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Wrze sie" by# naj wa$ niej szym mie si% cem w ka len da rzu ob cho dów 150-le cia Ka to wic. Nic dziw ne go – to w#a &nie 11 wrze &nia 1865 ro ku
Ka to wi ce uzy ska #y pra wa miej skie. By #o hucz nie i bar dzo mu zycz nie – od za gra nicz nych gwiazd po le gen dy mu zy ki ze 'l% ska i or kie stry
gór ni cze. Na wszyst kich wy da rze niach ba wi #o si( po nad 70 ty si( cy osób. (O tych wszyst kich wy da rze niach pi sze my na s. 26 i 67).

Ze spó" re dak cyj ny

mie si#cz ni ka

„$l%sk”

dzi# ku je wszyst kim

Czy tel ni kom,

Au to rom, Przy ja cio "om

i Sym pa ty kom pi sma

za wspól ne 20 lat!

mamy20
lat!

Wiel kim &wi( tem dla Aka de mii Mu zycz nej im. Ka ro la Szy ma -
now skie go w Ka to wi cach by #a uro czy sto&) nada nia Mar cie
Ar ge rich, pia ni st ce &wia to wej s#a wy, ty tu #u dok to ra Ho no ris
Cau sa tej uczel ni, któ ra od by #a si( 23 pa* dzier ni ka br. w sa li
„Sym fo nia” tej uczel ni. Lau da cj( na cze&) Dok to rant ki wy g#o -
si# prof. dr hab. An drzej Ja si" ski – pu bli ku je my j% na s. 18. 

Na zdj! ciu: Dok to rant ka Mar tha Ar ge rich otrzy mu je z r"k
prof. dr. hab. To ma sza Micz ki. rek to ra Aka de mii Mu zycz nej
w Ka to wi cach, akt nada nia ty tu #u.

Dzi( ki Wam pi smo ist nie je, uka zu je si( co mie si%c, zmie nia,
a my ma my na dzie j( re da go wa) je przez ko lej ne la ta.
Dzi( ku j% Wam (na zdj! ciu od le wej): Bog dan Wi de ra, kie ru j% cy
dzia #em spo #ecz no -hi sto rycz nym; Wie s#a wa Ko no pel ska – re dak -
tor na czel na; Ma ria Sztu ka – se kre tarz re dak cji i sze fo wa dzia #u
kul tu ry; Ma ria Ko ru sie wicz – spe cja list ka od po ezji i pro zy,
kieruj%ca tym dzia#em; Ka ta rzy na Be re ta – od po wie dzial na za dzia#
kry ty ki li te rac kiej, stron( internetow% sla skgtl.pl i obec no&) „'l% -
ska” na Fa ce bo ok’u oraz gra fik Woj tek +u ka.
Wy da nie li sto pa do we – nu mer 240 – za my ka Rok Ju bi le uszo wy
„'l% ska”. Zdj( cie wy ko na#, wspó# pra cu j% cy z na mi od pierw sze go
nu me ru – Zbi gniew Sa wicz.
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„!l&sk. Miesi'cznik spo%eczno-kulturalny”

jest dost'pne w wersji elektronicznej
w !L"SKIEJ BIBLIOTECE CYFROWEJ

5. Wie s!a wa Ko no pel ska MA MY 20 LAT!
6. Roz mo wa z Ta de uszem Ki jon k" NAJ WA* NIEJ SZA JEST DLA MNIE PO EZJA

11. Ma rian Ki siel RÓ *E WICZ. SZKIC DO PO ETY WSPÓ$ CZE SNE GO
18. MAR THA AR GE RICH DOK TO REM HO NO RIS CAU SA AKA DE MII MU ZYCZ NEJ

IM. K. SZY MA NOW SKIE GO W KA TO WI CACH.
LAU DA CJA PROF. AD N RZE JA JA SI+ SKIE GO.

21. Kry sty na He ska -Kwa #nie wicz KA TO WI CE NIE TCHÓ RZY $Y PRZED BAN DY TA MI 
26. TA KI WRZE SIE+ RAZ NA 150 LAT
28. Wie s!a wa Ko no pel ska KA TO WIC KA ASP – NO WE OTWAR CIE 
32. Ma rek S. Szcze pa$ ski WO JE WÓDZ TWO )L, SKIE W TRANS FOR MA CYJ NYM
-WIER-WIECZU (1990-2015)

33. Mar cin Ga cek „B. KAR TY” POL SKIEJ PO LI TY KI 
42. Da riusz Rott CHOROGRAF WSPÓ$CZESNY
44. Ma ria Sztu ka ORIENTALISTYKA KONTRA PRAWO
54. Marek Lyszczyna SILESIA TENEBROSA. Rozmowa z Piotrem Mossem
56. Hen ryk S. Szcze pa$ ski KA TO WI CE ZA GÓR NI KA (cz. II)
58. Agniesz ka Czaj kow ska FI LO ZOF NA PRO WIN CJI 
60. XXV LAT RE STY TU CJI SA MO RZ, DU TE RY TO RIAL NE GO 

Krzysz tof Ko si$ ski SALONY W$ADZY I ELEGANCJI
84. KO LEK CJA JU BI LE USZO WA „)L, SKA”: STA NI S$AW KLU SKA 

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

Ma rek S. Szcze pa$ ski PO CZ, TEK )WIA TO WE GO DZIO BA NIA 
52. MI. DZY NU TA MI 

Mag da le na Dzia dek LIDIA KOZUBEK (1927-2015)
58. PO RAD NIA J. ZY KO WA

Ka ta rzy na Wy rwas MILENIALSI
59. )L,SZ CZY ZNA POL SZ CZY ZNA

Jan Mio dek W LINII OJCA – )L,ZAK!
84. Z ZA PI SKÓW EME RY TA 

Ja ro s!aw Sta rzyk WYCI,G Z RÓ*Y STULISTNEJ

PLA STY KA 
48. Wie s!a wa Ko no pel ska POMI.DZY CZY TRZECIA DROGA
49. ADAM RO MA NIUK. PO MI. DZY. Ron do Sztu ki Ka to wi ce
50. ZOFIA GRZEGANEK-SZCZEPANIEC. Malarstwo
51. Witold Koci$ski SPOKÓJ PO*,DANY
74. Hen ryk Bzdok MI. DZY AN DY WAR HO LEM A BIESZ CZADZ KI MI CER KIEW KA MI

TEATR
46. Bog dan Wi de ra MIA$O BY- LEPIEJ...
64. Joanna Waro$ska JUBILEUSZE Z RÓ*EWICZEM
65. Wi told Ko ci$ ski OPOWIEM WAM GOGOLA PO SWOJEMU

KSI"( KI
69. Katarzyna Niesporek DO)WIADCZAJ,C PEWNO)CI
70. Aleksandra Pethe O MISTERIUM PARADOKSU W POEZJI KAP$A+SKIEJ
71. Czes!aw Ludwiczek ULEG%O&'W KONTEK)CIE ISLAMU
72. Ryszard Jasnorzewski ULICA SAMOBÓJCY
73. Katarzyna Krzan BIA$ORU) DLA POCZ,TKUJ,CYCH

Bogdan Widera TRAMWAJ Z OBRAZU BRAQUE’A

PO EZJA I PRO ZA
2. WIERSZ NA OTWAR CIE

ERNST SCHENKE
AU TO GRAF TA DE USZA RÓ *E WI CZA 

14. Fe liks Netz PAN KA PI TAN (Frag ment nie dru ko wa nej po wie #ci)
22. Kry stian Ga !usz ka AJN FAR TY ID, DO NIE BA
30. Ja nusz Wój cik WIER SZE 
36. Wi told Tu rant NIE MA MO RZA W BAG DA DZIE (cz. I)
40. Bar ba ra Grusz ka-Zych WIER SZE

EKO LO GIA
62. Jo lan ta Karma$ska )L,SKI SKARB WODNY

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

Bogus!awa Wn(k-Zych NOWE KIERUNKI ROZWOJU
67. ZNA KI I TWA RZE MIA STA KA TO WI CE

HENRYK MIKO$AJ GÓRECKI W FOTOGRAFII ZBIGNIEWA SAWICZA
68. OPOL SKIE. XXVI NAJAZD POETÓW NA ZAMEK PIASTÓW )L,SKICH W BRZEGU
76. NO TAT NI KI KUL TU RAL NE
83. )L, SKI MIE SI,C

Na ok"ad ce: Woj tek $u ka, Oko Opatrz no #ci, gra fi ka, 2015 
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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
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Utwór uro dzo ne go w Niem czy Ern sta Schen ke go (1896-1982), po ety pi sz! ce go w dia lek cie "l! skim j# zy ka nie -

miec kie go. Schen ke by$ jed nym z nie wie lu au to rów w XX wie ku two rz! cych w dia lek cie Schle sisch. W tym

j# zy ku pi sa li m.in. An dre as Gry phius i Ger hart Haupt mann. Wiersz Eim Au szugstübla po cho dzi z to mu

Drin ne und Drans sa, wy da ne go w %wid ni cy (Schwe id niss) w 1923 ro ku. 

ERNST SCHENKE
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Ty tu! wier sza zo sta! prze t!u ma czo ny przez Ta de usza Ró "e wi cza ja ko Wy cug, za# sam wiersz, prze pi sa ny
przez po et$ w!a sno r$cz nie, prze s!a ny zo sta! na ju bi le usz dwu set ne go nu me ru „%l& ska” z ser decz ny mi "y cze -
nia mi „do "y wot nie go za bez pie cze nia”. [z ar chi wum Ma ria na Ki sie la]

Szkic Ma riana Ki siela o po ezji Ta de usza Ró !e wi cza pu bli ku je my na str. 11-13.

AUTOGRAF TADEUSZA RÓ!EWICZA
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W
y da niem li sto pa do wym nr 240/2015 za my ka my Rok Ju -
bi le uszo wy „!l" ska”, a co za tym idzie – wie# czy my

nim 20. le cie ist nie nia pi sma. Mi nio ny rok by$ swe go ro dza -
ju re dak cyj nym %wi& tem, któ rym chcie li %my po dzie li' si& z czy -
tel ni ka mi, przy ja ció$ mi i sym pa ty ka mi. Na szy mi pre zen ta mi
dla nich by $y dwa, pu bli ko wa ne co mie si"c, cy kle spe cjal nie
przy go to wa ne na t& oka zj&. W „Roz mo wach na 20. le cie” go -
%ci li %my wy bit ne oso bi sto %ci, dla któ rych !l"sk jest wa( nym
miej scem na zie mi. Roz po cz& li %my spo tka niem z abp. se nio -
rem Da mia nem Zi mo niem, a na st&p nie na szy mi roz mów ca -
mi by li: Wie s$aw My %liw ski, prof. Ju lian Gem bal ski, prof. Jan
Mio dek, prof. Do ro ta Si mo ni des, prof. Ma rek Szcze pa# ski, Ta -
de usz Se ra fin, prof. Krzysz tof K$o si# ski, Hen ryk Wa niek, prof.
Ste fan Ni cie ja i Krzysz tof Czy (ew ski. Rok za my ka my roz mo -
w" nie tyl ko o „!l" sku” i po ezji – z Ta de uszem Ki jon k". 

W dru gim cy klu, któ ry na zwa li %my: Ko lek cja Ju bi le uszo -
wa „!l" ska”, pre zen to wa li %my pra ce wy bit nych ar ty stów ma -
la rzy i gra fi ków. Po ja wi $y si& w nim dzie $a: Jo an ny Piech, An -
to nie go Cy ga na, Ro ma na Ma ciusz kie wi cza, We ro ni ki Siup ki,
Ma$ go rza ty La za rek, Ja na Szma tlo cha, Fer dy nan da Szy pu -
$y, Ro ma na Ka la ru sa, Re na ty Bon czar, Le cha Ko $o dziej czy -
ka, Grze go rza Ha# der ka i Bar ba ry Ptak (pro jekt gra ficz ny
ko stiu mu). Za my ka go gra fi ka Sta ni s$a wa Klu ski. 

Nie chce my jed nak re zy gno wa' z pre zen ta cji, po nie wa( li -
sta na zwisk wspa nia $ych ar ty stów jest jesz cze d$u ga. Tak wi&c
za rów no w gru dnio wym wy da niu, jak i w ko lej nych mie si" -
cach, wpraw dzie w no wym ju( cy klu, ale na dal b& dzie my kon -
ty nu owa' wzbo ga ca nie ko lek cji. 

Nu mer, któ ry od da je my do r"k na szym Czy tel ni kom jest rów -
nie( w pe wien spo sób szcze gól ny, bo wiem po pro si li %my wszyst -
kich do tych cza so wych re dak to rów na czel nych pi sma o obec -
no%' na „ju bi le uszo wych” $a mach. Wspo mnia $am ju(
o roz mo wie z Ta de uszem Ki jon k" – po my s$o daw c", wspó$ -
za $o (y cie lem „!l" ska”, któ r" prze pro wa dzi $a Ka ta rzy na
Be re ta, za miesz cza my rów nie( frag ment nie pu bli ko wa nej pro -
zy zmar $e go w kwiet niu te go ro ku Fe lik sa Net za – za st&p cy
re dak to ra na czel ne go w la tach 1995–2013, za ty tu $o wa ny „Pan
ka pi tan”, frag ment pro zy Kry stia na Ga $usz ki „Ajn far ty id"
do nie ba”, pierw sz" cz&%' ese ju „Nie ma mo rza w Bag da -
dzie” Wi tol da Tu ran ta a tak (e fo to re por ta( z wy praw
po %wie cie au tor stwa prof. Da riu sza Rot ta. 

W ci" gu ostat nich mie si& cy, od k"d w czerw cu po wie rzo ne
zo sta $y mi przez Za rz"d Gór no %l" skie go To wa rzy stwa Li te -
rac kie go w Ka to wi cach obo wi"z ki re dak to ra na czel ne go, sta -
ra li %my si& zmie nia' „!l"sk”: za rów no kie ru nek, w ja kim pi -
smo ma si& roz wi ja', jak rów nie( je go sza t& gra ficz n". 20 lat
ist nie nia na ryn ku wy daw ni czym zo bo wi" zu je! Chce my, by
ka( dy ko lej ny nu mer by$ atrak cyj niej szy, by przy ci" ga$ co raz
to szer sze gro no czy tel ni ków.

20 lat! Nikt z nas, pod czas pierw sze go ko le gium re dak cyj -
ne go, nie przy pusz cza$, (e za … 240 mie si& cy b& dzie my %wi& -
to wa' ju bi le usz 20. le cia! To Ta de usz Ki jon ka – cz$o wiek nie -
z$om ny, upar ty w d" (e niu do ce lu, cie sz" cy si& au to ry te tem
w ró( nych gre miach, la tem 1995 ro ku zdo $a$ prze ko na'
do swo je go, jak (e od wa( ne go pro jek tu: Fe lik sa Net za, Ja na
F. Le wan dow skie go, Krzysz to fa Kar wa ta, Ma ria na Ki sie la,
Wojt ka )u k& i mnie. Za le d wie trzy mie si" ce pó* niej, w li sto -
pa dzie uka za$ si& pierw szy nu mer „!l" ska”. 

Nie by$ to czas $a twy, ale – pa trz"c z dzi siej szej per spek -
ty wy – nie po rów na nie lep szy od obec nej sy tu acji. Jed nak w ju -
bi le uszo wym s$o wie nie czas, by mó wi' o pro ble mach i k$o -
po tach, z któ ry mi bo ry ka my si& z mie si" ca na mie si"c.

Nie zwy kle cen ne dla nas jest wspar cie i wie le ser decz nych
s$ów otu chy, któ re otrzy mu je my od na szych czy tel ni ków, au -
to rów i wszyst kich osób za in te re so wa nych tym, co si& na !l" -

sku, zw$asz cza w sfe rze kul tu ry, dzie je. Wa( ne dla nas jest jed -
no: od 20 lat je ste %my je dy nym ta kim pi smem w re gio nie! 

W ubie g$ym ro ku, w li sto pa dzie, kie dy roz po czy na li %my Rok
Ju bi le uszo wy przy po mnia $am au to rów, któ rzy go %ci li na na -
szych $a mach na prze strze ni mi nio nych 20 lat, kto wy g$a sza$
ko men ta rze, a kto by$ au to rem fe lie to nów, któ rzy fo to gra fo -
wie i gra fi cy z na mi wspó$ pra co wa li. Po wsta $a prze bo ga ta
ple ja da na zwisk! Na jej cze le, a( po naj now sze wy da nie, nie -
po dziel nie kró lu je Ta de usz Ró (e wicz – i to on otwie ra swo -
im au to gra fem, jak 20 lat te mu swo im wier szem, ten ju bi le -
uszo wy nu mer. Za tem szcze gól ne po dzi& ko wa nia kie ru j&
do prof. Ma ria na Ki sie la, wie lo let nie go sze fa dzia $u kry ty ki
li te rac kiej i ese ju, któ ry ten wspa nia $y li te rac ki, (ar to bli wy
bi be lot nam udo st&p ni$. 

Po zo sta j"c w to nie od %wi&t nym, chc& po dzi& ko wa' wszyst -
kim mo im po przed ni kom – re dak to rom na czel nym, a szcze -
gól nie Ta de uszo wi Ki jon ce, któ ry wy my %li$ pi smo, trwa$ z nim
przez 17 lat, a i te raz, z tro sk" do gl" da po zo sta wio ne go go -
spo dar stwa. Bar dzo Ci, Ta de usz, dzi& ku j&! I s" to tak (e po -
dzi& ko wa nia od ca $e go obec ne go ze spo $u re dak cyj ne go!

Nie by $o by co mie si"c „!l" ska”, gdy by nie nie licz na gru -
pa re dak to rów – lu dzi nie li cz" cych pry wat ne go cza su i nie
szcz& dz" cych ener gii, po pro stu od da nych te mu pi smu.
Zmie nia li si& sze fo wie po szcze gól nych dzia $ów, ale od kil ku -
na stu lat z re dak cj" zwi" za ni s" Ma ria Sztu ka, Bog dan Wi -
de ra i Woj tek )u ka. Do te go ze spo $u kil ka lat te mu za pro si -
li %my Ka ta rzy n& Be re t&, a przed pa ro ma mie si" ca mi do $" czy $a
do nas Ma ria Ko ru sie wicz. Bar dzo im dzi& ku j& za wszyst ko,
co czy ni" dla „!l" ska”. 

Dzi& ku j& cu dow nym, b& d" cym z na mi „od za wsze” fe lie -
to ni stom – pro fe so rom: Ja no wi Miod ko wi, Mar ko wi S.
Szcze pa# skie mu, Mag da le nie Dzia dek – bez Wa szych tek stów
„!l"sk” nie by$ by ta ki sam! Ogrom nie je so bie ce ni my, czy -
tel ni cy tak (e! 

S$o wa po dzi& ko wa# kie ru j& do wszyst kich na szych au to rów
i wspó$ pra cow ni ków, do in sty tu cji kul tu ry, uczel ni ar ty stycz -
nych i uni wer sy te tów, do zwi"z ków twór czych i or ga ni za cji
po za rz" do wych. S$o wa wdzi&cz no %ci kie ru j& tak (e pod ad re -
sem na szych nie stru dzo nych kro ni ka rzy: Jo an ny Kotkowskiej,
Ja na Pi che ty, Jac ka Si ko ry, Ja nu sza Wój ci ka, któ rzy co mie -
si"c %le dz", re la cjo nu j" i upa mi&t nia j" wy da rze nia kul tu ral -
ne w re gio nie.

Dzi& ku j& tak (e in sty tu cjom i sa mo rz" dom, któ re wspie ra -
j" pi smo fi nan so wo. 

W%ród ad re sa tów po dzi& ko wa# nie mo (e za brak n"' wspó$ -
pra cu j" ce go z na mi od 20 lat Stu dia Ty po gra fii Pro fe sjo nal -
nej ,,Kor Graf” czyli Mi ro s$awa Kor bela i je go pra cow ni ków,
dzi& ku je my im za aniel sk" cier pli wo%' i wy ro zu mia $o%'. 

Dzi& ku j& rów nie( wszyst kim pa niom ko rek tor kom, zw$asz -
cza Ire nie Fal kin -Si bi dze za tro pie nie wszel kich po ty czek j& -
zy ko wych.

By „!l"sk” móg$ po ja wia' si& co mie si"c na ryn ku, wie le
pra cy or ga ni za cyj nej w ten pro ces mu si w$o (y' Wy daw ca, czy li
Gór no %l" skie To wa rzy stwo Li te rac ki i Wspó$ wy daw ca – Bi -
blio te ka !l" ska. Za tem po dzi& ko wa nia kie ru j& do pa na dr. Ta -
de usza Sier ne go – pre ze sa GTL i pa na pro fe so ra Ja na Ma -
lic kie go – dy rek to ra Bi blio te ki !l" skiej. 

Dro dzy Czy tel ni cy!
Ku puj cie, czy taj cie i pro pa guj cie „!l"sk” 

przez ko lej ne la ta!
Je ste %cie naj wa( niej szym ogni wem te go przed si& wzi& cia.

WIE S!A WA KO NO PEL SKA

re dak tor na czel na

Ma my 20 lat!
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. lecieRozmowy na

Z TADEUSZEM KIJONK! rozmawia KATARZYNA BERETA

Najwa"niejsza 

jest dla mnie

poezja

– W 1998 r. w ra por cie o sta nie kul !
tu ry na Gór nym "l# sku pi sa$ Pan, %e ge !
ne tycz nym pi&t nem kul tu ry w tym
re gio nie jest dra mat jej nie spe$ nie nia,
któ ry trwa od wie lu de kad. Kie dy wy !
da wa$ si& on g$&b szy – wów czas czy
dzi'? 

– To jest zda nie roz po czy na j! ce mój

dru gi ju" ra port, gdy" pierw szy po wsta#
w 1981 r. na po trze by Sej mi ku Kul tu -

ry $l! skiej, do któ re go nie ste ty nie do -

sz#o z po wo du og#o sze nia sta nu wo jen -

ne go. Uwa "am, "e za ka" dym ra zem ów

dra mat nie spe# nie nia mia# in ne pod #o -

"e i by# in ne go ro dza ju. 

Ten z okre su PRL wy ni ka# z ogra ni -

czo nej wol no %ci i su we ren no %ci %ro do -

wisk twór czych i ar ty sty, na to miast

nie by #o wów czas w kul tu rze tak wiel -

kie go nie do stat ku jak te raz. Wbrew

po zo rom do sz#o te" obec nie do zdo mi -

no wa nia po li ty ki kul tu ral nej przez

wszech w#ad n! ad mi ni stra cj&, za% po -

twier dze niem te go by# II Kon gres Kul -

tu ry Wo je wódz twa $l! skie go w 2010 r.

Tu nie li czy si& ar ty sta, nie li cz! si& %ro -

do wi ska twór cze, nie ma j! zna cze nia

do ko na nia trwa #e, czy li dzie #a!

Przed 1989 r. by #y ja kie% po zo ry, "e w#a -

dza przy wi! zu je wa g& do po zy cji ar ty -

sty, do or ga ni za cji spo tka' z twór ca mi.

Przy po mn& na przy k#ad ta ki fakt, "e
przez d#u gi czas na po cz!t ku stycz nia

Edward Gie rek spo ty ka# si& w Ka to wi -

cach po ko lei ze %ro do wi ska mi twór czy -

mi. By #a to z jed nej stro ny ofi cjal na pró -

ba pod kre %le nia ich ran gi, z dru giej

za ch& ta do wi&k szej ak tyw no %ci twór -

czej i spo #ecz nej. Wie le rze czy by #o
wów czas oczy wi %cie nie mo" li wych ze

wzgl& du na za mkni& te gra ni ce oraz

przy na le" no%( kra ju do so wiec kie go

obo zu, ale ist nia# sza cu nek dla ar ty sty

i dzie #a. Ki lar, Gó rec ki, Du da -Gracz,

Kutz, Sza lo nek wte dy w#a %nie do szli

do swo ich wiel kich na zwisk. 

Naj wi&k szy dra mat nie spe# nie nia

ocze ki wa' i na dziei wi! za# si& z prze -

#o mem pa) dzier ni ko wym. Kie dy Ka to -

wi ce po wra ca j! w 1956 r. do swo jej hi -

sto rycz nej na zwy, ju" ja ko mia sto

otwar te. Wte dy to nie ba wem po ja wia si&
du "y ty go dnik „Prze mia ny”, któ ry ma

na k#ad 55 tys. eg zem pla rzy. Na je go #a -

mach pre zen to wa na jest tak "e awan gar -

do wa twór czo%( Za cho du. Wkrót ce

jed nak wpro wa dzo ne zo sta j! po now nie

ogra ni cze nia wol no %ci i pi smo pa da

po nie spe# na ro ku dzia #al no %ci. Ale sa -

mo je go po ja wie nie si& na ryn ku by #o
prze ja wem wy zwo le nia ogrom nych

aspi ra cji oraz pró b! na wi! za nia do te -

go, co dzia #o si& w %wie cie. Oczy wi %cie

na mia r& ów cze snych mo" li wo %ci, bo

prze cie" nikt z nas nie je) dzi# wów czas

za za chod ni! gra ni c&, po za Ki la rem, któ -

ry prze by wa# na sty pen dium w Pa ry "u.

W tam tym cza sie wy ra) nie jed nak od -

czu wa si& na wi! za nie do za chod niej kul -

tu ry, zw#asz cza w mu zy ce i ma lar -
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stwie, bo w li te ra tu rze rzecz mia !a si"
od mien nie. Dra mat nie spe! nie nia po le -

ga! za tem na tym, #e na fa li prze !o mu

pa$ dzier ni ko we go po ja wi !o si" wie le

no wych pro po zy cji, któ re jed nak nie

mo g!y si" roz wi n%&. 
O tym pi sa !em za rów no w ra por cie

z 1981 r., jak i w tym, któ ry po wsta!
na po trze by Kon gre su Kul tu ry w 1998 r.

Do zor ga ni zo wa nia wspo mnia ne go kon -

gre su do pro wa dzi !y 'ro do wi ska twór cze,

gdy# nie do sz!o do pla no wa ne go na

19 grud nia 1981 r. Sej mi ku Kul tu ry (l% -
skiej. Wy pra co wa ny przez Ko mi tet Po -

ro zu mie waw czy Sto wa rzy sze) Twór -

czych i Na uko wych w Ka to wi cach

pro gram kul tu ral ny zo sta! gdzie' po grze -

ba ny, po ja wi !a si" wi"c po trze ba po now -

ne go si" gni" cia do nie go, aby pod mio -

to wo'& ar ty sty mo g!a zna le$& swo je

po twier dze nie w ak tyw nym zbu do wa -

niu no we go pro gra mu od po wia da j% ce -

go po trze bom (l% ska. I te mu s!u #y! kon -

gres w 1998 r. Na to miast ten z 2010 r.

by! ju# ty po wo biu ro kra tycz ny, zor ga -

ni zo wa ny z punk tu wi dze nia in sty tu cji

ad mi ni stra cji, któ ra zdo mi no wa !a pro -

gram, i w!a 'ci wie nic po nim nie po zo -

sta !o. Pa no wa !o na nim ogrom ne sa mo -

za do wo le nie z te go, co uda !o si" zro bi&,
a na mar gi ne sie zna la z!y si" kwe stie klu -

czo we dla po zy cji kul tu ry i sztu ki oraz

do ko na) twór czych.

W ów dra mat nie spe! nie nia wpi su je

si" tak #e za sie dzia !o'& osób w ad mi ni -

stra cji na kie row ni czych sta no wi skach.

De cy zje s% tak po dej mo wa ne, by te po -

zy cje za cho wa& i utrzy ma&. Na to miast

twór ca i ar ty sta ja ko wspó! au to rzy pro -

gra mu kul tu ral ne go s% w tym uk!a dzie

w za sa dzie nie po trzeb ni. Ich g!os w ogó -

le nie ma zna cze nia. Li czy si" bez kon -

flik to wa uk!ad no'& i to wa rzy ska za po -

bie gli wo'&. 
– W ra por cie z 1998 r. pi sa! Pan, "e

po woj nie Ka to wi ce zo sta !y zdo mi no #
wa ne przez spo t$ go wa n% men tal no&'
tech no kra tycz n%. To przy nio s!o smut #
ne skut ki w po sta ci bia !ej pla my na ma #
pie kul tu ral ne go roz wo ju re gio nu,

zw!asz cza w okre sie so cre ali zmu. Roz #
wi ja !a si$ je dy nie ja ko ase man tycz na

mu zy ka, czy ni%c ze (l% ska za g!$ bie

ta len tów mu zycz nych. A dzi siej sze

Ka to wi ce? Na dal do mi nu je tech no kra #
tyzm, po li ty ka i ide olo gia, czy te" mo #
"e za czy na my do ce nia' kul tu r$?

– Jest pa r" zja wisk, któ re s% bar dzo

ko rzyst ne, zw!asz cza uru cho mie nie cy -

klu in we sty cyj ne go. W Ka to wi cach

bo wiem nic si" do t%d nie bu do wa !o. To

si" zmie ni !o w ostat nich la tach dzi" ki

'rod kom unij nym. Zmar no wa no jed nak

wie le pro gra mów, któ re by !y nie gdy'
wy pra co wa ne. Ma !o kto pa mi" ta, #e ju#
w 1949 r. mia! zo sta& wznie sio ny bu dy -

nek Wiel kie go Ba le tu, usa do wio ny

tam, gdzie po wsta! gmach zwi%z ków za -

wo do wych. Po tem Te atr Wiel ki mia!
sta n%& w miej scu, gdzie obec nie stoi

Spodek. To by! wspa nia !y obiekt. Nikt

na dal nie wie, dla cze go do sz!o do ze -

pchni" cia tej in we sty cji w nie byt. 

Przez ca !e la ta nic si" u nas nie bu do -

wa !o. Te raz na st% pi !o zde cy do wa ne

przy spie sze nie i ma my to, co ma my, m.

in. wspa nia !y gmach NO SPR i no we

Mu zeum (l% skie. Do strze ga j%c te osi% -
gni" cia, mu si my jed nak pa mi" ta& o tym,

#e obec nie in we stu je si" w no we obiek -

ty w ca !ej Pol sce – na przy k!ad we Wro -

c!a wiu po wsta !o Na ro do we Cen trum

Kul tu ry, w Szcze ci nie im po nu j% ca fil har -

mo nia, w Bia !ym sto ku Ope ra Pod la ska,

w Kra ko wie gmach ope ry. Mu si my za -

tem po strze ga& sie bie w kon tek 'cie te -

go, co dzie je si" w in nych re gio nach Pol -

ski. Wsz" dzie pró bu je si" od ro bi& la ta

za pó$ nie). Rów no cze 'nie trze ba pa mi" -
ta&, #e Ka to wi ce s% od lat po zba wio ne

pre sti #o we go wy daw nic twa, cho& sy tu -

acj" ra tu je Wy daw nic two Na uko we

„(l%sk”, wy da j% ce co raz wi" cej li te ra -

tu ry, cho& jest to oso bi sta za s!u ga przede

wszyst kim pre ze sa Ta de usza Sier ne go.

Jest to rów nie# mia sto bez ga ze ty co -

dzien nej, gdy# „Dzien nik Za chod ni” wy -

je cha! st%d do So snow ca.

Ge ne ral nie jed nak za czy na my do ce -

nia& zna cze nie kul tu ry, ale stra ci li 'my

ile' ge ne ra cji, któ re do niej nie do sz!y.

Dzia !a tu taj oczy wi 'cie i szla chet ny

sno bizm, ale po trze ba lat, by uro dzi !a
sie i wzro s!a pu blicz no'& kul tu ral -

na – czy ta j% ca, by wa j% ca. Je ste 'my

wi"c w trak cie re ali za cji pro ce su od zy -

ski wa nia wp!y wów. Ale po wiem te#
tak: gdy si" bar dzo cie szy my z suk ce -

sów, to pa mi" taj my o ro ku 1945, gdy

tu# po woj nie nie mal z dnia na dzie)
do sz!o do im po nu j% ce go roz wo ju #y cia

kul tu ral ne go i to od pod staw. W lu tym

po ja wi! si" w Ka to wi cach Wi told Ro -

wic ki z gru p% mu zy ków i po wsta !a or -

kie stra ra dio wa, jesz cze nie Wiel ka Or -

kie stra Sym fo nicz na Pol skie go Ra dia,

gdy# ta ufor mo wa !a si" pa r" lat pó$ niej,

gdy Fi tel berg przy by! do Ka to wic.

W tym cza sie w opar ciu o lo kal nych

mu zy ków Zbi gniew Dy mek po wo !a!
ze spó!, któ ry prze kszta! ci! si" na st"p -

nie w Fil har mo ni" (l% sk%. Bo daj

w kwiet niu Te atr (l% ski da! swo j%
pierw sz% po wo jen n% pre mie r", wy sta -

wia j%c Ze mst!. Gdy w sierp niu zje cha!
Te atr Pol ski ze Lwo wa, Ka to wi ce dys -

po no wa !y bo daj naj wi"k szym ze spo !em

ak tor skim w kra ju. No i fakt wy j%t ko -

wy: 14 czerw ca mia !a miej sce pierw -

sza w po wo jen nej Pol sce pre mie ra

Hal ki przy sz!ej Ope ry (l% skiej, jesz cze

wów czas na sce nie ka to wic kiej. Mo -

men tal nie po ja wi !y si" wy daw nic twa.

W pew nym okre sie po wo jen nym by !o
ich tu taj 28. W lip cu Szew czyk uru cho -

mi! cza so pi smo kul tu ral ne „Od ra”.

Trwa !a wal ka o uni wer sy tet, zro dzi !a si"
Po li tech ni ka (l% ska. W kwiet niu do eg -

za mi nów do kon ser wa to rium sta n" -
!o 800 kan dy da tów. Pro sz" zo ba czy&,
co si" tu taj dzia !o! Dwa mie si% ce

po woj nie! Ja kie by !y am bi cje i aspi ra -

cje! A prze cie# Ka to wi ce stra ci !y swo -

j% pol sk% pu blicz no'& w wy ni ku ro -

ku 1939, ro dzi ma in te li gen cja zo sta !a
wy mor do wa na! Przy je cha li jed nak

na (l%sk lu dzie ze Lwo wa oraz z in nych

utra co nych miast, w tym ze znisz czo -

nej War sza wy, i to oni za cz" li two rzy&
kli mat #y cia ar ty stycz ne go. Po wsta je

mia sto ka wiar), w któ rych spo ty ka si"
przy jezd na i lo kal na cy ga ne ria. Ka to -

wi ce mia !y wów czas swój kli mat, któ -

ry si" sko) czy! wraz z na sta niem okre -

su sta li ni zmu. Wte dy pa d!a „Od ra”

i In sty tut (l% ski. Ale za raz po woj nie by!
tu taj ogrom ny po ten cja!. 

Gdy by tam ten pierw szy roz mach pe -

!en pla nów zo sta! pod trzy ma ny, Ka to -

wi ce mo g!y sta& si" in nym mia -

stem – jed nym z cen trów kul tu ral nych

Pol ski. A tak zo sta !y ze pchni" te do funk -

cji szcze gól nie pod po rz%d ko wa nej w!a -

dzy i za da niom pro duk cyj nym.

– Oczy wi &cie bu du je my na tym ka #
pi ta le prze sz!o &ci – przede wszyst kim

na mu zy ce i pla sty ce, któ re przez ca #
!y okres po wo jen ny sta !y na wy so kim

po zio mie, sku tecz nie opie ra j%c si$
ide olo gicz nym wp!y wom, by wspo #
mnie' tyl ko gru p$ St #53. Dzi siej szy

(l%sk kon ty nu uje te do bre tra dy cje,

ale po za tym co no we go? 

– W twór czo 'ci wci%# nie tak wie le.

Je 'li cho dzi o do ko na nia naj wy# szej

ran gi, to, co osi% gn" li Ki lar i Gó rec ki,

to do ko na nia szczy to we w mu zy ce. Ale

gdzie na st"p cy, je 'li pa mi" ta& o do rob -

ku Eu ge niu sza Kna pi ka? Mo# na po wie -

dzie&, #e Lech Ma jew ski, twór ca ran -

gi mi" dzy na ro do wej, prze j%! po zy cj",
któ r% zaj mo wa! nie gdy' Kutz. S% te#
'ro do wi ska, któ re ma j% nie ma !y po ten -

cja! roz wo jo wy, ale czy od po wied nie

wa run ki roz wo jo we – a nic si" z sie bie

nie bie rze. Ten stan od po wia da sta gna -

cji w po li ty ce kul tu ral nej re gio nu, któ -

ra spro wa dza si" do ad mi ni stro wa nia

bez wi"k szych aspi ra cji i wi zji roz wo -

jo wych.

Naj trud niej jest li te ra tu rze. Jest oczy -

wi 'cie du #o m!o dych, w wi"k szo 'ci po -

etów. Oczy wi 'cie po ja wi! si" Twar -

doch, pi sarz z miej sca uzna ny, któ ry

Dramat niespe!nienia polega! zatem na tym, "e na fali prze!omu

pa)dziernikowego pojawi!o si$ wiele nowych propozycji, które jednak

nie mog!y si$ rozwin%'.



wzi!" si# „sam z sie bie”. To s! jed nak
zja wi ska in dy wi du al ne. Nie ma na to -
miast au ten tycz ne go $y cia li te rac kie go
z dys ku sja mi, z tym wszyst kim, co
two rzy %ro do wi sko twór cze, bo ja ki mi
in sty tu cja mi dys po nu je li te ra tu ra i ko -
go jej roz wój tu taj na praw d# ob cho dzi?
A prze cie$ s! ju$ wp"y wo wi kry ty cy,
gdy$ uni wer sy tet wy two rzy" ca "! gru p#
lu dzi pi sz! cych o li te ra tu rze. Nie ma jed -
nak dys ku sji pod sta wo wych dla li te ra -
tu ry, bo nie ma pre sti $o wych wy da rze&
czy ogól no pol skich im prez li te rac kich.
Nie uda "o si# do t!d usta no wi' cho cia$ -
by na gro dy li te rac kiej mia sta Ka to wic,
ja k! ma Gdy nia, $e ju$ nie wspo mn#
o Wro c"a wiu. Li te ra tu ra nie mo $e li czy'
na sty pen dia twór cze od po wied niej wy -
so ko %ci, nie do sz"o do na pi sa nia za in spi -
ro wa nej cho cia$ by kon kur sem wspó" -
cze snej wiel kiej po wie %ci o (l! sku,
a s! ca "e dzie si# cio le cia do roz li cze nia
ze wzgl# du na po li tycz ne, hi sto rycz ne
i spo "ecz ne pro ble my. To wszyst ko wy -
ni ka z trwa "ej apa tii i bra ku %ro do wi sko -
wej ener gii, bo i ko go ten stan ob cho dzi
z od po wie dzial nych w"adz. Ja sam pró -

bo wa "em do pro wa dzi' do uru cho mie nia
li te rac kich ini cja tyw wi#k sze go for ma -
tu, bez skut ku, ty le $e sta "em si# uci!$ -
li wym na tr# tem, któ ry wci!$ cze go%
chce. Bra ku je te$ li de rów w po szcze gól -
nych %ro do wi skach ar ty stycz nych. Daw -
niej gru py te spo ty ka "y si# tak $e to wa -
rzy sko i pró bo wa "y co% zro bi' sa me
od sie bie. Te raz te go nie ma, a ad mi ni -
stra cja ich nie za st! pi, bo dla niej li czy
si# spo kój, brak rosz cze& i bez piecz na
za sie dzia "o%'.

– Gór ny !l"sk nie mia# po woj nie

szcz$ %cia do w#a snych pism. Za my ka no

ko lej ne wa& ne ty tu #y: „Od r$”, „Prze mia '
ny”, „Po gl" dy”, „Za ra nie %l" skie”. Skut '
ki bra ku re gio nal nej pra sy kul tu ral no '
'spo #ecz nej przy rów no cze snej po da &y
ta kich pro pa gan do wych ty tu #ów jak

„Try bu na Ro bot ni cza” do pro wa dzi #y
do spu sto sze nia w %wia to po gl" dzie

miesz ka( ców oraz ode bra #y lu dziom

na sze reg lat mo& li wo%) wy ra &a nia

w#a snej to& sa mo %ci et nicz nej i kul tu ro '
wej. A jak po strze ga Pan wspó# cze sny

re gio nal ny ry nek pra so wy?

– Jest kiep ski. Zo sta "a w"a %ci wie lo -
kal na „Ga ze ta Wy bor cza”. Oca la"
„Dzien nik Za chod ni”. Ale tu by "o kie -
dy% kil ka na %cie ty tu "ów, a przed woj n!
po nad dwa dzie %cia. W Ka to wi cach nie
ma ju$ na wet dru kar ni pra so wej. Tam,
gdzie by "a za s"u $o na dru kar nia Kor fan -
te go, s! te raz zu pe" nie in ne in sty tu cje.
Nie ura to wa no na wet le gen dy! Daw ny
ry nek pra so wy w szer szym za kre sie nie

b# dzie jed nak do od two rze nia, bo
(l!sk – nie li cz!c po je dyn czych na -
zwisk – nie ma wiel kich pu bli cy stów
o ogól no pol skim pre sti $u. Oczy wi %cie
z pra s! jest wsz# dzie trud no, gdy$ in -
ter net zro bi" to, co zro bi". 

– W 1998 r. zwró ci# Pan uwa g$
na kil ka istot nych pro ble mów %ro do '
wi ska li te rac kie go na Gór nym !l" sku:

je go sil ne zan ta go ni zo wa nie, ze rwa nie

m#o de go po ko le nia z tra dy cj" oraz

fakt, i& wo kó# pi sa rzy na !l" sku wy rós#
mur re gio nal ne go get ta. Czy dzi siaj na '
dal ma my do czy nie nia z ato mi za cj",

ze rwa niem z tra dy cj" oraz re gio na li za '
cj" te ma tów?

– Dzi siaj ka$ dy mo $e pi sa', co chce
i o czym chce. Oczy wi %cie to si# nie prze -
ro dzi za raz w wa$ ne ksi!$ ki. Nie do sz"o
jed nak do wzmoc nie nia w"a sny mi si "a -
mi %ro do wi ska li te rac kie go o na zwi ska
o du $ym do rob ku i po ten cja le. Roz wój
pi sa rza to z re gu "y la ta, wa$ n! ro l#
spe" nia j! w tym wa run ki i tra dy cje %ro -
do wi ska. Kto na przy k"ad mo $e za j!'
po Fe lik sie Net zu, pi sa rzu jak $e wszech -
stron nym, je go po zy cj#? To by" do ro bek

ko go%, kto od de biu tu uta len to wa ne go
po ety by" zwi! za ny z Ka to wi ca mi. Bra -
ku je nam dzi% pre sti $o wych, sym bo licz -
nych na zwisk, do któ rych mo$ na by si#
od wo "y wa'. Wcze %niej do sz"o do odej -
%cia ca "ej ge ne ra cji, któ ra roz po cz# "a
swo j! twór czo%' jesz cze w okre sie
przed wo jen nym. Mam na my %li Hie row -
skie go, Szew czy ka, Ba ra no wi cza. Oni si#
pó) niej po ja wi li w 1945 r. i zor ga ni zo -
wa li $y cie li te rac kie od pod staw, zw"asz -
cza pierw szy i dru gi. (mier' Wil hel ma
Szew czy ka w czerw cu 1991 r. sta no wi
jak by za mkni# cie pro ce su od cho dze nia
tej for ma cji, któ ra na le $a "a do ge ne ra cji
ci! g"o %ci i mia "a szcze gól ne po czu cie
zwi!z ków z re gio nem, wy ni ka j! ce tak -
$e z pro ce sów hi sto rycz nych. Z tych pi -
sa rzy, któ rzy przez dzie si# cio le cia two -
rzy li tu taj zr!b %ro do wi ska, nie osta" si#
ju$ nikt. Osob ne miej sce przez wszyst -
kie la ta twór cze go $y cia zaj mo wa" oczy -
wi %cie Gu staw Mor ci nek, któ ry sta" si#
sym bo lem %l! skie go pi sa rza i %l! skiej li -
te ra tu ry. W tym mo de lu wa$ ne miej sce
zaj mo wa "y po win no %ci spo "ecz ne, oby -
wa tel skie. 

Mu sz# te$ stwier dzi' z $a lem, $e na -
ro s"a od lat nie ch#' do po dej mo wa nia
dzia "a& spo "ecz nych, ale to nie tyl ko
w tym %ro do wi sku. Na to nie ma ra dy.
Cza sem gdzie% si# po ja wi ja ki% nie spo -
koj ny duch, co% na krót ko za czy na si#
dzia', a tym cza sem to po wi nien by'
pro ces, to po win na by' nor ma, wy ni ka -
j! ca z od po wie dzial no %ci oso bi stej.

Do te go mo de lu pi sa rza i funk cji li te -
ra tu ry nie ma ju$ chy ba po wro tu. 

– Ta k" pró b" zak ty wi zo wa nia i sca '
le nia %ro do wi ska li te ra tów by #o po wo '
#a nie do &y cia Gór no %l" skie go To wa rzy '
stwa Li te rac kie go?

– Tak. Wraz z odej %ciem Wil hel ma
Szew czy ka sko& czy "a si# pew na epo ka.
On przez la ta or ga ni zo wa" $y cie li te rac -
kie (l! ska, mia" w so bie ów nerw spo -
"ecz ni kow ski i swo j! dzia "al no %ci! wy -
ra $a" mi sj# pi sa rza, któ ry nie tyl ko
two rzy, ale jest tak $e dzia "a czem kul tu -
ral nym, wy po wia da si# ja ko pu bli cy sta,
uczest ni czy w $y ciu pu blicz nym z te go
ty tu "u, i$ ma au to ry tet, któ ry pi sarz za -
wsze w Pol sce mia". Fe no men Szew czy -
ka pó) niej jed nak ju$ si# nie po wtó rzy".
Po nad to po 1989 r., gdy pa d"a RSW
„Pra sa”, zni k"o ogrom ne wy daw nic -
two o po t#$ nych mo$ li wo %ciach tech -
nicz nych, ad mi ni stra cyj nych i fi nan so -
wych. Od t!d nie by "o na ryn ku pra sy
kul tu ral no -spo "ecz nej o wy so kim na k"a -
dzie i za si# gu. Upa dek kon cer nu RSW
„Pra sa” spo wo do wa" li kwi da cj# wie lu
wa$ nych ty tu "ów w Pol sce, m.in. nie
uda "o si# ura to wa' „*y cia Li te rac kie go”
w Kra ko wie. To spo wo do wa "o znik ni# -
cie na tu ral nych dla twór ców miejsc,
w któ rych mo gli pu bli ko wa', w któ rych
oma wia ne by "y ich ko lej ne ksi!$ ki i to -
czy "y si# wa$ ne dys ku sje li te rac kie.
W ten spo sób za gi n!" pe wien mo del cza -
so pi sma kul tu ral ne go i zwi! za ne z nim
tra dy cje. Te go si# ju$ nie od two rzy. Ta -
ki jest ogól no pol ski stan. S! oczy wi %cie
ró$ ne ni szo we wy daw nic twa, o któ rych
jed nak wie za zwy czaj nie wiel kie gro no.

Po za tym w okre sie sta nu wo jen ne -
go znisz czo no Zwi! zek Li te ra tów Pol -
skich, któ ry sta" si# po li tycz n! ofia r!
kon fron ta cji z w"a dza mi opo zy cji li te -
rac kiej. Po wsta "e pó) niej od pod staw
Sto wa rzy sze nie Pi sa rzy Pol skich mia -
"o czy st! kar t#. Po mi# dzy ty mi dwie -
ma or ga ni za cja mi do sz"o jed nak
do wy ko pa nia g"# bo kich ro wów. W Ka -
to wi cach nie mie li %my na szcz# %cie te -
go pro ble mu, mia "em na to miast %wia -
do mo%', $e po 1989 r. otwie ra si#
mo$ li wo%' uru cho mie nia po ten cja "u
re gio nal ne go. Roz wa $a "em wi#c, co tu
zro bi', $e by %my w Ka to wi cach nie pod -
da li si# me cha ni zmo wi de gra da cji i sa -
mo s! dów, ale wpi sa li si# w no wy,
ro dz! cy si# mo del kul tu ry po li cen -
trycz nej. Przy pa dek zda rzy", $e zna la -
z"em w swo ich szpar ga "ach in for ma cj#
o tym, $e w 1892 r. w By to miu po wo -
"a no Gór no %l! skie To wa rzy stwo Li te -
rac kie. Uzna "em, $e nada rza si# wspa -
nia "a oka zja, by w set n! rocz ni c#
po wo "a nia tam te go To wa rzy stwa stwo -
rzy' no we o tej sa mej na zwie. Przy go -
to wa "em pro jekt sta tu tu, od by "em
sze reg roz mów z oso ba mi o od po -
wied nimau to ry te cie i tak na dzie&
19 grud nia 1992 r. zwo "a "em ze bra nie
za "o $y ciel skie z udzia "em pi sa rzy Opo -

Kto na przyk#ad mo&e zaj") po Feliksie Netzu, pisarzu jak&e

wszechstronnym, jego pozycj$? To by# dorobek kogo%, kto od debiutu

utalentowanego poety by# zwi"zany z Katowicami.
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la, Biel ska -Bia !ej oraz "ro do wi ska cie -
szy# sko -za ol zia# skie go. Przede wszyst -
kim prze ko na !em do tej idei Re na t$
Zwo% nia ko w&, pi sar k$ zwi& za n& z opo -
zy cj&, prze wo dz& c& gro nu cz!on ków
SPP, co po zwo li !o z za !o 'e nia stwo rzy(
or ga ni za cj$ po nad po dzia !a mi. W ko -
lej nym ro ku zo sta !y za !a twio ne wszel -
kie praw ne for mal no "ci i tak GTL
trwa ju' bli sko 23 la ta i li czy obec nie
po nad 150 cz!on ków. Nie ste ty w ostat -
nim cza sie 'y cie li te rac kie w gra ni cach
To wa rzy stwa tak 'e stra ci !o swo je moc -
ne t$t no. Uda !o nam si$ jed nak utrzy -
ma( mie si$cz nik „)l&sk”, okr$t fla go -
wy GTL.

– Pi smo, któ re – cho! z wiel ki mi
trud no "cia mi – trwa ju# 20 lat.

– Tak. To by !o g!ów ne za da nie GTL,
aby po wo !a( sta bil ny ty tu! o po nadre -
gio nal nym za si$ gu, o otwar tej for -
mu le, po sze rzo nej, nie tyl ko re gio nal -
nej. W ten spo sób na ro dzi! si$
mie si$cz nik „)l&sk”, któ ry ob j&! ca !e
"ro do wi sko hu ma ni stycz ne w re gio nie.
Pierw szy na k!ad 5 tys. eg zem pla rzy,
za si$g rze czy wi "cie do"( sze ro ki, kon -
tak ty otwar te i cz$ sto pre sti 'o we.
Cz!on ka mi ho no ro wy mi GTL by li
prze cie' Hen ryk Mar kie wicz, Ta de usz
Ró 'e wicz, Flo rian )mie ja, Hen ryk
Be re ska, Wie s!aw My "liw ski i pa stor
Ru dolf Ba ron, nie 'y j& cy ju' )l& zak
osia d!y w Niem czech, s!u '& cy cen ny -
mi kon tak ta mi. To by !o od wo !a nie
si$ do pew nych au to ry te tów, któ re
bar dzo wspie ra !y i pi smo, i or ga ni za -
cj$ w ró' nych za kre sach dzia !al no "ci.
Ró 'e wicz dru ko wa! nie mal do ko# ca
'y cia swo je licz ne utwo ry w „)l& sku”.
By wa! w re dak cji cz$ stym go -
"ciem. I tak „)l&sk” do cze ka! si$
ju' 240 edy cji.

Od k&d po ja wi! si$ 1. nu mer w li sto -
pa dzie 1995 r., pi smo nie prze rwa nie
uka zu je si$ do dzi siaj, mi mo i' w ostat -
nim cza sie prze 'y wa sze reg na ra sta j& -
cych trud no "ci, g!ów nie ze wzgl$ dów
fi nan so wych. Jest to wi$c ju' ty tu!
z dwu dzie sto let ni& hi sto ri&. To jest
wiel ki do ro bek! Po wsta je za tem py ta -
nie, kto chce, a na wet po wi nien, to pi -
smo god nie wspie ra( tu na miej scu, aby
ono si$ nie za pa d!o? To py ta nie po zo -
sta wiam otwar te.

Od czu wa my jed nak ogrom n& sa tys -
fak cj$ z do tych cza so we go do rob ku,
bo po wo !u j&c „)l&sk”, nie mie li "my zu -
pe! nie nic, na wet w!a snej kart ki na sto -
le. By li na to miast lu dzie! Ze spó!, ja ki
po wsta! u za ra nia, by! "wiet ny, zna ko -
mi ty. Fe liks Netz, Ma rian Ki siel,

Krzysz tof Kar wat, Jan Le wan dow ski,
nie za wod na Wie sia Ko no pel ska, któ r&
wy pa trzy !em i prze ko na !em, 'e po do -
!a. Oni stwo rzy li „)l&sk”. A od pierw -
sze go spo tka nia do wy da nia pierw -
sze go nu me ru mie li "my le d wo dwa
mie si& ce. Wy !o 'o ny w tym li sto pa do -
wym nu me rze pro gram, za ty tu !o wa ny
Po pierw sze: !l"sk, oka za! si$ do dzi -
siaj wi& '& cy.

– „Upra wia nie sztu ki i za wo dów
ar ty stycz nych na wy so kim po zio mie
sta $o si% kosz tow nym luk su sem
(...)” – to zda nie z 1998 r. jest na dal za &
ska ku j' co ak tu al ne. Dzi" cho dzi jed nak
ju# nie tyl ko o zu bo #e nie "ro do wisk
twór czych, ale tak #e o du cho w', es te &
tycz n', a na wet etycz n' im plo zj%,
któ ra wy no si na pie de sta$ i na da je mia &
no dzie $a wszel kiej pro duk cji, le gi ty mi &
zu je kicz, gra fo ma ni% i ama torsz czy zn%
ja ko es te tycz ny ide a$. Ja k' ro l% w tej
le gi ty mi za cji ki czu spe$ nia wspó$ cze sna
pra sa kul tu ral no &spo $ecz na?

– Dzi" zaj mu je si$ przede wszyst kim
in for ma cja mi. I jest oczy wi "cie wa' -
ne, by one si$ po ja wia !y. Na to miast
w mniej szym stop niu in for ma cje te s&
hie rar chi zo wa ne, sze rzej opi sy wa ne,
bo to wy ma ga re flek sji wi$k sze go
for ma tu, z pew n& per spek ty w& hi sto -
rycz n&. I te go nie ste ty bra ku je. Nie do -
ce nia nie twór czo "ci w po li ty ce kul tu -
ral nej jest jed nak ka ta stro fal nym
b!$ dem. Przy j$ !o si$, 'e au tor nie
mu si mie( ho no ra rium. Sta !o si$ re gu -
!&, 'e po eta do k!a da do wy da nia w!a -
sne go to mi ku, tak jak by by! oso b& ma -
j$t n&, któ r& sta( na sa mo fi nan so wa nie
si$. Jest to za tem twór czo"( bie da ków,
a przez to trak to wa na ja ko czwar to -
rz$d na.

– 35 lat te mu za wi' za$ si% Ko mi tet
Po ro zu mie waw czy Sto wa rzy sze(
Twór czych i Na uko wych w Ka to wi cach,
któ ry przy go to wa$ Ra port o sta nie
kul tu ry i sztu ki w wo je wódz twie ka to !
wic kim. Czy ta my w nim, #e wo je &
wódz two ka to wic kie zo sta $o prze &
kszta$ co ne w swo isty obóz pra cy: „Tu
pra cu je si% (...) naj ci% #ej, #y je w wa run &
kach naj bar dziej uci'# li wych (...). Stan
kul tu ry jest w ta kich wa run kach frag &
men tem glo bal nej po li ty ki spo $ecz nej
w tym re gio nie oraz okre "lo ne go sto &
sun ku do wy# szych aspi ra cji cz$o wie &
ka, (...) mi ni mum po trzeb mo g$o mie!
tyl ko spo $e cze( stwo ca$ ko wi cie pod &
po rz'd ko wa ne, zdez in te gro wa ne i nie &
do in for mo wa ne, a wi%c nie "wia do me
praw dzi we go sta nu swo jej upo ka rza &
j' cej sy tu acji spo $ecz nej. Tyl ko okre "lo &

ny typ cz$o wie ka, oso by zdo mi no wa &
nej, bez wol nej i bez re flek syj nej, wsku &
tek ob ci' #e nia naj ci%# sz' pra c', móg$
przy sta! na #y cie w tych wa run kach”.
To brzmi jak opis wspó$ cze snej Pol ski
z umo wa mi "mie cio wy mi i kul tu r'
tan de ty ser wo wa n' przez me dia!
Po 35 la tach nie wie le si% de fac to
zmie ni $o.

– To jest cy tat z ra por tu, któ re go by -
!em au to rem. 6 li sto pa da 1980 r.
przy War szaw skiej 37 w Ka to wi cach za -
wi& za! si$ KPSTiN, któ re go Kutz zo sta!
prze wod ni cz& cym, a ja wi ce prze wod -
ni cz& cym. Mie li "my przy go to wa( Sej -
mik Kul tu ry )l& skiej, przed któ rym trze -
ba by !o opra co wa( ra port opi su j& cy stan
kul tu ry w wo je wódz twie. Osta tecz nie
re dak cj$ te go tek stu Kutz po wie rzy!
mnie. Nie zo sta! on jed nak przed sta wio -
ny pu blicz nie, gdy' nie do sz!o do Sej -
mi ku w grud niu 1981 r. My "l$, 'e
gdy by to spo tka nie si$ od by !o, wy kry -
sta li zo wa! by si$ in ny ro dzaj za da#
i po zy cji "ro do wisk twór czych ja ko part -
ne ra w!a dzy, mo' li we by !o by te' pod -
j$ cie ge ne ral nej dys ku sji i sfor mu !o wa -
nie re al ne go pro gra mu kul tu ral ne go
dla te go re gio nu. 

Przed sta wio na w cy ta cie opi nia do ty -
czy !a na to miast wo je wódz twa ka to -
wic kie go, zdo mi no wa ne go wów czas
przez my "le nie tech no kra tycz ne, pro pa -
gan d$ suk ce su i nie czu !o"( na in dy wi -
du al ne go cz!o wie ka. )l&sk w tam tym
cza sie przy po mi na! we wn$trz n& ko lo ni$,
o czym mó wi !em pod czas sej mo wej ko -
mi sji kul tu ry, a tak 'e z try bu ny sej mo -
wej. Po se! Sta ni s!a wa Gie ce wicz -Pi lar -
ska pod kre "li !a, 'e o fa tal nym sta nie
kul tu ry w wo je wódz twie ka to wic kim
sej mo wa ko mi sja s!y sza !a g!ów nie
z mo ich ust i to w bar dzo 'ar li wej, uza -
sad nio nej for mie. Do pro wa dzi !em na wet
w 1988 r. do dwu dnio we go, wy jaz do -
we go po sie dze nia sej mo wej ko mi sji
kul tu ry w Ka to wi cach, aby mo' na 
by !o po chy li( si$ nad pro ble ma mi dra -
ma tycz ne go nie do ro zwo ju kul tu ry
na )l& sku. Rów no cze "nie w tych dra ma -
tycz nych wa run kach 'a den wcze "niej -
szy pro gram kul tu ral ny nie zo sta! zre -
ali zo wa ny, a cz$ sto na wet uru cho mio ny.
Ko# czy !o si$ wszyst ko na na pi sa niu pu -
ste go do ku men tu i za twier dze niu go
na ja kiej" eg ze ku ty wie. Po wsta !a wi$c
at mos fe ra bra ku za ufa nia, 'e co kol -
wiek da si$ zro bi(. Co raz cz$ "ciej po g!os
te go my "le nia da je si$ nie ste ty za ob ser -
wo wa( obec nie.

– W hi sto rii ka# de go pi sma szcze gól &
nie wa# ne s' nu me ry ju bi le uszo we.
W grud niu 1999 r. uka za$ si% nu mer 50.,
w lu tym 2004 – 100., w kwiet &
niu 2008 – 150., a w czerw cu 2012 – 200.
Na pew no wa# ny by$ nu mer 1., a pó) &
niej te wy da wa ne w 5., 10., 15. i 20. rocz &
ni c% po ja wie nia si% „*l' ska” na ryn ku
pra so wym. A któ ry nu mer jest naj &
wa# niej szy dla Pa na?

Niedocenianie twórczo"ci w polityce kulturalnej jest jednak
katastrofalnym b$%dem. Przyj%$o si%, #e autor nie musi mie! honorarium.
Sta$o si% regu$', #e poeta dok$ada do wydania w$asnego tomiku, tak jakby
by$ osob' maj%tn', któr' sta! na samofinansowanie si%.

9



10

– Pierw szy, dla te go !e bez nie go nie

by "o by na st#p nych. To w nim te! zo -

sta" wy "o !o ny pro gram. Nim jed nak

po wsta" ten nu mer, trwa "y wy t# !o ne

dzia "a nia, by pi smo o ta kim ty tu le mo -

g"o po wsta$. W ko% cu z ko mi sji li kwi -

da cyj nej RSW „Pra sy” otrzy ma li &my

bez p"at nie pra wo do u!y wa nia na zwy

„'l(sk”. Na st#p nie po szu ki wa li &my

&rod ków fi nan so wych, któ re obie ca no

nam w urz# dzie wo je wódz kim, ale nie -

ste ty obiet ni cy nie do trzy ma no. Przez

trzy mie si( ce na po cz(t ku dzia "al no &ci

mo gli &my na to miast li czy$ g"ów nie

na do bre re kla my pre sti !o wych firm

na cze le z W# glo kok sem. Bar dzo sil -

ne go wspar cia udzie li "a te! pa ni mi ni -

ster Bli da, któ ra wy jed na "a nam u mi -

ni stra kul tu ry Dejm ka naj wi#k sz(
w hi sto rii pi sma jed no ra zo w( do ta cj#,
wy no sz( c( 120 tys. z"o tych. 

Kie dy w grud niu 2012 r. po zre da go -

wa niu 216 nu me rów od cho dzi "em wy -

"(cz nie z przy czyn oso bi stych z re dak -

cji i spo gl( da "em wstecz, by "em pew ny,

!e wy da rzy" si# nie w(t pli wy cud w &l( -
skich wa run kach, ale je go po cz(t kiem

by" nu mer 1., dla te go on jest naj wa! -
niej szy.

– Ks. abp Da mian Zi mo! zwró ci"
uwa g# na wie lo wy mia ro wo$% Pa na
oso by. &' czy Pan bo wiem w so bie
tem pe ra ment dzien ni kar ski z oso bo (
wo $ci' spo "ecz ni ka oraz wra) li wo $ci'
i re flek syj no $ci' li ry ka. Kim czu je si#
Pan naj bar dziej?

– Po et(. W do mu za spra w( ma my,

któ ra mia "a ogrom ny sza cu nek do s"o -

wa pi sa ne go, czy ty wa li &my wie czo rem

ksi(! ki przy ko la cji. Ju! w tech ni kum

pi sy wa "em m"o dzie% cze so ne ty. De cy -

du j( cy by" jed nak kli mat do mu. W Ryb -

ni ku nie by "o prze cie! !ad ne go !y cia li -

te rac kie go. B# d(c ju! stu den tem,

czu "em, !e po ezja jest bar dzo in dy wi -

du al n( for m( wy po wie dzi i na le !y
po sze rza$ swo j( pu blicz n( obec no&$.
Kie dy po ja wi "y si# „Prze mia ny”, wy -

dru ko wa "em w nich pierw szy re por ta!.
Po tem dru ko wa "em re por ta !e i ar ty ku -

"y pu bli cy stycz ne we „Wspó" cze sno -

&ci”, „Od rze” i in nych pi smach. By" to
na wet spo sób za rob ko wa nia stu den ta

po lo ni sty ki, ale po ezja by "a za wsze

spra w( g"ów n(. Ona wy ra bia "a we

mnie pe wien ro dzaj wra! li wo &ci i re -

ago wa nia na &wiat. To, !e upra wia "em

tak !e in ne ro dza je wy po wie dzi, spra -

wi "o z ko lei, i! mo g"em by$ przy dat ny

w re dak cji. Kie dy wi#c Szew czyk za -

k"a da" „Po gl( dy” w 1962 r., za pro po -

no wa" mi etat. To by "o wiel kie wy da -

rze nie. Naj wa! niej sza by "a i jest dla

mnie jed nak po ezja. 

– 44 so ne ty bry now skie to to mik,
w któ rym po szu ku je Pan )y cia w $mier (
ci, na dziei w roz pa czy i ist nie nia w nie (
by cie. Pró bu je Pan zmie rzy% si# ni czym
Sy zyf z ka mie niem fi lo zo fii i we pchn'%
go na gó r# zro zu mie nia. Czy ten zbiór

po móg" Pa nu zbli )y% si# cho% odro bi (
n# do szczy tu, czy po zwo li" zaj rze%
za za s"o n# przy byt ku?

– Ja si# nie na sta wia "em na pi sa nie

so ne tów, one si# jak by wy sy py wa "y ze

mnie. Po ja wi "o si# w ostat nim cza sie

kil ka wa! nych ese jów na te mat te go

zbio ru, któ re zwra ca j( uwa g# na to, !e
ukszta" to wa" si# w nim no wy typ so -

ne tu, któ ry ma spe cy ficz n( ce ch#, ja -

ko !e sam so net sta" si# w nim mo im

al ter ego. Do sz"o tu wi#c do prze ka -

za nia praw dy we wn#trz nej w dia lo gu

z so ne tem. 

– *y cie jest sztu k' bez prób, od ra (
zu pre mie ro w'. Wy ra zi" to Pan do bit (
nie w so ne cie Bez !wiad ków: „(...)
Zmierz si# z so b' ska za niec w"a snej
wy obra+ ni, / Sam na sam – lecz czy )y (
cie mo) na unie wa) ni%?... / To nie so (
net po cza sie spi sa ny na no wo”. Za py (
tam za tem prze kor nie, co spi sa" by
Pan na no wo w swo im cur ri cu lum vi "
tae, gdy by by "o to mo) li we?

– Przede wszyst kim nie mar no wa" bym

w !y ciu a! ty le cza su. Mo je spo "ecz ni -

ko stwo to by "o tak !e ogrom ne roz -

drab nia nie si#, a cz# sto i bra nie na swo -

je bar ki spraw po nad si "y. Do ko ny wa "o
si# to kosz tem po ezji, któ ra na szcz# &cie

oka zy wa "a si# za wsze bar dzo wy ro zu -

mia "a i mo g"em li czy$ na jej wspar cie

w sy tu acjach kry tycz nych. 

!

Ró )e wicz dru ko wa" nie mal do ko! ca )y cia swo je licz ne utwo ry w „,l' (
sku”. By wa" w re dak cji cz# stym go $ciem.

Ta de usz Ki jon ka – po my s"o daw ca,

wspó" za "o !y ciel i re dak tor na czel ny

mie si#cz ni ka „'l(sk” w la tach

1995 – 2012.
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Czy Ta de usza Ró !e wi cza 
mo! na na zwa" 

teo re ty kiem po ezji? 
Uwie rzy li #my po ecie, 
!e nie wie, czym jest 

i czym po win na by" po ezja, 
!e je go uwa gi o po ezji 

i two rze niu po ezji s$ za wsze
w nie go to wo #ci, 

for mu %o wa ne przy oka zji 
i nie sys te mo wo.

RÓ!EWICZ
Szkic do poety

wspó!czesnego
MARIAN KISIEL 

To praw da, je den z naj wi!k szych

po etów wie ku XX nie zo sta wi"
po so bie #ad ne go trak ta tu, ma ni fe stu,

de fi ni cji. Na pi sa": „Wszel kie «ma ni fe -

sty» i de fi ni cje ogra ni cza j$ na sze ru chy,

usztyw nia j$ na sze po sta wy”. A prze cie#
wie lo krot nie pró bo wa" za pi sa% do -

&wiad cze nie po ezji ja ko w"a sne do -

&wiad cze nie two rze nia. Tak po wsta "y
Przy go to wa nie do wie czo ru au tor skie -
go i Mar gi nes, ale…, J! zy ki te atru
i licz ne blo ki ko re spon den cji. Do -

&wiad cze nie two rze nia za pi sy wa" po -

eta, opa tru j$c je au to bio gra ficz nym

wy zna niem i os"a bia j$c zna ka mi nie -

pew no &ci. Mia "y one po ka zy wa% nie

teo re ty ka, pra wo daw c! no wych zna -

cze', ale prak ty ka. B"$ dz$ ce go i/mo #e
od naj du j$ ce go po et!. Dla te go za no to -

wa": „Chcia" bym po dzie li% si! pew ny -

mi do &wiad cze nia mi, któ re na su n! "y si!
w cza sie pi sa nia wier szy. Cho dzi tu taj

o naj bar dziej oso bi ste uwa gi. Nie b! -
dzie to wi!c pró ba prze pro wa dze nia

ana li zy po ezji wspó" cze snej, lecz ra czej

pró ba po dzie le nia si! wszyst ki mi w$t -
pli wo &cia mi, ja kie ofia ro wa "a mi mo -

ja prak ty ka po etyc ka”. 

„Po dzie li% si!”, „na su n! "y mi si!”,

„naj bar dziej oso bi ste uwa gi”, „w$t pli -

wo &ci”... Za pro sze nie do roz mo wy,

a nie na rzu ce nie s$ dów. Pi!k na wspó" -
o bec no&%. 

W ese ju „Kto jest ten dziw ny nie zna -
jo my”, b! d$ cym pró b$ kry tycz ne go

por tre tu Le opol da Staf fa ja ko po ety, za -

war te zo sta "o jed no z naj wa# niej szych

prze &wiad cze' Ró #e wi cza. Po eta, od -

#e gnu j$c si! od teo rii po ezji, da" tu ma -

"y trak ta cik o po ezji ro zu mia nej ja ko

istot no&%, tj. z"o #e nie s"ów ko niecz nych.

Po ezja, po wia da, nie za wsze jest „po -

ezj$”, cz! sto kro% jest tyl ko ze sta wie -

niem s"ów ni czym kom ple to wa nie

mod ne go stro ju. Po eci cz! sto pi sz$
„mod nie”, tak jak lu dzie ubie ra j$ si!
mod nie. Chc$ by% w sty lu epo ki. Ale:

„Styl to cz! sto ko stium, ma ska. Mo da”.

Ró #e wicz po wie o m"o do pol skim j! zy -

ku po ezji Staf fa: „Tak si! pi sa "o
w owych la tach. Ten, a nie in ny spo sób

by" przy j! ty. Tak wy pa da "o pi sa%, i tak

pi sa" m"o dy Staff. I tak pi sa li in ni”.

„Wspól na by "a […] sza ta s"ów i fra ze -

sów”, „ko stiu mów” i „ma sek”. Praw dzi -

wy po eta po tra fi jed nak je zrzu ci%/od -

rzu ci%. Ro zu mie, #e „Naj szyb ciej

sta rze j$ si! utwo ry, do któ rych u#y te zo -

sta "y ko stiu my i ma ski”. Nie wie dz$
o tym po eci epi go ni, i po eci w$t pi$ cy

„we w"a sn$ twar do&%”, „we w"a sn$
g"! bi!”. Wte dy: „Po ezje cho dz$ w ma -

skach. Ko stiu mach. Ale prze cho dz$
la ta i ma ski spa da j$. Uka zu je si! cz"o -

wiek. Praw dzi we je go ob li cze. Ale to s$
utwo ry nie licz ne. Ostat nie”. „Ma ski

i ko stiu my spa da j$ w sy tu acjach kra' -
co wych […], w utwo rach, gdzie nie

obo wi$ zu j$ #ad ne po ety ki, gdzie nie ma

na wet &la du po «po ezji» lub po tym, co

na zy wa my «po ezj$». Przy wo "u j$c okre -

&le nie Sta ni s"a wa Brzo zow skie go, Ró -

#e wicz za no to wa": „Ak tor stwo w pi sa -

niu. Cho ro ba li te ra tu ry. Naj wi!k sza

cho ro ba po ezji”. Czym jest owo „ak tor -

stwo”? „Nad u#y ciem s"o wa”. Po z$,
te atra li za cj$, zb!d nym nad dat kiem.

Kie dy po eta od rzu ca „ma sk!” i „ko -

stium” – „Opa da «po ezja». Prze ma wia

si! g"o sem ludz kim, prze ry wa nym

przez wzru sze nie”. Przy wo "u j$c Mic -

kie wi czow ski ar cy frag men t U ciec z du -
sz" na li stek…, Ró #e wicz po wie: „Od -

kry ta zo sta "a przed na mi kra ina no wej

po ezji, za któ r$ kro czy mil cze nie. Naj -

do sko nal sza i osta tecz na for ma po -

ezji – je &li mo# na wie rzy% wy zna niom

po etów”.

W ese ju o Staf fie Ró #e wicz dwu krot -

nie przy wo "a" tak #e zda nie André

Mal raux: „Pro blem, któ ry sta je dzi siaj

przed na mi, to py ta nie, czy na tej sta -

rej eu ro pej skiej zie mi cz"o wiek umar",
czy nie”. Au tor Cza su po gar dy wy po -

wie dzia" te s"o wa na kon fe ren cji UNE -

SCO w 1946 ro ku. Ró #e wicz za cy to -

wa" wy bra ne przez sie bie frag men ty

prze mó wie nia. Za pi sa" te, któ re mó wi -

"y o wie ku XIX: „po k"a da" nie zmie rzo -

n$ na dzie j! w na uce, w po ko ju, d$ #e -

niu do god no &ci cz"o wie ka”, ale nie

za cy to wa" zda nia, #e „Pro blem Z"a nie

za wsze by" ob cy XIX wie ko wi”. Cy -

to wa" zda nie: „Po nad tym wszyst kim,

co wi dzi my, po nad wid ma mi i po nad

ru ina mi miast roz ci$ ga si! nad Eu ro -

p$ jesz cze strasz liw sza obec no&%: spu -

sto szo na i bro cz$ ca krwi$ Eu ro pa nie

jest bar dziej spu sto szo na i nie bar dziej

bro czy krwi$ ni# cz"o wiek, któ re go

spo dzie wa "a si! stwo rzy%”. Ale nie za -

cy to wa" in ne go: „By "o na &wie cie

cier pie nie ta kiej mia ry, #e d(wi ga si!
przed na mi nie tyl ko dra ma tycz nie, ale

i me ta fi zycz nie, i cz"o wiek dzi siaj

mu si od po wia da% nie tyl ko za to, co

chcia" zro bi%, nie tyl ko za to, co

chcia" by zro bi%, ale jesz cze za to,

czym s$ dzi, #e jest”. 

Mal raux, pi sarz i #o" nierz Ru chu

Opo ru, by" sprzy mie rze' cem Ró #e wi -

cza, pi sa rza i #o" nie rza AK, w uwy ra( -
nie niu idei od po wie dzial no &ci sztu ki

po II woj nie &wia to wej. „Po ezja Ru chu

Opo ru i po ezja lat po wo jen nych da "a
na to py ta nie od po wied( nie w j! zy ku

Muz, lecz w j! zy ku ludz kim” – na pi sa"
Ró #e wicz. 

Wa# ne wy zna nie: „[…] po zba wio ny

by "em bo gów, ska za ny by "em (sam si!
ska za "em) na wy miar wy "$cz nie ludz -

ki. Tu i te raz. )ró d"a me ta fi zycz ne, któ -

re kar mi "y po ezj! od jej po cz$t ków,

prze sta "y bi% dla mnie. )ró d"a es te tycz -

ne rów nie# wy sch"y. Do &wiad cze nie hi -

sto rycz ne, któ re wy nio s"em z woj ny,

oku pa cji, z bez po &red nie go ze tkni! cia

si! z hi tle ry zmem, fa szy zmem, to do -

&wiad cze nie pcha "o mnie w kie run ku

ma te ria li zmu, re ali zmu, so cja li zmu,

a nie w kie run ku me ta fi zy ki. Wnio ski,

któ re wy ci$ gn$ "em z te go do &wiad cze -

nia, kszta" to wa "y rów nie# mo j$ twór -

czo&% po etyc k$. Ko niecz no&% wy rze -

cze nia. P! po wi na, któ ra "$ czy "a po ezj!
z me ta fi zy k$, zo sta "a prze ci! ta. Te raz

po ezja mu sia "a zna le(% in ne (ró d"o #y -

cia, in ne &ro do wi sko dla roz wo ju.

*ro do wi sko czy sto ludz kie. Tu i te raz”.

Po ezj$ rz$ dz$ Mu zy. „J! zy kiem

Muz” s$ „ma ski” i „ko stiu my”, re to -

rycz ny wdzi!k po ezji. Po wy bu chu 

II woj ny &wia to wej wszyst ko si! zmie -
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ni !o. Trze ba by !o da" „od po wied# nie

w j$ zy ku Muz, lecz w j$ zy ku ludz kim”. 

Po j$ cie „j$ zy ka Muz” prze j%! Ró &e -

wicz od Pau la Valéry’ego. Opie ra j%c si$
na pra cy Lud mi !y Mo raw skiej o po ezji

Valéry’ego, po wia da, &e au tor Eu pa li -

no sa, po cz%t ko wo b$ d%c zwo len ni -

kiem ma estrii j$ zy ko wej, u kre su &y cia

do szed! do prze ko na nia, &e tyl ko j$ zyk

ludz ki („hu ma ine”) jest je dy n% mo& li -
wo 'ci% wy ra &e nia praw dy bez „nad u&y -

cia s!ów”, bez „ak tor stwa w pi sa niu”.

Ró &e wicz cy tu je Mo raw sk%: „Pro za,

któ r% po rów nu je do mar szu, d% &y
do pew ne go ce lu, ma cha rak ter ra czej

uty li tar ny. Po ezja, przy rów na na do ta( -
ca, jest sys te mem czyn no'ci, któ re s% ce -

lem sa mym w so bie, nie d% &% ni gdzie”.

Po ja wi si$ tu taj okre 'le nie „ta niec po -

ezji”, prze ciw któ re mu Ró &e wicz ka te -

go rycz nie za pro te stu je. „Ta niec po -

ezji” ozna cza u nie go „au to te licz no'"
po ezji”, na kie ro wa nie na funk cj$ po -

etyc k%, praw do po dob nie tak &e na za ba -

w$. To od rzu ca. Mó wi moc no: „Ta niec

po ezji za ko( czy! swój &y wot w okre sie

dru giej woj ny 'wia to wej w obo zach

kon cen tra cyj nych, stwo rzo nych przez

sys te my to ta li tar ne”. 

