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Nasz!partner

W ro ku 150-le cia Ka to wic lau re ata mi Na gro dy Pre zy den ta
Mia sta Ka to wi ce w dzie dzi nie kul tu ry zo sta li:
Kry sty na Kaj dan – dy rek tor "l# skie go Te atru Lal ki i Ak to ra
„Ate neum”, Le szek Win der – gi ta rzy sta "l# skiej Gru py
Blu eso wej oraz ze spó$ D%em. Uro czy sto&' wr( cze nia
od by $a si( 8 wrze &nia 2015 r. w Pa $a cu Gold ste inów. 

Ju bi le uszo wy, 80. se zon swo je go ist nie nia 
Na ro do wa Or kie stra Sym fo nicz na Pol skie go 
Ra dia za in au gu ro wa $a kon cer tem w dniu 30

wrze &nia 2015 ro ku. W pro gra mie zna la z$y si(
utwo ry: ob raz mu zycz ny W g!" bi mo rza

Grze go rza Fi tel ber ga, I Kon cert wio lon cze lo wy
Dy mi tra Szo sta ko wi cza i Sym fo nia fan ta stycz na

Hec to ra Ber lio za. Kon cert po pro wa dzi$ 
Ale xan der Lie bre ich, a so li st# by$ wio lon cze li sta

Truls Mørk.
Pod czas kon cer tu nie za bra k$o ofi cjal nych 

wy st# pie), gra tu la cji i wie lu ser decz nych 
%y cze), ja kie mu zy kom NO SPR oraz dy rek tor
na czel nej Jo an nie Wnuk -Na za ro wej prze ka za$

m.in. pre zy dent Ka to wic Mar cin Kru pa. 
W atrium przy sa li ka me ral nej NO SPR mo% na

obej rze' wy sta w( fo to gra fii pt. „80-let nia 
NO SPR w 90-let nim Pol skim Ra diu”.
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Pol ska Tech ni ka Gór ni cza S.A., któ r# two rz# klu czo wi pro du -
cen ci ma szyn i urz# dze) gór ni czych (Gru pa KO PEX, Gru pa
FA MUR, Gru pa GLI NIK, Sto mil Wol brom, Car bo au to ma ty ka,
Da mel) by $a or ga ni za to rem w dniach 8 – 11 wrze &nia 2015 ro -
ku naj wi(k szych w Eu ro pie, 30. ju% Mi( dzy na ro do wych Tar -
gów Gór nic twa, Prze my s$u Ener ge tycz ne go i Hut ni cze go
„KA TO WI CE”.
Ofer ta pre zen to wa na na tar gach obej mo wa $a kom plek so we
us$u gi dla gór nic twa. Tar gom to wa rzy szy $y mi( dzy na ro do we
kon fe ren cje i sym po zja, w któ rych uczest ni czy li przed sta wi -
cie le Ko mi sji Eu ro pej skiej, pol skie go rz# du, Mi( dzy na ro do -
wej Agen cji Ener gii, "wia to we go Kon gre su Gór ni cze go
i eu ro pej skiej na uki.
Tar gi (daw ny SIM MEX) or ga ni zo wa ne s# co dwa la ta na te -
re nach i w obiek tach naj wi(k szych w Pol sce. W tym ro ku
miej scem tar gów by $o Mi( dzy na ro do we Cen trum Kon gre so -
we i te re ny wo kó$ ha li Spodka.

(Wi" cej w ko men ta rzu Wie s!a wa Ko ster skie go „Czar ne
na zie lo nym” na str. 5)
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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. Beata Tomanek SENIORZY*W NATARCIU
5. Wies!aw Kosterski CZARNE NA ZIELONYM
6. „ROZ MO WA NA 20. LE CIE”:

Roz mo wa z Krzysz to fem Czy "ew skim, za !o "y cie lem O#rod ka „Po gra ni cze” w Sej nach 
oraz Mi$ dzy na ro do we go Cen trum Dia lo gu w Kra sno gru dzie PO GRA NI CZE JEST W NAS 

40. Mag da le na Dzia dek AR TY STYCZ NY FE NO MEN 
45. Hen ryk Szcze pa% ski KA TO WI CE ZA GÓR NI KA (cz. I)
52. &u kasz Kar kosz ka W OGRO DZIE PA MI+ CI 
54. Edy ta Het ma niok, Ma riusz Plesz czy% ski, Da mian S!o ta, Ro man Wi tu !a

PORTRET*WYBITNEGO*MATEMATYKA
56. Ja kub &oginow TA NIE, BO POL SKIE 
60. XXV LAT RE STY TU CJI SA MO RZ, DU TE RY TO RIAL NE GO 

Krzysz tof Ko si% ski PO WRÓT DO PRZY SZ$O )CI?

TEATR$NA$"L#SKU, "L#SK$W$TEATRZE
15. Do ro ta Fox W KO PAL NI I WO KÓ$ KO PAL NI
20. Ma ria Sztu ka WIELKA DAMA*TEATRU POLSKIEGO
24. Ja nusz &a sto wiec ki TO, CO JEST UKRY TE 
26. Jo an na Wa ro% ska KON SUMP CJA CZY PART NER STWO
29. Ma rek Brze' niak WIEL KI JU BI LE USZ NIE WIEL KIE GO TE ATRU 
32. Ka ta rzy na Be re ta LEK KI TE ATR PRZE NO )NY 
34. Ma rek Mierz wiak )L,SK MÓJ W TE ATRZE WI DZ+ OGROM NY 
36. Mag da le na Fig za! ZE SPÓ$, KTÓ RY NIE BOI SI+ WY ZWA-
38. Bog dan Wi de ra WSPOMNIENIE*Z*ANTRAKTÓW
64. Witold Koci%ski )L,SK*OTWARTY
69. Ma ria Sztu ka TEATR*W*SIECI 
84. KO LEK CJA JU BI LE USZO WA „)L, SKA”: BAR BA RA PTAK 

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

Ma rek S. Szcze pa% ski ODY SE USZ W PIE KLE 
53. )L, SKA OJ CZY ZNA POL SZ CZY ZNA

Jan Mio dek OD OCHOD( CA DO OCHOJ CA
59. PO RAD NIA J+ ZY KO WA

Ka ta rzy na Wy rwas TRZECH PA NÓW W $ÓD CE
59. Hen ryk Bzdok ANEG DO TY
65. MI+ DZY NU TA MI

Mag da le na Dzia dek JU BI LE USZO WY SE ZON „CA ME RA TY SI LE SIA”.
KLA RA LAN GER -DA NEC KA

84. Z ZA PI SKÓW EME RY TA 
Ja ro s!aw Sta rzyk PIEKARNIK W*)WIETLE*TEORII SPISKOWEJ

PLA STY KA
48. Wie s!a wa Ko no pel ska O POSZUKIWANIU SAMEGO SIEBIE
49. Lech Ma jew ski POD ZIEM NE )WIA T$O. WI DEO -AR TY. RZE. BA. Mu zeum )l! skie Ka to wi ce 
50. BEL L MER/VI SAT. Mu zeum Hi sto rii Ka to wic
51. Bog dan Wi de ra EUROPEJCZYK*Z*KATOWIC

KSI#) KI
70. Wie s!a wa Ko no pel ska SZTUKA W PRZESTRZENI MIASTA
71. Ma ria D$ bicz W+DROWIEC*MI+DZY KULTURAMI
72. Ewa Wy l$ "ek MA$A*ZAG$ADA
72. Ka ta rzy na Be re ta PRZESTRZE-, KTÓRA*WI+ZI
73. Ro ma Je gor BIERNIK BOGDANA*PREJSA
73. Bog dan Wi de ra BOMBI, DALAJLAMA I*LWÓW
74. Bog dan Wi de ra KRÓT KO O KSI,/ KACH 

PO EZJA I PRO ZA
3. WIERSZ NA OTWAR CIE 

Ta de usz Ki jon ka MIA RA 
10. Ta de usz Ki jon ka 

TREN NA ODEJ )CIE GA MY – SZLA CHET NEJ WIL CZY CY. W TEN CZAS 
42. Ma rek Szal sza SCHY $EK SZA TRAN GU (cz. II)

EKO LO GIA
62. Jo lan ta Karma%ska NISKA EMISJA – PRZE$OM!

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

Be ata Le% czuk-Bachmi%ska BA $A GAN W BI BLIO TE CE – DLA KO GO TA PRZE STRZE-?
67. ZNA KI I TWA RZE MIA STA KA TO WI CE 

JAN „KYKS” SKRZEK ZE SWOJ, HARMONIJK, W GALERII ARTYSTYCZNEJ
68. OPO LSKIE. LEKSYKON*MITÓW, SYMBOLI I*BOHATERÓW GÓRNEGO*)L,SKA...
76. NO TAT NI KI KUL TU RAL NE. Re da gu j!: Wie s!a wa Ko no pel ska, Jan Pi che ta,

Jo an na Kot kow ska, Ja nusz Wój cik, Ma ria Sztu ka, Ja cek Si ko ra
83. )L, SKI MIE SI,C 

NA OK%AD CE: 
Lech Ma jew ski, Sznu rów ki, rze0 ba. Frag ment eks po zy cji „Pod ziem ne s"o% ce”.
Wi deo -ar ty, rze0 ba” w Mu zeum )l! skim w Ka to wi cach. Zdj& cie: Mu zeum )l! skie w Ka to wi cach
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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

Dofinansowano ze *rodków 
Ministra 

Kultury i Dziedzictwa Narodowego

W NUMERZE:
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TADEUSZ KIJONKA

Miara

Wiersz czerpany – z niezmywalnym god!em,

Jak znak wodny, gdy pod "wiat!o unie"#.
Ostateczny jak "mier#, wiarygodny –

$e przestawi# s!owo  a runie.

Wiersz czerpany z siebie, ca!ym sob%,
Miar% cia!a a& do wyczerpania…

Raz bez reszty niech si' stan' tob% –
A ty mn%, mój wierszu,

W trumnie zdania.
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S
ta ro!" w !wia do mo !ci spo #ecz nej jest
nie atrak cyj na: skó ra po mi$ ta, oczy

zm$ czo ne, syl wet ka zgar bio na, g#o wa co
praw da wci%& otwar ta, ale z za wod n% pa -
mi$ ci%... Z ta kim ob ra zem sta ro !ci do ra -
sta j% ko lej ne po ko le nia, któ re od da j%c si$
ra do !ciom &y cia uda j%, &e nie jest ona
wpi sa na w ich plan. Sa mych se nio rów al -
bo nie do strze ga j%, al bo trak tu j% li to !ci -
wie ja ko nie gro' nych nu dzia rzy. M#o do!"
z im pe tem bie rze z &y cia to, co naj lep -
sze, dyk tu je mo dy, wpro wa dza no we
zwy cza je, pa no szy si$, uzur pu je so bie ro -
l$ awan gar dy, si$ ga po w#a dz$, a star si
po kor nie usu wa j% si$ im z dro gi. Dzie -
je si$ tak po mi mo fak tu, &e m#o dych
w ca #ej Eu ro pie uby wa, trwa bo wiem ni&
de mo gra ficz ny, w kra jach roz wi ni$ tych
eko no micz nie ro dzi si$ ma #o dzie ci. To
w#a !nie ak tu al nie m#o dzi nie dba j%
o swo j% przy sz#o!", ego istycz nie kon cen -
tru j%c si$ na he do ni stycz nym prze &y wa -
niu co dzien no !ci. Za k#a da nie ro dzi ny
prze su wa j% na dru gi plan. Dzie je si$ tak
rów nie& w Pol sce i w woj. !l% skim. Do -
dat ko wo roz wój me dy cy ny, ko sme to lo -
gii, wie dzy na te mat or ga ni zmu cz#o wie -
ka, prze strze ga nie mo dy na fit ness – to
wszyst ko spra wia, &e lu dzie sta rze j% si$
wol niej i &y j% d#u &ej. Prze su wa si$
w zwi%z ku z tym gór na gra ni ca m#o do -
!ci. Dzi siaj m#o dy jest na wet 40-la tek. Ta -
kie me cha nicz ne wy d#u &a nie m#o do !ci
nie zmie nia jed nak fak tu, &e gru pa, któ -
ra roz wi ja si$ naj dy na micz niej w ostat -
nich la tach w sen sie li czeb no !ci to se nio -
rzy. Wy ra' nie po ka zu je t$ ten den cj$
sta ty sty ka. W ci% gu ostat nich 20 lat
przy by #o oko #o mi lio na Po la ków. Ak tu -
al nie jest nas po nad 38 mi lio nów. W tym
nie wie le po nad 15 mi lio nów sta no wi%
m#o dzi mi$ dzy 18 i 44 ro kiem &y cia.
Dwa dzie !cia pi$" lat te mu by #o ich ty le
sa mo. M#od szych, mi$ dzy 19 a 24 ro kiem
jest pra wie trzy mi lio ny, nie co mniej ni&
w 1989 ro ku. Se nio rów po wy &ej 60. &y -
je w Pol sce ak tu al nie bli sko 7 i pó# mi -
lio na, to jest pra wie dwa ra zy ty le co tro -
ch$ po nad dwie de ka dy te mu. War to
wie dzie", &e w tej gru pie jest pra -
wie 4000 stu lat ków i po nad 50000 dzie -
wi$" dzie si$ cio lat ków. Wi$k szo!" w do -
brym zdro wiu. W na szym wo je wódz twie
!red nia wie ku wy no si u ko biet po nad 80
lat u m$& czyzn 72. Se nio rzy sta no -
wi% 20% spo #e cze( stwa, ale za 20 lat b$ -
dzie to 30%. Wszyst kie przy to czo ne
da ne sta ty stycz ne w od nie sie niu do gru -
py lu dzi po wy &ej 60. lat ma j% wy ra' ne
ten den cje wzro stu w prze ci wie( stwie
do po zo sta #ych grup, któ re al bo ma le j%,
al bo sto j% w miej scu. Jed nym s#o wem
kur cz% si$ i trze ba przy j%", &e

Im pet m!o do "ci s!ab nie!

Z
ja wi sko sta rze nia si$ spo #e cze( -
stwa zo sta #o ju& za uwa &o ne. Prze -

pe# nio ne s% Uni wer sy te ty Trze cie go
Wie ku. Po wsta j% ju& nie tyl ko
przy uczel niach, ale te& przy bi blio te -
kach, do mach kul tu ry, urz$ dach i sto wa -
rzy sze niach. Wi$k sza cz$!" pu blicz -

W Ka to wi cach, ale i w in nych mia stach
rów nie& do st$p na jest kar ta Ak tyw ne go
Se nio ra gwa ran tu j% ca zni& ki na bi le ty
oraz wej !ciów ki na wy bra ne im pre zy kul -
tu ral ne. Pro wa dzo ne s% ak cje w ka wiar -
niach: „Ka wa dla se nio ra”, a w ki nach:
„Se ans dla se nio rów”. Urz$d ni cy oraz ak -
ty wi !ci z or ga ni za cji po za rz% do wych
pod pa tru j% do bre wzo ry uspraw nia nia &y -
cia se nio rów w za chod nich kra jach Eu -
ro py, by wdra &a" je w na szej rze czy wi -
sto !ci. Je dy nie dwa naj wi$k sze
i naj istot niej sze sys te my w na szym kra -
ju: zdro wia i opie ki spo #ecz nej nie zmie -
ni #y kur su. W zwi%z ku z tym, se nio rzy nie
za uwa &a j%, &e s% co raz wa& niej si.

Sta ro"# mo $e by# atrak cyj na

S
pek ta ku lar ne s% wy czy ny nie któ rych
se nio rów. Po dziw m#o dych wzbu dza

pa ni Wir gi nia Szmyt zna na ja ko di -
d&ej ka Wi ka, 76-let nia bab cia, któ ra
zna ko mi cie ra dzi so bie z mi kro fo nem
i sprz$ tem di sco. Jest ona rów nie& ini -
cja tor k% Pa ra dy Se nio rów pod ha s#em
„Doj rza li! Wspa nia li!”. Re spekt wzbu -
dza wy czyn Alek san dra Do by, któ ry ja -
ko 67-la tek prze p#y n%# Oce an Atlan tyc -
ki. Po ko na# 9 ty si$ cy km 7-me tro wym
ka ja kiem i si #% w#a snych r%k. Zo sta# wy -
bra ny Po dró& ni kiem Ro ku 2015 w in ter -
ne to wym ple bi scy cie Na tio nal Geo gra -
fic. Pla nu je te raz prze p#y ni$ cie ka ja kiem
z Ame ry ki Pó# noc nej do Eu ro py pó# noc -
nym Atlan ty kiem. Na )l% sku ma my
rów nie& wy bit nych, zna nych i po dzi wia -
nych se nio rów. Po pro stu cza sy si$
zmie nia j%. Zmie nia j% si$ te& se nio rzy. S%
co raz bar dziej am bit ni, !wia do mi, &e czas
je sie ni &y cia mo &e by" naj d#u& szym
eta pem ich &y ciu i nie chc% go mar no -
wa". Roz wi ja j% si$, ucz%, po dró &u j%, ini -
cju j% ró& ne przed si$ wzi$ cia, pi sz% ksi%& -
ki, sta j% si$ „kro ni ka rza mi swo ich
cza sów”, s% obec ni rów nie& w wir tu al -
nym !wie cie, ob s#u gu j% smart fo ny, kom -
pu te ry. I nie bo j% si$ m#o dych. Cz$ sto
wspó# dzia #a j%. Pa ni dr He le na Hrap kie -
wicz, sze fo wa UTW w Uni wer sy te cie
)l% skim od wie lu lat za le ca, by do swo -
jej sta ro !ci przy go to wy wa" si$ 10-15 lat
wcze !niej. Mie" na ni% po mys#. Kto si$
za sto su je, nie b$ dzie si$ czu# si$ wy klu -
czo ny ze spo #e cze( stwa, nie po trzeb ny.
)wia do my, ak tyw ny se nior mo &e ode -
bra" w nie da le kiej przy sz#o !ci nie tyl ko
im pet, ale i dyk tat.

!

no !ci w fil har mo niach, ope rach, te -
atrach to se nio rzy. By" mo &e !wiad czy
to tyl ko o in nych wy bo rach stra wy dla
du cha, nie mniej wy ra &a si$ w nich
wi$k sza dba #o!" o ja ko!" do zna( es te -
tycz nych. Co b$ dzie mu sia #o mie"
w przy sz#o !ci wi$k szy wp#yw na po li -
ty k$ kul tu ral n% pro wa dzo n% na ka& -
dym szcze blu w#a dzy, za rów no ogól no -
pol skiej jak i lo kal nej. Ju& przy urz$ dach
miast i gmin po wsta j% ra dy se nio rów.
G#o sy eme ry tów za cz$ #y by" co raz
cen niej sze. To wy bor cy, ale i go spo da -
rze w swo ich miej scach za miesz ka nia.
W Dniu Se nio ra, 1 pa' dzier ni ka, w tym
ro ku po wsta# Oby wa tel ski Par la ment Se -
nio rów jed no cz% cy wszyst kie or ga ni za -
cje, sto wa rzy sze nia, zwi%z ki, to wa rzy -
stwa i klu by se nio rów. Wa& ne jest
bo wiem, &e by eme ry ci pre zen tu j% cy
wszyst kie !ro do wi ska przed sta wia li
swój ogl%d rze czy wi sto !ci, wy ra &a li
naj istot niej sze pro ble my i zg#a sza li po -
my s#y na uspraw nie nie co dzien no !ci tak,
by ta co raz licz niej sza gru pa mia #a
szan s$ czer pa" przy jem no!" z prze &y -
wa nia swo jej sta ro !ci. Uwa& nie g#o sów
po ko le nia swo ich ro dzi ców s#u cha j%
te& czter dzie sto - i pi$" dzie si$ cio lat ko -
wie. Ak tu al nie, uj mu j%c rzecz sta ty stycz -
nie, s% to lu dzie w#a dzy: pre ze si, dy rek -
to rzy, pre zy den ci, sze fo wie firm i in ni
de cy den ci. Ju& nie d#u go za si l% oni gro -
no se nio rów, wi$c w pew nym sen sie
my !l% o so bie. Po dej mu j%c de cy zje do -
ty cz% ce &y cia spo #ecz ne go i eko no -
micz ne go, ini cju j%c usta wy, prze pi sy
przy go to wu j% so bie lep sz% eg zy sten cj$
na eme ry tu rze. Wte dy gru pa se nio rów
„uro !nie” do pra wie 30% ogó #u spo #e -
cze( stwa. Ju& je& d&% „mó wi% ce” tram wa -
je i au to bu sy, z ni ski mi pod #o ga mi, &e -
by #a twiej by #o wy sia da" i wsia da".
Krót sze s% dy stan se mi$ dzy przy stan ka -
mi. Wi$ cej #a we czek po ja wi #o si$
na skwe rach, chod ni kach, &e by w ka& dej
chwi li mo& na by #o od sap n%". Wi$ cej pod -
jaz dów, mniej wy so kich scho dów. Bu do -
wa ne s% ele ganc kie o!rod ki dla se nio rów
z do st$p n% re ha bi li ta cj%, opie k% me -
dycz n% na miej scu. Apar ta men tow ce s%
przy sto so wa ne kon struk cj% i me tra &a mi
do star szych miesz ka( ców, ale sa mo -
dziel nych. Obok nich znaj du j% si$ in sty -
tu cje o pro fi lu me dycz no -pie l$ gna cyj nym
i oczy wi !cie ca #a in fra struk tu ra or ga ni -
zu j% ca co dzien ne &y cie. In we sty cje pla -
nu je si$ z my !l% o star szych. Po wsta wa -
nie ta kie go miej sca mo &e my ob ser wo wa"
w Ka to wi cach w dziel ni cy Ba &an to wo.

Seniorzy

w natarciu
BE ATA TO MA NEK
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Czarne 

na zielonym

N
o !y ce roz war "y si# jak ni gdy wcze $niej:
gór nic two w# gla ka mien ne go przy po -

mi na pa cjen ta w ka ta to nii, Mi# dzy na ro do we
Tar gi Gór nic twa, Prze my s"u Ener ge tycz ne -
go i Hut ni cze go, w no wym an tu ra !u, roz kwi -
t"y. Tam stra ty, nie pew no$% i wid mo ka ta stro -
fy, tu zmia ny, ob fi to$% i do bry na strój. 

Wrze $nio w& wy sta w# tech no lo gicz nych
no wo $ci w bran !y gór ni czej wy win do wa "o
wy so ko no we miej sce – otwar te nie daw no
Mi# dzy na ro do we Cen trum Kon gre so we,
któ re w po "& cze niu ze „Spodkiem” i te re na -
mi wo kó" ha li, stwo rzy "o in ny wy miar tar go -
wej im pre zy. Znów pad" re kord – 450 firm
z 20 kra jów. Naj wi#k sze, ju bi le uszo we tar -
gi w swo jej 30-let niej hi sto rii.

Ogl& da j&c sto iska pro du cen tów sprz# tu wy -
do byw cze go, na su wa "o si# jed nak py ta nie,
kie dy, za co i na ja k& ska l# pol skie gór nic two,
któ re ma mi liar do we stra ty i wal czy o prze -
!y cie, spra wi so bie ta kie urz& dze nia. Prze cie!
na wet Ja strz#b ska Spó" ka W# glo wa, po ten -
tat w bran !y, po któ rym na le !a "o by si# spo -
dzie wa% do brych wy ni ków, wpa d"a w fi nan -
so we ta ra pa ty i szo ru je po dnie ni czym
to n& cy okr#t. Pro du cen tom po zo sta je eks port.

Ale i na ryn kach mi# dzy na ro do wych mi -
ze ria. Chi ny zwol ni "y go spo dar k# i – w po -
rów na niu z do tych cza so wym tem pem roz wo -
ju – cz"a pi& za miast biec. Ju! nie po trze bu j&
tak du !ej ilo $ci ener gii, jak jesz cze rok, czy

dwa la ta te mu. Ja po nia, je den z naj wi#k szych
od bior ców w# gla na $wie cie, ogra ni cza im -
port pa li wa. 

W Ro sji sta gna cja. Do brze, !e cho cia!
tam tej sze gór nic two ku pu je sprz#t wy do -
byw czy, tak !e od pol skich pro du cen tów, nie
ba cz&c na lo do wa te sto sun ki mi# dzy War -
sza w& i Mo skw&. Ener ge ty k# chc& roz wi -
ja% In die, po ten cjal nie po t#! ny kon su ment
ener gii, ale bio r&c pod uwa g# czas bu do wy
ko pal' i elek trow ni, to per spek ty wa "ad nych
kil ku, kil ku na stu lat. Ryn ka mi wstrz& sn# -
"a do dat ko wo nie daw na re wo lu cja "up ko -
wa w USA. 

W efek cie ce ny w# gla w por tach ARA
spa d"y w tym ro ku do re kor do wo ni skie go

po zio mu – le d wie 50 do la rów za to n#. Jest
tak kru cho, !e na wet bar dzo ela stycz ne i do -
cho do we gór nic two Au stra lii wy ha mo wa -
"o i zwal nia lu dzi. Zda niem wie lu ana li ty -
ków, wzro stów cen na le !y si# spo dzie wa%
po 2017 ro ku. 

Z to wa rzy sz& cych tar gom kon fe ren cji
wia "o ch"o dem pe sy mi zmu. Stan fi nan sów
bran !y dra ma tycz ny, bra ku je nad zo ru w"a -
$ci ciel skie go i $rod ków kon tro li im por tu
w# gla, do ka! dej to ny wy do by te go pa li wa
trze ba do k"a da% 40 z", po li ty ka UE w sto sun -
ku do gór nic twa da le ka od ocze ki wa', de kar -
bo ni za cja i OZE for so wa ne przez Bruk se l#.
Na dru gim bie gu nie bez pie cze' stwo ener ge -

tycz ne pa' stwa i utrzy ma nie w# gla ja ko gwa -
ran ta ni skiej ce ny ener gii. 

Dys ku sje nie wy sz"y po za próg prze wi dy -
wal no $ci, sta j&c si# kal k& de ba ty o gór nic twie
z po przed nich kil ku edy cji tar gów i po wie -
le niem ar gu men tów, któ re ju! daw no wy -
brzmia "y. Po nie wa! nie uczest ni czy li w nich
przed sta wi cie le Skar bu Pa' stwa, w"a $ci cie -
la ko pal', by "y w grun cie rze czy fo rum
do prze ko ny wa nia sa mych sie bie o s"usz no -
$ci g"o szo nych tez.

Pe wien wy "om stwo rzy "a kon cep cja re struk -
tu ry za cji Kom pa nii W# glo wej i utwo rze nia
do ko' ca wrze $nia te go ro ku No wej Kom pa -
nii W# glo wej. Zbu do wa na za pie ni& dze
trzech ak cjo na riu szy (W# glo kok su, Fun du szu
In we sty cji Pol skich Przed si# biorstw oraz
To wa rzy stwa Fi nan so we go Si le sia) no wa
spó" ka mia "a by ob j&% 11 ren tow nych ko pal'. 

Po mys" za wis" w po wie trzu po tym, jak re -
sort skar bu otrzy ma" jed no znacz nie brzmi& -
cy sy gna" z Bruk se li, !e spo sób fi nan so wa -
nia NKW mo !e za kwe stio no wa% Ko mi sja
Eu ro pej ska, na ka zu j&c cof ni# cie trans ak cji,
co spo wo do wa" by na tych mia sto w& upa -
d"o$% spó" ki. Za raz te! za grzmie li zwi&z kow -
cy, krzy cz&c, !e rz&d, któ ry by" gwa ran tem
po ro zu mie nia w spra wie utwo rze nia NKW,
po raz ko lej ny oszu ka" gór ni ków. 

Na wet je $li za czas ja ki$ po wsta nie ta spó" -
ka, to i tak nie b# dzie to do wo dzi% prze "o mo -
wej zmia ny w fi lo zo fii my $le nia o ro li gór nic -
twa i (l& ska w pol skiej go spo dar ce. B# dzie
ozna cza% dal sze utrzy ma nie do tych cza so we -
go, ju! chy ba ar cha icz ne go, mo de lu roz wo -
ju na sze go re gio nu, opar te go g"ów nie na pro -
stej eks plo ata cji dóbr, ja kie da "a na tu ra.

A prze cie! (l&sk nie mu si by% ska za ny
na wy rok do !y wot nie go ist nie nia ko pal',
zw"asz cza nie ren tow nych, wsty dli wych stref
ubó stwa po upa d"ych za k"a dach wy do byw -
czych i zde gra do wa nych po prze my s"o wych
te re nów. W ich miej sce po win ny po wsta% no -
wo cze sne fir my z in no wa cyj n& tech no lo gi&,
wy ko rzy stu j& ce po ten cja" gór ni czej ka dry in -
!y nie ryj nej i me na d!er skiej. To da si# zro bi%.
Ta kie ma my mo! li wo $ci i po win ni $my z nich
sko rzy sta%. 

Tym bar dziej !e Pol ska ma al ter na ty w#
w po sta ci wiel kich z"ó! w# gla bru nat ne go
pod Le gni c& i Gu bi nem, któ re – jak ob li czo -
no – za pew ni& bez pie cze' stwo ener ge tycz -
ne na sze go kra ju na oko "o 300 lat. Mo !e my
za my ka% co pa r# lat nie ren tow n& ko pal ni# w# -
gla ka mien ne go, bu du j&c rów no le gle od kryw -
ki i elek trow nie. 

Po pa trz my jak zro bi li to Niem cy: wy do -
by cie w# gla ka mien ne go ogra ni czy li do oko -
"o 13 mln ton rocz nie (przy im por cie 55 mln
ton), bru nat ne go zwi#k szy li ju! do 185 mln
ton, ma j& pla ny roz wo ju gór nic twa od kryw -
ko we go na ko lej ne dzie si# cio le cia. Z w# gla
wy twa rza j& "&cz nie 45 proc. ener gii (Pol ska
oko "o 90 proc.). Chc& eks plo ato wa% ko lej ne
z"o !a, tu! za Ny s& )u !yc k&. I nie przej mu -
j& si# krzy kiem Bruk se li.

A co do sa mych tar gów, to war to by "o by
tchn&% w nie no we go du cha w or ga ni za cji,
spo so bie pre zen ta cji wy staw ców, prze ka zie
me dial nym, a tak !e w wy mia rze kul tu ry,
w pe" ni wy ko rzy stu j&c mo! li wo $ci, ja kie da -
je no wa sce ne ria MCK. Po wie la na od 30 lat
for mu "a biz ne so wo -tech no lo gicz na ju! si#
moc no zu !y "a i jest na wy czer pa niu. Jak obec -
ne mo! li wo $ci pol skie go gór nic twa. 

!

WIE S!AW KO STER SKI 
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Po pa trz my jak zro bi li to Niem cy: wy do by cie w! gla ka mien ne go ogra -
ni czy li do oko "o 13 mln ton rocz nie (przy im por cie 55 mln ton), bru -
nat ne go zwi!k szy li ju# do 185 mln ton, ma j$ pla ny roz wo ju gór nic twa
od kryw ko we go na ko lej ne dzie si! cio le cia.
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Z KRZYSZTOFEM CZY!EWSKIM, za"o#ycielem O$rodka „Pogranicze” w Sejnach 

oraz Mi%dzynarodowego Centrum Dialogu w Krasnogrudzie, rozmawia KATARZYNA BERETA

– „Bia da te mu, kto wy ru sza i nie

po wra ca”. Oso bi !cie wra cam

na sej ne" skie po gra ni cze po raz

trze ci, bo tu taj trud no nie przy je# -
d#a$ wie lo krot nie. Co z pa na per -

spek ty wy ja ko miesz ka" ca Sej -

ne"sz czy zny, ale i przy jezd ne go

naj sil niej przy ci% ga do te go miej -

sca?

– Na pew no po gra ni cze. To by !o co",
co za ini cjo wa !o na sz# po dró$
na Wschód. I tak by !o od sa me go po cz#t -
ku. Przy je$ d$a !em tu z $o n# jesz cze

wów czas, gdy pra co wa li "my w Gar -

dzie ni cach. Pierw sze wy pra wy by !y

do Li twi nów, sta ro obrz% dow ców. To

by li pierw si star cy, z któ ry mi po !# czy !y
nas sil ne wi% zi. A z po wro ta mi to jest tak,

$e gdy otrzy ma si% w da rze co" bar dzo

cen ne go, p!y n# ce go z ser ca, to tym da -

rem zwi# zu je si% lu dzi. Jest ja ka" moc

w sa mym ak cie da ro wa nia, $e on przy -

wo !u je po wrót, tak jak przy wo !u je od da -

nie. Cz!o wiek czu je si% zo bo wi# za ny

do od wza jem nie nia da ru. Je $e li te go

nie czy ni, to nie za zna w ja ki" spo sób

spo ko ju. Po wra ca si% za tem do miejsc,

któ re nas ob da ro wa !y. Nas lub na szych

przod ków. My "l%, $e je ste "my w "wie -

cie ze so b# po wi# za ni nie wi dzial ny mi

ni& mi bra nia i od da wa nia, przyj mo wa nia

i zwra ca nia, po wro tów i wy jaz dów.

Mo$ na oczy wi "cie dar od rzu ci&, zdy -

stan so wa& si% do nie go. Przy j% cie go jest

bo wiem bar dzo nie bez piecz ne. Mó wi

o tym w pew nym sen sie mit o Ar go nau -

tach i Me dei, pe !en tra gicz nych wy da rze'
na st% pu j# cych po tym, jak pra wo

xe ni – go "cin no "ci zo sta !o po gwa! co ne.

– Roz ma wia my w po bli #u dwor -

ku, któ ry nie gdy! na le #a& do ro dzi -

ny mat ki Cze s&a wa Mi &o sza. Ja kie

miej sce zaj mo wa &a Kra sno gru da

w du cho wej geo gra fii po ety, na je -

go ma pie Miej sca?

– Nie da le ko st#d, nad Czar n# Ha' cz#,
spo tka li "my si% po raz pierw szy. To by -

!o nie spo dzie wa ne, gdy$ Mi !osz przy by!
wów czas do Pol ski po raz dru gi z emi -

gra cji, ale ta wi zy ta nie by !a ofi cjal na tak

jak pierw sza w 1980 ro ku, któ rej to wa -

rzy szy !y spo tka nia z li de ra mi So li dar no -

"ci w Gda' sku czy  ho no ro wy dok to rat

KUL -u. We wrze "niu 1989 ro ku nikt si%
go tu taj nie spo dzie wa!. Ten po byt mia!
zu pe! nie in ny cha rak ter –oso bi sty. Kra -

sno gru da by !a dla nie go miej scem bar -

dzo  in tym nym, dla te go ukry! swój przy -

jazd przed dzien ni ka rza mi. 

Pogranicze

jest w nas

20. lecieRozmowy na
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Za wsze n! ka "a mnie ta jem ni ca sil ne -
go zwi#z ku Mi "o sza z Kra sno gru d#.
Oczy wi $cie jest w# tek ro dzin ny. Tu taj
miesz ka "y je go uko cha ne ciot ki ze stro -
ny ma my – Ni na i Ga brie la Ku na tów ny.
Gdy by $my spoj rze li na ma p! du cho w#
Mi "o sza, to je go bie gun m! ski jest
w Sze tej niach – miej scu, w któ rym si!
uro dzi", zdo mi no wa nym przez dziad ka
Zyg mun ta. Na to miast Kra sno gru da jest
%e& skim bie gu nem, gdy% tu taj by" dom
ro dzi ny uko cha nej mat ki We ro ni ki, tu -
taj miesz ka "y ciot ki i w ogó le do mi nu je
w tym miej scu  ko bie ca si "a. To nie m!% -
czy' ni pro wa dzi li kra sno grudz ki ma j# -
tek, ale w"a $nie ko bie ty. Dla mnie Kra -
sno gru da ma sil ny pier wia stek %e& ski
i my $l!, %e by" on ma gne sem przy ci# ga -
j# cym Mi "o sza. Mat ka by "a dla nie go po -
wier nicz k# naj wi!k szych ta jem nic i m"o -
dzie& czych przy si#g, o czym pi sze
w wier szu jej po $wi! co nym. Wy da je mi
si!, %e te ma rze nia i ta jem ni ce, o któ rych
jej mó wi", s# gdzie$ tu taj za ko pa ne. 

Oczy wi $cie ko bie ty to tak %e pierw sze
mi "o sne wta jem ni cze nia. To w"a $nie tu
wy da rzy" si! dra mat roz cza ro wa nia. Za -
ko cha" si! w star szej pen sjo na riusz ce,
któ ra z"o %y "a mu obiet ni c!, ale pew ne -
go dnia zo ba czy" wy ska ku j# ce go nad ra -
nem przez jej okno m!% czy zn!. Ca "y
dzie& p"y wa" w je zio rze Ho" ny, na ba wia -
j#c si! szme rów ser ca. Wie czo rem, gdy
w sa lo nie gra "a ka pe la i wy bran ka ba wi -
"a si! ze swo im m"o dym ad o ra to rem, on
po sta wi" na sto le w swo im po ko ju
na stry chu po "ów k! czy stej i wy j#" ma -
"y pi sto let b! ben ko wy, do któ re go w"o -
%y" kil ka na boi, po zo sta wia j#c w ma ga -
zyn ku kil ka miejsc pu stych. Na st!p nie
przy sta wi" bro& do skro ni i po ci# gn#"
za spust. Ni by bu dz# ca u$miech m"o -
dzie& cza „ro syj ska ru let ka”, ale – jak
wspo mi na" po la tach – od ta kich „za baw”
si! umie ra. 

Jed nak nie to jest naj wi!k sz# ta jem ni -
c# te go miej sca. My $l!, %e jest co$ wa% -
niej sze go. Mi "osz wspo mi na o tym
w wier szu Po wrót, któ ry na pi sa" w Kra -
sno gru dzie w 1989 ro ku, kie dy si! spo -
tka li $my. Pi sze w nim o m"o dzian ku, któ -
re go praw dy nie chce si! wy rzec i któ ry
pa trzy na $wiat do ro s"ych z pew ne go dy -
stan su. Zdra dzi li oni bo wiem m"o dzie& -
cze ma rze nia i te raz zda j# si! mó wi(: po -
cze kaj, ty si! w tej chwi li bun tu jesz, ale
do ro $niesz i wte dy b! dziesz ta ki jak
my. I to „nie, nie b! d! ta ki jak wy”, któ -
re przy wo "a" w wier szu, zo sta "o mu
na ca "e %y cie. W"a $ci wie spo tka "em
wów czas sta re go cz"o wie ka, któ ry spo -
wia da" si! z tej dzie ci! cej przy si! gi,
z te go, czy j# do cho wa". I tym by "a
w isto cie Kra sno gru da dla nie go – ta jem -
ni c#, py ta niem, na ile za cho wa" w so bie
dziec ko.

– W Li nii po wro tu pi sze pan, !e
w dzie dzi nie tzw. dia lo gu mi" dzy -
kul tu ro we go ma my obec nie prze -
rost re flek sji teo re tycz nej. Po sta -
wi# pan za tem na prak ty k" dia lo gu
i po wsta# o$ro dek. Mo !e pan przy -

bli !y%, ja ka jest sej ne& sko -kra -
sno grudz ka pra xis?

– O$ro dek to jest do bre s"o wo, bo o$ro -
dek to nie jest pro jekt. To jest za "o %e nie
%y cia, stwo rze nie ja kiej$ or ga ni za cji,
któ ra ze swej na tu ry po win na by( na sta -
wio na na d"u gie trwa nie. To jest co$, co
Mi "osz od po cz#t ku nam pod po wia da".
In te re so wa "o go, czy nie sta nie si! to dla
nas prze lot n# przy go d#, jak cz! sto zda -
rza si! ar ty stom. U po cz#t ków na szej
dzia "al no $ci by "o wi!c ta kie przy "o %e nie
do rze czy wi sto $ci, któ re by "o ob li czo ne
na d"u gie trwa nie. To wa rzy szy "a nam
my$l: a we' my to na po wa% nie. Sko ro si!
zwró ci li $my z czym$ do lu dzi, za py ta li -
$my o co$, to do tkn! li $my ja kiej$ po -
wierzch ni, ale te lo sy mo g# si! prze cie%
bar dziej za pla ta(, dla te go mo %e my i$( da -
lej w g"#b prawd $wia ta, w któ ry chce -
my si! za nu rzy(. Ta kie my $le nie to wa -
rzy szy "o nam u po cz#t ków ist nie nia
„Po gra ni cza”. Na praw d! nie chcie li -
$my „prze je cha(” Sejn ja ko tru pa te atral -
na z pa ro ma przed sta wie nia mi. Przy je -
cha li $my tu prze cie% ze sztu k# T! tent wg
Lor ki, po jej wy sta wie niu mo gli $my
za tem je cha( da lej, ale wy da wa "o si! nam
to sztucz ne. Nie te go po trze bo wa li $my.
Ko mu nizm upad", po ra by wyj$( z ar ty -
stycz ne go pod zie mia. Wy bra li $my w"a -
$nie to miej sce ze wzgl! du na po gra ni -
cze, Mi "o sza, bli sko$( Wil na, cu dem
oca lo ny kwar ta" %y dow ski daw ne go
szte tla. Je den z nas – Wie s"aw Szu mi& -
ski – by" st#d. Resz ta ze spo "u by "a z Ka -
szub, Po zna nia, War sza wy. Po my $le li $my
wów czas: spró buj my ina czej, zo sta& my.
To by" re wo lu cyj ny gest, kie dy po sta no -
wi li $my, %e zo sta je my i zro bi my wszyst -
ko, aby zbu do wa( o$ro dek. On jest
czym$, co trzy ma w miej scu. Po 1989 ro -
ku nie chcie li $my by( ju% nie za le% ni, ale
wspó" za le% ni. Chcie li $my by( cz! $ci# %y -
cia no wej Pol ski. Nie chcie li $my ko lej -
nej uciecz ki, ni szy, dla te go po wsta"
o$ro dek, któ ry jest jed nost k# bu d%e to w#
wo je wódz twa. Prze sta li $my by( te atrem,
a sta li $my si! ani ma to ra mi kul tu ry tej zie -
mi i tej spo "ecz no $ci. Mu sie li $my na -
uczy( si! zu pe" nie no wych form pra cy.
Ode zwa "a si! w nas %y" ka or ga nicz ni -
kow ska, a jed no cze $nie to no we wy zwa -
nie bu dzi "o twór czy nie po kój w na -
szych du szach g"od nych no wej sztu ki.

– W Ro dzin nej Eu ro pie Mi #osz
za pi sa#, !e „nie ma wspól nej mia -
ry tam, gdzie nie tak sa mo cz#o -
wiek poj mu je swo je miej sce
w $wie cie”. Ka! dy poj mu je je za$
ina czej, wi"c nie ma wspól nej
mia ry na wet dla dwóch naj bli! -
szych osób. Po mi" dzy cz#o wie -
kiem i cz#o wie kiem za wsze jest
wi"c po gra ni cze?

– My $l!, %e na wet w nas sa mych ist -
nie je po gra ni cze. Ja od czu wam je bar dzo
moc no. S"y sz! na przy k"ad cz! sto we -
wn!trz ny g"os, któ ry sprze ci wia si! te mu,
co ro zum ra cjo nal nie so bie uk"a da. I st#d
bio r# si! wszyst kie in ne po gra ni cza,
dla te go s# one ta kie fa scy nu j# ce. Od naj -

du je my In ne go w in nej kul tu rze, na dru -
gim brze gu, ale tak na praw d! on jest
w nas sa mych. Nie bo la" by prze cie% tak
bar dzo, gdy by nie sie dzia" w $rod ku
i gdy by nie do ty ka" ja kiej$ praw dy o nas
sa mych, %e nie po tra fi my by( do ko& ca
so b#, %y j#c na jed nym brze gu, nie prze -
kra cza j#c pro gu, nie ru sza j#c w $wiat, nie
wy cho dz#c na spo tka nie. To prze kro cze -
nie brze gu jest za tem ko niecz ne. Wszel -
kie ide olo gie ko rzy sta j# za$ z ilu zji,
któ ra mó wi, %e bez piecz ni je ste $my
w za mkni! tym w"a snym $wie cie, a w spó -
"ist nie nia osob nych kul tur i lu dzi s# dla
nas gro' ne, wi! cej – ob ce na tu rze cz"o -
wie ka. Ide olo gie s# za wsze czym$ na rzu -
co nym, dla te go za mkni! cie si! przed In -
nym tak %e jest czym$ na rzu co nym
cz"o wie ko wi.

Oczy wi $cie by wa au ten tycz ny i ta ki
czas, %e pra gnie my za mkni! cia, bo ucier -
pie li $my wsku tek roz ma itych kon flik tów,
roz bi li $my so bie g"o w!, prze cho dz#c
ró% ne mo sty, stra ci li $my bli skich w s# -
siedz kim kon flik cie. Ale to nie jest tak,
%e cza s o do sob nie nia i roz dzie le nia,
w któ rym po trze bu je my si! za nu rzy(
zw"asz cza po trau ma tycz nych do $wiad -
cze niach, któ re go po trze bu je my na od -
ro dze nie to% sa mo $ci i od bu do wa nie do -
mu, jest tym osta tecz nym cza sem,
w któ rym chcie li by $my po zo sta( na za -
wsze. Prze ko na nie o je go osta tecz no $ci
jest w"a $nie ilu zj#. W mo im prze ko na niu
le piej jest uczy( si! sztu ki or ga nicz ne go
po gra ni cza, któ re oczy wi $cie ni gdy nie
b! dzie wol ne od kon flik tów. Jed nak
wy pra co wa nie w so bie umie j!t no $ci
wspó" %y cia po mo %e nam w pro wa dze niu
har mo nij nej ko eg zy sten cji, w za cho wa -
niu ba lan su, w spe" nie niu %y cia, w pe" -
nym od na le zie niu sie bie. 

Cz! sto ja ko lu dzie po gra ni cza je ste $my
po s# dza ni o uto pij no$( i na iw n# wia r!
w sens wspó" ist nie nia z In nym. W nas nie
ma na iw nej wia ry w to, %e zbu do wa li $my
w Sej nach most i on jest raz na za wsze.
Cza sa mi kto$ zwra ca si! do mnie z py -
ta niem: czy roz wi# za li $my ju% kon flik -
ty w Sej nach al bo prze zwy ci! %y li $my ste -
reo ty py? No, nie. Ta pra ca nie zna for my
cza su prze sz"e go do ko na ne go. 

– A mo !e po gra ni cze po mi" dzy
cz#o wie kiem i cz#o wie kiem to wi na
j" zy ka? Elias Ca net ti za pi sa# prze -
cie!, !e „wpraw dzie lu dzie mó wi'
do sie bie, ale si" nie ro zu mie j';
(…) ich s#o wa s' pchni" cia mi od -
bi ja j' cy mi si" od s#ów in nych;
(…) nie ma wi"k szej ilu zji
nad mnie ma nie, i! j" zyk jest $rod -
kiem ko mu ni ka cji”.

– Ilu zj# by "o by, gdy by $my uj! li to w ta -
ki ab so lu ty stycz ny, ide ali stycz ny spo sób,
%e oto jest do sko na "a ko mu ni ka cja dzi! -
ki j! zy ko wi. Ta kie go sta nu nie ma, jak nie
ma raz zbu do wa ne go mo stu. Na to miast
dla mnie uto pia to jest jed nak co$ re al -
ne go, to nie jest wy dmusz ka. Paul Ce lan
za pi sy wa" to s"o wo u -to pia, od ró% nia j#c
je od s"o wa me to pia, któ re w gre ce
ozna cza ‘nie -miej sce’, czy li co$ ab so lut -
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nie nie re al ne go. Otó!, uto pia jest czym"
re al nym, do cze go zmie rza my, mo !e nie -

osi# gal nym, ale ku cze mu je ste "my

w dro dze. O t$ dro g$ to czy si$ wal ka. Nie

mo !e my z niej zej"%. To, !e nie je ste "my

w sta nie do trze% do ide al ne go j$ zy ka ko -

mu ni ka cji, nie ozna cza, !e mu si my z d# -
!e nia do nie go zre zy gno wa%. Po win ni -

"my nie ustan nie po szu ki wa% w nim

mo! li wo "ci za wi# zu j# cych tkan k$ &#cz -

n#, o któ rej mó wi& Mi &osz. Ni gdy nie b$ -
dzie to osta tecz nie do sko na &e, ale b#d' -
my w dro dze ku te mu. Ra zem

z Ca net tim.

– Co da !o Eu ro pie Wschod niej,
"e zaj rza !a „w g!#b pie kie! dwu -
dzie ste go stu le cia”? Czy nie sta -
!o si$ to przy czy n# jesz cze g!$b -
sze go i trwal sze go p$k ni$ cia
po mi$ dzy Wscho dem i Za cho -
dem? I czy to nie jest naj trud niej -
sze po gra ni cze: Wschód -Za chód?

– Dla nas jest to za wsze re al ne po gra -

ni cze, cho cia! trud no jest nam okre "li%,
gdzie Wschód si$ za czy na. To jest nie -

ko( cz# ca si$ dys ku sja. Ja jed nak dzi siaj

ob ser wu j$ po gra ni cze Pó& noc -Po &u dnie

ja ko sil n# do mi nan t$ we wspó& cze snym

"wie cie. Wy da je mi si$, !e co raz bar dziej

do mi nu j# nie woj ny na ro do wo "cio we,

a spo &ecz no -kul tu ro we. W zwi#z ku

z tym kwe stia bo ga ci -bied ni, wy klu cze -

ni -nie wy klu cze ni nie mu si wy &#cz nie po -

kry wa% si$ z li ni# Wschód -Za chód, jest

te! w li nii Pó& noc -Po &u dnie. My "l$, !e
!y je my dzi siaj w bar dzo wa! nym mo -

men cie w tym sen sie, !e nie mo !e my po -

szu ki wa% w prze sz&o "ci ja kich" mo de li

do prze szcze pie nia, ale mu si my i"%
do przo du, wy pra co wa% no wy pa ra -

dyg mat kul tu ro wy. Jest on usta wio ny po -

mi$ dzy dwo ma sil ny mi bie gu na mi – bie -

gu nem otwar to "ci, bu do wa nia

spo &e cze( stwa otwar te go, po sze rza nia

ska li praw cz&o wie ka i rów no "ci spo &ecz -

nej oraz bie gu nem t$ sk no ty za za ko rze -

nie niem, po szu ki wa nia w&a sne go miej -

sca w "wie cie, bez piecz ne go gniaz da.

Zbu do wa nie spo iwa, dzi$ ki któ re mu

oba te stru mie nie by si$ po &# czy &y, nie

jest rze cz# &a tw#. Za na mi s# ró! ne na -

cjo na li zmy, okres bu do wa nia pa(stw na -

ro do wych, two rze nia od r$b nych na ro do -

wych mi to lo gii. To by &o i jest w dal szym

ci# gu obec ne, tak !e w j$ zy ku i kul tu rze.

Z dru giej stro ny mie li "my wzo rzec ko -

smo po li tycz ny, któ ry po ma ga& si$ od na -

le'% w "wie cie w zu pe& nie prze ciw ny

spo sób, cz$ sto po przez gwa& tow ne ze -

rwa nie z w&a sny mi ko rze nia mi. Wy jazd

ze wsi do miast, bu do wa nie wiel kich me -

tro po lii roz bu dza &o po wsta wa nie pro ce -

sów asy mi la cyj nych. Oba te mo de le s#
obec nie, we d&ug mnie, na wy czer pa niu. 

To, w czym si$ od naj du je my w na szej

pra cy w „Po gra ni czu”, to jest pró ba od -

po wie dzi na py ta nie, jak jest mo! li we

w prak ty ce za spo ko je nie obu tych t$ sk -

not. I to jest py ta nie o two rze nie no we -

go pa ra dyg ma tu kul tu ry. Dla mnie bo -

wiem kul tu ra to jest sztu ka !y cia, to jest

co", co bu du je nam dach nad g&o w# w ta -

kiej rze czy wi sto "ci, ja ka ona jest. Po trze -

bu je my kul tu ry, czy li oswo je nia, ukul ty -

wo wa nia te go miej sca, któ re nas uwie -

ra. Mu si my t$ no w# rze czy wi sto"%
na no wo umo "ci%. Nie ma my oczy wi "cie

go to wych od po wie dzi, jak po win no to

wy gl# da%, ale po to za pra sza my tu lu dzi

z ró! nych po gra ni czy "wia ta, po to ma -

my Aka de mi$ Bu dow ni czych Mo stów

w Kra sno gru dzie, po to ro bi my szko &y
po gra ni cza i ró! ne go ro dza ju warsz ta ty

i la bo ra to ria, aby ws&u chi wa% si$ w g&o -

sy in nych i na !y wym cie le tkan ki

wspól no ty prak ty ko wa% no we roz wi# za -

nia.

– Mó wi! pan o tym, "e most nie
jest zbu do wa ny raz na za wsze.
Mo "e za tem w na tu r$ po gra ni cza
wpi sa ny jest fa ta lizm? Mo "e jest to
zie mia w sta nie per ma nent ne go
two rze niai roz pa du?

– Oczy wi "cie, !e ist nie je i ta ki sce na -

riusz, ale wie le za le !y od na szej  po sta -

wy wo bec rze czy wi sto "ci. Ona sta nie si$
fa ta li stycz na wte dy, kie dy b$ dzie my

pró bo wa li skro i% j# na mia r$ na szych l$ -
ków i fru stra cji, od któ rych nikt z nas nie

jest wol ny. Al bo wte dy, kie dy j# od rzu -

ci my, znie lu bi my. Na to miast je "li ten !y -

wio& po gra ni cza po ko cha si$ i zro zu mie

ja ko tkan k$ !y cia, to mo! na w nim na -

praw d$ od na le'% wiel ki po ten cja& twór -

czy i roz wo jo wy. Sta nie si$ on wte dy

ago r# po gra ni cza, Maj da nem, czar szi j#.
Oczy wi "cie to wy ma ga cza su. Wie le lat

mi n$ &o, za nim wy pra co wa li "my po zy -

tyw ne ro zu mie nie s&o wa po gra ni cze.

Dzi" wie lu lu dzi w na szym re gio nie

mó wi ju! z du m#, !e jest cz&o wie kiem

po gra ni cza. W ubie g&ym stu le ciu ta ki

mie sza niec, ma j# cy spl# ta ne ko rze nie

i mó wi# cy ró! ny mi j$ zy ka mi, by& po -

strze ga ny jak kto" nie bez piecz ny, bo

tak nam wma wia &y roz ma ite ide olo gie.

Mi n$ &o jed nak kil ka de kad i tam te ide -

olo gie zo sta &y skom pro mi to wa ne, a po -

zo sta &a  fi lo zo fia dia lo gu Mar ti na Bu be -

ra, do któ rej po wra ca my, cho% kie dy"
uwa !a no go za ode rwa ne go od !y cia sza -

le( ca, któ ry w cza sie ro sn# ce go w si &$ fa -

szy zmu pi sa& w Niem czech s&yn ny esej

Ja i Ty.

– W Li nii po wro tu pi sze pan, "e
„to" sa mo%& (…) ro dzi si$ z pe! ne -
go za nu rze nia w miej scu nam
prze zna czo nym”. Mo "e za tem
wspó! cze sny kry zys to" sa mo %ci
bie rze si$ st#d, "e bo imy si$ pe! -
ne go za nu rze nia w miej scu,
w któ rym przy sz!o nam "y&?
Bo imy si$ wy p!y n#& na g!$ bi$
i wy bie ra my du "o !a twiej sze bro -
dze nie po mie li' nie? Mo "e naj -
wi$k szym pro ble mem na szych
cza sów jest l$k?

– My "l$, !e l$k z pew no "ci#, ale

przed czym", co w ja kim" sen sie zo sta -

&o nam ode bra ne al bo za po mnia ne.

W wol no "cio wym "wie cie ta kie g&$ bo -

kie za nu rze nie ko ja rzy si$ nam z uza le! -
nie niem czy uwi# za niem. No wo cze sny

cz&o wiek nie lu bi u wi# za nia do cze go kol -

wiek. Tyl ko !e to nie lu bie nie jesz cze ni -

cze go nie roz wi# zu je, cz$ sto oka zu je si$
je dy nie mi ra !em praw dzi wej wol no "ci,

za któ ry ce n# jest g&$ bo ka  de pre sja, sta -

j# ca si$ w spo &e cze( stwach li be ral nych

naj pow szech niej sz# cho ro b#.
Po wie dzia& bym tak: w któ rym" mo -

men cie cz&o wiek po d# !a j# cy za g&o sem

daj mo nio na, tak !e ta ki jak Mi &osz, od -

kry wa, !e nie pój dzie da lej w zg&$ bia niu

ta jem ni cy "wia ta, je "li nie po wró ci

do wspól no ty, !e w po je dyn k$ da lej si$
pój"% nie da, a to, do k#d za pro wa dzi& nas

wol no "cio wy in dy wi du alizm, nie jest

jesz cze ko( cem dro gi. Ko lej ne wro ta ta -

jem nic kry j# si$ w !y ciu wspól no to wym

i w sztu ce, któ ra tam jest za nu rzo na.

Otó!, my w&a "nie te go bo imy si$ dzi siaj

naj bar dziej. Po wro tu do wspól no ty.

Uwa !a my to za zdra d$ daw ne go mo de -

lu ar ty sty nie za le! ne go, sa mot nie id# ce -

go przez !y cie. Ale ten mo del utra ci& ju!
daw ny blask. Ta ki ar ty sta ju! mnie nie

in te re su je ja ko twór ca kul tu ry. Dla mnie

wa! ne s# ta jem ni ce, jak bu do wa% tkan -

k$ &#cz n#, jak two rzy% kul tu r$, któ ra nas

za nu rza w miej scu i wspól no cie, gdy!
obec nie ma my kul tu r$ fa jer wer ków

i even tów. I chy ba g&ów nie ze stra chu,

bo chy ba nie bar dzo j# jesz cze lu bi my.

– Pi sze pan rów nie", "e zbli "a si$
ka ta klizm, pod wp!y wem któ re go
„za milk nie roz mo wa, a za st# pi j#
zwy k!e ga da nie”. T$ te z$ po twier -
dza rze czy wi sto%&. Lu dzie al bo
mil cz# obok sie bie, al bo pod da j#
si$ s!o wo to ko wi, owe mu Ge -
schwätz, o któ rym pi sz# Ben ja min

Dworek Czes!awa Mi!osza w Krasnogrodzie 
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i Ce lan. Czy mo! na za tem jesz cze
wskrze si" dia log? I w ja ki spo sób?

– My !l", #e jak naj bar dziej. Ca $y
pa ra doks tej sy tu acji po le ga na tym, #e
do dia lo gu nie po trze ba ka te dry uni wer -
sy tec kiej. Dla g$" bi dia lo gu na praw d"
wy star czy po wa# ne po trak to wa nie lu -
dzi, z któ ry mi si" #y je. Z ni mi trze ba
pró bo wa% ta k& roz mo w" to czy%. Na sze
roz mo wy pro wa dzo ne  s& g$ów nie
z lud' mi, któ rzy tu taj #y j&. Or ga ni zu j&c
w Kra sno gru dzie Pra cow ni" Opo wie !ci,
za pra szam oczy wi !cie cza sem z Oks for -
du Ruth Pa del, po et k" i wy bit n& kla sy -
cyst k". Ale ona przy s$u chu j&c si" pro -
wa dzo nym przez nas roz mo wom,
w któ rych bio r& udzia$ miej sco wi rol ni -
cy i na uczy cie le, uwa #a, #e one s& fa -
scy nu j& ce. Na praw d" nie jest tak, #e aby
roz ma wia% z lud' mi, trze ba uda wa%
g$up sze go, ni# si" jest w isto cie, a mam
prze ko na nie, #e tak si" w$a !nie dzie je.
Tak pro wa dzo ne s& pu blicz ne dys pu ty.
To si" bie rze z nie po wa# ne go trak to wa -
nia lu dzi i z bra ku za ufa nia do sie bie na -
wza jem.

– Czy prak ty ka po gra ni cza  jest
mo! li wa przez d#u! szy czas? Czy
dia log mo !e sta" si$ nor m% wspó# -
!y cia in no &ci obok sie bie? A mo -
!e jest w nas co& or ga nicz ne go, co
pr$ dzej czy pó' niej na ka zu je nam
po wta rza" Ti mi(oar$, któ ra za -
mie ni #a si$ w Târgu Mu re(? 

– By $o by to fa ta li stycz ne, cho cia#
wia ry god ne w od nie sie niu do lek cji, któ -
rych udzie la nam Hi sto ria. Trud no to za -
tem lek ce wa #y% i dys kre dy to wa%. Jest

w tym ja ka! praw da o nas sa mych.
Gdy bym by$ pra cow ni kiem aka de mic -
kim al bo au to rem ksi& #ek non -fic tion,
móg$ bym si" od da% ta kim fa ta li stycz nym
dy wa ga cjom i kry tycz ne mu j" zy ko wi,
ale w prak ty ce po gra ni cza j" zyk ten jest
nie wy star czal ny. Jest on oczy wi !cie
wa# ny dla bu do wa nia eto su po gra ni cza,
jed nak ten, kto pra cu je na po gra ni czu,
po dob nie jak le karz, nie mo #e so bie po -
wie dzie%, #e cho ro by, z któ ry mi ma
do czy nie nia, s& nie ule czal ne, #e za wsze
ju# b" d& po wra ca $y. Mu si by% w tym rze -
mio !le co! bar dzo kon struk tyw ne go,
co po zwa la po wra ca% do trze' we go
spoj rze nia i wia ry, #e uda si" zna le'% an -
ti do tum, ja k&! an ty bak te ri". Ale ta an ty -
bak te ria mu si wy two rzy% si" w na tu ral -
nym !ro do wi sku. Wo da de sty lo wa na
na po gra ni czu jest tru j& ca. Stwa rza nie -
bez piecz n& ilu zj" i kom plet nie sztucz n&
sy tu acj". St&d most w mo im ro zu mie niu
jest prze strze ni&, któ ra obej mu je wszyst -
ko, tak #e kon flikt, nie wy klu cza j&c go.
Most ist nie je dzi" ki na pi" ciom. Kon flikt
jest za tem wpi sa ny w je go struk tu r". Ca -
$a m& dro!% po le ga na tym, by umie j"t -
nie roz $o #y% owe na pi" cia tak, by skle -
pie nie mo stu nie p" k$o.

– By wa pan na )l% sku ja ko
uczest nik cho rzow skie go „Me -
dium Mun di”. Ja ka jest pa na re -
cep cja )l% ska?

– (l&sk si" ga g$" biej w mo je oso bi ste
#y cie, gdy# moi dziad ko wie zna le' li si"
po woj nie w Cho rzo wie. Wszyst kie ro -
dzin ne !wi" ta sp" dza li !my w$a !nie tam.
W Cho rzo wie spo tka $em te# mo j& pierw -

sz& Ob c&. S& siad k& dziad ków by $a Grz& -
dziel ka, któ ra z tru dem mó wi $a po pol -
sku. Nie ro zu mie li !my jej z bra tem i ba -
li !my si". Ro bi li !my jej tak #e, jak to
dzie ci, strasz ne pso ty. Gdy s& siad ka
na nas huk n" $a, to z p$a czem bie gli !my
do bab ci, by jej po wie dzie%: „Bab ciu,
Grz& dziel ka nas krzyw dzi!”. Do dzi siaj
pa mi" tam, jak bab cia od su n" $a nas wów -
czas pod !cia n", spoj rza $a na nas gro' -
nie i po wie dzia $a: „Pa mi" taj cie, Grz& -
dziel ka ma za wsze ra cj"”. I pa mi" tam ten
nasz ból, #e na sza bab cia za miast przy -
tu li% nas moc no, to sta n" $a po stro nie s& -
siad ki. Oczy wi !cie wie dzie li !my, #e
ma my za usza mi i #e bab cia zna praw -
d", ale !wiat ro zu mie li !my tak, #e sko -
ro jest na sz& bab ci&, to po win na z na mi
trzy ma% nie za le# nie od te go, ja kie s& fak -
ty. Swo j& m& dr& po sta w& bab cia spra wi -
$a, #e z cza sem po ko cha li !my Grz& dziel -
k", któ ra sta $a si" cz" !ci& na szej ro dzi ny.
Co by jed nak by $o, gdy by bab cia wzi" -
$a nas w obro n" i wy cho wa $a w du chu
wro go !ci do „z$ej s& siad ki”, któ r& naj $a -
twiej by $o zra ni% wy zy wa j&c j&
od „Niem ki”? To by $a lek cja po gra ni cza,
któ r& ode bra $em na ca $e #y cie. Lek cja
obej mo wa nia s& siedz twa ja ko ca $o !ci,
któ rej ka# dy jest naj wa# niej sz& cz" !ci&.
Jak u Mi ko $a ja z Ku zy – po gra ni cze jest
ku l& i w ja kim kol wiek jej miej scu znaj -
dzie si" cz$o wiek, za wsze b" dzie w cen -
trum. Dla te go dla mnie ge stem cz$o wie -
ka po gra ni cza jest obej mo wa nie, a gest
od py cha nia za cie ra je go imi".
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TREN NA ODEJ !CIE G A M Y – SZLA CHET NEJ WIL CZY CY

Cór ce Ju sty nie,
z ser decz no !ci" i wzru sze niem

By li !my z to b", Ga mo, w tym dniu ju# ostat nim,

Czy jed nak co! !wiad czy $o, #e to sta nie si% dzi!?
Jesz cze za dnia przed do mem za grzmia$ twój m%# ny g$os

Na do wód kto tu czu wa, cho& by $o ci ob ce

Uja da nie na po kaz, czy t% p" za cie k$o!&
Zw$asz cza psów $a' cu cho wych. Nie uf na z na tu ry

Nie do pa da $a! bra my bez istot nych przy czyn,

Chy ba #e kto! wy ra( nie wzbu dza$ po dej rze nia…

Wte dy pod nió s$ szy g$o w% i ma syw ny tors 

Su n% $a! zwol na !le pia wbi ja j"c w in tru za

A grom ki g$os ostrze ga$: #ad nych per trak ta cji,

Ust%pstw, czy prób ko rup cji. Nie – na do wód k$y.

Lecz nic nie wska zy wa $o, #e na st" pi to dzi!.
Je !li co! prze czu wa $a!, to #ad nych ostrze #e' 
Nie prze ka za $a! wcze !niej, a mo #e jak do t"d
Nie chcia $a! na wet te raz zaj mo wa& nas so b". 
Ta two ja po w!ci" gli wo!&, czy wro dzo ny dar

Od czy ty wa nia z oczu uczu& b"d( in ten cji

Roz wi ni% ty nad po dziw, po dob nie jak sztu ka 

Pa no wa nia nad so b" – co wej !cie do kuch ni

Ku sz" ce wo ni" mi% siw – i ty: sam na sam.

Ile# do wo dów na to, w tym prób pro wo ka cji;

Mo# na by si% za $o #y& bez obaw o g$o w%. 
Nie, to nie do po j% cia, w ko' cu by $a! psem

A nie s$usz nie skar co na opusz cza $a! g$o w% 
Aby za pa!& si% w so bie w nie wy mow nym smut ku.

A prze cie# gdy nie li czy& prak tycz nych wa lo rów

By $a! psem, któ ry ni gdy nie po sk" pi$ uczu&.
Twe ra do sne mla !ni% cia j% zo ra o !wi cie,

Mi go tli we spoj rze nia w pa j% czy nie bla sku,

Tkli we do tkni% cia py ska, mu !ni% cia od de chu,

Two je $a py na bar kach, g$o wa na ko la nach,

Ra do!& rzut kich po wi ta' – sko ki, m$y' ce, su sy,

Fra zy noc nych za wo dze', cre scen da li ta nii,

In wo ka cje po mru ków i ka den cje wes tchnie',
Arie #ar li wych spa zmów, wy lew ne skom le nia,

Przed sen ne ga wo rze nia, chi cho ty i szep ty,

Twe tkli we k$y i zwar cia piesz czo tli we szcz%k,

Gdy do stóp przy wie ra $a! z$ak nio na czu $o !ci

A bi cie psie go ser ca wy pe$ nia $o wie czór –

Gdzie to wszyst ko nim pa mi%& za to n% $a w #a lu?

A !wia dec twa wy bit nej wr%cz in te li gen cji,

Wa lo ry cha rak te ru, spry tu i roz wa gi…

K$a dli !my si% spa& uf ni po wie rza j"c dom

Pod pie cz% czuj nych zmy s$ów i psiej in tu icji. 

Bo czy si% cho& raz za cz"$ fa$ szy wy alarm? 

Nie, za! w ta kich przy pad kach cze ka $a! sku pio na

Na prze bieg sy tu acji, by ru szy& w po trze bie

TADEUSZ KIJONKA
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I do wie!" nie za wod nej od wa gi do ko# ca

Tej go to wej na wszyst ko, gdy staw k$ jest %y cie.

Ten twój spo kój i wia ra w swe si &y w po trze bie, 

Jak my twe go od da nia na ka% de we zwa nie.

Prze %y wa &a! do wo dy na sze go uzna nia,

Jak by onie !mie lo na czy na wet spe szo na:

Twój u!miech w ta kich chwi lach – wr'cz za k&o po ta nie,

W ko# cu có% si' ta kie go zno wu przy da rzy &o
A by &o obo wi$z kiem (jak to mó wi$ psim)… 

Nie, zwa %yw szy to wszyst ko, czy psem by &a! tyl ko

Lecz kim, gdy ju% ci' nie ma – kto na to od po wie?

Do t$d nie wie my Ga mo, kie dy, jak i sk$d
Tra fi &a! do schro ni ska dla bez dom nych psów,

Na za wsze po zo sta nie mrocz n$ ta jem ni c$.
Nie wie le po nad rocz na wspa nia &a wil czy ca,

Wy cho wa na z czu &o !ci$, umie j$ ca wszyst ko,

Utra ci &a dom pierw szy ska za na na roz pacz.

Twa wcze !niej sza bio gra fia – by" mo %e tra ge dia –

Zwi$ za na z tym zda rze niem, lecz ja kim i kto

Mu sia& si' roz sta" z to b$, b$d( ty roz sta" z nim.

Nie, to nie do po j' cia by psa two jej kla sy

Móg& kto! po rzu ci" Ga mo, czy% by pra wa lo su

Do ty czy &y i zwie rz$t na mia r' tra ge dii!

Za wiód& nas do schro ni ska do tkni' tych %a &o b$
Czy tyl ko %al po stra cie dziel ne go Bo nie go

Co nie spro sta& ra do !ci %y cia i psich w&ó cz'g?

Ten je go tem pe ra ment, su sy przez par ka ny,

Czar psot ne go urwi sa i spryt za wa dia ki

Do dnia gdy sk$d! po wró ci& by odej!" na za wsze.

Dom bez psa – jak bez du szy, bo czy to jesz cze dom?

Odór schro ni ska zwie rz$t wzdra ga i po ra %a –

Psia czy ludz ka bez dom no!" od rzu ca z da le ka

W re wi ry wy klu czo nych... 

Co ko jec ska za niec

Ospa &y za kra ta mi; te !le pia b&a gal ne,

I skom le nia %e brz$ ce. Lecz zda rzy& si' pies

Co przy war& w mrocz nym k$ cie i nie uniós& g&o wy

Obo j't ny na wszyst ko w za pa !ciach apa tii –

Pies zni k$d, bez imie nia, lecz jak, sk$d si' wzi$&?
Ten tra fi& tu taj wczo raj, wi da" %e za dba ny –

Jesz cze nie zd$ %y& po pa!" w n' dz' bez dom no !ci:

Sier!" l!ni i z' by b&ysz cz$, lecz na wet nie spoj rzy –

Da rem nie przy wo &y wa" i wy ci$ ga" r' k'
By zwa bi" przy sma ka mi. Co gest – bez od ze wu,

Bo tak si' za pad& w so bie jak by go nie by &o.

Po szli !my da lej, cór ka utkn' &a przed kra t$
I z wy ci$ gni' t$ r' k$ cze ka &a; Ju styn ko –

Znów wo &a nie bez skut ku. Co si' wte dy sta &o,

Kto za trzy ma& j$ na gle w&a !nie tu i czym?

Co ko jec – psy ocho czo &a sz$ si' przy mil nie,

Mer da j$ ogo na mi, wdzi' cz$ si' – Ju styn ko!...

Na raz oczy psa piw ne i piw ne Ju stu si

Ze tkn' &y si' w spoj rze niu. Wo &a my, nie s&y szy

Za pa trzo na w psie !le pia a co raz to g&' biej,

Tak sa mo pies wpa trzo ny w jej oczy – lecz oto 

Przy da rzy &a si' chwi la, %e pies uniós& g&o w' 
I z g&' bo kim spoj rze niem oczu na uwi' zi Ry

s. 
W

oj
te

k 
!u

ka
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Jak by co! na gle prze czu", bo pod szed" do krat 

I do tkn#" py skiem r$ ki… 

Ta sce na bez s"ów

Jak ka% dy akt mi stycz ny wnet na bie rze zna cze& 
Bo prze zna cze nie w %y ciu czym %e jest, gdy sens

Poj mu je my nie tyl ko w po tocz nym zna cze niu

Zwy k"ych, na po zór zda rze&, w co dzien nych !wia dec twach

Po tocz nej eg zy sten cji?... Po de szli !my zwol na: 

Pies sta" przed ni# – wil czy ca czar na, pod pa la na,

W to na cji ciem nych br# zów z pa le ty Rem brand ta.

Zbli %a "o si$ po "u dnie s"o necz nej nie dzie li.

Z tar cz# pier si w ko smy kach z"o ta i bursz ty nu

Wy sz"a Ga ma wie dzio na na zwie szo nej smy czy

Co raz pa trz#c za sie bie, bo zda rzy" si$ cud,

Kie dy z no wym imie niem zna la z"a swój dom.

By li !my z to b# Ga mo do ko& ca w tym dniu. 

Pod sam wie czór za s"a b"a! – p$ dem do lecz ni cy!

(jesz cze bez mrocz nych prze czu')… Dia gno za ta sa ma 

Kie dy umie ra" oj ciec – za strzy ki, kro plów ka

I po wrót. Nie, niech ra czej na st# pi to w do mu

Po !ród naj bli% szych sko ro ju% nie ma ra tun ku.

Do do mu, do mu Ga mo!… Ty czu jesz, sk#d! wiesz…

(e przy sz"a po ra odej!', lecz je ste !my z to b#,
Wno si my ci$ na ko cu, k"a dzie my "a god nie

Na do mo wym po s"a niu, wszy scy wo kó" cie bie,

Co usta z twym imie niem: Ga mo, nie umie raj!

Do ga sa" dzie& w st$ %a "ych aro ma tach wio sny, 

Lecz ty ju% si" nie mia "a! by cho' unie!' g"o w$,
Tyl ko wo dzi "a! po nas li to !ci wie wzro kiem:

– Jak mi si$ roz sta' ci$% ko, dzi$ ku j$ za wszyst ko, 

Zda "y si$ mó wi' oczy… 

Tak daw niej w ro dzi nach

Od cho dzi li naj bli% si w opra wie li tur gii,

(e gna ni pó ki !wia t"o nie zga s"o w )re ni cach -

Te raz ty mi$ dzy na mi do chwi li ostat niej.

(e gna li !my ci$ Ga mo ni sko po chy le ni

A ro zu mia "a! na wet nie wy po wie dzia ne…

Jesz cze tyl ko ostat nie do tkni$ cie j$ zy ka,

I b"ysk k"ów spod "a god nie uchy lo nych warg,

Twe spoj rze nie ga sn# ce i my w two ich oczach

Co raz g"$ biej i g"$ biej nim za le g"a ciem no!'.
(na gle dreszcz prze mkn#" cia "em i opa d"a g"o wa). 

Czy to wte dy twa du sza usz"a bez pow rot nie?

Ale my wci#% czu je my, %e gdzie! na nas cze kasz.

* * *

W ogro dzie pod ci sa mi nie opo dal do mu

(rzut spoj rze nia od furt ki), spo cz$ "a! pod p"y t#
Z be skidz kie go pia skow ca. To pew ne, pies %a den

Nie znie sie w na szym %y ciu po rów na nia z to b#.

Ry
s. 
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W TEN CZAS  

Co wa!ne a ju! bez znaczenia,

Po latach samo si" wyja#ni.

Jest pora piachu, czas kamienia

I b$ysk dmuchawców wyobra%ni.

I jest horyzont z wiatrem w zmowie

Po kres, gdy przyjdzie si" zatraci&.
Co dalej z sob' – znasz odpowied%,
(e !yciem si" za !ycie p$aci.

By$o nie by$o, sen czy z$uda,

Blizny si" same w sie& u$o!'.
Bo nasta$ czas by ju! si" uda&
Gdzie szcz'tki $odzi b$'dz' w morzu.

Nasta$a ta ko)cowa droga,

Gdy j"zyk stygnie, krwawi' wargi,

A w sercu taka trwa po!oga,

(e s$owa nie wyra!' skargi.

TA DE USZ KI JON KA – ur. 10 li sto pa da 1939 r. w Ra dli nie. Po eta, pu bli cy sta, re por ter, kry tyk, wy daw ca, fe lie to ni -

sta, li bre ci sta, au tor utwo rów sce nicz nych i dzia $acz spo $ecz ny na wie lu po lach #l' skie go !y cia. 

Ja ko po eta de biu to wa$ w 1955 r. wier szem pt. „Kon stan ty no pol Mic kie wi cza” na gro dzo nym w kon kur sie li te rac kim z oka -

zji Ro ku Mic kie wi czow skie go. Jesz cze w okre sie stu diów ja ko stu dent IV ro ku po lo ni sty ki na UJ wy da$ pierw szy zbiór

po ezji pt. „Wi tra !e” (1959), uho no ro wa ny Na gro d' Kul tu ral n' Ryb nic kie go Okr" gu W" glo we go. Za na st"p ny: „Rze% ba

w czar nym drze wie”, uzy ska$ po raz pierw szy przy zna n' na gro d" im. An drze ja Bur sy. Ko lej ny – „Ka mie) i dzwo ny”, zo -

sta$ wy ró! nio ny dwo ma pre sti !o wy mi na gro da mi – na gro d' im. Sta ni s$a wa Pi" ta ka i mie si"cz ni ka „Po ezja” za po etyc k'
ksi'! k" ro ku. Na st"p nie m. in. wy da$ po emat „Pod Akro po lem”, tom li ry ków „*nieg za #nie giem” oraz za wie ra j' cy po -

nad 70 utwo rów z okre su sta nu wo jen ne go „Czas za mar $y”. Pó% niej uka za $y si": tom wier szy „Echo”, 5 po ema tów pol -

skich „La bi ryn ty” i li ry ki mi $o sne „Z mo je go brze gu”. Ostat nio wy da$ ob szer ny wy bór wier szy „Czas, miej sca i s$o wa”

oraz „44 so ne ty bry now skie” no mi no wa ne do Po etyc kiej Na gro dy Or fe usza.

Ini cja tor wie lu dzia $a) kul tu ral nych na *l' sku, w 1992 r. do pro wa dzi$ do po wsta nia Gór no #l' skie go To wa rzy stwa Li -

te rac kie go w Ka to wi cach oraz po wo $a$ mie si"cz nik spo $ecz no -kul tu ral ny „*l'sk”, któ re go by$ re dak to rem na czel nym w la -

tach 1995-2012. W ro ku 2014 otrzy ma$ Na gro d" Mi ni stra Kul tu ry i Dzie dzic twa Na ro do we go Bog da na Zdro jew skie go

w uzna niu „nie oce nio nych za s$ug dla kul tu ry pol skiej”.
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Odyseusz 

w piekle

Mi gran ci, ucie ki nie rzy 
i Pa! stwo Is lam skie

U
chod! cy sta li si" g#ów nym te ma tem

de bat po li ty ków oraz roz mów osób

z po li ty k$ nie zwi$ za nych, a tak %e sta -

#ym ele men tem ka% de go ser wi su in for -

ma cyj ne go. Co rusz znaj du j$ si" no wi

eks per ci od obron no &ci, mi gra cji, sza -

ria tu i de mo gra fii. De ba ty de cy den tów

prze pla ta j$ re la cje po ka zu j$ ce dan tej skie

sce ny z udzia #em zde spe ro wa nych lu dzi

sztur mu j$ cych na pr"d ce po sta wio ne

ogro dze nia. Zdj" cie 3-let nie go Ay la na,

sy ryj skie go ch#op ca, któ ry uto n$# w cza -

sie prze pra wy przez Mo rze Egej skie,

wy ko rzy sty wa ne jest za rów no przez

or ga ni za cje po ma ga j$ ce uchod! -
com – ja ko apel do na szych – eu ro pej -

skich – su mie', jak i przez tzw. Pa' stwo

Is lam skie ja ko prze stro ga dla tych

wszyst kich, któ rzy pla nu j$ uciec z te re -

nów opa no wa nych przez Ka li fat. W de -

ba cie pu blicz nej &cie ra j$ si" g#o sy tych,

któ rzy chc$ otwie ra( gra ni ce dla uchod! -
ców z ty mi, któ rzy uchod! ców naj ch"t -
niej wy s#a li by z po wro tem do Tur cji, czy

Sy rii, z któ rej przy szli. Uwa ga me -

diów kon cen tru je si" te raz na Sy ryj czy -

kach, Ira kij czy kach i Afga' czy kach

ucie ka j$ cych przed pie k#em woj ny do -

mo wej, g#o du i ci$ g#e go nie bez pie -

cze' stwa. Tym cza sem, z nie co mniej sz$
me dial n$ opra w$, do Eu ro py pró bu j$ do -

sta( si" rze sze emi gran tów eko no micz -

nych – Ery trej czy ków, Su da' czy ków,

miesz ka' ców Gha ny. 

Sko rum po wa ni i prze kup ni

Ta
ksi$% ka ni gdy nie by #a be st sel le -

rem. Do cze ka #a si" kil ku re cen -

zji, re la tyw nie szy bo o niej za po mnia -

no. „Afry ka' ska ody se ja” Klau sa Brink -

bau me ra to opo wie&( o zde spe ro wa nych

lu dziach, miesz ka' cach ró% nych afry -

ka' skich pa'stw, któ rzy la ta mi prze dzie -

ra j$ si" przez kon ty nent, by w ko' cu

osi$ gn$( raj w po sta ci eu ro pej skiej zie -

mi i per spek tyw. Je &li po wie dze nie

„dro ga przez m" k"” ma od bi cie w rze -

czy wi sto &ci, to w rze czy wi sto &ci afry -

ka' skiej Ody sei od bi ja si" naj pe# niej.

Dla cze go dro ga? Po nie wa% s#o wo

„po dró%” zbyt moc no si" ko ja rzy z po -

dró %o wa niem, wy go d$, przy go d$, biu -

rem po dró %y, czy wy ma rzo n$ po dró %$
do oko #a &wia ta. Dro ga do upra gnio nej

Eu ro py wie dzie przez m" k" – jak ju%
zo sta #o po wie dzia ne. Z m" k$ nie odzow -

nie ko ja rz$ si" „m" ki pie kiel ne” – zga -

dza si", bo na Sa ha rze pa nu j$ tem pe ra -

tu ry i&cie pie kiel ne, ka% dy krok sta je si"
nad ludz kim wy si# kiem, bo or ga nizm jest

wy cie' czo ny d#u go let ni$ wal k$ z prze -

ciw no &cia mi. Kla syk ju% pi sa#, %e pie -

k#o to in ni. I to te% si" spraw dza. In ni to

nie uczci wi po &red ni cy, któ rzy obie cu j$
pew ny i bez piecz ny trans port, to ci

wszy scy, któ rzy ma j$ na sprze da%
spe# nie nie ma rze', a ka %$ so bie s#o no

p#a ci(. To sko rum po wa ni po li cjan ci,

prze kup ni stra% ni cy i wszy scy oszu &ci,

któ rzy za ra bia j$ na z#u dze niach i de spe -

rac kim pra gnie niu po lep sze nia w#a sne -

go lo su. 

Spra gnie ni prze trwa nia

D
la cze go ta bu ny lu dzi de cy du j$ si"
na przed si" wzi" cie tak nie bez piecz -

ne, kar ko #om ne, na nie pew n$ przy -

sz#o&(? Od po wied! jest bar dzo pro sta

i strasz na za ra zem. Nie ry zy ko wa li by

gdy by mie li al ter na ty w", cie' al ter na ty -

wy, re al ne mo% li wo &ci po pra wy swo je -

go lo su w oj czy! nie. Wi dz$c n" dz"
wo kó#, cze pia j$ si" cie nia na dziei i wy -

ru sza j$ w nie zna ne. Do Eu ro py do cie ra -

j$ nie licz ni i tyl ko nie licz nym uda je si"
od mie ni( los swój i ro dzi ny. Prze ra %a -

j$ ca praw da. Tyl ko jak o tym Eu ro pej -

czy kom naj pe# niej opo wie dzie(?
Po ka za( tych wszyst kich de spe ra -

tów? I tu za czy na si" wy j$t ko wo&(
pew nej ksi$% ki, któ ra jest przede wszyst -

kim opo wie &ci$ o dro dze. Au tor po sta -

na wia zre la cjo no wa( w" drów k",
któ ra od by #a si" kil ka lat wcze &niej. Prze -

by( dro g", z kim&, ko mu si" uda #o,

po wtó rzy( tra s", któ r$ prze by# po cho dz$ -
cy z Gha ny, a miesz ka j$ cy obec nie

w Niem czech John Am pan. Au tor chce

za kosz to wa( tych nie przy jem no &ci,

o któ rych si" po tem wspo mi na z nie do -

wie rza niem, %e co& ta kie go sta #o si"

udzia #em wspo mi na j$ ce go. I ja to prze -

%y #em? Zdo #a #em? By #em w sta nie? 

Zde spe ro wa ni w" drow cy

W
y ru sza j$. Pró bu j$ od two rzy( tra s",
a jed no cze &nie prze %y( tro ch" te go,

co zda rzy #o si" przed la ty. Eks pe ry ment

wy da je si" tro ch" „la bo ra to ryj ny”, bo ni -

by jest i dro ga, i w" dro wiec, ale nie jest

on ju% zda ny tyl ko na sie bie. Jest za gra -

nicz ny dzien ni karz, któ ry ma &rod ki, by

wy do by( ich obu z k#o po tów. Ale wie le

rze czy nie pój dzie zgod nie z pla nem. Bo -

ha te ro wie nie tyl ko od twa rza j$ tra s", ale

prze %y wa j$ spo ro z te go, co do ty ka zde -

spe ro wa nych w" drow ców. Spo ty ka j$ te%
lu dzi i ich hi sto rie. Dra ma tycz ne, wstrz$ -
sa j$ ce, trud ne do wy obra %e nia. Na ka% -
dym ki lo me trze s$ set ki Ody se uszy

w pie kle. Po cho dz$ z ró% nych miejsc, wy -

bra li ró% ne wa rian ty tra sy, ma j$ ró% ne za -

pa try wa nia na %y cie, cha rak ter i umy s#o -

wo&(, jed nak %e wspól ny jest mia now nik

wszyst kich opo wie &ci. To rze czy wi sto&(,
w któ rej nie spo sób %y(. I na dzie ja, któ -

ra po zwa la wej&( do pie k#a i wra ca( do te -

go sa me go pie k#a po ka% dej de por ta cji,

czy nie uda nej pró bie przej &cia gra ni cy.

Do k#ad nie to jest w tych wszyst kich

hi sto riach, któ rych trze ba wy s#u cha(.
Jest jesz cze in ny wa% ny aspekt tej ksi$% -
ki. Au tor t#u ma czy Afry k". Wie lo po zio -

mo wo. Dra stycz nie cza sem. Je den z Ody -

se uszy, ten, któ ry zna laz# przy sta'
w Niem czech, pró bu je Eu ro pej czy ko wi

wy ja &ni( „jak dzia #a Afry ka”... Od stwier -

dze' w za sa dzie oczy wi stych ty pu „Ko -

rup cja nisz czy Afry k"”, prze cho dzi my

do spraw bar dziej z#o %o nych w ro dza ju:

„W na szych spo #e cze' stwach nie je ste&
nic wart bez %o ny i pie ni" dzy”, „W pew -

nym mo men cie prze sta je my ko cha(”,

„My uzna je my, %e to in ni po no sz$ od po -

wie dzial no&( za to, co si" dzie je: ob cy, bo -

go wie, przod ko wie, wro go wie”, al bo:

„Afry ka' ski sex jest in ny”.

