stro n’). Sta ro cer kiew ny przy-
miot nik nic ‘na chy lo ny do przo du’ po cho dzi od pra so wia skie go
*nic (a ten od *nik) ‘przy gi ty, po chy lo ny; na chy lo ny twa rz ku zie-
mi’, któ ry osta tecz nie wy wo dzi si z pra in do eu ro pej skie go rdze nia *ni-
o zna cze niu ‘w dó, na dó’, z któ rym w po kre wie stwie po zo sta je rów-
nie przy miot nik ni ski. Przy ta kich ko rze niach nie dzi wi wic prze-
no ne zna cze nia po ni ka zna ne w daw nych wie kach, jak ‘skry ta cie-
ka, pod kop, chod nik pod ziem ny’ oraz ‘si da na zwie rzy n i pta ki’.

KA TA RZY NA WY RWAS

Opo wiem o mie cie, któ re je go wiel bi cie-
le prze kszta ci li w re stau ro wa ny kicz,

stwier dzam to z bó lem, bo sam si do te go
przy czy ni em. 

Tan det ne pa mit ki, pod a kuch nia, wszyst-
ko na sta wio ne na zysk, to zda nie in nych kra-
jan z s sied nich re gio nów. 

Ajed nak by wa em tam cz ciej ni w ja kim-
kol wiek in nym mie cie, by po pa trze na wo -
d, po od dy cha i po pstry ka...

Te raz na wet fo to gra fia ze sza na „sel fie”, ju
pierw szym kro kom to wa rzy szy tum sprze daw-
ców sta ty wów do smart fo nów, nie co da lej wi-
dzi my je ju w ak cji – przy jezd ny Ma to ek z za-
miej sco w Kre tyn k z umie chem ga pi si
w na ki ju umiesz czo ne urz dze nie. 

B dzie pa mit ka – dwie Mord ki w ka drze
i We ne cji nie co w tle.

Nad ci ga j tu z wszyst kich stron, przez Sta-
zio ne S. Lu cia, od Fu si na i od Tre por ti – va-
po ret tem, odAe ro por to Mar co Po lo, wa l na-
wet ta ki mi ko lo sa mi jak Co sta Con cor dia przez
Ca na le di S. Mar co, strach po my le in ny ca-
pi ta no – „cre ti no” po o y tu sta tek jak u brze-
gu wy spy Gi glio.

Czy oni tu wszy scy mu sz przy je da, tak
wie lu ma znu dzo ne ob li cza...

Pa mi tam swo je pierw sze wej cie w 1974,
wprost z desz czo wej kra iny za al pej skiej, by
pa dzier ni ko wy osza a mia j co so necz ny
dzie, wo da w Ca na le Gran de nie fa lo wa a, ale
pul so wa a chlu pic o brze gi... sie dli my onie-

mia li na scho dach, wpa trze ni i wsu cha ni, wdy-
cha li my za pach po bli skie go mo rza... 

Przed tem by tu ju Je rzy Han der man der
z wy ciecz k, od wie dzi na Giu decc’e ra gaz-
z, z któ ra Fra nek ci cha pk po li glo ta utrzy-
my wa kon takt li stow ny. 

San da ek, któ ry po dob no zgu bi a przy-
wióz Ju rek Fran ko wi a ten przy jw szy go du-
go wpa try wa si w kunsz tow ny wy rób wo-
skie go ka let ni ka, lecz z tej zna jo mo ci nic nie
wy nik n o.

Wi dzia no tu tak e Ki k Ja si sk ma lu j c
u stóp Pa laz zo Du ca le.

By tak e Ro man Ma ciusz kie wicz, obej rza
wszyst ko do kad nie i na ba zie tych e spo strze-
e stwo rzy ka ta stro ficz ny tekst o za la nej wie-
lo me tro wym po to pem Se re nis si my... 

By em prze ra o ny mo g c si zi ci je go
wi zj, obie ca em so bie przy na stp nej byt no-
ci na po u dniu ko niecz nie raz jesz cze sta n
na Pon te di Rial to.