Dla cze go po ezja nie ma by" od t%d au -

to te licz na? Bo cz!o wiek zna laz! si$
w sy tu acji gra nicz nej (Ró &e wicz przy -

wo !u je Ja sper sa) i „Odej 'cie w ta kich

gra nicz nych sy tu acjach od spe cjal ne go

j$ zy ka «po etyc kie go» da !o te utwo ry,

któ re na zy wam utwo ra mi bez ma ski,

bez ko stiu mu”. I po in ta: „S% oczy wi 'cie

po eci, któ rzy «ta niec po etyc ki» upra -

wia j% kon se kwent nie a& do ko( ca. Bez

wzgl$ du na sy tu acj$ ludz ko 'ci, kra ju

i swo j% w!a sn%. Ta po sta wa jest rów nie

ja !o wa co bo ha ter ska, rów nie opty mi -

stycz na co 'miesz na”. 

Ja cek )u ka sie wicz po wia da, &e me -

ta fo ra „ta( ca”, abs tra hu j%c od sen sów

ja kie na da! jej Ró &e wicz za Valérym,

nie jest traf na. „Nie jest to traf na me -

ta fo ra, bo dla cze go […] w!a 'nie od rzu -

ce nie ta( ca ma by" rów no znacz ne

z od rzu ce niem fa! szy wej zdob no 'ci?

Ta niec jest te& prze cie& spo so bem ist -

nie nia, by wa wy ra &a j% c% praw d$ sztu -

k%. I to wiel k% sztu k%, bez po j$ cio w%,
jak mu zy ka czy ma lar stwo abs trak cyj -

ne, al bo sztu k% nar ra cyj n%, o czym

'wiad cz% ba le ty ry tu al ne, li tur gicz ne

i te atral ne. Two rzy si$, ta( cz%c, za wsze

ra do 'nie, za wsze jest w tym two rze niu,

tak jak w two rze niu po ezji li rycz nej,

ele ment dio ni zyj ski (na strój, na tchnie -

nie), któ ry po ry wa. Tak wi$c po ezja nie

prze sta je i ni gdy nie prze sta nie by" ana -

lo go nem ta( ca”. By" mo &e. Ró &e wi -

czo wi cho dzi !o jed nak &e o in ny ta -

niec – „ar ka dyj ski”, prze ciw sta wio ny

ta( co wi Za g!a dy. Pi sa! o tym w wier -

szu Drze wo. 

By" mo &e w me ta fo rze „ta( ca po ezji”

od bi ja si$ jed na z naj wa& niej szych, tu&
po wo jen nych dys ku sji o po ezji. Ró &e -

wicz nie wzi%! w niej udzia !u, by!
przed de biu tem, ale chy ba do k!ad nie j%
za pa mi$ ta!. Po uka za niu si$ Oca le nia

Cze s!a wa Mi !o sza, g!os za bra! Ka zi -

mierz Wy ka, od po wie dzia! mu Mi -

!osz. By! rok 1946 i woj na nie by !a ode -

s!a na do la mu sa pa mi$ ci. Wy ka na pi sa!,
&e „Mi !osz ma rzy o […] ar ka dii, tkwi%c
w sa mym ser cu bu rzy”. A ta ar ka dia to

„kraj nie win no 'ci, spo ko ju, nie ska &o -

nych cnót i ra do 'ci”. Tu woj na, a po -

eta 'ni w cza sie i prze strze ni o „'wie -

cie obiek tyw nie pi$k nym i obiek tyw nie

praw dzi wym”. 

Jed nym z ar gu men tów na po twier -

dze nie te zy Wy ki mia! by" wiersz

Walc. Mi !osz re pli ko wa!: „Wiersz Walc

jest bar dzo pro sty: da mie ta( cz% cej wal -

ca w ro ku 1910 uka zu je si$, a ra czej

mo g!a by uka za" si$, wi zja lat II woj -

ny 'wia to wej. Dwie epo ki: jed na,

w któ rej doj rze wa to, co oba li ist nie j% -
cy !ad, i dru ga, w któ rej oba la nie si$ do -

ko nu je. Tra ge dia nie wie dzy o przy sz!o -

'ci”. I da lej: „Ka zi mierz Wy ka […]

twier dzi, &e wy ra &a si$ w tym we zwa -

niu „szu ka nie od r$b no 'ci w imi$ pi$k -

na”. Cie ka we. Czy dla te go, &e ka &$ jej

da lej ta( czy" wal ca? Ta( cze nie wal ca

ma nie w%t pli wie w so bie wi$ cej pi$k -

na ni& wi dok obo zów kon cen tra cyj -

nych. Ale gdy by w swej roz kosz nej nie -

wie dzy nie ta( czy !a wal ca, nie by !o by

dra ma tycz ne go zde rze nia, nie by !o by

wier sza”.

R ó &e wi cza do Mi !o sza zbli &a „roz -

kosz na nie wie dza”, wy ra &o na

w bez tro skim ta( cu, ale tak &e zgod no'"
po gl% dów, &e „j$ zyk Muz” i „ak tor stwo

w pi sa niu” jed nak ist nie j%. „So ne ty

krym skie – pi sa! Mi !osz – s% dla mnie

mniej zbio rem wy nu rze( li rycz nych,

a bar dziej pie 'ni% na bas so lo, gdzie wy -

ko naw ca wca le nie jest to& sa my z ca -

!ym, &e si$ tak wy ra &$ Mic kie wi czem.

Po dob nie jak Tre ny Ko cha now skie go

s% extem po ra le na te mat 'mier ci, ze

'wia do mym do bra niem wzo rów, ja kie

ist nie j% w li te ra tu rze, tak w So ne tach

oso ba mó wi% ca jest w spe cjal ny spo -

sób upo zo wa na, ni by na por tre cie

Wa( ko wi cza”. 

Ja cek )u ka sie wicz za no to wa!:
„W dys ku sji Gom bro wi cza z Mi !o szem

o po ezji TR sta wa! by […] po stro nie te -

go dru gie go. Wznio s!o'" osi% ga na

i wzbu dza j% ca po dziw nie jest prze -

brzmia !% ide%. TR prze dzie ra si$ ku

niej, wi dz%c jej zwi% zek z ob na &e -

niem (czy mo &e z ob na &a niem, gdy&
ca! ko wi te wy zwo le nie z fa! szu j% cych

form nie jest i nie b$ dzie mo& li we). Po -

ezja jest war to 'ci% i ja ko war to'" jest

rze czy wi sta. Po ezja jest „na ga”, a to

zna czy, &e „na gi wiersz” nie tyl ko po -

zba wio ny jest „ozdób”, ale i „ta( ca”,

przez co ro zu mia! – za Valérym – &e
oczysz czo na jest z es te ty zo wa nia, au -

to te licz no 'ci”.

„Zo staw cie mnie. Nie je stem po et%.
Nie mam nic na ten te mat do po wie dze -

nia”. W Przy go to wa niu do wie czo ru au -

tor skie go po eta ma po wie dzie" o „wn$ -
trzu po ety wspó! cze sne go w mo im

kra ju”, o po ecie i po ezji, ale mó wi, &e
nie wie, nie umie, nie chce. B$ d%c po -

et%, nie jest nim, nie chce nim by", chce

za ra bia" na &y cie pi sa niem, a nie mó -

wie niem o pi$k nie. Za no tu je: „Pro du -

ko wa nie «pi$k na» w ce lu wy wo !a nia

«prze &y" es te tycz nych» by !o dla mnie

czyn no 'ci% nie szko dli w%, 'miesz n%
i dzie cin n%…”. Iro ni zu je: „Cz!o wiek

czas tra ci, zaj mu je si$ 'mie cia mi za -

„[…] po zba wio ny by !em bo gów, ska za ny by !em (sam si" ska za !em)
na wy miar wy !#cz nie ludz ki. Tu i te raz.”
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miast two rzy! «pi"k no». Mi #y Bo $e, zo -
sta! ma szyn k% do pro du ko wa nia „pi"k -
na” i «po ezji»! I tak ju$ przez ca #e $y -
cie pa pra! si" w tym «pi"k nie», do i! to
pi"k no, kar mi! lu dzi ty mi od cho da mi
na tchnie nia i wy obra& ni”. Nie. „Te
wszel kie roz wa $a nia es te tycz ne, to mi -

ki, li ry ki, me ta fo ry, «szko #y» – do 'miet -
ni ka, do wor ka!”. Za py ta jed nak: „Czy
mam pra wo przed sta wia! si" w ta kim
'wie tle? Prze cie$ to jest kosz na 'mie -
ci. A co b" dzie, jak wy rzu c" z sie bie ten
'miet nik? B" dzie pu sto. Co wsta wi%
na miej sce 'miet ni ka? Co tam wy ro 'nie

w tym wn" trzu? We mnie. Mo $e drze -
wo po ezji?”.

Zwró! my uwa g" na cu dzy s#o wy.
„Po ezja”, „po eta”, „pi"k no” s% raz
ubra ne w cu dzy s#ów, a raz nie. Kie dy
po ja wia si" on w wy po wie dzi Ta de usza
Ró $e wi cza, ja k% spe# nia funk cj"? Czy

jest iro nicz ny, czy se rio? Czy jest cy ta -
tem, czy qu asi-cy ta tem, to jest przy wo -
#a niem po tocz ne go (iro nicz ne go lub po -
wa$ ne go) wy ra $e nia? 

Po eta ma 'wia do mo'!, $e je go j" zyk
na le $y do daw ne go sty lu. Cz" sto u$y -
wa s#ów z prze sz#o 'ci (wi"c w cu dzy -

s#o wie). Ale w przy pad ku re flek sji
nad po ezj% to nie kwe stia daw ne go sty -
lu, osob ni cze go idio lek tu, j" zy ka do -
mo we go jest naj wa$ niej sza. Cu dzy -
s#ów wzmac nia (przez przy to cze nie)
lub os#a bia (przez zdy stan so wa nie
si"). Ale na ogó# uwy ra& nia nie pew -
no'!, nie wie dz". Kie dy Ró $e wicz mó -
wi o „pró bie po dzie le nia si" wszyst ki -
mi w%t pli wo 'cia mi, ja kie ofia ro wa #a mi
mo ja prak ty ka po etyc ka”, to wie my, $e
ta „pró ba” jest w cu dzy s#o wie.

Po ezja bo wiem jest tym, czym jest,
a naj mniej jest tym, czym wy da je si",
$e jest.

!

Frag ment wi!k szej ca "o #ci

„Pro du ko wa nie „pi!k na” w ce lu wy wo "a nia „prze #y$ es te tycz nych”
by "o dla mnie czyn no %ci& nie szko dli w&, %miesz n& i dzie cin n&…”. 
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* * *

Z po dziu ra wio ne go, jak by z!ar te go przez ro bac two cie nia wszed" w s"o# ce, któ -

re spa d"o na nie go jak to pór. Ude rze nie by "o bez g"o $ne, ale og"u sza j% ce; przez chwi -

l& nic nie s"y sza"; tyl ko na war gach po czu" ostre uk"u cie, s"o necz ny pro mie# spra -

wi" mu ból, jak by u!% dli "a go osa; d"u go szed" dro g%, nad któ r% sta re wi% zy na chy la "y
si& ku so bie, two rz%c nie szczel ne, lecz chro ni% ce przed le j% cym si& z nie ba !a rem,

skle pie nie. Spoj rza" za sie bie, na mo ment przy sta n%", zbie ra" w so bie si "y, aby ode -

pchn%' od sie bie to, co zo sta "o w ty le. Ode pchn%', ale roz wa! nie, za cho wu j%c do$'
si "y, by ode rwa' si& od piasz czy stej dro gi i wej$' w co$, co by "o przed nim. Prze -

czu wa", !e to co$ wi& cej, ni! nie wiel ka wie$, nie co na ubo czu, nie wzd"u! trak tu,

ale sko sem do nie go; wszyst ko, co dzia "o si& z nim – od dzie ci# stwa do te go

dnia – by "o tym, co lu dzie na zy wa j% !y ciem. A w tym punk cie ziem skie go glo bu,

pod ob cym nie bem, na piasz czy stej, za la nej s"o necz nym bla skiem dro dze, tu! za po -

strz& pio n% gra ni c% cie nia cze ka" na nie go los. I g"& bo ko ode tchn%" go r% cym, roz -

wi bro wa nym po wie trzem. Szed", a sko ro do szed" do te go miej sca, wi docz nie mia"
tu taj doj$'. Gdy by go kto$ za py ta", do k%d idzie, omió t" by spoj rze niem bia "e zbo -

!e, wy rzy na j% cy si& w s"o necz nym py le dach po kry ty fa li st% bla ch%, o$le pia j% cy

blask roz pi& ty nad tym ob cym mu i obo j&t nym, naj zu pe" niej przy pad ko wym $wia -

tem, i nic by nie od po wie dzia". Po czu" w so bie pew no$', !e tu taj umrze, bo tu taj

wszyst ko, na wet buj ne, doj rza "e !y to pach nia "o $mier ci%. I jak by na prze kór tej pew -

no $ci zro bi" krok w le wo i ze rwa" ci&! ki, w% sa ty k"os, przy tkn%" go do spie czo nych

warg, do tkn%" j& zy kiem i przy gryz". Dro bin k& s"od ko $ci i wil go ci do niós" czub -

kiem j& zy ka do pod nie bie nia. Wte dy zo ba czy" stud ni&, a przy stud ni ko bie t&, któ -

ra unio s"a ra mio na i przez kil ka se kund tak trwa "a, nie po ru szo na. Móg" pój$' da -

lej, ale nie po szed", a sko ro nie po szed", naj wi docz niej mu sia" za trzy ma' si& w tym

miej scu, te raz, i zro bi" to, a sko ro to zro bi", nic nie mo g"o by za chwia' je go pew -

no $ci%, !e ta stud nia i ta ko bie ta to jest je go los.

Sta n%" przed ni% tak bli sko, !e wci% gn%" usta mi i no sem s"od ko -kwa $ny za pach

jej po tu. Ro ze $mia "a si& i $mie j%c si& prze chy li "a wia dro nad je go g"o w%, po czu"
zi%b wo dy, jej twar do$', jej sed no, jak by po kil ku dzie si& ciu prze !y tych la tach wo -

da po raz pierw szy ob ja wi "a mu isto t& swo je go by tu. Do tkn%" twa rzy; nie by "a mo -

kra. Wo da wy la "a si& z wia dra na je go g"o w&, sp"y n& "a po je go oczach, po licz kach,

pod bród ku, gar dle, ale by "a su cha i syp ka jak pia sek. Pa trzy" w sze ro ko otwar te

oczy ko bie ty, w któ rych nie do strzeg" nic oprócz w"a snej twa rzy; w ka! dym z osob -

na oku wi dzia" swo j% dzi siej sz% twarz, na któ r% od do$' daw na spo gl% da" nie ch&t -
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nie, cza sem nie bez za wsty dze nia. Czu!, "e ni gdy nie by! tak
bar dzo na swo im miej scu, wr#cz u sie bie, jak w oczach tej ko -
bie ty. Gdy by mia! ko mu po wie dzie$, po wie dzia! by, "e przez
ca le swo je "y cie by! nie tam, gdzie by$ po wi nien, bo po wi -
nien by$ tu, w oczach tej ko bie ty, któ ra %mie j&c si# ru szy !a
w stro n# do mu po kry te go fa li st& bla ch&. Szed! za ni&. I gdy -
by by !o ko mu po wie dzie$, co wi dzi w tej chwi li, po wie dzia! -
by, "e wi dzi skrzy d!a. Po pro stu dwo je skrzy de!. Wy ci& gn&!
r# k#, "e by do tkn&$ je dwa bi stych, bia !ych piór, lecz "ad nych
piór nie do tkn&!, bo prze cie" ko bie ta nie mia !a skrzy de!, je -
dy nie dwie lek ko od sta j& ce !o pat ki. A jed nak wi dzia! skrzy -
d!a. Wszed! za ni& do ch!od nej sie ni. W k& cie sta! ce brzyk pe -
!en mle ka, na któ rym zd& "y !a si# ze bra$ cien ka war stwa
%mie ta ny. Wsa dzi! w ni& pa lec i ukrad kiem go ob li za!. Nie zna!
te go sma ku. Ko bie ta otwo rzy !a drzwi, za któ ry mi pa no wa! pó! -
mrok, po st& pi! kil ka kro ków za ni&. Po czu! za pach te go miej -
sca, trud ny do zi den ty fi ko wa nia. 

* * *

Ch!o piec lu bi ukry wa" si# na pod da szu – nie cho wa" si#,
prze by wa", czy zbi ja" b$ ki, ale ukry wa" si#, tak sa mo jak pan

ka pi tan, któ ry ukry wa si# pod da chem do mu ch!op ca, je go Ma -

my i star szej o dwa na %cie lat sio stry El ki, wy star cza j$ co wy -

so kim dla ch!op ca, ale do kucz li wie ni skim dla pa na ka pi ta -

na, któ ry al bo cho dzi na moc no zgi# tych no gach, co ch!op ca

%mie szy, bo pan ka pi tan jest du &y i chu dy. Ale" on ma no gi,
j#k n# !a El ka, któ ra po pa try wa !a z uko sa na pa na ka pi ta na,

kie dy prze wi$ za ny r#cz ni kiem my! si# w kuch ni z za s!o ni# tym

oknem, w dzie', przy s!o necz nej po go dzie, chcia !a bym mie$
ta kie! J#k ne !a ju& przed Ma m$, któ ra czu wa !a na po dwó rzu,

&e by kto% nie ocze ki wa nie nie przy szed! do ich do mu. Ma ma

spoj rza !a na Hel k# z b!y skiem w oczach, ja kie go ch!o piec nie

zna!, móg! to by" gniew, móg! te& by" l#k. Ch!o piec z sio str$
zmie nia li wo d# w ba lii i to ju& trze ci raz. Ch!o piec mia! dziw -

ne uczu cie, &e pan ka pi tan jest je go ta t$, a w tym uczu ciu by -

!o jesz cze co% szcze gól ne go, do dat ko we uczu cie, &e to jest z ni -

czym nie po rów ny wal ny wi dok ten oj ciec k$ pi$ cy si# w kuch -

ni, w ba lii, a nie spo sób na d$ &y" z go r$ c$ wo d$, ja ko &e torf

pa li si# le ni wie i nie bu cha &a rem, zresz t$ trze ba pa mi# ta",
aby z ko mi na nie wzbi ja! si# zbyt g# sty dym. Pan ka pi tan sie -

dzi bli sko ni to okien ka, ni otwo ru w %cia nie z de sek, przez któ -

re wpa da s!o' ce na grze wa j$c g# ste pa j# czy ny do te go stop -

nia, &e roz !a zi si# ich tka ni na i po rwa ne strz# py uno sz$ si#
w po wie trzu, przy le pia j$c si# do ust, ch!o piec brzy dzi si# do -

tkn$" ich j# zy kiem, zdzie ra je pal ca mi z warg. Pan ka pi tan usa -

do wi! si# przy okien ku i ry su je. Na ry so wa! ko z#, jak &y wa! Ma -

m# na ry so wa! z fo to gra fii, po pro si! tyl ko, by cha ziaj ka

po zwo li !a mu przez mi nut k# po pa trze" na sie bie. To mu wy -

star czy !o. Ry so wa! o!ów kiem na sza rym pa pie rze do pa ko wa -

nia. St$d ten pa pier w do mu ch!op ca, je go Ma my i sio stry El -

ki, &e ju& do%" daw no da !a go im na prze cho wa nie pa ni

Kor ne lia Ru ta, kie dy mu sia !a za mkn$" sklep, ja ki pro wa dzi -

!a za Niem ca. Prócz pa pie ru by! jesz cze gra na to wy ma te ria!,
o któ rym El ka mó wi !a, &e si# le je przez r# ce, by! te& s!ój z ko -

lo ro wy mi cu kier ka mi, któ ry jed nak zo sta! scho wa ny o wie le

prze my%l niej ni& pan ka pi tan, bo ch!o piec, mi mo nie stru dzo -

nych po szu ki wa', jesz cze go nie zna laz!. Nie roz po zna! Ma -

my na ry sun ku wy ko na nym przez pa na ka pi ta na, ale Ma ma

na fo to gra fii tak &e by !a mu oso b$ nie zna n$, w ka& dym ra zie

nie mal nie przy po mi na !a Ma my, nie mal!, ale te& nic wi# cej,

nic mniej. Ch!o piec pa trzy! na pa na ka pi ta na z za chwy tem i po -

dzi wem, gdy ów na ry so wa! sio strzycz k# ch!op ca, Ma ni#, któ -

ra umar !a nim ch!o piec si# uro dzi!, i nie po zo sta !a po niej &ad -

na fo to gra fia, jed na ko wo& &y !a, cho dzi !a za ch!op cem krok

w krok, czu! jej za pach, pach nia !a mo kr$ zie mi$, jak m!o de

ziem nia ki, %wie &o wy ko pa ne, za nim si# je otrz$ %nie z zie mi.

S!y sza! ka& dy jej ruch. Mia !a na so bie nie bie sk$ su kien k#, któ -

ra sze le %ci !a, jak by j$ uszy to z pa pie ru. Roz ma wia! z Ma ni$.
Raz pod s!u cha !a ich roz mo w# Ma ma. – Z kim roz ma wiasz,
dzie cia ku, spy ta !a ni to roz ba wio na, ni to za tro ska na, ale gdy

od rzek!: – z Ma ni&, za s# pi !a si#, i na wet do%" moc no pal n# -
!a go w czu bek g!o wy, nie bo la !o go, ale roz p!a ka! si#, sam

nie wie dzia! dla cze go, tak na gle i g!o %no, praw dzi wy mi, ob -
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fi cie p!y n" cy mi !za mi, #e prze ra #o na przy tu li !a go do pier si i po ca !o wa !a w czu -

bek g!o wy. – Ma nia nie !y je, mój ty g"u pi, wszep ta !a mu w czu bek g!o wy, i jej gru -

be !zy po przez w!o sy spa rzy !y mu skó r$. Dwie !zy, nie wi$ cej. Ma nia #y !a. Gdy jej

po wie dzia!, #e chy ba Ma ma za bie rze go do Brod ni cy, #e by zo ba czy! jak wy gl" da

mia sto i rze ka Drw$ ca, bo jesz cze ni gdy w tym mie %cie nad rze ka Drw$ c". – To
przy wie# mi z mia sta z"o te pu de "ecz ko, po wie dzia !a Ma nia. Nie ro zu mia!, o ja -

kie pu de !ecz ko pro si! – Niech pan ka pi tan na ry su je mo j$ sio strzycz k%, Ma ni%, na co

pan ka pi tan od rzek!: – A gdzie ona? Ch!o piec wska za! ru chem g!o wy miej sce obok

sie bie, po le wej r$ ce, bo pra wym bo kiem sta! do pa na ka pi ta na. – Acha – rzek! pan

ka pi tan i po pa trzy! na ch!op ca z wi$k sz" ni# do tej chwi li uwa g".

– Praw d% mó wi? – spy ta" jed no r% ki ru ski ofi cer. Zer k n% "a w bok, tam sk$d do -
szed" je go g"os, i wi dzia "a jak jed n$ r% k$ wyj mu je pa pie ro sa z pu de" ka, za pa la go
za pal nicz k$, po czu "a md"y za pach ben zy ny, i cho wa w gór nej pra wej kie sze ni pu -
de" ko i za pal nicz k%, rów no cze &nie za ci$ ga j$c si% dy mem z roz ko sz$, od chy liw -
szy g"o w% do ty "u.

Wi dzia "a sie bie, jak idzie piasz czy st$ dro g$ lgn$c po kost ki w syp kim pia sku,
któ ry prze p"y wa" mi% dzy pal ca mi jej bo sych stóp, ni czym ru chli wa, g% sta wo da;
wi dzia "a sie bie sie dz$c na nie wy god nym krze &le, któ re ru ski ofi cer roz "o !y" w po -
wie trzu, z trza skiem, szarp n$w szy nim jed n$ r% k$, i rów nie! bez po mo cy dru giej,
bo jej nie mia", przy su n$" do niej w ten spo sób, !e lek ko tr$ ci" j$ w na pi% te i dr!$ -
ce za "o my ko lan, chy trze j$ zmu sza j$c, aby chc$c nie chc$c usia d"a, z klap ni% ciem.
Wi dzia "a sie bie, jak idzie z Ko lo nii do Gmi ny, nie po su wa j$c si% na przód, lecz sta -
le co fa j$c si%, cho cia! to nie by "o do k"ad nie tak: co dwa kro ki, ja kie po st$ pi "a do przo -
du, ro bi "a krok do ty "u, ale to te! nie by "o do k"ad nie tak, bo jed nak mi n% "a ju! fi -
gur k% Mat ki Bo skiej Po lnej, po sta wio n$ tam w ja kim& nie pa mi%t nym ro ku, mo !e
w prze sz"ym stu le ciu, w od le g"o &ci dwóch ki lo me trów od &rod ka Ko lo nii,
od &rod ka, czy li od ma syw ne go pia sko we go ka mie nia, pra wie ide al nie pro sto k$t -
ne go, d"u gie go na dwa me try, sze ro kie go na pó" to ra, a wy so kie go na metr, p"a sko
&ci% te go u gó ry, po sta wio ne go tam w ja kim& nie pa mi%t nym ro ku, mo !e w prze -
sz"ym stu le ciu, kie dy przez Ko lo ni% prze cho dzi" kor don od dzie la j$c to, co ru skie,
od te go, co pru skie, na ubo czu dro gi, g% sto ob ro &ni% te go krze wa mi bzu, zwa ne -
go w Ko lo nii li la kiem. Wi dzia "a sie bie, jak mi ja fi gur k%, prze sz"a wi%c dwa ki lo -
me try, to zna czy, !e co fa "a si% je dy nie w g"o wie, w za m% cie my &li, ale i w l% ku,
nie w g"o wie, lecz w brzu chu gdzie k"u" j$ za ka! dym kro kiem, nie da j$c o so bie
za po mnie', w rze czy wi sto &ci prze sz"a dwa ki lo me try, i to by" ten mo ment, kie dy
po my &la "a, !e jest ju! o dwa ki lo me try bli !ej ci%! kie go grze chu, któ ry mu sia "a po -
pe" ni', aby zma za' grzech po przed ni, jesz cze ci%! szy. Wi dzia "a sie bie, jak idzie
t$ dro g$, z to reb k$ w pra wej r% ce, trzy ma j$c zgrab ne czó "en ka w le wej, ws"u cha -
na w d#wi%k pia sku, któ ry prze sy py wa" si% jak su cha m$ ka, a skrzy pia" jak &ci% -
ty mro zem, pierw szy &nieg.

* * *

Ch!o piec nie wie dzia!, co to jest przy sz!o%&. To zna czy ro zu mia!, #e cho dzi o to,

co b$ dzie. Ale co to zna czy? Co ma by&, i kie dy? Czy przed nim jest ja ka% przy -

sz!o%&? A sk"d mia! by to wie dzie&! Nie wiem, o co pan ka pi tan py ta, nie wiem, co

mam od po wie dzie&… – Ja #le mó wi% po pol sku – po wie dzia! – to pew nie dla te go
mnie nie ro zu miesz. Ch!o piec go r" co za prze czy!, po nie wa# pan ka pi tan mó wi! j$ -
zy kiem dla nie go zro zu mia !ym; nie ca! ko wi cie pol skim, nie rzad ko co% si$ nie zga -

dza !o z tym, jak mó wi! on, Ma ma, czy El ka, ju# nie mó wi"c o pa ni Kor ne lii Ru -

cie, któ r" nie tyl ko Ma ma i El ka bez z!o %ci prze drze' nia !y, #e mó wi „$, "”, ale prze cie#
go ro zu mia!.. – Bo ja, w ja k$ stro n% bym nie po st$ pi", &mier'. Ch!o piec mia! za -

py ta&, dla cze go, gdy po czu! w gar %ci pi"st k$ swo jej sio strzycz ki Ma ni. Spoj rza! w jej

stro n$, by !a tu# przy nim, z nó# k" w bu ci ku nie no wym, ale wy czysz czo nym br" zo -

w" pa st" do po !y sku, tu# przy je go bo sej no dze. – Dzi siaj za bie rze go anio" – po -

wie dzia !a sio strzycz ka Ma nia i za brzmia !o to tak sa mo pew nie i nie uchron nie, jak

s!o wa Ma my, #e pierw sze go wrze %nia pój dzie do szko !y, do pierw sze go od dzia !u.

To si$ sta nie za mie si"c, bo jest po cz" tek sierp nia. Czy to zna czy, #e to jest mo ja

przy sz!o%&, za my %li! si$ ch!o piec. – Je stem bar dzo cie ka wy jak jest w ko &cie le, rzek!
pan ka pi tan ni st"d ni zo w"d, czym za sko czy! ch!op ca, bo jak to mo# li we, aby tak

do ro s!y cz!o wiek, cho& by i Ru ski, jak pan ka pi tan, ni gdy nie by! w ko %cie le? – Jak -
!e to? – za cz"! ch!o piec, ale urwa!, bo nie wie dzia! o co ma za py ta&. – Ty te go nie
paj miosz, ale u nas nie ma ko &cio "ów, ot co! – po wie dzia! pan ka pi tan i uciek! spoj -

rze niem w bok, jak by tro ch$ za wsty dzi !y go w!a sne s!o wa. -Jak !e to? spró bo wa!
ch!o piec jesz cze raz, czu j"c, #e to, o co chcia! by za py ta&, spra wi mu okrop n" m$ -
k$, lecz pan ka pi tan krót kim: – Jest te! i ta ki &wiat, po móg! mu i rów no cze %nie go

prze ra zi!. Ch!o piec po czu! jak w jed nej chwi li %wiat mu si$ po wi$k szy!. Ode tchn"!
g!$ biej ni# zwy kle, jak by w klat ce pier sio wej zro bi !o si$ wi$ cej miej sca, tak i# nie

wy star czy! zwy czaj ny haust po wie trza, mu sia! do dat ko wo za czerp n"& tchu, nie pe! -
n" pier si", ale nie wie le mniej. Nie to go zdu mia !o, #e %wiat si$ po wi$k szy!, lecz #e
po wi$k szy! si$ o %wiat ca! kiem in ny. – Ni gdy nie by "em w cer kwi – ch!o piec #y -

wiej za re ago wa! na to s!o wo, tro ch$ na wet roz dzia wi! usta – tak u nas na zy wa si%
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ko !ció". Po czu! w gar "ci po ru sze nie pi#st ki sio strzycz ki Ma ni, szep n#! w jej stro -
n$: – Co?, na co Ma nia od rze k!a, nie "ci sza j#c g!o su: – Czy s"y szysz, co dzie je
si# na dwo rze? Sku pi! si$, ws!u cha! w to, co by !o po tam tej stro nie, za bocz n# "cia -
n# z okien kiem, nad da chem z po czer nia !ej s!o my, i do tar !y do nie go od g!o sy su -
chych trza sków, jak by kto strze la! na po dwó rzu. Pan ka pi tan prze stra szy! si$: nie -
zdar nie, na zgi$ tych no gach zro bi! kil ka kro ków i wbi! r$ k$ w zbi t# s!o m$ da chu,
sk#d wy ci# gn#! pi sto let. Pa trzy! z na pi$ ciem w oczy ch!op ca, któ ry zro zu mia!, %e
roz sza la !a si$ let nia bu rza, bez desz czu, z su chy mi trza ska mi pio ru nów, i bu dz# -
cy mi trwo g$ w lu dziach i zwie rz$ tach b!y ska wi ca mi. – To nic, uspo ko i! pa na ka -
pi ta na- zwy czaj na bu rza, a je go sio strzycz ka Ma nia spoj rza !a na nie go okiem oso -
by do ro s!ej pa trz# cej z %ycz li wym po li to wa niem na dziec ko: – Nie wiesz, $e tak
bi j% si# anio "y? Pan ka pi tan mu sia! nie do s!y sze& jej s!ów, bo za py ta! ch!op ca, co
po wie dzia!, ale ch!o piec w mil cze niu za prze czy! ru chem g!o wy. – By "a u nas cer -
kiew, ale j% za mie nio no na uboj ni# trzo dy chlew nej, gdy by "em w two im wie ku. 

* * *

Wi dzia "a go jak szed" kil ka kro ków za ni%, z ka ra bi nem prze rzu co nym przez ra -
mi#, pa s%c oczy do wo li wi do kiem jej po !lad ków pod lek k% let ni% suk ni%; wie dzia -
"a, czu "a to, by "a pew na, $e nie wi dzi nic po za jej ty" kiem, $e od dy cha zgod nie z ru -
chem jej po !lad ków. Na sz"a j% my!l, zu chwa "a i ku sz% ca, $e mo $e po win na zro bi&
co! ta kie go, $e by uzna", i$ mu si j% za strze li&. Lecz nie wie dzia "a, co by to mia "o by&?
Rzu ci& si# do uciecz ki? Prze cie$ nie b# dzie strze la", po pro stu do go ni j%, po wa li,
st"u cze, pew nie sko pie, nic wi# cej. Szed" kil ka kro ków za ni%, co wi dzia "a nie pa -
trz%c za sie bie, s"y sza "a, jak so bie po pier du je, bez wsty du, ow szem, !mie chem g"o -
!nym kwi tu j%c to, co ro bi, !wia dom, $e j% w ten spo sób po ni $a, a je !li cze go! w $y -
ciu go r% co pra gn%", to po ni $e nia Kor ne lii Ru ty i de mo kra cji, nie tej sta rej,
przed wo jen nej, co prze sra "a Pol sk# na pi#& d"u gich lat, ale tej no wej, któ rej za pach
po czu" jak psy, któ re przez roz le g"y za gon zwie trz% su k# ocie ka j% ca so kiem. 

Prze pe" nia "o go szcz# !cie, ch"od ne, twar de, g"ad kie, po $yw ne jak zsia d"e mle -
ko w gli nia nym garn ku. Kil ka ra zy wy krzyk n%": Niech $y je de mo kra cja! – I sam
za ba wi" si# w echo: niech, niech, niech!

!

Re dak cja sk!a da pa ni Be acie Netz ser decz ne po dzi$ ko wa nie za udo st$p nie frag -
men tu nie dru ko wa nej po wie "ci „Pan ka pi tan” Fe lik sa Net za.
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Fe liks Netz (1939-2015) – wspó"za"o$yciel miesi#cznika „'l% sk”, zast#pca
redaktora naczelnego pisma w la tach 1995-2014.



18

Laudacja

wyg!oszona przez

prof. dr. hab. ANDRZEJA JASI"SKIEGO

na cze#$

Maestry 

MARTHY ARGERICH

w zwi%zku z nadaniem tytu!u
doktora honoris causa

Akademii Muzycznej 

im. Karola Szymanowskiego

w Katowicach

wcho dzi w ra chu b!. I tu zno wu s"o wo:
bez kom pro mi so wo#$.

Gwiaz da Mar thy Ar ge rich ja snym
bla skiem b"ysz czy od Jej dzie ci% stwa.
Ja ko o#mio let nia dziew czyn ka z po wo -
dze niem wy ko nu je z or kie str& z Bu enos
Aires kon cer ty – d -moll Wol fgan ga
Ama de usza Mo zar ta i B -dur Lu dwi ka
van Beetho ve na, za# w wie ku 11 lat
Kon cert a -moll Ro ber ta Schu man na.
Ma j&c 16 lat zwy ci! 'a w dwóch li cz& -
cych si! w #wie cie Mi! dzy na ro do -
wych kon kur sach pia ni stycz nych,
w Bol za no i Ge ne wie, wzbu dza j&c
za chwy ty pu blicz no #ci i Ju ry (stan ding
ova tion). Dwa la ta pó( niej w „Le Jo -
ur nal de Genève” na pi sa no: „Ten m"o -
do cia ny sza tan for te pia nu zja wi" si!, by
po twier dzi$ swój zdu mie wa j& cy ta lent,
któ ry otrzy ma" od nie bios”. A po wy -
st! pach w Niem czech w pra sie nie -
miec kiej mo' na by "o prze czy ta$ ta kie
s"o wa: „Ol#nie wa j& ce pi!k no, nie ma -
te rial ny d(wi!k. So kra tes rzek" by, 'e to
bo ski de mon”. 

No i pa mi!t ny Kon kurs Cho pi now -
ski w ro ku 1965. Tu za chwy tom nie by -
"o ko% ca. By "a ulu bie ni c& pu blicz no #ci
i kry ty ków. Jesz cze przed ko% cem
kon kur su Ja nusz Ekiert na pi sa" w „Eks -
pre sie Wie czor nym”: „Jest ona ju'
dzi# wspa nia "ym zja wi skiem #wia to wej
pia ni sty ki”. Nie wi dz! po trze by po wta -
rza$, co o Niej wów czas mó wio no, pi -
sa no. Wszyst ko zna my i pa mi! ta -
my – my, Po la cy, dla któ rych Cho pin
jest du m& i mi "o #ci&. Z przy jem no #ci&
cy tu j! s"o wa Mar thy Ar ge rich z wy po -
wie dzi udzie lo nej dzien ni ka rzo wi z na -
sze go mia sta, z Ka to wic: „By" to naj -
szcz! #liw szy mo ment w mo im 'y ciu...
Mi mo ogrom nie trud ne go za da nia, ja -
kie sta wia" przed na mi ten kon kurs, je -
cha "em tam z wiel kim en tu zja zmem, bo
Cho pin za wsze by" mi naj bli' szy ze
wszyst kich kom po zy to rów.”

Nie zdzi wi" bym si! jed nak, i nie
mia" bym Jej te go za z"e, gdy by Mar -
tha Ar ge rich to sa mo po wie dzia "a
o Schu man nie, ja d&c na kon kurs je go
imie nia, bo wie my, 'e z za sa dy wy ko -
nu je Ona to, co ro zu mie, ko -
cha – a wi!c utwo ry, któ rych twór cy
jak by sta j& si! Jej przy ja ció" mi, po wier -
ni ka mi my #li i uczu$. 

Ów kr&g wy mia ny emo cji i wra 'e%
jest jed nak szer szy. W"& cze ni s& we%
tak 'e me lo ma ni. Mar tha Ar ge rich
udzie li "a kie dy# wy wia du za przy ja( nio -
nej z Ni& Han nie La chert, z któ re go
wy "o wi "em s"o wa Ar tyst ki #wiad cz& -
ce o #wia do mym pe" nie niu wy 'ej
wspo mnia nej mi sji by cia po #red ni -
kiem mi! dzy twór c& a s"u cha czem:
„Wa' ne jest nie tyl ko to, co ja czu j!.
Gra nie dla lu dzi nie jest mo no lo giem,
to ra czej ro dzaj dia lo gu. Za wsze pa mi! -
tam o mo ich s"u cha czach”.

Ma gni fi cen cjo Rek to rze,
Do stoj na Dok to rant ko,
Wy so ki Se na cie,
Pa nie i Pa no wie!

Z wiel k& ra do #ci& przy j& "em de cy zj!
w"adz Aka de mii Mu zycz nej im. Ka ro -
la Szy ma now skie go w Ka to wi cach
o uho no ro wa niu Mar thy Ar ge rich ty tu -
"em dok to ra ho no ris cau sa. Mo ja sa tys -
fak cja jest tym wi!k sza, 'e nie tyl ko
znam i po dzi wiam jej wszech stron n&
dzia "al no#$ ar ty stycz n&, ale 'e mia "em
te' przy wi lej wspó" pra cy z Ni& w Ju -
ry kil ku Mi! dzy na ro do wych Kon kur -
sów Pia ni stycz nych im. Fry de ry ka
Cho pi na w War sza wie, a ju' za mie si&c
sy tu acja si! po wtó rzy w Ja po nii, w Ha -
ma mat su.

Na le '! do tych, któ rzy uwa 'a j&, 'e
nie mo' li we jest od da nie w s"o wach fe -
no me nu wiel kiej ar tyst ki, Jej cha ry -
zmy, któ ra u od bior ców Jej sztu ki
na ca "ym #wie cie wzbu dza te sa me re -
ak cje: za chwyt, en tu zjazm, po dziw.
Elek try zu je.

Jest ar tyst k& bez kom pro mi so w&,
wy ra 'a j& c& spon ta nicz nie, szcze rze
i do ko% ca to wszyst ko, co – ukry te

w mu zy ce pod war stw& d(wi! ko -
w& – sta no wi praw d! o cz"o wie ku,
o z"o 'o no #ci je go oso bo wo #ci, w któ -
rej ko eg zy stu j&, ale i wal cz& z so b&,
ró' ne ele men ty. Mar tha Ar ge rich 
– gra j&c, nie u'y wa j&c s"ów – dzie li si!
ze s"u cha czem tym, co czu je, co wpra -
wi& J& w na strój b"o giej kon tem pla cji,
co wy zwa la u#mie chy, co jest Jej
szcz! #ciem – tym re al nym i tym w ma -
rze niach; co jest Jej tro sk&, zmar twie -
niem, ale i co wy zwa la ener gi! do dzia -
"a nia, wal ki, a na wet z"o#$, bunt.

Pa sja! Ta lent! Tak, jed nak to nie spra -
wa wy bo ru, lecz we wn!trz ne go mu su,
wy ni ka j& ce go z za da ne go przez los
(opatrz no#$) obo wi&z ku pe" nie nia za -
szczyt nej, ale jak 'e nie "a twej funk cji
ka p"an ki na o" ta rzu Sztu ki, po #red nicz -
ki mi! dzy twór c& a od bior c& – dru gim
cz"o wie kiem. To ro la s"u 'eb na, któ r&
Mar tha Ar ge rich pe" ni z od da niem, nie
szcz! dz&c swych si", re zy gnu j&c cza -
sem z oso bi stej wy go dy w 'y ciu co -
dzien nym, a nie kie dy na ra 'a j&c si!
na nie zro zu mie nie tych, któ rzy nie
do ko% ca zda j& so bie spra w! z te go, co
dla ar tyst ki zna czy nie prze rwa nie kro -
czy$ szczy to w& dro g& per fek cji, z któ -
rej naj mniej sze ry zy ko zbo cze nia nie
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Co kol wiek Mar tha Ar ge rich wy ko nu -

je, czy ni to – znów u!y j" tych sa mych

s#ów – szcze rze, bez kom pro mi so -

wo. III Kon cert for te pia no wy Ser giu -

sza Pro ko fie wa, wy ko na ny nie d#u go

po Kon kur sie Cho pi now skim, zna laz#
w Jej oso bie, we d#ug Ja na We be ra, „ge -

nial n$ od twór czy ni". Gra #a z or gia stycz -

n$ fu ri$. Nie spo sób opi sa% w krót kich

s#o wach wszyst kich fi ne zji, wszyst kich

wzru sze& od bie ra nych pod czas Jej gry,

pe# nej nie zwy k#ej ma estrii pia ni stycz -

nej, ma gicz ne go cza ru, ja kim ema nu -

je mu zy ka kszta# to wa na Jej in tu icj$, ro -

zu mem, pal ca mi”. Symp to ma tycz ne, !e
re cen zent ze sta wia okre 'le nia „z or gia -

stycz n$ fu ri$” oraz „z fi ne zj$, wzru sze -

niem, ma gicz nym cza rem”. Tak! Mar -

tha Ar ge rich jest Ar tyst k$ cza sem

nie obli czal n$, za ska ku j$ c$, po ry wa -

j$ c$. Za wsze wspa nia #$. 
Wspo mnia na tu po trze ba dia lo gu

i dzie le nia si" ra do 'ci$ mu zy ko wa nia

z in ny mi spo wo do wa #a, !e ar tyst ka

z cza sem co raz bar dziej ogra ni cza #a re -

ci ta le so lo we. Dzi' wy st" pu je al bo

z or kie str$ al bo w re per tu arze ka me ral -

nym.

„Kie dy gram sa ma – mó wi – nie mo -

g" si" obej rze% ani w pra wo, ani w le -

wo. To tak, jak bym by #a fil mo wa na

przez te le wi zj", kie dy czu j" ka me r"
bar dzo bli sko sie bie. Mam wra !e nie,

jak bym nie mo g#a si" po ru szy%, jak bym

zo sta #a osa czo na. A kie dy gram mu zy -

k" ka me ral n$ al bo wy st" pu j" z or kie -

str$, czu j", !e mu zy cy wo kó# mnie po -

ru sza j$ si". Pa trz" na nich i te! si"
po ru szam. Je stem o wie le bar dziej

na tu ral na”. Jej part ne ra mi -ka me ra li sta -

mi s$ od la ty naj wy bit niej si in stru men -

ta li 'ci. Wy mie& my tyl ko Gi do na Kre -

me ra i Mi sch" Ma isky’ego, bo z z ni mi

na gry wa #a naj cz" 'ciej. Szcze gól nym

roz dzia #em w jej dzia #al no 'ci s$ du ety

for te pia no we. Tu wy mie ni% trze ba

przede wszyst kim czte rech pia ni stów:

Ale xan dra Ra bi no vit cha, Ste phe na

Ko va ce vi cha, Da nie la Ba ren bo ima

i Nel so na Fre ire. Ale li sta wy bit nych

ar ty stów, z któ ry mi wspól nie pra co wa -

#a, jest o wie le d#u! sza.

Od ro ku 2002 pia nist ka or ga ni zu je

fe sti wal mu zycz ny „Pro get to Mart tha

Ar ge rich” w Lu ga no, na któ rym wy st" -
pu je wraz ze swo imi przy ja ció# mi.

Cho% w#a 'ci wie na le !a #o by po wie -

dzie%, !e gra j$ tam przy ja cie le Mar thy

Ar ge rich, a w'ród nich tak !e Ona.

W Lu ga no po ja wia j$ si" naj zna ko mit -

si mu zy cy, tak !e m#od szych po ko le&,
m.in. Re naud i Gau tier Ca puçon. Do -

stoj na Dok to rant ka ro bi bar dzo wie le

dla m#od szych adep tów sztu ki, któ rych

'wia to wa ka rie ra cz" sto za czyna si"
w#a 'nie od wy st" pów w Lu ga no. Ob -

szer n$ do ku men ta cj" tych wy da rze&
przy no sz$ al bu my p#y to we. Wspo -

mnij my przy tej oka zji o mi #ym dla nas

ak cen cie: w'ród wy da nych na gra& fe -

sti wa lo wych znaj du je si" tak !e Kwin -
tet for te pia no wy Ju liu sza Za r"b skie go,

ar cy dzie #o ka me ra li sty ki, któ re dzi" ki

tej re je stra cji ma wresz cie szan se

wej'% na sta #e do po wszech ne go re per -

tu aru kon cer to we go.

Ów wiel ki roz dzia# mu zy ki ka me ral -

nej 'wiad czy o nie zwy k#ej ce sze Mar -

thy Ar ge rich – o jej umie j"t no 'ci po -

zo sta wa nia w tle. Mo! na J$ po rów na%
do Mo zar ta, któ ry gra j$c w kwar te cie

smycz ko wym kom po zy cje w#a sne lub

in nych mi strzów, naj ch"t niej wy ko ny -

wa# par ti" al tów ki – par ti" naj mniej in -

dy wi du al n$, naj mniej spek ta ku lar n$,
ale naj sil niej po wi$ za n$ z ca #ym ze spo -

#em; b" d$ c$ jak by „du sz$” kwar te tu.

Po dob nie od czu wa mu zy k" ar gen ty& -
ska pia nist ka. Jak za no to wa# An drzej

Su #ek w re cen zji z fe sti wa lu „Cho pin

i je go Eu ro pa”: „Mar tha po ja wi #a si"
na es tra dzie po raz pierw szy w Kon cer -

cie na trzy for te pia ny Mo zar ta – w par -

tii trze cie go for te pia nu. Bar dziej ni! sa -

ma gra pia nist ki (któ rej par tia

naj cz" 'ciej po zo sta wa #a w g#" bo kim

cie niu i nie mal wca le nie wp#y wa #a
na ob raz ca #o 'ci) uj$# mnie fakt, !e oto

Wiel ka Mar tha za j" #a naj mniej eks po -

no wa ne miej sce z ta k$ oczy wi sto 'ci$
i skrom no 'ci$, na ja k$ sta% tyl ko lu dzi

praw dzi wie szla chet ne go i wiel kie go

du cha”.

Dys ko gra fia Mar ty Ar ge rich,

uwzgl"d nia j$ ca na gra nia so lo we, kon -

cer to we i ka me ral ne, za pie ra dech

w pier siach. Wy da ne s$ te p#y ty przez

fir my ta kie jak Deut sche Gram mo -

phon, EMI, So ny, Phi lips, Tel dac. Jej

otwar to'%, spon ta nicz no'% owo cu j$ re -

per tu arem z#o !o nym z se tek utwo -

rów – rzecz to dzi' nie spo ty ka na, tym
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bar dziej !e s" to in ter pre ta cje po ry wa -

j" ce. Szcze gól nie licz ne s" re je stra cje

mu zy ki Mo zart, Beetho ve na, Schu -

man na, Cho pi na, Lisz ta, Ra ve la i Pro -

ko fie wa. Ob sy pa ne one zo sta #y desz -

czem na gród. Mar tha Ar ge rich m.in.

czte ro krot nie uho no ro wa na zo sta #a na -

gro d" Gram my (a do da$ na le !y, !e by -

#a po za tym no mi no wa na do tej na gro -

dy pi% cio krot nie). Wy mie& my te! kil ka

in nych na gród mu zycz nych: Choc du

Mon de de la Mu si que, ty tu# Ar ty sty Ro -

ku przy zna ny przez Nie miec kie Sto wa -

rzy sze nie P#y to wej Kry ty ki Mu zycz nej,

ty tu# Ar ty sty Ro ku przy zna ny przez ma -

ga zyn „Gra mo pho ne”.

Wy mie nia j"c te god no 'ci, czu je my

za ra zem, !e na gro dy nie od da j" wa gi

taj wiel kiej sztu ki. Na wet one nie s"
w sta nie od da$ te go, co czu j" me lo ma -

ni ob da ro wa ni owo ca mi ge niu szu Mar -

thy Ar ge rich. Chcia #o by si% o Jej grze

po wie dzie$ co' wi% cej, ale s#o wa s"
cza sem bez sil ne. Za cy tu j% jed nak raz

jesz cze uwa g% An drze ja Su# ka, któ ry

zda je si%, utra fi# w sed no, kie dy na pi -

sa#: „S#u cha j"c te go brzmie nia mo! na

s" dzi$, !e Mar tha gra na stru nach

w#a sny mi pal ca mi, a kla wi sze nie sta -

no wi" prze d#u !e nia me cha ni ki in stru -

men tu, lecz na od wrót – s" ra czej

prze d#u !e niem jej pal ców, któ ry mi

do si% ga ona bez po 'red nio naj drob -

niej szych ner wów for te pia nu”. Tak! Jej

ze spo le nie z in stru men tem jest do praw -

dy do sko na #e, sym bio tycz ne, or ga -

nicz ne. 

Sza now ni Pa& stwo! Gro no dok to rów

ho no ro wych na szej Aka de mii wzbo ga -

ca si% dzi' o ar tyst k% for ma tu naj wy! -
sze go, je dy n" w swo im ro dza ju, nie za -

st" pio n". Na sza ra do'$ nie zna gra nic.

Do stoj na Dok to rant ko! Ja ko re pre -

zen tant spo #ecz no 'ci aka de mic kiej

pra gn% wy ra zi$ na sze naj wy! sze uzna -

nie dla Pa ni do ko na&. Oby jak naj d#u -

!ej zbli !a #a Pa ni lu dzi do mu zy ki,

a tak !e do sie bie na wza jem. A my, za -

s#u cha ni, b% dzie my ch#o n"$ t% au r%, ja -

k" Pa ni roz ta cza, pod da j"c si% jej jak

ja kiej' cza ro dziej skiej mo cy, któ ra

wpro wa dza nas w 'wiat prze czu wa -

ny – 'wiat do bra, pi%k na, ra do 'ci, nie -

na zwa nej g#% bi. Ten 'wiat mu si by$
praw dzi wy, sko ro za miesz ku je my go,

ile kro$ si% ga my po Pa ni na gra nia al bo

ma my szcz% 'cie s#u cha$ Pa ni kon -

cer tu na !y wo. Za to wszyst ko – z ca -

#e go ser ca dzi% ku je my!

Ka to wi ce, w pa! dzier ni ku 2015 ro ku 

!

Gratulacje maestrze Marcie Argerich sk"ada prof. Andrzej Jasi#ski.

„Ta#ce symfoniczne” Rachmaninowa na dwa fortepiany zabrzmia"y w wirtuozowskim wykonaniu
Marthy Argerich i Nelsona Goermera.
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M
ag da le na Sa mo zwa niec (z Kos sa ków
Sta rzew ska) zna !a do brze przed wo jen -

ne Ka to wi ce, jak wspo mi na Bar ba ra Hoff,
tu si" przy je# d#a !o przed woj n$ na ele ganc -
kie za ku py, a cór ka Woj cie cha Kos sa ka by -
!a ko bie t$ bar dzo ele ganc k$. Mia !a zresz -
t$ tu taj swo ich przy ja ció! za rów no w sfe rach
prze my s!o wych, jak i li te rac kich, a kie dy%
po dob no za gad n" !a na wet ów cze sne go
wo je wo d" %l$ skie go Mi cha !a Gra #y& skie -
go o osie dla bez ro bot nych na ha! dach we! -
no wiec kich. Wil helm Szew czyk wspo mi -
na!, #e gdy za s!u #o ny %l$ ski pe da gog
(Eu ge niusz Trza ska?) wr" czy! jej swo j$ ksi$ -
#ecz k" „Gwa ra uczniów szkó! "l# skich” do -
sz!o do za baw ne go nie po ro zu mie nia, o któ -
rym au tor Ha ny sa tak opo wia da!:

„Prze czy ta !am j$ z praw dzi wym roz -
rzew nie niem – po wie dzia !a – obie cy wa !am
so bie, #e w ta kim j" zy ku, w ich uczniow skim
j" zy ku, na pi sz" na st"p n$ swo j$ ksi$# k". Pa -
nie Wil hel mie, to nie by !a gwa ra, to by! po -
emat roz !o #o ny na po szcze gól ne s!o wa. „Jo
cie nie pi zna”, mó wi! na przy k!ad ucze&
do uczen ni cy... Wie pan, ta dwu znacz no%',
ale i de li kat no%'...

Mu sia !em j$ roz cza ro wa', #ad nej dwu -
znacz no %ci tu taj nie by !o, s!o wo „pi zn$'”
ozna cza po pro su „ude rzy'”, ale w tym
uczniow skim za pew nie niu by !o nie w$t pli -
wie spo ro de li kat no %ci uczu', któ rych pa -
ni Ma dzi ni gdy prze cie# nie bra ko wa !o mi -
mo po zo rów, ja kie usi !o wa !a stwa rza'”.

Nie ma po wo du wi"c aby nie wie rzy'
jej no tat kom na te mat wrze %nia 1939
w Ka to wi cach, mia sta, któ re zna !a i lu bi -
!a i do któ re go po wra ca !a tak #e po woj -
nie. W spo rym zbio rze do ku men tów
zwi$ za nych z Kos sa ka mi znaj du j$ cy mi si"
w Osso li neum zna le(' mo# na „Ko re -
spon den cj" Ma rii z Ki siel nic kich Kos sa -
ko wej (mat ki Ma rii Paw li kow skiej -Ja sno -
rzew skiej i Mag da le ny Sa mo zwa niec)
z lat 1884-39”, w któ rej znaj du j$ si"
oso bi ste no tat ki au tor ki Na ustach grze -

chu. W nich znaj du je my po ni# szy opis: 
„1939 nie dzie la 1-ego pa( dzier ni ka
[…] Wstrz$ sa j$ ce rze czy opo wia da !a

gen.[ne ra !o wa] Sa dow ska o Ka to wi cach.
Ka to wi ce nie stchó rzy !y przed ban dy ta !

mi, nie zro bi !y tak jak po wie dzia! pe wien
se na tor rzym ski, #e trze ba nie raz ca !o wa'
r" k", któ r$ by si" chcia !o od ci$'.

Lud no%' cy wil na bro ni !a mia sta, co jest
chy ba naj wi"k sz$ bez czel n$ od wa g$,
na ja k$ ludz ka na tu ra mo #e si" zdo by'.

Pe wien zna ny ku piec ka to wic ki wy sta -
wi! na swo im bal ko nie ka ra bin ma szy no -
wy i z nie go ostrze li wa! sto j$ cych na uli -
cy niem ców, któ rych zo sta !o za bi tych
kil ku na stu. Wszy scy tro je zo sta li roz -
strze la ni, to zna czy on, je go #o na i trzy na -
sto let nia có recz ka! Co za lu dzie i gdzie si"
u ta kich bo ha ter skich stra ce& ców po dzie -
wa in stynkt sa mo za cho waw czy?

Tru py tych trzech bo ha te rów le #a !y
przed skle pem owe go kup ca trzy dni, ko -
pa ne przez bu ty niem. #o! nie rzy, któ rzy
na nie plu li. ko cha li Pol sk" po nad #y cie
i ta kich by !o wie lu.

Ka to wi ce na le #$ ju# do Re ichu, s$
tam in ne pra wa ni# w Pro tek to ra cie,
do któ re go ma j$ na le #e' War sza wa, Ra -
dom, Kiel ce, Kra ków i Lu blin.”1

In for ma cja jest wstrz$ sa j$ ca. Ale czy
praw do po dob na? Jed nak po dob n$ sce n"
ogl$ da Te re ska Ja dwisz czo ków na, bo ha -
ter ka Wie $y spa do chro no wej Ka zi mie rza
Go! by, przy po mnij my: „Z praw dzi w$
zgro z$ uj rza !a, jak zdzi cza !y m!o kos,
w krót kich ty rol skich spoden kach i bia !ych
po& czo chach do ko lan, ko pa! pod ku tym
bu tem zw!o ki m"# czy zny ubra ne go w ko -
szu l" i spodnie. Zbli #yw szy si" – po zna -
!a za bi te go. By! to zna ny po wsta niec, przy -
ja ciel jej ta tul ka, dro ge rzy sta Olej ni czak.
Le #a! przed w!a snym do mem, przed swo -
j$ dro ge ri$”. Istot nie ta ki los spo tka! Jó -
ze fa Olej ni cza ka (1879-1939) zna ne go po -
wsta& ca %l$ skie go i dzia !acza spo !ecz ne go,
któ ry zo sta! za strze lo ny na ul. 3-go)Maja
nr 5, przed w!a snym skle pem (pi sze
o tym te# prok. Ewa Koj w Po sta no wie -

niu o umo rze niu "ledz twa z dnia 12 lip -
ca 2005), acz kol wiek in for ma cja o lo sach
ro dzi ny nie jest ju# praw dzi wa. A mo #e to
by! kto% in ny! Nie mniej od da nie kli ma tu
wrze %nio wych Ka to wic jest chy ba traf ne
i st$d wa# no%' tej no tat ki.

Na le #y si" jesz cze za sta no wi' sk$d ge -
ne ra !o wa Ja gna Ma ria z Po pio! ków Sa dow -
ska mo g!a wie dzie' o tym, co si" sta !o w Ka -
to wi cach? Od po wied( wy da je si" do%'
pro sta. Jan Jag min Sa dow ski do wo dzi!
Gru p$ ope ra cyj n$ „*l$sk” i cho' wy co fa!
si" z Ka to wic w no cy z 2/3 wrze %nia, to
cz"%' je go #o! nie rzy, zw!asz cza po wsta& ców
nie po s!u cha !a roz ka zu. Mo #e to oni pó( -
niej prze ka za li te in for ma cje ge ne ra !o wi,
a mo #e do tar !y wraz z fa l$ uchod( ców
do Kra ko wa? Nie doj dzie my ju# dzi siaj te -
go, na to miast fakt, #e ta kie wie %ci o po sta -
wach *l$ za ków do cie ra !y we wrze %niu
i pa( dzier ni ku do ge ne ral nej Gu ber ni wi nien
dzi siaj wzbu dzi' g!"b sz$ re flek sj".

!

1 In for ma cj" t" za wdzi" czam dr Jo an -
nie Jur ga le -Ju recz ce, któ rej w tym miej -
scu ser decz nie dzi" ku j".
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mo$na zawsze

ogl#da%.
Postanowili"my
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niektóre 

na naszych

!amach.

Dzi" pocztówka

ze zbiorów 

Muzeum Historii

Katowic.

Z tej sceny nie mia!o pa"% $adne polskie s!owo. Dzisiaj to Teatr &l#ski im. Stanis!awa Wyspia'skiego

na pocztówce ze zbiorów Muzeum Historii Katowic.
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Ajnfarty 
id! 

do nieba

Stoj! na ulicy "l#skiego miasta.

Czuj! to. Zapach wyczuwam 

j!zykiem. Zapach nieodleg$ego

dworca. I huty, i kopalni, 

i kanalizacji, i zwyk$ego kurzu,

zatrzymuje mnie przed  ajnfartem.

Zgie$k ulicy wyp$asza mnie zwolna.

Brama niczym kosmiczny portal

czeka na mnie wyt$umion# cisz#.

Obiecuje prawdziwie

smakowite podró%e. 

Jak biblioteka z tymi swoimi

poustawianymi niemymi  kodeksami,

zwijaj#cymi czas  i przestrze&,

albo kino z t# swoj# ciemno"ci#
i bia$ym kocem  rozcinaj#cym

wszech"wiat na dwie cz!"ci

– gdzie po jednej stronie siedzimy

my, a po drugiej oni w tym

ca$ym zawirowaniu zwi#zanym 

z odkrywaniem tajemnicy. 
KRYSTIAN GA"USZKA

Fo
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Mural Mony Tusz w podziemnym przej"ciu Silesia City Center w Katowicach
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Z a tem sto j! przed ajn far tem na uli -

cy "l# skie go mia sta i ce le bru j!
wej "cie. Bo wiem, $e za ka$ dym ra -

zem mo $e by% jak w opo wie "ciach

Ba ro na Münch hau se na, gdzie nie

tyl ko ku la ar mat nia, ale ca &y Zep pe -

lin b! dzie przy go to wa ny do po dró $y,

nie tyl ko po za k#t kach "l# skie go pla -

cu, prze strze ni &# cz# cej sy mul ta nicz -

nie ró$ ne uli ce miast aglo me ra cji, ale

tak $e po po wierzch ni cza su, któ ry ni -

czym zwie lo krot nio na Wst! ga

Möbiu sa z jed nej stro ny b! dzie uda -

wa& po uk&a da n# au to stra d!, a z dru -

giej b! dzie ni co wa& si! jak Bu tel ka

Kle ina, czy te$ bu tel ka pi wa ty skie -

go w kie run ku czwar te go wy mia ru. 

Za tem wcho dz! w ciem no"% ajn far -

tu i czu j! jak mnie obej mu je swo im

lek kim ch&o dem, któ ry zmy wa ze

mnie $ar ulicz ne go roz bie ga nia. Pro -

wa dzi mnie na plac gdzie "cia ny stud -

ni wy &o $o ne fa sa da mi fa mi lo ków

ko' cz# si! nie bem. Ale po wo li. 

Wcho dz! w mrok i czu j! za pach

ju$ in ny – co" po mi! dzy st! chli zn#
i pie cze niem cia sta. Co" po mi! dzy

ben zy n# na le wa n# z bu tel ki do ba ku

mo pli ka s# sia da, a obia dem u ciot ki

Kla ry. Kie dy wzrok przy zwy cza ja si!
do ciem no "ci, gdzie" z pó& mro ku i hi -

sto rii, zra zu nie "mia &o, acz kie dy

po chy lam si! – ju$ bar dziej kon kret -

nie, wy &a nia si! za tar ty blichtr ukry -

ty w krysz ta &o wych szyb kach se ce -

syj nych drzwi, fi ne zyj nie zdo bio nej

ka fel ka mi lam pe rii lub za tar tym fre -

sku, praw do po dob nie we du cie nie -

zna ne go ma la rza. Do ty kam cza su

i czu j! go pod opusz ka mi, jak wy &a -

zi spod p&a tów far by, któ re nie -

odmien nie ko ja rz# mi si! z pó( no je -

sien ny mi li "% mi tak kru chy mi i tak

bez bron ny mi, ale wiem $e sil ny mi,

od ra dza j# cy mi si! prze cie$ na wio -

sn!. Trwa &y mi jak dzie ci! ce ma lun -

ki na "cia nach, w któ rych pro sto dusz -

ne l! ki i ba jecz na fan ta zja snu j#
swój od le g&y, acz nie "mier tel ny po -

emat. O tym, $e ist nie je do bro i z&o,

i o tym, $e z&o cho% wi do wi sko we

i krwio $er cze, i cz! sto tak po pro stu

ra ni# ce, w ogól nym roz ra chun ku

prze gry wa sw# nie rów n# wal k!. Bo

prze cie$ tak na praw d! bez bron ne

jest. O czym mó wi& J. W. Go ethe,

wk&a da j#c w usta Me fi sto le sa kwe -

sti!: Jam cz! "ci# tej si $y, któ ra wiecz -
nie z$a pra gn#c, wiecz nie czy ni do -
bro. Wi da% to wsz! dzie, wy star czy

wy ostrzy% wzrok. I nie mu si my si!
zbyt nio wy si la%, gdy$ za wsze znaj -

dzie my ra tu nek i ni gdy nie prze mi -

ja j# c# ra do"% w przy gar nia j# cym ge -

"cie mat ki, al bo w tym szcze gól nym

spoj rze niu oj ca, apro bu j# cym nasz

wy si &ek, czy te$ w nie unik nio nym

roz sta niu, gdzie ból jest praw dzi w#
mia r# mi &o "ci. I nie wa$ ne ile ma my

lat. A im wi! cej ma my, tym bar dziej

ro zum niej si je ste "my i poj mu je my, $e
kie dy mie li "my ich nie wie le, praw -

dzi wi bar dziej by li "my. Bo tak na -

praw d! wie my, $e dzie ci! cy "wiat l! -
ków i ra do "ci jest je dy nym spo so bem

poj mo wa nia rze czy wi sto "ci. Bo gdy -

by nie uli ca Se zam ko wa, na któ rej

wy cho wa& si! ka$ dy z nas, nie by &o -

by $ad nej uli cy w $ad nym mie "cie.

Al bo wiem tyl ko tu w pe& nym ta jem -

nic i jak $e czy stym "wie cie, du $e pta -

ki s# $ó& te, a nie nie bie skie, a po twór,

cho% po cz#t ko wo ma bar dzo du $e
oczy, jest tyl ko po two rem cia stecz -

ko wym. I gdy si! za sta no wi%, to na -

wet uli ca Me ne li i )u li, po któ rej tak

cz! sto mu si my cho dzi% w na szej

aglo me ra cji ma tam swój ro do wód.

Za tem wcho dz! do ajn far tu jak

do ro dzin ne go pen sjo na tu. Bez stra -

chu i gnie wu. Bez z&o "ci, al bo wiem

nie jest to Bra ma Skaj ska w Troi, a ja

mam otwar te r! ce. Bo je stem w"ród

swo ich, i krzyw dy nikt ni ko mu nie b! -
dzie tu czy ni&. Bo gdzie" tam na ko' -
cu tu ne lu, gdzie ja sno"%, cze ka

na mnie in tym ny "wiat, ukry ty

za zwy czaj no "ci# co dzien ne go pro za -

icz ne go mi ste rium. Ze star k# Achi ma

wy chy lo n# z okna, wy gl# da j# c# po -

wro tu m! $a, co to przed la ty zje cha&
zbyt g&! bo ko pod zie mi! i jesz cze

do tej po ry nie wró ci& z szych ty.

Z ciot k# sie dz# c# na rycz ce przed sie -
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ni!, sko r! do wci! ga nia w kla chy ba -
by i dzie ci z oko li cy, z ciot k! na któ -
r! wszy scy wo "a j! tan ty, cho# to dla
ni ko go $ad na ro dzi na. Z li sto no -
szem, któ ry ch%t nie przy "! czy" by si%
do par tyj ki ska ta roz gry wa nej w cie -
niu chu dej brzo zy, któ ra kie dy& sa ma
w no cy przy spa ce ro wa "a tu z ha" dy,
ale wia do mo, nic z te go, nie mo -
$e – s"u$ ba nie dru$ ba. Z dzie# mi gra -
j! cy mi w kli p%, któ ry to wy raz „kli -
pa” z ca" kiem in nych po wo dów
cie szy si% tu ci! gle nie ma le j! c! es -
ty m!. Z ko tem ukry tym w cie niu piw -
nicz nej szy by, któ ry ro bi wra $e nie, $e
go nie ma, ale wszy scy wie my, $e
prze cie$ wyj dzie pó' niej. Z ca "ym
tym le ni wym dzia niem, bez szar pa -
nia si%. Prze cho dz% nie spiesz nie przez
plac i wy cho dz% na dro g% z p% dz! cym
cza sem. Dla te go te$ zni kam za raz
w naj bli$ szym por ta lu. I nie za trzy -
mu j% si%, Id% w kie run ku &wia t"a. Id%
i s"y sz% gra j! ce ra dio, szcze ka nie
psa, ata ki &mie chu nie rzad ko umo ru -
sa nych dzie ci, ro ze 'lo ny krzyk z okna
na trze cim pi% trze – „Ty pie ro nie ma -
"y!”, g"% bo kie i cie p"e bi cie dzwo nów
ko &ciel nych, przy po mi na j! cych, $e
nie bo jest na wy ci! gni% cie r% ki. Prze -
cho dz% &wia t"o i wy cho dz% na dro g%,
gdzie zgrzy ta j! cy tram waj prze ci -
ska si% z wpra w! na by t! wie lo let nim
#wi cze niem przez t"um, zda wa "o by
si% zmie rza j! cy bez ce lu to tu, to tam.
Lu bi% to. Lu bi%. Szcze gól nie ajn fart
na Fry nie, któ ry pro wa dzi mnie za -
wsze do je dy ne go miej sca. Gdzie
&wi! ty nia szcze gól na. (le dz% k! tem
oka lwy ukry te w por ta lu, któ re – pa -
mi% tam – by "y kie dy& jak Grim mo we
strasz ne smo ki. Któ re ob cho dzi "em
z da le ka. By "y bo wiem nie tyl ko po -
wa$ ne i gro' ne, ale do te go ka mien -
ne. I ogrom ne. Kró lew skie. D'wi ga -
"y na swych grzbie tach ko lum ny,
na któ rych wspie ra" si% por tal pro wa -
dz! cy do ko &cio "a. Naj do stoj niej sze -
go w mie &cie. I naj wi%k sze go. Lwy
pil no wa "y dro gi do sa crum. Dzi siaj
&wi! ty nia stoi jesz cze bar dziej. Ni -
czym Apo sto" Na ro dów g"o sz!c Do -
br! No wi n% wszyst kim, bez wzgl% du
na miej sce zaj mo wa ne na tej pla ne -
cie. Dla te go te$ nie mo g% si% po -
wstrzy ma#, aby nie wej&# do &rod ka.
Prze cho dz% zno wu obok ka mien -
nych lwów, sto j! cych na stra $y, "y pi! -
cych, jed nak nie wro go, a za pra sza -
j! co. Mi mo wszyst ko zwal niam
i pro stu j% si%. Prze cho dz% gra ni c%.
Wra $e nio wo s"y sz% ci che, nie &piesz -
ne, jed no staj ne, a za ra zem &piew ne
za wo dze nie: „Sanc tus An dre as, Sanc -

ta Cla ra, Sanc ta Do mi nque, San tus Er -
ne stus...”. Dro ga na w! g"ów n! pro -
wa dzi szpa le rem &wi% tych wy rze' -
bio nych na bo kach "a wek. Jest to jak
i&cie dro g! li ta nii wszyst kich &wi% -
tych, gdzie mo dli twa wy stu ki wa na
jest od g"o sem kro ków, gdzie zbli $a -
nie si% do pre zbi te rium, jest przej -
&ciem przez u&wi% co n! hi sto ri% tra -
dy cji ko &cio "a, w&ród nie mych
&wiad ków sa crum, któ rzy s! jak ko -
lej ne pie cz% cie Ksi% gi, $e wszyst ko
co by "o daw niej, by "o i jest praw d!.
Na ko) cu kl% kam i mo dl% si% ci chut -
ko w sa mot no &ci. Ale wiem, $e nie je -
stem sam. I wiem te$, $e na ko) cu,
a cza sem na po cz!t ku ajn far tu w ka$ -
dym &l! skim mie &cie stoi ta ki sam ko -
&ció". Cza sem mniej oka za "y, cza sem
mniej wy kwint ny, nie kie dy dzi siaj
co raz bar dziej pu sty, ale za wsze
&wi% ty.

Ajn far ty mo je ajn far ty. Cza sem
bez opa mi% ta nia wcho dz% do pierw -
sze go na po tka ne go.

To tak jak bym wy ci! ga" z re ga "u
ano ni mo w! ksi!$ k% opa ko wa n! sza -
rym pa pie rem, gdzie do pie ro stro na
ty tu "o wa jest pierw szym tro pem uka -
zu j! cym cel po dró $y. Jed nak na le $y
by# uwa$ nym i czuj nym. Gdy$ wy -
star czy j! nie opatrz nie scho wa#
do re ga "u i ju$ klops. Czy mo $e bar -
dziej ko laps. Jak z Bor ge sow sk!
Ksi% g! Pia sku, gdzie dwa ra zy nie
wcho dzi si% na t% sa m! stro n%. Al bo -
wiem mam wra $e nie, $e nie któ re ajn -
far ty zni ka j! bez pow rot nie. Cho#
prze cie$ $y j! nie ustan nie w pa mi% -
ci. Jak te ajn far ty przy ul. Za gu bio -
nej, gdzie kie dy& wy so kie pie rze je
kry "y miej sca od wiecz ne, zda wa "o si%
po rz!d ku j! ce prze strze) po wsze
cza sy. Ma sorz Cie pok. Kon di to ria
Cher la we go. Go locz Bio "y. Ja rzy niok
Broj cy ny. Kon zom. No i Pi wiar nia
Ry $e go, w ogro dzie w któ rej spo ty -
ka "o si% brac two z ca "ej dziel ni cy.
Mo $e wszyst ko z$ar "a ko pal nia, bo
na wet berg mo ny nie po ka zu j! si%. Jak
opo wia da j! nie któ rzy – sie dz! na do -
le, bo prze cie$ nie ma po co wy je$ -
d$a# do gó ry, a u Skarb ni ka jak
u ma my.

Pi%k ne te$ jest za tra ce nie ajn far tem
z po &pie chu, jak wte dy gdy chc!c
wej&# do bra my przy 3 Ma ja i wyj&#
na Mic kie wi cza "a du je my si% nie -
opatrz nie do ki na (wia to wid, al bo in -
ne go klu bu. I tam ju$ wte dy hu laj du -
sza. Ale cza sem pi%k nie nie jest.
Jak na ga ze cie pla ka to wej, gdzie
Pi la wa wy ma lo wa" sta re go stru ga j! -
ce go kar to fle, a au tor na pi sa" wiersz: 

AJN FART X

wla zu ja do ajn far tu
w ke rym je dzie sco cha mi
i hau skyjz*m co to 
stra ciy "a sie w by fy ju
blank sta ry chop
sie dzi na ran cie
w taj li kaj $o dyn niy sznu pie
z gow*m w ryn cach
siad*m ko le nie go 
zn*m go zn*m
jesz cze jak he dwig
je go sta ro $y "a
jak anio" bra "a go co dnia
na pra ne go jak szlyn zuch
cho pa z la gru na zgo dzie
my "a go i cze sa "a
kar miy "a i na ko) cu
cho wa "a je go zbo la "o gym ba
miyn dzy cyc ka mi
ke re by "y jak che ru bi ny
te roz ce ra ino ry czy
$e ôstu da i ga) ba
co tu go da# mo do jest
mo do
– za ku rzy" bych – 
go do mi ci cho do ucha
jo ty$
jy mu do ucha

Ale niy r*bmy aj na lau fu – jak by
po wie dzia "a zo wit ka Ma ri ka. Bo
cza sem &mier dzi, ale cza sem nie. Jak
wte dy przy grze w kla sy przy klopsz -
tan dze na &rod ku pla cu, kie dy za ba -
wa na fi na le pro wa dzi za wsze w kie -
run ku Dro gi Mlecz nej. Gdzie m"o de
dziew czy ny hoj nie ob da ro wu j! prze -
strze) swym oczy wi stym wdzi% -
kiem. Fa lo wa nie i spa da nie ca "y
czas nie prze rwa nie urze ka sw! pro -
sto t! i si "! pie cz% tu j! c! moc mi "o &ci.
Moc $y cia. Czu j% to. Za dzie ram g"o -
w% do gó ry i wi dz% b"% kit. Mo dre roz -
le wa si% wsz% dzie. Na pe" nia fa mi lo -
ki – wi da# to w szy bach okien nych,
jak izby za le wa ne s! nie bem. Jesz cze
mo ment i ca "a ja skra wo&# chwi li
wy le je si% przez czer wo ne al bo zie -
lo ne drzwi kla tek scho do wych
na plac, to pi!c ca "e to za uro cze nie
miej scem, a pó' niej da lej po p"y nie
przez ajn far ty na uli ce mo ich Ka to -
wic, mo ich Gli wic, me go By to mia,
Cho rzo wa i mej Ru dy (l! skiej.

B!d' my czuj ni. Ajn far ty prze cie$
id! do nie ba. A my z ni mi.

Nie ina czej.
!

Kry stian Ga !usz ka by" re dak to rem
na czel nym mie si%cz ni ka „(l!sk”
w roku 2013.
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Porz!dek

"wiatowego

dziobania

Gdzie cen trum, a gdzie pe ry fe rie?

M
a nu el Ca stells, cz! sto cy to wa ny
so cjo log mia sta, na pi sa" i po wie -

dzia", #e me tro po lie rz$ dz$ %wia tem.
A Ben ja min Bar ber, fi lo zof i po li to log,
roz wa #a" sy tu acj!, w któ rej glo bem
rz$ dzi li by bur mi strzo wie. To oczy wi %cie
in spi ru j$ ce te zy czy ra czej me ta fo ry, nie -
"a twe jed nak do em pi rycz nej we ry fi ka -
cji. Wia do mo wszak #e, i# wszyst kie 193
pa& stwa, któ re two rz$ sys tem %wia to wy,
glo bal ny, ma j$ bar dzo zró# ni co wa ne
po ten cja "y eko no micz ne, mi li tar ne, kul -
tu ro we czy po li tycz ne. Nic za tem dziw -
ne go, #e se gre gu je si! je w czte rech
przy naj mniej ka te go riach: cen trum, pó" -
pe ry fe rie, pe ry fe rie i %wia to we t"o. Cen -
trum glo bu two rzy Wiel ka Trój ca
pa&stw, na zy wa na rów nie# Z"o t$ Tria d$.
Na le #$ do& Kra je NAF TY, Unii Eu ro pej -
skiej i Ba se nu Pa cy fi ku z Ja po ni$ w ro -
li g"ów nej. Pierw sze ugru po wa nie, North
Ame ri can Free Tra de Agre ement sk"a da
si! ze Sta nów Zjed no czo nych, Ka na dy
i Mek sy ku. '$cz na wa ga tych kra jów,
o g"! bo ko zró# ni co wa nej jed nak po zy -
cji w ska li %wia to wej, nie pod le ga dys -
ku sji i w$t pli wo %ci. Dru gi ele ment glo -
bal ne go cen trum two rz$, trak to wa ne
zno wu "$cz nie kra je Unii Eu ro pej skiej.
Trze ci z ko lei – pa& stwa Pa cy fi ku, ta kie
jak wspo mnia na ju# Ja po nia, Au stra lia,
No wa Ze lan dia, Ko rea Po "u dnio wa czy
Taj wan. Pe ry fe rie na to miast to kra je ulo -
ko wa ne g"ów nie w Afry ce sub sa ha ryj -
skiej, w %rod ko wej Azji i Ame ry ce 'a -
ci& skiej, licz ne cho( s"a bo obec ne
w %wia to wym sys te mie go spo dar czym,
trans por to wym, ko mu ni ka cyj nym i mi -
li tar nym.

