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„"l'sk. Miesi(cznik spo&eczno-kulturalny”

jest dost(pne w wersji elektronicznej
w "L#SKIEJ BIBLIOTECE CYFROWEJ

4. „ROZ MO WA NA 20. LE CIE” 
Roz mo wa z abp. Wik to rem Skworcem POJEDNANIE PRZEZ PRZEBACZENIE 

8. Woj ciech !wi"t kie wicz MI+ DZY TRA DY CJ, A WSPÓ$ CZE SNO 'CI,.
O to( sa mo #ci re li gij nej w kul tu rze Gór ne go 'l! ska

12. Ju lian Gem bal ski 'L, SCY OR GA NI 'CI – OGNI WO TRA DY CJI RE LI GIJ NEJ
I KUL TU RO WEJ 

20. Mag da le na Dzia dek PO WRÓT DO -RÓ DE$
24. PA MI+ CI WOJ CIE CHA KI LA RA
26. Ja cek Ku rek VIA TOR. Z roz mów z Jó ze fem Skrze kiem
28. Ja dwi ga Ba du ra EWANGELICKIE KANCJONA$Y I MODLITEWNIKI 
30. Na ta lia Ru man DO SACRUM PRZEZ MODLITEWNIKI
33. Alek san der Spy ra ARCYDZIE$A SZTUKI DRUKARSKIEJ
34. Roz mo wa z Mar kiem To po row skim KLA WE SY NO WE DZIE DZIC TWO EU RO PY 
37. Kry sty na He ska -Kwa #nie wicz PA MI+ CI TYCH, CO ZO STA LI W GÓ RACH 
38. Dag ma ra Drza zga WIERSZ JEST DRO G,. Roz mo wa z Maciejem Me lec kim

i Krzysz to fem Siw czy kiem
42. Ja cek Ku rek DU CHY 'WIA T$A I MRO KU
46. Be ata To ma nek PRZYSTANEK: PAMI+.
56. XXV LAT RE STY TU CJI SA MO RZ, DU TE RY TO RIAL NE GO 

Krzysz tof Ko si$ ski Z NAJ LEP SZY MI … 
62. Ewa Ole jarz TRZY WIE CZO RY, JED NO PO $U DNIE 

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

Ma rek S. Szcze pa$ ski CEN TRUM I 'RO DEK MIA STA: MIEJ SCA 'WI+ TE I PRZE KL+ TE 
57.  PO RAD NIA J+ ZY KO WA

Ka ta rzy na Wy rwas KTO MO*E WITA.?
61. Hen ryk Bzdok ANEG DO TY 
63. MI+ DZY NU TA MI

Mag da le na Dzia dek W CZ+STOCHOWIE O MUZYCE S$OWIA/SKIEJ;
'L,SCY MUZYCY W GDA/SKU

66. 'WI+TOWALI'MY NASZE 20-LECIE 
69. 'L, SKA OJ CZY ZNA POL SZ CZY ZNA

Jan Mio dek DA NIE LA KA D$UB CA 'L,SZ CZY ZNA CIE SZY/ SKA 
84. Z ZA PI SKÓW EME RY TA 

Ja ro s%aw Sta rzyk STRASZLIWE SKUTKI GRZYBOBRANIA 

PLA STY KA
48. &u kasz Kar kosz ka PI+K NO UKRY TE W SA CRUM
49. SZTU KA SA KRAL NA PO WIA TU TAR NO GÓR SKIE GO 
50. EWA ZA WADZ KA Ma lar stwo 2003 – 2015
51. Ma ria Sztu ka OSWAJANIE 'WIATA
84. KO LEK CJA JU BI LE USZO WA „'L, SKA”: AN TO NI KO WAL SKI 

OPERA
64. Marek Brze'niak ZBRODNIA MACOCHY

TE ATR
65. Witold Koci$ski POLSKIE SPRAWY

KSI#) KI
70. Ryszard Bednarczyk WRÓBLE NIE CZYTAJ, FILOZOFÓW 
71. Wie s%a wa Ko no pel ska PORTRET WOJCIECHA KILARA
72. Ry szard Bed nar czyk DETEKTYW PO PRZEJ'CIACH
73. Katarzyna Nie szpo rek DO'WIADCZAJ,C BLISKO'CI
74. Ry szard Ja sno rzew ski LAKIEROWANIE KOSZULKI

PO EZJA I PRO ZA
3. WIERSZ NA OTWAR CIE 

Ta de usz Ki jon ka $ZA 
16. Ta de usz Ki jon ka OB JA WIE NIE. LU LAJ *E, JE ZU NIU (opo wie#) wi gi lij na).