Po s#u cha$ i zro zu mie$

I
nic nie spro wa dza si" do gra nia

na emo cjach; pr" dzej to pró ba wy t#u -

ma cze nia fe no me nu, któ ry ma #o kto

ob ja &nia, zwró ce nia uwa gi na pro blem,

któ ry b" dzie na ra sta#. Pró ba wy ja &nie nia

te go wszyst kie go, co funk cjo nu je gdzie&
na mar gi ne sie roz wa %a' o uszczel nia niu

gra nic Unii Eu ro pej skiej, czy po li ty ce

emi gra cyj nej. War to spró bo wa( ws#u -

cha( si" w te re la cje i w mo rzu po dob -

nych syl we tek ku l$ cych si" w prze -

myt ni czej #o dzi zo ba czy( Ody se usza,

a po tem po pro stu Cz#o wie ka. 

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

Notatnik 
spó!nionego 

przybysza

MAREK"S. SZCZEPA#SKI
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T
e atr hi sto rii lo kal nych ! mo da

czy po trze ba cza su? A mo "e tak -

"e do sko na #y spo sób zdo by cia za in te -

re so wa nia nie za wsze "ycz li wej te atro -

wi pu blicz no $ci? Czy #a twiej

uwie rzy tel ni%, przy j&% te spek ta kle,

w któ rych roz po zna je si' re alia w#a -

sne go "y cia w kon kret nym miej scu

i cza sie i kon fron tu je swo je do $wiad -

cze nia z lo sem sce nicz nych bo ha te -

rów? Od po wied( na te py ta nia wca le

nie jest oczy wi sta, o czym prze ko nu -

je dzia #al no$% pó# ama tor skiej, pó# pro -

fe sjo nal nej gru py te atral nej Sce na

Pro po zy cji, ist nie j& cej od 2002 r.

przy Sto wa rzy sze niu na Rzecz Re stau -

ra cji i Pro pa go wa nia Sztol ni Kró lo wa

Lu iza „Pro Fu tu ro” w Za brzu. Sto wa -

rzy sze nie po wsta #o w 2000 r. w Za brzu

z ini cja ty wy mi #o $ni ków dzie dzic -

twa prze my s#o we go i kul tu ral ne go

)l& ska, któ rym za le "a #o na udo st'p nie -

niu i wy ko rzy sta niu Sztol ni do ce lów

tu ry stycz nych oraz mu ze al nych. Dzi' -
ki de kla ra cji wza jem nej wspó# pra cy

mi' dzy Sto wa rzy sze niem i ów cze -

snym Mu zeum Gór nic twa W' glo we -

go ja ko sie dzi b' Sto wa rzy sze nia

wy ko rzy sta no daw ne biu ro szty ga -

ra/kie row ni ka w Skan se nie Gór ni -

czym „Kró lo wa Lu iza” w Za brzu,

przy ul. Wol no $ci 408, od dzia# Mu -

zeum Gór nic twa W' glo we go. 

Przez 12 lat ze spó# (mo bil ny i an -

ga "u j& cy ak to rów za wo do wych,

cz#on ków ró" nych ze spo #ów ama -

tor skich z Za brza i oko lic) przy go to -

wa# 14 ory gi nal nych przed sta wie*,
nie zmien nie sy tu uj&c je w prze strze -

niach Skan se nu Gór ni cze go „Kró lo -

wa Lu iza”, któ ra, co wa" ne, by #a
pierw sz& ko pal ni& do st'p n& dla zwie -

dza j& cych na )l& sku. 

Skan sen dzia #a# na te re nie i w za bu -

do wa niach za #o "o nej w 1791 r. Ko pal -

ni W' gla Ka mien ne go „Köni gin Lu -

ise Gru be” (Ko pal nia „Kró lo wa

Lu iza”). Po II woj nie $wia to wej zmie -

nio no jej na zw' na KWK „Za brze”.

W cz' $ci na ziem nej Skan se nu znaj du -

j& si' bu dyn ki ma szy now ni i nad szy -

bia szy bu „Car nall”. Naj wi'k sz& atrak -

cj& i naj cen niej szym za byt kiem jest

wy ci& go wa ma szy na pa ro wa z 1915 r.,

któ ra opusz cza #a lub pod no si #a win d'
gór ni cz& (szo l') z pr'd ko $ci& 10 m/s.

Ma szy na ta dzi' ki sta ra niom mi #o $ni -

ków za byt ków tech ni ki dzia #a do dzi$.
Z plat for my wi do ko wej szy bu „Car -

nall” (wy so ko $ci) mo" na po dzi wia%
pa no ra m' Za brza. W sk#ad za bu do wa*
wcho dz& rów nie": zmi'k czal nia wo -

dy, aku mu la to row nia, warsz ta ty i bu -

dyn ki ma ga zy no we. Cie ka wost k' sta -

no wi bu dy nek gór ni czej +a( ni

+a* cusz ko wej (w któ rym uda #o si'
zor ga ni zo wa% jed no z przed sta wie*

W kopalni 

i wokó! kopalni 

Sce ny Pro po zy cji). Dru ga cz'$% Skan -

se nu zlo ka li zo wa na jest przy ul. Sien -

kie wi cza. Sk#a da si' z pod ziem nych

ko ry ta rzy o d#u go $ci ok. 1600 m,

bie gn& cych na g#' bo ko $ci 35 m

pod po wierzch ni& zie mi. Wy ro bi ska

do sko na le od da j& kli mat ko pal ni.

Mo" na w nich zo ba czy% dzia #a j& ce

ma szy ny: kom bajn Al pi na, strug $cia -

no wy, kom bajn chod ni ko wy oraz ko -

lej k' gór ni cz& „Kar lik”, któ r& spro wa -

dzo no i za in sta lo wa no z ini cja ty wy

Sto wa rzy sze nia. Sta no wi& one du "&
atrak cj' tu ry stycz n& i pra wie wszyst -

kie zo sta #y wy ko rzy sta ne w dzia #a -

niach te atral nych Sce ny Pro po zy cji. 

Dzi' ki oso bi ste mu za an ga "o wa niu

pra cow ni ka Mu zeum, Ja na Gu sta wa

Jur kie wi cza, w grud niu 1993 r. Skan -

sen zo sta# udo st'p nio ny dla ru chu tu -

ry stycz ne go. By #a to pierw sza ko pal -

nia na )l& sku otwar ta dla

zwie dza j& cych. Sta #a si' ona wy -

zwa niem i, by tak rzec, mo to rem na -

p' dza j& cym dal sze dzia #a nia spo -

#ecz ni ków i in sty tu cji zaj mu j& cych si'
ochro n& dzie dzic twa prze my s#o we go

i kul tu ro we go re gio nu oraz udo st'p -

nia nia go szer szej pu blicz no $ci. Obec -

nie na te re nie Skan se nu trwa j& pra ce

bu dow la ne, a po ich za ko* cze niu

w miej scu tym znaj dzie si' wej $cie

do G#ów nej Klu czo wej Sztol ni Dzie -

dzicz nej, od re stau ro wa nej na po trze -

by tu ry sty ki prze my s#o wej.

„Szcz!"# Bo $e”

S
ce na Pro po zy cji po wsta #a pod czas

re ali za cji cy klu mo no dra mów

na wi& zu j& cych do $l& skich le gend,

jej trzon sta no wi li: Zbi gniew

Stryj – ak tor, po eta, re "y ser spek ta kli

te atral nych. Au tor pio se nek i dra ma -

tów, mi nia tur sce nicz nych i sce na riu -

szy wi de okli pów. Od po nad dzie si' -
ciu se zo nów zwi& za ny z Te atrem

No wym w Za brzu ! po my s#o daw ca

Sce ny Pro po zy cji; Bar t#o miej La to -

szek – pla styk, sce no graf Sce ny Pro -

po zy cji. Au tor wie lu pla ka tów, pro gra -

mów i opra co wa* gra ficz nych

pro gra mów te atral nych, aran "a cji wy -

staw. Na co dzie* pra cu je w Te atrze

No wym w Za brzu ! wspó# twór ca

Scena Propozycji 

DOROTA FOX

Zbi gniew Stryj „Oj co wi zna” (2004 r.), sce na riusz i re !y se ria: Zbi gniew Stryj, sce no gra fia: Bar t"o -

miej La to szek, wy st# pi li ak to rzy Te atru No we go w Za brzu i ucznio wie Li ceum Pla stycz ne go z Za brza.
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Sce ny Pro po zy cji; Jan Gu -

staw Jur kie wicz – ku stosz

i kie row nik Skan se nu Gór -

ni cze go „Kró lo wa Lu iza”,

pre zes Sto wa rzy sze nia „Pro

Fu tu ro”. Zaj mu je si! ak -

tyw n" ochro n" i pro mo cj"
za byt ków po prze my s#o -

wych, m.in. przez or ga ni zo -

wa nie w nich im prez kul tu -

ral nych; Ma rze na Pu cha #a 

– dzien ni kar ka, kie row nik

li te rac ki Sce ny Pro po zy cji.

Wspó# pra cu je m.in. z Te le -

wi zj" Za brze, wcze $niej 

pra co wa #a w „Dzien ni ku

Za chod nim”. Au tor ka pro -

gra mów te atral nych oraz

wie lu ar ty ku #ów i pu bli-

ka cji. 

Po ka zy od by wa #y si!
pod zie mi", w wy ro bi -

skach tej w#a $nie ko pal ni

(Le gen da Skarb ni ka). Po -

wo dze nie te go zra zu „tu ry -

stycz ne go pro jek tu” za in -

spi ro wa #o ze spó# do

bar dziej am bit nych ar ty -

stycz nych przed si! wzi!%
te atral nych. Ju& w pe# ni

au tor sk" pro po zy cj" te atru

by li !y wi lu dzie (re &y se ria Zbi -

gniew Stry ja, pre mie ra w pa' dzier -

ni ku 2001), pierw szy na (l" sku

spek takl re ali zo wa ny w gór ni czych

wy ro bi skach. Ak cja spek ta klu, osa -

dzo na w re aliach Za brza w la tach po -

prze dza j" cych I woj n! $wia to w", to -

czy #a si! wo kó# straj ku gór ni ków

w ko pal ni sprze ci wia j" cych si! jej

za mkni! ciu. 

No wa tor stwo te go te atral ne go przed -

si! wzi! cia po le ga #o nie tyl ko na wy ko -

rzy sta niu gwa ry $l" skiej i wie lu form

per for man sów, ale przede wszyst kim

ró& nych prze strze ni po za te atral nych:

Sa li Wi tra &o wej Mu zeum Gór nic twa

W! glo we go w Za brzu, Sztol ni Ko pal -

ni „Kró lo wa Lu iza” w pod ziem nej

cz! $ci Skan se nu Gór ni cze go w Za brzu

oraz cz! $ci nad ziem nej z cen tral nie po -

#o &o n" ma szy n" pa ro w", s#u &" c" do po -

ru sza nia li ny wy ci" gu. Do miejsc tych,

usy tu owa nych w pro mie niu 2 ki lo me -

trów, wi dzo wie spek ta klu do wo &e ni by -

li au to bu sa mi o za s#o ni! tych oknach,

w któ rych akor de oni $ci gra li na $l" sk"
lu do w" nu t!. Je den z re cen zen tów lo -

kal nej ga ze ty tak pi sa# o spek ta klu: „Ten

«mo ra li tet ko pal nia ny» by# by ckli w" hi -

sto ryj k", skle co n" dla ta nie go efek tu

spo #ecz ne go – wszak ma my bie d!
i bez ro bo cie, nie umie my si! po go dzi%
z chci wo $ci" w#a $ci cie li i ich to tum fac -

kich, za rz" dza j" cych na le &" cy mi

do nich przed si! bior stwa mi. Jed nak no -

we go zna cze nia na da je dra ma to wi

sce ne ria, w któ rej rzecz si! roz gry wa”

(R. Goz dek: Oca li" od za po mnie nia.

„G#os Za brza i Ru dy (l" skiej” 2001,

nr 47; Przy wró co ne do #y cia).

Dru gi spek takl do ty czy# in nej te ma -

ty ki, cho% na dal mie $ci# si! w kon cep -

cji ar ty stycz nej te atru, któ ry wy ko rzy -

stu j"c kon kret ne miej sca i szu ka j"c
no wych roz wi" za) for mal nych, chcia#
re ali zo wa% ide! pre zen ta cji i po pu la -

ry za cji kul tu ry $l" skiej z jej nie od #"cz -

ny mi ele men ta mi: re li gi", kul tem pra -

cy i &y cia ro dzin ne go.

Du cha nie uj rzysz (2003) wy sta wio -

no pod zie mi" w Sztol ni, tym ra zem

ma j" cej przy wo dzi% na my$l pod zie -

mia rzym skich ka ta kumb, w któ rych

spo ty ka li si! chrze $ci ja nie, by roz pra -

wia% o rze czach osta tecz nych i uni wer -

sal nych. Wi dzo wie by li $wiad ka mi

dia lo gów Mi strza i Ob ce go utka nych

z po ezji Ja na Paw #a II. Na bie ra #y one

szcze gól ne go zna cze nia wy po wia da -

ne w pó# mrocz nej, nie mal in fer nal nej

prze strze ni ko ry ta rza ko pal nia ne go,

wy pe# nio nej sta ry mi, zu &y ty mi sprz! -
ta mi co dzien ne go u&yt ku, jak by po -

wie dzie li (l" za cy – „wy ci" gni! ty mi

pro sto z ha sio ka”. Ten na wskro$
sym bo licz ny spek takl by naj mniej nie

od bie ga# od kon cep cji pro gra mo wej

Sto wa rzy sze nia i Sce ny. Tra dy cja re -

li gij na i pra ca sta no wi #y wszak fi la ry

kul tu ry $l" skiej od za wsze. Kszta# to -

wa #y cha rak ter, a co za tym idzie – to& -
sa mo$% kul tu ro w" (l" za ków wi ta j" -

cych si! tra dy cyj nym

„Szcz!$% Bo &e”. O tej &e
tra dy cji wy zna czo nej ry tu -

a#a mi co dzien no $ci trak to -

wa# ko lej ny spek takl * Oj -

co wi zna z 2004 r. (W 2010

r. przed sta wie nie we sz#o
na sta #e do re per tu ar Te atru

No we go w Za brzu i w pa' -
dzier ni ku te go ro ku zo sta #o
za pre zen to wa ne na XII

Mi! dzy na ro do wym Fe sti -

wa lu Te atrów Eks pe ry men -

tal nych w Ka irze), za pre -

zen to wa ny wi dzom w +a' ni

+a) cusz ko wej Skan se nu,

a wi!c w prze strze ni

na wskro$ post in du strial -

nej. To nie mal ma gicz ne

przed sta wie nie, bez u&y cia

s#ów, skom po no wa ne by #o
ze scen przed sta wia j" cych

„hi sto ri! $l" skiej ro dzi ny

w &y wych ob ra zach”, któ re

zmie nia #y si! ni czym w ka -

lej do sko pie. W su ro wym

wn! trzu #a' ni, na sa mym jej

$rod ku w ryt mie mu zycz -

nych cy ta tów z pie $ni ko -

$ciel nych, np. Kie dy ran ne

sta j$ zo rze, pie $ni gór ni -

czych – Gór ni czy wal czyk i me lo dii

$l" skich, po sta ci od gry wa #y nie zmien -

ne od po ko le) ry tu a#y dnia po wsze -

dnie go i ro dzin ne go pod okiem anio -

#a, któ ry wier nie im to wa rzy szy#.
Mi mo kon tra stu mi! dzy za sta n" a od -

gry wa n", sym bo licz n" prze strze ni",
a mo &e w#a $nie dzi! ki tej wy ko rzy sta -

nej opo zy cji, uda #o si! ak to rom stwo -

rzy% cie p#", ro dzin n" at mos fe r!, ukon -

sty tu owa% wspól no t! emo tyw n" *
w ol brzy mim wn! trzu ko pal nia nej

#a' ni, w sa mym je go cen trum roz pa -

li% do mo we ogni sko. 

29 ma ja 2009 r.w +a' ni +a) cusz ko -

wej Skan se nu „Kró lo wa Lu iza”, tej sa -

mej, w któ rej swo j" pre mie r! mia #a
Oj co wi zna, wy sta wio no ko lej ne przed -

sta wie nie: My i Oni w re &y se rii 

Z. Stry ja. Po mi! dzy spek ta kla mi mo& -
na by #o do szu ka% si! wie lu ana lo gii.

Po dob nie jak w Oj co wi% nie, w My

i Oni sce na zo sta #a zlo ka li zo wa na

w cen trum bu dyn ku, po mi! dzy sta lo -

wy mi fi la ra mi pod trzy mu j" cy mi dach,

a ak to rzy wy cho dzi li z tej sa mej ni szy;

oba przed sta wie nia po $wi! co ne by #y
lo som zwy k#ych lu dzi. W Oj co wi% nie

po ka za no &y cie ro dzin ne nie ja ko

od $rod ka, przy k#a da j"c do nie go ma -

try c! utrwa lo n" na tym te re nie tra dy -

cj", na to miast w spek ta klu My i Oni

wy eks po no wa no dra mat po staw

przed sta wi cie li spo #ecz no $ci lo kal -

nej &y j" cych w s" siedz twie, któ re

ujaw ni #y si! ze szcze gól n" mo c"

W su ro wym wn& trzu 'a% ni po sta ci od gry wa 'y nie zmien ne od po ko le( ry tu -

a'y dnia po wsze dnie go i ro dzin ne go pod okiem anio 'a. („Oj co wi zna”).
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w cza sach prze mian i prze obra !e" spo -

#ecz no -po li tycz nych wy zna czo nych

wy da rze nia mi sta nu wo jen ne go

i trans for ma cji ustro jo wej 1989 r.

Lu dzi, któ rzy z ba ga !em do $wiad cze"
mi nio nej epo ki wkra cza li w no we

re alia spo #ecz no -po li tycz ne. Spek -

takl wy sta wio ny by# w ra mach kon fe -

ren cji za ty tu #o wa nej Pro te sty, na dzie -

je, per spek ty wy. Gór nic two wo bec

prze !o mu ro ku 1989 mo! na okre $li% ja -

ko for m& ory gi nal ne go ap pen di xu

do po ru sza nych na tej kon fe ren cji

za gad nie". 
W 2004 r. Cza sem Kar li ka Sce na

Pre zen ta cji po wró ci #a jed nak pod zie -

mi&, pro po nu j'c wi dzom te atr w ru -

chu. Usa do wie ni w ko lej ce gór ni -

czej prze mie rza j' cej ko ry ta rze ko pal ni

mie li oni oka zj& ogl' da% roz gry wa j' -
ce si& na sta cjach sym bo licz ne sce ny

z !y cia gór ni ków, zna ne z opo wie $ci,

któ re od wie ków kszta# to wa #y dra ma -

tycz ny po ten cja# lo kal nej spo #ecz no -

$ci. Po dró!, ja k' od by wa li, roz gry wa -

#a si& nie tyl ko w prze strze ni, ale

rów nie! w cza sie; pre zen to wa ne sce -

ny mia #y ewo ko wa% prze sz#o$%, wy -

zwa la% u wi dzów oso bi sty sto su nek

do hi sto rii i tra dy cji. 

Ko lej ny mi przed sta wie nia mi Sce ny

Pro po zy cji gra ny mi na te re nach ko pal -

ni by #y: Ostat ni zjazd – „s#u cho wi do -

wi sko” upa mi&t nia j' ce ka ta stro f& gór -

ni cz' oraz – Gu ido 1981, in sce ni za cja

straj ku gór ni ków ZKWK „Gu ido”.

Nie mal wszyst kie krót ko tu opi sa ne

spek ta kle uk#a da j' si& za tem w nie zwy -

kle in te re su j' cy cykl, zwa !yw szy

na pro ble ma ty k& te atru hi sto rii lo kal -

nych. Twór cy zwi' za ni ze Sce n' Pro -

po zy cji po sta ra li si& w ten spo sób nie

tyl ko pro mo wa% obiek ty za byt ko we

zwi' za ne z po prze my s#o w' spu $ci zn'
re gio nu i mia sta, ale przede wszyst kim

ob ja $nia% los lu dzi tu za ko rze nio nych

i dzi& ki te atral ne mu me dium da% spo -

sob no$% wi dzom (naj cz& $ciej z oko licz -

nych miej sco wo $ci) zde rze nia te go, co

wy obra !o ne, zna ne z opo wie $ci dziad -

ków i oj ców, z tym, co do $wiad czo ne

oso bi $cie. Po sta no wi li j& zy kiem te atru

opo wie dzie% hi sto rie miej sca i lo kal -

nej spo #ecz no $ci. Two rz'c te atr w miej -

scu kon kret nym, a za ra zem sym bo licz -

nym – pod zie mi' – nada li swym

prze ka zom moc wy wo #y wa nia prze -

sz#o $ci. Za pro si li wi dzów do uczest ni -

cze nia w se an sie, w któ rym o!y wio -

no t& prze strze", wy zwa la j'c emo cje,

dra ma ty zu j'c ob ra zy hi sto rii lo kal nej,

za ko pa ne nie ja ko „pod zie mi'”, po to,

by wy do by% je na mo ment i za pre zen -

to wa% wo bec wi dzów z ich czyn nym

udzia #em. Wpi su j'c przed sta wie nia

w kon kret n' prze strze" ko pal ni i jej

oto cze nia, b& d' c' nie ja ko sy gna tu r'
(l' ska, stwo rzy li nie tyl ko te atr hi sto -

rii, ale i te atr miej sca. Sta li si& tym sa -

mym pio nie ra mi $l' skie go te atru hi sto -

rii lo kal nych. Trze ba bo wiem do da%,
!e w te atrach za wo do wych Ka to wic

spek ta kle o tej te ma ty ce po ja wi #y si&
du !o pó) niej: w pa) dzier ni ku 2004 r.

Te atr Ko rez wy sta wi#Cho lon ka wg po -

wie $ci Ja no scha Cho lo nek, czy li do bry

Pan Bóg z gli ny z pod ty tu #em Sztu ka

po "l# sku o $l# sku i $l# za kach!,

w stycz niu 2008 r. w Te atrze (l' skim

od by #a si& pra pre mie ra sztu ki Sta ni s#a -

wa Mut za Po lte ra bend, a w lu tym

2013 r. w tym sa mym te atrze zo sta #a
wy sta wio na Pi# ta stro na "wia ta Ka zi -

mie rza Kut za. W ro ku 2012 do #' czy#
do nich tak !e Te atr Za g#& bia w So -

snow cu, ofe ru j'c wi dzom cie ka wy

i wie lo krot nie na gra dza ny spek takl Ko -

rze niec au tor stwa Zbi gnie wa Bia #a sa

i Pio tra (pie wa ka, okre $la ny ja ko

„krwa wa bal la da o So snow cu”. By #y
to jed nak spek ta kle skro jo ne na tra dy -

cyj n' sce n& pu de# ko w', po ka zu j' ce, !e

cho% „(l'sk by# nik czem ny, ale przez

to barw ny i pi&k ny”. Pi sa no o nich

z za chwy tem, !e przy po mi na j' wspa -

nia le skre $lo ne por tre ty ro dzi ny $l' -
skiej, za g#& biow skie go mia sta nad Bry -

ni c', w któ rych ka! dy de tal jest wa! ny,

a ka! da za kom po no wa na sce na ma wa -

lor ar ty stycz ny. Ta ki ob raz (l' ska

i Za g#& bia po ry wa# wi dza. Przy po mnij -

my, !e pra wie wszyst kie spek ta kle na -

gra dza no i wszyst kie cie szy #y si& i na -

dal cie sz' nie zwy k#' po pu lar no $ci', nie

tyl ko w$ród ro dzi mej pu blicz no $ci.

Spek ta kle in try go wa #y nie tu zin ko w'
fa bu #', zmu sza #y do re flek sji i re wi zji

po tocz nych, ste reo ty po wych wy obra -

!e" o tych zie miach i lo sie ich miesz -

ka" ców, s#o wem – wspó# two rzy #y lub

kre owa #y mit $l' ski. Ta ki (l'sk, jak by

po wie dzia# Smo lorz * „wy my $lo ny”,

kon kre ty zo wa ny i pre zen to wa ny by#
wi dzom w tra dy cyj nym te atrze – do -

me nie Mel po me ny, funk cjo nu j' cym

w ob sza rze sztu ki. 

„Kaj my to som?”

S ce na Pro po zy cji, zgod nie ze sw'
na zw', za pro po no wa #a od mien n'

stra te gi&. Osa dzi #a dzia #a nia w zu pe# -
nie no wej prze strze ni i to spra wi #o, !e
jej spek ta kle zy ska #y ory gi nal ny wa -

lor. Nie tyl ko przed sta wia #y wi dzo wi

wy kre owa n', cz& $cio wo re kon stru -

owa n' prze sz#o$%, ale po zwa la #y mu

przede wszyst kim do $wiad czy% te ra) -
niej szo $ci zde ter mi no wa nej przez

miej sce, w któ rym si& zna laz#. Bo oto,

by zo ba czy% spek ta kle, mu sia# zej$%
po ku rzej dra bi nie w cze lu$% sta rej

sztol ni al bo wsi'$% do ko pal nia nej ko -

lej ki „Kar lik” lub do win dy, któ ra zje! -
d!a #a pod zie mi&. Mu sia# prze cho dzi%
w' ski mi ko ry ta rza mi pod pie ra ny mi

drew nia ny mi stem pla mi, po wy bo istej

$cie! ce mi& dzy szy na mi, cz& sto

w ciem no $ciach roz $wie tla nych je dy -

nie gór ni czy mi lamp ka mi, by w ko" -
cu zna le)% si& w post in du strial nej

sce ne rii, któ rej ele men ty mia #y ce chy

prze ciw staw nych wo bec sie bie $wia -

tów: na tu ry i kul tu ry. Na pi& cie dra ma -

tycz ne osi' ga no ju! po przez sa mo zde -

rze nie dwóch od dziel nych sfer

ak tyw no $ci – sfe ry tech ni ki i sztu ki.

Scho da mi widz uda wa# si& w dó#, nie

w gó r&. Zjazd wy tr' ca# go z te go, co

kul tu ro we, opa no wa ne i okie# zna ne.

Prze strze" ko pal ni in try go wa #a, ale

i na pa wa #a l& kiem, nie sprzy ja #a kon -

tem pla cji, lecz in ten sy fi ko wa #a do zna -

nia zmy s#o we. Jak !e to wej $cie ró! ni -

#o si& od ty po wych we sty bu lów

mu ze ów i te atrów z ja snym hal lem,

przy tul nym foy er ozdo bio nym por tre -

ta mi ar ty stów i ich dzie#, miejsc, któ -
Zbi gniew Stryj „My i Oni” (2009 r.), re %y se ria: Zbi gniew Stryj, sce no gra fia i re %y se ria "wia te!: Bar -

t!o miej La to szek, wy st# pi li ak to rzy Te atru No we go w Za brzu.
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re, jak pi sa !a Ca rol Dun can, s!u "# ry -
tu ali za cji kon tak tu cz!o wie ka ze sztu -
k# – z dzie !a mi ludz kie go ge niu szu,
gdy" sta no wi# „prze strze$ sta ran nie
wy dzie lo n# i kul tu ro wo wy zna czo n#
i za re zer wo wa n# dla uwa gi spe cjal ne -
go ro dza ju – kon tem pla cji i na uki”.
Prze strze$, do daj my, wa run ku j# c#
tak "e do %wiad cze nie ar ty stycz ne,
w któ rej od by wa j# si& ry tu a!y %wiec -
kie, na pa wa j# ce du m#, god ne uwiecz -
nie nia i po dzi wu. Tym cza sem widz
spek ta kli Sce ny Pro po zy cji, prze kra -
cza j#c bra m& ko pal ni, wcho dzi! na te -
ren zma ga$ cz!o wie ka z na tu r#.
W %wiat, cho' po rzu co ny, na dal nie -
bez piecz ny, ta jem ni czy, ale te" do ko$ -
ca nie pod le g!y cz!o wie ko wi, wci#" de -
ter mi nu j# cy ludz kie za cho wa nia
(mo to ry k& cia !a, w&ch, wzrok, do tyk,
a na wet smak). Po dró" w g!#b – ta
swo ista ar che olo gia miej sca, dzi& ki
dzia !a niom te atral nym wzbo ga co na
zo sta !a o ar che olo gi& cia !a, ofe ru j#c
obec nym w niej wi dzom po zna nie po -
przez sen su al ne do %wiad cze nie pod -
zie mia. 

Ko pal nia, trak to wa na ja ko na tu ral -
ny pa limp sest oznak up!y wa j# ce go
cza su, mie rzo ne go nie la ta mi, lecz ty -
si# ca mi lat, stwa rza wra "e nie za -
mkni& to %ci, w któ rej wa" niej sza jest
prze sz!o%' od przy sz!o %ci. B& d#c w jej
wn& trzu, ma si& po czu cie za wie sze nia
w cza sie i nie tyl ko, rów nie" w prze -
strze ni mi& dzy miej scem za w!asz -
czo nym na tu rze i ob cym, dla cz!o wie -
ka nie na tu ral nym, a %wia tem
ze wn&trz nym, oswo jo nym, prze strze -
ni# za do mo wie nia. To wn& trza nie u"y -
wa nej ju" ko pal ni no sz# na so bie
pi&t no hi sto rii, tej zbio ro wej i tej in -
dy wi du al nej, nie rzad ko tra gicz nej.
Prze strze$ na pi&t no wa na jest wy da rze -
nia mi, któ re sta no wi# o jej szcze gól -
nej dla tu tej szych lu dzi war to %ci. Ko -
pal nia ja ko eg zem pli fi ka cja zma ga$
cz!o wie ka i na tu ry, po skra mia nej
i eks plo ato wa nej, a jed nak ci# gle nie -
bez piecz nej, ta jem ni czej i ob cej to
wszak sta !y ele ment kra jo bra zu (l# -
ska (pod sta wo wy kom po nent sche ma -
tu wy obra "e nio we go zwi# za ne go
z prze strze ni# (l# ska i kul tu r#). Roz -
ma icie kra jo braz ten utrwa la no na p!ót -
nach i w li te rac kich opi sach. Twór cy
Sce ny Pro po zy cji po sta no wi li ten
klu czo wy dla kra jo brazu ele ment roz -
ko do wa' ni czym tekst, w któ ry wpi -
sa na zo sta !a praw da o kon dy cji cz!o -
wie ka i na tu ry, ale te" praw da o nich,
o (l# za kach. In tu icyj nie by' mo "e po -
twier dzi li prze ko na nie hi sto ry ka Ka -
ro la Schlögla, któ ry w swej roz pra wie
W prze strze ni czas czy ta my stwier dza!,
i" „lu dzie de fi niu j# si& przez kra jo bra -
zy, z któ rych si& wy wo dz#” Za in te re -

so wa nie Sce ny Pro po zy cji miej scem,
któ re go nar ra cje te atr ten pod j#! si& od -
czy ta' i za pre zen to wa' miesz ka$ -
com mia sta, nie ogra ni cza si& do ko -
pal ni. In nym cie ka wym spo so bem
przy wró ce nia pa mi& ci miej sca by!
spek takl pt. Mu si przyj!", zre ali zo wa -
ny w daw nej ka pli cy ewan ge lic kiej,
dzi siaj ju" nie czyn nej, zde sa kra li zo -
wa nej, znaj du j# cej si& w jed nej z naj -
star szych dziel nic Za brza ) Bi sku pi -
cach. Fa bu !a przed sta wie nia, wy snu ta
z lo kal nej hi sto rii, opie ra !a si& na po -
ka za niu nie zwy kle z!o "o nych sto -
sun ków mi& dzy lud no %ci# pol sk#
i nie miec k#, przez wie ki zgod nie
wspó! eg zy stu j# cy mi na tym te re nie,
gdy" gra ni ca pol sko -nie miec ka 
prze bie ga !a „op!ot ka mi” Bi sku pic.
Po II woj nie sy tu acja ro dzi mych
miesz ka$ ców dra ma tycz nie si& zmie -
ni !a, co sta no wi !o klu czo wy ele ment
przed sta wie nia. Tym spo so bem twór -
cy nie tyl ko zwró ci li uwa g& miesz ka$ -
ców dziel ni cy na miej sce za po zna ne,
przy wra ca j#c pa mi&' o nim, ale pod -
j& li przy oka zji ko lej ny trud ny te mat
re la cji pol sko -nie miec kich, na tym te -
re nie ci# gle ak tu al ny.

Rzecz cie ka wa, po cz#t ki Sce ny
Pro po zy cji, jak wspo mi na !am, wi# "#
si& z dzia !a nia mi mu ze al no -tu ry stycz -
ny mi. Przy go to wy wa ne w ko pal ni -
-skan se nie in sce ni za cje mo g!y te mu -
ze al ne obiek ty, za byt ki tech ni ki
uczy ni' bar dziej atrak cyj ny mi dla
go %ci. Mo" na je by !o zra zu za li czy'
do form in te rak tyw ne go zwie dza nia
gór ni cze go skan se nu. Szyb ko jed nak
twór cy spek ta kli do strze gli ogrom ny
po ten cja! prze strze ni ko pal nia nej i po -
sta no wi li go wy ko rzy sta', nie ty le
w ce lach mar ke tin go wych, pro mo cyj -
nych, ile ar ty stycz nych. Po ka zu j#c
„dzie dzic two w ak cji”, sta li si& za tem
szcze gól ne go ro dza ju prze wod ni ka mi,
przede wszyst kim dla lo kal nej pu blicz -
no %ci, po miej scach – %la dach, ro zu -
mia nych za Wal te rem Ben ja mi nem ja -
ko „prze jaw bli sko %ci, bez wzgl& du
na to, jak da le ko rzecz, któ ra go po -
zo sta wi !a, mo "e by'”. Kon se kwent nie
w ko lej nych spek ta klach – per for man -
sach bu do wa li au r& miej sca, któ re sta -
wa !o si& osi# cen tral n# kre owa nych
mi kro hi sto rii. Wszak nad t# prze -
strze ni#, obok niej zgro ma dze ni 
wi dzo wie na dal za miesz ku j# swe do -
mo stwa, co raz rza dziej dzi siaj przy po -
mi na j#c so bie, "e tam, pod zie mi# t&t -
ni !o nie gdy% "y cie i "e to miej sce
w naj wy" szym stop niu wa run ko wa !o
styl "y cia miesz ka$ ców (l# ska i je go
swo isty cha rak ter. 

A za tem Sce na Pro po zy cji to te atr
miej sca kon kret ne go, ale i sym bo licz -
ne go za ra zem. Wy bra na przez ni# lo -

ka li za cja ak cji te atral nych dyk tu je
wa run ki, po t& gu je na strój, wy zna cza
ra my opo wie %ci, ob ja %nia jej te ma ty -
k&, na rzu ca li ni& dra ma tur gicz n#
i wch!a nia za rów no wi dzów, jak i ak -
to rów. Sta ra sztol nia, ko pal nia nie gdy%
t&t ni# ca "y ciem, znak roz po znaw czy
Za brza dzi& ki te atro wi o"y wa po now -
nie. Cho' na pa r& chwil na sy ca si&
emo cja mi tych, któ rzy si !# swej wy -
obra* ni mu sz# ju" tyl ko po ko na' ba -
rie r& cza su, prze strze$ jest bo wiem nie -
mal ta sa ma, by re kon stru uj#c hi sto ri&
lo kal n#, do %wiad czy' mi nio ne go, za -
po mnia ne go, a jed nak wa" ne go do -
%wiad cze nia swych przod ków. W ten
spo sób „przy wra ca si& zbio ro wej pa -
mi& ci” nie tyl ko prze sz!e wy da rze nia,
któ rych sens daw no skost nia! w ste reo -
ty po wych, szkol nych for mu! kach, ale
po zwa la si& ) po przez uczest nic two
) na no wo je zo ba czy' (roz po zna')
i prze "y'.

O!y wi" pust k#

W brew te mu, co pi sa !a Ewa Re -
wers, i" „pust ka, któ ra zo sta !a

po lu dziach i bu dyn kach, ich %la dach
i g!o sach, nie mo "e zo sta' wch!o ni& ta
przez ja k# kol wiek re pre zen ta cj&, gdy"
za wsze po zo sta nie tym, co nie wy po -
wie dzia ne, nie po j& te, co nie mie %ci si&
w gra ni cach po zna nia i przed sta wie -
nia”, twór cy Sce ny Pro po zy cji pod j& li
pró b& o"y wie nia prze sz!o %ci, nada li
re al ny kszta!t zda rze niom, któ re nie -
gdy% si& ro ze gra !y lub mo g!y ro ze -
gra'. I nie sz!o im by naj mniej o wi zj&
lo kal n# ) re kon struk cja by !a nie pe! na,
zgod no%' z re alia mi hi sto rycz nych
wy da rze$ by !a mniej istot na od wy two -
rze nia ich au ry. In sce ni za cja, w któ rej
wy ko rzy sty wa no re al ne przed mio ty
(ar te fak ty, cz& sto zdo by wa ne z tru dem
i od szu ki wa ne w ró" nych miej scach),
nie s!u "y !a „o"y wie niu hi sto rii”, lecz
stwo rze niu wspól no ty lu dzi pod da -
nych pre sji okre %lo nej prze strze ni – ko -
pal ni i jej oto cze nia, ge ne ru j# cej ty le"
sche ma tycz ne, co praw do po dob ne sy -
tu acje dra ma tycz ne. Po dam przy k!ad.
W ro ku 2011 przy go to wa no spek takl
za ty tu !o wa ny Ostat ni zjazd, po %wi& co -
ny pa mi& ci gór ni ków, któ rzy zgi n& li
w ka ta stro fie w Ko pal ni „Lu iza”
12 wrze %nia 1967 r. Zgi n& !o wów -
czas 14 gór ni ków. Win da, któ r# je cha li
na szych t&, ze rwa !a si& i ru n& !a
z ogrom n# pr&d ko %ci# po nad 500
metrów w dó!. Prócz za bi tych by !o tak -
"e kil ku na stu ci&" ko ran nych. Mie li po -
!a ma ne kr& go s!u py, no gi i r& ce, zmia" -
d"o ne mied ni ce i g!& bo kie ra ny. By! to
naj tra gicz niej szy wy pa dek w pol skiej
ko pal ni w tym ro ku, szcze gól nie trud -
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nym dla Za brza, gdy! w in nych wy pad -
kach ko pal nia nych zgi n" #o wte dy 
a! 25 gór ni ków. (A. Mo ra wiec: Upa -

mi!t nio no 14 gór ni ków z ka ta stro fy

w 1961 ro ku, „No wi ny Za brza$ skie”,
22.09.2011). Spek takl zo sta# zre ali zo -
wa ny w kon wen cji ple ne ro we go s#u -
cho wi ska. Zgro ma dze ni przed drzwia -
mi bu dyn ku ma szy ny pa ro wej
uczest ni cy wy da rze nia te atral ne go by li
naj pierw %wiad ka mi nie mej sce ny
przed sta wia j& cej wej %cie gór ni ków
do ko pal ni. Wi dzo wie, po za trza %ni" -
ciu si" za ni mi drzwi, us#y sze li z g#o -
%ni ków strz"p ki roz mów, ja kie mo gli
pro wa dzi' mi" dzy so b& gór ni cy w szat -
ni przed zjaz dem i w win dzie gór ni czej
tu! przed ze rwa niem si" li ny wy ci& go -
wej. G#o sy in ten sy fi ko wa #y spo tka nie
z nie obec ny mi, a przy wo #y wa ny mi
w pa mi" ci bo ha te ra mi dra ma tycz nych
wy da rze$. W sce nie fi na #o wej naj -
pierw us#y sze li d(wi"k dzwon ka sy gna -
li sty i trza %ni" cie wrót win dy, a po tem
ju! tyl ko gwa# tow ny %wist i ja zgot p" -
ka j& cej sta lo wej li ny, któ ry prze szy# ich
uszy. Po chwi li g#u chej ci szy drzwi
uchy li #y si" sa me i wy sz#a z nich, po -
wo li st& pa j&c po scho dach, ma #a dziew -
czyn ka ubra na w od %wi"t n& bia #& su -
kien k". W r" kach trzy ma #a 14 czar nych
ba lo nów, któ re wy pu %ci #a na pierw -
szym stop niu scho dów. Spek takl by#
cz" %ci& ob cho dów upa mi"t nia j& cych
ka ta stro f", jed nak w ze sta wie niu z od -
s#o ni" ciem ta bli cy pa mi&t ko wej mia#
bez w&t pie nia nie po rów ny wal nie wi"k -
sz& si #" su ge stii, wy wo #y wa# emo cje, ja -
kie to wa rzy szy #y %wiad kom ów cze -
snych wy da rze$. O!y wia# pa mi"'
o tra ge dii, ale pa mi"' nie fak to gra ficz -
n&, lecz sen su al n&.

U!y ta w ty tu le for mu #a „w ko pal ni
i wo kó# ko pal ni” – jest przede wszyst -
kim wska( ni kiem lo ka li za cji, cho' ma
rów nie! sens me ta fo rycz ny. Miej sca te
mo! na bo wiem wi& za' z ka te go ri& po -
gra ni cza, któ ra wie lo krot nie s#u !y ba da -
czom i hi sto ry kom do wska za nia spe cy -
fi ki kul tu ry te go re gio nu, wa run ko wa nej
przez je go geo gra ficz ne po #o !e nie i hi -
sto ri". To te ren wie lu po gra ni czy. Li nie
de mar ka cyj ne prze bie ga j& tu mi" dzy
tym, co nad zie mi& – co wi dzial ne i dla
cz#o wie ka na tu ral ne, zna ne, swoj skie,
i tym, co pod zie mi& – gro( ne, ale ku -
sz& ce bo gac twem, wy zy wa j& ce i wy ma -
ga j& ce za ra zem. To tak !e cz"%' kul tu ro -
we go kra jo bra zu tzw. Czar ne go )l& ska,
klu czo wy ele ment bu do wa ne go przez
wie ki spo #ecz ne go ste reo ty pu )l& za ka.
Wy star czy przy po mnie' cho cia! by wi -
zy tów k" sta cji te le wi zyj nej Ka to wic, sy -
gna li zu j& cej w ogól no pol skim pa %mie
pro gra my ze )l& ska. 

Ko pal ni" i jej oto cze nie, zw#asz cza dzi -
siaj, mo! na by tak !e za li czy' do prze -

strze ni in nych, we d#ug Fo ucaul ta, gdy!
„po sia da oso bli w& w#a %ci wo%' po zo sta -
wa nia w re la cji z wszyst ki mi in ny mi
miej sca mi”, zw#asz cza tu, na)l& sku. To
przy k#ad he te ro to pii, miej sca rze czy wi -
ste go, wy zna czo ne go wraz z roz wo jem
spo #e cze$ stwa i prze my s#u wy do byw -
cze go, któ re jest dzi siaj w wie lu wy pad -
kach (ta kich jak oma wia na Ko pal nia
„Lu iza”, Ko pal nia „Gu ido”) ro dza jem
kontr -miej sca, od zwier cie dla j& ce go dzi" -
ki dzia #a niom te atral nym in ne prze -
strze nie, b" d&c za ra zem ich za ne go wa -
niem. To miej sce za re zer wo wa ne dla
tych, któ rzy wie dz&, jak si" w nim po -
ru sza', to wresz cie miej sce, gdzie re zo -
nu je tra dy cja. Obec nie wie le ko pal ni za -
mkni" to, zo sta #y po rzu co ne lub s& wci&!
chro nio ne, ale z pew no %ci& po zba wio -
ne swej pry mar nej funk cji. Ist nie j& nie
tyl ko w miej skim kra jo bra zie, ale rów -
nie! w %wia do mo %ci miesz ka$ ców nie
ja ko miej sca pra cy, lecz (ró d#o za gro !e -
nia t&p ni" ciem, znak upad ku eko no micz -
ne go i sta tu su miej sco wej lud no %ci,
a za ra zem ozna ka de gra da cji spo #ecz nej.
Czy! by za tem miej sca te opu %ci# ge nius

lo ci, a po #& czo na z ni mi hi sto ria lo kal -
nej spo #ecz no %ci i jej tra dy cyj na kul tu -
ra mia #y ulec nie tyl ko de gra da cji, ale
i za po mnie niu? Dzia #al no%' Sce ny Sto -
wa rzy sze nia „Pro -Fu tu ro” i Sce ny Pro -
po zy cji zda je si" te mu prze czy'. Jej twór -
cy, sto su j&c ró! ne stra te gie, nie tyl ko
do ko na li re wi ta li za cji miej sca, da j&c
ko pal ni nie ja ko dru gie !y cie, ale przede
wszyst kim od kry li je go no we za sto so -
wa nia i zna cze nia. Po sta ra li si" je tak !e
na po wrót uczy ni', jak by po wie dzia#
Marc Augé, „opo k& dla to! sa mo %ci” )l& -
za ków. Nie sa mych zresz t& )l& za ków. 

Wie lu uczest ni ków dzia #a$ te atral -
nych Sce ny Pro po zy cji po cho dzi z in -
nych re gio nów Pol ski. )l&sk nie by# ich
ma #& oj czy zn&, He ima tem. Ajed nak lo -

kal no%' spek ta kli (do okre %lo na przez
miej sce i ro ze gra ne w nim hi sto rie) nie
nu !y #a, lecz wprzód in try go wa #a, by
osta tecz nie za ab sor bo wa' nie mal bez
resz ty. Jak s& dz", ta ki spo sób od bio ru
umo! li wi #a za rów no au ra sen su al nie
od bie ra ne go miej sca, jak te! dzia #a nia
ar ty stycz ne gru py, któ re miej sce to
wpro wa dzi #y w es te tycz ny wy miar.
W efek cie od po wie dzie' na py ta nie
„kaj my tu som?” sta #a si" wie lo znacz -
na. Ko pal nia -skan sen s#u !& ca ju! dzi -
siaj wie lo krot nie je dy nie ja ko ar te fakt,
miej sce ewo ku j& ce pa mi"' zbio ro w&,
szcze gól nie uwy pu kli #a tak !e prze war -
to %cio wa nie %l& skie go spo #e cze$ stwa.
„Przez ar ty ku #o wa nie sta nów utra ty
i ogo #o ce nia, wy w#asz cza nia z te go, co
in dy wi du al ne i dzie dzi czo ne lo kal nie
przez wszyst kie tren dy uni fi ku j& ce
kul tu ry (z glo ba li zmem na cze le) sta -
#a si" miej scem, w któ rym sa mo za ko -
rze nie nie ja wi si" am bi wa lent nie, i ja -
ko %wi" te, i ja ko prze kl" te”.

Lo kal ny te atr tu tej szych hi sto rii to
naj lep szy sej smo graf na stro jów spo -
#ecz nych i ocze ki wa$ %l& skiej pu -
blicz no %ci. Od Kar licz ka za czy na j&c,
Sce na Pro po zy cji wpro wa dza #a stop -
nio wo w obieg spo #ecz ny te ma ty
trud ne, prze mil cza ne, a jed nak ab sor -
bu j& ce bez po %red nio uwa g" wi dza.
Cho' ma #o zna na szer szej pu blicz no -
%ci, dla miesz ka$ ców Za brza i oko -
lic sta #a si" naj lep szym prze wod ni -
kiem po ich zie mi i jej hi sto rii. 

!

Tekst po cho dzi z ksi&! ki: Te atr hi -

sto rii lo kal nych w Eu ro pie "rod ko wej.

Red. E. W& choc ka, D. Fox, A. G#o -
wac ka. Wy daw nic two Uni wer sy te tu
)l& skie go. Ka to wi ce 2015.

„Gu ido 1981” (2011 r.), sce na riusz i in sce ni za cja: Bar t#o miej La to szek, tek sty sy tu acyj ne: Zbi gniew

Stryj, wy st$ pi li ak to rzy Te atru Obec no %ci w Za brzu oraz cz#on ko wie ze spo #u Mu zeum Tech ni ki Woj -

sko wej z Za brza.
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Nie je den po t!" ny ga mach bi blio tecz -
ny mo" na by za pe# ni$ pu bli ka cja mi,

któ re po %wi! co ne zo sta #y te atro wi
na prze strze ni tych dwóch i pó# wie ku,
pi sa li je wiel cy znaw cy sztu ki sce nicz -
nej, twór cy po szcze gól nych te atrów,
mi strzo wie a tak "e lu dzie za ra "e ni mi -
#o %ci& do je go ma gii. Gro no za cne,
ogrom ne i za ra zem nie zwy k#e, po nie wa"
#& czy ich wszyst kich pa sja i mi #o%$, aby
jed nak wskrze si$ tak wiel kie na mi!t no -
%ci nie wy star czy na wet naj bar dziej
oka za #y bu dy nek, wspa nia #e, zna czo ne
hi sto ri& wn! trza. Te atr to lu dzie! Ich ta -
lent, si #a od dzia #y wa nia na na sze emo -
cje, umie j!t no%$ przy ci& ga nia uwa gi
wi dzów i do cie ra nia do naj g#!b szych za -
ka mar ków na szej psy chi ki. To wiel ka
ma gia, któ rej tak ch!t nie ule ga my,
za któ r& bez u stan nie t! sk ni my. 

6 pa' dzier ni ka 2013 w Te atrze (l& skim
im. S. Wy spia) skie go w Ka to wi cach
wy ry# w mo jej pa mi! ci znak szcze gól ny.
By #y to wpraw dzie 106. uro dzi ny ka to -
wic kiej sce ny i sym bo licz ne prze ka za nie
klu czy do te atru no we mu dy rek to ro wi Ro -
ber to wi Ta lar czy ko wi i jak przy sta #o
na ju bi le usz po sy pa #y si! na gro dy, od zna -
cze nia, gra tu la cje i "y cze nia, ale nie owe
za s#u "o ne „ochy” i „achy” spra wi #y, "e ten
wie czór tak szcze gól nie za pa mi! ta #am.
Sa la by #a te go wie czo ru wy pe# nio na
po brze gi (jak zwy kle w tym te atrze),
po cz! %ci ofi cjal nej (prze mó wie niach, gra -
tu la cjach, "y cze niach) pre zen tem dla pu -
blicz no %ci by #o przed sta wie nie mu zycz -
ne „List do pa na Bal za ka” w re "y se rii
no we go dy rek to ra Te atru (l& skie go.
Na sce nie, ni czym w ka lej do sko pie po -
ja wia li si! ulu bie) cy %l& skiej pu blicz no -
%ci, przy wo #u j&c zna ko mi cie za aran "o wa -
ne pio sen ki z tek sta mi Ma ria na He ma ra,
Jo na sza Ko fty, Jac ka Kacz mar skie go,
Woj cie cha M#y nar skie go, Agniesz ki
Osiec kiej… Zbli "a# si! fi na#, po wo li zza
ku lis wy #o ni #a si! nie po zor na po sta$.
W sza rym ko stiu mie, z czer wo n& apasz -
k& pod szy j&, spo koj nie wkro czy #a na sce -
n! Sta ni s#a wa *o pu sza) ska. Nie %mia #e
po cz&t ko wo bra wa prze obra zi #y si! bar -
dzo szyb ko w grom kie stan ding ova tion.
Ak tor ka co chwi l! po chy la #a si! w ni skich
uk#o nach, wy wo #u j&c co raz sil niej sze
okla ski. Jak przy zna #a po spek ta klu,
w o%le pia j& cym bla sku re flek to rów nie -
wie le wi dzia #a, z nie do wie rza niem wi!c
py ta #a: czy to by !o na praw d" dla mnie?
Tak, te owa cje by #y dla Wiel kiej Da my
Pol skiej Sce ny, by #y: po dzi" ko wa niem
za pi"k ne chwi le, ja kie pa ni S!a wa po da -
ro wa !a te atral nej wi dow ni przez te wszyst -
kie la ta. Za ta kie ni by dro bia zgi ko cham
te atr naj bar dziej – pi sa# w „(l& sku” Wi -
told Ko ci) ski (nr 11, 2013). A dzi! ko wa$
Sta ni s#a wie *o pu sza) skiej jest za co. Iko -
na %l& skich scen w ro ku ju bi le uszo wym
pol skie go te atru %wi! tu je 

70. le cie pra cy ar ty stycz nej

J a ko dziec ko chy ba nie my %la #a o ak -
tor stwie, ale ko cha j& c& sztu k! mat k!,

któ ra pro wa dza #a swo je dzie ci do mu ze -

Jubileusz 70.lecia pracy artystycznej
S!awy "opusza#skiej

MARIA SZTUKA

Wielka dama
teatru
polskiego

2015 to rok szczególny w historii polskiej kultury, obchodzimy

bowiem 250. lecie teatru publicznego w Polsce. Od Ba!tyku po Tatry

posypa!y si" wi"c jubileuszowe wydarzenia. Wprawdzie dopiero 19

listopada minie okr#g!a rocznica pierwszego przedstawienia w j"zyku

polskim zespo!u aktorów stworzonego z inicjatywy króla Stanis!awa

Augusta, uroczyste obchody trwaj# ju$ jednak od stycznia, poniewa$
decyzj# Sejmu RP rok 2015 zosta! og!oszony Rokiem Polskiego Teatru

Publicznego, aby – jak zapowiedzia!a, inauguruj#c obchody minister

Kultury i Dziedzictwa Narodowego, prof. Ma!gorzata Omilanowska

– przywróci! w narracji o kulturze znaczenie teatru, który jest wa"n#
platform# my$lenia, dyskutowania i skupiania si% na najwa"niejszych
problemach spo&ecznych.

Sta ni s!a wa #o pu sza$ ska
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ów, ga le rii, sal kon cer to wych i te atrów

za pew ne wy bór He le ny (star szej cór ki)

i Sta ni s!a wy zbyt nio nie zdzi wi!. He le -

na dla Pa" stwo wej Szko !y Dra ma tycz -

nej po rzu ci !a stu dia po lo ni stycz ne a jej

m!od sza sio stra Sta sia po zda niu ma tu -

ry skie ro wa !a swo je kro ki do pod ziem -

ne go (wszak dzia !o si# to ju$ pod -

czas II woj ny %wia to wej) Pa" stwo we go

In sty tu tu Sztu ki Te atral nej. Dla bar dzo

nie %mia !ej i za mkni# tej w so bie dziew -

czy ny, a ta k& w!a %nie w la tach m!o do -

%ci by !a przy sz!a Pa ni War ren („Pro fe -

sja pa ni War ren” G.B. Shaw, Te atr

'l& ski, 1990) te atr ja wi! si# swo ist& te -

ra pi&, szan s& na prze !a ma nie in tro wer -

tycz nej na tu ry. Z uko cha n& War sza w&,
mi mo wie lu lat roz !& ki ni gdy pa ni S!a -

wa nie po tra fi !a si# roz sta(. Kie dy, nic

ni ko mu nie mó wi&c, zni ka cza sem

na kil ka dni, wia do mo, $e od wie dza swo -

je uko cha ne war szaw skie k& ty. Bar dzo

pi#k nie pi sze o tym Mar ta Fox

w „Wied) mie z Ka to wic”: Do py ty wa -

!am, czy j" to mia sto (War sza wa, przyp.

MS) nie m# czy, jak zno si od le g!o $ci, jak

si# od naj du je w t!u mie. Wte dy, jak by dia -

be! w ni" wst" pi!: o%y wi !a si#, b!y sn# !a
po ma lo wa nym okiem i da waj opi sy wa&
swo je mar szru ty. Tu pi je cze ko la d#,
a tam ka w#, tam wsia da w me tro, a tu

w tram waj, wie czo rem ogl" da in nych

na sce nie. Po mi# dzy czy ta, od wie dza

ZASP, szu ka dla sie bie no wych ról.

– Co ci# tak fa scy nu je w tym mie -

$cie? – py tam.

– By !am wte dy ta ka m!o da i ta ka szcz# -
$li wa – roz ma rza si#. (Au to por tret z Li -

sicz k", Dom Wy daw ni czy Ma !a Kur -

ka, 2013). 

Tak ju$ by wa, $e po la tach gi n& w nie -

pa mi# ci wspo mnie nia z!e i dra ma tycz -

ne a zo sta j& te naj pi#k niej sze, pe! ne m!o -

dzie" czych unie sie", ro man tycz ne

i ide al ne. 

Po bez tro skim dzie ci" stwie sp# dzo -

nym w War sza wie (wszak to tu uro dzi -

!a si# Sta ni s!a wa *o pu sza" ska) przy sz!y
jed nak mrocz ne la ta oku pa cji, %mier(
sio stry He le ny w Pal mi rach, Po wsta nie

War szaw skie, pod czas któ re go roz no -

si !a ulot ki i pocz t# po wsta" cz& i wresz -

cie po $e gna nie z uko cha nym mia stem

i wy pra wa po upad ku Po wsta nia

w nieznane. 

De biut i nie tyl ko 

Cz# sto cho wa sta !a si# pierw szym

przy stan kiem te atral nym. Krót kim,

ale jak $e wa$ nym, tu bo wiem za de biu -

to wa !a Sta ni s!a wa *o pu sza" ska w lu -

tym 1945 r. z oka zji otwar cia Te atru

Miej skie go w Cz# sto cho wie. W in au gu -

ra cyj nym kon cer cie, re $y se ro wa nym

przez Ar tu ra Kwiat kow skie go wy st& pi li

%pie wa cy ope ro wi i ope ret ko wi, ak to rzy

dra ma tycz ni. Ty po wa sk!a dan ka. Roz po -

czy na !a j& uwer tu ra „Hal ki” S. Mo niusz -

ki i aria w wy ko na niu lwow skie go te no -

ra, przed wo jen ne go ar ty sty Te atru

Wiel kie go w War sza wie Ed mun da P!o" -
skie go, tu$ po nim wy st& pi !a m!o dziut -

ka Sta ni s!a wa *o pu sza" ska re cy tu j&c pa -

te tycz nie „Mo dli tw#” (z „Kwia tów pol -

skich”) Ju lia na Tu wi ma. Ten wy st#p pa -

ni S!a wa wspo mi na ze wzru sze niem:

no gi mi si# trz# s!y, g!os uwi"z! mi

w gar dle.

Ko lej ne ro le nie wie le ju$ z pa to sem

mia !y wspól ne go. Có$ bo wiem mo g!a
gra( m!o da, smu k!a, d!u go w!o sa z urze -

ka j& cy mi ogrom ny mi br& zo wy mi ocza -

mi dziew czy na? Amant ki i to oczy wi %cie

w re per tu arze lek kim, !a twym i przy jem -

nym, ta ki bo wiem ów cze %ni w!o da rze

uzna li za sto sow ny dla od bu do wu j& ce -

go si# po woj nie mia sta. By! to jed nak

czas zna ko mi cie wy ko rzy sta ny, nale$a!o
bo wiem jak naj szyb ciej sta n&( przed ko -

mi sj& i obro ni( dy plom ak tor ski, ka$ da

wi#c ro la by !a oka zj& do szli fo wa nia

warsz ta tu, zg!# bia nia taj ni ków sce ny,

na co nie by !o cza su w pod ziem nym

Pa" stwo wym In sty tu cie Sztu ki Te atral -

nej. Co naj mniej z dwóch po wo dów

przy sta nek w Cz# sto cho wie by! wa$ ny.

Po pierw sze de biut a po dru gie …Eu ge -

niusz *aw ski, ab sol went Miej skiej

Szko !y Dra ma tycz nej w Kra ko wie,

przed woj n& zwi& za ny m.in. z Te atrem

Wo !y" skim, ze spo !em ob jaz do wym

Re du ty, Miej skim Te atrem Ka me ral -

nym w Cz# sto cho wie, zna ko mi ty or ga -

ni za tor, pe! ni& cy funk cj# se kre ta rza

wskrze sza ne go po woj nie te atru w Cz# -
sto cho wie. Po kil ku mie si& cach, w lip -

cu 1945 r. ju$ ja ko ma! $e" stwo: Sta ni -

s!a wa i Eu ge niusz *aw scy wy ru szy li

w ko lej n& po dró$ te atral n&… 

Czas po szu ki wa!

Nie by !o !a two zna le)( to naj wa$ -
niej sze, swo je miej sce. Wsz# -

dzie pa no wa !a wi#k sza lub mniej sza pro -

wi zor ka, re per tu ar nie by! dzie !em ani

au tor skim ani te$ przy pad ku, sku tecz nie

ste ro wa !y nim w!a dze, któ re tkwi !y
w prze ko na niu, $e dra ma ty ro man tycz ne

Ty tu !o wa ro la w „Bal la dy nie” J. S!o wac kie go, Pa' stwo wy Te atr Zie mi Opol skiej, 1956
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Sta ni s!a wa i Eu ge niusz (aw scy, otwar cie „Te atru 13 Rz# dów” w Opo lu, 1957
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czy post mo der ni stycz ne, sztu ki wiel kich

dra ma tur gów za chod nich to stra wa nie od -

po wied nia dla !ak n" cych pro stej roz ryw -

ki mas od bu do wu j" ce go si# kra ju, kra ju

no wej po li tycz nej rze czy wi sto $ci. 

Ko lej ne przy stan ki pa ni S!a wa wspo -

mi na ra czej z nie ch# ci". Wsz# dzie pa no -

szy li si# lu dzi s!u% by bez pie cze& stwa,

bie da pisz cza !a a te atry sie dzia !y na wa -

liz kach, je% d%"c ze spek ta kla mi po od -

le g!ych czasem prowincjach. M!o dzi nie -

d!u go wi#c za ba wi li w Te atrze Miej skim

w Kiel cach (1945–1946) uda j"c si#
do Biel ska. Tu dzi# ki in spek to ro wi,

któ ry spra wo wa! opie k# ar ty stycz n"
w Te atrze Pol skim, Sta ni s!a wa 'o pu -

sza& ska 13 pa( dzier ni ka 1946 r. sta n# -
!a przed Pa& stwo w" Ko mi sj" Eg za mi na -

cyj n", któ ra mie $ci !a si# przy Wy% szej

Szko le Te atral nej w 'o dzi. Ko mi sji

prze wod ni czy! Le on Schil ler, za sia da!
w niej rów nie% Alek san der Ze lwe ro wicz

oraz wy k!a dow cy pod ziem ne go PIST.

Wy nik by! oczy wi sty. Te raz z dy plo mem

w r# ce, pe! no praw na ak tor ka mo g!a nie

tyl ko zna le() swo je na zwi sko na afi -

szach, na le %a !a jej si# tak %e pe! na ga %a
i pra wo wst" pie nia do Zwi"z ku Ar ty stów

Scen Pol skich, co na tych miast uczy ni -

!a. Przy by !o rów nie% ról. Za gra !a wi#c
m.in. So lan ge w „Le cie w No hant”

J. Iwasz kie wi cza, He le n!w „'ad nej hi -

sto rii” G.A. Ca il la ve ta i R. Fler sa,

He si! w „Mo ral no $ci pa ni Dul skiej”

G. Za pol skiej, Eli z! w „Ma da me Sans -

-Ge ne” W. Sar dou, Han k! w „Lu -

dziach na krze” Vi le ma Wer ne ra i wie -

le in nych ról. 

Dro ga Sta ni s!a wy 'o pu sza& skiej

do Te atru im. S. Wy spia& skie go w Ka -

to wi cach wio d!a przez te atry we Wro c!a -

wiu, Po zna niu, Gda& sku, Opo lu…

Pró% no przy wo !y wa) wszyst kie kre -

acje, miej sca bo wiem na pew no by za -

bra k!o, przy to cz# wi#c mo %e jed n" z re -

cen zji, któ rej ko men to wa) nie trze ba:

„'o pu sza& ska na le %y do ak to rek, któ re

swe in ter pre ta cje ak tor skie osi" ga j"
na dro dze in te lek tu al nych roz wa %a&.
Kon cep cj# ka% dej po sta ci (…) po prze -

dza ana li za ro zu mo wa. Zim na i trze( wa

oce na tej po sta ci pod k" tem jej za da nia

w sztu ce, ce lo wo $ci umiej sco wie nia jej

w po szcze gól nych sce nach, jej cha rak -

te ry sty ki i ro li w za sad ni czej pro ble ma -

ty ce sztu ki – oto dro ga, na któ rej 'o pu -

sza& ska zdo by wa klucz do od kry cia

spo so bu, w ja ki ma swo j" ro l# ode gra).
Ta lent 'o pu sza& skiej ce chu j" cha rak te -

ry stycz ne: wra% li wo$) i sub tel no$), nie -

$wia do ma cz# sto lecz czu !a i na tych mia -

sto wa re ak cja ru chu, ge stu, to nu, wy ra zu

twa rzy w mo men tach psy cho lo gicz -

nych i sy tu acyj nych … Wy bit ny ta lent,

cie ka wa in te li gen cja oraz do sko na !e
wa run ki sce nicz ne, po le ga j" ce na $wiet -

nie po sta wio nym g!o sie, wy ra zi stej dyk -

cji i cie ka wej uro dzie – oto ka pi ta!, ja -

ki przed sta wia Sta ni s!a wa 'o pu sza& ska,

ja ko ak tor ka” (1950). 

Te go bo gac twa ta len tów i umie j#t no -

$ci ak tor ka ni gdy nie zmar no wa !a, nie

tyl ko na dal czer pie z tych za so bów, ale

(cho) zda wa) by si# mo g!o, %e to nie -

mo% li we) wci"% je udo sko na la. 

„Epi zod” opol ski

K ie dy 'aw scy tra fi li do Opo la, Pa& -
stwo wy Te atr Zie mi Opol skiej,

w ak cie dra ma tycz ne go po szu ki wa nia

wi dza, ba lan so wa! mi# dzy re per tu -

arem do st#p nym dla mas a szko !"
my $le nia. Ob j# cie przez Kry sty n# Sku -

szan k# kie row nic twa ar ty stycz ne go

za po cz"t ko wa !o la ta roz kwi tu opol -

skiej sce ny. G!u cha na pro pa gan do we

dys ku sje, Sku szan ka po sta wi !a na re per -

tu ar wiel ki, naj lep szy. To za jej trzy let -

nich „rz" dów” w Opo lu de biu to wa! Jó -

zef Szaj na a sce no gra fi# do spek ta kli

przy go to wy wa! Ta de usz Kan tor.

Wpraw dzie ów cze $ni kry ty cy ch!od no

i z dy stan sem re cen zo wa li in sce ni za cje

Sku szan ki i za pra sza nych przez ni"
twór ców, wie le jed nak przed sta wie&
mia !o wy miar nie mal hi sto rycz ny. Jed -

nym z nich by !a „Bal la dy na” J. S!o wac -

kie go w re %y se rii Mie czy s!a wa Gór kie -

wi cza. Ty tu !o wa bo ha ter ka wy kre owa na

przez Sta ni s!a w# 'o pu sza& sk", by !a ko -

bie t" z krwi i ko $ci, tar ga n" nie tyl ko

rz" dz" w!a dzy ale i na mi#t no $cia mi.

Wie le wów czas pi sa no o tej ro li, na wet

ci „ch!od ni” zgod nie po dzi wia li ta lent

ak tor ki, jej wni kli w" ana li z# psy cho lo -

gicz n" bo ha ter ki, tech ni k# de kla ma cji,

umie j#t no$) stop nio wa nia emo cji, wia -

ry god no$). 
Po odej $ciu K. Sku szan ki z Opo la,

'aw scy zm# cze ni hu$ taw k" re per tu -

aro w" otwo rzy li… w!a sn" sce n#: „Te -

atr 13 Rz# dów”, któ ry, jak wspo mi na

Sta ni s!a wa 'o pu sza& ska by! „stwo rzo -

ny z po trze by po szu ki wa& no we go j# zy -

ka, no wych emo cji i… prze ko ry wo bec

tra dy cyj ne go te atru”. I tak w ka wiar ni

Do mu Zwi"z ków Twór czych, gdzie

mie $ci !o si# 13 rz# dów krze se! (po 10

w ka% dym) po wsta !a pierw sza te go ty -

pu sce na w Pol sce. Za in au gu ro wa !a
j" 16 ma ja 1958 r. pre mie ra sztu ki

„Freu da teo ria snów” An to nie go Cwoj -

dzi& skie go w re%. Sta ni s!a wa Iga ra.

Twór cy te atru pla no wa li kon ty nu owa)
re per tu ar wspó! cze sny, pre fe ru j"c dra ma -

tur gi# XX wie ku. 63 przed sta wie nia

obej rza !o 13 tys. wi dzów. Je sie ni" Je rzy

Gro tow ski zre ali zo wa! tu au tor sk" ada -

pta cj# „Ro dzi ny pe chow ców” Je rze go

Krzysz to nia. Za !o %y cie lom sce ny en tu -

zja zmu nie za bra k!o, ale swój za pa!
zmie rzy) mu sie li z top nie j" cy mi $rod -

ka mi fi nan so wy mi. Wio sn" 1959 r. kie -

row nic two te atru prze j# li Je rzy Gro tow -

ski i Lu dwik Fla szen, któ rzy 6 lat

pó( niej roz sta li si# z nie przy ja znym im

Opo lem, by we Wro c!a wiu kon ty nu owa)
dzia !al no$) w Te atrze La bo ra to rium…

W ro li Oli wii Du buk, „Szwa gier ki” M. Tram blaya, re". M. Zna niec ki, Te atr Roz ryw ki w Cho rzo wie, 2000 r. 
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ale to ju! zu pe" nie in na hi sto ria. Opo le
opu #ci li tak !e Sta ni s"a wa i Eu ge niusz
$aw scy. Tym ra zem na ho ry zon cie po -
ja wi "a si% sto li ca &l' ska.

Kon cer to we ro le
na !l" skich sce nach

W Ka to wi cach, So snow cu, Biel sku -
-Bia "ej, Cho rzo wie, Cz% sto cho -

wie… – za wsze, kie dy po d"u giej nie -
obec no #ci ak tor ka po ja wia si% w któ rym#
z te atrów, w któ rym gry wa "a on gi#, pu -
blicz no#( wi ta j' burz li wy mi okla ska mi
i spek takl na chwi l% za mie ra. Kre acji
stwo rzo nych bo wiem przez Sta ni s"a w%
$o pu sza) sk' nie spo sób za po mnie(.
To te! nic dziw ne go, !e by wal cy te -
atrów od Cz% sto cho wy po Biel sko -Bia -
"' zwy kli mó wi( o Sta ni s"a wie $o pu -
sza) skiej: na sza.

W ka to wic kim te atrze ak tor ka #wi% -
to wa "a ju bi le usz 40. le cia pra cy na sce -
nie ro l' Ali cji w „Ta) cu #mier ci”
A. Strind ber ga, pi%( lat pó* niej ro l' Pa -
ni War ren w „Pro fe sji Pa ni War ren” G.B.
Sha wa ob cho dzi "a 45. le cie. Jak tu nie
wspo mnie( o zna ko mi tych kre acjach
Bab ci Eu ge nii w „Tan gu” S. Mro! ka
(pierw sza w Te atrze Za g"% bia w So snow -
cu, w re!. H. Adam ka, na gro dzo na Z"o -
t' Ma sk', dru ga w Te atrze &l' skim

w re!. Fi li pa Ba jo na) czy po ru sza j' cej
ro li w „5 ra zy Al ber ty na” M. Trem blaya. 

Nie mo! na tak !e nie wspo mnie(
o udzia le ak tor ki w spek ta klach cho -
rzow skie go Te atru Roz ryw ki, gdzie
po dzi wia li #my j' w ro li Oli wii Du buk
w tra gi far sie „Szwa gier ki” M. Trem -
blaya, Hra bi ny Prze !" skiej w „Dyz -
mie – mu si ca lu” W. M"y nar skie go
i W. Kor cza, Ma caj Ob ra caj w „Pro du -
cen tach” M. Bro ok sa. 

W Te atrze bez Sce ny stwo rzy "a po ru -
sza j' ca po sta( Ali ce w spek ta klu
„Wszyst kie dni, wszyst kie no ce” Mar -
ga ret Gar pe – za t% kre acj% otrzy ma "a ko -
lej n' Z"o t' Ma sk%.

Za pi sa "a si% Sta ni s"a wa $o pu sza) ska
tak !e w pol skiej ki ne ma to gra fii. Za de biu -
to wa "a w pierw szej cz% #ci cy klu fil mo -
we go „Zda niem obro ny”, w 2005 wy st' -
pi "a w na gra dza nym „Dia ble” w re !y se rii
To ma sza Sza fra) skie go, wie lu z nas pa -
mi% ta He le n" w se ria lo wej „Ple ba ni”, Pa -
ni# Gie ni" w „Kop ciusz ku”, Ger tru d"
Zel ler ste in w hor ro rze Grze go rza Ku cze -
risz ki czy ja ko Mat k" Zyg mun ta w „Kre -
cie” Ra fa ela Le wan dow skie go… 

* * *

Cz% sto roz ma wia my przez te le fon,
szcze gól nie po pre mie rze w któ rym# z te -
atrów. Pa ni S"a wa s"u cha z uwa g', cie -

szy si%, je #li spek takl „by" do bry” i bar -
dzo prze !y wa, gdy co# nie „za iskrzy "o”,
bez wzgl% du czy to te atr bli ski czy da -
le ki. Ten po dzia" dla niej nie ist nie je. Te -
atr jest je den. Kie dy wy ma wia to s"o wo,
nie mal s"y sz% jak z es ty m' ar ty ku "u je go
wer sa li ka mi. Ko cha wszyst ko, co z te -
atrem si% wi' !e. Sce ny, gar de ro by, przy -
miar ki a naj bar dziej… pró by, bu rz%
mó zgów, akt two rze nia. Do ka! dej ro li
przy go to wu je si% nie zwy kle su mien -
nie, szpe ra w li te ra tu rze, szu ka kon tek -
stów, bu du je po sta( dba j'c o naj mniej -
szy szcze gó". O sztu ce, w któ rej gra,
mu si wie dzie( wszyst ko, tak !e o au to -
rze, po przed nich in sce ni za cjach, szu ka
klu cza do po sta ci… dys ku tu je z re !y se -
ra mi. Wie lu z nich bar dzo so bie to ce ni
i by wa, ule ga su ge stiom ak tor ki, trud no
si% dzi wi(, wszak wszy scy do brze wie -
dz', !e Sta ni s"a wa $o pu sza) ska… cza -
ro wa !a i cza ru je wdzi" kiem, in te li gen cj#
i eru dy cj#. Ka! da pre mie ra jest wiel kim
prze !y ciem ale i !a lem, !e co# si% sko) -
czy "o, po dob no tre ma ni gdy pa ni S"a wy
nie opusz cza, ale jak wi da( po spek ta -
klach, to do bry „to wa rzysz” jej ta len tu. 

Wiel k' ra do #ci' i jak si% oka za "o
spe" nie niem ma rze nia Ju bi lat ki jest jej
obec no#( na Fa ce bo oku, dzi% ki Mar cie
Fox przy by wa na niej zdj%(, fo to sów, re -
cen zji. Po kil ku dniach po ja wi "o ju! bli -
sko 400 laj ków, a b% dzie ich z pew no -
#ci' znacz nie wi% cej. Pa ni S"a wa
zdra dzi "a mi, !e pra cu je nad no w' ro l'.
Obie ca "am nie ujaw nia( ta jem ni -
cy – gdzie i w czym zo ba czy my Da m%
Pol skiej Sce ny, do trzy mu j% wi%c s"o wa.

Dla cze go pa ni S!a wa, a nie Sta ni s"a -
wa? Sym pa ti% do imie nia: S!a wa odzie -
dzi czy "am po mo jej ser decz nej przy ja -
ció" ce, Mar cie Ko tow skiej, zna ko mi tej
ak tor ce dra ma tycz nej, to ru nian ce, któ -
ra za ko cha "a si% w So snow cu i wier n'
po zo sta "a mu na wet po #mier ci. Otó!
Mar ta wiel bi "a S"a w% $o pu sza) sk', nie
tyl ko po dzi wia "a j', ale z wiel k' po ko -
r' i sza cun kiem s"u cha "a wszyst kich jej
uwag, ce ni "a jej eru dy cj%, oczy ta nie
i nie zwy k"' ele gan cj%… zwy k"a o niej
mó wi(: To jest praw dzi wa da ma! Pa nie
spo tka "y si% wie lo krot nie (w Te atrze
Roz ryw ki w Cho rzo wie, Te atrze &l' -
skim, Te atrze Pol skim w Biel sku -Bia "ej). 

S"a wa $o pu sza) ska cie szy si% ka! d'
re cen zj' i ka! dym zna kiem pa mi% ci.
Z dzie ci% c' wr%cz nie #mia "o #ci', ale i ze
wzru sze niem prze czy ta "a mi (przy zna -
j%, !e z tru dem to wy pro si "am) list pre -
ze sa Zwi'z ku Ar ty stów Scen Pol skich
Ol gier da $u ka sze wi cza z gra tu la cja mi
z oka zji ju bi le uszu 70. le cia pra cy sce -
nicz nej, nie by "a by jed nak so b', gdy by
nie sko men to wa "a li stu z nie do wie rza -
niem… $e te$ pa mi" ta li. 

Pa ni S"a wo! 
Dzi% ku je my za wszyst kie m' dro #ci,

któ ry mi nas Pa ni ura czy "a, ura cza i ura -
cza( b% dzie, dzi% ku je my za chwi le
wzru sze) i ocza ro wa nia te atrem, !y czy -
my zdro wia i wszel kiej po my#l no #ci. 

!

„5 ra zy Al ber ty na” M. Tram blaya, re$. Ga briel Gietz ky, Te atr %l# ski w Ka to wi cach, 2010
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Szansa na powrót do !l"skiej szko#y
s#uchowiska

K
ie dy my !l" o !l# skim s$u cho wi sku,

przy po mi nam so bie w spo sób szcze -

gól ny trzy fo nicz ne ob ra zy. Pierw szy to

roz mo wa pi"% dzie si" cio let nie go Ka ro -

la z dwu dzie sto let nim oj cem – Niem cem

ze s$u cho wi ska Fe lik sa Net za „Uro -

dzo ny w !wi" to zmar $ych”. B$#d lo gicz -

ny? Otó& nie. Sy tu acja wy bit nie ra dio -

wa. Po roz ma wia% z m$od szym oj cem,

wej!% w w# sk# ko le in" cza so prze strze -

ni – tak, aby zja wa spo tka $a swo j#
ziem sk# kon ty nu acj". Dru gi ob raz to ko -

ry tarz jed ne go z ho spi cjów w Cho rzo wie.

Tam dzie je si" ra dio wa wi gi lia, w któ -

rej czas z ko lei za krzy wia si", by od cza -

ro wa% !mier%. Mo wa o s$u cho wi sku

„Stil le na cht” In g ma ra Vil lqi sta. Trze ci

w# tek, i!cie dia bel ski, to ko !ciel ny o$ tarz,

na któ rym do ko nu je si" spo tka nie

z „czar nym” g$o sem pie kie$. To z ko lei

awan gar do wy te atr au dio Krzysz to fa

Kicz ka o ty tu le „Be stia riusz”. Te w$a !nie

mi kro sy tu acje sta no wi# dla mnie naj wa& -
niej sze punk ty !l# skiej ma py g$o sów. Si -

$# tych pro duk cji by $a w$a !nie nie ba nal -

na gra z cza sem – za rów no fa bu lar nym,

jak i per cep cyj nym. I to wszyst ko za to -

pio ne w ci szy. To ona po ma ga od bior com

w s$u cho wej orien ta cji i umo& li wia

prze kaz po dob ny do roz mo wy. Netz

nie ba$ si" mó wi% wprost o ist nie niu me -

ta fi zycz nej sfe ry ra dia. O ile $a two w in -

ter pre ta cjach o ba na$, tak w tym przy pad -

ku te za ka to wic kie go pi sa rza zna la z$a
traf n#, god n# do za pa mi" ta nia eks pli ka -

cj": „w s$u cho wi sku nie idzie tyl ko

o to, aby co! opo wie dzie%, wa& niej sze

jest to, co jest ukry te, to, ku cze mu zmie -

rza my, nie mó wi#c o tym wprost”. Nie

wy pa da z tym dys ku to wa%. Te s$o wa

Net za wy ni ka j# bo wiem z wie lo let niej

prak ty ki w pi sa niu w$a !nie dla ra dia.

Z prak ty ki i wra& li wo !ci s$u chow ca. 

Jed no cze !nie, te dwie wra &e nio we

ka te go rie: czas i ci sza – cho% po cho dz#
z zu pe$ nie in nych, au tor skich wra& li wo -

!ci (au tor jak kraj – co je den, to oby czaj),

sta no wi# o wy j#t ko wo !ci w !l# skiej to -

po gra fii s$u cho wi ska. Trzy ele men ty

sk$a do we. Zda rze nie, at mos fe ra i prze -

&y cie. I to w at mos fe rze, esen cji d'wi" -
ko wej struk tu ry kry je si" naj istot niej sza

sfe ra, któ r# Netz tak wy ra' nie okre !li$
me ta fi zy k#. Ra dio nie mo &e ko pio wa%
ki na, schle bia% gu stom czy tel ni ków.

Ma two rzy% swój in dy wi du al ny prze kaz,

za nu rzo ny w tym, co prze &y wa my i to -

wa rzy sz# cy te mu, co mo& na by na zwa%
„ak cj#” – a co nie jest wy po wia dal ne.

„Jed no mi pan Bóg ofia ro wa$. By $am

z mo im m" &em w go dzi n", se kun d" je -

go !mier ci. Jak spa da$ z te go szy -

bu” – mó wi Kin ga Na le& niok w s$u cho -

wi sku o pa cy fi ka cji „Wuj ka”. (mier%
gór ni ka jest tu tra ge di#, któ ra sta no wi tyl -

ko punkt wyj !cia i pro wa dzi do za kl" -
tej w ci szy ta jem ni cy kil ku &y cio ry sów.

Utwór jak wy szep ta na (g$o sem Kin gi

Pre is) msza. Ta jed na se kun da po wo du -

je o kil ku dzie si" ciu mi nu tach s$u cho wi -

ska, jest roz wi ja na i okr# &a na z ró& nych

stron. Praw da ra dia za czy na si" tam

gdzie ko) czy si" pa no wa nie cza su, któ -

re go nie mo& na trak to wa% li ne ar nie.

To, co jest

ukryte
JANUSZ $ASTOWIECKI

Na tegorocznej edycji sopockiego festiwalu Dwa Teatry pojawi!a si"
nagroda im. Ireny i Tadeusza Byrskich, która ma zadanie promowa#
regionalny wymiar s!uchowisk. Zatem grunt pod nowe, lokalne rozdanie
ju$ jest. Czekam tylko, a$ horyzont %l&skich realizacji radiowych si"
rozszerzy i dojd& nowi, $&dni teatru w radiu i radia w teatrze, ludzie.

Przed mi kro fo nem. Na zdj! ciu ar ty "ci Te atru Pol skie go Ra dia w Ka to wi cach: J. Kro sic ki, J. Szcza -
wi# ski i J. No wak (1952)
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S!u cho wi sko umo" li wia po dró" przez
czas jak w opi sach Schul za. Uwy pu kla
de tal. Dla te go jest mu bli "ej do po ezji,
jak za zna cza! Netz. 

Hi sto ria s!u cho wi ska ka to wic kie go
(nada wa ne go na an te nie lo kal nej) ury -
wa si# w ka len da rzu ra mów ko wym
w ro ku 2006, przy oka zji pre mie ry „Po -
ko ju z wi do kiem na woj n# pol sko -ja ru -
zel sk$” Net za. To symp to ma tycz ne, "e
po tak g!o %nym s!u cho wi sku na st# pu je
d!u ga i prze ni kli wa pau za w ete rze.
S!u cho wi ska zni ka j$ z Ra dia Ka to wi ce.
Po mi jam pro za icz ne po wo dy te go sta -
nu rze czy. Tak sta !o si# prze cie" w wie -
lu roz g!o %niach re gio nal nych. 

Szyb ko po ja wi !o si# py ta nie: co
po Net zu? Trze ba by !o chwi l# po cze ka&,
by po ja wi li si# lu dzie, któ rzy wy wo dz$c
si# z re gio nu, przy po mnie li o moc nej ra -
dio wej tra dy cji te go re gio nu. Tam, gdzie
mo g$, pre zen tu j$ swo je spek ta kle i kon -
ty nu uj$, ju" po za Ka to wi ca mi, ra dio wy
te atr cza su i ci szy.

Jest Vil lqist, któ ry zre ali zo wa! w ra -
dio wej „cen tra li” kil ka swo ich %l$ skich
tek stów („Bez tle now ców” czy „Ech ne -
ato na i Eris”). Po ja wi! si# Ki czek, któ -
ry zd$ "y! przed %mier ci$ Net za z!o "y&
kil ka je go utwo rów po etyc kich i pro za -
tor skich w ra dio w$ ca !o%& i za pre zen to -
wa& w tak zwa nym „of fie” – w no wym,
pi# cio ka na !o wym for ma cie z wy ko rzy -
sta niem aku stycz nych ple ne rów Ba zy -

li ki %w. Lu dwi ka. Zu pe! nie in ne %wia ty
ra dia. Chro no me trycz ny, wy ci szo ny
Vil lqist, któ ry pod dia lo ga mi swo ich s!u -
cho wisk opo wia da o %wie cie ze szk!a.
Zza ra dio wej szy by mó wi$ po sta ci
skrzyw dzo ne, do tkni# te ja kim% no wym
%wia t!em, jak ty tu !o wy bo ha ter z „No -
cy He lve ra”. Po przez kon takt z na s!u chu -
j$ cym, za mkni# te w ra dio wym pu de! ku
po sta ci mo g$ po czu& si# cho& po przez
mo ment wol ne („Kom po zy cja w s!o' -
cu”) i chwi l# po od dy cha& (kon cer to wi
Ma rek Ka li ta i Ja cek Po nie dzia !ek
w „Bez tle now cach”). Jed no cze %nie, ra -
dio za mkni# te w szpi tal nych, wil got nych
szpi ta lach sta je si# miej scem uciecz ki,
tak jak dzie je si# to w „Ech ne ato nie
i Eris”, a wi#c ra dio wej le gen dzie o ka -
to wic kim ma la rzu, An drze ju Urba no wi -
czu. Ar ty sta, przy ku ty do !o "a %mier ci
przez „pi ka j$ c$” apa ra tu r# zo sta je po de -
rwa ny do lo tu po przez mo no log bo skiej
Eris. W tym mi to lo gicz nym %wie cie
Vil lqist nie gu bi jed nak te go, co %l$ skie,
co ko rzen ne. Znaj du je spo sób, aby opo -
wie dzie& o tym miej scu w spo sób uni -
wer sal ny. My %l#, "e ten trop jest po trzeb -
ny w bu do wa niu no wo cze snej mar ki
lo kal ne go ra dia, %wia do me go swo ich
zna cze' na ogól no pol skiej are nie. 