Mar gi ne sy mar gi ne sów

I
wresz cie %wia to we t"o two rz$ pa& stwa,
o ni skich po ten cja "ach de mo gra ficz -

nych, eko no micz nych i mi li tar nych ta kie
jak Pa lau, Ki ri ba ti, Va nu atu, Fi d#i czy Ton -
ga. O ich ist nie niu przy po mi na j$ naj cz! -
%ciej za zwy czaj ce re mo nie otwar cia ko lej -
nych igrzysk olim pij skich, w któ rych do -
strzec mo# na cho r$ #ych z tych w"a %nie
pa&stw, sta no wi$ cych jed no cze %nie jed no -
oso bo w$ re pre zen ta cj! kra ju. Po wsta je
oczy wi ste w tej sy tu acji py ta nie o miej sce
w %wia to wym sys te mie kil ku przy naj mniej
kra jów – o pó" pe ry fe ryj nym czy mo #e cen -
tral nym ulo ko wa niu: Bra zy lii, Fe de ra cji
Ro syj skiej, In dii i Chin, czy li pa&stw
opa try wa nych ety kie t$ BRIC. Jed ni ba da -
cze twier dz$, #e to ju# %wia to we cen trum,
in ni, #e ci ak to rzy %wia to we go te atru do -
pie ro do nie go pró bu j$ si! do sta(. Nie wni -
ka j$c w szcze gó "y, mo# na przy j$(, #e %wia -
to we cen trum two rzy 45 pa&stw glo bu, pe -
ry fe rie po nad 100 ko lej nych kra jów, 25 to
pó" pe ry fe rie i po zo sta "e – to w isto cie %wia -
to we t"o, cz! sto atrak cyj ne pej za #o wo i tu -
ry stycz nie. Je %li za tem sys tem %wia to wy
jest tak w"a %nie upo rz$d ko wa ny, mo# na
ostro# nie przy j$( twier dze nie Ca stel l sa, #e
me tro po lie Z"o tej Tria dy rz$ dz$ %wia -
tem. Bo jest oczy wi ste, #e naj wi!k sze
o%rod ki miej skie w cen trum %wia ta od gry -
wa j$ klu czo w$ ro l! w pro ce sach roz wo -
jo wych, s$ po pro stu ich ge ne ra to ra mi.
A za tem cen trum ma swo je cen trum
w po sta ci naj wi!k szych miast, na zy wa -
nych rów nie# me ga lo po lis. I kon se kwent -
nie cen trum pó" pe ry fe ryj nych pa&stw
glo bu two rz$ ich naj wi!k sze mia sta, po -
dob nie jak w przy pad ku pe ry fe rii i glo bal -
ne go t"a. 

Grec kie re mi ni scen cje

P
o j! cie me ga lo po lis, grec kiej pro we -
nien cji, rzad ko jest obec ne w po tocz -

nym dys kur sie pu blicz nym. Cho dzi o naj -
wi!k sze o%rod ki miej skie %wia ta li cz$ ce
cz! sto wi! cej ni# 20 czy na wet 30 mi lio -
nów miesz ka& ców. Z ca "$ pew no %ci$ na -
le #y do nich aglo me ra cja Bo sWash, czy -
li prze strze& wschod nie go Wy brze #a Sta -
nów Zjed no czo nych roz po star ta mi! dzy
Bo sto nem a sto "ecz nym Wa szyng to -
nem DC. To naj bar dziej in no wa cyj ny
ob szar %wia ta, cho( sam Wa szyng ton to
w grun cie rze czy ma "e mia sto w ska li
%wia to wej, ale z ra cji ulo ko wa nia w nim
wa# nych in sty tu cji po li tycz nych, a w tym
urz! du pre zy den ta USA, istot ny o%ro dek
w"a dzy. W ten oto spo sób do cho dzi my
do po j! cia miast glo bal nych, opi sa nych
przez Sa ski! Sas sen, ame ry ka& sk$ ba dacz -
k! ho len der skie go po cho dze nia. Cho dzi
nie tyl ko o mia sta, któ rych po ten cja" de -
mo gra ficz ny jest ogrom ny, tak jak w przy -
pad ku No we go Jor ku, Lon dy nu czy Pa ry -
#a, ale tak #e o o%rod ki o mniej szym po -
ten cja le de mo gra ficz nym, któ rych po t! ga
i zna cze nie opie ra si! na in sty tu cjach
oraz per so ne lu w nich usy tu owa nych.
Bruk se la, Stras burg czy sto "ecz ny Wa -
szyng ton s$ tu taj do brym przy k"a dem ta -
kich miejsc. W dwóch pierw szych ulo ko -
wa no klu czo we in sty tu cje Unii Eu ro pej -
skiej, a w trze cim re zy du je pre zy dent do -
mi nu j$ ce go pa& stwa glo bu.

Bo ston, Wa szyng ton, War sza wa, 
Ka to wi ce…

O
prócz gi gan tycz nych o%rod ków miej -
skich, ta kich Bo sWash czy aglo me ra cja

To kio istot n$ ro l! w pro ce sach roz wo jo wych
od gry wa j$ me tro po lie. Ter min ten po cho dzi
z j! zy ka sta ro grec kie go i ozna cza mat k!
wszyst kich miast. W an tycz nej Hel la dzie bu -
do wa no naj pierw klu czo we po lis wo kó" któ -
re go lo ko wa "y si! ko lej ne o%rod ki miej skie.
Dzi siaj me tro po lia to po pro stu du #e mia sto
li cz$ ce dwa i wi! cej mi lio nów miesz ka& ców.
W trans for ma cyj nej RP do te go pro gu zbli -
#a j$ si! War sza wa i me tro po lia %l$ sko -za g"! -
biow ska. Na ma pie %wia to wych o%rod ków
miej skich to miej sca pe ry fe ryj ne, ale w to -
po gra fii pol skiej – o%rod ki cen tral ne. )wia -
to wym me tro po liom przy pi sa( mo# na kil -
ka cech cha rak te ry stycz nych. Przede wszyst -
kim, s$ to mia sta o trud nych do usta le nia gra -
ni cach. Mo# na prze je cha( kil ka dzie si$t ki -
lo me trów w No wym Jor ku, Mek sy ku czy
Pe ki nie i wci$# po zo sta wa( w ob sza rze
zwar tej za bu do wy miej skiej. Me tro po lie bo -
wiem s$ eks pan syw ne te ry to rial nie i po ch"a -
nia j$ przy le g"e wsie czy mia sta, a pro ces ten
na zy wa ny by wa roz le wa niem miej sko %ci
(urban sprawl). Wiel kie mia sta s$ sie cio we,
a in fo stra dy, zw"asz cza sze ro ko pa smo wy In -
ter net sta "y si! w nich stan dar dem. Me tro -
po lie, zgod nie z za sa d$, #e po do bie& stwa si!
przy ci$ ga j$, s$ prze strzen nie i spo "ecz nie po -
dzie lo ne. Oprócz en klaw nie zwy k"ej za mo# -
no %ci zna le*( w nich mo# na get ta praw dzi -
wej i doj mu j$ cej bie dy. Ob sza rom re zy den -
cjal nym, ol%nie wa j$ cych luk su sem i prze -
strzen n$ swo bo d$, to wa rzy sz$ get ta ubó stwa
za mie szka ne g"ów nie przez imi gran tów
%wie #ej da ty.

Ko gut pierw sze go rz! du, 
ku ra kop ciu szek

W
%wia to wych me tro po liach two rzo ne
s$ in for ma cje dru ko wa ne i wir tu al -

ne. W trzech tyl ko mia stach: Lon dy nie, Pa -
ry #u i No wym Jor ku po wsta je bli sko 60%
wszyst kich in for ma cji dru ko wa nych,
a szcze gól ne miej sce w tym za kre sie
przy pi sa( na le #y Agen ce Fran ce Press
(Pa ry#), Reu ter so wi (Lon dyn) i w ko& cu
Ame ri can Press i Uni ted Press In ter na tio -
nal (No wy Jork). A za tem, mó wi$c w g"! -
bo kim uprosz cze niu, od czy tu je my %wiat  –
gros so mo do – w ten spo sób, w ja kim jest
sfor mu "o wa ny prze kaz o je go lo sach po -
da ny w klu czo wych agen cjach in for ma cyj -
nych. Me tro po lie cen trum s$ miej scem
sku pie nia dla naj wi!k szych firm %wia to -
wych na zy wa nych kor po ra cja mi mi! dzy -
na ro do wy mi. Ich rocz ny przy chód li czo -
ny w mi liar dach do la rów jest wi!k szy ni* li
Pro dukt Kra jo wy Brut to Pol ski, li cz$ -
cej 38 mi lio nów oby wa te li. Wszyst kie te
in for ma cje o glo bal nych me tro po liach
do brze ilu stru j$, u#y wa j$c zoo lo gicz nej
me ta fo ry, %wia to wy po rz$ dek dzio ba nia
(peck or der). W kur ni ku za wsze jest ko gut
pierw sze go rz! du, ku ra pod sta wo we go
usy tu owa nia i w ko& cu pta ki o naj ni# szym
sta tu sie spo "ecz nym. 

Fe lie ton po wsta! 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 #la skie go

Notatnik 

spó#nionego 

przybysza

MAREK S. SZCZEPA$SKI
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  – Dzi! ku j!, "e je ste #cie. $y cz! Wam wspa nia %ej za ba wy

na uro dzi nach Ka to wic – mó wi! 11 wrze "nia ze sce ny w Stre -
fie Kul tu ry do kil ku dzie si# cio ty si#cz ne go t!u mu pre zy dent Ka -
to wic Mar cin Kru pa, za po wia da j$c kon cert gwiaz dy wie czo ru,
ze spo !u Ar chi ve. Ka to wi cza nie i go "cie z ca !e go re gio nu, a na -
wet z naj dal szych za k$t ków Pol ski, ba wi li si# "wiet nie przez ca -
!e trzy dni Uro dzin Mia sta Ko cham Ka to wi ce, któ re by !y apo -
geum ob cho dów 150-le cia. Pod sce n# usta wio n$ w Stre fie
Kul tu ry – mi# dzy no wym Mu zeum %l$ skim a sa l$ NO SPR, przy -
ci$ gn# !y ich przede wszyst kim fan ta stycz ni mu zy cy z za gra ni -
cy. Gwiaz d$ wie czo ru 11 wrze "nia by! ze spó! Ar chi ve. Bry tyj -
ska gru pa po rów ny wa na do le gen dar ne go ze spo !u Pink Floyd,
za gra !a swo je naj wi#k sze prze bo je, cho& by ener ge tycz n$ pio sen -
k# „Bul lets”. Z fa na mi po 'e gna li si# ma cha j$c ze sce ny s!o necz -
ni ka mi, któ ry mi wcze "niej miesz ka( cy Ka to wic ob da ro wy wa -
ni by li pod czas ak cji S!o necz nik Pa trol. 

Nie mniej mi !o "ni ków do brej mu zy ki zg!o si !o si# 12 wrze "nia,
kie dy na sce nie po ja wi! si# ze spó! Mor che eba. Cha ry zma tycz na
i uro cza Skye Edwards oraz Ross God frey wraz z ze spo !em rów -
nie' nie szcz# dzi li pu blicz no "ci naj bar dziej zna nych pio se nek. Ze
sce ny po p!y n$! za rów no „Other wi se”, jak i „Ro me wasn’tbu ilt in
a day”. So bo ta by !a wy j$t ko wo ta necz na, bo wcze "niej pu blicz -
no"& po rwa! do ta( ca zwa rio wa ny ze spó! )$ ki )an, a po tem wir -
tu ozi sal sy z Afri can Sal sa Or che stra. Ostat ni dzie( sce ny ple ne -
ro wej – nie dzie l# – zdo mi no wa! jazz i mu zy ka "wia ta po !$ czo na
z kla sy k$. Wszyst ko za spra w$ ar ty stów zwi$ za nych z ka to wic -
k$ Aka de mi$ Mu zycz n$, któ rzy za pre zen to wa li mu zycz ne in ter -
pre ta cje pol skiej po ezji, a któ rych wspar !a m.in. Lo ra Sza fran.
Po nich uko ro no wa niem wie czo ru by! wspól ny kon cert ze spo !u
Vo !o si z Or kie str$ Ka me ral n$ AU KSO pod Mar kiem Mo siem. 

Jed nak Uro dzi ny Mia sta to, tra dy cyj nie, tak 'e wy j$t ko we
kon cer ty ka me ral ne. Tra dy cyj nie te', bar dzo ró' no rod nych. – Z mu -

zy k& na Uro dzi nach Mia sta jest jak z Ka to wi ca mi. Ka to wi ce s&
zmien ne, ma j& wie le warstw, ró" no rod ne dzie dzic two. Ta mu zy ka

rów nie" na le "a %a do ró" nych nur tów, by %a ró" nych tem pe ra men -

tów – wy ja "nia Piotr Za czkow ski, dy rek tor In sty tu cji Kul tu ry Ka -
to wi ce – Mia sto Ogro dów, or ga ni za to ra wszyst kich wy da rze(. 

T# ró' no rod no"& za pew ni !a m.in. fe no me nal na so pra nist ka z RPA
Pu me za Mat shi ki za, któ ra 11 wrze "nia w Pa !a cu M!o dzie 'y wy ko -
na !a naj wspa nial sze arie z oper Puc ci nie go czy Mo zar ta. Mi !o "ni -
ków mu zy ki "wia ta bar dzo ucie szy! kon cert "pie wa ków z Sar dy -
nii. Wraz ze "wia to wej s!a wy in stru men ta li sta mi – wio lon cze li st$
Ern stem Re ij se ge re m o raz pia ni st$  Har me nem  Fra an je po ka za li,
jak tra dy cyj ny "piew po li fo nicz ny ba se nu Mo rza %ród ziem ne go
!$ czy si# z mu zy k$ kla sycz n$. 

Nie w$t pli wie jed nak naj wa' niej szym i naj bar dziej wy cze ki -
wa nym z kon cer tów ka me ral nych Uro dzin Mia sta by! po wrót
do Ka to wic wir tu oza gi ta ry fla men co Pa co Pe ii. Po wrót, bo Pa -
co Pe ia wy st# po wa! rów nie' pod czas ze sz!o rocz nych ob cho dów
"wi# ta mia sta. Te raz jed nak przy wióz! do Ka to wic utwór spe -
cjal nie skom po no wa ny na 150-le cie. Kom po zy cja „An dar y vo -
lar” za brzmia !a 12 wrze "nia w sa li Na ro do wej Or kie stry Sym -
fo nicz nej Pol skie go Ra dia w wy ko na niu ar ty sty, je go Fla men co
Com pa ny oraz za przy ja* nio ne go Ze spo !u %pie wa ków Mia sta Ka -
to wi ce Ca me ra ta Si le sia. Jak po wie dzia! o swo im utwo rze sam
Pa co Pe ia, kom po nu j$c go, szu ka! te go, co wspól ne Hisz pa nom
i Po la kom.      – Z Pol sk& %& czy mnie d%u ga i wy j&t ko wa ni' przy -

ja( ni, ja ko "e Wasz kraj bar dzo le "y mi na ser cu. Wasz na ród, kul -

tu ra i hi sto ria ma j& wie le wspól ne go z du chem na ro du hisz pa) -
skie go, zw%asz cza w kwe stii cier pie) i po #wi! ce nia w obro nie

oj czy zny, ro da ków, kul tu ry i to" sa mo #ci w hi sto rycz nie trud nych

cza sach – mó wi! w Ka to wi cach ar ty sta.
Kie dy za brzmia !y ostat nie d*wi# ki kon cer tów w nie dzie l# 13

wrze "nia a w nie bo nad Stre f$ Kul tu ry wy strze li !y fa jer wer ki, ob -
cho dy 150-le cia Ka to wic wca le si# nie za ko( czy !y. Za le d wie 2 ty -
go dnie pó* niej, 29 wrze "nia, ko lej ny kon cert od by! si# tym ra zem
na pla cu Cen tral nym ka to wic kie go Ryn ku. Ju' sa ma sce na
wzbu dza !a cie ka wo"& i by !$ wi docz na z da le ka – re gu lar ny sze -
"cian opa sa ny wst# ga mi, któ rych in ten syw ne ko lo ry zmie nia !y si#
w za le' no "ci od pa da j$ ce go na nie "wia t!a. Sce na, za pro jek to wa -
na przez To ma sza Ko nio ra i wzbo ga co na o sce no gra fi# Ma tyl dy
Sa !a jew skiej, po zwa la !a gra& mu zy kom na czte ry stro ny "wia ta.
Ta ki by! za mys! twór cy mu zycz ne go wi do wi ska „Puls Zie mi” Jó -
ze fa Skrze ka. Mul tin stru men ta li sta, za !o 'y ciel le gen dar ne go ze -
spo !u SBB, skom po no wa! ty tu !o w$ mu zycz n$ su it# na 150-le cie

Taki wrzesie! 
raz na 150 lat

Wrze sie! by" naj wa# niej szym mie si$ cem w ka %
len da rzu ob cho dów 150%le cia Ka to wic. Nic dziw %
ne go – to w"a &nie 11 wrze &nia 1865 ro ku Ka to wi %
ce uzy ska "y pra wa miej skie. By "o hucz nie i bar dzo
mu zycz nie – od za gra nicz nych gwiazd po le gen dy
mu zy ki ze 'l$ ska i or kie stry gór ni cze. Na wszyst %
kich wy da rze niach ba wi "o si( a# po nad 70 tys. osób.
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mia sta, a do wy ko na nia za pro si! swo ich zna ko mi tych przy ja ció!,
m.in. Ma nu ela Go et t schin ga, uzna wa ne go za jed ne go z oj ców

chrzest nych krau troc ka czy ak tor k" i wo ka list k" Na ta li" Si ko r".
Po nad dwu go dzin ne wi do wi sko przy ci# gn" !o na ka to wic ki Ry -

nek po nad 3000 pu blicz no$%. S!u cha cze wy pe! ni li nie tyl ko prze -

strze& wo kó! sce ny, ale rów nie' po zo sta !e pla ce na Ryn ku. 

To sa mo miej sce by !o $wiad kiem ostat nie go, uro dzi no we go

i ple ne ro we go wy da rze nia 150-le cia. Miejsce d!u go w!o sych mu -

zy ków za st# pi li jed nak gór ni cy w stro jach ga lo wych. I to

a' 150, bo do k!ad nie ty lu mu zy ków or kiestr d" tych za gra !o ra -

zem pod czas mu zycz ne go hap pe nin gu „Kat -Oda”. 5 or kiestr d" -
tych prze sz!o w mar szu gwia( dzi stym na Ry nek, roz po czy na j#c
go z naj wa' niej szych pla ców Ka to wic. Po dro dze za trzy my wa li

si" przy naj cie kaw szych bu dyn kach, któ rych hi sto ri" opo wia da li

ak to rzy w $l# skich stro jach. W ko& cu wszy scy spo tka li si" na Ryn -

ku, gdzie po ka za li po t" g" brzmie nia in stru men tów d" tych. 

!
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Ogrom ne za cie ka wie nie to wa rzy szy !o
pierw szej w no wym gma chu, pod no "
wym ad re sem – Ra ci bor ska 50, in au gu ra "
cji ro ku aka de mic kie go 2015/2016. Im po "
nu j# ca bry !a usy tu owa na zo sta !a po mi$ dzy

naj star sz# cz$ %ci# uczel ni przy Ra ci bor "
skiej 37, a uli c# Ko sza ro w#, przy któ rej nie "
gdy% znaj do wa !y si$ ko sza ry woj sko we,

a od ja kie% cza su – po pro ce sie ada pta cji

i mo der ni za cji no wo cze sny kom pleks

przy sto so wa ny dla po trzeb stu den tów

gra fi ki.

W
raz z otwar ciem no we go bu dyn ku
przy uli cy Ra ci bor skiej 50 dla ka to -

wic kiej Aka de mii Sztuk Pi!k nych, ale tak -
"e dla mi #o $ni ków sztu ki, roz po cz%# si! no -
wy roz dzia# w za le d wie 10-let niej,
sa mo dziel nej hi sto rii uczel ni. 

Wiel kie mu otwar ciu to wa rzy szy# fe sti wal
sztu ki pod na zw% „No we otwar cie – Ra ci -
bor ska 50”. W s#o wie wst!p nym do prze -
wod ni ka po wy sta wie, na któ r% z#o "y #y si!
pra ce ab sol wen tów ró" nych kie run ków,
prof. An to ni Cy gan, rek tor tej uczel ni, na -

„RA CI BOR SKA 50” 

No we 

otwar cie 

ka to wic kiej

ASP

WIE S!A WA KO NO PEL SKA

No wy ad res Aka de mii Sztuk Pi!k nych w Ka to wi cach – Ra ci bor ska 50. 

Sym bo licz ne go otwar cia no wej sie dzi by ASP do ko nu j": rek tor prof. dr hab. An to ni Cy gan (w #rod ku)

w to wa rzy stwie, m.in. Hen ry ka Mer ci ka – cz$on ka za rz" du Wo je wódz twa %l" skie go i pre zy den ta Ka to -

wic Mar ci na Kru py (z pra wej). 

Pierw sza in au gu ra cja ro ku aka de mic kie go w gma chu przy uli cy Ra ci bor skiej 50. Prze ma wia abp Wik -

tor Skworc. 
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W gro nie za pro szo nych osób obec ni by li prof. Ma ciej Bie niasz (z pra wej) przez

wie le lat zwi! za ny z ka to wic k! ASP i rek tor Aka de mii Mu zycz nej w Ka to wi cach

prof. To masz Micz ka.

Mi ni ster kul tu ry i dzie dzic twa na ro do we go na da" prof. Ta de uszo wi Gra bow -

skie mu, wie lo let nie mu pro rek to ro wi ASP w Kra ko wie – Wy dzia" Gra fi ki w Ka -

to wi cach, Z"o ty Me dal „Glo ria Ar tis”.

Prof. An to ni Ko wal ski zo sta" uho no ro wa ny Z"o tym Krzy #em Za s"u gi. 

Kon cert mul ti me dial ny w wy ko na niu Aka de mic kiej Or kie stry Ba ro ko wej Aka de mii Mu zycz nej w Ka to wi cach pod dy rek cj! prof. Mar ka To po row skie go z mu -

zy k! Clau dio Mon te ver die go i gra fi k! prof. Ma ria na Osli slo. 
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pi sa!: „W pierw szych dniach po na ro dzi nach Aka de mii w prze strze -
niach no we go kam pu su, po sta no wi li "my za pre zen to wa# Pa$ stwu
to, co sta no wi war to"# pod sta wo w% kszta! ce nia ar ty stycz ne go i je -
go "wia dec two ja ko "ci uczel ni. Ab sol wen ci. To oni de ter mi nu j&
na sze po st& po wa nia. Naj pierw ja ko za ch!y "ni& ci po trze b% two rze -
nia stu den ci, pó' niej – ob ser wo wa ni przez nas z uwa g%, a cz& sto
i z du m% – m!o dzi pro jek tan ci oraz twór cy. S% (y wym "wia dec -
twem sen su na szej pra cy, sta no wi% o ob li czu sztu ki wspó! cze snej,
zmie nia j% "wia do mo"# od bio ru na sze go oto cze nia. Pro jek tu j% wspó! -
cze sno"# i przy sz!o"# w wie lo p!asz czy zno wym ro zu mie niu co dzien -
no "ci.” To bar dzo wa( ne s!o wa, zw!asz cza w kon tek "cie wy da rze -
nia, ja kim by !a uro czy sto"# in au gu ra cyj na, któ rej bo ha te ra mi by li
ar ty "ci – se nio rzy: prof. Ma ciej Bie niasz, któ ry wy g!o si! gar"# oso -
bi stych re flek sji na te mat sztu ki i „swo jej” uczel ni oraz prof. Ta -
de usz Gra bow ski, któ ry zo sta! uho no ro wa ny naj wy( szym – Z!o -
tym Me da lem „Glo ria Ar tis” nada nym przez mi ni stra kul tu ry
i dzie dzic twa na ro do we go. To mi& dzy in ny mi dzi& ki ich obec no -
"ci na tej uczel ni, Ka to wi ce mo g% sta# w pierw szym sze re gu sztu -
ki nie tyl ko w kra ju, ale i za gra ni c%. 

Im po nu j% cym zwie$ cze niem otwar cia „Ra ci bor skiej 50” by! kon -
cert mul ti me dial ny za pre zen to wa ny – jak to uj%! rek tor prof. An -
to ni Cy gan – za miast tra dy cyj ne go wy k!a du. Bo i to wy da rze nie
rów nie( mia !o wpi sa# si& w „aka de mi& po no we mu”. Zna ko mi ta
Aka de mic ka Or kie stra Ba ro ko wa Aka de mii Mu zycz nej w Ka to -
wi cach, któ r% po pro wa dzi! prof. Ma rek To po row ski wraz z so li -
sta mi: Ja dwi g% Hu ber, Han n% )wi ta !% i Wo !o dy my rem An drusz -
cza kiem za pre zen to wa li hi sto ri& o woj nie i mi !o "ci Clau dio
Mon te ver die go pt. „Com bat ti men to di Tan cre di e Clo rin da”. Opra -
w& gra ficz n%, cho cia( ra czej ele ment sk!a do wy tej mu zycz no -wi -
zu al nej pre zen ta cji sta no wi !y gra fi ki au tor stwa prof. Ma ria na Osli -
slo, któ r% przy go to wa !a Pra cow nia Dzia !a$ Mul ti me dial nych

w Ka te drze Pro jek to wa nia Gra ficz ne go i Mul ti me diów ASP
w Ka to wi cach. I znów na sty ku daw ne go i no we go po wsta !a no -
wa, in spi ru j% ca ja ko"#. Jak no wy ad res sta! si& prze d!u (e niem miej -
sca, któ re prze sta !o ist nie# na „ma pie” ka to wic kiej ASP – D% brów -
ki 9, ale nie w pa mi& ci i do ko na niach wie lu po ko le$ ar ty stów, tak
wszyst kie po zo sta !e wy da rze nia Fe sti wa lu Otwar cia by !y owym
"wia dec twem ci% g!o "ci, bo wiem in au gu ra cji, któ ra od by !a si& 9 pa' -
dzier ni ka 2015 ro ku, to wa rzy szy !y dwie wy sta wy twór ców re pre -
zen tu j% cych ró( ne po ko le nia: ju bi le uszo wa, z oka zji 40-le cia pra -
cy ar ty stycz nej prof. dr. hab. Ada ma Ro ma niu ka (pi sz$ o niej

na str. 48) i wy sta wa in dy wi du al na dr. hab. Grze go rza Ha$ der ka
prof. ASP (o tej wy sta wie na str. 76). 

!
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Do opol skiej Ate ny 

pa mi! ci Ewy Lu bo wiec kiej (1940–2011)*

có! nam zo sta "o
z tam tych lat sza lo nych

u Gro tow skie go Szar la ta na Ma ga

czar no -bia "y film

za miast wy god ne go gniaz da 

ch"ód gar de ro by i kil ka krze se"
na któ rych za sn#" zm$ czo ny Anio"

w$ dro wa "a% z Kra ko wa do Opo la 

z pie %ni# Aoj dy ze s"o wem Rap so da

do li mes praw dy od ar che te atru &ró de" 

po wie dzia" 
ze wszyst kich rze czy 

po zo sta nie po ezja i do bro'
ale i szla chet ne ob li cze Ate ny oca le je

po sre brzo ne py "em Sy riu sza

ju! na za wsze po zo sta nie pi$k ne

na wet w skarb cu od cho dz# cej je sie ni

przed mi kro fo nem

op"a ku j#c umar "ych po etów

cze lad ni kom li ry do da wa "a% otu chy

by "a% na szym su mie niem na szym g"o sem

a w ostat niej glos sie

na me lan cho li$ i ja zgot co dzien no %ci

po da ro wa "a% nam per "$ owo cu j# cej ci szy

* Ewa Lu bo wiec ka – ak tor ka Te atru 13 Rz! dów 

Je rze go Gro tow skie go, oso bo wo"# ra dio wa, 

dzien ni kar ka roz g$o "ni Pol skie go Ra dia w Opo lu

JANUSZ IRENEUSZ WÓJCIK

Po wrót do Cze mier nik* 

pa mi! ci Ma rian ny Bo cian (1942-2003)

ciem no %ci za pa da "y nad po la mi

i tyl ko sa mot ny ksi$ !yc 

wscho dz# cy ka ra siem tor fia nek

pro wa dzi" do swojsz czy zny

wóz po wra ca j# cy z kar to fli ska

zbie ra li %my ziem nia ki na ko la nach

w pre lu dium do dia lo gu

o teo lo gii i po ezji

po wie dzia "a% przed zmierz chem

– id% za wsze po stro nie &y cia

ko nie st# pa "y ci$! ko

pod ko wy grz$ z"y w pia chu

pies bieg" przed ni mi 

ob szcze ku j#c gwiaz dy

za "o po ta "y skrzy d"a na roz sta jach

Mat ka i Jan 

od ma wia li Zdro wa%
pe ga zy po de rwa "y wóz 

od la tu j#c w nie bo sk"on 

po nad wie !a mi ko %cio "a Fir le jów

na eli zej skim po lu 

od na la z"em po la tach ta bli c$
za ro %ni$ t# ba dy la mi ostu

ze stro f# wy ku t# w ka mie niu

– co raz bli &ej i bli &ej cza su wiecz ne go...

wy ry wa "em chwa sty a! do krwi

te raz wo "am do %wie tli stych &ró de" 
po da ruj mi na po !e gna nie stru n$ har fy

* Cze mier ni ki – wie" w pow. ra dzy' skim, 

woj. lu bel skie, gdzie spo czy wa po et ka 

Ma rian na Bo cian 
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Za ol zia! skie nie bo

pa mi" ci za ol zia# skich po etów: 
Ja na Pysz ki, Gu sta wa Saj do ka, Wil hel ma Prze czka

Pew nie jest gdzie! nad Ko zu bo w" al bo Ka mie ni tym,
ale go nie wi da#, bo prze s$o ni% te chmu ra mi 
al bo mg$" dy mi" cych smre ków. 

Nie jest $a two do sta# si% do za ol zia& skie go nie ba,
na wet z bi le tem prze zna cze nia lu dzie cze ka j" la ta mi
w na wsia& skiej go spo dzie, w opa rach dy mu,
przy ku flach ra de ga sta, bu tel ce !li wo wi cy.

Wie czo ra mi co raz wi%k sza ko lej ka stoi przed bu fe tem 
i tyl ko raz na ja ki! czas na gle cich nie gwar czy!# ca 
kie dy Anio$ – bar man ka z du 'ym biu stem po chy la si% 
opusz cza j"c z gó ry stra 'ac k" dra bi n%.

Gu cio, Wilk i Ja no, wci"' spie ra j" si% o za ko& cze nie wier sza,
ale wi cher po rwa$ po etów ze sto li kiem i roz le wa pi wo
z$o ci stym stru mie niem a oni wnie bo wzi% ci, uno sz" si% 
co raz wy 'ej i zni ka j" we mgle gdzie! nad wier cha mi. 

A kie dy ju' ich z na mi nie ma, je sie& w Be ski dach przy wo $u je
wier sze przy ja ció$. Znad Ko zu bo wej, znad Ka mie ni te go,
spa da j" ku do li nom p$o mien ny mi li sta mi.
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Ani Elizjum, 

ani Hades
Województwo katowickie i !l"skie 

w transformacyjnym #wier#wieczu 

(1990$2015)

Po chwa !a Ary sto te le sa

D
wa dzie !cia pi"# lat w funk cjo no -

wa niu re gio nu to na praw d" nie -

wie le, zwa $yw szy na je go wie lo wie -

ko w% hi sto ri", ale w $y ciu miesz ka& ca

to do sta tecz nie du $o, aby pod j%# pró -

b" bi lan su #wier# wie cza. Ten typ

roz ra chun ku z na tu ry rze czy nie jest,

bo nie mo $e by#, pe' ny, i to z wie lu

po wo dów. Klu czo w% ro l" w ta kich

przy pad kach od gry wa j% za wsze ogra -

ni cze nia kom pe ten cyj ne au to ra opra -

co wa nia. Tekst do ty czy za tem przede

wszyst kim aspek tów spo 'ecz nych re -

gio nal nych me ta mor foz. Wszak 'a ci& -
skie so cius ozna cza za wsze to, co do -

ty czy grup spo 'ecz nych, zbio ro wo !ci

i wspól not. Ale na wet w ta kich przy -

pad kach opis jest nie pe' ny. To w isto -

cie, mó wi%c j" zy kiem mu ze al ni ków,

la pi da rium so cjo lo gicz ne, eks po nu -

j% ce przede wszyst kim naj wa$ niej sze

zja wi ska, pro ce sy i po sta cie zmian

w wy mia rze dwóch wo je wództw:

ka to wic kie go i !l% skie go. Ce zu ry s%

tu taj dwie, rok 1989, otwie ra j% cy

de mo kra ty za cj" pa& stwa, w tym i re -

gio nu, oraz 2015, w któ rym od b" d%
si" wy bo ry par la men tar ne pod su mo -

wu j% ce w isto cie nie tyl ko wszel kie

zmia ny w kra ju, ale tak $e w re gio nie,

w tym o!mio let nie rz% dy ko ali cji

Plat for my Oby wa tel skiej i Pol skie go

Stron nic twa Lu do we go oraz Ru chu

Au to no mii (l% ska. Ju$ te raz mo$ na

wy ra zi# prze ko na nie, $e nie ma j%
ra cji ci, któ rzy twier dz%, $e trans for -

ma cyj ne #wier# wie cze to okres ca' -

MAREK S. SZCZEPA%SKI
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ko wi te go re gre su re gio nu, ani ci,
któ rzy eks po nu j! je dy nie suk ce sy
te go cza su. W rze czy wi sto "ci, u#y wa -
j!c j$ zy ka mi to lo gicz ne go, re gion
nie jest Eli zjum, czy li kra in! wiecz -
nej szcz$ "li wo "ci, ani przy gn$ bia j! -
cym cmen ta rzy skiem, przy wo %u j! -
cym na my"l pod ziem ny Ha des.
Praw da, jak za zwy czaj, lo ku je si$ po -
"rod ku, tak jak chcia% by te go mistrz
an tycz nej fi lo zo fii – Ary sto te les. Re -
gion od no to wa% bo wiem wie le suk ce -
sów zwi! za nych z uno wo cze "nia -
niem go spo dar ki, kul tu ry, eko lo gii,
ale po niós% w tych sa mych dzie dzi -
nach spek ta ku lar ne po ra# ki. 

Bez par do no wa dia gno za: 
1989!1990

Ju! na sa mym po cz!t ku pol skiej
i re gio nal nej trans for ma cji so -

cjo lo go wie otrzy ma li mo# li wo"& wgl! -
du do nie za% ga nych, cho& wci!# jesz cze
szcz!t ko wych, da nych sta ty stycz nych.
Uzmy s%o wi %y one ska l$ de for ma cji re -
gio nu w czte rech przy naj mniej wy -
mia rach: spo %ecz nym, eko no micz nym,
eko lo gicz nym i wresz cie po li tycz nym.
W dwóch pierw szych po ru sza j! ca oka -
za %a si$ in for ma cja, #e w gór nic twie w$ -
gla ka mien ne go, na tym nie wiel kim
skraw ku pol skiej zie mi, pra co wa %o po -
nad 400 ty si$ cy osób. W tym sa mym
cza sie bran #a ta w Re pu bli ce Fe de ral -
nej Nie miec, w Wiel kiej Bry ta nii czy
Fran cji pod da wa na by %a od lat ra dy kal -
nej re for mie, zmniej sza j! cej kosz ty
wy do by cia i za trud nie nia. Bli# sza ana -
li za gór ni czych sta ty styk ujaw ni %a, #e
na ha jer skich li stach p%ac wid nie li pi% -
ka rze gór ni czych klu bów, atle ci wy st$ -
pu j! cy w ko pal nia nych bar wach, a na -
wet per so nel do mów wcza so wych.
W ska li re gio nu oczy wi sta sta %a si$
wów czas nad re pre zen ta cja kla sy ro bot -
ni czej, z przy pi sa n! jej mi sj! roz wo ju
cy wi li za cyj ne go, przy jed no cze "nie
skrom nym udzia le in te li gen cji i in te lek -
tu ali stów w spo %ecz nej struk tu rze. Po -
ru sza j! cym by% tak #e ni ski wska' nik
uczniów ko( cz! cych szko %y "red nie
i przy st$ pu j! cych do eg za mi nów ma tu -
ral nych (18,9%). Mó wi!c wprost – by%
on dwu krot nie ni# szy ni# w in nych aglo -
me ra cjach Pol ski. Wte dy te# po ja wi %y
si$ pierw sze pu bli ka cje do ty cz! ce re je -
stro wa ne go bez ro bo cia w re gio nie, zja -
wi ska nie zna ne go w ksi$ #y co wej eko -
no mii re al ne go so cja li zmu.

Go spo dar ka przede wszyst kim?

Od
po cz!t ku re gio nal nych prze -
obra #e( wia do mo by %o, #e ra dy -

kal nej zmia nie ulec mu si do tych cza so -
wa wspól no ta go spo da ro wa nia opar ta
na gór nic twa w$ gla ka mien ne go i hut -
nic twie. To prze ko na nie wca le nie by -

%o oczy wi ste i wie lu przed sta wi cie li
w%adz za k%a da %o, #e Gór ny )l!sk na za -
wsze po zo sta nie prze my s%o wym ser -
cem Pol ski i jej in du strial n! opo k!.
Wte dy te# opi sa no skut ki kil ku wie ko -
wej eks plo ata cji su row ców na tu ral -
nych, ska l$ eko lo gicz nych znisz cze(
i de gra da cji te re nów prze my s%o wych.
Oka za %o si$ na przy k%ad, #e w re gio nie
za le ga po nad mi liard ton szko dli wych
od pa dów po in du strial nych ulo ko wa -
nych na – ma low ni czo opi sa nych
przez Fran cisz ka Sta ro wiey skie -
go – ha% dach. Do "wia do mo "ci miesz -
ka( ców do tar %y te# do nie sie nia o z%o -
wró#b nej o%o wi cy pre na tal nej, czy li
pod wy# szo nym po zio mie o%o wiu
w cia %ach nie na ro dzo nych dzie ci i ich
ma tek. Ale te ka ta stro ficz ne do nie sie -
nia nie mo g! zni we lo wa& rów no le -

g%ych prze ka zów po zy tyw nych. To
w%a "nie wte dy pu blicz nie ob ja wi %y
si$ ru chy mniej szo "ci nie miec kiej,
Ruch Au to no mii )l! ska i lo kal ne or ga -
ni za cje sku pia j! ce lud no"& au to chto -
nicz n!. 

Re gio nal ne me ga tren dy

Ju! na sa mym po cz!t ku kra jo wej
i re gio nal nej trans for ma cji za -

rów no rz!d cen tral ny, jak i w%a dze re -
gio nal ne, zde fi nio wa %y klu czo we kie -
run ki zmian. W wy mia rze spo %ecz nym
pod kre "lo no ko niecz no"& bu do wy
spo %e cze( stwa oby wa tel skie go, unie -
"mier tel nio ne go przez Ary sto te le sa,
Cy ce ro na i Kan ta, a opar te go na to le -
ran cji wo bec in nych sek su al nie, et -
nicz nie, re li gij nie i ra so wo. Te mu
pro jek to wi zmian to wa rzy szy %o 
prze ko na nie, #e na le #y za bie ga&
o uczest nic two jak naj wi$k szej licz -
by oby wa te li w po dej mo wa nych prze -
obra #e niach. A wszyst ko to mia %o
by& opar te na spo %ecz nej to le ran cji, za -
ufa niu i przej rzy sto "ci #y cia pu blicz -
ne go. Nie trze ba do da wa&, #e wie le
z tych za %o #e(, o ide ali stycz nym cha -
rak te rze, nie spe% ni %o si$. Po ziom
uogól nio ne go za ufa nia Po la ków jest
jed nym z naj ni# szych w Unii Eu ro pej -
skiej i od lat nie mo #e my si$ do cze -
ka& za sad ni czej zmia ny w tym za kre -
sie. Mó wi!c wprost, na stu ro da ków

za py ta nych o to czy ufa j! in nym,
sie dem dzie si$ ciu od po wia da, #e nie
wi dzi pod staw do ta kiej uf no "ci. To sa -
mo py ta nie po sta wio ne w Da nii, Nor -
we gii czy Fin lan dii spo ty ka si$ z do -
k%ad nie od wrot n! od po wie dzi!.
Skan dy na wo wie py ta j! zwy czaj nie:
dla cze go mam nie ufa& ziom kom?
W sys te mie go spo dar czym za %o #o no,
#e ce lem jest so lid na go spo dar ka ryn -
ko wa, opar ta na ka pi ta li stycz nym bi -
lan sie: po pyt – po da# i prze ko na niu,
#e to war ma ta k! ce n$ ja k! w swo bod -
nym prze tar gu go tów jest za p%a ci&
za nie go na byw ca. Nie trze ba do da -
wa&, #e nie któ re sek to ry go spo dar ki
re gio nal nej wci!# po zo sta j! po za ra -
chun kiem eko no micz nym, a przy pa -
dek gór nic twa w$ gla ka mien ne go
jest tu taj ja skra wy. Pu dro wa nie w$ gla,

a nie rze czy wi ste zmia ny w bran #y,
da je kom fort rz! dze nia w re gio nie
i spra wia rów nie#, #e w%adz two
w Urz$ dzie Ra dy Mi ni strów w War -
sza wie sta je si$ spo koj niej sze. W wy -
mia rze eko lo gicz nym oczy wi sta si$
sta %a sa na cja re gio nal ne go "ro do wi ska
przy rod ni cze go, przez de ka dy za nie -
dby wa ne go i w isto cie ruj no wa ne go.
Po ja wi %y si$ rów nie#, na po cz!t ku
trans for ma cji, wa# ne #! da nia roz wo -
ju zrów no wa #o ne go, opar te go
w pierw szej ko lej no "ci na wy ko rzy -
sta niu od na wial nych 'ró de% ener gii
przy jed no cze snym sza cun ku dla za -
so bów o nie od na wial nym cha rak te rze.
Bez pow rot nie tra co nych. Wte dy te#
eks po no wa no zgod nie z do "wiad cze -
nia mi daw nych ob sza rów prze my -
s%o wych, pod da nych ra dy kal nej prze -
bu do wie, ko niecz no"& roz bu do wy
sek to ra us%ug, ogra ni cza j! ce go do mi -
na cj$ tra dy cyj nej in du strii. Cho dzi %o
za rów no o us%u gi o tra dy cyj nym cha -
rak te rze, jak i e -se rvi ces, "wiad czo ne
dro g! sie cio w!. Z jed nej za tem stro -
ny, zmia nie nie ule g%a ro la kraw ca,
fry zje ra czy ko sme tycz ki, ale z dru giej
nie zwy kle szyb ko roz wi ja& za cz!%
si$ in ter ne to wy han del, te le pra ca,
edu ka cja sie cio wa czy na wet sie cio -
wa me dy cy na. I wresz cie w sys te mie
po li tycz nym i tym kra jo wym, i tym re -
gio nal nym "mia %o za de kre to wa no bu -
do w$ de mo kra cji, przy jed no cze snej
de cen tra li za cji upraw nie( ze szcze bla

Wo je wódz twa ka to wic kie i dzi siaj "l# skie na le $a %y do naj le piej roz wi ni& !
tych cy wi li za cyj nie ob sza rów pa' stwa, by %y na sy co ne sto sun ko wo do bry !
mi dro ga mi, trak cj# ko le jo w#, tram wa jo w# i au to bu so w#. Miesz ka j#,
i miesz ka li, lu dzie o wy so kim ka pi ta le pro fe sjo nal nym, do brze wy !
kszta% ce ni, o wy so kim za so bie wie dzy pod r&cz nej. W po cz#t kach trans !
for ma cji wa$ nym zda rze niem by %o prze bu dze nie et nicz nych Gór no "l# za !
ków, któ rzy j& li or ga ni zo wa( si& spo %ecz nie i kul tu ro wo. 
Pu dro wa nie w& gla, a nie rze czy wi ste zmia ny w bran $y, da je kom fort rz# !
dze nia w re gio nie i spra wia rów nie$, $e w%adz two w Urz& dzie Ra dy Mi !
ni strów w War sza wie sta je si& spo koj niej sze.
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cen tral ne go na lo kal ny, wspie ra ny

pa ra lel nym pro ce sem de cen tra li za -

cji fi nan sów. Dzi siaj ju! wie my, !e ten

w"a #nie cel re ali zo wa ny jest z mo zo -

"em i licz ny mi po ra! ka mi. Ow szem,

ce sja w"a dzy z in sty tu cji cen tral nych

na lo kal ne po st$ pu je, ale nie to wa rzy -

szy jej sto sow ny prze p"yw fi nan sów.

Mó wi%c skró to wo, de cen tra li za cji

w"a dzy nie to wa rzy szy do sta tecz na de -

cen tra li za cja fi nan sów. 

Re zul ta ty !wier! wie cza

W bi lan sie trans for ma cyj ne go

&wier& wie cza trud no nie od wo -

"a& si$ do so cjo lo gicz nych ba da' pro -

wa dzo nych w 1991 ro ku w#ród miesz -

ka' ców Ka to wic. By "y one pod

ka! dym wzgl$ dem prze "o mo we.

Miesz ka' cy sto "ecz ne go o#rod ka re gio -

nu, od no sz%c si$ z sza cun kiem do tra -

dy cyj nych prze my s"ów, przed sta wi li

czy tel ne pro jek cje co do przy sz"ych lo -

sów mia sta. Pod kre #li li, w pierw szej

ko lej no #ci, !e Ka to wi ce win ny sta& si$
wa! nym o#rod kiem kul tu ry z bo ga tym

za ple czem in sty tu cjo nal nym w tym za -

kre sie. Po la tach wie my, !e ta oby wa -

tel ska wi zja zi #ci "a si$ i Mu zeum (l% -
skie, Na ro do wa Or kie stra Sym fo nicz na

Pol skie go Ra dia, Cen trum Kon gre so -

we ulo ko wa ne obok ka to wic kie go

Spodka to ze staw iko nicz ny, ilu stru j% -
cy ska l$ zmian i prze nie sie nia punk tu

ci$! ko #ci z prze my s"u na – na zwij my

to tak – prze my s"y kul tu ry. W trans for -

ma cyj nym &wier& wie czu na st% pi "y za -

sad ni cze zmia ny w struk tu rze spo -

"ecz nej re gio nu. Do sta rych gett bie dy

do "% czy "y no we, ulo ko wa ne za zwy czaj

w po bli !u li kwi do wa nych za k"a dów

prze my s"o wych, ko pal ni i hut do bro -

dzie jek. Ale jed no cze #nie po ja wi "y
si$ en kla wy za mo! no #ci, ob wa ro wa ne

i ogro dzo ne osie dla nie zna ne w re al -

nym so cja li zmie. Ich miesz ka' cy s%
prze ko na ni, !e bra my, ochro na i ka me -

ry za gwa ran tu j% spo koj n% kon sump cj$
na gro ma dzo nych dóbr i bez piecz n% eg -

zy sten cj$. To prze ko na nie ilu zo rycz ne,

al bo wiem naj bar dziej na wet wy ra fi no -

wa ne sys te my spo "ecz nej izo la cji i dy -

stan su, nie s% w sta nie po zwo li&
na kom plet nie nie skr$ po wa ne !y cie

miesz ka' ców i cz"on ków ich ro dzin.

Trud no te! ukry wa&, !e te ostat nie

w ca "ym re gio nie ule ga j% za sad ni czej

zmia nie. Wpraw dzie ro dzi ny tra dy cyj -

ne, opar te na zwi%z ku ma" !e' skim,

kon kor da to wym czy #wiec kim, sta no -

wi% przy gnia ta j% c% wi$k szo#& zwi%z -

ków, ale trud no nie za uwa !y&, !e na -

wet w naj bar dziej tra dy cyj nych

re wi rach #l% skich zwi$k sza si$ licz ba

ko ha bi ta cji, kon ku bi na tów, part nerstw

ho mo sek su al nych czy kom plet nie no -

wych zwi%z ków ta kich jak DINKS
czy LAT. Ten pierw szy skró to wiec

po cho dzi od an giel skich ter mi nów

Do uble In co me No Kids. Czy li po dwój -

ny do chód ra do #nie kon su mo wa ny,

ale bez po sia da nia po tom stwa. Ten dru -

gi z ko lei to zwi% zek lu dzi miesz ka j% -
cych wszak !e osob no, cz$ sto z wie lu

po wo dów: bra ku miesz ka nia, nie do sta -

tecz nych do cho dów czy po pro stu

wy go dy. W trans for ma cyj nym bi lan sie

trud no jest po mi n%& no we, a mo !e ra -

czej skry wa ne przez la ta au to iden ty fi -

ka cje, zw"asz cza zwi% za ne z mniej szo -

#ci% nie miec k% i Ru chem Au to no mii

(l% ska. Wca le nie bez zna cze nia s% tu -

taj da ne z dwóch ostat nich Spi sów Po -

wszech nych Lud no #ci i Miesz ka'
(2002, 2011) po ka zu j% ce wzrost li czby

oby wa te li re gio nu de kla ru j% cych swo -

j% to! sa mo#& na ro do w% w ka te go riach

#l% skich. Oczy wi #cie nie mo! na za po -

mi na&, !e to ab so lut na mniej szo#&
w wo je wódz twie, ale re spek to wa nie tej

gru py jest mia r% de mo kra ty za cji kra -

ju i po szcze gól nych je go cz$ #ci. Z tym

za gad nie niem zwi% za na jest rów nie!
tro ska o uzna nie !l" skiej God ki za j$ -
zyk re gio nal ny. Sta tus ten ozna cza

u"a twie nie w kul ty wo wa niu j$ zy ka,

gdy! wi% !e si$ z bu d!e to wym wspar -

ciem. Ten sta tus uzy ska "a ka szubsz czy -

zna, co w wa run kach #l% skich bu dzi po -

czu cie nie za wi nio ne go upo #le dze nia.

Nie tyl ko z po wo du asy me trii licz by

osób de kla ru j% cych przy na le! no#& ka -

szub sk% i #l% sk%. War to przy oka zji

wspo mnie& o re win dy ka cjach to! sa mo -

#cio wych miesz ka' ców Za g"$ bia, dy -

stan su j% cych si$ – co zro zu mia "e z po -

wo dów hi sto rycz nych, eko no micz nych

i kul tu ro wych – od Gór no #l% za ków. Za -

sad ni czej zmia nie ule g"o, zw"asz cza

w ostat nim cza sie, re gio nal ne gór nic -

two i ca "y prze mys" ci$! ki. W ko pal -

niach wci%! pra cu je 90 ty si$ cy osób,

a z ni mi zwi% za ni s% nie tyl ko cz"on -

ko wie gór ni czych ro dzin, ale i ko ope -

ran ci bran !y. Stra ty z pierw sze go pó" -
ro cza s% po ra !a j% ce i wy no sz%
bli sko 1,5 mi liar da z"o tych, a za tem

dwu krot nie wi$ cej ni! w tym sa mym

okre sie 2014 ro ku. Jest nie mal pew ne,

!e nie da si$ utrzy ma& sta nu po sia da -

nia bran !y i jej od chu dze nie per so nal -

ne i in sty tu cjo nal ne jest prze s% dzo ne.

Na wet wte dy, gdy wa! ni po li ty cy

w spo sób nie od po wie dzial ny de kla ru -

j%, !e w gór nic twie nie b$ dzie pro ce -

sów li kwi da cyj nych i re duk cyj nych.

W znacz nym – cho& za pew ne w stop -

niu nie wy star cza j% cym – uby tek miejsc

pra cy w prze my #le ci$! kim ni we lu je

Ka to wic ka Spe cjal na Stre fa Eko no -

micz na. Da je ona gwa ran cje fi nan so -

we go spo ko ju ty si%c om lu dzi, ale trud -

no nie za uwa !y&, !e w tych

atrak cyj nych in we sty cyj nie te re nach

ulo ko wa "y si$ przede wszyst kim – cho&
nie wy "%cz nie – fir my mo to ry za cyj ne,

pro du ku j% ce to wa ry ma so we, sa mo cho -

dy i ich kom po nen ty. Nie któ rzy mó wi%
wprost, !e stre fo we przed si$ bior stwa

to mon tow nie, opar te na ta niej, a jed -

no cze #nie do brze przy go to wa nej si le

ro bo czej. Za pew ne tak jest, ale do pó -

ki nie za in te re su j% si$ Stre f% w"a #ci cie -

le naj bar dziej wy ra fi no wa nych tech no -

lo gii trze ba po lu bi& to, co si$ ma,

a nie to, co chcia "o by si$ w tej prze -

strze ni mie&. Gdzie# w co raz bar dziej

od le g"ym miej scu – przy oka zji rocz -

nic i ju bi le uszów – przy po mi na na jest

tra ge dia i jed no cze #nie trau ma zwi% za -

na z ko pal ni% Wu jek oraz #mier ci%
dzie wi$ ciu gór ni ków, bro ni% cych swo -

je go miej sca pra cy. Do brze si$ sta "o, !e
po la tach za pa d" wy rok s% do wy w spra -

wie, da j% cy, tak mo! na s% dzi&, po czu -

cie ka thar sis za in te re so wa nym miesz -

ka' com re gio nu. W bi lan sie

re gio nal nych zy sków i strat nie mo! -
na za po mnie& o po ra! ce me tro po li tal -

nej. Przez wie le lat pre zy den ci naj wi$k -

szych miast Gór ne go (l% ska i Za g"$ bia

de kla ro wa li po trze b$ roz strzy gni$&
me tro po li tal nych, ale usta wa po ja wi -

"a si$ do pie ro w go r% cym okre sie

przed wy bor czym 2015 ro ku, ju!
po okre sie en tu zja zmu i oby wa tel -

skie go za an ga !o wa nia. Mo! na wy ra -

zi& na dzie j$, !e spó) nio ne roz strzy gni$ -
cia le gi sla cyj ne umo! li wi% – mi mo

wszyst ko – lep sze i ta' sze funk cjo no -

wa nie bli sko dwu dzie stu miast re gio -

nu. I wresz cie, po wa! nej de ba ty o oby -

wa tel skim cha rak te rze wy ma ga

roz mo wa o ko niecz nej re in du stria li za -

cji re gio nu. Nie cho dzi tu taj o no wo

wzno szo ne ko pal nie w$ gla ka mien ne -

go czy hu ty, ale o przed si$ bior stwa za -

trud nia j% ce ab sol wen tów szkó" wy! -
szych wo je wódz twa, an ga !u j% cych

ela stycz ne i kre atyw ne umy s"y, ale cz$ -
sto szu ka j% cych dzi siaj swo ich szans

w emi gra cji do du !ych miast Pol ski,

Eu ro py i #wia ta. A za tem – jak ma wia"
Kon fu cjusz – le piej roz pa li& oga rek

ni) li prze kli na& ciem no #ci. 

!

W ko pal niach wci"# pra cu je 90 ty si$ cy osób, a z ni mi zwi" za ni s" nie tyl %
ko cz&on ko wie gór ni czych ro dzin, ale i ko ope ran ci bran #y. Stra ty z pierw %
sze go pó& ro cza s" po ra #a j" ce i wy no sz" bli sko 1,5 mi liar da z&o tych, a za %
tem dwu krot nie wi$ cej ni# w tym sa mym okre sie 2014 ro ku. Jest
nie mal pew ne, #e nie da si$ utrzy ma! sta nu po sia da nia bran #y i jej od %
chu dze nie per so nal ne i in sty tu cjo nal ne jest prze s" dzo ne. Na wet wte dy,
gdy wa# ni po li ty cy w spo sób nie od po wie dzial ny de kla ru j", #e w gór nic %
twie nie b$ dzie pro ce sów li kwi da cyj nych i re duk cyj nych.
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L i der. No wo cze snej Ry szard Pe tru przy -
zna!, "e ka" da „je dyn ka” z je go li sty

wp!a ci !a na kon to ugru po wa nia 30 tys. z!.
i do sta! pre mi# za uczci wo$%. Jest w Sej -
mie. Ge nial ny Gib bon w swo im Zmierz -

chu Ce sar stwa Rzym skie go opi su je, jak
po za bój stwie Per ty nak sa, ofi ce ro wie
gwar dii ce sar skiej wpa dli na pro sty, jak jed -
na staw ka po dat ko wa dla wszyst kich,
zgod ny z za sa da mi wol ne go ryn ku, po mys!
szyb kie go wzbo ga ce nia si#: wy sta wi li
urz&d Im pe ra to ra na …li cy ta cj#. Wy gra!,
uczci wie, Dy diusz Ju lian. Nie d!u go cie szy!
si# li chwiar skim splen do rem. 

Na sto le bo ga te go Rzy mia ni na mu sia !y
go $ci% owo ce mo rza. W na szych cza sach,
przy po mnia no nie któ rym, "e po li ty ka to nie
bez kar ne i ku lu aro we po ga dusz ki dam sko -
-m# skie przy su to za sta wio nym sto le, ale
twar da wal ka o w!a dz# z ofi ce ra mi i ofi cer -
ka mi s!u"b spe cjal nych w ro li pre to ria nów.
To Do nald Tusk (a nie Ma cie re wicz) mó -
wi! pu blicz nie, "e nie wie ja kim al fa be tem
pi sa no sce na riusz „afe ry ta $mo wej”.
O$mior nicz ki bar dzo os!a bia j& sy nap sy
i jest to za ra' li we. Na przy k!ad pre zy dent
War sza wy Han na Gron kie wicz -Waltz w od -
po wie dzi na dy plo ma tycz n& kry ty k# Ewy
Ko pacz pu blicz nie wy s!a !a Si kor skie go
na za ku py do jed ne go z dys kon tów. Przy -
po mi na si# „psi me za lians” á la Tu wim.

Pa stisz „B# kar ty woj ny” w re". Qu en -
ti na Ta ran ti no to fik cyj na opo wie$% o ame -
ry ka( skich )y dach, któ rzy sku tecz nie
mor du j& $mier tel nych wro gów – hi tle row -
ców. „B# kar ty po li ty ki” to li cen tia po eti -
ca na okre $le nie spe cja li stów od wi ze run -
ku po li tycz ne go: swo istych spe cjal sów

od do pro wa dza nia do $mier ci po li tycz nej
prze ciw ni ków. Ro dzi mi spin -dok to rzy s&
eks per ta mi á re bo urs. Za miast wi ze run ki
swo ich pra co daw ców po pra wia%, nisz -
czy li je. Za po mnie li, "e ich za wo dem jest
trud na sztu ka: spo wo do wa%, by wy g!a sza -
j& cy po praw ne po li tycz nie fra ze sy kan dy -
da ci spra wia li wra "e nie wia ry god nych
a nie od wrot nie. Efekt. Spo tka nie dwóch
li de rek zo sta !o okre $lo ne mia nem „dys ku -
sji ma ne ki nów”. W dru giej de ba cie naj bar -
dziej na tu ral nie wy pa da li, ci któ rych nie
by !o sta% na spin -dok to rów. Naj wi#k -
szym be ne fi cjen tem tej szop ki by! Ad rian
Zand berg a naj wi#k sz& ofia r& Bar ba ra
No wac ka, $wiet nie sprze da j& ca si# me dial -
nie z wy j&t kiem naj wa" niej szej dla niej de -
ba ty, gdzie mó wi !a wy uczo nym „fal se tem”. 

Do tych cza so we 25 lat pol skiej de mo kra -
cji od nio s!o (nie) w&t pli wy suk ces. Wzbo -
ga ci !o po wie dze nie, "e w!a dza de pra wu -
je. U nas dzier "e nie ste rów w!a dzy
pro wa dzi do de pra wa cji i od mó" d"e nia. 

Plat for ma Oby wa tel ska rz& dzo na „mat -
czy n&” r# k& przez Ew# Ko pacz, uzna !a wy -
nik 24% za do bry. By !a Pa ni Pre mier po -
wo !u je si# na przy k!ad Ja ro s!a wa
Ka czy( skie go (o tem po ra, o mo res!), twier -
dz&c "e je $li je mu kil ka prze gra nych kam -
pa nii nie za szko dzi !o, to jej jed na kl# ska te"
nie. To nie po ro zu mie nie. Trwa !o$% przy -
wódz twa Ka czy( skie go jest kon se kwen cj&
je go wy bo ru po li tycz ne go do ko na ne go
przed dwu dzie stu la ty. Two rz&c PC od wo -
!a! si# do te zy pre mie ra Ol szew skie go, uwa -
"a j& ce go "e no w& w!a dz# trze ba oprze%
na ak sjo lo gii pa trio tycz nej i ka to lic kiej. Po -
wo du je to pro ble my z do sto so wa niem si#

Ugru po wa nie to b# dzie ide al nym !e rem dla
zwy ci# skie go PiS -u. Po s!o wie Stron nic twa
wie dz&, któ ra par tia mo "e da% im szan se
na re elek cj#. Przy k!ad SLD i Pa li ko ta po -
s!u "y ja ko in struk ta "o wa wi zu ali za cja lo su
ma !ych ugru po wa( w par la men cie. 

Pro gra mo wo bez pro gra mo wy Ruch Ku -
kiz’15 wszed! do par la men tu z ha s!em
JOW -ów i od no wy pro -oby wa tel skiej.
Cie ka wa to re wo lu cja, w któ rej ro l# Dan -
to na gra rock man a Ro be spier ra – Li roy. 

Ko niec SLD rów nie" przy po mi na Re wo -
lu cj# Fran cu sk&. Po t#" na nie gdy$ par tia
rz& dz& ca wraz z ko ali cjan ta mi po nio s!a
dru zgo cz& ca kl# sk# ja ko Zjed no czo na Le -
wi ca. Za miast za raz po prze gra nych wy -
bo rach do PE do ko na% bo le snych, lecz ko -
niecz nych ci#% chi rur gicz nych, po zwo lo no
na przy go d# me dial n& (bo nie po li tycz n&)
pa ni Ogó rek po to, by w ko( cu wy pro mo -
wa% swo je go gra ba rza Ad ria na Zand ber -
ga. Nie ma j& ra cji ci, któ rzy kry ty ku j& par -
ti# Ra zem za to, "e tak cie szy !a si# w dniu
og!o sze nia wy ni ków wy bo rów z ani hi la -
cji Le wi cy par la men tar nej. Prze kro czy li
trzypro cen to wy próg i do sta n& mi lio no we
sub wen cje. Kto by si# nie cie szy!. A "e wy -
gl& da !o to tro ch# nie przy zwo icie? Có"
w biz ne sie… prze pra szam w po li ty ce,
nie ma miej sca na sen ty men ty. Dzia !acz -
ki i dzia !a cze obu par tii mo g& po eg ze ku -

cji przy urnach za ta( czy% kar ma nio l#. 

L o do !a ma czem wi ze run ko wym dla Zjed -
no czo nej Pra wi cy jest pre zy dent.

W po li ty ce li czy si# sku tecz no$%. Zdj&!
z PiS -u odium par tii nie wy bie ral nej. *wiet -
nie wy ko rzy sta! wie lo mie si#cz ne za bie gi
pol skiej dy plo ma cji w przy go to wa niach je -
go wy st& pie nia w ONZ. Ja sne, "e mia !o
ono by% dla PO suk ce sem przed kam pa ni&
par la men tar n&, ale naj wa" niej szy pa sa "er
Bron ko bu sa prze gra!. 

Ka czy( ski ma w ko( cu to, na co cze ka!
od o$miu lat. Mo "e zmie ni% ustrój Pol ski. Ja -
k& dro g# wy bie rze? Rze czy wi stych re form,
któ rych nasz kraj po trze bu je jak ka nia
d"d"u, czy te" po zor nych. Re for ma szkol nic -
twa nie za po wia da nic do bre go. Po wrót
do sys te mu o$mio let niej pod sta wów ki przy -
po mi na naj wi#k sz& re for m# SLD po wy gra -
nej w 2001 ro ku. Wte dy wszy scy kry ty ko -
wa li Ka sy Cho rych. Le szek Mil ler, upo jo ny
zwy ci# stwem, zli kwi do wa! je i stwo rzy!
NFZ. Szyb ko oka za !o si#, "e ka sy wro s!y
w sys tem i trze ba je by !o tyl ko udo sko na li%. 

A wy star czy !a by chwi la re flek sji
nad przy czy na mi dla cze go przed woj n&
gim na zjum by !o ko pal ni& m!o dych dia men -
tów, pó' niej szli fo wa nych w li ceum i na stu -
diach, a te raz jest sie dli skiem pa to lo gii. Dla
od wo !u j& cej si# do kon ser wa ty zmu par tii
chy ba wzor ce przed wo jen ne po win ny by%
bli" sze ni" ko mu ni stycz ne. Ale ZP za wsze
mo "e pój$% prze tar tym szla kiem po przed -
ni ków – $cie" k& zi dio ce nia po wy bor cze go.

A gdzie w tym wszyst kim *l&sk? No
w!a $nie. 

!

do tren dów eu ro pej skich. Dla wi#k szo $ci
spo !e cze( stwa jest to nie do za ak cep to wa -
nia, ale jed no cze $nie gwa ran tu je twar dy
elek to rat. W 2015 ro ku upa d!a ilu zja o "e -
la znym elek to ra cie PO. Na wie rze w ten mit
opie ra si# prze ko na nie eki py Ko pacz,
"e 24-pro cen to wy wy nik to przy czó !ek
do przy sz!ej ofen sy wy po li tycz nej. B!&d.
Twar dy elek to rat li be ral ny oka za! si# p!yn -
nym i po "e glo wa! do Pe tru. Ci, któ rzy za -
g!o so wa li na PO to spi !o wy elek to rat an ty -
-PiS. Wy bra li Plat for m#, bo ufa li, "e
kon cen tra cja si !y po zwo li za trzy ma% triumf
Zjed no czo nej Pra wi cy. Ich lo jal no$% nie zo -
sta !a na gro dzo na, wi#c roz gl& da j& si# za al -
ter na ty w&. W 2007 ro ku wsz# dzie tam,
gdzie sil ne po par cie mia !a Sa mo obro na, za -
no to wa no ni" sz& fre kwen cj#. Wiej ski elek -
to rat móg! wy ba czy% swo im przed sta wi cie -
lom wie le, ale nie afe r# „pra ca za seks”.
Wy star czy po pa trze% na fre kwen cj# w ma -
tecz ni kach PO, by zo ba czy% po do bie( -
stwo. W tym przy pad ku es te tycz n& cza r# go -
ry czy prze pe! ni !a afe ra ta $mo wa. 

K o men tu j&c wy nik PSL –u w wy bo rach
sa mo rz& do wych pi sa !em w nu me rze

gru dnio wym „*l& ska” z 2014 ro ku „Zwy -
ci# ski PSL ju" nie d!u go prze ko na si# jak
pyr ru so wym zwy ci# stwem oka "& si# te 23%
g!o sów, wy ni ka j& ce z pierw szej stro ny
i po nad prze ci#t nej licz by g!o sów nie wa" -
nych”. Z sie dzi by PSL s!y cha% sko wyt
bó lu i ma !o sub tel ny od g!os „li za nia ran”.

„B!karty”
polskiej
polityki

Pol scy po li ty cy prze sta li za prze cza!, "e
wy st# pu j$ w te atrze gro te ski. Nie któ rzy
na tej szcze ro %ci zbi ja j$ ka pi ta& po li tycz ny. 
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MAR CIN GA CEK 

Dr Mar cin Ga cek – so cjo log, ad iunkt
z In sty tu cie So cjo lo gii U*, po za ar ty -
ku !a mi na uko wy mi pu bli ko wa! w kwar -
tal ni ku kul tu ral nym Opcje i mie si#cz -
ni ku "l#sk.
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Nie ma morza

w Bagdadzie!?
(cz. I)

WITOLD TURANT

Buland Al-Haidari: 

Moje przeprosiny*

Przyjmijcie moje przeprosiny, o czcigodni go!cie, 

Spiker sk"ama" w ostatnich wiadomo!ciach: 

Nie ma morza w Bagdadzie, 

Ani pere", 
Ani nawet wyspy, 

A wszystko, co Sindbad naopowiada" 
O królowej d#innów, 

rubinach i koralowych wyspach 

O tysi$cach tysi%cy p"yn$cych z r%ki su"tana 

Okaza"o si% mitem zrodzonym pewnego upalnego dnia 

W moim miasteczku 

wypalonych przez s"o&ce cieniach po"udnia 

Cich$ noc$ wygnanych gwiazd. 

A przecie# mieli!my 

Morze, muszle i per"y, 

Tak#e wypolerowany ksi%#yc

I rybaków powracaj$cych wieczorem; 

A przecie# mieli!my, 

Jak powiedzia" spiker w ostatnich wiadomo!ciach, 

Niewinny, wy!niony raj; 

Jako, #e my, o czcigodni go!cie, 

K"amiemy, by urodzi' si% na nowo, 

K"amiemy, by rozci$gn$' na nasz$ d"ug$ histori% 
Mit opowiadany przez Sindbada – 

O tym, #e mieli!my 

Morze, muszle i per"y 

A tak#e godzin% narodzenia. 

Przyjmijcie moje przeprosiny, o czcigodni go!cie, 

Spiker sk"ama" w ostatnich wiadomo!ciach: 

Nie ma morza w Bagdadzie, 

Ani pere", 
Ani nawet wyspy.(1)

* przek"ad Witold Turant

Co wie my o so bie?

L
i te ra tu r! na te mat Bli skie go Wscho du
ma my prze bo ga t", ale do praw dy nie -

wie le z te go wy ni ka. Tak jak daw niej, nie
bar dzo poj mu je my, co si! tam dzia #o
i dzie je, oczy wi $cie po za nie licz nym
gro nem ma nia ków i eks per tów. Za zwy -
czaj wy star cza nam stwier dze nie od no -
sz" ce si! za rów no do Le wan tu jak
i do $wia ta is la mu w ogó le: to ca# kiem in -
ny $wiat. Jed nak w ci" gu ostat nich kil ku -
dzie si! ciu lat ten $wiat bar dzo si! do nas
przy bli %y#. Nie ste ty, cz! sto w swo jej
wer sji wy bu cho wej, czy li w po sta ci ter -
ro ry zmu is la mi stycz ne go. Jed nak to tyl -
ko z#u dze nie wy wo #a ne in ten syw no $ci"
me dial ne go prze ka zu. Oba na sze $wia ty
zbli %a #y si! od daw na – od po nad ty si" -
ca lat i te zbli %e nia by wa #y na prze mian
bo le sne i in spi ru j" ce, a naj cz! $ciej otrzy -
my wa li $my „dwa w jed nym” – in spi ra -
cj! i krwa we star cia. Ata ko wa #y si! i in -
spi ro wa #y obie stro ny. Hi sto ria wie le
i ch!t nie mó wi na ten te mat, g#ów nie jed -
nak tym, któ rzy chc" s#u cha&. Naj cz! $ciej,
co jest przy kre ale i zro zu mia #e, eks cy tu -
je my si! wza jem nym za bi ja niem. 

Obie stro ny lu bi" pa trze& na sie bie, ja -
ko na po sia da cza wy% szej kul tu ry i bar dziej
cy wi li za cyj nie roz wi ni! te go gra cza w roz -
gryw ce, w któ rej staw k" jest ob ja wie nie
$wia tu je dy nej praw dy. Nie co dzi wacz ne
w tym wszyst kim jest to, i% ko rze nie obu
tych prawd s" w du %ej mie rze wspól -
ne. I chrze $ci ja' stwo bo wiem, i is lam s"
okre $la ne ja ko tzw. re li gie ksi! gi. Obie re -
li gie mia #y swo ich pro ro ków, lu dzi wy ra -
sta j" cych wy so ko po nad prze ci!t no$&
swe go lu du i swo ich cza sów, obie for ma -
cje re li gij no -po li tycz ne mia #y swo ich ge -
ne ra #ów. I jed ni i dru dzy nie za do wa la li si!
za sta n" rze czy wi sto $ci" i jej gra ni ca mi, ani
du cho wy mi, ani po li tycz ny mi. Jak uczy hi -
sto ria, ci!% ko by #o by od dzie li& te d" %e nia
od sie bie, gdy% na ogó# tak by wa, i% te dru -
gie s" ema na cj" tych pierw szych i wza jem -
nie si! wspo ma ga j".

Kie dy upa d#a, czy mo %e ra czej pod upa -
d#a cy wi li za cja za chod nia, co kol wiek
pod tym okre $le niem ro zu mie my, co
na st" pi #o po upad ku Rzy mu, Wschód
prze j"# i prze cho wa# wie le idei, któ re po -
zwo li #y mu sku tecz nie funk cjo no wa&
w wie lu dzie dzi nach. Ja ko przy k#ad
sztan da ro wy mo %e tu po s#u %y& my$l
Ary sto te le sa, któ r" Za chód utra ci#, a po -
tem na wie le stu le ci si! jej wy rzek#. By#
to je den z fun da men tów, po za ide ami im -
por to wa ny mi z In dii, czy jak mo% -
na przy pusz cza&, na wet z Chin, na któ -
rych is lam bu do wa# swo j" po t! g!.
Suk ce sy mi li tar ne Al.-Man so ura i wy si# -
ki pa' stwo wo twór cze je go na st!p ców
mu sz" bu dzi& po dziw, tak jak daw ny mi
cza sy bu dzi #y l!k. W owych cza sach re -
li gia, po dob nie jak chrze $ci ja' stwo w Eu -
ro pie, by #a czyn ni kiem okre $la j" cym
to% sa mo$& i sca la j" cym wie le kon ku ru -
j" cych i wal cz" cych ze so b" ple mion i na -
ro dów. Kto wie, sk"d Ka rol Wiel ki wzi"#
po mys# jed no cze nia wszyst kie go wo kó#
pod swo im chrze $ci ja' skim ber #em.
W ka% dym ra zie nie po win ni $my za po -
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mi na!, "e gra ni ca mi is la mu by wa #y
wów czas Al py i p#a sko wy" Po itou we
Fran cji. O Hisz pa nii w krót kim cza sie
mo" na tyl ko by #o mó wi! ja k o ka li fa tach.
Re kon kwi sta tak na praw d$ trwa #a set ki
lat. Fran cji, m.in. dzi$ ki Ka ro lo wi M#o -
to wi ja ko% si$ uda #o.

Czy by #o wte dy strasz nie? Od wa "$ si$
na twier dze nie, i" nie ko niecz nie. Kto
uisz cza# od po wied ni& op#a t$, któ ra by #a
czym% w ro dza ju po dat ku od in no wier -
stwa i nie kwe stio no wa# po sta no wie' mu -
zu# ma' skie go w#ad cy w za sa dzie móg#
"y! spo koj nie; w za sa dzie, al bo wiem
w#a dza by #a ab so lut na i mie wa #a swo je
ka pry sy, a wte dy by wa #o kiep sko. Po dob -
nie jak (y dom pod pa no wa niem w#ad -
ców chrze %ci ja' skich. Nie w&t pli wie cier -
niem w oku miesz ka' ców pod bi tych
ziem mu sia #a by! jed nak kul tu ro wa od -
mien no%!, ob co%! na je)d) ców. Za pew -
ne nikt na ten te mat spe cjal nie nie teo -
re ty zo wa#, ale wie le %wiad czy o tym, i"
sil nie to od czu wa no. *lad tej obec no %ci
jest wy ra) nie wi docz ny jesz cze dzi%
w czym%, co okre %la si$ mia nem kul tu -
ry %ród ziem no mor skiej. W mu zy ce lu do -
wej i wszel kiej in nej któ ra z niej czer pie,
od W#och, po przez Fran cj$, a" po Hisz -
pa ni$ jest ten wschod ni po smak bar dzo
od czu wal ny. Po dob nie jak w men tal no -
%ci lu dzi za miesz ku j& cych dzi% nie któ re
re gio ny tam tych kra jów; po czu cie cza -
su po #u dniow ców jest na dal szo ku j& co
od mien ne od te go, do cze go przy wy kli -
%my na Za cho dzie czy Pó# no cy. 

Wp#y wy j$ zy ka arab skie go czy per -
skie go na de sz#y do pie ro pó) niej. Jak si$
wy da je za cz$ #o si$ to zja wi sko ujaw nia!
w cza sach wy praw krzy "o wych. Do na -
sze go j$ zy ka, za pew ne nie bez po %red nio,
tra fi #a m. in. al ge bra, al ko hol (je dy nie na -
zwa, bo sa ma ma te ria zna na nam by #a
od da wien daw na), i po czci wa al che mia
nie gdy% sku tecz nie kon ku ru j& ca z che -
mi&. Ba we# na do tar #a do nas sto sun ko -
wo pó) no i chy ba ra czej z in nej stro ny.
J$ zy ki, w któ rych za cz$ to wcze %nie
okre %la! ten ro dzaj ma te ria #u za po "y czy -
#y je go na zw$ w#a %nie z arab skie go, cho! -
by an giel skie okre %le nie „cot ton” po cho -
dzi w pro stej li nii od „al.-go don”. Ale to
tyl ko s#o wa. Wa" niej sze by #y na uki,
tech ni ka i rze mio s#o. S#o wem zdo by cze
tam tej szej cy wi li za cji. Tak, tak – cy wi -
li za cji. W cza sach pierw szych kru cjat,
gdy by nie pry mi tyw ne zbro je (bo kto s#y -
sza# o to le da' skiej sta li, któ ra przy w$ dro -
wa #a nie mal "e wprost z Da masz ku), to
my %wie ci li by %my go #y mi pu pa mi, o co
tak ch$t nie po ma wia my in nych.
Za cznij my za tem od tech no lo gii prze twa -
rza nia "e la za w stal. Me to da sto so wa -
na w Da masz ku zo sta #a prze nie sio -
na na Pó# wy sep Ibe ryj ski, a po tem,
wzbo ga co na do sko na #y mi ru da mi ze
Szwe cji roz p#y n$ #a si$ w Eu ro pie, da j&c
ta kie zja wi ska jak stal szwedz k&, z So lin -
gen czy z Shef field. Te mar ki ja %nia #y ni -
czym gwiaz dy na eu ro pej skim nie bie, a"
do cza sów re wo lu cji prze my s#o wej
i grusz ki Bes se me ra. Krzy "ow cy udr$ cze -
ni bli skow schod ni mi upa #a mi (kto by#, ten
wie na co sta! tam tej sz& au r$), za cz$ li

wzo rem go spo da rzy tam tych ziem po szu -
ki wa! wy tchnie nia w cie' szych ma te -
riach, ta kich jak te z Mo su lu (mu %lin), czy
ga za (wia do mo sk&d). Bar wio ne szk#o
z we nec kie go Mu ra no nie po wsta #o ot
tak, po pro stu; tech no lo gi$ pro duk cji pod -
pa trzy li krzy "ow cy i ra zem z do mnie ma -
nymi pro cha mi %w. Mi ko #a ja przy tasz czy -
li do Ita lii. Mi ko #a ja do Ba ri, a szk#o
do We ne cji. Do dzi% nie wia do mo, kto
zro bi# na tym lep szy in te res, ale wia do -
mo, "e Mir ra stra ci #a z ca #& pew no %ci&,
cho! je %li praw d& jest, i" ni ko go ta kie go
ni gdy nie by #o, te pro chy i le gen da
zwi& za na z Ba ri zro bi #a ogól no %wia to w&
i, jak si$ wy da je wiecz no tr wa #& ka rie r$.
Zo staw my jed nak w spo ko ju %wi$ te go
i za ra zem sym bol ob fi tu j& ce go w pre zen -
ty dzie ci' stwa i zaj mij my si$ te ma tem
o wie le po wa" niej szym, mia no wi cie ka -
te dra mi.