Tych wi zyt by o jesz cze wie le.
W 1976 Na mó wi em Zo fi i Jur ka Saj da-

ków na rajd do Ita lii, mie li my wte dy obaj sa-
mo cho dy, ró ne a w iden tycz nym ko lo-
rze – Yel low Ba ha ma, mój by ma lu chem
a Ju rek je cha Sy re n – dziec kiem mo to ry za-
cji praw dzi wie Pol skiej. 

Z przy czyn ba nal nie oczy wi stych su n li my
bocz ny mi dro ga mi, wszak tak naj le piej po zna
mo na kraj zwie dza ny. 

Nie bez wzru sze nia do strze ga li my jak
pra cu j cy przy dro dze od ka da li na rz dzia
i z r k na czo le przy pa try wa li si nam tu ry -
stom z da le kie go kra ju. 

To jed nak nie mój ma luch by przed mio tem
ich za in te re so wa nia, lecz lux -tor pe da Saj da ków. 

Na par kin gu we Flo ren cji, pa do nie spo dzie-
wa ne py ta nie prze chod nia: Hai fat to tu? 

No, no – za prze czy Ju rek – fa bri ka po-
la ka...

Zwie dziw szy Ga le ri Uf fi zi, Giar di ni di Bo-
bo li i cen trum wy ru szy li my w dro g po wrot-
n, chcia em jesz cze przy ja cio om przy bli y
We ne cj i nie wiem ju z czy jej wi ny wy l do-
wa li my tam gdzie si zwy cza jo wo nie do cie-
ra, na Piaz za le Ro ma. 

A po tem po szli my w mia sto, pro sto, za u-
ka mi ozna czo ny mi „per Rial to”.

Ju rek niós czar ny fu te ra, pra wie skrzyp co-
wy, z tym, e mniej ob y. 

Kro czy li my jak by na pró b or kie stry. 
To Ze nith snaj per – wta jem ni czy mnie Ju-

rek, po sia dacz nie jed ne go cie ka we go urz dze-
nia z dzie dzi ny fo to gra fii. – Chcia bym ci pro-
si o po moc przy sprze da y...

O Bo e, ja jesz cze ni gdy ni cze go nie sprze-
da em za gra ni c, nie zna em so wa „sprze da”,
bra ko wa o mi tak e owej odro bi ny tu pe tu, ja -
k wy ka zu j sprze daw cy...

Wy wi ja em si, a Ju rek na le ga – ja Ci po-
mo g. 

Py ta li my w wie lu miej scach, a ja bez
owe go so wa mó wi em tyl ko, e mam i e pro-
po nu j.

Szcz ciem uda o si, nie by o za to wie le,
ale ku pu j cy za pro si nas na ka w do po bli-
skie go ba ru, roz mo wa to czy a si gad ko, bo
bez wy ra zów mi ob cych.



Anegdoty
HENRYKBZDOK
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 LI PIEC za pi sa si,
ja ko upal ny i su chy mie -
sic. Tem pe ra tu ra prze -
wy sza a miej sca mi
35 stop ni Cel sju sza (by -
o tak w pierw szy week -
end). Nie ste ty, sprzy ja -
o to te na wa ni com
i bu rzom, szcze gól nie
w pszczy skim, mi ko -
ow skim, ryb nic kim i ra -
ci bor skim, jak te na
l sku Cie szy skim
i po wie cie biel skim na -
gy wi cher po wyw ra ca
drze wa, po zry wa li nie
ener ge tycz ne (a 180
ty si cy go spo darstw
do mo wych by o po zba -
wio nych pr du) i te le fo -
nicz ne, po zry wa trak cje
ko le jo we. 42-let ni
miesz ka niec Susz ca,
któ ry zo sta przy gnie -
cio ny przez spa da j cy
ko nar drze wa w swo im
sa mo cho dzie, to pierw -
sza ofia ra mier tel na te -
go rocz nych na wa nic.
Bu rzo wy by nie tyl ko
po cz tek, ale i ko niec
lip ca.