Z dru giej stro ny jest Ki czek, zbun to -
wa ny, zdol ny do prze kra cza nia po praw -
nych gra nic w s!u cho wi sku, ry zy kant
i wiel bi ciel po ten cjo me trów. Za cho wa!
dla pa mi# ci po tom nych mu zy k# Jó ze fa
Skrze ka i po !$ czy! j$ z efek ta mi chó ral -
no -black me ta lo wy mi (uszy s!u cha cza
tre nu j$ kom po zy cje ze spo !u Thaw).
„Be stia riusz”, jak i wcze %niej szy „Gry -

mas O”, po twier dza j$ syn -
kre tycz ne za pa try wa nia
Kicz ka. Tam, gdzie do -
ku men tal ny so und sca pe

!$ czy si# z nar ra cj$, za czy -
na si# wy obra( nia te go
twór cy. W tej awan gar -
do wej opty ce wi dz# szan -
s# na na wi$ za nie do co raz
po pu lar niej sze go tren du

w eu ro pej skich pro duk cjach ra dio wych,
opie ra j$ cych si# na te atrze na tu ral nym,
gdzie po sta cia mi s!u cho wi ska mo g$ si#
sta& przy pad ko wi prze chod nie. Li cz#, "e
Ki czek wy !o wi dla ogól no pol skie go
s!u cha cza re gio nal n$ ryt mi k#, ory gi -
nal ne %cie" ki mu zycz ne i nie roz po zna -
wal ne jesz cze g!o sy ak tor skie, a szcze -

gól nie wy ko rzy sta po ten cja! Da riu sza
Choj nac kie go, któ ry w „Be stia riu szu”
uno si si# po nad s!u cho wi sko i sta je
obok sie bie, ni czym duch z Net za. Jak
zro zu mie& ci sz#, o któ rej pi sa !em na po -
cz$t ku, gdy ma my do czy nie nia z re "y -
se rem tak mu zycz nie szpi ku j$ cym swo -
je na gra nia? Wy pa da !o by wró ci&
do tek stów Zbi gnie wa Her ber ta, któ ry pi -
sa!, "e krzyk te" do ty ka ci szy, po przez
ochryp ni# cie. Vil lqist i Ki czek da j$
wi#c %wia t!o na to, "e hi sto ria %l$ skiej
idei te atru ra dio we go b# dzie za pi sy wa -
na da lej.

Ry su j$ si# no we szla ki geo gra fii %l$ -
skie go s!u cho wi ska. Ga tu nek ten prze -
cho dzi dzi% zna cz$ c$ trans for ma cj#.
Mu si do sto so wa& si# do re gu!, ja kie wy -
zna cza j$ mu „no we me dia”. Pro mo cja
te go ga tun ku wy ma ga wyj %cia do wi -
dow ni, a ni szo we ini cja ty wy, prze s!u cha -
nia i emi sje, wy daw nic twa p!y to we i in -
ter ne to we ak cje to przy sz!o%& ra dio we go
te atru. Nie zna czy to jed nak, "e brak s!u -
cho wi ska na an te nie ra dio wej jest czym%
nie od wra cal nym. Wzmo "o na ak tyw -
no%& ta kich o%rod ków jak Kra ków, Olsz -
tyn, Rze szów, Ko sza lin czy Gda'sk
po ka zu je, "e na wrót do tra dy cji lo kal -
nych scen w ete rze jest mo" li wa. Po ja -
wia si# co% na kszta!t mo dy na sztu k# ra -
dio w$ z re gio nal nym em ble ma tem.
Na te go rocz nej edy cji so poc kie go fe sti -
wa lu Dwa Te atry po ja wi !a si# na gro da
im. Ire ny i Ta de usza Byr skich, któ ra ma
za da nie pro mo wa& re gio nal ny wy miar
s!u cho wisk. Za tem grunt pod no we, lo -
kal ne roz da nie ju" jest. Cze kam tyl ko,
a" ho ry zont %l$ skich re ali za cji ra dio wych
si# roz sze rzy i doj d$ no wi, "$d ni te atru
w ra diu i ra dia w te atrze, lu dzie. W do -
bie og!u pia j$ cych ko mu ni ka tów wi zu -
al nych mó wie nie o tym, co „ukry te”,
a o czym tak prze ni kli wie mó wi! Netz,
jest otwar ta. Po trze bu je my tych, któ rzy
do nas mó wi$ w!a %nie tak. Jak syn py -
ta j$ cy o trzy dzie %ci lat m!od sze go oj ca:
„Ta to, jak "y&”.

!

Redakcja literacka (1977), od lewej: Mieczys!aw Brzoza, Aleksander Widera, Jerzy Bilewicz,

Leopold Kurek, Bogdan Widera, Anna Sekudewicz, Andrzej Babuchowski (kierownik redakcji).

Nieobecna: Krystyna Broll-Jarecka

Za po wied" s!u cho wi ska re gio nal ne go: „O t#
$wi# t% zie mecz k#” Gu sta wa Mor cin ka
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Te atr im. Ada ma Mic kie wi cza w Cz! sto cho wie

Kon sump cja 

czy 

part ner stwo?

Co
jest g!ów n" war to #ci" w te -
atrze? Ak tor, pu blicz no#$, tekst,

a mo %e wspó! cze sne dys kur sy np. po li -
tycz ny czy spo !ecz ny, w któ rych ar ty #ci
pró bu j" za zna czy$ swo je sta no wi sko,
po dej mu j"c si& ich ini cjo wa nia i ani mo -
wa nia. Od po wied' do okre #la od mia n&
ro dza jo w" te atru, mo del ku któ re mu
kon kret na pla ców ka zd" %a, m.in. la bo -
ra to rium, bu da jar marcz na, #wi" ty nia,
try bu na. Oczy wi #cie, wska za ne przy k!a -
dy to je dy nie ty py ide al ne, któ re w re -
ali za cjach !" cz" si& ze so b", two rz"c roz -
ma ite kon ste la cje, ze wzgl& du
na pro cen to wy udzia! ka% de go z czyn -
ni ków.

Naj trud niej chy ba przy zna$ si& do pu -
blicz no #ci. Bu da jar marcz na przy wo dzi
bo wiem na my#l ne ga tyw ne ko no ta cje,
zbyt ni" emo cjo nal no#$, nad miar roz ryw -
ki !a twej i nie co prze ja skra wio nej. Co#,
cze go in te lek tu ali #ci ch&t nie by si& wy -
zby li. Do war to #cio wa nie pu blicz no #ci
w te atrze uto% sa mia ne jest z jej pa no sze -
niem si&, któ re nie uchron nie pro wa dzi$
mu si, zda niem kry ty ki, do uprosz cze nia
sztu ki, któ ra jed nak cz& sto po tra fi za ro -
bi$ na sie bie, a na wet na te „bar dziej am -
bit ne” po zy cje.

A jed nak u pro gu ko lej ne go se zo nu te -
atral ne go, tu% po za twier dze niu na naj -
bli% sze trzy la ta na sta no wi sku dy rek to -
ra Te atru im. Ada ma Mic kie wi cza
w Cz& sto cho wie, Ro bert Do ro s!aw ski
w roz mo wie z dzien ni kar k" „Ga ze ty Wy -
bor czej” wy zna!, %e te atr ro bi si& przede
wszyst kim dla wi dza, tak %e w te atrze
pa( stwo wym. Po pro stu! A pu blicz -
no#$ cz& sto chow skie go te atru, jej ocze -
ki wa nia oraz gu sty Do ro s!aw ski zna
jak ma !o kto. Wkrót ce b& dzie prze cie%
naj d!u %ej pe! ni" cym funk cj& dy rek to ra
w na szym te atrze – na ra zie wy prze dza -
j" go – Ed mund Kron (1951–1962)
i An drzej Ura mo wicz (1966–1976)
– a do je go sta %u na le %y do li czy$ rów -
nie% la ta, gdy pe! ni! funk cj& za st&p cy dy -
rek to ra, Mar ka Pe re pecz ki, a wcze #niej
kie row ni ka li te rac kie go oraz kie row ni -
ka dzia !u pro mo cji i sprze da %y za Hen -
ry ka Ta la ra. W su mie oko !o 20 lat. To na -
praw d& du %o.

Re per tu ary ostat nich se zo nów Ro bert
Do ro s!aw ski wraz z dy rek to rem ar ty -
stycz nym, Pio trem Ma cha li c", bu du j"
bar dzo roz wa% nie. Kil ka pre mier w se -
zo nie (dla po rów na nia Ka zi mierz Bro -
dzi kow ski, przej mu j"c te atr po Iwo
Gal lu w 1935 ro ku, zo bo wi" zy wa! si&
do dwóch pre mier mie si&cz nie, ale
po pierw sze nie w licz bie si !a, a po dru -
gie te atr cz& sto chow ski po da wa ny by!
wów czas ja ko ne ga tyw ny przy k!ad trak -
to wa nia ak to rów) od po wia da na za po -
trze bo wa nie na p!y wa j" ce z ró% nych
stron – jest wi&c nie mal obo wi"z ko wa
baj ka dla dzie ci, ja ka# ko me dia al bo far -
sa na czas kar na wa !o wy, cza sa mi po !" -
czo na z mo ty wa mi zna ny mi z Opo wie -
!ci wi gi lij nej Char le sa Dic ken sa,
cza sa mi ja ki# kla syk, ale w od no wio nej

JO AN NA WA RO" SKA

„Ham let” Wil lia ma Szek spi ra, re "y se ria: A. Hübner -Ocho dlo, pre mie ra wrze sie# 2014 r., w ty tu -
$o wej ro li Ma ciej Pó$ to rak.
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in sce ni za cji, jak Ham let Wil lia ma Szek -
spi ra w re !y se rii André Hübne ra -Ocho -
dlo (2014) czy wcze "niej Wie czór Trzech

Kró li (re!. Gen na dy Tro sty aniec -
kiy, 2011), znacz nie rza dziej al bo pra -
wie wca le tek sty nie mal in ter wen cyj ne,
od po wia da j# ce wy da rze niom zna nym
z me diów – ta ka by $a chy ba Zni ko mo!",
wstrz# sa j# cy mo no dram Ma cie ja Pó$ to -
ra ka, wy re !y se ro wa ny przez André
Hübne ra -Ocho dlo (2011). 

Po za Szek spi rem w"ród kla sy ki
w ostat nich la tach po ja wi $a si% ada pta -
cja Chri sto phe ra Hamp to na Nie bez -

piecz nych zwi#z ków Pier re’a Cho der lo -
sa de Lac lo sa w re !y se rii In g ma ra
Vil lqi sta. Na to miast z pol skiej dra ma -
tur gii mo gli "my zo ba czy& wy $#cz nie
tek sty XX -wiecz ne, po cz#w szy od Mo -

ral no !ci pa ni Dul skiej Ga brie li Za pol -
skiej w re !y se rii Ewe li ny Pie tro wiak
(2014) i dwa spek ta kle wg tek stów
z dwu dzie sto le cia mi% dzy wo jen ne go:
Fer dy dur ke w re !y se rii Bog da na Mi cha -
li ka (2010) i He mar w chmu rach w re -
!y se rii Pio tra Ma cha li cy i Ro ber ta Do -
ro s$aw skie go (2012).

W re per tu arze do mi nu j# wi%c tek sty
wspó$ cze sne, cz% sto przy naj mniej

frag men ta mi gra ne w spo sób ko me dio -
wy, ale bez zbyt ja skra wej ak tu ali za cji.
Naj cz% "ciej jest to opo wie"& o ja kim"
od r%b nym, ale in te re su j# cym "wie cie,
wi%c widz czu je si% bez piecz nie i z po -
zy cji swo je go fo te la mo !e po dzi wia& ta -
lent i po my s$y ar ty stów… A po nie wa!
w ze spo le nie brak osób do brze "pie wa -
j# cych, tu mo! na by wy mie ni& wie le na -
zwisk, po cz#w szy od Pio tra Ma cha li cy,
po ja wia j# si% wi%c rów nie! wi do wi ska
mu zycz ne al bo przed sta wie nia z pio sen -
ka mi. Ak to rzy "pie wa j#, mu zy ku j#,
a tak !e kom po nu j# – Se ba stian Ba nasz -
czyk (Bio nu lor) two rzy mu zy k% elek tro -
nicz n#, wy ko rzy sta n# m.in. w Ko rio la -

nie Szek spi ra w Te atrze im. Zyg mun ta
Hübne ra w War sza wie przez Ga brie la
Gietz kie go (2011) oraz w na szym te atrze
w sztu ce Yasmi ny Re zy $y cie: trzy

wer sje przez Pio tra Ma cha li c% (2015).
Sztu ki wy sta wio ne w ostat nich la tach

nie s# uza le! nio ne wy $#cz nie od te atral -
nych mód. Po ja wia j# si% pra pre mie -
ry – Zni ko mo!", N@pisz do mnie, al bo
tek sty ju! tro ch% za po mnia ne w te -
atrze, jak %mier" Wo ody’ego Al le na
wcze "niej wy sta wia na w Te atrze Te le -
wi zji w 1991 ro ku. Mo! na po wie dzie&,
!e to prak ty ka zna na w na szym te atrze
od dy rek cji Iwo Gal la (1932–1935). Ten
do sko na $y sce no graf, ale przede wszyst -
kim cz$o wiek ca $ym ser cem za an ga !o -
wa ny w spra wy te atru i kul tu ry przy go -
to wa$ po raz pierw szy w Pol sce
in sce ni za cj% sztuk Jó ze fa Wa sow skie go,
An to nie go Czaj kow skie go, Je rze go Za -
wiey skie go, Ewy Szel burg -Za rem bi ny
oraz Gu sta wa Bey li na. Nie któ re z tych
na zwisk nie wie le dzi" mó wi# na wet mi -
$o "ni kom te atru. Rów nie! po II woj nie

kon ty nu owa no tra dy cj% pra pre mier; tu
mo! na wy mie ni& m.in. Za &o g' Zdzi s$a -
wa Skow ro' skie go i Jó ze fa S$o twi' skie -
go (1950), Tai Yang bu dzi si' Frie dri cha
Wol fa (1950), Nie bez piecz ny wiek Bo -
hu sla va B(ezo vsky’ego (1962), Dzie(
oczysz cze nia Je rze go Prze )dziec kie go
(1962), Ka na da Ja na Kur cza ba (1963),
Post u lu do )er ców Jo an ny Gor czyc kiej
(1963), Dy my i lu dzie Je rze go Kier sta
(1963), Gar!" pia sku Je rze go Prze -
)dziec kie go (1963), Stwo rze nie !wia ta

Izy do ra Sto ka (1964; pol ska pra pre mie -
ra), Akt oskar )e nia Ju lia na Ka wal ca
i Ry szar da Smo !ew skie go (1964), Me -

de' Ja na Pa ran dow skie go (1964), Na -

sze go przy ja cie la Ka in Je rze go Prze -
)dziec kie go (1965), Psal my Ma cie ja
Ze no na Bor do wi cza (1965), An ty kwa -

riat przy uli cy Bar ba ros sy Ja na Pierz cha -
$y (1965), Za mek Iva na Kli my (1966),
Czar ne go Anio &a Ja na Pierz cha $y (1966),
Kro ko dy la i M' )a pod &ó) kiem Fio do ra
Do sto jew skie go (1965), a z ostat nich
pro po zy cji tak !e mo no dram Bar to sza
Kop cia …do oj ca (2007) na pod sta wie
Li stów do oj ca Fran za Kaf ki (sce na riusz
i re !y se ria Ga briel Gietz ky).

Oczy wi "cie, w cz% sto chow skim te -
atrze po ja wia j# si% rów nie! spek ta kle
nie mal pi sa ne na sce nie, jak np. Tan go

FM, gdy opo wie "ci mi% dzy po szcze gól -
ny mi nu me ra mi wo kal ny mi mo g# by&
ka! do ra zo wo mo dy fi ko wa ne.

Te atr im. Ada ma Mic kie wi cza w Cz% -
sto cho wie kul ty wu je swo j# hi sto ri%.
*wi% tu je ko lej ne rocz ni ce i ju bi le usze
ak to rów two rz# cych ze spó$, przy po mi -
na wa! ne oso bo wo "ci z prze sz$o "ci
(w 2012 ro ku wraz z Aka de mi# im. Ja -
na D$u go sza w Cz% sto cho wie upo mi na$
si% o pa mi%& o Iwo Gal lu), dba o przy -
po mi na nie tych, któ rzy ode szli, m.in.
Bo ni fa ce go Dy mar czy ka, An drze ja
Iwi' skie go, Mar ka Pe re pecz k% czy
Ada ma Ha nusz kie wi cza (kon cert przy -
go to wa ny wraz z Te atrem No wym
w War sza wie). W ten spo sób ak tyw nie
po dej mu je dzie dzic two pierw sze go sta -
$e go ze spo $u, stwo rzo ne go w mi% dzy -
woj niu przez Ja na Otremb skie go.
Pierw sze po ka zy od by wa $y si% jesz cze

w sa li przy ul. Stra !ac kiej, (te atr Roz -
ma ito "ci roz po cz#$ dzia $al no"& %lu ba -

mi pa nie( ski mi Alek san dra Fre dry
15 mar ca 1927, a sztu k% t% pó) niej,
z oka zji 75-le cia ze spo $u przy go to wa$
An drzej +a pic ki), do no we go bu dyn ku,
na ro gu ulic Ki li' skie go i Ja sno gór skiej,
za pro jek to wa ne go przez war szaw skich
ar chi tek tów, in!. Jó ze fa Kru p% i Teo do -
ra +a pi' skie go, te atr wpro wa dzi$ si%
w 1930 ro ku (sa l% ka me ral n# od da no
do u!yt ku 15 lu te go). Pra ce bu dow la -
ne roz po cz% $y si% w 1928 ro ku, a uko' -
cze nie bu do wy za po wia da no na 1 li sto -
pa da 1929. Nie oby $o si% bez trud no "ci.
W 1933 za bra k$o fun du szy na wy ko' -
cze nie bu dyn ku. Osta tecz nie gmach
od da no 16 wrze "nia 1938. Od kil ku lat
po wra ca te mat re mon tu, cho& je go roz -
miar i kszta$t wci#! s# dys ku to wa ne.

Hi sto ria cz% sto chow skie go te atru jest
nie zwy kle cie ka wa, uka zu je spo sób
funk cjo no wa nia tej in sty tu cji w pro win -
cjo nal nym mie "cie, jest pe$ na drob -
nych suk ce sów i po ra !ek, oso bo wo "ci
o s$a wie ogól no pol skiej, jak Ha li na
i Iwo Gal lo wie czy ko lej ny de ko ra tor
Fe liks Kras sow ski, tak !e prze cie! ko ja -
rzo ny z Re du t# Ju liu sza Oster wy i Mie -
czy s$a wa Li ma now skie go, a wcze "niej
z ki jow skim te atrem „Stu dia” Sta ni s$a -
wy Wy soc kiej. W se zo nie 1936/1937
opra co wa$ dla na szej sce ny sce no gra fi%
dla wie lu spek ta kli, m.in. Fir ma He ma -
ra, (re!. Jan Bo nec ki), Klub ka wa le rów

Mi cha $a Ba $uc kie go, Ze mst' Alek san -
dra Fre dry czy Ser ce na wol no !ci Ste -
fa na Kie drzy' skiego (wszyst kie w re -
!y se rii Ka zi mie rza Vor brod ta). 

P o za po ja wia j# cy mi si% nie mal
od po cz#t ku gwiaz da mi te atral ny -

mi (de ko ra to ra mi, a po tem ak to ra mi i re -
!y se ra mi, po II woj nie to m.in. Ta cjan -
na Wy soc ka, Ka rol Bo row ski, Zbi gniew
Ko pal ko, Jó zef Szaj na, Fe liks Falk,
Woj ciech Po ko ra, An drzej +a pic ki,
Igna cy Go go lew ski czy An na Ba do ra,
dy rek tor te atru w Gra zu, któ ra przy go -
to wa $a je den z czy ta nych dra ma tów) nie -
mal od sa me go po cz#t ku wa! na by $a po -
trze ba zbu do wa nia wo kó$ te atru gru py
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$ycie: trzy wersje Y. Rezy, re). Piotr Machalica (2015).
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wspó! pra cow ni ków – dra ma tur gów
i sce na rzy stów, mu zy ków, ma la rzy… 

Jak na ra zie naj s!a biej przed sta wia si"
udzia! cz" sto cho wian w bu do wa niu re -
per tu aru te atral ne go. W po cz#t kach
dzia !al no $ci sta !e go ze spo !u kil ka krot -
nie si" gni" to po tek sty Ja na Ba ryl skie -
go, zna ne go dzien ni ka rza i fe lie to ni sty,
uro dzo ne go w Ra dom sku w 1890 ro -
ku. By !y to ko me die: Mi !o"# XX wie -
ku (ma rzec 1929 ro ku) oraz Fa tal na wi -
zja (czer wiec 1931). Po II woj nie
wy sta wio no tak %e: Pa mi$t nik nar ko -
man ki wg pro zy Bar ba ry Ro siek z pio -
sen ka mi Edwar da Sta chu ry (1996)
oraz tek sty &u ka sza Wy l" %a! ka, wy re -
%y se ro wa ne przez au to ra – Ali bi (2007)
i No wo na ro dzo ny. Mo je wi gi lie po emat
dy gre syj ny (2007). W cza sie ju bi le -
uszu 50-le cia pra cy ar ty stycz nej, ob -
cho dzo ne go na sce nie te atru 19 wrze -
$nia te go ro ku, Hen ryk Ta lar wy ra zi!
ubo le wa nie, %e nie wy sta wi! %ad ne go
z utwo rów An drze ja Ka li ni na.

Oczy wi $cie na sce nie nie mo g!o za -
brak n#' Obro ny Cz$ sto cho wy Ewy Bo -
$niac kiej. Przy go to wa! j# Ry szard Krzy -
szy cha w 1991 ro ku, a wcze $niej, jesz cze
w 1905 ro ku, dra mat zo sta! wy sta wio ny
przez ob jaz do wy ze spó! F. Fe li( skie go.

Z te atrem wspó! pra cu j# na to miast
cz" sto chow scy pla sty cy; po II woj nie
sce no gra fi" two rzy li m.in. W!a dy s!aw
Wa gner (do 1990 ro ku), Sta ni s!aw Kul -
czyk, ale spo ra dycz nie rów nie% Ma rian
Pa nek (Edyp kró lem, re%. Woj ciech
Kop ci( ski, 1979) czy Ma riusz Pa la
(ab sol went cz" sto chow skie go pla sty ka,
ucze( Kry sty ny Za chwa to wicz), m. in.
pra ce nad Ali bi Wy l" %a! ka (2007) oraz

Za ba wy na po dwór ku w re%. Ka ta rzy ny
Deszcz (2007). Po za tym miej sco wi ar -
ty $ci pro jek tu j# te% afi sze te atral ne,
m.in. Mag da Kmie', Arek Za j#c, Ja cek
Pa !u cha, Szy mon Pa ra fi niak, Ja cek
&yd% ba czy Ja cek Sztu ka, i przy go to wu -
j# wy sta wy prac ma lar skich i fo to gra -
fii m.in. Ry szar da Osad cze go czy Oj co -
wi zna Pio tra D!u ba ka (w cza sie pre mie ry
mo no dra mu Bar to sza Kop cia).

W dzia !al no$' te atru w!# czy !o si"
rów nie% $ro do wi sko mu zy ków. Od cza -
sów mi" dzy woj nia do 1972 ro ku z te -
atrem wspó! pra co wa! Zyg fryd Ja !o -
wiec ki – kom po no wa!, pe! ni! funk cj"
kie row ni ka mu zycz ne go, ale zda rza !o
mu si" tak %e za gra' ro le mu zy ków.
W ostat nich la tach po za ze spo !em, któ -
ry to wa rzy szy ak to rom w cza sie przed -
sta wie(, w te atrze go $ci! Ja nusz „Yani -
na” Iwa( ski, któ ry w la tach 1996–2007
przy go to wa! mu zy k", m.in. do Lo tu
nad ku ku! czym gniaz dem (1996), Pan -
ny Ju lii (2001, 2003), L$ ków po ran nych
(2005) oraz pra pre mier &u ka sza Wy l" -
%a! ka, Sie giej Wow ko trub (kie row nik
mu zycz ny spek ta klu Pod nie bem Pa ry -
%a 2005), a To masz Kmie cik wspó! pra -
co wa! z te atrem re gu lar nie w la -
tach 1983–2002.

Obec nie dy rek to rzy za po wia da j# tak -
%e wspó! pra c" z ab sol wen ta mi szkó! te -
atral nych wy wo dz# cy mi si" z Cz" sto -
cho wy i oko lic. Ta kie dzia !a nia zo sta !y
ju% pod j" te. Na sce nie po ja wi li si"
do tej po ry: uzna ny ju% ak tor Sam bor
Czar no ta (Tre ner %y cia), Han na Zby ryt -
-Gie wont (Przy ja zne du sze), Ewe li na
Ru ci( ska (Mo ral no"# pa ni Dul skiej),
Mar ty na Ko wa lik w Ham le cie, a w Sta -

rych de ko ra cjach, pierw szej pre mie rze
se zo nu 2015/2016, Ma te usz Trzmiel.

Hi sto ria cz" sto chow skie go te atru wci#%
sta no wi cie ka wy te mat dla ba da czy, ofe -
ru j#c wie le te ma tów nie do pra co wa nych
lub w ogó le nie pod j" tych. To nie tyl ko po -
trze ba re kon stru owa nia po szcze gól nych
spek ta kli, ale tak %e wska za nia osób za an -
ga %o wa nych w te atr, np. kie row ni ków li -
te rac kich, w$ród któ rych war to wy mie ni'
m.in. Wil hel ma Szew czy ka w la tach dy -
rek to ro wa nia Ed mun da Kro na czy Ja na
Pierz cha !" (1964–1966).

Za sta na wia j#c si" nad spo so bem bu -
do wa nia przez cz" sto chow ski te atr
upodo ba( pu blicz no $ci, nie mo% na po -
mi n#' sze ro ko ro zu mia nych dzia !a(
edu ka cyj nych – Klub Bel fra, czy ta nie
wspó! cze sne go dra ma tu, Sa lon po ezji,
Sa lo nik po ezji dla dzie ci, spek ta kle kie -
ro wa ne do ró% nych grup – uczniów, se -
nio rów, któ re s# po prze dzo ne wy k!a dem
lub za ko( czo ne roz mo w# z wi dza mi.

Wa% n# ini cja ty w# jest rów nie% Prze gl#d
Przed sta wie( Istot nych „Przez do tyk”, za -
ini cjo wa ny przez Ro ber ta Do ro s!aw -
skie go i Pio tra Ma cha li c". Jest to oka zja,
by po zna' wy bra ne przez dy rek cj" spek -
ta kle przy go to wa ne w Pol sce, a cza sa mi
tak %e za gra ni c# – kil ka lat te mu przy je -
cha! Schau piel haus z Gra zu z Wer the rem. 

Wska za ne dzia !a nia po twier dza j#, jak
wiel k# war to $ci# jest dla cz" sto chow skie -
go te atru pu blicz no$', pu blicz no$' ro zu -
mia na nie tyl ko ja ko kon su ment go to -
wych pro duk tów, kon kret nych spek ta kli
wy sta wia nych na sprze da%, ale rów nie%
ja ko part ner ini cja tyw oraz pod miot
two rz# cy te atral n# at mos fe r" mia sta. 

!

W muzeach
nie wszystkie

eksponaty 
mo%na zawsze

ogl&da#.
Postanowili"my

pokazywa#
niektóre 

na naszych
!amach.

Dzi" pocztówka
ze zbiorów 

Muzeum Historii
Katowic.

Niedawno stary pi$kny katowicki dworzec zakupi!a firma, która obieca!a przywróci# mu dawn& "wietno"#. Ostatnio
mogli"my zobaczy# intensywne prace od ul. Woajewódzkiej. Wi$c mo%e ten zabytkowy obiekt b$dzie znów wygl&da! tak jak na
pocztówce ze zbiorów Muzeum Historii Katowic
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Wielki
jubileusz 

nie Wielkiego
Teatru

Do by tom skiej Ope ry za cz em cho -
dzi wcze niej ni do szko y.

Miesz ka li my nie da le ko, a dzia dek by
per ku si st or kie stry ope ro wej. I za bie -
ra wnu ka.

Naj wi docz niej po cha nia a mnie ta
sztu ka, sko ro ju ja ko dzie ciak by em
bar dzo zdu mio ny re ak cj ku zy na, któ -
re go pod czas wi zy ty w ope rze, oczy wi -
cie ra zem z ro dzi ca mi, zde cy do wa nie
wi cej ni to, co si dzie je na sce nie, fa -
scy no wa y wia te ka na do le scho dów,
za bez pie cza j ce przed po tkni ciem ko -
go, kto na gle chcia, bd mu sia wyj
w trak cie przed sta wie nia.

Do I kla sy ma ma za pi sa a mnie jed nak
do naj bli szej do mu (chy ba by a re jo ni -
za cja) szko y na pla cu Si kor skie go,
do któ rej cho dzi em ca e dwa ty go dnie.
Mo e nie ty le dzia dek, co je go ko le dzy
za pro te sto wa li wów czas: – Jak to, wnuk
mu zy ka cho dzi do „zwy kej” szko y, kie -
dy obok znaj du je si ta „na sza”, mu zycz -
na. Dzia dek za bra mnie wów czas do dy -
rek to ra tej e, a ten, aby spraw dzi m
mu zy kal no za  da, abym od pie wa
ja k pio sen k, po czym zo sta em…
przy j ty, ku swo jej zresz t nie ch ci.
Chy ba oby dwóch pa nów po  czy a „ni
mu zycz na”, bo nie s dz, by za de cy do -
wa o o tym mo je wy ko na nie do pry mi -
tyw nej i a twiut kiej pio sen ki lu do wej.

Obok za sko cze nia za chwy tem ku zy na
wia te ka mi przy scho dach wi dow ni, za -
pa mi ta em jesz cze jed no zdzi wie nie,
tym ra zem nie wa sne, ale ko le gi z kla sy.
Gdy opo wia da em mu przed sta wie nie
„To ski”, ope ry, któ rej pierw szy akt roz gry -
wa si w ko cie le otwie ra oczy ze zdu -
mie nia: – Jak to, na sce nie po ka za no ko -
ció? Mu sia o to by przed 1956 ro kiem,
bo po Pa dzier ni ku ju by si za pew ne tak
nie dzi wi. A mo e za raz po Pa dzier ni -
ku, sko ro dru ga by tom ska in sce ni za cja
„To ski” mia a swo j pre mie r 28 pa dzier -
ni ka 1956 ro ku, a pie wa li w niej Bog dan
Pa proc ki Ca va ra dos sie go iAn drzej Hiol -
ski ba ro na Szar pi. Nic dziw ne go, e wer -
sja ta osi gn a 273 przed sta wie.

Wa nie z po wo du za ist nie nia w By -
to miu Ope ry tra fi em tu ze Lwo wa,
w któ rym zd o no mnie jesz cze
ochrzci. Dzie je Ope ry l skiej do ku -
men tu j trzy wy daw nic twa ju bi le uszo -
we: na 10-le cie, 40-le cie i 55-le cie.
Brak ak tu al ne go pod su mo wa nia ostat -
nich 15 se zo nów jest co raz bar dziej od -
czu wal ny. Ta pierw sza ksi ka w ogó -
le po mi ja fakt, e Ope ra, któ ra
by ska wicz nie po po wsta niu osi gn a
nie wia ry god nie wy so ki, jak na ów cze -
sne mo li wo ci po ziom, mo ga to zdzia -
a gów nie dzi ki „de san to wi” pol -
skich pra cow ni ków ów cze snej, ju
ukra i skiej, Ope ry Lwow skiej. Trud no
si jed nak dzi wi, sko ro rzecz zo staa
opu bli ko wa na w… Sta li no gro dzie.

30 lat pó niej Ta de usz Ki jon ka, kie -
row nik li te rac ki Ope ry za mó wi u mnie
do dru gie go wy daw nic twa tekst o po czt -
kach Ope ry. Tam ju nie mia em ad nych
ogra ni cze, by pi sa o owej nie po  da -
nej przez jej uczest ni ków tzw. re pa tria -
cji. By to rze czy wi cie ostat ni mo ment.

Co praw da od lat 80. uka za o si kil ka
bar dzo cen nych prac o dzie jach pol skie -
go te atru ope ro we go we Lwo wie, ale pi -
sa nych ju przez hi sto ry ków. A ja tra fi -
em jesz cze na au ten tycz nych wiad ków
tam tej „prze pro wadz ki”. Naj wi cej in for -
ma cji prze ka za mi wte dy Ta de usz Bursz -
ty no wicz, dy rek tor ad mi ni stra cyj ny Ope -
ry do 1949 ro ku, pry wat nie m Ja dwi gi
La che tów ny, jed nej z dwu pierw szych
od twór czy ro li Hal ki – sa m pre mie -
r, 14 czerw ca 1945 ro ku w Ka to wi cach,
za nim jesz cze prze ka za no Ope rze bu dy -
nek by tom skie go, po nie miec kie go te atru,
pie wa a Wik to ria Cal ma. Gdy mój tekst
zo sta opu bli ko wa ny, Ta de usz Bursz ty -
no wicz ju nie y.

Na wet gdy by mnie dzia dek nie za bie -
ra do Ope ry i tak obok jej gma chu co -
dzien nie prze cho dzi em do szko y. Sta si
jak by mo im dru gim do mem. Ten praw dzi -
wy – ka mie ni ca przy ul. Ka ro la Miar ki 20,

te wa ci wie by „ope ro wy”. Ów cze sne
wa dze mia sta przy dzie li y j Ope rze, a ta
za sie dli a bu dy nek swo imi pra cow ni ka -
mi, gów nie ty mi bez miesz ka, a wic
lwo wia ka mi. Nad na mi miesz ka o ma -
e stwo chó rzy stów – We nzo wie,
a nad ni mi tak e chó rzy ci – Ha ra sy mo -
wi czo wie. piew ope ro wy z otwar tych
w le cie okien sy cha by o co dzien nie.

Sa me go Di du ra, za o y cie la l skiej
sce ny nie mo gem za pa mi ta, sko ro
zmar gdy mia em pó ro ku. Umar
w trak cie lek cji pie wu w ka to wic kim
kon ser wa to rium. Za ska ku j ce, e ten
spo sób „od cho dze nia” w pe ni si, pod -
czas pra cy, po wtó rzy po la tach du go let -
ni i nie od a o wa ny dy rek tor by tom skiej
pla ców ki Na po le on Siess, któ ry za sab -
nie pod czas pró by sce nicz nej w 1986 ro -
ku. Pra cu jc nad wspo mnia nym wy ej
tek stem o po czt kach Ope ry l skiej
usy sza em od Ol gi Szam bo row skiej,

70 lat Opery lskiej
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Najwspanialszy chyba spektakl w caym 70-leciu Opery lskiej – „Don Carlos” Verdiego (reyseria
i scenografia Waldemara Zawodziskiego, 2011 r.)
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pierw szej po wo jen nej Zo fii w „Hal ce”,
wzru sza j ce wspo mnie nie, jak pod czas
któ re go z przed sta wie ope ry Mo niusz -
ki mistrz pod szed do niej i Hiol skie go
za ku li sa mi, ob j obo je i pa trzc na pie -
wa j cych La che tów n i Fin ze go po wie -
dzia – Jak w du ym, praw dzi wym te atrze.

Ar ty sta, któ ry przez wier wie ku
pie wa w no wo jor skiej Me tro po li tan,
wy st po wa na sce nach czo o wych i naj -
wik szych eu ro pej skich i ame ry ka -
skich te atrów ope ro wych ze sta wi z ni -
mi ma lut ki, jak by nie by o, bu dy nek
by tom ski. Wie rz, e po ziom tej pla ców -
ki by wte dy bar dzo wy so ki, rze czy wi cie
eu ro pej ski. Ale wiel ko by a prze cie ta
sa ma, co dzi, cho na tle znisz czo ne go
po woj nie kra ju gmach móg si wy da -
wa bar dziej re pre zen ta cyj ny.

Od 17 lat szczy ci my si pik n sie -
dzi b Bi blio te ki l skiej, od ro -

ku jed n z naj wspa nial szych na wie cie
sal kon cer to wych (NO SPR), a je li cho -
dzi o Ope r, wci bez zmian. Mi mo kil -
ku krot nych, jak pa mi tam, przy mia rek
do te go te ma tu, któ re jed nak za wsze ko -
czy y si na za po wie dziach pra so wych.
A by wa j ta kie spek ta kle, kie dy wszy scy
chc na nich by, kon kret nie na nich,
a ju nie na po wtór kach. Tak, jak w 1990
r., kie dy wszy scy chcie li zo ba czy pod -
czas pra pre mie ry ope ry fran cu skie go
kom po zy to ra Do mi ni que’a Prob sta
„Mak sy mi lian Kol be”, au to ra li bret ta tej -
e, wiel kie go Eu ge ne’a Io ne sco. Osta -
tecz nie nie przy je cha. Po mi my ju
fakt, e dla tak szczu pej wi dow ni nie
za bar dzo kal ku lu je si ci ga nie gwiazd
z La Sca li, czy z Me tro po li tan.

Prze la tu j z jed nej epo ki w dru g, ale
ne sto ro wi chy ba wol no. Di du ra, jak rze -
kem nie pa mi tam, ale Wo dzi mie rza Or -
mic kie go, dy rek to ra ar ty stycz ne go w la -
tach 1953–1963, ju tak. Po dob nie jak
eks cen trycz ne go re y se ra Bo le sa wa Fo -
ty go -Fo la skie go, za wsze w be re cie
i w pe le ry nie, z mo no klem w oku i fa jecz -
k w z bach, jak by „prze nie sio ne go”
na gór ni czy lsk lat 50. z mo do pol skie -
go Kra ko wa prze o mu XIX i XX wie ku.
Swe go cza su Bog dan Pa proc ki opo wia -
da mi aneg do t, nie ko niecz nie dla sie bie
przy chyl n, co zresz t sta no wi o jej do -
dat ko wy urok. Otó Fo ty go -Fo la ski
chcia, by na pre mie rze „Fra Dia vo la” Au -
be ra (1953 r.) ty tu o w ro l pie wa Sa -
wo mir er dzic ki, ale Wo dzi mierz Or mic -
ki wy bra Pa proc kie go. I wte dy Fo la ski
prze bra ny za ry ce rza pró bo wa wi dzów
„za wró ci” ha la bar d. – Nie id cie na dzi -
siej sze przed sta wie nie – któ re prze cie
sam re y se ro wa – nie war to. O, ju tro to
b dzie do bry spek takl.

Z cza sów Or mic kie go i swe go dzie ci -
stwa za pa mi ta em ope ry, któ rych ju ni -
gdy po tem nie by o mi da ne ogl da. „Ru -
sa k” Alek san dra Dar go my skie go (jej
pol ska pre mie ra mia a miej sce w 1951 r.)
chy ba wy sta wio n w na szym kra ju tyl -
ko ten je den raz. Po za Ro sj na wie cie
przy mi a j imien nicz ka – „Ru sa ka”
Dvoáka. Ale do brze przy naj mniej, e ist -
nie j na gra nia, oczy wi cie ro syj skie.

Na gra na to miast nie do cze ka a si in na
ope ra, tak e roz gry wa j ca si w my nie
i te wy sta wio na w By to miu po raz
pierw szy – „Za cza ro wa ne ko o” Je rze go
Ga blen za (pra pre mie ra w 1955 r.). Wspo -
mn tu o jesz cze jed nej pra pre mie rze
„Jan ku mu zy kan cie” Wi tol da Ru dzi skie -
go (1953 r.), chy ba naj le piej ad re so wa -
nej do omio let nie go me lo ma na, któ ry
cier pie mi o snych bo ha te rów in nych
oper za bar dzo nie ro zu mia.

Dy rek cja re y se ra Bo le sa wa Jan -
kow skie go by a wpraw dzie krót ka
(1967–1971), ale istot na. Nie tyl ko da -
a nam pol sk pra pre mie r ar cy dzie a
Ver die go „Fal staff” (75 lat po me dio la -
skiej!), ale wpro wa dzi a na by tom sk
sce n utwo ry Ri char da Straus sa, je go
dwie ope ry naj bar dziej zdo mi no wa ne
ryt mem wal ca: „Ara bel l” (te pol ska
pra pre mie ra) i „Ka wa le ra srebr nej ró y”.
Za ka den cji Jan kow skie go od by a si te
pra pre mie ra „Ma gnu sa” Jó ze fa wi dra
z tek stem Ta de usza Ki jan ki, du go let nie -
go na czel ne go mie sicz ni ka „lsk”.
Pik no tej mu zy ki ob ja wi nam przed ro -
kiem na tzw. Fe sti wa lu Otwar cia (cho -
dzi o otwar cie no wej sie dzi by NO SPR)
Piotr Be cza a wy ko nu jc sa wi c l -
sk zie mi ari Zbi gnie wa.

W 1971 ro ku roz po cz a si ka den cja
dy rek tor ska Na po le ona Sies sa, du go let -
nia, prze rwa na je go wspo mnia n mier -
ci w 1986 ro ku i owoc na. Owoc na oczy -
wi cie jak na ów cze sne mo li wo ci,
kie dy do dwóch Te atrów Wiel kich
w War sza wie i w Po zna niu do szed
trze ci – w o dzi. I ten Ter cet Te atrów
Wiel kich sku tecz nie ci ga ta len ty
z mniej szych, w tym tak e by tom skie go.

Pod czas kil ku na stu lat sze fo wa nie
Ope rze l skiej przez Na po le ona Sies -
sa by em chy ba naj moc niej zwi za ny
z ni za wo do wo, ja ko pu bli cy sta i re cen -
zent „Try bu ny Ro bot ni czej”, cho pierw -
sze re cen zje – m.in. z otwie ra j cej Sies -
so wy roz dzia pre mie ry „Fau sta”
Gou no da w 1971 ro ku pi sa em jesz cze
do „y cia By tom skie go”. Gdy bym mia
wy mie ni naj wa niej sze ty tu y wy sta -
wio ne przez Na po le ona Sies sa tym ra zem
nie si ga bym do pra wy ko na, ale
do „od ku rze” dwu wo skich oper sty -
li stycz nie zbli o nych do sie bie – wszak
wcze sny Ver di to pra wie jak bel can to.
Rzecz do ty czy „Nor my” Bel li nie go
(1973) i oczy wi cie „Na buc ca” Ver die -
go (rów ne 10 lat pó niej, w 1983).

W „Nor mie” pie wa y dwie ów cze sne
pri ma don ny – Ewa Ka ra kie wicz ro l ty -
tu o w i Sta ni sa wa Mar ci niak Adal gi z.
W ko lej nych przed sta wie niach Sta ni sa -
wa Mar ci niak kre owa a tak e Nor m. Dzi
mo na je dy nie a o wa, e jej wspa nia -
e go go su nie utrwa lo no w li cz cych si
i do stp nych dla od bior ców na gra niach.
Ewa Ka ra kie wicz, któ ra ust po wa a
Sta ni sa wie Mar ci niak go sem, „prze bi -
ja a” j ak tor sko, za su gu jc ra czej na na -
gra nia wi deo, lub DVD. Kie dy za py ta em
nie daw no re y se ra i cho re ogra fa Hen ry -
ka Kon wi skie go, czy ist nie je ja ka re je -
stra cja zre ali zo wa nej przez nie go w 1980
r. ope ry Rim skie go -Kor sa ko wa „Ko ciej
nie mier tel ny” od po wie dzia: – Ta kich
mo li wo ci wów czas nie by o.

Je li cho dzi o „Na buc ca” chy ba naj du -
ej utrzy my wa si na sce nie i Ope ra ob -
je cha a z nim pra wie ca  Eu ro p. Gdy
bez po red nio po by tom skiej pre mie rze

A by wa j ta kie spek ta kle, kie dy wszy scy chc na nich by, kon kret -
nie na nich, a ju nie na po wtór kach. Tak, jak w 1990 r., kie dy wszy -
scy chcie li zo ba czy pod czas pra pre mie ry ope ry fran cu skie go
kom po zy to ra Do mi ni que’a Prob sta „Mak sy mi lian Kol be”, au to ra li -
bret ta tej e, wiel kie go Eu ge ne’a Io ne sco. Osta tecz nie nie przy je cha.

Witold Rudziski: Janko muzykant. Prapremierowa realizacja tej nowej opery polskiego kompozytora
zaliczana jest do najpowaniejszych sukcesów artystycznych Opery lskiej. Na zdjciu jedna ze scen
tego aktu. Po lewej: Wanda Wieczyska (Janko) o Olga Didur (Matka), w gbi ludowa grupa
baletowa. Oryginalny podpis z ksiki jubileuszowej 10-lecia Opery, wydanej w Stalinogrodzie
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za pre zen to wa a rzecz War sza wa gdzie,
po dob nie jak w By to miu, bi so wa no
saw ny chór nie wol ni ków „Va pen sie ro”,
by to pierw szy po woj nie bis chó ru ope -
ro we go w sto li cy.

Po jed nym z wy jaz dów za gra nicz -
nych, ale nie z „Na buc co”, lecz z „Hal -
k”, któ r Ope ra l ska po ka za a w Ka -
na dzie i w Sta nach w 1986 r., krót ko
przed mier ci dy rek to ra Sies sa, kon fe ren -
cja pra so wa od by a si w mo im miesz ka -
niu. Z dy rek to rem miesz ka li my bo wiem
w tym sa mym ka to wic kim „mrów kow -
cu”, a re dak cja na ci ska a, aby na dru gi
dzie po po wro cie ju uka za a si in for -
ma cja. I za dzwo ni em do dy rek to ra mó -
wic: – Zda j so bie spra w, e ma pan
po po wro cie roz grze ba ne miesz ka nie,
a sko ro re dak cje i tak nie da dz pa nu spo -
ko ju, to niech pan ju zej dzie do mnie.
W mi dzy cza sie do szli Ma rek Sko cza
z „Dzien ni ka Za chod nie go” i Gra y na
Bre wi ska z ra dia ka to wic kie go. Te le wi -
zja nie, dzi ki cze mu nie mu sia em prze -
sta wia me bli z jed nej cia ny na dru g.

W 1989 ro ku dy rek cj Ope ry ob j Ta -
de usz Se ra fin (wy cho wa nek Na po le ona
Sies sa, któ re mu wcze niej asy sto wa)
i spra wu je j do dzi. W tym e ro ku roz -
po cz a si w na szym kra ju trans for ma cja
ustro jo wa, a wic na sta a no wa rze czy wi -
sto eko no micz na, nie ko niecz nie sprzy -

ja j ca pla ców kom ar ty stycz nym utrzy my -
wa nym z bu de tu pa stwa. Na do da tek
7 lat te mu Ope ra Kra kow ska do cze ka a si
wresz cie swo jej, ju ca ko wi cie wa snej,
no wej sie dzi by. Dwa te atry ope ro we po -
o o ne tak bli sko sie bie, to tro ch jak dwa
lot ni ska. Co praw da Ba li ce i Py rzo wi ce ja -
ko nie naj go rzej kon ku ru j ze so b, ale to
ra czej sy tu acja wy jt ko wa.

I jesz cze jed no – przed 10 la ty w wy -
bra nych ki nach roz po cz to trans mi to wa
na y wo przed sta wie nia z Me tro po li tan
Ope ra. Mi mo e nie za sia da my na no wo -
jor skiej wi dow ni, wia do mo, e w tym
sa mym cza sie spek ta kle te ogl da pu blicz -
no 60 kra jów w 1900 ki nach, po wo du -
je, e „psy cho lo gicz nie” je ste my pra wie,
pra wie w praw dzi wej Me tro po li tan.

Kon ku ren cja wik sza, fun du sze mniej -
sze. Wi da to wy ra nie w ilo ci pre mier,
nie gdy czte rech w se zo nie, dzi dwu.
Nie mniej Ta de uszo wi Se ra fi no wi uda si
naj wspa nial szy chy ba spek takl w ca -
ym 70-le ciu Ope ry l skiej – „Don
Car los” Ver die go (2011 r.). „Na buc co”
z cza sów Sies sa, to by o zna ko mi te „od -
ku rze nie” za po mnia ne go przez la ta dzie -
a, ale w „Don Car lo sie” re y se ria i sce -
no gra fia Wal de ma ra Za wo dzi skie go
po pro stu za pie ra j dech. Do tych wiel -
kich pro duk cji za li czy bym te
„Tannhäuse ra” Ri char da Wa gne ra (2001)
w re y se rii La co Ada mi ka. Te atr by tom -

ski wy ka za si tu pew n od wa g – w cza -
sach wy sta wia nia oper w j zy kach ory -
gi na ów, tak bar dzo „nie miec kie go” Wa -
gne ra za pre zen to wa w pol skim
prze ka dzie. I oka za o si to roz wi za niem
ca kiem uda nym. Na do da tek… wie ym,

bo od daw na nie spo ty ka nym, cho on gi
prze cie tak gry wa no. 

Wspo mnie nio wy i oso bi sty (mo e na wet
za bar dzo) tekst ju bi le uszo wy nie mo e
kon ku ro wa ilo ci in for ma cji z wie lo stro -
ni co wym wy daw nic twem. I tak po za kil -
ko ma na zwi ska mi prak tycz nie po mi n em
tu so li stów, na wet sw ulu bio n pri ma don -
n – Na ta li Sto ko wac k. Wspo mn je dy -

nie, e po Wiel kim Kwin te cie z pio nier -
skich lat by tom skiej pla ców ki (Sto ko -
wac ka, Szcze pa ska, Pa proc ki, Hiol ski
i Ma jak) przez sce n t prze wi n o si nie -
ma o zna ko mi to ci, m.in. Kry sty na Szo -
stek -Rad ko wa, Wie saw Ochman – nie tyl -
ko wspa nia y te nor, ale i przy stoj niak
w któ rych bu ja y si wszyst kie dziew czy -
ny w mo jej szko le od 10 ro ku y cia, czy
in ny te nor Jó zef Ho mik, któ ry po krót kim
po by cie w By to miu wy je cha do ro dzi ny
w Sta nach i… such o nim za gi na.

Ak tu al ny gwiaz dor pol skiej wo ka li sty -
ki, zwy ciz ca ostat nie go Kon kur su Di du -
row skie go, po cho dz cy z Ukra iny ba ry ton,
wy st pu je w Ope rze Kra kow skiej ja ko Sta -
ni saw Ku fluk, w by tom skiej Ku fly uk,
a wa ci wie po wi nien by pi sa ny (i by wa,
ale w Ope rze Po zna skiej), ja ko Ku fliuk,
bo to zmik cze nie po „l” wy ra nie sy cha.
Ot i dzi siej sze pro ble my. Z na zwi ska mi
daw nych lwow skich pol sko -ukra i skich
pie wa ków ja ko ich nie by o.



Ta de uszo wi Se ra fi no wi uda si naj wspa nial szy chy ba spek takl w ca -
ym 70-le ciu Ope ry l skiej – „Don Car los” Ver die go (2011 r.). „Na buc -
co” z cza sów Sies sa, to by o zna ko mi te „od ku rze nie” za po mnia ne go
przez la ta dzie a, ale w „Don Car lo sie” re y se ria i sce no gra fia Wal de -
ma ra Za wo dzi skie go po pro stu za pie ra j dech.

Do wiel kich pro duk cji Ope ry l skiej za li czy bym tak e „Tannhäuse ra” Ri char da Wa gne ra
w re y se rii La co Ada mi ka (2001)
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Jerzy Gablenz: Zaczarowane koo. Drug prapremier dziea polskiego kompozytora byo
wystawienie zapomnianej i nieznanej zupenie opery J. Gablenza. Prapremier przygotowa muzycznie
W. Ormicki, inscenizacyjnie i reysersko J. Zegalskie, scenografi zaprojektowa J. Kosowski
(debiut). Na zdjciu obraz IV. Po lewej Jasiek (ST. Babis) i Mynarka (Maria Vardi). Oryginalny podpis
z ksiki jubileuszowej 10-lecia Opery, wydanej w Stalinogrodzie
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C zwart ko wy wie czór. Trze cie pi! tro
daw ne go Do mu Lu do we go, a obec -

nie Cho rzow skie go Cen trum Kul tu ry.

Trwa pró ba Lek kie go Te atru Prze no "ne -

go. Na sce nie Be ata i Ja cek, na krze "le re -

#y se ra Mi ro s$aw Orze chow ski. Na swo -

j% ko lej cze ka j% Na ta lia, El# bie ta

i Szy mon. Pach nie "wie #% far b%. Po ma ra& -
czo wa bar wa sto $ów, krze se$ oraz skrzy&
do sko na le kon tra stu je z czer ni% "cian

oraz #ó$ ci% i zie le ni% pod $o gi. Re flek to ry

skie ro wa ne w dó$, da j% "wia t$o od bi te

od li no leum. Na pó$ kach i w k% tach po -

uk$a da ne ster ty roz ma itych re kwi zy tów

i bi be lo tów, gro ma dzo nych la ta mi sk%d si!
da. W te atrze przy da si! wszyst ko. 

W tym jest to wi docz ne jak na d$o ni.

Widz bo wiem zo sta je wpro wa dzo ny nie

tyl ko na wi dow ni! i sce n!, przez któ r%
trze ba przej"', by za j%' miej sce, ale tak -

#e do gar de ro by, cha rak te ry za tor ni, re kwi -

zy tor ni i ma lar ni. Ogl% da te atr z wszyst -

kich stron i per spek tyw rów no cze "nie. To

na da je za rów no sa mej prze strze ni, jak

i two rzo nej w niej sztu ce ma gicz ny cha -

rak ter. Z jed nej stro ny bie rze my udzia$
w mi ste rium i mi sty fi ka cji, któ re pró bu -

j% na "la do wa', pod gl% da' i od bi ja' rze czy -

wi sto"'. Z dru giej ( ogl% da my pod szew -

k! tej mi ster nie skro jo nej sza ty, za gl% da -

my ele ganc kiej da mie pod hal k!, szpe ra -

my ar ty "cie w je go pra cow ni, pa trzy my

De miur go wi na pal ce.

Wró' my jed nak na czwart ko w% pró b!. Pa -

nu je pod czas niej praw dzi wie te atral na at mos -

fe ra. Czu je si! gr! w po wie trzu. Na wet

uwa gi re #y se ra prze ka zy wa ne s% za po mo -

c% sce nicz nych ge stów. Wa# ny jest ka# dy

ruch, mi mi ka, in to na cja g$o su, po sta wa. Nic

nie umy ka uwa dze Mi ro s$a wa Orze chow skie -

go. Wszy scy ba wi% si! wy "mie ni cie, cho' za -

$o #y ciel LTP nie jest po b$a# li wy dla b$! dów

swo je go ze spo $u. Tak #e Te re sa Adam kie wicz,

in struk tor ka te atral na i cz$o wiek or kie stra

w LTP, nie da je ni ko mu ta ry fy ulgo wej, a jed -

nak wi da' wy ra) nie, #e ka# dy czu je si! tu -

taj do brze sam ze so b% i z in ny mi. Na twa -

rzach mo# na wszak #e do strzec zm! cze nie, bo

kto" przy szed$ na pró b! po ca $ym dniu ucze -

nia nie sfor nych uczniów, roz no sze nia li -

stów al bo wspie ra nia psy cho te ra pi% au ty stycz -

nych dzie ci, a s% i ta cy, któ rych cze ka jesz cze

noc na zmia na w sa mo lo cie w cha rak te rze ste -

war de sy, jed nak spod te go zm! cze nia prze -

bi ja ra do"' bu do wa nia ro li i kre owa nia in nej

ni# co dzien na rze czy wi sto "ci. 

KATARZYNA BERETA

Lek ki Te atr
Prze no !ny

Te re sa Adam kie wicz in stru uje Na ta li! i Szy mo na

Na ta lia pod czas pró by



33

Po twier dza j! to od po wie dzi ak to rów -
-ama to rów na py ta nie: co wam da je te atr?
Uroz ma ice nie w "y ciu. Wi#k sz! swo bo -
d# w to wa rzy stwie. Od pr# "e nie po pra cy.
Od skocz ni# od pro ble mów. $wi cze nie wy -
mo wy. Za po mnie nie. Oso bi sty roz wój. Po -
zwa la po czu% emo cje, któ re w co dzien nym
"y ciu s! nie do st#p ne. Te re sa Adam kie wicz
do da je, "e cz# sto s&y szy, i" gra w Lek kim
Te atrze Prze no 'nym jest dla lu dzi swo ist!
te ra pi! ró" nych "y cio wych nie po wo dze(.
Da je te" przy k&ad jed nej z uczest ni czek,
któ ra po cz!t ko wo przy cho dzi &a je dy nie
pod pre tek stem przy pro wa dza nia cór ki
na za j# cia. Przez bli sko dwa la ta nie da -
wa &a si# na mó wi% na gr#, a" w ko( cu prze -
ko na &a si# do tej idei. Dzi# ki pra cy w ze -
spo le prze sz&a zu pe& n! me ta mor fo z#:
od oso by sil nie za blo ko wa nej do du szy to -
wa rzy stwa, pew nej sie bie ko bie ty i "y wio -
&o wej ak tor ki. Te re sa i Mi ro s&aw pod kre -
'la j! zgod nie, "e te atr po zwa la stwo rzy%
sie bie na no wo.

A po cz!t ki LTP by &y zda wa &o by si#
pro za icz ne. W 1998 ro ku An na Wój -

to wicz po pro si &a Mi ro s&a wa Orze chow skie -
go, wów czas na uczy cie la w Grod ko wi cach,
by przy go to wa& kil ka sce nek z oka zji 800-
le cia Tar go wi ska w po wie cie wie lic kim.
Przed sta wie nie prze sz&o do hi sto rii, a tru -
pa po zo sta &a i dzia &a &a da lej. W 2004 ro -
ku Lek ki Te atr Prze no 'ny ja ko no w! sie -
dzi b# wy bra& Cho rzów. I tak po zo sta &o
do dzi siaj. Od 2005 ro ku nad dy rek to rem
LTP i je go du cho w! si &! prze wod ni! jest
Te re sa Adam kie wicz. Z ze spo &em zwi! za -
nych by &o kró cej lub d&u "ej po nad 100
osób. By li to lu dzie roz ma itych pro fe sji,
w ró" nym wie ku i o ró" nym sta tu sie spo -
&ecz nym. Obec nie oprócz ak to rów bio r! -
cych udzia& w pró bie sta le udzie la j! si#: Ni -
na, Ewa, Mag da, )a ne ta iAnia. Za wo do wo
tru pa jest nie zwy kle zró" ni co wa na. Zna -
le*% mo" na w niej na uczy ciel ki, ksi# go w!,
pra cow ni ka biu ro we go, han dlow ca, li sto -
no sza, ste war de s#, ma kle ra oraz psy cho -
lo ga -psy cho te ra peu t#.

LTP ma w swo im do rob ku kil ka na 'cie
pre mier, m.in.: Szcz! "cie, Ku po krze pie -

niu tym, któ rym si! wy da je, #e go jesz cze

nie po sie dli (Grod ko wi ce + lu ty 2001,
Cho rzów + ma rzec 2006, Cho rzów +
maj 2012), Po li ty ka w in ter pre ta cji freu -

dow skiej (Cho rzów + kwie cie( 2006),
Dru ga stro na ob ra zu (Cho rzów + sty -
cze( 2009), Do je nie ka nar ków (Cho rzów
+ czer wiec 2010), Ma de in Cze cho slo va -

kia (Cho rzów + pa* dzier nik 2011, lu -
ty 2013), Pa ra da z pa ra da mi (Cho rzów +
li sto pad 2011, lu ty 2013), Tra ge dia prze -

"licz nej Uli jan ki i doj rza $e go Ed mun da

(wraz z Re du t! ,l! sk!, Cho rzów + lu -
ty 2013), Sce na riusz dla sa mot nych ko biet

(Cho rzów + li sto pad 2013), Spod la tar ni

(Cho rzów + ma rzec 2003, pa* dzier nik
2015). Re "y se rem, sce no gra fem i au to rem
wi#k szo 'ci tek stów, a je 'li nie au to rem, to
przy naj mniej ich ada pta to rem, jest Mi ro -
s&aw Orze chow ski. O przy go to wa nie ak -
tor skie, w&a 'ci wy na strój oraz wszyst ko in -
ne dba Te re sa Adam kie wicz. 

Po je de na stu la tach obec no 'ci w Cho rzo -
wie Lek ki Te atr Prze no 'ny zdo by& ju"
w&a sn! sta &! pu blicz no'%, któ ra nie tyl ko
przy cho dzi obej rze% ko lej ne spek ta kle,
ale te" co raz cz# 'ciej zo sta je po nich, by po -

Na krze "le re #y se ra Mi ro s$aw Orze chow ski, na sce nie Be ata i Ja cek, w tle El# bie ta

Na ta lia i Szy mon pod bacz nym okiem Mi ro s$a wa Orze chow skie go, El# bie ty i Jac ka

roz ma wia% z ak to ra mi i re "y se rem np.
o tym, sk!d Mi ro s&aw Orze chow ski tak do -
brze zna ko bie ty. Owa wier na pu bli ka
cie szy twór ców LTP, bo jest owo cem ich
wy t# "o nej pra cy nad stwo rze niem te atral -
nej prze strze ni w Cho rzow skim Cen trum
Kul tu ry. Dzi' ze spó& wy je" d"a rów nie" ze
swo imi przed sta wie nia mi do miast o'cien -
nych. Pod czas 6. Me tro po li tal nej No cy Te -
atrów 26 wrze 'nia br. wy st! pi& w Miej skim
Cen trum Kul tu ry im. H. Bi sty w Ru dzie
,l! skiej, gdzie za pre zen to wa& Sce na riusz

dla sa mot nych ko biet. Przy go to wu je te"
obec nie ko lej ny spek takl, któ ry po raz
pierw szy wy sta wio ny b# dzie 22 pa* dzier -
ni ka w Cho rzow skim Cen trum Kul tu ry. B# -
dzie to Kriss we d&ug opo wia da( Agniesz -
ki Osiec kiej. Swój przy jazd na pre mie r#
za po wie dzia &a Aga ta Pas sent.

Re per tu ar Lek kie go Te atru Prze no 'ne -
go to na de wszyst ko ko me die i tra gi ko me -
die. T# sk&on no'% do "ar to bli we go trak to -
wa nia sztu ki i "y cia wy czu wa si# tak "e
pod czas pró by i w roz mo wie z od po wie -
dzial ny mi za LTP. Trud no wi#c nie wspo -
mnie% na ko niec aneg do ty, któ ra jest do -
wo dem na su ge styw no'% ak tor skiej gry
ze spo &u. Pierw sz! wi dow ni! przez la ta by li

miesz ka( cy oko licz nych ka mie nic oraz
wie "ow ca znaj du j! ce go si# po prze ciw nej
stro nie uli cy (obec nie jest to utrud nio ne
z ra cji na czar ne ro le ty w oknach). Pod -
czas pró by sztu ki Szcz! "cie jed na z po sta -
ci krzy cza &a do'% nie po ko j! c! kwe sti#:
„Lu dzie, on mnie kie dy' za bi je!”. Kto' po -
trak to wa& t# sce n# ja ko rze czy wi st! prze -
moc i we zwa& po li cj#. Na py ta nie funk cjo -
na riu szy: gdzie jest ofia ra?, por tier
od po wie dzia&, "e przed chwi l! wy sz&a ca -
&a i zdro wa.

Te atr mo "e za tem by% te ra pi! po wa" -
nych pro ble mów "y cio wych, mo "e stwo -
rzy% nas na no wo, ale mo "e tak "e po pro -
stu ba wi% + za rów no wi dow ni#, rów nie"
t# przy pad ko w!, jak i sa mych ak to rów. Ci
ostat ni s! w tym przy pad ku ama to ra mi, ale
czy to ozna cza, "e ich te atr jest gor szy lub
mniej wa" ny od pro fe sjo nal ne go? Bio r!c
pod uwa g# to, co zo ba czy &am pod czas pró -
by + za an ga "o wa nie wy st# pu j! cych i pro -
fe sjo na lizm pro wa dz! cych, stwier dzam,
"e te atr jest mo" li wy wsz# dzie tam, gdzie
spo ty ka j! si# je go praw dzi wi ama to rzy,
czy li mi &o 'ni cy, i po zwa la j! mu si# po rwa%
bez resz ty.
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!l"sk mój 

w te atrze 

wi dz# ogro mny

O
stat ni mi cza sy !l"sk, ze swo j" prze-

sz#o $ci", te ra% niej szo $ci" i przy-

sz#o $ci" sta# si& mod ny. Amo 'e trze ba za-

pi sa( „mod ny” szcze gól nie przed

wy bo ra mi. Jesz cze nie daw no o tej kra i-

nie za po mnia nej przez wie ki i la ta pi sa li

kon se kwent nie Ka zi mierz Kutz i Mi cha#
Smo lorz. Dzi$ wy star czy spoj rze( na pla-

ka ty wy bor cze, aby na ka' dym zna le%(
s#o wo „!l"sk” w ró' nych kon fi gu ra-

cjach i od mia nach sty li stycz nych.

Ale du 'o wcze $niej, ni' po li ty cy,

po hi sto ri& tej kra iny i lu dzi tu taj 'y j" cych

si& gn& li ar ty $ci. Dwa s#o wa za tem

o dwóch spek ta klach, któ re nie ty le

wstrz" sn& #y te atrem, ile po ka za #y jak

barw na, a jed no cze $nie jak tra gicz na jest

to zie mia. Kie dy w 2004 ro ku sze d#em

na pre mie r& „Cho lon ka” do te atru Ko rez

my $la #em, jak na tak ma #ej sce nie uda si&
po mie $ci( to wszyst ko co Ja noch za war#
w swo jej ksi"' ce. Ty le w"t ków, ob ra zów,

prze 'y(. Po spek ta klu i ja, i wi dzo wie, by-

li $my wnie bo wzi& ci i ocza ro wa ni.

Przed sta wie nie Mi ro s#a wa Ne iner ta

i Ro ber ta Ta lar czy ka (obaj re 'y se ro wa -

li ten spek takl) by #o jak po ra 'e nie pio-

ru nem. Zo ba czy li $my na tej ma le) kiej

sce nie „!l"sk pi&k ny, !l"sk prze kl& ty”,

a co wa' niej sze, zo ba czy li $my lu dzi

z krwi i ko $ci. Ich tra ge die, roz ter ki

i szcz& $cia ma #e, i du 'e. To by #o przed-

sta wie nie, na któ re cze ka li $my od lat.

Nie md#e po ka zy wa nie lo sów !l" za ków,

sche ma tycz ne i jed no wy mia ro we, ale

uj rze li $my te po gma twa ne lo sy ludz kie

w ca #ej z#o 'o no $ci. Naj barw niej sz"
po sta ci" jest !wi"t ko wa, $wiet nie za gra-

na przez Gra 'y n& Bu# k&, któ ra zo sta #a
od kry ta przez re ali za to rów te go spek-

ta klu ja ko ak tor ka mó wi" ca w gwa rze.

Oka za #o si& to jej wiel kim atu tem.

Sy pie ona, jak z ka pe lu sza swo imi

m" dro $cia mi, któ re raz po wo du j" grom-

ki $miech, raz za du m& nad lo sem nie

tyl ko jej ro dzi ny i ca #e go !l" ska. Zresz-

t" na sce nie po ja wia j" si& po sta ci, któ-

re ty le' $mie sz", co cza sa mi iry tu j",
b"d% wzru sza j". Oj ciec ro dzi ny gra ny

przez Mi ro s#a wa Ne iner ta to cz#o wiek

uosa bia j" cy m" dro$(, a jed no cze $nie

po tra fi" cy prze wi dzie(, co sta nie si&
za chwi l&. Je go py ka nie z faj ki i od cza-

su do cza su rzu ca ne do bre ra dy po zwa-

la j" nam spoj rze( i na na sz" ro dzi n&.
Czy aby i my nie mie li $my ta kie go sta-

rzy ka, któ ry mó wi# m" drze, a któ re go

nie s#u cha li $my go ni"c w po szu ki wa niu

in ne go $wia ta. 

Ka' da z po sta ci stwo rzo na przez Ja no-

cha, a o'y wio na na ko re zo wej sce nie

uwo dzi nas swo im za cho wa niem. Roz-

trze po ta ne cór ki, dla któ rych jest co$ wa'-
niej sze go ni' by cie w do mu, ufry zo wa-

ny Die tlev, któ ry po tra fi o'y wi( ka' d"
dys ku sj&, na wet kosz tem do pro wa dze nia

swo ich roz mów ców do w$cie k#o $ci al bo

i $mie chu, czy wresz cie Sta nik b& d" cy

cz#o wie kiem ty le' zrów no wa 'o nym, co

sza lo nym.

Wi dzi my $l" sk" ro dzi n& w kuch ni,

w któ rej dzie je si& ich 'y cie. Mi ja j" dni,

a oni ci" gle chc" by( ra zem, wie rz"c
w po pra w& swo je go lo su. Pierw sza cz&$(

MA REK MIERZ WIAK 

„Cho lo nek”. Naj barw niej sz# po sta ci# jest !wi"t ko wa, $wiet nie za gra na przez Gra %y n" Bu& k",
i uoso bie nie m# dro $ci – oj ciec ro dzi ny (Mi ro s&aw Ne inert)

„Cho lo nek”. Hi sto ria wdzie ra si" si &# do tej $wi"t ko wej kuch ni
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spek ta klu wy wo !u je sal wy "mie chu,
dru ga jest bar dziej sto no wa na, #e by nie
po wie dzie$ okrut na. Hi sto ria wdzie ra si%
si !& do tej "wi%t ko wej kuch ni, wy zie ra
spod sto !u i wy !a zi z kre den su. Ma my za-
tem doj "cie Hi tle ra do w!a dzy, ko la bo-
ra cje z Niem ca mi, zmia ny przy na le# no-
"ci na ro do wej, woj n%, któ ra po wo du je
pust k% i tra gizm lu dzi tu taj miesz ka j&-
cych, wresz cie ni by wol no"$, któ ra na-
sta !a wraz z wej "ciem Ar mii Czer wo nej
na te te re ny. 

Hi sto ria nie oszcz% dza !a ani bo ha te rów
tej sztu ki, ani lu dzi tu taj miesz ka j& cych.
Ile# to ra zy mu sie li do ko ny wa$ wy bo rów,
cza sa mi nie za bar dzo mo ral nych, a jed-
nak w kon se kwen cji ra tu j& cych im #y cie,
ile# ra zy mu sie li czap ko wa$ w!a dzy nie
ich, ile# ra zy sia da j&c wspól nie przy sto-
le uni ka li spoj rze' w oczy wie dz&c, #e
w tych oczach mo #e by$ strach, cier pie-
nie, cz% sto !zy. 

Dla te go mi mo u!om no "ci ci lu dzie
spor tre to wa ni do sko na le przez Ja no sza,
a pó( niej przez dwój k% re #y se rów i ak-
to rów – gra j& cych per fek cyj nie – sta li si%
ulu bie' ca mi pu blicz no "ci. Bo to ona
w tych za wi !ych lo sach, po ka za nych
na sce nie, cz% sto kro$ od naj dy wa !a swo-
je #y cie, nie za do bre, nie za szla chet ne
a jed nak to cz& ce si% z dnia na dzie'. To
pu blicz no"$ "mie j&c si% i p!a cz&c na prze-
mian wsta wa !a po za ko' cze niu spek ta -
klu i owa cyj nie przyj mo wa !a to, co
przed chwi l& zo ba czy !a.

Od pre mie ry mi n% !o 11 lat, a ci& gle
„Cho lo nek, czy li do bry Pan

Bóg z gli ny” gra ny jest w Ko re zie przy
kom ple tach pu blicz no "ci. Je( dzi po )l& -
sku od wie dza j&c ma !e mia sta i gmi ny.
Spek takl po ka zy wa ny jest w do mach
kul tu ry i re mi zach stra #ac kich wzbu dza-
j&c wsz% dzie za chwyt i aplauz pu blicz-
no "ci. Do sta! kil ka zna cz& cych na gród,
mi% dzy in ny mi Z!o t& Ma sk% za naj lep-
szy spek takl ro ku 2004, na gro dzo no Z!o-
ty mi Ma ska mi Gra #y n% Bu! k% i Ro ber-
ta Ta lar czy ka, a na Fe sti wa lu Te atrów
Eu ro py )rod ko wej „S& sie dzi” w Lu bli-
nie w ro ku 2008 na gro dzo no „Cho lon-
ka” Per !& S& sia dów.

Na gro dy s& wa# ne, ale nie naj wa# niej-
sze. Istot ne jest to, #e po raz pierw szy po-
ka za no spek takl mó wi& cy o tej zie mi
w ca !ej z!o #o no "ci. Tej trud nej, tra gicz-
nej, o któ rej przez la ta mil cza no, i tej hu-
mo ry stycz nej, "miesz nej, któ ra po wsta-
wa !a, jak by przy oka zji nor mal ne go
#y cia. „Cho lo nek” uwra# li wi! tak twór-
ców jak i pu blicz no"$ na )l&sk, któ ry oka-
zu je si% ma te ri& dla te atru do sko na !&.

Za tem za cz% !y po wsta wa$ in ne przed-
sta wie nia na wi& zu j& ce do hi sto rii tej
zie mi, jak cho cia# by „Po lte ra bend” Sta-
ni s!a wa Mut za. Jed nak to wszyst ko by -
!y tyl ko nie udol ne na "la do wa nie „Cho-
lon ka”. Mu sie li "my po cze ka$ kil ka lat,
aby zno wu na de skach, tym ra zem Te atru
)l& skie go, móc zo ba czy$ praw dzi w&
hi sto ri% i lu dzi krwi stych, te# nie jed no-
znacz nych w czy nach, ale #y wych
w swym po st% po wa niu, cier pie niu i ra-
do "ci.

Ka zi mierz Kutz, któ ry za chwy ca! si%
„Cho lon kiem” opi su j&c spek takl s!o-
wa mi: „te atral ny cud” czy „ob ja wie nie”
przez la ta pi sa! mo #e ksi&# k% swo je go #y-
cia – „Pi& t& stro n% "wia ta”. Zna j&c do sko-
na le re alia "l& skie po tra fi! je po ka za$ Pol-
sce ju# przed la ty, kie dy re ali zo wa!
swo j& "l& sk& try lo gi%: „Sól zie mi czar-
nej”, „Per !% w ko ro nie” i „Pa cior ki jed-
ne go ró #a' ca”. Ty mi fil ma mi uwiód! Pol-
sk%, któ ra zo ba czy !a po raz pierw szy jak
z!o #o ne jest #y cie na tym ka wa! ku je go
oj czy zny, jak #y li i #y j& tu lu dzie cza sa-
mi od s& dza ni od czci i wia ry, a cza sa mi
wy chwa la ni pod nie bio sa. Jak gra no
)l& za ka mi przez la ta i jak gra si% ni mi
w dal szym ci& gu.

O tym jest rów nie# i je go ksi&# ka, po-
ka zu j& ca nie tyl ko sta lo wych bo ha te rów
z Szo pie nic, ale i lu dzi ma !ych, skar la-
!ych, ze swo imi ma !ost ka mi, przy wa ra-
mi, pod !o "cia mi. Ta ki por tret wie lo-
stron ny nie cz% sto zda rza si%, dla te go
po zy cja ta na tych miast zo sta !a roz-
chwy ta na przez czy tel ni ków i za kwa li-
fi ko wa na ja ko ksi&# ka zna cz& ca (nie któ-
rzy mó wi li na wet ar cy dzie !o). Za tem nie
po win no dzi wi$, #e i te atr na tych miast
si% gn&! po ni&, ada ptu j&c na po trze by
spek ta klu. 

Ro bert Ta lar czyk pod j&! si% te go kar-
ko !om ne go dzie !a, mó wi&c, #e Ka zi mierz
Kutz nie in ge ro wa! w je go ada pta cj% i je -
go wi dze nie tej rze czy wi sto "ci "l& skiej.
Mo #e tak fak tycz nie by !o, ale s!y sza !em,
#e kil ka wer sji sce na riu sza po wsta !o
i z wiel k& oba w&, ale te# i na dzie j& ocze-
ki wa li "my tej pre mie ry w )l& skim 16 lu-
te go 2013 ro ku (zbie g!a si% ona z 84. uro-
dzi na mi Ka zi mie rza Kut za).

Kie dy do wie dzia !em si%, #e ksi&# ka ma
by$ ada pto wa na na spek takl, po my "la !em
tyl ko, #e to nie mo# li we od da$ jej du cha
i to wszyst ko, co au tor na tych kil ku set
stro nach nam przed sta wi!. Prze cie#
w niej nie ma pra wie dia lo gów, s& tyl ko
opi sy sy tu acji, s& zda rze nia, i s& roz wa-
#a nia au to ra na okre "lo ne te ma ty. Jak z te -
go zro bi$ spek takl? A jed nak twór ca po-
tra fi. Pe !en uzna nia by !em dla Ro ber ta
Ta lar czy ka po tym co zo ba czy !em na sce-
nie. Nar ra tor (w tej ro li "wiet ny Da riusz
Choj nac ki) opo wia da nam pro stym j% zy-
kiem hi sto ri% zie mi i je go ro dzi ny. Wi-
dzi my jak w ka lej do sko pie to wszyst ko,
co dla bo ha te ra by !o wa# ne od chwi li na-
ro dzin. Po sta ci prze su wa j& si% jak na ka-
ru ze li, spo koj nie wy po wia da j&c swo je
kwe stie. I to nie by! tyl ko spek takl
o )l& za kach, o dwóch przy ja cio !ach,
któ rzy po pe! ni li sa mo bój stwo – to by!
spek takl o nas wszyst kich, tych któ rzy tu-
taj uro dzi li si%, i o tych, któ rzy tu przy-
je cha li za lep szym #y ciem, a na gro dy ja-
kie ze bra! w Pol sce "wiad cz& o tym, #e
to i spek takl o tych, któ rzy #y j& w tym
kra ju i bo ry ka j& si% z ta ki mi sa my mi pro-
ble ma mi.

H i sto ria, nie za le# nie gdzie miesz ka-
my, lu bi prze ta cza$ si% po nas, je(-

dzi po na szym #y ciu jak po na ro wi stej
ko by le, dla te go to co opi sy wa! Kutz, a co
po ka za! Ta lar czyk jest tak wa# ne i przej-

mu j& ce. Fi lo zo fa z ha! dy mo #e my spo t-
ka$ i na )l& sku i na Mau rach, mi mo #e
tam ha!d nie ma, ale s& te sa me pro ble-
my, przy ja ció! sa mo bój ców ta ko#, a czy
tyl ko tu taj ma rz& si% nie któ rym udo mo-
wio ne ma!p ki? Wresz cie opo wie"$
o dziad ku – po wsta' cu, któ ra ak tu al na
jest w Szo pie ni cach i Ka to wi cach, ale te#
do ty czy$ mo #e po zna nia ka i ka li sza ni-
na. Uni wer sal ne spoj rze nie na cz!o wie-
ka – to naj wi%k sze atu ty „Pi& tej stro ny
"wia ta” w wy da niu pa pie ro wym i sce-
nicz nym. 

Ka zi mierz Kutz pi sze na po cz&t ku, #e
wszyst ko za le #y w or kie strze od te go
pierw sze go dmu chu: Ka! dy mu zy kant
od in stru men tu d" te go wiy, !e wszyst ko
za le !y #od te go, jak pój dzie ci pierw szy
dmuch. Te raz mie cze ko ta ke za da nie:
sk$d go wzi$%? Ten dmuch! Au to ro wi
uda! si% i pierw szy dmuch i na st%p ny te#.
Tak by !o rów nie# z dmu chem te atral-
nym. Wspa nia !y pierw szy dmuch czy-
li „Cho lo nek” i rów nie wspa nia !y dru-
gi – „Pi& ta stro na "wia ta”. To jak by
par ty tu ra, na któ rej mo# na w przy sz!o-
"ci gra$, roz sze rza j&c brzmie nie tej "l&-
skiej or kie stry o sma ki i smacz ki mu-
zycz ne.

Co praw da ju# pró bo wa no za gra$
na tej par ty tu rze po ka zu j&c nam in ne ko-
lo ry i ob ra zy )l& ska, ale by !y one da le-
ko od bie ga j& ce od tych dwóch dmu chów.
Bo po ka za$ to jesz cze nie zna czy stwo-
rzy$ – ta kiej sce nicz nej rze czy wi sto "ci,
któ ra po zo sta nie w nas na la ta. B% dzie-
my do niej wra ca$ i od wo !y wa$ si%
w na szych roz mo wach, wspo mnie niach,
po st% po wa niu. Dwa dmu chy "l& skie,
któ re zmie ni !y ob raz te atral ny tej zie mi,
po ka zu j&c Pol sce, jej nie ty le kry sta licz-
n& pi%k no"$, co rze czy wi sto"$ utka n& ze
snu, ja wy, ma rze', "mie chu, do bro ci, pod-
!o "ci i !ez. Ot – )l&sk pi%k ny i "wi% ty, ale
i prze kl% ty.

!

„Pi$ ta stro na &wia ta”. To by# spek takl o nas
wszyst kich, tych któ rzy tu taj uro dzi li si"… 
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Teatr Zag!"bia w Sosnowcu

T rwa j! ca do bra pas sa so sno wiec -
kie go te atru roz po cz" #a si" w 2011

ro ku, kie dy no wym dy rek to rem sce ny
zo sta# Zbi gniew Le ra czyk, wie lo let ni
ak tor Te atru Za g#" bia. Wów czas te$
funk cj" za st"p cy dy rek to ra ds. ar ty -
stycz nych ob j" #a Do ro ta Igna tjew, ak -
tor ka i re $y ser ka, przez wie le lat zwi! -
za na z Te atrem Pol skim w War sza wie.
Po mys# no we go kie row nic twa na od -
%wie $e nie wi ze run ku te atru od po cz!t -
ku wy da wa# si" opie ra& na wzbo ga ce -
niu re per tu aru wi"k sz! licz b! tek stów
wspó# cze snych – za rów no naj now sz!
pol sk! dra ma tur gi!, jak i no wa tor ski mi
ada pta cja mi wspó# cze snych dzie# pro -
za tor skich. Cykl ten roz po cz" #y dwie
pre mie ry: sztu ka Mi! dzy na mi do brze
jest Do ro ty Ma s#ow skiej oraz Pia -
skow ni ca Mi cha #a Wal cza ka. Oba
przed sta wie nia przy go to wa #y grunt
pod ko lej ne re ali za cje – bar dziej eks pe -
ry men tal ne w war stwie in sce ni za cyj nej

i od wa$ ne w za kre sie przed sta wia nej
tre %ci.

Mo men tem prze #o mo wym by# bez
w!t pie nia Ko rze niec – spek takl sta no -
wi! cy ada pta cj" pro zy Zbi gnie wa Bia -
#a sa, przy wo #u j! cej przed wo jen ne dzie -
je So snow ca. Zró$ ni co wa na sty li sty ka
tej kry mi nal nej po wie %ci zna la z#a swe
od bi cie w in sce ni za cji Re mi giu sza
Brzy ka (re $y se ria) i To ma sza 'pie wa -
ka (dra ma tur gia), któ rzy lo kal n! hi -
sto ri" opo wie dzie li no wo cze snym j" zy -
kiem te atral nym, two rz!c ory gi nal ny
i in try gu j! cy ob raz sce nicz ny. To w#a -
%nie w Ko rze" cu po raz pierw szy tak
wy ra( nie ob ja wi# si" no wy wy miar ze -
spo #o wo %ci te atru, któ ra od tej po ry sta -
#a si" je go zna kiem roz po znaw czym.
Ak to rzy Te atru Za g#" bia, wcze %niej
przy zwy cza je ni ra czej do kla sycz ne go
re per tu aru i re ali stycz ne go ak tor stwa,
do%& szyb ko od na le( li si" nie tyl ko
w no wej li nii pro gra mo wej, ale rów nie$

w no wym kszta# cie in sce ni za cyj nym wi -
do wisk, da le ko wy kra cza j! cym po za tra -
dy cyj ny mo del te atru miesz cza) skie go.
Dla wie lu ak to rów, szcze gól nie tych
star sze go po ko le nia, za pew ne wi! za& si"
to mu sia #o z pew nym przede fi nio wa -
niem sztu ki sce nicz nej, a tak $e usta no -
wie niem na no wo re la cji mi" dzy sce n!
a wi dow ni!. Nie trud no za uwa $y&, $e
w no wych przed sta wie niach te atru sta -
wia si" przede wszyst kim na pro wa dze -
nie sze ro ko po j" te go dia lo gu z pu blicz -
no %ci!.

Za spra w! Ko rze" ca, wy ró$ nio ne go
sze re giem na gród na ogól no pol skich fe -
sti wa lach te atral nych, o so sno wiec kim
Te atrze Za g#" bia zro bi #o si" g#o %no.
Ze spó# nie spo cz!# jed nak na lau rach
i udo wod ni#, $e nie by# to suk ces jed ne -
go se zo nu. Wkrót ce po spek ta ku lar nej
ada pta cji po wie %ci Bia #a sa uwa g" wi -
dzów przy ku# Bo bi czek we d#ug sztu ki
Ha no cha Le vi na oraz Za #mie nie, sta no -
wi! ce kom pi la cj" opo wia da) An to nie -
go Cze cho wa. Ko lej ny wiel ki suk ces
przy niós# jed nak ze spo #o wi spek takl
Ko", ko bie ta i ka na rek, zre ali zo wa ny
w 2014 ro ku, po now nie przez tan dem
Brzyk/'pie wak. In sce ni za cja, po dob nie
jak wcze %niej szy Ko rze niec, wpi sa na zo -
sta #a w lo kal ny ko lo ryt, jed nak $e uni -
wer sal ny i ak tu al ny te mat spek ta klu, jak
rów nie$ spo sób je go pre zen ta cji, ka $!
roz pa try wa& t" wspó# cze sn! opo wie%&
o pa triar chal nej ro dzi nie w znacz nie
szer szym kon tek %cie kul tu ro wo -spo -
#ecz nym. 

Na wi! za nie wspó# pra cy z po szu ku j! -
cy mi ory gi nal nych form wy ra zu re $y se -
ra mi oraz dra ma tur ga mi, czu wa j! cy mi
nad ada pta cj! pre zen to wa nych tek stów,
za owo co wa #o nie tyl ko no w! es te ty k!
i wy so k! ja ko %ci! ar ty stycz n! przed sta -
wie), ale te$ du $o bar dziej zró$ ni co wa -
nym i od po wia da j! cym ró$ nym po trze -
bom wi dza re per tu arem. 

Dzi% pu blicz no %ci so sno wiec kie go te -
atru nie sta no wi! ju$ tyl ko miesz ka) cy
Za g#" bia, ale w re per tu aro wych pro po -
zy cjach od na le(& mo$ na wie le po zy cji
po dej mu j! cych dys kurs lo kal no -to$ sa -
mo %cio wy. Przed Ko rze" cem by #y to
Ch$od ne po ran ki Jac ka Ry ka #y – po etyc -
ka, wie lo po ko le nio wa opo wie%& o lo sach
miesz ka) ców Za g#" bia, zre ali zo wa na
z oka zji ju bi le uszu 115-le cia te atru. Zu -
pe# nie in ny pod wzgl" dem es te ty ki oka -
za# si" spek takl Czer wo ne Za g$! bie
w re $y se rii Alek san dry Po p#aw skiej
i Mar ka Ka li ty, sta no wi! cy re ali za cj" za -
mó wio nej przez te atr sztu ki Ja ro s#a wa Ja -
ku bow skie go. Tu taj w spo sób bar dziej
wy ra( ny in dy wi du al ne $y cio ry sy miesz -
ka) ców re gio nu de ter mi nu je hi sto ria:
naj pierw wal ki na ro do wo wy zwo le) cze
pod czas re wo lu cji 1905 ro ku, na st"p nie
z#o te dla So snow ca cza sy PRL i rz! dów
Edwar da Gier ka. Nie bra ku je te$ od nie -
sie) do wspó# cze sno %ci i wci!$ sil nie
obec nych an ta go ni zmów mi" dzy Za g#" -
biem a Gór nym 'l! skiem.  Naj wi"k szym
jed nak atu tem przed sta wie nia Po p#aw -
skiej i Ka li ty jest je go no wa tor ska for -
ma i dy na micz no%& – re $y se rzy spek ta -

MAGDALENA FIGZA#

Zespó!, 
który nie boi si"
wyzwa$

Je !li chcie" wska za" naj wi#k sze go trium fa to ra ostat nich se zo nów te atral -
nych na $l% sku bez w%t pie nia by& by to Te atr Za g&# bia w So snow cu. Laur Kon -
ra da, Z&o te Ma ski i sze reg in nych wy ró' nie( zdo by tych nie daw no przez ze -
spó& po twier dza j% je go wi docz no!" na te atral nej ma pie Pol ski.