!wia t"o i ciem no#$

O
pat Su ger mia#, jak mo" na mnie ma!,
po mys#, ale nie bar dzo wie dzia#,

jak go zre ali zo wa!; jak w do bie do mi nu -
j& ce go w bu dow nic twie drew na i bar dzo
ogra ni czo nych umie j$t no %ci i mo" li wo -
%ci sto so wa nia w bu dow nic twie ka mie -
nia wznie%! %wi& ty ni$, któ ra prze trwa #a -
by wie ki nio s&c ide$ wiel ko %ci Chry stu sa,
z nie mal wszyst ki mi jej aspek ta mi?
Czci god ny opat zna laz# si$, jak si$ wy -
da wa #o, w ulicz ce bez wyj %cia. Jed nak
Su ger to by #a oso bo wo%! na mia r$ wi$k -
sz&, ni" swo je cza sy. Po sta wi# so bie cel
i szu ka# z de ter mi na cj& spo so bu je go re -
ali za cji. By! mo "e, i" roz wi& za nie pod -
su n$ #o mu bia #e ka mien ne ob li cze Je ro -
zo li my. Nie wie my jak by #o na praw d$,
ale ist nie je wie le prze s#a nek wska zu j& -
cych na to, i" pierw si bu dow ni czo wie %re -
dnio wiecz nych ka tedr przy by li z Orien -
tu, przy wo "&c nie zna ne w Eu ro pie
tech ni ki bu dow la ne i me to dy ob li cze'.
Wy gl& da za tem na to, i" pew na cz$%!
wie dzy, ja k& na by wa j& dzi% stu den ci
wy dzia #ów bu dow nic twa za chod nich
uczel ni przy by #a nie sk& di n&d, a z Bli -
skie go Wscho du. Jed no jest pew ne – tam -
tej si bu dow ni czo wie, dzi$ ki zdo by czom
ma te ma ty ki arab skiej, po tra fi li nie )le li -
czy!, co jak wia do mo, jest ogrom n&, cho!
nie za wsze spo ty ka n& za le t& bu dow ni -
czych cze go kol wiek. Geo r ges Du by
w swym zna ko mi tym dzie le pi sze m. In.:
„(…) mar chie po #u dnio we na zie miach
Ita lii i Pó# wy spu Ibe ryj skie go. Tam do -
ko ny wa #o si$ spo tka nie z is la mem,
z chrze %ci ja' stwem bi zan ty' skim, to
zna czy ze %wia tem o wie le mniej dzi kim.
Do hrab stwa Bar ce lo ny, do ma le' kich
kró lestw wci %ni$ tych w gó ry Ara go nii,
Na warr ry, Le onu, Ga li cji, przez stra "e
przed nie del ty Pa du, Fer ra r$, Co mac chio,
We ne cj$, przez Rzym przede wszyst kim,
mia sto sty ku hel le ni zmu ze %wia tem #a -
ci' skim, ca #e zwró co ne ku Kon stan ty no -
po lo wi, o któ ry by #o za zdro sne i któ rym
by #o ol%nio ne, prze ni ka# fer ment po st$ -
pu, prze ni ka #y idee, umie j$t no %ci, bar dzo
pi$k ne wy ro by, a tak "e – przed miot fa -

scy na cji – z#o ta mo ne ta %wiad cz& ca
o wy" szo %ci ma te rial nej kul tur gra ni cz& -
cych z chrze %ci ja' stwem od Po #u dnia.”
Nie spo sób dzi% doj%!, czy je wp#y wy
i czy je umie j$t no %ci mia #y wp#yw de cy -
du j& cy na kszta#t tych %wia ty' -ksi&g.
Zresz t& nie to jest naj istot niej sze.

W tam tych cza sach kra je is la mu mo -
g#y po chwa li! si$ kil ko ma uni wer sy te -
ta mi. W Eu ro pie idea gro ma dze nia si$
wspól ne go ucz& cych si$ i na ucza j& -
cych w ce lu udo sko na la nia wie dzy
i wspól ne go kul ty wo wa nia na uk mia #a
si$ do pie ro na ro dzi!. Pa ra dok sal nie,
kie dy na Za cho dzie po wsta wa #y pierw -
sze uni wer sy te ty, Wschód ogar nia #y
szyb ko i sku tecz nie ciem no %ci, ni by
za s#o ny za ci& ga ne nad ro zu mem przez
ró" ne ugru po wa nia fun da men ta li stycz -
ne. Schy #ek by# nie unik nio ny. Ale nie
uprze dzaj my fak tów. Bag dad Sel d"u ki -
dów i Ab ba sy dów by# oa z& wie dzy i ro -
zu mu. Tu Al.-Kin di, le karz i fi lo zof og#a -
sza# swo je trak ta ty, tu prze pro wa dza no
sek cje zw#ok, któ re w wiel kim tem pie
po su wa #y do przo du wie dz$ o ana to mii
cz#o wie ka. Tu Abu’al.-Ba ra kat o przy -
dom ku „je dy ny w swo ich cza sach”
og#o si# swo je nie orto dok syj ne dzie #o
„Ki tab Abu Al. Mu ta bar” (Ksi$ ga o tym,
co zo sta #o zba da ne”). Wresz cie tu prak -
ty ko wa# (i teo re ty zo wa#) je den z naj wi$k -
szych chi rur gów prze #o mu ty si&c le ci, Az -
-Za hra wi Abu Al -Ka sim, wy na laz ca
wie lu me tod ope ra cyj nych, au tor pierw -
sze go, bo ga to ilu stro wa ne go, pod r$cz -
ni ka me dy cy ny – Ki tab Al.-Ta srif, za wie -
ra j& ce go opi sy oraz ry ci ny po nad 200
na rz$ dzi chi rur gicz nych. Dzie #o to przez
wie le stu le ci s#u "y #o, prze t#u ma czo ne
na #a ci n$, eu ro pej skim stu den tom me dy -
cy ny i le ka rzom. 

Arab ska, czy jak chc& nie któ rzy is lam -
ska (wie lu jej przed sta wi cie li by #o Per -
sa mi) ma te ma ty ka na ro dzi #a si$ tak na -
praw d$ w In diach, ale do nas do tar #a
po przez arab ski Wschód. Mia #a licz nych
wy bit nych przed sta wi cie li, a jed nym
z jej g#ów nych o%rod ków by# Bag dad.
Brzmi to dzi% do%! za baw nie, ale by#
w%ród nich tak "e po eta, Omar Chaj jam,
au tor s#yn nych Ru ba ja tów, któ re i dzi%
po tra fi& wy wo #a! ru mie niec u czy tel ni -
ków, oj ciec geo me trii al ge bra icz nej,
astro nom; za baw nie, al bo wiem w na szej
kul tu rze okre %le nie po eta bar dzo cz$ sto
od no si si$ do oso by pi sz& cej, któ ra z na -
uka mi %ci s#y mi, de li kat nie mó wi&c, jest
na ba kier, cho! na szcz$ %cie nie jest to re -
gu #&. Ta k& wszech stron no%! na Za cho dzie
wi dzi my do pie ro w do bie Re ne san su.
Do Eu ro py te zdo by cze na uki za cz$ #y do -
cie ra! do pie ro ok. XIII w., a nie któ re mu -
sia #y zo sta! od kry te na no wo w pó) niej -
szych stu le ciach.

Tak "e wie le in nych na uk oraz pr& dów
kul tu ro wych mia #o swe ko rze nie na mu -
zu# ma' skim Wscho dzie, o czym dzi% za -
po mi na my, b&d) nie wy god nie nam jest
pa mi$ ta!. Jest w%ród nich tak "e nie co
wsty dli we zja wi sko, przy pi sy wa ne kul -
tu rze Za cho du, zwa ne por no gra fi&. Dzi%
brzmi to szo ku j& co, zw#asz cza gdy
na uli cach Lon dy nu czy Ber li na wi dzi si$
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set ki ko biet no sz! cych chu s ty czy na wet
bur ki, a w kra jach is la mu li cz! si" one za -
pew ne w mi lio ny. Oczy wi #cie sa mo to
zja wi sko, zja wi sko eks cy ta cji ero tycz nej
po przez przed sta wie nie gra ficz ne czy
opis, jest sta re jak #wiat. Ba bi lon, Egipt,
Gre cja, Rzym nie by $y prze cie% od nie -
go wol ne. Na wet na sze &re dnio wie cze
w ta kiej czy in nej for mie za cho wa $o t"
ce ch". Na to miast is lam, z za ka zem
przed sta wia nia ludz kich po sta ci, zda je si"
by' wol ny od te go zja wi ska. Nic bar dziej
myl ne go. Je #li nie mo g$a ujaw ni' si" na -
go#' i ero ty ka w po sta ci gra ficz nej, da -
wa no upust tym sk$on no #ciom w for mie
pi sa nej. Cz" sto cho wa no ero ty k", wca -
le nie wy $!cz nie he te ro sek su al n!, za wo -
alem wy ra fi no wa nych fi gur po etyc kich,
a by wa $o, jak to czy ni$ bag dadz ki po eta
Abu Nu was, %e wprost wy ra %a no uwiel -
bie nie dla ch$o pi" ce go cia $a. „Tward sz!”
por no gra fi" ma sko wa no po zo ra mi po rad -
ni ków i pod r"cz ni ków sek su, jak to
mia $o miej sce w przy pad ku „Ogro du roz -
ko szy”. To roz wryw ko -edu ka cyj ne dzie$ -
ko au tor stwa Szaj cha An -Na fza wi po -
wsta $o naj praw do po dob niej w Afry ce
Pó$ noc nej na prze $o mie XII i XIII w.
Znaj du je my w nim wie le bar dzo do s$ow -
nych, wr"cz do sad nych opi sów sy tu acji,
do ja kich do cho dzi w dzie dzi nie kon tak -
tów dam sko -m" skich, w ma$ %e( stwie
i po za nim, a po nad to na wpó$ %ar to bli -
we cza sem po ra dy, jak ro dzi' so bie
z pro ble ma mi tech nicz ny mi, któ re tra pi!
obie p$cie od za ra nia ludz ko #ci. We
wst" pie za ty tu $o wa nym „Ogól ne uwa gi
na te mat sztu ki upra wia nia mi $o #ci”
czy ta my m.in.: „Chwal my Bo ga, któ ry
uczy ni$ przy ro dzo ne cz" #ci cia $a ko -
bie ty )ró d$em naj wi"k szej roz ko szy
m"% czy zny i przy spo so bi$ przy ro dzo ne
cz" #ci cia $a m"% czy zny ku jak naj wy% -
sze mu ukon ten to wa niu ko bie ty.

On to spra wi$, i% owo nie wie #cie przy -
ro dze nie nie da je jej uczu cia ra do #ci ani
za do wo le nia, do pó ki nie za g$" bi si"
we( in stru ment m"% czy zny; i na od -
wrót – cz$o nek m" ski nie za zna spo ko -
ju ni spo czyn ku, do pó ki nie wnik nie
w przy ro dze nie ko bie ty. 

St!d bie rze si" po trze ba wspól ne go
dzia $a nia.” 

W tam tych cza sach au to rzy eu ro pej scy
tak %e po #wi" ca li pew n! uwa g" tym za -
gad nie niom, ale na sta wia li si" ra czej
na sfe r" du cho w! tych re la cji, a fi zycz -
ne zbli %e nie trak to wa ne by $o ra czej ja -
ko z$o ko niecz ne, bo prze cie% po trze ba
pro kre acji by $a jed nak oczy wi sta, ale nie -
mal za wsze wska zy wa no na z$e stro ny
wza jem nych re la cji i nie po ko j! c! bli -
sko#' z$e go du cha. Zmia n" te go na sta -
wie nia przy niós$ do pie ro schy $ek &re -
dnio wie cza i Re ne sans. War to tak %e
zwró ci' uwa g" na pe wien do#' istot ny
szcze gó$, z któ rym na sza za chod nia kul -
tu ra nie bar dzo mo %e po ra dzi' so bie
do dzi#, mia no wi cie na jed no#' sfe ry fi -
zycz nej i du cho wej. Mi $o#' u wschod nich
au to rów, bo war to si" tak %e od nie#'
do „Ka ma Su try”, któ ra An -Na fza wie mu
by $a naj praw do po dob niej zna na, do ma -
ga si" spe$ nie nia, bez swo jej fi zycz nej

stro ny zda je si" w przy ro dzie nie wy st" -
po wa'. W kul tu rze Za cho du trium fy
#wi" ci mi $o#' dwor ska, a sche mat Abe -
lar da i He lo izy zy sku je so bie po wszech -
ny sza cu nek, cho' kto wie, do ja kie go
stop nia by$ to uk$ad wy mu szo ny. Dla An -
-Na fza wie go i in nych au to rów Wscho -
du jed no i dru gie by $o by zwy k$ym za wra -
ca niem g$o wy. Owi diusz, je go ucznio wie,
na #la dow cy i epi go ni by li w tym cza sie
na in dek sie. Na to miast co dzien na rze czy -
wi sto#' by $a jed nak tro ch" od mien na,
o czym #wiad cz! cho' by k$o po ty dy na -
stycz ne wie lu mo nar szych ro dów tam te -
go okre su. Na le %y si" je dy nie do my #la',
i% ni% sze sfe ry po st" po wa $y po dob nie, od -
dzie la j!c wzor ce kul tu ro we, w tym tak -
%e re li gij ne, od zwy k$e go %y cia.

Re ne sans w swym kul cie cia $a ludz -
kie go si" ga$ jed nak nie tyl ko do sta ro -
%yt no #ci, ale spo ro sko rzy sta$ na im por -
cie ze Wscho du, cze go do wo dem niech
b" dzie ce sar ski dwór w Pa ler mo. Za nim
w dru giej po $o wie XV w. po ja wi li si"
Bor gio wie, Me dy ce usze i in ni, w Pa ler -
mo ubie ra no si" na wschod ni! mo d$",
zdo bio no po miesz cze nia ele men ta mi
o ro do wo dzie orien tal nym, a tak %e,
na pew nym szcze blu i do pew ne go
stop nia, kul ty wo wa no wschod ni! oby -
cza jo wo#', z czym# w ro dza ju ha re mu
w$!cz nie. Oczy wi #cie by$ to skan dal, ale
by$ to ra czej wst"p; pa pie %e z ro du Bor -
giów czy Me dy ce uszy mie li kon ku bi ny,
ko chan ki, dzie ci, któ re czy nio no kar dy -
na $a mi, ale to by$ ju% Re ne sans.

Wró' my jed nak na Wschód. Szyb ko
za uwa %a my tam pro ces ca$ kiem od -
wrot ny. Od wie ku XIV kul tu ra upa da,
sztu ki nie mal nie ist nie j!, a na na uki,
w tym tak %e me dy cy n", na $o %o no ta ki
gor set, %e wie le ga $" zi za du szo no nie mal
zu pe$ nie. W cza sie, kie dy w Eu ro pie po -
st"p me dy cy ny do ko nu je si" m. in. dzi" -
ki co raz #mie lej prze pro wa dza nym sek -
cjom zw$ok, fun da men ta li #ci i fa na ty cy
re li gij ni, któ rzy do cho dz! do w$a dzy
w wie lu, a w$a #ci wie w wi"k szo #ci mu -
zu$ ma( skich o#rod ków, za ka zu j! tych
prak tyk. Ciem no #ci kry j! zie mie is la mu.

Za nim od wró ci li !my si" ple ca mi

Na Pó$ wy spie Ibe ryj skim od no to wu -
je my suk ces Re kon kwi sty, a sfe ra

wp$y wu kul tu ry za chod niej, dzi" ki m.in.
od kry ciom i ko lo niom, za czy na si" gwa$ -
tow nie roz sze rza'. Od by wa si" to tak %e nie
bez po mo cy map i opi sów spo rz! dzo nych
przez arab skich po dró% ni ków. Naj pierw ce -
lem jest uczy nie nia przez chrze #ci ja( stwo
z Mo rza &ród ziem ne go Ma re No strum,
a na st"p nie Za chód ru sza na Wschód, ale
ma j!c ju% prze #wiad cze nie, i% Zie mia
jest okr! g$a, czy ni to, do sy' prze wrot nie,
uda j!c si" w kie run ku za chod nim. Mo rze
&ród ziem ne ja ko miej sce sty ku i (jak to b" -
d" sta ra$ si" udo wod ni') prze ni ka nia si"
obu kul tur, nie tr aci jed nak na zna cze niu.
War to wi"c za trzy ma' si" cho' na chwi -
l" na któ rym# z je go brze gów.

Za cznij my od Ak ko. Tu wy bu do wa ne
przez Fran ków for te ce i umoc nie nia prze -

no sz! nas na po wrót w cza sy wy praw
krzy %o wych. Kie dy osta tecz na po ra% ka
krzy %ow ców sta je si" fak tem, jest to
ostat ni ba stion $a cin ni ków i punkt ewa ku -
acji. Is lam od zy ski wa$, krok po kro ku,
utra co ne po zy cje. Je #li spoj rze' w s$o necz -
ny, je sien ny dzie( w stro n" mo rza, wi dzi -
my ob raz nie mal sie lan ko wy. Spo koj ny
b$" kit za snu ty lek k! mgie$ k!, a tem pe ra -
tu ra wo dy ta ka, %e cz$o wie ko wi przy by -
$e mu z Pó$ no cy ma rzy si" cho' by krót ka
k! piel. Miesz ka( cy oko licz nych osie dli za -
re ago wa li by za pew ne stu ka niem si"
w czo $a, ale có% oni mo g! wie dzie'
o tem pe ra tu rach, ja kie zda rza j! si" w Ba$ -
ty ku, na wet la tem. Gdzie# tam za ho ry zon -
tem jest Cypr, do dzi# po dzie lo ny. Król
Cy pru, Piotr, po to mek kró lów krzy %ow -
ców by$ go #ciem Ka zi mie rza Wiel kie go,
a kul mi na cj! je go po by tu w Kra ko wie by$
s$yn ny obiad u Wie rzyn ka. Ko lej nym
przy czó$ kiem Za cho du by $a Mal ta. Za -
rów no jed na wy spa, jak i dru ga w tam tych
cza sach mia $a ogrom ne zna cze nie stra te -
gicz ne, co wi da' rzu ciw szy okiem na ma -
p". Z dru giej stro ny, wi da' tak %e, jak bar -
dzo obie wy spy mu sia $y by' za gro %o ne,
al bo wiem wy brze %e dzi siej szej Tur cji
jest nie zno #nie bli sko te go miej sca na ro -
dzin Afro dy ty, a i do Sy rii i Li ba nu tak -
%e nie da le ko. Mal ta na to miast wy da je si"
jed n! sw! stro n! opie ra' o Ita li", ale Tu -
ne zja tak %e o rzut tar bu szem. Obie wy spy
wa% ne by $y za rów no dla wy mia ny han dlo -
wej, le gal nej i pi rac kiej, jak te% dla pla nów
stra te gicz nych tak $a cin ni ków jak i mu zu$ -
ma nów. Jo an ni ci, któ rzy wy co fa li si"
z Zie mi &wi" tej po cz!t ko wo osie dli
na Cy prze, ale wy par ci stam t!d, umoc ni li
si" w$a #nie na Mal cie.

Spu #ci zn! wy praw krzy %o wych by $o
pi rac two i han del nie wol ni ka mi. Na wet
bi twa pod Le pan to nie po $o %y $a im kre -
su. W pó) niej szych cza sach Mal t! za -
w$ad n" li An gli cy, któ rzy uczy ni li j!
wa% nym i sku tecz nym ele men tem ochro -
ny swo ich in te re sów na Mo rzu &ród ziem -
nym, a przede wszyst kim szla ków han -
dlo wych. Dla cze go pi rac two po p$a ca $o?
Cz" #cio wej od po wie dzi na to py ta nie
udzie la Ste phen O’Shea w swej ksi!% ce
„Mo rze wia ry”: „Dra gut Ra is by$ pi ra -
tem. W szes na stym wie ku ta kie za j" cie
nie na le %a $o do szla chet nych, nie uzna -
wa no te% ni ko go z te go po wo du za so cjo -
pa t". Pi ra ci by wa li przy dat ni. W cza sach
Dra gu ta na Mo rzu &ród ziem nym ry wa -
li zo wa $y dwa wiel kie ro dy, z któ rych je -
den opa no wa$ Hisz pa ni", Sy cy li", po $u -
dnio w! Ita li", Lom bar di", Ni der lan dy,
Niem cy i Au stri", dru gi za# Tur cj", Gre -
cj", Ba$ ka ny, Egipt, Li bi", Ma gh reb,
Pa le sty n", Sy ri", Ara bi" i Irak. Cho dzi
oczy wi #cie o Habs bur gów i Osma nów,
przy czym ka% dy z nich sto so wa$ ca$ kiem
bez praw ne me to dy, aby dru giej stro nie
utrud ni' han del mor ski.” 

Sy tu acja za tem nie co si" roz ja #nia.
Nie tyl ko dwa sys te my re li gij ne, ale
i eko no micz no -po li tycz ne. Iro ni! lo su
mo %e by' za bar wio ny fakt, i% obie dy -
na stie za ko( czy $y swe dni w at mos fe -
rze uwi! du i de ka den cji, cho' nie w tym
sa mym cza sie.
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Roz k!ad by wa po wol ny, ale by wa te"
szyb ki i sku tecz ny. Tak szyb ki i sku tecz -
ny, jak za w!asz cze nie ka li fa tu, czy li in -
sty tu cji pa# stwo wo -re li gij nej przez fun -
da men ta li stycz ne sek ty. Je $li na te
wy da rze nia na !o "y my na jaz dy mon gol -
skie oraz eks pan sj% osma# skich Tur ków,
ob raz b% dzie w mia r% pe! ny. W mia r%, po -
nie wa" na st& pi !y tak "e wy da rze nia, któ -
re przez wie le lat trak to wa no ja ko mniej
istot ne, jed nak dzi$, gdy z per spek ty wy
cza su ana li zu je my te fak ty wi dzi my ich
zna cze nie wy ra' niej.

Spór re li gij ny we wn&trz is la mu ist nia!
nie mal od dnia $mier ci Ma ho me ta. Po -
dzia! na sun n% i shi% na st& pi! bar dzo wcze -
$nie. Na st%p cy pro ro ka spie ra li si% mi% -
dzy so b& o to, kto jest rze czy wi stym
po sia da czem i stra" ni kiem praw dy ob ja -
wio nej. Oba te od!a my z cza sem za cz% -
!y wy od r%b nia( we wn&trz sie bie pro wa -
dz& ce dys pu t% o w!a $ci w& in ter pre ta cj%
Ko ra nu po mniej sze nur ty teo lo gicz ne,
a dys pu ta to czo na by !a w do$( zró" ni co -
wa ny spo sób, nie ko niecz nie ogra ni cza j&c
si% do uczo nych trak ta tów i mu rów is lam -
skich uczel ni i nie rzad ko ko# czy !a si% roz -
le wem krwi. Nic w tym dziw ne go, ja ko
"e pra wo obo wi& zu j& ce w $wie cie is la mu
opar te by !o o wy k!ad ni% Ko ra nu. Ju" oko -
!o X w. da !o zna( o so bie w ka li fa cie Bag -
dadz kim ugru po wa nie han ba li tów. Ka li -
fo wie, jak pi sze Je rzy Hau zi# ski, zna le' li
si% w trud nej sy tu acji, gdy" „... Ka lif mu -
sia! go dzi( ró" ne po dej $cia w sto sun ku
do kwe stii etycz nych, zw!asz cza b% d&c
pod pre sj& ry go ry stycz nych tra dy cjo na -
li stów, han ba li tów. Sto j&c na sta no wi sku
li te ral nej in ter pre ta cji Ko ra nu i ha di sów
ja ko je dy nych 'ró de! praw. Han ba li ci „zy -
ska li so bie smut n& s!a w% ini cja to rów
krwa wych kon fron ta cji”. (...) zwo len ni -
cy te go kie run ku co dzien nie wy st% po wa li
w Bag da dzie prze ciw ko bra ko wi mo ral -
no $ci, pod pre tek stem „$wi% tej woj ny”
z nie mo ral no $ci& wdzie ra li si% do do -
mostw wy bit nych osób, ma sa kro wa li
$pie wacz ki, za bra nia li m%" czy znom po -
ka zy wa( si% na uli cy z ko bie ta mi i m!o -
dzie# ca mi.” By! to do pie ro po cz& tek, ale
ziar no upad ku zo sta !o za sia ne. 

Pó ki co wzno szo no jed nak bi blio te ki,
fun do wa no me dre sy, kró lo w& któ rych by -
!a s!yn na Al.-Mu stan si ri ja, kwi t!a sztu ka
ka li gra fii. W tym kon tek $cie ksi% go -
zbiór Mu stan si rii, li cz& cy po nad 80 ty si% -
cy wo lu mi nów mu si wy da wa( si% szcze -
gól nie im po nu j& cy. Ale ju" 1242 ro ku
no wy nad zor ca tej bi blio te ki z ra mie nia
ka li fa by! za sko czo ny pa nu j& cym tam nie -
po rz&d kiem. Po tem nad ci& gn% li Mon go -
!o wie. Ostat ni ka lif aba sydz ki, Al.-Mu sta -
sim, by! ty le" cz!o wie kiem wy so kiej
kul tu ry, co bez wol nym i nie po tra fi& cym
pod j&( de cy zji w sto sow nym cza sie. Tak
d!u go lek ce wa "y! mon gol skie za gro "e nie,
a" do pie ro by !o trze ba, by je go ulu bio na
tan cer ka Urfa, pa d!a w jed nej z sal bag -
dadz kie go pa !a cu prze szy ta mon gol sk&
strza !&. By( mo "e to tyl ko le gen da. Jed -
nak praw d& jest, i" by! to ko niec bag dadz -
kie go ka li fa tu i cze go$, co mo" na by na -
zwa( mu zu! ma# skim od ro dze niem. 

! Wi told Tu rant by! re dak to rem na czel nym w „)l& sku” w la tach 2013-2014.
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*   *   *

lubi! chodzi" do kina 
z litrowym kubkiem jakiego# napoju
który zawsze b!dzie coca-col$

od razu siadam za kierownic$
ca%uj! si! z najprzystojniejszym facetem
jestem ranna najcz!#ciej w samo serce

je#li to oczywi#cie dobry film
ale nie wynosz$ mnie martwej
to tamci gin$ pod czarn$ wod$ ekranu

wychodz$c wiem do jakiego re&ysera
mog! mie" pretensj! 
kiedy zaczn! narzeka" na swoje &ycie  

*   *    *

w niedzielny poranek wesz%am do lasu
pod wysokie sklepienia z ga%!zi
nie do ko'ca wype%nione li#"mi

nie wida" by%o budowniczych 
a przecie& za kilka dni nie przedrze si!
przez nie ani jeden promyk

s%ysza%am tylko stukanie m%otka 
po lewej stronie pod moj$ bluzk$
Kto# stale nade mn$ pracowa% 

*   *   *

s%ysz! jak mówisz &e kochasz
ciep%ymi dotkni!ciami warg
torb$ któr$ wyjmujesz mi z d%oni
zdj!tym z serca kamieniem

*   *   *

moje wiersze nie zmieniaj$ #wiata
ale zmieniaj$ 
twoje oczy

BARBARA!GRUSZKA-ZYCH
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!ycie

mówisz o !ab"dziach 
#e si" kochaj$ na #ycie i %mier& 
unosz$ g!owy jakby do nich nale#a!a ca!a woda
rozlewaj$ca si" mi"dzy niebem a ziemi$ 
chodz" po Regents Parku
i patrz$c na !ab"dzie nie my%l" o %mierci
ale przecie# %mierci$ jest ka#de oddalenie
tak jak teraz kiedy jeste%my osobno 
wyci$gaj$c do siebie r"k" z telefonem 

*  *   *

nie polecimy do Porto ani Puerto Rico
nie kupimy sobie zielonych lodów na patyku
nie znajdziemy ju# razem jednej wspólnej chwili
w !ó#ku w wodzie jeziora kto% nam czas umili
zast$pi zst$pi z nieba zagospodaruje
to co ty czujesz i to co ja czuj"
proste równania które si" zdarzaj$ w %wiecie
m"#czy'nie i kobiecie

Li
no

ry
t: 

W
oj

te
k 
!u

ka

ci"!ar

ju# tak wielu ich nosz" 
w mojej ma!ej g!owie zaraz si" z niej wysypi$ 
jak ze skrzynki pocztowej 
nagromadzone listy napisane do nich
w czasie d!ugich spacerów
ulicami bez powiek bo przecie# one nie %pi$
jak ci co nimi chodzili 
a teraz si" pok!adli na d!u#ej ni# #yli 
w ró#nych miejscach gdzie nigdy
nie stawiali !ó#ek 
nad ich bia!$ przepa%ci$ szepcz" senne imiona
jakby szumia!y trawy na pobliskich polach
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Pre zen tu je my fo to gra fie au tor stwa Da riu sza Rot ta,
b! d" ce tyl ko ni k#ym wy im kiem z je go zbio rów, b! d" $
cych efek tem po dró %y po &wie cie: po Li ba nie, Jor da $
nii, Ira nie, Chi nach, Ku bie, Ru an dzie i Ugan dzie.

Da riusz Rott pra cu je w In sty tu cie Na uk o Li te ra tu rze
Pol skiej im. Ire ne usza Opac kie go Uni wer sy te tu !l" skie -
go w Ka to wi cach oraz w In sty tu cie Kul tu ro znaw stwa
Aka de mii Igna tia num w Kra ko wie. W la tach 2014-2015
by# pro fe so rem wi zy tu j" cym w kie ro wa nej przez red.
Jac ka $a kow skie go Ka te drze Dzien ni kar stwa Col le gium
Ci vi tas w War sza wie, gdzie pro wa dzi# wy k#a dy z po -
dró %o pi sar stwa. Jest pro mo to rem obro nio ne go kil ka mie -
si& cy te mu dok to ra tu do ty cz" ce go %y cia i twór czo 'ci To -
nie go Ha li ka. Re da gu je se rie wy daw ni cze: Wo kó!
re por ta "u po dró" ni cze go i Pol ski re por ta" po dró" ni czy.
Je go pa sj" jest tu ry sty ka kul tu ro wa. Rok te mu, sp& dzi#
mie si"c po dró %u j"c po Ru an dzie i Ugan dzie, w tym ro -
ku od wie dzi# Iran i kie ro wa# wy pra w" wo kó# Is lan dii.
W przy sz#ym ro ku pla nu je zwie dza nie za chod niej
Gren lan dii. 

!

IRAN CHINY

UGANDA

LIBAN

RWANDA

Da riusz Rott – re dak tor na czel ny mie si&cz ni ka „!l"sk” w la tach 2014-2015.
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T
e go rocz n! wal k" o in dek sy mo# na ju#
uzna$ za za ko% czo n!, mi mo #e Mi ni -

ster stwo Na uki i Szkol nic twa Wy# sze go

nie opu bli ko wa &o jesz cze osta tecz nych

da nych, jed nak na pod sta wie in for ma cji

na p&y wa j! cych z po szcze gól nych uczel -

ni mo# na wnio sko wa$, #e na bór na I rok

stu diów wpraw dzie nie od no to wa& ten -

den cji zwy# ko wych, ale nie wie le ró# ni

si" od po przed nie go ro ku. Ni# de mo gra -

ficz ny na dal da je o so bie zna$, nie jest

jed nak tak ka ta stro fal ny, jak za po wia da -

&y ka san drycz ne prze po wied nie.

Jed nym z po wa# nych 'ró de& ten den -

cji spad ko wej na le #a &o by upa try wa$
tak #e w wy ni kach te go rocz nych ma tur,

w pierw szym po dej (ciu za le d wie

74 pro cent abi tu rien tów spro sta &o eg za -

mi no wi, czy li oko &o 204 tys. spo (ród

275 tys. przy st" pu j! cych do eg za mi nu

doj rza &o (ci. Cen tral na Ko mi sja Eg za mi -

na cyj na uzna &a ten wy nik za re kor do wo

ni ski. By& to tak #e nie po ko j! cy sy gna&
dla uczel ni ocze ku j! cych na no we rze -

sze stu den tów. 

Jak si" jed nak oka zu je spa dek licz by

kan dy da tów na stu dia nie tyl ko nie za -

gra #a uczel niom pu blicz nym, ale jak

twier dzi prze wod ni cz! cy Kon fe ren cji

Rek to rów Aka de mic kich Szkó& Pol -

skich (KRASP, zrze sza j! cej rek to -

rów 107 szkó& wy# szych, w tym

11 uczel ni nie pu blicz nych) prof. Wie s&aw

Ba ny( (rek tor Uni wer sy te tu )l! skie -

go), ni# de mo gra ficz ny po wi nien by$
trak to wa ny ja ko szan sa na do go nie nie

przy naj mniej w cz" (ci (red niej unij nej,

do któ rej wci!# nam bar dzo da le ko. Pod -

czas in au gu ra cji ro ku aka de mic kie -

go 2015/2016 rek tor (l! skiej Al ma Ma -

ter przy to czy& kil ka zna mien nych liczb,

któ re ob ra zu j! dy stans dzie l! cy nas

od Eu ro py, gdzie (red nio do ta cja bu d#e -

to wa na jed ne go stu den ta wy no si oko -

&o 6 tys. eu ro, gdy tym cza sem w Pol sce

jest ona o po &o w" ni# sza. Na le #y tak #e
pa mi" ta$, #e s! ta kie kra je jak np. Au -

stria, w któ rej kwo ta ta si" ga 18 tys. eu -

ro i nie jest ona re kor do w!. Pol scy na -

uczy cie le aka de mic cy, w po rów na niu ze

swo imi eu ro pej ski mi ko le ga mi s! tak #e
w o wie le gor szej sy tu acji, po nie wa#
przy pa da im 17 stu den tów, gdy tym cza -

sem (red nia unij na prze wi du je mak sy -

mal nie dwu na stu. Nie dzi wi wi"c fakt,

#e na sze uni wer sy te ty s! tak #e prze lud -

nio ne. To, co bo wiem jest naj wa! niej sze

w pra cy na uczy cie li aka de mic kich to ja -

ko"# ba da$ na uko wych i ja ko"# kszta% -
ce nia. – Ta ja ko"#, oczy wi "cie, by %a by

zde cy do wa nie lep sza wte dy, kie dy mie -

li by "my ta ki kom fort pra cy, ja ki ma j&
ucze nie na przy k%ad na uni wer sy te cie

w Oxfor dzie czy Sor bo nie. Do ta kie go po -

zio mu kom for tu pra cy na uko wej i ze stu -

den ta mi po win ni "my zmie rza# – pod kre -

(la& z na ci skiem prze wod ni cz! cy

KRASP.

Uni wer sy tet )l! ski przy j!& w tym ro -

ku (da ne z ko% ca pa' dzier ni ka 2015 r.)

bli sko 10 tys. no wych stu den tów, w tym

oko &o 60 proc. roz po cz" &o stu dia sta cjo -

nar ne (I i II stop nia). O po pu lar no (ci

uczel ni de cy du je nie tyl ko bo ga ta ofer -

ta kszta& ce nia, co raz to no we atrak cyj -

ne obiek ty (m. in. wie lo krot nie na gra dza -

ne Cen trum In for ma cji Na uko wej

i Bi blio te ka Aka de mic ka CI Ni BA, no -

wo cze sny Wy dzia& Fi lo lo gicz ny w So -

snow cu czy )l! skie Mi" dzy uczel nia ne

Cen trum Edu ka cji i Ba da% In ter dy scy -

pli nar nych w Cho rzo wie…) ale tak #e
wy so kie no to wa nia w dzie dzi nie po zio -

mu na ucza nia, o czym (wiad czy przy -

zna wa na przez Mi ni stra Na uki i Szkol -

nic twa Wy# sze go ka te go ria A wie lu

wy dzia &om uczel ni. Chlu b! uczel ni jest

tak #e sta tus Kra jo we go Na uko we go

O(rod ka Wio d! ce go (KNOW) w ob sza -

rze na uk przy rod ni czych w dzie dzi nie

na uk o Zie mi, któ ry przy zna ny zo sta&
Cen trum Stu diów Po lar nych, któ rej jed -

nost k! wio d! c! jest Wy dzia& Na uk o Zie -

mi Uni wer sy te tu )l! skie go. 

Te go rocz ni kan dy da ci mie li do dys -

po zy cji znacz nie roz sze rzo n! ofer t".
Mo gli wy bie ra$ spo (ród 72 kie run ków

stu diów, po ja wi &o si" tak #e 6 no wo (ci:

Ma lar stwo i pro jek ty in ter dy scy pli nar -

ne (Wy dzia& Ar ty stycz ny), An tro po lo gia

j' zy ka i ko mu ni ka cji; Stu dia (l& skie

(Wy dzia& Fi lo lo gicz ny), Ko gni ty wi sty ka

(Wy dzia& Na uk Spo &ecz nych), In !y nie -

ria za gro !e$ "ro do wi sko wych; Geo lo gia

sto so wa na (Wy dzia& Na uk o Zie mi),

a tak #e no we atrak cyj ne spe cjal no (ci. Po -

my s&o daw cy no wo (ci nie roz cza ro wa li

si", za in te re so wa nych nie bra ko wa &o.

Wpraw dzie naj bar dziej ob le ga nym kie -

run kiem by &o pra wo, ale to ju# wie lo let -

nia tra dy cja, w tym ro ku (red nia ubie ga -

j! cych si" o miej sce wy no si &a 4,55. 

Re kor do wym wska' ni kiem mo #e po -

szczy ci$ si" Wy dzia& Ra dia i Te le wi zji

im. Krzysz to fa Kie (low skie go, po nie wa#
na jed no miej sce na kie ru nek Re ali za cja

ob ra zu fil mo we go, te le wi zyj ne go i fo to -

gra fii, czy Re !y se ri' star to wa &o bli -

sko 14 kan dy da tów. Trze ba jed nak pa -

mi" ta$, #e oba te kie run ki ofe ro wa &y
za le d wie po 8 miejsc. Ch"$ stu dio wa nia

na (l! skiej Fil mów ce zg&o si &o w tym ro -

ku oko &o 200 osób. 

Du #! po pu lar no (ci! cie sz! si" od kil -

ku lat spe cjal no (ci pro po no wa ne przez

fi lo lo gi" an giel sk!: t%u ma cze nio wa z j' -
zy kiem ja po$ skim (7,96), j' zyk biz ne su

(6,98), kul tu ra – me dia – trans la cja (6,6)

Walka o indeksy

Orientalistyka

kontra prawo
MARIA SZTUKA

Immatrykulacja nowo przyj'tych studentów oraz doktorantów Uniwersytetu (l&skiego
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i t!u ma cze nio wa z j" zy kiem nie miec kim
(5,48). W!ród naj wy" szych no to wa#
zna la z$y si% tak "e Bez pie cze# stwo na ro -
do we i mi" dzy na ro do we (4,49) oraz

Gra fi ka kom pu te ro wa gier (4,93). Nie

za sko czy$ tak "e wy nik re kru ta cji na psy -

cho lo gii, gdzie bli sko 900 osób ubie ga -

$o si% o 137 miejsc (6,08). Psy cho lo gia

i pra wo to tak "e kra jo wi re kor dzi !ci. 

Prym wio d$y: Wy dzia$ Fi lo lo gicz ny

(po nad 6000 za pi sów) i Wy dzia$ Na uk

Spo $ecz nych (oko $o 4000 za pi sów).

Tu tak "e nie by $o nie spo dzia nek. 

Ka" de go ro ku przy by wa stu den tów -

-ob co kra jow ców. Na prze strze ni ostat -

nich pi% ciu lat licz ba ta wzro s$a a"
dzie si% cio krot nie. W ubie g$ym ro ku

aka de mic kim na !l& skiej Al ma Ma ter
stu dio wa $o 468 cu dzo ziem ców, naj licz -

niej sz& gru p% sta no wi li stu den ci z Ukra -

iny, Bia $o ru si, Czech, Ro sji i Ka zach sta -

nu. W tym ro ku gru pa ta li czy' b% dzie

bli sko 600 osób. 

Czym kie ru j& si% m$o dzi lu dzie wy bie -

ra j&c kie ru nek stu diów? Przy wy kli !my

do ar gu men ta cji, "e nie de cy du je za in -

te re so wa nie czy pa sja, ale ch%' prze d$u -

"e nia so bie "y cia wol ne go od pro ble mów

zwi& za nych na przy k$ad z po szu ki wa -

niem pra cy. Za pew ne zna le zie nie ta kich

stu den tów nie by $o by trud ne, jed nak dla

prze wa "a j& cej wi%k szo !ci, uczel nia po -

zo sta je miej scem, w któ rym chc& in we -

sto wa' w kszta$ ce nie, za pew nia j& ce jak

naj lep szy start w przy sz$o!'. 

Fe no men po pu lar no !ci in for ma ty ki,

pra wa czy psy cho lo gii nie da je si%
spro wa dzi' je dy nie do kry te rium mo dy,

czy prze ko na nia o nie prze mi ja j& cym

za po trze bo wa niu na fa chow ców w tych

dzie dzi nach. In for ma ty ka sta $a si% do me -

n& XXI wie ku a roz wój tej na uki zda je

si% po st% po wa' w ko smicz nym tem pie,

dla te go m$o dzi star tu j& w tym bie gu

do przy sz$o !ci nie ty le w po szu ki wa niu

wie dzy i no wo !ci, co z oba wy przed wy -

klu cze niem. Nie umie j%t no!' po ru sza nia

si% w cy ber prze strze ni wy rzu ca bo -

wiem po za na wias wspó$ cze sno !ci i ska -

zu je na byt w dru giej li dze a in for ma ty -

ka wkro czy $a i b% dzie to czy ni' na dal

w ka" d& dzie dzi n% na sze go "y cia. Tem -

pa roz wo ju tech no lo gicz ne go, któ re za -

po cz&t ko wa $a cy fro wa re wo lu cja nie

da si% ju" za trzy ma'.
Wie le w&t pli wo !ci mo g$y by na to -

miast wzbu dza': psy cho lo gia czy pra -

wo, gdy by nie lo gicz na ar gu men ta cja

wy bie ra j& cych ten kie ru nek. Nie prze -

szka dza im „t$ok”, nie bo j& si% tak "e
nad mier nej kon ku ren cji. Z roz mów

z przy sz$y mi psy cho lo ga mi wy ni ka,

"e ma j& oni bar dzo szcze gó $o wo za pla -

no wa n& !cie" k% edu ka cji. Jej pierw szym

eta pem jest zg$% bie nie wie dzy o me cha -

ni zmach i pra wach rz& dz& cych psy -

chi k&, co ma sta no wi' so lid ne pod wa -

li ny do re ali za cji da le ko si%" nych

pla nów. A s& one za ska ku j& co ró" ne

od przy ci& ga j& ce go jak ma gnes za wo -

du po li ty ka (szyb ka, spek ta ku lar na ka -
rie ra, zna ko mi te apa na $e, s!a wa…), re -

"y se ri% fil mo w& (tak $e s!a wa i wy so kie

za rob ki dzi" ki two rze niu fil mów po ru -
sza j% cych, po zo sta j% cych na d!u go
w pa mi" ci wi dzów) czy kr% ce nie sku -

tecz nie od dzia $u j& cych na wi dzów re -

klam, do chy ba naj bar dziej szo ku j& cej

pro fe sji, ja k& za de kla ro wa$ je den ze stu -

den tów… two rze nia po ezji, wo bec,
któ rej nikt nie mo $e po zo sta& obo j"t ny.

Zna mie ni ta wi%k szo!' pra gnie po uko# -
cze niu psy cho lo gii do sko na li' si% w wy -

bra nych dzie dzi nach na ko lej nych kie -

run kach. Wie lu wi dzi si% tak "e w pra cy

w za k$a dach kar nych, o!rod kach zaj mu -

j& cych si% trud n& m$o dzie "&, w pry wat -

nych ga bi ne tach te ra peu tycz nych.

Za wód praw ni ka ko ja rzy si% przede

wszyst kim z pre sti "em i to on jest pod -

sta wo wym po wo dem wy bo ru wie lu

m$o dych. Nie prze ra "a ich per spek ty wa

kil ku - a na wet kil ku na sto let niej na uki,

ma rz& o apli ka cjach, eg za mi nach s% -
dziow skich, pro ku ra tor skich. Wie lu

przy sz$ych praw ni ków fa scy nu j& sto sun -

ki mi% dzy na ro do we i pra ca w pla ców -

kach dy plo ma tycz nych na od le g$ych

kra# cach !wia ta. Sta no wi sko ko mor ni -

ka, mi mo le gen dar nych za rob ków na ra -

zie omi ja j& z da le ka, je den ze stu den tów

"ar to bli wie za su ge ro wa$, "e trze ba by po -
my 'le& o zmia nie na zwy te go za wo du,
po nie wa$ obec nie ko ja rzy si" jak naj go -
rzej. O przy sz$o !ci my !l& opty mi stycz -

nie: po wsta je wie le pry wat nych firm
– ma !ych, du $ych i 'red nich a w ka$ dej
po szu ku j% praw ni ka, nie ma wi"c obaw,
$e gro zi nam bez ro bo cie. 

Te kil ka przy k$a dów nie po twier dza

po pu la ry zo wa nej w In ter ne cie te zy

o wy bo rach do ko ny wa nych wy $&cz nie

z my !l& o $a twym stu dio wa niu i bra ku

orien ta cji w za po trze bo wa niu ryn ku

pra cy. Ka" de go ro ku w okre sie re kru ta -

cji w sie ci wrze. Naj cz% !ciej ano ni mo -

wi (ale nie tyl ko) mal kon ten ci sta ra j& si%
ustrzec ma tu rzy stów przed – ich zda niem

– b$%d ny mi de cy zja mi, czy li stu dio wa -

niem w ogó le a na nie któ rych kie run kach

w szcze gól no !ci, uwa "a j&c to za nie tyl -

ko stra t% cza su ale tak "e pie ni% dzy. Ten

sko ma so wa ny atak osi& ga swo iste apo -

geum po og$o sze niu wy ni ków. Su chej

nit ki nie po zo sta wia j& wów czas na rze -

szach psy cho lo gów, praw ni ków, in for -

ma ty ków czy eko no mi stów, któ rych

ocza mi wy obra( ni wi dz& w ko lej kach

po za si $ek dla bez ro bot nych. Oka zu je si%
jed nak, "e „g$u si na prze stro gi” do ko nu -

j& wy bo rów prze my !la nych, stra te gicz -

nie do pra co wa nych a mar gi nes za k$a da -

ne go b$% du po sia da tak "e pre cy zyj ne

al ter na ty wy. Sku tecz no!' owych „do -

brych rad” mo" na spo koj nie uzna'
za rze czy wi st& stra t% cza su, cho' ju" dzi!
$a two prze wi dzie', "e za rok in ter ne to -

wi mal kon ten ci „"ycz li wie” prze strze -

ga' b% d& ko lej nych ma tu rzy stów. 

Ce lem ka" dej uczel ni jest sta ran ne

przy go to wa nie do za wo du, ale nie tyl -

ko. Za da niem uni wer sy te tu – jak po wie -

dzia$ pod czas te go rocz nej in au gu ra cji

rek tor Uni wer sy te tu )l& skie go prof. W.

Ba ny! – jest przede wszyst kim od kry wa -
nie w spo sób nie skr" po wa ny praw dy
i przy go to wy wa nie 'wia t!ych oby wa te -
li, m% drych, kre atyw nych, otwar tych
i to le ran cyj nych. 

B&d( my wi%c to le ran cyj ni i po zwól -

my wkra cza j& cym w do ro s$e "y cie re ali -

zo wa' ich ma rze nia. 

!

Wydzia! Filologiczny Uniwersytetu (l%skiego w Sosnowcu
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Stu den ci do ko nu j% wy bo rów prze my 'la nych
i stra te gicz nie do pra co wa nych
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A
le nie by !o. Szko da, bo w tym ro ku
ka to wic ka sce na lal ko wa ob cho dzi

swo je sie dem dzie si" cio le cie.
Kil ka lat te mu #l$ ski Te atr Lal ki

i Ak to ra „Ate neum” zde cy do wa! si"
na zmia n" for mu !y Mi" dzy na ro do we go
Fe sti wa lu Te atrów La lek „Ka to wi -
ce – Dzie ciom”. Im pre za zo sta !a prze -
nie sio na z czerw ca na pa% dzier nik i od -
t$d mia !a si" od by wa& nie co ro ku, ale
w cy klu dwu let nim. Kie dy zg!o si !em
wo bec tych zmian swo je w$t pli wo 'ci,
us!y sza !em, (e ta re for ma jest jak naj -
bar dziej uza sad nio na, po nie wa(:

a) Or ga ni za cja Fe sti wa lu co dwa la -
ta ozna cza, (e b" dzie wi" cej pie ni" dzy
z do ta cji, wi"c po zwo li to na spro wa dze -
nie do Ka to wic naj lep szych ze spo !ów te -
atral nych. 

b) W ci$ gu dwóch lat po wsta nie
wi" cej 'wiet nych spek ta kli w Pol sce
i na 'wie cie, Ko mi sja Kwa li fi ka cyj na
Fe sti wa lu b" dzie za tem mia !a wi"k szy
wy bór, co za owo cu je pod nie sie niem
ran gi oraz po zio mu ar ty stycz ne go im -
pre zy.

c) W pa% dzier ni ku !a twiej ni(
w czerw cu zor ga ni zo wa& dzie ci" c$ pu -

blicz no'& oraz spro wa dzi& te atry lal ko -
we z ró( nych stron.

d) W pa% dzier ni ku wra ca j$ na uczel -
nie stu den ci z kie run ków hu ma ni stycz -
nych, tak (e tych zwi$ za nych z te atrem,
wi"c b" d$ mo gli zo ba czy&, co si" ak tu -
al nie dzie je na lal ko wych sce nach.

e) Dzi" ki prze nie sie niu Fe sti wa lu
na pa% dzier nik „Ate neum” w!$ czy si"
w wa( ne dla Ka to wic ob cho dy Eu ro pej -
skie go Ty go dnia De mo kra cji Lo kal nej.

Nie prze ko na !o mnie to. Te raz, po dru -
gim ju( Fe sti wa lu w no wej for mu le,
chcia! bym si" wi"c od nie'& do ar gu men -
tów or ga ni za to rów. Nie wiem, czy pie -
ni" dzy w cy klu dwu let nim Te atr do sta!
wi" cej, na to miast nie za uwa (y !em ja ko'
tych wy bit nych ze spo !ów te atral nych.
Tak sa mo jak 'wiet nych spek ta kli. Trud -
no mi uwie rzy&, (e w ci$ gu ostat nich
dwóch lat w Pol sce i w Eu ro pie nie zda -
rzy !o si" w te atrach lal ko wych nic god -
ne go uwa gi. By& mo (e Ko mi sja Kwa -
li fi ka cyj na ja kich' rze czy do brych nie
za uwa (y !a al bo ich nie po zna !a. To
gre mium pra co wa !o w sk!a dzie: pa ni dy -
rek tor „Ate neum” Kry sty na Kaj dan,
pa ni kie row nik li te rac ki Re na ta Chu dec -
ka i '.p. Petr No sa lek (nie s$ dz", (e by
ten 'wiet ny ar ty sta, moc no scho ro wa ny,
któ ry od szed! po nad rok te mu, wniós!
do kwa li fi ka cji ja ki' zna cz$ cy udzia!).
Te raz o ter mi nie. Fe sti wal „Ka to wi -
ce – Dzie ciom” od by wa! si" za wsze
w oko li cach Dnia Dziec ka. Wte dy szko -
!y ju( nie bar dzo co mia !y ro bi& z ucznia -
mi, oce ny by !y wy sta wio ne, za tem
ofer ta te atral na by !a dla nich ja kim' roz -
wi$ za niem. Te atry lal ko we ko) czy !y se -
zon, wi"c te( ta ki ter min by! dla nich do -
god ny. Pa% dzier nik to dru gi mie si$c
no we go se zo nu, czas prób i pre mier.
A dzie ci? Nie do ko) ca do pi sa !y.
Na przy k!ad pod czas spek ta klu grec kie -
go „Hop Si gnor Pup pet The atre” gdy -
by na nie wiel kiej wi dow ni Ga le rii „Ate -
neum” nie za siad! te atral ny per so nel,
by !o by obrzy dli wie pu sto. Ja ko' ocze -
ki wa ni stu den ci -hu ma ni 'ci nie do pi sa li
(do ty czy to zresz t$ ca !ej im pre zy).
W wy st$ pie niu otwie ra j$ cym Fe sti wal
pa ni dy rek tor Kaj dan po wtó rzy !a, (e
w ten spo sób Te atr w!$ cza si" w Eu ro -
pej ski Ty dzie) De mo kra cji Lo kal nej, ale
ni jak nie wi dz" zwi$z ku mi" dzy te atrem
dla dzie ci a t$ oka zj$.

Bez hi sto rii

„K
a to wi ce – Dzie ciom” to fe sti wal
z na gro da mi. Nie wiem, czy zmie -

nio no re gu la min, ale ten, któ ry obo wi$ -
zy wa! do tej po ry pre mio wa! przed sta -
wie nia dla dzie ci, roz bu dza j$ ce ich
wy obra% ni", zbu do wa ne z u(y ciem la -
lek, wy cho wu j$ ce do te atru dla do ro -
s!ych. Tym ra zem Ko mi sja Kwa li fi ka -
cyj na do kon kur su wy bra !a 9 spek ta kli.
Je stem, cho& by z ra cji wie ku, kon ser wa -
ty st$, wi"c dla mnie te atr to oczy wi 'cie
re (y ser, ak to rzy, sce no graf oraz kom po -

G!ówn" nagrod# Festiwalu jury przyzna!o Teatrowi „Baj” z Warszawy za spektakl „G#$, %mier& i tulipan”

12. Mi!dzynarodowy Festiwal Teatrów Lalek

„Katowice – Dzieciom”

Mia"o by#
lepiej…
BOGDAN WIDERA
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zy tor, przede wszyst kim jed nak au tor
sztu ki, któ ry na pi sa! ja k"# hi sto ri$
do opo wie dze nia m!o dym wi dzom, hi -
sto ri$ ma j" c" tych m!o dych wi dzów
wzru szy% al bo roz ba wi% al bo cze go# na -
uczy%, wresz cie – na pi sz$ tak gór no lot -
nie – uszla chet ni% po przez ja kie# etycz -
ne prze s!a nie. Na 9 kon kur so wych
po ka zów ja k"# hi sto ri$ prze ka zy wa -
!o 6. Za czn$ od tych przed sta wie&,
któ rych fa bu !a by !a nie s!y cha nie w" t!a,
czy li bez „hi sto rii”.

Fran cu ski The atre L’Air du Temps
z Ro an ne po ka za! spek takl Max. Ty tu -
!o wy bo ha ter jest bar dzo sym pa tycz nym
mup pet kiem. Wszyst ko. Za miast opo -
wie #ci ma my in struk ta 'o wy po kaz, jak
i z cze go „zbu do wa%” mup pe ta oraz jak
nim po ru sza%. Nic wi$ cej. Sa mo w so -
bie jest to do#% po 'y tecz ne dla dzie ci,
bo uczy pra cy ze spo !o wej, bo wiem
do ob s!u gi Ma xa trze ba trzech osób.
Przed ogl" da niem spek ta kli nie czy tam
stresz cze& i no tek za miesz czo nych
w fe sti wa lo wym ka ta lo gu, raz – 'e by si$
w swo ich oce nach nie da% uwie#% „re -
kla mie”, dwa – nie da% za su ge ro wa% in -
ter pre ta cjom i oce nom. Z lek kim zdzi -
wie niem prze czy ta !em wi$c w tym
(ró dle, 'e fran cu ski ze spó! „po d" 'a
na spo tka nie wy ma ga j" ce go wi dza”, i 'e
lal ka rze „od gry wa j" sce na po sce nie te
mo men ty z 'y cia, któ re kszta! tu j" ka' -
de go z nas po przez na sze emo cje”.
Naj cie kaw szym „mo men tem z 'y cia”
by! bra wu ro wy ta niec Ma xa, nie czu j$
jed nak, 'e by mnie ja ko# ukszta! to wa!.

The atre Li bre, dru gi fran cu ski spek -
takl, tym ra zem z Sa int Etien ne, za ty tu -
!o wa ny Jak zo sta !em klau nem, ni by
opo wia da ja k"# hi sto ri$. Do dzie ci jed -
nak ona nie tra fia. Po pierw sze – nie ma
u nas tra dy cji za chod niej, zna nej z ame -
ry ka& skich fil mów, 'e ro dzi ce z my #l"
o swo jej la to ro #li wy naj mu j" klau na,
któ ry ma roz ba wi% dzie ci zgro ma dzo -
ne na uro dzi no wym przy j$ ciu. Po dru -
gie – zdo by wa nie czer wo ne go no sa, bez
któ re go nie ma klau na, nie mo 'e ty le
trwa%. Za czy na si$ od te go, 'e ja ki# fa -
cet dwie i pó! mi nu ty chra pie w ciem -
no #ci. Po tem mio ta si$ w p!asz czu i ka -
pe lu szu z ja k"# wa liz k", po wiel kich
d!u 'y znach prze bie ra j"c si$ wresz cie
w klau no wy ko stium. No a po tem ten
nos. Na praw d$ ma my grzecz ne (a mo -
'e ostro pil no wa ne przez opie kun ki)
dzie ci, sko ro nie tu pa !y al bo gwiz da !y.

Dram ma tio Ve ge ta le&Te atro del le
Al be z Ra ven ny przed sta wi! sztu k$
Brum. Bez s!ów, tyl ko mu zy ka i pla sty -
ka. Dla dzie ci od 2 do 5 lat. Je 'e li ja kie#
dzie ci$ w tym wie ku co kol wiek z te go
spek ta klu zro zu mia !o, po win no si$ je
w imi$ wy' szych ra cji od izo lo wa%, ja -
ko mon strum, od resz ty spo !e cze& stwa.
Zgod nie z not k" w ka ta lo gu ja ko do ro -
s!y „pró bu j$ zra cjo na li zo wa% ka' dy
pro ces” i – nie ste ty – „nie wi dz$ ser -
cem”. Dla mnie te eks pe ry men tal ne po -
szu ki wa nia to pseu do po ezja i nu da.
Opo wie#% – nie obec na.

6 opo wie !ci z tre !ci"

O
pol ski Te atr Lal ki i Ak to ra im. Aloj -
ze go Smol ki po ka za! Szpa ka Fry de -

ry ka Ru dol fa Her furt ne ra. Bo ha te ra mi
sztu ki s" pa ni Ma ier i pan Hu ber, ona ko -
cha j" ca szczu ry, on – pta ki. Przez to s"
zwa #nio ny mi s" sia da mi, ro bi" cy mi so -
bie na z!o#%. Po go dzi ich do pie ro szpa -
czek Fry de ryk, któ re mu szczu ry ra tu j"
'y cie. W tym spek ta klu wi da% do#% do -
brze trend, ja ki si$ w lal ko wym te atrze
nie po trzeb nie po ja wi! – strasz li we prze -
d!u 'a nie eks po zy cji. Za czy na si$ od te -
go, 'e pta ki za nie czysz cza j" dom pa na
Hu be ra. Po tem pta ki i szczu ry p!a ta j" so -
bie z!o #li we psi ku sy. Wresz cie za czy na
si$ ak cja. Jed nak gdy do cho dzi ju'
do zgo dy, czy li mi !e go spo tka nia s" sia -
dów przy sto le, na st$ pu je rzecz nie wia -
ry god na: wi dzo wie przez kil ka mi nut
ob ser wu j", jak pan Hu ber na elek trycz -
nej ku chen ce przy rz" dza ja jecz ni c$.
Do s!ow nie sma 'y. Sce no gra fi$ (mo im
zda niem na wy rost) za pro jek to wa! Pa -
vel Hu bicz ka.

Bab ko ve Di va dlo v Ko szy cach (S!o -
wa cja) przed sta wi !o Szczu ro !a pa Ole ga
)iug' dy (to do#% wier na ada pta cja ba -
#ni bra ci Grimm). *ad ne pla stycz nie, ko -
lo ro we, z lal ka mi, nie ste ty moc no prze -
ga da ne.

Biel ski Te atr La lek „Ba nia lu ka” im.
Je rze go Zit zma na wy st" pi! ze sztu k"
Ma rii Gu #niow skiej W"#. Ty tu !o wy
bo ha ter idzie szu ka% dla sie bie r"k
i nóg, w to wa rzy stwie Cho mi ka i Ge ko -
na. Kie dy ziem skie na dzie je za wo dz",
chce wzle cie% w nie bo, 'e by si$ do sta%
do Bo ga. Spa da jed nak na zie mi$ i wte -
dy oka zu je si$, 'e Bóg jest wsz$ dzie
(tym ra zem w pia no li), co wi$ cej Stwór -
ca stwier dza, 'e W"' po wi nien si$ cie -
szy%, bo to On stwo rzy! ga da bez r"k
i nóg, i ta kim go w!a #nie ko cha. Zwie -
rz"t ka cie sz" si$ wi$c, 'e Bóg je ko cha,
sztu ka za wie ra za tem war to #ci chrze #ci -
ja& skie. Spek takl roz ta& czo ny, roz #pie -
wa ny i ak tor sko prze szar 'o wa ny. Do mi -
nu je 'y wy plan, ale s" i lal ki, nie
wia do mo dla cze go wy po sa 'o ne przez
sce no graf k$ Ju li$ Sku ra to w" (Li twa)
w in stru men ty d$ te. Te tr" by s" jak
strzel ba Cze cho wa, któ ra tym ra zem nie
wy pa li !a.

The Key The atre z Izra ela przed sta -
wi! wi do wi sko Kie dy wszyst ko by !o
zie lo ne. Pro #ciut ka hi sto ryj ka: w cie niu
„do bre go drze wa” ro #nie so bie ch!op -
czyk. Drze wo jest je go przy ja cie lem,
wspi na si$ na nie, bro ni bo ha ter sko
przed de mo nicz nym drwa lem… Ale
ch!op czyk ro #nie. Na gle wi dzi my, 'e sta!
si$ fa ce tem w gar ni tu rze, z tecz k",
i – za pie ni" dze zdra dza przy ja cie la -
-drze wo. Naj pierw sprze da je ga !$ zie.
Mi ja czas, fa cet zmie ni! si$ w smut ne -
go star ca, któ ry sie dzi przy pniu, tyl ko
on z drze wa po zo sta!. Ale… Ale z te go
pnia wy ra sta jed na ga !"z ka z zie lo nym
li #ciem. Na dzie ja, 'e na tu ra si$ nie
pod da !a.

Te atr „Baj” z War sza wy po ka za! opo -
wie#% G$%, &mier' i tu li pan Wol fa Erl -
bru cha. Utwór ten kil ka lat wcze #niej by!
ju' pre zen to wa ny na ka to wic kim fe sti -
wa lu przez te atr z Nie miec. I oba wia !em
si$, 'e tu wró ci, po nie wa' s!y sza !em
wte dy roz mo wy znaw ców, teo re ty ków
i prak ty ków za chwy co nych t" G$ si".
„To jest to”, „Trze ba dzie ciom opo wia -
da% o te ma tach trud nych”, „Wresz cie co#
dla dzie ci o #mier ci”. Jak by #mier% nie
po ja wia !a si$ w ba #niach bra ci Grimm,
An der se na, jak by nie by !o Oska ra i pa -

ni Ró #y Schmit ta, no i naj lep sze go
spek ta klu ubie g!e go se zo nu w sa mym
„Ate neum”, hi sto rii j$t ki jed nod niów -
ki pt. Tyl ko je den dzie( Balt sche ita. Dla
mnie opo wie#% o G$ si jest po pro stu ate -
atral na. W war szaw skim przed sta wie niu
nar ra tor czy ta: „G$# po wie dzia !a…”,
„Na to +mier% od po wie dzia !a…”, itd.
Kie dy G$# za uwa 'a, 'e +mier% za ni"
cho dzi, us!y szy: „Je stem z to b" od dnia
two ich na ro dzin”. To naj wa' niej sze
zda nie w spek ta klu. Po za tym nie wie -
le si$ dzie je, bo ak cji tak na praw d$ nie
ma. Ale lal kar ki mo g" kr$ ci% g$ si"
szy j" al bo ani mo wa% ko& czy ny szkie -
le tu.

Pro po zy cj" grec kie go Hop Si gnor
Pup pet The atre by! spek takl Ta bu la

Ro sa. We d!ug not ki z fe sti wa lo we go ka -
ta lo gu to ta ka ma rio net ko wa wer sja
Pig ma lio na (cho% w ka ta lo go wym tek -
#cie nie ma bez po #red nie go od nie sie nia
do te go mi tu). Rów nie do brze mo 'e to
by% hi sto ria wiel kie go (le d wie mie #ci si$
w !ó' ku), któ ry na ma szy nie (ta ki ana -
chro nizm) pi sze dzie !o. Chy ba do#% nud -
ne, bo za sy pia przy tym kil ka ra zy,
po czym bu dzi si$ ja ko pi sarz ma !y.
Na szcz$ #cie zja wia si$ mu za, któ ra sto -
pa mi wy stu ku je resz t$ ma szy no pi su,
po czym wraz z au to rem idzie, jak
w we ster no wych fi na !ach, w kie run ku
za cho dz" ce go s!o& ca.

Wer dykt

W
spó! czu !em ju ro rom. Przy tak prze -
ci$t nym po zio mie s$ dzio wie po -

win ni w!a #ci wie w ogó le zre zy gno wa%
z przy zna nia na gród. Ale „show must
go”, wi$c grand prix do sta !a G$%,
&mier' i tu li pan. Na gro d$ za naj lep sz"
ro l$ ko bie c" otrzy ma !a Eu ge nia Tsi chlia
z Gre cji, któ ra ani mo wa !a ma rio net ki
w sztu ce Ta bu la Ro sa, a m$ sk" za wcie -
le nia si$ w Pa na Hu be ra na gro dzo ny zo -
sta! An drzej Mi ko sza.

No wo #ci" pod czas te go rocz ne go Fe -
sti wa lu by !o za ini cjo wa ne i zor ga ni zo -
wa ne przez ak tor k$ „Ate neum” Mar t$
Po p!aw sk" ju ry dzie ci$ ce. To gre mium
swo j" na gro d$ o do#% za gad ko wej na -
zwie „Pu de! ko Bu rzy Mó zgów” przy -
zna !o te atro wi z Izra ela. To przed sta wie -
nie zo sta !o przez do ro s!ych s$ dziów
nie zau wa 'o ne. Chy ba by !o za pro ste.

!
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Co
jest po mi! dzy gra fi k" a ob ra zem

wir tu al nym? Do ta kie go py ta nia

pro wo ku je ty tu# wy sta wy, któ r" au -

tor – Adam Ro ma niuk za ty tu #o wa#
„Po mi! dzy gra fi k" a ob ra zem wir tu al -

nym”, a od niós# do prac po wsta #ych

w la tach 2000 – 2015. No i za sko czy#
mnie, bo s" dzi #am, $e gra fi k! cy fro -

w" – di gi ta lo w", za li cza do sze ro ko ro -

zu mia nej gra fi ki. Wszak to prze cie$
kwe stia na rz! dzia. No i tak za pew ne

jest. Zresz t" od chwi li, kie dy za cz! #y po -

wsta wa% gra fi ki di gi ta lo we, mó wio no

o zmia nie na rz! dzia, któ rym w przy pad -

ku gra fi ki cy fro wej jest okre &lo ny pro -

gram kom pu te ro wy, spo sób po wsta wa -

nia ob ra zu i je go po wie la nia. Za tem o co

cho dzi? O przy pa dek? By% mo $e. Kie -

dy ma my tra dy cyj ne ma try ce, przy pa -

dek wpi sa ny jest w po wsta j" c" od bit k!.
W przy pad ku ob ra zu cy fro we go – w za -

sa dzie nie ma. Pi sz! „w za sa dzie”, bo

w gr! mo $e wcho dzi% ro dzaj pa pie ru

czy ja ko&% wy dru ku. Ale to in ny ro dzaj

„przy pad ku”. 

Mo $e za tem idzie o mo$ li wo&% re pro -

duk cji ob ra zu cy fro we go na prak tycz -

nie do wol nym pod #o $u i w do wol nym

(ogra ni czo nym wy #"cz nie tech no lo -

gi") roz mia rze. Jak za tem „zo ba czy%”
przed wy dru kiem ob raz gra ficz ny

o wy mia rach na przy k#ad 160x350 cm,

ma j"c do dys po zy cji mo ni tor o okre &lo -

nych wy mia rach. Do cho dzi wi!c do dat -

ko wa umie j!t no&%: wy ro bie nia w so bie

wi dze nia rze czy znacz nie wi!k szy mi,

ni$ s" w rze czy wi sto &ci. To co& z po -

gra ni cza ar chi tek tu ry. Czy po wsta #y ob -

raz b! dzie sa tys fak cjo no wa# au to ra

w rów nym stop niu, jak ob raz na ekra -

nie mo ni to ra. 

Ale w my &le niu Ada ma Ro ma niu ka

po ja wia si! zu pe# nie in ny

ele ment. Na py ta nie, co jest

mi! dzy gra fi k" a ob ra zem

wir tu al nym, od po wia da, $e
w#a &ci we my &le nie do ty czy

te go, cze go nie ma. A nie ma

ar te fak tu, ja kim w gra fi ce

tra dy cyj nej jest ma try ca. Nie

mo $e my wi!c wspó# cze snej

gra fi ki cy fro wej na zy wa%
gra fi k", a ob ra zem. Do da je,

$e roz wój no wo cze snej gra -

fi ki po le ga% b! dzie na „grach

twór cy z na uka mi fi zycz no -

ma te ma tycz ny mi”. Ob raz cy -

fro wy b! dzie wy ko rzy sty -

wa% no we na rz! dzia, któ re

b! d" wy ni kiem po st! pu tech -

no lo gii cy fro wej. Tak wi!c
ewo lu cja al bo re wo lu cja na -

rz! dzia b! dzie de ter mi no wa%
efek ty, ja kie b! d" mo$ li we

do uzy ska nia. No tak, ale efek tem za -

wsze b! dzie ob raz wy obra $o ny przez au -

to ra dzie #a. 

Roz wa $a nie te oczy wi &cie mo$ na

roz wi ja% w opar ciu o wy sta w! prac Ada -

ma Ro ma niu ka z ostat nie go pi!t na sto -

le cia. Jed nak nie za le$ nie od u$y tych na -

rz! dzi (ja ki by nie by# po st!p tech nicz ny

i tech no lo gicz ny) za wsze oce nia ny b! -

te ob ra zy po pro stu „dru kiem cy fro -

wym”. To, co pre zen tu je to „ob -

raz”. I trud no si! z ar ty st" nie zgo dzi%.
Im po nu j" cych roz mia rów dzie #a, wy -

pe# nia j" ce od pod #o gi do su fi tu wn! trze

ga le rii w Ron dzie Sztu ki wy ma ga j"
ogl" du z dy stan su. 'e by ogar n"% ca #o&%
po trzeb na jest od le g#o&%. Ale te$ ch!t -
nie za gl" da si! „do wn! trza”, przy gl" -
da nie wi docz nym z od da le nia de ta lom,

prze ni ka j" cym si! ele men tom i struk -

tu rom, ko lo rom – z od da li in nym,

w zbli $e niu, jak by wy alie no wa ne z ca -

#o &ci przy bie ra j" in ne od cie nie. Naj -

now sze ob ra zy Ada ma Ro ma niuka s"
jak po li chro mie w gi gan tycz nych &wi" -
ty niach, jak fre ski czy ar ra sy – utka ne

z cz" ste czek, ze &wietl nych re flek sów,

prze zro czy sto &ci, jak k#a dzio ne za -

ma szy stym ge stem (!) pla my barw ne,

al bo jak dr" $o ne w me ta lo wej p#yt ce

mi kroszcze gó #y. Roz gl" da j"c si! w&ród

roz wie szo nych w prze strze ni ob ra -

zów #a two za uwa $y%, $e s" ta kie, któ -

re wbi ja j" w zie mi! swo im roz mia rem

i roz ma chem, s" agre syw ne, ale nie

bra ku je bar dziej wy ci szo nych – mi mo

spo rych roz mia rów – ka me ral nych

w swej wy mo wie, b! d" cych uspo ko -

je niem pierw szych emo cji. To cykl

„De po zyt”, „Dzien nik”, „Pust ka”. Lu -

bi! te pra ce Ada ma Ro ma niu ka. Ale lu -

bi! te$ „Sfo r!” i „Po lo wa nie”, i z 2015

ro ku „Ta( cz" ce go z wil ka mi”. Jest

w nich ja ka& ner wo wo&%, ta jem ni ca,

jest dy na mi ka, mi mo sza blo no wych

po sta ci zwie rz"t i lu dzi, mi mo pew nej

mo no chro ma tycz no &ci. Jest p!d, jest

nie po kój, go ni twa bez ce lu. Z ostat nich

lat – 2014 i 2015 Ro ma niuk po ka za#
wspo mnia ny cykl „Ta( cz" cy z wil ka -

mi” oraz cykl „Po do bie( stwo”, w któ -

rym #a two za uwa $y% in spi -

ra cje z wcze &niej szych

ob ra zów. Ze bra ne na jed nej

p#asz czy) nie s" jak by za sta -

no wie ni em si! ar ty sty

nad swo im do rob kiem. Pi!t -
na &cie lat do &wiad cze(
z dru kiem cy fro wym – do -

k"d pro wa dzi? Prze cie$ jak

si! po tocz nie mó wi, w kom -

pu te rze s" za cho wa ne ele -

men ty, któ re mo$ na u$y -

wa% do wo li w ko lej nych

pra cach, na da j"c im no wy

wy miar i in ny sens. Mo$ na

„po $y cza%”, mik so wa%,
prze twa rza% – $ad ne in ne

na rz! dzie nie da je ta kich

mo$ li wo &ci. I znów to tyl ko

tech nicz ne mo$ li wo &ci,

a ob raz – ja ko fi nal ny efekt

po zo sta je za wsze tym sa -

mym. Czy wi!c gra fik zaj mu j" cy si!
gra fi k" (dru kiem) cy fro w", prze sta je

by% gra fi kiem (al bo ju$ nim nie jest),

a sta je si! ma la rzem? W pew nym

stop niu tak. Mo $e tech ni ka cy fro wa za -

cie ra po dzia# na ma lar stwo i gra fi k!,
a mo $e wy od r!b ni #a si! trze cia dro ga?

!

dzie efekt ko( co wy, czy li ob raz po ka -

za ny w okre &lo nej prze strze ni i w kon -

tek &cie in nych ob ra zów.

Pa mi! tam pierw sze „gra fi ki di gi ta -

lo we”, jak wte dy na zy wa# swo je ob ra -

zy Adam Ro ma niuk: cy kle „Kar na -

wa#”, „La pi da rium”, „Sta ry las”.

Po la tach do &wiad cze( i no wym spoj -

rze niu na na rz! dzia cy fro we, na zy wa

Pomi!dzy

czy

trzecia

droga

Adam Romaniuk „Ta!cz"cy z wilkami II”, 2015, druk pigmentowy, 180MB,
140x200cm

Prof. Adam Romaniuk
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WIE S"A WA KO NO PEL SKA 
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Powidoki – las VIII, 2004, druk pigmentowy 100 MB, 150x200 cm

Falochron 1, 2011, druk pigmentowy, 160 MB, 140x200 cm

Adam

ROMANIUK 

grafik! 

a obrazem wirtualnym POMI"DZY 
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Wizyta jaszczura, olej na p!ótnie, 2003

Portret Karoliny z kotem Spencerem, olej na p!ótnie, 2015

Pejza" w!oski z jajem, olej na p!ótnie, 2015

Chata za wsi#, olej na p!ótnie, 2015 Biegn#ca brzegiem morza, olej na p!ótnie, 2015

ZOFIA

GRZEGANEK-

SZCZEPANIEC
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Lu bi my ode rwa! si" od po #
nu rej rze czy wi sto $ci, po bu #
ja! w ob %o kach, po ma rzy!,
po fan ta zjo wa!, za chwy ci! si"
przy ro d&, za fa scy no wa! pi"k #
nem ukry tym w naj mniej #
szym kwiat ku, li $ciu, ka my ku
zie lo nym… Po mo 'e nam
w tym otwar ta w Miej skiej
Ga le rii Sztu ki MM w Cho rzo #
wie ju bi le uszo wa wy sta wa
ma lar stwa przy go to wa na
z oka zji 45#le cia pra cy twór czej
Zo fii Grze ga nek #Szcze pa niec.

P
rze kro cze nie pro gu ga le rii
jest ju! nie wia ry god nie sil -

nym prze !y ciem dla wra! li -
wych osób. Pro sto z ulicz ne go
zgie" ku wcho dzi my w po etyc ki
#wiat szla chet ne go ma lar stwa,
kon ser wa tyw ne go w for mie,
prze pe" nio ne go me ta fi zycz n$
sym bo li k$, nie bo j$ ce go si%
sur re ali stycz nych za po !y cze&
(jak !e nie ko cha' Sa lva do ra
Da li?), sym pa tycz nie prze ga da -
ne go, to zno wu pe" ne go spo ko -
ju i dzwo ni$ cej w uszach
– a ra czej oczach – ci szy, prze -
po jo ne go mi "o #ci$ i sza cun -
kiem do na tu ry. Do ka! de go
ob ra zu war to wra ca', aby od -
na le(' ja ki# krysz ta", któ re go
wcze #niej nie za uwa !y li #my,
ukry t$ w#ród ska" ta jem ni cz$
kul k% i za py ta': dla cze go si% tu -
taj zna la z"a? Nie ma nic bar -
dziej in spi ru j$ ce go od roz mo wy z ob ra -
zem. War to spró bo wa'… 

B% dzie tro ch% o warsz ta cie. Przy wo "am
w tym miej scu s"o wa Hen ry ka Wa& ka, ko -
le gi artystki ze stu diów (pa mi%t ny Rocz -
nik ‘70 ka to wic kie go od dzia "u kra kow skiej
ASP to by "a wy j$t ko wa gru pa zna ko mi tych
twórców): Prze to sta je my przed eklek tycz -
n! kon struk cj! i roz ma ity mi spo so ba mi u"y -
cia farb, p#dz li i fak tur; od qu asi -im pre -
sjo ni stycz ne go po in ty li zmu, po struk tu ral ne
ana li zy, bar dzo ak cen to wa ne w przed sta -
wie niach ska$, $!k, ro %lin no %ci czy ob $o ków.
Za sad ni czo jed nak jest to – je %li tak mo" -
na po wie dzie& – oso bi sty styl Zo fii Grze -
ga nek -Szcze pa niec. I bar dzo do brze. Lu -
bi% po jed nym spoj rze niu na ob raz
roz po zna' twór c%, tak jak Hen ry ka Wa& -
ka, Ja na Du bie la czy He le n% Gol d% -B"a -
hut – ogra ni cz% si% do zna ne go Rocz ni ka
‘70. Od naj du je my w dzie "ach pa ni Zo fii
#la dy sta re go, do bre go ho len der skie go
ma lar stwa, po brzmie wa w nim im pre sjo -
ni stycz na nu ta, od naj du je my sur re ali -
stycz ne prze k"a ma nia i za gad ki nie do roz -
wi$ za nia, ale za wsze na od po wied nim
po zio mie i we w"a #ci wym miej scu.