NIM STA NIE SI+ CIEM NO'. 
52. Aloj zy Ly sko OPO WIE'. GÓR NO 'L, SKA 

EKO LO GIA
58. Jolanta Karma$ska LASY NAD LASAMI

STA %E RU BRY KI
60. Z *Y CIA BI BLIO TEK

Aleksandra Zawalska-Hawel WO LON TA RIAT EU RO PEJ SKI (EVS) W BI BLIO TE CE 
67. ZNA KI I TWA RZE MIA STA KA TO WI CE 

'WI+TOWALI'MY NASZE 20-LECIE 
68. OPO LE. NAGRODA KLIO DLA „KRESOWEJ ATLANTYDY”
76. NO TAT NI KI KUL TU RAL NE. Re da gu j!: Wie s"a wa Ko no pel ska, Jan Pi che ta, Jo an na Kot -

kow ska, Ja nusz Wój cik, Ma ria Sztu ka, Ja cek Si ko ra.
83. 'L, SKI MIE SI,C 

NA OK%AD CE: Ma ria Ko ru sie wicz W(drowanie, akwatinta/rysunek/gwasz
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Ma ria Ko ru sie wicz, Ma don na ra fa elow ska, grafika
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TA DE USZ KI JON KA 

!ZA

Co ro ku Bóg si! ro dzi a im bli "ej dnia

Do gwiaz dy prze czu wa nej – stu la dziec ko r! ce

W czu #y "#o bek nim sto czy si! po licz kiem #za,

Tru chle j$ ca na sia nie w wy zi! b#ej sta jen ce.

Pierw sza gwiaz da – pa mi! tasz: ta spod po wiek – znak, 

%e znów gdzie& Bóg si! ro dzi, tam sk$d krzyk w po #o gu:

Je zu, Je zu – a w ustach #ez bez sen nych smak.

Ma #e, bied ne, bez sil ne, 

Jesz cze rów ne Bo gu.

B#y ska #za na ro dze nia. Unie& g#o w!, patrz:

R! ka mat ki jak #u na gwiaz dy be tle jem skiej –

Jej g#os, smak mle ka b#o gi, pierw szy ludz ki p#acz,

I bo ska trwo ga dziec ka

Przed wszyst kim co ziem skie.

TA DE USZ KI JON KA – ur. w 1936 r. w Ra dli nie. Li te rat, pu bli cy sta, kry tyk,

wy daw ca, au tor utwo rów sce nicz nych i dzia #acz spo #ecz ny na wie lu po lach

&l$ skie go "y cia, ale przede wszyst kim po eta.

Jesz cze w okre sie stu diów ja ko stu dent IV ro ku po lo ni sty ki UJ wy da#
pierw szy zbiór wier szy pt. „Wi tra "e”. Za na st!p ny – „Rze' ba w czar nym

drze wie” uzy ska# po raz pierw szy przy zna n$ na gro d! im. An drze ja Bur sy.

Ko lej ny – „Ka mie( i dzwo ny”, zo sta# wy ró" nio ny dwo ma pre sti "o wy mi

na gro da mi: na gro d$ im. Sta ni s#a wa Pi! ta ka i mie si!cz ni ka „Po ezja”. W do -

rob ku po etyc kim Ta de usza Ki jon ki znaj du j$ si! to my wier szy i po ema ty.

Ostat nio wy da# ob szer ny wy bór wier szy „Czas, miej sca i s#o wa” oraz „44

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

W dru ku – no wy tom wier szy „S#o wo w s#o wo”.

Ini cja tor wie lu dzia #a( kul tu ral nych na )l$ sku, w 1992 r. do pro wa dzi#
do po wsta nia Gór no &l$ skie go To wa rzy stwa Kul tu ral ne go w Ka to wi cach

oraz po wo #a# mie si!cz nik spo #ecz no -kul tu ral ny „)l$sk”, któ re go by# re -

dak to rem na czel nym w la tach 1995-2012. W ro ku 2014 otrzy ma# Na gro -

d! Mi ni stra Kul tu ry i Dzie dzic twa Na ro do we go Bog da na Zdro jew skie go

w uzna niu „nie oce nio nych za s#ug dla kul tu ry pol skiej”.
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– Kil ka dni te mu uczest ni czy! Ksi"dz
Ar cy bi skup w otwar ciu wy sta wy we
wro c!aw skim Ra tu szu „Po jed na nie/
Versöhnung in pro gres… Ko #ció!
ka to lic ki i re la cje pol sko $nie miec kie
po 1945 r.” upa mi%t nia j" cej 50. rocz ni $
c% wy mia ny li stów mi% dzy pol ski mi
i nie miec ki mi bi sku pa mi.

– 18 li sto pa da 1965 r. to wa! na da ta
i trze ba o niej pa mi" ta#, po nie wa! je -
ste $my spad ko bier ca mi za po cz%t ko -
wa ne go wów czas pro ce su po jed na nia,
a na sz% po win no $ci% jest je go kon ty nu -
owa nie. Z oka zji 50. rocz ni cy te go
wy da rze nia na le !y si" gn%# do &ró de',
do ory gi nal nych tek stów, któ re zo sta -
'y na pi sa ne w 1965 r. Dla te go w Ka to -
wi cach przy go to wa li $my ju bi le uszo we,
dwu j" zycz ne opra co wa nie za ty tu 'o wa -
ne „Pa mi"# i prze ba cze nie”, za wie ra
ono tek sty o$wiad cze(, ho mi lie wy g'o -
szo ne w ko lej ne rocz ni ce te go wy da rze -
nia i nie tyl ko.