 PO CZ TEK lip ca
to czas pod su mo wa
wy ni ków ma tur. Cen -

tral na Ko mi sja Eg za mi na cyj na ogo si a je
30 czerw ca. W l skim naj go rzej wy pa da
ma te ma ty ka – eg za min z niej ob la o a 17,5 proc.
li ce ali stów. Naj a twiej sza by a ma tu ra z j zy -
ka pol skie go, do brze po szy ma tu rzy stom rów -
nie j zy ki ob ce, w tym an giel ski. l scy ma -
tu rzy ci ma j wy szy po ziom zda wal no ci
(75,66 proc.) ni red nia zda wal no w ca ym
kra ju (74 proc.). Ale chy ba sta ich na wi cej…

 PO MYL NIE za ko czy a si ope ra cja
pod no sze nia sys te mu lin na Sta dio nie l -
skim, na któ rych za wi nie dach. Ry by -pi y oka -
za y si so lid niej sze od fe ral nych kro ko dy li.

 ZMIE NIA si We so e Mia stecz ko w Cho -
rzo wie – bra my te go przy byt ku otwar to rów nie
w po nie dzia ki, wpro wa dzo no dar mo we wej cie
na go dzi n przed za mkni ciem. Uru cho mio no
im pre zy te ma tycz ne, bi le ty ro dzin ne i dar mo -
wy par king. Przy by wa atrak cji. Uru cho mio no
Jun gle Bo at, po now nie ma za cz dzia a rol -
ler co aster Hi ma lai. A na ra ba tach po ja wi o si
dwa na cie kon struk cji kwia to wych w kszta cie
ti rów i trzy ty si ce tui.

 LOT NI SKO w Py rzo wi cach go ni kra kow -
ski port lot ni czy w Ba li cach. W czerw cu od pra -
wio no tu 396 ty si cy 143 pa sa e rów, w Ba li -
cach 406 ty si cy osób. Od po czt ku ro ku
z Py rzo wic sko rzy sta y ju 1 mln 269 tys. 534
oso by, na to miast z Ba lic po nad 1,9 mln. Naj -
po pu lar niej szym kie run kiem w ru chu re gu lar -
nym po zo sta je Lon dyn. Pa sa e ro wie ko rzy sta -
j cy z lo tów czar te ro wych wy bie ra li naj cz ciej
Gre cj. 

 DI NO ZAU RY sie j za mie sza nie w Sie -
mia no wi cach l skich. Pre zy dent wy ma rzy so -
bie park z ty mi gi gan tycz ny mi ga da mi nad sta -
wem Rz sa. Miesz ka cy cht niej wi dzie li by
ta k atrak cj na za nie dba nym Pszczel ni ku.
Nie chc ich w naj pik niej szym za kt ku Sie mia -
no wic. Czy by psu y wi dok? Staw Rz sa, zre -
wi ta li zo wa ny z po mo c unij nych rod ków su -
y re kre acji miesz ka ców. Uzna no go te
za naj lep sz prze strze pu blicz n w wo je -
wódz twie. Wic gdzie po dzie j si sie mia no -
wic kie di no zau ry? Zo ba czy my. Jest in we stor,
któ ry za fun du je dzie wi ga dów, mia sto mu si
tyl ko zna le te ren i wy o y 32 tys. z.
 PO PA RZO NA barsz czem So snow skie -

go 67-let nia miesz kan ka Je le niej Gó ry zmar a
w Cen trum Le cze nia Opa rze w Sie mia no wi -
cach l skich. Ta nie bez piecz na ro li na jest

gro na i w na szym re gio nie. Na barszcz na tkn
si mo na naj cz ciej na l sku Cie szy skim,
y wiec czy nie, w Za g biu i oko li cach Cz sto -
cho wy. 

 PRZED wy bo ra mi po li ty cy zwy kle cz -
sto za gl da j na lsk. Po czt kiem lip ca mia -
a miej sce kon wen cja zjed no czo nej pra wi cy
z Ka to wi cach, gdzie po ja wi si m.in. Ja ro saw
Ka czy ski, Ja ro saw Go win, prof. Piotr Gli -
ski, daw ny „pre mier tech nicz ny” PiS -u i obec -
na kan dy dat ka na to sta no wi sko Be ata Szy do.
W sa lach ka to wic kie go Mi dzy na ro do we go
Cen trum Kon gre so we go dys ku to wa no o go spo -
dar ce, fi nan sach, po li ty ce za gra nicz nej, trans -
por cie i no wych tech no lo giach.