Mo men tem prze $o mo wym by$ „Ko rze niec”, spek takl sta no wi% cy ada pta cj! pro zy Zbi gnie wa Bia $a -
sa, przy wo $u j% cej przed wo jen ne dzie je So snow ca
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wa dza do swej sztu ki !pie wak, po tra fi" te#
z bez wzgl$d no %ci" usu n"& ze wspól no ty

oso b$, któ ra do pu %ci 'a si$ prze kro cze nia

pa nu j" cych w niej za sad. Z de ter mi na cj"
wal cz" te# o swo je prze ko na nia re li gij ne,

na wet je %li mu sz" prze p'a ci& je #y ciem

swo im b"d( bli skich. Sche mat przed sta -

wia nia, ja ki za sto so wa ny zo sta' w Sa li

Kró le stwa przy po mi na stra te gi$ z Ko nia,

ko bie ty i ka nar ka – ma my tu stop nio we

wpro wa dza nie w spe cy fi k$ %ro do wi ska;

wy od r$b nie nie si$ jed nost ki sprze ci wia -

j" cej si$ pa nu j" cym w nim re gu 'om;

kontr ar gu men ty; i wresz cie fi na', w któ -

rym to widz spro wo ko wa ny zo sta je do ob -

ra nia w'a sne go sta no wi ska. God ny wy ró# -
nie nia jest w spek ta klu spo sób gry

ak to rów, któ rzy po raz ko lej ny sta wia j"
na zbio ro w" kre acj$ – zna ko mi cie part ne -

ru j" so bie na sce nie, jed no cze %nie na wi" -
zu j"c dia log z wi dzem.

Prócz nur tu lo kal ne go oraz tek stów

wspó' cze snych au to rów w re per tu arze Te -

atru Za g'$ bia wy od r$b ni& na le #a 'o by

rów nie# spek ta kle dla dzie ci oraz in sce -

ni za cje dzie' kla sy ków. Do tej dru giej gru -

py za li czy& mo# na Za !mie nie we d'ug opo -

wia da) Cze cho wa, Sen no cy let niej Szek -

spi ra, czy wresz cie in sce ni za cj$ Go go low -

skie go Wi ja. W tym ostat nim przed sta wie -

niu wy re #y se ro wa nym przez *u ka sza

Ko sa po rz" dek re ali stycz ny '" czy si$
nie ustan nie z tym ba %nio wym, ob fi tu j" -
cym w sze reg fan ta stycz nych zda -

rze).  Pierw szy ob ja wia si$ przede wszyst -

kim za po %red nic twem sce no gra fii oraz

ko stiu mów Paw 'a Wa lic kie go – no sz" one

bo wiem zna mio na cza su i miej sca ak cji.

W kre acji dru gie go po rz"d ku po ma ga na -

to miast nie po ko j" ca mu zy ka au tor stwa

Ada ma !wi ta 'y. To w'a %nie szcze gól na

sen su al no%& oraz har mo nij ne ze stro je nie

au dial nej i wi zu al nej war stwy spek ta klu

sta no wi" o si le od dzia 'y wa nia so sno -

wiec kie go Wi ja oraz czy ni" z in sce ni za -

cji Ko sa cie ka w" kontr pro po zy cj$ dla tych

przed sta wie) Te atru Za g'$ bia, któ re oscy -

lu j" wo kó' te ma tów lo kal nych b"d( pu -

bli cy stycz nych. Bo cho& to w'a %nie one

przy spo rzy 'y so sno wiec kiej sce nie no -

wych wi dzów, to jed nak je dy nie zró# ni -

co wa ny te ma tycz nie i for mal nie re per tu -

ar po zwo li za trzy ma& ich na d'u #ej.

!

klu nie tyl ko p'yn nie prze cho dz" mi$ dzy

sce na mi roz gry wa j" cy mi si$ w ró# nych

okre sach hi sto rycz nych, ale te# zr$cz nie

#on glu j" na stro ja mi, mie sza j"c pa tos

i tra gizm z hu mo rem i pa ro di". W spo -

sób gro te sko wy, na gra ni cy re al no %ci

i fan ta zji, uka za ne zo sta j" mi$ dzy in ny -

mi po sta cie hi sto rycz ne zwi" za ne z re -

gio nem: pierw szy se kre tarz, czy te#
dok tor Wi de ra „so sno wiec ki Ju dym”. Po -

dob nie, jak we wcze %niej szym „Ko -

rze) cu” lo kal no%& uka za na zo sta je tu taj

po przez splot me lan cho lij nych i pa ro dy -

stycz nych to nów. 

Cho& przed sta wie nia wpi su j" ce si$
w nurt lo kal ny (jed nym z nich jest rów -

nie# pro po zy cja dla m'od szych wi -

dzów – spek takl „Wa ka cje z du cha mi”

w ada pta cji Pio tra Ro wi) skie go i re #y -

se rii Je rze go Ja na Po 'o) skie go) zaj mu -

j" wa# n" cz$%& re per tu aru so sno wiec kiej

sce ny, to jed nak nie mo# na po wie dzie&,
#e sta no wi" one do mi nan t$. Na plan

pierw szy wy su wa j" si$ tu bo wiem utwo -

ry o zde cy do wa nie bar dziej uni wer sal -

nym prze ka zie, po dej mu j" ce dia log

z ota cza j" c" nas rze czy wi sto %ci" i jej ak -

tu al ny mi pro ble ma mi. 

Przy wo 'a ny wcze %niej spek takl Ko",
ko bie ta i ka na rek nie jest je dy nie re gio -

nal nym fre skiem, przed sta wia j" cym

#y cie %l" skiej ro dzi ny – pro ble my, któ -

re uka zu je dra mat, a za tem kwe stia

abor cji oraz prze mo cy w ro dzi nie, po -

wo du j", i# w'" cza si$ on w wa# n" de -

ba t$ po li tycz no -spo 'ecz n" na te mat

praw ko biet. Ko pal nia, w któ rej roz gry -

wa si$ du #a cz$%& ak cji spek ta klu, funk -

cjo nu je tu ra czej ja ko me ta fo ra tej sfe -

ry #y cia spo 'ecz ne go, któ ra do st$p na jest

tyl ko m$# czy znom – sta je si$ ona sy no -

ni mem m$ skiej w'a dzy i re gu' wy zna -

cza nych przez pa triar chal ny po rz" -
dek. Mi mo wie lu su ge styw nych

ob ra zów, so sno wiec ki spek takl da le ki

jest od pro jek to wa nia go to wych od po -

wie dzi i wy da wa nia jed no znacz nych s" -
dów. Za sto so wa ne przez twór ców za bie -

gi sce nicz ne wzmac nia j" dy stans wi dza

do przed sta wia nej hi sto rii, do ko) ca nie

po zwa la j"c mu ani wspó' czu&, ani te#
iden ty fi ko wa& si$ z bo ha te ra mi. Cho&
na pierw szym pla nie tej opo wie %ci sy -

tu uje si$ spraw czy ni ca 'e go za mie sza -

nia – zna ko mi ta Edy ta Osto jak w ro li

Cór ki Szty ga ra, to jed nak ka# da z kre -

acji stwo rzo nych w przed sta wie niu (do -

ty czy to rów nie# ról dru go pla no wych)

po zo sta je w pa mi$ ci.

O
tym, #e Te atr Za g'$ bia nie spusz cza

z to nu, eks plo ru j"c ko lej ne trud ne te -

ma ty, %wiad czy ostat nia pre mie ra mi nio -

ne go se zo nu – Sa la Kró le stwa, na pi sa na

i wy re #y se ro wa na przez To ma sza !pie wa -

ka. Tym ra zem de biu tu j" cy w ro li re #y se -

ra dra ma turg por tre tu je rzad ko opi sy wa -

n" przez te atr gru p$ re li gij n", ja k" sta no wi"
!wiad ko wie Je ho wy. Spra w" kon tro wer -

syj n" jest w tym wy pad ku nie ty le her me -

tycz no%& i spe cy fi ka dzia 'a nia zbo ru, ale

obo wi" zu j" cy je go cz'on ków za kaz trans -

fu zji krwi, na wet w ob li czu za gro #e nia #y -

cia. Sym pa tycz ni, za wsze po moc ni

i u%miech ni$ ci bo ha te ro wie, ja kich wpro -

„Bo bi czek” we d#ug sztu ki Ha no cha Le vi na przy ku# uwa g$ wi dzów

Ko lej ny wiel ki suk ces przy niós# ze spo #o wi spek takl „Ko", ko bie ta i ka na rek”
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Wspo mnie nie

z an trak tów

Po
raz pierw szy zo sta !em do star-

czo ny do te atru w wie ku 3 lat.

Spod ro dzin ne go do mu przy ul. Ko cha-

now skie go 2 do od le g!e go o tro ch" po-

nad 100 me trów #l$ skie go Te atru Lal-

ki i Ak to ra „Ate neum” przy ul. Ja na 10

za je cha !em au tem. Te atr mia! wte dy na-

zw" krót sz$ i – cho% na dal znaj du je si"
w tym sa mym miej scu – mie &ci! si"
przy ul. 15 grud nia (to da ta zjed no cze-

nia PPR i PPS w jed n$ par ti" – PZPR).

Sa mo cho dem, któ ry mnie za wióz!
do ku kie! ko we go te atrzy ku, by! wóz

trans mi syj ny Ra dia Ka to wi ce mar ki ro-

bur, znacz nie wi"k szy od dzi siej szych

„do staw cza ków”. Mój oj ciec Alek san-

der pra co wa! w ka to wic kiej roz g!o &ni,

zaj mo wa! si" tam m.in. te atral ny mi

re cen zja mi, a po nie wa' nie by !o wów-

czas ma gne to fo nów prze no &nych,

do na gra nia trzy mi nu to we go frag men-

tu przed sta wie nia po trzeb ne go do

d(wi" ko we go zi lu stro wa nia tek stu wy-

sy !a no ta ki wca le nie ma !y we hi ku!.
Tech ni cy roz wi ja li ka ble !$ cz$ ce au to

ze sce n$, spraw dza li mi kro fo ny i na gry-

wa li na ta &mach ma gne tycz nych rze ko-

mo ka wa !ek pre mie ry. W rze czy wi sto-

&ci ta ope ra cja od by wa !a si" przed al bo

po przed sta wie niu. Nie pa mi" tam, co

za sztu k" wte dy gra no, kto by! au to rem,

by !o to jed nak dla mnie ogrom ne prze-

'y cie. Po spek ta klu dy rek tor Je rzy Zit-

zman zaj rza! do ra dio we go po jaz du

i usi !o wa! wy py ta% mnie o wra 'e nia, ale

nie wie le si" do wie dzia!, tak bar dzo

by !em oszo !o mio ny.

W kil ka lat pó( niej oj ciec za cz$!
mnie za bie ra% do „do ro s!ych” te atrów.

Dzi" ki te mu dok tor Co fa lik, u któ re go

zda wa !em eg za min wst"p ny do li ceum,

ze tkn$! si" z czter na sto lat kiem – wy bry-

kiem na tu ry. Ch!o pak zro zu mia! 
co& z Kor dia na i nie móg! tyl ko po j$%,
jak pa nicz, co si" za strze li!, wdra pu je

si" na Mont Blanc, roz ma wia z pa pie-

'em itd.

Gru pa

P
re mie ro wa pu blicz no&% – to by li

sa mi zna jo mi. Jed nak po ja kim&
cza sie spo strze g!em, 'e pod czas an-

trak tów zbie ra si" cz" sto gru pa (prak-

tycz nie – grup ka) w sta !ym sk!a dzie. To

by li za wo do wi re cen zen ci, te atral ne

wy rocz nie, pre mie ro wy „try bu na!”.

Two rzy !y go trzy pa nie – Ma ria Po dol-

ska, Ire na S!a wi) ska i Re na ta Zwo( nia-

ko wa oraz Bo le s!aw Su rów ka i mój oj-

ciec. To nie by !y ja kie& sfor ma li zo wa ne

spo tka nia, po pro stu ci, któ rzy na pi &mie,

b$d( w ete rze b" d$ os$ dza% da ny spek-

takl, chcie li wy mie ni% uwa gi, po dzie li%
si" na go r$ co od czu cia mi, zwró ci% uwa-

g" na ja ki& szcze gó!. Prze by wa !em

„przy oj cu”, wi"c i „przy gru pie”, s!u-

cha !em roz mów i uczy !em si". Dla cze-

go in sce ni za cja jest do bra? Cze mu ta ki

a ta ki ak tor ro l" po !o 'y!? Czy re 'y ser

zro bi! au to ro wi krzyw d"? Ja kie dro-

bia zgi ma j$ istot ny wp!yw na oce n" ca-

!o &ci?

Nie by! to 'a den sys te ma tycz ny wy-

k!ad. Wy star czy !o, 'e Bo le s!aw Su rów-

ka wy po wie dzia! ja k$& z!o &li w$ i bar dzo

dow cip n$ uwa g". On by! w tym to wa-

rzy stwie mo im ido lem, ze wzgl" du

na b!y sko tli we po czu cie hu mo ru w!a &nie.

Za nim po zna li &my si" oso bi &cie z wiel-

kim en tu zja zmem czy ta !em je go fe lie to-

ny, pod pi sy wa ne pseu do ni mem „nie ja-

ki X”. By !em cho wa ny w kul cie

Mic kie wi cza, wi"c z ra do &ci$ prze czy-

ta !em ni by -li te rac k$ ana li z" opo wie &ci

wiesz cza o Al man zo rze. „Ju' w gru zach

le '$ Mau rów po sa dy” – to zna czy, 'e
przed sta wi cie le te go lu du stra ci li eta ty…

itd. itp. W cza sie tych an trak to wych

„sym po zjo nów” Su rów ka by! bar dzo

kry tycz ny, ale i dow cip ny. Pa ni Ma ria

Po dol ska w!a &ci wie po dzie la !a je go opi-

nie, ale for mu !o wa !a je de li kat niej, nie

si" ga !a po sa ty rycz ne ostrza. A Re na ta

Zwo( nia ko wa by !a – tak mo' na to okre-

&li% – re wi zjo nist k$. Jej prze wrot ny

umys! fe lie to nist ki pod su wa! jej po my-

s!y na to, co tak na praw d" au tor mia!
na my &li, cho% te go nie na pi sa!. Za sta-

na wia !a si", czy czar ny cha rak ter jest rze-

czy wi &cie ta ki z!y, a bo ha ter – bo ha ter-

ski. Z prze ko ry po tra fi !a bro ni%
kiep skie go ak tor stwa do ra bia j$c do po-

ra' ki teo ri" o no wej kon cep cji ro li itd.

To by !o bar dzo za baw ne, ale jed no cze -

&nie ja ko& tam po ucza j$ ce. Mój oj ciec

by! re cen zen tem rze tel nym i za sad ni-

czym, a je &li pre mie ra od by wa !a si"
w nie dzie l" – tak 'e ze stre so wa nym, bo

wie dzia!, 'e w no cy mu si na pi sa% tekst,

któ ry mu sia! by% nada ny w po nie dzia!-
ko wej Kro ni ce kul tu ral nej. Cie ka we, 'e
nie za pa mi" ta !em, co mó wi !a Ire na S!a-

wi) ska. Mo 'e nic?

We so !y au to bus

K
a to wic cy re cen zen ci w la tach sze&%-
dzie si$ tych i sie dem dzie si$ tych ob-

s!u gi wa li te atry z ca !e go wo je wódz-

twa. War to zwró ci% uwa g" na to, 'e
ów cze sne dzien ni ki, zi de olo gi zo wa ne

prze cie', mia !y swo je dzia !y kul tu ral ne

i za trud nia !y w nich kom pe tent nych

dzien ni ka rzy. Wy cho dzi !o w Ka to wi cach

pi smo spo !ecz no -kul tu ral ne Po gl! dy
(tam swo je re cen zje dru ko wa !a Zwo( nia-

ko wa), a w pro gra mie Ra dia Ka to wi ce

te' by !y sta !e ni sze dla dzia !u ar ty-

stycz ne go. Kul tu ra by !a w ko mu ni stycz-

nych me diach sta le obec na. A dzi&?
*za si" w oku kr" ci…

Re cen zen ci mie li wte dy pre sti' (i eta-

ty), cie szy li si" tak 'e przy wi le ja mi. Je-

&li np. w Cz" sto cho wie mia !a si" od by%
pre mie ra, by !o pew ne, 'e na 2 go dzi ny

przed spek ta klem, w Ka to wi cach przy ul.

Te atral nej na sza now nych kry ty ków

b" dzie cze ka! te atral ny au to bus, któ ry za-

wie zie ich na miej sce, a po przed sta wie-

niu od wie zie do do mu. Po jazd za bie ra!
jed nak nie tyl ko re cen zen tów. Do wy pra-

Aleksander Widera

Zd
j"

ci
a:

 z 
ar

ch
iw

um
 G

TL

BOG DAN WI DE RA



39

wy do !" cza li in ni lu dzie ze #ro do wi ska.

Ak to rzy, któ rzy aku rat u sie bie nie gra-

li, pla sty cy (cz$ stym pa sa %e rem by!
prof. Jan Dut kie wicz, któ ry zaj mo wa! si$
rów nie% sce no gra fi" oraz #wiet ny sce no-

graf Wie s!aw Lan ge), li te ra ci (Alek san-

der Baum gard ten, Jó zef Po ni tyc ki),

dzien ni ka rze, mu zy cy, na wet urz$d ni cy

„od kul tu ry”, któ rzy wte dy jesz cze

do te atru ucz$sz cza li.

Te atral ne au to bu sy (pry wat ne au ta

by !y rzad ko #ci") kur so wa !y na tra sach

Ka to wi ce – Biel sko -Bia !a – Za brze – So -

sno wiec i wspo mnia na ju% Cz$ sto cho wa.

Na d!u% szych dy stan sach by !y to ta kie

ka wiar nie ar ty stycz ne bez ka wy, w któ-

rych roz ma wia no nie tyl ko o te atrze, ale

te% sztu ce w ogó le, o li te ra tu rze, a cza-

sem – cho& do#& ostro% nie – o po li ty ce.

No i opo wia da no dow ci py, dzi$ ki cze-

mu by !o we so !o. W dro dze po wrot nej

mó wio no cza sem o pre mie rach przed

chwi l" zo ba czo nych, zw!asz cza je #li
bu dzi !y ja kie# emo cje.

Cze go za bro ni! kry ty ko wi le karz

T e atry, jak wi da&, by !y w tam tych cza-

sach opie ku' cze. Ale nie tyl ko do-

wo zi !y i od wo zi !y re cen zen tów. W prze-

rwie wy bra nych go #ci za pra sza no

na dy rek tor skie po ko je. Dzi# po wer ni-

sa %u, spek ta klu, od czy cie, czy kon cer-

cie nie mal nor m" jest ja ki# bo ga ty po-

cz$ stu nek. Tro ch$ mnie to de ner wu je, bo

wy gl" da na to, %e cz!o wiek dzi siej szy nie

jest w sta nie prze %y& ja kie go# wy da rze-

nia kul tu ral ne go bez na st$ pu j" ce go za-

raz po tem ca te rin gu. (yk n" !e#, bied ny

cz!e cze, tro ch$ „kul tu ry”, to mo %esz

za dar mo zje#& #le dzia, ka wa !ek szyn ki,

czy pasz te tu, al bo na wet prze k" si& co#
na cie p!o, bo# si$ prze cie% na m$ czy!.
W tam tych cza sach w dy rek tor skim ga-

bi ne cie cze ka! w an trak cie na re cen zen-

tów pe! ny kie li szek ko nia ku. My #l$, %e
by !o to ra czej bran dy al bo wi niak. S" dz$
te%, %e ten oby czaj ja ko# tam wpro wa-

dzi! Bo le s!aw Su rów ka, któ ry cz$ sto po-

wta rza!:
– Le karz za bro ni! mi su ro wo pi cia al-

ko ho lu, z wy j"t kiem ko nia ku, za któ ry

nie p!a c$.
Ten an trakt, za spra w" pa nów dy rek-

to rów, by wa! cza sem d!u% szy ni% nor mal-

nie, bo prze cie% mi !o si$ wy mie nia !o plo-

tecz ki, aneg do ty i no wi ny.

Kra ina !a god no "ci

W la tach sie dem dzie si" tych oj ciec

prze szed! na eme ry tu r$, a ja odzie -

dzi czy !em po nim ra dio w" ob s!u g$ te at-

rów z re gio nu. Tak sta !em si$ pe! no praw-

nym cz!on kiem gru py kry ty ków. Wte dy

te% spo tka! mnie ogrom ny za szczyt – pan

Bo le s!aw Su rów ka prze pi! ze mn" bru-

der szaft. To by !o dla mnie trud ne. Si wo-

w!o sy, star szy pan, b$ d" cy dla mnie au-

to ry te tem, ta kim „gu ru” (a jesz cze wte dy

nie wie dzia !em, %e by! dzien ni ka rzem

w Po lo nii Kor fan te go, nie zna !em te% je -

nie %y cio we pod po wia da !o kry ty kom,

%e le piej o kul tu rze mó wi& „pia nis si-

mo”, wte dy nie dra% ni si$ ch$t nych

do zbu do wa nia nam wszyst kim szcz$-
#li we go #wia ta.

Kon ny po mnik re gen ta

P ew ne go ra zu na si przy ja cie le -ak to -

rzy z Te atru Za g!$ bia w So snow cu

za pro si li nas do sie bie, na sztu k$, któ-

rej nie b$ dzie. S!a wo mir Mro %ek pi sa!
bar dzo szcze gó !o we di da ska lia. Drzwi

z pra wej, okno na wprost, stó! tu, so fa

tam. W So snow cu wy sta wio no je go

Po li cj!. I pa ni Te re sa Tar go' ska, sce no-

graf ka wy bit na, ab so lut nie roz wa li !a
kon cep cj$ au to ra. On na pi sa!, %e w po-

miesz cze niach (miesz ka nie sier %an ta -

-pro wo ka to ra, ko men da po li cji) ma wi-

sie& por tret wu ja -re gen ta z in fan tem).

Ona na #rod ku sce ny usta wi !a ogrom ny

po mnik kon ny. Ru ma ka do sia da! re gent,

któ ry w wy ci" gni$ tej d!o ni dzier %y!
ma le' kie go in fan ta. Z jed nej stro ny

co ko !u znaj do wa !o si$ miesz kan ko po-

li cjan ta, z dru giej – klit ka b$ d" ca ko mi-

sa ria tem. Okna tych wn$trz wy cho dzi-

!y oczy wi #cie na po mnik. Ta sce no gra fia

naj le piej po ka zu je pa' stwo, w któ rym

od by wa si$ ak cja. A Mro %ek opo wia da

o tra gicz nym kry zy sie po li cji po li tycz-

nej, co wy ni ka z fak tu, %e spo !e cze' stwo

opi sy wa ne go kra ju sta !o si$ „be stial sko

lo jal ne” wo bec w!a dzy. Nie ste ty, sztu-

k$ wy sta wio no tu% przed wy bo ra mi.

W do dat ku pu blicz no#& za cz$ !a kla ska&
w „nie od po wied nich” miej scach. Zdj$-
to rzecz po za le d wie kil ku przed sta wie-

niach. Nie by !o pre mie ry ofi cjal nej,

nie by !o pra so wej. Przy ta czam t$ hi sto-

ri$, bo nikt z bo ha te rów mo ich wspo m-

nie' jej nie opi sa!. Gdzie móg! by j" opu -

bli ko wa&?
Wspo mi nam gru p$ ka to wic kich kry-

ty ków te atral nych z wiel kim sen ty men-

tem. To by li lu dzie wy kszta! ce ni, m" drzy,

wra% li wi i bar dzo oczy ta ni. Po obej rze-

niu ja kie go# przed sta wie nia na tych-

miast przy po mi na li so bie wcze #niej sze

re ali za cje, zna li wy bit nych twór ców te -

atral nych, dra ma tur gów, w #wie cie te atru

czu li si$ „u sie bie”. S!y szy si$ ubo le wa-

nie, %e po ak to rze te atral nym nie zo sta-

je nic, %e je go sztu ka jest ulot na. My #l$,
%e po dob nie prze pa da dzie !o re cen zen-

tów. Chcia !em, %e by ten ma te ria! cho&
tro ch$ przy po mnia! kry ty ków, któ rych

pra ca prze mi ja !a wraz z ga ze t" co dzien-

n", au dy cj" ra dio w".
!

go au to bio gra fii By "o, mi n! "o) do pusz-

cza mnie, wte dy smar ka cza, do ta kiej

kon fi den cji. Nie umia !em si$ zdo by&
na „ty ka nie”, wresz cie mnie ofuk n"!, %e
dla mnie jest Bo lek i ty le.

Su rów ka po tra fi! z!o #li wie sko men-

to wa& spek takl, ale te je go kry tycz ne

uwa gi rzad ko po ja wia !y si$ w dru ku.

Po wie dzia!, %e co# jest kiep skie, na to-

miast w re cen zji mo% na by !o prze czy-

ta&: „Cza ru j" ca Pa ni Iks by !a prze ko ny-

wa j" ca w ro li – daj my na to – Ofe lii”

a „Pan Igrek da! pe! no krwi st" po-

sta& – daj my na to – Otel la”. Czy ta j"c
te tek sty my #la !em, %e po zo sta! w po-

ety ce przed wo jen nej kry ty ki te atral nej.

Te raz za sta na wiam si$, czy nie pi sa! tak,

bo go to po pro stu ba wi !o, czy cza sem

#wia do mie nie two rzy! re cen zyj nych pa -

sti szów. 

Re na ta Zwo) nia ko wa sta ra !a si$ zna-

le)&, zw!asz cza w sztu kach wspó! cze -

snych „co#”. Cza sem jej wy wód by!
moc no za gma twa ny. Rzad ko kie dy pa -

stwi !a si$ nad dra ma tem, re %y se ri",
gr" ak to rów. Po dob nie Ma ria Po dol ska

i Ire na S!a wi' ska. To ja by !em ten

„m!o dy, gniew ny”, po tra fi" cy „zje-

cha&” bez li to #ci mar ne mo im zda-

niem przed sta wie nie. Kie dy dzi# za sta-

na wiam si$, z cze go bra !a si$ ta

!a god no#& kry ty ki pra so wej, nie po tra-

fi$ roz strzy gn"&, czy wy ni ka !o to z fak-

tu, %e lu dzie te atru by li z so b" wte dy za-

przy ja) nie ni (a przy ja cio !om nie ro bi si$
przy kro #ci), czy te% pi sz" cy nie chcie-

li, aby do w!a dzy do cie ra !a in for ma cja,

%e pa' stwo we pie ni" dze wy rzu co no

w b!o to. A mo %e po pro stu do #wiad cze-

Boles"aw Surówka

Kie dy dzi" za sta na wiam si#, z cze go bra !a si# ta !a god no"$ kry ty ki
pra so wej, nie po tra fi# roz strzy gn%$, czy wy ni ka !o to z fak tu, &e lu dzie
te atru by li z so b% wte dy za przy ja' nie ni (a przy ja cio !om nie ro bi si# przy-
kro "ci), czy te& pi sz% cy nie chcie li, aby do w!a dzy do cie ra !a in for ma-
cja, &e pa( stwo we pie ni% dze wy rzu co no w b!o to. A mo &e po pro stu do-
"wiad cze nie &y cio we pod po wia da !o kry ty kom, &e le piej o kul tu rze
mó wi$ „pia nis si mo”, wte dy nie dra& ni si# ch#t nych do zbu do wa nia nam
wszyst kim szcz# "li we go "wia ta.
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Bo ze spó! An ny Szo stak to nie tyl ko

ar ty stycz ny fe no men – to rów nie"
fir ma, któ rej two rze niu i roz wi ja niu po -

#wi$ ci !a sze fo wa nie tyl ko za wo do we, ale

i oso bi ste "y cie. Fir ma po cz$ #ci ro dzin -

na – nie by !o by bo wiem „Ca me ra ty” – gru -

py, któ ra d!u go bo ry ka !a si$ ze zmien no -

#ci% sk!a du, co jest w za sa dzie gwa ran cj%
bra ku suk ce su – gdy by nie jej dwie pod -

po ry: ob da rzo na #wiet nym so pra nem sio -

stra sze fo wej Mag da le na i jej m%" Adam

Myr czek – rów nie #wiet ny bas.

Przed „Ca me ra t%” by! Stu denc ki Ze spó!
Mu zy ki Daw nej „Ma dry ga li #ci”, któ ry An -

na Szo stak za !o "y !a w 1978 ro ku, jesz cze ja -

ko stu dent ka Wy dzia !u Wy cho wa nia Mu -

zycz ne go Fi lii U& w Cie szy nie (dzi# Wy dzia!
Ar ty stycz ny U&). Mia !a 21 lat, ze ro fun du -

szy, nie wiel kie opar cie w uczel ni i mnó stwo

za pa !u, któ rym po tra fi !a za ra zi' swo ich ko -

le gów. Pra co wa no w spar ta( skich wa run -

kach – pró by od by wa !y si$ prze wa" nie

w do mu dy ry gent ki w Cze cho wi cach -Dzie -

dzi cach. Cze cho wi ce i po bli skie #l% skie

mia sta by !y miej sca mi pierw szych kon cer -

tów „Ma dry ga li stów”. Zgod nie z na zw%,
#pie wa no g!ów nie mu zy k$ daw n%. Po kil ku

la tach wy trwa !ej pra cy przy szed! pierw szy

po wa" ny suk ces – w ro ku 1984 „Ma dry ga -

li #ci” otrzy ma li pre sti "o w% na gro d$ – Br% -
zo w% Lut ni$ – na do rocz nym Mi$ dzy na ro -

do wym Fe sti wa lu Chó rów „Le gni ca Can tat”,

naj bar dziej li cz% cej si$ chó ral nej im pre zie

w Pol sce. Po tej da cie ze spó! za cz%! si$ roz -

wi ja' w b!y ska wicz nym tem pie. Po sze rzo -

no re per tu ar, na wi% za no kon tak ty z in sty tu -

cja mi mu zycz ny mi, a przede wszyst kim

z kom po zy to ra mi. Oka za !o si$ bo wiem, "e
cze cho wic cy #pie wa cy po tra fi% #pie wa'
mu zy k$ wspó! cze sn%, ta k%, któ rej trze ba si$
d!u go uczy', po nie wa" s% #wiet nie wy -

kszta! ce ni tech nicz nie – na ty le, by móc #pie -

wa' za rów no w gru pie, jak i so lo, co w mu -

zy ce awan gar do wej jest wa run kiem si ne qua

non, a w prak ty ce „za wa la tych” pol skich chó -

rów utrzy my wa nych przez fil har mo nie nie -

mo" li we do osi% gni$ cia. An na Szo stak wy -

kry !a i spraw nie za go spo da ro wa !a t$ lu k$,
prze kszta! ca j%c „Ma dry ga li stów” w ze spó!
ka me ral ny o pro fe sjo nal nym po zio mie wy -

kszta! ce nia w dzie dzi nie kszta! ce nia s!u chu

(tak si$ dzi# na zy wa przed miot zwa ny nie -

gdy# sol fe "em). By !o to mo" li we dzi$ ki an -

ga "o wa niu pro fe sjo nal nie wy kszta! co nych

wo ka li stów, stu den tów i ab sol wen tów uczel -

ni mu zycz nych.

Zmia na pro fi lu re per tu aro we go na awan -

gar do wy zo sta !a przy pie cz$ to wa na zmia n%
na zwy na Chór Ka me ral ny „Ca me ra ta Si le -

sia”. Na st% pi !o to w 1990 ro ku. Ze spó!, li cz% -
cy 16 cz!on ków, zwi% za! si$ zTo wa rzy stwem

Mu zycz nym za !o "o nym wów czas przez

An drze ja Krza now skie go (kom po zy to ra po -

cho dz% ce go rów nie" z Cze cho wic -Dzie -

dzic). Nie ste ty, An drzej Krza now ski zmar!
w pa) dzier ni ku 1990 ro ku i „Ca me ra ta” zo -

sta !a znów „na lo dzie”. Ale tyl ko pod wzgl$ -
dem or ga ni za cyj nym, bo je go ka rie ra za cz$ -
!a si$ spek ta ku lar nie roz wi ja'. &pie wa cy

re gu lar nie bra li udzia! w pol skich fe sti wa lach

chó ral nych, za cz$ li te" wy je" d"a' za gra ni -

c$: doAu strii, Fran cji, Nie miec, W!och, zdo -

by wa j%c aplauz pu blicz no #ci i uzna nie kry -

ty ki. Po ja wi li si$ w pol skim ra diu i te le wi zji,

a w ro ku 1993 na gra li pierw sz% p!y t$,
na któ rej zna la z!y si$, po za utwo ra mi Pa le -

stri ny, Ver die go i Mi ko !a ja Zie le( skie go,

pierw sze #wia to we na gra nia Mis sa bre vis Ro -

ma na Pa le stra i Pie !ni do Ma ryi Pan nyAn -

drze ja Pa nuf ni ka – dwóch kom po zy to rów od -

kry wa nych wów czas na no wo po la tach

przy mu so wej nie obec no #ci w PRL. Tu"
po suk ce sie tej p!y ty przy sz!a pre sti "o wa na -

gro da zdo by ta w ka te go rii pro fe sjo nal nych

chó rów na fe sti wa lu we w!o skiej Go ri zii oraz

Artystyczny
fenomen

25 lat „Cameraty Silesii”

!wier" wie ko we dzie je #wia to wej

kla sy ze spo $u, ja kim jest „Ca me ra ta

Si le sia” to au tor skie dzie $o An ny

Szo stak -Myr czek. Od za $o %y ciel ki

i sze fo wej „Ca me ra ty” mo% na si&
uczy", jak zro bi" ka rie r&, dys po nu -

j'c mu zycz nym ta len tem, do bry mi

ch& cia mi oraz ce cha mi oso bo wo #ci,

któ re ch&t nie po strze ga my ja ko ty po -

wo #l' skie: pra co wi to #ci', so lid no -

#ci', twar dym cho dze niem po zie mi. 

„Camerata Silesia”… „niech nam "yj# i !piewaj#” – jak g$osi pierwszy wers utworu-dedykacji, któr# napisa$ „kameratczykom” Henryk Miko$aj Górecki. 

MAGDALENA DZIADEK
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de biut na „War szaw skiej Je sie ni”, i to od ra -
zu z ca !ym kon cer tem pie "ni. Od by! si# on
w war szaw skim ko "cie le ewan ge lic ko -re for -
mo wa nym. Po za „przy dzie lo ny mi” przez or -
ga ni za to rów fe sti wa lu kom po zy cja mi nie -
miec kich twór ców awan gar do wych Hel mu ta
Za pfa, Geo r ga Kat ze ra i Lo tha ra Vo igtlände -
ra „ka me rat czy cy” wy ko na li pie "ni Wi tol da
Sza lon ka, An drze ja Krza now skie go i Zbi -
gnie wa Pen her skie go. Od tej po ry ci$ gle po -
ja wia li si# na war szaw skim fe sti wa lu, uczest -
ni cz$c m. in. w wy ko na niach kan tat We ber na
(1995), Trzech po ema tów do s!ów Hen ri Mi -

chaux Lu to s!aw skie go (1996), czy Sym fo nii

Lu cia no Be rio (1999). W tych la tach mo% -
na by !o s!u cha& „Ca me ra ty” tak %e na in nych
pol skich fe sti wa lach, ta kich jak Gau de Ma -

ter w Cz# sto cho wie, Wra ti sla via Can tans, Fe -
sti wal im. Lu dwi ka van Beetho ve na w War -
sza wie, czy or ga ni zo wa ny przez NO SPR
Fe sti wal Pra wy ko na' – Pol ska Mu zy ka
Naj now sza w Ka to wi cach. Z NO SPR -em jest
„Ca me ra ta” szcze gól nie bli sko za przy ja( nio -
na. Gru pa bra !a udzia! w wie lu spek ta ku lar -
nych przed si# wzi# ciach Na ro do wej Or kie -
stry, po cz$w szy od s!yn ne go ma ra to nu
wy ko na' mu zy ki Hen ry ka Mi ko !a ja Gó rec -
kie go, któ ry mia! miej sce w 2003 ro ku
z oka zji 70. uro dzin kom po zy to ra, a za ko' -
czyw szy (tym cza sem) na Fe sti wa lu otwar -
cia no wej sie dzi by NO SPR, któ ry od pra wio -
no w pa( dzier ni ku ze sz!e go ro ku. „Ca me ra ta”
by !a te% za pro szo na do udzia !u w in au gu ra -
cji Eu ro pej skie go Cen trum Mu zy ki Krzysz -
to fa Pen de rec kie go w Lu s!a wi cach (2013).

Nie spo sób omó wi& wszyst kich pro gra -
mów, któ re zre ali zo wa !a „Ca me -

ra ta” od ko' ca lat 90. do dzi". Po prze sta' -
my za tem na wy li cze niu naj wa% niej szych
na gra' p!y to wych. Na ich pod sta wie mo% -
na do"& "ci "le ro ze zna& si# w ró% no rod nych
za in te re so wa niach re per tu aro wych „Ca me -
ra ty”, któ ra by naj mniej nie ogra ni czy !a si#
do spe cja li za cji w mu zycz nej awan gar dzie,
a wr#cz prze ciw nie, z cza sem co raz od wa% -
niej si# ga !a po mu zy k# re pre zen tu j$ c$ naj -
ró% niej sze nur ty i ga tun ki, z wy j$t kiem mu -
zy ki lu do wej. Po de biu tanc kim kr$% ku
z 1993 ro ku uka za !y si# ne gro spi ri tu als

(1994) oraz pol skie ko l# dy w opra co wa niu
Krzysz to fa Ba cu lew skie go (1995). Na st#p -

nie wy sz!a wa% na p!y ta z wy bo rem of fer to -
riów i ko mu nii Mi ko !a ja Zie le' skie go, któ -
ra uzy ska !a no mi na cje do na gród fo no gra -
ficz nych „Fry de ryk 1996” oraz „P!y ta
Ro ku 1996” mie si#cz ni ka „Stu dio”. Rok pó( -
niej ze spó! zre ali zo wa! en tu zja stycz nie przy -
j# te przez znaw ców na gra nie Mis sa pul cher -

ri ma Bar t!o mie ja P# kie la. Au tor ska p!y ta
Paw !a Szy ma' skie go, za wie ra j$ ca je go Lux

Aeter na w wy ko na niu „Ca me ra ty Si le sii”
otrzy ma !a ty tu! „P!y ty Ro ku 1997” mie si#cz -
ni ka „Stu dio” oraz „Fry de ry ka 1997” w ka -
te go rii mu zy ka wspó! cze sna. Dru gie go
w tym sa mym ro ku Fry de ry ka przy zna no
dwóm cy klom Pie "ni kur piow skich Ka ro la
Szy ma now skie go w wy ko na niu „Ca me ra -
ty” oraz Ol gi Pa siecz nik i Joz se fa Örme -
ny’ego. Do naj wa% niej szych do ko na' fo no -
gra ficz nych ze spo !u z po cz$t ku obec ne go
stu le cia na le %y tak %e mo no gra ficz na p!y ta Mi -

se re re, za wie ra j$ ca daw ne i wspó! cze sne
utwo ry skom po no wa ne do tek stu ty tu !o we -
go psal mu (2000), a tak %e p!y ta z udzia !em
Em my Kirk by z utwo ra mi Hen ry’ego Pur -

cel la, Ja na Se ba stia na Ba cha i Grze go rza Ger -
wa ze go Gor czyc kie go (no mi no wa na do na -
gro dy fo no gra ficz nej „Fry de ryk 2001”).
W ro ku 2003 zo sta !a wy da na p!y ta Ca me -

ra ta Si le sia sings Cho pin.

W oma wia nym cza sie ze spó! prze -
szed! me ta mor fo z# or ga ni za cyj -

n$ – uzy ska! pa tro nat Urz# du Mia sta Ka -
to wi ce, sta j$c si# ofi cjal nym Ze spo !em
Mia sta Ka to wi ce. Cz!on ko wie uzy ska li
sta !e za trud nie nie i sie dzi b# – po cz$t ko -
wo by !y to po miesz cze nia Pa !a cu )lu bów
przy alei Ro( dzie' skie go, na st#p nie od -
re stau ro wa ny Pa !ac Gold ste inów przy pla -
cu Wol no "ci, gdzie „Ca me ra ta” urz# du je
do dzi" – dys po nu j$c sa l$ kon cer to w$, pro -
fe sjo nal nym biu rem i in ny mi udo god nie -
nia mi. Mia r$ uzna nia, ja kim w!a dze mia -
sta da rz$ swój ze spó!, by !o przy zna nie mu
w 2003 ro ku Na gro dy Pre zy den ta Ka to -
wic w dzie dzi nie kul tu ry.

Obec nie „Ca me ra ta” da je co rocz nie wie -
le kon cer tów w Pol sce i po za gra ni ca mi kra -
ju, w o"rod kach o naj wy% szym pre sti %u ar -
ty stycz nym, ta kich, jak Ge wan dhaus
w Lip sku, Par co del la Mu si ca w Rzy mie, Pa -
la is de Be aux Arts oraz Le Théâtre Roy al de
la Mon na ie w Bruk se li, Con cert ge bo uw
w Am ster da mie, Gran Te atro La Fe ni ce
w We ne cji, Mei Lan fang The atre w Pe ki nie.
Dwu krot nie – w 2008 i 2009 ro ku wzi#!a
udzia! w Som mer fe st spie le w Bre genz,
gdzie pod ba tu t$ m.in. Car lo Riz zie go i Lo -
tha ra Ko eni ga "pie wa !a w przed sta wie -
niach ora to rium So lo mon Ha en dla oraz
oper To sca Puc ci nie go, Aida Ver die go oraz
Ka rol V K*ene ka i Król Ro ger Szy ma now -
skie go. Mi mo %e ze spó! na dal "pie wa prak -
tycz nie ka% dy ro dzaj mu zy ki (nie stro ni$c
na wet od tej bar dziej po pu lar nej – "pie wa -
no i wy da no na p!y cie kon tro wer syj n$ mu -

zy k# Zbi gnie wa Pre is sne ra), je go wi zy tów -
ka mi po zo sta !y, jak po przed nio mu zy ka naj -
now sza i daw na. W pierw szej dzie dzi nie
„Ca me ra ta” wy ro bi !a so bie z la ta mi sta no -
wi sko me ce na sa mu zy ki pol skiej. Na wi$ za -
!a bli skie kon tak ty z pol ski mi kom po zy to -
ra mi, ta ki mi jak Krzysz tof Pen de rec ki,
Woj ciech Ki lar, Hen ryk Mi ko !aj Gó rec ki,
Wi told Sza lo nek, Bo gu s!aw Scha ef fer, Zyg -
munt Krau ze, Pa we! Szy ma' ski, Krzysz tof
Knit tel, Krzysz tof Ba cu lew ski, Jo an na
Wnuk -Na za ro wa, Ry szard Ga bry", Alek san -
der Ga bry", Sta ni s!aw Kru po wicz, Aga ta Zu -
bel. W wie lu wy pad kach ze spó! in spi ro wa!
po wsta nie no wych utwo rów. Na szcze gól -
n$ uwa g# za s!u gu je owoc na pra ca „Ca me -
ra ty” z Krzysz to fem Pen de rec kim. Gru pa
wie lo krot nie uczest ni czy !a w pre zen ta cjach
Pa sji #u ka szo wej, Pol skie go Re qu iem i Sied -

miu Bram Je ro zo li my pod dy rek cj$ sa me -
go kom po zy to ra (m.in. w Münster, Kra ko -
wie i Ham bur gu), a w 2006 ro ku
uczest ni czy !a w wy ko na niu je go Can ti cum

Can ti co rum na „War szaw skiej Je sie ni”.

D ru gi wy ró% nia j$ cy si# w$ tek obec ne go
re per tu aru to, jak wspo mnia !am, mu -

zy ka daw na. Tu „Ca me ra ta” w!$ czy !a si#
w naj bar dziej dzi" roz po wszech nio ny nurt
wy ko na' na wi$ zu j$ cych do hi sto rycz ne go
brzmie nia i sty li sty ki mu zy ki re ne san su i ba -
ro ku, wy ko nu j$c jej dzie !a z to wa rzy sze -
niem ko pii daw nych in stru men tów – tu na -
le %$ kon cer ty zre ali zo wa ne z udzia !em
s!yn nych "pie wa czek Em my Kirk by i Bar -
ba ry Schlick, a tak %e pre zen ta cje z udzia -
!em ze spo !ów z!o %o nych z wy bit nych mu -
zy ków pol skich i za gra nicz nych, m.in.
II Tem po i Con cer to Po lac co, Ar te dei Su -
ona to ri, Ac ca de mia dell’Ar ca dia. Na naj -
now szych p!y tach „Ca me ra ta” utrwa li !a
utwo ry od na le zio ne w ar chi wach klasz tor -
nych na Ja snej Gó rze i w Go sty niu, au tor -
stwa Alek san dra W!a dy s!a wa Lesz czy' skie -
go, Jó ze fa Ze idle ra i Marc -An to nia
In ge gne rie go. P!y ta z ty mi ostat ni mi, no sz$ -
ca ty tu! Ciem ne jutrz nie (Ja sno gór ska Mu -
zy ka Daw na vol. 54), zo sta !a w 2013 ro ku
no mi no wa na do na gro dy Fry de ryk.

Mo% na by jesz cze d!u go wy li cza& osi$ gni# -
cia „Ca me ra ty”. Na ko niec chcia !a bym
wspo mnie& o tych, któ re ma j$ cha rak ter nie
tak spek ta ku lar ny, a wy j$t ko wo do brze s!u -
%$ po trze bom Pa ni Mu zy ki. To na gra nia ma -
!o zna nych oper, któ re dzi# ki te mu przy wra -
ca ne s$ do%y cia mu zycz ne go (za re je stro wa no
na p!y tach ope ry Che ru bi nie go i Spo hra),
a przede wszyst kim nie ustan na go to wo"&
do s!u %e nia ta len tem, umie j#t no "cia mi i pra -
c$ in nym mu zy kom. Przy nie "cie nu ty, a my
to za "pie wa my – ta ki jest zna ny w "ro do wi -
sku prze kaz ze spo !u. Za tem – „niech nam %y -
j$ i "pie wa j$” – jak g!o si pierw szy wers utwo -
ru -de dy ka cji, któ r$ na pi sa! „ka me rat czy kom”
Hen ryk Mi ko !aj Gó rec ki.

!
An na Szo stak -Myr czek, za !o $y ciel ka i dy ry -

gent ka „Ca me ra ty”. 
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Na szcze gól n! uwa g" za s#u gu je owoc na pra ca „Ca me ra ty” z Krzysz to -

fem Pen de rec kim. Gru pa wie lo krot nie uczest ni czy #a w pre zen ta cjach Pa -
sji !u ka szo wej, Pol skie go Re qu iem i Sied miu Bram Je ro zo li my pod dy -

rek cj! sa me go kom po zy to ra (m.in. w Münster, Kra ko wie i Ham bur gu),

a w 2006 ro ku uczest ni czy #a w wy ko na niu je go Can ti cum Can ti co rum
na „War szaw skiej Je sie ni”.

Dru gi wy ró$ nia j! cy si" w! tek obec ne go re per tu aru to, jak wspo mnia -

#am, mu zy ka daw na. 
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Bo ha ter po wie !ci, Izy dor, prze ko na ny, "e pad# ofia r$ sprzy si% "e nia urz% dów (w rze -
czy wi sto !ci pad# je dy nie ofia r$ m%t nych prze pi sów i ba #a ga nu), prze szed# do kontr na -
tar cia i po rzu ci# dom, "e by wy ru szy& na kru cja t% prze ciw ko in sty tu cjom. Przy !wie ca
mu szla chet ny cel obro ny in nych cie mi% "o nych pe ten tów. Ju" pierw sze go dnia zdo #a#
si% wy ka za&, do!& sku tecz nie wspo ma ga j$c wdo wy, któ rych m% "o wie ma j$ de cy zj$ ma -
gi stra tu zo sta& prze nie sie ni ze swo ich gro bów w in ne miej sce cmen ta rza. Noc sp% dzi#
w miej skiej noc le gow ni.

Roz dzia! XXIII

Ry cerz urz" dów

N a za jutrz zbu dzi !y Izy do ra od g!o sy gwa! tow nej sprzecz ki, któ ra ry ch!o prze ro dzi !a
si" w zbio ro w# bi ja ty k". Co naj mniej sze $ciu bez dom nych ok!a da !o si" wza jem nie

w po bli %u wie sza ka. Z na tu ry nie zbyt krzep cy, nie czy ni li so bie wi"k szej krzyw dy.
Po chwi li k!ót nia znów po wró ci !a na p!asz czy zn" wer bal n#. Przed mio tem spo ru, jak
zo rien to wa! si" Izy dor, by !y ja kie$ „cia& ki”. M"% czy' ni, mio ta j#c prze kle( stwa, za rzu -
ca li so bie na wza jem kra dzie% owych cia& ków, przy czym ak tu al ne pre ten sje mie sza !y
si" z za daw nio ny mi: „Tam %em je mia!! Ja te% tam! No i gdzie s# te raz? Sk#d mam wie -
dzie&? Z!o dziej je ste$! To ty z!o dziej! A co, kie! ba s" te% %e$ mi dup n#!! Ja to bie du -
p!em!? Ze skle pu dup ni" ta by !a, a ty j# ra zem ze mn# %ar !e$! Obaj %e $cie %ar li!” – ta kie
i in ne jesz cze spraw ki wy p!y wa !y te raz na $wia t!o dzien ne, a% Izy dor uzna!, %e po ra
wkro czy&. Spr" %y $cie ze sko czy! z pry czy i pod szed! do grup ki m"% czyzn, któ rzy umil -
kli, !y pi#c na nie go bo ja' li wie.

– Moi pa no wie – prze mó wi!. – Nu %y mnie wasz pro stac ki spór, któ ry z pew no $ci# !a -
two mo% na za %e gna&, ucie ka j#c si" do spraw dzo ne go in stru men tu re wi zji oso bi stej. Kto
jest po szko do wa nym? 

Bez dom ni mil cze li po nu ro. Po szko do wa nych by !o trzech, po nie wa% jed nak „cia& ki”
ozna cza !y w ich %ar go nie ukra dzio ne pie ni# dze, nie kwa pi li si" do te go, by roz wi# za&
spór pod dyk tan do Izy do ra.

– Hy, hy, a ja wiem, kto za bra! cia& ki – ode zwa! si" na gle m!o dy pó! g!ó wek, któ re mu
w no cy na chwi l" wci $ni" to port fel.

– Kto?
– Ten gru by, co ju% go ni ma – od po wie dzia! g!up tak, wska zu j#c pu st# pry cz".
– Taa, to pew nie on – po twier dzi! bez z"b ny dzia dek le %# cy na gó rze. – Jak %em go zo -

ba czy!, to %em za raz po my $la!, %e to glep to man.
Po mstu j#c i z!o rze cz#c na „glep to ma na”, m"% czy' ni si" ro ze szli. Izy dor wy ra zi! im

wspó! czu cie z po wo du po nie sio nych strat i obie ca!, %e je $li tyl ko na tra fi na z!o dzie ja,
zmu si go do zwro tu ukra dzio nej kwo ty. 

– Ile zgi n" !o? – spy ta! dla po rz#d ku. Bez dom ni spoj rze li po so bie i wzru szy li ra -
mio na mi. – A wi"c dwie $cie – po sta no wi! Izy dor i za pi sa! su m" w bru lio nie. Na st"p -
nie w!o %y! p!aszcz i %y cz#c wszyst kim uda ne go dnia, opu $ci! sa l". Od $wie %yw szy si"
po bie% nie w umy wal ni, zda! szma cia ny r"cz nik, po %e gna! za spa ne go bro da cza i wy -
szed!.
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Dzie! za po wia da" si# pi#k nie. Pierw sze kwia ty za kwi ta "y
na klom bach, a pta ki od pra wia "y ha "a $li we wio sen ne ry tu a"y. Izy -

dor by" pe "en opty mi zmu. Po nie wa% do umó wio nej go dzi ny bra -

ko wa "o jesz cze kwa dran sa, przy sta n&" na skwer ku, %e by ch"o n&'
uro d# mia sta. G"# bo ko wdy cha j&c po wie trze, przy gl& da" si# prze -

chod niom. „Wszy scy ci ma lucz cy – mó wi" so bie – $pie sz& si#
do pra cy lub do urz# dów, mi ja j&c mnie obo j#t nie, i na wet przez

my$l im nie przej dzie, %e w mo jej oso bie zna le( li m#% ne go

obro! c#. Nim up"y nie do ba, nie je den spo $ród nich b# dzie s"a wi"
mnie pod nie bio sa”. Roz wa %a nia te jesz cze bar dziej utwier dzi "y
go w do brym sa mo po czu ciu. 

Po chwi li je go uwa g# przy ci& gn# "o nie po ko j& ce zja wi sko. Ja -

kie$ sto me trów da lej znaj do wa" si# pod ziem ny pa sa%, za s"o ni# -
ty du %& ta bli c& re kla mo w&. Izy dor, któ ry nie wi dzia" osób

wcho dz& cych do tu ne lu, lecz je dy nie frag men ty ich g"ów mi ga -

j& ce przez u"a mek se kun dy w szpa rze pod bil bor dem, ubz du ra"
so bie z ja kie go$ po wo du, %e te prze my ka j& ce ciem ne kszta" ty to

szczu ry. W ci& gu pa ru mi nut na li czy" ich kil ka dzie si&t. Zdzi wi "o
go, %e lu dzie nie wpa da j& w pa ni k#. Naj wy ra( niej przy wy kli

do wi do ku gry zo ni. „Ak cep ta cja pa to lo gii sta no wi fa tal ny symp -

tom spo "ecz nej bez wol no $ci” – po my $la". Wy j&" bru lion i za pi sa":
„Roz wi& za' kwe sti# za szczu rze nia”.

Za do wo lo ny, %e je go dzia "al no$' za ta cza co raz szer sze kr# gi,

po szed" do Urz# du Mia sta, gdzie cze ka "a ju% na nie go sta rusz ka

z pe ty cj&. W od ró% nie niu od Izy do ra by "a nie wy spa na. Przez ca -

"& noc zma ga "a si# z my $l&, czy jed nak nie za pro po no wa' mu

noc le gu. Wie czor ne stra chy wy da "y jej si# nie do rzecz ne, na to -

miast Izy dor, ogl& da ny w $wie tle dzien nym, ja wi" si# ja ko nie -

szko dli wy i za cny cz"o wiek, któ re mu bez obaw mo g"a by od st& pi'
po kój. W"a $ci wie nie cho dzi "o o po kój, tyl ko o ob szer n&, prze -

szklo n& al ko w#, prze si&k ni# t& nie usu wal nym odo rem ko cich si -

ków; z te go po wo du ni gdy nie zdo "a "a wy na j&' jej przez agen cj#.
Po ku sa do dat ku do skrom nej eme ry tu ry by "a ol brzy mia. Za dwie -

$cie pi#' dzie si&t z"o tych mie si#cz nie sta rusz ka ch#t nie przy j# "a -

by Izy do ra – mi "e go, kul tu ral ne go pa na, któ ry na do da tek oka za"
si# tak uczyn ny w spra wie gro bu.

Sta li ju% bo wiem obo je przed ob li czem na czel ni ka Wy dzia "u
Geo de zji, do ma ga j&c si# na tych mia sto we go anu lo wa nia de cy zji

o eks hu ma cji dzie si# ciu gro bów. Kie dy na czel nik us"y sza",
w czym rzecz, po zie le nia" na twa rzy i za cz&" wrzesz cze'. Sta -

rusz ka by "a szó st& czy siód m& wdo w& na ga bu j& c& go w tym prze -

kl# tym te ma cie, z któ rym nie mia" nic wspól ne go. 

Izy dor, spo koj nie prze cze kaw szy wy buch urz#d ni ka, da" mu

przy ja ciel sk& ra d#, %e by z na le %y t& god no $ci& i bez wy kr# tów sta -

wi" czo "a pro ble mo wi. Zro zu mie s"usz no$' ta kiej po sta wy, je $li
po zwo li roz snu' przed so b& kil ka re flek sji do ty cz& cych isto ty upra -

wia ne go prze ze! za wo du. To prze cie% oczy wi ste, %e geo de t& nie

zo sta je si# z przy pad ku, lecz dzi# ki po wo "a niu. Na czel nik za pew -

ne ju% ja ko ma "y ch"o piec czu" %yw sze bi cie ser ca na wi dok nie wy -

mie rzo nych pól i ugo rów. Po dob nie jak po eta id& cy za wo "a niem

mu zy rów nie% on mu sia" ws"u chi wa' si# w wy ra( ny g"os do bie ga -

j& cy z g"# bin je ste stwa, któ ry wzy wa" go do ob ra nia w"a $ci wej dro -

gi. Po la tach wy rze cze! i %mud nej na uki otrzy ma" dy plom. Czy

nie pa mi# ta ju%, jak kl# cz&c przed rek to rem, ca "o wa" teo do lit i wy -

po wia da" u$wi# co ne s"o wa geo de zyj nej przy si# gi? Gdzie% po dzia -

"y si# je go pi#k ne m"o dzie! cze ide a"y dzi siaj, kie dy ob j&w szy

wy so kie sta no wi sko w urz# dzie, swy mi nie wcze sny mi de cy zja mi

krzyw dzi nie win nych oby wa te li?

Na czel nik przy s"u chi wa" si# te mu z ro sn& cym zdu mie niem.

Wy wo "a ny do od po wie dzi, zdo "a" tyl ko wy mam ro ta', %e, jak ju%
t"u ma czy" wcze $niej wie lu oso bom, ani on, ani je go de par ta ment

nie po no si %ad nej od po wie dzial no $ci za de cy zj# wy da n& przez

Wy dzia" In fra struk tu ry.

– No có%, trze ba by "o mó wi' tak od ra zu – rzek" Izy dor, po czym

sk"o ni" si# i prze szed" ze sta rusz k& do wska za ne go wy dzia "u.

W chwi l# pó( niej dru gi ju% te go ran ka urz#d nik wy% sze go

szcze bla mu sia" wy s"u cha' kwie ci stej prze mo wy Izy do ra. Na -

czel nik Wy dzia "u In fra struk tu ry mia" moc no skwa szo n& mi -

n#. Na je go biur ku le %a "a ga ze ta opa trzo na wiel kim

na g"ów kiem: 

Urz!d Mia sta bez cze "ci gro by

Z a miesz czo ny po ni %ej ar ty ku" w wy j&t ko wo nie ko rzyst nym

$wie tle przed sta wia" dzia "a nia urz# du, cz# $cio wo uspra wie dli -

wia j&c rze czy wi ste go wi no waj c#, czy li kie row ni ka cmen ta rza. Na -

czel nik wo dzi" po s#p nym wzro kiem po ar ty ku le i pe ty cji.

Do $wiad cze nie pod po wia da "o mu, %e pro blem jest z ga tun ku nie -

roz wi& zy wal nych. Roz strzy gni# cie kwe stii w"a sno $cio wej mi# dzy

urz# dem i pod le g"& mu jed nost k& by "o pra wie nie mo% li we, po nie -

wa% grun ty cmen ta rza w rze czy wi sto $ci rów nie% na le %a "y do mia -

sta, sta no wi&c w"a sno$' wy dzie lo n& z nie wy odr#b nio ne go te re nu

pod dzier %a wio ne go cmen ta rzo wi przez urz&d. Na czel nik po czu", %e
na sa m& my$l o tych za wi "o $ciach ro bi mu si# nie do brze. W do dat -

ku sta "a przed nim za p"a ka na wdo wa oraz jej na mol ny ad wo kat,

ocze ku j& cy od po wie dzi na py ta nie, któ re go on na wet nie do s"y sza".
Mu sia" zby' tych dwo je ja k&$ obiet ni c&, opie przy' al bo na wet zwol -

ni' kie row ni ka cmen ta rza, a na st#p nie za dzwo ni' do Ko bry, któ r&
zna" z in nych oka zji, i po pro si' j&, %e by przy s"a "a tu swo je go pi -

sma ka ce lem zde men to wa nia lub wy re tu szo wa nia je go dzi siej szych

wy po cin.

– A za tem… – za cz&", za sta na wia j&c si#, co w"a $ci wie po wie -

dzie', a% ru ty no wa for mu" ka w je go umy $le wsko czy "a na swo -

je miej sce: – …nie za pusz cza j&c si# te raz w skom pli ko wa ne

szcze gó "y praw ne, przy rze kam pa! stwu, %e sta ran nie roz wa %y -

my pe ty cj# i usto sun ku je my si# do niej w mia r# mo% no $ci po zy -

tyw nie. Spra w& zaj m# si# oso bi $cie.

Isto t& tej for mu "y, wy pra co wa nej i do szli fo wa nej wy si" kiem

kil ku ge ne ra cji urz#d ni ków, by "o prze my co ne w $rod ku wy ra %e -

nie „w mia r# mo% no $ci”, któ re do pusz cza "o od rzu ce nie pe ty cji

pod ja kim kol wiek pre tek stem, na przy k"ad ze wzgl# dów for mal -

nych. Na czel nik ode tchn&" g"# bo ko: bo la "a go g"o wa i ma rzy"
o tym, %e by tam ci dwo je po szli ju% so bie w cho le r#. Tym cza sem

utra pio ny pa pu ga wci&% ster cza" na $rod ku ga bi ne tu i dla od mia -

ny bre dzi" co$ o szczu rach.

– A wi#c nie czy ta" pan dzie "a Er har da Ove ra tha pod ty tu "em

Wp!yw szczu rów na roz prze strze nie nie si" d#u my w Mo gun cji
w ro ku 1371? – spy ta" Izy dor. – Wiel ka szko da, po wi nien pan si#
z nim bez zw"ocz nie za po zna'. Jest to w pew nym sen sie pa! ski

obo wi& zek. Ksi&% ka z pew no $ci& znaj du je si# w miej skiej bi blio -

te ce. Au tor opi su je, jak pch"a szczu rza, w# dru j&c z cz"o wie ka

na cz"o wie ka, spo wo do wa "a zdzie si&t ko wa nie lud no $ci mia sta.

Co pan na to? 

– To zna czy na co. 

– Ma pan %o n# i dzie ci?

Na czel nik ma chi nal nie ski n&" g"o w&.
– I pan tu so bie tak spo koj nie sie dzi? – zdu mia" si# Izy -

dor. – Po dzi wiam pa! sk& zim n& krew. Mi mo to pro sz# mi przy -

rzec, %e jesz cze dzi siaj uru cho mi pan s"u% by de ra ty za cyj ne.

Naj le piej od ra zu.

– Oczy wi $cie – od par" na czel nik z re zy gna cj&, na st#p nie si# -
gn&" po s"u chaw k# i wy ko na" od po wied ni te le fon, w na dziei,

%e spe" nia j&c to %y cze nie, szyb ciej po zb# dzie si# na tr# -
tów. I fak tycz nie: Izy dor oraz sta rusz ka, po %e gnaw szy si#
uprzej mie, opu $ci li ga bi net. Na czel nik po pro si" se kre tar k#
o lód, któ ry przy "o %y" so bie do skro ni, a na st#p nie wzi&" s"u -

chaw k# i mie l&c w ustach prze kle! stwa, wy bra" nu mer za rz& -
du cmen ta rza.

W$ród pe ten tów oku pu j& cych ko ry ta rze i po cze kal ni# urz# du

pa no wa "o dzi$ spo re o%y wie nie.

– Któ ry to jest ten pan, co po ma ga za "a twia' spra wy? – py ta no.

– Te raz go nie ma, mu sia" pój$' do klient ki, ale obie ca", %e jesz -

cze dzi siaj wró ci.

– I na praw d# nie bie rze za po moc %ad ne go wy na gro dze nia?

– Ani gro si ka! Twier dzi, %e wy ko nu je swój mo ral ny obo -

wi& zek.

– Co$ po dob ne go. )e te% s& jesz cze ta cy lu dzie.

– Wszy scy po win ni $my si# za nie go mo dli'.
– To ja ki$ praw nik?

– Nie, to ad wo kat.

Pod oknem, oto czo ny wia nusz kiem s"u cha czy, sta" chu dy "aw -

nik. Po nie wa% wi dzia no, jak roz ma wia" wczo raj z Izy do rem, móg"
te raz po grza' si# nie co w bla sku je go s"a wy. Sta ra" si# wy ol brzy mi'
sto pie! ich za %y "o $ci, su ge ru j&c, ja ko by zna li si# z s& du.

Grup ka prze j# tych pa! ko men to wa "a spra w# pla no wa ne go

zbez czesz cze nia gro bów.

– Tak ob je cha" na czel ni ka, %e ten po je go wyj $ciu mu sia" przy -

k"a da' so bie lód – mó wi "a ko bie ci na, któ ra zdo "a "a rzu ci' okiem

do ga bi ne tu.

– Na czel nik za raz za dzwo ni" i na wrzesz cza" na kie row ni ka

cmen ta rza. A% przez drzwi by "o s"y cha'.
– Przy oka zji wy p"y n# "a in na, znacz nie grub sza afe ra.

– To zna czy?

– No, spra wa tych zni ka j& cych zw"ok.

– Gi n# li im nie bosz czy cy?
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– W!a "nie. A zno wu# w nie któ rych ba rach przy dep ta ku po ja -

wi !y si$ no we, ni by eg zo tycz ne po tra wy…

– O czym pa ni mó wi?!

– Ni cze go nie su ge ru j$. Ale we% my na przy k!ad kra ftsz mak.

Al bo chfla fik. Kto wcze "niej s!y sza! o czym" ta kim?

– Pa nien ko Prze naj "wi$t sza!

– Te raz wszyst ko si$ wy da !o i kie row nik wy le ci z hu kiem.

– Po wi nien pój"& sie dzie&.
– Do #y wo cie to za ma !o dla ta kie go!

Tym cza sem Izy dor sta! ze sta rusz k' na skwe rze przed urz$ -
dem, po raz pi' ty prze trz' sa j'c kie sze nie. W!a "nie do ga da li si$
w kwe stii wy naj mu al ko wy za dwie "cie pi$& dzie si't z!o tych

i mie li sfi na li zo wa& trans ak cj$, kie dy oka za !o si$, #e port fel Izy -

do ra jest pu sty. W sta rusz ce za raz od #y !a wczo raj sza po dejrz li -

wo"&. To praw da, #e pan Sp$ dziel ogrom nie jej po móg!. Dzi$ ki

nie mu eks hu ma cja praw do po dob nie zo sta nie wstrzy ma na.

Z dru giej jed nak stro ny czy mo# na wie rzy& w tak do sko na !'
bez in te re sow no"&? Te le wi zja co dzien nie in for mu je o zu pe! nie

no wych ro dza jach prze st$pstw. Nie trud no wy obra zi& so bie, #e
oszust mo #e po zy ska& za ufa nie ofia ry, od da j'c jej na po cz' tek

au ten tycz n' przy s!u g$. Za pew niw szy so bie wst$p do jej do mu,

wy bie ra ko rzyst ny mo ment, okra da j' ze wszyst kich kosz tow -

no "ci i zni ka. Có# za szczyt wy ra fi no wa nia! Cho cia# aku rat ma -

newr z rze ko mo zgu bio ny mi pie ni$dz mi nie by! zbyt

ory gi nal ny: wdo wa wi dzia !a ostat nio re por ta# o dwóch kan cia -

rzach, któ rzy nie za le# nie od sie bie sto so wa li t$ sztucz k$. Je den

zo sta! schwy ta ny, ale dru gi, znacz nie gro% niej szy, Olaf Sk... sen

(z ja kie go" po wo du w te le wi zji je go na zwi sko za wsze wy pi ki -

wa no), ob da rzo ny licz ny mi ta len ta mi Nor weg, wci'# prze by -

wa! na wol no "ci. By! ge nial nym po li glo t'. Po dob no na ucze nie

si$ no we go j$ zy ka ze s!u chu za bie ra !o mu pi$& ty go dni. Je "li
nie zdo !a! w tym cza sie opa no wa& da nej mo wy w ta kim stop niu,

#e miej sco wi bra li go za swo je go, ob ra #a! si$ na kraj i ni gdy

ju# tam nie wra ca!. Zda rzy !o mu si$ to zresz t' tyl ko raz, w Chi -

nach, gdzie zde ma sko wa no go ja ko cu dzo ziem ca wy !'cz nie ze

wzgl$ du na ko lor w!o sów. Sk... sen ce lo wo wy bie ra! pa( stwa,

w któ rych mó wi si$ trud nym j$ zy kiem. )a twe j$ zy ki zu pe! nie

go nie in te re so wa !y. „An giel ski? Nie miec ki? Któ# by ich nie

zna!? By le du re( mó wi dzi" po an giel sku i po nie miec -

ku” – o"wiad czy! w wy wia dzie, ja kie go udzie li! przez te le fon.

J$ zyk pol ski, ucho dz' cy w"ród ob co kra jow ców za wy j't ko wo

skom pli ko wa ny, móg! pod bech ta& je go am bi cj$. Prze bie g!y
Nor weg, ma j'c dar zjed ny wa nia so bie sym pa tii, za przy ja% nia!
si$ z lud% mi, a na st$p nie „od kryw szy”, #e zo sta! okra dzio ny,

po #y cza! od nich pie ni' dze i zni ka! na za wsze. In ter pol oraz po -

li cje kil ku na stu kra jów dys po no wa !y sze "cio ma bar dzo ró# ny -

mi ry so pi sa mi oszu sta. Czy jej dzi siej szy do bro czy( ca nie

pa su je przy naj mniej do jed ne go z nich? 

Po #e gnaw szy si$ ze star sz' pa ni', Izy dor wst' pi! do ban ku,

gdzie po bra! pie ni' dze. Wo la! nie u#y wa& kar ty ban ko ma to wej,

mu sia! wi$c od sta& swo je w ko lej ce. Oka za !o si$, #e ma na kon cie

sto sie dem na "cie z!o tych. Wie dz'c, #e stan ten nie zmie ni si$
przed ko( cem mie si' ca, kie dy wp!y nie szczu p!a pen syj ka od mat -

ki, po sta no wi! na d!u #ej za in sta lo wa& si$ w noc le gow ni. Nie prze -

j'! si$ tym wca le, bo nie dba! o wy go dy. Przy oka zji po szu ka

swo ich pie ni$ dzy: mo #e wpa d!y mu pod !ó# ko, a mo #e ja ki" uczci -

wy zna laz ca z!o #y! je w por tier ni? By le tyl ko nie sta !y si$ !u pem

ta jem ni cze go „glep to ma na”, któ ry okrad! te# in nych bez dom nych.

Do tar! w!a "nie przed urz'd, kie dy po now nie za gad n'! go ko czu -

j' cy tam d!u go w!o sy m$# czy zna. Tym ra zem Izy dor przy sta n'!, #e -

by zo rien to wa& si$, kto to ta ki. M$# czy zna przed sta wi! si$ ja ko je den

z naj wy bit niej szych, je "li nie naj wy bit niej szy po eta w mie "cie. Nie -

ste ty, po nie wa# na le #y do tak zwa nych ar ty stów nie wy god nych, w!a -

dze na ka# dym kro ku zwal cza j' je go twór czo"&. Przy k!a dy

prze "la do wa( móg! by mno #y& w nie sko( czo no"&, dla te go po da tyl -

ko pierw szy z brze gu. Oto wy my "li! zu pe! nie no w', nie po wta rzal -

n' for m$ dys try bu cji swo ich wier szy. Po wie la je kom pu te ro wo

na ma le( kich kar tecz kach i przy kle ja do roz pi$ tych mi$ dzy la tar -

nia mi lub ko lum na mi kil ku me tro wych pa sków ta "my kle j' cej. Prze -

chod nie mo g' zry wa& so bie te kar tecz ki, p!a c'c mu sym bo licz n'
kwo t$ pi$& dzie si$ ciu gro szy za sztu k$. Oczy wi "cie Urz'd Mia sta

(po eta z prze k' sem u#y wa! nie co ana chro nicz ne go okre "le nia „ma -

gi strat”) na tych miast ob !o #y! je go dzia !al no"& za ka zem bez wzgl$d -

nie eg ze kwo wa nym przez stra# miej sk'. Ja ko po wód po da no brak

re gu la cji po dat ko wej dla tej for my sprze da #y. Jest to, rzecz ja sna,

tyl ko pre tekst. W rze czy wi sto "ci lo kal ne ka cy ki l$ ka j' si$ za war -

tych w je go utwo rach tre "ci wy wro to wych, i s!usz nie, bo po eta bez -

li to "nie ch!osz cze sze rz' ce si$ ku mo ter stwo, ko rup cj$ i ba !a gan.

– Chcia! bym pa nu za pre zen to wa& szcze gól nie uda ny wiersz,

któ ry na pi sa !em wczo raj – po wie dzia!, pod ty ka j'c Izy do ro wi kar -

tecz k$. – To oda. Za war !em w niej ri po st$ na spo ty ka j' ce mnie

szy ka ny.

Prze chod nie trak to wa li po et$ jak wa ria ta, lecz Izy dor nie zwyk!
sto so wa& tej ka te go rii przy oce nie in nych lu dzi, a po nie wa# in te -

re so wa !y go pro ble my ka# de go z nich, prze j'! si$ nie do l' twór -

cy, któ ry ewi dent nie na le #a! do licz ne go gro na ofiar, i ch$t nie

za p!a ci! mu pi$& dzie si't gro szy za kar tecz k$. Prze mie rza j'c hol

urz$ du, od czy ta! na st$ pu j' ce stro fy:

!a ma nie opor nych to roz ryw ka ty ra na,
Co bru tal nych zbi rów za trud nia na eta cie.
Lecz nie my"l, #e "mier tel nie wy krwa wi mnie ra na,
Któ r$ mi za da %e", z%o wiesz czy ma gi stra cie.

Cho& chwi lo wo bro cz', po d(wi gn' si' na prze dzie,
By s%o wa nie "mier tel ne prze ku& w grom ki pa pier.
A si %a ich wnet do zgu by ci' przy wie dzie,
Sku tecz niej ni# uczy ni% by to srebr ny ra pier.

Za sta na wia j'c si$, co to zna czy, #e po eta „po d%wi gnie si$
na prze dzie”, Izy dor do tar! do pierw sze go pi$ tra. Zgro ma dze ni tam

pe ten ci po wi ta li go ma !' owa cj' na sto j' co. Te raz do pie ro po czu!,
jak ra do sne mo #e by& brze mi$ mi sji pod j$ tej w s!u# bie ludz ko "ci.

Za raz opad! go t!um osób, z któ rych ka# da za cz$ !a przed sta wia&
mu swo j' spra w$. Pod szed! te# chu dy !aw nik, zresz t' tyl ko po to,

#e by wy mie ni& z nim kor dial ny u"cisk d!o ni. Ci, któ rzy sta li da lej,

na wet nie pró bo wa li do pcha& si$ do Izy do ra. Star sze pa nie po wta -

rza !y moc no ju# prze two rzo n' wer sj$ opo wie "ci o je go in ter wen -

cji na cmen ta rzu. M!o da mat ka unio s!a w gó r$ dziec ko, #e by le piej

wi dzia !o bo ha te ra. Tym cza sem Izy dor, nie zdol ny ogar n'& nad mia -

ru spraw, ja ki mi go na gle za rzu co no, do szed! do wnio sku, #e przy -

da! by mu si$ ga bi net al bo co naj mniej za im pro wi zo wa ne biu ro,

w któ rym móg! by przyj mo wa& zg!o sze nia.

Le d wie wy ra zi! ta k' su ge sti$, lu dzie przy st' pi li do dzia !a nia.

Wy su n$ li sto j' cy pod oknem stó!, z któ re go uprz't n$ li czy ste for -

mu la rze i du #' do ni c$ z fi ku sem, zna la z!o si$ te# krze s!o. Ju#
po chwi li Izy dor sie dzia! na nim i za pi sy wa! w bru lio nie ko lej ne

za wi !e przy pad ki. Pe ten ci, wy ka zu j'c rzad k' jed no my"l no"&
i dys cy pli n$, usta wi li si$ w d!u gim ogon ku. Zresz t' ko lej ka szyb -

ko po su wa !a si$ do przo du, bo Izy dor no to wa! tyl ko na zwi ska

osób i krót kie opi sy spraw. Przy na zwi skach umiesz cza! nu mer -

ki, we d!ug któ rych za mie rza! po tem wy wo !y wa& od po wied nie

oso by. Wszy scy chwa li li tem po i or ga ni za cj$ je go pra cy, prze -

bie ga j' cej, jak zgod nie twier dzo no, o wie le spraw niej ni# zwy k!a
pra ca urz$ du. No wi pe ten ci, któ rzy wcho dzi li na pi$ tro, bez py -

ta nia sta wa li w ko lej ce, #e by do sta& nu me rek. Wie lu z nich wca -

le nie wie dzia !o, #e Izy dor nie jest tu za trud nio ny. Po da wa li swo je

da ne, od bie ra li kwit i sia da li na !a wie, cze ka j'c a# na dej dzie ich

ko lej. Ze braw szy dwa dzie "cia pi$& zg!o sze(, Izy dor prze pro si!
tych, któ rzy nie za !a pa li si$ do re je stru i obie ca! wci' gn'& ich

przy naj bli# szej oka zji. Na st$p nie wy wo !a! pierw sze na zwi sko

z li sty. Pe tent wsta!, Izy dor zaj rza! do bru lio nu i rzek!:
– To b$ dzie De par ta ment Dróg i Ko mu ni ka cji. Chod% my.

Ka zus oka za! si$ dzie cin nie pro sty, a pe tent z pew no "ci' po ra -

dzi! by so bie bez ni czy jej po mo cy, nie mniej jed nak wdzi$cz ny

by! „rzecz ni ko wi” za rzut kie i elo kwent ne po "red nic two.

W ci' gu na st$p nych go dzin Izy dor ob s!u #y! w ten sam spo sób

kil ka na "cie osób. Re ak cje urz$d ni ków na je go obec no"& by !y po -

dob ne: wszy scy krzy wi li si$ z nie ch$ ci', #a den nie dzi wi! si$ ani

nie pro te sto wa!. Pe ten ci ogra ni cza li si$ do zwi$ z!e go wy !usz cze -

nia spra wy, po czym szyb ko od da wa li ini cja ty w$ znacz nie bar -

dziej ener gicz ne mu Izy do ro wi. On bra! na sie bie ca !'
nie przy jem n' stro n$ wi zy ty w urz$ dzie, od pie ra j'c wy ta cza ne

za rzu ty i "mia !o wy ty ka j'c urz$d ni kom ich za nie dba nia lub nie -

kom pe ten cj$. Wszyst ko prze bie ga !o p!yn nie, a oso ba rzecz ni ka

do sko na le wpa so wa !a si$ w bez w!ad ny tryb urz$ do wa nia „z!o -

wiesz cze go ma gi stra tu”.

!

Ma rek Szal sza (ur. 1967 w Za brzu), pi sarz i t!u macz. Dzie ci( stwo

sp$ dzi! w Ka to wi cach i Gda( sku, miesz ka! w Wied niu, obec nie w So -

po cie. Pu bli ko wa! opo wia da nia w cza so pi smach i an to lo giach. Schy -
%ek sza tran gu to je go pierw sza po wie"&, na gro dzo na w Kon kur sie Li -

te rac kim Mia sta Gda( ska im. Bo le s!a wa Fa ca, któ ra uka za !a si$
w pa% dzier ni ku 2015 ro ku na k!a dem Wy daw nic twa w Po dwór ku.
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Katowice 
za Górnika (cz. I)

O so ba, pierw sza w po nad stu ty -
si!cz nym mie "cie, na gle, z dnia

na dzie# zna la z$a si! po za na wia sem
%y cia pu blicz ne go. By$ me na d%e rem
kom pe tent nym i sku tecz nym – fa -
chow cem du %ej kla sy. Nie by$ de -
frau dan tem, nie wy wo $a$ skan da lu,
nie mia$ na wet wro gów. By$ tak do sko -
na le bez stron ny i nie za le% ny, %e gdy ju%
od szed$, nikt nie za uwa %y$ je go bra ku.
By$ ide al nym przy k$a dem po wie "cio -
we go an ty bo ha te ra. U ni ko go nie
wzbu dzi$ przy wi& za nia. Mia$ szcze gól -
n& ce ch!, "wia do mie i sta ran nie pie l! -
gno wa n& – wy ró% nia$ si! su mien no "ci&.
Da$ s$o wo, %e ja ko oj ciec mia sta, b! -
dzie de cy do wa$ bez stron nie i te mu
przy rze cze niu po zo sta$ wier ny do ostat -
nich dni. Kie ro wa$ si! do brem wszyst -
kich oby wa te li. Jed nak ani Niem cy, ani
Po la cy nie uwa %a li go za swe go. 

Uro dzi$ si! w pol skiej ro dzi nie ale
my "la$ po nie miec ku. Wy da wa $o si!, %e
w zan ta go ni zo wa nej na ro do wo "cio wo
wspól no cie, cz$o wiek te go po kro ju

b! dzie naj bar dziej od po wied nim au to -
ry te tem, pa tro nem i me ce na sem, bu du -
j& cym mo sty s$u %& ce po jed na niu. 

Al fons Gór nik, stu dent kil ku uni wer -
sy te tów a po tem dy plo mo wa ny spe cja -
li sta w za kre sie po li ty ki spo $ecz nej,
dok tor re rum po li ti ca rum Wy% szej
Szko $y Tech nicz nej w Ber li nie – Char -
lot ten bur gu, po 8 la tach nie na gan ne go
wy ko ny wa nia obo wi&z ków s$u% bo -
wych zo sta$ po trak to wa ny jak eks po -
nat god ny mu ze al nych ma ga zy nów
do któ rych nikt nie za gl& da. 

Wio sna 1919
Na no wej dro dze !y cia

Po raz pierw szy to mia sto zo ba -
czy$ z wia duk tu nad Jo han nes -

stras se (obec nie "w. Ja na). Z za cie ka -
wie niem ogl& da$ wy nio s$& bry $! ho te lu
Deut sches Haus, a po prze ciw nej stro -
nie, przy uli cy dzi" zwa nej Dwor co w&,
ho te lik „Frie drich shof”. Je cha$ do My -

150 lat Katowic

Ka to wi ce, na ro! na ka mie ni ca przy pla cu Miar ki i Wi ta Stwo sza, oko "o 1920.

HENRYK SZCZEPA!SKI

s$o wic, aby za pi sa' si! do gim na -
zjum, w któ rym pó( niej zda$ ma tu r!.
Na pe ro nie obej rza$ $ad nie za pro jek to -
wa ne, %e liw ne ko lum ny wspie ra j& ce za -
da sze nie. Ka to wi ce zna$ wte dy z okien
po ci& gu. Zro bi $y na nim wra %e nie.
Czy po my "la$, %e b! dzie ich pre zy den -
tem? Mia$ wte dy 15 wio sen. 

Za miesz ka$ tu taj 18 lat pó( niej.
Prze nie sio ny s$u% bo wo z Za brza, gdzie
by$ syn dy kiem, w kwiet niu 1919. ob -
j&$ po sa d! rad cy w ka to wic kim ra tu szu. 

By$ sza ty nem o du %ych oczach, do -
bro tli wie spo gl& da j& cych spod krza cza -
stych brwi. No si$ krót ko przy strzy %o -
ny w& sik i do gó ry za cze sa ne w$o sy. 

10 ma ja 1919., gdy ju% za kwi t$y bia -
$e bzy, sta n&$ na "lub nym ko bier cu
obok 22-let niej Dol no "l& zacz ki, El% bie -
ty z do mu Lu dwig, cór ki k$odz kie go ju -
bi le ra. W rok pó( niej przy szed$ na "wiat
ich syn Ru dolf uro dzo ny jesz cze w Gli -
wi cach, gdzie mie li po przed nie lo -
kum. Wy na j! li apar ta ment w ka to -
wic kiej ka mie ni cy przy Dürer stras se 1
(obec nie Wi ta Stwo sza). Ich s& sia da mi
by li m.in. prof. Fe liks Bo che# ski, pre -
zes s& du ape la cyj ne go, dr Jó zef Resz -
ka, pol ski ad wo kat i dr Ernst Ti cho mer
nie miec ki no ta riusz. 

Tu taj wy cho wy wa$ si! pier wo rod ny
dwoj ga m$o dych, ko cha j& cych si! ka -
to wi czan, po la tach ab sol went miej sco -
we go gim na zjum. W tym do mu z wi -
do kiem na Blücher platz pó( niej
na zwa ny pla cem Ka ro la Miar ki, Ru di
i je go ma ma, ro do wi ta Niem ka, uczy li
si! pol skiej mo wy i mo dli li w ka to lic -
kiej fa rze "w. Pio tra i Paw $a. W na ro% -
nej, eks klu zyw nej czyn szów ce Al fons
miesz ka$ do ostat nich dni %y cia. 

Pod za rz" dem ro bot ni ków 
i !o# nie rzy

W io sn& 1919 po czyt ne „G$o sy
z nad Od ry” cy to wa $y przy k$a -

dy po tocz nej pol sz czy zny da j& cej si!
za s$y sze' na uli cach mia sta: „W Ka to -
wi cach mam do bry ansz lus, ale mu sz!
do tri bwa gen umsz taj go wa'. Ho fen tlich
mój cug nie b! dzie mia$ fersz pe tung.
Na le %a $o to ro zu mie' ja ko: „W Ka to -
wi cach mam do bre po $& cze nie, ale
mu sz! prze sia da' do wo zu mo to ro we -
go. Spo dzie wam si!, i% mój po ci&g si!
nie spó( ni.” Wte dy dla "l& skich Po la -
ków i "l& skich Niem ców ten j! zyk by$
zro zu mia $y. Po tra fi li si! nim do ga da'
w wie lu spra wach ale by $y jesz cze in -
ne do ma ga j& ce si! po za par la men tar -
nych roz strzy gni!'. 

Od dnia ka pi tu la cji II rze szy przez
Ka to wi ce, prze ta cza $a si! fa la nie -
miec kiej re wo lu cji li sto pa do wej. Wy -
bu cha $y straj ki, na uli cach de mon -
stro wa li zbun to wa ni oby wa te le,
w mie "cie pa no wa $y za miesz ki. W hu -
tach, ko pal niach i fa bry kach za wi& zy -
wa $y si! lo kal ne o"rod ki sa mo rz& do we.

Gdy od cho dzi# na eme ry tu r$, mia# za le d wie 42 la ta. Nikt nie pro si#
aby po wró ci# na pre zy denc ki fo tel, nikt nie chcia# ko rzy sta% z je go wiel -
kiej wie dzy i bo ga te go do &wiad cze nia. 



46

W!a dza wy my ka !a si" z r#k ma gi stra -
tu, woj ska i po li cji. Nad bur mistrz Ale -
xan der Po hl mann pe! ni# cy obo wi#z ki
jed ne go z li de rów do pie ro co utwo rzo -
nej Deut sche De mo kra ti sche Par tei
cz" $ciej by wa! w Ber li nie ni% w ka to -
wic kim ra tu szu. Prak tycz nie, ju% od po -
nad ro ku za st" po wa! go Ed mund Leu,
któ ry wcze $niej prze j#! obo wi#z ki wi -
ce bur mi strza Pau la Neu ge bau era, po -
le g!e go na woj nie. 