– Cze go mo &e my si% z tej lek cji hi sto $
rii na uczy'?

– Po wtó rz" to, co po wie dzia 'em pod -
su mo wu j%c w wy wia dzie te le wi zyj nym
uro czy sto $ci zwi% za ne z 50. le ciem wy -
mia ny li stów. Mo !e z te go ge stu po jed -
na nia mi" dzy bi sku pa mi pol ski mi i nie -
miec ki mi mo gli by $my w na szym kra ju,
któ ry ma tak oczy wi ste ko rze nie kul tu -
ro we, uczy# si" po jed na nia pol sko -pol -
skie go, na uczy# si" mó wi#: pro sz! czy
pro si my o wy ba cze nie, wy ba czam, wy -
ba cza my.

– Re li gij no#' na Gór nym (l" sku jest
po strze ga na ja ko swo isty fe no men,
czy po wo dów mo &e my do szu ki wa' si%
wy !"cz nie w hi sto rycz nym aspek cie?
W wal ce o to& sa mo#', prze cho wy wa $
niu i obro nie wia ry oj ców?

– Hi sto ria rze czy wi $cie od gry wa
w tym dzie le ro l" szcze gól n%. To re gion,
któ re go miesz ka( cy by li w prze sz'o $ci
nie zwy kle do $wiad cza ni – zmie nia j% ca
si" przy na le! no$# pa( stwo wa, prze $la -
do wa nia w okre sie Kul tur kamp fu, a jed -
nak wia ra po zo sta wa 'a tu czym$ sta 'ym,
sta bi li zu j% cym. Prze ka zy wa na z po ko le -
nia na po ko le nie by 'a trwa '% osto j%,
któ ra po zwa la 'a prze trwa# na wet w naj -
trud niej szych mo men tach, po nie wa!
Ko $ció' stwa rza' prze strze( wol no $ci.
W Ko $cie le ka! dy by' so b%, ka! dy za -
cho wy wa' swo j% to! sa mo$#. Na ze -
wn%trz roz brzmie wa 'y ró! ne j" zy ki:
nie miec ki, cze ski, pol ski: w li tur gii pa -
no wa 'a neu tral na 'a ci na, j" zyk, któ ry ni -
ko go nie an ta go ni zo wa'. A w mo dli twie
)l% za cy za wsze czu li si" wol ni, za cho -
wy wa li wier no$# ro dzin nej tra dy cji,
nikt nie móg' prze cie! na rzu ci# im j" zy -
ka po ro zu mie wa nia si" z Pa nem Bo giem. 

– Jed nym z prze ja wów te go przy wi" $
za nia s" za wsze t!um ne piel grzym ki
do sank tu ariów w Pie ka rach (l" skich,
czy na Gó r% #w. An ny, gdzie (l" za cy
(i nie tyl ko) za no sz" swo je co dzien ne
spra wy…

– Piel grzy mo wa nie sta no we to ko lej -
ne $wia dec two pew nej od mien no $ci,
a za ra zem wy raz fe no me nu re li gij no $ci
na Gór nym )l% sku. Od cza sów in du stria -

– Zmie ni! si% ga bi net Ksi% dza Ar cy bi $
sku pa, przy by !y no we por tre ty.

– Ten rok by' szcze gól ny dla na szej ar -
chi die ce zji. Dzie wi"# dzie si%t lat te -
mu, 28 pa& dzier ni ka na mo cy bul li
Piu sa XI Vi xdum Po lo niae uni tas po wo -
'a na zo sta 'a die ce zja ka to wic ka. Przez
ca 'y rok $wi" to wa li $my t" wa! n% dla Ko -
$cio 'a na Gór nym )l% sku rocz ni c". Tu,
w tym po miesz cze niu zna la z'y si" por -
tre ty zmar 'ych rz%d ców die ce zji: pierw -
sze go bi sku pa ka to wic kie go Au gu sta
Hlon da, któ ry kie ro wa' die ce zj% do ro -
ku 1926, kie dy to pa pie! po wo 'a' go
na ar cy bi skup stwo po zna( skie i gnie& -
nie( skie, przez co sta' si" pry ma sem Pol -
ski, bi sku pa Ar ka diu sza Li siec kie go,

bi sku pa Sta ni s'a wa Adam skie go oraz bi -
sku pa Her ber ta Bed no rza, szcze gól nie mi
bli skie go, po nie wa! to w'a $nie z je go
r%k 19 kwiet nia 1973 ro ku otrzy ma 'em
w ka te drze Chry stu sa Kró la w Ka to wi -
cach $wi" ce nia ka p'a( skie. Po ja wi' si"
tak !e no wy por tret $w. Ja na Paw 'a II,
któ ry udzie li' mi $wi" ce( bi sku pich
w Ba zy li ce $w. Pio tra w Wa ty ka nie
6 stycz nia 1998 ro ku. 