 RO SO MA KI po ja d na So wa cj. Efek -
tem pod pi sa nia li stu in ten cyj ne go mi dzy pre -
mie ra mi Pol ski i So wa cji b dzie bli sza wspó -
pra ca bran y zbro je nio wej obu kra jów. Dla te go
te 30 Ko o wych Trans por te rów Ro so mak
pro du ko wa nych w Ro so mak SA w Sie mia no -
wi cach w ci gu trzech lat tra fi do So wa cji, gdzie
zo sta n wy po sa o ne w so wac k wie  bez za -
o go w Ter ra 30. Ko co wy pro dukt b dzie si
na zy wa Sci pio i eks por to wa ny b dzie na in ne
ryn ki.

 STO WA RZY SZE NIE Nie za le ni. BB
z Biel ska -Bia ej zno wu si bu rz, e po mi ja si
tzw. Pod be ski dzie w in we sty cjach cen tral -
nych. Do sta o si mi ni ster in fra struk tu ry i roz -
wo ju Ma rii Wa siak, któ ra gosz czc na l sku,
za po wie dzia a prze zna cze nie kwo ty 9 mld z
na re mon ty in fra struk tu ry ko le jo wej w na -
szym wo je wódz twie, któ re ko czy ma j si
na gra ni cy Cze cho wic -Dzie dzic. Jak susz nie za -
uwa a j roz gnie wa ni bielsz cza nie, zno wu po -
mi ja si zie mi biel sk, y wiec czy zn i lsk
Cie szy ski.

 SZY BOW CEM nad An tark ty d za mie rza
po le cie Se ba stian Ka wa, wy bit ny szy bow nik
z Biel ska -Bia ej, wie lo krot ny mistrz Eu ro py
i wia ta w szy bow nic twie. Biel ski szy bow nik
z po wo dze niem la ta ju nad Hi ma la ja mi
w Azji, czy An da mi w Ame ry ce Po u dnio wej.
Wy pra wa nad An tark ty d ma od by si zi m,
na sz zi m, bo wte dy tam pa nu je… la to.

 SEN SA CJ w Pszczy nie sta a si dziu ra
w zie mi, któ r na ryn ku wy ko pa li ar che olo dzy.
Zna le zio no w niej la dy po drew nia nych za bu -
do wa niach, któ re two rzy y nie za cho wa n za -
chod ni pie rze j ryn ku spa lo n w XVI wie ku.
Dziu ra po wy ko pa li skach zo sta nie za sy pa na.

 PRO CES ru szy trzy la ta po ka ta stro fie, ale
jest taj ny, bo „obec no ka mer spo wo du je za -
mkni cie si w so bie oskar o ne go”. Nie po zna -
my wic szcze gó ów ka ta stro fy ko le jo wej
pod Szcze ko ci na mi. Wie my ty le, co przed trze -
ma la ty: 3 mar ca 2012 r. w czo o wym zde rze -
niu dwóch po ci gów zgi n o 16 osób, a 57 zo -
sta o ran nych. W cz sto chow skim S dzie
Okr go wym roz po cz si 7 lip ca pro ces w tej
spra wie, ale sd ca ko wi cie wy  czy je go
jaw no.

 MARSZ Au to no mii l ska prze szed
11 lip ca uli ca mi Ka to wic. Zgro ma dzi wi cej
osób ni przed ro kiem, ok. 7 ty si cy. ó to -nie -
bie ski po chód tra dy cyj nie za ko czy si pik ni -
kiem i prze mo wa mi na pla cu Sej mu l skie go
ko o po mni ka Woj cie cha Kor fan te go.
 TRZY DZIE CI osób od po wie za pa mit -

ne bur dy przed Ja strzb sk Spó k W glo w.
Zaj cia mia y miej sce w lu tym pod czas straj -
ku. Uczest ni cy za mie szek sta n przed s dem
m.in. za na pa na po li cjan tów i rzu ca nie nie -
bez piecz ny mi przed mio ta mi. Wik szo z nich
to pra cow ni cy ko pal ni, ale nie ma wród nich
funk cyj nych zwiz kow ców. Ja strzb ski strajk
trwa 17 dni, od stycz nia. Gór ni cy nie zga dza li
si na plan oszczd no cio wy i  da li od wo a -
nia pre ze sa Ja ro sa wa Za gó row skie go, do cze -
go zresz t do szo.