Od stycz nia 1919. za rz#d nad mia -
stem znaj do wa! si" w r" kach ka to wic -
kiej Ra dy Ro bot ni czej i &o! nier skiej
zdo mi no wa nej przez so cjal de mo kra tów.
Mi mo wie le obie cu j# ce go szyl du,
wbrew de kla ro wa nym ide a!om, przez
po nad 10 mie si" cy, a% do roz wi# za nia
w li sto pa dzie 1919., wspie ra !a re ak cyj -
ne par tie po li tycz ne, od twa rza !a sta re
struk tu ry ad mi ni stra cyj ne a ja ko na ro -
do we go wro ga nu mer 1 wska zy wa !a
Po la ków i ko mu ni stów „Spar ta ku sa”.
Pod sztan da ra mi wal ki z pol sko bol sze -
wic k# in wa zj#, zwie ra !a sze re gi he imat -
streu erów – wier nych oj czy' nie pa trio -
tów. Na jej cze le sta n#! Ot to Hörsing,
z za wo du ko wal, by !y pru ski feld fe bel
i li der Sol da ten ra tu w ka to wic kim gar -
ni zo nie Re ich sweh ry, nie ba wem za za -
s!u gi dla oj czy zny awan so wa ny na sta -
no wi sko Ko mi sa rza Rze szy i Prus dla
Gór ne go i Dol ne go (l# ska. Og!o si! stan
ob l" %e nia. Je go za st"p c# by! A. Po hl -
mann, pierw szym do rad c# Ot to Ulitz,
po la ko %er ca, in spek tor miej sco wej Si -
cher he it spo li zei – SI PO. (ci $le wspó! -
dzia !a li z ka to wic kim ko men dan tem po -
li cji, a za ra zem Lan dra tem Got frie dem
Schwen dym. De cy zje po dej mo wa li
wspól nie z do wódz twem ka to wic kie -
go gar ni zo nu Re ich sweh ry, naj licz -
niej sze go w ca !ym okr" gu prze my s!o -
wym. Na po do r" dziu mie li nie miec kie
od dzia !y ochot ni cze wspo mnia ne go
SI PO oraz Grenz schutz. Do Ka to wic
zwo !y wa li kon fe ren cje ko or dy na cyj ne
nie miec kich par tii, w!adz i or ga ni za cji
pa ra mi li tar nych. Ca !e Niem cy sta wa -
!y w obro nie Gór ne go (l# ska i je go
prze my s!o we go cen trum. 

S! siad i wspó" pra cow nik

W tam tych go r# cych dniach wio -
sny 1919. dr Al fons Gór nik,

po raz pierw szy wszed! do ga bi ne tu
bur mi strza Ed mun da Leua, któ ry wi -
ta j#c no we go pra cow ni ka u$miech n#!
si" i po wie dzia!:

– Mi !o mi, je ste $my s# sia da mi, pan
miesz ka w tej na ro% nej ka mie ni cy
Schwe ri na i We is sen ber ga przy Dürer -
stras se a ja o dwie bra my da lej
pod „pi#t k#”. 
&a den z nich nie przy pusz cza!, %e

w nie ca !e 3 la ta pó' niej Gór nik zo sta -
nie zwierzch ni kiem Leua.

Usie dli w wy god nych fo te lach. Bur -
mistrz scha rak te ry zo wa! obo wi#z ki

swe go no we go pra cow ni ka za trud -
nia ne go na sta no wi sku rad cy miej skie -
go, na któ rym on wcze $niej sam prze -
pra co wa! pra wie 10 lat. Przed sta wi!
sy tu acj" w mie $cie, a po tem za po zna!
z ko le ga mi zza ma gi strac kich biu rek.
Prze gl# da j#c je go %y cio rys zwró ci!
uwa g", %e po cho dzi z pol skiej ro dzi ny,
jest ka to li kiem i cz!on kiem Ost mar kve -
re ine. Uniós! lek ko brwi, ale na tych -
miast ukry! zdzi wie nie. Wspo mnia! tyl -
ko, %e wzo ro wi Niem cy z tej
or ga ni za cji, wy so ko ce nio nej przez
pa) stwo, sku pia j# si" wo kó! prof.
Hof f man na, dy rek to ra ka to wic kie go
gim na zjum, %e jej prze wod ni cz# cym
jest me ce nas Hu go Sachs, zi"* Ri char -
da Holt ze go, a wspie ra j# go in spek tor
szkol ny Rze zni czek i na uczy ciel
Knötel. Za strzeg!, %e nie jest pe wien
czy jesz cze po zo sta j# w mie $cie, bo
w oba wie przed Po la ka mi za mie rza li
si" ewa ku owa*. 

Dr Gór nik nie za uwa %y! zdzi wie nia
swe go prze !o %o ne go. Cie szy! si"
z awan su i za miesz ka nia w mie $cie
ucho dz# cym za o$ro dek prze my s!u
i cy wi li za cji. S!u% bo we for mal no $ci
chcia! mie* jak naj szyb ciej za so b#.
Za kil ka ty go dni ma! %e) skim w" z!em
mia! si" po !# czy* ze swo j# uko cha n#
El le. Za nim wy je cha! na $lub ne ce re -
mo nie do K!odz ka, wi dzia! jesz cze jak
z oka zji 1. i 3. ma ja, na ka to wic kim
Ryn ku, za okna mi je go ga bi ne tu de -
mon stro wa li Po la cy. Z or kie stra mi
i sztan da ra mi na uli ce wy le g!o ty si# -
ce osób, w$ród nich miesz ka) cy osad
pod miej skich i oko licz nych wsi. Ich
trans pa ren ty g!o si !y, %e chc# aby (l#sk
po wró ci! do Pol ski.

By! m!o dym pru skim urz"d ni kiem
z re ko men da cja mi. My $la! i czu!
po nie miec ku. Otwie ra !y si" przed nim
per spek ty wy ka rie ry. Roz pie ra !a go ra -

do$* i ch"* %y cia. Nie przy pusz cza!, %e
ju% za rok zo sta nie ofi cjal nym pe! no -
moc ni kiem tej barw nej i roz $pie wa nej
gro ma dy. 

Wio sna 1920
Deus ex ma chi na

G ór ni ka re ko men do wa! Kor fan ty.
Nie wia do mo dla cze go ob da rzy!

go wy j#t ko wym za ufa niem i dla cze go
po wie rzy! mu stra te gicz nie wa% ne sta -
no wi sko. Po la tach, by !y po wsta) czy
dyk ta tor, tak to wy ja $nia!:

„Ko mi sja Mi" dzy so jusz ni cza po -
sta no wi !a, %e przy ka% dym bur mi -
strzu, pre zy den cie mia sta sa mo dziel -
ne go, wy dzie lo ne go z po wia tu, mia!
by* do rad ca, kon tro ler – Po lak; ja ko
wa ru nek sta wia no, %e mu sia! to by*
Gór no $l# zak. Wo bec bra ku in te li -
gen cji ro dzi mej na Gór nym (l# sku
na po ty ka !em na nie zmier ne trud no $ci,
gdy cho dzi !o o ob sa dze nie tych sta -
no wisk. Pa mi" tam jak dzi$, gdy cho -
dzi !o o ob sa dze nie ta kie go do rad cy -
-kon tro le ra w mie $cie Ka to wi cach, to
ab so lut nie nie mia !em ni ko go. Zwró -
ci !em si" do (l# za ka, dr. Gór ni ka,
obec ne go pre zy den ta mia sta, %o na te -
go z Niem k#, w do mu mó wi# ce go
po nie miec ku i na le %# ce go do Ost mar -
kve re in i za py ta !em, czy chcia! by sta -
n#* po stro nie pol skiej i ob j#* urz#d
te go do rad cy: mo g" Pa na za pew ni*,
do da !em, %e Ka to wi ce bez w#t pie nia
przy pad n# Pol sce, %e Pan ma wszel -
kie da ne zo sta nia bur mi strzem. Na to
otrzy ma !em od po wied' od pa na Gór -
ni ka: pro sz" mi da* 24 go dzi ny do na -
my s!u. On by! p!at nym !aw ni kiem,
urz"d ni kiem ma gi stra tu. Na za jutrz
wró ci! do mnie i o$wiad czy!: przyj -
mu j".”

Fa! szy wie brzmi fra zes o „bra ku
in te li gen cji ro dzi mej” – do dzi$, bez -
re flek syj nie po wta rza ny za pru sk#
pro pa gan d# tam tych lat. Po wszech nie
wia do mo, %e rdzen ni (l# za cy ju%
od schy! ku XIX wie ku mie li swo ich
ksi" %y, le ka rzy, ad wo ka tów, urz"d ni -
ków, prze my s!ow ców, dzien ni ka -
rzy – dy plo man tów wy% szych uczel ni
lub ab sol wen tów gim na zjum. To by!
ofi cer ski kor pus mi lio na pol skich (l# -
za ków, któ ry swo j# zna cz# c# obec no$*
za ma ni fe sto wa! w la tach 1918-1921.
Do$* wy mie ni* dr. Ada ma Ko cu ra, ks.
dr. Jó ze fa Gaw li n" (pó' niej bi sku pa
i ge ne ra !a) czy kpt. Ka ro la Grze si -
ka – tak jak Gór nik po cho dz# cych
z Ku' ni Ra ci bor skiej. W cza sie po -
wsta) pe! ni li funk cje do wód ców, kie -
ro wa li s!u% ba mi po wsta) czy mi itd.
Spraw dza li si" w prak ty ce %y cia co -
dzien ne go. By li czyn ni za wo do wo
i nie ukry wa li swo jej pol skiej na ro do -
wo $ci. Wie lu z nich miesz ka !o w Ka -
to wi cach b#d' in nych mia stach (l# ska.
Sta no wi#c wspól no t", utrzy my wa li

Al fons Gór nik 
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ko le !e" skie, to wa rzy skie i ro dzin ne
kon tak ty. Za bra k#o w niej Al fon sa
Gór ni ka i to sta #o si$ po wo dem dla któ -
re go po tem przy pi na no mu #at k$:
„Deus ex ma chi na”.

U bo ku do wód cy mia sta

Wma ju 1920. dr Al fons Gór nik
zna laz# si$ w sa mym %rod ku are -

ny na któ rej roz strzy ga #y si$ lo sy pol -
sko %ci Ka to wic. Woj ciech Kor fan ty,
wów czas ko mi sarz kie ru j& cy na ro do w&
ak cj& ple bi scy to w& na ca #ym Gór nym
'l& sku, mia no wa# go man da ta riu szem
i pe# no moc ni kiem miej sco wych Po la -
ków. Z je go re ko men da cji zo sta# pol -
skim do rad c& tech nicz nym kon tro le ra
po wia to we go p#k. Blan char da, któ ry ja -
ko przed sta wi ciel Mi$ dzy so jusz ni czej
Ko mi sji Rz& dz& cej i Ple bi scy to wej
pe# ni# funk cj$ woj sko we go do wód cy
mia sta; nad zo ro wa# pra c$ nie miec kie -
go sa mo rz& du i nie miec kich urz$d ni -
ków za trud nio nych w ma gi stra cie.
Czu wa# nad prze strze ga niem ry go rów
sta nu wo jen ne go. Wy da wa# po zwo le -
nia na or ga ni zo wa nie zgro ma dze"
i ma ni fe sta cji pu blicz nych. Jed nak,
w isto cie rze czy spra wo wa# for mal n&
kon tro l$ w spra wach cy wil nych.

Biu ro je go ko men dan tu ry, chro nio -
ne przez !o# nier sk& kor de gar d$ znaj do -
wa #o si$ w daw nej wil li Deut sche
Volks ban ku, przy Frie drich stras se 7
(obec nie: War szaw ska). Czu wa #o
nad tym aby nie miec cy urz$d ni cy nie
po dej mo wa li stron ni czych de cy zji.
G#ów nym je go za da niem by #o stwo rze -
nie wa run ków, dla spraw ne go i pra wi -
d#o we go prze pro wa dze nia ple bi scy tu. 

O ci$ !a rze ga tun ko wym biu ro kra -
tycz no -na cjo na li stycz nych za gro !e",
ja ko je den z wie lu do ku men tów, za -
%wiad cza ra port p#k. Tho ma sa, An gli -
ka, sze fa wy wia du Mi$ dzy so jusz ni czej
Ko mi sji, tak ra por tu j& ce go o nie miec -
kich urz$d ni kach: „Ich sta ran nie za pla -
no wa ne zdra dziec kie po czy na nia opla -
ta j& nas ze wsz&d ni czym pa j$ cza sie(.
Wy ni k#e z tych dzia #a" prze szko dy,
czy ni& bez owoc nym wszel ki wy si #ek
na rzecz wznie sie nia si$ po nad par ty -
ku lar ne po dzia #y”.

„Ca #y apa rat ad mi ni stra cyj ny by#
i po zo sta# na wskro% nie miec ki. Spo -
#e cze" stwo nie miec kie, !y j& ce de fac -
to w ra mach pa" stwa nie miec kie go by -
#o do sko na le zor ga ni zo wa ne i cie szy #o
si$ oczy wi %cie wszech stron nym po par -
ciem swo jej ad mi ni stra cji. (…) Pa na -
mi po #o !e nia w sen sie po li tycz nym
i ad mi ni stra cyj nym by li Niem -
cy” – wspo mi na# Jan Kel ler, je den z ka -
to wic kich po wsta" ców i pol ski ofi cer
alianc kich s#u!b spe cjal nych.

Kon tro ler po wia to wy i je go dwaj do -
rad cy re pre zen tu j& cy zwa %nio ne na cje
Niem ców i Po la ków, wspó# dzia #a li
z me ce na sem Sta ni s#a wem Ko by li" -

skim i re dak to rem Edwar dem Ry ba -
rzem, któ rzy w ho te lu „Re si denz”
przy %w. Ja na 10, pro wa dzi li Cen tral -
ne Biu ro In for ma cyj ne, po wo #a ne
w ce lu in wen ta ry za cji do wo dów nad -
u!y( w#adz nie miec kich wo bec lud no -
%ci pol skiej przed, pod czas i po pierw -
szym po wsta niu. Dr Gór nik
wspó# pra co wa# z dr. Hen ry kiem Jar czy -
kiem, ko mi sa rzem de mo kra tycz nie,
przez Po la ków, wy bra ne go Pol skie go
Ko mi te tu Ple bi scy to we go na po wiat
ka to wic ki, ofi cjal nie za kwa te ro wa ne -
go w ho te lu Gut t fel da. 

Sprzy mie rze" ców dr Gór nik zna laz#
te! w%ród sied mior ga Po la ków, któ rzy
kil ka mie si$ cy wcze %niej, stwo rzy li
frak cj$ pol sk& w #o nie ra dy mia sta Ka -
to wi ce. Na le !e li do niej: dzia #acz ka 
na ro do wa Alek san dra Szy per ska, dy -
rek tor Ban ku Ziem skie go Jan Pie chu -
lek, le karz An drzej Mie l$c ki, re dak tor
Jan Brze skot, Waw rzy niec Wi duch, ku -
piec Franz Ma ska i mistrz bu dow la ny
Le opold Dem bi" ski. W co dzien nych
kon tak tach z ty mi lud) mi, daw niej szy
pru ski urz$d nik ule ga# co raz pe# niej szej
du cho wej i men tal nej re po lo ni za cji. 

Od ma ja 1920. ja ko pra cow nik
Pol skie go Ko mi sa ria tu Ple bi scy to we -
go w By to miu, prze pro wa dza# in -
spek cje, kon tro lo wa# do ku men ty i co
ty dzie" swo im mo co daw com sk#a da#
ra por ty cha rak te ry zu j& ce sy tu acj$
spo #ecz no -eko no micz n& Ka to wic
i uza sad nia j& ce obro n$ in te re sów
lud no %ci pol skiej. Lo jal no %ci i od da -
niu si$ ich spra wie do wiód# pod czas
wy pad ków sierp nio wych tam te go
ro ku, gdy nie miec kie bo jów ki za mor -
do wa #y dr. An drze ja Mie l$c kie go, na -
pa d#y i oka le czy #y je go ko le g$ dr.
Hen ry ka Jar czy ka a na st$p nie urz& -
dzi #y po grom pol sko j$ zycz nych ka -
to wi czan, nisz cz&c ich skle py, biu ra
i lo ka le. Nie szcz$ dzi# de ta li do ty cz& -
cych za ma chu na sie dzi b$ re dak cji
„Ga ze ty Lu do wej” a na st$p nie
na usy tu owa ne na prze ciw ko – lo kum
Pol skie go Ko mi te tu Ple bi scy to we go
przy He in zel stras se 1 (obec nie: Ple -
bi scy to wa). Z nie po ko jem ob ser wo -
wa# bez rad no%( swe go wspó# pra -
cow ni ka p#k. Blan char da a po tem
de ter mi na cj$ za st$ pu j& ce go go gen.
Ju le sa Gra tie ra og#a sza j& ce go stan ob -
l$ !e nia dla Ka to wic. Re la cja dr. Gór -
ni ka by #a wy czer pu j& ca. Wska zy -
wa #a przy czy ny ter ro ry stycz nych
ata ków i wy mie nia #a wi no waj ców. 

Od wio sny 1921. gdy Ko mi sja Mi$ -
dzy so jusz ni cza po wo #a #a do !y cia
wy dzia# pa ry te tycz ny z#o !o ny z 5
Niem ców i 5 Po la ków, ko lej ny or gan
sto j& cy na stra !y oby wa tel skie go rów -
no upraw nie nia nie miec kich i pol skich
miesz ka" ców Ka to wic, dr Gór nik
wspó# dzia #a# tak !e z bu dow ni czym
Frit zem We ig man nem i fi nan si st& Ja -
nem Pie chul kiem, sto j& cy mi na cze le
Wy dzia #u. 

Wio sna 1921
Je den z dwu na stu

Po og#o sze niu wy ni ków mar co -
we go ple bi scy tu i za ko" cze -

niu ma jo we go po wsta nia w re jen cji
opol skiej za pa no wa #y ty go dnie mi li -
tar nej ci szy. Za ko" czy #a si$ 50-let nia
woj na o 'l&sk, ja k& Bi smarck Po la -
kom wy po wie dzia# w 1871. Po krwa -
wych zma ga niach wio sen ne go dra -
ma tu, w ga bi ne tach i na ze bra niach
o!y wi #o si$ tem po po li tycz nych ne -
go cja cji i pro jek to wa nia %l& skiej
dziel ni cy po wra ca j& cej w gra ni ce
od ro dzo nej Rzecz po spo li tej. Pol ski
Ko mi sa riat Ple bi scy to wy prze kszta# -
co no w cy wil n& Na czel n& W#a dz$ dla
Gór ne go 'l& ska a na st$p nie w Na -
czel n& Ra d$ Lu do w&. Jed nym z jej 12
cz#on ków zo sta# dr Al fons Gór nik,
a wraz z nim Mi cha# Gra jek, ks. Teo -
dor Ku bi na, Emil Ca spa ri, Jan 
J. Ko wal czyk, Jó zef Grze go rzek i in -
ni. Od sierp nia 1921 no wej in sty tu -
cji prze wod ni czy# Jó zef Ry mer.
Pod ko niec grud nia jej sie dzi b$ z ho -
te lu „Lom nitz” w By to miu prze nie -
sio no do ho te lu Deut sches Haus
w Ka to wi cach. 

Po dziu ra wio ne ku la mi ka ra bi nów
%cia ny, drzwi i okna przy po mi na #y
Gór ni ko wi o tra ge dii urz$ du j& ce go tu
przed tem ka to wic kie go za rz& du Pol -
skie go Ko mi te tu Ple bi scy to we go, rok
wcze %niej, za ata ko wa ne go przez bo -
jów ka rzy Stos strupps. To by #a ostat nia
run da prze wle k#ej, pó# wiecz nej woj ny
o pol skie Ka to wi ce. 

Te raz w tym gma chu, na dru gim
pi$ trze, znów mia# ga bi net. Z je go
okien wi dzia# wia dukt ko le jo wy
i szczy ty ka mie nicz ki g#ów ne go od -
wa chu fran cu skiej mi sji woj sko wej,
a da lej, przy Dwor co wej 11 ho tel
„Cen tral”, sk&d jesz cze do nie daw na
ko mi sarz Kurt Urba nek, ste ro wa#
pro pa gan do w& ma chi n& Nie miec kie -
go Ko mi sa ria tu Ple bi scy to we go ca -
#ej re jen cji opol skiej. Pod czas dru gie -
go po wsta nia, dr Gór nik usta la# z nim
tekst ode zwy ape lu j& cej do wszyst -
kich 'l& za ków aby za prze sta li walk
zbroj nych. Po tem pod pi sa #y j& oby -
dwa ko mi sa ria ty – nie miec ki w Ka -
to wi cach i pol ski w By to miu. Kor fan -
te go, Urban ka i kil ku trze) wiej
my %l& cych, par tyj nych przy wód ców
prze ra zi #y roz mia ry tra ge dii i lu do bój -
czej ka ta stro fy, do ja kiej do sz#o
na uli cach By to mia, Ka to wic, Za brza
i in nych miast. Zgod nie ape lo wa li:
„Do sy( gro zy i roz le wu krwi! Przed -
sta wi cie le spra wy nie miec kiej i pol -
skiej zbli !y li si$ do sie bie, a!e by na -
sze mu lu do wi przy wró ci( spo kój,
#ad i nie za m& co n& mo! li wo%( pra cy.
Wszy scy pra gnie my przy wró ce nia
praw nych sto sun ków.”

!
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L
e szek Ko !a kow ski

w „Kom plet nej i krót -

kiej me ta fi zy ce” pi sa!: „Na

czte rech w" glach wspie ra si"
ten dom, w któ rym, pa te -

tycz nie mó wi#, duch ludz ki

miesz ka. A te czte ry s$: Ro -

zum, Bóg, Mi !o%#, &mier#.
Skle pie niem za% do mu jest

Czas, rze czy wi sto%# naj po -

spo lit sz$ w %wie cie i naj bar -

dziej ta jem ni cz$”. O Ro zu -

mie, Mi !o %ci i &mier ci mó wi!
tak: „Ro zum ma nam s!u 'y#
do te go, by wy kry wa# praw -

dy wiecz ne, opor ne na czas.

Bóg al bo ab so lut jest tym by -

tem, któ ry nie zna prze sz!o -

%ci ani przy sz!o %ci, lecz

wszyst ko za wie ra w swo im

„wiecz nym te raz”. Mi !o%#,
w in ten syw nym prze 'y ciu,

tak 'e wy zby wa si" prze sz!o -

%ci i przy sz!o %ci, jest te ra( -
niej szo %ci$, skon cen tro wa -

n$ i wy !$cz n$. &mier# jest

ko) cem tej cza so wo %ci (…).

Wszyst kie za tem wspor ni ki

na szej my %li s$ na rz" dzia mi,

za po mo c$ któ rych uwal nia -

my si" od prze ra 'a j$ cej rze czy wi sto %ci

cza su, wszyst kie zda j$ si" te mu s!u 'y#,
by czas praw dzi wie oswo i#”.

Cy to wa ne s!o wa Lesz ka Ko !a kow -

skie go przy sz!y mi na my%l po obej rze -

niu pre zen ta cji w Mu zeum &l$ skim

pro jek tu mul ti me dial ne go au tor stwa

Le cha Ma jew skie go za ty tu !o wa ne go

„Pod ziem ne s!o) ce”. Sto j$c po %rod ku

ogrom nej, asce tycz nej prze strze ni wy -

pe! nio nej ze wszyst kich stron dzie !a mi

ar ty sty, mo' na by !o po czu# si !" te go

prze ka zu. Ko lej no%# ogl$ da nia okre %li!
ar ty sta na spe cjal nie opra co wa nym

pla nie. Gi gan tycz nych roz mia rów ru -

cho me ob ra zy wi deo -ar tów, któ rych

pro jek cja od by wa !a si" na oka la j$ cych

t" prze strze) %cia nach (za uwa 'y# trze -

ba, 'e do pie ro w no wym Mu zeum &l$ -
skim mo' li wa sta !a si" pre zen ta cja

przy go to wa ne go w ten spo sób pro jek -

tu), jak by za my ka !y w swo im wn" trzu

ka me ral ne, wy ci szo ne rze( by oraz in -

sta la cje przy po mi na j$ ce o up!y wie cza -

su. Ota cza !y te' wi dza, któ ry nie za le' -
nie od usta lo ne go po rz$d ku, móg!
swo bod nie de cy do wa# o ko lej no %ci

ogl$ da nia po szcze gól nych ele men tów.

Na „Pod ziem ne s!o) ce” z!o 'y !y si":
tryp tyk z cy klu „*wi cze nia z Bru -

egla”, „Ka te dra” i „S$d Osta tecz ny”

Mem lin ga z cy klu „Su per mar ket Dan -

te”, „Po ci$g”, „Ko chan ka”, „Obiad”

i „Stra'” z cy klu „Krew Po ety”, „Or ka”

z cy klu „Su per mar ket Dan te”,

„Las” – dyp tyk z cy klu „Di Vi ni ties”,

tryp tyk: „Ja gu ar”, „Ukrzy 'o wa nie

i „+ró d!o m!o do %ci”) z cy klu „Krew Po -

ety” oraz „Po la na” – dyp tyk z cy klu

„Su per mar ket Dan te”. W prze strze ni tej

zna la z!o si" te' kil ka rze(b, w%ród

nich: Ku ros, Sznu rów ki, Lek tu ra, Plac

skie mu, ze sta wio ny z tan det -

nym te le wi zo rem – oknem

na %wiat wspó! cze sne go

cz!o wie ka, to dra ma tycz na

pró ba po ka za nia za gu bie -

nia i 'y cia w na t!o ku in for -

ma cji, w %wie cie bez praw -

dzi wych war to %ci – war to %ci

chrze %ci ja) skich, sta no wi$ -
cych pod wa li ny sen su ist nie -

nia. Lech Ma jew ski przy -

po mi na o war to %ciach nie -

pod wa 'al nych – ja ki mi 

we d!ug ar ty sty s$ Wia ra

i Oj czy zna. 

„Pod ziem ne s!o) ce” po ka -

za ne w nie gdy siej szej ko pal -

ni, na po zio mie „-4” obec ne -

go Mu zeum &l$ skie go,

w wy ro bi skach i w chod ni -

kach, w któ rej pra co wa li pro -

%ci gór ni cy, dla któ rych

w po zdro wie niu „Szcz"%#,
Bo 'e!” za wie ra !a si" ca !a
fi lo zo fia 'y cia, na bra !o wy -

mia ry sym bo licz ne go: oto

pra ca w po cie czo !a ro bot ni -

ka prze nio s!a si" na p!asz -

czy zn" zma ga) ar ty stycz -

nych, a dzie !o sta !o si"
jesz cze jed n$ eg zem pli fi ka cj$ du cho wo -

%ci twór cy, je go nie po ko jów, wi dze nia

%wia ta – te go ma te rial ne go i te go wy -

my ka j$ ce go si" wszel kie mu opi so wi.

W tym tkwi owa TA JEM NI CA. Jed nym

ze s!ów, któ re j$ opi su je jest NIE -

MO, NO&*: od kry cia, po zna nia, na -

zwa nia, opi sa nia. Po zo sta je je dy nie

do zna nie, prze 'y cie, kon tem pla cja. Po -

zo sta je je dy nie teo lo gia ta jem ni cy i py -

ta nie o miej sce i czas w któ rym 'y je my,

o sa mych sie bie, kim je ste %my, o od da -

la nie si" i o uciecz k" – tak 'e od sa me -

go sie bie, o zdol no%# od ró' nia nia z!e -

go i do bre go, erzat za od praw dzi wej

war to %ci. ,y cie 'y ciem praw dzi wym

czy uda wa nym, za po 'y czo nym al bo na -

rzu co nym – to dy le mat wspó! cze sne go

%wia ta.

Czas oswo jo ny Lesz ka Ko !a kow -

skie go, ale spo wi ty ta jem ni c$, wy da je

si" by# jed nym z klu czy do twór czo %ci

Le cha Ma jew skie go – ar ty sty to tal ne -

go. Jak po wia da sam twór ca, sztu ka po -

win na by# ta jem ni c$. Bo tyl ko wów -

czas ka' dy, kto sta je oko w oko

z dzie !em pró bu je do ko na# od kry cia ta -

jem ni cy. Od bior ca – dzie !o – dwie

po sta wy, dwie ta jem ni ce. A sko ro sztu -

ka jest ta jem ni c$, to i cz!o wiek j$ two -

rz$ cy te' jest ta jem ni c$. Za tem czym -

'e jest owa ta jem ni ca? „Pod ziem ne

slo) ce” trze ba by obej rze# jesz cze

wie le ra zy – mo ze na miast ka od po wie -

dzi znaj dzie si" gdzie% na prze ci" ciu

tych wszyst kich ob ra zów, a mo 'e
w nie wy po wie dzia nych s!o wach, któ -

re nie pa da j$ z 'ad ne go z ekra nów, al -

bo w te le wi zo rze usta wio nym na o! ta -

rzu so sno wiec kiej ka te dry…

WIE S!A WA KO NO PEL SKA 

za baw. Jed na z rze(b (cz!o wiek z pa pie -

ro w$ tor b$ na g!o wie) sta no wi !a swe -

go ro dza ju mo nu ment wie) cz$ cy czte -

ry wi deo -ar ty z cy klu „Krew Po ety”,

przed sta wia j$ ce dra ma tycz ne sce ny

z 'y cia ro dzi ny – jed ne go z g!ów nych

te ma tów twór czo %ci Le cha Ma jew skie -

go (wy star czy cho cia' by przy wo !a#
nie zwy k!e wi do wi sko „Po kój sa ren”,

okre %la ne przez au to ra ja ko ope ra au to -

bio gra ficz na). 

Wszyst kie ob ra zy (fil mo we i rze( -
biar skie) to fi lo zo ficz ne trak ta ty, to zna -

ki za py ta nia sta wia ne przez ar ty st", to
po szu ki wa nie te go, co sam na zy wa

ta jem ni c$ ludz kie go by to wa nia, ta -

jem ni c$ sztu ki, ta jem ni c$ ist nie nia

w ogó le. W jed nym z wi deo -ar tów za -

ty tu !o wa nym „Ka te dra” wy ko rzy sta!
wn" trze za byt ko wej so sno wiec kiej ka -

te dry – nie zwy k!e wn" trze, bo na ce cho -

wa ne sym bo la mi pa trio tycz ny mi

z okre su M!o dej Pol ski. To tu do ko nu -

je si" swo iste oczysz cze nie – sp!y wa -

j$ ca la wi nowo wo da znad o! ta rza,

wpa da j$ ca pod sto py wier nych to no -

wy chrzest, no we na ro dze nie. A ja ka

jest rze czy wi sto%#? Jej una ocz nie niem

jest usta wio ny na kon se kro wa nym o! -
ta rzu no wy bo 'ek, kre ator na szej co -

dzien no %ci – te le wi zor, któ ry jak z!o -

ty cie lec prze czy idei %wi$ ty ni. To

py ta nie o wy zna wa ne war to %ci, o fun -

da ment. Jest te' ten ob raz nie zwy -

k!ym ma ni fe stem Le cha Ma jew skie go,

jest swo istym wy zna niem wia ry i de -

kla ra cj$ po sta wy. Jest dys ku sj$ z cza -

sem dzi siej szym – re al nym, a tym wy -

obra 'a nym pod po sta ci$ ka no nów

wia ry trwa j$ cym od ty si$c le ci. „S$d
Osta tecz ny” Mem lin ga – ma la rza obok

Brue gla nie zwy kle bli skie go Ma jew -

O poszukiwaniu

samego siebie

Fragment ekspozycji „Podziemne !wiat"o” Lecha Majewskiego w Muzeum
#l$skim.
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LECH
MAJEWSKI

PODZIEMNE
S!O"CE

WIDEO-ART, RZE#BA

Muzeum $l%skie Katowice

Tryptyk z cyklu „!wiczenia z Breugla”, wideo-art

„Las”, dyptyk z cyklu „DiVinities”, wideo art

Fragment ekspozycji 
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Hans Bellmer, LA PAUVRE ANNE, 1968, (Biedna Anna), heliograwiura

w!. Muzeum Historii Katowic

Hans Bellmer, DÉSHABILLAGE, 1951, (Rozbieranie), litografia

w!. Muzeum Historii Katowic

Hans Bellmer, LE BON SENS, 1964
(tytu! wieloznaczny: Dobry sens, ale te": kierunek, zmys!y…)

akwaforta, akwatinta, w!. Muzeum Historii Katowic
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O
j ciec Han sa Bel l me ra bar dzo nie
chcia!, "e by je go syn zo sta! ar ty -

st#. Ten uro dzo ny i wy cho wa ny w Ka -
to wi cach m!o dzie niec roz po cz#! ju"
pra c$ twór cz#. Do k!ad nie nie wia do -
mo, czy to je go gwa sze (pra ce nie ste -
ty za gi n$ !y) oka za !y si$ sztu k# tak 
zde ge ne ro wa n#, "e za pro wa dzi !y de -
biu tu j# ce go gra fi ka do ka to wic kie go
aresz tu, czy te" uwi$ zie nie zo sta !o
spo wo do wa ne je go za an ga "o wa niem
po li tycz nym, do k!ad nie – anar chi -
stycz ny mi eks ce sa mi. Tak, czy ina czej
tro skli wy ro dzic wy s!a! go do Nie miec,
do szko !y in "y nier skiej. Jed nak za miast
za j#% si$ tech ni k# – wy na laz ka mi,
kon struk cja mi, wk!a dem w roz wój
prze my s!u, Bel l mer zdo by t# wie dz$
wy ko rzy sta! w swo jej dzia !al no &ci ar -
ty stycz nej. Do strzeg!, "e ludz kie cia -
!o, kon kret nie – sta wy, zbu do wa ne
zo sta !o z uwzgl$d nie niem za sad me -
cha ni ki. 'ok cie i ko la na to po pro stu
or ga nicz ne !o "y ska kul ko we, szkie let
jest kon struk cj# nie mal in "y nier sk#,
a ele men ty ry sun ku tech nicz ne go ma -
j#, o ile si$ te go pra gnie, sa mo dziel n#
war to&% es te tycz n#.

i zna cz# ca eks po zy cja w tej pla ców ce.
Ku ra tor ka mi wy sta wy Bel l mer/Vi sat s#
Na ta lia Kru szy na oraz Ka ta rzy na 'a -
ta -Wro na. Po ra wy ja &ni% ten z!o "o ny
ty tu!. Otó" or ga ni za to rzy zde cy do wa -
li si$ na po ka za nie mniej zna nych, no
i mniej skan da licz nych prac twór cy,
któ ry moc no zwi# za! si$ z wy daw nic -
twem ar ty stycz nym Geo r ge sem Vi sa -
tem, a tak "e z ga le ri# pro wa dzo n#
przez je go "o n$ Su san ne Vi sat. Wo kó!
te go ma! "e( stwa sku pia li si$ sur re ali -
&ci oraz in te lek tu ali &ci pa ry scy w la -
tach 60. i 70. A mie li wa" ne po wo dy.
Ogl# da j#c wy sta w$ szyb ko je si$ zro -
zu mie. Wy daw ca mia no wi cie wy ko ny -
wa! dla wie lu osób z te go &ro do wi ska
od bit ki, któ re po tem w!# cza no do ksi# -
"ek… Nie do ksi#g, ar cy dzie! sztu ki
dru kar skiej i in tro li ga tor skiej, al bo
te" po zo sta wia no lu zem, opra wia j#c
tyl ko do pu blicz nej pre zen ta cji.

Bel l mer skan da li st# i pro wo ka to -
rem nie w#t pli wie by!. Czy – jak fa ma
nie sie – by! rów nie" pe do fi lem po lu j# -
cym na ma !o let nie dziew czyn ki? Na ta -
lia Kru szy na nie po twier dza ani nie za -
prze cza. Zwra ca je dy nie uwa g$ na fakt,
"e ni gdy nie by! oskar "o ny ani aresz -
to wa ny. Ale fak tem jest, "e fa scy no wa -
!a go twór czo&% mar ki za de Sa de, któ -
r# ilu stro wa!. Wia do mo tyl ko, "e ca !e
to &ro do wi sko "y !o do&% swo bod nie
oby cza jo wo, nie gar dzi !o al ko ho lem
i nar ko ty ka mi. Czy nasz ka to wi cza nin
w tym uczest ni czy!? Kru szy na uwa "a,
"e ra czej by! out si de rem. Ale ar ty &ci po -
tra fi li si$ w ra zie po trze by skrzyk n#%,
aby co& wspól nie zro bi%. Na ka to wic -
kiej wy sta wie mo" na obej rze% re zul ta -
ty dwóch ta kich ak cji. Pierw sza to
ho!d dla Mar ce la Du cham pa, dla któ -
re go wy bit ni sur re ali &ci prze zna czy li
ho!d w po sta ci prac. Dru ga – bar dzo po -
dob na – de dy ko wa na by !a Ma xo wi Ern -
sto wi. Dzi$ ki te mu na wy sta w$ w MHK
tra fi !y nie tyl ko pra ce Han sa Bel l me ra,
ale i in nych bar dzo wy bit nych ar ty stów.
Wspo mnia ne go ju" Ern sta, Ma na Raya,
Ro ber to Mat ty no i Je ana Mi ró. W al -
bu mach sur re ali stów do mi nu j# pra ce
m$" czyzn, do pie ro w cza sie tej wy sta -
wy zo rien to wa !em si$, "e w ca !ej tej bo -
he mie by !o mnó stwo ko biet, two rz# -
cych rze czy rów nie &wiet ne. G!ów nym
bo ha te rem jest jed nak oczy wi &cie Bel -
l mer, tu g!ów nie ja ko au tor sub tel -
nych, pre cy zyj nych i pi$k nych mie dzio -
ry tów. War to rów nie" zwró ci% uwa g$
na to, "e po za od bit ka mi or ga ni za to rzy
po ka zu j# tak "e ma try ce – mie dzia ne
bla chy, na któ rych za cho wa !y si$ wy -
ry te ry sun ki. 

Wy sta wa pre zen to wa na b$ dzie do
17 stycz nia 2016 ro ku. Ale dwa dni
wcze &niej od b$ dzie si$ pro mo cja ka ta -
lo gu. Mam te" in for ma cj$, "e or ga ni -
za to rom uda !o si$ po zy ska% kil ka no -
wych „bel l me rów” do swo ich zbio rów. 

!

Ka to wi ce, cho% ksi$ "a z ota cza j# cych
cen trum dziel nic ostrze ga li swo ich pa -
ra fian przed od wie dza niem tej sie dzi -
by zgor sze nia, ist nej So do my i Go mo -
ry, w rze czy wi sto &ci by !y mia stem
bar dzo po rz#d nym. Bel l mer mu sia!
do trze% do Eu ro py, do te go gniaz da ze -
psu cia, gdzie ju" cza i!a si$ psy cho ana -
li za Freu da, so lid n# aka de mic k# sztu -
k$ de kon stru owa li twór cy roz ma itych
–izmów, a swo bo da oby cza jo wa, de ka -
den tyzm i an ty miesz cza( ski bunt
kszta! to wa !y no we mo de le "y cia. Ar ty -
sta &wiet nie si$ do tam tej epo ki nada -
wa!. Grze ba nie w pod &wia do mo &ci,
na ru sza nie roz ma itych ta bu, od wa" ne
wkra cza nie w sfe r$ ludz kiej sek su al no -
&ci, wresz cie zna le zie nie dla sie bie
kie run ku po szu ki wa( – sur re ali zmu,
wszyst ko to spra wi !o, "e zbu do wa na zo -
sta !a je go po zy cja w &wie cie sztu ki.

W 150. rocz ni c$ uro dzin sto li cy
wo je wódz twa &l# skie go Mu zeum Hi -
sto rii Ka to wic zor ga ni zo wa !o wy sta w$
prac naj s!yn niej sze go ka to wi cza ni na
w dzie jach hi sto rii sztu ki eu ro pej -
skiej. Po nie daw nym po ka zie dzie! Wit -
ka ce go, jest to ju" dru ga, &wiet na

Pod patronatem „!l"ska”

Europejczyk 

z Katowic
BOGDAN WIDERA

Wy sta wa Bel l mer/Vi sat w MHK, pro to typ rze! by Han sa Bel l me ra pt. „Les ma ins im mo bi les”, 1971,

(„R" ce nie ru cho me”), drew no, w#. Su zan ne Vi sat
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!la da mi pa mi! ci o tar no gór skich "y -
dach wy bra #a si! dwój ka m#o dych

za pa le$ ców – Ma rek Pa nu% i Krzysz tof
Str! cioch. Chc&c oca li' od za po mnie nia
hi sto ri! spo #ecz no %ci (y dow skiej w mie -
%cie gwar ków zre ali zo wa li wy j&t ko wy
film „"y dzi tar no gór scy. Hi sto ria i pa -
mi!'”. Pre mie ro wy po kaz do ku men tu,
przy nad kom ple cie wi dzów, od by# si! 9
wrze %nia w prze strze ni do mu przed po -
grze bo we go (y dow skie go cmen ta rza
w Tar now skich Gó rach. 

!la da mi wspo mnie"

– W
tym ro ku przy pa da dwu set na
rocz ni ca po wsta nia gmi ny (y -

dow skiej w Tar now skich Gó rach. Po my -
%le li %my wi!c, (e do brze by by #o upa -
mi!t ni' t! spo #ecz no%'. Za le (a #o nam, by
opra co wa ny ju( na uko wo te mat po ka za'
w atrak cyj nej for mie, któ ra za in te re so -
wa #a by wspó# cze sne go od bior c!. Film
wy da# nam si! naj lep szym po my -
s#em – opo wia da Ma rek Pa nu%, hi sto ryk
zwi& za ny z Tar now ski mi Gó ra mi od uro -
dze nia. 

– Aby na sza pro duk cja by #a cie ka wa
i nie sk#a da #a si! tyl ko z su chych fak -
tów, za cz! li %my po szu ki wa' lu dzi, któ -
rzy pa mi! ta li by jesz cze cza sy przed wo -
jen ne. Uda #o nam si! do trze' do pa ru
osób, któ re w pa mi! ci za cho wa #y ob raz
p#o n& cej sy na go gi czy dra ma tycz ne
chwi le wo jen ne – do da je Krzysz tof
Str! cioch, pro jek tant gra ficz ny, re ali za -
tor fil mu. 

W pro duk cji udzia# wzi! li eks per ci
hi sto rii, kul tu ry i ar chi tek tu ry (y dow -
skiej, a tak (e miesz ka$ cy – %wiad ko -
wie hi sto rii. Twór com uda #o si! te( spo -
tka' z Ger d& Pa no fsky – wdo w&
po Er wi nie Pa no fskym – %wia to wej s#a -
wy hi sto ry ku sztu ki, któ re go ro dzi na
zwi& za na by #a z mia stem. Oj ciec s#yn -
ne go iko no gra fi sty – Al fred na le (a#
do wp#y wo wej ro dzi ny (y dow skiej,
któ ra w oko li cach Tar now skich Gór po -
sia da #a ko pal ni! w! gla i wa pien nik,
a tak (e ist nie j& c& do dzi% ka mie ni c!
przy uli cy Zam ko wej 6. Z mia stem
zwi& za ni by li rów nie(, wspo mi na ni
w fil mie: Sieg fried Hal bre ich – ap te -
karz, au tor ksi&( ki „Be fo re -Du ring -
-After. Su rvi ving the Ho lo caust”, dr
Ale xan der Ko hut – je den z czo #o wych
uczo nych (y dow skich oraz Phi lipp
Roth – %wia to wej s#a wy kom po zy tor,
na uczy ciel mu zy ki. W fil mie po ru -
szo na zo sta #a rów nie( hi sto ria nie -
zwy k#ej przy ja) ni: Niem ca Eri cha
Schol za i Kar la Ern sta Pa no fsky’ego
(y dow skie go po cho dze nia. Przed woj -
n& ich ro dzi ny miesz ka #y w jed nej ka -
mie ni cy. Ich przy ja)$ prze rwa #a po li -
tycz na za wie ru cha lat 30. i II woj na
%wia to wa. Scholz zo sta#... es es ma nem,
a ro dzi na Pa no fsky mu sia# ucie ka'
przed Niem ca mi. 

Atu tem pro duk cji s& te( ze bra ne licz -
ne ma te ria #y ar chi wal ne, po cho dz& ce ze
zbio rów m.in. Mu zeum w Tar now skich
Gó rach, Mu zeum w Gli wi cach, Pa$ stwo -

al nie to za da nie spe# nia – jest kom pen -
dium wie dzy o obec no %ci tej na cji
w mie %cie gwar ków – mó wi An na Pa -
we# czyk, ro do wi ta tar no gó rzan ka.

Tro ch# hi sto rii

" y dzi po ja wi li si! w Tar now skich Gó -
rach ju( w XVII wie ku. Po cz&t ko wo

by #a to nie wiel ka gru pa, jed nak dy na micz -
ny roz wój mia sta spra wia#, (e za czy na #y
osie dla' si! tu taj ko lej ne ro dzi ny moj (e -
szo we go wy zna nia. W 1815 ro ku po wsta -
je w mie %cie gmi na (y dow ska. Jej po wsta -
nie by #o mo( li wie, dzi! ki og#o szo ne mu
trzy la ta wcze %niej edyk to wi eman cy pa -
cyj ne mu. W 1885 r. by #o ich ju( oko #o sze -
%ciu set (sta no wi li wów czas oko #o 10%
lud no %ci). W 1864 r. po wsta #a oka za #a sy -
na go ga, któ ra prze trwa #a do 1939 r.
(po wkro cze niu nie miec kich wojsk zo sta -
#a pod pa lo na i znisz czo na). Wy bu do wa -
no tak (e ry tu al n& #a) ni! (my kw!) i cmen -
tarz. W mie %cie dzia #a #a szko #a (y dow ska.
Tar no gór scy "y dzi by li zin te gro wa ni
z lo kal n& spo #ecz no %ci&. Na le (e li do za -
mo( niej szej war stwy spo #e cze$ stwa. Pa -
ra li si! han dlem i %wiad cze niem spe cja -
li stycz nych us#ug. Wie lu zwi& za nych
by #o rów nie( z prze my s#em gór ni czym, by
wy mie ni' cho cia( by ro dzi n! Coh nów, zaj -
mu j& c& si! eks plo ata cj& rud (e la za. Z po -
cz&t kiem XX wie ku licz ba "y dów zmniej -
sza #a si! – wie le ro dzin wy je cha #o
w po szu ki wa niu lep sze go (y cia. W okre -
sie mi! dzy wo jen nym ich licz ba znacz nie
zma la #a. Dra ma tycz ne dzie je II woj ny
%wia to wej spra wi #y, (e cz!%' wy znaw ców
ju da izmu, któ rzy nie zdo #a li uciec tra fi #a
do obo zów za g#a dy.

O ich daw nej obec no %ci w mie %cie
%wiad cz& dzi% je dy nie ka mie ni ce, nisz -
cze j& cy cmen tarz i nie wiel ki po mnik, au -
tor stwa Ar tu ra Lu bo sa. Mo nu ment
w kszta# cie ko lum ny znaj du je si! na pla -
cu Tar go wym, na któ rym nie gdy% mie -
%ci #a si! sy na go ga. 

Od kil ku lat pa mi!' o daw nej obec no -
%ci spo #ecz no %ci (y dow skiej w mie %cie
przy wra ca Tar no gór ska Fun da cja Kul tu -
ry i Sztu ki. Jed n& z ak cji, ja kiej pod j! li si!
ak ty wi %ci fun da cji by #o za pro sze nie osa -
dzo nych z Aresz tu *led cze go do prac po -
rz&d ko wych na tar no gór skim kir ku cie.
Mi mo po cz&t ko wych obaw, po mys# spo -
tka# si! z (ycz li wym przy j! ciem aresz -
tan tów. W mie %cie or ga ni zo wa ny jest te(
Ko la( Kul tur – in ter dy scy pli nar ne wy da -
rze nie, za po mo c& któ re go pró bu je si!
przy po mnie' tar no gó rza nom bo ga te tra -
dy cje wie lo kul tu ro wo %ci. Przez kil ka
wie ków obok sie bie miesz ka li bo wiem
lu dzie ró( nych wy zna$ i ró( nych na ro -
do wo %ci. Szcze gól nie moc no swo j&
obec no%' obok ka to li ków za zna czy li
w#a %nie "y dzi i pro te stan ci. 

Film „"y dzi tar no gór scy. Hi sto ria
i pa mi!'” to wa( na lek cja hi sto rii, nie tyl -
ko dla tar no gó rzan, ale miesz ka$ ców ca -
#e go re gio nu. Pro duk cja, jak za po wia da -
j& jej twór cy, w naj bli( szym cza sie
udo st!p nio na zo sta nie w in ter ne cie. 

!

we go Mu zeum Au schwitz -Bir ke nau
w O%wi! ci miu czy Je wish Hi sto ri cal Mu -
seum w Am ster da mie. 

Film spo tka# si! z ogrom nym za in te -
re so wa niem miesz ka$ ców mia sta.

– To wa( ne, by pa mi! ta' i przy po mi -
na' ko lej nym po ko le niom o tym, (e
na roz wój na sze go mia sta wp#yw mia -
#a tak (e spo #ecz no%' (y dow ska. Film ide -

Dzi! o "ydowskiej przesz#o!ci miasta przypomina
niszczej$cy cmentarz.

W ogrodzie

pami#ci
$UKASZ KARKOSZKA

Gerda Panofsky, wdowa po Erwinie Panofskym
– !wiatowej s#awy historyku sztuki, którego
rodzina zwi$zana by#a z Tarnowskimi Górami. 

Twór com uda $o si# te% spo tka&
z Ger d' Pa no fsky – wdo w' po

Er wi nie Pa no fskym – (wia to wej

s$a wy hi sto ry ku sztu ki, któ re go ro -

dzi na zwi' za na by $a z mia stem.

Oj ciec s$yn ne go iko no gra fi -

sty – Al fred na le %a$ do wp$y wo wej

ro dzi ny %y dow skiej, któ ra w oko -

li cach Tar now skich Gór po sia da -

$a ko pal ni# w# gla i wa pien nik,

a tak %e ist nie j' c' do dzi( ka mie -

ni c# przy uli cy Zam ko wej 6.
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!o wa ob jazd, ujazd ozna -

cza !y wi"k szy ob szar zie -

mi, któ re mu za kre #lo no

gra ni ce przez ob jazd, w chwi li kie -

dy ob da ro wa ny obej mo wa! ten te -

ren. St$d si" wy wo dz$ ta kie na zwy

miej sco we, jak Ob jazd, Ob jaz da,

Ujazd, Ujaz dek, Ujaz do wo, Ujaz -

dów, Ujaz dó wek, Ujaz dy, Uje! dziec.

Jest ich w Pol sce oko !o 40, z cze go

na %l$ sku – 11.

Ocho dza z ko lei ozna cza !a mniej -

szy ob szar zie mi, któ re mu za kre #lo -

no gra ni ce przez obej #cie w chwi li

obej mo wa nia da ro wi zny. Ten wy raz

da! po cz$ tek kil ku na zwom miej sco -

wym – tak &e w po sta ciach wa rian -

tyw nych Ocho dze i Ochod no (pierw -

sza z nich – na Opolsz czy' nie –

wspo mi na na jest w zre da go wa nej

przez Krzysz to fa Ogiol d" i Krzysz -

to fa Zy zi ka ksi$& ce „Ar cy bi skup

Nos sol. Ra do#( jed na nia”, Opo -

le 2012).

Za cz$ !em dzi siej szy od ci nek

od przy wo !a nia form te go ty pu, bo

pod wzgl" dem zna cze nio wym na le -

&y do tej sa mej gru py to po ni micz -

nej Ocho jec – na zwa dziel ni cy Ka -

to wic, o któ rej ety mo lo gi" pro si Pa ni

B.J. z B" dzi na. Struk tu ral nie na to -

miast – nie mam co do te go naj -

mniej szych w$t pli wo #ci – jest Ocho -

jec re zul ta tem ty po wej dla

na cyj ne for my Ochod! ca, Ochod! -
co wi, Ochod! cem, w Ochod! cu,

w któ rych mu sia !o doj#( do wy mia -

ny po !$ cze nia „d'c” na „jc”: 

Ochoj ca, Ochoj co wi, Ochoj cem,

w Ochoj cu. A &e tych wtór nych

brzmie) w ca !ej od mia nie by !o
wi" cej, nie osta! si" mia now ni ko -

wy Ocho dziec, któ ry rów nie& zmie -

ni! si" w na zw" z wtór nym

„j” – Ocho jec.

Iden tycz na jest in ter pre ta cja wa -

rian tów na zew ni czych Gro -

dziec – Gró jec. Oczy wi #cie, oba

wy wo dz$ si" od pod sta wy s!o wo -

twór czej gród. Ale pier wot ny jest

Gro dziec – ety mo lo gicz nie „ma !y
gród”. Ten &e Gro dziec – tak sa mo jak

Ocho dziec – w przy pad kach za le& -
nych mia! for my Grod! ca, Grod! co -

wi, Grod! cem, w Grod! cu – tak &e
z „d'c”, któ re mu sia !o przej#(
w „jc”. I znów prze wa ga brzmie)
z wtór nym „jc” do pro wa dzi !a do po -

wsta nia wtór nej mia now ni ko wej for -

my Gró jec, któ r$ przy j" !o wie le

m!od szych nazw (naj star sze Grod! -
ce s$ do dzi# Grod! ca mi, a nie Grój -

ca mi).

„Ach, mój Je zu, jak Ty kl" -
czysz, w Ogroj cu ze kr wa wio -

ny” – s!y szy my w pie #ni wiel ko -

post nej. Ten Ogro jec//Ogró jec to

w punk cie wyj #cia Ogro -

dziec – „ma !y ogród” (tak jak 

Gro dziec – „ma !y gród”); Ogro -

dziec, a da lej w od mia nie Ogrod! -
ca, Ogrod! co wi, Ogrod! cem,

w Ogrod! cu – z „d'c” prze kszta! co -

nym w „jc”, któ re po w" dro wa !o
do mia now ni ka, daw ny Ogro dziec

zmie nia j$c w Ogro jec//Ogró jec.

Py ta mnie wie lu S!o wian: sk$d
si" wzi" !o – je dy ne na ob sza rze na -

szej ro dzi ny j" zy ko wej -„j” w pol -

skim rze czow ni ku oj ciec?! I ono

jest wtór ne – jak w zdraj cy, raj cy,

Ochoj cu, Grój cu czy Ogroj -

cu//Ogrój cu. Naj pierw by! przy le -

ga j$ cy mor fo lo gicz nie do in nych

two rów s!o wia) skich ociec. Ale &e
od do pe! nia cza w dó! mu sia! on

przyj mo wa( po sta cie o"ca, o"cu,

o"ca, o"cem, o o"cu, o"cze, a&
w sze #ciu przy pad kach gra ma -

tycz nych do sz!o do po wsta nia

wtór ne go po !$ cze nia g!o sko we go

„jc”. Mia now ni ko wy ociec w tej

sy tu acji fre kwen cyj nej nie mia!
szans – chcia !o by si" po wie dzie(:
„j” wkra d!o si" i do nie go, cze go

efek tem jest ów oj ciec, tak in try -

gu j$ cy na szych bra ci S!o wian.

!

pol sz czy zny mor fo lo gicz nej ewo lu -

cji pry mar ne go brzmie nia Ocho -

dziec. A jak do sz!o do prze kszta! ce -

nia pier wot ne go Ochod! ca

w Ocho jec?

Za cz$( wy pa da od re flek sji ogól -

niej szej na tu ry, &e w swo ich dzie jach

by! nasz j" zyk bar dzo po dat ny

na ró& ne go ty pu uprosz cze nia trud -

niej szych do wy mó wie nia grup g!o -

sko wych (mo& na by po #wi" ci( tym

pro ce som bar dzo d!u gi ar ty ku!).
Na po trze by dzi siej sze go od cin ka

wy star czy przy to czy( gru p" spó! g!o -

sko w$ „(c”, „d'c”, któ ra od XV wie -

ku za cz" !a si" w wie lu s!o wach

zmie nia( na !a twiej sze ar ty ku la cyj -

nie „jc” (nad czym bar dzo ubo le wa!
mistrz Jan Ko cha now ski – do po -

wiedz my). I tak np. wi no wa" ca sta!
si" wi no waj c#, a lo gicz nie wy wie -

dzio ne od cza sow ni ków zdra dzi"
i ra dzi" rze czow ni ki zdrad! ca i rad! -
ca przy j" !y wtór ne, ale od wie ków

obo wi$ zu j$ ce po sta cie zdraj ca, raj -

ca (do daj my, &e miej sce to kon ty nu -

ant pier wot ne go mie$" ca, a przy miot -

nik za moj ski – pry mar ne go brzmie nia

za mo $" ski – od Za mo $cia wy wie -

dzio ne go).

Mo &e my te raz wró ci( do na szej

wyj #cio wej na zwy Ocho dziec

i uzmy s!o wi( so bie, &e od do pe! nia -

cza w dó! przyj mo wa !a ona de kli -

S

Od Ochod!ca 

do Ochojca

!L"SKA#
OJCZYZNA

POLSZCZYZNA

JAN#MIODEK
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Portret
wybitnego
matematyka

P ro fe sor Zyg munt Za hor ski, to wa! na

po sta" w hi sto rii Wy dzia #u Ma te ma -

ty ki Sto so wa nej Po li tech ni ki $l% skiej (na -

zwa obec na – wcze &niej od mo men tu

po wsta nia w 1969 ro ku Wy dzia# Ma te ma -

tycz no -Fi zycz ny). Na le !a# do gro na ma -

te ma ty ków wspó# uczest ni cz% cych w for -

mo wa niu cha rak te ru i kli ma tu Wy dzia #u,

by# i po zo sta# dla swo ich stu den tów

i wspó# pra cow ni ków nie kwe stio no wa -

nym au to ry te tem.

Asy stent prof. Ste fa na Ba na cha 

Z yg munt Za hor ski uro dzi# si' 30 kwiet -

nia 1914 ro ku we wsi Szu bi na (nie da le -

ko Kut na), w któ rej je go oj ciec by# na uczy -

cie lem. Oj ciec zmar#, gdy Zyg munt Za hor -

ski mia# sie dem lat, co od bi #o si' moc no

na sy tu acji ma te rial nej ro dzi ny na wie le ko -

lej nych lat. W ro ku 1932 uko( czy# gim na -

zjum w Pu# tu sku, gdzie uzna wa ny by#
za naj lep sze go ma te ma ty ka. Na st'p nie zda#
z wy ró! nie niem eg za min kon kur so wy

na Wy dzia# Me cha nicz ny Po li tech ni ki War -

szaw skiej. W cza sie pierw szych dwóch lat

stu diów pro ble my fi nan so we zna cz% co od -

ci sn' #y si' na je go sy tu acji !y cio wej. Do pie -

ro w 1934 ro ku, po przy zna niu mu sty pen -

dium miej skie go, sy tu acja ta ule g#a po pra wie.

W tym sa mym ro ku, rów no le gle, roz po cz%#
stu dia na kie run ku ma te ma tycz nym Uni wer -

sy te tu War szaw skie go, któ re uko( czy#
w 1938 r. Stu dia na Po li tech ni ce prze rwa# za -

li cza j%c pierw sze dwa la ta stu diów.

W 1937 r. roz po cz%# pra c' w Szko le

Pod cho r% !ych Lot nic twa (gru pa Tech nicz -

na), w któ rej pra co wa# do cza su jej ewa ku -

acji we wrze &niu 1939 ro ku. Na po cz%t ku

woj ny tra fi# do Lwo wa, gdzie zo sta# naj pierw

asy sten tem Ste fa na Ba na cha na Uni wer sy -

te cie Lwow skim, a od mar ca 1941 r. aspi ran -

tem. Ba nach zgo dzi# si' przy j%" ja ko pra c'
dok tor sk% Zyg mun ta Za hor skie go pra c',
któ r% wcze &niej przy j%# ja ko dok tor sk% Ste -

fan Ma zur kie wicz w War sza wie. Z po wo du

woj ny, za ko( cze nie prze wo du dok tor skie go

Zyg mun ta Za hor skie go na st% pi #o do pie ro

w 1946 r. w Kra ko wie. W li sto pa dzie 1940

r. o!e ni# si' z Es te r% Ste in bok. Zin ten sy fi ko -

wa# te! swo j% pra c' na uko w%.
Po wkro cze niu Niem ców do Lwo wa (30

czerw ca 1941 r.), na sku tek po gor sze nia wa -

run ków by to wych (po ja wia si' gru) li ca) zde -

cy do wa# si' na po wrót do War sza wy (ma -

rzec 1942 r.). Ko lej ne dwa la ta, to pra ca

w fa bry ce Phi lip sa oraz nie ustan ne ju!
pro ble my ze zdro wiem. Na st% pi# dra -

mat – po byt w szpi ta lu zwi% za ny z gru) li -
c%, ope ra cja, otar cie si' o &mier" (pierw sza

po #o wa 1944 r.). Po Po wsta niu War szaw skim

szpi tal, w któ rym prze by wa#, ewa ku owa no

do Kra ko wa. Dzi' ki s#a be mu nad zo ro wi nie -

miec kie mu uda #o mu si' opu &ci" szpi tal. Na -

wi% za# kon takt z ma te ma ty ka mi kra kow ski -

mi i za pre zen to wa# im swo je pra ce na pi sa ne

w cza sie woj ny (dzi' ki te mu otrzy ma# po -

moc !yw no &cio w%). 
Po „po now nym” otwar ciu Uni wer sy te tu

Ja giel lo( skie go zo sta# na nim za trud nio ny

ja ko asy stent. 11 lu te go 1946 r. za ko( czy#
prze wód dok tor ski, a w grud niu 1947 r. zda#
ko lo kwium ha bi li ta cyj ne. Rów no cze &nie

zo sta# za trud nio ny na Uni wer sy te cie Ja giel -

lo( skim ja ko za st'p ca pro fe so ra. 

W pa) dzier ni ku 1948 r. otrzy ma# no mi -

na cj' na pro fe so ra nad zwy czaj ne go i zo sta#
prze nie sio ny na Uni wer sy tet *ódz ki. Gdy

w 1954 r. Ra da Wy dzia #u Mat.-Fiz.-Chem.

Uni wer sy te tu *ódz kie go jed no my&l nie wy -

st% pi #a o nada nie mu ty tu #u pro fe so ra zwy -

czaj ne go, uda rem ni# to przed si' wzi' cie, nie

sk#a da j%c od po wied niej an kie ty. Uwa !a# bo -

wiem, !e ten awans mu si' nie na le !y. Zgo -

dzi# si' na nie go do pie ro w 1960 ro ku

po udo wod nie niu pew ne go twier dze nia

Ko# mo go ro wa z 1927 ro ku.

W 1970 ro ku prze niós# si' do Gli wic. To

wa! ny mo ment, nie tyl ko dla &ro do wi ska

ma te ma tycz ne go Po li tech ni ki $l% skiej, któ -

re go Pro fe sor sta# si' men to rem na wie le ko -

lej nych lat, ale tak !e dla &ro do wi ska ma te -

ma ty ków #ódz kich, któ re opusz cza#.
Pro fe sor W#a dy s#aw Wil czy( ski (obec nie

ne stor „ro dzi ny” ma te ma ty ków #ódz kich

Profesor Zygmunt Zahorski (1914-1998)

„Lu bi! tyl ko trud ne te ma ty, "a twe zo sta wi# po cz$t ku j$ cym (któ rzy zresz t$ te% nie -
raz zro bi li co& trud ne go). W ka% dym ra zie bra# si! za trud niej sze od tych, któ re zro -
bi "em. Jest to jed nak przy jem no&# (wal ki z trud no &cia mi) po "$ czo na z nie przy jem -
no &ci$, gdy si! jest ca" kiem bez rad nym” – mó wi" prof. Zyg munt Za hor ski. 
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zaj mu j! cych si" funk cja mi rze czy wi sty mi)
wie lo krot nie wspo mi na# mo ment od jaz du,
kie dy to $e gna# Pro fe so ra i je go ro dzi n"
na dwor cu ko le jo wym %ód& Fa brycz na,
trzy ma j!c na r" kach ma lut kie go wów czas
Ja sia, sy na Pro fe so ra i je go dru giej $o ny, Ja -
ni ny 'lad kow skiej -Za hor skiej (któ ra pó& -
niej rów nie$ zo sta #a mia no wa na pro fe so rem
na uk ma te ma tycz nych). W In sty tu cie Ma -
te ma ty ki Po li tech ni ki 'l! skiej Pro fe sor
pra co wa# do mo men tu przej (cia na eme ry -
tu r" w 1984 ro ku.

Pro fe sor zmar#, po ci"$ kiej cho ro bie,
w 1998 ro ku w Gli wi cach, gdzie zo sta# po -
cho wa ny.

Na uko wiec i „ka zno dzie ja” 
ma te ma ty ki

Twór czo() na uko wa Pro fe so ra kon cen -
tro wa #a si" przede wszyst kim wo kó#

ana li zy rze czy wi stej oraz sze re gów try go -
no me trycz nych. Naj bar dziej zna na pu bli -
ka cja pro fe so ra Za hor skie go za ty tu #o wa na
Sur la pre mi´ered´eriv´ee, Trans. Amer.

Math. Soc. 69, No 1 (1950), 1–54, któ ra
przy nio s#a mu s#a w" i wiel kie uzna nie, na -
le $y do wy ró$ nio ne go zbio ru naj s#yn niej -
szych prac ma te ma ty ków pol skich, sta no -
wi krok mi lo wy w kie run ku po zna nia
w#a sno (ci po chod nych.

Ko lej n! wa$ n! pra c! w do rob ku Pro fe -
so ra jest ar ty ku# Une se rie de Fo urier per -

mu te ed’une func tion de clas se L2 di ver gen -

te pre sque par to ut, Compt. Rend. Acad.

Scien. (Pa ris) 251 (1960), 501–503. Je go
tre (ci! by# do wód twier dze nia Ko# mo go ro -
wa: ist nie je funk cja ca# ko wal na z kwa dra -
tem, któ rej try go me trycz ny sze reg Fo urie -
ra po pew nym prze sta wie niu wy ra zów
jest roz bie$ ny pra wie wsz" dzie, opu bli ko -
wa ne go bez do wo du przez Ko# mo go ro wa.
Mi mo licz nych za py ta* i pró(b o wska zów -
ki, jak prze pro wa dzi) do wód, Ko# mo go row
do wo du nie opu bli ko wa#, a wska zów ki, któ -
rych udzie la#, ni gdy nie by #y wy star cza j! -
ce, by do wód prze pro wa dzi). Nie zna no ani
funk cji, ani per mu ta cji sze re gu. Od na laz#
je do pie ro Za hor ski, i co wa$ ne, po s#u $y -
#y one in nym wiel kiej kla sy ma te ma ty kom
(Ulja now, Olew ski) do otrzy ma nia zna cz! -
cych uogól nie*. 

Naj po wa$ niej szym za da niem, przed któ -
rym sta n!# Za hor ski, by #a pró ba do wo du hi -
po te zy %u zi na z ro ku 1913, $e sze reg Fo -
urie ra funk cji ca# ko wal nej z kwa dra tem jest
zbie$ ny pra wie wsz" dzie. Wie lu wy bit nych
ma te ma ty ków bez sku tecz nie po dej mo wa -
#o pró by roz strzy gni" cia, czy jest ona
praw dzi wa. Rów nie$ pro fe so ro wi Za hor -
skie mu ta „pró ba” nie po wio d#a si", cho cia$
z prze rwa mi zaj mo wa# si" ni! nie omal
do ko* ca swo je go $y cia. W po (pie chu – jak
sam przy zna# – opu bli ko wa# te$ nie po praw -
ny do wód praw dzi wo (ci hi po te zy %u zi na,
co na pew no moc no za ci! $y #o na je go ba -
da niach. Hi po te z" %u zi na udo wod ni#
szwedz ki ma te ma tyk Len nart Car le son,
za co, mi" dzy in ny mi, otrzy ma# pre sti $o w!
na gro d" Wol fa w 1992 ro ku.

Wp#yw Pro fe so ra na ma te ma ty ków m#o -
de go i star sze go po ko le nia by# nie zmien nie
wiel ki. Nasz przed wcze (nie zmar #y ko le -
ga – Krzysz tof Her mann – wspo mi na# jak
roz mo wa z pro fe so rem Za hor skim zde cy -
do wa #a oneg daj o wy bra niu przez nie go stu -
diów ma te ma tycz nych na na szym Wy -

dzia le. Gdy Krzysz tof, ja ko (wie $o upie czo -
ny ma tu rzy sta do tar# na Wy dzia# by za si" -
gn!) in for ma cji na nur tu j! cy go wów czas
pro blem pod j" cia stu diów, za gad n!# na po -
tka ne go obok dzie ka na tu star sze go pa na
o sens stu dio wa nia ma te ma ty ki na tym w#a -
(nie wy dzia le. Po pra wie dwu go dzin nej roz -
mo wie zo sta# ca# ko wi cie prze ko na ny, $e jest
to naj lep szy z mo$ li wych wy bo rów i co na -
le $y pod kre (li), $e stu dia na kie run ku ma -
te ma ty ki sto so wa nej (a ta ki kie ru nek ofe -
ro wa# wte dy nasz Wy dzia#) s! ab so lut nie
przy sz#o (cio we. Oczy wi (cie na po tka nym
pa nem by# pro fe sor Za hor ski – przed sta wi#
si" jed nak do pie ro na za ko* cze nie roz mo -
wy. A Krzysz tof, po uko* cze niu stu diów,
zo sta# pra cow ni kiem na sze go In sty tu tu
Ma te ma ty ki. Ci"$ ka cho ro ba i przed wcze -
sna (mier) prze szko dzi #y mu obro ni) za ko* -
czo ny ju$ dok to rat.

Je den z au to rów (R.W.) tak wspo mi na za -
j" cia ze Wst" pu do Ma te ma ty ki Wspó# cze -
snej z pro fe so rem Za hor skim: „By #y nie -
zwy kle in spi ru j! ce, co praw da za zwy czaj
ko* czy #y si" «po cza sie», ale nikt nie mia#
od wa gi upo mnie) si" «o na sze». Gdy pew -
ne go ra zu po ja wi# si" w pierw szym rz" dzie
#a wek na ry so wa ny na pr"d ce na kart ce pa -
pie ru ze gar wska zu j! cy go dzi n" za ko* cze -
nia za j") (ju$ po prze kro cze niu jej nie mal
o kwa drans) wy wo #a# u Pro fe so ra ty po w!
dla nie go kon ster na cj": o tak, tak, ju$, za -
ko* czy my jesz cze tyl ko t"… trwa j! c! ko -

lej ne ile( mi nut… kwe sti". W grun cie rze -
czy, chy ba stu den ci nie mie li te go Pro fe so -
ro wi za z#e (co in ne go syn pa na Pro fe so ra,
cza j! cy si" cz" sto za drzwia mi i upo mi na -
j! cy ta t", by za ko* czy# prze d#u $a j! cy si"
wy k#ad). Ma te ma tycz ny (wiat kre owa ny
przez ma gne tycz n! oso bo wo() Pro fe so ra
przy ci! ga# s#u cha czy moc no i po zy tyw nie,
by# spój ny i bo ga ty w in for ma cje. Po zo sta -
wa# ze s#u cha cza mi na d#u go po sko* czo -
nym wy k#a dzie.

Wy po wie dzi Pro fe so ra by #y uro cze i za -
zwy czaj sk#a nia #y do za du my. Przy ta cza my
jed n!, po cho dz! c! z pry wat nej ko re spon -
den cji (do R.W.): „Cza so pi smo «Del ta»
prze zna czo ne jest dla bar dzo in te re su j! cych
si" ma te ma ty k! li ce ali stów i ra czej stu den -
tów ma te ma ty ki – no mo $e i dla nie któ rych
stu den tów in nych kie run ków po li tech nik,
za wie ra te$ nie sza blo no we za da nia, z któ -
rych wie lu nie umia# bym zro bi) w ci! gu ty -
go dnia, wi"c te$ nie ro bi", bo szko da cza -
su, któ ry le piej zu $y) na co( trud niej sze go.”

Pro fe sor jest au to rem ksi!$ ki, jed nej je dy -
nej w je go ka rie rze, dziw nej ksi!$ ki. Wy da -
nej w %o dzi, w la tach 50., nie wzna wia nej.
Jest bar dzo nie ty po wa co do spo so bu pre zen -
ta cji ma te ria #u: ka$ dy, kto Pro fe so ra zna#, gdy
za czy na j! prze gl! da) na tych miast przy po -
mi na so bie je go wy k#ad, styl roz mo wy – by#
bar dziej ka zno dzie j! ma te ma ty ki. Wzo ry zo -
sta #y przez Pro fe so ra opo wie dzia ne, na -
kre (lo ne s#o wem. To rzad ko(), rów nie$
dar. Mo $e na le $a #o by t" ksi!$ k" ze ska no wa),
udo st"p ni) (wia tu on li ne? 

* * *

Z oka zji przy pa da j! cej w ubie g#ym ro -
ku 100. rocz ni cy uro dzin pro fe so ra

Za hor skie go wy da na zo sta #a oko licz no -
(cio wa mo no gra fia za wie ra j! ca bio gra fi"
i wspo mnie nia do ty cz! ce Pro fe so ra 
– „Mo no graph on the Oc ca sion of 100th Bir -
th day An ni ver sa ry of Zyg munt Za hor ski”,
Ro man Wi tu #a, Da mian S#o ta, Wal de mar Ho -
#u bow ski (red.), Wy daw nic two Po li tech ni -
ki 'l! skiej, Gli wi ce 2015. Mo no gra fia jest
do st"p na na stro nie In  sty tu tu Ma te ma ty ki
(http://mat.polsl.pl/mo no gra fie).

EDY TA HET MA NIOK
MA RIUSZ PLESZ CZY! SKI

DA MIAN S"O TA
RO MAN WI TU "A

Od lewej: Janina !ladkowska-Zahorska, Zygmunt Zahorski, Ernest P"onka, Bogdan Koszela, Ewa

#azarow, W"adys"aw Wilczy$ski

Zygmunt Zahorski i Janina !ladkowska-

Zahorska
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Ta nie, bo pol skie 
Cze sko -s!o wac ka hi ste ria wo kó! pol skiej "yw no #ci

JA KUB $O GI NOW 

Pol ska eks por tem stoi – to
w du !ej mie rze dzi" ki eks por te-
rom nasz kraj utrzy mu je naj wy!-
sze tem po wzro stu go spo dar cze-
go spo #ród kra jów UE. Na $l% sku
i w in nych re gio nach s% ca &e za-
k&a dy, któ rych pro duk cja w po nad
po &o wie jest sprze da wa na za gra-
ni c" – utra ta da ne go ryn ku ozna-
cza &a by wi"c nie ty le mniej sze zy-
ski, co po wa! ne k&o po ty fir my
i ko niecz no#' zwol nie( pra cow-
ni ków.

W
ci! gu ostat nich dwóch lat o pro-

ble mach eks por te rów by "o g"o -

#no za spra w! za "a ma nia si$ ryn ków

wschod nich – Ukra i% cy i Bia "o ru si ni

ku pu j! znacz nie mniej ze wzgl$ du

na kry zys i os"a bie nie ich wa lut, a Ro -

sja nie wpro wa dzi li em bar go na unij ne

(w tym pol skie) pro duk ty. Do ran gi

sym bo lu uro s"y nie chcia ne w Ro sji pol-

skie jab" ka, na któ re jed nak osta tecz nie

uda "o si$ zna le&' na byw ców w in-

nych cz$ #ciach #wia ta. Tak na praw d$
jed nak to nie Wschód jest dla pol skich

firm naj wa( niej szym i naj bar dziej per-

spek ty wicz nym kie run kiem. Znacz-

nie wi$k sze mo( li wo #ci le (! za po "u-

dnio w! gra ni c!: Cze chy s! trze cim

(po Niem czech i Wiel kiej Bry ta nii)

part ne rem han dlo wym Pol ski po stro-

nie eks por tu, a S"o wa cja – dzie wi! tym.

Za le d wie 5 i pó" mi lio no wa S"o wa cja

ku pu je wi$ cej pol skiej (yw no #ci, ni(
mi to lo gi zo wa na ja ko „ch"on ny ry-

nek” 45mi lio no wa Ukra ina. Prze wa ga

„Po "u dnia” nad „Wscho dem” w naj bli(-
szych la tach b$ dzie tyl ko ro s"a: we d"ug

wszel kich pro gnoz S"o wa cja b$ dzie

w naj bli( szych la tach jed nym z naj-

szyb ciej roz wi ja j! cych si$ pa%stw Unii,

do bre per spek ty wy wzro stu ma te(

Re pu bli ka Cze ska, pod czas gdy Ukra i-

n$, Bia "o ru# i Ro sj$ cze ka co naj-

mniej kil ka lat re ce sji. O tym wszyst-

kim war to pa mi$ ta' w"a #nie na )l! sku

i Pod be ski dziu, któ re z ra cji po "o (e nia

geo gra ficz ne go s! wr$cz ska za ne

na wspó" pra c$ go spo dar cz! z po "u dnio-

wy mi s! sia da mi.

Ste reo typ Po la ka – cwa nia ka

O
tym, jak moc ny jest pol ski eks-

port za po "u dnio w! gra ni c$, mo -

(e prze ko na' si$ ka( dy, kto cho' raz

ro bi" za ku py w cze skim lub s"o wac kim

skle pie. Na skle po wych pó" kach a( roi

si$ od pol skich w$ dlin, se rów i in nych

pro duk tów, przy czym s! one prze wa(-
nie ta% sze, ni( cze skie i s"o wac kie.

A przy tym cz$ sto wy( szej ja ko-

#ci – tak przy naj mniej chce my to wi-
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dzie! my, Po la cy. Pro blem w tym, "e
Cze si i S#o wa cy ma j$ na ten te mat od-
mien n$ opi ni%. Na si s$ sie dzi ch%t nie
ku pu j$ pol skie pro duk ty ze wzgl% du
na ich du "o ni" sz$ ce n%, a przy tym s$
nie rzad ko prze ko na ni o tym, "e pol skie
pro duk ty s$ gor sze, ni" szej ja ko &ci,
a na wet nie bez piecz ne dla zdro wia. Co
wi% cej, w cze skich i s#o wac kich me-
diach prze czy ta! mo" na ca #e ar ty ku-
#y o tym, jak od ró" ni! „do br$ cze sk$
w% dli n%” od „pol skie go ba dzie wia”,
a nie wy bred ne opi nie o pol skiej "yw-
no &ci wy g#a sza j$ pu blicz nie tam tej si
wy so ko po sta wie ni urz%d ni cy i po li-
ty cy. W#$cz nie z wp#y wo wym cze skim
wi ce pre mie rem An dre jem Ba bi szem,
któ ry jest li de rem tej an ty pol skiej
kru cja ty.

Sk$d to krzyw dz$ ce prze ko na nie
o pol skich pro duk tach (nie tyl ko "yw-
no &ci, ale rów nie" wy ro bach prze my-
s#o wych)? W du "ej mie rze jest to
po k#o sie ogól nych ste reo ty pów o Po-
la kach, któ re na ra sta #y za na sz$ po #u-
dnio w$ gra ni c$ przez kil ka dzie si% cio-
le ci. W Cze chach i na S#o wa cji
po wszech ny jest ste reo typ Po la ka
– cwa nia ka, ulicz ne go han dla rza i cink-
cia rza, z któ rym da si% ro bi! do bre in-
te re sy (np. ku pi! oka zyj nie ja ki& to-
war), ale na któ re go trze ba uwa "a!, bo
mo "e oszu ka!. Na ta ki ste reo typ za pra-
co wa li &my so bie po wszech ny mi po dró-
"a mi Po la ków „na han del” w la tach 80.
i 90. Po la cy ma so wo je' dzi li wów czas
do Ju go s#a wii, Bu# ga rii, Tur cji, na W% -
gry i do Cze cho s#o wa cji z to wa rem,
han dlu j$c czym si% da #o i obo wi$z ko-
wo od wie dza j$c przy tym, do ce lo wo
lub tran zy tem, cze cho s#o wac kie tar go-
wi ska. I cho cia" ju" daw no ma my
za so b$ ten epi zod „dzi kie go ka pi ta li -
zmu”, a zja wi sko wy jaz dów Po la ków
na han del usta #o mniej wi% cej w po #o-
wie lat 90., ste reo typ po zo sta#.
Cz% &cio wo ma on ju" no we ob li-
cze – ste reo ty po we go Po la ka – ulicz-
ne go han dla rza za st$ pi #a je go ulep szo-
na wer sja: „biz nes me na – cwa nia ka”,
przed sta wi cie la han dlo we go, któ ry
wpy cha na cze ski i s#o wac ki ry nek ta-
nie, ale wa dli we, nie zdro we czy prze-
ter mi no wa ne pro duk ty. Przy czym ne-
ga tyw nie na sta wie ni do pol skich
pro duk tów Cze si i S#o wa cy przy zna-
j$, "e to rze czy wi &cie nie mo" li we, by
wszyst kie pol skie pro duk ty by #y z#ej ja-
ko &ci – za rzu ty s$ na to miast te go ro-
dza ju, "e na pol ski ry nek lub do Nie-
miec sprze da je my lep sze wy ro by,
a do Czech i S#o wa cji – pod rób ki. – To
rów nie" na sza wi na, bo na to po zwa-
la my. Dla S#o wa ków li czy si% przede
wszyst kim ni ska ce na, na ja ko&! nie
zwra ca my a" ta kiej uwa gi przy za ku-
pie, dla te go nie uczci wi przed si% bior-
cy to wy ko rzy stu j$ – t#u ma czy Ju raj
Vy ho vsk(, rol nik spod Twar do szy na
na Ora wie, je den z uczest ni ków pi kie-

ty prze ciw ko za le wo wi s#o wac kie go
ryn ku ta ni$ "yw no &ci$ z Pol ski.

Pol ska Chi na mi Eu ro py

J ed no w tym wszyst kim nie ule ga
w$t pli wo &ci – pol skie pro duk ty

spo "yw cze s$ &red nio a" o 30% ta) sze
ni" s#o wac kie i o 21% ta) sze, ni" cze-
skie. Ta kie da ne po da je w swo im ra por-
cie s#o wac ka Po*to va ban ka, czy li
Bank Pocz to wy. W tej sy tu acji, aby sku-
tecz nie kon ku ro wa! ce no wo z pol-
skim im por tem, s#o wac cy rol ni cy lub
pro du cen ci "yw no &ci (al bo jed ni i dru-
dzy) mu sie li by ob ni "y! ce ny mniej wi%-
cej o jed n$ trze ci$. Zda niem wspo mnia-
ne go ju" Ju ra ja Vy ho vskie go, je &li
cho dzi o rol ni ków, na ta kie ob ni" ki nie
ma miej sca. – Ju" te raz przy obec nych
ce nach sku pu p#o dów rol nych i "yw ca
le d wo wi$ "e my ko niec z ko) cem. Na-
le "y za zna czy!, "e S#o wa cja w prze wa-
"a j$ cej mie rze jest kra jem gó rzy stym
i na przy k#ad na Ora wie czy Lip to wie
wa run ki do upra wy ro li s$ du "o gor sze,
ni" w prze wa" nie rów nin nej i "y znej
Pol sce. Pa) stwo nas w "a den spo sób nie
wspie ra, mo "e my tyl ko po zaz dro &ci!
przy wi le jów, któ re po sia da j$ pol scy rol-
ni cy. Dla te go nie wy obra "am so bie
funk cjo no wa nia na wet gdy by ce ny
sku pu by #y ni" sze o 10 pro cent, a co do-
pie ro o jed n$ trze ci$ – mó wi Vy ho vsk(.
W po dob nym to nie wy po wia da j$ si%
s#o wac cy i cze scy pro du cen ci z bran-
"y prze twór stwa "yw no &ci. Na le "y
przy tym za zna czy!, "e cze skie i s#o-
wac kie za k#a dy nie s$ tak no wo cze sne,
jak pol skie, co do dat ko wo os#a bia ich
ryn ko w$ po zy cj%.

Dla cze go wi%c Po la kom op#a ca si%
pro du ko wa! i sprze da wa! tak ta nio,
a s$ sia dom z po #u dnia nie? Od po wie-
dzi na to jest kil ka. Pierw sza
z nich – s#a by z#o ty. Przed kry zy sem,
w 2007 ro ku, za eu ro trze ba by #o za p#a-
ci! nie co po nad 3 z#o te, dzi& jest to
4 z#o te z gro sza mi. Ju" tu taj mie &ci si%

ta trzy dzie sto pro cen to wa ró" ni ca w ce-
nie mi% dzy Pol sk$ a S#o wa cj$ – ale nie
t#u ma czy ona, dla cze go w Pol sce jest
ta niej, ni" w Cze chach, któ re po dob nie
jak my nie przy j% #y wspól nej wa lu ty.

Zresz t$, wi nie nie o wszyst ko wa lu-
ty eu ro by #o by nad u"y ciem. S#o wa cy
je" d"$ bo wiem na ta) sze za ku py nie
tyl ko do Pol ski, Czech czy na Ukra in%,
ale rów nie" do bo gat szej od nich Au-
strii. – Bra ty s#a wa le "y przy sa mej au-

striac kiej gra ni cy, dla te go te wy jaz dy
za ku po we s$ bar dzo po pu lar ne. S#o wa-
cy ku pu j$ w Au strii nie któ re pro duk ty
spo "yw cze, odzie" i ko sme ty ki. Nie któ-
re to wa ry s$ ta) sze, in ne tro ch% dro"-
sze, ale na wet je &li da ny pro dukt "yw-
no &cio wy ma po dob n$ ce n%, op#a ca si%
ku po wa! w Au strii ze wzgl% du na ge-
ne ral nie wy" sz$ ja ko&! – mó wi Ja na
Ba bu*ia ková z In sty tu tu Au striac kie go
w Bra ty s#a wie. S#o wa cy, spo tka ni w su-
per mar ke cie w au striac kim Ha in bur gu
nad Du na jem nie da le ko Bra ty s#a wy,
zgod nie twier dz$ rów nie", "e te sa me
glo bal ne kon cer ny kie ru j$ pro duk ty lep-
szej ja ko &ci do Nie miec i Au strii,
a na cze ski, s#o wac ki i pol ski ry-
nek – gor sze. Ta sa ma mar ka – a ja ko&!
od mien na. Do ty czy to np. na po jów bez-
al ko ho lo wych czy ko sme ty ków, co
po twier dzi #y s#o wac kie ba da nia ja ko-
&ci, prze pro wa dzo ne przez bra ty s#aw-
ski Uni wer sy tet Tech nicz ny. W po-
wszech nej opi nii s#o wac kich klien tów,
cho cia" w tym przy pad ku nie po twier-
dzo nej ba da nia mi, po dob n$ prak ty k%
sto su j$ pol skie fir my.

Ko lej na spra wa – to do ta cje unij ne.
Pol ska w la tach 2002 – 2003 ne go cjo-
wa #a bar dzo ostro, a w pew nym mo-
men cie rz$d Lesz ka Mil le ra za gra# va
ba nque. Pre mier na po mkn$#, "e je &li nie
do sta nie my ko rzyst nych dla nas roz wi$-
za) w za kre sie do ta cji dla rol ni ków, mo-
"e my zre zy gno wa! z wej &cia do UE
w 2004 ro ku i wst$ pi! do Unii ra zem
z Ru mu ni$ i Bu# ga ri$. Za dzia #a-
#o – „wiel kie po sze rze nie” z 2004 ro ku
nie mia #o by bez Pol ski ta kie go wy-
d'wi% ku, dla te go do sta li &my, co chcie-
li &my. Cze chy, a ju" tym bar dziej nad-
ra bia j$ ca za le g#o &ci S#o wa cja ta kiej
si #y ne go cja cyj nej nie mia #y – dla te go
ich rol ni cy otrzy mu j$ ni" sze wspar cie,
ni" pol scy.

I wresz cie – za spra w$ wiecz nie
wspó# rz$ dz$ ce go w Pol sce PSL na si
far me rzy ma j$ mnó stwo jaw nych
i ukry tych przy wi le jów – po dat ko-
wych, eme ry tal nych i so cjal nych, któ-
rych ich cze scy i s#o wac cy ko le dzy nie
po sia da j$. Do&! wspo mnie! cho! by
os#a wio ny KRUS czy zwol nie nie z po-
dat ku do cho do we go w za mian za op#a-
t% ra czej sym bo licz ne go po dat ku rol ne-
go. To wszyst ko mu si prze #o "y! si%
na ni" sze ce ny, ni" za po #u dnio w$
gra ni c$. I s#usz nie Cze si i S#o wa cy ma -
j$ do nas pre ten sj%, "e je ste &my „Chi-
na mi Eu ro py +rod ko wej”, "e sto su je-
my ukry ty dum ping.