– To nie zwy k!y i przej mu j" cy por tret.
Jan Pa we! II ma nie by wa le sku pio n"
i za tro ska n" twarz…

– Ta kim by'; a ten ob raz to dzie 'o rek -
to ra Aka de mii Sztuk Pi"k nych w Ka to -
wi cach, prof. An to nie go Cy ga na, rze czy -
wi $cie por tret jest wy j%t ko wy. 

Po jed na nie
przez prze ba cze nie

Z me tro po li t% ka to wic kim,
ar cy bi sku pem WIK TO REM SKWOR CEM

roz ma wia MA RIA SZTU KA
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li za cji naj cz! "ciej wy ko ny wa ne tu za wo -

dy zwi# za ne by $y z gór nic twem, hut nic -

twem, ko le j#, prze my s$em ci!% kim,

a wi!c pro fe sje, w któ re wpi sa ne by $o
sta $e nie bez pie cze& stwo, po czu cie za le% -
no "ci, ocie ra nie si! o "mier'. Re li gij no"'
wi!c by $a tu zwi# za na z kul tem "wi! tych,

któ rym nie tyl ko za wie rza no %y cie, ro -

dzi n! i pra c!, ale i go dzi n! "mier ci. Po -

nad to "wi! ci przy po mi na li swo im %y -

ciem, m! cze& stwem o tym, %e %y je my

dla Pa na, jak na ucza$ "w. Pa we$. 
– Ma !o kto ko ja rzy dzi siaj "w. Bar ba #

r$ z ma ry na rza mi, ry ba ka mi, %o! nie rza #
mi, ka mie nia rza mi, wi$& nia mi i wie lu

in ny mi nie bez piecz ny mi za wo da mi,

któ rych jest pa tron k'. Gór ni cy nie mal

za w!asz czy li so bie t$ "wi$ t' dla sie bie. 

– Nie ko niecz nie; "w. Bar ba ra nie jest

"wi! t# eks klu zyw n#. Ka% dy po za (l# -
skiem, kto czu je ta k# po trze b! mo %e
przy zy wa' "w. Bar ba r!... To prze cie%
m.in. pa tron ka do brej "mier ci, o czym

"wiad czy cho cia% by to, %e – jak mó wi

prze kaz -przy nio s$a wia tyk "w. Sta ni s$a -

wo wi Ko st ce. Gór nic two, któ re kie dy"
by $o na (l# sku po t! g# spra wi $o, %e kult

"wi! tej z nim zwi# za ny móg$ by'
po strze ga ny, ja ko wy $#cz nie "l# ski fe no -

men. 

– Po 1989 r. w ko pal niach na do le,

na ró% nych po zio mach po ja wi !y si$ o! #
ta rze pa tron ki, jej wi ze ru nek zdo bi! tak #
%e sztan da ry zwi'z kow ców, pó ki wi$c

w$ giel b$ dzie wy do by wa ny, pó ty kult

ten na pew no nie znik nie.

– To praw da, cho' wie le z tych spon -

ta nicz nie wzno szo nych wów czas o$ ta rzy

znik n! $o wraz z za my ka ny mi ko pal nia -

mi, któ rych sta le uby wa. Ale w mo im

prze ko na niu kul to wi "w. Bar ba ry na (l# -
sku nic nie za gra %a. Jest to bo wiem pa -

tron ka, któ ra to wa rzy szy lu dziom w ró% -
nych sy tu acjach, nie tyl ko pod zie mi#,
w mo men tach eks tre mal nie trud nych.

Po le cam wy da n# 13 lat te mu, ale wci#%
ak tu al n# ksi#% k! Be aty Pie chy „Bar ba -

ra. Bar bór ka. (wi! ta. Kult (wi! tej Bar -

ba ry na Gór nym (l# sku”, któ ra nie tyl -

ko po rz#d ku je, ale i wy ja "nia wie le

w tym te ma cie.

– Nie znik n$ !o gór ni cze po zdro wie #
nie Szcz$"( Bo %e!