 RAD NI po wia tu b dzi skie go pod j li
uchwa  do ty cz c prze ka za nia 400 tys. zo tych
dla b dzi skie go Te atru Dzie ci Za g bia.
A z prze ka za ny mi wcze niej 350 tys. z da je to
kwo t 750 tys. z – su m, któ r do tej po ry te -

atr otrzy my wa. Nie ste ty, sta ro stwo nie zde cy -
do wa o si na pod pi sa nie anek su do umo wy
z 1999 ro ku, co by o przy czy n nie daw ne go go -
ne go spo ru. Dy rek tor TDZ Ga briel Gietz ky wy -
ra zi oba w, e w przy szym ro ku kry zy so wa
sy tu acja mo e si po wtó rzy, dla te go po se zo -
nie urlo po wym za mie rza po no wi roz mo wy
z b dzi skim sta ro stwem.

 HUCZ NE otwar cie no we go sta dio nu
w Ty chach mia o miej sce 17 lip ca. Na in au gu -
ra cj od by si mecz GKS Ty chy z FC Ko eln.
Czo o wa dru y na Bun de sli gi wy gra a 1:0. Im -
po nu j cy, 15-ty sicz ny obiekt roz po czy na no -
wy roz dzia w hi sto rii ty skiej pi ki no nej.

 TRZY naj wik sze uczel nie w woj. l skim,
Uni wer sy tet Eko no micz ny, Uni wer sy tet l ski
i Po li tech ni ka l ska, po da y pierw sze wy ni ki
te go rocz nej re kru ta cji. Nie ma ju co li czy
na wol ne miej sca m.in. na ar chi tek tu rze, psy -
cho lo gii, fi lo lo gii an giel skiej czy re ali za cji
ob ra zu fil mo we go, te le wi zyj ne go i fo to gra fa.
Ten ostat ni kie ru nek cie szy si zresz t naj wik -
szym za in te re so wa niem – na jed no miej sce
przy pa da o po nad 13 cht nych. 

 WI TO WA NIE 25-le cia ist nie nia w Pol -
sce od ro dzo nej sa mo rzd no ci w Ryb ni ku
przy bra o gril lo w for mu . Mia no wi cie – wy -
star czy ze bra gru p 25 miesz ka ców i zo y
do ko ca lip ca w Urz dzie Mia sta od po wied -
ni wnio sek. A urzd ni cy za fun du j kie ba ski,
mo e na wet kar ków k na gril la, chle bek,
a oko licz no cio we go gril la za szczy ci pre zy dent
Piotr Ku cze ra. Po mys na wi zu j cy do in nej
ryb nic kiej ak cji, „Po znaj swo je go s sia da”, ma
na ce lu in te gra cj miesz ka ców, otwo rze nie ich
na wspól ne dzia a nia, bu do wa nie re la cji do bro -
s siedz kich. 

 DO PA LA CZE za bi ja j w strasz nym tem -
pie. A do pa lacz „Mo carz” szcze gól nie. W ci -
gu za le d wie kil ku dni w woj. l skim za tru y
si 154 oso by, kil ka przy pad ków za ko czy o si
mier ci. cz nie od po czt ku ro ku od no to wa -
no a 902 przy pad ki za tru do pa la cza mi, dla po -
rów na nia w ca ym 2014 ro ku by o ich 602.
Wstrz sa j ce jest to, e spra wa do ty czy gów -
nie mo dych lu dzi, któ rzy bez myl nie za y wa -
j te syn te tycz ne tru ci zny. Dla cze go ci gle s
tak a two do stp ne? 

 LOS oby wa tel skie go pro jek tu usta wy
o uzna niu l za ków za mniej szo et nicz n roz -
strzy gnie si w par la men cie przy szej ka den cji.
Po so wie pra cu j cy w ostat nich ty go dniach pe -
n pa r i tak by nie zd y li przed je sien ny mi wy -
bo ra mi. Na szcz cie pro jekt ja ko usta wa oby -
wa tel ska a nie po sel ska nie prze pad nie z ko cem
ka den cji te go par la men tu.