Im pe rium Ba bi sza

Ale to wszyst ko jest tyl ko jed n$
stro n$ me da lu. Cze scy i s#o-

wac cy rol ni cy i pro du cen ci ma j$ spo-
ro ra cji, za rzu ca j$c nam prak ty ki dum-
pin go we. Ale sa mi te" ma j$ spo ro

Za le d wie 5 i pó! mi lio no wa S!o-
wa cja ku pu je wi" cej pol skiej #yw-
no $ci, ni# mi to lo gi zo wa na ja ko
„ch!on ny ry nek” 45-mi lio no wa
Ukra ina.
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za usza mi. O kon flik cie in te re sów

mo! na mó wi" zw#asz cza w przy pad ku

wp#y wo we go cze skie go wi ce pre mie ra,

li de ra par tii ANO -2011 An dre ja Ba bi-

sza, zna ne go ja ko ostry kry tyk pol skiej

!yw no $ci. Kil ka lat te mu za pro szo ny

do stu dia te le wi zyj ne go Ba bisz w nie-

cen zu ral nych s#o wach mó wi# o pol skich

pro duk tach, na zy wa j%c je tru ci zna mi,

a na pro po zy cj& skosz to wa nia pol-

skiej szyn ki od pa ro wa#, !e „pol skie go

g… je$" nie b& dzie”. Od k%d Ba bisz zo -

sta# wi ce pre mie rem i mi ni strem fi-

nan sów w cen tro le wi co wym rz% dzie

Bo hu sla va So bot ki (po cz% tek 2014 ro -

ku), w Cze chach na si li #y si& kon tro le

pol skich pro duk tów. W me diach po ja-

wi #a si& in for ma cja o ist nie niu taj nej

rz% do wej in struk cji, na ka zu j% cej na sze

to wa ry kon tro lo wa" wy j%t ko wo do k#ad-

nie. I wszyst ko wska zu je na to, !e ta -

ka in struk cja rze czy wi $cie ist nia #a – po-

$red nio przy zna# to sam mi ni ster

rol nic twa.

An drej Ba bisz do po li ty ki wst% pi#
nie daw no, a od wie lu lat zna ny jest ze

swo jej dzia #al no $ci biz ne so wej. Ba bisz

jest dru gim naj bo gat szym Cze chem

i za ra zem naj za mo! niej szym S#o wa-

kiem (po sia da dwa oby wa tel stwa) i jest

w#a $ci cie lem po t&! nej gru py Agro fert,

kon tro lu j% cej jed n% trze ci% cze skie go ryn-

ku rol no -spo !yw cze go. Za k#a dy Ba bi sza

ucho dz% za mniej no wo cze sne, ni! pol-

skie, któ re sta no wi% dla oli gar chy -po li-

ty ka bez po $red ni% kon ku ren cj&. Za-

miast in we sto wa" set ki mi lio nów ko ron

na uno wo cze $nia nie swo ich fa bryk, ta-

niej by #o wst% pi" do po li ty ki i prze pro-

wa dzi" kam pa ni& oczer nia nia kon ku ren-

cji i szy ka no wa nia jej me to da mi

ad mi ni stra cyj ny mi. Nie daw no spó# ka

Ba bi sza sta #a si& w#a $ci cie lem naj wi&k-

sze go cze skie go hol din gu me dial ne-

go – gru py MA FRA. W jej sk#ad wcho-

dz% m.in. naj wi&k sze opi nio twór cze

dzien ni ki Li do ve no vi ny i Mla da Fran-

ta dnes oraz po pu lar ne por ta le ides. cz i li-

do vky. cz. Dziw nym tra fem w na le !%-
cych do Ba bi sza me diach mo! na

prze czy ta" ar ty ku #y o ka! dym naj mniej-

szym po tkni& ciu pol skich pro du cen tów

!yw no $ci, al bo wy mow ne po ra dy w sty-

lu „jak od ró! ni" cze skie go kur cza ka

od pol skie go” (w do my $le – gor sze go),

gdy tym cza sem po dob ne afe ry do ty cz%-

ce cze skiej !yw no $ci s% zby wa ne mil cze-

niem.

Z ko lei na S#o wa cji an ty pol ska na gon-

ka roz po cz& #a si& po po now nym doj $ciu

do w#a dzy po pu li stycz nej eki py Ro ber-

ta Fi co w mar cu 2012. W 2012 i 2013 ro -

ku na si li #y si& kon tro le pol skich to wa rów,

a mi ni ster rol nic twa Lu bo mir Jah na tek

i in ni urz&d ni cy po zwa la li so bie na nie-

wy bred ne ko men ta rze o na szych pro duk-

tach. Ga bi net Ro ber ta Fi cy po st& po wa#
w zna nym so bie sty lu „dziel i rz%d'” – za-

miast prze pro wa dza" trud ne re for my,

jak je go po przed ni cy, #a twiej jest zrzu ci"
wi n& na wszyst kie nie po wo dze nia na ze-

wn&trz ne go wro ga. Za cza sów pierw sze-

go rz% du Fi cy (2006-2010) ta kim dy !ur-

nym wro giem by #y W& gry, w tej ka den cji

Or ban jest dla s#o wac kie go pre mie ra

ra czej so jusz ni kiem, za to obe rwa #o si&
Po la kom. W po rów na niu z Cze cha mi

na S#o wa cji jest o ty le le piej, !e an ty pol-

sk% na gon k& uda #o si& za #a go dzi" po pro-

te stach pol skiej am ba sa dy, Klu bu Pol skie-

go na S#o wa cji oraz po prze pro wa dze niu

wspól ne go po sie dze nia pol skie go i s#o-

wac kie go rz% du w 2013 ro ku w Po pra-

dzie. Ale nie smak po zo sta#.
Efekt – w Cze chach i na S#o wa cji spo-

#e cze( stwo jest szcze rze prze ko na ne, !e
pol skie pro duk ty s% co praw da ta nie, ale

nie bez piecz ne i z#ej ja ko $ci. Cel zo sta#
osi% gni& ty – w sy tu acji, gdy je ste $my

w Unii i nie da si& sto so wa" ba rier cel-

nych, pol ski im port uda #o si& w pe wien

spo sób ogra ni czy" oszczer czy mi kam pa-

nia mi w me diach, wspie ra ny mi przez

dzia #a nia i wy po wie dzi po li ty ków. Gwo-

li spra wie dli wo $ci trze ba do da", !e na si

przed si& bior cy rów nie! nie s% ca# kiem bez

wi ny – afe ry spo !yw cze rze czy wi $cie

mia #y miej sce, po dob nie jak prak ty ka wy-

sy #a nia na eks port do Czech, S#o wa cji czy

Ukra iny pro duk tów gor szej ja ko $ci, ni!
te sprze da wa ne na ro dzi mym ryn ku.

Cze sko -s#o wac kich uty ski wa( na ni -

sk% ja ko$" pol skich wy ro bów nie u#a t-

wia te! sy tu acja pol skiej bran !y kon tro-

li ja ko $ci. P#a ce w Sa ne pi dzie na le !%
do ra !% co ni skich, a ab sol wen ci to wa-

ro znaw stwa – in !y nie ro wie kszta# ce ni

pod k% tem pra cy w la bo ra to riach kon-

tro li ja ko $ci, nie ma j% w Pol sce wi&k-

szych szans na zna le zie nie pra cy w za-

wo dzie. A szko da, bo oszcz& dza j%c
na ba da niach i kon tro li ja ko $ci tak na-

praw d& strze la my so bie w sto p&, na ra-

!a j%c si& na utra t& per spek ty wicz nych

ryn ków zby tu w ta ki spo sób, jak to ma

miej sce w Cze chach i na S#o wa cji.

Czy !y j% ca w du !ej mie rze z eks por tu

Pol ska mo !e so bie po zwo li" na ta k% lek-

ko my$l no$" – oce( cie Pa( stwo sa mi.

!

Na si s! sie dzi ch"t nie ku pu j! pol skie pro duk ty ze wzgl" du na ich du -
#o ni# sz! ce n", a przy tym s! nie rzad ko prze ko na ni o tym, #e pol skie
pro duk ty s! gor sze, ni# szej ja ko $ci, a na wet nie bez piecz ne dla zdro wia.
Co wi" cej, w cze skich i s%o wac kich me diach prze czy ta& mo# na ca %e ar-
ty ku %y o tym, jak od ró# ni& „do br! cze sk! w" dli n"” od „pol skie go ba-
dzie wia”, a nie wy bred ne opi nie o pol skiej #yw no $ci wy g%a sza j! pu blicz-
nie tam tej si wy so ko po sta wie ni urz"d ni cy i po li ty cy.

Na si przed si" bior cy rów nie# nie s! ca% kiem bez wi ny – afe ry spo #yw-
cze rze czy wi $cie mia %y miej sce, po dob nie jak prak ty ka wy sy %a nia
na eks port do Czech, S%o wa cji czy Ukra iny pro duk tów gor szej ja ko-
$ci, ni# te sprze da wa ne na ro dzi mym ryn ku.

Nie by %o ta kiej re pu bli ki
W cie ka wym ar ty ku le Ja ku ba )o -

gi no wa „Kre sy ina czej ni! zwy kle

(„*l%sk” 2015, nr 8), zna la z#o si&
dziw ne zda nie: 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 [siec!] ra dziec ka (tzw. Mar -

chlewsz czy zna) – tak wie lu Po la -

ków miesz ka #o w tej cz& $ci

Po le sia”. (s. 14).

Ni gdy nie by #o „pol skiej au to no -

micz nej re pu bli ki ra dziec kiej na

Ukra inie So wiec kiej”. W la tach 1926-

1935 ist nia# tam na to miast pol ski re -

jon (po wiat) na ro do wo $cio wy; mia -

stecz ko Do #bysz na Wo #y niu (nie

na Po le siu) prze mia no wa ny na Mar -

chlewsk i utwo rzo no w 1926 r, Pol ski

Re jon Na ro do wo $cio wy im. Mar -

chlew skie go. Pro kla mo wa no go rok

wcze $niej, zgodn bie z obo wi% zu j% c%
wte dy w ZSRR po li ty k% „ko re ni za cji”

(au to chto ni za cji). W pol skim re jo nie

miesz ka #o 41 906 osób, Po la ków by -

#o tam 28 827 (68%), miesz ka li tam

rów nie! Ukra i( cy (19,2%), Niem cy

(8,8%), +y dzi (2,5%) i Ro sja nie

(9,5%).

ADAM WIER CI! SKI

Opole 
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Trzech pa nów w !ód ce

Do Po rad ni wp!y n" !o py ta nie do ty cz# -
ce ty tu !u ksi#$ ki Trzech pa nów

w !ód ce (nie li cz"c psa). Ko re spon dent by!
cie kaw, w ja kim przy pad ku wy st" pu j# owi
pa no wie: w do pe! nia czu czy bier ni ku. 

Dzie !o o ta kim ty tu le prze !o $o no z j" -
zy ka ob ce go i w t!u ma cze niu do sto so wa -
no si" do pra wi de! pol skiej sk!ad ni, któ ra
prze wi du je kil ka wy j#t ko wych form bu do -
wy zda nia z li czeb ni ka mi. Kie dy li czeb -
ni ki 2, 3 i 4 !# cz# si" z rze czow ni ka mi m" -
sko oso bo wy mi, a wi"c ta ki mi, któ re
na zy wa j# oso by ro dza ju m" skie go, jak pan,

ch!o piec, stu dent, pol sz czy zna do pusz cza
dwa spo so by two rze nia po !# cze%: al bo
w zwi#z ku zgo dy (dwaj pa no wie, trzej

ch!op cy, czte rej stu den ci), al bo w zwi#z -
ku rz# du (dwóch pa nów, trzech ch!op ców,

czte rech stu den tów). W wy pad ku kon struk -
cji w zwi#z ku zgo dy (jak trzej pa no wie)
obie for my s# mia now ni ka mi, w zwi#z ku
rz# du na to miast li czeb nik „rz# dzi” po !# -
czo nym z nim rze czow ni kiem, czy li wy -
ma ga, aby przy bra! on for m" do pe! nia cza,

a za tem w kon struk cji trzech (ko go?) pa -

nów rze czow nik wy st" pu je obo wi#z ko wo
w do pe! nia czu. 

Po dob ne zwi#z ki s# w j" zy ku pol skim
bar dzo cz" ste, wy po wie dzi ta kie bu du je -
my na co dzie%, aby za po mo c# form przy -
pad ków po ka za& za le$ no 'ci – nie tyl ko
mi" dzy wy ra za mi w zda niu, ale rów nie$
te, któ re od zwier cie dla j# za le$ no 'ci
w 'wie cie rze czy wi stym, ta kie jak cho& -
by przy na le$ no'&. Nie któ re wy ra zy ma -
j# – jak mó wi# j" zy ko znaw cy – rz#d do -
pe! nia czo wy, czy li wy ma ga j# za sto so wa nia
for my te go w!a 'nie przy pad ka. Tak sa mo
zbu do wa ne s# po !# cze nia zwy k!e, co -
dzien ne, jak np. oj ciec (ko go?) Mar ka oraz
ty tu !y jak np. Ka rie ra (ko go?) Ni ko de ma

Dyz my; po !# cze nie okru chy cia sta ma ta -
k# sa m# kon struk cj" jak ty tu! fil mu Okru -

chy dnia, a okre 'le nie sied miu lu dzi jak ty -
tu! Sied miu sa mu ra jów. W tych jed nak
sche ma tach nie ma mo wy o dwóch po -
praw nych wa rian tach, bo je 'li po wie my
*okruch cia sto, *Ka rie ra Ni ko dem Dyz ma,
stwo rzy my po !# cze nie nie po praw ne gra -
ma tycz nie. Do dat ko wo mo $e my nie kie dy

zo sta& (le zro zu mia ni, po nie wa$ np. po !# -
cze nie oj ciec Ma rek, w któ rym nie ma
sk!ad ni rz# du z do pe! nia czem, lecz zwi# -
zek zgo dy mia now ni ków, b" dzie ro zu mia -
ne ja ko od no sz# ce si" do za kon ni ka
o imie niu Ma rek. 

Mo$ na by !o by oczy wi 'cie w t!u ma cze -
niu z an giel skie go utwo rzy& rów nie po -
praw ny ty tu! z mia now ni kiem pa no wie,
czy li Trzej pa no wie w !ód ce (nie li cz"c psa),
ale w u$y ciu upo wszech ni! si" ju$ ty tu!
w in nej for mie i tyl ko on jest pol sk# na zw#
dzie !a Je ro me’a K. Je ro me’a, któ re w ory -
gi na le na zy wa si" Three Men in a Bo at, to

Say No thing of the Dog. War to za uwa $y&,
$e ist nie je wie le in nych ty tu !ów o ana lo -
gicz nej bu do wie, któ re funk cjo nu j# wy !#cz -
nie w jed nej for mie, por. np. Dwaj pa no -

wie z We ro ny Wil lia ma Szek spi ra, By li dwaj

bra cia Gu sta wa Mor cin ka, Dwaj kup cy

Lwa To! sto ja, Dwaj pa no wie Sie cie cho wie

Ju lia na Ur sy na Niem ce wi cza, Trzej musz -

kie te ro wie Alek san dra Du ma sa, Trzech

Bu dry sów Ada ma Mic kie wi cza, Czte rej

pan cer ni i pies Ja nu sza Przy ma now skie go
i in ne. Rów nie po praw ne by !y by oczy wi -
'cie wer sje: Dwóch pa nów z We ro ny, By -

!o dwóch bra ci, Trzej Bu dry si, Czte rech

pan cer nych i pies itd. Do da& war to, $e
pod ko niec XIX wie ku we Lwo wie po -
wie'& Du ma sa wy da no pod ty tu !em Trzech

musz kie tów.
KA TA RZY NA WY RWAS

Do roz po cz" cia pierw szej
pra cy po stu diach po zo -

sta !y czte ry dni, kie dy spo tka !em
Fran cisz ka K!a ka, ko le g" gra fi ka
z m!od sze go rocz ni ka, by! jak i ja
zm" czo ny wa ka cja mi w mie 'cie. 

By !o dusz ne 'l# skie po po !u dnie,
pach nia !o wy to pem, kie dy roz ma -
wia li 'my w Cho rzo wie na Ryn ku
gra ni cz# cym z hu t#... Po jed( my
nad mo rze, za pro po no wa !em... 

Eee, to za pó( no, za ma !o dni
i da le ko... Ru sza my ju tro st#d, au -
to sto pem, spo ty ka my si" tu ra no...

By! ra no, spa ko wa ny, ja z chle -
bacz kiem, wy pe! nio nym po -
wszech ny mi nie zb"d ni ka mi.

St#d nie ru szy my, trze ba tram wa -
jem na wy lo tów k" z By to mia,
pierw szym ch"t nym do za bra nia
nas by! po jazd do Wro c!a wia. Tam -
$e z!a pa li 'my kurs do Obor nik
za Po zna niem, sk#d da lej ani rusz. 

Sto imy, idzie my wy lo to w# dro -
g# na Pi !", Ko sza lin. Zmrok, noc,
po la i nic... po bli skie ze sto ga mi $y ta za pra -
sza – nie b" d" tu spa! – stwier dza Fra nek – tu
mo g# by& my szy. Ja wci skam si" w zbo $e
a on cho dzi do oko !a ma ru dz#c. Za sn# !em.
Zbu dzo no mnie al bo te$ sam wsta !em
o czwar tej, wy zi" bio ny, ze sztyw nia !y pa trza -
!em jak w opa rach wscho dzi !o s!o% ce
nad Wiel ko pol sk#. 

Pu st# szo s# zmie rza my nad mo rze, nic nie
je dzie, cze go nie uje dzie my, to przej dzie my. 

Fra nek na rze ka na wy jazd ze mn#. Snu -
je opo wie'& – gdzie$ by to móg! by& sam.

Jesz cze ki lo metr, dwa i !a pie my sa mo chód
do Ko sza li na... tyl ko nie na si kaj cie mi do ma -
s!a, prze strze ga kie row ca, wi da& bo ga ty
w do 'wiad cze nie w ob co wa niu z au to sto po -
wi cza mi... cze mu nas za bra!? Wi docz nie
ma my co' w ob li czu, co nas wy ró$ nia.

Wcze snym po po !u dniem wi ta nas Ko sza lin,
zie lo na bud ka z pi wem, na pi je my si"? 

Tak pa no wie, je 'li mi po mo $e cie na bi&
becz k"... wie dzia !em, $e trze ba moc no
ude rzy& i zra zu za !a pa& gwint, uda je si"...
pierw sze dwa ku fle pe! ne pian ki, dla nas...
Te raz Mie len ko, wiem, $e tam Ro sczy ko -
wie, z na mio tem na !# ce u ko go' o Go go -
low skim na zwi sku.

Tam u Ho ro szych, by wa j# co ro ku, ma -
j# swo je miej sce na !# ce in nym nie do st"p -
ne i par king.

Tra fia my. Ra do'&, Egon za rz# dza ogni -
sko, je dzie my po kie! ba s", „na ka$ de go
po ki lo gra mie” stwier dza. 

Pro te stu j", $e za wie le. To si" zje a wie -
czór d!u gi – od po wia da do 'wiad czo ny
w kon sump cji z ogni ska ko le ga.

Mia! ra cj", w 'wie $ym kli ma -
cie nad mor skie go wie czo ru ape -
tyt ro 'nie a kie! ba sa zda je si" by&
zde cy do wa nie krót sza.

Ra no bu dzi my si" na pod da -
szu odu rze ni za pa chem te go -
rocz ne go sia na. Po zo sta !y dwa
dni. Za li cza my cel po dro $y mo -
cze niem stóp w mo rzu, do da je -
my do te go ma !e po le $e nie
na pla $y i wra ca my. Fra nek st" -
ka, $e zno wu ten upo ka rza j# cy
au to stop. 

Po kim to masz ta kie wiel ko -
pa% skie ma nie ry? Nie od po -
wia da...

Wdep tu je my na naj trud niej -
szy as fal to wy od ci nek re gio nal -
nej ry wa li za cji miast, kie row cy
z Ko sza li na nie chc# za bie ra&
do S!up ska, ci ze S!up ska nie bio -
r# tych z Ko sza li na... 

W ko% cu uda je si" ru szy& ja -
kim' dziw nym $ó! tym au to bu -
sem pe! nym m!o dzie $y, to ten

sam ga tu nek po dró$ ni ków co my, ale
m!od szych i jak by bar dziej roz wy drzo ny
to pew nie ci od ma s!a. Fra nek te go nie wy -
trzy mu je, wy sia da w Gda% sku... po ja d" po -
ci# giem. 

Nie tyl ko brak pie ni" dzy ka $e mi po zo -
sta& na po k!a dzie au to bu su do Tcze wa. 

Fra nek b" dzie mia! po ci#g wie czo rem,
ja w Tcze wie od ra zu !a pi" kurs na Cz" sto -
cho w". 

Do Ka to wic do cie ram na szes na st#, Fra -
nek b" dzie do pie ro przed pó! no c#. 

Ka pry 'ny wspó! pa sa $er nie znie ch" ci!
do wspól ne go w" dro wa nia, cho& nie uczy -
ni! nic, co sta no wi !oby po in t", w pa r" na 'cie
lat pó( niej ru szy li 'my do Fran cji, ale o tym
ju$ in nym ra zem.

!

Anegdoty
HENRYK!BZDOK
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XXV Rocznica 

Restytucji 

Samorz!du 

Terytorialnego 

w Polsce

Powrót 

do przysz"o#ci?

J
esz cze nie daw no na wet nie przy -

pusz cza !em, "e w cy klu rap tem dwu -

na stu co mie si#cz nych ar ty ku !ów w ro -

ku 25-le cia od ro dzo ne go pol skie go

sa mo rz$ du te ry to rial ne go po wró c#
do pro ble mów raz ju" po ru sza nych. I to

nie z po wo du bra ku te ma tów w tzw. se -

zo nie ogór ko wym. Wprost prze ciw nie.

Wszak to nie by !o spo koj ne la to…

Kam pa nia pre zy denc ka u je go pro gu,

któ ra oprócz zmia ny G!o wy Pa% stwa za -

owo co wa !a ka ba re to wym re fe ren dum,

re kor do we upa !y i tra gicz na miej sca mi

su sza, wi zja przy by cia do na sze go kra -

ju ty si# cy przy by szów z ob cych nam kul -

tu ro wo re jo nów &wia ta, wresz cie kam -

pa nia wy bor cza do par la men tu… W tym

ro ku wy j$t ko wo agre syw na i bru tal na.

A mo "e to tyl ko nam si# tak wy da je, "e
ka" da ko lej na jest brzyd sza od po przed -

niej? Tak czy owak, a" za du "o, jak na je -

den „se zon ogór ko wy”. 'e ju" o po ci$ -
gu pe! nym z!o ta nie wspo mn#…

Co z te go wszyst kie go do ty czy bez po -

&red nio w!adz lo kal nych? Or ga ni za cja

wy bo rów i re fe ren dów (lo ka le, ko mi sje,

lo gi sty ka) to ru ty na, z któ r$ sa mo rz$ dy

ra dz$ so bie tak „zwy czaj nie”, "e wr#cz

nie jest to "ad nym te ma tem dla me diów.

Su sza spra wi !a, "e w nie któ rych gmi nach

wy st$ pi !a ko niecz no&( awa ryj ne go do -

wo zu wo dy becz ko wo za mi. Za uwa "y -

li &cie, "e ten te mat te" prze wi n$! si#
w me diach je dy nie ja ko w!a &ci wie su cha

in for ma cja? Nie by !o tzw. „afer”, co

ozna cza, "e w ta kich sy tu acjach kry zy -

so wych sa mo rz$ dy po pro stu so bie ra -

dz$ bez wi#k szych trud no &ci. Wi zja

przy by cia do na szych gmin i miast ty -

si# cy uchod) ców, utwo rze nia ko lej nych

o&rod ków dla cu dzo ziem ców, cho( to za -

da nie rz$ do we, na pew no sp# dza sen

z po wiek pre zy den tom i bur mi strzom,

na któ rych spad nie cz#&( od po wie dzial -

no &ci za !ad i po rz$ dek pu blicz ny wo bec

tak na brzmia !ych emo cji i obaw… Cie -

ka we, czy b# d# mu sia! w!a &nie o tym pi -

sa( przed ko% cem te go ro ku?

Tym cza sem nikt si# chy ba nie spo dzie -

wa!, "e na gle w wi rze kam pa nii wy bor -

czej wy p!y nie te mat, o któ rym pi sa !em

w ma ju – usta wa me tro po li tal na. Tam -

ten tekst no si! ty tu! „Ga da nie o ni -

czym?” Znak za py ta nia oka za! si# pro -

ro czy. Ju" wy da wa !o si#, "e po wszech na

wr#cz kry ty ka po my s!u stwo rze nia „po -

wia tu me tro po li tal ne go” za my ka te mat

na wie le mie si# cy, je "e li nie lat. Pra wie

pew ne wy da wa !o si#, "e w tej ka den cji

Sej mu spra wa ju" nie wy p!y nie. Po raz

ko lej ny oka za !o si#, "e w po li ty ce „pra -

wie” ozna cza wiel k$ ró" ni c#. Bo kam -

pa nia wy bor cza rz$ dzi si# swo imi pra -

wa mi…

Wy so ki Sejm uchwa li! 
ra czy…

Naj pierw praw ni cy prze tar li oczy ze

zdu mie nia czy ta j$c ofi cjal ne spra -

woz da nie ko mi sji sej mo wych. Przy po -

mn#: gdy w lu tym Sejm skie ro wa! 
pro jekt „Usta wy o po wie cie me tro po -

li tal nym” (ten w!a &nie, o któ rym pi sa -

!em w ma ju) do po !$ czo nych ko mi sji:

Sa mo rz$ du Te ry to rial ne go i Po li ty ki

Re gio nal nej oraz Ad mi ni stra cji i Cy -

fry za cji, wszyst ko za cz# !o si# nor -

mal nie. Ko mi sje ze bra !y si# w mar cu,

po tem w kwiet niu. Pó) niej na st$ pi !a
prze rwa, wszak wy bo ry pre zy denc kie

bar dziej za prz$ ta !y uwa g# !$cz nie

z ich do&( za ska ku j$ cym dla par tii rz$ -
dz$ cej wy ni kiem. Ko mi sje ze bra !y
si# po now nie w lip cu i 4 sierp nia. I po -

wsta! do&( ku rio zal ny do ku ment,

w któ rym czy ta my: 

Spra woz da nie ko mi sji o po sel skim
pro jek cie usta wy o po wie cie me tro po li -
tal nym /…/ 

Ko mi sje po roz pa trze niu te go pro jek -
tu usta wy wno sz!: 

Wy so ki Sejm uchwa li" ra czy za #! czo -
ny pro jekt usta wy.

„Dow cip” po le ga na tym, "e ów

za !$ czo ny pro jekt usta wy na wet nie na -

zy wa si# tak, jak ten opi nio wa ny! Co

wi# cej, sa mi au to rzy pro jek tu z du m$
og!o si li, "e to pro jekt ca! kiem zmie nio -

ny. Znik n$! kry ty ko wa ny dzi wo l$g
praw ny pod na zw$ „po wiat me tro po -

li tal ny”. Je go miej sce (tak "e w na zwie

usta wy) za j$! „zwi$ zek me tro po li tal -

ny”. W &wie tle te go, "e w na szej aglo -

me ra cji od lat ist nie je Gór no &l$ ski

Zwi$ zek Me tro po li tal ny (GZM), po s!o -

wie chy ba mie li na dzie j#, "e ta na zwa

przej dzie bez bo le &nie, bez wi#k sze go

echa. Ale naj wi#k sz$ bu rz# wy wo !a !a
za po wied), "e „rzu tem na ta &m#”
obec ny Sejm jesz cze zd$ "y uchwa li(
t# usta w# na ostat niej pro stej. Ujaw nie -

nie w sierp niu cze go&, co – jak g!o si -

li au to rzy – jest dia me tral nie no w$ wer -

sj$ i za po wied), "e by( mo "e
za mie si$c par la ment j$ prze g!o su je,

prze czy !o wszyst kim przy j# tym za sa -

dom i zwy cza jom kon sul ta cji, tym

bar dziej w &rod ku se zo nu urlo po we go.

Na do da tek w cz# &ci me diów za cz# !o
si# „do ra bia nie g# by” sa mo rz$ dom, 

"e je &li te raz znów po ja wi$ si# g!o sy

kry tycz ne, to ju" b# dzie wy !$cz nie 

wi na nie umie j$ cych (a ra czej nie chc$ -
cych) si# do ga da( pre zy den tów, 

któ rzy „za zdro &nie strze g$” swo jej

w!a dzy.

4 wrze"nia w Katowicach

W od po wie dzi jed ne go wrze &nio we -

go dnia trzy du "e or ga ni za cje sa mo rz$ -
do we: Zwi$ zek Miast Pol skich, *l$ ski

Zwi$ zek Gmin i Po wia tów oraz Gór -

no &l$ ski Zwi$ zek Me tro po li tal ny za -

pre zen to wa !y w Ka to wi cach wspól ne

sta no wi sko w spra wie pro jek tu tej

wer sji tzw. usta wy me tro po li tal nej.

Przed sta wio no oczy wi &cie ofi cjal ne

do ku men ty, ale swo j$ wa g# mia !o
przede wszyst kim to, "e na wspól nej

kon fe ren cji pra so wej wy st$ pi! ra zem

„pierw szy gar ni tur” przed sta wi cie li

tych or ga ni za cji: Prze wod ni cz$ cy ZMP

i GZM oraz wi ce prze wod ni cz$ cy

*ZGiP, b# d$ cy rów no cze &nie pre zy -

den ta mi zna cz$ cych miast: Gli wic,

Za brza i D$ bro wy Gór ni czej. Prze kaz

po szed! „w &wiat”. Czy by! ja sny?

Niech za po twier dze nie po s!u "y cy tat

z ga ze ty, któ ra do tej po ry ce lo wa !a
w tym „przy pi na niu !a tek” pre zy den -

tom miast:

Pro jekt tzw. usta wy me tro po li tal -
nej, nie zwy kle wa$ nej dla pol skich
miast, nie mo $e by" uchwa la ny
pod pre sj! kam pa nii wy bor czej. Nie
do%", $e za wie ra sze reg b#& dów, to jesz -
cze pró bu je si& pre zy den tów miast
naj bar dziej za in te re so wa nych two rze -
niem me tro po lii przed sta wi" ja ko ich
prze ciw ni ków. Nie ma na to na szej
zgo dy – pod kre %la j! zgod nie przed sta -
wi cie le trzech or ga ni za cji sa mo rz! do -
wych.

KRZYSZTOF KOSI$SKI
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No we gma chy urz! do we

– Pro jekt two rzy nie spój ny i kosz tow -
ny sys tem biu ro kra tycz ny. W mia stach

wo je wódz kich obok urz! dów miej -

skich i mar sza" kow skich sta n# ko lej -

ne wiel kie biu row ce, tym ra zem me tro -

po li tal ne z rze sz! urz"d ni ków, któ rzy
przede wszyst kim zaj mo wa# si" b" d!
wy zna cza niem gra nic kom pe ten cji mi" -
dzy ni mi. – po wie dzia! wi ce prze wod ni -

cz" cy #l" skie go Zwi"z ku Gmin i Po -

wia tów, pre zy dent D" bro wy Gór ni czej

Zbi gniew Pod ra za. – Gmi ny i po wia ty
wcho dz! ce w sk$ad zwi!z ku me tro po li -
tal ne go nie b" d! mia $y %ad ne go wp$y -
wu na je go funk cjo no wa nie, przy rów -
no cze snym obo wi!z ku p$a ce nia
nie ma $ych sk$a dek. I nie cho dzi tu taj
o w$a dz", ale przede wszyst kim o od po -
wie dzial no&#, któ ra wy ni ka z man da tu
po wie rzo ne go w wy bo rach sa mo rz! do -
wych. Tzw.,, ko mi sja me tro po li tal na”
z$o %o na z wój tów, bur mi strzów, pre zy -
den tów i sta ro stów ma pe$ ni# w isto cie
rze czy je dy nie fa sa do w!, opi nio daw cz!
ro l".

– Chce my, aby przy sz$e w$a dze me tro -
po lii mia $y sil n# le gi ty ma cj! po cho dz# -
c# z wy bo rów bez po $red nich – wy ja $nia!
prze wod ni cz" cy Zwi"z ku Miast Pol -

skich, pre zy dent Gli wic Zyg munt Fran -

kie wicz. – Jed nak mu si by# za cho wa na
rów no wa ga mi" dzy w$a dza mi me tro po -
lii a sa mo rz! da mi wcho dz! cy mi w jej
sk$ad, a wspó$ pra ca mu si zo sta# wr"cz
„wy mu szo na”. Dla te go po raz ko lej ny
pro po nu je my dwa wa rian ty: al bo jed no -
oso bo wy, sil ny or gan wy ko naw czy po -
cho dz! cy z wy bo rów po wszech nych
oraz or gan sta no wi! cy sk$a da j! cy si"
z wój tów, bur mi strzów, pre zy den tów
oraz sta ro stów, al bo ko le gial ny or gan
wy ko naw czy wy bie ra ny przez or gan
sta no wi! cy, w któ rym za sia da $y by oso -
by za rów no uzy sku j! ce man dat z wy bo -
rów bez po &red nich, jak i wój to wie, bur -
mi strzo wie, pre zy den ci miast, sta ro sto wie
z za $o %e niem, %e wa ga g$o sów oby dwu
grup jest rów no wa% na.

– W pro jek cie usta wy i je go uza sad -
nie niu bra ku je na wet wy ra' nie wska za -
nych skut ków fi nan so wych pro po no wa -
nej re gu la cji. Usta wo daw ca nie
prze pro wa dzi$ chy ba sy mu la cji kon se -
kwen cji fi nan so wych dla sa mo rz! dów.
Na wet spo sób ob li cza nia sk$ad ki na rzecz
zwi!z ku me tro po li tal ne go jest tak nie ja -
sny, %e – w za le% no &ci od spo so bu je go
in ter pre ta cji – wy li czo ne sk$ad ki mo g!
si" dia me tral nie ró% ni#! – pod kre $la !a
prze wod ni cz" ca GZM, pre zy dent Za brza

Ma! go rza ta Ma% ka -Szu lik.

Cy to wa no te& wy po wied' pre zy den -

ta Cz( sto cho wy Krzysz to fa Ma ty jasz -

czy ka, wi ce prze wod ni cz" ce go #l" skie -

go Zwi"z ku Gmin i Po wia tów, któ ry

zwró ci! uwa g( tak &e na to, &e no we roz -

wi" za nia mo g" wpro wa dzi) za mie sza -

nie w ubie ga niu si( przez sa mo rz" dy

o $rod ki unij ne. – Z pro jek tu wy ni ka, %e

zna ko mi ta wi"k szo&# re gu la cji dot. za -
da( prze wi dzia nych dla no we go zwi!z -
ku me tro po li tal ne go pro wa dzi# b" dzie
do krzy %o wa nia si" kom pe ten cji z sa mo -
rz! dem wo je wódz twa oraz sa mo rz! da -
mi miast, po wia tów i gmin. Mo g! wy st! -
pi# kon flik ty kom pe ten cyj ne i ró% ne
in ter pre ta cje.

Dla do cie kli wych

To wszyst ko, co na pi sa !em po wy &ej,

uwa& ny czy tel nik móg! zna le') w pra -

sie co dzien nej i na nie któ rych por ta lach

in ter ne to wych. Po nie wa& jed nak Czy tel -

ni cy mie si(cz ni ka „#l"sk” ma j" ra czej

wi(k sze wy ma ga nia i am bi cje, od wa &(
si( przy to czy) jesz cze te za rzu ty, któ re

„nie prze bi !y” si( do ga zet co dzien nych.

Mo &e dla te go, &e uzna no je za zbyt trud -

ne, spe cja li stycz ne?

Mo& na od nie$) wra &e nie, i& pro jekt nie

jest kom pa ty bil ny z usta le nia mi Kra jo -

wej Po li ty ki Miej skiej. Two rze nie zwi"z -

ków me tro po li tal nych oraz in nych form

po ro zu mie% do ty cz" cych za rz" dza nia

miej ski mi ob sza ra mi po win no by) dzia -

!a niem do bro wol nym, do sto so wa nym

do re gio nal nych i lo kal nych pro ble -

mów oraz uwa run ko wa%, po dej mo wa -
nym z ini cja ty wy sa mo rz! dów lo kal -
nych. Wy ra' nie wska zu je na to Kra jo wa

Po li ty ka Miej ska, zgod nie z któ r" „nie
po win no si" z gó ry na rzu ca# sa mo rz! -
dom for my wspó$ pra cy, na le %y po zo sta -
wi# im wy bór spo so bu za rz! dza nia ob -
sza rem funk cjo nal nym” (KPM, s. 122).

KPM prze strze ga przed two rze niem

no wych szcze bli sa mo rz" du i mno &e -

niem ro dza jów in sty tu cji po nad fak tycz -

ne po trze by.

Za mys! po wo !a nia no we go, szcze gól -

ne go ro dza ju jed nost ki sa mo rz" du te -

ry to rial ne go nie wy ni ka z okre $lo -

nych po wo dów spo !ecz nych lub

prze strzen nych, lecz ma „do war to -

$cio wa)” mia sta wo je wódz kie. Wy mo -

giem po wsta nia zwi"z ku me tro po li tal -

ne go jest ob j( cie nim ob sza ru

za miesz ka ne go przez 500 tys. miesz -

ka% ców, a jed no cze $nie to, &e w je go

sk!ad mu si wcho dzi) mia sto b( d" ce sie -

dzi b" wo je wo dy lub sej mi ku wo je -

wódz twa. Zwi" zek me tro po li tal ny mo -

g" za tem two rzy) Kiel ce, Opo le,

Rze szów, Zie lo na Gó ra lecz nie mo g"
po rów ny wal ne z ni mi wiel ko $ci" (a na -

wet cz( sto wi(k sze) Cz( sto cho wa,

Biel sko -Bia !a czy So sno wiec.

To tyl ko kil ka za rzu tów z ob szer ne -

go, 8-stro ni co we go do ku men tu. War to

jesz cze chy ba przy to czy) frag ment Sta -

no wi ska stro ny sa mo rz" do wej Ko mi sji

Wspól nej Rz" du i Sa mo rz" du Te ry to rial -

ne go, któ re przed sta wio no kil ka dni

przed wspo mnia n" kon fe ren cj" pra so w":
Prze pi sy, któ re sta now czo od rzu ca my:
– zwi! zek ma by# two rzo ny „od gór -

nie”, w dro dze roz po rz! dze nia Ra dy
Mi ni strów, a pro jekt sta tu tu zwi!z ku ma
opra co wy wa# pe$ no moc nik rz! du, a nie

po dej mu j! ce wspó$ pra c" gmi ny i po -
wia ty.

– cz$on ko stwo w zwi!z ku mo% na gmi -
nie al bo po wia to wi na rzu ci#, po nie wa%
pro jekt je go utwo rze nia wy ma ga zgo dy
tyl ko cz" &ci w$! cza nych w je go sk$ad jed -
no stek, co na ru sza ich sa mo dziel no&#,
któ ra – zgod nie z Kon sty tu cj! RP – jest
za gwa ran to wa na i pod le ga ochro nie
s! do wej.

Co wol no wo je wo dzie… 

(prze pra szam: po s"o wi)

– W pro po no wa nym roz wi! za niu w$a -
dze tzw. zwi!z ku me tro po li tal ne go ma -
j! by# wy $a nia ne w spo sób ana lo gicz ny
do po wia tów ziem skich i sej mi ku wo je -
wódz twa, co do pro wa dzi do upar tyj nie -
nia  tych zwi!z ków. Czy to przy pa dek?
Chy ba nie, sko ro pro jekt wy klu cza $! cze -
nie man da tu rad ne go „me tro po li tal ne -
go” z pe$ nie niem funk cji wój ta, bur mi -
strza czy pre zy den ta, ale ju% nie za bra nia
$! czy# go z man da tem po s$a i se na to -
ra – pod kre $la pre zy dent Gli wic.

Hi sto ria za to czy "a ko "o?

Jed ni mó wi", &e hi sto ria rze czy wi $cie

lu bi si( po wta rza), in ni – &e je $li po wra -

ca, to tyl ko w po sta ci pa ro dii sa mej sie -

bie. Mo &e dla te go war to przy to czy)
krót ki frag ment roz mo wy z Bo gu s"a -
wem #mi giel skim, ów cze snym mar -
sza" kiem wo je wódz twa $l! skie go
w Dzien ni ku Za chod nim ze stycz -

nia 2010 r.:

– Naj bar dziej dra% li we py ta nie: Kto

mia" by za rz# dza& aglo me ra cj#?

– Or ga nem wy ko naw czym mo g!a by

zo sta) spe cjal nie utwo rzo na jed nost ka

pod le g!a urz( do wi mar sza! kow skie mu,

kie ro wa na przez za rz"d wo je wódz twa. 

– Tym zda niem wy wo "a pan bu rz!...
– Ale to naj roz s"d niej sze roz wi" za nie.

Ja ko urz"d ma my po pro stu wszel kie na -

rz( dzia, by te za da nia re ali zo wa). Za rz"d
sta! by jed no cze $nie na stra &y, by me tro -

po lia nie spo wo do wa !a dez in te gra cji

wo je wódz twa.

Szyb ko oka za !o si(, &e to „naj roz s"d -

niej sze roz wi" za nie” na pew no nie

przej dzie. W je go miej sce za tem po ja -

wi! si( po wiat me tro po li tal ny, wresz cie

zwi" zek me tro po li tal ny. Mi mo ró& -
nych nazw, jed no nie ule g!o zmia -

nie. I w!a dze po wia tu, i zwi"z ku wy bie -

ra ne ma j" by)… iden tycz nie jak sej mik

wo je wódz twa… Nic do da), nic uj").

!

Opi nie wy ra %o ne w ni niej szym ar ty -

ku le s# wy ra zem po gl# dów au to ra

i nie za wsze s# to% sa me ze sta no wi skiem

sa mo rz# dów lo kal nych i or ga ni za cji sa -

mo rz# do wych w wo je wódz twie $l# -

skim.
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Ba ta lia o czyst sze po wie trze nie tyl ko na Gór nym !l" sku trwa nie prze -

rwa nie od kil ku dzie si# ciu lat. Jest lepsze. Czu je my to przez wi#k sz" cz#$%
ro ku. Do cza su... roz po cz# cia se zo nu grzew cze go, gdy tok sycz ne py &y za -

czy na j" nas ostro ata ko wa%. 
Spraw c" te go se zo no we go ata ku za nie czysz cze' po wie trza s" prze sta -

rza &e (ró d&a cie p&a w na szych do mach, lo kal nych ko t&ow niach, bu dyn kach

u)y tecz no $ci pu blicz nej. I z&ej ja ko $ci pa li wo oraz ró) nej ma $ci $mie ci, s&u -

)" ce za opa&! Do tych cza so wa wal ka z ni sk" emi sj", bez nie zb#d nych na -

rz# dzi praw nych, by &a ska za na na kl# sk#. Og&a sza ne co ro ku alar my smo -

go we, $wiad czy &y tyl ko o na szej bez rad no $ci. 

Po trze ba by &o do brze przy go to wa ne go zry wu oby wa tel skie go, re pre zen -

to wa ne go przez Pol ski Alarm Smo go wy, by wy mu si% no we li za cj# usta wy

„Pra wo ochro ny $ro do wi ska”, w cz# $ci do ty cz" cej po wie trza czy li klu czo -

we go ar ty ku &u nr 96. W ten spo sób uro dzi &a si# usta wa an ty smo go wa. Pod -

pi sa na przez pre zy den ta An drze ja Du d# da &a sa mo rz" dom na rz# dzie do sku -

tecz niej szej wal ki z ni sk" emi sj" za nie czysz cze'.

W
Aglo me ra cji Gór no !l" skiej wal ka

o czy ste po wie trze, po dob nie jak

w Kra ko wie, ma swo j" d#u g" hi sto ri$. Upo -

mi na li !my si$ o nie co raz g#o !niej ju%
na prze #o mie lat sie dem dzie si" tych i osiem -

dzie si" tych ubie g#e go wie ku. Ju% wów czas

te ma tem nu mer je den by# za siar czo ny

w$ giel, czyst sze tech no lo gie w$ glo we

i taka ener gia!

Popraw$ ja ko!ci po wie trza od czu li !my

do pie ro w ostat nich kil ku na stu la tach.

G#ów nie dzi$ ki mo der ni za cji i uno wo cze -

!nia niu prze my s#u, sku tecz ne mu ogra ni cza -

niu za nie czysz cze&, ula tu j" cych z wy so kich

ko mi nów. 

Po twier dza j" to wy ni ki ba da& emi sji

prze my s#o wych za nie czysz cze& w kra ju.

Mniej jest obec nie w po wie trzu (w sto sun -

ku do wcze snych lat 80. ub. wie ku) dwu -

tlen ku siar ki o po nad 70 pro cent, tlen ków

azo tu o po nad 40 pro cent, py #ów o po nad 80

pro cent. 

Tyl ko w wo je wódz twie !l" skim w ostat -

nim dzie si$ co le ciu naj bar dziej uci"% li we za -

k#a dy prze my s#o we po tra fi #y zmniej szy'
emi sje py #ów do po wie trza z po zio mu 27

tys. ton/rok do po zio mu oko #o 11 tys. ton!

Nie ste ty, do t"d nie zdo #a li !my od czu wal -

nie ogra ni czy' zja wi ska ni skiej emi sji. Na -

dal w wie lu re gio nach kra ju prze kra cza ne

s" po wie lo kro' nor my py #u za wie szo ne -

go PM 10 i je go naj bar dziej tok sycz nej frak -

cji – py #u PM 2,5. Ten dru gi, tak drob ny,

%e nie wi dzial ny py# jest szcze gól nie nie bez -

piecz ny dla na sze go zdro wia, %y cia lu dzi

i !ro do wi ska na tu ral ne go. Za wie ra ra ko -

twór cze tok sy ny z ben zo -a -pi re nem na cze -

le, diok sy ny, me ta le ci$% kie. Ka% da ilo!'
tych zwi"z ków che micz nych, któ ry mi

mu si my od dy cha' jest i dla cz#o wie ka i na -

tu ry moc no szko dli wa.

Tok sycz ny py&

Z
te go po wo du przed wcze !nie umie ra

co ro ku oko #o 45 ty si$ cy Po la ków.

Na !wie cie po nad 350 mi li nów lu dzi. Te

licz by wci"% ro sn".
We d#ug Pa& stwo wej In spek cji Ochro ny

(ro do wi ska to w#a !nie py# za wie szo ny, po -

cho dz" cy z tzw. ni skiej emi sji sek to ra by -

to wo – ko mu nal ne go, w naj wi$k szym

stop niu de cy du je o z#ej ja ko !ci po wie trza

w Pol sce. W znacz nie mniej szym, stop niu

dok#ada si$ do tego trans port.

Po twier dza to regularnie pro wa dzo ny

przez Wo je wódz ki In spek to rat Ochro ny

(ro do wi ska w Ka to wi cach mo ni to ring

sta nu po wie trza at mos fe rycz ne go na te re -

nie wo je wódz twa !l" skie go. Do pusz czal -

ne nor my py #u za wie szo ne go PM 10

i PM 2,5 oraz ben zo (a) pi re nu s" prze kra -

cza ne, w ka% dym se zo nie grzew czym,

po wie lo kro'. 
W ubie g#ym ro ku, pod czas do!' cie p#ej

zi my, pol ska nor ma do bo wa py #u za wie -

Niska emisja – prze!om!
JO LAN TA KARMA"SKA
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szo ne go PM 10, okre !lo na
na 50 mi kro gra mów w me trze
sze !cien nym po wie trza (nor ma
"wia to wej Or ga ni za cji Zdro -
wia – WHO to 20 mi kro gra -
mów) prze kra cza na by #a w nie -
któ rych miej scach na wet
przez 144 dni! 

Rów nie wy mow na jest czo -
#o wa lo ka ta Aglo me ra cji Gór no -
!l$ skiej w ran kin gu z 2014 r.
najbardziej zanieczyszczonych
mia st pol skich gro%nym py#em
PM 2,5. Wy& sze je go st' &e nia
od no to wa no tyl ko w s#a bo prze -
wie trza nym Kra ko wie. 

We d#ug WHO, st' &e nie tej
frak cji py #u w me trze sze !cien -
nym po wie trza nie po win no
prze kra cza( 10. mi kro gra mów.
Tym cza sem w Kra ko wie si' -
gn' #o ono 36 mi kro gra mów,
w mia stach Aglo me ra cji Gór no -
!l$ skiej – 34. Da lej upla so wa -
#y si', z nie co tyl ko ko rzyst niej -
szym dla po wie trza wy ni kiem,
Kiel ce, Wro c#aw i Rze szów, Po -
zna), *ód% i War sza wa i in ne du &e mia -
sta. I nie jest to ca #y ran king praw dy, sko -
ro w se zo nie grzew czym w wie lu
miej sco wo !ciach wy po czyn ko wych
i uzdro wi sko wych na po #u dniu Pol ski by -
wa #o jesz cze go rzej.

Usta wa an ty smo go wa 

Pod pi sa nie przez pre zy den ta RP usta wy
na zwa nej szyb ko an ty smo go w$, za po -

wia da prze #om w wal ce z ni sk$ emi sj$ za -
nie czysz cze) po wie trza. Po zwo li ona
wkrót ce wal czy( z tym zjawiskiem ró& ny -
mi me to da mi. Nie tyl ko po przez ca# ko wi -
te za ka zy spa la nia brud ne go w' gla, mia -
#ów w' glo wych czy !mie ci. 

Po raz pierw szy sej mi ki wo je wódz kie,
od po wie dzial ne za kre owa nie po li ty ki
ochro ny po wie trza, otrzy ma #y na rz' dzia
praw ne, z któ rych b' d$ mo g#y ko rzy sta(
ela stycz nie. Opty mal nie dla swo je go re gio -
nu, z uwzgl'd nie niem je go spe cy fi ki.

B' d$ mo g#y uchwa #$ okre !li( np. ro -
dzaj i ja ko!( pa liw, ja kie na le &y sto so -
wa( oraz pa ra me try tech nicz ne i emi syj -
ne urz$ dze) do spa la nia. B' d$ te& mo g#y
za ka za(, na wy bra nych ob sza rach
i w okre !lo nym cza sie, sto so wa nia in sta -
la cji, któ re nie spe# nia j$ pod sta wo wych
norm eko lo gicz nych. Ale b' d$ te& mo -
g#y zwol ni( nie któ re pod mio ty z tych za -
ka zów. Wa chlarz mo& li wo !ci, ja kie da -
je zno we li zo wa na usta wa jest znacz nie
szer szy. W wi'k szo !ci do ty czy nie za ka -
zów, lecz mo& li wo !ci, ja kie ma j$ do dys -
po zy cji samorz$dy w ogra ni cza niu ni -
skiej emi sji.

W wo je wódz twie !l$ skim usta wa an ty -
smo go wa tra fia na do brze przy go to wa ny

grunt. Ju& w li sto pa dzie ub. ro ku w przy -
j' tym przez je go Sej mik czwar tym z ko -
lei Pro gra mie Ochro ny Po wie trza prze wi -
dzia no roz bu do w' sie ci cie p#ow ni czej
i pod #$ cze nie do niej jak naj wi'k szej licz -
by bu dyn ków miesz kal nych; wy eli mi no -
wa nie spa la nia pa liw z#ej ja ko !ci i od pa -
dów w pa le ni skach do mo wych oraz dal sze
ogra ni cza nie emi sji za nie czysz cze) z ko -
mu ni ka cji i prze my s#u.

Przed si' wzi' cia te od lat wspie ra Wo -
je wódz ki Fun dusz Ochro ny "ro do wi ska
i Go spo dar ki Wod nej w Ka to wi cach. Ma
w tej dzie dzi nie ogrom ne do !wiad cze nie.
Od 2007 ro ku na za da nia ochro ny po wie -
trza prze zna czy# po nad mi liard z#o tych. We
wspó# pra cy z sa mo rz$ dem wo je wódz twa
moc no an ga &u je si' w wiel ko ob sza ro we
przed si' wzi' cia, zwi$ za ne z po pra w$
czy sto !ci po wie trza. W no wej per spek ty -
wie fi nan so wej unij nej po mo cy na la -
ta 2014-2020 klu czo wym do wspar cia jest
„Pro gram kom plek so wej li kwi da cji ni skiej
emi sji na te re nie ko nur ba cji !l$ sko -d$ -
brow skiej”, fi nan so wa ny z RPO WSL.

Nie tyl ko unij ne pie ni$ dze, no wa usta -
wa an ty smo go wa, ale rów nie& sze ro ka
wspó# pra ca wie lu pod mio tów i oby wa te li
z re gio nu stwa rza j$ nie po wta rzal n$ szan -
s', by ni sk$ emi sj' za nie czysz cze) na"l$ -
sku nie tyl ko sku tecz nie ogra ni czy(, ale
z cza sem… zli kwi do wa(.

W! glo we po ro zu mie nie

Po s#u &y te mu po ro zu mie nie, za war te
na po cz$t ku pa% dzier ni ka b&. ro ku

po mi' dzy Za rz$ dem Wo je wódz twa "l$ -
skie go a Wo je wódz kim Fun du szem
Ochro ny "ro do wi ska i Go spo dar ki Wod -

nej w Ka to wi cach w spra wie
ter mo mo der ni za cji bu dyn ków
przy rów no cze snym wy po -
sa &e niu ich w ni sko emi syj ne
ko t#y w' glo we no wej ge ne ra -
cji, któ re za st$ pi$ te wie lo let -
nie. Po ro zu mie nie pod pi sa li:
Woj ciech Sa #u ga, mar sza #ek
wo je wódz twa !l$ skie go i An -
drzej Pi lot, pre zes 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.

Dla cze go to po ro zu mie nie
by #o ko niecz ne? Naj kró cej wy -
ja !ni# to Woj ciech Sa #u ga mó -
wi$c: jest wy pe# nie niem lu ki. 

Re gio nal ny Pro gram Ope ra -
cyj ny Wo je wódz twa "l$ skie go
na la ta 2014-2020, zgod nie ze
sta no wi skiem unij nym, wy klu -
cza do fi nan so wa nie wy mia ny
%ró de# cie p#a na te z udzia #em
w' gla. Wspie ra je dy nie efek tyw -
no!( ener ge tycz n$, od na wial ne
%ró d#a ener gii czy in ne „zie lo ne”
roz wi$ za nia w in fra struk tu rze

pu blicz nej i miesz ka nio wej. 
Nic nie stoi na prze szko dzie, by te go ty -

pu in sta la cje, wy #$cz nie wy so ko wy daj ne,
eko lo gicz ne ko t#y w' glo we no wej ge ne -
ra cji – jak mó wi# An drzej Pi lot, pre zes
WFO"iGW w Ka to wi cach, do fi nan so wa#
Fun dusz. To ko niecz ne wspar cie dla tych
sa mo rz$ dów, in sty tu cji czy firm, któ re za -
pla nu j$ ter mo mo der ni za cj' bu dyn ków
i wy mia n' przy oka zji swo ich zu &y tych
urz$ dze) grzew czych na no wo cze sne
w' glo we. Ze wzgl' du na ta) sz$ ich eks -
plo ata cj'. Je !li chce my ni sk$ emi sj' za -
nie czysz cze) na "l$ sku nie tyl ko ogra ni -
cza(, ale zli kwi do wa(, mu si my ko rzy sta(
z ka& de go mo&liwego roz wi$ za nia, do da#
A. Pi lot. 

Trud no si' z tym nie zgo dzi(. Eks per -
ci ju& osza co wa li, &e na re ali za cj' te go po -
ro zu mie nia, WFO "iGW w Ka to wi cach
prze zna czy oko #o 10 mln z#o tych. To ko -
lej na po zy cja w pu li !rod ków prze zna cza -
nych ka& de go ro ku na ochro n' po wie trza
w re gio nie. Co ro ku z fun du szu tra fia na ten
cel 260 mln w po sta ci po &y czek i po nad 20
mln w po sta ci do ta cji.

W naj bli& szych la tach nie tyl ko na "l$ -
sku nie po win no za brak n$( pie ni' dzy
na czyst szy, zdrow szy od dech. Do 2020
ro ku na za pla no wa ne in we sty cje, zwi$ za -
ne z po pra w$ ja ko !ci po wie trza Pol ska za -
mie rza wy da( bli sko 20 mi liar dów z#o -
tych. Naj wi' cej, bo a& dwa na !cie
mi liar dów prze zna czy na ten cel Na ro do -
wy Fun dusz Ochro ny "ro do wi ska i Go -
spo dar ki Wod nej.

Jest szan sa, by !my w per spek ty wie naj -
bli& szych lat cie szy li si' i czy stym po wie -
trzem i lep szym zdro wiem. Nie mo &e my
jej zmar no wa(!

!

Od le wej: W. Sa !u ga – mar sza !ek "l# ski i A. Pi lot – pre zes WFO $iGW w Ka -

to wi cach po pod pi sa niu po ro zu mie nia
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Z
a nie po ko i!y mnie s!o wa dy rek to ra Te -
atru "l# skie go im. Sta ni s!a wa Wy -

spia$ skie go w Ka to wi cach Ro ber ta Ta lar -
czy ka: W „We ster nie”, naj now szym
i za ra zem ostat nim spek ta klu o !l" sku po -
sta no wi li #my wy s$a% !l" za ków da le ko po -
za ich bez piecz ny #wiat i spró bo wa% opo -
wie dzie% ich nie zna n" (cho% praw dzi w")
hi sto ri&, ma j"c za t$o #wiat Dzi kie go Za cho -
du (…) po sta no wi li #my tym spek ta klem za -
mkn"% cykl „!l"sk #wi& ty/ !l"sk prze kl& ty”,
bo do szli #my do wnio sku, 'e nasz !l"sk za -
s$u gu je na no we, in ne od te go, któ re zna my,
spoj rze nie. Za s!u gu je jak naj bar dziej, ale je -
%li po wsta nie co% god ne go uwa gi o tym, co
ju& by !o, ale opo wie dzia ne ina czej, mu si tra -
fi' na naj wa& niej sz# %l# sk# sce n(. Ten
cykl po wi nien po zo sta' otwar tym…
"l# ski re alizm ma gicz ny na dal cze ka

na swo je go te atral ne go od kryw c(, szcze -
gól nie za% wiel ki Teo fil Ociep ka, któ ry wo -
!a z tam te go %wia ta o przy po mnie nie nie
tyl ko nie kwe stio no wa nych ma lar skich
do ko na$, ale ca !e go bo ga te go &y wo ta.
To& to jest te mat dla %l# skie go te atru! Jak
do t#d Ociep ka by! za wsze w tle, na wet we
wspa nia !ym „An ge lu sie” Le cha Ma jew -
skie go, ni gdy na pierw szym pla nie.

Ja ki jest wspo mnia ny „We stern”? Au tor
sztu ki Ar tur Pa !y ga to twór ca do ce nia ny, lau -
re at wie lu na gród. Je go „)yd” zre ali zo wa -
ny w Te atrze Pol skim w Biel sku -Bia !ej przy -
niós! mu po wszech ne uzna nie. Oba wiam
si(, &e „We stern” te go suk ce su nie po wtó -
rzy. Hi sto ria ksi( dza Le opol da Mo czy -
gem by, za !o &y cie la %l# skiej osa dy Pan na
Ma ria w Tek sa sie jest do sko na le zna na, nie -
ma !a w tym za s!u ga Jó ze fa K!y ka z Pszczy -
ny, ce nio ne go fil mow ca -ama to ra i po pu la -
ry za to ra lo sów "l# za ków na Dzi kim
Za cho dzie. By !em prze ko na ny, &e tak zna -
ko mi ty au tor jak Ar tur Pa !y ga od kry je
pod czas po by tu w Sta nach Zjed no czo nych
co% ab so lut nie no we go, szo ku j# ce go, za pie -
ra j# ce go dech w pier siach. Tak si( nie sta -
!o. Je go „We stern” to so lid na ro bo ta, ale bez
re we la cji. Re &y se rzy tak &e trosz k( za wie -
dli, mo men ta mi wia !o ze sce ny nu d# i… cy -
ta ta mi in sce ni za cyj ny mi, cho' by z re we la -
cyj nej „Pi# tej stro ny %wia ta” Ka zi mie rza
Kut za w mi strzow skiej re &y se rii Ro ber ta Ta -
lar czy ka, któ ra otwo rzy !a twór cy przed sta -
wie nia dro g( do dy rek cji Te atru "l# skie go.

Wcze %niej %l# ska te ma ty ka i god ka za -
go %ci !y na ka to wic kiej sce nie w prze -
sym pa tycz nym spek ta klu „Po lte ra bend”
Sta ni s!a wa Mut za. Re &y ser Ta de usz Bra -
dec ki zna ko mi cie po s!u &y! si( w nim pro -
sty mi, czy tel ny mi sym bo la mi. Nie wy m# -
drza! si( i ni cze go nie udziw nia!. Pi(k ne
pla stycz nie ob ra zy by !y za s!u g# sce no gra -
fa Paw !a Do brzyc kie go. Nie spo ty ka ny
urok te go przed sta wie nia by! dzie !em
wspa nia !ych ak to rów. Na naj wy& sze s!o -
wa uzna nia za s!u &y !a Ewa Le %niak w ro li
bab ki Te kli, „okrop nej omy” o wiel kim ser -
cu. Bo ga ta w &y cio we do %wiad cze nie,
by !a sta le obec na w &y ciu ro dzi ny – za &y -
cia i po %mier ci. Ali na Che chel ska (Ber ta)
ema no wa !a mat czy nym cie p!em – czy sta,
za dba na, pach n# ca. Ca !y ze spó! by! bez za -
rzu tu! Ten spek takl po zo sta nie ze mn#
na za wsze. Pi(k nie „po k!ó ci !em si(” wów -
czas z Mi cha !em Smo lo rzem, ale jak &e to
by !a sym pa tycz na sprzecz ka, we so !a wy -
mia na po gl# dów. Mi( dzy na mi na li nii „ha -
nys -go rol” ni gdy nie za iskrzy !o.

„Czar ny ogród” na mo ty wach wspa nia -
!ej ksi#& ki Ma! go rza ty Szej nert w re &y se -
rii Jac ka G!om ba zo sta wi! w pa mi( ci
pi(k ne ob ra zy, zw!asz cza ol%nie wa j# cy pro -
log i… obec no%' na sce nie Ber nar da
Kraw czy ka. Pew nych frag men tów ksi#& -
ki Szej nert bra ko wa !o, in ne hi sto rie, zbyt
zna ne, mo& na by !o po mi n#'. Ma te ria!
wyj %cio wy do sko na !y, twór cy zna ko mi ci,
suk ce su nie by !o… Cze go% by !o za ma !o,
mo &e mi !o %ci do „czar ne go ogro du”. 

Wró' my do „We ster nu”. O au to rze i re -
&y se rach ju& by !o. Po ra na opra w( pla stycz -
n#. Sce no gra fia i ko stiu my s# dzie !em Ad -
rian ny Go !( biew skiej. Pra ca przy spek ta klu
wie$ czy jej stu dia, jest dy plo mem i ko lej -
n# od s!o n# pro jek tu Ka to De biut re ali zo wa -
ne go przez dy rek to ra Ro ber ta Ta lar czy ka
w Te atrze "l# skim. Do ar tyst ki mam jed -
n# uwa g(: mu si po ko cha' %wia t!o! Trosz -
k( si( go boi. Ci(& kiej rze* bie Pan ny
Ma rii mo& na by !o %wia t!em do da' lek ko -
%ci. Hi sto ria "l# za ków w Tek sa sie nie jest
a& tak czar na. Ma swo je bla ski i cie nie. 

Tre %ci sztu ki opo wia da! nie b( d( – kto
chce j# po zna' mu si si( wy bra' do te atru.
Chc( na pi sa' o ak to rach, dzi( ki któ rym nie -
któ re po sta cie na d!u &ej po zo sta n# w na szej
pa mi( ci. Przede wszyst kim oAn nie Ka dul -
skiej (He dwig), któ ra wkra cza na sce n(
w naj bar dziej od po wied nim mo men cie,
kie dy za czy na j# opa da' po wie ki. Jest krzy -
kli wa, „strze la” ba tem i ca !y czas kom bi nu -
je jak zdo by' wiel kie pie ni# dze, ta ka biz -
ne swo man tam tych cza sów. Po wia da j#, &e
jest z in nej sztu ki, &e psu je spo koj ny bal la -
do wy tok przed sta wie nia. I bar dzo do -
brze! W in nym wy pad ku za sn#! bym, jak
amen w pa cie rzu. Ks. Mo czy gem ba Da riu -
sza Choj nac kie go na am bo nie spo koj ny i ci -
chy, w dzia !a niu szyb ki. "wiet n#, bar dzo
cha rak te ry stycz n# pa r( stwo rzy li Bar t!o miej
B!asz czy$ ski (Sze ryf) i Agniesz ka Ra dzi -
kow ska ((o na Sze ry fa). Dru g# pa r(, któ rej
za po mnie' nie spo sób, wy kre owa li: Bo gu -
mi !a Mu rzy$ ska (Sza man ka) i Je rzy G!y bin
(Sza man) – ich per fek cyj nym ak tor stwem
mo& na za chwy ca' si( bez ko$ ca. Z ze gar -
mi strzow sk# kon se kwen cj# po pro wa dzi !a
ro l( czar no skó rej "l# zacz ki Bar ba ra Lu bos
(Ofe lia), mi strzow ska w ka& dym ge %cie. Ali -
na Che chel ska (Pe tro ne la) jak za wsze pod -
bi !a ser ca wi dow ni. Nie za wio d!y mo je ulu -
bio ne ak tor ki: Ewa Le %niak (Ger tru da)
i Kry sty na Wi %niew ska (An to ni na). Mu sz(
jesz cze wy mie ni' Grze go rza Przy by !a
(M’Ro se), Wie s!a wa S!a wi ka (Alojz) i An -
drze ja War ca b( (Ak tor). 

Wiel ki ekran, na któ rym du blo wa ne
jest to, co dzie je si( na sce nie jest na wi# -
za niem do ki na, w któ rym kie dy% kró lo wa -
!y we ster ny. Nie do tar! do mnie sens wy -
%wie tla nych na sce nie na pi sów, naj pierw
my %la !em, &e to ty tu !y scen, co% jak by roz -
dzia !y, ale gdzie tam… Nie s# to te& na pi -
sy z ki na nie me go. T( za gad k( zo sta wiam
in nym do roz wi# za nia!

WI TOLD KO CI! SKI 

Ar tur Pa !y ga We stern, re "y se ria: Ro bert
Ta lar czyk, Ra fa! Urbac ki, sce no gra fia i ko -
stiu my: Ad rian na Go !# biew ska, mu zy -
ka: Prze my s!aw So kó!, t!u ma cze nie oraz
kon sul ta cje j# zy ko we z gwa ry $l% skiej: Ewa
Le $niak. Te atr &l% ski im. S. Wy spia' skie go
w Ka to wi cach. Pra pre mie ra 4 wrze $nia 2015.

Ofi cjal nie cykl „"l#sk %wi( ty/"l#sk prze -
kl( ty” otwo rzy! „Ska za ny na blu esa” Prze -
my s!a wa An ger ma na i Ja na Ki da wy -B!o$ -
skie go w re &y se rii Ar ka diu sza Ja ku bi ka. By!
to spek takl za cza ro wa ny. Nie pa mi( tam
w &ad nym te atrze ta kiej at mos fe ry, któ ra to -
wa rzy szy !a pre mie rze. Bi som nie by !o ko$ -
ca, ca !a sa la %pie wa !a ra zem ze wspa nia !ym
Tom kiem Ko wal skim prze bo je „D&e mu”.
Nikt kry tycz nie nie oce nia! upad ków wiel -
kie go ar ty sty, ja kim by! Ry szard Rie del, cho -
cia& au to rzy ni cze go przed wi dza mi nie ukry -
wa li. Za dzia !a !a ma gia te atru. 

Naj s!ab szym ogni wem cy klu oka za!
si( „W po piel nicz ce dia ment” Ja ku ba
Rosz kow skie go o le gen dzie pol skie go ki -
na, ge nial nym ak to rze Zbysz ku Cy bul skim,
spo czy wa j# cym na ka to wic kim cmen ta rzu
przy uli cy Sien kie wi cza. Au to rzy sta ra li si(
od po wie dzie' na py ta nie: Co by to by $o
gdy by Cy bul ski 'y$ dzi siaj? Nie za zdrosz -
cz( twór czej wy obra* ni. Le gen d( przy po -
mnia no i ob %mia no. To nie mo ja baj ka. Re -
&y ser Wal de mar Pa tle wicz te& nie wzniós!
si( na wy &y ny sztu ki. Na to miast w nie zwy -
k!ej sce ne rii Ga le rii Szyb Wil son za -
iskrzy !a „Mor fi na” Szcze pa na Twar do cha
w ge nial nej re &y se rii Ewe li ny Mar ci -
niak – pod ka& dym wzgl( dem spek takl wy -
bit ny; pla stycz nym (Ka ta rzy na Bor kow -
ska), ak tor skim (wiel kie kre acje An ny
Ka dul skiej i Vio let ty Smo li$ skiej), mu -
zycz nym (re we la cyj ny ze spó! „Ch!op cy
Kon tra Ba sia”). To by !a uczta dla oczu,
uszu i przede wszyst kim dla du cha…

"l#sk 

otwarty

TEATR

Bar ba ra Lu bos (Ofe lia) i Ewa Le #niak (Ger tru da)
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Mi!dzy

nutami

szy pia ni stów za ra bia j! cych na chleb
g"ów nie kon cer ta mi w „te re nie” i w szko -
"ach. Do ro do we go na zwi ska do da "a w tym
cza sie pa nie# skie na zwi sko mat ki. Od cza -
su do cza su „da wa no” jej kon cert w $l! -
skiej Fil har mo nii, jed no ra zo wo po ja wi "a si%
na es tra dzie Fil har mo nii Na ro do wej, kil -
ka krot nie wy je& d&a "a te& na to urnée za gra -
nicz ne: do Bu" ga rii, Cze cho s"o wa cji,
ZSRR i Chin. Wsz% dzie im po no wa "a zna -
ko mi tym opa no wa niem naj trud niej sze go
re per tu aru, któ ry nie ustan nie szli fo wa "a, m.
in. pod okiem wy bit ne go nie miec kie go pia -
ni sty Wil hel ma Kempf fa, któ re go po zna -
"a jesz cze w cza sie oku pa cji, bio r!c udzia"
w pro wa dzo nych przez nie go kur sach
mi strzow skich w Pocz da mie. W 1966 ro -
ku po je cha "a do Kempf fa do Po si ta no
na kurs in ter pre ta cji mu zy ki Beetho ve na.
W tym cza sie roz po cz% "a te& pra c% pe da -
go gicz n! w szko le mu zycz nej w Za brzu.
By uzu pe" ni' bra ku j! ce kwa li fi ka cje, tj. ty -
tu" ma gi stra, któ re go nie zd! &y "a uzy ska'
przed woj n!, zre ali zo wa "a w Kra ko wie stu -
dia fi lo lo gicz ne w spe cjal no (ci ru sy cy sty -
ka. Ów wy bór nie by" &ad n! ma ni fe sta -
cj! – ar tyst ka nie zwy kle ce ni "a mu zy k%
i kul tu r% ro syj sk!. 

Los Kla ry Lan ger -Da nec kiej od mie ni" si%
z ko# cem lat 70., gdy za cz% "a by wa' na fe -
sti wa lu pia ni stycz nym w S"up sku. Po jej
wy st% pach w re per tu arze Beetho ve now skim
po sy pa "y si% en tu zja stycz ne re cen zje, któ -
rych kon klu zj! by "o py ta nie, jak to si% sta -
"o, &e tak zna ko mi ta pia nist ka nie wy st% pu -
je re gu lar nie na czo "o wych pol skich
es tra dach, nie s"y cha' jej w ra dio, nie na -
gry wa p"yt? W(ród kry ty ków, któ rzy za da -
wa li to py ta nie by li Jó zef Ka# ski i Ma rian
Wal lek -Wa lew ski. Kie dy ten ostat ni zo sta"
z po cz!t kiem lat 80. dy rek to rem ar ty -
stycz nym WO SPR, spo wo do wa" po ja wie -
nie si% Kla ry Lan ger -Da nec kiej na es tra dzie
ra dio wej or kie stry. W tym sa mym cza sie za -
pro szo no j! – naj pierw na za st%p stwo,
pó) niej na etat do cen ta – do ka to wic kiej
Aka de mii Mu zycz nej, gdzie przez 10 lat
(1981–1992) pro wa dzi "a kla s% for te pia nu,
w ostat nich la tach ja ko pro fe sor ty tu lar ny.
Zd! &y "a wy cho wa' kil ko ro m"o dych pia -
ni stów, z któ rych wi%k szo(' po zo sta "a
w za wo dzie i kon ty nu uje jej mi sj%. Za dba -
"a o to, by wy po sa &y' swo ich uczniów nie
tyl ko w pia ni stycz ny warsz tat i umie j%t no('
ro zu mie nia mu zy ki, ale i otwar te g"o wy.
Z Pa ni! Pro fe sor je) dzi "o si% nie tyl ko
na kon cer ty, ale i do Kra ko wa na wy k"a dy
ksi% dza Ti sch ne ra, a w kla sie dys ku to wa -
"o o nie dziel nych ka za niach bi sku pa Rat -
zin ge ra, nada wa nych przez ra dio ko lo# skie,
i oczy wi (cie o ko mu ni stach (z t! jed nak
prze stro g!, &e lu dzi nie mo& na dzie li'
z gó ry na czar nych, bia "ych, czy czer wo -
nych…). O po mno &e nie w"a sne go do rob -
ku w po sta ci na gra# ra dio wych i p"y to wych
nie zd! &y "a ju& za dba'. Do ostat nich dni
gry wa "a pu blicz nie, g"ów nie na es tra dzie In -
sty tu cji „Si le sia”, z któ r! by "a od lat za przy -
ja) nio na. Ju bi le uszo wy kon cert Kla ry Lan -
ger -Da nec kiej, któ ry od by" si% sta ra niem
„Si le sii” w 80. rocz ni c% jej uro dzin (22 pa) -
dzier ni ka 2002) w Mu zeum Ar chi die ce zjal -
nym zgro ma dzi" t"um mu zy ków i przy ja -
ció". Za gra "a oczy wi (cie Beetho ve na. 

!

utwór -de dy ka cj% Niech nam !y j" i #pie -
wa j! wy ko na "a „Ca me ra ta” na ko niec
pierw szej cz% (ci kon cer tu.

Kla ra Lan ger -Da nec ka

18
wrze (nia bie &! ce go ro ku mi n% -
"a 10. rocz ni ca (mier ci nie od &a "o -

wa nej Kla ry Lan ger -Da nec kiej, wy bit nej
pia nist ki i pe da go ga, a dla nas,
uczniów – dru giej Ma my, ja k! zresz t! za -
wsze chcia "a dla nas by'. Po dzie si% ciu la -
tach od (mier ci ja ko( wy ra) niej wi da', &e
&y cie mia "a ci%& kie, cho cia& nie na rze ka -
"a, bo chro ni "a j! mi "o(' do pi%k nej Pa ni
Mu zy ki, ale tak &e nie z"om na mo ral na po -
sta wa i wia ra. Po cho dzi "a z ty po wej ka to -
wic kiej ro dzi ny, gdzie wy mie sza "y si%
ko rze nie nie miec kie i pol skie. Oj ciec by"
uczest ni kiem po wsta nia (l! skie go z 1920
ro ku, ale to nie uchro ni "o ar tyst ki przed re -
pre sja mi, któ rych do zna "a w okre sie sta li -
now skim z po wo du rze ko me go afi szo wa -
nia si% nie miec kim po cho dze niem – jak
pi sa no w do no sach na ar tyst k%, któ re na -
p"y wa "y punk tu al nie w przed dzie# jej
kon cer tów, co skut ko wa "o prze s"u cha nia -
mi na mi li cji do k"ad nie w te dni, kie dy mia -
"a gra'. Jej g"ów n! „wi n!” mia "o by'
pod j% cie w uru cho mio nym w1939 ro ku
pra cy w nie miec kim kon ser wa to rium
w Ka to wi cach. Tu przy po mn%, &e
„pod Niem cem” zgo dzi "o si% pra co wa' 33
z 36 pe da go gów przed wo jen ne go kon ser -
wa to rium war szaw skie go, prze kszta" co ne -
go w 1940 ro ku w Sta atli che Mu sik schu -
le in War schau. Ni ko mu z te go
gro na po woj nie w"os nie spad" z g"o wy,
wy j!w szy Ka zi mie rza Si kor skie go (wi ce -
dy rek to ra Mu sik schu le), któ rzy otrzy ma"
na ja ki( czas za kaz spra wo wa nia kie row -
ni czych sta no wisk. Jak wia do mo, na $l! -
sku by "o ina czej. Tak wi%c, trzy dzie sto let -
nia Kla ra Lan ger, ma j! ca wszel kie da ne
na sta nie si% „ra so w!” wir tu oz k!, gra j! ca
od cza sów na uki u Wan dy Chmie low skiej
w $l! skim Kon ser wa to rium Mu zycz nym
Beetho ve na, Lisz ta, Schu man na, Brahm -
sa, Rach ma ni no wa, co jest nie zwy kle
rzad kie nie tyl ko w(ród pol skich pia ni stek
(po mi ja j!c ce chy oso bo wo (ci, trze ba mie'
bo wiem zna ko mi te wa run ki fi zycz ne),
sta "a si% w la tach 50. przed sta wi ciel k! rze -

Ju bi le uszo wy se zon 
„Ca me ra ty Si le sii”

O
bec ny se zon b% dzie 25. w hi sto rii na -
sze go zna ko mi te go chó ru ka me ral -

ne go „Ca me ra ta Si le sia”. Ju bi le usz po sta -
no wio no uczci' ca "! se ri! kon cer tów,
z któ rych pierw szy od by" si% w Sa li Kon -
cer to wej NO SPR 5 wrze (nia, w obec no -
(ci ro dzin i przy ja ció" ze spo "u, ofi cjal nych
go (ci i licz nie zgro ma dzo nej pu blicz no -
(ci abo na men to wej. Na in au gu ra cyj ny
kon cert ob cho dów przy go to wa no pro gram
z"o &o ny z kom po zy cji spe cjal nie na pi sa -
nych dla „Ca me ra ty” przez pol skich
twór ców; w(ród nich by "o a& sie dem
no wych kom po zy cji. Kon cert roz po cz!"
zna ny ju& pu blicz no (ci Psalm ra do sny Ry -
szar da Ga bry sia – wci! ga j! ca „(pie wo -
gra”, roz pi sa na na (pie wa ków roz miesz -
czo nych w ró& nych punk tach sa li, jak
zwy kle u Ga bry sia lek ko pro wo ku j! -
ca – do my (le nia. Mniej za gad ko we
by "o rów nie& ju& wy ko ny wa ne Mi se re re
Sta ni s"a wa Kru po wi cza, za opa trzo ne
w licz ne cy ta ty z cho ra "u gre go ria# skie -
go, zwie# czo ne efek tow n! so pra no w!
wo ka li z!, na pi sa n! z wie dz! o fe no me nal -
nych w"a (ci wo (ciach g"o su Mag da le ny
Szo stak -Kru po wicz, któ ra by "a pierw sz!
wy ko naw czy ni! utwo ru. Krzysz tof Ba cu -
lew ski skom po no wa" na ju bi le usz „Ca me -
ra ty” efek tow ny, wy ra zi sty ryt micz nie
i brzmie nio wo Re fren z udzia "em chó ru
i in stru men tów. Mar cin Ru po ci# ski na wi! -
za" w swo im Psal mie 96.” Can ta te Do -
mi no” do idio mu mu zy ki daw nej. Prze -
my s"aw Schel ler – au tor opra co wa nia
psal mu Ju da ica me, Deus, po "! czy" kla -
sycz n! tkan k% mu zy ki chó ral nej z akom -
pa nia men tem wy ko na nym oso bi (cie
na did ge ri doo – ar cha icz nym in stru men -
cie au stra lij skim, któ rym za chwy ca" si%
nie gdy( Wi told Sza lo nek. Phy lak te rion
Paw "a Szy ma# skie go – kom po zy cja
z 2011 ro ku, in spi ro wa na sta ro grec k! in -
skryp cj! zwa n! Mo dli tw" Ma rii, od -
zwier cie dla "a ma gicz ny cha rak ter tek stu,
czy ni!c go pod sta w! mo zai ki, w któ rej so -
li stycz nie trak to wa ne g"o sy two rzy "y
sub tel n! siat k% in dy wi du al nych „za kl%'”.
Tra dy cyj n! sty li sty k% re pre zen to wa"
Psalm do brej wo li do s"ów Zyg mun ta Kra -
si# skie go Jo an ny Wnuk -Na za ro wej.
Awan gar d% re pre zen to wa" PrãnãhTron
Alek san dra Ga bry sia na chór, kom pu ter
li ve i kon tra bas. Kom po zy to ra za in spi ro -
wa "a hin du istycz na kon cep cja pra ny – od -
de chu i za ra zem si "y &y cio wej; (pie wa cy,
od dy cha j!c in dy wi du al nie, a za ra zem
uczest ni cz!c we wspól nym od de chu,
pod da li si% ele men tar ne mu do (wiad cze -
niu by tu, z cze go wy ni k"a fra pu j! ca
d)wi% ko wa nar ra cja. Ko lej ne dwie kom -
po zy cje: Sa bi ny Byr czek (Psalm 117)
i Paw "a To ma szew skie go (Psalm 29)
utrzy ma ne by "y w sty li sty ce jaz zo wej
i w ten spo sób sta no wi "y p"yn ne przej (cie
do dru giej cz% (ci kon cer tu, w któ rej za -
brzmia "y mo nu men tal ne jaz zo wo -et nicz -
ne Psal my Lesz ka Mo& d&e ra. Po za tym
wy s"u cha li (my wie lu &y cze# i gra tu la cji
(w tym jed nych – (pie wa nych, au tor stwa
Hen ry ka Mi ko "a ja Gó rec kie go, któ re go

MAG DA LE NA DZIA DEK
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T
u taj ksi!" ki na pó# kach nie

sto j! zbyt rów no, a o „b#o giej

ci szy” mo" na co naj wy "ej po ma -

rzy$. Na pod #o dze cza sem za -

uwa "ysz okru chy. Je "e li zo sta -

niesz chwi l% d#u "ej, ra czej

na pew no na pi jesz si% ka wy.

W tej nie ste ryl nej prze strze ni

#a two za pa&$ si% w wy god nym

fo te lu, opo wie dzie$ co& o so bie,

po s#u cha$ o nas i od kry$, "e jest

nam ra zem po dro dze. 

Po nad 13 ty si% cy miesz ka' -
ców w sze &ciu miej sco wo &ciach

"y wiec kiej gmi ny Ra dzie cho -

wy -Wieprz. Pi%$ nie wiel kich

pla có wek bi blio tecz nych ob s#u -

gi wa nych przez czte ry bi blio te -

kar ki. Warsz ta ty, kur sy i spo tka -

nia or ga ni zo wa ne przede

wszyst kim w ra mach pro jek -

tów, przy wspar ciu nie for mal -

nych grup i wo lon ta riu szy. Ju"
od kil ku lat, stop nio wo, od da je -

my prze strze' bi blio te ki w r% ce

miesz ka' ców. W ci! gu let nich

mie si% cy udo st%p ni li &my miej sce

dla ta kich dzia #a', jak: Ty dzie'
Fan ta sty ki, warsz ta ty roz wo jo we

dla ko biet i warsz ta ty r% ko dziel -

ni cze dla dzie ci i m#o dzie "y.

Kie dy w ro ku 2012 z gru p! ra -

dzie chow skiej m#o dzie "y bi blio -

te ka or ga ni zo wa #a pierw szy Ty -

dzie' Fan ta sty ki – mi ni kon went

na za ko' cze nie wa ka cji – wie le

wska zy wa #o na to, "e b% dzie to

wpraw dzie uda ne, ale jed no ra zo -

we przed si% wzi% cie. Cz%&$ m#o -

dych or ga ni za to rów by #a na eta -

pie prze cho dze nia do szkó#
&red nich, co w przy pad ku gmi -

ny Ra dzie cho wy -Wieprz ozna -

cza znik ni% cie z lo kal nej ma py

i „uciecz k%” do mia sta. Cz%&$
wy da wa #a si% zbyt m#o da, by po -

do #a$ or ga ni za cji ty go dnia atrak -

cyj nych dzia #a' kul tu ral nych.

Mi mo po cz!t ko wych obaw oka -

za #o si%, "e m#o dzi lu dzie do sko -

na le so bie ra dz!. Ty dzie' Fan ta -

sty ki wszed# na sta #e do ka no nu

im prez wspie ra nych przez bi blio -

te k%. Ka" dy dzie' Ty go dnia jest po &wi% co -

ny jed ne mu te ma to wi, co dzien nie mo" na

wzi!$ udzia# w kon kur sie i wy gra$ na gro dy.

Te go rocz ny dzie' fil mo wy wy pe# ni #y dys ku -

sje i pre lek cje, dzie' li te ra tu ry sta# si% oka -

zj! do spo tka nia z fan fic tion i udzia #u w czy -

ta niu z po dzia #em na ro le frag men tów ta kich

m#o dzie "o wych kla sy ków, jak: Har ry Pot ter,

W!ad ca Pier "cie ni czy Igrzy ska "mier ci.

Dzie' gier zdo mi no wa #y plan szo wy Kon cept

i kar cia na Ma ska ra da, obie roz wi ja j! ce

umie j%t no&$ lo gicz ne go my &le nia, wy ma ga -

j! ce spry tu i spraw ne go ko mu ni ko wa nia si%
ze wspó# gra cza mi. Bi blio te ka na je den dzie'
sta #a si% sce n! dla – roz gry wa ne go przez kil -

ku na sto oso bo w! gru p% m#o dzie "y – LARP -

-a. To re "y se ro wa ne na "y wo wi do wi sko, któ -

re go uczest ni cy, wcie la j!c si% w przy dzie lo ne

ro le, re ali zu j! in dy wi du al ne ce le, nie jed no -

krot nie sprzecz ne z d! "e nia mi in nych. In try -

ga, za gad ka, po szu ki wa nie sprzy mie rze' ców

i iden ty fi ka cja za gro "e'. Za an ga "o wa nie

gra czy spra wi #o, "e bi blio te ka za mie ni #a si%
na chwi l% w miej sce jak z fil mo we go ka dru.

Po stron ni czy tel ni cy by li w#! cza ni przez re -

"y se ra w ci!g ak cji, ch%t ni otrzy ma li epi zo -

dycz ne ro le do ode gra nia. Awszyst ko to zo -

sta #o za pla no wa ne i prze pro wa dzo ne przez

gru p% m#o dzie "y w wie ku od 13 do 20 lat.

Oso by re ali zu j! ce pro jek ty cz% sto s! jed -

no cze &nie ich od bior ca mi. Ale na wet je "e li

do ce lo wa gru pa jest nie wiel ka, to wy cho dzi -

my z za #o "e nia, "e war to od da wa$ po le

do wy po wie dzi i dzia #a' tym, któ rzy chc!
z bi blio te k! wspó# pra co wa$. 

Rok 2014 ob fi to wa# w przed si% wzi% cia fi -

nan so wa ne z ze wn%trz nych (ró de#. W ra -

mach do fi nan so wa ne go przez Mi ni ster -

stwo Kul tu ry i Dzie dzic twa Na ro do we go

pro jek tu Bi blio ma nia – Ksi!" ka! Kul tu ra!