– Od wie ków to wa rzy szy ono gór ni -

kom, bez wzgl! du na oso bi ste re la cje

do Bo ga. W pa mi!t nym ro ku 1983,

gdy "w. Jan Pa we$ II od wie dzi$ Ka to wi -

ce, do ko na$ swo istej pro mo cji te go po -

zdro wie nia. Po "wi! ci$ mu frag ment

swo jej ho mi lii: „Kie dy przy pra cy po -

zdra wia my si! wza jem nie zwro tem:

„Szcz!"' Bo %e!”, wy ra %a my w ten spo -

sób na sz# %ycz li wo"' wo bec bli) nie go,

któ ry pra cu je – a rów no cze "nie od no si -

my je go pra c! do Bo ga -Stwór cy, do Bo -

ga -Od ku pi cie la” – mó wi$. Tak %e dzi siaj

dla wie lu nie s# to tyl ko s$o wa, to jest %y -

cze nie: aby w %y ciu oso by, do któ rej jest

kie ro wa ne, by$ obec ny Bóg, %e by b$o go -

s$a wi$, bo szcz! "cie ozna cza Bo %e b$o -

go s$a wie& stwo, szcze gól nie w pra -

cy – trud nej, nie bez piecz nej, ale tak %e
ro dzi nie. Oby to po zdro wie nie sta $o si!
po wszech ne, aby "my wszy scy po zdra -

wia li si! ty mi s$o wa mi; mo %e, gdy by sta -

$y si! po wszech nie i ze zro zu mie niem

tre "ci wy po wia da nym %y cze niem, zmie -

ni $y by si! re la cje mi! dzy lud) mi… 

– To przy kre, ale co raz cz$ "ciej ma #
my pro ble my z po ro zu mie niem i to w!a #
"ci wie na wszyst kich po zio mach, lu dzie

wie rz' cy nie jed no krot nie s!y sz', %e
ich ka to li cyzm za styg! w od le g!ych

wie kach…

– To krzyw dz# ce s$o wa. Na zmie nia -

j# cy si! wo kó$ kon tekst rze czy wi sto "ci,

któ ry jest dla Ko "cio $a „zna kiem cza su”

od po wia da my no wy mi for ma mi ak -

tyw no "ci i re li gij no "ci. Naj lep szym

przy k$a dem jest So bór Wa ty ka& ski II i je -

go po sta no wie nia, a w$a "nie dzi siaj,

8 grud nia, "wi! tu je my 50. rocz ni c! za -

ko& cze nia je go ob rad. De cy zje So bo ru

do ty cz# ce na przy k$ad zmia ny kszta$ tu
li tur gii czy wpro wa dze nia j! zy ków na -

ro do wych w za sad ni czy spo sób za ini cjo -

wa $y no we, bar dziej "wia do me uczest -

ni cze nie wier nych we mszy "wi! tej,

po zwa la j#c na g$!b sze zro zu mie nie tre -

"ci Eu cha ry stii. Rów nie zna mien ne by -

$o do strze %e nie ro li "wiec kich w %y ciu

Ko "cio $a. W Pol sce, a w"ród miesz ka& -
ców Gór ne go (l# ska w spo sób szcze gól -

ny, za spra w# ksi! dza Fran cisz ka Blach -

nic kie go o%y wi $y si! lo kal ne wspól no ty

Ko "cio $a. Je go dzie $o Ruch (wia t$o -*y -

cie by $o ni czym in nym, jak prze $o %e niem

do ku men tów So bo ru na prak ty k! dusz -

pa ster sk#, co by $o – jak %e cen nym je go

owo cem. Dzi" pa trzy my na S$u g! Bo %e -

go, kan dy da ta na o$ ta rze, ja ko na pre kur -

so ra no wej ewan ge li za cji!

Po dob ne prze s$a nie przy "wie ca $o I Sy -

no do wi Die ce zji Ka to wic kiej, któ ry

za ko& czy$ si! w 1975 r. Je go ob ra dy i do -

ku men ty by $y wpro wa dze niem po sta no -

wie& So bo ru w prak ty k! die ce zjal n#. Re -

li gij no"' na Gór nym (l# sku zo sta $a
ukszta$ to wa na w du chu so bo ro wym,

któ ry za ini cjo wa$ bu do wa nie w Ko "cie -

le i przez Ko "ció$ wspól no ty nie tyl ko

w li tur gii, ale tak %e po za ni#. Ko "ció$, ja -

ko wspól no ta ochrzczo nych, to tak %e rze -

czy wi sto"' spo $ecz na, któ r# wspól nie

two rzy my. Ide a$em jest, aby by $a wspól -

no t# wspól not, o%y wia n# przez ru chy, sto -

wa rzy sze nia i gru py mo dli tew ne dzia $a -

j# ce w pa ra fiach. 

– La ta osiem dzie si' te by !y trud ne

w %y ciu Ko "cio !a w Pol sce, ale to w!a #
"nie wte dy na wet nie wiel kie pa ra fie

sta wa !y si$ miej sca mi szcze gól ny mi.

– Ta ka jest ro la pa ra fii, po win ny by'
wspól no t# wspól not; miej scem do "wiad -

cza nia re la cji z Bo giem i bli) ni mi; miej -

scem do "wiad cza nia so li dar no "ci i to nie

tyl ko wer bal nej. Po moc win na by' za -

wsze kon kret na na mia r! po trzeb i mo% -
li wo "ci. I w tych trud nych la tach, o któ -

rych mó wi my, dzi! ki dzia $al no "ci

Ze spo $ów Cha ry ta tyw nych w pa ra fiach

i Ko mi sji Cha ry ta tyw nej Epi sko pat Pol -

ski, Ko "ció$ w Pol sce i na Gór nym (l# -
sku zda$ eg za min. Nie zo sta wi$ te% bez

mo ral ne go wspar cia i kon kret nej po mo -

cy ofia ry sta nu wo jen ne go i ich ro dzi ny.