Ka! dy od wie dza j$ cy wy sta w% prac Zo -
fii Grze ga nek -Szcze pa niec po ko cha na za -
bój je den ob raz, r% cz% za to. Mnie uwio -
d"y dwa: „Cha ta za wsi$” z mi strzow sko
po ka za nym na pierw szym pla nie skow ron -
kiem w lo cie (od na la z"em w nim swo je
ma rze nia) oraz „Bia "y szkwa"” – pi%k ny
krysz ta" zro dzo ny z ka ta kli zmu, czy li nie
ma te go z"e go… Pa ni Zo fia t"u ma czy mi
spo koj nie: 'y cie da je nam ty le szans,
mo "e my ich nie do strzec, ale je %li ich nie
prze ga pi my ob da rzy nas skar ba mi! 

roz po znaw czy %wia ta ma lo -
wa ne go przez Zo fi#. Ten spo -
kój jest szcze gól nie po "! da ny
w cza sach naj wi#k szej w# -
drów ki lu dów, no we go cha osu
w Eu ro pie, któ re go roz mia -
rów nie je ste %my w sta nie prze -
wi dzie&.(…) Nie win ny spo kój
ob ra zów ar tyst ki na stra ja
do snu cia roz wa "a( o %wie cie
przy ja znym, po god nym, pe$ nym
ko lo ro wych krysz ta$ ków, kwia -
tów na roz le g$ych sen nych $! -
kach, za któ ry mi wy ra sta j!
ma je sta tycz ne gó ry a nad ni mi
chmu ry, któ re nie zwia stu j!
bu rzy. Pod pi su j% si% pod ty mi
s"o wa mi obu r$cz: tyl ko spo kój
mo !e nas ura to wa', nie daj my
si% zwa rio wa'! Ma lar stwo Zo -
fii Grze ga nek -Szcze pa niec jest
zna ko mi t$ od skocz ni$ od ata -
ku j$ cych nas z ka! dej stro ny
de mo nów wspó" cze sno #ci. 

„Pej za! w"o ski z ja jem” przy -
wo "u je na my#l na zwi ska wie -
lu zna mie ni tych ar ty stów. Nie
trak to wa" bym te go ja ja ani do -
s"ow nie, ani sym bo licz nie. Jest
ro dza jem klej no tu ta kiego sa -
mego, jak ka! dy kwiat, ga "$z -
ka, czy sta wo da w sta wie i bar -
wy chmur… Nie by" bym so b$,
gdy bym nie uleg" uro ko wi spoj -
rze nia czar ne go ko ta z „Por tre -
tu Ka ro li ny z ko tem Spen ce -
rem”. To kot o naj pi%k niej szych
w #wie cie oczach, god ny part -

ner g"ów nej bo ha ter ki ob ra zu. 
„Wej #cie do Ede nu” in try gu je. W o#le -

pia j$ co ja sny kra jo braz pro wa dz$ nas
musz le, szla chet ne ka mie nie, re flek sy
#wia t"a na ska "ach. – Ja te go ob ra zu nie wy -
my %li $am, ja kie dy% spo tka $am ta kie ska $y
z wi do kiem na s$o( ce – do po wia da pa ni Zo -
fia. Na jed nej z wy sta wo wych #cian za go -
#ci "y por tre ty sy na, naj cie kaw szy no si ty -
tu" „Cu dow nie jest mie' 22 la ta”,
naj "ad niej szy, b% d$ cy w"a sno #ci$ Mu -
zeum w Cho rzo wie, jest „Por tret sy na na tle
pej za !u (18 lat)”. Trud no o lep sze #wia dec -
two mat czy nej mi "o #ci – uro da mo de la
i ka! de go szcze gó "u t"a jest po ra !a j$ ca.
„Oczy je zio ra” zo sta n$ przy mnie za -
wsze. Sto j$c nad ja kim kol wiek wod nym
zbior ni kiem b% d% wi dzia" to prze ni kli we
spoj rze nie. O „T% sk no cie za s"od k$ We ne -
cj$” ju! kie dy# pi sa "em, to p"ót no utrwa -
li "o si% w mo jej pa mi% ci i tam zo sta nie, tak
jak i uko cha ne prze ze mnie mia sto. Zresz -
t$ ca "y, te atral nie wy sty li zo wa ny cykl we -
nec ki lu bi% i ce ni%. D"u go po dzi wia "em ma -
"e, ko ron ko wej ro bo ty, re ali stycz ne pej za !e:
tak bli ski mi „Ty niec”, „Sta ry fort, Kra ków -
-Pod gó rze”, „Wo do spad” i „Pej za! hisz -
pa& ski”. Go r$ co po le cam d"u gie i sym pa -
tycz ne roz mo wy z ob ra za mi Zo fii
Grze ga nek -Szcze pa niec. R% cz%, !e przy -
nio s$ ka! de mu ra do#' i uko je nie!

– Mam na dzie j#, "e mo je naj lep sze ob ra -
zy s! jesz cze przede mn!. Mam ta k! na dzie -
j# – po wta rza pa ni Zo fia przy po !e gna niu
i mi "o si% u#mie cha. My cie szy my si% tym,
co ju! na ma lo wa "a i cze ka my na ko lej n$
por cj% bal sa mu dla du szy i oczu, tak bar dzo
zm% czo nych pa no sz$ cym si% z"em.

!

Za trzy mu j% si% przy o#nie !o nych pej za -
!ach gór skich, w któ re ar tyst ka wkom po -
no wa "a ko lo ro we wi do ków ki. – Mo je
zim ne gó ry chcia $am ocie pli& abs trak cyj -
ny mi „pocz tów ka mi” ko ja rz! cy mi si#
z tro pi ka mi. Ta ki "art pla stycz ny, al bo kto%
zro zu mie i si# u%miech nie al bo nie… – wy -
ja #nia pa ni Zo fia.

Z. Grze ga nek -Szcze pa niec po tra fi roz -
we se li' naj wi%k sze go po nu ra ka – spójrz -
cie jak ka mien ny he ros z „An tycz nej 
za tocz ki” na mi%t nie wpa tru je si% w ta jem -
ni czy nie bie ski ogon… Umie tak !e krzyk -
n$' z obu rze niem: na to nie ze zwa lam! Ta -
kim pu bli cy stycz nym wrza skiem jest
ob raz „Hob by” z ran nym li sem, po nu ry -
mi syl wet ka mi my #li we go z psem i wiel -
k$ pla m$ krwi. Nie lu bi% pu bli cy sty ki
w sztu ce, ale cza sem war to przy wa li' mi% -
dzy oczy!

Na d"u !ej przy ku wa uwa g% „Wi zy ta
jasz czu ra”. To do pra co wa ne w naj mniej -
szym szcze gó le p"ót no jest tyl ko ostrze !e -
niem. Je stem prze ko na ny, !e jasz czur
czy ha j$ cy na ob rus nie znisz czy pi%k nie
za sta wio ne go sto "u, nie st"u cze na czy&, ani
wa zo nu z kwia ta mi. Widz ob ser wu je go
bacz nie i nie po zwo li na !a den skan da licz -
ny wy bryk. „Pej za! w"o ski z sa la man dr$”
od bie ram, wbrew je go sym bo li ce, ja ko oa -
z% nie da j$ ce go si% ni czym za k"ó ci' spo -
ko ju. W tym miej scu przy wo "am za -
miesz czo ne w ka ta lo gu s"o wa Je rze go
Mi cia ka: W pra cach Zo fii jest spo kój. Nie
m! c! go na wet grec kie sztor my ani jasz -
czu ry %ci! ga j! ce ob ru sy ze sto $ów z za sta -
w!. Po za spo ko jem jest i har mo nia kom -
po zy cji, jest mi ster nie do pra co wa ny
szcze gó$ i wresz cie jest tra fio ny ko lor, znak

Spokój

po!"dany

Zo fia Grze ga nek -Szcze pa niec na tle au to por tre tów z 1989 i 2015
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Mi!dzy
nutami

ty sty, kie dy s!u cha! mu zy ki lub kie dy
j" wy ko ny wa!, bo nie mie li oka zji ob -
ser wo wa# te go z bli ska. By li by za pew -
ne za sko cze ni ich nie zwy k!ym bla -
skiem i wy ra zem […]. Ce cho wa !y
[go] uj mu j" ca pro sto ta i szla chet no$#,
po su ni% te a& do gra nic nie $mia !o $ci.
Bez po $red nio$# za$ ob co wa nia z Mi -
che lan ge lim na co dzie' nie mia !a nic
z po spo li to $ci czy po ufa !o $ci [...] (y!
w!a $ci wie tyl ko dla sztu ki. By! prze -
ciw ny wszel kie mu eks hi bi cjo ni zmo wi
i te atral no $ci w sztu ce, jak i w &y ciu,
dla te go wy co fa! si% z ma ni fe sto wa nia
swe go suk ce su. Oto czy! si% po w$ci" -
gli wo $ci" i mil cze niem dla mi !o $ci
do do sko na le nia si%. We wszyst kim, co
ro bi! – na wet w co dzien nych pra cach
do mo wych szu ka! do sko na !o $ci”. Te -
go sa me go po szu ki wa !a Li dia Ko zu -
bek w swo jej pra cy, któ r" trak to wa !a
ja ko mi sj%. Po mi mo in ten syw nej dzia -
!al no $ci pia ni stycz nej (od by te w 1958
ro ku to urnée po Bu! ga rii za po cz"t ko -
wa !o sta !" obec no$# ar tyst ki za gra ni -
c", cz% sto te& kon cer to wa !a w kra ju,
m.in. na fe sti wa lach pia ni stycz nych
w S!up sku i Dusz ni kach), nie za nie -
dby wa !a pe da go gi ki. Po prze wo dzie
ha bi li ta cyj nym (1964) otwar !a w War -
sza wie w!a sn" kla s% for te pia nu. 

Dzia !al no$# kon cer to wa oraz pe da -
go gicz na w la tach sie dem dzie si" tych
przy nio s!y Li dii Ko zu bek no mi na cj%
pro fe sor sk" (w 1982 ro ku) oraz kil ka
cen nych na gród. W 1977 ar tyst ka
otrzy ma !a Z!o ty Krzy& Za s!u gi, w 1979
i po now nie w 1981 – Na gro d% Mi ni -
stra Kul tu ry i Sztu ki, Od zna k% Za s!u -
&o ny Dzia !acz Kul tu ry (1979) oraz
Z!o t" Od zna k% SPAM (1981). Rok
otrzy ma nia te go ostat nie go wy ró& -
nie nia by! dla Li dii Ko zu bek prze !o -
mo wy. W tym bo wiem ro ku wy je cha -
!a po raz pierw szy do Ja po nii, kra ju,
z któ rym mia !a si% w na st%p nym dzie -
si% cio le ciu bli sko zwi" za# ja ko ar ty sta
i pe da gog. Po byt w 1981 ro ku mia!
miej sce la tem, kie dy z gro nem ko le -
gów z Aka de mii Mu zycz nej Li dia
Ko zu bek po ja wi !a si% w Osa ce, aby
pro wa dzi# kur sy pia ni stycz ne. W 1983
ro ku ar tyst ka otrzy ma !a za pro sze nie
do ob j% cia sta no wi ska wi zy tu j" ce go
pro fe so ra z Mu sa schi no Aca de mia
Mu si ce w To kio. Prze by wa j"c do 1990
w sto li cy Ja po nii, ak tyw nie w!" czy !a
si% w &y cie tam tej szej Po lo nii, ozda -
bia !a re ci ta la mi roz ma ite spo tka nia or -
ga ni zo wa ne w pol skiej am ba sa dzie,
przyj mo wa !a wi zy ty pol skich ar ty -
stów przy je& d&a j" cych do Ja po nii.
By li w$ród nich: Cze s!aw Mi !osz,
Wan da Wi! ko mir ska, Piotr Pa lecz ny,
Re gi na Smen dzian ka, Ha li na Czer ny -
-Ste fa' ska, Jan Krenz, An drzej Ja si' -
ski. Gra !a tak &e kon cer ty, nie tyl ko
w Ja po nii, ale i w Chi nach, In diach, Fi -
li pi nach, Au stra lii, No wej Ze lan dii
i USA. W mi% dzy cza sie po ja wia !a
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12 pa) dzier ni ka ode sz!a od nas
pro fe sor Li dia Ko zu bek – zna -

ko mi ta pia nist ka, wie lo let ni pe da gog
war szaw skiej uczel ni mu zycz nej, uro -
dzo na w Po zna niu w wy wo dz" cej si%
ze *l" ska ro dzi nie o bo ga tych tra dy -
cjach pa trio tycz nych, (oj ciec pia nist -
ki, za trud nio ny w Po zna niu ja ko wi -
ce dy rek tor w szwedz kiej fir mie
Al fa -La -Val, by! po wsta' cem $l" -
skim, obie bab cie na le &a !y do „Ma tek
Po lek”). Gniaz do ro dzin ne znaj du je si%
w Bo ro wej wsi ko !o Mi ko !o wa. Pierw -
sze lek cje mu zy ki otrzy ma !a ar tyst ka
wraz z sio str" w Po zna niu. Po wy bu -
chu woj ny ro dzi na do sta !a si% z po wro -
tem na *l"sk. Li dia kon ty nu owa !a
na uk% mu zy ki u Fran za Kau fa w szko -
le mu zycz nej w Gli wi cach, a tu&
po za ko' cze niu woj ny za pi sa !a si%
do Li ceum Mu zycz ne go w Ka to wi -
cach. Roz po cz% !a na uk% w kla sie W!a -
dy s!a wy Mar kie wi czów ny, u niej te&
uko' czy !a stu dia wy& sze w ka to wic -
kiej PWSM (1952). Rów no cze $nie
zre ali zo wa !a dru gie stu dia – mu zy ko -
lo gi% na Uni wer sy te cie Ja giel lo' skim.
Jej pra ca ma gi ster ska, na pi sa na
pod kie run kiem Zdzi s!a wa Ja chi mec -
kie go (1952) by !a po $wi% co na ope rze
Man ru Pa de rew skie go. Wy sz!a dru -
kiem w 1993 ro ku. 

Po dy plo mie ar tyst ka do sta !a si%
na aspi ran tu r% do kla sy Ja na Ekie ra
w PWSM w War sza wie. By! to po cz" -
tek jej zwi"z ku ze sto !ecz n" pla ców k",
trwa j" ce go do chwi li przej $cia na eme -
ry tu r%. Ju& pod czas stu diów wie le
kon cer to wa !a w Ka to wi cach. Jej wiel -
ki ta lent do strzeg! Adolf Dy gacz, pi sz"c
na jej te mat w „Try bu nie Ro bot ni czej”
(1948): „Li di% Ko zub ków n%, uczen ni -
c% prof. Mar kie wi czów ny mo& na za li -
czy# do rz% du tych pia ni stów m!o dej
ge ne ra cji, któ rzy jak K% dra, (mu dzi' -
ski, Bakst, Czer ny -Ste fa' ska, Smen -
dzian ka utrzy mu j" po ziom na szych
wiel kich pia ni stów”. 

Ogól no pol ski de biut Ko zub ków ny
od by! si% w Ro ku Cho pi na (1949) –
wzi% !a udzia! w tzw. „&y wym wy da -
niu” dzie! wszyst kich Cho pi na, gra j"c
je go m!o dzie' cz" So na t! c -moll.
Wkrót ce sta !a si% pia ni stycz n" gwiaz -
d", jed n" z czo !o wych re pre zen tan tek
pol skiej szko !y in ter pre ta cji Cho pi na
(cho cia& nie stro ni !a od wy ko ny wa nia
utwo rów in nych kom po zy to rów, rów -
nie& wspó! cze snych). W 1956 ro ku na -
st" pi! wa& ny zwrot w &y ciu ar tyst -
ki – otrzy ma !a pe! ny etat w sto !ecz nej
uczel ni, a po nad to uda !o si% jej wy je -
cha# do W!och na kurs mi strzow ski
do Ar tu ro Be ne det to Mi che lan ge le go,
któ ry by! jej ar ty stycz nym gu ru.
W pó) niej szych la tach je) dzi !a na kur -
sy Mi che lan ge le go jesz cze pi% cio -
krot nie, a owo cem te go by !a ksi"& ka
o wiel kim pia ni $cie za ty tu !o wa na Ar -
tu ro Be ne det ti Mi che lan ge li ja kim go

zna "am (wy da na naj pierw w To kio,
po ja po' sku – 1992, na st%p nie po
pol sku – 1999, za$ w wer sji w!o sko -
j% zycz nej w 2003 ro ku). Znaj du je my
tam ta ki por tret wiel kie go pia ni sty:
„Wy smu k!a je go syl wet ka o ru chach
ela stycz nych i wy spor to wa nych od zna -
cza !a si% m!o dzie' czym uro kiem i od -
ru cha mi nie mal ch!op ca [...]. Szla chet -
ny pro fil ar ty sty od bi ja! si%
mar mu ro w" bia !o $ci" na tle gol fu
ciem ne go swe ter ka, ja ki za wsze no si!
ze wzgl% du na de li kat ne zdro wie.
Dzien ni ka rze nie mo gli opi sa# oczu ar -

Lidia 
Kozubek 
(1927–2015)

Lidia Kozubek  (lata 70. XX wieku)



si! w Pol sce. Na po cz" tek ro ku 1987

przy pa da jej wy st!p w daw no nie od -

wie dza nych Ka to wi cach oraz na gra nie

p#y ty za wie ra j" cej m.in. wy bór utwo -

rów for te pia no wych Sta ni s#a wa Mo -

niusz ki. 

W1990 ar tyst ka na sta #e po wró ci -

#a do kra ju. Ob j! #a pro wa dze nie

Mi! dzy wy dzia #o wej Ka te dry Pe da go -

gi ki In stru men tal nej w Aka de mii

Mu zycz nej im. F. Cho pi na w War sza -

wie. Po nad to spra wo wa #a kil ka in -

nych funk cji, m.in. w za rz" dzie

SPAM, ISME, Pol skiej Aka de mii

Cho pi now skiej, Pol skie go Sto wa -

rzy sze nia Pia ni stów Pe da go gów. Ten

okres jej dzia #al no $ci zo sta# uho no -

ro wa ny Dy plo mem Uzna nia za Za -

s#u gi dla Kul tu ry Pol skiej w %wie cie

(1991) oraz na gro d" Mi ni stra Kul tu -

ry i Sztu ki (1993). Na rok 1997

przy pa d#o po wa& ne przed si! wzi! -
cie – na gra nie ob szer ne go re per tu aru

utwo rów Cho pi na dla Pol skie go Ra -

dia. W 1999 ro ku wy ko na #a i na gra -

#a na p#y t! re ci tal utwo rów cho pi now -

skich wy ko na nych na hi sto rycz nym

in stru men cie Pley ela. W lu tym te go&
ro ku ar tyst ka ob cho dzi #a 50-le cie

swo jej dzia #al no $ci ar ty stycz nej. Spe -

cjal ny kon cert dla uczcze nia tej rocz -

ni cy zor ga ni zo wa #a z udzia #em pia -

nist ki i jej uczniów war szaw ska

Aka de mia Mu zycz na. 

Od ko' ca lat 70. Li dia Ko zu bek

zaj mo wa #a si! rów nie& in ten syw nie

pra c" pu bli cy stycz n" i na uko w". Uko -

ro no wa niem tej pra cy by #o wy da nie

w 2004 ro ku przez war szaw sk" uczel -

ni! spo rej pra cy O wy ko ny wa niu dzie!
Cho pi na. Sa ma ar tyst ka do cze ka #a si!
te& mo no gra fii – na pi sa #a j" ja po' ska

uczen ni ca Ta Lan Phu ong. Ty tu# Pro -

fe sor Li dia Ko zu bek ja k" znam na wi" -
zu je do ksi"& ki jej bo ha ter ki o Mi che -

lan ge lim.

Po przej $ciu na eme ry tu r! Li dia Ko -

zu bek nie za prze sta #a dzia #al no $ci ar ty -

stycz nej ani spo #ecz nej. Ja ko pu bli -

cyst ka zwi" za #a si! z me dia mi

ka to lic ki mi – te le wi zj" Trwam i „Na -

szym Dzien ni kiem”, gdzie pi sy wa #a
na te mat Cho pi na, Pa de rew skie go, kon -

kur sów cho pi now skich itp. (przy po mnij -

my, &e kon kurs z 2000 ro ku ko men to -

wa #a te& na an te nie TVP2). W ostat nich

la tach &y cia sa tys fak cj! przy no si #a jej

przy na le& no$( do za ko nu Stra& ni ków

Bo &e go Gro bu w Je ro zo li mie, a tak &e ci -

cha dzia #al no$( cha ry ta tyw na, o któ rej

wie dzie li je dy nie naj bli& si. W jej ma lut -

kim miesz ka niu na Mo ko to wie, pe# nym

pa mi" tek z Ja po nii, za wsze sta #y $wie -

&e kwia ty da ro wa ne przez od wie dza j" -
cych j" uczniów i przy ja ció#. I za wsze

mo& na by #o do sta( her ba t! oraz ciast -

ko z czer wo n" ga la ret k" przy nie sio ne

z po bli skiej cu kier ni. 
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…lata 80. XX wieku

Lidia Kozubek w towarzystwie Arturo Benedetti Michelangelego (czwarty od lewej) i uczestników

kursu pianistycznego w Arezzo, 1959.

… ze swoimi uczniami z Musaschino Academia Musice w Tokio, 1981.
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Silesia
Tenebrosa

– Spo ty ka my si! w Fil har mo nii "l# $
skiej z oka zji pra pre mie ry pa% skiej
naj now szej kom po zy cji – kon cer tu
na flet i or kie str!. Ja ka jest hi sto ria po $
wsta nia te go utwo ru?

– Za wdzi! cza my go w du "ej mie rze
#u ka szo wi D$u go szo wi, któ ry na le "y
do tych mu zy ków, któ rych kom po zy to -
rzy po win ni ca $o wa% po r! kach. Oni
do nas si! zwra ca j&, nie ja ko pro wo ku -
j& twór czo'%, w przy pad ku #u ka sza
D$u go sza jest to twór czo'% na flet. Kon -
cert ten ma dwie wer sje, mo "e by% gra -
ny przez je den lub dwa fle ty. W wer sji
z jed nym fle tem wpro wa dzam do or kie -
stry trze ci klar net, któ ry sie dzi z bo ku,
za wio lon cze la mi, i gra pew ne frag men -
ty z par tii dru gie go fle tu.

– Kon cert no si ty tu& Te ne bro so,
a wi!c ciem ny, mrocz ny...

– Tak. To jest rów nie" ini cja ty wa
#u ka sza, któ ry chcia$, bym na pi sa$ co!
ciem ne go... Nie wiem, cze mu go tak ci& -
gnie w te re jo ny, chy ba za wcze 'nie...
mnie jest do nich znacz nie bli "ej
(!miech). Zresz t& ja za wsze lu bi $em
ciem ne bar wy, w mo jej or kie strze jest
klar net ba so wy, sak so fon te no ro wy…
#u kasz gra nie tyl ko na fle cie zwy k$ym,
ale rów nie" na fle cie al to wym, któ ry ma
ciem niej sz& bar w!. W utwo rze zna le(%

mo" na echa czte rech cho ra $ów pro te -
stanc kich, któ re wy st! pu j& tu w do'% za -
wo alo wa nej for mie.

– Ciem no'(, cie% to mo tyw ro man $
tycz ny – do któ re go pan sta le w swo $
jej twór czo 'ci na wi# zu je.

– Przy zna j! si! do by cia kom po zy to -
rem ro man tycz nym. Za wsze by li ta cy
kom po zy to rzy, któ rzy mi mo awan gar -
dy, mi mo roz wo ju mu zy ki po zo sta wa -
li wier ni mu zy ce ro man tycz nej. Ta
wier no'% nie mu si si! $& czy% z har mo -
ni& ro man tycz n&, ale z ty pem eks pre sji.
Tak "e li te ra tu ra ro man tycz na jest bar -
dzo bo ga ta w ró" ne ro dza je eks pre sji,
ró" ne jej od mia ny. Je stem ta kim za pó( -
nio nym ro man ty kiem w epo ce kom pu -
te rów, wier ny pew nym daw nym ide -
a$om. To nie jest mo je 'wia do me
za mie rze nie, ta ki po pro stu je stem. Ar -
ty sta nie po wi nien do sto so wy wa% si!
do mód, do tren dów. Ka" dy jed nak "e
pró bu je od 'wie "a% swój styl, na wi& zy -
wa% do no wo 'ci; ja, po zo sta j&c wier ny
ro man ty zmo wi, rów nie" bio r! pew ne
no we rze czy pod uwa g!, cho% by
w aspek cie bar wy in stru men tal nej – mo -
ja or kie stra jest bar dzo „ko lo ro wa”...

– W kon cer cie mo )e my od na le*(
mo ty wy ombry, cha rak te ry stycz ne ra $
czej dla osiem na ste go stu le cia.

– To bar dzo cie ka we spo strze "e nie...
bli ski mi jest od pew ne go cza su He in -
rich Ignaz Bi ber. D$u gie la ta nie zna $em
je go mu zy ki, te raz j& po zna j! i lu bi!. Je -
go nar ra cja, prze ry wa na nie ocze ki wa ny -
mi pau za mi, pe$ na gwa$ tow nych zmian
na stro jów bar dzo mi od po wia da. Po dob -
ny typ nar ra cji zna le(% mo" na zresz t&
tak "e w mo im Te ne bro so. Ta k& ka lej do -
sko po w& mo zai k! na stro jów…

– Mam jed nak wra )e nie, )e ba rok
w Pol sce, w prze ci wie% stwie do Fran $
cji, po zo sta je nie do sza co wa ny.

– Nie zgo dz! si!... jest na przy k$ad
Pro gram Dru gi Pol skie go Ra dia i pa ni re -
dak tor Ewa Ob ni ska, któ ra pro mu je
mu zy k! daw n&... Cho% mu sz! przy -
zna%, "e nie 'le dz! a" tak uwa" nie pol -
skie go "y cia mu zycz ne go. Wiem na to -
miast, "e s& ba ro ko we fe sti wa le
w War sza wie i Kra ko wie, nie jest chy -
ba tak (le. Z dru giej stro ny nie mo" na te"
prze sa dza% z pro mo wa niem da nej epo -
ki, czy sty lu. My na przy k$ad bar dzo
prze sa dza my, je 'li cho dzi o Cho pi na.
Mu zy ka ba ro ko wa jest mo im zda niem
do brze re pre zen to wa na, cho% za wsze
znaj dzie si! kto', kto b! dzie nie za do wo -
lo ny. Z dru giej stro ny ja mo g! to sa mo
po wie dzie% o mu zy ce wspó$ cze snej, "e
gra si! jej zbyt ma $o, a kto' za raz po wie,
"e s& fe sti wa le, na gra nia itp. 

– Cz! sto in spi ra cj# dla pa na jest po $
ezja? Czy tak jest rów nie) w przy pad $
ku kon cer tu, któ re go pra pre mie ra 
od by &a si! w Fil har mo nii "l# skiej w Ka $
to wi cach?

– Tak, bar dzo cz! sto in spi ru j! si! po -
ezj&. W przy pad ku Kon cer tu fle to we go,
o któ rym mó wi my, in spi ra cj& by $a owa
ciem no'%, o któ r& pro si$ #u kasz i na tu -
ral nie owa obec na w tek stach lu te ra) -
skich mrocz no'%. Po ezja jest mi bar dzo
bli ska. Na pi sa $em du "o utwo rów w ró" -
nych j! zy kach. To za baw ne, jak bar dzo
j! zyk kszta$ tu je mu zy k!. Ina czej bo wiem
pi sze si! do tek stów po pol sku, an giel -
sku, fran cu sku, nie miec ku, ina czej po $a -
ci nie. Pi sa $em tak "e w j! zy kach wy my -
'lo nych, ase man tycz nych, któ re by $y
tyl ko pre tek stem do stwo rze nia ta kiej,
a nie in nej mu zy ki. Tu mo" na wy mie ni%
ta kie utwo ry jak Scrab ble, Pan to um, Mu -
sik einer Som mer nacht.

– To jest pew ne u&a twie nie – pro zo $
di! sztucz ne go j! zy ka mo) na do sto so $
wa( do mu zy ki...

– S& dz!, "e mo "e to by% tak od czy ta -
ne, ale to jest po zor ne u$a twie nie. Ja na -
le "! do tych kom po zy to rów, któ rzy s&
bar dzo zwi& za ni z li te ra tu r&. Pi sa $em du -
"o dla Te atru Pol skie go Ra dia czy te -
atrów dra ma tycz nych, wte dy kom po zy -
tor jest jak by pro wa dzo ny przez tekst,
co nie zna czy, "e to jest $a twe...
ale – z dru giej stro ny czy tekst pro wa -
dzi nas na praw d!? Pro wo ku je, to
na pew no; nie daw no sko) czy $em utwór
Prze mi ja nie, któ ry na pi sa $em na alt
so lo (my 'l&c oczy wi 'cie o mo jej uko -
cha nej wy ko naw czy ni Ja dwi dze Rappé)
i czte ry wio lon cze le. Je den z tek stów
pro wa dzi$ mnie w kie run ku mu zy ki, któ -
rej nie chcia $em na pi sa%. Stwier dzi -

Z PIOTREM MOSSEM z okazji !wiatowej prapremiery „Tenebroso” 

– Koncertu na flet i orkiestr"” w Filharmonii #l$skiej 

rozmawia MAREK LYSZCZYNA

Piotr Moss w Fil har mo nii "l# skiej 
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!em, bo wiem, "e je #li b$ d$ szed! za ide%
te go tek stu, bar dzo pro ste go i bar dzo
przej mu j% ce go w praw dzie o prze mi ja -
niu, to b$ dzie tau to lo gia. I skom po no -
wa !em mu zy k$ nie ja ko prze ciw ko so -
bie, prze ciw ko pew ne mu wr$cz
ba na !o wi, któ ry móg! by si$ do mo jej
pra cy wkra#&. Ka" dy utwór jest prze cie"
no wym do #wiad cze niem, dal szym ci% -
giem wal ki z ma te ri%, by !em wi$c za do -
wo lo ny z te go kro ku.

– Odejd! my na mo ment od "ci "le ar #
ty stycz nych te ma tów... jest pan w Ka #
to wi cach po raz...

– en ty... Bar dzo po ko cha !em 'l%sk.
– ... by wa pan w Fil har mo nii $l% #

skiej, w Na ro do wej Or kie strze Sym fo #
nicz nej Pol skie go Ra dia. Pa mi& tam
cho' by wy ko na nie Nie bie skiej Ma!p "
ki w pa na obec no "ci w 2014 ro ku, 
jesz cze w sta rej sie dzi bie Or kie stry.
Py tam o Ka to wi ce dla te go, (e s% cz& #
sto na zy wa ne ma )ym Pa ry (em, z któ #
rym jest pan zwi% za ny od lat osiem #
dzie si% tych.

– Kle in Pa ris... tak mó wio no swe go
cza su o Ka to wi cach... War sza wa te" by -
!a na zy wa na Pa ry "em Pó! no cy, Byd -
goszcz We ne cj% Po mo rza. Dzi$ ki mu zy -
ce po ko cha !em Gór ny 'l%sk, któ re go
zbyt nio nie zna !em. Do tych cza so we
mo je kro ki kie ro wa !y si$ bar dziej
na Dol ny 'l%sk. W pew nym mo men cie
za cz% !em wspó! pra c$ z NO SPR, Fil har -
mo ni% 'l% sk% i Aka de mi% Mu zycz n%
i dzi$ ki mu zy ce bar dzo zbli "y !em si$
do 'l% ska. To jest bar dzo cie ka wy re gion,
zu pe! nie in ny, i po wiem na wet na swój
spo sób mil szy od re gio nów cen tral -
nych. Bar dzo lu bi$ tu przy je" d"a& i czu -
j$ si$ tu do brze, za rów no z or kie str% NO -
SPR jak i Fil har mo ni% 'l% sk%; pa nu je
tu taj do bry duch. Mam na dzie j$, "e te ze -
spo !y czu j% to sa mo w sto sun ku do mnie.
'l%sk jest w drob nych szcze gó !ach in ny.
Ile ra zy je stem w Ka to wi cach, bar dzo lu -
bi$ wy bra& si$ na przy k!ad do te atru. Za -
uwa "y !em, "e lu dzie spe cjal nie si$ tu taj
ubie ra j% id%c do te atru, co jest bar dzo te -
raz „nie mod ne”, a co mi si$ sza le nie, ja -
ko tra dy cjo na li #cie, po do ba.

Wra ca j%c jed nak do w%t ku po rów -
na( – By tom swe go cza su na zy wa no
Flo ren cj% po !u dnio wych Nie miec, a pro -
sz$ zo ba czy&, co z te go mia sta zo sta !o...
Nie daw no tam by !em, w cza sie No cy
Mu ze ów 2015 by !o wy ko ny wa ne mo je
trio Ophélie... Wów czas tro ch$ mi po -
ka za no to mia sto. Smut ne i pi$k ne, to ta -
ki mój ro man tyzm, ro man tyzm tych
ru in, któ re ewo ku j% co#, co kie dy# by -
!o pi$k ne. Mam na dzie j$, "e kie dy# si$
ono od ro dzi. Ka to wi ce te" ro bi% ogrom -
ne wra "e nie. Ja je stem bar dzo uczu lo ny
na ar chi tek tu r$. Sza le nie po do ba mi si$
ka to wic ki mo der nizm.

– Za cho dzi oba wa, (e By tom b& dzie
nie ba wem przy po mi na' ru iny z ob ra #
zów Hu ber ta Ro ber ta.

– B%d) my opty mi sta mi. Mój Bo "e,
ale" by by !o szko da!

– Nie chc& by' pe sy mi st%, ale trud no
mie' wia r& po rów nu j%c By tom sprzed
stu lat.

– Nie ste ty, wie le miast jest w ta kiej sy -
tu acji. Szcze cin tak sa mo. Pro jek to wa!
go ba ron Haus smann, któ ry prze bu do -
wa! Pa ry". Jed nak sto li ca Fran cji nie by -
!a w cza sie woj ny znisz czo na, a Szcze -
cin by!. Po nad to, na sze mo" li wo #ci
w od bu do wie nie by !y tak du "e jak
na przy k!ad Nie miec. Nie miec, któ re
z dru giej stro ny, po ma ga j% nam te raz
w re kon struk cji np. Wro c!a wia.

– Zo staw my pó ki co ten te mat. Roz #
ma wia j%c z pa nem za sta na wiam si&, czy
zdra dzi pan swo j% po za mu zycz n% pa sj&.
Ta k% jak dla Krzysz to fa Pen de rec kie go
ar bo ry sty ka czy dla Ju lia na Gem bal skie #
go sto lar stwo. 

– Ja na le "$ do tej gru py kom po zy to rów,
któ rzy uwiel bia j% tram wa je. Ta kich jak
Dy mitr Szo sta ko wicz, Krzysz tof Mey er,
czy Ser giusz Pro ko fiew. Wczo raj sie dzia -
!em na od no wio nym ka to wic kim Ryn ku

i pa trzy !em na dzie wi$t nast ki, szóst ki
i trzy dziest ki dwój ki oraz in ne ta jem ni -
cze li nie. Bar dzo lu bi$ 'l%sk, tak "e ze
wzgl$ du na tram wa je. Nie mam cza su
i mo" li wo #ci, "e by du "o je) dzi&, ale te -
raz mo" na to ro bi& rów nie" in ter ne to wo.
Bar dzo lu bi$ w ten spo sób je) dzi&
po Wro c!a wiu. To jest mo ja pa sja. Dziw -
na, wiem, wi dz$ jak pan pa trzy na mnie,
ale z pa sji nie trze ba si$ t!u ma czy&...

– (!miech) ... nie, po pro stu tram wa #
je, me tro ko ja rz% mi si& z ru chem,
bli( szym ra czej fu tu ry zmo wi ni( uko #
cha nej przez pa na es te ty ce ro man #
tycz nej.

– Nie, my li si$ pan. Tram wa je to li nie,
ta jem ni czo#& tras, nie ruch. Ra czej ta jem -
ni ca. S!y cha& zresz t%, ile" ta jem ni cy jest
w mo jej mu zy ce. Tak "e w kon cer cie Te -

ne bro so.
– Na za ko* cze nie na szej roz mo wy

zno wu chcia) bym po ru szy' trud ny te #
mat. Jak by pan po rów na), z per spek ty #
wy ar ty sty, kom po zy to ra, pa* stwo #
wy me ce nat nad kul tu r% w Pol sce i we
Fran cji, w któ rej miesz ka pan od 1981
ro ku?

– Po rów na nie to wy pad nie na nie ko -
rzy#& Fran cji, mi mo "e to kraj bo gat szy
od nas. W Pol sce wszyst ko si$ za cz$ !o
or ga ni zo wa& do pie ro po zmia nie ustro -
ju. A po rów na nie wy pad nie na nie ko -
rzy#& Fran cji dla te go, "e tam jest ogrom -
ny kry zys kul tu ry, szcze gól nie w sen sie
pa( stwo wych do ta cji. Po wszech nie si$
uwa "a, "e so cja li #ci, jak pre zy dent
François Mit te rand czy je go mi ni ster kul -
tu ry Jack Lang by li bar dzo pro -kul tu ral -
ni. Te raz jest nie do brze, z pre zy den tu -
ry François Hol lan da Fran cu zi s%
nie za do wo le ni, kul tu ra jest w bar dzo nie -
do brej kon dy cji. Li kwi du je si$ or kie stry,
mó wi si$ o ich fu zjach. Or ga ni zo wa ny
przez Ra dio Fran ce Fe sti wal Mu zy ki
Wspó! cze snej Présan ces ma od by& si$
po raz ostat ni. No wy gmach Fil har mo -
nii Pa ry skiej jest, mo im zda niem, nie zbyt
uda ny, ma nie cie ka w% ar chi tek tu r$. Ja -
ko cz!o nek Ko mi sji Sym fo nicz nej Sto -
wa rzy sze nia Au to rów SA CEM je stem
na bie "% co je #li cho dzi o mu zycz ne
pro ble my Fran cji. A jest ich spo ro – mi$ -
dzy in ny mi brak do ta cji na mu zy k$
wspó! cze sn%. Le gen dar ny IR CAM (In -

sti tut de Re cher che et Co or di na tion

Aco usti que/Mu si que – In sty tut  Ba da(
i Ko or dy na cjiA ku stycz nej/Mu zycz nej 
– przyp. M.L.) po ch!a nia spo ro pie ni$ -
dzy na utwo ry eks pe ry men tal ne, elek tro -
nicz ne, a któ ry, jak nie któ rzy – by& mo -
"e nie co z!o #li wie – twier dz%, cho&
ist nie je od wie lu lat, nie stwo rzy! do tej
po ry "ad ne go ar cy dzie !a. Na two rze nie
mu zy ki mniej eks pe ry men tal nej bra -
ku je pie ni$ dzy. A w Pol sce s% no we ini -
cja ty wy – cho& by IMIT (In sty tut Mu zy -
ki i Ta( ca – przyp. M.L.), któ ry m.in.
fun du je za mó wie nia na no we utwo ry
i po ma ga ze spo !om w ich wy ko na -
niach. Za czy na by& nie )le!

– Za cz& li "my od ciem no "ci, ko* #
czy my opty mi stycz nie. Dzi& ku j&
za roz mo w&.

!

Piotr Moss, ur. 1949 w Byd gosz -
czy. Po uko( cze niu (z wy ró" nie niem)
stu diów kom po zy tor skich w war -
szaw skiej PWSM w kla sie Pio tra
Per kow skie go (pra co wa! rów nie"
pod kie run kiem Gra "y ny Ba ce wicz
i Krzysz to fa Pen de rec kie go) wy je cha!
do Fran cji, gdzie do sko na li! swój
warsz tat kom po zy tor ski pod kie run -
kiem Nad ii Bo ulan ger. 

W ro ku 1981 osie dli! si$ w Pa ry "u
przyj mu j%c w 1984 r. oby wa tel stwo
fran cu skie. 

Je go twór czo#& – wie lo krot nie na -
gra dza na na kra jo wych i za gra nicz nych
kon kur sach kom po zy tor skich – jest
bar dzo bo ga ta i ró" no rod na. W ka ta lo -
gu kom po zy to ra obok wiel kich dzie!
wo kal no -in stru men tal nych, kon cer -
tów czy utwo rów ka me ral nych zna le)&
mo" na mu zy k$ prze zna czo n% dla ra dia,
te atru, fil mu i te le wi zji.

Piotr Moss jest lau re atem roz licz -
nych kon kur sów kom po zy tor skich,
za rów no w kra ju jak i za gra ni c%, a je -
go utwo ry pre zen to wa ne by !y w wie -
lu sa lach kon cer to wych ca !e go #wia ta.

W 2000 r., Piotr Moss zo sta! mia -
no wa ny przez fran cu skie go Mi ni stra
Kul tu ry Ka wa le rem Or de ru Li te ra tu -
ry i Sztu ki (Che va lier dans l’or dre des
Arts et des Let tres), w 2007 otrzy ma!
na gro d$ fran cu skiej Académie des
Be aux Arts a w 2009, z oka zji 60.
rocz ni cy uro dzin i 40-le cia pra cy ar -
ty stycz nej, otrzy ma! na gro d$ spe -
cjal n% Mi ni stra Kul tu ry i Dzie dzic twa
Na ro do we go. Jest tak "e od zna czo ny
me da lem „Za s!u "o ny dla Kul tu ry
Pol skiej”.

Kom po zy tor otrzy ma! tak "e dwie
pre sti "o we na gro dy ra dio we: Grand
Prix fe sti wa lu „Dwa Te atry” za mu -
zy k$ do „Ham le ta” i ho no ro wy „Wiel -
ki Splen dor” za ca !o kszta!t twór czo -
#ci dla Te atru Pol skie go Ra dia.

Na gra na przez Ja dwi g$ Rappé
i kwar tet Opium je go p!y ta „Cha gall
for strings” otrzy ma !a w 2014 ro ku na -
gro d$ „Fry de ry ka” za naj lep szy al bum
z mu zy k% wspó! cze sn%.
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Katowice 

za Górnika (cz. II)

R
a da Lu do wa na cze le z Jó ze fem Ry me -
rem szki co wa !a ju" za ry sy no we go pol -

skie go wo je wódz twa #l$ skie go i je go
w!adz. Spod pió ra i ma szy ny do pi sa nia dr.
Gór ni ka wy cho dzi !y pro jek ty, har mo no gra -
my i prag ma ty ki przy sz!e go wy dzia !u
skar bo we go. Pra co wa! te" w ze spo le Ko -
mi sji %led czej, ba da j$ cej nad u"y cia po pe! -
nio ne w cza sie po wsta& #l$ skich. Wy ró" -
nia! si' punk tu al no #ci$, pro fe sjo na li zmem
i lo jal no #ci$ wo bec wspó! pra cow ni ków
i prze !o "o nych. 

Niem com by! nie w smak

Po
roz mo wach w naj bli" szym gro nie,
po za opi nio wa niu przez w!a #ci we

wy dzia !y, a wresz cie po przy j' ciu pro po -
zy cji przez dr. Gór ni ka, pre zes Ry mer wy -
st$ pi! z ofi cjal nym wnio skiem, ty pu j$ cym
ko le g' na sta no wi sko pre zy den ta ka to wic -
kie go ma gi stra tu. 

Do ku ment z re ko men da cj$ pre zy dium
NRL i jej sze fa by! go to wy w pa( dzier -
ni ku 1921 r. Z apro ba t$ alianc kie go kon -
tro le ra tra fi! do sa mo rz$ du nie miec kich
jesz cze Ka to wic. Do po szcze gól nych
frak cji w ra dzie mia sta ape lo wa no o jak
naj ry chlej sze prze pro wa dze nie wy bo -
rów – mo" li wie przed wkro cze niem
Woj ska Pol skie go na %l$sk. Re fe ren cje

po zy tyw nie oce nia !y pra c' i lo jal no#)
kan dy da ta ja ko do rad cy NRL. Eko no mi -
sta i praw nik, mia! od po wied nie przy go -
to wa nie me ry to rycz ne, a prak tycz na zna -
jo mo#) nie miec kie go pra wo daw stwa
i ad mi ni stra cji, ja kie wci$" obo wi$ zy wa -
!y na tych te re nach a" do cza su po wsta -
nia pol skich jed no li tych praw, by !a rów -
nie" zna cz$ cym atu tem. Uro dzo ny
w Ku( ni Ra ci bor skiej, by! %l$ za kiem zna -
j$ cym do brze men tal no#) Po la ków
i Niem ców. Prak ty ka w ma gi stra cie ka -
to wic kim umo" li wi !a mu po zna nie lu dzi.
Wy da wa !o si', "e ta ki kan dy dat po wi nien
za do wo li) wszyst kich. Wy bór do ko na ny
przez „Ra d' Dwu na stu”, uzna no za dy -
plo ma tycz ny maj stersz tyk, obie cu j$ cy po -
wszech n$ zgo d' i wspó! dzia !a nie sk!ó co -
nych oby wa te li. 

Pol skie ko !o rad nych po par !o kan dy da -
tu r' dr. Gór ni ka. W ci$ gu kil ka mie si' cy
trwa j$ cych ku lu aro wych ne go cja cji uda -
!o si' prze ko na) de pu to wa nych na le "$ cych
do par tii cen tro wej oraz so cja li stów oby -
dwu na ro do wo #ci. Nie prze jed na ni po zo -
sta li na cjo na li #ci, sku pie ni wo kó! Ot to Ulit -
za i je go Deut sche volks bun du. Oni mie li
w!a sne go kontr kan dy da ta.

Pod czas wy bo rów 6 lu te go 1922 r. pol -
ska ini cja ty wa za ko& czy la si' suk ce sem.
Zde cy do wa n$ wi'k szo #ci$ g!o sów, pre zy -
den tem wy bra no Al fon sa Gór ni ka. 

150 lat Katowic

Wi dok na uli c! Pocz to w" i M#y$ sk", 1920

HENRYK SZCZEPA!SKI

Wy bór dr. Gór ni ka zy ska! te" ofi cjal n$,
pa& stwo w$ ak cep ta cj'; 29 mar ca 1922 r.
za twier dzi !a go pru ska ra da mi ni strów,
a w 9 dni pó( niej – Ko mi sja Mi' dzy so jusz -
ni cza. 

Mi" dzy nie wo l# a nie pod le g!o $ci#

Na
przed wio #niu 1922 r. dr Gór nik mia!
ju" pre zy denc ki fo tel i oka za !e

biur ko pa mi' ta j$ ce nad bur mi strza Schne -
ide ra. Je go kan ce la ria mie #ci !a si' na pierw -
szym pi' trze ra tu sza daw niej sze go ho te lu
„Pru skie go”, przez nie miec kich fan fa ro nów
po pa ry sku na zy wa ne go „De Prus se”. 

Z ga bi ne tu móg! ogl$ da) gwar ny Ry nek
z gma chem miej skie go te atru a da lej per -
spek ty w' uli cy Zam ko wej (obec nie: Kor -
fan te go), z ele ganc kim ho te lem „Grand”
i z wy so kim pie cem wie ko wej Hu ty Ka -
to wic kiej. Da lej przed sta ro #wiec kim Ma -
rien ho fem sta !y bud ki war tow ni cze fran -
cu skiej mi sji po ko jo wej. La tem 1920.
wi dzia! jak na tym pla cu, na osza la !y
t!um Niem ców ru szy !y czo! gi i pa dli za bi -
ci, a wio sn$ 1921. wo zy opan ce rzo ne za -
gro dzi !y dro g' po wsta& czym ko lum nom
Po la ków pra gn$ cych prze j$) w!a dz'
nad mia stem. 

Po wi ta nie

R
a tusz by! sie dzi b$ naj wy" szych w!adz
sa mo rz$ do wych mia sta kon tro lo wa ne -

go przez si !y zbroj ne Mi' dzy so jusz ni czej
Ko mi sji pe! ni$ cej funk cj' mi' dzy na ro do -
we go „rz$ du” Gór ne go %l$ ska. Ich lo kal -
ne do wódz two sta cjo no wa !o w dwu ka mie -
ni cach Hu go Grünfel da przy Em ma stras se
49/51 (obec nie: Fran cu ska) i w ko sza rach
przy uli cy Ra ci bor skiej. W daw nym ho te -
lu Gut t fel da pra co wa !y de par ta men ty i re -
fe ra ty Na czel nej Ra dy Lu do wej i co raz
licz niej szych pol skich sto wa rzy sze& wy -
st' pu j$ ce w ro li ga bi ne tu cie ni. Pro jek to -
wa !y pod wa li ny no wej ad mi ni stra cji dla
przej mo wa ne go re gio nu, od dwu lat po ko -
jo wo oku po wa ne go przez pa& stwa sprzy -
mie rzo ne. 

Tu taj znaj do wa !a si' kan ce la ria pre ze sa
Jó ze fa Ry me ra, któ ry wspól nie z Woj cie -
chem Kor fan tym, wte dy pre ten du j$ cym
do sta no wi ska pre mie ra Rzecz po spo li tej,
na po cz$t ku czerw ca 1922 r. za ini cjo wa! pra -
ce Ko mi te tu po wi ta nia Woj ska Pol skie go
i prze j' cia Ka to wic przez w!a dze pol skie. 

Ro la jed ne go z ak to rów hi sto rycz nych
wy da rze& przy pa d!a w udzia le pre zy den -
to wi Gór ni ko wi, któ ry nie mia! na tu ry
gwiaz do ra ani kra so mów cy. Je go oso bo -
wo#) naj pe! niej ma ni fe sto wa !a si' w co -
dzien nej pra cy i bez po #red nich roz mo wach
z lud( mi. To te", ostat nie ty go dnie wio sny,
la to i je sie& 1922, by !y dla nie go wy j$t ko -
wo stre su j$ cym okre sem. Sta n$! przed ko -
lej nym wy zwa niem.

Prze j" cie w!a dzy

U
rz' do we prze ka za nie Ka to wic we
w!a da nie Po la ków na st$ pi !o w po nie -

dzia !ek 19 czerw ca 1922 r. Od by wa !o si'
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w sie dzi bie Do wódz twa Wojsk Ko ali cyj -
nych przy uli cy Fry de ry kow skiej (po -
przed nio: Frie drich stras se). Na za jutrz,
na gra ni cy mia sta Woj sko Pol skie wi ta li ka -
to wi cza nie. 

Na Ryn ku od by! si" prze gl#d wojsk.
Na stop niach te atru miej skie go, pro boszcz
pa ra fii ma riac kiej, ks. dr Teo dor Ku bi na,
w asy $cie ksi" %y – by !ych po wsta& ców, od -
pra wi! msz" po lo w#. 'l# scy in sur gen ci zlu -
zo wa li war t" ho no ro w# z!o %o n# z %o! nie -
rzy fran cu skich pod roz ka za mi
ko ali cjan tów. Na za jutrz Woj sko Pol skie za -
st# pi !o war t" po wsta& cz#. Pre zy dent spo -
gl# da! z okien swe go ga bi ne tu. Nad wej -
$ciem do $wi# ty ni Mel po me ny wci#%
wid nia !a de wi za: „Deut schem Wort und
deut scher Art” (Nie miec kie s!o wo i nie -
miec ki duch).

Nie prze pa da! za t!um ny mi uro czy sto -
$cia mi. Z na tu ry by! me lan cho li kiem
sk!on nym do za du my. Naj le piej czu! si"
w ka me ral nym gro nie. Tym cza sem
w pierw szych la tach urz" do wa nia, nie mal
ka% de go mie si# ca mia! obo wi# zek do pil -
no wa nia or ga ni za cji ofi cjal nych przy -
j"(, po wi ta& i po by tów, a po tem w tym
wszyst kim mu sia! oso bi $cie uczest ni -
czy(. Do Ka to wic na krót ko, na d!u %ej lub
na sta !e przy by wa !y pierw sze w Rzecz -
po spo li tej oso bi sto $ci – mar sza !ek Pi! sud -
ski, pre mier No wak, ad mi ni stra tor apo -
stol ski ks. Au gust Hlond al bo za gra nicz ni
go $cie. 

W!a sny mi r" ko ma

Per so nel ma gi stra tu da le ki by! jesz cze
od apro ba ty dla no wej rze czy wi sto $ci.

Iry to wa !o to Po la ków. W Ra dzie Miej skiej
by !o jak za kaj ze ra – ton nada wa li Niem -
cy. Po la cy sta no wi li eg zo tycz n# garst k" de -
biu tan tów. W su kurs przy cho dzi li mu lu -
dzie spo za ra tu sza. Je go pod w!ad ni nie
zna li j" zy ka pol skie go. By wa !o, %e osten -
ta cyj nie mó wi li po nie miec ku. Po wo !y wa li
si" na pru skie prze pi sy. W swo im j" zy ku
wy sta wia li urz" do we „pa pie ry”. Do kon -
tak tu z pe ten tem w j" zy ku pol skim zo sta li
s!u% bo wo zo bo wi# za ni do pie ro w 1923 r.
Za cz" li pi sa( po pol sku. Jed nak jesz cze
w 1926 r. spo $ród 558 urz"d ni ków ma gi -
stra tu tyl ko 312 po praw nie mó wi !o po pol -
sku, a po zo sta li – ja ko ta ko. 

Wy zwa niem dla pre zy den ta Gór ni ka by -
!o zor ga ni zo wa nie je sien nych wy bo rów
do Sej mu 'l# skie go. Rów nie% i w tej ak -
cji po zo sta! sam. 

Prio ry te ty pre zy den ta 

Zmia na przy na le% no $ci pa& stwo wej Ka -
to wic, za ch" ca !a do zmia ny wy gl# du

mia sta. W!a $ci cie le skle pów, ho te li i lo ka li
us!u go wych sa mo rzut nie wy mie nia li nie -
miec ko j" zycz ne szyl dy lub umiesz cza li
obok nich no we pi sa ne po pol sku. Ta bli -
ce z na zwa mi kil ku g!ów nych ar te rii po -
za mie nia li ju% pod czas po wsta nia 1919 r.
Te raz pre zy dent uzu pe! nia! i uni fi ko wa!
wte dy za po cz#t ko wa ne dzie !o.

Mia sto z prze !o mu wie ków, ja ko ba stion
niem czy zny, pre zen to wa no w prze ja skra -

wio nych, pro pa gan do wo -laur ko wych bar -
wach. Dr Gór nik mia! trze) we spoj rze nie
i uzu pe! nia! to, cze go nie zro bi li je go po -
przed ni cy. Jezd nie wy bru ko wa no ka mien -
n# kost k# a po bo cza otrzy ma !y miej skie
tro tu ary z klom ba mi kwia tów, drzew
i krze wów. O pod wy% sze niu stan dar du %y -
cia w mie $cie za de cy do wa !y do brze do in -
we sto wa ne i le piej funk cjo nu j# ce wo do -
ci# gi, spraw niej sza sie( ka na li za cyj na
i ga zo wa. Sys te ma tycz nie re gu lo wa na
i oczysz cza na Ra wa, wte dy w!a $nie uwi" -
zio na w be to no wych ko ry tach przy kry tych
ka mien ny mi skle pie nia mi. To by !y prio ry -
te to we ini cja ty wy po dej mo wa ne przez
pre zy den ta Gór ni ka. 

Opie ka nad szkol nic twem na le %a !a
do obo wi#z ków ma gi stra tu i oj ca mia sta.
Po wa ka cjach 1922 r. przy sz!a po ra na roz -
po cz" cie ro ku szkol ne go. Te raz, po za
szko !a mi mniej szo $cio wy mi, j" zy kiem
obo wi# zu j# cym by! pol ski. Bra ko wa !o
ka dry pe da go gicz nej. W la tach woj ny
i po wsta& w bu dyn kach szkol nych kwa te -
ro wa no woj sko, od dzia !y or ga ni za cji pa -
ra mi li tar nych i po wsta& czych. Te obiek ty
wy ma ga !y na praw i re no wa cji. Znacz ne
$rod ki z bu d%e tu mia sta prze zna czo no
na ich re mont a dwu na ro do wo $cio w#
szko !" przy D# brów ki 9, któ rej pa tro nem
zo sta! ks. Piotr Skar ga, grun tow nie zmo -
der ni zo wa no. 

W tym cza sie u zbie gu Wo je wódz kiej
i Dam ro ta (na daw niej szym Rol nym
Przed mie $ciu) roz po cz" to bu do w" przy tu! -
ków dla ubo gich, bez dom nych, sie rot
i star ców. Przed tem gnie) dzi li si" w slum -
sach na za !" skim forsz ta cie. W no wym
przy tu li sku, na zy wa nym „Azy lem”, scho -
ro wa ni i za bie dze ni znaj do wa li dach
nad g!o w#, cie p!# stra w", odzie% i obu wie.
Sa mot ne mat ki i po rzu co ne nie mow l" ta
mo g!y li czy( na opie k" w miej skim szpi -
ta lu przy uli cy Ra ci bor skiej. 

Dr Gór nik by! mi !o $ni kiem pi"k ne go
i przy ja zne go kra jo bra zu. Wie dzia!, %e dla
miesz czu cha wy ma rzo n# „otu li n#” s# roz -
le g!e pu blicz ne ogro dy. Oso bi $cie lu stro -
wa! ro bo ty w miej skim la sku na wzgó rzu
Be aty. Prze obra %a! go na park pu blicz ny
ze wszel ki mi szy ka na mi obo wi# zu j# cy mi
w eu ro pej skich me tro po liach. Mi !# pa mi#t -
k# po pierw szym pre zy den cie, cho( nie do -
trwa !# do na szych cza sów, by! skrom ny
ogród bo ta nicz ny nad Ra w#, przy uli cy
Ban ko wej. Za dba! te% o $rod ki na mo der -
ni za cj" !a) ni miej skiej z kry tym ba se nem,
wte dy po dob no, je dy nej w ca !ej Pol sce.
Za je go ka den cji nad wi"k szo $ci# ulic $ród -
mie $cia roz b!y s!y ogrom ne elek trycz ne %a -
rów ki. Pr#d sta wa! si" mod nym i prak tycz -
nym „po ma gie rem” w go spo dar stwach
do mo wych.

W 1923 r. ka to wic ki pre zy dent za ini cjo -
wa! po wo !a nie Zwi#z ku Gmin Wo je wódz -
twa 'l# skie go, po tocz nie na zy wa ne go
Sied mio po lem Gór no pol skim. Kon so li -
do wa! i po pra wia! kon dy cj" fi nan so w# zrze -
szo nych. 'l# scy bur mi strzo wie po wie rzy li
mu pre ze su r" i de sy gno wa li do prac w Ra -
dzie Na czel nej Pol skie go Zjed no cze nia Go -
spo dar cze go, a tak %e w za rz# dzie Zwi#z -
ku Miast Pol skich.

Ja ko pre zes zwi#z ku wy st# pi! z ini cja -
ty w# bu do wy stat ku han dlo we go o po jem -

no $ci 1000 ton i na zwie „Gór ny 'l#sk”.
W kosz tach bu do wy prócz miast re gio nu
mia! par ty cy po wa( Sejm 'l# ski. Po stu lat
po par ty przez po s!ów sku pio nych wo kó!
wo je wo dy dr. Gra %y& skie go tra fi! pod ob -
ra dy. Stor pe do wa li go zwo len ni cy Kor fan -
te go. Twier dzi li, %e wy na jem stat ków ob -
cej ban de ry do eks por tu $l# skie go w" gla
jest o wie le ta& szy ni% us!u gi pol skiej ma -
ry nar ki han dlo wej.

W 1924 r. Gór nik i je go zwo len ni cy
w ra dzie mia sta prze for so wa li wnio sek
o in kor po ra cji w gra ni ce Ka to wic kil ku
gmin pod miej skich. To by !o prze !o mo we
wy da rze nie. Po 60 la tach Ka to wi ce od zy -
ska !y na tu ral ne dla nich te ry to rium i sk!ad
et nicz ny. W 1924 r. sko& czy !a si" epo ka
sztucz nie wy ma ni pu lo wa nej prze wa gi %y -
wio !u nie miec kie go nad pol skim. W tym
ro ku zy ska !y przy do mek Wiel kie i rze czy -
wi $cie, z 50-ty si"cz nej sta !y si" po nad stu -
ty si"cz n# wspól no t# o któ rej lo sach mo g!a
de cy do wa( sa mo rz# do wa wi"k szo$( Po -
la ków.

Bu rza i po bu rzy

Czar ne chmu ry nad mia stem i g!o w# pre -
zy den ta za cz" !y si" k!" bi( w ro ku 1926.

Kry zys eko no micz ny chwy ci! za gar d!o
prze mys! i go spo dar k" ca !e go kra ju. Prze -
wrót ma jo wy w War sza wie, uru cho mi! la -
wi n" po li tycz nych wy pad ków i zmian per -
so nal nych. Na'l# sku zmie ni! si" wo je wo da
i ob sa da klu czo wych sta no wisk a w $lad
za tym in nych urz"d ni czych sto! ków. Wzro -
s!o na pi" cie spo !ecz ne i nie za do wo le nie opi -
nii pu blicz nej. To by !a wo da na m!yn re wi -
zjo ni stycz nie uspo so bio nych Niem ców
z DVB. Cho( ra dzie mia sta prze wod ni czy -
!y ta kie au to ry te ty jak red. Jan Pie chu lek,
ne stor w$ród de pu to wa nych i je go za st"p -
ca me ce nas Sta ni s!aw Ko by li& ski, przy wód -
ca Chrze $ci ja& skiej De mo kra cji 'l# ska
i Za g!" bia – volks bun dow cy wci#% wie dli
prym w zgro ma dze niu ka to wic kich de pu -
to wa nych. Na je go fo rum to czy !y si" po li -
tycz ne ba ta lie po mi" dzy Po la ka mi a Niem -
ca mi. 

Zgie!k or" %a nie sprzy ja! do brej pra cy
ani kon dy cji Al fon sa Gór ni ka. W lu -
tym 1928 r. po pro si! o urlop zdro wot ny,
a gdy mu od mó wio no, z!o %y! wy po wie -
dze nie. Zo sta !o przy j" te. Ja ko urz"d nik
pa& stwo wy zo sta! prze nie sio ny w stan spo -
czyn ku. To by !a je go ostat nia – szó sta wio -
sna na pre zy denc kim fo te lu. Te raz za j#! si"
w!a sn# oso b#. Przez pe wien czas le czy!
do le gli wo $ci w dol no $l# skim Sal -
zbrun – Szczaw nie Zdro ju. Nie po dej mo -
wa! pra cy. Wy co fa! si" z %y cia pu blicz ne -
go. W 1939 r., ju% po wkro cze niu
hi tle row ców do Ka to wic, po ko lej nym ata -
ku ka mi cy %ó! cio wej tra fi! do szpi ta la miej -
skie go przy uli cy Ra ci bor skiej. Zmar!
w grud niu. Zo sta! po cho wa ny na ka to lic -
kim cmen ta rzu przy uli cy Sien kie wi cza.
Po je go prze ko pa nej mo gi le nie ma dzi$
$la du. Na fa sa dzie ka mie ni cy, w któ rej sp" -
dzi! znacz n# cz"$( %y cia, wci#% bra ku je ta -
bli cy upa mi"t nia j# cej pierw sze go pre zy -
den ta Pol skich Ka to wic. 

!
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W
dniach 9 i 10 pa! dzier ni ka 2015 ro -
ku w Lu bli" cu od by #a si$ Mi$ dzy -

na ro do wa kon fe ren cja na uko wa „Fi lo zof
na pro win cji. Ro la elit in te lek tu al nych
w %ro do wi skach lo kal nych”. By #a to
czwar ta edy cja spo tka" pol skich i cze skich
hu ma ni stów w cy klu „In te lek tu ali sta
na pro win cji”, or ga ni zo wa nych przez
Wy dzia# Fi lo lo gicz no -Hi sto rycz ny Aka -
de mii im. Ja na D#u go sza w Cz$ sto cho wie
oraz Wy dzia# Fi lo zo ficz ny Uni wer sy te tu
w Ostra wie z po mo c& Sto wa rzy sze nia
Roz wo ju Zie mi Lu bli niec kiej. Miej sce ob -
rad nad ro l& fi lo zo fii na pro win cji by #o nie -
przy pad ko we. Lu bli niec to mia sto, któ re -
go pa tron k& jest zna ko mi ta fi lo zof z kr$ gu
my %li fe no me no lo gicz nej Edy ta Ste in,
pó! niej sza %wi$ ta, sio stra Te re sa Be ne dyk -
ta od Krzy 'a. Pa mi$( w#adz mia sta i je -
go miesz ka" ców o za mor do wa nej wAu -
schwitz kar me li tan ce, po #& czo na z tro sk&
o roz wój 'y cia in te lek tu al ne go Lu bli" ca
i bu do w& to' sa mo %ci lo kal nej, sta #y si$
wa' nym ar gu men tem na rzecz or ga ni za -
cji te go ty pu spo tka nia i w#& cze nia go
w do rocz n& Lu bli niec k& Noc Kul tu ry. 

Te mat kon fe ren cji brzmi pro wo ka cyj -
nie i trze ba by #o ze stro ny lu bli niec kich
go spo da rzy spo ro dy stan su do sie bie, by
fi lo zo fa umie %ci( w#a %nie w miej sco -
wych re aliach. Na szcz$ %cie mia sto ma
wie le po wo dów, by nie czu( si$ pro win -
cj&. Jest bo wiem jed nym z naj szyb ciej roz -
wi ja j& cych si$ o%rod ków w wo je wódz twie
%l& skim i w%ród je go miesz ka" ców po -
wszech na jest du ma oraz po czu cie wi$ -
zi z miej scem, któ re – prócz wy ra zi stej
to' sa mo %ci kul tu ro wej – uwa run ko wa ne
jest mo' li wo %ci& re ali za cji za wo do wej
i gwa ran cj& god ne go 'y cia. 

W pierw szym dniu kon fe ren cji ob ra dy
od by wa #y si$ w mu rach pa mi$ ta j& ce -
go XIV wiek, pi$k nie od re stau ro wa ne go
Zam ku Lu bli niec kie go. Dru gie go dnia
uczest ni cy i s#u cha cze prze nie %li si$
do Mu zeum im. Edy ty Ste in, po #o 'o ne -
go nie mal w sa mym ryn ku. Otwar cia kon -
fe ren cji do ko na li bur mistrz mia sta Lu bli -
niec Edward Ma niu ra i rek tor Aka de mii
im. Ja na D#u go sza w Cz$ sto cho wie dr
hab. in'. prof. AJD Zyg munt B&k. Ze stro -
ny cze skiej po wi ta #a Go %ci bur mistrz za -
przy ja! nio ne go z Lu bli" cem mia sta Kra -
va)e, pa ni Mo ni ka Brze sko va. 

Na uko w& cz$%( spo tka nia roz po -
cz$ #y re fe ra ty przy bli 'a j& ce uczest ni -
kom pa tron k$ Lu bli" ca oraz dzia #a nia
sa mo rz& du na rzecz kul ty wo wa nia pa -
mi$ ci o niej (dr hab., prof. AJD Ma ciej
Ja nik) oraz te zy do ty cz& ce roz wo ju kul -
tu ry w mie %cie (Sta ni s#aw Ko wal czyk,
prze wod ni cz& cy Ra dy Kul tu ry w Lu -

bli" cu). Na st$p nie g#os za bra li fi lo zo -
fo wie, mó wi&c o swo im wspó# cze -
snym sta tu sie, zw#asz cza w sy tu acji do -
bro wol ne go od da le nia od cen trów
kul tu ry (dr Adam Olech). Oka zu je si$,
'e pro win cja jest miej scem, w któ rym
w du 'ym stop niu za cho wa #y si$ w#a -
%ci we mia ry, po zwa la j& ce uchwy ci( po -
rz& dek 'y cia i od na le!( je go sens.
Pro ble my uni wer sal no %ci dys kur su fi -
lo zo ficz ne go i je go mo' li wych zwi&z -
ków z lo kal no %ci& do mi no wa #y w wy -
st& pie niach dr. hab. Ma cie ja Wo! nicz ki,
dr. Mar ka Per ka i mgr. Mi cha #a P#ó -
cien ni ka.

Wy st& pie nia przed sta wi cie li Czech do -
ty czy #y stra te gii mar gi na li za cji fi lo zo fek
(prof. PhDr. Zden ka Kal nická), a tak 'e
pre zen to wa #y po sta ci „fi lo zo fów na pro -
win cji” (doc. mgr Ma rek Otísk, PhDr. Petr
Hro mek, PhDr. Old)ich  Kra mo li*, mgr Jan
Her+fek, mgr Luká* Li,ka, PhDr. Len ka
Na ldo niová). By# rów nie' re fe rat po -
%wi$ co ny bud dy zmo wi ja ko mar gi ne so -
wi w fi lo zo fii za chod niej. 

Pod czas kon fe ren cji pre zen to wa no
tak 'e ba da nia zwi&z ków fi lo zo fii i li te -
ra tu ry. Dr hab. Ar tur -y wio #ek przed sta -
wi# po sta( za po zna ne go neo me sja ni sty
Sta ni s#a wa Szcze pa now skie go, dr
Krzysz tof Czaj kow ski mó wi# o Hen ry -
ku El zen ber gu i po ezji Zbi gnie wa Her -
ber ta, dr Ma riusz Ozi$ b#ow ski od czy ta#
fi lo zo ficz ne mo ty wy twór czo %ci Wit ka -
ce go, a dr hab. Agniesz ka Czaj kow ska
przy po mnia #a po sta cie fi lo zo fów na pro -
win cji, uka zy wa ne przez XIX -wiecz n&
li te ra tu r$. 

AGNIESZ KA CZAJ KOW SKA 

Filozof 

na

prowincji

O mi!dzynarodowej

konferencji naukowej

Mi le nial si

W
me diach po ja wi #y si$ okre %le nia mi -

le nial si, mil len nial si, mil le nial si

w zna cze niu ‘oso by uro dzo ne mi$ dzy 1980
a 2000 ro kiem’. Czy spo lsz cze nia te s& po -
praw ne i czy mo' na ich u'y wa(? Do dat -
ko wym pro ble mem jest tu fakt, 'e s#o wo
mil len nials, od któ re go ta for ma po cho dzi,
po an giel sku jest w licz bie mno giej. Czy
mo 'e le piej u'y wa( okre %le nia po ko le nie

mi le nij ne? To py ta nia, któ re ostat nio skie -
ro wa no do na szej Po rad ni.

Po #& cze nie po ko le nie mi le nij ne (tak 'e
po ko le nie mil le nium) b$ d& ce t#u ma cze -
niem ang. Mil len nial Ge ne ra tion dla
wie lu osób jest jesz cze rów nie za gad ko -
we, jak na zwy mi le nial si oraz ge ne ra cja

Y. S& to okre %le nia no we, na wet w s#ow -
ni kach jesz cze nie od no to wa ne, cho(
prze cie' u'y wa ne w me diach i nie w&t pli -
wie po trzeb ne, sko ro ist nie je tak na zy wa -
na licz na gru pa m#o dych lu dzi w mia r$
jed no li tych ce chach i po dob nych za -
cho wa niach, b$ d& ca obiek tem za in te re -

so wa nia za rów no so cjo lo gów, jak i eko -
no mi stów. 

Za le t& okre %le" jed no wy ra zo wych – jak
mi le nial si – jest ich skró to wo%(, co w na -
szych cza sach mie wa de cy du j& ce zna cze -
nie, war to za tem za trzy ma( si$ nad pi sow -
ni&, któ ra – jak wi da( w In er ne cie  – obec nie
jesz cze ewo lu uje. Za cz&( wy pa da od rze -
czow ni ka, od któ re go na zwa gru py po cho -
dzi, czy li mil len nium, któ ry w ta kiej w#a -
%nie for mie (z po dwo jo ny mi li te ra mi l i n)
prze j$ li %my z #a ci ny, aby z cza sem pi sow -
ni$ upro %ci(, po prze sta j&c na li te rach po -
je dyn czych. Zja wi sko to od wie ków wi da(
w wie lu for mach ob cych ada pto wa nych
do pol sz czy zny, jak cho( by #a ci" skich
gram ma ty ka, sum ma, klas sa czy ko mis sya,
an giel skich tu nel czy ban ner. S#ow ni ki j$ -
zy ka pol skie go i or to gra ficz ne no tu j& ju'
tak 'e dru g& for m$ rze czow ni ka ozna cza -
j& ce go ‘okres ty si& ca lat’, ‘ty si&c le cie’
oraz ‘ty si$cz n& rocz ni c$ ist nie nia cze go%’:
mi le nium, b$ d& c& kon se kwent nym spo lsz -
cze niem wer sji ob cej. Z te go te' po wo du
nie daw no za po 'y czo ne z an giel skie go na -

zwy po ko le nia cy fro we go przyj mu j& obie
wer sje pi sow ni i obie na le 'a #o by na tym
przej %cio wym eta pie za ak cep to wa(. A 'e
for my te ma j& na ko" cu -s ozna cza j& ce
w an gielsz czy! nie licz b$ mno g&? Có',
nie jest to u nas 'ad na no wo%(, 'e za po 'y -
cza my wy ra zy w gra ma tycz nej for mie
plu ral nej. Ja cek Fi siak w ar ty ku le pt. Zja -

wi sko de plu ra li za cji nie któ rych rze czow ni -

ków za po !y czo nych przez j" zyk pol ski

(„J$ zyk Pol ski” 1961, z. 2) wska zy wa#, 'e
przej mu je my wie le rze czow ni ków w for -
mie licz by mno giej, lecz for ma ta s#u 'y
u nas do na zwa nia po je dyn czych przed mio -
tów, osób, zja wisk; na st$p nie na grun cie pol -
skim od tej an giel skiej licz by mno giej
two rzy si$ for my plu ral ne pol skie: drops,

bam bus, dan dys, fo tos, klips, skunks, pam -

pers, ko man dos, Eski mos, Hin dus, Jan kes,

Zu lus, To rys i in ne. Za sta na wiam si$, czy
ist nie je pro blem licz by w przy pad ku mi le -

nial sów – wszak i tak zwy kle to okre %le nie
od no si si$ do gru py osób, a je %li kto% roz -
pa tru je pro ble my po je dyn cze go przed sta -
wi cie la in te re su j& cej nas gru py, to ma my
do czy nie nia z sy tu acj& opi sa n& w po wy' -
szym ar ty ku le: mó wi my je den Hin dus, je -

den Eski mos, je den ko ma dos, cho( to an -
giel ska licz ba mno ga, a po je dyn cza brzmi
Hin du, Eski mo, commando.

KA TA RZY NA WY RWAS
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ol skie wy da !o go ple mi",
wstrzy ma! s!o# ce, ru szy! zie -
mi"” – któ$ z nas, zw!asz cza

star szych, nie zna te go frag men tu wier -
sza „Ko per nik” Ja na Ne po mu ce na Ka -
mi# skie go z ro ku 1828?! W trzy la ta pó% -
niej – do po wiedz my – Ka zi mierz
Bro dzi# ski na pi sa!, $e „na ród pol ski jest
Ko per ni kiem w &wie cie mo ral nym”
(mo$ na p"k n'( ze &mie chu!).

Gdy w tym sa mym XIX stu le ciu
w kr" gach pru skich za cz" to anek to wa(
ge nial ne go astro no ma na stro n" nie -
miec k', wy wo dzo no je go na zwi sko
od west fal skiej miej sco wo &ci Co epern,
ze sta wia j'c je ze sta ro pru ski mi na zwa -
mi oso bo wy mi ty pu Abe stik, Gen se rik.

Za cz' !em dzi siej szy od ci nek od tych
in for ma cji, bo prze czy ta !em nie daw no
w „Po li ty ce” bar dzo cie ka wy wy wiad
z prof. Krzysz to fem Mi kul skim z UMK
w To ru niu, ba da czem $y cia i dzie !a
Mi ko !a ja Ko per ni ka (1473-1543), któ -
ry – si ne ira et stu dio – przed sta wia naj -
praw do po dob niej sze kon cep cje zwi' za -
ne z je go ro do wo dem. I tak s' dzi, $e
ro dzi na astro no ma ze stro ny mat ki, czy li
Wat zen ro do wie, nie mu si si" wy wo dzi(
ze &l' skich ziem, jak do t'd przy pusz cza -
no. Lu dzie no sz' cy to na zwi sko – mó -
wi to ru# ski uczo ny – za miesz ki wa li
tak $e te re ny dzi siej szej He sji i Nad re nii -
-Pa la ty na tu w Niem czech, wi"c i przod -
ko wie to ru# skich Wat zen ro dów mo gli
z tych stron po cho dzi(, zw!asz cza $e
w tam tych cza sach lud no&( nie miec ka
cz" sto si" osie dla !a w mia stach nad Wi -
s!'. Z ca !' pew no &ci' te$ wie my – kon -

w sta ro polsz czy% nie to by! kopr, ko per,
kupr – z !ac. cu prum (niem. Kup fer).
A za tem Ko per ni ki to ty po wa na zwa wy -
wo dz' ca si" od okre &le nia lu dzi – ko per -
ni ków, czy li wy ta pia czy lub ob ra bia czy
mie dzi.