 KO CEM lip ca bez zbd nej fe ty od da no
do uyt ku nie mal 10-ki lo me tro wy od ci nek
dro gi eks pre so wej S69 z Bucz ko wic do yw -
ca, a je sie ni ze sze go ro ku 6-ki lo me tro wy frag -
ment z Biel ska -Bia ej do Bucz ko wic. Te raz ca -
 tra s z Biel ska -Bia ej po ko na mo na
w kil ka na cie mi nut, a nie jak daw niej w kil -
ka dzie sit. Ca a, prze szo 15-ki lo me tro wa tra -
sa mia a by ju go to wa w 2012 ro ku. Kosz to -
wa a pra wie 800 mln z.

 BU DO WA NE po wszech nie or li ki, bo iska
po wsta e za unij ne pie ni dze przy szko ach, jak
te pla ce za baw mo g by nie bez piecz ne dla
zdro wia. Nie przy jem ny za pach, ja ki po ja wia si
pod czas upa ów sy gna li zu je, e fir my je wy ko -
nu j ce wy sy py wa y na sztucz n tra w ta sze
gra nu la ty. Uy wa y naj cz ciej spe cy fi ków
po wsta ych w wy ni ku re cy klin gu zu y tych
opon. Tym cza sem utwar dzacz gu my to sil nie
tok sycz ny i ra ko twór czy skad nik opon, opar -
ty na kad mie, któ ry po wo du je za tru cia. Ich ob -
ja wa mi jest ka szel, uczu cie pie cze nia w klat ce
pier sio wej, bó le i za wro ty go wy, bó le gar da,
osa bie nie, dresz cze, po ty, nud no ci, wy mio ty
czy te bie gun ki. Gmi ny nie s za in te re so wa -
ne ba da nia mi, któ re wy kry y by pla ce za baw i or -
li ki przy bu do wie któ rych za sto so wa no nie bez -
piecz ne gra nu la ty.
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Prof. w In sty tu cie
Sztu ki Uni wer sy te tu
l skie go w Cie szy nie.
Od ro ku 2004 Kie row -
nik Ka te dry Ma lar stwa.
Au tor kil ku ob szer nych
cy kli ma lar skich, z któ -
rych naj wa niej sze to
„Ko smo go nie”, „Ksi -
ga So ca”, „Go wy”,
„Ryt my pa mi ci”. Zor -
ga ni zo wa po nad 80
wy staw in dy wi du al -
nych w kra ju i za gra ni -
c, bra udzia w po -
nad 70 wy sta wach
zbio ro wych. Au tor
dwóch pu bli ka cji na -
uko wych „Wie lo
prze strze ni” oraz „Ryt -
my pa mi ci”. Obec nie
pra cu je nad zbio rem
ese jów pt. „Od wznio -
so ci do iro nii”. Gra
na gi ta rze.

Re dak cja mie sicz ni ka
„lsk” 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 sic „Ko lek cj ju bi le -
uszo w”. Skadaj  si na
ni gra fi ki i ma lar stwo
wie lu zna ko mi tych ar ty -
stów z re gio nu l skie go. 
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Rozwód
po japosku 
JA RO SAW STA RZYK

Sie dzia em w ogród ku osie dlo wej ka wia ren ki i – uda jc po gr o ne go
w lek tu rze mie sicz ni ka lsk – bez wstyd nie pod su chi wa em roz mo -

w zaj mu j cych s sied ni sto lik pa. Nie by o to trud ne, gdy mó wi y do
go no, a i dyk cj mia y nie ska zi tel n. By y mo de, naj wy ej 35 lat plus
VAT. Pierw sza odzia na by a w nie bie sk m sk ko szu l i din sy, dru ga mia -
a pro st su kien k w pa ski na ra micz kach.

– … i to jest co raz bar dziej po wszech ne zja wi sko. Roz wo dz si „sta -
re do bre ma e stwa” po kil ku dzie si ciu la tach wspól ne go y cia… – mó -
wi a Nie bie ska Ko szu la.