– Mi n$ !o czter dzie "ci lat, ja ka dzi siaj

jest ro la Ru chu )wia t!o #*y cie?

– Pa trz#c na po szcze gól ne ga $! zie Ru -

chu, trze ba przy zna', %e dy na micz nie

roz wi ja si! Do mo wy Ko "ció$, jed no cz# -
cy ro dzi ny. Równocze"nie na le %y pa mi! -
ta', %e w okre sie, kie dy ksi#dz Blach nic -

ki za czy na$ dzia $al no"', naj pierw

abs ty nenc k#, nie by $o dla Ru chu al ter -

na ty wy. Dzi siaj dzie ci i m$o dzie% ma j#
znacz nie wi! cej mo% li wo "ci i form dzia -

$a nia, po wsta $o wie le no wych sto wa rzy -

sze& i wspól not, któ re jed no cz# si! wo -

kó$ ró% nych wy zwa&. Wie le ru chów

do cie ra do nas z za gra ni cy. Ofer ta jest

prze bo ga ta. Dzi siaj m$o dych lu dzi

na przy k$ad %y wo in te re su je i in spi ru je

%y cie Pie ra Gior gia Fras sa tie go. Szcze -

gól nie upodo ba li go so bie ci, któ rzy bo -

ry ka j# si! z ró% ny mi pro ble ma mi. To

mi! dzy in ny mi pa tron stu den tów, lu dzi

gór, trud nej m$o dzie %y. Be aty fi ko wa$ go

"wi! ty pa pie% Jan Pa we$ II, któ ry zna -

ko mi cie od czy ty wa$ po trze by m$o dych

po szu ku j# cych. Cie ka wa jest ofer ta Ka -

to lic kie go Sto wa rzy sze nia M$o dzie %y. 

Tak wi!c Ruch (wia t$o -*y cie, u%y wa -

j#c j! zy ka eko no mii, ma dzi" ogrom n#
kon ku ren cj!. Wspól not, sto wa rzy sze&,
wszel kie go ro dza ju ru chów jest spo ro;

wno sz# w Ko "ció$ no w# dy na mi k!,
wie le ra do "ci, a te go Ko "ció$ po trze bu -

je ad re su j#c np. do m$o dych za pro sze -

nie do udzia $u w przy go to wa niu (wia -

to wych Dni M$o dzie %y. 

– Naj wy% szy wska& nik ate iza cji no tu #
je si$ w"ród 18#25#lat ków, a jed nak kie #
dy ro ze sz!a si$ wie"( o wy k!a dzie ks.

prof. Mi cha !a Hel le ra na Uni wer sy te #
cie )l' skim zro bi !o si$ nie by wa le cia sno.

Ten t!um m!o dych lu dzi wie lu za sko czy!.
G!o szo ny przez ksi$ dza pro fe so ra po #
gl'd, %e na uka i wia ra nie tyl ko si$ nie

wy klu cza j', ale wza jem nie si$ uzu pe! #
nia j', zy ska !y ogrom n' apro ba t$ m!o #
dych, któ rzy chc' na ten te mat dys ku #
to wa(. 

– Ten przy k$ad po ka zu je jak wie le za -

le %y od cz$o wie ka i au ten tycz no "ci je -

go "wia dec twa. Ostat nio prze pro wa dzi -

li "my w ar chi die ce zji ka to wic kiej,

na we wn!trz ny u%y tek, ba da nia do ty -

cz# ce udzia $u dzie ci i m$o dzie %y w lek -

cjach na uki re li gii w szko le. Cho dzi $o
o stwier dze nie, ja ki pro cent uczest ni czy

w tych za j! ciach. Wy nik, który oscy lo -

wa$ w gra ni cach 90 pro cent mo %e sa tys -

fak cjo no wa', ale nie po wi nien usy pia',
wszak wia do mo, %e lek cje re li gii

w szko le do ma ga j# si! uzu pe$ nie nia, do -

po wie dze nia po przez ka te che z! pa ra -

fial n#, po przez za an ga %o wa nie dzie ci

i m$o dzie %y w ró wie "ni cze gru py pa ra -

fial ne, i w ró% ne for my wo lon ta ria tu.