Jest te go ty pu nazw – tzw. s!u $eb -
nych – na )l' sku co nie mia ra. Struk tu -
ral nie i zna cze nio wo naj bli$ sze Ko per -
ni kom s' le $' ce na po gra ni czu
Pta ko wic, Wie szo wy i Sto la rzo wic
Gór ni ki, od ro ku 1975 ad mi ni stra cyj -
nie na le $' ce do By to mia – tak jak
do mo ich Tar now skich Gór na le $' Bo -
brow ni ki (za pis z r. 1464: Bo brow ny -
ky), pier wot ne okre &le nie stró $ów pil -
nu j' cych $e re mi, bo bro wych go nów;
do ich obo wi'z ków s!u $eb nych na le $a -
!o chwy ta nie i ho do wa nie bo brów,
któ rych skó ry sta no wi !y bar dzo ce nio -
ny to war, przed miot han dlu (jak pi sze
Sta ni s!aw Ro spond w swym „S!ow ni -
ku ety mo lo gicz nym miast i gmin PRL”
z r. 1984 na dwo rach ksi' $" cych by li
urz"d ni cy po wo !a ni do nad zo ru bo -
brow ni i zwa no ich bo brow ni czy mi
(!ac. cu sto des ca sto rum); wspo mi na j'
ju$ o nich do ku men ty XIII -wiecz ne).
Jed n' z pod sta wo wych po win no &ci
dla gro du – w tym wy pad ku dla pra sta -
re go By to mia – by !a te$ s!u $eb no&( pie -
kar ska i do niej na wi' zu j', nie trud no
si" do my &li(, Pie ka ry (!l" skie).

A sko ro je stem w ro dzin nych stro nach,
wy znam, $e naj wi"k sz' s!a bo&( hi sto -
rycz no j" zy ko w' mam do bli sko Tar now -
skich Gór po !o $o nych Mie dar – ety mo -
lo gicz nie „pro du cen tów mio du”, bo
w na zwie tej oca la !o pier wot ne „e”
pod sta wy s!o wo twór czej mied. Prze -
kszta! ci !a si" ona w pó% niej szy miod,
miód na mo cy pra wa tzw. prze g!o su pol -
skie go, zgod nie z któ rym „e” po spó! g!o -
skach mi"k kich, a przed t, d, s, z, n, r, !
zmie nia !o si" w „o” lub „a” (tak sa mo
pier wot ne brzmie nia #e na, cies, sie stra,
le to, gwiez da, les prze kszta! ci !y si"
w po sta cie #o na, cios, sio stra, la to,
gwiaz da, las). Ta kie sa mo jak w Mie da -
rach pry mar ne „e” ma my te$ w pod ra -
ci bor skiej Mie do ni, a tak $e w wy ra zie
po spo li tym nied$ wied$ – wcze &niej -
szym mie d$ wie dziu, osta tecz nie wio d' -
cym do ety mo lo gicz ne go je dz" ce go
mied (miód).

A ile$ nazw s!u $eb nych wo kó! Wro -
c!a wia! Ju$ pierw szy mój ad res w tym
mie &cie – ten sprzed po nad pó! wie cza,
czy li uli ca Szczyt nic ka – na wi' zy wa!
do na zwy Szczyt ni ki, ety mo lo gicz nie
ozna cza j' cej „pro du cen tów szczy tów,
czy li tarcz”. %er ni ki do daw ne %erd ni ki
zwi' za ne z pro duk cj' $er dzi. Ma my
te$ pod wro c!aw skie Psa ry. To daw ni
psa rze „pil nu j' cy psów !ow czych”. S'
i Obor ni ki (obor nik zaj mo wa! si" obo -
r' ksi' $" c'), Z&ot ni ki (wy do by wa cze
z!o ta, wy twór cy przed mio tów ze z!o ta),
Ko wa le, a i Pra cze – ozna cza j' ce pier -
wot nie lu dzi zo bo wi' za nych do pra nia
bie li zny dwo ru ksi' $" ce go.

!

ty nu uje wy wód prof. Mi kul ski, $e pierw -
sze wzmian ki o przod kach mat ki Mi ko -
!a ja Ko per ni ka w To ru niu da to wa ne s'
na rok 1369.

Przod ko wie oj ca na to miast by li al bo
gór ni ka mi mie dzio wy mi, al bo zaj mo wa li
si" ob rób k' te go me ta lu. Z ca !' za& pew -
no &ci' ro dzi na Ko per ni ków z oj cem
astro no ma na cze le trud ni !a si" han dlem
mie dzi'. I tu do cho dzi my do naj praw do -
po dob niej szej ro do wo do wej kon klu zji,
któ r' mój wro c!aw ski pro fe sor – Sta ni -
s!aw Ro spond (1906-1982) – lan so wa!
ju$ w ro ku 1973 w ksi'$ ce „Mi ko !aj Ko -
per nik. Stu dium j" zy ko we o ro do wo dzie
i na ro do wo &ci”, wy da nej w Opo lu z oka -
zji 500-le cia uro dzin astro no ma (1473-
1973), $e mia no wi cie po przod kach
z li nii oj ca by! on )l' za kiem, bo po cho -
dzi li oni ze &l' skiej miej sco wo &ci Ko per -
ni ki pod Ny s', z któ rej wy w" dro wa li
do Kra ko wa, w ro ku za& 1396 Mi ko !aj
Ko per nik, pra dziad astro no ma, przy j'!
oby wa tel stwo nad wi &la# skie go gro du.
Je go wnuk, a oj ciec astro no ma, te$ Mi -
ko !aj, bo ga ty kra kow ski ku piec, prze niós!
si" do To ru nia i tam si" o$e ni! z Bar ba -
r' Wat zen ro de, a z te go zwi'z ku na ro -
dzi! si" ko lej ny Mi ko !aj – ten naj ge nial -
niej szy, któ re go zna ca !y &wiat.

W po bli $u przy wo !a nej miej sco wo &ci
Ko per ni ki, po stro nie cze skiej, jest te$
wzgó rze Ko per nik, w któ rym geo lo go -
wie stwier dza j' wy st" po wa nie mie -
dzi – z re gu !y to wa rzy sz' cej z!o tu, a le -
$' ce w po bli $u mia stecz ko Zla te Ho ry
by !o w!a &nie w &re dnio wie czu li cz' cym
si" o&rod kiem je go wy do by cia. Mied$

W linii ojca – !l"zak!

!L"SKA#
OJCZYZNA

POLSZCZYZNA

JAN MIODEK
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Po
za cie k!ej bi twie wy bor czej wy pa da -

!o by przy wi ta" Sza now nych Czy -

tel ni ków „w ca! kiem no wej rze czy wi sto -

#ci”... Te raz jed ni z na dzie j$, in ni z oba w$
pa trz$ w przy sz!o#". A ja prze kor nie chcia! -
bym za pro si" dzi# na ma !$ wy ciecz k%
w prze sz!o#".

Ob cho dzi my w tym ro ku 25-le cie od ro -

dzo ne go pol skie go sa mo rz$ du te ry to rial ne -

go. Z tej w!a #nie oka zji po wsta! ten cykl ar -

ty ku !ów. Na tu ral n$ ko le j$ rze czy, ostat ni,

gru dnio wy nu mer po wi nien by" ja kim#
pod su mo wa niem, ale to b% dzie okres #wi$ -
tecz ny, któ ry ma swo je pra wa, a ja bym

chcia! dzi siaj… po na rze ka" tro ch% na na sz$
ludz k$ na tu r%. Jak !a two za po mi na my, al -

bo po pro stu nie chce nam si% pa mi% ta"…
Po s!u &% si% przy k!a dem god nym !a mów,

na któ rych go #ci my. Prze cie& tak nie daw -

no ode szli, a kto dzi siaj ku pu je, sprze da je

i czy ta ksi$& ki tak po pu lar nych i ce nio nych

jesz cze nie daw no pi sa rzy, jak An drze jew -

ski czy Bran dys? Kto ku pu je p!y ty i s!u cha

Jac ka Kacz mar skie go? Prze sta li by" twór -

ca mi „wspó! cze sny mi”? S$ ju& „ni szo wi”?

Ale zejd' my z tej gór nej pó! ki na na sze,

lo kal ne po dwór ka. Mniej wi% cej rok te mu

kto# w (l$ skim Zwi$z ku Gmin i Po wia tów

rzu ci! ha s!o stwo rze nia in ter ne to wej ba zy da -

nych – bio gra mów tych, któ rzy two rzy li #l$ -
ski sa mo rz$d przez ostat nie 25 lat. Bu do wa li

z ni cze go, cz% sto nie ma j$c &ad ne go do -

#wiad cze nia, ba zu j$c bar dziej na en tu zja -

zmie ni& ja kiej# wie dzy (bo i sk$d). Bu do -

wa li i… zbu do wa li je den z naj spraw niej

dzia !a j$ cych sek to rów Pa) stwa. Po dej mu -

j$c si% two rze nia tej ba zy, spo dzie wa !em si%
be ne dyk ty) skiej pra cy. Wy obra &a !em so bie,

&e z rad i urz% dów za czn$ sp!y wa" set ki i ty -

si$ ce da nych. A po tem trze ba be dzie to

wszyst ko „wstu ka"” cier pli wie, naj cz% -
#ciej r%cz nie, prze re da go wa". Wy obra &a !em

te& so bie, &e oprócz su chych da nych bio gra -

ficz nych, ode zw$ si% sa mi za in te re so wa ni,

ich daw ni wspó! pra cow ni cy, al bo zwy -

czaj ni lu dzie ma j$ cy ich w pa mi% ci. Li czy -

!em na od zew lo kal nych hi sto ry ków, któ rzy

by wa j$ ko pal ni$ wie dzy… Mia !em na -

dzie j%, &e owa ba za po ka &e tak &e „ludz kie

ob li cze” tych lu dzi.

„Mia !em na dzie j%”, „wy obra &a !em so -

bie”... Czy to ozna cza, &e si% nie uda !o? Uda -

!o si%, Dro dzy Pa) stwo, tak w po !o wie. Ro -

ze s!a li #my do wszyst kich gmin i po wia tów

ser decz ne pro# by o wy pe! nie nie for mu la rza,

w któ ry na le &a !o wpi sa" pod sta wo we da ne:

imio na, na zwi ska, okres pe! nie nia funk cji,

na zw% ko mi te tu wy bor cze go. Sza nu j$c de -

mo kra cj%, pa mi% ta li #my o za sa dzie trój po -

dzia !u w!a dzy. Na sze pi sma w cz% #ci do ty -

cz$ cej prze wod ni cz$ cych rad po sz!y
do obec nych prze wod ni cz$ cych, w cz% #ci

do ty cz$ cej wój tów, bur mi strzów i pre zy den -

tów – do obec nej w!a dzy wy ko naw czej.

Mniej wi% cej po !o wa nie od po wie dzia !a
do dzi siaj. Uzu pe! ni !em na zwi ska w!a sny -

mi si !a mi ko rzy sta j$c z wszel kich do st%p -

nych 'ró de!. Dzi siaj nie ma ju& gmi ny czy

po wia tu, któ ry by nie ist nia! w na szej ba zie.

Ale je #li w trak cie jej prze gl$ da nia tra fi cie

na gmi ny i po wia ty, w któ rych nie ma nic

po za ty mi naj bar dziej su chy mi in for ma cja -

mi – mo &e cie by" pra wie pew ni, &e z „tam -

tej stro ny” nie by !o od ze wu.

To ta ka tro ch% gorz ka re flek sja, jak !a two

cza sem lek ce wa &y my hi sto ri% i na sze, b$d'
co b$d', ko rze nie. To nie istot ne, czy na si po -

przed ni cy by li z ta kiej, czy owa kiej stro ny

sce ny po li tycz nej. Ale prze cie& BY LI. Zbu -

do wa li pod wa li ny te go, co dzi siaj spra wia,

&e Pol ska roz wi ja si% przede wszyst kim we

wspól no tach sa mo rz$ do wych. Pod sta wy

te go, &e we wszel kich son da &ach tzw. za ufa -

nia do in sty tu cji pa) stwo wych – sa mo rz$d
pla su je si% na po zy cji, o któ rej in ne mo g$
tyl ko po ma rzy".

Co raz bar dziej za cie ra si% w pa mi% ci ten

pierw szy okres pio nier ski. O ile w pew nym

uprosz cze niu mo& na po wie dzie", &e in sty tu -

cje pa) stwo we (po za Kan ce la ri$ Pre zy den -

ta RP) ju& ist nia !y i trze ba je by !o g!% bo ko

prze mo de lo wa", to sa mo rz$d trze ba by !o w!a -

#ci wie two rzy" od no wa, z ni cze go. To by -

!a dla wie lu uda na, wiel ka &y cio wa przy go -

da two rze nia cze go# no we go. Tak &e
w ludz kiej men tal no #ci, bo trze ba by !o na -

uczy" si% te go, &e w swo jej gmi nie, w swo -

im mie #cie b% dzie my rz$ dzi" si% i go spo da -

ro wa" sa mi. Do !ó& my do te go cho" by

ko lej n$ no wo#" – fun du sze unij ne, tzw.

Przed ak ce syj ne, na d!u go przed for mal nym

wej #ciem Pol ski do Unii Eu ro pej skiej.

W 2002 r. ko lej na re wo lu cja – bez po #red nie

wy bo ry wój tów, bur mi strzów i pre zy den tów.

To tyl ko te spek ta ku lar ne, wy wo !u j$ ce emo -

cje. Ale na st% po wa !y te& zmia ny ustro jo we

wr%cz: re for ma ad mi ni stra cyj na po wo !u j$ ca

ko lej ny szcze bel sa mo rz$ du – po wia ty czy

po wo !u j$ ca no we wo je wódz twa. Ko lej ne za -

da nia i wiel ka pra ca wy ko na na. Trze ba oca -

li" od za po mnie nia za rów no fak ty, jak i sa -

m$ at mos fe r% tam tych lat.

Na zwi ska i czas pe! nie nia funk cji w ba -

zie sa mo rz$ dow ców #l$ skich ma my pra wie

skom ple to wa ne. Ale we mnie wci$& od zy -

wa si% &y! ka dzien ni kar ska czy li ma rze nie,

&e by oca li" od za po mnie nia tych lu dzi ja -

ko… lu dzi. Dla te go zwra cam si% z po now -

nym ape lem o kon takt. Zna li #cie ich? Po -

dziel cie si% cho" by aneg dot ka mi. Kto#
po wie, &e to nie po wa& ne? Jak ta blo id ja -

ki#??? Z aneg do tek i wspo mnie), tak &e pry -

wat nych w po !$ cze niu z ofi cjal ny mi da ny -

mi, wy !a nia si% do pie ro ob raz za rów no

cz!o wie ka, jak i cza sów, w któ rych przy sz!o
mu &y" i dzia !a".

Gdy la ta te mu za czy na !em swo j$ dzien -

ni kar sk$ przy go d%, w cza sach pol skie go

prze !o mu lat dzie wi%" dzie si$ tych, by -

!em – jak wie lu z nas – za fa scy no wa ny tym,

co dzia !o si% na sa mej gó rze, na szczy tach

pol skiej po li ty ki. Przez kil ka lat spo ty ka !em

si% i pro wa dzi !em wie lo go dzin ne nie raz roz -

mo wy z naj wi%k szy mi le gen da mi ów cze snej

po li ty ki – z ka& dej stro ny ów cze snych ba -

ry kad. Wie lu z nich ju& ode sz!o na tam t$
stro n%, cz%#" – na po li tycz n$ eme ry tu r%. Po -

tem do tej „war szaw skiej” po li ty ki tro ch% si%
roz cza ro wa !em (jak chy ba wie lu z nas) i wte -

dy za in te re so wa !em si% Pol sk$ lo kal n$.
Tu taj spo tka !em mnó stwo nie zwy kle cie ka -

wych lu dzi, sa mo rz$ dow ców. Tro ch% &a !u -

j%, &e nie po zna !em oso bi #cie wi%k szo #ci

tych, któ rzy za czy na li w ro ku 1990 lub za -

raz po tem. Nie wszyst ko uda !o si% po tem

nad ro bi".
Po nie wa& od kil ku mie si% cy na tych !a -

mach pi sz% o osi$ gni% ciach i pro ble mach sa -

mo rz$ du, ma j$c na dzie j%, &e i po li ty cy

cza sem to czy ta j$, mo &e tym ra zem, z przy -

mru &e niem oka, zro bi% od wrot nie? Przy po -

mn% aneg dot ki z &y cia wzi% te, bo z mo ich

w!a snych ob ser wa cji i spo tka) o tych, któ -

rzy by li na sa mej gó rze? Czy po wie cie, &e
to ta blo id, czy zgo dzi cie si% ze mn$, &e cza -

sem wy gl$ da z nich bar dzo ludz ka twarz?

Cz% stu je cie swo ich go #ci ka w$? To nor -

ma. Nie spo tka !em jesz cze se kre ta ria tu

&ad ne go wój ta, cho" by naj mniej szej gmi ny,

gdzie go #cia nie cz% stu je si% do br$ ka w$.
A jesz cze tak nie daw no…

Ka wa (pra wie) pre zy denc ka

Rok
1995, kam pa nia przed wy bo ra mi

pre zy denc ki mi.

Umó wio ny, o 8.00 ra no sta wiam si%
w bu dyn ku przy ul. Roz brat w War sza wie,

w ów cze snej oka za !ej sie dzi bie SLD. Prze -

wod ni cz$ cy par tii, przy sz!y pre zy dent Alek -

san der Kwa #niew ski jest jesz cze w dro dze.

Cze kam w se kre ta ria cie je go ga bi ne tu. Pa -

da ru ty no we py ta nie:

– Cze go si% Pan na pi je? Ka wa, her ba ta?

– Ka w% po pro sz%.
Po kil ku mi nu tach na biur ku po ja wia

si%… szklan ka ze spodecz kiem. W szklan -

ce kla sycz na tzw. „pluj ka” z cen ty me tro wym

ko &u chem mie lo nej ka wy, któ ra nie bar dzo

chce opa#" na dno mi mo ener gicz ne go

mie sza nia.

Se kre ta riat przy wód cy jed nej z naj po t%& -
niej szych wów czas par tii po li tycz nych, kil -

ka ty go dni przed ob j% ciem przez nie go

naj wy& sze go urz% du w Pa) stwie, nie dys -

po nu je czym# ta kim, jak eks pres do ka wy…

KRZYSZTOF KOSI#SKI
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Do dzi! si" za sta na wiam, czy je go #o na

o tym wie dzia $a. Kil ka lat pó% niej wszak w TV

na ucza $a, jak ele ganc ko spo #y wa si" bezy…

Ka wa z or !em w ko ro nie

Rok wcze !niej. Pa $ac Pre zy denc ki,

War sza wa. Spo tka nie z pre zy den -

tem Le chem Wa $" s&. Pro wa dz& mnie do nie -

du #ej (jak na pa $ac) sa li. Na !rod ku stoi ma -

le' ki (jak na pa $ac), okr& g$y sto lik, przy nim

fo te le. Mi $a star sza pa ni wno si ta c" z ka w&,
her ba t& i cia stecz ka mi. Ca $a za sta wa z pi"k -

nej, bia $ej por ce la ny, zdo bio na go d$em

Rze czy po spo li tej. Pa ni chwi l" si" wa ha, oce -

nia j&c roz mia ry sto li ka i nie sio nej ta cy.

W ko' cu kie ru je si" do okna i sta wia ta c"
na wiel kim, mar mu ro wym pa ra pe cie. – Pro -

sz" si" cz" sto wa(. – u!mie cha si". W tym

sa mym mo men cie s$y szy my: – Pro sz" Pa' -
stwa! Pre zy dent Rze czy po spo li tej! Lech Wa -

$" sa wcho dzi, wi ta si" z ka# dym, za pra sza

do sto li ka. Za czy na si" roz mo wa…

Pa $ac to pa $ac. Od sto li ka do okna – cir -

ca 10 me trów. A pre zy dent wci&# mó wi, od -

po wia da na py ta nia… Wy zna czo ne na go -

dzi n" spo tka nie i tak prze d$u #a si",
wy pe$ nio ne g" sto py ta nia mi i od po wie dzia -

mi. My !li cie, #e znaj dzie si" w ta kiej chwi li

kto! od wa# ny, kto nie zwra ca j&c uwa gi na to,

#e mó wi do nie go Pre zy dent, wsta nie

od sto li ka i pój dzie pod okno po ka w" i cia -

stecz ko? Mi ja go dzi na, pó$ to rej, czas do bie -

ga ko' ca. Ob s$u ga da je dys kret ne zna ki Pre -

zy den to wi. Ten wsta je, dzi" ku je, po da je r" k"
i wy cho dzi. W przed sion ku cze ka j& ju# ja -

cy! na st"p ni go !cie. Wy cho dz". Ni gdy nie

do wie dzia $em si", jak sma ku je pre zy denc -

ka ka wa w fi li #an ce z or $em w ko ro nie…

Jak dziec ko we mgle

M o ja pierw sza wi zy ta w do mu prof. Le -

cha Fa lan dy sza. Pod je# d#am pod sta -

r&, przed wo jen n& wil l" na war szaw skim Mo -

ko to wie. Nie daw no ku pio na, de li kat nie

mó wi&c – w tzw. !red nim sta nie. Na ele wa -

cji jesz cze !la dy od kul z Po wsta nia War -

szaw skie go. Na wy so ki par ter wcho dzi si"
po po sta wio nych na zie mi, chwie j& cych si"
me ta lo wych schod kach, jak do pa ka me ry.

W !rod ku wy re mon to wa ne tyl ko kil ka po -

miesz cze'.
Pro fe sor prze pra sza, #e #o na jest nie obec -

na, mu sia $a wy je cha(. Pro po nu je ka w".
Przyj mu j" pro po zy cj" i… pro fe sor zni ka

na d$u# sz& chwi l", po ja wia si", znów zni -

ka… Przy ko lej nym po ja wie niu si" prze pra -

sza, #e tro ch" to trwa.

– Eks pres do ka wy ma my na pi" trze,

a kuch nia jest na do le… Gdzie ta ka wa i fi -

li #an ki…

Zno wu d$u# sza nie obec no!(. Wresz cie

Pro fe sor po ja wia si" z dwo ma kub ka mi. Ja -

ko #y wo, pa mi" ta j& one la ta PRL -u, gdy

w cza sach stu denc kich pod kra da $o si" kub -

ki z ba ru mlecz ne go lub sto $ów ki do po ko -

ju w aka de mi ku. In nych Pro fe sor nie zna -

laz$. Jesz cze tyl ko trze ba od na le%( ka w",
a #o ny nie ma…

W ko' cu Pro fe sor znów scho dzi na dó$.
Z pu sty mi r" ka mi.

– Wie Pan, prze pra szam, ale #o ny nie ma.

A mo #e… pi wa si! Pan na pi je?
PS.

Ja ki! mie si&c pó% niej po now nie od wie dzi -

$em prof. Fa lan dy sza. Mia $em pe cha, je go

#o na Ba sia znów wy je cha $a. Ale na sto le

w sa lo ni ku cze ka $o ma $e przy j" cie. Cia sto,

ele ganc ka za sta wa, sztu( ce, ser wet ki. I cze -
ka "a te# go r$ ca ka wa… w ter mo sie.

A te raz z in nej becz ki. Za pra sza j& Was

do udzia $u w ra dio wej dys ku sji? Ner wy,

praw da?

Do cze go s!u "y spi nacz?

P o sta( pol skiej po li ty ki nie co ju# za po -

mnia na, a nie gdy! bar dzo barw na. En -

fant ter ri ble po li ty ki, twór ca i szef

KPN – Le szek Mo czul ski. Lu bi$ me dia,

kom for to wo dla nas – dzien ni ka rzy – za wsze

przy je# d#a$ ch"t nie do ra dio we go stu dia.

Sia da my w stu diu obok sie bie, za pa la si"
czer wo na lamp ka, za czy na si" pro gram

na #y wo. Mo czul ski roz ma wia j&c ba wi si"
trzy ma nym w r" ce d$u go pi sem. Tu# pod mi -

kro fo nem na ci ska przy cisk. Pstryk, pstryk…

Nie zno !ne pstry ka nie s$y sz" ja, bo mam

na g$o wie s$u chaw ki. S$y sz& te# oczy wi !cie

s$u cha cze… Ale nie s$y szy te go go!(.
W ko' cu nie prze ry wa j&c roz mo wy wy $u -

sku j" d$u go pis z r" ki po s$a. Pa trzy zdzi wio -

ny, po ka zu j" mu na mi gi, w czym rzecz. Ki -

wa ze zro zu mie niem g$o w&.
G$o wa g$o w&, ale r" ce wy ra% nie po trze -

bu j& za j" cia. Przy re dak cyj nym sto le by $y
wte dy ta kie ma $e wie sza ki na s$u chaw ki po -

$& czo ne z wy $&cz ni kiem. Po wie sze nie s$u -

cha wek po wo do wa $o, #e pod ich ci" #a rem

ugi na$ si" wie szak i dzia $a$ wy $&cz nik, #e -

by zdj" te s$u chaw ki nie sprz" ga $y si" z mi -

kro fo nem. Fan ta stycz na za baw ka! R" ka

w" dru je na ów wy $&cz nik. Pyk, pyk…

W mo ich uszach mam raz ci sz", raz g$os po -

s$a. Nie do wy trzy ma nia. Go!( do sta je de -

li kat nie po $a pach. Znów na mi gi po ka zu -

j" mu, #e nie wol no. Ki wa ze zro zu mie niem

g$o w&. Ale r" ka wci&# szu ka…

I znaj du je. Pod tym wy $&cz ni kiem jest

jesz cze po kr" t$o – po ten cjo metr do re gu la -

cji g$o !no !ci s$u cha wek. Bom ba! Jest czym

po kr" ci(. Do opo ru w jed n& i dru g& stro n".
A ja mam w uszach na prze mian ci sz" i eks -

plo zj" roz kr" co nych „na full” s$u cha wek…

Wresz cie ko niec, wy cho dz" zm" czo ny,

z bo l& c& g$o w&. Kto! z eki py to wa rzy sz& -
cej po s$o wi ki wa g$o w& ze wspó$ czu ciem:

– Za po mnie li !my pa nu po wie dzie(. Spi -

nacz, pa nie re dak to rze. My ju# to ma my

opra co wa ne. Przed ka# dym wy st& pie niem

pu blicz nym trze ba da( Sze fo wi kil ka spi na -

czy. Wy gi na je, $a mie, to spo koj nie wy star -

cza na dwie go dzi ny. Koszt nie wiel ki,
a ze ro ha "a su…

Uwzgl"d nij cie ten wy da tek w kosz tach

ma te ria $ów biu ro wych. Na praw d" po ma ga.

Na to miast ra czej nic nie po mo #e w sy tu acji,

w ja kiej zna laz$ si" in ny mój roz mów ca

w ra dio wym stu diu…

Po nu ry Ja cek

Do ra dio we go stu dia wcho dzi Ja cek

Ku ro'. Pa mi" ta cie go chy ba wszy -

scy ja ko ki pi& ce go ener gi& ga du $"? A tu fa -

cet sia da, po nu ry, co! od po wia da pó$ g"b -

kiem, krót kie zda nia... Przy pierw szej

mu zycz nej prze rwie nie wy trzy ma $em:

– Pa nie Jac ku, co si" sta $o? Umar$ kto!?
– Nie. Tyl ko jak wcho dzi $em do ra dia,

chcia $em w bie gu prze gry%( ham bur ge -

ra. I sztucz na szcz" ka p" k$a. Na dwie 

cz" !ci!

Te go ni ko mu nie #y cz". Nie ma do bre go

wyj !cia z ta kiej sy tu acji…

Wi"c na ko niec ju# z ca$ kiem skraj nie in -

nej pa ra fii. Wy bo ry sa mo rz& do we do pie ro

za trzy la ta, ale za wsze war to uczy( si"
od tych, któ rym si" uda $o…

Zmar no wa na szan sa

Ten sam wy jazd do War sza wy na wy -

wiad z Alek san drem Kwa !niew -

skim, o któ rym ju# pi sa $em po wy #ej „w te -

ma cie” ka wy. Ale dzie' wcze !niej. Bo tak

mnie umó wi$ sztab wy bor czy. Za bra $em ze

so b& #o n". Chcia $a na w$a sne oczy zo ba czy(
„wiel kich” ów cze snej po li ty ki…

Przy je# d#a my o godz. 16.00 na Roz brat,

ale kan dy dat Kwa !niew ski jesz cze jest

gdzie! w dro dze, na ja kim! ko lej nym spo -

tka niu, gdzie! w Pol sce. Po wrót si" opó% -
nia, mi ja j& go dzi ny. Co raz bar dziej w!cie -

kli sie dzi my w tam tej szej re stau ra cji (wszak

bu dy nek przy ul. Roz brat jest ho te lem). Zbli -

#a si" 20. oo, przed na mi ry su je si" per spek -

ty wa noc ne go po wro tu sa mo cho dem (wszak

nie wia do mo, kie dy kan dy dat wró ci), a – co

gor sza – za okna mi g"st nie je mg$a… Na gle

za ple ca mi s$y sz": – Do bry wie czór Pa' -
stwu. – Od wra cam si" i wi dz" nad so b&
sk$ad, jak z ów cze snych Wia do mo !ci TV:

Da nu ta Wa niek, Zbi gniew Sie mi&t kow ski,

Krzysz tof Ja nik. Nie z$a re pre zen ta cja przy -

sz$a z prze pro si na mi i… pro po zy cj&:
– Pro sz" Pa' stwa, z po wo du mg$y po wrót

si" opó% ni$. Pan Prze wod ni cz& cy jest bar dzo

zm" czo ny, a i dla Pa' stwa po wrót w ta k& po -

go d" b" dzie strasz nym wy si$ kiem. Pan

Prze wod ni cz& cy pro po nu je noc leg w ho te -

lu na koszt Ko mi te tu Wy bor cze go i ju tro ra -

no wy wiad bez ogra ni cze' cza so wych.

Dla m"# czy zny nie spo dzie wa ny noc leg

jest tyl ko nie wiel kim pro ble mem, ale dla

nie przy go to wa nej ko bie ty? W ko' cu jed -

nak si" zga dza my. W pi"( mi nut ma my

do dys po zy cji biu ro z te le fo na mi i fak sem,

#e by !my mo gli za wia do mi( ko go trze ba, #e
zo sta je my dzie' d$u #ej. To jesz cze nie by -

$a epo ka po wszech nych ko mó rek. Po tem

sze fo wa od spraw or ga ni za cyj nych Ko mi -

te tu Wy bor cze go pro wa dzi nas ko ry ta rza -

mi ho te lo wy mi. Na gle dys kret nie od wo $u -

je na bok mo j& part ner k". Szep cz& co!
d$u# sz& chwi l"…

W ko' cu zo sta je my sa mi w po ko ju.

– Co ona od cie bie chcia $a? – mo ja cie -

ka wo!( nie wy trzy ma $a.

– Po wie dzia $a, #e ona ja ko ko bie ta ro zu -

mie mo j& na g$& sy tu acj" i… za py ta $a, czy

mam bie li zn" na zmia n". Bo jak nie, to ona

za raz co! za $a twi.

– I co jej po wie dzia $a!???

– Po wie dzia $am, #e bar dzo dzi" ku j", ale

ja ko! dam so bie ra d".
Przez la ta nie mo g$em #o nie da ro wa(, #e

zmar no wa $a ta k& szan s". Mo g$a by( chy ba

je dy n& w hi sto rii ko bie t&, któ ra do sta $a…

majt ki od ko mi te tu wy bor cze go Pre zy den -

ta Rze czy po spo li tej…

Oby !cie tyl ko ta kie pro ble my mie li w cza -

sie Wa szych kam pa nii wy bor czych!

!

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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Kli mat si! zmie nia. Po go da sza le je. Na wal ne desz cze, ka ta stro fal ne po wo dzie,

d"u go trwa "e su sze, hu ra ga no we wia try czy na wet tr# by po wietrz ne mu si my trwa$
le wpi sa% w na sze pol skie sce na riu sze. Od ata ku &y wio "ów nie ma uciecz ki.

Trze ba sta wi% im czo "o. Stra te gicz nie. 

Jed nym z czo "o wych ele men tów ta kiej stra te gii w du &ych mia stach, aglo me$
ra cjach jest bez pie cze' stwo do staw dla mi lio nów lu dzi, go spo dar ki – do brej wo $
dy. Co raz cz! (ciej w wa run kach eks tre mal nych. 

Je ste (my na )l# sku na to przy go to wa ni?

J
esz cze w la tach 70. i 80. ub. wie ku ze

wzgl! du na prze sta rza "y, wo do ch"on ny

prze mys", s"a b# in fra struk tu r!, wo d! trze-

ba by "o cza so wo re gla men to wa$. Dzi% wa-

run ki si! zmie ni "y, ale.... Z po wo du ocie-

pla j# ce go si! kli ma tu b! dzie jej mniej

z po wo du wi!k sze go pa ro wa nia i za k"ó ce&
w obie gu. 

Po ka za" to obec ny, 2015 rok, re kor do-

wy pod wzgl! dem wzro stu tem pe ra tu ry,

gdy po ziom wo dy w Wi %le, opad" do sta-

nu naj ni' sze go od po nad 200 lat! Nie któ-

re du 'e mia sta bo ry ka "y si! z nie do bo rem

wo dy, nie zb!d nej do co dzien ne go u'yt ku. 

Aglo me ra cja Gór no %l# ska, znacz nie le-

piej ni' in ne re gio ny, obro ni "a si! przed po-

su ch# w kra nach. Za wdzi! cza to g"ów ne-

mu do staw cy wo dy dla prze my s"o wej

aglo me ra cji – Wo je wódz kie mu Przed si!-
bior stwu Wo do ci# gów SA, któ ry za rz# dza

two rzo nym przez dzie si! cio le cia na prze-

my s"o wym (l# sku „ela stycz nym” sys te-

mem za opa trze nia re gio nu w wo d!. 

Dla pre ze sa GPW SA, )u ka sza Czo pi-

ka ten co raz spraw niej szy, tak 'e w wa run-

kach za gro 'e nia 'y wio "a mi sys tem, to

praw dzi wy %l# ski skarb wod ny. Two rzy go

po nad 1000-ki lo me tro wa ma gi stra la, opla-

ta j# ca naj wi!k sze mia sta w re gio nie, kil-

ka na %cie uj!$ wo dy i no wo cze snych za k"a-

dów jej uzdat nia nia, naj no wo cze %niej sze

la bo ra to rium ba daw cze oraz zbior ni ki re-

ten cyj ne na rze kach. Nie za st# pio ne i w cza-

sie po wo dzi i pod czas su szy. To Go cza"-
ko wi ce na Wi %le, Ko z"o wa Gó ra

na Bry ni cy oraz te zbu do wa ne na So le,

two rz# ce jej ka ska d!. I wy bu do wa ny

na po trze by hu ty „Ka to wi ce” zbior nik

Dzie$ ko wi ce, z któ re go GPW SA w Ka-

to wi cach rów nie' ko rzy sta. 

To ogrom ne go spo dar stwo wod ne

spraw dzi "o si! i pod czas po wo dzi w 2010

ro ku, gdy dzi! ki zbior ni kom w Go cza" ko-

wi cach i Ko z"o wej Gó rze uda "o si! zre du-

ko wa$ ogrom n# fa l! po wo dzio w# o 70 pro-

cent. Tak 'e w ubie g"ym ro ku, gdy zbior nik

go cza" ko wic ki sp"asz czy" fa l! po wo dzio-

w# o po "o w!. 
Ko lej nym te stem by "o za opa trze nie

aglo me ra cji ka to wic kiej w wo d!, pod czas

te go rocz nej, let niej i je sien nej su szy. Zwy -

kle Gór no %l# skie Przed si! bior stwo Wo do-

ci# gów czer pie wo d! w wi!k szo %ci z So -

"y, przy mu ja cej jej nad miar z be skidz kie go,

desz czo we go do rze cza. Wio sn# i la tem za-

wsze by "o jej w nad mia rze. Roz le wa "a si!
nie bez piecz n# fa l# po wo dzio w# nie tyl ko

po oko li cy. To dla te go przed la ty po sta no-

wio no So "! ujarz mi$, bu du j#c na niej ka -

ska do wo sys tem za po ro wych zbior ni ków.

To Po r#b ka, Tre sna i Cza niec z uj! ciem

wo dy pit nej oraz utwo rzo ny na gó rze *ar

zbior nik dla po trzeb ener ge tycz nych.

Ostat nia, let nia su sza t! rw# c# zwy kle

rze k! po zba wi "a wo dy. Z lo tu pta ka wi da$
to naj le piej. Z cza niec kie go uj! cia trze ba

by "o cza so wo zre zy gno wa$. W tej sy tu acji

ra tun kiem dla %l# skie go sys te mu za opa trze-

nia w wo d! znów oka za "y, jak pod czas po-

wo dzi, zbior ni ki re ten cyj ne. 

I tym ra zem %l# ski sys tem za opa trze nia

lud no %ci w wo d! pit n#, po cho dz#-
c# od g"ów ne go jej do staw cy – Gór no %l#-
skie go Przed si! bior stwa Wo do ci# gów,

nie za wiód". Nie za bra k"o jej w kra nach

na wet w cza sie zwi!k szo ne go na ni# za-

po trze bo wa nia.

Je dy nym pro ble mem, któ ry do tkn#" m.

in. miesz ka& ców By to mia, by "o jej za bru-

dze nie reszt ka mi osa dów, wy p"u ki wa-

nych ze sta rych, zbyt d"u go nie wy mie nia-

nych, rur wo do ci# go wych. 

Na wet przy prze d"u 'a j# cej si! su szy, nie

ma obaw, by bli sko 3,5 mi lio nom miesz-

ka& com ko rzy sta j# cym z sys te mu za opa t-

rze nia GPW SA mo g"o wo dy za brak-

n#$. I cho$ mniej jest jej w So le, na wet te

uszczu plo ne w re zer wu arze wo dy pit nej za-

!l"ski skarb wodny
JO LAN TA KARMA#SKA

W po t!" nym zbior ni ku go cza# ko wic kim, mi mo su szy, wo dy dla $l% ska wy star czy
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soby w Go cza! ko wi cach i w Ko z!o wej Gó-

rze wy star cz" na co naj mniej 300 dni.

Sys tem za opa trze nia w wo d# miesz ka$-
ców re gio nu przez GPW SA w Ka to wi-

cach, opar ty g!ów nie o jej po bór z wód po-

wierzch nio wych (wo dy pod ziem ne tyl ko

go w 20 proc. uzu pe! nia j") jest ela stycz-

nie ste ro wal ny. Umo% li wia prze kie ro wa-

nie wo dy z jed ne go kra$ ca wo je wódz twa

na dru gi. Tak %e w sy tu acji, gdy w ma !ych

po je dyn czych uj# ciach gmin nych, w okre-

sie su szy, wo dy za czy na bra ko wa& b"d'
zda rzy si# awa ria. 

Wo da po cho dz" ca z uj#& Wo je wódz kie-

go Przed si# bior stwa Wo do ci" gów SA jest

naj wy% szej ja ko (ci. Na wet wte dy, gdy

ob ni %a si# jej po ziom w rze kach i zbior-

ni kach. Czu wa nad ni" jed no z naj no wo-

cze (niej szych w kra ju no we, ka to wic kie la-

bo ra to riów ba da nia wo dy. 

Dys po nu j" ce po nad dwu dzie sto ma po-

miesz cze nia mi ba daw czy mi, wy po sa %o ne

w urz" dze nia na (wia to wym po zio mie, pro-

wa dzi do k!ad ne ba da nia wo dy na ka% dym

eta pie jej pro duk cji. M.in. w do sko na le wy-

po sa %o nych pra cow niach ba da$ fi zycz ni -

-che micz nych: chro ma to gra fii jo no wej,

cie czo wej, ga zo wej, tech nik kla sycz nych,

ab sorp cji ato mo wej oraz spek tro me trii

ICP. Tak %e w du %ej pra cow ni ana liz mi kro-

bio lo gicz nych i hy dro bio lo gicz nych oraz

ana liz sen so rycz nych, gdzie wy ko nu je si#
ozna cza nie za pa chu i sma ku wo dy.

Oprócz ba da nia wo dy prze zna czo nej

do pi cia, ba da na jest te% ja ko(& wód po-

wierzch nio wych, wo da cie p!a, ta ze stud-

ni g!# bi no wych, przy do mo wych, k" pie lisk

oraz (cie ki.

W tym la bo ra to rium spraw dza ne s" nie

tyl ko wszyst kie pa ra me try wo dy do pi cia,

wska za ne w roz po rz" dze niu mi ni stra zdro-

wia. No wy sprz#t po zwa la roz sze rzy&
ga m# ba da$, po nad stan dar dy. Doty czy to

me ta li, wie lo pier (cie nio wych w# glo wo do-

rów aro ma tycz nych, pe sty cy dów czy sub-

stan cji ro po po chod nych. Mo% na tu rów nie%
ozna cza& wszyst kie pier wiast ki z ta bli cy

Men de le je wa.

Zna ko mi cie wy po sa %o ne la bo ra to rium

GPW SA, jak w kry mi na li sty ce, mo %e te%
sto so wa& tech ni k# mi kro (la dów do wy kry-

wa nia ska %e$ na wet przy bar dzo ni skich

st# %e niach. To no wa epo ka w ba da niu ja-

ko (ci wo dy!

Dzi# ki fun du szom unij nym w Pol sce,

)l"sk z po wo dze niem nad ra bia za le g!o (ci

w go spo dar ce wod no -(cie ko wej. Po st#p
jest du %y, ale... 

Mi n# !o do k!ad nie 26 lat trans for ma cji

ustro jo wej. I... nie do cze ka li (my si# do t"d
w Pol sce, ubo giej w za so by wód s!od kich

pil nie po trzeb nej, kom plek so wej re for my

go spo dar ki wod nej. Na mia r# wy zwa$
przy sz!o (ci.

Zbyt d!u go kon sul to wa ny do ku ment

„Po li ty ka wod na pa$ stwa do ro ku 2030”

do dzi( nie do cze ka! si# fi na !u. Nie mo-

%e my mó wi& ani o po wszech nym do st#-
pie Po la ków do czy stej i zdro wej wo dy.

Ani wy star cza j" cym przy go to wa niu si#
do za po bie ga nia skut kom, wy wo !y wa nym

przez po wo dzie i su sze. Ani utrzy my wa-

niu do bre go sta nu wód z ich eko sys te ma-

mi (do t"d nie mie (ci my si#, w wi#k szo-

(ci przy pad ków, w nor mach unij nych). Z!a
struk tu ra za rz" dza nia wo da mi spra wia, %e
dys pro por cje re gio nal ne, tak %e w tej sfe-

rze, s" du %e. A prze cie% wo da, tak jak po-

wie trze, nie uzna je gra nic.

Na dal nie spe! nia my wy ma ga$ Ra mo-

wej Dy rek ty wy Wod nej, nie ma my ak cep-

to wal nych przez Ko mi sj# Eu ro pej sk" pla-

nów go spo da ro wa nia wo da mi... Z ty mi

uchy bie nia mi, wie lo let ni mi opó' nie nia mi,

z!ym za rz" dza niem w tej dzie dzi nie, nie-

chluj stwem praw nym i or ga ni za cyj nym,

spra wa pol skiej go spo dar ki wod nej tra fi-

!a do Try bu na !u Spra wie dli wo (ci Unii Eu-

ro pej skiej. Gro zi nam nie tyl ko ka ra.

Znacz nie do tkliw sze mo %e oka za& si#
wstrzy ma nie unij ne go do fi nan so wa nia

dla na szych kosz tow nych in we sty cji,

zwi" za nych z in fra struk tu r" wod n". Jest to

sku tek ba ga te li zo wa nia przez rz"d i par-

la ment pol skiej po li ty ki ochro ny (ro do wi -

ska, po trze by stwo rze nia stra te gicz nych dla

kra ju, a nie tyl ko re gio nal nych czy lo kal-

nych roz wi" za$ dla go spo dar ki wod nej!

Trze ba to so bie u(wia do mi&. I od po wie-

dzie& na wie le py ta$. Jak naj le piej dba&
o wo d# w wo je wódz twie (l" skim przy bra-

ku kra jo wej stra te gii: lo kal nie czy re gio-

nal nie? Jak wo d# oszcz# dza&? Jak spra wi&,
by by !a ta$ sza i dla lu dzi i dla prze my s!u?

Sk"d bra& pie ni" dze na utrzy my wa nie

w do brym sta nie in fra struk tu ry wod nej? Co

zro bi&, by za so by wód po wierzch nio-

wych i pod ziem nych by !y czyst sze, a zdro-

wa wo da kon sump cyj na by !a do st#p na

w ka% dej gmi nie? I wresz cie jak pla no wa&,
wpi sy wa& si# w nie ja sny, nie ra cjo nal ny

mo del go spo da ro wa nia wo da mi na sze go

kra ju, by unik n"& strat i zro bi& w tej

dzie dzi nie co( po %y tecz ne go? 

Od po wie dzi na te i po dob ne py ta nia pa-

da !y w ko$ cu wrze (nia br., na Uni wer sy-

te cie )l" skim pod czas kon fe ren cji „Bez-

pie cze$ stwo za opa trze nia w wo d#
prze zna czo n" do spo %y cia przez lu dzi

w wo je wódz twie (l" skim, w per spek ty wie

pi# ciu, dzie si# ciu, dwu dzie stu lat”, zor ga-

ni zo wa nej przez Sto wa rzy sze nie )l" ski

Kla ster Wod ny. Z udzia !em na ukow ców

U), spe cja li stów go spo dar ki wod nej, 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,

Pol skiej Izby Eko lo gii oraz Gór no (l"-
skie go Przed si# bior stwa Wo do ci" gów.

!

Ju! nie wart ki, lecz p"yt ki nurt So "y unie mo! li wi" w trak cie su szy po bór jej wód do ce lów kon sump cyj nych
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W sta rych de ko ra cjach wg tek stów Ta-

de usza Ró !e wi cza. Ada pta cja i re !y se-

ria: Igor Gorz kow ski, sce no gra fia: 

Hon za Po li vka, ko stiu my: Mag da le na

D" brow ska, mu zy ka: Piotr Ta ba kier nik.

Pre mie ra 19 wrze #nia 2015 r. Te atr im.

A. Mic kie wi cza w Cz$ sto cho wie.

S
e zon 2015/2016 roz po cz!" si# w Te -
atrze im. Ada ma Mic kie wi cza w Cz# -

sto cho wie moc nym ak cen tem. Z oka z-
ji 50-le cia pra cy ar ty stycz nej oraz 70.
uro dzin Hen ry ka Ta la ra przy go to wa no
spek takl W sta rych de ko ra cjach na pod-
sta wie pro zy Ta de usza Ró $e wi cza w re-
$y se rii i ada pta cji Igo ra Gorz kow skie go.
W ro li g"ów nej wy st! pi" Ju bi lat, któ ry
po sta no wi" %wi# to wa& ra zem ze swo im
daw nym ze spo "em, w miej scu, gdzie jak
pod kre %la" w wy wia dach, „by "o naj-
trud niej”. Rów nie$ tym spek ta klem
pod czas in au gu ra cji 9. Prze gl! du Przed-
sta wie' Istot nych „Przez do tyk” ju bi le-
usz 25-le cia pra cy ar ty stycz nej %wi# to-
wa "a Ma" go rza ta Mar ci niak.

Hen ryk Ta lar za rz! dza" cz# sto chow-
skim te atrem w la tach 1994–1997.
W tym cza sie ze spó" przy go to wa" 24 pre-
mie ry, m.in. Lot nad ku ku! czym gniaz-

dem z Mar kiem Pe re pecz k!, Bal la dy n"
w re $y se rii Ada ma Ha nusz kie wi cza,
Be sti" i Pi"k n# Sta ni s"a wa Gro cho wia-
ka w re$. Ja ro s"a wa Ki lia na, Horsz ty$-
skie go w re $y se rii i sce no gra fii Paw "a
Wo dzi' skie go czy %y s# &pie wacz k"
w re $y se rii Hen ry ka Ta la ra. Ale okres dy-
rek to ro wa nia trud no za mkn!& w licz bie
pre mier. By" to czas nie do bo ru pu blicz-
no %ci w cz# sto chow skim te atrze, gdy
na Ba chant ki Eu ry pi de sa w re $y se rii
Paw "a (y sa ka przy cho dzi "o za le d wie kil-
ka osób. Dy rek tor wraz z ze spo "em
mu sie li wi#c za dba& przede wszyst kim
o roz pro pa go wa nie w%ród miesz ka'-
ców mo dy na te atr. Wa$ ny by" wi#c nie
tyl ko ar ty stycz ny po ziom, ale mo $e
jesz cze bar dziej war to%& zda rze nio wa po-
zy cji re per tu aro wych, bu do wa nie wspól-
no ty te atral nej.

Ju bi le uszo wym spek ta klem Ta lar
i Gorz kow ski przy po mnie li, jak bu do wa&
nie tyl ko do bre przed sta wie nie, ale jak
do ce ni& lo kal no%&, nie spro wa dza j!c jej
do pro win cjo nal no %ci. Pa no wie wspó" pra-
co wa li wie lo krot nie; przy go to wy wa li
m.in. Po lo wa nie na !o sia w Te atrze Na-
ro do wym czy Bu rz"w Stu diu Te atral nym
Ko "o, któ r! tak $e mo$ na by "o zo ba czy&
w Cz# sto cho wie pod czas te go rocz ne go
PPI. Spek takl zbu do wa ny z frag men tów
pro zy i wier szy Ró $e wi cza, po ety uro dzo-
ne go w po bli skim Ra dom sku, któ ry
po II woj nie %wia to wej prze by wa" w Cz# -
sto cho wie, a po tem nie co po kpi wa"
z miej sco wych li te ra tów, nie mal do-
s"ow nie od da wa " sy tu acj# ju bi la ta. Oto
bo ha ter wra ca", by w sta rych de ko ra cjach
pod su mo wa& swo je $y cie. Tekst Ró $e wi-
cza zo sta" uzu pe" nio ny przez re ali za to-
rów. Do pi sa no m.in. za baw n! sce n# wy-
naj mo wa nia po ko ju w pen sjo na cie, któ ra
w opo wia da niu 'mier( w sta rych de ko-

ra cjach zaj mu je za le d wie kil ka zda'.
W spek ta klu Ta lar po ja wia si# jak by

nie co przed cza sem. Mo$ na go zo ba czy&
w g"# bi sce ny, za nim jesz cze za brzmi trze-
ci dzwo nek. Cz"o wiek z wa liz k! w lu)-
nym gar ni tu rze jest tro ch# za gu bio ny
w ob cym %wie cie. Wresz cie wcho dzi
na sa l# od stro ny wi dow ni, wi ta go %ci, po-
zwa la ob s"u dze wpu %ci& dwie spó) nio ne
ko bie ty, któ re t"u ma cz! si# roz bra ja j! co:

co wy po wia da" cho& by w 'mier ci w sta-

rych de ko ra cjach: „Cz"o wiek, któ ry zna
tyl ko jed n! stro n# me da lu, jest cz"o wie-
kiem nie do ro s"ym, a cz# sto na wet hi po-
kry t!. Pa trz my bez zmru $e nia oka
na obie stro ny me da lu ka$ dej rze czy, ka$-
de go zja wi ska, ka$ dej oso by”.

Bo ha ter pod czas spo tka nia z pie %niar k!
(Iwo na Cho "uj) pro wa dzi b"a h! roz mo w#,
a jed no cze %nie re la cjo nu je wi dzo wi swo-
je my %li. Twór cy spek ta klu po dob nie jak
Ró $e wicz nie pró bu j! bo wiem ogra ni czy&
$y cia do ja kiej% jed no rod nej struk tu ry, ale
ze sta wia j! od mien ne sce ny po "! czo ne
g"ów nym, w do dat ku po dwo jo nym, bo ha-
te rem. W ob cym %wie cie, a wra $e nie to
spo t# go wa ne zo sta "o jesz cze nie zro zu mia-
"ym j# zy kiem zo sta je on do pad ni# ty przez
prze sz"o%&, a mo $e do bro wol nie wy cho-
dzi jej na prze ciw?

Mo $e w"a %nie wspo mnie nia i prze-
sz"o%& two rz! de ko ra cje, sta re jak Bo ha-
ter. A mo $e ty tu "o we de ko ra cje to np.
spo sób po strze ga nia %wia ta, uza le$ nio-
ny od obo wi! zu j! ce go %wia to po gl! du,
od wy kszta" ce nia, po cho dze nia i wie le
in nych czyn ni ków. Na sce nie de ko ra cje
(sce no gra fia Jan Po li vka, ko stiu my
Mag da le na D! brow ska) s! nie zmien ne
przez wi#k sz! cz#%& spek ta klu. W fi na-
le oka zu j! si# ru cho me, a po ich usu ni#-
ciu po zo sta j! go "e %cia ny. Sce na odar ta
z re ali stycz nej sce no gra fii na bie ra mon-
stru al nych nie co kszta" tów.

Oczy wi %cie, spek takl wy ko rzy stu je
roz ma ite in ter tek sty – li te rac kie i te atral-
ne. (ó$ ko w pen sjo na cie mo$ na prze cie$
ze sta wia& z sy tu acj! bo ha te ra Kar to te ki,
któ ry wci!$ le $y. W cz# sto chow skim
przed sta wie niu to prze cie$ je den z do mi-
nu j! cych ge stów, Ta lar k"a dzie si# na "ó$-
ku al bo na pod "o dze. Jed nak ina czej ni$
w Kar to te ce kon cen tru j!c si# na re la cjach
in tym nych, opo wia da o so bie, swo im ro-
zu mie niu %wia ta, ale tak $e spo tka niach
z kul tu r!, np. za pis wi zy ty w mu zeum.
Naj wa$ niej sza jest bo wiem po trze ba
wy po wie dze nia sie bie i zbu do wa nia
opo wie %ci o %wie cie za po mo c! ró$ nych
re je strów. A Hen ryk Ta lar jest prze cie$
mi strzem w po s"u gi wa niu si# s"o wem.

Na ju bi le uszu daw ne go dy rek to ra sta-
wi li si# cz# sto chow scy i war szaw scy
przy ja cie le. Ak tor zo sta" od zna czo ny
Z"o t! Od zna k! Ho no ro w! za za s"u gi dla
wo je wódz twa %l! skie go oraz me da lem
Me ren ti bus. Od przy ja ció" otrzy ma" na-
to miast ksi!$ ki – od (u ka sze wi cza:
Roz wa )a nia Mar ka Au re liu sza, Mor fi n"
Szy mo na Twar do cha, Se ba stia na al bo

wszech w!ad ne na mi"t no &ci Law ren-
ce’a Dur rel la, a tak $e Mak be ta w prze-
k"a dzie An to nie go Li be ry. Na to miast
Emi lia Kra kow ska po da ro wa "a mu ksi!$-
k# o mu min kach.

JO AN NA WA RO! SKA

„le piej si# spó) ni& ni$ w ogó le nie przyj-
%&”, a w trak cie przed sta wie nia sprze da-
je ró $e m#$ czy znom na wi dow ni, by za-
ch# ci& pu blicz no%& do in te rak cji.

Nie mal od po cz!t ku bo ha te ro wi to wa-
rzy szy m"o dy cz"o wiek, cz# sto cho wia-
nin Ma te usz Trzmiel. Jest to mo $e al ter
ego g"ów nej po sta ci, je go m"o dzie' cza
wer sja, a mo $e ucie le %nio ny pier wia stek
po etyc ki. Po cz!t ko wo sie dzi na brze gu
sce ny i swo j! po sta& kreu je wy "!cz nie
mo no lo giem we wn#trz nym – s"u cha,
roz gl! da, dzi wi si#. Wraz z trwa niem
przed sta wie nia sta je si# co raz ak tyw niej-
szy – ta' czy z ko bie t! pod lot kiem,
a w fi na le, gdy zo sta je sam z g"ów nym
bo ha te rem ju$ nie mal na pu stej sce nie
de kla mu je wiersz o wo dzie.

W spek ta klu wy st# pu j! rów nie$: Ma-
ciej Pó" to rak od gry wa j! cy re cep cjo ni st#
w"o skie go ho te li ku, któ ry nie ro zu mie,
kie dy trze ba, nie po zwa la j!c jed nak
wy mkn!& si# do brej oka zji z r!k, oraz
sie dem ak to rek. Po ko jów ka, Syl wia
Karcz mar czyk, któ ra po dob nie jak Pó"-
to rak po s"u gu je si# j# zy kiem w"o skim
i jest to je den z ko micz nych mo men tów
spek ta klu, tzw. sy tu acja cu dzo ziem ca,
i sze%& ko biet z $y cia bo ha te ra, obec nych
w rze czy wi sto %ci lub tyl ko we wspo m-
nie niach, m.in. ma lar ka, rze) biar ka,
pio sen kar ka, mat ka, to praw dzi wy po pis
ko bie cej cz# %ci cz# sto chow skie go ze spo-
"u. Na sce nie po ja wia j! si#: Te re sa
Dziel ska, Aga ta Ocho ta -Hu ty ra, Iwo na
Cho "uj, Ma" go rza ta Mar ci niak, Agniesz -
ka (o pac ka, Ce cy lia Pu tro. Ka$ da z nich
jest in na, okre %lo na nie po wta rzal nym ge -
stem i za cho wa niem. Nie co prze ry so wa-
na jest ko bie ta pod lo tek od gry wa na
przez Agniesz k# (o pac k!, okre %lo na
za po mo c! wzmo $o ne go ru chu i %mie-
chu. Ja ko ostat nia po ja wia si# mat ka ze
swo imi wspo mnie nia mi, by opo wie-
dzie& o m"o do %ci sy na. Ob ser wu je my jej
zbli $a nie si# do %mier ci, mo ment odej-
%cia i dr# cz! ce Bo ha te ra wy rzu ty su mie-
nia, $e nie zd! $y" zre ali zo wa& obiet nic
i nie po ka za" mat ce ani mo rza, ani gór,
ani wa$ nych dla sie bie miast.

Przed sta wie nie zbu do wa ne jest na
kon tra stach. Obok ele men tów ko micz-
nych pro po nu je re flek sj# i za du m#
nad %wia tem, obok frag men tów ero-
tycz nych wy st# pu je po ezja, na stro jo wa
gra %wia t"em i mu zy ka Pio tra Ta ba-
kier ni ka. Bo ha ter z rów nym za an ga $o-
wa niem opo wia da o pier do "ach, np.
o sra j! cym go "# biu, by za chwi l# zdo by&
si# na nie zwy kle kry tycz n! i traf n! oce-
n# %wia ta. Umie j#t no%& po "! cze nia skraj-
no %ci, do strze $e nia z"o $o no %ci %wia ta by -
"y dla Ró $e wi cza czym% naj wa$ niej szym,

Jubileusze 

z Ró"ewiczem

TEATR
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WTe atrze !l" skim im. Sta -

ni s#a wa Wy spia$ skie go

w Ka to wi cach mo %e my za -

chwy ca& si' spek ta klem

nie zwy k#ym, sza lo nym, ko lo -

ro wym, roz bry ka nym, roz (pie -

wa nym, pe# nym ra do (ci i…

smut ku; krzy kli wym i ci chu te$ -
kim, no stal gicz nym, wy wo #u -

j" cym sal wy (mie chu i #zy.

Mi strzow sk" r' k" po pro wa -

dzi# go do sko na le zna ny pol -

skiej pu blicz no (ci dra ma turg,

ak tor i re %y ser Ni ko #aj Ko la da.

Na te atral ny afisz tra fi #o wiel -

kie kla sycz ne dzie #o (wia to wej

li te ra tu ry „O%e nek” Ni ko #a ja

Go go la. Tre(& zna my wszy -

scy, cho cia% na ka to wic kiej

sce nie nie jed no nas za sko czy,

nie by# by Ko la da so b", gdy by

co nie co nie do pi sa#.
– Zna cie? No nie wiem, ja

opo wiem wam Go go la po swo -

je mu – zda je si' mó wi& twór ca

przed sta wie nia. – Dla mnie naj -

wa! niej sza w tym spek ta klu nie

jest hi sto ria Pod ko le si na, któ ry

w ko" cu zde cy do wa# si$ o!e ni%
(fa bu #$ i fi na# – „skok przez

okno” przed na rze czo n& zna

ka! dy ucze") a ra czej roz my 'la -

nia o Ro sji, za gad ko wej ro syj skiej du szy.

„O Ru' – troj ka! Do k&d tak p$ dzisz?”,

„Kto jest wi nien? i „Co ro bi%?” – te od -

wiecz ne ro syj skie py ta nia przez 'miech i #zy
za da j& so bie wszy scy bo ha te ro wie spek -

ta klu„(…) Do k&d tak p$ dzi my? – na pi sa#
Ni ko #aj Ko la da w te atral nym pro gra mie.

Bo ha ter k" je go „O%en ku” nie jest Aga fia

Ti cho now na – pan na na wy da niu, ani Fio -

k#a Iwa now na – swat ka, ani na wet prze -

za baw ni pre ten den ci do r' ki pod sta rza #e -

go dziew cz' cia. Bo ha ter k" przed sta wie nia

jest Ro syj ska Du sza. Na py ta nie: „do k"d
p' dzi my?” – re %y ser od po wie dzia# w sce -

nie fi na #o wej. Pod ko le sin nie ucie ka przez

okno, on ucie ka do gro bu…

Te atral nie spek takl jest w naj drob niej -

szym szcze gó le do sko na #y. Ka% da sce na

spu en to wa na per fek cyj nie. Uczta dla oczu

i sko #a ta nej s#o wia$ skiej du szy. Kto raz tra -

fi na ten fa jer werk re %y ser skich po my s#ów,

za pra gnie prze %y& raz jesz cze t' te atral n"
roz mo w', któ ra jest sen sem i pod sta w"
ka% de go %y we go te atru. „O%e nek” w re -

%y se rii Ko la dy to jed no z nie wie lu przed -

sta wie$, któ re mo% na ogl" da& wie lo krot -

nie i za ka% dym ra zem od kry wa& no we

tre (ci. In te lek tu al ny cy mes!

Nie ba ga tel ny wk#ad w suk ces ar cy dzie -

#a Go go la na (l" skiej sce nie wnio s#a au -

tor ka no we go, zna ko mi te go prze k#a du

Agniesz ka Lu bo mi ra Pio trow ska, udo wod -

ni #a, %e czas, w któ rym %y je my za s#u gu -

je na swój prze k#ad. Przy wo #am w tym

miej scu s#o wa t#u macz ki: W tra dy cji an -

glo sa skiej ka! da ge ne ra cja otrzy mu je no -

we t#u ma cze nia wiel kich dzie# kla sycz nych.

Jest to spo wo do wa ne tym, !e prze k#a dy

sta rze j& si$ szyb ciej ni! dzie #a ory gi nal -

ne. Na wet nie ze wzgl$ du na od mien n&
ewo lu cj$ j$ zy ka, lecz z po wo dów sty li stycz -

nych. Nic do da&, nic uj"&! Ja kub Le wan -

dow ski stwo rzy# naj za baw niej sz" cho re -

ogra fi', ja k" wi dzia #em. Naj wspa nial sze

po my s#y nie wy pa li #y by, gdy by nie cu dow -

ny ze spó# ak tor ski, któ ry pod da# si' tym

ge nial nie cha rak te ry zu j" cym po sta ci kro -

kom, krocz kom, pod sko kom i za wi ro wa -

niom. Naj wy% sze s#o wa uzna nia. 

Jak wspo mnia #em, nie by #o by tej wspa -

nia #ej te atral nej uczty bez ak to rów i tu po -

wtó rz' po raz ko lej ny swo je ulu bio ne po -

wie dzon ko: „Ko chaj my te atr mi mo

wszyst ko a ar ty stów na de wszyst ko!”. Jak

ich nie ko cha&? Da j" nam sie bie nie ja ko

w pre zen cie, wy my(l nym tor tu rom pod -

da j" cia #o, dr' cz" w#a sn" du sz' i to

wszyst ko z mi #o (ci do sztu ki. Naj sym pa -

tycz niej sz" po sta& wy kre owa# Ma rek Ra -

cho$. Pod ko le sin, urz$d nik, rad ca dwo ru

to le$, ja kie go (wiat nie wi dzia#, roz piesz -

czo ny przez s#u% b' (do s#ow nie!) do gra -

nic wy trzy ma #o (ci. Je mu na praw d' nic si'
nie chce, a co do pie ro %e ni&. Szczu plut ki,

s#a biut ki. Jak %e on cu dow nie mdle je, ale

tyl ko wów czas, kie dy mo %e wpa(& w sil -

niej sze ra mio na… Gra %y na Bu# ka (Aga -

fia Ti cho now na, cór ka kup ca, pan na

na wy da niu) to ko bit ka ni cze go so bie, cza -

sem de li kat ne dzie ci"t ko („bo ja je stem ta -

ka ma la”), lal ka mi si' po ba wi, ale t' sk ni

za ca# kiem in ny mi za baw ka mi a czas ucie -

ka, po tra fi huk n"& tak, %e szy by z okien le -

c". Pan na wi' cej ni% star sza, ale po sa% na

i bar dziej stra chli wa o los dóbr do cze snych

ni% o swój w#a sny. Ostat ni dzwo nek

do %e niacz ki w#a (nie cich nie… Po gru bio -

na po nad mia r' ze swo im ad o ra to rem (tym

szczu plu te$ kim) two rz" nie za po mnia ny

du et w sce nie „mi #o snej” – pal ce li za& i…
ob gry za& ze (mie chu. Jak tu nie ko cha&
Gra %y ny Bu# ki? Ewa Le (niak (Fio k#a
Iwa now na, swat ka) na kr' ca mak sy mal nie

t' sza lo n" ka ru ze l', by wa po mia ta na, ale

i tak wszyst kim i wszyst ki mi rz" dzi, sza -

le je po sce nie ni czym osiem nast ka. Wiel -

kie bra wa i naj wy% szy sza cu nek. Pierw -

sz" re cen zj' w %y ciu po (wi' ci #em Ewie

(wów czas jesz cze Nie strój),

by #o to pa r' #ad nych lat te mu,

czy li ma ra cj' przy s#o wie,

któ re mó wi, %e sta ra mi #o(&
nie rdze wie je! Kry sty na

Wi (niew ska (Ari na Pan te -

lej mo now na, ciot ka) zbu do -

wa #a swo j" po sta& w kontrze

– jest ci cha i sub tel na, ale nie

ta ka g#u pia, za ta$ czy& i za -

(pie wa& te% po tra fi. Ali na

Che chel ska (Du niasz ka,

dziew czy na w do mu) to Ro sja

w#a (nie – ru basz na i krzy kli -

wa, ale jak %e uj mu j" ca

w pi'k nej, ale go rycz nej, prze -

ra) li wie smut nej sce nie mi #o -

snej. Sce nie nie praw do po -

dob nie trud nej, któ r" #a two

by #o o(mie szy&. Nie wy obra -

%am so bie ni ko go in ne go

w tej ro li. Kocz ka riow, przy -

ja ciel Pod ko le si na w zna ko -

mi tej in ter pre ta cji Mar ci na

Sza fo rza tak %e za s#u gu je

na s#o wa naj wy% sze go uzna -

nia. Ten, któ re mu to ni by

jest do brze, chce przy ja cie lo -

wi (sam po my'l: co masz

z te go, !e nie je ste' !o na ty?)

zgo to wa& „wspa nia #"” przy -

sz#o(&, w my(l za sa dy: dla -

cze go je mu ma by& le piej ni% mnie… Po -

sta& dwu znacz na, co in ne go mó wi, co

in ne go my (li a jesz cze co in ne go ro bi. I ta -

kim go lu bi my w dzi siej szych cza sach,

cho& nie po win ni (my. Mi cha# Pio trow ski

(Stie pan, s#u !& cy Pod ko le si na) ko lej ny raz

udo wad nia, %e w te atrze nie zna laz# si'
przy pad ko wo, to sce nicz ny dia ment wy -

ma ga j" cy jesz cze nie jed ne go szli fu. Po -

wie dzie& o stwo rzo nej przez nie go po sta -

ci – nie uczci wa, to nic nie po wie dzie&.
Ob le (na przy tu laj ka? – te% nie! W sce nie

mi #o snej z Ali n" Che chel sk" by# rów no -

rz'd nym part ne rem. Wiel kie bra wa. Kan -

dy da ci do r' ki Aga fii ba wi li i wzru sza li:

Je rzy G#y bin ja ko (e wa kin, ma ry narz, An -

to ni Gry zik (Ja jecz ni ca, eg ze ku tor), Je rzy

Ku cze ra (Anucz kin, eme ry to wa ny ofi cer

pie cho ty) – ka% dy in ny, ka% dy z w#a snym

uk#a dem cho re ogra ficz nym b' d" cym wy -

bor n" cha rak te ry sty k" po sta ci. Przed ze -

spo #em ak tor skim Te atru !l" skie go chy -

l' czo #a jak naj ni %ej.

Nie mo g' po mi n"& ogro mu pra cy An -

ny Tom czy$ skiej (sce no gra fia, wspól nie

z Ni ko #a jem Ko la d") – wiel ki sza cu nek

za za ba w' z folk lo rem i za to, %e nie ba -

#a si' ki czu. Wszyst ko prze mi ja a sztu ka

lu do wa, jak s#usz nie ar tyst ka za uwa %y #a
„to sztu ka spraw dzo na przez wie ki i za -

wsze b' dzie cie ka wa”. Mu zy ka, któ r" tak

pi'k nie spek takl ozdo bi# sam re %y ser,

gra nam w uszach jesz cze d#u go po wyj -

(ciu z te atru.

WI TOLD KO CI! SKI
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Opowiem wam

Gogola

po swojemu

TE
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Ni ko !aj Go gol O!e nek, re "y se ria i opra co wa -
nie mu zycz ne: Ni ko !aj Ko la da, prze k!ad:
Agniesz ka Lu bo mi ra Pio trow ska, sce no gra -
fia i ko stiu my: An na Tom czy# ska, Ni ko !aj
Ko la da, cho re ogra fia: Ja kub Le wan dow ski.
Te atr $l% ski im. S. Wy spia# skie go w Ka to wi -
cach. Pre mie ra: 23 pa& dzier ni ka 2015.
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M iej ska Bi blio te ka Pu blicz -

na w By to miu, dzia !a j"c
w sek to rze kul tu ry, znaj du je

si# w sta nie ci" g!ej trans for ma -

cji i re agu je na prze obra $e nia

ota cza j" ce go j" %ro do wi ska.

Re alia  po twier dza j", $e – aby

ist nie& – po win na ci" gle po dej -

mo wa& ko lej ne wy zwa nia,

mie& no we aspi ra cje, a przede

wszyst kim nie mo $e oba wia&
si# zmian. Dla te go dzia !a nia

by tom skiej ksi"$ ni cy s" od po -

wie dzi" na kul tu ro we me cha -

ni zmy wspó! cze snych cza -

sów. Czy tel nik – u$yt kow nik

bi blio te ki – jest co raz bar -

dziej wy edu ko wa ny, na sta -

wio ny na tech no lo gicz ne no -

win ki, spra gnio ny prze strze ni

do swo bod nej wy mia ny my %li,
wspól nych spo tka' i roz mów.

St"d te$ bi blio te ka nie mo $e
by& ju$ tyl ko na sta wio -

na na tra dy cyj ne us!u gi (wy po -

$y cza nie ksi" $ek), ale mu si

sku tecz nie od dzia !y wa& na po -

trze by kul tu ral ne lo kal nej spo -

!ecz no %ci. 

Pierw szym i jak $e wa$ nym

kro kiem jest stwo rze nie in dy -

wi du al ne go al fa be tu in sty tu -

cji, któ ry b# dzie %cie$ k" w d" $e niu

do za mie rzo nych ce lów, a tak $e od po wie -

dzi" na zmia ny w oto cze niu. 

S jak stra te gia. To ma pa, zgod nie

z któ r" na le $y kro czy&. Za wie ra pla ny, ce -

le oraz naj wa$ niej sze ob sza ry, w któ rych

po win na si# spe cja li zo wa& bi blio te ka. Do -

bra stra te gia po zwo li stwo rzy& in sty tu cj#
otwar t", przy ja zn" dla jej u$yt kow ni ków,

b# d" c" prze strze ni" roz bu dza nia ak tyw -

no %ci, in te rak cji, miej scem, do któ re go

ch#t nie si# przy cho dzi, a jesz cze ch#t niej

po wra ca. 

L jak lu dzie. To od nich wszyst ko si#
za czy na. Nie od dzi% wia do mo, $e to

g!ów na si !a na p# do wa in sty tu cji. Mo$ na

%mia !o po wie dzie&, $e s" fi la rem bi blio -

te ki, bo to prze cie$ oni pra cu j" na jej suk -

ces. Wszy scy! Nie zmier nie wa$ n" ro l#
od gry wa j" li de rzy in sty tu cji, któ rzy kreu -

j" jej po zy tyw ny wi ze ru nek, two rz" no -

we pro jek ty, szyb ko re agu j" na cie ka we

zda rze nia, mo g" ce sprzy ja& pro mo cji

pla ców ki. 

A jak atut. Ma !o kto uwa -

$a, $e bi blio te ka mo $e by&
kon ku ren cyj na dla in nych in -

sty tu cji dzia !a j" cych w jej

oto cze niu. A jed nak mo -

$e…War to so bie u%wia do mi&,
$e na sze dzia !a nie wy ró$ nia

nas na tle in nych or ga ni za cji.

Ce chu je nas po wszech na do -

st#p no%& do in for ma cji, wie -

dzy, wszech stron ny wa chlarz

bez p!at nych us!ug skie ro wa -

nych do wszyst kich grup, 

a re ali zo wa ne przed si# wzi# cia

przy czy nia j" si# do ni we lo-

wa nia ba rier spo !ecz nych. 

W bi blio tecz nych za so bach 

– oprócz tra dy cyj nych ksi" -

$ek – mo $e my zna le(& au dio bo oki i no -

%ni ki no wych me diów. 

D jak dia log. Bi blio te ka, dzia !a j"c
w prze strze ni pu blicz nej, mu si do strze -

ga& i spe! nia& ocze ki wa nia swo ich u$yt -

kow ni ków. Nasz „klient” chce roz ma -

wia&, mó wi& g!o %no o swo ich po gl" dach,

po trze bach, ko mu ni ko wa&, co mu si# po -

do ba, a co na le $a !o by zmie ni&. My na -

to miast po win ni %my umie j#t nie s!u cha&
i uwzgl#d nia& su ge stie na szych od bior -

ców. Na le $y je przy j"& ja ko cen ne

wska zów ki i dro go wska zy do dal szych

dzia !a'. 

M jak men tal no!". Jej zmia na to

chy ba jed no z naj trud niej szych za da'.
Nie !a two wal czy si# ze ste reo ty pa mi, któ -

re s" g!# bo ko za ko rze nio ne w ludz kiej

%wia do mo %ci. Wie le osób na dal uwa $a bi -

blio te k# za nie atrak cyj ne miej sce, w któ -

rym nic si# nie dzie je, a znu dzo na pa ni

bi blio te kar ka wy po $y cza nie in te re su j" -
ce, za ku rzo ne ksi"$ ki. Je $e li kto% tak na -

dal my %li, to znak, $e ju$ daw no nie od -

wie dza! $ad nej z bi blio tek.

Aby to udo wod ni&, przed sta -

wi# kil ka przy k!a dów do -

brych prak tyk (pro jek tów),

któ re uatrak cyj nia j" re per tu -

ar us!ug re ali zo wa nych przez

Miej sk" Bi blio te k# Pu blicz n"
w By to miu. 

By tom ska bi blio te ka udo -

st#p nia prze strze' wy sta wien -

ni cz" (Ga le ria Ro tun da), któ -

ra sku pia oso by pa sjo nu j" ce

si# fo to gra fi", ma lar stwem

i rze( b". To miej sce pro mu -

j" ce ar ty stów ama to rów,

a tak $e pro fe sjo nal nych twór -

ców, rów nie$ z za gra ni cy.

Wy po $y czal nia Li te ra tu ry dla

Dzie ci i M!o dzie $y or ga ni zu -

je wie le cie ka wych dzia !a'
edu ka cyj no -kul tu ral nych.

Przy k!a dem s" warsz ta ty

dzien ni kar skie „Aka pit” przy -

ci" ga j" ce m!o dzie$ za in te re -

so wa n" taj ni ka mi dzien ni -

kar stwa. Spo tka nia ma j"
cha rak ter ak tyw nych za j#&,
pod czas któ rych m!o dzi lu -

dzie pi sz", prze pro wa dza j"
wy wia dy, $y wo uczest ni cz"
w two rze niu swo je go dzie !a.

Bi blio te ka wraz z Urz# dem

Miej skim w By to miu zor ga ni zo wa !a
spo tka nia edu ka cyj ne „Od kryj my ra -

zem Uni# Eu ro pej sk"” ze spe cjal nym

udzia !em re pre zen tan ta Przed sta wi ciel -

stwa Ko mi sji Eu ro pej skiej w Pol sce. 

Ce lem przed si# wzi# cia by !o przy bli $e -

nie m!o dym lu dziom te ma ty ki unij nej. 

In for ma to rium bi blio te ki sku pia si#
na bu do wie i roz wo ju spo !e cze' stwa in -

for ma cyj ne go. Udzie la in dy wi du al nych

kon sul ta cji do ty cz" cych wy ko rzy sta nia

In ter ne tu w co dzien nym $y ciu. Sys te ma -

tycz nie or ga ni zu je warsz ta ty dla osób 

do ro s!ych, wpro wa dza j"c je w taj ni ki

wir tu al ne go %wia ta i oswa ja j"c z no wo -

cze sny mi tech no lo gia mi. 

Je den z wa$ niej szych ce lów stra te -

gicz nych sta wia nych przed Miej sk" Bi -

blio te k" Pu blicz n" to roz wój ze wn#trz nej

ko mu ni ka cji. Dzia !a niem prio ry te to wym

w tym przy pad ku jest prze p!yw in for ma -

cji do %ro do wi ska i sku tecz ne do tar cie

do opi nii pu blicz nej. Bi blio te ka po dej mu -

je sze reg ini cja tyw o spo !ecz nym cha rak -

te rze: or ga ni zu je kon fe ren cje,

hap pe nin gi, even ty, gry miej -

skie, spo tka nia z cie ka wy mi

lud( mi, hob by sta mi. Wszyst -

ko po to, aby spro sta& ocze ki -

wa niom swo ich obec nych

i przy sz!ych u$yt kow ni ków.

Bi blio te ka w By to miu – ja ko

in sty tu cja nie ustan nie ucz" ca

si# – pra gnie two rzy& in te rak -

tyw ne re la cje, prze !a my wa&
sche ma ty i przy zwy cza je nia,

a przede wszyst kim kre owa&
przy ja zn" prze strze', w któ -

rej ka$ dy znaj dzie to, cze go

szu ka.

BO GU S!A WA WN"K #ZYCH

Z )YCIA

BIBLIOTEK
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Miejska Biblioteka Publiczna w Bytomiu

Nowe kierunki
rozwoju

Akcja promuj"ca czytelnictwo na Rynku w Bytomiu

Wspól na lek tu ra Lal ki Bo le s#a wa Pru sa – w ra mach Na ro do we go Czy ta -
nia (2015).
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Znaki i twarze 
miasta
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Hen ryk Mi ko !aj 

Gó rec ki 

w fo to gra fii 

Zbi gnie wa Sa wi cza

Przez wie le lat Zbi gniew Sa wicz to wa -

rzy szy! z apa ra tem Hen ry ko wi Mi ko !a jo -

wi Gó rec kie mu i je go ro dzi nie w wa" -
nych, ma j# cych miej sce w Ka to wi cach,

wy da rze niach kon cer to wych po $wi% co -

nych Kom po zy to ro wi. Fo to gra fo wa! tak -

"e je go naj bli" szych – rów nie" kon cer tu -

j# cych ar ty stów. Wy sta w%, na któ r# z!o "y !o
si% kil ka dzie si#t fo to gra fii, a za ty tu !o wa -

n# „Hen ryk Mi ko !aj Gó rec ki...” Sa wicz za -

pre zen to wa! w Aka de mii Mu zycz nej.