Kre acja! od by #y si% warsz ta ty dla m#o -

dzie "y (fo to gra ficz ne, fil mo we, dzien ni kar -

skie, li te rac kie, ce ra micz ne), a dzi% ki &rod -

kom po zy ska nym w ra mach pro gra mu

Dzia #aj Lo kal nie VIII uda #o si% od lip ca

do li sto pa da zor ga ni zo wa$ 25 spo tka' te ma -

tycz nych dla pa'. Wi za", sty li za cja, pierw -

sza po moc, bez pie cze' stwo oso bi ste – to tyl -

ko nie któ re z po ru sza nych te ma tów. Ko bie ce

spo tka nia cie szy #y si% du "ym za in te re so wa -

niem i w re zul ta cie, nie ca #y rok pó( niej, ra -

dzie chow ska gru pa nie for mal na „Mis ski

spod Ma ty ski” wy st! pi #a o do -

fi nan so wa nie pro jek tu „By$ so -

b! tu i te raz – warsz ta ty roz wo -

jo we dla ko biet”. Po zy ska ne

z Fun du szu Ini cja tyw Oby wa -

tel skich &rod ki fi nan so we zo sta -

#y spo "yt ko wa ne na or ga ni za cj%
cy klu spo tka', któ re od by wa j!
si% w#a &nie w bi blio te ce.

W czwart ko we po po #u dnia

i wie czo ry bi blio te ka sta je si%
miej scem roz wa "a' nad kon dy -

cj! ko biet we wspó# cze snej rze -

czy wi sto &ci. Wie czo ry roz mów,

re lak sa cji, mu zy ki, ta' ca i in tu -

icyj nej twór czo &ci. Stó# za sta -

wio ny pysz ny mi prze k! ska mi,

do mo wa at mos fe ra; bi blio te ka

&wiet nie spraw dza si% ja ko azyl

i miej sce od po czyn ku. 

Bar dzo ch%t nie przy gar nia -

my prze ró" ne dzia #a nia i sta ra -

my si% szyb ko re ago wa$ na po -

ja wia j! ce si% mo" li wo &ci.

Kie dy jed na z na szych czy tel -

ni czek przy bie g#a z wia do mo -

&ci!, "e w oko li cy za wi ta nie -

ba wem zna na jej oso bi &cie

pi sar ka i jest szan sa na spo tka -

nie au tor skie – de cy zja za pa d#a
w pa r% mi nut. W Wie przu

w ci! gu kil ku dni za wi! za #a si%
gru pa nie for mal na i po wsta#
wnio sek o do fi nan so wa nie wa -

ka cyj nych warsz ta tów dla dzie -

ci i m#o dzie "y – bi blio te ka

oka za #a si% by$ do sko na #ym

miej scem do ich re ali za cji. De -

co upa ge, qu il ling i bi bu# kar -

stwo prze mie ni #y prze strze'
bi blio tecz n! w t%t ni! c! "y ciem

pra cow ni%. Warsz ta ty si% sko' -
czy #y, ale ich uczest ni cy zo sta -

li z na mi. 

Jak si% #a two do my &li$ – ani

za so by fi nan so we (bu d"et bi -

blio te ki jest z ro ku na rok sys te -

ma tycz nie ob ci na ny), ani ka dro -

we (czte ry eta ty do ob s#u gi

pi% ciu pla có wek bi blio tecz nych)

nie u#a twia j! nam "y cia. W ta -

kiej sy tu acji ak tyw no&$ miesz -

ka' ców i ze wn%trz ne (ró d#a fi -

nan so wa nia to cz% sto je dy na szan sa

na po sze rze nie ofer ty bi blio te ki. Nie jed no -

krot nie rze czy wi sto&$ sa ma przy no si roz wi! -
za nia, jak to si% sta #o w przy pad ku warsz ta -

tów pro gra mo wa nia dla dzie ci i m#o dzie "y.

Rok te mu po ja wi #y si% oso by ch%t ne, a w tym

ro ku uda #o nam si% za pro si$ przed sta wi cie li

Sto wa rzy sze nia Edu ka cji Po za for mal nej

„Me ri tum” do prze pro wa dze nia po ka zo -

wych warsz ta tów bu do wy i pro gra mo wa nia

ro bo tów Le go. W za j% ciach wzi% #o udzia# 39

dzie ci z oko licz nych szkó# pod sta wo wych

i gim na zjów. Ist nie je szan sa na stwo rze nie

na te re nie gmi ny Ra dzie cho wy -Wieprz

gmin ne go o&rod ka pro gra mo wa nia. Czy

si% uda? Czy znaj dzie my fun du sze i wspar -

cie w&ród lo kal nych in sty tu cji i or ga ni za cji?

Czas po ka "e. 

Pó ki co sze ro ko otwie ra my po dwo je

na szych pla có wek. Za pra sza my z po my s#a -

mi i dzia #a nia mi. Chce my, by na sza bi blio -

te ka "y #a. A "e "y cie w ste ryl nych wa run -

kach jest nud ne, z ra do &ci! go dzi my si%
na ba #a gan. 

BE ATA LE! CZUK -BACH MI! SKA

Z )YCIA

BIBLIOTEK

Wa ka cyj ne spo tka nia w bi blio te ce, zor ga ni zo wa ne ze "rod ków pro gra mu

Dzia !aj Lo kal nie
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Ba "a gan w bi blio te ce 

– dla ko go 

ta prze strze#?

„By$ so b% tu i te raz – warsz ta ty roz wo jo we dla ko biet”
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Jan „Kyks” Skrzek 
ze swo j! har mo nij k! 

w Ga le rii Ar ty stycz nej
W Ga le rii Ar ty stycz nej sta n" #a rze$ ba ko lej ne go wiel kie go ka to -

wi cza ni na – Ja na „Kyk sa” Skrze ka. 11 wrze %nia, w ro ku 150-
le cia nada nia Ka to wi com praw miej skich, przy pla cu Grun waldz kim
pre zy dent Mar cin Kru pa w to wa rzy stwie ro dzi ny Ja na „Kyk sa” Skrze -
ka od s#o ni# je go rze$ b". Zna laz# si" w gro nie in nych za cnych po sta -
ci zwi! za nych z Ka to wi ca mi, jak m.in. Woj ciech Ki lar, Hen ryk Mi ko -
#aj Gó rec ki, Pa we# Stel ler, Wil helm Szew czyk, Je rzy Du da-Gracz
czy Zbi gniew Cy bul ski. Wiel kie go blu esma na wy bra li miesz ka& cy
re gio nu na po cz!t ku ro ku w zor ga ni zo wa nym przez ka to wic ki ma gi -
strat ple bi scy cie. Au to rem rze$ by jest ar ty sta pla styk Ja cek Ki ci& ski
z Sie mia no wic 'l! skich. 

Jan „Kyks” Skrzek (ur. 21 li sto pa da 1953 w Sie mia no wi cach 'l! -
skich, zm. 29 stycz nia 2015 w Ka to wi cach) – mu zyk i kom po zy tor
blu eso wy, gra# na har mo nij ce ust nej i for te pia nie, m#od szy brat Jó -
ze fa Skrze ka. Iden ty fi ko wa# si" z kul tu r! Gór ne go 'l! ska i j! wspó# -
two rzy#. Bra# udzia# w licz nych kon cer tach i fe sti wa lach, na gra niach,
pro gra mach te le wi zyj nych i fil mach. Wy da no sze reg je go p#yt. Mu -
zyk przez la ta miesz ka# w Ka to wi cach.

Dzia #al no%( ar ty stycz n! roz po cz!# w jazz -roc ko wym ze spo le Rak,
w któ rym wy st" po wa# w la tach 1973–1976. Na za pro sze nie swo je -
go star sze go bra ta, Jó ze fa Skrze ka, wzi!# udzia# w se sji na gra nio -
wej al bu mu gru py SBB, za ty tu #o wa ne go Me men to z ba nal nym tryp -

ty kiem oraz je go so lo wych wy daw nictw, jak Jó ze fi na czy %cie) ka
d$wi" ko wa do fil mu Woj na "wia tów – na st!p ne stu le cie. Efek tem
wspó# pra cy bra ci by# rów nie) wy st"p w ra mach fe sti wa lu Folk -Blu es
Me eting ’80 w Po zna niu. Uczest ni czy# rów nie) w fi na #o wych kon cer -
tach Ra wa Blu es Fe sti val, pod czas któ rych wy st" po wa# w pro gra -
mach so lo wych, spo ra dycz nie w skom ple to wa nych sk#a dach. 

W 1985 ro ku mia #a miej sce pre mie ra de biu tanc kie go wy daw nic -
twa ar ty sty – al bu mu kon cer to we go Gór nik Blu es, za wie ra j! ce go
za pis kon cer tu, za re je stro wa nego w klu bie Le %ni czów ka w Cho rzo -
wie. W 1986, wcze %niej zre ali zo wa ne przez Kyk sa na gra nia, uka za -
#y si" na jed nej stro nie ka se ty Blu es po pol sku vol. 1, a rok pó$ niej
na sk#a dan ce Gre atest Hits. W 1988 ro ku, wraz z 6-oso bo wym chór -
kiem, mu zyk zre ali zo wa# dru gi al bum, pt. Nikt nie za wró ci ki jem Wi -

s#y. W pó$ niej szym cza sie uka za #y si" p#y ty Kyk sów ka Blu es (1989)
oraz No wy $wiat Blu es (1992), utrzy ma ne w ostrzej szej, blu es -roc -
ko wej kon wen cji, z akom pa nia men tem ze spo #u Bez dom ne Psy. Na -
st"p nie mu zyk skon cen tro wa# swo j! dzia #al no%( g#ów nie na wy st" -
pach klu bo wych, oka zjo nal nie w ra mach fe sti wa li, m.in. Blu esa
na Do# ku ‘94 w Cie cha no wie. Po nad to wzi!# udzia# w mu si ca lu „Po -
z#a ca ny war kocz” oraz wy st! pi# w fil mach Ja nu sza Ki da wy i Ka zi -
mie rza Kut za. W 1997 ro ku uka za #a si" p#y ta Mo dli twa blu esma na

w po ci% gu, po %wi" co na pa mi" ci Ry szar da Rie dla, zre ali zo wa na
z ze spo #em Bez dom ne Psy oraz Ra fa #em R" ko sie wi czem i Bro ni -
s#a wem Du )ym, zy ska #a mia no „Blu eso we go Al bu mu Ro ku 1997”.
W 2003 ro ku za wi! za# si" ze spó# 'l! ska Gru pa Blu eso wa. W 2005
ro ku wy da ny zo sta# al bum Bo ta kie s% dziew czy ny, na gra ny z 'l! -
sk! Gru p! Blu eso w!. Gru pa wy da #a swo je kon cer to we DVD Blu es

Ni ght oraz na gra #a jesz cze dwie p#y ty w 2009 ro ku Pe# nia S#o& ca

oraz w 2014 ro ku ostat ni al bum Ja na Skrze ka Ko lo ry Blu esa. Z ze -
spo #em 'l! ska Gru pa Blu eso wa kon cer to wa# do %mier ci. Ostat nie
kon cer ty od by #y si" od 6 do 10 stycz nia 2015 w To ru niu, Gdy ni,
El bl! gu i Cz" sto cho wie.

Znaki i twarze 
miasta
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Lek sy kon mi tów, sym bo li
i bo ha te rów Gór ne go !l" ska

XIX -XX wie ku

Na bli sko 500 stro nach in ter dy scy pli nar ne gro -
no 18 au to rów z Pol ski, Nie miec i Czech

pod j# $o pró b# przed sta wie nia dzie jów Gór ne go
!l" ska ostat nich dwóch stu le ci z per spek ty wy ró% -
nych kul tur i pa mi# ci, ana li zu j"c w cza sie wy bra ne
ele men ty &wia ta war to &ci i emo cji. Pu bli ka cja
Instytutu !l"skiego w Opolu (pod re dak cj" Ber -
nar da Lin ka i An drze ja Mi chal czy ka) za wie ra 110
roz bu do wa nych ha se$, któ re pre zen tu j" gór no &l" -
skie sym bo le i ste reo ty py, bo ha te rów i opo wie &ci
zwi" za ne z re gio nem oraz &wi# ta i miej sca wspól -
ne go prze %y wa nia gór no &l" skie go &wia ta wy obra -
%o ne go. Ha s$a do bra ne s" z ob sza ru naj wa% niej -
szych kul tur, obec nych i ak tyw nych w tym okre sie

na Gór nym !l" sku. Zwi" za -
ne s" one z kul tu r" lu do w",
chrze &ci ja' sk", na ro do w",
in du strial n", ro bot ni cz" i po -
pu lar n". Ha s$a kon stru owa -
no we d$ug wspól nych za sad,
po dej mu j"c te% pró b# oce -
ny ich zna cze nia dla miesz -
ka' ców oraz na kre &le nia per -
spek tyw funk cjo no wa nia
w ró% nych pa mi# ciach. „Lek -
sy kon” sk$a da si# z pi# ciu
cz# &ci. Pierw sza pt. „Lu dzie
i zna ki” przy bli %a wy obra %e -
nia o pod sta wo wych gru pach
miesz ka' ców i sym bo le ko -
ja rzo ne z Gór nym !l" skiem.
Znaj dzie my tu taj m.in. przed -
sta wie nie dzie jów i zna cze'
zwi zu ali zo wa nych sym bo li
re gio nu (np. ka to wic ki
Spodek i Wie %a Pia stow ska)
oraz ana li z# wy obra %e' w$a -
snych i ob cych o na ro dach
i in nych wa% nych dla Gór -
ne go !l" ska gru pach (jak
cho( by gór ni cy). Dru ga cz#&(
„!wi# ci i bo ha te ro wie”, ana -
li zu je ze staw kil ku dzie si# ciu
jed nost ko wych i zbio ro wych
bo ha te rów pa mi# ci gór no -
&l" skiej. Znaj dzie my tu taj za -

rów no re pre zen tan tów &wia ta wie rze' i re li gii (np.
Uto piec i &w. Cze s$aw), pa mi# ci na ro do wych (ks.
Nor bert Bon czyk, Petr Bez ru), Edu ard Pant), sys -
te mów to ta li tar nych (Hey de breck i Pstrow ski), czy
kul tu ry po pu lar nej (An tek i Fran cek oraz Ry szard
Rie del). Trze cia cz#&( „Mi ty i tra dy cje” oma wia
nar ra cje, któ re kszta$ to wa $y to% sa mo&( re gio nal n".
Za rów no tzw. wiel kie opo wie &ci (Ko ro na &w. Wa -
c$a wa, Pol ska Pia stow ska, nie miec ka mi sja kul tu -
ro wa), któ rych Gór ny !l"sk by$ tyl ko ele men tem
i od bior c", jak i te spe cy ficz nie re gio nal ne (au to no -
mia &l" ska, Tra ge dia Gór no &l" ska). Ostat nie dwie
cz# &ci, pt. „!wi# ta i ry tu a$y” oraz „Miej sca”, przy bli -
%a j" ró% ne for my i miej sca wspól ne go prze %y wa nia
gór no &l" skie go &wia ta wy obra %o ne go. W tych wy -
bo rach znaj dzie my opi sy ro li spo $ecz nej &wi"t chrze -
&ci ja' skich (chrzest, I Ko mu nia) czy na ro do wych,
ale te% spe cy ficz nie re gio nal nych (&wi# ta za k$a do -
we, &wi nio bi cie). Wi# cej in for ma cji na te mat pu bli -
ka cji na stro nie wy daw cy: www.in sty tut sla ski.com.

jiw 

Na zdj! ciu: prof. Ma rek Cza pli" ski i prof. Ry szard Kacz ma rek (re cen zen ci pro jek tu
Lek sy ko nu) w trak cie warsz ta tu or ga ni za cyj no -me to do lo gicz ne go

Na zdj! ciu: au to rzy i re dak to rzy Lek sy ko nu w trak cie spo tka nia re dak cyj ne go: czwar ty
od le wej dr Ber nard Li nek, pi# ty od le wej dr An drzej Mi chal czyk – re dak to rzy Lek sy ko nu
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Te atr w sie ci

nie ogrom ne go po ten cja !u dla kon sump cji kul tu ral nej, któ -
ry tkwi w me diach spo !ecz no "cio wych i ujaw nie nie, jak od -
dzia !u j# one na pro mo cj$, po pu la ry za cj$, w kon se kwen cji do -
st$p no"%, od biór i per cep cj$ kul tu ry i sztu ki. Obiek tem ana -
liz Ka ta rzy ny Wa lo tek -&cia' skiej by !y: Te atr &l# ski w Ka -
to wi cach, Te atr Za g!$ bia w So snow cu, Te atr Roz ryw ki
w Cho rzo wie, Te atr Pol ski w Biel sku -Bia !ej, Te atr im. Ada -
ma Mic kie wi cza w Cz$ sto cho wie, Te atr No wy w Za brzu, Te -
atr Ma !y w Ty chach, Te atr Lal ki i Ak to ra „Ate neum” w Ka -
to wi cach, Te atr La lek Ba nia lu ka w Biel sku -Bia !ej, Te atr Dzie -
ci Za g!$ bia im. Ja na Do rma na w B$ dzi nie, Gli wic ki Te atr Mu -
zycz ny, By tom ski Te atr Ta' ca i Ru chu Roz bark oraz Ope ra
&l# ska w By to miu. 

Mo no gra fia sk!a da si$ z trzech z cz$ "ci. Pierw sza: Te atry
pu blicz ne w wo je wódz twie !l" skim to pi gu! ka wie dzy o po -
szcze gól nych te atrach, cz$"% ad re so wa na do wszyst kich, któ -
rych in te re su j# "l# skie sce ny. Zna la z!y si$ tu wi$c in for ma -
cje o hi sto rii, re per tu arze, pro fi lu po ten cjal ne go wi dza oraz
krót kie roz mo wy z dy rek to ra mi wszyst kich pod da nych ba -
da niom pla có wek. Cie ka wa lek tu ra, po nie wa( ka( dy z in ter -
lo ku to rów od po wia da na te sa me py ta nia, mo( na wi$c bez
tru du prze "le dzi% spo sób bu do wa nia re per tu aru, sto su nek za -
rz# dza j# cych te atra mi do za po trze bo wa nia wi dzów, do ce nia -
nie, b#d) ba ga te li zo wa nie ro li tra dy cyj nych i no wo cze snych
me diów. Jed no z py ta', któ re szcze gól nie mnie za in te re so -
wa !o do ty czy !o oce ny sy tu acji te atrów w wo je wódz twie "l# -
skim. G!o sa mi do mi nu j# cy mi by !y uty ski wa nia na z!e fi nan -
so wa nie, efek tem któ re go jest brak po czu cia sta bi li za cji ze -
spo !ów te atral nych, ni ski kom fort pra cy, czy do bór re per tu -
aru pod po rz#d ko wa ny wy so ko "ci przy zna wa nych do ta cji.
Cho% nie mal wszy scy uzna j# &l#sk za pr$( ny re gion te atral -
ny, ofe ru j# cy zró( ni co wa ny re per tu ar i po sia da j# cy zna ko -
mi cie re agu j# c# pu blicz no"%, za le d wie dwóch dy rek to rów (za -
ch$ cam do lek tu ry, aby prze ko na% si$ któ rzy) eks po nu je spek -
ta ku lar ne suk ce sy kil ku scen wo je wódz twa "l# skie go w ogól -
no kra jo wych kon kur sach, mi$ dzy na ro do wych prze gl# dach,
fe sti wa lach… 

Spo so by po szu ki wa nia do dat ko we go wspar cia fi nan so we -
go, czy li po zy ski wa nie do na to rów, to za da nie, któ re wie lu w!o -
da rzom te atrów przy spa rza spo ro k!o po tów, s# wi$c sze fo wie,
któ rych po ra( ki znie ch$ ca j#, ale s# tak (e dy rek to rzy, któ rzy
wspo ma ga j#c si$ pro fe sjo nal nie przy go to wa ny mi ze spo !a mi,
osi# ga j# za ch$ ca j# ce efek ty, wpraw dzie nie czu j# si$ roz piesz -
cza ni, ale na wet nie wiel kie suk ce sy mo ty wu j# i do pin gu j#.

Dru ga cz$"% po "wi$ co na jest obec no "ci te atrów pu blicz -
nych w me diach spo !ecz no "cio wych, w trze ciej – na przy -
k!a dzie ana li zy dzia !a' in ter ne to wych Gli wic kie go Te atru Mu -
zycz ne go au tor ka ob ra zu je jak przy dat nym na rz$ dziem
do pro mo wa nia in sty tu cji, od czy ty wa nia na stro jów od -
bior ców -wi dzów, in for mo wa nia spo !ecz no "ci lo kal nej o pro -
wa dzo nych przed si$ wzi$ ciach sta j# si$ so cial me dia. Naj -
bar dziej ko rzyst nym por ta lem oka zu je si$ by% Fa ce bo ok, te -
atr ko rzy sta rów nie( z Twit te ra, pro wa dzi tak (e ka na!
na por ta lu You Tu be. Nic wi$c dziw ne go, (e fa nów GTM
mo( na zna le)% nie tyl ko w Pol sce, ale tak (e w Wiel kiej Bry -
ta nii, Niem czech, USA, W!o szech, Cze chach, S!o wa cji, Ro -
sji, Fran cji, Ho lan dii… 

Ko mu po le cam lek tu r$ Ka ta rzy ny Wa lo tek -&cia' skiej?
Wszyst kim! Dla jed nych sta no wi% mo (e bo wiem kom pen -
dium wie dzy o te atrach na sze go re gio nu, dla in nych jest zna -
ko mi t# in struk cj# za rz# dza nia nie tyl ko te atra mi, ale i in ny -
mi in sty tu cja mi kul tu ral ny mi, mo (e by% tak (e in spi ra cj# dla
mar ke tin gow ców, któ rych nie trze ba ju( prze ko ny wa% do ko -
niecz no "ci ist nie nia w me diach spo !ecz no "cio wych. Au tor -
ka nie ukry wa, (e ad re so wa !a wy ni ki swo ich ba da' tak (e
do de cy den tów "rod ków fi nan so wych – w!adz szcze bla cen -
tral ne go, re gio nal ne go, lo kal ne go, któ rzy mo g# wspie ra% okre -
"lo ne pro jek ty i prze zna cza% "rod ki na pro mo wa nie ofer ty te -
atral nej. Po win ni, bo war to!

KSI!"KI MARIA#SZTUKA

owo !a nie przed 250 la ty pol skiej sce ny na ro do wej sy -
tu owa !o te atr w rz$ dzie naj sku tecz niej szych na rz$ -
dzi kszta! to wa nia "wia do mo "ci spo !ecz nej i zda wa%

by si$ mo g!o, (e ro la ta ni gdy nie stra ci na war to "ci, ni gdy
nie zo sta nie pod wa (o na, a uczest ni cz# ce w dys kur sie pu blicz -
nym spek ta kle nie zmien nie gro ma dzi% b$ d# rze sze za in te re -
so wa nych za kl$ t# w ró( no rod ne ko stiu my hi sto rycz ne re flek -
sj# na te mat „tu i te raz”. W me an dry ko mu ni ka cji spo !ecz -
nej wkra d!y si$ jed nak za bor czo kon ku ren cyj ne me dia
(film, te le wi zja, In ter net…) i przed twór ca mi te atral ny mi sta -
n$ !o trud ne za da nie: jak za trzy ma% do tych cza so w# i jak po -
zy ska% no w# pu blicz no"%. Nie ste ty, szkol ny pro gram edu ka -
cyj ny nie za pew nia, ba!, na wet nie sprzy ja two rze niu ko lej -
nych po ko le' fa scy na tów czy mi !o "ni ków sztu ki sce nicz nej,
spy cha j#c spo tka nia z ma gi# te atru do po zio mu za j$% po za -
lek cyj nych. 

Wspó! cze sny te atr nie mo (e ba zo wa% na do tych cza so wych
(wpraw dzie spraw dzo nych, ale nie ule ga w#t pli wo "ci prze -
sta rza !ych) ko mu ni ka tach spo !ecz nych, któ re jesz cze do nie -
daw na spro wa dza !y si$ do roz wie sza nia w ró( nych punk tach
mia sta mniej lub bar dziej zna ko mi tych pla ka tów, afi szy, in -
for ma cji pra so wych, ra dio wych czy te le wi zyj nych, za po wia -
da j# cych nad cho dz# ce pre mie ry. O tym, (e spek ta kle te atral -
ne wy ma ga j# od po wied niej kam pa nii pro mo cyj nej, prze ko -
na li si$ nie tyl ko ich twór cy, ale i dy rek to rzy, me na d(e ro wie,
cz!on ko wie ze spo !ów zaj mu j# cych si$ or ga ni za cj# wi dow -
ni, a tak (e po ten cjal ni wi dzo wie. Do sko na le funk cjo nu j# c#
przez wie le de kad „pocz t$ pan to flo w#” za st# pi! dzi siaj In ter -
net i tak, z wi$k sz# lub mniej sz# "wia do mo "ci#, wszy scy sta -
li "my si$ po ko le niem sie ci. In for ma cje za miesz cza ne na stro -
nach po szcze gól nych pla có wek, jak i uzu pe! nia j# ce je ko men -
ta rze cy fro wych tu byl ców sta !y si$ naj sil niej szym na rz$ dziem
opi nio twór czym. Ten no wy ro dzaj ko mu ni ka cji mi$ dzy
twór ca mi i pu blicz no "ci# jest tak (e war to "ci# do da n#, któ -
ra wy zna cza (a przy naj mniej po win na by% bra na pod uwa -
g$) kie ru nek dzia !a nia po szcze gól nym przy byt kom Mel po -
me ny. 

Pu bli ka cja dr Ka ta rzy ny Wa lo tek -&cia' skiej Te atry pu blicz -
ne w wo je wódz twie !l" skim a so cial me dia za wie ra nie zwy -
kle cen ne in for ma cje. Au tor ka dzie li si$ wy ni ka mi ba da', któ -
re prze pro wa dzi !a w te atrach wo je wódz twa "l# skie go, po sia -
da j# cych w!a sne ze spo !y ar ty stycz ne, two rz# ce zin dy wi du -
ali zo wa ne re per tu ary. Jed n# z in ten cji au tor ki by !o wska za -

P

Pod patronatem „$l%ska”
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Sztuka 

w przestrzeni

miasta

zwy k!e miej sce pro mie nio wa !o na znacz nie wi"k szy ob szar
– re gion i kraj. Fa scy na cja i za in te re so wa nie Ty cha mi, a tak #e mo# -
li wo$% re ali za cji wie lu ar ty stycz nych po my s!ów i pro jek tów,
przy ci& ga !y ar ty stów. 'ad ne in ne mia sto nie od da !o swo jej prze -
strze ni ar ty stom w ta kim stop niu, jak Ty chy. Sztu ka, ja k& od naj -
du je my w prze strze ni mia sta sta !a si" tak #e po wo dem do dia lo gu
wspó! cze sno $ci z prze sz!o $ci& te go miej sca, dia lo gu no wych, przy -
by !ych miesz ka( ców z ty mi, któ rzy od po ko le( by li zwi& za ni z t&
zie mi&, dia lo gu mi" dzy przy by sza mi a za ko rze nio ny mi. Jak na -
pi sa !a we wst" pie prof. Ewa Cho jec ka „[…] Tychy, za mie rzo ne
kie dy$ w chwi li swe go po wsta wa nia w 1950 ro ku ja ko za pro gra -
mo wa ne „mia sto bez dzie jów”, ja ko twór re al ne go so cja li zmu
oka za !y si" dzi siaj, po dzie si&t kach lat, zja wi skiem zgo !a in nym,
fe no me nem dy na micz nych prze mian. […] stwo rzo no tu po czu cie
za ko rze nie nia, lo kal ny pa trio tyzm uze wn"trz nia j& cy si" w prze -
ko na niu o „by ciu u sie bie”. Bo jak ina czej zro zu mie% to, #e w mie -
$cie po dob no bez hi sto rii po wsta !y mu zeum ja ko miej sce pa mi" -
ci, te atr, pul su je w!a sne #y cie kul tu ral ne, nie od !&cz ny ele ment
za ko rze nie nia.”

Pa tryk Oczko przy po mo cy ró# no rod nych dzie! po zo sta wio nych
przed la ty przez ar ty stów w mie $cie a# po te two rzo ne dzi siaj, po -
ka zu je nie zwy k!& hi sto ri" mia sta, lo ku j&c j& w roz ma itych kon tek -
stach – od ar ty stycz nych i urba ni stycz nych po spo !ecz ne i po li tycz -
ne. Przy wo !u je at mos fe r" mi nio nych lat, od da j&c g!os ar ty stom,
tro pi $la dy ich twór czo $ci, po ka zu je lo sy dzie!, zmie nia !y swo je
prze s!a nie w za le# no $ci od prze mian hi sto rycz nych. 

Au tor b" d&c hi sto ry kiem sztu ki i pra cow ni kiem Mu zeum
Miej skie go w Ty chach, za fa scy no wa nym mia stem, w któ rym #y -
je i pra cu je, jest do k!ad nie t& oso ba, o któ rej we wst" pie pi sa !a prof.
Cho jec ka. Ja ko pra cow nik mu zeum tro pi& cy prze sz!o$%, wy ru szy!
na po szu ki wa nie no wo cze sne go. Pie czo !o wi cie od no to wu je istot -
ne wy da rze nia od no sz& ce si" si" do obec no $ci no wo cze snej
sztu ki w mie $cie, jak na przy k!ad zor ga ni zo wa n& w 1957 ro ku
w osie dlo wym do mu kul tu ry pierw sz& w mie $cie wy sta w" sztu -
ki wspó! cze snej, któ rej ini cja to rem by! rze) biarz Au gu styn Dyr -
da. Po przez ta kie ob ser wa cje i na gro ma dze nie fak tów Pa tryk Oczko
po ka zu je, #e przy by wa j& cy do mia sta ar ty $ci nie tyl ko re ali zo wa li
za da nia zle co ne two rz&c mo zai ki, ma lar stwo mo nu men tal ne czy
rze) by ple ne ro we), s!o wem nie tyl ko po dej mo wa li si" ro li
„upi"k szaczy mia sta”, ale wci& ga li w ob r"b sztu ki naj now szej miesz -
ka( ców, któ rzy uczy li si" #y% w tak nie zwy k!ym oto cze niu, iden -
ty fi ko wa li si" z ko lej ny mi dzie !a mi, i tyl ko w nie któ rych przy pad -
kach (zw!asz cza dzie! na ce cho wa nych po li tycz nie) eli mi no wa li je
ze swo je go oto cze nia. Dla ar ty stów prze strze( Ty chów sta !a si"
miej scem re ali za cji w!a snych kon cep cji ar ty stycz nych, a oswo jo -
na sztu ka prze trwa !a w du #ej mie rze po dzi$ dzie( w kra jo bra zie
mia sta. 

Bu do wa mia sta „od ze ra” zwi& za na by !a z ple ja d& zna ko mi tych
ar chi tek tów (od prof. Ta de usza Teo do ro wi cza To do row skie go
po Han n" i Ka zi mie rza Wej cher tów), urba ni stów, rze) bia rzy i ma -
la rzy. Ty chy nie tyl ko w swej prze sz!o $ci by !y miej scem,
w któ rym osie dla li si" twór cy. I dzi siaj ist nie je tam wy ra zi ste $ro -
do wi sko twór cze. Tak wi"c trwa do bra „ar ty stycz na pas sa” Ty chów.
W po ka) nej rze szy ar ty stów, któ rzy zo sta wi li tu swój $lad od na -
le)% mo# na na zwi ska m.in.: Zyg mun ta Ace da( skie go, Win cen te -
go Cho rem bal skie go, Ste fa na Cho rem bal skie go, An to nie go Szku -
d!y, Mar ka Dzie ko( skie go, wspo mnia ne go ju# Au gu sty na
Dyr dy, Je rze go Ego na Kwiat kow skie go, Sta ni s!a wa Klu ski,
Te re sy Mi cha !ow skiej-Rau szer, Ery ka Pu de! ki, Fran cisz ka Wy le -
#u cha, To ma sza We nkla ra. Ty chy ci& gle s& otwar te na no w&
sztu k" – w ostat nich la tach To masz We nklar re ali zu je tu swo je rze) -
by, a za je go spra w& Wej cher to wie zna le) li w tym mie $cie swo je
trwa !e miej sce. Ci& gle po wsta j& no we re ali za cje, któ re zna ko mi -
cie wpi su j& si" w pej za# mia sta. Wy ra sta j& te# nie zwy k!e dzie !a
ar chi tek to nicz ne – zw!asz cza obiek ty sa kral ne, za pro jek to wa ne przez
Sta ni s!a wa Niem czy ka czy ko $ció! $w. Du cha z po li chro mi&
Je rze go No wo siel skie go. 

Ty chy dzi" ki do cie kli wo $ci au to ra i w!o #o ne mu przez nie go
ogrom ne go wy si! ku w do ku men to wa nie obiek tów b" d& cych
$wia dec twem prze sz!o $ci, dzi" ki pro wa dzo nym roz mo wom z ar -
ty sta mi i ar chi tek ta mi o cza sach prze sz!ych oraz po ka zy wa niu miej -
sca te go mia sta na wspó! cze snej ma pie sztu ki, o#y !y na no wo. 

Ksi&# ka Pa try ka Oczko to kom pen dium wie dzy o Ty chach – miej -
scu wy j&t ko wym i nie zwy k!ym.

KSI!"KI WIES#AWA$KONOPELSKA

akiej ksi&# ki po win ny Ty chom po zaz dro $ci% in ne mia -
sta: nie do$%, #e zo sta !a na pi sa na w bar dzo in te re su j& cy
i przy st"p ny spo sób (mi mo #e opo wia da o spra wach ar -

chi tek tu ry, rze) by i sztu ki wspó! cze snej), to jesz cze wy da na w bar -
dzo atrak cyj nej sza cie gra ficz nej. Ten dru gi ele ment rzu ca si" w oczy
od chwi li kie dy we) mie my j& re ki. Wi da%, #e ksi&# ka zo sta !a
wy my $lo na nie tyl ko pod wzgl" dem me ry to rycz nym, z wiel k&
dba !o $ci& o umo co wa nie opi sy wa nych zda rze( i fak tów w ma te -
ria !ach )ró d!o wych, ale tak #e pod wzgl" dem edy tor skim. Za gl& -
da j&c do me trycz ki do wie my si", #e au tor k& opra co wa nia gra ficz -
ne go jest Zo fia Osli slo – pro jek tant ka, któ ra wy spe cja li zo wa !a si"
w two rze niu nie ba nal nych, za ska ku j& cych dzie! wy daw ni czych.
Zna ko mi ty jest za mys! pierw szej stro ny ok!ad ki: sko ro au tor
w znacz nej mie rze swo j& ksi&# k" po $wi" ci! mo zai kom, czy li ob -
ra zom two rzo nym na li tym pod !o #u, ja kim s& $cia ny miej skich
za bu do wa(, to i ok!ad ka mu si od po wia da% za war to $ci. St&d za pew -
ne zdj" cie frag men tu jed nej z miej skich mo zaik zo sta !o na dru ko -
wa ne na gru b& tek tu r" i na kle jo ne na ok!ad k". Tak jak ok!ad ka, tak
i wn" trze ksi&# ki zo sta !o sta ran nie opra co wa ne. Do pe! nie niem jest
kie szon ka, w któ rej czy tel nik znaj dzie swo ist& ma p" z za zna czo -
ny mi miej sca mi, w któ rych znaj du j& si" opi sy wa ne obiek ty
ma !ej ar chi tek tu ry, p!a sko rze) bio ne pla kie ty, ma lar stwo mo nu men -
tal ne, po mni ki i ta bli ce upa mi"t nia j& ce wy da rze nia i oso by. Po my -
s!o daw ca ma py nie po prze sta! jed nak na tra dy cyj nym na nie sie niu
wspo mnia nych obiek tów, ale za mie $ci! ich mi nia tu ry z krót kim opi -
sem, a ca !o$% opa trzy! krót kim fe lie to nem Krzysz to fa Siw czy ka
o zna kach wi dzial nych. I tak po ze wn"trz nym ogl& dzie ksi&# ki, chce
si" zaj rze% do jej wn" trza. 

Jak su ge ru je ty tu!, znaj dzie my w niej opi sa nie mia sta Ty chy ja -
ko swe go ro dza ju fe no me nu za rów no ar chi tek to nicz ne go (mia -
sta za pro jek to wa ne go na de skach kre $lar skich przez zna ko mi tych
ar chi tek tów), jak i miej sca, w któ rym sztu ka w miej skiej prze strze -
ni ode gra !a szcze gól n& ro l". Ta kie go na gro ma dze nia dzie!, któ -
rych twór ca mi by !o wie lu ar ty stów zwi& za nych ze *l& skiem pró# -
no szu ka%. Jak do wo dzi au tor, prze strze( mia sta sta !a si" nie gdzie
nie spo ty ka nym po li go nem dla rze szy twór ców, któ rzy b" d&c na co
dzie( ma la rza mi czy gra fi ka mi two rzy li dzie !a ozda bia j& ce
$cia ny blo ków, gma chów u#y tecz no $ci pu blicz nej, pla ców ki kul -
tu ral ne i o$wia to we. Two rzy li cza sem gi gan tycz ne prze strze nie
we wn&trz tych obiek tów. Wie le z nich do trwa !a do dzi siej szych
cza sów, ale spo r& cz"$% zmiót! wi cher hi sto rii al bo… nie od po wied -
nia tech ni ka czy kiep ska ja ko$% ma te ria !ów, z któ rych po wsta wa -
!y na przy k!ad gi gan tycz ne mo zai ki czy zdo bie nia.

Z po zo ru tyl ko wy da wa% si" mo #e, #e ksi&# ka ta po win na ob -
cho dzi% wy !&cz nie ty szan b&d) oso by w ja ki$ spo sób zwi& za ne z tym
mia stem. Jed nak lek tu ra ko lej nych roz dzia !ów po ka zu je, jak to nie -

T
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ksi!" ka mu sia #a po wsta$. Uro dzo ny w Ra ty zbo -
nie au tor pod su mo wa# w niej swo j! wie dz% o Pol -
sce. Nie na pi sa# jed nak ste reo ty po we go prze -

wod ni ka ani ese ju o "y ciu spo #ecz no -po li tycz nym. Mat thias
Kne ip o&wiad czy# si% Pol sce: 111 po wo dów, dla któ rych ko -

cham Pol sk!.
Ty tu# do k#ad nie od da je tre&$ ksi!" ki. Swo je wy zna nie au -

tor za war# w 10 roz dzia #ach, ka" dy opa tru j!c cha rak te ry stycz -
nym zdj% ciem, np. roz dzia# J! zyk pol ski, trud ny j! zyk? ' fo -
to gra fi! ta bli cy dro go wej z na pi sem Szcze brze szyn. Dla u#a -
twie nia do da# ma #e s#ow nicz ki, ob ja &nia j! ce dziw ne pol skie
s#ów ka i na zwy oraz naj ró" niej sze zdrob nie nia imion, któ re
au to ra za dzi wia j!, ale i bar dzo mu si% po do ba j!.

W na tu rze Niem ca le "y pla no wa nie, bo chce mie$ pew no&$.
A Po lak? Za wsze do sto su je si% do no wych oko licz no &ci. Nie
da si% za sko czy$, ze wszyst kim zd! "y. Jest mi strzem im pro -
wi za cji. To nie przy pa dek – pi sze Kne ip – "e naj wa" niej szy
frag ment po ema tu na ro do we go Dzia dy Ada ma Mic kie wi cza
no si ty tu# Wiel ka Im pro wi za cja.

Wszyst ko, o czym pi sze Kne ip, czer pie z w#a sne go do &wiad -
cze nia. Za sa da „pisz o tym, co sam prze "y #e&” przy &wie ca ca -
#ej je go twór czo &ci.

Pierw sze pol skie s#o wa, któ re ja ko dziec ko s#y sza# w do -
mu, to by #o „sto lat, sto lat”. Pierw sza pol ska ksi!" ka, któ r!
prze czy ta# po nie miec ku ja ko na sto la tek, to W pu sty ni

i w pusz czy. Za chwy ci# si% ni!, ale nie po tra fi# wy mó wi$ na -
zwi ska au to ra. Pierw szym pol skim pi sa rzem, któ re go po zna#
ja ko ma #y ch#o piec, by# Ta de usz Ró "e wicz. Cho cia" nie wie -
dzia#, "e jest pi sa rzem. To by# wu jek „Herr Ta de usz”, przy -
ja ciel ro dzi ców, któ ry by wa# w ich do mu, na wet gra# z nim
i je go bra$ mi w pi# k%. I kie dy nie co pó( niej do wie dzia# si%,
"e na wie czór au tor ski wuj ka przy sz#o 300 lu dzi, nie po sia -
da# si% ze zdu mie nia: do na sze go „Herr Ta de usza”, któ ry czy -
ta# swo je wier sze?

Pol ska by #a sta le obec na w je go ro dzin nym do mu. Bli ska
i od le g#a. Je go ro dzi ce: uro dzo na w Gli wi cach mat ka In grid
i, po cho dz! cy z Le &ni cy ko #o Opo la, oj ciec He inz Kne ip, za -

Mat thias Kne ip: 111 Gründe, Po len zu lie ben. Eine Lie be serklärung
an das schönste Land der Welt. Ber lin 2015, ss. 240
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ko rze nie ni w pol sko -nie miec kim po gra ni czu kul tu ro wym, mu -
sie li opu &ci$ Pol sk%. Po zna li si% ju" w Niem czech, na uni wer -
sy te cie w Ge tyn dze. Ja ko sla wi sta i li te ra tu ro znaw ca He inz
Kne ip otrzy ma# etat na uni wer sy te cie w Re gens bur gu.

Kie dy Mat thias roz po cz!# po dró "e do Pol ski, naj pierw z ro -
dzi ca mi, od wie dza j! cy mi ro dzin ne gro by, jesz cze nie ko ja -
rzy#, kim by #a Kla ra Pic ke, je go pra bab ka. Stu dio wa# li te ra -
tu r% i po li to lo gi% na uni wer sy te cie w Re gens bur gu. Dzi% ki
sty pen dium rz! du Ba wa rii dla dok to ran tów otrzy ma# pierw -
sz! pra c% w Pol sce. Ja ko wy k#a dow ca j% zy ka i li te ra tu ry nie -
miec kiej na uni wer sy te cie w Opo lu. Za cz!# re gu lar nie po dró -
"o wa$ kur so wym au to bu sem z Opo la do Re gens bur ga
i z po wro tem. 

Wier sze pi sa# ju" w li ceum, kil ka na wet uka za #o si% dru kiem.
Pierw szy to mik po ezji Ein mal Le ben und zurück wy da# w 1995
ro ku. W 1999 uka za #a si% je go pra ca dok tor ska o j% zy ku nie -
miec kim na Gór nym )l! sku. W 2000 ro ku roz po cz!# wspó# -
pra c% z Nie miec ko -Pol skim In sty tu tem w Darm stad cie.

W dwu j% zycz nym to mie po ezji i ese jów Bar wy na czar no -

-bia "ym (1998), de dy ko wa nym ro dzi com i re ko men do wa nym
przez Ta de usza Ró "e wi cza ja ko „…in te re su j! cy li te rac ko, ale
i po "y tecz ny dla m#o de go po ko le nia nie miec kich i pol skich
pi sa rzy”, opi sa# pierw sze do &wiad cze nia z Pol ski. 

Po tem by #y la ta po dró "y, spo tka* za wo do wych i pry wat -
nych. D#u" sze wi zy ty, pol skie wa ka cje. No we zna jo mo &ci,
przy ja( nie. Po wsta wa #y ko lej ne ksi!" ki ese je, re por ta "e,
opo wie &ci. Mat thias Kne ip oka za# si% te" &wiet nym fo to re por -
te rem. Je go zdj% cia w Po len re ise czy w Re ise in Ost po len ude -
rza j! traf no &ci! ob ser wa cji i wra" li wo &ci! na de ta le. Naj bar -
dziej mnie wzru szy #a ksi!" ka Z ser cem w ple ca ku. Spo tka nia

z Pol sk#, prze t#u ma czo na i wy da na w 2005 ro ku we Wro c#a -
wiu (wy da nie nie miec kie: 2002). W ksi!" ce 111 Gründe, Po -

len zu lie ben ser ce jest w ka" dym zda niu. 
Od 2002 ro ku, za uwa "a Kne ip, Pol ska bar dzo si% zmie ni -

#a. Opi su je zmia ny w ar chi tek tu rze, wy gl! dzie ulic. Pol ska ma
dwie sto li ce: Kra ków i War sza w%. Jed na ma Pa #ac Kul tu ry,
dru ga Wa wel. Trze ba zo ba czy$ je ko niecz nie! I Sta re Mia sto
w Gda* sku, sk!d bli sko do Mal bor ka, z naj wspa nial szym zam -
kiem -twier dz! w Eu ro pie. W po dró "ach z po #u dnia na pó# noc
i ze wscho du na za chód s! Kar ko no sze i Ma zu ry, ale tak "e
wsie +em ków i Boj ków, spo tka nia z pol ski mi Ta ta ra mi. 

A kie dy pol scy przy ja cie le urz! dza j! mu 24 lu te go imie -
ni ny (Mat thias to Ma ciej), on, przy zwy cza jo ny do &wi% to wa -
nia w Niem czech uro dzin, za czy na „zg#% bia$” zwy czaj
urz! dza nia imie nin w pol skich ro dzi nach. Po do ba mu si%, "e
w Pol sce ob cho dzi si% nie tyl ko Dzie* Mat ki, ale tak "e Bab -
ci i Dziad ka. To za cie &nia wi% zy ro dzin ne. Ale dzie* wa ga -
ro wi cza… na po wi ta nie wio sny, to ju" za baw na oso bli wo&$
pol skiej szko #y. 

Ksi!" ka 111 Gründe… po win na zo sta$ prze t#u ma czo na
na pol ski, by ka" dy Po lak móg# si% do wie dzie$, jak wi dzi Pol -
sk% Nie miec, przed sta wi ciel ge ne ra cji bez prze sz#o &ci wo jen -
nej, któ ry cho$ nie po zna# PRL -u, z pew no &ci! prze czy ta# ksi!" -
k% pro fe so ra He in za Kne ipa o li te ra tu rze so cre ali stycz nej. Jak
wi dzi nasz kraj w% dro wiec, któ ry zwie dzi# &wiat. Któ ry do -
brze po zna# j% zyk, li te ra tu r% i hi sto ri% Pol ski. 

Kne ip na pi sa# ksi!" k% pi%k nym, ob ra zo wym j% zy kiem, krót -
ki mi zda nia mi. Cie ka w! dla Niem ców, po nie wa" jest da le ka
od ste reo ty pów. Cie ka w! dla Po la ków, tak "e ucz! cych si% j% -
zy ka nie miec kie go. W 111., ostat nim punk cie, au tor pi sze list
do Mar ka – przy ja cie la z Kra ko wa. Kie dy Ma rek do wie dzia#
si% o pro jek cie ksi!" ki, nie móg# wyj&$ ze zdu mie nia, jak Kne -
ipo wi uda si% zna le($ ty le po wo dów uczu$ do Pol ski. To dla
mnie "ad na trud no&$ – od po wie dzia# Kne ip ' mam ju" ma -
te ria #y na dru gi tom. Ty le jest jesz cze do zo ba cze nia, opo wie -
dze nia, po pró bo wa nia. A mo "e czy tel ni cy do da dz! in ne, swo -
je po wo dy sym pa tii do Pol ski. „Ja ki wspa nia #y jest Twój kraj,
Mar ku!”
,a #u j%, "e Ma th hias Kne ip nie mo "e ju" ofia ro wa$ tej ksi!" -

ki Ta de uszo wi Ró "e wi czo wi. 

KSI"#KI MARIA$D%BICZ

Ta
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unk tem wyj !cia ksi"# ki s" wy da rze nia z 1 czerw ca 1943

ro ku, któ re mia $y miej sce we wsi So chy na Za mojsz -

czy% nie. Wte dy to Niem cy w od we cie za udzie lo n" par -

ty zan tom po moc do ko na li pa cy fi ka cji miej sco wo !ci: za mor do -

wa li nie mal wszyst kich miesz ka& ców i spa li li za bu do wa nia: „Zo -

sta $o nie bo i zie mia, wi' cej nic”. Mi mo i# So chy zo sta $y zrów -

na ne z zie mi" w ci" gu za le d wie kil ku go dzin, to nie liacz ni oca -

la li, w!ród nich kil ko ro dzie ci, zma ga $y si' z re per ku sja mi tych

wy da rze& ca $e #y cie. W!ród tych naj m$od szych oca la $ych znaj -

do wa $a si' dzie wi' cio let nia Re nia – Te re sa Fe rens, mat ka au tor -

ki. An na Jan ko pro wa dzi w ksi"# ce roz mo w' ze swo j" ma m", któ -

ra ca $e do ro s$e #y cie wal czy $a ze wspo mnie nia mi tra gicz nych chwil.

Jan ko, któ rej woj na nie do tkn' $a bez po !red nio, do !wiad cza jej okru -

cie&stw w in ny spo sób – mu si szyb ko wy do ro !le(, by da( opar -

cie swo jej p$a cz" cej i nie !pi" cej po no cach mat ce. Wi da( pew ne

pa ra le le: dzie ci& stwo obu ko biet trwa $o krót ko i obie wi dzia $y, jak

z ich ro dzi ców ucho dzi #y cie. 

Ty tu$ ksi"# ki jest nie co prze wrot ny – „ma $a”, bo do ty cz" ca

dziec ka? Wszak dla dzie ci wszyst ko, co si' wy da rza, jest osta -

tecz ne i do !wiad cza ne ca $ym cia $em i umy s$em, rze% jest wi'c
to tal na i po ch$a nia j" ca bez resz ty. )wiat przed sta wio ny to za -

tem !wiat rze czy pierw szych i nie win nych, dzie ci' cych, ale

i ostat nich, kra& co wych. Oka zu je si', #e trau m', po dob nie jak

ko lor oczu, mo# na odzie dzi czy( i mi mo i# Jan ko pi sze z po zy -

cji dru gie go po ko le nia ofiar, jej ból jest rów nie praw dzi wy. Dy -

stans mie rzo ny w la tach po zwa la jej na pod j' cie pró by re kon -

cy lia cji z prze sz$o !ci" lub przy naj mniej oswo je nia si' z wy da -

rze nia mi sprzed po nad pó$ wie ku. 

Jed n" z form (au to) te ra pii jest pi sa nie. Jan ko twier dzi:

„wszyst ko co nas do ty ka mu si mie( imi'”. By( mo #e to, co zo -

sta je na zwa ne, $a twiej oswo i(. Mó wi wi'c wprost o z$ych Niem -

cach, pa mi' ta j"c wci"# o kil ku do brych, któ rzy po zwo li li zbiec

!mier ci. Kwe stia pa mi' ci i to# sa mo !ci jest rów nie, o ile nie bar -

dziej, istot na po stro nie ofiar. To, kto i jak zgi n"$, kto prze #y$ i cier -

pia$ g$ód, mu si zo sta( opi sa ne i za pa mi' ta ne. Pi sa nie mo #e w ten

spo sób ule czy( lub ul#y( w bó lu, wy ma ga jed nak dru giej stro -

ny – czy tel ni ka. Czy ta nie rów nie# po sia da war to!( te ra peu tycz -

n", da je pew no!(, #e dom pa mi' ci nie sp$o nie, a nie mo# li wo!(
wy ma za nia ze wspo mnie& po #o gi da po cz" tek upa mi't nie niu ka# -
de go miesz ka& ca ka# dej zrów na nej z zie mi" wio ski. 

Ma $a Re nia by $a !wiad kiem !mier ci swo ich ro dzi ców, jest zna -

n" z imie nia i na zwi ska ofia r" na zi stów. Jed no cze !nie jest ka# -
dym dziec kiem, któ re do !wiad czy $o woj ny, ka# d" ano ni mo w"
jed nost k", któ ra zgi n' $a w kon flik cie zbroj nym. Fakt, #e
ksi"# ka do ty czy pry wat nej hi sto rii i kon kret nej wsi, nie wy klu -

cza uni wer sal nych wnio sków i re flek sji. Py ta nie o po cho dze -

nia z$a po zo sta je bo wiem wci"# bez od po wie dzi. 

Anna Janko: Ma!a zag!ada. Kraków 2015, ss. 264.

Ma!a zag!ada
KSI"#KI EWA$WYL%#EK

Sta siuk od lat wy bie ra wschód, ewen tu al nie po $u dnio wy -

-wschód. Wy ra% nie m' czy go nie tyl ko fe no men Ga li cji,

hi sto rie i kra jo bra zy miast, mia ste czek i wsi Be ski du Ni -

skie go, ale ca $a Eu ro pa )rod ko wow schod nia oraz Ba$ ka ny, czy li ten

ob szar, któ re go ma pa, gdy by za zna cza no na niej to# sa mo!( na ro -

do w" czy et nicz n", j' zyk, hi sto ri', re li gi' i kul tu r', by $a by nie zwy -

kle barw nym ko la #em. 

Tym ra zem au tor po ci" gn"$ swo j" opo wie!( na naj dal sze kra& -
ce, nie ja ko do %ró de$ wscho du, i za pro si$ czy tel ni ków do w' drów -

ki po ste pach, mia stecz kach, ist nie j" cych i nie ist nie j" cych szla kach

Azji, da j"c tym sa mym ko lej ny do wód na to, #e mi gra cyj ny nie po -

kój jest w nim sil niej szy od za ko rze nie nia w miej scu, cho( rów no -

cze !nie za sta na wia si' nad tym, jak to jest, #e „im szer sze za ta cza -

my kr' gi, tym wy ra% niej szy jest !ro dek te go kr" #e nia i tym sil niej -

sze przy ci" ga nie”. 

W ksi"# ce Wschód Sta siuk prze pro wa dza nas od miast i wsi po -

$u dnio wo -wschod niej Pol ski, przez ste py Ro sji, pust ko wia Mon go -

lii, do Chin wy pe$ nio nych wszel k" tan de t" z pla sti ku i gu my o nie -

wia do mym prze zna cze niu, pro du ko wa n", by pod trzy ma( w ist nie -

niu mi lio ny Chi& czy ków spra gnio nych eu ro pej skich to wa rów luk -

su so wych, na któ re mo gli by wy mie ni( owo ba dzie wie. Ty mi to wa -

ra mi luk su so wy mi s" we d$ug au to ra ta kie war to !ci, jak: li berté, éga -
lité, fra ter nité, tra dy cja ju de ochrze !ci ja& ska, grec ko rzym ska spu -

!ci zna, rów no upraw nie nie p$ci oraz po st no wo cze sny pa ra dyg mat.

W ich po szu ki wa niu za le wa j" oni na sze tar go wi ska i pla ce, pro po -

nu j"c w za mian pro duk ty tak s$a bej ja ko !ci, #e roz pa da j" si'
przy pierw szym u#y ciu. 

Sta siuk w' dru je w g$"b Azji i wci"# za da je so bie py ta nie: po co?

Miesz ka& cy Za baj ka la uzna li wr'cz, #e to „eks tre mal na tu ry sty ka”,

bo u nich nic nie ma, wi'c po co po ko ny wa( ty si" ce ki lo me trów,

by zo ba czy( ni co!(, rdz' po ko mu ni zmie, wy sy pu j" cy si' ze wsz"d
pia sek, ci" gn" ce si' ki lo me tra mi pust ko wia? Gdzie! w po $o wie ksi"# -
ki au tor stwier dza, #e „to by $a wy pra wa do j" dra me ta fo ry”. I tak

rze czy wi !cie jest. Sta siuk pró bu je uchwy ci( isto t' wscho du, pró -

bu je zro zu mie(, co ta kie go wy j"t ko we go jest w tej prze strze ni po -

mi' dzy Ga li cj", Pod la siem i Wo $y niem a Za baj ka lem, Mon go li"
i Chi na mi. Co spra wia, #e „wci"# trwa w' drów ka lu dów, #e wci"#
prze ta cza j" si' t' dy na jaz dy (...). I #e ni gdy nie nad ci" gnie spo kój,

po nie wa# w #y $ach tych ziem, w jej pod ziem nych rze kach kr" #y nar -

ko tyk, któ ry pod sy ca sza le& stwo, i do sta je si' za wro tu g$o wy od ogro -

mu prze strze ni i od z$u dze nia, #e mo# na j" opa no wa( i prze mie ni(”.

Au tor nie od naj du je oczy wi !cie od po wie dzi osta tecz nych, bo ich

za pew ne nie ma. Snu je je dy nie do my s$y, kr" #"c po mi' dzy prze sz$o -

!ci" i te ra% niej szo !ci" Wscho du. Wy czu wa pod skór nie, #e by( mo -

#e owe prze past ne ob sza ry ni co !ci ist nie j" tyl ko dla te go, by sta( si'
wi' zie niem, bo „prze cie# nie da si' te go za miesz ka( po ludz ku, oswo -

i(, by( st"d”.

An drzej Sta siuk: Wschód. Wo !o wiec 2014, ss. 304.

Przestrze&,
która wi'zi

KSI"#KI KATARZYNA BERETA

A.
P
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y tu! no wej ksi"# ki Bog da na Prej sa Bier nik za raz na wst$ pie pod -
su wa mi szkol ne for mu! ki: bier nik – ko go, co (wi dz$, opi su j$,
wspo mi nam, utrwa lam).

Ko go? Sie bie, s" sia dów, zna jo mych, mniej zna jo mych, naj bli# szych.
Co? Rze czy wi sto%& ' prze sz!" i obec n". Od czu cia, ob raz ki, ko !a ta nie my -
%li, jak dzwo nek, jak by% ro we rem po swo im #y ciu je cha!.

Te raz po wi nien by& za imek „jak?”. Naj pro %ciej. Nie mal #e oznaj mu -
j" co. Cza sem wr$cz su ro wo. Bez po ety zo wa nia, czu !ost ko wo %ci, epa -
to wa nia. 

Z ja kim efek tem? (wiet nym. Po wsta !a ksi"# ka po etyc ka ni czym ma -
!a „kro ni ka przy pad ków”. Z pro zy #y cia, któ re jest w Bier ni ku na ka# dej
stro nie. Ta ka czar no -bia !a, s!o no gorz ka, tro ch$ kpi" ca. Cza sem spo koj na
ni by oli wa, a cza sem w ta kiej tem pe ra tu rze wrze nia, #e a# bo li.

No, bo jak ma nie bo le&, sko ro „b$ dziesz mu sia! od pu %ci&. ch!op cy
w two im wie ku / do ro %le j" i po wo li za czy na j" ju# zda wa& so bie spra -
w$, #e nie po si" d" wszyst kich ko biet (…)”. I oka zu je si$, #e „na dzi siaj
ko niec. te raz tyl ko od ha czy& da t$ w ka len da rzu / z na g" blon dyn k" i zmy&
reszt ki cza su z cy fer bla tu (…). wy zwo li& cia !o. nie po zwo li& / si$ spro -
wo ko wa& na tu rze.” 

„Chcie li %my dy ry go wa& s!o wa mi ko lej nych / wier szy rz$ da mi
dusz” – mó wi bo ha ter Bier ni ka ' „by& wy rocz nia mi. etycz ny mi prze -
wod ni ka mi, o ety ce po j$ cia wi$k sze go nie ma j"c. i co? ni ko mu si$ nie
uda !o (…) / ty le po nas zo sta nie, / co %my ra zem. Na sze / du sze sto j"
po two rem”.

Co mnie wzru sza w Bier ni ku? (wia t!o, któ re Prejs kie ru je na sza re miej -
sca, cza sem wr$cz de ta le („trzy masz w niej wszyst kie nie szcz$ %cia ko -
zio ro# ca ra zem / ze skó rza nym etui na pa pie ro sy (…) / ta ka ma !a to reb -
ka. z du cha mi. na le wym ra mie niu. a pra we ugi$ te pod ci$ #a rem lo sów
(mo #e kto% wy gra). ba ga# hi sto rii”). Po ru sza mnie te# uwa# no%& zwró -
co na na zwy k!e mo men ty, prze ci$t ne go dzi ny („po dob no by !a ju# noc,
ale my nie je ste %my / gwiaz da mi, wi$c ciem no%& roz ja %ni! je dy nie / p!o -
mie) za pal nicz ki”). I lu dzie „z!a pa ni” w wiersz, jak by to by !a mi gaw ka
apa ra tu („w kuch ni krz" ta si$ ko bie ta. go tu je kasz k$”). 

Bo ha ter li rycz ny – ni by sto ik, ni by tyl ko „opo wia dacz”, a prze cie# pa -
trzy na %wiat bez bez piecz ne go dy stan su i jest cza sa mi zu pe! nie bez rad -
ny wo bec rze czy wi sto %ci, któ ra si$ w nie go wdzie ra, w!a zi w oczy, jest
wdy cha na z dy mem pa pie ro so wym, za pa chem klat ki scho do wej. Pod -
miot wier sza cza sem si$ pod da je: „ka# de s!o wo wy mie rzo ne jest we mnie
ka# de / mo #e mnie za bi& brak mi wy czu cia”, a cza sem sprze ci wia: „w chwi -
lach ta kich jak ta (…) gdy s!o wa oka zu j" si$ / bez sil ne wo bec my %li ro -
dzi si$ my%l na zwa na / bun tem”. Ale prze cie# „nie mu sisz ju# ucie ka&.
po bie g!e% wy star cza j" co da le ko”.

Bier nik to trze cia ksi"# ka po etyc ka Prej sa. We d!ug mnie naj lep sza. Ato
zna czy, #e au tor ma nam ci" gle spo ro do po wie dze nia. Je go bo ha ter upo -
mi na sie bie w wier szu, #e by „za cho wa& dy stans. tra fia& w sed no. pu en -
to wa& pro sto w noc. i uda wa&, #e si$ nie krwa wi”. I w!a %nie to zro bi!
w swo jej ksi"# ce Bog dan Prejs. 

Bogdan Prejs: Biernik. Miko!ów 2015, ss. 50.§+

Biernik
Bogdana Prejsa

KSI!"KI EWA#WYL$"EK

er mann Hes se w Wil ku ste po wym otwie ra no wy w" tek swo -
jej po wie %ci na pi sem z szyl du: „Te atr ma gicz ny. Wst$p nie dla
ka# de go”. My %l$, #e to stwier dze nie mo# na %mia !o od nie%&

do ksi" #ecz ki po etyc kiej Ewy Ole jarz Mil cze nie pla cu za baw. I od ra -
zu si$ przy zna j$: je stem „ka# dym”, nie wszyst kie jej wier sze s" dla mnie
do st$p ne. Ju# przy pierw szej lek tu rze zo rien to wa !em si$, jak wie le rze -
czy dzie li po et k$ i mnie. Lek tu ry, za in te re so wa nia, tra sy od by tych po -
dró #y, od wie dzo ne miej sca, po zna ne lub tyl ko na po tka ne j$ zy ki. Zro -
zu mie nie na przy k!ad wier sza Bom bi, Dum bo, stu pa Ka nisz ki i in ne baj -
ki wy ma ga !o by ode mnie wy jaz du do In dii (a mo #e in ne go bud dyj skie -
go kra ju) i stu diów, któ re po zwo li !y by mi od kry&, co zna cz" s!o wa:

„ngang – dbang
blo – bzang
chos – rje
nyi – ma
bstan”

itd. I czy w ogó le co% zna cz", czy te# s" tyl ko #ar tem w sty lu Bia !o -
szew skie go („ki%/ ki%/ kroch ma li”). Au tor ka nie u!a twia ni cze go czy -
tel ni ko wi. Nie tyl ko przez ja kie% eg zo tycz ne s!o wa, ale po przez
nie do po wie dze nia, udziw nie nia, wpro wa dza nie bo ha te rów, o któ -
rych nic nie wie my (po zna je my np. tyl ko imi$). Znie cier pli wio ny
cz!o wiek po wi nien ten to mik od!o #y& z wes tchnie niem: „Pa ni Ewo,
chce pa ni by& ta ka her me tycz na, nie zro zu mia !a, kie ro wa& wier sze
do ja kie go% w" skie go gro na wta jem ni czo nych – pro sz$ bar dzo, ale
beze mnie”. Ksi" #ecz ka po zo sta !a jed nak przy mo im !ó# ku i prze -
czy ta !em j" wie le ra zy. Ma bo wiem w so bie co% przy ci" ga j" ce go
i chcia !em od kry& co. I dla cze go zmu sza do po now nej lek tu ry. Nie
mam na to jed nej, pro stej od po wie dzi. Po do ba mi si$ na przy k!ad
pro %ciut ki wiersz Pra sów ka sy na. Oto ch!o piec prze gl" da ga ze -
ty – w nich woj na, po li ty ka, cia !a ofiar. A na ko) cu py ta nie: „ma mo!
dla cze go / Da laj la ma nie ma pra wa de cy do wa&”. No w!a %nie. Frag -
ment in ne go utwo ru Wbi ja nie flag to sce ny z #y cia ma! #e) skie go:
„to jest mój fo tel / to s" two je czer wo ne scho dy // to jest mój stó! /
two ja pi gwów ka //mo ja skó ra jesz cze #y je/ two ja %mier dzi s!o ni n"
// mo ja cór ka dzi% przy je cha !a / two ja przy wio z!a ch!op ca (…)”.
Prze ma wia praw da psy cho lo gicz na tej sy tu acji, po le ga j" ca na dzie -
le niu wspól ne go kie dy% „te ry to rium”. Wiersz Woj na to jak by frag -
ment drze wa ge ne alo gicz ne go. Pierw sze dni woj ny, Hen ryk
i He le na naj pierw zo sta j" we Lwo wie, po tem ucie ka j" do Boch ni,
wresz cie przy je# d#a j" na (l"sk. „(…) trzy la ta pó* niej/ uro dzi! si$
Le szek // pew ne go dnia / po zna! mo j" ma m$ // po tem/ by !am ja”. Hi -
sto ria ro dzin na ja kich wie le, ale ten czas prze sz!y do ko na ny w po -
in cie jest tu wstrz" sa j" cy.

My %l$, #e tych kil ka cy ta tów wy ja %nia dla cze go mi mo her me tycz -
no %ci wier szy Ewy Ole jarz trud no ten to mik obo j$t nie od!o #y&. 

Ewa Ole jarz: Mil cze nie pla cu za baw. [Se ria: Bi blio te ka

„To po su”], So pot 2015, s. 56. 

Bombi, Dalajlama
i Lwów

KSI!"KI BOGDAN#WIDERA

T H
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KRÓTKO!O!KSI"#KACH

W lip cu te go ro ku by !em ra zem z mo imi m!o dy mi przy ja ció! mi

w cze skim Krum lo vie. Zwie dza j"c to jed no z naj pi#k niej szych

miast na szych po !u dnio wych s" sia dów tra fi li $my do mu zeum la lek.

Wiel kim od kry ciem by !o to, ile eks po na tów w tej pla ców ce po cho -

dzi z re ali za cji sce nicz nych zmar !e go nie daw no Ka re la Bro% ka,

wiel kie go mi strza in sce ni za cji lal ko wych, re %y se ra, ak to ra, pe da go -

ga, zwi" za ne go przez wie le lat z Ka to wi ca mi. Przy ja& ni li $my si#
z tym $wiet nym ar ty st", wi#c wi dok la lek i sce no gra fii z je go spek -

ta kli przy wo !a! wie le ser decz nych wspo mnie'. Te raz tra fi !a do mnie

mo no gra ficz na ksi"% ka do$( szcze gó !o wo opi su j" ca je go za wo do -

w" dzia !al no$(. Pra co wa! (cz# sto te% by! wspó! za !o %y cie lem) w naj -

s!yn niej szych cze skich te atrach („Se ma for”, „Czer ne Di va dlo”,

„La ter na Ma gi ka”), któ re we sz!y do hi sto rii eu ro pej skich scen.

W Pra dze po ka za! Don Gio van nie go Mo zar ta w ma rio net kach. Nie -

zwy k!a in sce ni za cja tej ope ry do cze ka !a si# 5.500 przed sta wie' po -

ka zy wa nych od 1991 ro ku. Two rzy! tak %e za gra ni c", mi# dzy

in ny mi w Ka na dzie i w Ja po nii. Rów nie% w Pol sce, m.in. w Ka to -

wi cach – by! za st#p c" dy rek to ra do spraw ar ty stycz nych )l" skie go

Te atru Lal ki i Ak to ra „Ate neum”. Tu zdo by! „Z!o t" Ma sk#”. Tu wy -

re %y se ro wa! $wiet ne spek ta kle dla do ro s!ych – Ja m! Fran za Kaf ki

i w!a sn" ada pta cj# Jo an ny. W ksi"% ce przed sta wio na zo sta !a do k!ad -

nie je go dro ga ar ty stycz na. Wspo mi na j" go ucznio wie i wspó! pra -

cow ni cy. Szko da, %e ka to wic ki epi zod zo sta! skwi to wa ny je dy nie

wy li cze niem przed sta wie', któ re tu zro bi!. Do dat ko wym wa lo rem

ksi"% ki po $wi# co nej Ka re lo wi s" licz ne zdj# cia ar chi wal ne. Na ko' -
cu umiesz czo no wy kaz in sce ni za cji Bro% ka oraz wy bór bi blio gra fii.

Jan Dvo rzak, 
Ni na Ma li ko va: 
Ka rel Bro !ek.
Vi ra v si lu lo ut ko ve ho di va dla.
Wyd. Pra! ska Sce na, 
Pra ha 2015, s. 320.

BOGDAN WIDERA

Dla rów no wa gi – na za ko' cze nie co$ l%ej sze go. Okto sty chy

Kry stia na Pryn dy. Ga tu nek ten upra wia li po wa% ni po eci jak Lie -

bert, czy Iwasz kie wicz, by! on jed nak rów nie% atrak cyj ny dla sa -

ty ry ków i pi sz" cych wier sze hu mo ry stycz ne. W!a $nie ten ro dzaj

upra wia wie lo let ni wspó! pra cow nik na sze go mie si#cz ni ka, au tor

zr#cz nych afo ry zmów i fra szek. Cy tu j# utwór Król Ka rol…: „Król

Ka rol ku pi! Ka ro li nie – swo jej %o nie, / Co po no( by !o wte dy w do -

brym to nie, // Sznur ko ra li ko lo ru ko ra lo we go / (to ta ka za ba wa

s!ow na) dla te go // To po wie dze nie $mie szy nie tyl ko dzie ci, / Ale

te% ob co kra jow ca, co do Pol ski przy le ci. // Mnie rów nie% ten %art

s!ow ny po my s!em uj mu je, / Wi#c go z lu bo $ci" w okto stych ni -

niej szy wpi su j#”.

Ma !a rzecz, a cie szy. 

Kry stian Pryn da: 
"nia da nie na tra wie. 
Wyd. Stu dio Ma "ych Form 
Gra ficz nych, 
Ka to wi ce 2015, s. 68.

An drzej No ras jest pro fe so rem fi lo zo fii, wi#c sko ro on pi sze

ksi"% k# o k!o po tach z t" dzie dzi n" (fi lo zo fia nie jest bo wiem na uk",
ale czym$ wi# cej i mniej rów no cze $nie), spra wa wy da je si# po wa% -
na. I jest rze czy wi $cie, na to miast sa m" ksi"% k# $wiet nie si# czy ta.

Cho cia% re flek sje, ja kie na su wa j" si# pod czas lek tu ry, opty mi stycz -

ne by naj mniej nie s". W pierw szym roz dzia le au tor za j"! si# par tyj -

no $ci", co mniej wi" %e si# z po li ty k", a bar dziej z ko niecz no $ci"
za j# cia ja kie go$ sta no wi ska, co jed nak nie jest pro ste, bo ró% ni fi -

lo zo fo wie ró% nie si# do spra wy od no sz". To jed nak do pie ro po cz" -
tek trud no $ci, bo wpro wa dza j" ce jesz cze wi# cej po dzia !ów

i spo rów jest po j# cie $wia to po gl" du. Mo% na po wie dzie(, %e trud no -

$ci co raz bar dziej si# pi# trz". Za czy na my w"t pi(, czy fi lo zo fia dzi$
jest w ogó le mo% li we. Je $li ka% dy cz!o wiek two rzy so bie w!a sny,

su biek tyw ny ob raz $wia ta, któ re go nie da si# uzgod ni( z su biek -

tyw nym ob ra zem $wia ta dru gie go cz!o wie ka, mo %e my doj$(
do wnio sku, %e ilu lu dzi, ty le fi lo zo fii. A je $li do da( jesz cze do te -

go ma sy Or te gi y Gas se ta, któ re uzna j", %e ra cj# ma wi#k szo$( – no

to mo %e roz bo le( g!o wa. Nie usi !u j# stresz cza( ksi"% ki, któ ra jest

bar dzo pre cy zyj nie skon stru owa na, tyl ko do$( przy pad ko wo przed -

sta wiam roz ma ite w"t ki, aby uzmy s!o wi( czy tel ni ko wi po ziom

skom pli ko wa nia ju% na wet nie fi lo zo ficz nych kon cep cji, ale sa mej

rze czy wi sto $ci, w któ rej przy sz!o nam %y(. A %y je my w rze czy wi -

sto $ci no wo cze snej, co wca le nie jest ta kie do bre, jak mo g!o by si#
wy da wa( ze wzgl# du na wy na laz ki tech nicz ne, rze ko mo u!a twia -

j" ce nam %y cie. Po le cam K"o po ty z fi lo zo fi#, by( mo %e uda si#
przy tej lek tu rze tro ch# po fi lo zo fo wa(, a przy naj mniej za my $li(.

An drzej J. No ras: 
K#o po ty z fi lo zo fi$. 
Wy daw nic two 
Uni wer sy te tu #l$ skie go, 
Ka to wi ce 2015, 
s. 144.

Za wsze z ra do $ci" re ko men du j# czy tel ni kom mu ze al ne wy daw -

nic twa, tra fiam w nich bo wiem na rze czy nie s!y cha nie in te re su j" -
ce, a ma !o zna ne. Tym ra zem mam sa tys fak cj# do dat ko w",
po nie wa% w$ród na zwisk au to rów spo ro zna jo mych. Pan pro fe sor

Ja ne czek, któ ry Be acie To ma nek i mnie s!u %y! swo j" wie dz" w nie -

jed nej au dy cji Ra dia Ka to wi ce. Tym ra zem za j"! si# m.in. Ja nem

Ki ci' skim – ma la rzem i rze& bia rzem. Jest te% pa ni Ur szu la Kra -

kow ska, na gra na przez nas kie dy$, bo spi sa !a i wy da !a swo je wspo -

mnie nia z my $l" o wnu kach. W tym gro nie zna la z!a si# tak %e pa ni

re dak tor na czel na $l# ska, któ ra w tek $cie Okna %l# skiej du szy

ana li zu je gra fi ki Ja na Szma tlo cha i zdj# cia Ar ka Go li. Rocz nik jest

ilu stro wa ny fo to gra fia mi i re pro duk cja mi, a ca !o$( za my ka Ka len -

da rium wy staw i im prez w Mu zeum Miej skim.

Sie mia no wic ki Rocz nik 
Mu ze al ny nr 13. 
Wyd. Mu zeum Miej skie 
w Sie mia no wi cach #l$ skich, 
Sie mia no wi ce #l$ skie 2014, 
s. 296.
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Dro dzy Czy tel ni cy!

Za pra sza my do za pre nu me ro wa nia
mie si!cz ni ka „"l#sk” na 2016 rok!

Wy star czy wy ci#$ i wy pe% ni$
za miesz czo ny obok blan kiet, a na st!p nie do ko na$

prze le wu na wska za ne kon to.
*

Pre nu me ra ta re dak cyj na gwa ran tu je
sys te ma tycz n# do sta w! pi sma 

do oso by za ma wia j# cej!
*

Ce na pre nu me ra ty, po dob nie jak ce na po je dyn cze go
eg zem pla rza nie ule ga zmia nie!

*
Pre nu me ra ta rocz na – 84 z%o te

Pre nu me ra ta pó% rocz na – 42 z%o te
Pre nu me ra ta kwar tal na – 21 z%o tych

*
Ce na jed ne go eg zem pla rza wy no si 7 z%o tych.

*
Dzi! ku je my wszyst kim do tych cza so wym
pre nu me ra to rom, za pra sza my no wych!

*
„"l#sk” uka zu je si! przez 12 mie si! cy w ro ku.

*
Za ch! ca my tak &e do od wie dze nia stro ny in ter ne to wej

www.sla skgtl.com
*

PO LE' „"L(SK SWO IM ZNA JO MYM
I PRZY JA CIO )OM – WSZYST KIM,
KTÓ RYCH IN TE RE SU JE "L(SK!

!
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Fe sti wal No wej Sce no gra fii.

Mi to lo gie In du strial nej Prze strze ni

KA TO WI CE. Fil my, spek ta kle i in sta la cje re ali zo wa ne w prze strze -

niach te atral nych i miej skich, spo tka nia z wy bit ny mi po sta cia mi sztu -

ki, kla sy mi strzow skie dla m!o dych twór ców oraz wy ciecz ki "la da -

mi re ali za cji fil mo wych z!o #y !y si$ na pro gram trze ciej edy cji

Fe sti wa lu No wej Sce no gra fii, !% cz% ce go naj lep sze ce chy fe sti wa lu sztu -

ki, fil mu, te atru i pu blic art, po wsta j% ce go w ko pro duk cji Mu zeum &l% -
skie go, Te atru &l% skie go im. St. Wy spia' skie go oraz In sty tu cji Fil mo -

wej SI LE SIA FILM, któ ry od by wa! si$ 23–27 wrze "nia w Ka to wi cach. 

G!ów nym pa smem fe sti wa lu by !y „Mi to lo gie In du strial nej Prze strze -

ni” obej mu j% ce spek ta kle, in sta la cje, hap pe nin gi i wy da rze nia mu zycz -

ne przy go to wa ne spe cjal nie przez za pro szo nych ar ty stów, re pre zen -

tu j% cych ró# ne me dia i spo so by my "le nia o sce no gra fii. Kul mi na cj%
wy da rze nia by !o wr$ cze nie Na gród im. J. Mo ska la. 

Zgod nie z ha s!em fe sti wa lu mo# na by !o zo ba czy( wy sta w$
Wy mia ry sce no gra fii po ka zu ja ce pra ce dy plo man tów oraz ab sol wen -

tów uczel ni ar ty stycz nych kszta! c% cych sce no gra fów, a tak #e eks po -

zy cj$ prac stu den tów z Aka de mii Sztuk Pi$k nych im. E. Gep per ta we

Wro c!a wiu, na któ rych zo sta !y za pre zen to wa ne ma kie ty te atral ne i nie -

co dzien ne „obiek ty ko stiu mo we”.

W ra mach fe sti wa lu od by !o si$ rów nie# Fo rum Fo to gra fii Te atral nej. 

Nie za bra k!o tak #e warsz ta tów sce no gra ficz nych dla dzie ci i ro dzi -

ców oraz za baw z gre en scre enem. Pod czas otwar cia fe sti wa lu 23 wrze -

"nia w Te atrze &l% skim za pre zen to wa ny zo sta! spek takl „Pi% ta stro -

na "wia ta”. 

Tak #e pod czas fe sti wa lo wych pi$ ciu wie czo rów mo# na by !o przy -

gl% da( si$ sce no gra ficz nym per !om "wia to we go ki na, w"ród nich fil -

mom Le cha Ma jew skie go – wi zjo ne ra eu ro pej skie go ki na. 

W trak cie „Me lie sa dy, czy li me etin gu na uko wo -per for ma tyw ne go”

po ka za no pe re! ki twór cy ki na z po cz%t ku ubie g!e go stu le cia Geo r -

ges’a Mélièsa, a wspól nie z prof. dr. hab. An drze jem Gwo) dziem,

dr hab. Agniesz k% Nie rac k%, prof. dr. hab. Jo achi mem Pa echem, 

dr. Stépha ne’em Tra lon go, prof. dr. hab. Ta de uszem Lu bel skim oraz

dr. An drze jem D$b skim przy po mnia ne zo sta !o wy j%t ko we dzie dzic -

two au to ra „Po dró #y na Ksi$ #yc”.

Ob ra zy mia sta

KA TO WI CE. Z oka zji 150-le cia mia sta w Ga le rii Sztu ki Wspó! cze -

snej BWA po ka za no wy sta w$ prac ma lar skich Ma cie ja Bie nia sza,

An to nie go Ha lo ra, fo to gra fie Wal de ma ra Ja my, tak #e ka to wic k% fo -

to gra fi$ mi$ dzy wo jen n% oraz gra fi ki Bro ni s!a wa W. Lin ke, Ma cie ja

Na wro ta, fo to gra fi$ Zo fii Ry det, ma lar stwo Er wi na Sów ki, An drze -

ja To bi sa, Ka ro la Wie czor ka.

Tak o wy sta wie mó wi! jej ku ra tor Ma rek Zie li' ski: – Hi sto ria ka! -
de go mia sta to pró ba uka za nia je go fi zjo lo gii oraz fi zjo no mii, gdy!
po strze ga nie mia sta ni czym cia "a, czy te! wpi sa nie w je go prze strze#
wi ze run ku cz"o wie ka jest za rów no po ci$ ga j$ cym, lecz rów no cze %nie

sta "ym mo ty wem w sztu ce. Ka to wi ce to mia sto, któ re po wsta "o nie

w prze strze niach ilu zji cza su, lecz w mo men cie, gdy czas si& za trzy -

ma" w wy ni ku zde rze nia ka mie nia i me ta lu, w prze ra' li wym hu ku

i zgrzy cie, og"a sza j$ cym po wsta nie mia sta z wy ro ku i wo li pie ni$ dza.

To on stwo rzy" rytm no wo po wsta j$ ce go mia sta, wy zna czy" je go ho -

ry zon ty i pa no ra m& no wo po wsta j$ cych fa sad, na kre %la" rytm po wsta -

j$ cych i za ra zem zni ka j$ cych ulic, jed no cze %nie na da" mu bar w& nie -
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prze nik nio nej sza ro !ci wy mie sza nej z czer wie ni" wy pa lo nej ce g#y. Ka -
to wi ce to rów nie$, by% mo $e na de wszyst ko, mia sto pod ziem ne, w któ -
rym wie le cen nych i wa$ nych zda rze& t't ni #o skry wa nych gdzie! po -
za wi dzial n" pa no ra m". Praw da wy #a nia si' ze szcze lin, rys i p'k ni'%,
z na ro dzin i !mier ci.

Dzia dek z We hr mach tu
TY CHY. Dzia dek z We hr mach tu. Do !wiad cze nie za pi sa ne w pa mi' -
ci to ty tu! wy sta wy, któ r" od 1 pa# dzier ni ka mo$ na ogl" da% w Mu -
zeum Miej skim w Ty chach. Pre zen to wa na jest w Sta rym Ma gi stra -
cie (pl. Wol no &ci 1). Wy sta wa prze !a mu je te ma tu ta bu, ja kim na dal
jest s!u$ ba w We hr mach cie miesz ka' ców (l" ska, Po mo rza, War mii
i Ma zur. Ci, któ rzy prze $y li woj n), wra ca li do swych do mów, ro dzin,
za cho wu j"c nie rzad ko dla sie bie wspo mnie nia z lat s!u$ by w woj sku
nie miec kim. Za rów no w sfe rze pry wat nej, jak i pu blicz nej, te mat ten
by! za ka za ny. Dzi) ki zdj) ciom, do ku men tom, a tak $e krót kim fil mom
do ku men tal nym zwie dza j" cy mo g" po zna% hi sto ri) tych, któ rzy
przy mu so wo wcie le ni do We hr mach tu, wal czy li pod czas II woj ny &wia -
to wej po stro nie nie miec kiej.

Wy sta wie to wa rzy szy sze reg cie ka wych wy da rze'. Uzu pe! nie niem
tro pów po ru sza nych na wy sta wie s" pro jek cje fil mów do ku men tal -
nych, au dy cja ra dio wa a tak $e pre lek cje. 

„Ob ra zy wia ry”

w Mu zeum Ar chi die ce zjal nym
KA TO WI CE. Ga le ria Sztu ki Wspó! cze snej „Fra An ge li co” Mu zeum
Ar chi die ce zjal ne go w Ka to wi cach go &ci !a wy sta w) prac ma lar skich
An drze ja Bo ja Woj to wi cza za ty tu !o wa n" Pic tu ra Fi de lis – cy kle. 

An drzej Boj Woj to wicz to ar ty sta uro dzo ny w 1959 r. Ab sol went
PWSSP we Wro c!a wiu,  bra! udzia! w licz nych wy sta wach in dy wi -
du al nych i zbio ro wych. Je go dzia !al no&% twór cza wpi su je si) w wiel -
k" tra dy cj) ma lar stwa za chod nio eu ro pej skie go. Two rzy sztu k) prze -
sy co n" sym bo li k", któ ra swy mi ko rze nia mi si) ga przede wszyst kim
to po sów bi blij nych. W nich to ma larz szu ka od po wie dzi na pod sta -
wo we py ta nia eg zy sten cjal ne. 

Pre zen to wa ne na wy sta wie pra ce by !y frag men tem cy klu pt. Pic tu ra
Fi de lis (ob ra zy wia ry), zw!asz cza ob ra zów  in spi ro wa nych

Re qu iem. Ma !o for ma to we przed sta wie nia to za po wied# re ali za cji mo nu -
men tal ne go cy klu opar te go na tra dy cyj nych tek stach mszy za zmar !ych. 

Za pis so cjo lo gicz ny Zo fii Ry det
w Mu zeum Sztu ki No wo cze snej w War sza wie
GLI WI CE -WAR SZA WA. 25 wrze &nia w Mu zeum Sztu ki No wo -
cze snej w War sza wie otwar ta zo sta !a wy sta wa Zo fia Ry det. Za pis
1978–1990. To jak do t"d naj ob szer niej sza pre zen ta cja Za pi su – mo -
nu men tal ne go pro jek tu fo to gra ficz ne go au tor stwa Zo fii Ry det, któ -
ra – po dob nie jak ne stor pol skiej fo to gra fii, Je rzy Lew czy' ski, zwi" -
za na by !a z Gli wi ca mi. Tu taj miesz ka !a, pra co wa !a i two rzy !a, by !a
tak $e jed n" z naj ak tyw niej szych cz!on ki' Gli wic kie go To wa rzy stwa
Fo to gra ficz ne go. Wy sta wa w Mu zeum Sztu ki No wo cze snej jest ko -
lej nym ele men tem wie lo let nie go pro jek tu ba daw cze go, któ re go ce -
lem jest re in ter pre ta cja i po pu la ry za cja twór czo &ci Zo fii Ry det
w Pol sce i za gra ni c". Pro jekt re ali zu j" czte ry in sty tu cje: Fun da cja im.
Zo fii Ry det w Kra ko wie, Mu zeum w Gli wi cach, Fun da cja Sztuk Wi -
zu al nych w Kra ko wie, Mu zeum Sztu ki No wo cze snej w War sza wie.

W 2012 ro ku w Czy tel ni Sztu ki pre zen to wa ne by !y fo to gra fie wcho -
dz" ce w sk!ad Za pi su so cjo lo gicz ne go – ku ra to rem wy sta wy  by! An -
drzej Ró $yc ki. Do tej po ry zin wen ta ry zo wa no i zdi gi ta li zo wa no ca !e
ar chi wum Za pi su, któ re udo st)p nio no na stro nie:  www.zo fia ry det.com.
W 2016 r. zo sta nie zor ga ni zo wa na mi) dzy na ro do wa kon fe ren cja na uko -
wa, lecz przede wszyst kim uka $e si), w se rii Czy tel nia Sztu ki/Mu zeum
w Gli wi cach, ksi"$ ka Woj cie cha No wic kie go – pi sa rza, pu bli cy sty i ku -
ra to ra, któ ra przy bli $y uni ka to we dzie !o fo to gra ficz ne Zo fii Ry det sze -
ro kie mu od bior cy sztu ki. Pro jekt jest re ali zo wa ny przy wspar ciu fi nan -
so wym Mi ni stra Kul tu ry i Dzie dzic twa Na ro do we go.

Pod pa tro na tem „!l" ska” 
B! d" dys ku to wa# o in for ma ty ce
i prze my s$ach kre atyw nych
KA TO WI CE. Uni wer sy tet Eko no micz ny w Ka to wi cach oraz In sty -
tut Tech nik In no wa cyj nych EMAG za pra sza j" na mi) dzy na ro do w"
kon fe ren cj) na uko wo -tech nicz n" In for ma ty ka i prze my s#y kre atyw ne.