A przy oka zji wspo mnia nych ba da&
umoc ni $o si! prze ko na nie o tym, jak

wie le za le %y od na uczy cie la re li gii

i ka te che ty, któ re go umie j!t no"' na wi# -
za nia do brych re la cji z ucznia mi i "wia -

dec two przy ci# ga j#. Dla te go wpro wa -

dzi li "my w nie któ rych szko $ach funk cj!
sta $e go ka te che ty, czy li dusz pa ste rza,

któ ry sil nie zwi# za ny ze szko $#, mo %e
po kil ku la tach sta' si! „in sty tu cj#”, au -

to ry te tem dla m$o dych lu dzi i by'
dusz pa ste rzem na uczy cie li. 
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– Udzia! we wszel kie go ty pu wspól "
no tach dla wie lu m!o dych lu dzi ko# czy
si$ po ma tu rze, dla in nych po stu "
diach. Za czy na si$ bo wiem po szu ki wa "
nie pra cy, a to cz$ sto kro% wi& 'e si$ ze
zmia n& miej sca za miesz ka nia… 

– Zja wi sko mo bil no !ci... mi gra cja, to

b" dzie nam to wa rzy szy #o. W tym punk -

cie do cho dzi do zde rze nia rze czy wi sto -

!ci tra dy cyj nej, sta bil nej, te ry to rial nej

pa ra fii z no w$ spo #ecz n$ sytuacj$, ja -

k$ jest mo bil no!% jej miesz ka& ców,

wier nych. Wi da% to cho% by na przy k#a -

dzie wy jaz dów week en do wych. Po ja -

wi #y si" ko lej ne zna ki cza su; na przy -

k#ad nie mal po wszech ny sta# si"
w mia stach i nie tyl ko chur ching, czy -

li w" drów ka od ko !cio #a do ko !cio #a
w po szu ki wa niu bar dziej atrak cyj nej,

dusz pa ster skiej ofer ty. Po mi ja j$c fakt,

'e na ab sen cji tra ci wspól no ta pa ra fial -

na, do któ rej kto! przy na le 'y, to naj wa' -
niej sza jest obec no!% na nie dziel nej Eu -

cha ry stii, nie za le' nie czy b" dzie to

ba zy li ka w Pa new ni kach, czy pa ra fia,

gdzie po s#u gu j$ do mi ni ka nie, czy ka -

to wic ka ka te dra. Nie po win no si" jed -

nak za po mi na% o po win no !ciach wo bec

w#a snej pa ra fii, o obo wi$z ku wspó# two -

rze nia lo kal nej wspól no ty pa ra fial nej. 

Wo bec tych zja wisk po win na na st$ pi%
zmia na my !le nia w pa ra fiach, u dusz pa -

ste rzy. No wa ewan ge li za cja – to w#a !ci -

wa od po wied(. Trze ba, aby du chow ni,

wspól nie z wier ny mi !wiec ki mi, szli

do lu dzi. Do brym przy k#a dem sze rze nia

no wych form dusz pa ster skiej po s#u gi

i re li gij no !ci jest dzia #al no!% sto wa rzy -

sze nia !w. Fi li pa Ne re usza w Ru dzie )l$ -
skiej. To tam za ini cjo wa no dzia #a nie na -

zwa ne – „)wia t#o w fa mi lo ku”. Ksi" 'a
i !wiec cy do cie ra j$ do lu dzi, któ rzy

z ró' nych po wo dów utra ci li kon takt

z Ko !cio #em, do lu dzi ubo gich, sa mot -

nych, a by wa tak 'e, 'y j$ cych na mar gi -

ne sie spo #ecz nym. Tra fia j$ nie tyl ko

do miesz ka& ców fa mi lo ków. Ta kie po -

win no by% dzi siaj dusz pa ster stwo pro -

wa dzo ne w du chu no wej ewan ge li za cji,

któ re tre!% Ewan ge lii w no wy spo sób,

za no si do lu dzi od da lo nych od Bo ga

i Ko !cio #a. 

– Zw!asz cza, 'e nie dzie la ule g!a pew "
ne mu ze (wiec cze niu, ko (cio !y na Gór "
nym )l& sku wpraw dzie pe! ne s& w tym
dniu wier nych, jed nak wie lu przed k!a "
da wszel kie go ty pu roz ryw ki, czy za le "
g!e za j$ cia co dzien ne nad udzia! we
mszy (wi$ tej, kon takt Ko (cio !a z na uk&
nie jest ju' ta ki, jak przed la ty. 

– Za gro 'e nie ma te ria li zmem prak tycz -

nym jest re al ne. )wiat rze czy bar dzo nas

dzi siaj ab sor bu je i po ci$ ga. Wie lu da je

si" wci$ gn$% w na bie ra j$ cy tem pa kie -

rat: pra ca – za ra bia nie – za ku py. Te za -

j" cia za czy na j$ wy pe# nia% im ty dzie&
po brze gi, bra ku je cza su na pier wia stek

du cho wy. Trze ba ubo le wa% nad tym, co

sta #o si" w Pol sce z nie dzie l$. W po ro -

zu mie niu spo #ecz nym z 1980 r., za -

war tym w Ja strz" biu, gór ni cy wy wal czy -

li m.in. wol no!% od pra cy w so bo t"
i nie dzie l", po to, by !wi" to wa% i od po -