– Mo ja ma ma si nie roz wie dzie – prze rwa a jej Su kien ka w Pa ski. – A po -
win na. My l, e to wi na zbyt ni skie go wie ku eme ry tal ne go. Ma ma mia -
a uo o ny dzie, upo rzd ko wa ny dom, do pra co wa ny har mo no gram za -
j i y cia to wa rzy skie go… To wszyst ko si za wa li o, kie dy ta ta prze szed
na eme ry tu r. Od ra na sie dzi w do mu i do wszyst kie go si mie sza, wszyst -
ko wie le piej, no i mie ci. Ka na pa, te le wi zor i okru chy… I kó ka
po szklan kach na bla cie sto li ka…

– Co nie za bar dzo lu bisz oj ca.
– Ale skd. Ja go uwiel biam, ale my l, e gdy by y li od dziel nie, to by

si nie m czy li. Ta ta to bar dzo faj ny kum pel i ta ki sta ro mod ny den tel -
men. Paszcz mi po da je…

– W ogó le nie chcia am roz ma wia o two jej ro dzi nie – Nie bie ska Ko -
szu la po sta no wi a za pa no wa nad roz mo w. – Cho dzi o mi o Ja po czy -
ków. Tam lu dzie se ryj nie roz wo dz si po sie dem dzie sit ce. I dla te go tam -
tej si na ukow cy ra zem z biz ne sem wy my li li ro bo ta, któ ry za st pu je sa -
mot ne mu sta rusz ko wi o n…

– wi nie – we sza jej w so wo Su kien ka w Pa ski.
– le my lisz. Ten ro bot za pew nia ta kie mu se nio ro wi wikt i opie ru nek,

dba o dom, a na wet da si go tak go za pro gra mo wa, e by roz ma wia. I to
mnie za sta no wi o; jak mo na skon stru owa ma szy n, któ ra b dzie z sen -
sem od po wia da na ja kie od zyw ki, któ rych nie zna, któ rych si nie da
prze wi dzie…

– To aku rat wy da je mi si nie trud ne. Jak tak ob ser wu j mo ich sta rusz -
ków, to oni ci gle roz ma wia j o tym sa mym i po wta rza j to sa mo. Znam
ich kwe stie na pa mi.

– Nie mów my o two jej ro dzi nie. O tych Ja po czy kach usy sza am w ra -
diu. Te ich ro bo ty b d jesz cze lep sze, kie dy do ko ca uda si zbu do wa
sztucz n in te li gen cj. Prze ra a j ce… 

– A co w tym strasz ne go? Znam pa ru fa ce tów, któ rym by j mo na
wsz cze pi, bo swo jej na tu ral nej nie ma j.

– Nie ro zu miesz. Te ro bo ty b d mia y wia do mo, b d si uczy, b -
d si na pra wia, b d si sa me udo sko na la…

– Ku pi so bie ta kie go, co b dzie my za mnie lo dów k – Su kien ka w Pa -
ski nie prze j a si spe cjal nie. 

– Zro zum, one nas wy le j z ro bo ty, bo b d od nas lep sze pod ka dym
wzgl dem. Ju zni ka j pew ne za wo dy. A kie dy te my l ce ma szy ny zro -
zu mie j, e my ju wa ci wie nie je ste my do ni cze go po trzeb ni, to nas
si po zb d de fi ni tyw nie.

– Ma sa kra! Kie dy zro zu mie j?
– Mó wi li, e to mo e by kwe stia kil ku dzie si cio le ci. 
– E, to mo e ju b dzie my na eme ry tu rze.
– Eme ry tów po zb d si w pierw szej ko lej no ci.
– Ma sa kra!
Pa nie za mil ky. A ja przy po mnia em so bie, e Ja po czy cy ju raz chcie li

si po zby swo ich eme ry tów, o czym czy ta em w la tach sie dem dzie si tych
w Fo rum. Mie li ta ki po mys, e ku pi Ma jor k (al bo ja k in n raj sk wy -
sp), tam po bu du j osie dla, do któ rych wy wio z swo ich star ców. Nie uda -
o si, bo prze ciw ta kim get tom za pro te sto wa li mo ra li ci, któ rzy si cza sem
przy da j. Mo e i tym ra zem… Za sta no wi o mnie, e Nie bie ska Ko szu la nie
wspo mnia a nic o roz wód kach -se nior kach. Nie do sta n ro bo tów?
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Lech Koodziejczyk, „ZACHÓD SOCA” z cyklu „KSIGA SOCA”, olej, pótno, 150x200, 2002