Wal de mar Ja ma w BWA w Ka to wi cach. Ty chy. Wy sta wa „Dzia dek z We hr mach tu.
Do !wiad cze nie za pi sa ne w pa mi' ci wy sta wy”.
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Biel sko -Bia !a. Ja nusz Ko hut.

Fo
t. 

Re
 na

 ta
 C

y g
anCy fro wy "l#sk, któ ra od b! dzie si! 18 li sto pa da 2015 r. w Cen trum No -

wo cze snych Tech no lo gii In for ma tycz nych Uni wer sy te tu Eko no -
micz ne go w Ka to wi cach przy ul. 1 Ma ja 50. 

Ce lem kon fe ren cji jest pre zen ta cja naj cie kaw szych roz wi" za# in -
for ma tycz nych opra co wa nych przez przed si! bior stwa, in sty tu cje
oraz jed nost ki na uko we ma j" ce sie dzi b! na te re nie $l" ska. Jed nym z ce -
lów przy %wie ca j" cych or ga ni za to rom jest po moc w na wi" za niu kon -
tak tów po mi! dzy sfe r" na uko w" i biz ne sem.

Za kres te ma tycz ny kon fe ren cji obej mu je na st! pu j" ce ob sza ry: ad -
mi ni stra cja pu blicz na. prze ciw dzia &a nie wy klu cze niu spo &ecz ne mu,
ochro na zdro wia, in for ma ty ka w prze my %le – za rz" dza nie i wy twa -
rza nie, prze my s&y kre atyw ne.

Do udzia &u w kon fe ren cji or ga ni za to rzy za pro si li na ukow ców, twór -
ców roz wi" za# in for ma tycz nych oraz u'yt kow ni ków tych roz wi" za#,
a tak 'e przed sta wi cie li i znaw ców sek to ra kre atyw ne go: sztu ki i rze -
mios& (sztuk per for ma tyw nych, prze my s&u mu zycz ne go, ryn ku sztu -
ki), pro duk cji kre atyw nej (wy daw nictw, ra dia i te le wi zji, sek to ra fil -
mo we go, gier kom pu te ro wych, mo dy) oraz us&ug kre atyw nych
(re kla my, ar chi tek tu ry, wzor nic twa), by po dzie li li si! do %wiad cze nia -
mi pro jek to wy mi i wdro 'e nio wy mi.

Kla sycz ny Ko hut
BIEL SKO -BIA !A. „Szó sta de ka da” to ty tu& no wej p&y ty Ja nu sza Ko -
hu ta, któ r" kom po zy tor za cz"& pro mo wa( 28 wrze %nia w Zam ku Su& kow -
skich. Od 30 wrze %nia do 4 pa) dzier ni ka pro mo wa& t! p&y t! w Lon dy -
nie, m.in. pod czas Fe sti wa lu Po ezji S&o wia# skiej. G&ów nym or ga ni za to rem
fe sti wa lu jest Gru pa Ar ty stycz na KaM Pe przy Zwi"z ku Pi sa rzy Pol skich
na Ob czy) nie na cze le z cze cho wi cza ni nem – Alek sym Wró blem. Ja -
nusz Ko hut kon cer to wa& w Wiel kiej Bry ta nii ju' po nad 70 ra zy. Na no -
wej – pia ni stycz nej – p&y cie za war& osiem utwo rów, któ re gry wa& cz! -
sto pod czas kon cer tów, a tak 'e pi!( no wych kom po zy cji w&a snych.
Dla te go zna la z&y si! tam in ter pre ta cje dzie& J.S. Ba cha, F. Cho pi na, Ch.
Cor rei, G. Ger sh wi na oraz Bo gu ro dzi ca, któ re wie le zna cz" dla biel skie -
go ar ty sty. S" te' utwo ry kom po zy to ra z mu si ca lu „Szcz! %li wi lu dzie”
i ostat nie je go dzie &a z po gra ni cza jaz zu i mu zy ki kla sycz nej.

Upa dek i pie k!o
BIEL SKO -BIA !A. Od 4 wrze %nia do 11 pa) dzier ni ka w Ga le rii Biel -
skiej BWA trwa &a wy sta wa naj now szych ob ra zów Ewy Jusz kie wicz pn.
„Upa dek ku si”. Jest ona lau re at k" Grand Prix XLI Bien na le Ma lar stwa
„Biel ska Je sie# 2013”. Za dwa por tre ty z pre zen to wa ne go cy klu in spi -
ro wa ne go dzie &a mi sta rych mi strzów ar tyst ka otrzy ma &a w&a %nie g&ów -
n" na gro d! ostat niej „Biel skiej Je sie ni”. Dru gi cykl po wsta& spe cjal nie z my -
%l" o biel skiej wy sta wie i jest opar ty na dzie &ach sztu ki, któ re za gi n! &y
lub zo sta &y znisz czo ne. Ewa Jusz kie wicz, two rz"c te dzie &a, ba zu je na fo -
to gra fiach, szcze gól nie s&a bej ja ko %ci. Ku ra tor k" eks po zy cji jest Agniesz -
ka Ray za cher. W tym cza sie mo' na tak 'e ogl" da( ko mik sy i ry sun ki
Krzysz to fa Gaw ron kie wi cza pt. „Krze s&o w pie kle”. Ar ty sta jest jed nym
z naj bar dziej zna nych twór ców ko mik su w Pol sce. Ku ra to rem wy sta wy
jest Piotr Ma ch&a jew ski. Krzysz tof Gaw ron kie wicz po pro wa dzi& te' w dniu
otwar cia wy sta wy warsz ta ty dla pa sjo na tów ko mik su. 

Wcie le nia Pisz czy ka
BIEL SKO -BIA !A. Pre mie ro wy spek takl „Sze %ciu wcie le# Ja na Pisz -
czy ka” we dle „Ze zo wa te go szcz! %cia” Je rze go Ste fa na Sta wi# skie go
w re 'y se rii Woj cie cha Ko %ciel nia ka wy sta wi& 30 wrze %nia Te atr Pol -
ski w Biel sku -Bia &ej. Ter min nie jest przy pad ko wy. W&a %nie
30 wrze %nia przy pa da ju bi le usz 125-le cia ist nie nia biel skiej sce ny, u za -
ra nia nie miec kiej, z któ rej nie mia &o pa%( ni gdy pol skie s&o wo. Dy rek -
tor TP Wi told Ma zur kie wicz za po wia da, 'e w tym se zo nie zo ba czy my
jesz cze ada pta cj! „No cy i dni” Ma rii D" brow skiej w re 'y se rii Zu zan -
ny Bu( ko i Szy mo na Bo ga cza, „Me de!” Eu ry pi de sa lub „Me w!” A. Cze -
cho wa w re'. Woj cie cha Fa ru gi, „Lo li t!” wg W. Na bo ko wa w re'. Ewe -
li ny Mar ci niak oraz „Hu man ka” Ja ro s&a wa Mu raw skie go (na Ma &ej
Sce nie). Dy rek tor biel skiej sce ny szy ku je tak 'e nie spo dzian k! – ko me -
di! syl we stro w", któ rej ty tu &u nie ze chcia& na ra zie ujaw ni(. 

Wzbo ga co na ko lek cja
BIEL SKO -BIA !A. Po wo li wzbo ga ca j" si! zbio ry Ko lek cji Sztu ki Ga -
le rii Biel skiej BWA. Od 4 wrze %nia do 11 pa) dzier ni ka za pre zen to wa -

no w ka wiar ni „Aqu arium” BWA ostat nie na byt ki ko lek cji – ob ra zy
olej ne troj ga ar ty stów, któ re wy so ko oce ni li ju ro rzy „Biel skiej Je sie -
ni” w la tach 70. – 90. XX w. – Sta ni s&a wa Ku skow skie go, Te re sy
Sztwiert ni i Wal de ma ra Du dy. Kup no dzie& dwoj ga pierw szych ar ty -
stów do fi nan so wa &o Mi ni ster stwo Kul tu ry z pro gra mu „Ko lek cje”.
Co cie ka we – syn Sta ni s&a wa Ku skow skie go – Ka mil Ku skow ski zo -
sta& tak 'e lau re atem „Biel skiej Je sie ni” (w 2009 r.). 

„Li po we” lau ry
BIEL SKO -BIA !A. 30 uczniów z wo je wódz twa %l" skie go na gro dzi li
ju ro rzy XIX Ogól no pol skie go Prze gl" du Dzie ci! cej i M&o dzie 'o wej
Twór czo %ci Li te rac kiej LI PA 2015 w Biel sku -Bia &ej. Lau re ata mi Li py
zo sta li ucznio wie szkó& pod sta wo wych – Ka ri na Bu% i Alek san dra Gór -
ny z *yw ca, Fran ci szek Go la% z Tar now skich Gór, Alek san dra Ha ber -
ny i Jo achim $li wi# ski z Biel ska -Bia &ej, Na ta lia Ostrow ska z Be stwi -
ny, Pau li na Pio trow ska ze Strzy 'o wic, Emi lia $wier 'ew ska z Gó rek
Wiel kich i Sa ra Urba no wicz z Bren nej, gim na zja li %ci – Ma& go rza ta Da -
mek, Wik to ria Du dzi# ska, Mar ta Grze gor czyk, An na Ku) ma, Oskar $liw -
ka z Biel ska -Bia &ej, Ka ro li na Kar kosz ka ze $wi! to szów ki, Na ta lia Ma -
%lan ka z Cze cho wic -Dzie dzic, Wik to ria Pan kow ska z R! dzin, Zo fia Tkocz
z Mi ko &o wa, Alek san dra Uracz z D" bro wy Gór ni czej, Aga ta Za j"c z+! -
ka wi cy, ucznio wie szkó& %red nich – Ane ta Bla chu ra, Ju lia Dziu bek, Ka -
ro li na Kr! cioch, Ali cja Ku%, Aga ta Na ru sze wicz i El' bie ta Za mo row -
ska z Biel ska -Bia &ej, Na ta lia Ga jow ni czek z Kóz, Mar ty na Mio do# ska
z*yw ca, Mar ta Or ma niec z Bucz ko wic i Zu zan na Szturc z Wi s&y. Po raz
pierw szy na gro dzo no przed sta wi cie la Za ol zia: ucznia Pol skie go Gim -
na zjum im. J. S&o wac kie go w Cze skim Cie szy nie Ada ma Ku bicz ka.

Al bum Wró bla
BIEL SKO -BIA !A. Piotr Wró bel zna ny by& do t"d z ze spo &u „Aku rat”,
któ re go by& wspó& twór c" i li de rem. We wrze %niu wy da& w&a sny de biu -
tanc ki al bum. W na gra niach wy st! pu j": Piotr Wró bel (wo kal, gi ta ra aku -
stycz na, uku le le), Eu ge niusz Ku bat (kon tra bas, %piew), Da wid Brosz -
cza kow ski (for te pian, tr"b ka, akor de on, trom bi ta, fu ja ra s&o wac ka,
in stru men ty per ku syj ne) i Mi ko &aj Sta chu ra (in stru men ty per ku syj ne). 

"wi# to Cz# sto cho wy dla m!o dych
CZ" STO CHO WA. Tra dy cyj nie 26 sierp nia roz po cz! &y si! Dni Cz! -
sto cho wy, ob cho dzo ne w tym ro ku ju' po raz dwu dzie sty trze ci. W prze -
strze ni miej skiej od by &y si! wy da rze nia skie ro wa ne przede wszyst -
kim do m&o dych miesz ka# ców; przy go to wa no m.in. Fe sti wal Ko lo rów,
czy li za ba w! ko lo ro wym prosz kiem na wzór in dyj skie go %wi! ta ho -
li, a na pla cu Bie ga# skie go kon cert za ty tu &o wa ny 23 uro dzi ny, któ -
re go je dy nym or ga ni za to rem by& w tym ro ku Urz"d Mia sta. 

W kon cer cie wy st" pi li ar ty %ci m&o de go po ko le nia: Da wid Kwiat kow -
ski, zdo byw ca Eu ro pej skiej Na gro dy Mu zycz nej MTV dla naj lep sze -
go pol skie go wy ko naw cy, Ha nia Ho &ek (ko ja rzo na z The Vo ice
od Po land), Pa tryk Ku mór (z Must Be the Mu sic – Tyl ko mu zy ka) i Sa -
szan. Wy st!p Da wi da Kwiat kow skie go roz po cz"& si! z go dzin nym opó) -
nie niem.



W!ród po zo sta "ych atrak cji war to wy mie ni# rów nie$: Ju raj ski Jar -
mark Sta ro ci (na Ryn ku Wie lu% skim), 30. Cz& sto chow ski Rajd Po -
jaz dów Za byt ko wych (przy Ha li Spor to wej) po "' czo ny z Kon kur sem
Ele gan cji na naj "ad niej szy po jazd i strój za "o gi w daw nym sty lu (plac
Bie ga% skie go) oraz kon cert mu zy ki fil mo wej w wy ko na niu na szych
fil har mo ni ków. Pu blicz no!# us"y sza "a m.in. me lo die z fil mów Ro meo
i Ju lia, Lo ve sto ry, Li sta Schin dle ra, Ta jem ni czy ogród, Pol skie dro -
gi, Dom, Ja smi num.

Na gro dy Pre zy den ta Mia sta
CZ! STO CHO WA. Wa$ nym punk tem Dni Cz& sto cho wy by "o wr& -
cze nie na gród Pre zy den ta Mia sta w dzie dzi nie kul tu ry oraz sta tu et -
ki Me ce nas Kul tu ry. Uro czy sto!# od by "a si& w Fil har mo nii Cz& sto -
chow skiej.

W dzie dzi nie te atru i fil mu na gro dzo no Ma cie ja Pó" to ra ka
„za wy bit n' kre acj& wo kal no -ak tor sk'” w Ham le cie, wcze !niej do -
ce nio n' tak $e przez „Dzien nik Te atral ny”. W!ród li te ra tów wy -
ró$ nio no Bar ba r& Ro siek, ab sol went k& IV LO im. H. Sien kie wi -
cza, pi sar k& (od 1985), po et k& (od 1995), a za wo do wo tak $e
psy cho lo ga kli nicz ne go, któ ra od lat po dej mu je te mat nar ko ma -
nii. W dzie dzi nie ta% ca i mu zy ki na gro d& otrzy ma "a Alek san dra
Szwej kow ska -Be li ca, skrzy pacz ka oraz pe da gog Ze spo "u Szkó" Mu -
zycz nych w Cz& sto cho wie, lau re at ka wie lu kon kur sów, któ rej p"y -
ta Ka rol Szy ma now ski vio lin works I na gra na z Ce za rym Sar nec -
kim by "a no mi no wa na do Fry de ry ków 2012. W dzie dzi nie sztuk
pla stycz nych do ce nio no fo to gra fa, pro fe so ra Wy dzia "u Sztu ki AJD
Je rze go Pi wo war skie go. W ka te go rii pro mo cji i ochro ny kul tu ry
na gro d& otrzy ma" fil mo wiec i po my s"o daw ca Fe sti wa lu im. bra -
ci Krze mi% skich, Krzysz tof Ka sprzak, któ ry od lat do ku men tu je
prze sz"o!# Cz& sto cho wy na ta !mie fil mo wej. Na to miast Me ce na -
sem Kul tu ry zo sta" Red Bull Sp. z o.o., spó" ka part ner ska wspó" -
pra cu j' ca z mia stem w or ga ni zo wa niu im prez mu zycz nych (Red
Bull To ur Bus).

Ga le ria ba z! Art.erii
CZ! STO CHO WA. Te go rocz ny Fe sti wal Sztu ki Wspó" cze snej
w Prze strze ni Pu blicz nej od by wa" si& w dniach 9-13 wrze !nia,
a g"ów n' uli c& (a do k"ad nie III Ale j& NMP) sztu ka no wo cze sna ata -
ko wa "a z dwóch przy czó" ków – Miej skiej Ga le rii Sztu ki oraz pla cu
Bie ga% skie go. Mo$ na by "o po pa trze#, po s"u cha#, ale rów nie$ po uczest -
ni czy#, mniej lub bar dziej !wia do mie.

Do ro ta Ha drian przy go to wa "a pod Ra tu szem wy pas ba ra nów na dy -
wa nie o orien tal nym wzo rze, Szy mon Mo tyl za mon to wa" in sta la cj&
na da chu MGS, z bal ko nu Ra tu sza nada wa "o „Pa ra ra dio” Jo an ny Wow -
rzecz ki, a wo lon ta riu sze do star cza li cz& sto cho wia nom kart ki w ra -
mach pro jek tu Mar ty Frej Cie p!e s!o wa. Przy je cha li tak $e: Ka ta rzy -
na Gór na, Bo gna Bur ska, Zu zan na Ja nik, Mar cin Po lak oraz Ar tur
(mi jew ski. Or ga ni za to rzy i za pro sze ni go !cie re ali zo wa li stra te gi&
pe da go gicz n' oraz tzw. dy dak ty k& part ner sk' Grze go rza Ko wal skie -
go Ob szar wspól ny, ob szar w!a sny z pra cow ni ASP w War sza wie.

Wspó" cze sna Sztu ka Lu do wa
CZ! STO CHO WA. Od 2000 ro ku co trzy la ta Mu zeum Cz& sto chow -
skie or ga ni zu je Kon kurs Sztu ki Lu do wej. Te go rocz na edy cja zo sta "a
po !wi& co na wy ci nan kom. Pro jekt Z tra dy cji wzi" te, na no wo wy ci" -
te obej mo wa" kon kurs otwar ty na wy ci nan k& oraz kon kurs na mu ral
ze wn&trz ny Za gro dy W"o !cia% skiej w par ku im. S. Sta szi ca.

Wy sta w& po kon kur so w' mo$ na ogl' da# w Ga le rii Do brej Sztu -
ki. Spo !ród 378 prac 78 ar ty stów ju ry w sk"a dzie: An na Fi li po wicz -
-Mróz (prze wod ni cz' ca, et no graf ka i cz"o nek Fun da cji Ce pe lia),
dr Ju sty na La kow ska -Otwi now ska, Ja dwi ga Mig da", Be ata Sko cze% -
-Mar chew ka, Kry sty na Szwaj kow ska, przy zna "o Grand Prix Do -
ro cie K& dzior z )o dzi, a w!ród na gro dzo nych i wy ró$ nio nych zna -
le* li si& m.in.: An na Mar czak z K& trzy na, Aga ta Se we ryn
z Kra ko wa, Mo ni ka Kra jew ska z War sza wy, Mi ro s"a wa Ste fa niak
ze Zgie rza, Ewa Wro $y na z Ja strz& bia -Zdro ju, Ma" go rza ta Bel kie -
wicz z Ko" bie li.

Na to miast w kon kur sie na mu ral ju ry spo !ród 56 pro jek tów wy bra -
"o pro po zy cj& Mar ka La skow skie go, ab sol wen ta cz& sto chow skie go
„pla sty ka” oraz Aka de mii Sztuk Pi&k nych we Wro c"a wiu. Ar ty sta wcze -
!niej pra co wa" nad mu ra la mi wg prac To ma sza S& tow skie go – Wie -
#y Ba bel przy ul. D' brow skie go, a wcze !niej tak $e przy ul. Szy ma -
now skie go. 79

Cz" sto cho wa. Na gro dy Pre zy den ta Mia sta.

Ju bi le usz Wojt ka Ko" su ta
CZ! STO CHO WA. W OPK Gau de Ma ter we wrze !niu przy go to wa -
no wy sta w& ma lar stwa Woj cie cha Ko" su ta, ab sol wen ta Wy cho wa nia
Ar ty stycz ne go Wy$ szej Szko "y Pe da go gicz nej w Cz& sto cho wie
(obec nie Aka de mia im. Ja na D"u go sza w Cz& sto cho wie), któ ry
od lat zaj mu je si& pra c' pe da go gicz n', ale rów nie$ ar ty stycz n', two -
rzy ob ra zy oraz te atr ulicz ny.

Pod czas wer ni sa $u 4 wrze !nia za pre zen to wa no film Po dró#
do $wia ta la lek (przy go to wa ny wraz z Se ba stia nem Pu cha "' i mu -
zy k' Pio tra Hum me la), zre ali zo wa ny przy wspar ciu OPK z oka -
zji 100. rocz ni cy uro dzin Ta de usza Kan to ra, ar ty sty, do któ re go Ko" -
sut od wo "u je si& w swo jej ar ty stycz nej, przede wszyst kim te atral nej
twór czo !ci. By" rów nie$ spek takl przy go to wa ny z m"o dzie $'
z II LO im. Ro mu al da Trau gut ta Mo ja kla sa, mo je #y cie. 

Apel do Mi ni stra Kul tu ry
OPO LE. Rad ni Sej mi ku Wo je wódz twa Opol skie go pod czas wy jaz do -
wej se sji ob ra do wa li w Cen tral nym Mu zeum Je% ców Wo jen nych w)am -
bi no wi cach. Po zwie dze niu wy staw go !cie obej rze li spek takl opol skie -
go Te atru Eko stu dio „Prze rzu ca ne s"o wa” (w re$. An drze ja Czer ni ka),
opar ty na li stach po wsta% ców war szaw skich, któ rzy prze by wa li w miej -
sco wym Sta la gu 344. Dy rek tor CMJW Vio let ta Re zler -Wa sie lew ska omó -
wi "a dzia "al no!# mu zeum w za kre sie edu ka cji m"o de go po ko le nia, di -
gi ta li za cji zbio rów, ba da% na uko wych i pu bli ka cji. Do suk ce sów
za li czy "a: kon ser wa cj& 150 krzy $y i Po mni ka Serb skie go na cmen ta -
rzu je niec kim z cza sów I woj ny !wia to wej, po zy ska nie fun du szy unij -
nych oraz no wych mu ze aliów, no mi na cje do pre sti $o wych lau rów – na -
gro dy Sy bil li oraz na gro dy im. Ja na D"u go sza, spo rz' dze nie cy fro wej
ba zy da nych, dzi& ki któ rej mo$ na po zna# lo sy po szcze gól nych je% ców.
Jed nak od kil ku lat ze wzgl& du na ni ski po ziom do ta cji CMJW ma po -
wa$ ne pro ble my z re ali za cj' dzia "al no !ci sta tu to wej, a bra ku j' cych !rod -
ków, ze wzgl& du na mar ty ro lo gicz ny cha rak ter in sty tu cji nie mo $e po -
zy ska# z dzia "al no !ci ko mer cyj nej. Wnio sek o po moc w roz wi' za niu
pro ble mów fi nan so wych CMJW wspie ra "a prof. Da nu ta Ki sie le wicz
z Ka te dry Stu diów Re gio nal nych Uni wer sy te tu Opol skie go, pre zes Sto -
wa rzy sze nia Mi "o !ni ków CMJW. Jan )a zic ki z Mi ni ster stwa Kul tu ry
i Dzie dzic twa Na ro do we go, ko or dy na tor pi lo ta $o we go pro gra mu
miejsc pa mi& ci na ro do wej, za pew ni", $e mu zeum b& dzie mo g"o po zy -
ska# do fi nan so wa nie w ra mach wspo mnia ne go pro gra mu rów nie$
w przy sz"ym ro ku. Mar sza "ek wo je wódz twa opol skie go An drzej Bu -
"a, po dzi& ko wa" przed sta wi cie lom MKiDN za uwzgl&d nie nie opol skich
po stu la tów i no we li za cj& za pi sów, któ re po zwo l' na lep sze wy ko rzy -
sta nie !rod ków fi nan so wych pro gra mu miej sca pa mi& ci na ro do wej
w d"u$ szej per spek ty wie cza so wej. Na za ko% cze nie se sji rad ni Sej mi -
ku Wo je wódz twa Opol skie go w for mie uchwa "y jed no g"o !nie pod j& li
apel do Mi ni stra Kul tu ry i Dzie dzic twa Na ro do we go o wspó" fi nan so -
wa nie -wspó" pro wa dze nie Cen tral ne go Mu zeum Je% ców Wo jen nych
w Opo lu -)am bi no wi cach.

Suk ces EDD w wo je wódz twie opol skim
OPO LE. Eu ro pej skie Dni Dzie dzic twa to wy j't ko we !wi& to za -

byt ków, ju$ od 23 lat jest ono ob cho dzo ne w Pol sce ka$ de go ro ku
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we wrze !niu. Or ga ni za to rzy te go przed si" wzi" cia ma j# na ce lu pro -
mo cj" dzie dzic twa, ale tak $e zwró ce nie uwa gi na po trze b" je go ochro -
ny i za cho wa nia dla na st"p nych po ko le%. Od lat na Opolsz czy& nie
EDD cie sz# si" spo rym za in te re so wa niem, tak by 'o rów nie$ w tym
ro ku pod czas ich wo je wódz kiej in au gu ra cji w Sko ro gosz czy (gmi -
na Le win Brze ski), miej sco wo !ci nad Ny s# K'odz k#, któ ra nie gdy!
po sia da 'a pra wa miej skie. Z tej oka zji przy go to wa no bo ga ty pro gram
im prez m.in. wy k'ad hi sto rycz ny, pro mo cj" wy daw nic twa „Sko ro -
goszcz na wi do ków ce” au tor stwa Da riu sza Zi" by i Krzysz to fa Na -
zim ka, bie sia d" kre so w#, in sce ni za cj" $y dow skie go we se la, wy sta -
w" po ple ne ro w# uka zu j# c# uro ki gmi ny Le win Brze ski, zwie dza nie
ko !cio 'a !w. Ja ku ba oraz oko lic miej sco wo !ci z prze wod ni ka mi oraz
wie le in nych atrak cji. (#cz nie w wo je wódz twie opol skim w ra mach
EDD pod ha s'em „Utra co ne dzie dzic two” zor ga ni zo wa no po nad 100
ró$ nych wy da rze% o cha rak te rze edu ka cyj no -kul tu ral nym w kil ku -
dzie si" ciu miej sco wo !ciach, w któ rych wzi" 'o udzia' bli sko 35 tys.
uczest ni ków. Suk ces te go rocz nej im pre zy jest efek tem wspó' pra cy
w'adz wo je wódz twa, sa mo rz# dów lo kal nych, in sty tu cji kul tu ry, lo -
kal nych sto wa rzy sze% spo 'ecz no -kul tu ral nych, re gio na li stów, na uczy -
cie li i dzia 'a czy spo 'ecz nych, któ re ko or dy no wa' i wspie ra' opol ski
od dzia' Na ro do we go In sty tu tu Dzie dzic twa, kie ro wa ny przez Jo an -
n" Ba nik. 

Ho!d dla po wsta" ców war szaw skich

OPO LE. W 71. rocz ni c" przy by cia pierw sze go trans por tu po wsta% -
ców war szaw skich do Sta la gu 344 Lams dorf, Cen tral ne Mu zeum Je% -
ców Wo jen nych w (am bi no wi cach -Opo lu przy go to wa 'o bo ga ty
pro gram ob cho dów z udzia 'em !wiad ków tam tych wy da rze%. By li
w!ród nich uczest ni cy Po wsta nia War szaw skie go a tak $e przed sta wi -
cie le ro dzin by 'ych je% ców. Pod czas uro czy sto !ci zo sta 'a otwar ta wy -
sta wa Ma cie ja Nie s'o ne go, na któ rej au tor zgro ma dzi' por tre ty po wsta% -
ców war szaw skich, sfo to gra fo wa nych w punk tach zbió rek
przed go dzi n# „W”. G'ów na uro czy sto!) rocz ni co wa od by 'a si"
przed Po mni kiem Po wsta% ców War szaw skich  – Je% ców Sta la gu 344
Lams dorf w (am bi no wi cach. W imie niu je% ców g'os za bra 'a Bar ba -
ra Le wan dow ska, któ ra wy ra zi 'a swo j# wdzi"cz no!) pra cow ni kom
CMJW za pa mi") o uczest ni kach Po wsta nia War szaw skie go, któ rych
tra gicz ne do !wiad cze nia mia 'y dal szy ci#g za dru ta mi nie miec kich obo -
zów je niec kich. Ro dzi ny by 'ych je% ców re pre zen to wa' An drzej Pi lec -
ki, przy wo 'a' on ide" wier nej s'u$ by Oj czy& nie, ide" któ r# kie ro wa'
si" je go oj ciec, rtm. Wi told Pi lec ki, tak $e je niec Sta la gu 344 Lams -
dorf. Uro czy sto!) za ko% czy' Apel Pa mi" ci od czy ta ny przez kpt. Mi -
ro s'a wa Ma s'ow skie go oraz sal wa ho no ro wa, któ r# od da li $o' nie rze 91
Ba ta lio nu Lo gi stycz ne go w Kom prach ci cach. 

No wy dy rek tor Te atru im. Ja na Ko cha now skie go

OPO LE. Nor bert Ra kow ski – ak tor, re $y ser te atral ny i fil mo wy, ab -
sol went Wy dzia 'u Ak tor skie go PWST w War sza wie oraz Wy dzia 'u
Re $y se rii Dra ma tu war szaw skiej Aka de mii Te atral nej zo sta' dy rek -
to rem Te atru im. Ja na Ko cha now skie go w Opo lu. No wy dy rek tor zo -
sta' wy 'o nio ny w ra mach kon kur su, og'o szo ne go przez Za rz#d Wo -
je wódz twa Opol skie go. Ra kow ski przez wie le lat wy st" po wa'

w Te atrze Wspó' cze snym w War sza wie, ja ko re $y ser za de biu to wa'
w war szaw skim Te atrze Stu dio, by' rów nie$ asy sten tem Kry stia na Lu -
py. Pod czas XIII Ogól no pol skie go Prze gl# du Spek ta kli Dy plo mo wych
Szkó' Te atral nych zo sta' lau re atem na gro dy kry ty ków dla naj lep sze -
go ak to ra. Wie rz!, "e te atr pod no w# dy rek cj# i za po wia da ne in we -

sty cje w tej pla ców ce to b! dzie do bry okres dla Te atru im. Ja na Ko -

cha now skie go – po wie dzia' Grze gorz Sa wic ki, cz'o nek Za rz# du
Wo je wódz twa, od po wie dzial ny za sfe r" kul tu ry. No wy dy rek tor za -
de kla ro wa', od wo 'u j#c si" do s'ów Zyg mun ta Hübne ra, $e je go wi -
zj# te atru jest dia log mi" dzy part ne ra mi, – tym, co si! dzie je na sce -

nie a wi dzem. Do bre in ten cje no we go dy rek to ra nie w#t pli wie
zwe ry fi ku j# je go dzia 'a nia na rzecz uzdro wie nia sy tu acji fi nan so wej
opol skiej sce ny. Klu czo wa do roz wi# za nia te go pro ble mu b" dzie wspó' -
pra ca z Za rz# dem Wo je wódz twa Opol skie go, któ ry ju$ na po cz#t ku
wspar' dy rek to ra, za pew nia j#c d'u go fa lo we fi nan so wa nie fe sti wa lu
Ogól no pol skie Kon fron ta cje Te atral ne „Kla sy ka Pol ska” – naj wi"k -
szej cy klicz nej im pre zy or ga ni zo wa nej przez te atr, pod pi su j#c po ro -
zu mie nia z Mi ni strem Kul tu ry i Dzie dzic twa Na ro do we go. 

Noc z Ali cj#, Bo do i Gier kiem

SO SNO WIEC. VI Me tro po li tal na Noc Te atrów (26 wrze !nia) w Te -
atrze Za g'" bia roz po cz" 'a si" ju$ o godz. 11.00, wte dy m'o dzi (i nie
tyl ko) wi dzo wie mo gli obej rze) jed n# z naj now szych pro po zy cji za -
g'" biow skie go ze spo 'u, prze sym pa tycz ne „Wa ka cje z du cha mi”.
Kil ka go dzin pó& niej, cho) do no cy by 'o jesz cze da le ko, wszy scy ama -
to rzy zwa rio wa nych sel fie, mie li nie po wta rzal n# oka zj" uwiecz ni) si"
w ob j" ciach m.in.: Ali cji z Kra iny Cza rów, Edwar da Gier ka, Ada ma
S'o do we go a na wet ukra i% skie go Ko za ka, czy li naj barw niej szych po -
sta ci z przed sta wie% Te atru Za g'" bia, uczest ni cz#c w ak cji „Zrób so -
bie sel fie z Gier kiem i in ny mi”. Ko lej n# od s'o n# No cy pe' nej atrak -
cji, by 'o gre mial ne grze ba nie w ko stiu mach te atral nych, oczy wi !cie
tak $e z mo$ li wo !ci# uwiecz nie nia si" w ro li gwiaz dy. 

I aby nikt nie na rze ka' na nie do syt fo to gra ficz nych atrak cji, po za -
ko% cze niu spek ta klu „Eu ge niusz Bo do – Czy mnie kto! wo 'a?” mo$ -
na by 'o za fun do wa) so bie se sj" w to wa rzy stwie roz ba wio nej tru py ak -
tor skiej, z wio d# cym rej Eu ge niu szem Bo do, czy li Pio trem Bu' k#. Noc

za ko% czy' spek takl pt. „Wa liz ka” w re $y se rii W. Ko strzew skie go, zdo -
byw cy Grand Prix fe sti wa lu Dwa Te atry 2015 dla naj lep sze go spek -
ta klu Te atru TV. Szko da, $e na st"p na Noc do pie ro za rok. 

Nie do ce nia ne dzie dzic two

CZE LAD!. 29 wrze !nia w Mu zeum Sa turn od by 'a si" kon fe ren cja
na uko wa pt. „Nie do ce nia ne dzie dzic two. Osie dla ro bot ni cze wo je wódz -
twa !l# skie go”, ob j" ta pa tro na tem Za k'a du Hi sto rii Sztu ki Uni wer sy -
te tu *l# skie go. Pod czas se sji swo je re fe ra ty za pre zen to wa li ba da cze
i mu ze al ni cy z ró$ nych o!rod ków na uko wych i kul tu ral nych z ca 'e -
go wo je wódz twa, m.in. prof. Ir ma Ko zi na z Za k'a du Hi sto rii Sztu ki
Uni wer sy te tu *l# skie go, Bar ba ra Klaj mon z Mu zeum Gór no !l# ski Park
Et no gra ficz ny w Cho rzo wie, An na Sy ska ze *l# skie go Cen trum Dzie -
dzic twa Kul tu ro we go w Ka to wi cach, Ja cek Ja ku bek, miej ski kon ser -
wa tor za byt ków w So snow cu, Ewa Chmie lew ska, hi sto ryk sztu ki z Mu -
zeum w So snow cu, Krzysz tof Go '#b z Mu zeum Miej skie go w Ru dzie
*l# skiej, Da riusz Wa ler ja% ski z Mu zeum Gór nic twa W" glo we go w Za -
brzu. Kon fe ren cja, zor ga ni zo wa na przez To wa rzy stwo Po wszech ne
„Cze lad&” i Mu zeum Sa turn jest cz" !ci# pro jek tu „Pia ski – post in du -
strial na per 'a wo je wódz twa !l# skie go”, wspó' fi nan so wa ne go przez
Urz#d Mar sza' kow ski Wo je wódz twa *l# skie go.

Pod pa tro na tem „!l" ska” 
I So sno wiec ka Je sie" Te atral na

SO SNO WIEC. Ru szy 'a I So sno wiec ka Je sie% Te atral na. Ini cja to rem
i po my s'o daw c# im pre zy jest Miej ska Bi blio te ka Pu blicz na w So snow -
cu, któ ra w kon kur sie gran to wym („Te atr 2015 – 250-le cie te atru pu -
blicz ne go w Pol sce. Edu ka cja te atral na”) uzy ska 'a z Mi ni ster stwa Kul -
tu ry i Dzie dzic twa Na ro do we go do fi nan so wa nie na re ali za cj"
pro jek tu. Wy pa da do da), $e so sno wiec ka MBP jest je dy n# in sty tu cj#
kul tu ral n# z na sze go re gio nu i je dy n# bi blio te k# w Pol sce uho no ro -
wa n# przez kon kur so we ju ry. Pro gram Je sie ni jest nie zwy kle bo ga -
ty i uroz ma ico ny a po nie wa$ MBP przy zwy cza i'a nas do im prez atrak -
cyj nych i d'u go ter mi no wych (So sno wiec kie Dni Li te ra tu ry za zwy czaj
trwa j# 4–5 ty go dni) tak i tym ra zem im pre z# b" dzie my mo gli cie szy)
od 15 wrze !nia do 30 pa& dzier ni ka. W pro gra mie wy da rze nia za pla -
no wa no m.in.: warsz ta ty te atral ne, wer ni sa $e. „Te atr mój wi dz" ogrom -

Opo le. U stóp Po mni ka Po wsta$ ców War szaw skich –Je$ ców Sta la gu 344

Lams dorf w %am bi no wi cach ob cho dy 71. rocz ni cy przy by cia pierw sze go

trans por tu po wsta$ ców war szaw skich. Na zdj! ciu pierw szy z pra wej An drzej

Pi lec ki, syn rtm. Wi tol da Pi lec kie go.
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ny. 250 lat pol skiej sce ny na ro do wej” oraz „Pol ski pla kat te atral ny”,
pro jek cj! fil mu pt. „Te atr w fil mie”, fi na" Za g"! biow skie go Prze gl# -
du Te atrów Ama tor skich „Za ba wy z Mel po me n#” oraz wy k"a dy. W$ród
pre le gen tów znaj d# si! m.in. pra cow ni cy Za k"a du Te atru i Dra ma tu
Wy dzia "u Fi lo lo gicz ne go Uni wer sy te tu %l# skie go: dr hab. Do ro ta Fox,
dr Ewa D# bek -Der da i dr Ja cek Mi ko "aj czyk. 

I edy cj! za in au gu ro wa no z pom p#: 15 wrze $nia otwar ciem wy sta wy
a trzy dni pó& niej spo tka niem z iko n# te atru pol skie go An n# Dym n#. 

Pro jekt po wsta" przy wspó" udzia le Wy dzia "u Fi lo lo gicz ne go Uni -
wer sy te tu %l# skie go, Te atru Za g"! bia w So snow cu, Ga le rii Pla ka tu Kra -
ków, Aka de mii Sztuk Pi!k nych w Ka to wi cach, Bi blio te ki %l# skiej
w Ka to wi cach i Ze spo "u Szkó" Spe cjal nych nr 2 w So snow cu. Ho no -
ro wy pa tro nat nad im pre z# ob j#" Ar ka diusz Ch! ci' ski,
pre zy dent So snow ca. W$ród pa tro nów me dial nych nie za bra k"o tak -
(e re dak cji na sze go mie si!cz ni ka. 

Przed na mi ko lej ne ty go dnie atrak cji, z pro gra mem któ rych war -
to si! za po zna) na stro nie in ter ne to wej MBP: www.bi blio te ka.so sno -
wiec.pl i jej fa ce bo oko wym pro fi lu.

Fe dro wa li z folk lo rym

SU CHA GÓR NA. Hymn gór ni czy w wy ko na niu $pie wa ka ope ro -
we go To ma sza Su chan ka otwo rzy" w so bo t! 19 wrze $nia ósm# edy -
cj! „Fe dro wa nio z folk lo rym”. Im pre za or ga ni zo wa na przez w"a dze
Gór nej Su chej oraz Miej sco we Ko "o Pol skie go Zwi#z ku Kul tu ral -
no -O$wia to we go od by "a si!, jak zwy kle, w Do mu Ro bot ni czym w Su -
chej Gór nej. Pierw sza edy cja od by "a si! w 2006 r. Przez dzie wi!)
lat na sce nie, a ra czej na par kie cie, Do mu Ro bot ni cze go go $ci "y ta -
kie s"a wy, jak pol ski „%l#sk” czy s"o wac kie ze spo "y „Lu*ni ca” czy
S+UK. Im pre za na sta "e wpi sa "a si! do ka len da rium naj po pu lar niej -
szych im prez folk lo ry stycz nych na Za ol ziu. 

„Fe dro wa nie” tak (e w tym ro ku przy ci# gn! "o mi "o $ni ków folk lo -
ru i za ba wy z sze ro kiej oko li cy. Pro gram by" jak zwy kle bo ga ty i atrak -
cyj ny. Kon fe ran sje rzy: Aga ta Rzy man i Woj ciech Ka d"u biec, przy wi -
ta li na sce nie wy ko naw ców za rów no z na sze go re gio nu – ze spo "y
„Su sza nie” i „Chó rek”, ka pe le „Kam ra ci” i „Lip ka czy tra dy cyj ne go
go $cia im pre zy – ostraw sk# „,myk ni!”, ale te( go $ci z Czech (pil zne' -
ska „Mla di na”) i zza gra ni cy: ze spo "y „Ka li na” z pol skie go Wro c"a -
wia i PU+S ze s"o wac kie go Pre szo wa. 

25-le cie Do mu PZKO

ZA OL ZIE. W nie dzie l! 6 wrze $nia w Lesz nej Dol nej $wi! to wa no
25-le cie otwar cia Do mu PZKO oraz 5. rocz ni c! wy bu do wa nia no wej
ple ne ro wej sce ny. Ju bi le uszom tym to wa rzy szy" tra dy cyj ny, bo dzie -
wi# ty ju( Prze gl#d Ka pel Lu do wych. 

Lesz nia' skie ko "o, któ re oprócz miesz ka' ców Lesz nej Dol nej sku -
pia rów nie( Po la ków z osie dla So sna oraz s# sied nich Koj ko wic, pro -
wa dzi Re na ta Szku cik. – W ci# gu ro ku ma my 15-16 ró( ne go ro dza -
ju im prez. S# to m.in. ba le, wy ciecz ki, przed sta wie nia te atral ne
wy sta wia ne przez oko licz ne ze spo "y ama tor skie, wy sta wy ro bót r!cz -
nych, im pre zy spor to we, ta kie jak Pu char La ta w mi ni pi" ce no( nej,
noc ne czy ta nie z dzie) mi „Z ksi#( k# pod po dusz k#” oraz spo tka nie
ad wen to we w no wej for mu le z ja se" ka mi, Mi ko "a jem i jar mar -
kiem – wy mie nia pre zes Re na ta Szku cik. 

Od 9 lat ko "o or ga ni zu je rów nie( Prze gl# dy Ka pel Lu do wych.
W tym ro ku okla ski wa no w Lesz nej za ol zia' skie ze spo "y folk lo ry -
stycz ne „Ol drzy cho wi ce” i „Su sza nie”, o"o mu niec kie „Va la-ské pe -
klo”, ja b"on kow sk# ka pe l! lu do w# „Jac kové” oraz ka pe l! lu do w#
„Ja sie ni ca” z Pol ski. 

Park Szpyr ca w Ja b!on ko wie?

ZA OL ZIE. W par ku za ja b"on kow skim ra tu szem od by wa j# si! licz -
ne, bar dziej ka me ral ne ni( w La sku Miej skim im pre zy. 12 wrze $nia
pod czas Jab" ko we go Dnia, kon fe ran sjer Ta de usz Fi lip czyk za pro po -
no wa", by w przy sz"o $ci nada) par ko wi imi! An to nie go Szpyr ca. – Bo
któ( in ny, jak nie An tek, wiel ki znaw ca hi sto rii Ja b"on ko wa, au tor ty -
lu wy bit nych ksi# (ek o nim, mia" by by) pa tro nem te go pi!k ne go miej -
sca w sa mym cen trum je go uko cha ne go mia sta? – pod kre $la Fi lip czyk.

Bur mistrz Ji.í Ham ro zi za po wie dzia", (e po prze „szpyr cow sk#” ini -
cja ty w!. Go r# cym zwo len ni kiem po my s"u jest te( wi ce bur mistrz Sta -
ni s"aw Ja kus. – Pro jekt od no wie nia, upi!k sze nia par ku po wra ca cz! -
sto pod czas se sji rad nych. Kie dy za$ us"y sza "em, (e je go pa tro nem
móg" by by) An tek, od ra zu przy kla sn# "em po my s"o wi. Zna li $my si!
prze cie( z Ant kiem jesz cze ze szko "y, cho dzi" on o kla s! wy (ej, cz! -

sto bie ga li $my ja ko dzie ci po uli cach mia sta. Pó& niej cz! sto si! spo -
ty ka li $my, do wia dy wa "em si! od nie go spo ro o hi sto rii, o lu dziach,
któ rych ju( nie ma – mó wi Ja kus. Do da je, (e jesz cze w tym ro ku po -
wi nien by) go to wy pro jekt re wi ta li za cji par ku. – Niech ten park b! -
dzie so lid ny. I do te go imie nia Ant ka Szpyr ca. Uwa (am, (e wszy scy
rad ni b! d# za – mó wi wi ce bur mistrz.

Rze" biar ski ple ner

ZA OL ZIE. 18-20 wrze $nia miesz ka' cy Cze skie go Cie szy na mo gli
w Par ku Ada ma Si ko ry $le dzi) pra c! rze& bia rzy. Mi! dzy na ro do wy Ple -
ner Rze& biar ski, po raz pierw szy zor ga ni zo wa ny przez w"a dze mia -
sta, za in te re so wa" pi! ciu ar ty stów. Nad Ol z# two rzy li /estmír Slíva
z Ha wie rzo wa i Mi lan Ly sek z Mo stów ko "o Ja b"on ko wa, z mo raw -
skie go Ky jo wa przy je cha" za$ Adam Ba laj ka. Nie za bra k"o rze& bia -
rzy z Pol ski, za pro sze nie przy j! li Ar tur Szo" dra z Go le szo wa oraz Fran -
ci szek Pie cha z Czer wion ki -Lesz czy ny.

Do rze& bie nia mia sto przy go to wa "o dla twór ców kil ka klo ców z to -
po li $ci! tych pod czas re wi ta li za cji par ku. – Ko le dzy two rz# z drew -
na to po lo we go, ja wy bra "em drew no li po we i te raz im tro ch! za zdrosz -
cz!, bo tra fi" mi si! aku rat kloc nie zbyt zdro wy. Mam wi! cej
pra cy – ubo le wa" /estmír Slíva. Do da", (e te mat prac by" do wol ny,
jed nak rze& bia rze two rzy li ra czej ba $nio we po sta ci, ta kie jak wod -
nik czy do bry du szek par ku. Te go ostat nie go rze& bi" Fran ci szek Pie -
cha z Pol ski. – Za pro si" mnie /estmír, z któ rym zna my si! do sko -
na le od kil ku lat. Ple ner jest faj ny, ma my wspa nia "e miej sce
do pra cy. Mam te( na dzie j!, (e mój duch par ku nie tyl ko spodo ba
si! miesz ka' com mia sta, ale b! dzie do brze pil no wa" te go pi!k ne -
go par ku przede wszyst kim przed wan da la mi – pod kre $li" ar ty sta
z Pol ski.

W skró cie...
! W Ga le rii Szyb Wil son go $ci "y dwie wy sta wy: Po li to nal ne har -

mo nie dwu wy mia ro we – ma lar stwo i gra fi ka Mar ka Ba tor skie go oraz
rze& by au tor stwa Je rze go Wil gu sa. 
! W Mu zeum Miej skim w Ty chach od by "a si! po "# czo na z wy sta -

w# pro mo cja ksi#( ki Bo gu s"a wa Tra cza pt. Hip pie si, ku d!a cze,

chwa sty. Hi pi si w Pol sce w la tach 1967-1975. 
! Mu zeum Hi sto rii Ka to wic za pra sza "o na wy sta wy Styl ja po" -

ski – styl pi#k ny. Ula i Ka zu, któ re pre zen to wa ne s# w Od dzia le Gra -
fi ki im. Paw "a Stel le ra Mu zeum Hi sto rii Ka to wic.
! Prze gl#d Te atrów Nie za le( nych Te atr w cen trum… uwa gi od by -

wa" si! w dniach 28 wrze $nia – 14 pa& dzier ni ka w Ka to wi cach w Cen -
trum Kul tu ry. By "a to wy da rze nie za in spi ro wa ne ob cho dzo nym
w tym ro ku 250-le ciem te atru pu blicz ne go w Pol sce. 
! Adam i Bar ba ra Pod gór scy zo sta li uho no ro wa ni ty tu "em Za s"u -

(o ny dla Ru dy %l# skiej, a tak (e za szczyt nym wy ró( nie niem imie nia
Zyg mun ta Glo ge ra. 
! Ars In de pen dent Fe sti val, pod czas któ re go mo( na by "o ogl# da)

fil my, ani ma cje, gry wi deo i po s"u cha) mu zy ki roz po cz#" si! w Ka -
to wi cach, w dniu 22 wrze $nia w ki nie Ko smos po ka zem fil mu Mu -

stang w re (y se rii De ni za Gam zy Ergüve na, a za ko' czy"
27 wrze $nia pro jek cj# fil mu Z na tu ry w re(. Ole Gia eve ra i Mar te Vold.
Or ga ni za to rem im pre zy by "a In sty tu cja Kul tu ry Mia sto Ogro dów Ka -
to wi ce.

So sno wiec, ak cja „Zrób so bie sel fie z Gier kiem i in ny mi”, na zdj# ciu

Piotr Za wadz ki w ro li Edward Gier ka. 
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! No wy se zon ar ty stycz ny 2015/2016 Ze spó! Pie "ni i Ta# ca „$l%sk”
za in au gu ro wa! kon cer tem, pod czas któ re go zo sta !a wr& czo na Na gro -
da „Ma ece nas Si le siae” $l% skie mu Ku ra to ro wi O"wia ty Sta ni s!a wo -
wi Fa be ro wi. In au gu ra cji to wa rzy szy !a kon fe ren cja Ku twór czej ak -
tyw no !ci – ro la ze spo "u „#l$sk”.
!W ga le rii Aka de mii Sztuk Pi&k nych Ron do Sztu ki w Ka to wi cach

go "ci !a wy sta wa Co dex Mun di. #wia t"o – ge ne za rze czy, któ rej au to -
ra mi by li Jan Ber dy szak, Chri stoph M. Lo os i Edu ard Ov'a'ek. Wy -
sta wa zo sta !a przy go to wa na w ra mach Fe sti wa lu Ars Gra fia Mi& dzy -
na ro do we Trien na le Gra fi ki Prin tArt. 
! W no wej sie dzi bie Aka de mii Sztuk Pi&k nych w Ka to wi cach

przy uli cy Ra ci bor skiej 50 mo( na by !o zo ba czy) wy sta w& prac Edu -
ar da Ov'a'ka pt. „For my prze strzen ne”. 
! Te atr $l% ski za pra sza! do ga le rii Foy er na dwie wy sta wy: gra fi ki

Mag da le ny Pa stusz ki – ab sol went ki Wy dzia !u Sztuk No wych Me diów
Pol sko -Ja po# skiej Aka de mii Tech nik Kom pu te ro wych, pro jek tant ki i ilu -
stra tor ki, re (y ser ki fil mów re kla mo wych i au tor ki kil ku dzie si& ciu wy -
staw in dy wi du al nych w kra ju i za gra ni c%, lau re at ki wie lu kon kur sów,
m.in. Kra kow skie go Bien na le Gra fi ki, a tak (e na wy sta w& Gru py Ja -
now skiej z ko lek cji „Bar wy $l% ska”, pod czas któ rej mo( na by !o zo ba -
czy) pra ce m.in. Er wi na Sów ki, Paw !a i Le opol da Wró blów. 
! Wy sta wa ma lar stwa Jo lan ty Mi gu !y i Ma! go rza ty Ba ron pt. „Czas

za trzy ma ny” go "ci !a w Miej skim Do mu Kul tu ry w Mi ko !o wie. 
! Ce ra mi ka i ma lar stwo Agniesz ki Chu dzic kiej by !a pre zen to wa -

na na wy sta wie w ga le rii Art. No va 2 ZPAP w Ka to wi cach. 
! Do po !o wy li sto pa da mo( na ogl% da) w Ga le rii „Kro ni ka”

w By to miu wy sta wy Bar to sza Si kor skie go (miesz ka j% ce go w Wied -
niu ar ty sty wi zu al ne go, kom po zy to ra i kon tra ba si sty) A ch"o pa ki pod -
pie ra j$ !cia ny oraz Mag da le ny Star skiej (ar tyst ki per for man ce, au -
tor ki ry sun ków i in sta la cji) wy sta w& Wszyst ko czu wa.
! W kon cer tach Ta len ty Ka to wic na uro dzi ny mia sta or ga ni zo wa -

nym przez In sty tu cj& Pro mo cji i Upo wszech nia nia Mu zy ki „Si le sia”
w ra mach cy klu „M!o dzi twór cy kul tu ry” wy st% pi li: Mi cha! Or lik
(skrzyp ce), Woj ciech Ka szu ba (tr%b ka, An to ni Ole sik (ma rim ba), Da -
riusz No ras (for te pian), Agniesz ka Po rzu czek (for te pian), Jan Po rzu -
czek (for te pian) i Agniesz ka Sa wic ka (skrzyp ce). 
! Mu zeum w Cho rzo wie za pra sza !o 27 wrze "nia na kon cert

pt. „Na pol sk% nu t&” zor ga ni zo wa ny w ra mach ogól no pol skiej ak cji
Mi ni stra Kul tu ry i Dzie dzic twa Na ro do we go „Kul tu ra 60+” oraz pro -
jek tu „Czas na mu zy k&”. Wy ko naw ca mi by li Ka ta rzy na *wiek mez -
zo so pran), Alek san der Kru czek (te nor) i Mi cha! Go !aw ski (for te pian). 
! Od 11 do 13 wrze "nia VI Mi& dzy na ro do we Warsz ta ty Go spel po -

pro wa dzi li w WSA w Biel sku -Bia !ej Da than Thig pen i Co lin
Va sell. 
! „Po kr& co ne sny hi sto rii. Sub wer syw no") i de for ma cja w fil -

mach ani mo wa nych z kra jów Gru py Wy szeh radz kiej” to na zwa kon -
fe ren cji na uko wej nt. fil mu ani mo wa ne go i eks pe ry men tal ne go, któ -
r% zor ga ni zo wa no w Ga le rii Biel skiej BWA od 10 do 13 wrze "nia.
Wzi& li w niej udzia! ba da cze z Pol ski, Czech, S!o wa cji, W& gier,
W!och i Chin. 
! 20 wrze "nia w Te atrze La lek Ba nia lu ka w Biel sku -Bia lej od by -

!a si& pre mie ra „Ksi& gi d(un gli” w wer sji Rok sa ny J& drze jew skiej -
-Wró bel w re(. Ewy Pio trow skiej. 
! We wrze "niu w Mu zeum Hi sto rycz nym w Biel sku -Bia !ej za pre -

zen to wa no wy sta w& pt. „II Spo tka nia po la tach”. Przy po mnia no pra -
ce nie (y j% cych ab sol wen tów biel skie go „Pla sty ka” – Ja go dy Ada mus,
Jó ze fa Ho !ar da, To ma sza Ju ry, Zyg mun ta Ma gne ra, Zbi gnie wa Maj -
kow skie go i Igo ra Mi to ra ja. 
! Do 7 pa+ dzier ni ka trwa !a wy sta wa dzie! czwor ga ar ty stów zmar -

!ych w trak cie przy go to wa nia ju bi le uszo wej eks po zy cji z oka zji
70-le cia ZPAP w Ga le rii PPP przy biel skim Ryn ku. Eks po no wa ne by -
!y pra ce Zyg mun ta Gac ka, Te re sy Go! dy -So wic kiej, Sta ni s!a wa Boj -
ki i Ma rii To miak -Cie "lak.
! Od 11 wrze "nia do 9 pa+ dzier ni ka trwa !a w Ga le rii ROK w Biel -

sku -Bia !ej wy sta wa pt. „Iko no pi sa nie” – po k!o sie mi& dzy na ro do wych
ple ne rów w No wi cy w Be ski dzie Ni skim. 
! We wrze "niu w Ze spo le Szkó! Pla stycz nych w Biel sku -Bia -

!ej wy sta wia! swe ma lar stwo je den z ab sol wen tów szko !y – prof.
Mi cha! Kli".
! 28 wrze "nia w Do mu Na ro do wym w Cie szy nie od by !o si& spo -

tka nie po "wi& co ne ar ty "cie An drze jo wi Szew czy ko wi (1950-2001). 
! „W cie niu jed nost ki. Kult Sta li na na Gór nym $l% sku (1945-1956)”

to ty tu! wrze "nio wej wy sta wy w Mu zeum $l% ska Cie szy# skie go. 
! W Cz& sto cho wie go "ci !y wy sta wy: w MGS: Spi& cie Grze go rza

Wn& ka oraz Lot ne pro jek to wa nie – wzor nic two Ju li Proc kiej, Bar ba -
ry S!u goc kiej oraz Ni ny Wo ro niec kiej; Wej "ciów ka: pra ce Pa me li Lu -
kre cji Ry"; w OPK Gau de Ma ter: Pa we! Pier "ci# ski – kie lec ka szko -
!a fo to gra fii; w CPM: pla ka ty Ja na S& tow skie go; w Pa wi lo nie
Wy sta wo wym: D!u go pi sem ry so wa ne Ra fa !a St&p nia ka.
! Cz& sto cho wa go "ci !a na spo tka niach li te rac kich: Da riu sza Do -

ma gal skie go, Wio let t& Grze go rzew sk% (Od wach), Ma ria na Ki sie la
(OPK Gau de Ma ter).

! 31 sierp nia w Fil har mo nii Cz& sto chow skiej wy st% pi !a Youth Or -
che stra 2015; ze spó! po wsta! z oka zji 100. rocz ni cy uro dzin Wi tol da
Lu to s!aw skie go.
! 12 wrze "nia w Fil har mo nii Cz& sto chow skiej od by! si& kon cert

mu zy ki fil mo wej z „Gwiezd nych wo jen”.
! 18 wrze "nia na roz po cz& cie se zo nu ar ty stycz ne go w Fil har mo -

nii Cz& sto chow skiej wy st% pi! kwin tet Vo !o si.
! W K!o buc ku w cza sie XIV Dni D!u go szow skich od s!o ni& to po -

mnik z br% zu au tor stwa Je rze go K& dzio ry.
! Ki no Cen tral w Cze skim Cie szy nie od zy ska daw ny blask. Dzi& -

ki po mo cy rz% do wej w!a dze Cze skie go Cie szy na prze pro wa dz% re -
mont fa sa dy ki na, któ ra ma po wró ci) do mo der ni stycz nej for my
z 1925 ro ku.
! 1 wrze "nia w sa li wi do wi sko wo -kon cer to wej Mu za w So snow -

cu od by! si& kon cert Je rze go Po !om skie go, 11 wrze "nia wy st% pi! mu -
zyk, pro du cent, in stru men ta li sta, ra per Adam Ostrow ski O.S.T.R., 18
wrze "nia "wi& to wa no Pol ski Dzie# Blu esa a 21 wrze "nia na sce nie po -
ja wi !a si& le gen dar na gru pa Sta re Do bre Ma! (e# stwo.
! I Fe sti wal Pun ko wy „Za g!& bio za” od by! si& 11 wrze "nia w So -

snow cu na Gór ce $ro dul skiej, wy st% pi li m.in.: Kry zys, To ra To ra To -
ra, Czter dzie "ci Je den Dwie "cie, Mom Bas sa i To ny Ta ran tu la and his
Ba stards. 
! „No ta cje cza so prze strze ni. A. Du dek -Dürer – (y wa rze+ ba. Wy -

bra ne pra ce – fo to gra fia, gra fi ka, obiek ty, in sta la cje, wi deo i per for -
man ce” to wy sta wa, któ ra od 18 wrze "nia go "ci w so sno wiec kim Cen -
trum Sztu ki -Za mek Sie lec ki.
! 25-le cie dzia !al no "ci Miej skie go Klu bu „Macz ki” w So snow cu

u"wiet ni !a swo j% obec no "ci% Re na ta Prze myk. 
! 26 wrze "nia w ka te drze Wnie bo wzi& cia NMP w So snow cu od -

by! si& kon cert cha ry ta tyw ny Sta ni s!a wa Soj ki na rzecz od bu do wy "wi% -
ty ni po jej po (a rze w pa+ dzier ni ku ubie g!e go ro ku.
! 25-26 wrze "nia w Miej skim Mu zeum Szty gar ka w D% bro wie Gór -

ni czej ob ra do wa !o IV Fo rum Re kon struk cji Obiek tów Hi sto rycz nych
Dzie dzic two kul tu ro we prze strze ni nad rzecz nych. Cze lad+ – S!aw -
ków – Okra dzio nów – Oj ców.
! Wia do mo "ci w j& zy ku pol skim nada wa ne przez ostraw skie stu -

dio Te le wi zji Cze skiej, po dwóch la tach do cze ka j% si& bar dziej
atrak cyj nej po ry emi sji. Eu ge niusz De long, cz!o nek Ra dy Rz% du RC
ds. Mniej szo "ci Na ro do wych, otrzy ma! od kie row nic twa TVC za pew -
nie nie, (e czas nada wa nia pol skiej au dy cji ju( w pa+ dzier ni ku b& dzie
bar dziej do god ny dla wi dzów. Pre mie ry co praw da na dal b& d% nada -
wa ne w nie dzie l& wcze "nie ra no, na to miast po wtór ka b& dzie emi to -
wa na w pro gra mie TVC 2 o godz. 19.45.
! Ry nek w Cze skim Cie szy nie 18 wrze "nia roz brzmie wa! mu zy -

k%. Ra czy li ni% pu blicz no"): gru pa Je len, gra j% ca mu zy k& ro ots, Ha -
li na Mlyn ková oraz Ewa Far na. Oka zj% do zo ba cze nia na (y wo ta kie -
go ze sta wu gwiazd by! cha ry ta tyw ny „Be ne fis pod nie bie skim
nie bem” or ga ni zo wa ny przez mia sto Cze ski Cie szyn. Oprócz mu zy -
ków na sce nie po ja wi li si& ak to rzy cze skiej i pol skiej sce ny Te atru
Cie szy# skie go z pio sen ka mi ze spek ta kli „On dra szek – Pan ,y sej
Gó ry” i „Bátho ry'ka”.
! Ro dzi na krok za kro kiem, od jed ne go wa( ne go wy da rze nia

do dru gie go – tak mo( na w skró cie scha rak te ry zo wa) wy sta w&,
na któ r% 19-20 wrze "nia za pro si !y do Na wsia cz!on ki nie Klu bu Ko -
biet dzia !a j% ce go przy tam tej szym Miej sco wym Ko le Pol skie go
Zwi%z ku Kul tu ral no -O"wia to we go. Cy klicz n% wy sta w& na wsian -
ki na zwa !y tym ra zem „Ro dzin ne szcz& "cie”, a w!a sne ob ra zy za -
pre zen to wa !a przy tej oka zji w Do mu PZKO rów nie( An na Pisz -
kie wicz, wi ce pre zes Sek cji Ko biet przy Za rz% dzie G!ów nym
PZKO.
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Gwiaz d$ te go rocz ne go „Fe dro wa nio z folk lo rym” by" ze spó" PU%S ze
s"o wac kie go Pre szo wa.
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PIERW SZY raz po 1989
ro ku Sejm przy j!" usta w#,
któ ra umo$ li wia po moc
dzia "a czom an ty ko mu -
ni stycz nej opo zy cji.
Zgod nie z jej za pi sa mi
„dzia "a czem opo zy cji an -
ty ko mu ni stycz nej jest
oso ba, któ ra w okre sie
od dnia 1 stycz nia 1956 r.
do dnia 4 czerw ca
1989 r., "!cz nie przez co
naj mniej 12 mie si# cy
pro wa dzi "a, w ra mach
struk tur zor ga ni zo wa -
nych lub we wspó" pra cy
z ni mi, za gro $o n! od po -
wie dzial no %ci! kar n!,
dzia "al no%& na rzecz od -
zy ska nia przez Pol sk#
nie pod le g"o %ci i su we -
ren no %ci lub re spek to -
wa nia po li tycz nych praw
cz"o wie ka w Pol sce”.
Na %wiad cze nie pie ni#$ -
ne w wy so ko %ci 400 z"
mie si#cz nie przez rok
mo$ na li czy&, je %li do -
chód sa mot nie go spo da -
ru j! cej oso by upraw nio -
nej do za si" ku nie
prze kra cza kwo ty od po -
wia da j! cej 120 proc. naj -
ni$ szej eme ry tu ry, og"a -
sza nej przez pre ze sa

ZUS, al bo gdy do chód na oso b# w ro dzi nie oso -
by upraw nio nej nie prze kra cza kwo ty od po wia -
da j! cej 100 proc. naj ni$ szej eme ry tu ry.
PIERW SI pra cow ni cy za trud nie ni w na le $! cym
do cze skie go w"a %ci cie la Przed si# bior stwie Gór -
ni czym Si le sia w Cze cho wi cach – Dzie dzi -
cach – do nie daw na sta wia ne go za wzór do brze
roz wi ja j! cej si# ko pal ni – do sta li wy po wie dze -
nia. Zwol nie nia to wy nik sy tu acji pa nu j! cej
na ryn ku w# gla. Si le sia zmu szo na zo sta "a do re -
duk cji za trud nie nia. Za k"ad za trud nia" 1785
osób. Do ko' ca ro ku za trud nie nie zo sta nie
zmniej szo ne do 1700 osób, za% ewen tu al ne
zwol nie nia w 2016 ro ku uza le$ nio ne s! od sy -
tu acji na ryn ku w# gla, któ ra – zda niem w"adz PG
Si le sia – jest po chod n! udzie la nia po mo cy pu -
blicz nej wy "!cz nie pa' stwo wym ko pal niom.
BEZ ZA !O GO WIEC „Man ta” z Gli wic zo sta"
po ka za ny na Mi# dzy na ro do wym Sa lo nie Prze -
my s"u Obron ne go w Kiel cach, naj wi#k szej te go
ty pu im pre zie w Pol sce. Co ro ku przy ci! ga ona
po li ty ków, przed sta wi cie li ar mii oraz pro du -
cen tów sprz# tu woj sko we go. S"o wem – wszyst -
kich, któ rzy ma j! co kol wiek do po wie dze nia, ja -
ki sprz#t, kie dy, u ko go oraz za ja kie pie ni! dze
ku pi& dla pol skie go woj ska. De cy den ci zo ba czy li
te$ %l! sk! „Man t#” w ak cji – naj now szy sa mo -
lot bez za "o go wy wy pro du ko wa ny przez na le $! -
c! do gru py WB Elec tro nics gli wic k! fir m# Fly -
tro nic. Opi nie by "y po chleb ne. MON za mie rza
w naj bli$ szych la tach ku pi& kil ka dzie si!t ze sta -
wów ró$ nej wiel ko %ci bez za "o gow ców. Pro du cen -
ci li cz! na zle ce nia.
CIOS ma mu ta zna le zio no w Wo dzi s"a wiu (l! -
skim. Wszyst ko dzi# ki... wiel kim upa "om.
Na nie ty po we zna le zi sko na dnie wy sy cha j! ce -
go sta wu na tra fi "a w cza sie spa ce ru miesz kan -
ka wo dzi s"aw skiej dziel ni cy Za wa da. Pra cow -
ni cy tam tej sze go Mu zeum orze kli, $e to rzad ki
ol brzy mi cios ma mu ta. Ma mu ty wy gi n# "y 12 ty -
si# cy lat te mu, wi#c cios mu si by& na praw d# sta -
ry. Star szy ni$ Wo dzi s"aw – to na pew no.
RÓW NO 35 lat te mu, 3 wrze %nia 1980 ro ku,
pod pi sa no Po ro zu mie nie Ja strz#b skie. Wspól ne
roz mo wy, bra ter ska wi#), któ ra po "! czy "a uczest -
ni ków straj ku i... smacz ne ka nap ki – tak wspo -
mi na j! te chwi le po la tach bo ha te ro wie tam tych
dni. Co cie ka we – ory gi nal ne do ku men ty po ro -
zu mie' z Gda' ska i Szcze ci na praw do po dob nie
znisz czy "a SB. Te ze (l! ska tra fi "y na Wy brze -

$e. Ura to wa" je ks. An zelm Skro bol, pro bosz cza
ja strz#b skiej pa ra fii Naj %wi#t sze go Ser ca Pa na
Je zu sa. Ra zem z do ku men ta mi Po ro zu mie nia
gór ni cy przy wie) li 15 zdj#& ilu stru j! cych pod -
pi sa nie po ro zu mie'. Ma te ria "y ukry te w bi blio -
te ce, od kry to ju$ po %mier ci ja strz#b skie go pro -
bosz cza i prze ka za no prze wod ni cz! ce mu NSZZ
„So li dar no%&” Ma ria no wi Krza klew skie mu.
ZA G!" BIOW SKIM spo "ecz ni kom ma rzy si#
utwo rze nie w KWK Ka zi mierz -Ju liusz za g"# -
biow skiej wer sji szy bu Gu ido. Urz!d Mar sza" -
kow ski stu dzi nie co ich za pa". Spo "ecz ni cy
z Ka zi mie rza Gór ni cze go chc! wal czy& o za cho -
wa nie cho cia$ wy ro bisk ko pal ni, z któ rej pod ko -
niec ma ja wy je cha "a ostat nia sym bo licz na to na
w# gla. Sam skan sen po cz!t ko wo móg" by po -
wsta& w opar ciu o sztol ni# szko le nio w! z lat 70.,
któ ra znaj du je si# na te re nie ko pal ni. Ko pal ni#
Ka zi mierz -Ju liusz ota cza j! la sy, a naj wi#k sz!
atrak cj! jest Park im. Jac ka Ku ro nia z mi ni zoo.
Za go spo da ro wa nie ko lej ki w! sko to ro wej mo $e
spra wi&, $e b# dzie to pe re" ka tu ry stycz na na ma -
pie Za g"# bia. Wszyst ko jak zwy kle roz bi ja si#
o kosz ty. 
PO MYS! zwo "a nia Kon gre su Gór no %l! skie go
po nad po dzia "a mi rzu ci" prof. Zbi gniew Ka d"u -
bek, fi lo log i re gio na li sta, %l! ski in te lek tu ali sta.
Ale chy ba czas jest nie for tun ny. Prof. Ka d"u bek
star tu je bo wiem do par la men tu z li sty wspól ne -
go ko mi te tu mniej szo %ci nie miec kiej i (l! za ków.
Ha s"o kon gre su pa da te raz, bo – zda niem po my -
s"o daw cy – w"a %nie w cza sie kam pa nii ma
szan s# prze bi& si# w prze strze ni pu blicz nej. Je -
go kon ku ren ci twier dz!, $e idea kon gre su jest
do zre ali zo wa nia, ale po wy bo rach.
RE FE REN DAL NA far sa za 100 mi lio nów z"o -
tych. W zor ga ni zo wa nych w nie dzie l# 6 mar -
ca re fe ren dum od po wia da li %my na trzy py ta -
nia: 1. Czy jest Pa ni/Pan za wpro wa dze niem
jed no man da to wych okr# gów wy bor czych
w wy bo rach do Sej mu Rze czy po spo li tej Pol -
skiej? 2. Czy jest Pa ni/Pan za utrzy ma niem do -
tych cza so we go spo so bu fi nan so wa nia par tii po -
li tycz nych z bu d$e tu pa' stwa? 3. Czy jest
Pa ni/Pan za wpro wa dze niem za sa dy ogól nej
roz strzy ga nia w!t pli wo %ci co do wy k"ad ni
prze pi sów pra wa po dat ko we go na ko rzy%& po -
dat ni ka? Cho& py ta nia by "y istot ne, to kam pa -
nia in for ma cyj na – mi zer na. Nie któ rzy na zwa li
re fe ren dum naj dro$ szym son da $em – do urn po -
sz"o le d wo 7,8 pro cen ta upraw nio nych do g"o -
so wa nia ro da ków. 
TE MAT uchod) ców zAzji iAfry ki, któ rych sta -
le przy by wa – i s! ju$ li cze ni nie dzie si!t kach,
lecz set kach ty si# cy – zdo mi no wa" pol skie i eu -
ro pej skie me dia, po li ty k#, a tak $e roz mo wy to -
wa rzy skie. Pier wot nie za de kla ro wa na i po -
twier dzo na przez pre mier Ew# Ko pacz licz ba
2,2 tys. zwi#k szy "a si# w ci! gu mie si! ca do kil -
ku na stu ty si# cy. Gdzie tra fi! ci przy by sze?
Za los imi gran tów od po wia da Urz!d ds. Cu dzo -
ziem ców, ale go to wo%& do przy j# cia sy ryj skich
ro dzin b# d! mu sia "y wy ra zi& sa mo rz! dy. Ko %ció"
za g"o sem pa pie $a Fran cisz ka na ma wia, by
ka$ da pa ra fia przy j# "a jed n! ro dzi n#. – W ar chi -
die ce zji ka to wic kiej jest 321 pa ra fii. Ka$ da
z nich mo g"a by przy j!& jed n! ro dzi n# – pod kre -
%la" ks. dr Grze gorz (mie ci' ski, rzecz nik me tro -
po li ty ka to wic kie go, abp. Wik to ra Skwor ca.
Ale, jak mó wi! ba da nia, a$ 91 proc. z nas nie
przy j# "o by pod swój dach imi gran ta z Sy rii.
SIED MIU uchod) ców, w tym dwój ka ma "ych
dzie ci – po cho dz! ce z Sy rii dwie chrze %ci ja' -
skie ro dzi ny od nie daw na miesz ka j! w Cho rzo -
wie. Zo sta li spro wa dze ni do na sze go kra ju dzi# -
ki Fun da cji Es te ra z War sza wy, na miej scu
po ma ga im na to miast Chrze %ci ja' ska Fun da cja
Wia ra, Na dzie ja, Mi "o%& z Cho rzo wa. To po zy -
tyw ny przy k"ad.
USTA WA me tro po li tal na zo sta "a uchwa lo ne
na mie si!c przed wy bo ra mi, 25 wrze %nia. Za g"o -
so wa "o 239 po s"ów, 48 by "o prze ciw nych.
Od g"o su wstrzy ma "o si# 139 po s"ów. Zda niem
Woj cie cha Sa "u gi, mar sza" ka wo je wódz twa %l! -
skie go, to szan sa na sku tecz niej sze za rz! dza nie

re gio nem. Zda niem ko men ta to rów, usta wa jest
po trzeb na, ale po wsta "a za pó) no. Zgod nie
z ni!, zwi! zek me tro po li tal ny ma by& zrze sze -
niem jed no stek sa mo rz! du te ry to rial ne go, spój -
nym pod wzgl# dem prze strzen nym, po "o $o -
nych w da nym ob sza rze me tro po li tal nym. Ta ki
ob szar to sfe ra od dzia "y wa nia mia sta, b# d! ce go
sie dzi b! wo je wo dy lub sej mi ku wo je wódz twa,
za miesz ka "a przez co naj mniej 500 ty si# cy
miesz ka' ców. Nie w!t pli wie ta kie uwa run ko wa -
nia spe" nia aglo me ra cja %l! ska. Nie ma po dob -
ne go ob sza ru w Pol sce, któ ry w ta kiej ska li jest
funk cjo nal nie po wi! za ny. To wy ma ga spraw ne -
go za rz! dza nia i ko or dy na cji dzia "a', stra te gii roz -
wo ju i wspó" dzia "a nia. 
DO BRO WOL NIE pod da" si# ka rze 30-la tek, któ -
ry bru tal nie po bi" 2 wrze %nia wój ta Ko bió ra (po -
wiat pszczy' ski), Eu ge niu sza Lu ba' skie go, oraz
kie row ni ka wy dzia "u go spo dar ki ko mu nal nej. Dla
m#$ czy zny usta lo no ka r# o%miu mie si# cy po zba -
wie nia wol no %ci z wa run ko wym za wie sze niem
na trzy la ta, za do%& uczy nie nie w wy so ko %ci
500 z" na fun dusz osób po krzyw dzo nych oraz
prze pro sze nie po krzyw dzo nych na pi %mie, a tak -
$e usta lo ny zo sta" do zór ku ra to ra s! do we go. Opi -
nia pu blicz na jest zbul wer so wa na zbyt "a god n!
ka r! za bez czel ny i bru tal ny po st# pek bez ro bot -
ne go miesz ka' ca Ko bió ra. 
WO JE WÓDZ KA Ko mi sja Wy bor cza przyj -
mo wa "a do 15 wrze %nia do pó" no cy li sty kan dy -
da tów na po s"ów i se na to rów. Z szyb kie go prze -
gl! du list wy ni ka, $e nie spo dzia nek jest nie wie le.
Spo r! gru p# wy bor ców za sko czy& mo $e jed nak
np. Bar ba ra Dol niak ja ko za g"# biow ska li der ka li -
sty „No wo cze snych”, prof. Ma rian Ze mba la ja -
ko je dyn ka PO w Ka to wi cach i oczy wi %cie prof.
Zbi gniew Ka d"u bek, któ ry wal czy o man dat
z Ka to wic ja ko przed sta wi ciel „Zjed no czo nych dla
(l! ska”. 25 pa) dzier ni ka wy bie rze my z wo je wódz -
twa %l! skie go 55 po s"ów i 13 se na to rów. Czy stwo -
rz! zgra n!, %l! sk! dru $y n#? Zo ba czy my.
GÓR NI CY Ja strz#b skiej Spó" ki W# glo wej zgo -
dzi li si# na oszcz#d no %ci. Znacz ne, bo w wy so -
ko %ci 2 mld z". Wszyst ko kosz tem ich przy wi -
le jów za wie szo nych na 3 la ta. – Po ka za li %my, $e
le $y nam na ser cu do bro fir my i chce my j! ra -
to wa& – pod kre %la" Piotr Sze re da z So li dar no -
%ci 80, po pod pi sa niu po ro zu mie nia z za rz! dem
JSW, któ re ozna cza dla gór ni ków praw dzi we za -
ci ska nie pa sa do 2018 ro ku.
UNIJ NE prze pi sy mar nu j! nam $yw no%&.
W (l! skim Ban ku *yw no %ci na naj ubo$ szych
cze ka 1200 ton m! ki, mle ka, cu kru, kon serw...
Ale nikt nie usta wia si# po nie w ko lej ce. Jan
Szcz# %niew ski, pre zes (B*, alar mu je, $e je dze -
nie mo $e si# zmar no wa&. Pro duk ty zgro ma dzo -
no w ra mach unij ne go Pro gra mu Ope ra cyj ne go
Po moc *yw no %cio wa na la ta 2014-2020. Wpro -
wa dzo ne no we prze pi sy utrud nia j! ce ko rzy sta -
nie z po mo cy or ga ni za cjom, a po za tym unie mo$ -
li wia j! prze ka za nie $yw no %ci z (B* bar dziej
po trze bu j! cym re gio nom. 
PRA COW NI CY Mu zeum Gór no %l! skie go
w By to miu $! da j! pod wy $ek i gro $! dy rek cji
straj kiem. (red nia p"a ca pra cu j! cych tu 64 osób
to 2200 z" brut to. Za $! da no pod wy$ ki wy na gro -
dze' za sad ni czych wszyst kich pra cow ni ków
o ok. 1500 z" brut to. Pra cow ni cy $a l! si# te$, $e
czu j! si#, jak by pra co wa li w pla ców ce mu ze al -
nej dru giej ka te go rii. Dy rek cja za pew nia, $e ro -
bi co mo $e by by "o le piej.
KOM PA NIA W# glo wa przed ko' cem wrze %nia
mia "a tyl ko je den cel, zna le)& ok. 150 mln z"
na pa) dzier ni ko we wy p"a ty dla gór ni ków. To li -
czy "o si# bar dziej ni$ mi tycz ne roz mo wy z in -
we sto ra mi w spra wie utwo rze nia No wej Kom -
pa nii W# glo wej. Zresz t! nikt ju$ nie wie rzy", $e
ja kie kol wiek roz strzy gni# cie w tej spra wie na -
st! pi przed wy bo ra mi.
JED NAK dzi# ki za po wie dziom rz! du, to w"a -
%nie spó" ka To wa rzy stwo Fi nan so we Si le sia
przej mie 11 ko pal', utrzy mu j!c ich p"yn no%& fi -
nan so w!, a tak $e gwa ran tu j!c ich sku tecz no%&
ryn ko w!. 
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Wy bit na ko stiu mo log te atral na i fil -

mo wa. Ab sol went ka Aka de mii Sztuk

Pi!k nych w Kra ko wie i War sza wie

jest au tor k" opra wy pla stycz nej

do po nad dwu stu przed sta wie# dra -

ma tycz nych, oper, ope re tek, mu si ca li

i fil mów. Fa ra on, Zie mia Obie ca na,

No ce i dnie, Kró lo wa Bo na to tyl ko

kil ka wy bit nych dzie$ pol skiej ki ne -

ma to gra fii, do któ rych stwo rzy $a
ko stiu my. Na trwa $e w pa mi! ci

utrwa li $y si! tak %e spek ta kle te atral -

ne, do któ rych pro jek to wa $a sce no -

gra fi! i ko stiu my. Ar tyst ka wspó$ pra -

co wa $a m.in. z Ope ret k" &l" sk",
Te atrem &l" skim, Ope r" &l" sk", 
Te atrem Ba ga te la w Kra ko wie, Te -

atrem Pol skim w Biel sku -Bia $ej,

Te atrem Za g$! bia w So snow cu, Te -

atrem na Wo li w War sza wie, Te atrem

No wym w Za brzu, Te atrem Po -

wszech nym w 'o dzi, Te atrem

Wy brze %a w Gda# sku, Te atrem Roz -

ryw ki w Cho rzo wie, Te atrem im. Ko -

cha now skie go w Opo lu, Ope r"
w Byd gosz czy, Te atrem Dzie ci Za -

g$! bia, Te atrem Sy re na w War sza wie,

Te atrem Sa ty ry „Masz ka ron” w Kra -

ko wie, Te atrem im. Ja ra cza w Olsz -

ty nie, Te atrem Mu zycz nym w 'o dzi,

Te atrem im. Mic kie wi cza w Cz! sto -

cho wie, Sce n" 113 Gór no (l" skie go

Cen trum Kul tu ry im. K. Bo che nek

w Ka to wi cach, Te atrem Mu zycz -

nym im. Ba dusz ko wej w Gdy ni,

Ope r" No va w Byd gosz czy. Wy ko -

na $a rów nie% sce no gra fie do oko -

$o 130 spek ta kli Te atru Te le wi zji,

stwo rzy $a tak %e ko stiu my do spek ta -

kli ope ro wych we W$o szech.

Czte ry fil my, do któ rych ar tyst ka

za pro jek to wa $a ko stiu my otrzy ma $y
no mi na cje do Osca ra: Nó! w wo -

dzie (1963), Fa ra on (1966), Zie mia

Obie ca na (1975) oraz No ce

i dnie (1976).

Re dak cja mie si!cz ni ka
„"l#sk” z okazji 20. roku
ist nie nia, pra gnie z tej
oka zji spre zen to wa$ Czy -
tel ni kom pu bli ko wa n# co
mie si#c „Ko lek cj! ju bi le -
uszo w#”. Sk%adaj#  si! na
ni# gra fi ki i ma lar stwo
wie lu zna ko mi tych ar ty -
stów z re gio nu &l# skie go. 
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Piekarnik 

w !wietle teorii

spiskowej
JA RO S"AW STA RZYK

– W
ie cie pa no wie, %e je stem jak naj da lej od teo rii spi sko -

wych – oznaj mi$ pro fe sor, kie dy za sie dli (my w sa li dla pa -

l" cych osie dlo wej ka wia ren ki, a D%o ny (na dal nie wie my dla cze go tak

go na zy wa j") po da$ nam grza ne wi no. – Zw$asz cza pan po wi nien to

wie dzie) – na uko wiec $yp n"$ okiem w kie run ku na sze go biz nes me na.

– Ale to, co ja mó wi!, to jest na fak tach – ode zwa$ si! za cze pio ny. – No

sam pan po wiedz, co tych Ame ry ka nów ob cho dzi FI FA? Prze cie% oni

w ame ry ka# sk" pi$ k! no% n" gra j" g$ów nie r! ka mi. A tu na gle zdy ba li

szwaj car skie go sta rusz ka na tym, %e za mun dial w Ka ta rze pa r! mi -

lio nów $a pów ki wzi"$, %e by so bie do eme ry tu ry tro ch! do ro bi). A co

ma j" do Volks wa ge na? Sa mi, chy tru sy, pro to ko $u z Kio to nie pod pi -

sa li, kli mat ocie pla j", a so lid n" nie miec k" fir m! przy $a pa li na eko lo -

gicz nym kan cie. W Eu ro pie w! sz", jak by w$a snych prze st!pstw nie mie -

li. Bo chc" po ka za), %e my to oszu (ci, a oni (wi! ci. Wte dy $a twiej nam

b! dzie na rzu ci) umo w! o wol nym han dlu. Pod pi sze my, wy ko# cz" na -

sze ma $e i (red nie fir my, a po tem za rzu c" nas ta ni" %yw no (ci" ge ne -

tycz nie mo dy fi ko wa n"…
– Prze rwa$ mi pan wy wód – po skar %y$ si! na uko wiec. – A ja chcia -

$em po wie dzie), %e cho) ge ne ral nie w spi sko we teo rie nie wie rz!, to
do sze d$em do wnio sku, %e jed nak mo %e co( na rze czy jest. Otó% ja ki(
czas te mu ze psu$ si! %o nie pie kar nik. Aku rat ty dzie# wcze (niej sko# -
czy $a si! na ten pie cyk gwa ran cja. Oka za $o si! przy oka zji, %e na pra -

wa jest tak kosz tow na, i% bar dziej op$a ca si! ku pi) no we urz" dze nie.

Ale to nie ko niec. Nie daw no wy siad$ mój ulu bio ny dyk ta fon. Za gl" -
dam do kar ty gwa ran cyj nej…

– A tu ter min mi n"$ – w$" czy$ si! nasz osie dlo wy biz nes men. – Te -

raz pro du ku j" ta k" jed no ra zo w" tan de t!.
– Zno wu wszed$ mi pan w s$o wo. Opo wie dzia $em o tych pe cho wych

wy da rze niach w pra cy, a tam pe wien ko le ga, któ re go bar dzo ce ni!, to
jest po pro stu na uko wy au to ry tet, uczest ni czy w wie lu kon fe ren cjach

kra jo wych i za gra nicz nych…

– I co on po wie dzia$? – za py ta$ znie cier pli wio ny przed sta wi ciel kla -

sy (red niej.

– Po wie dzia$ co( wr!cz nie wia ry god ne go. To zna czy, by $o by to nie -

wia ry god ne, gdy by to po wie dzia$ kto( in ny. Otó% ten ko le ga o(wiad -

czy$, %e to nie pech, tyl ko te raz fir my wsz cze pia j" do ró% ne go ro dza -

ju urz" dze#, zw$asz cza elek tro nicz nych, ta kie go czi pa, któ ry spra wia,

%e ta rzecz si! psu je za raz po up$y wie ter mi nu gwa ran cyj ne go.

– Gdy by co( ta kie go wszy li pod skó r! Ram bo, to on wzi"$ by ten swój

nó%, wy pru$ to z sie bie, a po tem za szy$ so bie ra n! ig$" z nit k" z te go

sa me go no %a. A tym czi pem to by zbu rzy$ pó$ mia sta…

– Wi!c mo %e da $o by si! wy j") to (wi# stwo z urz" dze nia za nim zdo -

$a go ze psu) – za sta no wi $em si!.
– A wie pan, jak ta ki czip wy gl" da? – za py ta$ pro fe sor.

– Nie wiem – przy zna $em.

– Ani ja – po wie dzia$ biz nes men.

– Ja rów nie% nie wiem – stwier dzi$ nasz uczo ny. I w tym mo men -

cie nie spo dzie wa nie od czu $em prze b$ysk ge niu szu.

– M$o dzi wie dz", jak wy gl" da czip! – za krzyk n" $em. – I to by$ by dla

nich do bry po mys$ na za $o %e nie w$a sne go biz ne su. Usu wa nie szko dli -

wych czi pów z no wo za ku pio nych sprz! tów AGD.

– Ja bym na wet w co( ta kie go pa r! z$o tych za in we sto wa$ – ode zwa -

$a si! w na szej kla sie (red niej przed si! bior czo(). 
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Pro jekt Barbary Ptak. Jeden z ko stiu mów królo wej Bar ba ry Ra dzi wi! !ów ny (Anna Dymna) 
do fil mu Epi ta fium dla Bar ba ry Ra dzi wi! !ów ny w re "y se rii Ja nu sza Ma jew skie go (1980)