Z uczel ni# t# zwi# za ny by! sam Kom po -

zy tor, jak rów nie" cór ka pia nist ka An na

Gó rec ka. Z mu zy k#, kom po no wa niem

i dy ry gen tu r# wi# "# tak "e swo j# przy -

sz!o$& naj m!od si re pre zen tan ci ro du.

Wszyst kich mo" na by !o spo tka& na fo to -

gra fiach Zbi gnie wa Sa wi cza. Go $ciem

wer ni sa "u, któ ry od by! si% 6 pa' dzier ni ka

br., by !a Ja dwi ga Gó rec ka – "o na Kom -

po zy to ra, a otwar cia wy sta wy do ko na!
rek tor AM prof. dr hab. To masz Micz ka. 

Wy sta wa zo sta !a przy go to wa na w ra -

mach ob cho dów 150-le cia nada nia praw

miej skich Ka to wi com. 

(wk)

Podczas otwarcia wystawy: autor Zbigniew Sawicz (z lewej) i rektor AM
prof. dr hab. Tomasz Miczka
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K
o lej ny Na jazd Po etów za in au gu ro wa! Zam ko wy Tur niej Po etyc -

ki dla m!o dzie "y szkol nej, któ ry na wi# zu je do tra dy cji ksi# "$ ce -

go dwo ru Pia stów %l# skich, gdzie w XVI wie ku na cze&' ksi# "#t

od by wa !y si$ kon kur sy po etyc kie i ora tor skie z udzia !em "a ków

Gim na zjum Pia stow skie go (Gim na sium Il lu stre). Pre zen ta cje m!o -

dzie "y oce nia li ju ro rzy z Gór no &l# skie go To wa rzy stwa Li te rac kie go,

kra kow skiej Kon fra ter ni Po etów i Zwi#z ku Li te ra tów Pol skich.

W wer dyk cie pod kre &li li wy so ki po ziom utwo rów, przy zna j#c kil ka -

na &cie na gród i wy ró" nie(, któ re w imie niu mar sza! ka wo je wódz twa

opol skie go wr$ czy! Grze gorz Sa wic ki cz!o nek Za rz# du Wo je wódz -

twa. Wie czo rem od by !y si$ Za dusz ki Po etyc kie po &wi$ co ne pa mi$ -

ci Ma rii Wojt czak z Brze gu (le kar ki, dzia !acz ki spo !ecz nej,

sa mo rz# do wej, wspie ra j# cej po etów) oraz po etów -uczest ni ków Na -

jaz du: Ire ny Wy czó! kow skiej z Opo la, Ada ma Szy pe ra z USA i W!a -

dy s!a wa Si ko ry z Za ol zia. Go &cie z Kra ko wa, Lu bli na i Wro c!a wia

oraz kil ku dzie si$ ciu opol skich po etów czy ta !o wier sze z al ma na chu

„Po za cza sem”, za wie ra j# ce go utwo ry nie "y j# cych po etów jak te"
po &wi$ co ne im li ry ki uczest ni ków im pre zy. Fi na !o wym ak cen tem

wie czo ru by !o otwar cie wy sta wy pa ste li An drze ja Sie wier skie go

z )o dzi, cz!on ka Pa stel So cie ty of Ame ri ca. XXVI Na jaz d Po etów

wspó!organizowali: Urz#d Mar sza! kow ski Wo je wódz twa Opol skie -

go, Mu zeum Pia stów %l# skich w Brze gu, Ze spó! Szkó! Za wo do -

wych nr 1 w Brze gu, kra kow ska Kon fra ter nia Po etów, Ire na

i An drzej Ko wal czy ko wie – fir ma Tech -Po" Opo le.

um

XXVI Na jazd Po etów – or ga ni za to rzy i ju ro rzy z uczest ni ka mi Zam ko we go Tur nie ju Po etyc kie go dla m!o dzie "y szkó! gim na zjal nych i po nad gim -

na zjal nych (Zamek Piastów #l$skich – sa la Pi not tie go)

Grze gorz Sa wic ki – Cz!o nek Za rz$ du Wo je wódz twa Opol skie go wr% -

cza dy plom i na gro d% Woj ciechowi Me dy ko wi z I LO w Brze gu

Za dusz ki Po etyc kie, pu ste krze s!a dla nie obec nych – Ma rii Wojt czak

(portret na sztaludze), Ire ny Wy czó! kow skiej, Ada ma Szy pe ra, W!a -

dy s!a wa Si ko ry

Otwar cie wy sta wy pa ste li An drze ja Sie wier skie go – od le wej au tor

wy sta wy, Pa we! Ko zer ski dyr. Mu zeum Pia stów #l$ skich, Ja nusz

Wój cik – or ga ni za tor Na jaz du Po etów, Ire na Ko wal czyk – me ce nas

wy sta wy fir ma Tech no -Po" Opo le

Od le wej: J. Sta sie wicz (Ny ska Gru pa Li te rac ka), Agniesz ka Ka nia

(Unia Pol skich Pi sa rzy Le ka rzy), Ewa Maj -Szczy giel ska (Kon fra ter -

nia Po etów), Te re sa Nie tyk sza (pre zes ZLP O/Opo le), Romana

Wi%czaszek (klub Literacki Brzeg)

XXVI

Na jazd Po etów 

na Zamek

Piastów %l#skich 

w Brzegu
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Je rzy Lu cjan Wo! niak: Ci! "ar cie nia. Wier sze. Ka to wi ce 2014, ss. 59.

Do!wiadczaj"c

pewno!ci

!mier", co istot ne w tej po ezji, cho cia# dra ma tycz na czy tra -
gicz na, ni cze go nie zmie nia. Co dzien no$" trwa w swo im do -
tych cza so wym po rz%d ku, nie ubo le wa nad stra t% jed nost ki, nie
roz pa cza. Prze ciw nie: #y je w&a snym #y ciem, p' dzi do przo -
du. Au tor ob dzie ra nas ze z&u dze(: „po two jej $mier ci / $wiat
nie p'k nie ani si' nie za trzy ma” (s. 9). Smut ne? 

Praw dzi we. Wo) niak jest po et%, któ ry wie, co mó wi. Fun -
da men tem swo ich wier szy czy ni au ten tycz ne prze #y cie. Pod -
miot au to bio gra ficz ny odzie ra nas ze z&u dze(: „pod par ci do -
$wiad cze niem / spo gl% da my wstecz / z ma &% ilo $ci% no wych
wa rian tów” (s. 27). Do $wiad cze nie spra wia, #e na bie ra my prze -
ko na nia o nie po wta rzal no $ci #y cia i cz&o wie ka: „ro zu mia& swo -
j% jed no krot no$" / st%d w nim nie po kój // ci% g&e dzia &a nie / bro -
ni% ce przed jed no rod no $ci%” (s. 43).

By" mo #e dla te go w Ci! "a rze cie nia zo sta je wy ra #o na t' -
sk no ta pod mio tu za tym, co me ta fi zycz ne. Na miast k' #y cia
po $mier ci po eta od naj du je w na tu rze. Do niej ucie ka i z ni%
pra gnie si' z&% czy". Urze ka go ona swo j% ci sz% i po t' -
g%. I cho cia# jest dla au to ra tak #e si &% nie zro zu mia &%, to zo sta -
je okre $lo na przez nie go ja ko „mo je miej sce” (s. 7). Bo to w&a -
$nie tu taj pod miot „roz my $la nad so b%”, „wcho dzi w zro zu -
mie nie”, „pod da je si' wia tro wi drzew” (s. 7). Im d&u #ej trwa
w ko smo sie na tu ry, tym bar dziej po g&' bia swo je do $wiad cze -
nie, otwie ra si' na no we praw dy, do zna nia. Na tu ra po zwa la
mu zo ba czy" i po czu" wi' cej: „po zna wa nie i za gad ki / nio s%
nas przez czas / most na dru gi brzeg” (s. 37). W in nym wier -
szu po wie na to miast: „wy star czy tro ch' ob ró ci" g&o w' / pa -
dó&” (s. 27). 

Zde rze nie #y cia ze $mier ci%, wiecz no $ci z prze mi ja niem,
$wia t&a z ciem no $ci% jest sta &ym ele men tem wal ki i roz ra chun -
ków. Ja k%$ na miast k% g&o $ne go wspó& by cia. Ci sza jest ob ci% -
#a j% ca, przy no si zbyt wie le my $li, da je za du #o mo# li wo $ci.
To „dzwo ni% cy prze syt” (s. 15). 

Mo ment, kie dy au to ro wi Drzew przy dro dze po zo sta je tyl -
ko po ezja, któ ra drze mi%c, „nie kie dy wra ca / jak ozdro wie( -
czy deszcz” (s. 39), jest tak #e for m% uciecz ki bo ha te ra li rycz -
ne go. Wo) niak pod kre $la, #e sta je po stro nie do $wiad cze nia
utrwa lo ne go, za pi sa ne go. Dla te go do ku men tu je wier szem to,
co oca la, za trzy mu je w ka drze nie po wta rzal no $ci, in dy wi du -
ali zu je, czy ni po pro stu wa# nym (s. 34).

Wszyst ko, co zo sta &o do tej po ry po wie dzia ne, zda je si' za -
my ka" ostat nia cz'$" to mu Z cy klu „Po chod nia Pa na Co gi -
to”. Na pierw szy rzut oka osob na, ma j% ca nie wie le wspól ne -
go z po zo sta &y mi wier sza mi sk&a da j% cy mi si' na Ci! "ar cie -
nia. Tym cza sem do $wiad cze nie $mier ci, prze mi ja nia, pa mi'"
czy nie $mier tel no$" s&o wa po etyc kie go ku mu lu j% si' w&a $nie
tu. Utwo ry za war te w tej cz' $ci s% in te re su j% cym do po wie dze -
niem lo sów Pa na Co gi to po $mier ci Her ber ta. Stra ta przy ja -
cie la czy ni bo ha te ra wier szy au to ra Stru ny #wia t$a po sta ci% moc -
niej od czu wa j% c%, bar dziej wra# li w%. Pan Co gi to roz pa cza, t' -
sk ni, nie zga dza si' naj pierw na swo j% za ro zu mia &o$", na st'p -
nie na pró# no$" $wia ta. Osa dzo ny w pro zie #y cia, pod da je si'
do $wiad cza niu. Przede wszyst kim jed nak – co nie by wa le uj -
mu j% ce – moc no prze #y wa stra t' i nie obec no$" swo je go twór -
cy: „Pan Co gi to pi't na sty raz stoi nad t% sa m% mo gi &% / mar -
twi si' i jed no cze $nie dzi wi #e jesz cze ist nie je” (s. 55). Ja ko
ten, któ ry sam jest nie $mier tel ny, „na so bie nie sie #y wot no$"
i ran g' po ezji” (s. 55), pra gnie zro zu mie" po rz% dek rze czy wi -
sto $ci, w któ rej zo sta& osa dzo ny. I osta tecz nie uda je mu si' doj$"
do isto ty rze czy: „po sta na wia nie zmie nia" si' wca le / zo sta"
wiecz nym w' drow cem / wier nym so bie po szu ki wa czem / sen -
su i $wia t&a” (s. 59). Te s&o wa nie tyl ko zwie( cza j% po szu ki -
wa nia Pa na Co gi to, ale ca &y tom Wo) nia ka. 

„Jest w tej po ezji za chwyt i jest przy t&o cze nie” – kon sta -
to wa& na ostat niej stro nie ok&ad ki Drzew przy dro dze Ma rian
Ki siel. !mier", prze mi ja nie, ucie ka j% cy czas i pa mi'" bo wiem
to te ma ty li te rac ko ju# wy czer pa ne i wie lo krot nie prze pra -
co wa ne. Nie m' cz% i nie dra# ni% jed nak czy tel ni ka Ci! "a ru
cie nia. Prze ciw nie: zro dzo ne z in dy wi du al ne go prze #y cia i do -
$wiad cze nia spra wia j%, #e chce si' da lej wcho dzi" w t' po -
ezj'. 

KSI#$KI KATARZYNA NIESPOREK

Wo) niak w swo ich wier szach u$wia da mia, #e
$mier" nie jest z&u dze niem. Ist nie je, nie po koi cz&o -
wie ka, nie po zwa la o so bie za po mnie". Od po cz%t -

ku zo sta &a wpi sa na w ludz k% na tu r'. „Je ste $my w stre fie $mier -
ci” (s. 5) – mó wi pod miot tych wier szy. O jej „by ciu w $wie -
cie” przy po mi na j% gro by, za pa lo ne zni cze, prze strze( cmen -
ta rza i bli scy, któ rych ju# nie ma. Im de dy ku je Wo) niak wier -
sze -ne kro lo gi czy wy po min ki. Bo ha te ra mi li rycz ny mi li ry ki
ele gij nej s% cz&on ko wie ro dzi ny i przy ja cie le. Po eta przy wo -
&u je dzie( po grze bu mat ki, pod czas któ re go wpa tru je si' w jej
twarz („jak #e moc no w niej #y &o / mo je na ro dze nie” – s. 6) oraz
F. Net za, do któ re go zwra ca si', pró bu j%c jesz cze go u$wia -
da mia" w je go dro dze do wiecz no $ci: „te raz s&y szysz rów no -
mier ny / rytm swo jej krwi” (s. 38).
*y cie ocie ra si' o $mier", roz gry wa si' w jej cie niu. Jed no

nie chce da" wy gra" dru gie mu. Id% ze so b% &eb w &eb. Sa ma
eg zy sten cja to u Wo) nia ka nie ustan ne umie ra nie, nie ko( cz% -
ca si' gra ja sno $ci i mro ku, gdzie pierw sze jest sym bo lem $mier -
ci, dru gie – #y cia. Po eta na pi sa&: „wiel ka ciem no$" i co dzien -
ne wi dze nie $wia t&a – / prze ra #a j% cy kon trast mi' dzy ni mi […]
// wi zja zu pe& nej ciem no $ci zmu sza / do po ko ry trwo gi / ci% -
g&e go na wro tu op' ta( czej my $li / bez wzgl'd ne go ko( ca” (s. 35).
Ko niec nie za wsze jest jed nak #e dla pod mio tu szcz' $li wy. Prze -
bi ja j% ce si' przez mrok $wia t&o, cho cia# da je na dzie j' na lep -
sz% eg zy sten cj' cz&o wie ka w ja kiej$ po $miert nej prze strze ni,
do pro wa dza i do je go pe& ne go za po mnie nia. 
!mier" z cza sem unie wa# nia jed nost k', wy rzu ca j% z pa mi' -

ci tych, któ rzy jesz cze trwa j%. Nad tym ubo le wa po eta,
nad za wod no $ci% ludz kiej pa mi' ci. Ob ra zy, s&o wa, my $li zwi% -
za ne z lud) mi, któ rzy ode szli, s% naj cz' $ciej frag men ta rycz -
ne. Po &% czo ne z so b%, two rz% wpraw dzie hi sto ri' o cz&o wie -
ku, ale z bie giem lat i ona p&o wie je, za cie ra si', po zo sta j%c
gdzie$ g&' bo ko i na za wsze ukry ta. Czas za tem ro bi swo je, a pa -
mi' ci nie po mo g% upa mi't nia j% ce ta blicz ki czy ka mie nie z wy -
ry ty mi na pi sa mi. I one w ko( cu cz&o wie ko wi obo j't nie j%, nie -
wie le zna cz%. B' d%c „na tr't nie obec ne”, ule ga j% pro ce so wi za -
po mnie nia, zo sta j% po skro mio ne przez na tu r'. Bo nie pa mi'"
to nor mal na ko lej rze czy – „gdy ta si &a ci' zmo #e / b' dziesz
tyl ko wspo mnie niem / p&a czem mo #e na tchnie niem / zni czem
na gro bie $wia t&em / a pa mi'" o to bie blak n% cym ob ra zem”
(s. 11). Ale nie pa mi'" wy da je si' te# &a twiej sz% dro g%. Pa mi'"
obar cza, ob ci% #a, „pa rzy” (s. 6), jest k&o po tli wa.

J.L.
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Mag da le na Ochwat: Po ezja pa ra dok sów – pa ra dok sy w po ezji. Po etyc -

ka teo lo gia ksi! "y Ja na Twar dow skie go, Ja nu sza Sta ni s#a wa Pa sier ba,

Wa c#a wa Oszaj cy. Wy daw nic two Uni wer sy te tu !l" skie go, Ka to wi ce 2014,

ss. 204. 

O misterium
paradoksu 

w poezji
kap!a"skiej

pa ra dok su, Mag da le na Ochwat. Au tor ka w pu bli ka cji Po -
ezja pa ra dok sów – pa ra dok sy w po ezji idzie tro pem sze -

ro ko po j! tej ka te go rii sprzecz no "ci w po ezji uzna nych

twór ców w ko lo rat kach, ja ki mi bez w#t pie nia s#: Jan

Twar dow ski, Ja nusz S. Pa sierb i Wa c$aw Oszaj ca. Punk -

tem wyj "cia ba dacz ki jest "wia do mo"%, &e „my "le nie pa -

ra dok sal ne” po zwa la sta n#% na gra ni cy nie wy ra &al no "ci,

nie praw do po do bie' stwa, zdu mie nia. Po zwa la do tkn#% Ta -

jem ni cy. Au tor ka jak &e s$usz nie za sta na wia si! rów nie&
nad tym, co dzie je si! w sy tu acji, gdy w ob li czu nie wy -

ra &al no "ci sta j# du chow ni po eci, gdy przy cho dzi im kon -

fron to wa% „rze czy "wia ta te go” ze „"wia tem In ne go”,

s$o wem, gdy kon fron tu j# oni Trans cen den cj! z ludz k#,
twór cz# wra& li wo "ci# i oso bi stym do "wiad cze niem. 

Wy j#t ko wo"% sy tu acji po le ga na pod sta wo wym i nie -

zby wal nym wy mia rze ka p$a' stwa bo ha te rów ksi#& ki

Ochwat, bo wiem by% ka p$a nem to zna czy by% al ter Chri -
stus. Dla te go te& nie mo &e dzi wi%, &e we zwa nie i na zna -

cze nie do g$o sze nia S$o wa $# cz# po wo $a nie ka p$a' skie

i po etyc kie. Re la cja za cho dz# ca po mi! dzy ni mi nie za -

my ka drzwi do ró& no rod no "ci od wa& nych po szu ki wa',
uj!% i roz wi# za' warsz ta to wych. Wr!cz prze ciw nie

– le gi ty mi zu je ich al ter na tyw no"%. In ny zna ko mi ty

wspó$ cze sny po eta w ko lo rat ce, a jed no cze "nie teo log -

-do gma tyk, ks. Je rzy Szy mik, twier dzi z pe$ nym prze ko -

na niem, &e sztu ka (w tym po ezja) „do star cza j! zy ka i "rod -

ków do wy ra &a nia nie wy ra &al ne go”, do daj my, je "li jest

otwar ta na Bo ga. Mi ste rium pa ra dok su. Pa ra doks pa ra -

dok sów. W tych po j! ciach za wie ra si! wi!c szan sa

na ma te rial n# ar ty ku la cj! du cho wej g$! bi cz$o wie ka

w ob li czu Ta jem ni cy Wcie le nia. 

Au tor ka obie ra ta ki w$a "nie kie ru nek po szu ki wa'
ana li tycz no -in ter pre ta cyj nych. Expres sis ver bis kon -

sta tu je, &e ce lem jej po szu ki wa' by $o „od kry wa nie i opi -

sy wa nie pa ra dok su w im ma nent nej po ety ce” ty tu $o wych

twór ców w "ci s$ym po wi# za niu z dok try n# Ko "cio $a ka -

to lic kie go. W isto cie pa ra doks sta no wi tu teo lo gicz nie

uza sad nio ny trop ka p$a' ski, co wi! cej „jest li te rac kim

na rz! dziem eks plo ra cji teo lo gii”. Ochwat no tu je: „(…)

Pa ra doks w twór czo "ci ksi! &y to (…) nie tyl ko fi gu ra

"wiad cz# ca o rze mio "le po etyc kim, «ope ra cja» na s$o -

wie/j! zy ku, to co" wi! cej, to kon struk cja od da j# ca

du cha sa mej teo lo gii”. S$usz nie. Wspó$ cze sna my"l teo -

lo gicz na rów nie cz! sto od wo $u je si! do pa ra dok sów hi -

sto rii zba wie nia… 

Oma wia ne stu dium ma cha rak ter teo re tycz ny i in ter -

pre ta cyj ny. Jest wa& n#, bez w#t pie nia, pró b# opi su wie -

lo wy mia ro we go zja wi ska, ja kim w swej isto cie jest

pa ra doks. Rzecz trak tu je sze ro ko nie tyl ko o istot nych

kwa li fi ka cjach ter mi no lo gicz nych (w tym za kre sie sta -

no wi no vum w li te ra tu rze przed mio tu), ale wy kra cza da -

le ko po za wy znacz ni ki for mal ne. Do ty ka sa me go j# dra

li ry ki. Przez pry zmat pa ra dok su czy tel nik otrzy mu je za -

pro sze nie do zg$! bia nia po etyc kich po rz#d ków "wia ta:

„Bo ga i wia ry” Twar dow skie go; cza su i prze strze ni u Pa -

sier ba czy „l! ku i na dziei”, in spi ro wa nych po sta ci#
Ju da sza, u Oszaj cy. 

Mo& na po wie dzie%, &e – pa trz#c ocza mi Ochwat

na dys kurs po etyc ki trzech ka p$a nów – urze czy wist nia -

j# oni Ta jem ni c!, do ty ka j#c te go, co tkwi g$! bo ko

w praw dzi wym mi ste rium pa ra dok su, i b! d#c przy tym

po dob nie jak Ril ke "wia do my mi po s$an nic twa s$o wa. 

KSI#$KI ALEKSANDRA PETHE

li ry ce eu ro pej skiej ist nie je pew na szcze gól na kon -

cep cja Bo ga. „Ty je ste" wiel ki las sprzecz no "ci”

za pi sa no w !y ciu mni szem. S# to s$o wa po ety, dla

któ re go em pi ria sta $a si! (ró d$em nie prze bra nych twór -

czych in spi ra cji, a do "wiad cza nie w$a snej eg zy sten cji i ota -

cza j# cej rze czy wi sto "ci (przy ro dzo nej i nad przy ro dzo nej)

wy pe$ nia $o cier pie nie, cz! sto przy no sz#c bo ha te ro wi li -

rycz ne mu po czu cie kl! ski. By $a tyl ko jed na mo& li wo"%
wyj "cia z te go dra ma tycz ne go im pa su. Ludz k# prze gra -

n# mo g$a prze obra zi% w zwy ci! stwo je dy nie moc po nad -

ludz kiej po t! gi… Ra iner Ma ria Ril ke, bo o nim mo wa,

zg$! bia$ spra wy naj istot niej sze dla cz$o wie czej eg zy sten -

cji „mó wi#c o rze czach istot nych w co raz istot niej szy

spo sób”. Do pro wa dzi $o to Ril ke go do po sta wie nia, nie -

zmier nie istot ne go w je go re flek sji, py ta nia: „Co zro bisz,

Bo &e, kie dy ja umr!?”. Wkro czy$ tym sa mym w g$! bo -

ko teo lo gicz no -fi lo zo ficz ne za my "le nie nad ro zu mie niem

isto ty ludz kiej ja ko pew ne go bra ku w nie sko' czo nej

do sko na $o "ci Bo ga. Pra wo pa ra dok su i dy so nan su za w$ad -

n! $o na trwa $e j! zy kiem wy obra( ni i eks pre sji, po znaw -

czo ukie run ko wa nych w po ezji au to ra Ksi" gi go dzin.
Do "wiad cze nie eg zy sten cjal ne otrzy ma $o wresz cie po ten -

cjal nie wy miar wer bal ny. To, co nie mo& li we, sprzecz ne

w so bie i nie da j# ce si! do t#d na zwa%, otrzy mu je nie spo -

dzie wa nie nie zwy k$# mo& li wo"% no we go zg$! bia nia

i okre "la nia ukry tych po k$a dów rze czy wi sto "ci, a co za tym

idzie otwie ra pod miot do "wiad cza j# cy na no wy wy miar

eks pre sji s$o wa. Oto pre lu dium do mi ste rium pa ra dok su. 

Do sko na le zda je so bie spra w! z tych mo& li wo "ci, ja -

kie nie sie ze so b# ka te go ria dys kur su opar te go na pra wie

W
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pó! kach ksi" gar skich po ja wi !a si" ksi#$ ka po pu lar -
ne go fran cu skie go pi sa rza, lau re ata na gro dy Gon -
co ur tów, Mi che la Ho uel le be cq’a – Ule g!o"#. Mo $e

ona ucho dzi% za po wie&% wi zjo ner sk#, bo wiem za po wia da doj -
&cie do w!a dzy we Fran cji par tii mu zu! ma' skiej, zmie nia j# cej
na st"p nie sys tem spo !ecz no -po li tycz ny kra ju i usta wia j# cej
go wg g!ów nych za !o $e' ide owych is la mu. Ak cja umiej sco -
wio na zo sta !a w 2022 r., kie dy obec ny pre zy dent François Hol -
lan de ko' czy swój dru gi man dat, a do Pa !a cu Eli zej skie go wpro -
wa dza si" no wo wy bra ny pierw szy oby wa tel pa' stwa Mo ham -
med Ben Ab bes wy wo dz# cy si" ze spo !ecz no &ci mu zu! ma' skiej.

Te ma ty ka po wie &ci jest nie w#t pli wie in te re su j# ca, a oko licz -
no &ci po ja wie nia si" jej w sprze da $y tak $e nie zwy k!e. Przy po -
mnij my, $e we Fran cji ksi#$ ka uka za !a si" 7 stycz nia. W tym
dniu dwaj is lam scy ter ro ry &ci za strze li li w pa ry skiej re dak cji
sa ty rycz ne go ty go dni ka „Char lie Heb do” 12 osób, msz cz#c si"
w ten spo sób za za miesz cza ne w tym pi &mie ka ry ka tu ry Ma -
ho me ta. W Pol sce po zy cja uka za !a si" w dzie wi"% mie si" cy pó( -
niej, wpraw dzie w sy tu acji nie tak dra ma tycz nej jak we Fran -
cji, ale mi mo wszyst ko trud nej i z!o $o nej, wy wo !a nej na p!y wem
do Eu ro py i spo dzie wa nej tak $e u nas fa li uchod( ców z kra jów
arab skich. War to wi"c po ku si% si" o re cen zj" Ule g!o "ci, po nie -
wa$ jest ona – tak przy naj mniej s# dz" – ma ni fe stem an ty islam -
skim, a mo $e na wet czym& wi" cej – fan ta sma go ri# za po wia da -
j# c# ko niec obec nej cy wi li za cji eu ro pej skiej, jej kul tu ry
i de mo kra cji.

W tym kon tek &cie au tor osa dza w ro li g!ów nej po sta ci i nar -
ra to ra czter dzie sto let nie go wy k!a dow c" uni wer sy tec kie go, li te -
ra tu ro znaw c", wy bit ne go znaw c" twór czo &ci XIX -wiecz ne -
go – pi sa rza Jo ri sa -Kar la Huy sman sa. Nie jest to bez zna cze nia,
bo my &li owe go na tu ra li sty prze cho dz# ce go w de ka den tyzm, ate -
isty, któ ry pod ko niec $y cia na wra ca si" na chrze &ci ja' stwo, to -
wa rzy sz# Ho uel l be cq’owskie mu bo ha te ro wi w ca !ej ak cji i to
tak da le ce, $e w ko' cu od wzo ro wu je w pew nym sen sie akt pi -
sa rza sprzed stu lat. François, bo ta kie imi" no si ów cz!o wiek,
jest zgorzk nia !y, przy gn" bio ny, apa tycz ny i w po dob ny spo sób
po strze ga j# cy za tra co ne mo ral nie spo !e cze' stwo. W tej psy chicz -
nej i spo !ecz nej za pa &ci je dy nym dla nie go roz ryw ko wym prze -
ryw ni kiem jest al ko ho lizm i nad mier nie roz bu ja ny sek su alizm,
któ re go opi su au tor nie szcz" dzi. Bo ha ter nie in te re su je si" po -

Mi chel Ho uel le be cq: Ule g!o"#. T!um. Be ata Gep pert. Wy daw nic two

W.A.B. 2015, ss. 286.

Ule g!o"#
w kon tek !cie 

is la mu

li ty k# i nie do strze ga za cho dz# cych w kra ju zmian, ale i one go
w ko' cu do si" ga j#, bo w 2022 r., kie dy zbli $a si" roz strzy gni" -
cie w wy bo rach pre zy denc kich, je go uczel nia zo sta je za wie szo -
na, a on wy eks pe dio wa ny na urlop.

Ten je go brak orien ta cji w sy tu acji po li tycz no -spo !ecz nej rów -
no wa $# jed nak kon wer sa cje pro wa dzo ne z in ny mi po sta cia mi
po wie &ci re pre zen tu j# cy mi dwa prze ciw staw ne obo zy. Pierw -
sz# z nich nie mal w przed dzie' de cy du j# cej tu ry wy bor czej to -
czy z Tan neu rem, wy so kim urz"d ni kiem kontr wy wia du, &le dz# -
cym dro bia zgo wo $y cie po li tycz ne, w tym szcze gól nie in wa zj"
is la mu. Roz mów ca po zwa la mu zro zu mie%, w ja ki spo sób re -
li gia ta wspi na si" na szczy ty w!a dzy we Fran cji, jak za mie rza
opa no wa% Eu ro p" a$ po Es to ni" i w ja ki spo sób wci# ga do niej
Tur cj" i kra je Ma gre bu. Wy cho dz#c z za !o $e nia, $e w tej dru -
giej tu rze wy bor czej o urz#d pre zy den ta wal czy% b" dzie re pre -
zen tant ka Fron tu Na ro do we go Ma ri ne Le Pe ne i przed sta wi ciel
Brac twa Mu zu! ma' skie go Mo ham med Ben Ab bes, wi"k sze szan -
se da je te mu dru gie mu. Twier dzi bo wiem, $e Par tia So cja li stycz -
na, Ruch Lu do wy i Unia De mo kra tycz na w oba wie przed
rz# da mi skraj nie pra wi co we go Fron tu Na ro do we go po prze kan -
dy da tu r" Ara ba. 

Tak si" rze czy wi &cie dzie je. Do w!a dzy do cho dzi Ben Ab bes
i wpro wa dza no wy mo del spo !e cze' stwa. Ko bie ty eli mi nu je si"
z $y cia pu blicz ne go i z pra cy, zni ka za tem bez ro bo cie w&ród m"$ -
czyzn. Wpro wa dza si" ma! $e' stwa po li ga micz ne. Po wszech na
o&wia ta ko' czy si" w 12 r. $., dal sza na uka tyl ko w arab skich
szko !ach pry wat nych, fi nan so wa nych przez kra je pe tro do la ro -
we. Ka$ de fran cu skie dziec ko mu si by% ob j" te is lam skim na ucza -
niem, przy czym nie ma $ad nej ko edu ka cji i tyl ko nie licz ne
ty py szkó! s# dla dziew cz#t. Wszy scy na uczy cie le mu sz# by% mu -
zu! ma na mi. Ty czy si" to tak $e wy$ szych uczel ni, w tym i Sor -
bo ny. François wy s!a ny zo sta je na przed wcze sn#, ale do brze
p!at n# eme ry tu r". Opa no wu je si" tak $e in ne dzie dzi ny $y cia,
a w ca !ym tym pro ce sie klu czo wy mi ele men ta mi s# de mo gra -
fia i szkol nic two. W ogó le w &wie cie wy gry wa ta gru pa, któ ra
ma naj wy$ sz# roz rod czo&% i po tra fi prze for so wa% swo je war to -
&ci, a ta k# jest is lam.

Dru gi roz mów ca g!ów ne go bo ha te ra po wie &ci, wa$ ny dla to -
ku nar ra cji, to Re di ger, rek tor Sor bo ny, któ ry ju$ w 2013 r. prze -
szed! na is lam i sta! si" je go apo lo ge t# oraz po pu la ry za to rem.
Za pe! nia j#c pró$ ni" du cho w# François ser wu je mu in te lek tu al -
n# i prak tycz n# wi zj" is la mu, pre zen tu je je go za le ty, si !", eks -
pan sj". Po wo !u je si" przy tym na Ko ran, któ ry jest „je go mi stycz -
n# pie &ni# po chwal n#”, in ny mi s!o wy „po chwa !# Stwór cy
i ule g!o &ci wo bec je go praw”. W jed nym ze swo ich ar ty ku !ów
Re di ger za sta na wia si", czy is lam zo sta! po wo !a ny do zdo mi -
no wa nia &wia ta i od po wia da na to py ta nie twier dz# co. Cy wi li -
za cje za chod nie ewi dent nie uwa $a za ska za ne na za g!a d". W tej
wy so ce in te lek tu al nej roz mo wie rek tor na wi# zu je do owe go
XIX -wiecz ne go Huy sman sa, na tu ra li sty i twór cy teo rii, we d!ug
któ rej &ro do wi sko wp!y wa na isto ty. Teo ri" t" po twier dza te$
w swo jej pra cy dok tor skiej François, a w re zul ta cie w fi na le anon -
su je swo je na wró ce nie na is lam, uza sad nia j#c to za mie sza niem
du cho wym Eu ro py, czy li pró$ ni#, któ r# tyl ko is lam mo $e za go -
spo da ro wa%.

Ksi#$ ka jest in te re su j# c# lek tu r#, w któ rej au tor pre zen tu -
je swo je sta no wi sko is la mo fo bicz ne, cho% w nie któ rych frag -
men tach mo$ na by si" do szu ka% drob nych za let tej re li gii.
Au tor im po nu je ogrom n# eru dy cj# – od li te ra tu ry, po przez
fi lo zo fi" i re li gi", a$ do skom pli ko wa nych wa rian tów po li -
tycz nych. I cho% ak cja po wie &ci jest wart ka, to czy ta si" j#
z pew nym utrud nie niem, bo wiem pe! no w niej idio mów, neo -
lo gi zmów, wtr# ce' ob co j" zycz nych, cz" sto trud no prze t!u ma -
czal nych. Nie wia do mo, czy wi na to au to ra czy te$ t!u macz -
ki. Na to py ta nie trud no jed nak od po wie dzie%, po nie wa$ nie
dys po nu je my ory gi na !em. Osta tecz nie mo $e my sko rzy sta%
z prze gl# dar ki Go ogle, któ ra wi"k szo&% z tych za ga dek roz -
wi# zu je.

Na ko niec stwierd( my, $e Aka de mia Gon co ur tów nie do strze -
g!a wy so kich za let li te rac kich Ule g!o "ci, po nie wa$ za bra k!o jej
w&ród og!o szo nych z po cz#t kiem wrze &nia 15 ty tu !ów kan dy -
du j# cych do te go rocz nej na gro dy Gon co ur tów.

KSI"#KI CZES$AW LUDWICZEK

Na
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Ro nald Reng: Ro bert En ke. !y cie wy pusz czo ne z r"k. T!um. Mi cha! Je -
zior ny. Wy daw nic two SQN 2015, ss. 400.

Ulica

samobójcy

ke zwie rzy! si" tre ne ro wi: „Nie wy trzy mam d!u #ej. Od czu wam
tyl ko strach. Bo j" si" wyj$% z po ko ju (...). Bo j" si" za !o #y% r" -
ka wi ce bram kar skie”. 

Ba! si" ja ko bram karz Bo rus sii Mönchen glad bach, klu bów
z Li zbo ny, Bar ce lo ny czy Te ne ry fy. Strach ogar nia! go ja ko za -
wod ni ka dru #yn ju nio rów, ze spo !ów wy st" pu j& cych w dru giej
li dze i gra j& cych w naj wy# szych li gach. Ba! si" ja ko nu mer je -
den Han no ve ru 96 i re pre zen tant Nie miec. Ba! si" w szat ni,
w dro dze na tre ning i pod czas tre nin gów, przed me czem, w trak -
cie me czu i po je go za ko' cze niu. 

Cz" sto na kart kach pa pie ru za trzy my wa! ciem ne b!y ski $wia -
do mo $ci. Kil ka mie si" cy przed $mier ci& za no to wa!: „Nie spa -
!em. Wszyst ko wy da je si" tra ci% sens. Trud no jest mi si" skon -
cen tro wa%. My $l" o s...” Jesz cze wów czas nie wie dzia!, #e #y -
cie jest for m& pa mi"t ni ka, któ ry za bi ja au to ra. 

En ke ob my $la! sa mo bój stwo do ko' ca i bez resz ty. Sta ra no
si" to zro zu mie%. Naj cz" $ciej ja ko po wód re zy gna cji z #y cia
wska zy wa no trau m" po $mier ci dwu let niej cór ki i l"k, #e gdy
wyj dzie na jaw je go de pre sja, utra ci pra wo do opie ki nad dru -
g&, ad op to wa n& cór k&. Ka# de wy t!u ma cze nie sa mo bój stwa jest
rów nie do bre lub rów nie z!e. Na pew no jed nak $mier% za da -
na so bie – jak ka# da in na – re du ku je cier pie nie zmar !e go do ze -
ra, ka su je nie odwo !al nie pli ki stra chu w znu #o nej g!o wie, ko' -
czy mecz z #y ciem... i wszyst kie mo# li we do gryw ki, og!a sza -
ne mi nu ta po mi nu cie, go dzi na po go dzi nie, dzie' po dniu, ty -
dzie' po ty go dniu, rok po ro ku. Na past nik, któ ry za pra gnie bie -
ga% do ty !u al bo bram karz sta ra j& cy si" bro ni% od wró co ny twa -
rz& od prze ciw ni ków, to fi gu ry gro te sko we. Ale #y cie, któ re bie -
gnie lu dziom do ty !u, ra no, wie czo rem, na wet we $nie, jest wy -
!&cz nie ab sur dal ne. Nie mo# na go znie$%.

Na po cz&t ku XIX wie ku, kie dy An gli cy wy my $li li gr" w pi! -
k", któ ra po dzie si" cio le ciach prze kszta! ci !a si" w ry wa li za -
cj" o re gu !ach obo wi& zu j& cych po dzi$ dzie', miej sce w bram -
ce przy dzie la no naj wi"k szych tchó rzom, fajt !a pom i kur du plom.
Po le bram ko we by !o wów czas do s!ow nie po lem kar nym, miej -
scem nie za wi nio nej po ku ty. Chy ba nie je den ch!o piec, któ re -
mu na ka za no strzec bram ki, chcia! z niej uciec na ko niec $wia -
ta. Pro fe sjo na li sta, pi sze Reng, wie, #e nie mo #e oka za% roz -
pa czy, roz cza ro wa nia i stra chu. Dla te go tak d!u go Ro ber to wi
uda wa !o si" ukry wa% de pre sj". Je go psy chia tr& by! V. Mark -
ser, któ ry nie gdy$ gra! na bram ce w dru #y nie pi! ki r"cz nej, zdo -
by wa j&c mi strzo stwo Nie miec i Eu ro py. We d!ug Mark se ra
„Naj lep szym bram ka rzem i mo# li wie, #e naj szcz" $liw szym
cz!o wie kiem na $wie cie jest ten, kto ra dzi so bie ze swo imi b!" -
da mi. Ten, kto po tra fi so bie b!" dy wy ba czy%, lub przed ni mi
si" ustrzec, ich stra# nik, nad zor ca i po ga niacz”. 

Dzie' przed uda n& uciecz k& z #y cia Ro bert na pi sa!: „Tyl ko
za rzu ty wo bec sie bie sa me go”. Nie umia! wy ba czy% so bie b!" -
dów. Osa czy !y go tak, jak zwie rz" osa cza strach przed ko me -
t& al bo przed my $li wym, któ ry jesz cze si" nie na ro dzi!. Wie -
dzia!, #e stra chu nie da si" spa ko wa% jak rze czy na le #& cych
do zmar !e go sub lo ka to ra, jak rze czy, po któ re na pew no nikt
nie przyj dzie, któ re mo# na od da% ubo gim al bo wy rzu ci%
na $miet nik, a po tem prze wie trzy% po kój, otwo rzy% sze ro ko
okna.

Po grzeb Ro ber ta trans mi to wa !a na #y wo (w trans mi sjach
na #y wo z po grze bów jest co$ nie odwo !al nie pa ra dok sal ne go)
sta cja ARD, w ostat nim po #e gna niu uczest ni czy !o 40 tys.
osób – #a !ob ni cy by li w pew nym sen sie rów nie# pu blicz no $ci&,
ja ko #e ce re mo nia od by !a si" na sta dio nie Han no ve ru 96. Na te -
le bi mie przy po mnia no naj bar dziej efek tow ne pa ra dy nie -
bosz czy ka. Nie #y we nie by !o #y we, ale za gra !o swój mecz, by -
!o wi"c mniej nie #y we. Wy g!o szo no wie le prze mó wie',
a po nich – za miast mar twej ci szy – za brzmia! hymn an giel -
skiej dru #y ny Li ver po ol You’ll ne ver walk alo ne – Ni gdy nie
b! dziesz szed" sam. Pa mi"% prze obra #a !a si" w pa mi&t k"
z po grze bu.

Pa so li ni zo ba czy! w fut bo lu „ostat ni $wi" ty ry tu a! na szych
cza sów”. W stycz niu 2011 r. otwar to w Ha no we rze uli c" R. En -
ke. Uro ki ka# de go mia sta po win ny pod kre $la% uli ce sa mo bój -
ców. Al bo ko z!ów ofiar nych. 

KSI!"KI RYSZARD JASNORZEWSKI

ie miec ki rze czow nik Tor ozna cza bram k" na bo isku
pi! kar skim. To sa mo s!o wo zna czy tak #e wro ta.
Pol ska bram ka to ma !a bra ma, strze #o na w pi! ce no# -

nej przed ata ka mi prze ciw ni ków. Tor w pol sz czy( nie jest okre -
$le niem dro gi, któ r& po ru sza j& si" tram wa je lub su n& po ci& gi.
Nie kie dy mkn& po ci& gi po spiesz ne.

Ro bert En ke, bram karz dru #y ny Han no ver i re pre zen ta cji Nie -
miec, sko czy! 10 li sto pa da 2009 r. pod po ci&g ja d& cy z pr"d -
ko $ci& 160 ki lo me trów na go dzi n", nie za trzy mu j& cy si" na sta -
cji Neu stadt. Zna! do brze roz k!ad jaz dy, ale jesz cze le piej roz -
k!ad #y cia, tra wio ne go ni czym or gan przez no wo twór. Przy -
ja ciel i bio graf Ro ber ta – Ro nald Reng – na pi sa! ksi&# k" o gra -
czu nie ty le w pi! k", ile w de pre sj".

Pi! karz z nu me rem je den, ostat ni i naj wa# niej szy obro' -
ca – bram karz, mo #e mie% #y cie we wn"trz ne bo ga te, ubo gie
lub #ad ne. Mo #e ubra% czar n& blu z" al bo ko szul k" w ja skra -
wych ko lo rach, mo #e u$mie cha% si" al bo rzu ca% po nu re spoj -
rze nia, mo #e sta% na li nii al bo wy bie ga% da le ko po za po le kar -
ne, mo #e mie% ta lent al bo nie mie% go wca le, mo #e gra% w pierw -
szej li dze al bo w czwar tej. Nie wol no mu jed nak ni gdy zw&t -
pi% w sens ro li, któ r& mu po wie rzo no. Du' czyk P. Schme iche -
il, bram karz z Man che ste ru Uni ted, wy zna!: „Ogrom ne zna cze -
nie ma to, #e moi prze ciw ni cy czu j& si" za stra sze ni mo j& obec -
no $ci&. Na wet je #e li nie ka# dy ostat ni obro' ca bu dzi po strach,
to nie w&t pi, gdzie jest je go miej sce”. De pre sja po zba wia pew -
no $ci, #e ma si" ja kie kol wiek miej sce gdzie kol wiek na $wie -
cie, cha rak te ry zu je si" za stra sza niem sa me go sie bie i gr& wy -
!&cz nie prze ciw ko so bie.

G!ów nym ce lem Bun de sli gi lat 90., pi sze Reng, by !o two -
rze nie pre sji. Mu sie li j& wy wie ra% wszy scy: tre ner na pi! ka rzach,
re zer wo wi na tre ne rze za po $red nic twem pra sy, re zer wo wy
bram karz na pod sta wo wym, pod sta wo wy na re zer wo wym, a dy -
rek tor na wszyst kich. Je dy n& oso b&, któ ra wy wie ra !a pre sj"
na En ke, by! on sam. I nie po ra dzi! so bie. Mo ty wa cj", po trzeb -
n& do pro fe sjo nal ne go upra wia nia spor tu, za st& pi! po czu ciem
wi ny, #e brak mu mo ty wa cji do upra wia nia #y cia; ener gi", nie -
zb"d n& do gry o sie bie, zu #y! na ukry wa nie de pre sji przed in -
ny mi.

Pod czas me czu wszyst ko roz gry wa si" w szyb kim tem pie,
opó( nio ne o u!am ki se kund re ak cje bram ka rza de cy du j& o je -
go b!" dach. Gdy by wszyst kie roz pa mi" ty wa!, po gr& #a! si" w po -
czu ciu wi ny, u!am ki se kund by !y by od!am ka mi, któ re ci"# ko,
$mier tel nie ra ni&. Po nie uda nym de biu cie w li dze tu rec kiej En -

N
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gor So ko !ow ski za fa scy no wa! si" na ty le po przed nim

ustro jem, #e po $wi" ci! mu nie tyl ko stu dia, ale i wy -

pra wy. Je go ce lem sta !a si" Bia !o ru$, w któ rej za trzy -

ma! si" czas. 

O tym, jak nie wie le wie my o na szym wschod nim s% sie dzie, prze -

ko na& si" mo# na ju# w pierw szych roz dzia !ach je go ksi%# ki.

Wszyst ko tu jest eg zo tycz ne, jak by z in nej baj ki, cho& z dru giej

stro ny – zna ne, ale za po mnia ne, ze pchni" te gdzie$ w nie pa mi"&.
Po dró# So ko !ow skie go na Bia !o ru$ sta je si" po dró #% czy tel ni ka,

to wa rzy szy my mu w niej, b" d%c ca! kiem bli sko wy da rze'. I gdzie$
w tle lek tu ry tli si" upo rczy wa my$l: prze cie# tak mo g!o by by&
na dal u nas. Mo# na na rze ka& na obec n% sy tu acj" po li tycz no -go -

spo dar cz% w Pol sce, ale tak na praw d" po win ni $my p" ka& z du -

my i ki pie& ra do $ci%, #e nie je ste $my na dal cz" $ci% tam te go sys -

te mu.

So ko !ow ski po ka zu je nam Bia !o ru$ w pe! nej kra sie, ocza mi ko -

go$, kto jest tym kra jem za fa scy no wa ny i do strze ga je go do bre

i z!e stro ny, ale nie oce nia, nie de pre cjo nu je, sta ra si" ra czej zna -

le(& wy ja $nie nie, uspra wie dli wie nie dla ta kich, a nie in nych ludz -

kich za cho wa'. Za uwa #a, #e „Bia !o ru$ jest kra jem, gdzie nie re -

spek tu je si" pod sta wo wych swo bód oby wa tel skich, gdzie wie le

rze czy nie funk cjo nu je w ta ki spo sób, jak po win no, a na szcz" -
$cie jesz cze nie wszyst kich do tkn" !y cho ro by ta kie jak ma razm

i obo j"t no$&, kna jac two czy kom bi na tor stwo. Wci%# s% lu dzie, któ -

rzy wy cho dz% na uli ce de mon stro wa& swój sprze ciw wo bec w!a -

dzy…” Au tor nie kon cen tru je si" jed nak wy !%cz nie na po li tycz -

nej stro nie bia !o ru skie go #y cia. T% zna my do brze z prze ka zów te -

le wi zyj nych. Po ka zu je ra czej co dzien ne #y cie i pew ne ab sur dy,

któ re dla ko go$ z ze wn%trz s% czym$ dzi wacz nym, na to miast miesz -

ka' cy przyj mu j% je za oczy wi sto$&. Bia !o ru skie go Dziad ka

Mro za miesz ka j% ce go w Pusz czy Bia !o wie skiej od wie dza j% nie

dzie ci, a eme ry ci, spra gnie ni by& mo #e wspo mnie' z dzie ci' stwa.

W mia stach, w któ rych przy szli na $wiat naj wa# niej si dy gni ta -

rze, wy bu do wa no no wo cze sne cen tra spor to we, z któ rych nie ma

kto ko rzy sta&. Ale s%. Sta no wi% wi zy tów ki po st" pu. Pod czas gdy

bia !o ru ska wie$ miej sca mi pa mi" ta po cz%t ki ubie g!e go stu le cia. 

Au tor pió rem wpraw ne go re por te ra opi su je co dzien ne #y cie Bia -

!o ru si nów, prze kra cza nie gra ni cy, zbie ra nie pie cz% tek, zwie dza -

nie atrak cji tu ry stycz nych, cho& kraj ten ra czej na tu ry stycz nej tra -

sie nie le #y. Pi sze o tym, jak zna le(& miesz ka nie, zro bi& za ku py,

za !a twi& pod sta wo we spra wy. Wszyst ko to w kli ma cie fil mów Ba -

rei. A# cza sem trud no uwie rzy&, #e to w ogó le mo# li we. Ksi%# -
ka ma za tem sa me za le ty: nie zmier nie in te re su j% cy te mat, a do te -

go $wiet nie opi sa ny, z po czu ciem hu mo ru i wy czu ciem sma ku,

co spra wia, #e czy ta si" j% jak naj lep sz% po wie$&.

Igor So ko !ow ski: Bia !o ru" dla po cz#t ku j# cych. Wy daw nic two MG 2014,
ss. 256.

Woj ciech Gra bow ski: Ar chi traf. Opo wie !ci o ar chi tek tu rze "l# ska i Za -

g$% bia. Wyd. !l"sk Sp. z o.o. Wy daw nic two Na uko we, Ka to wi ce 2015, s. 84.

Bia!oru" 
dla pocz#tkuj#cych

KSI$%KI KATARZYNA KRZAN

r chi traf – ty tu! na po zór do"# za gad ko wy, ale nie dla czy -

tel ni ków na sze go mie si$cz ni ka, któ rzy za pew ne pa mi$ -
ta j% cykl tek stów Woj cie cha Gra bow skie go, mó wi% cych

o ar chi tek tu rze w na szym re gio nie. Ten „traf” to in for ma cja, &e
nie jest to ja ki" sys te ma tycz ny, upo rz%d ko wa ny wy k!ad, czy

pod r$cz nik. Po pro stu w cza sie swo ich w$ dró wek au tor „tra fi!”
na ja ki" obiekt, któ ry przy ci% gn%! je go uwa g$ i sk!o ni! do za no -

to wa nia na ten te mat swo ich wra &e', prze my "le', aso cja cji.

„Ar chi” – te& wy ma ga ko men ta rza. Au tor po sia da wiel k% wie -

dz$ o ar chi tek tu rze, hi sto rii sztu ki, jest fil mow cem spe cja li zu -

j% cym si$ w tych dzie dzi nach, jed nak w swo jej ksi% &ecz ce opo -

wia da o nich mi mo cho dem. Opo wia da zresz t% w ta ki spo sób, &e
trud no je go tek sty jed no znacz nie przy pi sa# do ja kie go" ro dza -

ju, czy ga tun ku. Je go nar ra cja jest mie szan k% re por ta &u, fe lie to -

nu, ese ju, wspo mnie nia, a frag men ta mi – pro zy ar ty stycz nej, czy

na wet po etyc kiej. Wspo mnia !em, &e Gra bow ski mó wi o ar chi -

tek tu rze mi mo cho dem. Nie sta ra si$ bo wiem wy czer pu j% co i de -

ta licz nie opi sa# ja kie go" obiek tu ze wzgl$ du na je go ar chi tek -

to nicz ne wa lo ry. Wo li przed sta wia ny „za by tek”, za miast po sa -

dzi# na ja kiej" par ce li, umie "ci# w kon kret nym kon tek "cie hi sto -

rycz nym (zw!asz cza w cza sach PRL -u). Dla przy k!a du frag ment

roz dzia !u Ar chi tek tu ra tram wa jo wa: „Mia sto u schy! ku so cja li -

zmu. Czu !o si$, &e wszyst ko wi si ju& na w!o sku. Tram wa je psu -

!y si$. Lu dzie spo ce ni i zm$ cze ni wra ca li na pie cho t$ do ciem -

nych blo ko wisk. Wszyst ko "mier dzia !o. (mier dzia !y chod ni ki

ty mi nie sprz% ta ny mi pe ta mi. (mier dzia !o w skle pach ze psu tym

mi$ sem, cho# ha ki by !y zu pe! nie pu ste. Ko lej ki ludz kie cuch n$ -
!y ko le j%, prze po co ny mi wa go na mi, jak by lu dzie si$ nie my li

i by li w ci% g!ej po dró &y”. W tym oto cze niu ist nie je jed nak

cud – tram waj ty pu 102N „o awan gar do wym kszta! cie, ku bi stycz -

ny, jak by &yw cem wzi$ ty z ob ra zów Bra que’a”. Gra bow ski opi -

su je osie dle Ty si%c le cia, su perjed nost k$, ale te& co fa si$ da lej

w prze sz!o"# – dwo rzec ko le jo wy w Macz kach, bied na se ce sja

b$ dzi' ska, mo der na ka to wic ka. Z jed nej stro ny dla tych, któ rzy

pa mi$ ta j% PRL, oka zja do od by cia po dró &y sen ty men tal nej, z dru -

giej – za pis cza sów "wiet no "ci (te raz ru iny) wie lu cie ka wych

miejsc. Rów nie& ta kich, któ rych ju& dzi" nie ma – np. wil la Grund -

man na z dru giej po !o wy XIX wie ku, przy ul. War szaw skiej,

zbu rzo na w 1973 ro ku na po le ce nie tow. Zdzi s!a wa Grud nia. Te&
pa mi$ tam umiej sco wio ny tam po tem so cja li stycz ny „ogró dek piw -

ny”, opi sa ny zna ko mi cie przez Gra bow skie go.

W tym krót kim omó wie niu trud no opo wie dzie# o wszyst kich

plu sach tej krót kiej ksi%& ki, ale bar dzo za ch$ cam czy tel ni ków

do lek tu ry. War to, bo czy ta si$ to z wiel k% przy jem no "ci%.

Tramwaj

z obrazu Braque’a

KSI$%KI BOGDAN WIDERA

I A
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Gdy zbu dzi !em si"
21 sierp nia 1968

ro ku w Biesz cza dach, po -

bla d!a go spo dy ni po wie -

dzia !a: „No to te raz ma my

ru skich z obu stron...”. Nie -

co wcze #niej Ka rel – by wa -

j$ cy w Pol sce Czech,

przy wo zi! ich ga ze ty. Do -

wie dzie li #my si" z nich

o przed wio #niu z Dub cze -

kiem, do cie ka li #my si"
wie lu nie zna nych fak tów

hi sto rycz nych. Po tem do -

tar !y i te o „udzie le niu Cze -

cho s!o wa cji brat niej po -

mo cy”, z ge ne ra !em

Svo bo d$ na ok!ad ce, za pa -

mi" ta ny do dzi# sfo to gra fo -

wa ny wiersz na mu rze:

„Na ohra nu na sich ban -

kou, nie trza nam so vet -

skich tan kou, gdy% to how -

no co tam ma my, to se

sa mi uhli da me”. 

W tym sa mym mie si$ cu,

po 47 la tach, je stem 

po now nie nad Je zio rem

Mycz kow skim, na 15 Ple -

ne rze Biesz czadz kim. Dzi#
z obu stron szpi cza ste go

dzyn dzy ka Pol ski ma my

przy ja ció!. W Ustrzy kach

ota cza j$ nas sym pa tycz ne

Ukra in ki, ko niecz nie chc$ nam co#
sprze da&; we' pan ko niak, mam bar -

dzo do bre cu kier ki w cze ko la dzie, kup

pan pa pie ro sy... a mnie ni cze go nie

trze ba w tym bied nym zruj no wa nym

kra ju, pa trz" i szu kam owych cha ty -

nek sprzed lat – nic, tyl ko no we.

Miesz ka my w o#rod ku, któ re go szef

po cho dzi ze (l$ ska... zna my si"
od nie pa mi"t nych lat.

Roz lo ko wa ni w dom kach ar ty #ci

z Opo la, Ka to wic, Cz" sto cho wy, Kra -

ko wa, Lu bli na i Rze szo wa %y j$ w tak

bo ga tym pro gra mie, %e l" kam si" o czas

na ma lo wa nie, cho& za wsze wy zna wa -

!em za sa d" – naj wa% niej sza jest in te gra -

cja, po zna nie oko li cy i by cie z so b$, je -

#li jed nak %e przy tej oka zji

po wsta nie dzie !o, to i do brze.

Zwie dza my Mu zeum

w Sa no ku, bo ga te w iko ny,

pre zen tu je tak %e bo ga te zbio -

ry swe go kra ja na Zdzi s!a wa

Bek si) skie go, wie my tak %e
o in nym wspó! cze snym

twór cy za po bli sk$ za gra ni -

c$, w S!o wa cji. To Mu zeum

An dy War ho la w Me dzi la -

bor cach, mie #ci nie nie cie ka -

wej o pa ru ty si$ cach miesz -

ka) ców, ale mu zeum

zbu do wa li god ne wi"k szej

me tro po lii. Uwa g" zwra ca -

j$ te% dwa obiek ty: neo kla sy cy stycz na

bia !a cer kiew pra wo s!aw na na wzgó -

rzu, u stóp któ re go dru gi obiekt, ze sto -

j$ c$ przed ni$ po wi"k szo n$ pusz k$ zu -

py Camp bell, mi" dzy jed nym a dru gim

nie z!a rze' ba przed sta wia j$ ca An de go...

Je ste #my w Mu zeum twór cy pop – ar -

tu, przy wej #ciu sklep z wszyst kim co...

a w!a #ci wie z tym na czym mo% na wy -

dru ko wa& por tret War ho la: s$ kart ki,

T -shir ty, itd. itp. ga d%e ty wszel kiej

ma #ci, ko lo ru i for ma tu, jar mark sko -

ja rze) z ar ty st$, nie do ogar ni" cia. 

Pa mi$t ki „Ma de in Ja pan”, do ku -

pie nia jak w Ame ry ce, San Ma ri no, al -

bo na Gó rze #w. An ny. Od pust i kier -

masz pop-ar tu...

Trzy po zio my mu zeum,

wy pe! nio ne gra fi k$ i ob -

raz ka mi nie w$t pli wie uzdol -

nio nej ro dzi ny War ho lów

po cho dz$ cej z bli skie go Mi -

ko va. Ory gi na !ów War ho la

ma !o, pod jed n$ gra fi k$
czy tam „Pra ca sy gno wa na

na od wro cie” na in nej

„Dzie !o nie sy gno wa ne”, s$
za to ory gi nal ne je go kurt -

ki (Bo %e, có% to by !a za chu -

dzi na), ma ry nar ki sza re,

walk man, oku la ry, czu& bli -

sko#& War ho la, jest tak %e
co# z at mos fe ry te go kie run -

ku w sztu ce; jest przede

wszyst kim przy k!ad jak roz -

s!a wi& ma !$ miej sco wo#&
i sprze da& tak nie wie le – tak

licz nym.

Wra ca my do kra ju, za -

trzy mu j$c si" przy licz nych

od bu do wa nych cer kiew -

kach, mi ja my miej sca za -

zna czo ne na ma pie ja ko

„znisz czo ne wsie”, %e by !o
ich a% ty le, do wia du j" si"
dzi#. Smut ne, ale to wa rzy -

szy nam s!o) ce, nie ste ty, ju%
do bie ga j$ ce go kre su la ta.

G!ów ny obiekt, miej sca

na sze go po by tu bo ga to ob -

wie szo ny dzie !a mi zna nych

nam ko le gów. Jest Wal czak, No wo tar -

ski, Siup ka, Ma ciusz kie wicz, Blu kacz

i wie lu in nych z ca !e go kra ju, naj wi" -
cej jed nak %e st$d, ze (l$ ska. Wy cho dzi

na wierzch sym pa tia sze fa do na sze go

#ro do wi ska. Od by wa !y si" tu ple ne ry

ASP, na sze „Biesz czadz kie”, a te raz,

po nas, przy je cha li bli scy nam ma la rze

z Gru py Ja now skiej. 

Co dzien ne wie czor ne „uro dzi ny”,

wy da wa ne przez po szcze gól nych

uczest ni ków ci$ gn$ si" d!u go w noc.

In te gru je my si". Do brze by& ze zna -

ny mi dwo ma Jo an na mi, po wspo mi -

na& z Alek san dr$ stu denc ki ple ner

w By strzy cy, po mil cze& z Wie s!a -

wem, po s!u cha& ko smo su z Alek san -

drem, wy s!u cha& mi ni ste -

rial nych pla nów Ja nu sza,

po ro zu mie wa& si" mru -

gni" ciem z Le onar dem,

za sta no wi& si" z Te re s$
i Le chem i... A po tem od -

s!o na pierw sza, we wn"trz -

ny po kaz prac, ile% te go,

kie dy to zo sta !o na ma lo -

wa ne, nie z!e.

Przy lamp ce wi na gwa -

rzy my o mi nio nym, szy ku -

je my si" na po now ne spo -

tka nie i gru dnio wy wer ni sa%
w Kra ko wie. 
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Mi! dzy 
An dy War ho lem 
a biesz czadz k"

cer kiew k"

Hen ryk Bzdok, ry su nek

Le onard & An dy

HEN RYK BZDOK 



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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O po nad cza so wej ro li mu zy ki

BY TOM. W ra mach pro jek tu pt. „He in rich Schulz -Beu then. !y -
cie – twór czo"# – in spi ra cje” au tor stwa dr Jo an ny Lu sek z Mu zeum
Gór no "l$ skie go w By to miu 24 pa% dzier ni ka przy go to wa ny zo sta& pa -
nel dys ku syj ny za ty tu &o wa ny „W "wie cie d%wi' ków – o po nad cza -
so wej ro li mu zy ki”. Mo de ra to rem spo tka nia by &a dy rek tor Mu zeum
(l$ skie go Ali cja Knast, któ ra do dys ku sji prócz au tor ki pro jek tu za -
pro si &a dr. Pio tra Pod lip nia ka (Ka te dra Mu zy ko lo gii, Uni wer sy tet Ada -
ma Mic kie wi cza w Po zna niu), Alek san dr' Ba tog (mu zyk, cz&o nek
i wspó& twór ca (l$ skie go To wa rzy stwa Mu zycz ne go) a tak )e Hen -
ry ka Cier pio &a (dzien ni karz mu zycz ny, kie row nik re dak cji mu zycz -
nej Ra dia Ka to wi ce) oraz re dak tor na czel n$ mie si'cz ni ka „(l$sk”
Wie s&a w' Ko no pel sk$. 

Punk tem wyj "cia do dys ku sji o ro li mu zy ki by& film „Co to jest
mu zy ka?” z udzia &em dzie ci w wie ku przed szkol nym, gim na zja li -
stów oraz uczniów szko &y "red niej. W pro jek cie uczest ni czy li wy -
cho wan ko wie przed szko la TI KA w By to miu, ucznio wie klas ak tyw -
no "ci twór czej Gim na zjum nr 3 im. No bli stów Pol skich w Gli wi cach
oraz ucznio wie Pa* stwo wej Szko &y Mu zycz nej im. Fry de ry ka
Cho pi na w By to miu. 

Pod czas dys ku sji pod j' te zo sta &y na st' pu j$ ce te ma ty: „Scien ce fic -

tion: jak wy gl$ da& by "wiat bez mu zy ki”, „Kul tu ra czy na tu ra. Co wp&y -
wa na kom pe ten cje w do "wiad cza niu mu zy ki (s&u cha niu, kom po no -
wa niu, wy ko ny wa niu, ro zu mie niu)”, „De ter mi nan ty ludz kich
upodo ba* mu zycz nych”, „S&o* na dep n$& mi na ucho. Nie znam si'
na mu zy ce.” „Praw da czy fa&sz?”. 

Spo tka nie za ko* czy& kon cert w wy ko na niu pia ni sty To ma sza Ka -
mie nia ka, któ ry wy ko na& utwo ry Ri char da Wa gne ra/Fran za Lisz ta
i He in ri cha Schul za -Beu the na. Ko men tarz o mu zy ce wy g&o si &y Alek -
san dra Ba tog i Jo an na Lu sek.

Po wrót „Or fe usza i Eu ry dy ki”

BY TOM. Nie zwy kle rzad ko ba ro ko we dzie &a po ja wia j$ si'
na sce nach pol skich te atrów ope ro wych, tym bar dziej wart obej rze -
nia i wy s&u cha nia by& spek takl „Or fe usz i Eu ry dy ka” – dzie &o skom -
po no wa ne przez mi strza ba ro ku Ch. W. Gluc ka, któ re po wró ci &o do re -
per tu aru Ope ry (l$ skiej po o"miu la tach, ja kie up&y n' &y od da ty
pre mie ry 10 li sto pa da 2007 ro ku. Pi'k ne dzie &o mu zycz ne otrzy ma -
&o rów nie im po nu j$ c$ opra w' in sce ni za cyj n$, re )y ser sk$ i cho re ogra -
ficz n$ au tor stwa Hen ry ka Kon wi* skie go. Kie row nic two mu zycz ne
wzno wie nia ob j$& Krzysz tof Dzie wi'c ki. De ko ra cje i ko stiu my za -
pro jek to wa& Ire ne usz Do ma ga &a. Po dob nie jak pre mie ro we przed -
sta wie nie i to zo sta &o po ka za ne w spe cjal nie za adap to wa nej sa li kon -
cer to wej im. Ada ma Di du ra. W"ród wy ko naw ców mo) na by &o
us&y sze#: Rok sa n' War den g' w par tii Or fe usza, Ju sty n' Dy l' "pie -
wa j$ c$ par ti' Eu ry dy ki oraz Ma rio l' P&a zak -(ci bich w ro li Amo ra.
Spek takl po la tach po pro wa dzi& Ju rek Dy ba &a. 

Bez w$t pie nia jest to jed no z naj zna ko mit szych do ko na* sce nicz -
nych, ja kie w swo im do rob ku ma Ope ra (l$ ska w By to miu. 

Pla ka ty dwóch Gra bow skich

KA TO WI CE. W ga le rii Art. No va 2 Zwi$z ku Pol skich Ar ty stów
Pla sty ków w Ka to wi cach go "ci &a w pa% dzier ni ku wy sta wa dwóch
Gra bow skich: oj ca Ta de usza i je go sy na Pio tra – oby dwaj s$ twór -
ca mi pla ka tów. 

NOTATNIK

KULTURALNY
Redaguj!: 

Wies"awa Konopelska 

Jan Picheta 

Joanna Kotkowska, 

Janusz Wójcik

Maria Sztuka

Jacek Sikora 

!
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Na !cia nach ga le rii po ja wi "y si# jak $e zna ne sprzed lat z ka to wic kich
ulic i ga blot te atral nych pla ka ty Ta de usza Gra bow skie go. Zna ko mi ty
ry su nek, zde cy do wa na, ale wy ra fi no wa na kre ska, hu mor, nie by wa "a lek -
ko!% i wszech obec ny ko lor – oto ce chy ar ty sty – se nio ra. Daw no nie
ogl& da ne, wzbu dza "y po dziw i po czu cie nie do !ci gnio ne go ar ty zmu. S&
ci& gle – jak si# oka za "o – po twier dze niem dwóch istot nych cech pla -
ka tu: ko mu ni ka tyw no !ci i pro sto ty prze ka zu. Zgro ma dzo ne w ga le rii
po raz ko lej ny przy po mnia "y, $e mó wi% o pla ka tach Ta de usza Gra bow -
skie go zna czy ty le, co mó wi% o naj zna ko mit szych dzie "ach ko ja rzo nych
z tzw. pol sk& szko l& pla ka tu i nie zrów na n& !l& sk& szko "& gra fi ki. 

Z ko lei Piotr Gra bow ski za pre zen to wa" pla ka ty b# d& ce gra ficz -
ny mi por tre ta mi wie lu wy bit nych ar ty stów, ale ma lar skie w swej isto -
cie, wy do by wa j& ce in dy wi du al ne ce chy por tre to wa nych osób. Za -
ska ku j& ce, pi#k ne, ale ma j& ce gdzie! w da le kim tle in spi ra cj#
„por tre to wy mi” pla ka ta mi Pro fe so ra – Ta de usza Gra bow skie go. 

By" to dia log dwóch po ko le' w prze strze ni tej sa mej ma te rii – pla -
ka tu, jak $e wspó" cze !nie zmar gi na li zo wa ne go, ale ci& gle $y we go,
cho cia$ wy st# pu j& ce go w zgo "a in nej ro li. War to jed nak przy po mnie%
so bie te roz ra do wa ne po sta ci z pla ka tów Pro fe so ra, i z wiel k& uwa -
g& przyj rze% si# zna ko mi tej pra cy Pio tra – tak $e Gra bow skie go.

Dys ku to wa li bi blio te ka rze i re gio na li !ci
GLI WI CE -TO SZEK. „(l&sk li te rac ki XX i XXI wie ku” by" te -

ma tem VII Po wia to wej Kon fe ren cji Re gio nal nej prze zna czo nej dla
bi blio te ka rzy, na uczy cie li i re gio na li stów, zor ga ni zo wa nej przez Po -
wia to w& Bi blio te k# Pu blicz n& w Gli wi cach z sie dzi b& w Py sko wi -
cach. Pod czas kon fe ren cji wy k"a dy wy g"o si li: prof. dr hab. Ka ta rzy -
na Ta "u%, dr Ta de usz Sier ny, dr )u cja Sta nicz ko wa, prof. dr hab.
Gra $y na Szew czyk, dr Mi cha" Skop, prof. dr hab. Zbi gniew Ka d"u -
bek, prof. dr hab. El$ bie ta Dut ka, dr Grze gorz Szto ler i mgr Ma" -
go rza ta Ha "a dus. Te ma ty ka wy st& pie' po !wi# co na by "a m.in. li te -
ra tu rze dwu dzie sto le cia mi# dzy wo jen ne go, $y ciu li te rac kie mu
w wo je wódz twie !l& skim w la tach 1945–1989, do rob ko wi li te rac -
kie mu Wil hel ma Szew czy ka, pró bom stwo rze nia ka no nu li te ra tu ry
na Gór nym (l& sku, po strze ga niu (l& ska i (l& za ków przez pry zmat
twór czo !ci Aloj ze go Ly ski i ob ra zo wi Gli wic w twór czo !ci Ada ma
Za ga jew skie go i Ju lia na Korn hau se ra. 

Kon fe ren cja od by wa "a si# w Cen trum Kul tu ry „Za mek w Tosz ku”. 

„Li nie pa pi lar ne” na otwar cie
KA TO WI CE. Do swej daw nej sie dzi by przy uli cy !w. Ja na 10

po wró ci li ar ty !ci fo to gra fi cy. W wy re mon to wa nych, no wo cze -
snych wn# trzach jed nej z naj bar dziej re pre zen ta cyj nych ka mie nic
ka to wic kie go ryn ku, o$y "a na no wo ga le ria „Ka to wi ce” ZPAF. In -
au gu ra cyj na wy sta wa zbio ro wa no sz& ca ty tu" „Li nie pa pi lar ne” zo -
sta "a otwar ta 7 pa* dzier ni ka. Ka$ dy z kil ku dzie si# ciu uczest ni ków
eks po zy cji – cz"on ków Okr# gu (l& skie go ZPAF za pre zen to wa" jed -
n& wy bra n& przez sie bie pra c#, któ ra – jak li nie pa pi lar ne – jest je -
go zna kiem roz po znaw czym.

Go !ci po wi ta "a w pro gach ga le rii Ka ta rzy na )a ta Wro na – pre -
zes ZPAF w Ka to wi cach, a w gro nie za pro szo nych go !ci obec ne by -
"y Edy ta Syt niew ska – na czel nik Wy dzia "u Kul tu ry Urz# du Mia sta
Ka to wi ce i Jo lan ta Ry cer ska pre zes Za rz& du G"ów ne go ZPAF. 

Stra"nik Dziedzictwa dla Biblioteki #l$skiej
KA TO WI CE -WAR SZA WA. 29 wrze !nia 2015 ro ku Bi blio te ka

(l& ska otrzy ma "a Na gro d# i Ty tu" Stra$ ni ka Dzie dzic twa Rze czy -

po spo li tej Cu stos Mo nu men to rum Rei Pu bli cae. Se nat Rze czy po spo -
li tej Pol skiej przy zna" (l& skiej Ksi&$ ni cy ten za szczyt ny ty tu"
w ka te go rii: Na gro da Kra jo wa dla in sty tu cji. Na gro da zo sta "a
przy zna na Bi blio te ce (l& skiej za po zy ski wa nie, kon ser wa cj# i udo -
st#p nia nie uni ka to wych zbio rów, a tak $e wa$ nych spo "ecz nie ma -
te ria "ów zwi& za nych z dzia "a nia mi nie pod le g"o !cio wy mi i ru chem
„So li dar no !ci” na (l& sku oraz za stwo rze nie ak tyw ne go o!rod ka na -
uko we go i kul tu ral ne go, s"u $& ce go pie l# gno wa niu i za cho wa niu dzie -
dzic twa kul tu ro we go (l& ska i Pol ski.

De mol ka po biel sku
BIEL SKO -BIA !A. W no cy z 31 na 1 li sto pa da na biel skim cmen -

ta rzu $y dow skim zde wa sto wa no dzie wi#% na grob ków. Wan da le znisz -
czy li m.in. na gro bek Ka ro la Kor na (1852–1906), któ re go po tom ko -
wie $y j& do dzi! w Biel sku -Bia "ej. By" to naj wy bit niej szy ar chi tekt
i bu dow ni czy Biel ska. Je go dzie "em s& wa$ ne obiek ty pu blicz ne, po -
cz&w szy od dwor ca ko le jo we go w Dzie dzi cach i Biel sku po schro -
ni sko na Szyn dziel ni, a zw"asz cza ka mie ni ce przy g"ów nej biel skiej
ar te rii – ul. 3 Ma ja, bu dy nek pocz ty, s& du i zbu rzo ne przez hi tle row -
ców sy na go gi. Za pro jek to wa" rów nie$ ko !cio "y ka to lic kie w Chocz -
ni i Krze szo wie oraz kra kow ski ho tel Roy al. W cza sie woj ny je go
na gro bek wy kra dli Niem cy. W 2011 r. grób po raz pierw szy zde wa -
sto wa li nie zna ni spraw cy. Nb. dwa mie si& ce te mu na biel skim kir -
ku cie znisz czo no sie dem na grob ków. Biel ski cmen tarz to je dy na $y -
dow ska ne kro po lia w Pol sce, na któ rej po cho wa ni s&
mu zu" ma nie – $o" nie rze, któ rzy zgi n# li pod czas I woj ny !wia to wej.

Miej sce dla sztu ki
KO SZ" CIN. Od 25 wrze !nia do ko' ca ro ku w Ka me ral nej Sa li

Kon cer to wej – XVII -wiecz nej ka pli cy, naj star szej bu dow li kom plek -
su pa "a co wo -par ko we go w Ko sz# ci nie k. Cz# sto cho wy pre zen to wa -
na b# dzie wy sta wa prac z Ko lek cji Sztu ki Ga le rii Biel skiej
BWA – w ra mach pro gra mu pro jek tu „(l& ski Ogród Sztuk”. Au tor -
skie go wy bo ru prac do ko na "a ku ra tor ka wy sta wy, dy rek tor ka Ga -
le rii Biel skiej BWA Aga ta Smal cerz. W sie dzi bie Ze spo "u Pie !ni i Ta' -
ca „(l&sk” im. Sta ni s"a wa Ha dy ny wy sta wia ne s& dzie "a sied mior ga
zna nych ar ty stów ró$ nych po ko le' – Ur szu li Broll, Ja na Do bkow -
skie go, Bar t"o mie ja Jar mo li' skie go, Ma" go rza ty Mar kie wicz, Wil -
hel ma Sa sna la, Je rze go Trusz kow skie go i nie daw no zmar "e go An -
drze ja Urba no wi cza. – Ty tu" wy sta wy „Miej sce dla sztu ki” jest
nie przy pad ko wy, od no si si# za rów no do pa "a co wych wn#trz, jak i ca -
"e go kom plek su, pul su j& ce go ak tyw no !ci& twór cz& i re kre acyj n& (st&d
Sa sna low ski „Ro wer”) – po wia da Aga ta Smal cerz. 

Na !wia to wym po zio mie
BIEL SKO -BIA !A. Od 16 do 30 X od by" si# w Biel sku -Bia -

"ej VI Fo to Art Fe sti val 2015. Eks po zy cje przed sta wio no w Pol sce
po raz pierw szy. – Wspól nym mia now ni kiem prac by "a fo to gra fia
na naj wy$ szym po zio mie ar ty stów z 15 pa'stw Eu ro py i Ame ry ki Pó" -
noc nej. Au to rzy to w wi#k szo !ci gwiaz dy !wia to we go for ma tu, np.
Ho len der Ru ud van Em pel – kom pu te ro wy por tre ci sta czy Fran co Zec -
chin, któ ry za s"y n&" zdj# cia mi z $y cia w"o skiej ma fii. Okrzyk ni# ty
mia nem wspó" cze sne go mi ni ma li sty Da vid Bur de ny z Ka na dy
w ci& gu pa ru lat zro bi" osza "a mia j& c& ka rie r# na ryn ku fo to gra ficz -
nych au kcji. Wy sta wa „Ko chaj mnie” an giel skie go do ku men ta li sty
Ze da Nel so na wstrz& sa j& co ko men tu je wspó" cze sn& pre sj# na by cie
m"o dym i pi#k nym. Ogrom n& war to !ci& fe sti wa lu by "a obec no!% s"a -

Tadeusz i Piotr Grabowscy podczas wernisa!u w galerii Art. Nova 2 ZPAP. Nagrod" z r#k minister kultury i dziedzictwa narodowego Ma$gorzaty

Omilanowskiej odbiera prof. Jan Malicki, dyrektor Biblioteki %l#skiej. 
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W rol! Orfeusza z sukcesem wcieli"a si!
Roksana Wardenga.Fotograficy powrócili na ulic! Jana 10 wystaw# „Linie papilarne”.
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wy fo to gra fii Ra fa ela Na var ro z Hisz pa nii – po wia da dy rek tor pro -
gra mo wy fe sti wa lu In ez Ba tu ro. Dwie z 15 wy staw – Er ne sto Ba za -
na (W!o chy/USA) pt. „Ku ba” oraz Ru uda van Em pe la (Ho lan dia) pt.
„"wiat” – pre zen to wa no w Ga le rii Biel skiej BWA.

Dwu dziest ka z Pen de rec kim
BIEL SKO -BIA !A. Od 2 do 4 pa# dzier ni ka w Biel sku -Bia !ej od -

by wa! si$XX Fe sti wal Kom po zy to rów Pol skich. Wy st% pi li m.in. Or -
kie stra Sin fo nia Var so via pod dyr. Je rze go Mak sy miu ka z pia ni st%
Ke vi nem Ken ne rem oraz Or kie stra Fil har mo nii "l% skiej pod dyr. Mi -
ro s!a wa J. B!asz czy ka ze skrzy pacz k% Ali n% Ba ev%. W kon cer cie fi -
na !o wym w ko &cie le p.w. &w. Mak sy mi lia na Kol be go Or kie stra Aka -
de mii Beetho ve now skiej, Chór Fil har mo nii Kra kow skiej, Chór
Ch!o pi$ cy „Pu eri Can to res Sanc ti Ni co lai”, Ho no ro wy Am ba sa dor
Kró lew skie go Mia sta Boch ni, z to wa rzy sze niem so li stów – Wio let -
ty Cho do wicz i Ewy Ve sin (so pran), Mar cjan ny Myr lak (alt), Ada -
ma Zdu ni kow skie go (te nor) i Pio tra No wac kie go (bas) wy ko na li „Cre -
do” Krzysz to fa Pen de rec kie go pod dy rek cj% kom po zy to ra. 

„Ko ci drap ka” w USA
BIEL SKO -BIA !A. Naj now szy film biel skie go Stu dia Fil mów

Ry sun ko wych „Ko ci drap ka”, za kwa li fi ko wa no do kon kur sów
g!ów nych trzech fe sti wa lów w USA – pre sti 'o we go Fe sti wa lu Fil -
mów Dzie ci$ cych w Se at tle, Mi$ dzy na ro do we go Fe sti wa lu Fil mów
Dzie ci$ cych „Red cat” w Los An ge les i Fe sti wa lu Fil mo we go
„Bam kids” w No wym Jor ku. – Ani ma cj$ wy re 'y se ro wa li i sce na -
riusz do niej na pi sa li Bro ni s!aw Ze man i An drzej Orze chow ski, czo -
!o wi twór cy biel skie go SFR. Au to rem mu zy ki jest To masz G%s sow -
ski. Film po wsta! w ko pro duk cji z In sty tu cj% Fil mo w% Si le sia -Film
w Ka to wi cach – mó wi rzecz nik stu dia Piotr P!a tek.

Niech !y je pie"#!
CIE SZYN. XXIV Mi$ dzy na ro do wy Fe sti wal Mu zy ki Wo kal nej „Vi -

va il can to” od 30 wrze &nia do 4 pa# dzier ni ka od by! si$ w Cie szy nie.
Tym ra zem &pie wa no tam z!o te prze bo je PRL -u („Czer wo ny au to bus”
czy „Jak przy go da to tyl ko w War sza wie”) z to wa rzy sze niem Fe sti -
wa lo wej Or kie stry Roz ryw ko wej. Kon cert pie &ni 'y dow skich pt. „Se -
kret ny ogród” za pre zen to wa! biel ski ze spó! Ana shim, a broad -
way’owski mu si cal „D#wi$ ki mu zy ki” – Gli wic ki Te atr Mu zycz ny.
Utwo ry ope ret ko we, mu si ca lo we i mu zy ki fil mo wej wy ko na !o Ro -
dzin ne Trio Ope ro we. W ko &cie le Je zu so wym w Cie szy nie od by! si$
kon cert ga lo wy Sa crum w ope rze, w któ rym wy st% pi !y – oprócz licz -
nych so li stów – Or kie stra Sym fo nicz na Fil har mo nii Za brza( skiej z dy -
ry gen tem S!a wo mi rem Chrza now skim na cze le i Chór Uni wer sy te -
tu "l% skie go „Har mo nia” przy go to wa ny przez Iza bel l$ Zie lec k% -Pa nek.

Re tro spek ty wa z Dwur ni kiem
CZ" STO CHO WA. Od 17 wrze &nia w cz$ sto chow skim MGS pre -

zen to wa no wy sta w$ Mi "o%&. Edward Dwur nik w Cz! sto cho wie, na któ -
rej po ka za no ob ra zy i gra fi ki ar ty sty z ró' nych okre sów (od wcze -

snej m!o do &ci do dzi&), a ob raz Ba rok (1999) ozda bia! w tym cza -
sie wn$ trze fil har mo nii. Ku ra to rem wy sta wy by !a An na Pa le czek -
-Szum las. Na wer ni sa 'u obec ny by! ar ty sta.

Wy sta wa pre zen to wa !a ok. 90 prac Dwur ni ka, m.in. Mi "o%&
(na p!ót nie 250 ) 427 ar ty sta uwiecz ni! po nad 150 osób pod pi sa nych
imie niem i na zwi skiem, ar ty stów i przed sta wi cie li &wia ta biz ne su),
wspó! cze sn% in ter pre ta cj$ Bi twy pod Grun wal dem Ja na Ma tej ki, ob -
raz Cz! sto cho wa. Ja sna Gó ra z cy klu Po dró 'e au to sto pem czy Mo -

je grze chy. W&ród gra fik wy sta wio nych w Sa li Po ple ne ro wej zna -
la z!y si$ m.in. Ro bot ni cy, Ale ty je ste% pro za icz ny! Pra ce wy ko na ne
ró' ny mi tech ni ka mi s% kry tycz nym, a cza sa mi rów nie' dow cip nym
ko men ta rzem na szej co dzien no &ci.

Bio gra fi$ ar ty sty i in for ma cje o je go warsz ta cie przy po mi na! i wy -
ja &nia! film do ku men tal ny. Edward Dwur nik jest ab sol wen tem ASP
w War sza wie, dy plom u prof. Eu ge niu sza Eibi scha. 

Cz$ sto cho wa dla fo to gra fów
CZ" STO CHO WA. Na prze !o mie wrze &nia i pa# dzier ni ka

w Cz$ sto cho wie zor ga ni zo wa no dwa kon kur sy dla mi !o &ni ków fo -
to gra fii. 19–20 wrze &nia od by! si$ Ogól no pol ski Kon kurs Fo to gra -
ficz ny „Fo to ma ra ton 2015 Cz$ sto cho wa”. Go &ciem spe cjal nym by!
Ar tur Ro gal ski „Ro gal”, a warsz ta ty po pro wa dzi li Kry stian Bie la -
to wicz i Ku ba Ka mi( ski. Oni rów nie' oce nia li kon kur so we pra ce.

Na star cie sta n$ !o 89 za wod ni ków, któ rzy przez osiem go dzin mo -
gli wy ko na* 8 zdj$*; ha s!o prze wod nie brzmia !o Trzy ko lo ry. Zwy -
ci$ 'y! Mi cha! Pio sek z Li so wic, II miej sce za j$ !a San dra No wac ka
z Cz$ sto cho wy (te' na gro da pu blicz no &ci), a III – Mar cin Bo cian
z Cz$ sto cho wy.

Na to miast 3 pa# dzier ni ka od by !y si$ I Otwar te Mi strzo stwa Cz$ -
sto cho wy w Fo to gra fo wa niu „Fo to sprint” zor ga ni zo wa ne przez Fun -
da cj$ Fe sti wal Sztu ki Fo to re por ta 'u. W ju ry za sie dli: Ma ciej Na brda -
lik, Ma ciej Mo skwa i Ar ka diusz +aw ry wia niec. W mi strzo stwach
uczest ni czy !o 120 za wod ni ków w wie ku od 11 lat wzwy', któ rzy mie li
jed nym zdj$ ciem od da* ha s!o Emo cje mia sta.

Star te rem by !a wie lo krot na mi strzy ni w sprin cie, Ire na Sze wi( -
ska. Zwy ci$ 'y! Pa we! Wie czo rek z Kra ko wa, ko lej ne miej sca za j$ -
li: Mag da Sztu ka (naj lep sza za wod nicz ka z Cz$ sto cho wy, tak 'e zdo -
byw czy ni na gro dy „Ga ze ty Wy bor czej”), Ma! go rza ta Ko za kow ska,
Ka mil Paw li kow ski i Ma ciej Ku ro(.

Je dy na ta ka noc
CZ" STO CHO WA. W tym ro ku 12. Noc Kul tu ral na od by !a si$

10 pa# dzier ni ka. Zmia na ter mi nu t!u ma czo na przez or ga ni za to rów
ka len da rzem im prez, wy wo !a !a wie le dys ku sji. Za 15 z!o tych za pro -
po no wa no 90 ró' no rod nych dzia !a(, nie mal wszyst kie w po miesz -
cze niach za mkni$ tych. Im pre z$ ko or dy no wa !a Ka ta rzy na Stro jec.

Roz po cz$ !o si$ o 17:48 na pla cu Bie ga( skie go, a po tem ju' ka' -
dy móg! ru szy* swo j% w!a sn% tra s% – wy bra* miej sce, w któ rym od -
by wa !y si$ ko lej ne wy da rze nia, al bo prze miesz cza* si$ mi$ dzy pla -
ców ka mi. By !y spek ta kle te atral ne, kon cer ty, wy sta wy, po kaz
ilu zjo ni stycz ny, spo tka nia li te rac kie (m.in. z An drze jem Sta siu kiem).

Or ga ni za to rzy za dba li tak 'e o nie oczy wi sto&* prze strze ni – w klu -
bie Ru ra od by! si$ kon cert mu zy ki kla sycz nej, w czy tel ni cza so pism
Bi blio te ki Pu blicz nej za gra li Brzo ska i Gaw ro( ski, z Ca fe Belg tym78



ra zem do bie ga! hip hop, a w MGS -ie mo del ki z Ze spo !u Szkó! Prze -
my s!u Mo dy i Re kla my im. W. S. Rey mon ta prze cha dza !y si" w#ród
prac Dwur ni ka. By !a wi"c oka zja, by po zna$ cie ka we miej sca lub
po s!u cha$ cze go# no we go…

Fi na! Ha! ki

CZ! STO CHO WA. W rocz ni c" #mier ci po et ki, 11 pa% dzier ni ka,
za ko& czy! si" pro jekt Ha! ka. Po !wia tow ska in art przy go to wa ny
z oka zji 80. rocz ni cy uro dzin po et ki. Te go dnia za pre zen to wa no do -
ku men tal ny film Mi cha !a Tka czy& skie go Wszyst kie ad re sy Po !wia -
tow skiej (pod ta kim ty tu !em uka za! si" pi"t na #cie lat te mu ar ty ku!
w lo kal nym wy da niu „Ga ze ty Wy bor czej”), w któ re go re ali za cji po -
ma ga li uczest ni cy warsz ta tów pro wa dzo nych w OPK Gau de Ma ter.
Nar ra cj" przy go to wa !a prof. El' bie ta Hur ni ko wa, wier sze czy ta li m.in.
Aga ta Ocho ta -Hu ty ra i bp An to ni D!u gosz, a za #pie wa li je Ja nusz
Ra dek i Ma! go rza ta Ba& ka.

Pro gram mu zycz no -po etyc ki Ma! go rza ty Ba& ki W"a !nie ko cham.
Po !wia tow ska przy go to wa ny dla Te atru Po lo nia Kry sty ny Jan dy by!
ko lej n( atrak cj( wie czo ru. Wy sta wio no go w#ród prac Cz" sto -
chow skie go Sto wa rzy sze nia Pla sty ków im. Je rze go Du dy -Gra cza po -
#wi" co nych po et ce w OPK Gau de Ma ter (wer ni sa' 7 pa% dzier ni ka).

Za cz" !o si" bi ciem ser ca i frag men tem wier sza re cy to wa ne go przez
Po #wia tow sk(, a po tem ju' tyl ko for te pian i ak tor ka w czar nej d!u -
giej suk ni z r" ka wa mi z bia !ych piór, co przy po mi na !o mo tyw zna -
ny od cza sów Ko cha now skie go o dwo istej na tu rze po ety, ale tak 'e
na wi( zy wa !o do jed ne go z bar dziej zna nych cy ta tów z Po #wia tow -
skiej „pta ku mo je go ser ca”. W wy ko na niu pi"k nej ko bie ty po ezja
sta !a si" jesz cze bar dziej prze ko nu j( ca.

De kon struk to rzy
CZ! STO CHO WA. W ra mach 5. Fe sti wa lu De kon struk cji S!o -

wa „Czy taj!” od 21 do 27 wrze #nia jak zwy kle przy go to wa no wie -
le atrak cji. By !y to m.in. spo tka nia li te rac kie (Zie mo wit Szcze rek,
Fi lip Sprin ger, Ja kub )ul czyk, Ma ciej Pa row ski, Mag da le na Tul li,
Ma ciej *wie tlic ki), pro jek ty in ter me dial ne (wo kó! Gu gu" Wio let ty
Grze go rzew skiej), kry mi nal n( gr" w bi blio te ce in spi ro wa n( twór -
czo #ci( Aga ty Chri stie, warsz ta ty ty po gra fii z Ja nem Baj tli kiem.

Mo' na by !o rów nie' po roz ma wia$ z 'y w( ksi(' k( (pro jekt ko -
or dy no wa !a Agniesz ka Ba to rek z Bi blio te ki Pu blicz nej im. W!. Bie -
ga& skie go), w!a sno r"cz nie zro bi$ pó! k" na ksi(' k", obej rze$ do bry
film (Le gen d# Ka spa ra Hau se ra Da vi de’a Ma nu li oraz Kon gres Ari
Fol ma na) lub je den ze spek ta kli, przy go to wa ny przez uczniów I LO
im. J. S!o wac kie go czy Da riu sza So si& skie go, wresz cie po s!u cha$

Z wy sta wy Ru uda van Em pe la pt. „$wiat”, Ga le ria Biel ska
BWA.
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mu zy ki – Asi Mi na, Si kor ski&Pu kocz, Krzy chu Nied% wiec ki oraz
Mar cin *wie tlic ki z ze spo !em Naj przy jem niej si.

Pod su mo wa nie
Eu ro pej skich Dni Dzie dzic twa

OPO LE. W Fil har mo nii Opol skiej na uro czy stej ogól no pol skiej
ga li pod su mo wa no te go rocz n( edy cj" Eu ro pej skich Dni Dzie dzic -
twa od by wa j( cych si" pod ha s!em „Utra co ne dzie dzic two”. Na spo -
tka nie licz nie przy by li ze wszyst kich re gio nów kra ju: przed sta wi -
cie le w!adz sa mo rz( do wych, sto wa rzy sze& spo !ecz no -kul tu ral nych
oraz in sty tu cji, za an ga 'o wa nych w or ga ni za cj" im prez oraz przed -
si" wzi"$ edu ka cyj no -kul tu ral nych. An drzej Bu !a mar sza !ek wo je -
wódz twa opol skie go, wi ta j(c go #ci po wie dzia!: dzi siej szy $l%sk Opol -
ski by wa po rów ny wa ny do szma rag du, szla chet ne go ka mie nia, któ re go
pi#k no jest owo cem obec no !ci wie lu do mie szek – pol skiej, cze skiej,
nie miec kiej, !l% skiej i kre so wej. Dzi# ki pa& stwa za an ga 'o wa niu wspól -
nie pra cu je my na rzecz za cho wa nia cen ne go de po zy tu dzie dzic twa,
ja ki otrzy ma li !my w da rze od po przed nich po ko le&. Na st"p nie prof.
Ma! go rza ta Roz bic ka, dy rek tor Na ro do we go In sty tu tu Dzie dzic twa,
pod su mo wu j(c do ro bek Eu ro pej skich Dni Dzie dzic twa, oce nia !a, 'e
wy pa d!y one w tym ro ku zna ko mi cie – o 30 proc. wzro s!a, w sto -
sun ku do ubie g!e go ro ku licz ba uczest ni ków, któ rych by !o 322 ty -
si( ce, po !o w" sta no wi !a m!o dzie', a w 446 miej sco wo #ciach od by -
!o si" 1990 ró' no rod nych im prez. Rów nie im po nu j( ce wy ni ki
osi( gni" to w wo je wódz twie opol skim, gdzie udzia! w im pre zach wzi" -
!o 35 ty si" cy uczest ni ków, co w po rów na niu do ubie g!e go ro ku przy -
nio s!o wzrost o 300 proc.

Jed nak naj wi"k szym suk ce sem or ga ni za cyj nym by !o za an ga 'o wa -
nie ty si" cy ani ma to rów i or ga ni za to rów EDD, dzi" ki któ rym „Utra -
co ne dzie dzic two” sta !o si" dzie dzic twem od zy ska nym. W do wód uzna -
nia dla tych dzia !a& dy rek tor NID prof. M. Roz bic ka uho no ro wa !a
wy ró' nie nia mi or ga ni za to rów naj lep szych re gio nal nych im prez.
Z wo je wódz twa opol skie go w#ród wy ró' nio nych by li: Ry szard
Czer wi& ski w!a #ci ciel na le #ni kar ni „Gra bów ka” za sfi nan so wa nie ze
#rod ków pry wat nych wy sta wy ple ne ro wej w Opo lu na te mat Re jen -
cji Opol skiej, Je rzy Kró lic ki za po ka zy pra cy ko wa la w Ku% ni Edard -
son w Dol nej ko !o Le #ni cy, Jo an na Wa not -Stauf fer za im pre zy
w Miej skim O#rod ku Spor tu i Re kre acji w Opo lu, Woj ciech Do mi -
niak za warsz ta ty tkac kie w Mu zeum Zie mi Prud nic kiej w Prud ni ku,
Ar tur Rol ka, bur mistrz Pacz ko wa, za spa ce ry ple ne ro we po Pacz ko -
wie – mie #cie Po mni ku Hi sto rii. Spe cjal nie wy ró' nie nie otrzy ma! Ry -
szard Wil czy& ski, wo je wo da opol ski, któ ry za ini cjo wa! pod pi sa nie de -
kla ra cji „Prze sz!o#$ dla Przy sz!o #ci”, zmie rza j( cej do przy wró ce nia
daw nej #wiet no #ci dzie dzic twu kul tu ro we mu w miej sco wo #ci Po kój.

Wil helm Sa snal, „Ro wer dam ski”, 1999, olej, p"ót no, 70x70 cm, w"a sno!( Ko lek cja
Sztu ki Ga le ria Biel ska BWA.
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Wspo mi na li Ka ro la Mu sio !a
OPO LE. W Opo lu ob cho dzo no 110. rocz ni c! uro dzin Ka ro la Mu -

sio "a (1905–1983), s"yn ne go go spo da rza te go mia sta, któ ry pe" ni"
funk cj! prze wod ni cz# ce go Miej skiej Ra dy Na ro do wej oraz bur mi -
strza w la tach 1952–1965, przy czy nia j#c si! zna cz# co do roz wo ju
Opo la. By" m.in. ini cja to rem bu do wy Am fi te atru na Ostrów ku i zor -
ga ni zo wa nia Kra jo we go Fe sti wa lu Pio sen ki Pol skiej oraz za "o $e nia
To wa rzy stwa Przy ja ció" Opo la. 

Pod czas rocz ni co we go spo tka nia w Miej skiej Bi blio te ce Pu blicz -
nej, zor ga ni zo wa ne go przez t! in sty tu cj! oraz To wa rzy stwo Przy -
ja ció" Opo la – Ka ro la Mu sio "a wspo mi na li zna ni opo la nie, czy ta li rów -
nie$ frag men ty wspo mnie% Je rze go Gry go lu na sa o pierw szej edy cji
Fe sti wa lu Pol skiej Pio sen ki. Na to miast ze spó" wo kal ny Ca mer ton
pod kie row nic twem Ma rii Prze bin dow skiej przy po mnia" pio sen k!
„Czy Ka rol Mu sio"?”, któ r# na gro dzo no w kon kur sie To wa rzy stwa
Przy ja ció" Opo la i zo sta "a wy ko na na pod czas kon cer tu
gwiazd XVI Kra jo we go Fe sti wa lu Pio sen ki Pol skiej. El$ bie ta
Kam pa, dy rek tor MBP pod kre &la "a w swo jej wy po wie dzi: opol ski

fe sti wal mia! po móc mia stu w za ist nie niu na are nie kra jo wej

i po la tach po mys! Ka ro la Mu sio !a spraw dzi! si" i jest szcz" #li wie

do dzi# kon ty nu owa ny. Na ro dzi ny Fe sti wa lu Pio sen ki Kra jo wej wspo -
mi na" nie gdy& Zbi gniew Zie lon ka, zna ny pi sarz zwi# za ny z Opo lem:
Mu sio! w dniach po prze dza j$ cych fe sti wal nie tyl ko za bie ga!
o kwia ty. Za bie ga! przede wszyst kim o am fi te atr: by% al bo nie by%
fe sti wa lu. Przy rze cze nia da ne go w cza sie wst"p nej roz mo wy na te -

mat ewen tu al ne go fe sti wa lu do trzy ma!… 19 czerw ca 1963 ro ku o go -

dzi nie 20.00 Ka rol Mu sio! wy st$ pi! z pierw szym in au gu ra cyj nym prze -

mó wie niem, za ko& czo nym hi sto rycz ny mi w dzie jach pol skiej kul tu ry

ma so wej a za ra zem w dzie jach Opo la s!o wa mi:  Uwa 'am pierw szy

Kra jo wy Fe sti wal Pio sen ki Pol skiej w Opo lu za otwar ty! Wspó" cze -
snym opo la nom le gen dar ne go bur mi strza przy po mi na po mnik Ka -
ro la Mu sio "a nad opol sk# M"y nów k# nie opo dal Ra tu sza wy ko na ny
przez Wi ta Pi chur skie go. 

Pu bli cy sty ka 2015 w K" dzie rzy nie #Ko$ lu
K! DZIE RZYN -KO" LE. Na XXII Mi! dzy na ro do wy Fe sti wal

Fil mów Nie za le$ nych – Pu bli cy sty ka 2015 w K! dzie rzy nie -Ko' -
lu zg"o szo no a$ 284 fil my z 34 kra jów (eu ro pej skich oraz z Ar gen -
ty ny, Au stra lii, Bra zy lii, Chin, Hong kon gu, Ja po nii, Kon ga, Ka na -
dy, Is lan dii, Taj wa nu, We ne zu eli, Mek sy ku. Chi le, Pe ru, Ira nu
i Izra ela). G"ów nym za mie rze niem fe sti wa lu or ga ni zo wa ne go przez
Gmi n! K! dzie rzyn -Ko' le jest przed sta wie nie do ko na% nie za le$ nych
twór ców fil mo wych: ama to rów i pó" pro fe sjo na li stów. Za rów no co -
raz wy$ szy po ziom i co raz wi!k sza licz ba nad sy "a nych fil mów spra -
wia j#, $e Fe sti wal w K! dzie rzy nie -Ko' lu sta je si! w na szym kra ju
co raz bar dziej zna cz# c# im pre z# w dzie dzi nie pu bli cy sty ki fil mo -
wej, uka zu j# cej ak tu al ne wy da rze nia i zja wi ska: spo "ecz no -po li tycz -
ne, go spo dar cze i kul tu ral ne. Ju ro rzy po obej rze niu 112 fil mów fa -
bu lar nych, 128 do ku men tal nych i 44 ani mo wa nych za kwa li fi ko wa li
do oce ny kon kur so wej 65 ob ra zów. Na gro d! Grand Prix otrzy ma"
Woj ciech Wi ka rek za film do ku men tal ny „Irek” – opo wia da j# cy o je -
go oj cu – Ire ne uszu Wi kar ku, dy rek to rze Or kie stry Pol skie go Ra -

dia i Te le wi zji w Ka to wi cach. Ko lej n# pierw sz# na gro d! otrzy ma"
Woj ciech Szwiec z (a zisk Gór nych za film „Cy klizm po &l# sku, czy li
kto sma ru je, ten je dzie”. Na to miast w ka te go rii „$y cie spo "ecz ne”
An drzej Szo pi% ski -Wi s"a z K! dzie rzy na -Ko' la zo sta" na gro dzo ny
za film „Mój dom”. Pa tron Fe sti wa lu – Ire ne usz Rad', by" barw n#
po sta ci# lo kal ne go &ro do wi ska fil mow ców -ama to rów sku pio nych
w Ama tor skim Klu bie Fil mo wym „Gro te ska”, w któ rym dzia "a li pra -
cow ni cy Za k"a dów Che micz nych „Bla chow nia”: m.in. Ro man
Hla wacz, Ire ne usz Rad', Ro man Strzel czyk, Wal de mar Za mczew -
ski oraz Bog dan Za mbrzyc ki. AKF „Gro te ska” zo sta" cz"on kiem Fe -
de ra cji Klu bów Fil mo wych w Pol sce, a je go twór cy w la tach 70. ubie -
g"e go wie ku za cz! li re ali zo wa) wie le am bit nych fil mów
do ku men tal nych, któ re by "y na gra dza ne na fe sti wa lach i pre zen to -
wa ne w te le wi zji.

Dziel ni ca z kli ma tem
SO SNO WIEC. Po go% to jed na z naj star szych dziel nic So snow -

ca, kie dy& ko ja rzo na g"ów nie z prze my s"em w"ó kien ni czym, to tu bo -
wiem Hen ryk Die tel uru cho mi" w 1878 r. pierw sz# w Kró le stwie Pol -
skim prz! dzal ni! we" ny cze san ko wej, tu tak $e nie miec ki
prze my s"o wiec wzniós" Szko "! Re al n# i pi!k ny neo ba ro ko wy z ele -
men ta mi ro ko ko pa "ac. Kil ka lat pó' niej Po go% wzbo ga ci "a si! o ko -
lej ne obiek ty prze my s"o we m.in. wal cow ni! $e la za i ru row ni!. Dzi -
siej sze ob li cze dziel ni cy two rz# o&rod ki aka de mic kie i &ro do wi ska
twór cze. Uro kli we, cho) przy zna) trze ba wiel ce za nie dba ne ka mie -
ni ce, kr! te za u" ki, ma low ni cze za k#t ki two rz# nie po wta rzal ny kli mat.
Nic wi!c dziw ne go, $e mi "o &ni ków tej hi sto rycz nej cz! &ci mia sta nie
bra ku je. Ostat nie dni pa' dzier ni ka by "y praw dzi wym i wy j#t ko wym
&wi! tem dziel ni cy, ak cja pod na zw# „po gO Nia – ze spó" zda rze% ar -
ty stycz nych” za pew ne znaj dzie kon ty nu acj! w ko lej nych la tach. W pro -
gra mie zna la z"y si! licz ne spo tka nia ze zna ny mi po sta cia mi &wia ta
kul tu ry i na uki (m.in. Jac kiem Ry ka "# i Zbi gnie wem Bia "a sem), wy -
sta wy, pre zen ta cja sta rych wi do kó wek dziel ni cy, kon cer ty. Wy st# pi -
"a gru pa „Mu zy kan ci na tro pach Ja na Kie pu ry”, utwo rzo na przez so -
sno wiec k# m"o dzie$ i se nio rów. Spe cjal nie dla po gO Ni na je den
kon cert re ak ty wo wa" si!, za wi# za ny przed la ty z „Re me dium”, ze -
spó" „Pho ney Ro me os”, za gra li tak $e „Fa ir We ather Friends”. *wi! -
to za ko% czy" per for man ce mu zycz no -te atral ny „Po go% Dusz ki”.

Pen de rec ki w TDZ w B" dzi nie
B! DZIN. Na prze kór pro ble mom fi nan so wym, z ja ki mi bo ry ka

si! od bli sko ro ku Te atr Dzie ci Za g"! bia w B! dzi nie, o ostat niej pre -
mie rze w Do rma now skim przy byt ku g"o &no by "o w ca "ej Pol sce.
7 li sto pa da od by "o si! tam pre mie ro we przed sta wie nie ope ry dzie -
ci! cej „Naj dziel niej szy z ry ce rzy” opar tej na kom po zy cji Krzysz -
to fa Pen de rec kie go i Mar ka Sta chow skie go z 1965 r. Au to rem li bret -
ta jest Ewa Szel burg -Za rem bi na, spek takl wy re $y se ro wa" Mi cha"
Cho ro si% ski. Pod czas pre mie ry za gra "a or kie stra ka me ral na pod ba -
tu t# Prze my s"a wa Fiu gaj skie go. Au tor ka mi sce no gra fii s# Ju sty na
(a gow ska i Ka ta rzy na Je znach. Przed sta wie nie zo sta "o do fi nan so -
wa ne ze &rod ków MKiDN. War to za S"a wo mi rem Pie tra sem, sta "ym
by wal cem i mi "o &ni kiem Te atru Dzie ci Za g"! bia, wspo ma ga j# cym
zma ga nia ze spo "u TDZ z bez dusz nym apa ra tem ad mi ni stra cyj nym,
przy to czy) s"o wa mi ni ster kul tu ry i dzie dzic twa na ro do we go Ma" -
go rza ty Omi la now skiej, wy po wie dzia ne w ra diu TOK FM: Klu czo -

we jest po wszech ne spo !ecz ne zro zu mie nie isto ty kul tu ry dla na ro -

du. Mi ni ster nie mo 'e w de mo kra tycz nym pa& stwie wp!y wa%
na de cy zje sa mo rz$ dów o fi nan so wa niu kul tu ry. Je #li oso by, któ re

za sia da j$ w ra dach ró' ne go szcze bla, nie wi dz$ po trze by zwi"k sza -

nia #rod ków na kul tu r", to zna czy, 'e w Pol sce nie ma spo !ecz ne go

zro zu mie nia dla te go, czym jest isto ta kul tu ry dla nas ja ko pa& stwa.

Ar tyst ka nie po kor na
SO SNO WIEC. Agniesz ka Chrza now ska od wie dzi "a dwu krot nie

swo je ro dzin ne mia sto. 27 pa' dzier ni ka wo ka list ka kon cer to wa "a
w Ener ge tycz nym Cen trum Kul tu ry, ty dzie% pó' niej w sa li wi do wi -
sko wo -kon cer to wej Mu za w So snow cu. Nie zwy k"y ta lent, urze ka -
j# cy g"os, naj wy$ szy pro fe sjo na lizm i nad zwy czaj na wra$ li wo&) sta -
wia j# ar tyst k! w pan te onie naj wy bit niej szych po sta ci pol skiej
sce ny mu zycz nej. Agniesz ce Chrza now skiej to wa rzy szy"Mar co Lo
Rus so, w"o ski kom po zy tor, akor de oni sta, aran $er i dy ry gent. W pro -
gra mie za ty tu "o wa nym „No stal gia i Ty” so sno wi czan ka za pre zen -
to wa "a utwo ry po cho dz# ce z naj now szej p"y ty „Pio sen ki dla m!$ -
czy zny”. Wszyst kim, do któ rych nie do tar "a in for ma cja o kon cer cie
po le cam obej rze nie te le dy sku do te go utwo ru, zo sta" on zre ali zo wa -
ny na uli cach Sta re go Mia sta w Kra ko wie, na Sce nie pod Ra tu szem

Wy sta wa dzie! Edwar da Dwur ni ka w cz" sto chow skim MGS.
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i w Piw ni cy pod Ba ra na mi. Ka! da pro po zy cja Agniesz ki Chrza now -
skiej jest bal sa mem dla du szy i to w opra wie z naj wy! szej mu zycz -
nej i te atral nej pó" ki. Ar tyst ka za po wia da ko lej n# nie spo dzian k$, przy -
go to wu je bo wiem bal la dy, któ rych my %l# prze wod ni# b$ dzie ko bie ta
nie po kor na. Po nie za po mnia nej i mi strzow sko wy ko na nej Ca mil le
Clau del (kom po zy cja Agniesz ki Chrza now skiej do s"ów Mi cha "a Za -
b"oc kie go) mo !e my ocze ki wa& i to z nie cier pli wo %ci#, ko lej ne go wiel -
kie go i wy j#t ko we go spek ta klu. 

Zmar! W!a dy s!aw Si ko ra
ZA OL ZIE. 22 pa' dzier ni ka po d"u giej cho ro bie zmar" w szpi ta -

lu w Kar wi nie W"a dy s"aw Si ko ra, ne stor za ol zia( skich pi sa rzy, po -
eta, pro za ik, fe lie to ni sta, kry tyk, nie oce nio ny kro ni karz ulot nych zda -
rze( i mi ja j# ce go cza su. Mia" 82 la ta.

Z za wo du by" na uczy cie lem, uko( czy" Wy! sz# Szko "$ Pe da go gicz -
n# w O"o mu( cu. Pra co wa" naj pierw ja ko na uczy ciel, na st$p nie zo -
sta" re dak to rem ru bry ki kul tu ral nej i li te rac kiej „G"o su Lu du”.
W 1969 r. zo sta" zwol nio ny z pra cy. Pó' niej by" re fe ren tem do spraw
or ga ni za cyj nych ZG PZKO, kie row ni kiem li te rac kim Te atru La lek
Baj ka, re dak to rem „Ogni wa”.

By" jed nym z za "o !y cie li za ol zia( skie go Zrze sze nia Li te ra tów Pol -
skich. Wspó" pra co wa" z wy daw nic twa mi pra so wy mi i ka len da rzo -
wy mi po obu stro nach Ol zy. Sta" na cze le gru py po etów, któ rzy wy -
da li an to lo gi$ „Pierw szy lot”. By" au to rem zbio rów po etyc kich, m.
in. „Próg”, „La to”, „Ka re"”, „Hen ryk Ni tra”, „Ter cy ny”, „G$ ste by -
"o !y cie – Hust) *ivot b)val”, wier sze dru ko wa" te! w licz nych an -
to lo giach. Je go opo wia da nia i ese je uka za "y si$ w zbio rach „Skrzy -
!o wa nie”, „Wie lo krop ki”, „Oj co wi zna”, by" au to rem po wie %ci
„Za oj cem id$”, „Prze lacz”.

„Ka so wy” pod no wym da chem
ZA OL ZIE. Ju! przed dwo ma la ty przed sta wi cie le wszyst kich kó"

Pol skie go Zwi#z ku Kul tu ral no -O%wia to we go mo gli na Zje' dzie
PZKO w Mo stach ko "o Ja b"on ko wa po dzi wia& sty lo wo od no wio n#
sie dzi b$ PZKO. Pra ce zwi# za ne z upi$k sza niem i mo der ni za cj# mo -
stec kie go „Ka so we go”, jak do dzi% mo ste cza nie na zy wa j# swój po -
cho dz# cy z 1936 ro ku Dom PZKO, trwa j# na dal. W tym ro ku Ko -
"o bu du je na obiek cie no wy dach.

– Obiekt ma ju! swój wiek, wy ma ga wi$c ci# g"ych re mon tów, sta -
le w nie go trze ba in we sto wa& – mó wi An drzej Nie do ba, pre zes mo stec -
kie go PZKO. – Przed sied mio ma la ty od no wi li %my kuch ni$ i wszyst -
kie sal ki, przed pi$ cio ma la ty sce n$, a w 2013 r. od da li %my do u!yt ku
wie lo funk cyj n# sa l$. W tym ro ku za% po kil ku la tach sta ra( uda "o nam
si$ wresz cie zdo by& pie ni# dze na re mont da chu – u%ci %la Nie do ba.

Zgod nie z pro jek tem mo stec cy PZKO -wcy przy kry li no wym da -
chem ist nie j# c# cz$%& swo jej sie dzi by. Oprócz te go uda "o si$ – przede
wszyst kim po przez wk"ad pra cy cz"on ków Ko "a – wy go spo da ro wa&
pie ni# dze na do bu do wa nie lo ka li za sce n# i przy kry cie ich da chem.
Tam po wsta n# gar de ro by i szat nie dla ar ty stów i cz"on ków ze spo -
"ów wy st$ pu j# cych w „Ka so wym”.

Po kon kur sie „Zwro tu”
ZA OL ZIE. Do brym jaz zem oraz po ezj# roz brzmie wa" 15 pa' -

dzier ni ka cze sko cie szy( ski Klub „Dziu pla”. Od by wa" si$ tam wie -
czór li te rac ko -mu zycz ny „Zwro tu”, pod czas któ re go og"o szo no ofi -

cjal nie wy ni ki te go rocz ne go kon kur su li te rac kie go PZKO -wskie go
mie si$cz ni ka.

Na de s"a ne na kon kurs pra ce oce nia "o ju ry w sk"a dzie: Ha li na
Szczot ka (re dak tor na czel na pi sma), Re na ta Put zla cher i Ja cek Si -
ko ra. W ka te go rii po ezji pierw sz# na gro d$ otrzy ma" An drzej Stro -
kosz za wiersz „Po wrót”, dru gie miej sce za j$ "a Agniesz ka Ko stuch
za wiersz „Spo tka nie z iko n#”, trze cie – Je rzy Fryc kow ski za wiersz
„Po chod nia nr 1”, na to miast Mar t$ Ró !a( sk# wy ró! nio no za wiersz
„Miej sce”. W ka te go rii pro zy nie przy zna no pierw sze go i trze cie -
go miej sca, na to miast dru g# na gro d# ex aequo oce nio no Sta ni s"a -
wa Gaw li ka za tekst „Sza le( stwa nie prze spa nych no cy” oraz An drze -
ja Stro ko sza za opo wia da nie „Po po "u dnie Pro ro ka”.

O mu zycz n# cz$%& wie czo ru za dba "o Mi lan Vil+ Trio, z któ rym
po pu lar ne jaz zo we stan dar dy i pol skie utwo ry za %pie wa "a zna na pla -
stycz ka Da ri na Kry giel. No ta be ne to jej ilu stra cje b$ dzie my mo gli
po dzi wia& w po kon kur so wej pu bli ka cji, w któ rej uka !# si$ wszyst -
kie na gro dzo ne pra ce.

B!" kit ny Krzy# po ma ga 10 lat
ZA OL ZIE. Pierw szy okr# g"y ju bi le usz ob cho dzi w tym ro ku B"$ -

kit ny Krzy! w Re pu bli ce Cze skiej, or ga ni za cja po za rz# do wa z sie -
dzi b# w Cze skim Cie szy nie, któ ra od 10 lat w cze skiej cz$ %ci ,l# -
ska Cie szy( skie go i na pó" no cy Mo raw po ma ga oso bom
uza le! nio nym od al ko ho lu, nar ko ty ków i gier ha zar do wych. 

Swo je uro dzi ny pra cow ni cy i klien ci ju bi la ta uczci li 20 pa' dzier -
ni ka mi$ dzy na ro do w# kon fe ren cj#, któ ra od by "a si$ w Do mu Zbo -
ro wym Ko %cio "a Bra ter skie go w Cze skim Cie szy nie. Wzi$ li w niej
udzia" pra cow ni cy cen tra li B"$ kit ne go Krzy !a z dy rek to rem Ja nem
Czud kiem na cze le, psy cho te ra peu ci i klien ci po rad ni z Cze skie go
Cie szy na, Ostra wy, Kar wi ny i Fryd ku -Mist ku. Nie za bra k"o przed -
sta wi cie li w"adz miast i wo je wódz twa, wspie ra j# cych fi nan so wo or -
ga ni za cj$ -ju bi lat k$, o%rod ków zaj mu j# cych si$ te ra pi# uza le! nie(,
a tak !e go %ci z za gra ni cy. Przy je cha li nad Ol z$ tak !e dwaj pre zy -
den ci – obec ny i by "y – Mi$ dzy na ro do we go BK z sie dzi b# w Ge -
ne wie: Al bert Mo uko lo ze Szwaj ca rii i Gier Gun der sen z Nor we gii. 

Jed no dnio we ob cho dy uro dzin B"$ kit ne go Krzy !a za ko( czy" kon -
cert w Jaz zc lu bie o%rod ka kul tu ry „Strzel ni ca”. Pra cow ni cy i klien -
ci BK oraz go %cie spo tka nia do sko na le si$ ba wi li przy mu zy ce w wy -
ko na niu m"o dej za ol zia( skiej wo ka list ki No emi Bo cek i ka pe li
No emi rac les.

W skró cie
! „Od au to mo bi lu do sa mo cho du” – na wy sta w$ pod ta kim ty -

tu "em, pre zen to wa n# w Staj niach Ksi# !$ cych za pra sza "o Mu zeum
Zam ko we w Pszczy nie. 

W!a dy s!aw Si ko ra – na zdj" ciu w swo jej wsi ro dzin nej, Bo co no wi cach. Pra cow ni cy B!" kit ne go Krzy #a w RC z go $% mi uro czy sto $ci ju bi le uszo wych.
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! Mu zeum Zam ko we w Pszczy nie za pra sza rów nie! na wy sta -
w" „Ga le ria por tre tów. W kr" gach wol nych pa nów, hra biów i ksi# -
!#t pszczy$ skich”. 
!W Mu zeum %l# skim mo! na by &o ogl# da' wy sta w" Mi cha &a Lit -

ki wa pt. „Ab ovo”. 
! Na wie czór au tor ski Jac ka Dur skie go – pro za ika, dra ma tur ga,

ma la rza i gra fi ka za pra sza &o Mu zeum Hi sto rii Ka to wic. 
! Z oka zji 30-le cia To wa rzy stwa Pol sko -Ja po$ skie go im. Aki ry

Ku ro sa wy w Ka to wi cach Mu zeum Hi sto rii Ka to wic przy go to wa &o
mul ti me dial n# wy sta w" Alek san dra Ja nic kie go pt. „Wschód -Za chód -
-Nie sko$ czo no('”.
!W Mu zeum Miej skim w Sie mia no wi cach %l# skich go (ci &a wy -

sta wa „Ko bie ty ocza mi ar ty sty& Bar wy rze czy wi sto (ci” przy go to -
wa na w ra mach dru giej edy cji Mi" dzy re gio nal ne go Pro gra mu
„Der by Ar ty stycz ne – %l#sk -Ma &o pol ska 2015 i wo je wódz twa
o(cien ne”, na któ rej swo je pra ce pre zen to wa &o 67 ar ty stów z re gio -
nu %l# ska i Ma &o pol ski. 
!Kon cert in au gu ra cyj ny XXV Mi" dzy na ro do we go Fe sti wa lu M&o -

dych Lau re atów Kon kur sów Mu zycz nych z udzia &em Ka ta rzy ny Bud -
nik -Ga &#z ki (al tów ka), )u ka sza D&u go sza (flet), Mi cha ela Bu cha -
na na (Wlk. Bry ta nia, pu zon) i z to wa rzy sze niem „Au kso” Or kie stry
Ka me ral nej Mia sta Ty chy) pod dy rek cj# Mar ka Mo sia od by& si"
11 pa* dzier ni ka w Aka de mii Mu zycz nej w Ka to wi cach. Na to miast
w kon cer cie fi na &o wym mo! na by &o us&y sze' Mar ci na Ku* nia ra (gi -
ta ra), Se ba stia na Ja cota (Szwaj ca ria, gi ta ra) i Mi cha &a Gaj d" (akor -
de on) z to wa rzy sze niem %l# skiej Or kie stry Ka me ral nej pod ba tu t#
Ro ber ta Ka ba ry. 
! Na wy k&ad dr. Jac ka Kur ka pt. „Dzie wi"' s&ów o kul tu rze. Stan

dusz…” za pra sza &o Mu zeum w Cho rzo wie. 
! W Mu zeum w Gli wi cach mo! na ogl# da' wy sta w" „%wiat ja -

po$ skich ry ce rzy”. 
! Fe sti wal „+ró d&a no wych ta len tów”, pod czas któ re go od by &y

si" kon cer ty Mo ni ki Lid ke, ber li$ skie go kwar te tu Mi fras oraz „kró -
lo wej” pol skie go fol ku Ma rii Po mia now skiej i W&o dzi mie rza „Ki -
nior” Ki nior skie go od by& si" w dniach 9-11 pa* dzier ni ka, Cho rzo -
wie.
! W Fil har mo nii %l# skiej od by &o si" spo tka nie z Ma ri# Wil czek -

-Kru p#, au tor k# ksi#! ki pt. „Ki lar. Ge niusz o dwóch twa rzach”, wy -
da nej przez Wy daw nic two „Znak”. 
!Go (ciem dwu dzie ste go, ju bi le uszo we go spo tka nia z cy klu „Przy -

ja cie le Bar ba ry i Sta ni s&a wa” Mu zeum Hi sto rii Ka to wic by& Ro bert
Ta lar czyk, dy rek tor Te atru %l# skie go.
! Od 16 do 30 X w klu bo ka wiar ni Aqu arium wy sta wia no „Bar -

dzo do bre ob ra zy” – pra ce lau re atów „Biel skich Je sie ni” z Ko lek -
cji Sztu ki Ga le rii Biel skiej BWA – Wojt ka Ku bia ka i Li dii Kraw czyk
oraz Je rze go Ko sa& ki. 
! Pod na zw# „Ju bi le usz Pa na BB” od by &a si" 89. edy cja Kra kow -

skie go Sa lo nu Po ezji w Biel sku -Bia &ej. 11 pa* dzier ni ka go (ciem sa -
lo nu by& Bo gu s&aw Bier wia czo nek – j" zy ko znaw ca, po eta, au tor i wy -
ko naw ca pio se nek, któ ry w lip cu sko$ czy& 60 lat. 
! W ra mach ob cho dów 150-le cia Gmi ny Wy zna nio wej ,y dow -

skiej w Biel sku 31 pa* dzier ni ka w przy cmen tar nym do mu przed po -
grze bo wym biel skie go kir ku tu od by& si" spek takl „Dzia dów” A. Mic -
kie wi cza w wy ko na niu ak to rów Te atru Pol skie go. 
!W Cie szy nie od by& si" Ma ra ton Czy ta nia Tek stów Gwa ro wych.

By &a to dru ga edy cja im pre zy, któ ra zdo by &a ju! so bie spo r# po pu -
lar no(', gro ma dz#c rze sze ch"t nych do ws&u cha nia si" raz jesz cze
w „mo w" dzia dów”. Gwiaz d# im pre zy by& Ju liusz W# tro ba. 

! Od 2 do 11 pa* dzier ni ka w Cie szy nie i Cze skim Cie szy nie od -
by &y si" Dni Kul tu ry ,y dow skiej. Za gra &a m.in. Or kie stra Ka me ral -
na z so li sta mi pod dyr. J.C. Haupt man na, wy st# pi &a Mar ta Cien cia -
&a, ze spó& ta$ ca Kle zmer i ze spó& mu zycz ny Kle zmak.
! Do 30 li sto pa da mo g# sk&a da' zg&o sze nia kan dy da ci na sta no -

wi sko dy rek to ra Cie szy$ skie go O(rod ka Kul tu ry „Dom Na ro do wy”.
Kon kurs og&o si& bur mistrz Cie szy na Ry szard Ma cu ra. Wy &o nie nie
za rz#d cy COK prze wi du je si" do po &o wy grud nia br.
! Pa sje Ka ro la Boj dy to ty tu& wy sta wy w MDK Pra !a ków ka

w Ustro niu, któ ra po trwa do 8 li sto pa da. 
! 2 pa* dzier ni ka od by& si" kon cert ju bi le uszo wy z oka zji 20-le -

cia Biel skie go To wa rzy stwa Mu zycz ne go. Wy st# pi& m.in. Dan
Lon nqvist (for te pian). 

– W Cz" sto cho wie za gra li: MDK – Be du, Oran ge Tra ne, Mar ty -
na Ja ku bo wicz; TfP – T. Lo ve Al ter na ti ve, Al ko ho li cA; Ha la Spor -
to wa: Enej; klub Ru ra – O.S.T.R. i DJ Ha em; klub Pa ra doks – Ta -
de usz Wo* niak; Fil har mo nia – Per cus sion and Pia nos En sam ble; OPK
Gau de Ma ter – Ka rol Li pi$ ski -Bra$ ka i So nia Le wo siuk.
! 25 wrze (nia – 4 pa* dzier ni ka od by wa& si" w Te atrze im. Ada -

ma Mic kie wi cza w Cz" sto cho wie 9. Prze gl#d Przed sta wie$ Istot nych
„Przez Do tyk”.
! 4 pa* dzier ni ka w Cz" sto cho wie (wi" to wa no 40-le cie Re gio nal -

ne go O(rod ka Kul tu ry.
! W Cz" sto cho wie od by &y si" spo tka nia au tor skie z Mar ci nem

w Bi blio te ce Pu blicz nej im. W. Bie ga$ skie go i ze Zbi s&a wem Ja ni -
kow skim w klu bo ka wiar ni Pest ka;
! VI Fe sti wal Mu zycz ny Ro dzi ny Ba chów w tym ro ku w Cz" -

sto cho wie obej mo wa& wy da rze nia: Bach go es jazz, Chó ry i du ety ba -
ro ko we, Ba ro ko we na stro je oraz po kaz la se rów Ba chrock na pla cu
Bie ga$ skie go.
! 1 pa* dzier ni ka w Miej skiej Bi blio te ce Pu blicz nej w So snow -

cu mia& miej sce nie zwy k&y wie czór po etyc ki. Wy bra ne utwo ry kla -
sy ków pre zen to wa li ulu bie$ cy pu blicz no (ci: Do ro ta Igna tjew, Zbi -
gniew Le ra czyk, An drzej Roz mus – ak to rzy Te atru Za g&" bia.
Im pre za od by &a si" w ra mach I So sno wiec kiej Je sie ni Te atral nej.

! 22 pa* dzier ni ka w Miej skim Do mu Kul tu ry „Ka zi mierz” za -
go (ci &a wy sta wa fo to gra ficz na „Mi" dzy pro jek cj# a rze czy wi sto (ci#”
Ra fa &a Kar cza, ab sol wen ta hi sto rii sztu ki na Uni wer sy te cie Ja giel -
lo$ skim w Kra ko wie i Wy dzia &u Form Prze my s&o wych kra kow skiej
ASP. 
! W ra mach fe sti wa lu Nor da lia 2015 13 pa* dzier ni ka w Miej skiej

Bi blio te ce Pu blicz nej w So snow cu od by &o si" spo tka nie z Bo gu s&a -
w# So cha$ sk# (fi lo log du$ ski, dy rek tor Du$ skie go In sty tu tu Kul -
tu ry w Pol sce). Z ba dacz k# twór czo (ci An der se na roz ma wia &a Ewa
Og&o za, au tor ka ksi#! ki „Wo kó& opo wie (ci Han sa Chri stia na An der -
se na. O ra do (ci czy ta nia”.
! W (ro d" 21 pa* dzier ni ka w ka wiar ni Avion dzie si" cio ro osób

i grup otrzy ma &o ty tu& Oso bo wo (ci Mia sta Cze ski Cie szyn ro ku 2015.
W(ród wy ró! nio nych zna le* li si" Po la cy: prof. Da niel Ka d&u biec,
któ ry zo sta& do ce nio ny po za in ny mi suk ce sa mi za dzia &al no('
w dzie dzi nie folk lo ru czy j" zy ka, To masz Men drek – za osi# gni" -
cia w sfe rze spor tu i ze spó& „Ol za” – za sze rze nie i po pu la ry za cj"
folk lo ru re gio nu cie szy$ skie go.
! Ob raz „Ko za” w re !y se rii Iva na Ostro cho vskie go zo sta& zwy -

ci" skim „Z&o tym de biu tem” 23. Ba bie go La ta Fil mo we go, od by wa -
j# ce go si" w dniach 7-11 pa* dzier ni ka w By strzy cy. Wer dykt pod -
j" &o mi" dzy na ro do we ju ry w sk&a dzie: Pe ter Du beck-, Ta de usz
Wan tu &a, Pe ter Mi cha lo vi., An drzej Ka wa la, Ji/í Králík, Piotr Ko -
tow ski oraz Jan Kast ner. Swo j# na gro d" przy zna &a te! fe sti wa lo wa
pu blicz no(', któ ra tym ra zem ty tu &em „Z&o ty de biut” na gro dzi &a film
„Pi# te: Nie od chod*” w re !y se rii Ka ta rzy ny Jun gow skiej. 
! Chcia& bym po dzi" ko wa' za za pro sze nie nas do te go wspa nia -

&e go miej sca. Je ste (my tu po raz pierw szy, dzi" ku je my bar dzo! Na -
st"p na pio sen ka jest dla was, no si ty tu& „Friends” – tak mi" dzy utwo -
ra mi po wie dzia& do pu blicz no (ci Joe Sa tria ni. W trzy niec kiej Werk
Are nie Sa tria ni po ja wi& si" 16 pa* dzier ni ka w ra mach eu ro pej skiej
cz" (ci swo je go to urnée pro mu j# ce go no wy al bum „Shoc kwa ve Su -
per no va”.
! Okr# g&e ju bi le usze (wi" to wa &y w pa* dzier ni ku i li sto pa dzie

na uro dzi no wych kon cer tach PZKO -wskie chó ry: „Go du lan -Ro pi -
ca”, „Hej na& -Echo” i „Sto na wa”.

Ma! go rza ta Roz bic ka, dy rek tor Na ro do we go In sty tu tu Dzie dzic twa (dru -
ga od le wej) z lau re ata mi z woj. opol skie go, na gro dzo ny mi za or ga ni za cj"
Eu ro pej skich Dni Dzie dzic twa.

Od Re dak cji:

W opu bli ko wa nym w „!l" sku” nr 10/201 po ema cie Ta -

de usza Ki jon ki pt. „Tren na odej #cie Ga my – szla chet -

nej wil czy cy” zo sta $o po mi ni% te – z przy czyn tech nicz -

nych, nie za le& nych od re dak cji – ozna cze nie cy fra mi

rzym ski mi ko lej nych aka pi tów po ema tu. Za to nie do -

pa trze nie ser decz nie Au to ra po ema tu prze pra sza my. 
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KO LEJ N! ga le ri! han d-
lo w" otwar to 8 pa#-
dzier ni ka w Ka to wi-
cach. Su per sam, bo
o nim mo wa, li czy 76
skle pów i punk tów han -
dlo wych. W prze ci w-
ie$ stwie do s" sied niej
Ga le rii Ka to wic kiej tu
par ku je si! na da chu,
a nie w pod zie miach.
BLU ES si! nie sta rze je,
twier dzi Irek Du dek, po-
my s%o daw ca i or ga ni za tor
Ra wa Blu es Fe sti wal.
Wi!c i w tym ro ku
do Ka to wic za wi ta %y s%a-
wy te go ga tun ku mu zy ki
m.in. Sel wyn Bir chwo od,
Ja re kus Sin gle ton, Elvin
Bi shop.
NO WO CZE SNA ko bie ta,
to ko bie ta m" dra. Ta ka,
któ ra my &li te' o so bie
i swo ich bli skich – pod-
re &li %a Jo lan ta Kwa &niew -
ska gosz cz"c w Ka to wi-
cach na VI Ga li Dress for
Suc cess Po land, ja ka mia-
%a miej sce 2 pa# dzier ni ka. 
SI LE SIA NI STY KA, pierw-
sze w Pol sce dwu let nie
stu dia re gio nal ne na gra-
dza ne ty tu %em ma gi stra,
ru szy %y – jak za po wia-
da no – w pa# dzier ni ku

na Uni wer sy te cie (l" skim. Dr Pa we% Tom czok,
wy k%a dow ca stu diów &l" skich, pod kre &la, 'e jest
to eli tar ny kie ru nek ofe ru j" cy in te gra cj! wie-
dzy o Gór nym (l" sku, wy two rzo nej przez hi -
sto ry ków, hi sto ry ków sztu ki, so cjo lo gów, j! zy-
ko znaw ców, czy fi lo lo gów. 
KO LE JO WA spó% ka, PKP Car go, naj wi!k szy
w Pol sce i dru gi w Unii Eu ro pej skiej ope ra tor
ko le jo wych prze wo zów to wa ro wych, prze no-
si sw" cen tra l! do Ka to wic. Jesz cze w tym ro -
ku 900 pra cow ni ków prze pro wa dzi si! m.in.
z War sza wy i Kra ko wa do no we go biu row ca
przy ul. Fran cu skiej.
NO WO CZE SNY o&ro dek nar ciar ski w Szczyr ku -
-Bi %ej, Be skid Sport Are na, nie ste ty, nie ru szy
w tej zi my. Trwa j" jesz cze ko lej ne in we sty cje,
a in we stor obiek tu, Mo sty Ka to wi ce, chce
wszyst ko do pra co wa) w naj wy' szym stan dar-
dzie. Po cz"t kiem pa# dzier ni ka trwa %a bu do wa
sze &cio oso bo wej ka na py z li na mi i urz" dze nia-
mi na p! do wy mi, któ ra b! dzie mia %a 980 me trów
d%u go &ci.
FI GU RA &w. Ja na Ne po mu ce na sta n! %a na pi!k-
nie j" cym 'y wiec kim ryn ku. Na wi" zu je ona
do przed wo jen nej. Pa tro na od „do brej s%a wy”
i „od wo dy” oto czy zie le$, oko %o 30 do rod nych
drzew. 
PRZEZ trzy la ta sta% pu sty, mi mo 'e by% go to wy
do uru cho mie nia – Szpi tal ny Od dzia% Ra tun ko-
wy w Za wier ciu wresz cie przyj mie pa cjen tów.
Wresz cie, bo wcze &niej nie uda wa %o mu si! zdo-
by) kon trak tu z Na ro do we go Fun du szu Zdro wia.
Czy to nie przy k%ad urz!d ni czej nie udol no &ci
NFZ -u?
PI"# dni trwa% dwu na sty Mi! dzy na ro do wy Fe -
sti wal Te atrów La lek w ka to wic kim te atrze
„Ate neum”. Na pi! ciu sce nach wy st" pi %o 13 ze-
spo %ów te atral nych z sze &ciu kra jów (z Pol ski,
Fran cji, S%o wa cji, Izra ela, W%och, i Gre cji). Fe -
sti wal la lek od by wa si! co dwa la ta. 
PRE ZY DENT An drzej Du da pod pi sa% 6 pa#-
dzier ni ka usta w! an ty smo go w", któ ra we d%ug
nie któ rych spe cja li stów, sta no wi) mo 'e za gro-
'e nie dla prze 'y wa j" cej kry zys bran 'y 
w! glo wej. Wdro 'e nie usta wy w 'y cie ma jed-
nak po móc w wal ce z ni sk" emi sj" a tak 'e za-
nie czysz cze nia mi po wie trza. Usta wa da je mo'-
li wo&) po szcze gól nym sa mo rz" dom do np.
okre &le nia ja ko &ci i ro dza ju pa li wa wy ko rzy sty-
wa ne go przez miesz ka$ ców gmi ny. Ist nie j"
te' oba wy, 'e no we pra wo ude rzy w naj ubo'-

szych, któ rych nie b! dzie sta$ na wy mia n! 
sta rych pie ców na no we, spe% nia j" ce na rzu co-
ne nor my. 
DACH nad Sta dio nem (l" skim na bie ra kszta% tów.
W po %o wie pa# dzier ni ka ju' nie mal 20 pro cent
po wierzch ni da chu po kry to p%y ta mi z po li w! g-
la nu. Ca %o&) za da sze nia ma by) go to wa jesz cze
w 2015 ro ku. 
ZWI! ZEK Pol skich Ar ty stów Fo to gra fi ków
z Okr! gu (l" skie go &wi! tu je w tym ro ku 65-le-
cie swo jej dzia %al no &ci. I po wró ci% do swo jej sta-
rej sie dzi by miesz cz" cej si! w Ka to wi cach
przy ul. (w. Ja na 10. Prze pro wadz k! z tym cza-
so we go miej sca przy ul. M%y$ skiej do wy re mon-
to wa nej Ga le rii Ka to wi ce u&wiet nio no wer ni sa-
'em „Li nie pa pi lar ne”.
ZDA NIEM le gen dy pol skie go 'u' la, To ma sza Gol-
lo ba, tor 'u' lo wy w Ryb ni ku na le 'y prze bu do-
wa), je &li mia sto chce or ga ni zo wa) tam za wo-
dy na naj wy' szym, &wia to wym po zio mie. W tym
ce lu od wie dzi% Ryb nik ze spe cjal n" mi sj": na mó-
wie nia pre zy den ta Pio tra Ku cze ry do re ali za cji
tej od%o 'o nej na ra zie in we sty cji. I chy ba go prze-
ko na%.
OR KIE STRY ko pal ni Wu jek, Murc ki -Sta szic,
Kle ofas i We so %a, a wi!c su mie ok. 150 mu zy-
ków, za gra %o 8 pa# dzier ni ka na ka to wic kim
ryn ku z oka zji 150-le cia Ka to wic. Ta gi gan tycz-
na or kie stra wy ko na %a utwo ry skom po no wa ne
spe cjal nie na uro dzi ny mia sta.
TE GO ROCZ NY, pi" ty z ko lei, Eu ro pej ski Kon gres
Ma %ych i (red nich Przed si! biorstw, or ga ni zo wa -
ny w Ka to wi cach, cie szy si! co raz wi!k szym
wzi! ciem. Wzi! %o w nim udzia% nie mal sze&) ty-
si! cy przed sta wi cie li eu ro pej skie go &wia ta biz-
ne su. W tym ro ku po ja wi %y si! na nim na wet de-
le ga cje z Egip tu, Tur cji i Ar me nii. 
DRO NY za opa trzo ne w ka me ry po ma ga j" ko lei
w wal ce z kra dzie '" w! gla. W tym ro ku dzi! ki
tej in no wa cji spó% ce PKP Car go uda %o si! ogra-
ni czy) a' o po %o w! wy ni ka j" ce z te go stra ty. Za-
osz cz! dzo no w ten spo sób ok. 2,5 mln z%. Dro-
ny za bez pie cza j" z po wo dze niem po ci" gi i te re ny
ko le jo we wspo ma ga j"c dzia %a nia S%u' by Ochro-
ny Ko lei.
PRE ZES To wa rzy stwa Fi nan so we go Si le sia,
Adam Si wek, po da% si! do dy mi sji. Je go re zy -
gna cja na st" pi %a nie ca %e dwa ty go dnie po tym,
jak rz"d pre mier Ewy Ko pacz zde cy do wa%, 'e TF
Si le sia przej mie 11 ko pal$ za gro 'o nej ban-
kruc twem Kom pa nii W! glo wej.
EGI DA na ka to wic kiej fa li. Do ko$ ca pa# dzier-
ni ka, pierw szy raz w hi sto rii, miesz ka$ cy Ka-
to wic mo gli po s%u cha) stu denc kie go ra dia Egi-
da na fa li 96,9 FM. Dzia %a ono od 45 lat
przy Uni wer sy te cie (l" skim i jest jed n" z naj-
star szych roz g%o &ni ra dio wych w Pol sce. By
wyj&) w &wiat, ra diow cy -stu den ci sko rzy sta li
z tzw. mo' li wo &ci nada wa nia oko licz no &cio we-
go, bo o wol ne cz! sto tli wo &ci w na szym wo je-
wódz twie jest wy j"t ko wo trud no.
MA $O kto ze (l" za ków te go me czu nie ogl" da%…
Pol ska re pre zen ta cja w zna ko mi tym sty lu wy gra-
%a 11 pa# dzier ni ka mecz z Ir lan di" 2:1 na Sta dio-
nie Na ro do wym w War sza wie ((l" ski, nie ste ty,
wci"' w bu do wie). Bry lo wa% zna ko mi ty Ro bert
Le wan dow ski, ale do brze spi sa li si! rów nie' *u-
kasz Pisz czek, Ka mil Glik, czy Ja kub B%asz czy-
kow ski, zwi" za ni z na szym re gio nem, a gra j" cy
w nie miec kich klu bach. Czy ma my szan s!
na do bry wy st!p na Eu ro 2016 w Pa ry 'u? Tre-
ner Adam Na wa% ka te go nie wy klu cza.
LAU RE ATEM na gro dy „Lux ex Si le sia” zo sta% po-
cho dz" cy ze (l" ska, wy bit ny pol ski ak tor Fran-
ci szek Piecz ka. Na gro d! wr! czo no 11 pa# dzier-
ni ka w ka to wic kiej ar chi ka te drze, w imie niu
ak to ra ode bra% j" pro boszcz ro dzin nej pa ra fii ak-
to ra, Go do wa ko %o Wo dzi s%a wia, ksi"dz Krzysz-
tof Wro dar czyk. 
FE STI WAL Wi na i Se ra roz po cz"% si! po %o wie
pa# dzier ni ka na ka to wic kim ryn ku. Mo' na by -
%o na nim na by) pro duk ty m.in. z W! gier,
W%och, Fran cji, Hisz pa nii, Au strii, Mo% da wii,
Gru zji. By %y tak 'e pol skie wi na i cy dry oraz sto-
iska z ostry ga mi, oliw ka mi i w! dli na mi z Fran-
cji i W%och. Fe sti wal sma ko wych uciech trwa%
do nie dzie li 18 pa# dzier ni ka. 

ROK po ka ta stro fie w KWK My s%o wi ce -We so -
%a uczczo no pa mi!) pi! ciu po le g%ych gór ni ków
od s%o ni! ciem ta bli cy pa mi"t ko wej na bu dyn ku
dy rek cji oraz oko licz no &cio wych na bo 'e$-
stwem. Przy po mnij my – wie czo rem 6 pa#-
dzier ni ka 2014 ro ku na ru chu We so %a do sz%o
do za pa le nia si! me ta nu. W re jo nie za gro 'e nia
prze by wa %o po nad 30 gór ni ków, 29 z nich tra-
fi %o do szpi ta li, wie lu w sta nie ci!' kim. Przy czy-
na ka ta stro fy do tej po ry po zo sta je nie usta lo na,
ale wia do mo, 'e tra ge di! po prze dzi %a se ria ewi-
dent nych b%! dów i za nie dba$ ze stro ny ko pal nia-
ne go nad zo ru. Spra w! ba da za rów no Wy' szy
Urz"d Gór ni czy, jak i Pro ku ra tu ra Okr! go wa
w Ka to wi cach.
ZNA KO MI TA pia nist ka i ju ror ka Fe sti wa lu Cho-
pi now skie go, Mar tha Ar ge rich, otrzy ma %a 23 pa#-
dzier ni ka dok to rat ho no ris cau sa ka to wic kiej Aka-
de mii Mu zycz nej. Wy wo dz" ca si! z Ar gen ty ny
lau re at ka wy gra %a pó% wie ku te mu cho pi now ski
kon kurs.
MU ZEUM (l" skie od zy ska %o ob raz „Dziew-
czy na z ka nar kiem” na ma lo wa ny pod ko-
niec XIX wie ku przez Le opol da Lo ef fle ra, któ-
ry tak jak 8600 eks po na tów z ko lek cji mu zeum,
za gi n"% w cza sie woj ny. Ob raz od na laz% si! przy-
pad kiem w pry wat nym miesz ka niu na te re nie na-
sze go wo je wódz twa, do tych cza so wi po sia da cze
zwró ci li go bez p%at nie. Kto& z ro dzi ny prze czy-
ta% po pro stu na pis na od wro cie ob ra zu i po sta-
no wi% za dzwo ni) do Mu zeum.
NA GRO D" im. Ka ro la Miar ki przy zna je si!
od 1983 ro ku, w%a &nie w pa# dzier ni ku – w rocz-
ni c! je go na ro dzin (przy po mn!, ur. 22 pa# dzier-
ni ka 1825 w Piel grzy mo wi cach na zie mi
pszczy$ skiej, zm. 15 sierp nia 1882 w Cie szy-
nie). W tym ro ku miar kow sk" na gro d" zo sta li
uho no ro wa ni: prof. Da nu ta Ki sie le wicz, kie row-
nik Ka te dry Stu diów Re gio nal nych w In sty tu-
cie Po li to lo gii Uni wer sy te tu Opol skie go, Ur szu-
la Za j"cz kow ska, dy rek tor Mu zeum (l" ska
Opol skie go, ks. bp Pa we% An we iler z pa ra fii
ewan ge lic kiej Zba wi cie la w Biel sku -Bia %ej, prof.
dr hab. Mie czy s%aw Cho r" 'y, wie lo let ni kie row-
nik Za k%a du Bio lo gii No wo two rów w Cen trum
On ko lo gii w Gli wi cach i dr hab. Je rzy Mi zgal-
ski, pro fe sor Aka de mii im. J. D%u go sza w Cz! -
sto cho wie. 
ROZ TRZE PA NA m%o da pa ra z Ja strz! bia Zdro ju
zo sta wi %a w miej skim au to bu sie pie ni" dze
na we se le. Ca% kiem po ka# n" kwo t! 12 ty si! cy z%.
Pie ni" dze by %y w ko per cie. Zna laz% j" ra no
przed wy ru sze niem w tra s! kie row ca, 27-let ni Ire-
ne usz Chro bak i… oczy wi &cie od da%. Bo sam,
jak przy zna%, pla nu je za nie d%u go we se le i wie,
jak mo zol ne by wa ze bra nie ta kiej su my.
NAJ WY %EJ po %o 'o n" w Pol sce elek trow ni! fo-
to wol ta icz n" otwar to w Be ski dach na Gó rze +ar.
Znaj du je si! ona na wy so ko &ci 740 me trów
nad po zio mem mo rza, a jej za sad ni cz" cz!&) two-
rzy 2400 pa ne li s%o necz nych o %"cz nej po-
wierzch ni 3500 me trów kwa dra to wych. Rocz-
nie pro du ko wa) si! tu b! dzie 500 MWh ener gii,
co wy star czy do za si la nia mniej wi! cej stu do-
mów jed no ro dzin nych. 
WY BO RY, wy bo ry i po wy bo rach. 25 pa# dzier-
ni ka w wy bo rach par la men tar nych PiS zgar n"%
wszyst ko, ca %" w%a dz! w ca %ym kra ju. Plat for-
ma prze sz%a do opo zy cji. Li cze nie g%o sów sz%o
spraw nie, PKW nie mia %o ob suw, kom pu te ry by -
%y tym ra zem wy ro zu mia %e. A oto ofi cjal nie wy-
ni ki: PiS – 37,58; PO; 24,09; Ku kiz – 8,81:9,1;
No wo cze sna – 7,60; Zjed no czo na Le wi ca – 7,55.
Ze &l" skich okr! gów wy bor czych PiS wpro wa-
dzi% do Sej mu a' trzy na stu no wych po s%ów – to
wi! cej ni' wszy scy de pu to wa ni No wo cze snej
i Ku ki za z woj. &l" skie go ra zem wzi! ci. Zna la -
z%y si! w tym gro nie ta kie po sta cie, jak An drzej
So &nierz, Mi cha% Wój cik czy Adam Ga w! da (Se-
nat). W trzech z sze &ciu okr! gów no wych po-
s%ów zy ska %a te' PO. S" to m.in. zna ni na po li-
tycz nej sce nie Ma rian Ze mba la, Ga brie la
Le nar to wicz, czy To masz Tom czy kie wicz. Te-
raz trze ba… pa trze) no wej w%a dzy na r! ce!

KRO NI KARZ 
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Stanis!aw 

Kluska

kolekcja jubileuszowa

STA NI S!AW KLU SKA – pro -

fe sor zwy czaj ny. Ur. 4.12.1940 ro -

ku. Ab sol went Wy dzia "u Gra fi ki

w Ka to wi cach kra kow skiej Aka de -

mii Sztuk Pi#k nych. Dy plom uzy -

ska" w 1964 ro ku w Pra cow ni Pla -

ka tu doc. Bo gu s"a wa Gó rec kie go

oraz w Pra cow ni Gra fi ki Warsz ta -

to wej prof. Alek san dra Ra ka.

Od 1969 do 2011 ro ku by" zwi$ -
za ny z ma cie rzy st$ uczel ni$, w któ -

rej kie ro wa" Pra cow ni$ Li ter nic twa

i Ty po gra fii, au tor sk$ Pra cow ni$
Gra fi ki Ksi$% ki, Ka te dr$ Pro jek to wa -

nia Gra ficz ne go I. Rów no le gle, w la -

tach 1978-1979, pro wa dzi" Pra cow -

ni# Pla ka tu w Aka de mii Sztuk Pi#k -

nych w Kra ko wie. W 1984 ro ku ob -

j$" pro wa dze nie Pra cow ni Dru ku

Wkl# s"e go na ka to wic kim Wy dzia le

Gra fi ki. W la tach 1986-1999 kie ro -

wa" Ka te dr$ Gra fi ki Warsz ta to wej,

pro wa dz$c jed no cze &nie Pra cow ni#
Dru ku Wkl# s"e go, a na st#p nie Pra -

cow ni# Dru ku Wy pu k"e go, Pra cow -

ni# Ry sun ku i Ma lar stwa. Od 2006

do 2011 ro ku pro wa dzi" Pra cow ni#
In ter pre ta cji Li te ra tu ry.

Od 1997 ro ku jest pro fe so rem

zwy czaj nym.

W la tach 2001-2002 pe" ni" funk -

cj# Pro rek to ra Aka de mii Sztuk Pi#k -

nych w Ka to wi cach. Ju ror kon kur -

sów w dzie dzi nie pla ka tu i gra fi ki.

Od zna czo ny m.in. Z"o tym Krzy -

%em Za s"u gi (1998); Me da lem Ka -

pi tu "y 40-le cia Mi# dzy na ro do we go

Trien na le Gra fi ki w Kra ko wie;

Srebr nym Me da lem Za s"u %o ny Kul -

tu rze Glo ria Ar tis (2015).

Pra ce w zbio rach: Mu zeum Na -

ro do we go w Kiel cach, Mu zeum

'l$ skie go w Ka to wi cach, Mu zeum

im. Le ona Wy czó" kow skie go

w Byd gosz czy, Mu zeum Pla ka tu

w Wi la no wie, Bi blio te ki G"ów nej

ASP w Kra ko wie.

Au tor kil ku na stu wy staw in dy wi -

du al nych oraz uczest nik wie lu wy -

staw zbio ro wych w kra ju i za gra -

ni c$.

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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JA RO S$AW STA RZYK

Nie ocze ki wa nie w cen trum, na przy stan ku au to bu so wym spo tka "em

pro fe so ra, któ ry te% o tej w"a &nie po rze wra ca" na na sze osie dle. Nie d"u -

go cze ka li &my na po "$ cze nie. Co wi# cej, mu sia "o co& nie daw no je cha(
w kie run ku na szej dziel ni cy, bo bez tru du uda "o nam si# za j$( miej sca sie -

dz$ ce. Au to bus ru szy", a kto& za na mi kich n$".
– Jak pan my &li, ile osób mo %e za ra zi( je den za gry pio ny cz"o wiek? – za -

py ta" na uko wiec.

– Bo ja wiem? – za sta no wi "em si#. – Z dzie si#(? Dwa dzie &cia?

– Te% tak my &la "em. Za ra %a jed n$. Ko le ga -bio log mi wy ja &ni", %e gdy -

by by "o wi# cej, ludz ko&( by wy mar "a z po wo du ka ta stro fal nej, apo ka lip -

tycz nej epi de mii.

Po chwi li mil cze nia pro fe sor zno wu si# ode zwa".
– Pa mi# ta pan Lal k!? – za py ta".
– Nie – sk"a ma "em, bo nie chcia "em, %e by mnie za cz$" eg za mi no wa(.
– Otó% w po wie &ci tej po ja wia si# pe wien ary sto kra ta, je den z tych, któ -

rzy chc$, oczy wi &cie dla zy sku, po wie rzy( swo je pie ni$ dze Wo kul skie mu.

Ta in we sty cja ma zresz t$ s"u %y( tak %e roz wo jo wi go spo dar ki, jest to wi#c
co& wi# cej, ni% tyl ko ego istycz na ch#( za rob ku. Ten szla chet nie uro dzo -

ny po wta rza jak re fren s"o wa, nie za cy tu j# do s"ow nie, „nasz bied ny kraj”,

czy te% „nasz nie szcz# &li wy kraj”. I my &l# so bie, %e co& w tym po wie dze -

niu jest.

– Co? – za in te re so wa "em si#.
– )y je my ju% tro ch# na tym &wie cie i – jak tak si# gnie my pa mi# ci$ wstecz,

to sa mi wi dzi my, %e Pol ska szcz# &cia nie ma. W la tach sie dem dzie si$ tych,

kie dy ju% czu( by "o kry zys, na gle w Kar li nie try sn# "a ro pa. Me dia sza la -

"y. Mie li &my %y( jak Ku wejt czy cy. I co? No w"a &nie. Te raz by "y "up ki. Bo -

ga t$ Ame ry k# ta kie "up ki jesz cze bar dziej wzbo ga ci "y. A w tych na szych

al bo te go ga zu ma "o, al bo sie dzi on za g"# bo ko, w ka% dym ra zie chwi lo -

wo nie mo %e my si# do nie go do bra(. Po ja wi" si# te raz, mó wi$c &ci &le – nie

po ja wi" si#, ale po dob no ist nie je, z"o ty po ci$g. To by" by ja ki& za strzyk fi -

nan so wy dla kra ju. Jed nak jesz cze si# ten cu dow ny obiekt nie od na laz",
a ju% pra wa do „na sze go z"o ta” za cz# "y so bie ro &ci( roz ma ite in ne pa* stwa.

Ro pa, "up ki, po ci$g… To pierw sze z brze gu przy k"a dy, mo% na je mno %y(.
Do cze go zmie rzam? Cie ka we, %e za ka% dym ra zem wi#k szo&( spo "e cze* -
stwa wie rzy, %e cud si# zi &ci. Co to zna czy?

– )e Po la cy s$ na ro dem uf nym?

– No co pan. Wszyst kie ba da nia so cjo lo gicz ne po ka zu j$, %e je den dru -

gie mu nie ufa. Nie wie rzy my so bie na wza jem, nie wie rzy my in sty tu cjom,

par tiom, po li ty kom, pro gra mo wo nie wie rzy my me diom – to zna czy tym,

któ re g"o sz$ po gl$ dy od mien ne od na szych. Ale wy star czy, %e ja ki& pa ra -

-bank og"o si, %e je go klien ci za ro bi$ na lo ka cie kro cie i jesz cze do sta n$
sztab k# z"o ta – za raz si# przed je go od dzia "a mi usta wi$ ko lej ki. Swo je

oszcz#d no &ci po wie rz$ mu z ocho t$ nie tyl ko ja cy& tam ciem ni oby wa te -

le, ale tak %e oso by wy kszta" co ne. Je ste &my na iw ni, %e by nie po wie dzie(
do sad niej.

– Mo %e po pro stu czu je my, %e ja kie& szcz# &cie nam si# „po spra wie dli -

wo &ci” na le %y, wi#c w ko* cu nas spo tka? – za cz$ "em si# za sta na wia(.
– Wie pan, jak wy gl$ da ró %a stu list na? – nie ocze ki wa nie spy ta" pro -

fe sor.

– Nie – przy zna "em.

– Ja te% nie wiem. Ale z re klam si# do wia du j#, %e wy ci$g z te go cze go&
le czy, po dob nie jak eks trakt z ja kie go& drze wa, któ re ro &nie tyl ko w Pa -

ta go nii al bo olej z w$ tro by re ki na. Cza sem my &l# so bie, %e za miast %y(
w re alu, wo li my eg zy sto wa( w ja kim& wy my &lo nym spe cjal nie dla nas kra -

ju su ple men tów die ty.

Do je cha li &my. Mo %e i po dró %e kszta" c$, ale zda rza si#, %e przy gn# -
bia j$. 
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