czy wa%. W ro ku 1989 za po mnie li !my

o tym, aby nie dzie l", ja ko war to!% nie

tyl ko re li gij n$, ale i kul tu ro w$, ochro ni%
sto sow ny mi za pi sa mi we w#a !ci wych

usta wach, za po mnie li !my o tym, 'e
nie dzie l" trze ba chro ni%. De sa kra li za cja

nie ste ty na ra sta. To pro blem g#"b szy,

zwi$ za ny z bra kiem po czu cia sa crum;

lek ce wa 'e niem przy ka za& Bo 'ych i ko -

!ciel nych. Dzi! !wi$ ty nie ma te rii sku -

tecz nie kon ku ru j$ ze !wi$ ty nia mi du cha,

a dla wie lu od wie dza nie tych pierw szych

i ku po wa nie, sta #o si" sty lem sp" dza nia

nie dzie li. To smut ne zja wi sko, po nie wa'
nie dzie la, ja ko war to!%, nie tyl ko re li gij -

na, zo sta #a za w#asz czo na przez kon -

sump cjo nizm. War to wie dzie%, 'e na si

za chod ni s$ sie dzi, ochro n" nie dzie li za -

pi sa li w swo jej kon sty tu cji, a uza sad nie -

niem te go za pi su – co cie ka we – nie by -

#y ra cje re li gij ne, któ re Niem cy

po zo sta wia j$ w sfe rze pry wat no !ci, ale

sze ro ki kon tekst kul tu ro wy. Nie dzie l"
trak tu j$, ja ko dzie& jed no cze sne go,

wspól no to we go od po czyn ku, któ ry bu -

du je jed no!% na ro do w$. I wzmac nia

ro dzi n". 
– Czy jed nak styl 'y cia mo' na re gu "

lo wa% pra wem?
– Nie mo' na s$ dzi%, 'e re gu la cja

praw na wprost i na tych miast wp#y nie

na zmia n" sty lu 'y cia. Od zy ska nie nie -

dzie li przez spo #e cze& stwo, ja ko dnia od -

no wy nie tyl ko fi zycz nej, ale tak 'e,

a mo 'e przede wszyst kim, du cho wej wy -

ma ga zmia ny men tal no !ci, po wro tu

do war to !ci i prze 'y wa nia wol no !ci

w du chu Ja na Paw #a II, który po ucza#,
'e wol no!% jest ku do bru...

– Po la tach pe ere low skiej sza ro (ci
i bie dy tro ch$ za ch!y sn$ li (my si$ wol "
no (ci&, ten spon ta nicz ny kon sump cjo "
nizm mo 'e si$ wkrót ce znu dzi%.

– I pew nie si" znu dzi. Po mo c$ jest

po wrót do (ró d#a, do ro dzi ny, do przy -

wró ce nia jej war to !ci. Ro dzi na uczy

wszyst kie go: mi #o !ci, sza cun ku, to le ran -

cji, po dzia #u obo wi$z ków, uczy tak 'e
ra do !ci, od wza jem nia nia uczu%, pie ty -

zmu dla tra dy cji, po sza no wa nia dla wia -

ry przod ków – przy go to wu je do god ne -

go 'y cia. Uczy te' !wi" to wa nia, da je

do !wiad cze nie wspól no ty. Zmia n" men -

tal no !ci trze ba wi"c za cz$% od od no wy

ro dzi ny. 

– Licz ba ka to li ków w Pol sce oscy lu "
je mi$ dzy 80 a 90 proc., wie lu jed nak
z nich okre (la sie bie ja ko: wie rz& cy nie "
prak ty ku j& cy, co ozna cza ta de kla ra cja?

– To jak by – od wra ca j$c per spek ty -

w" – po wie dzie%: wie rz", 'e pa le nie po -

wo du je ra ka, ale pa l". W 'ad nym ra zie

nie jest to tyl ko pol ska spe cy fi ka, po dob -

ne de kla ra cje sk#a da j$ ochrzcze ni w in -

nych kra jach. W tym stwier dze niu kry -

je si" nie do po wie dzia ne zda nie, któ re

mo 'e brzmie% tak: ja swo je spra wy
z Pa nem Bo giem za !a twiam oso bi "cie,
nie po trze bu j# po "red nic twa Ko "cio !a,
nie po trze bu j# sa kra men tów, nie po trze -
bu j$ ca !ej ob rz# do wej opra wy. Wie le ta -

kich i tym po dob nych de kla ra cji mo 'e
wy ni ka% z oso bi stych, ne ga tyw nych

do !wiad cze& z Ko !cio #em. To roz mo wa

to oka zja, aby po wie dzie%, 'e Ko !ció#

jest !wi" ty !wi" to !ci$ Chry stu sa; to my

cz#on ko wie Ko !cio #a ob ci$ 'a my go na -

szy mi s#a bo !cia mi, grze cha mi, nie wier -

no !cia mi.. Trze ba te' do da%, 'e de kla -

ra cja wie rz$ cy -nie prak ty ku j$ cy – mo 'e
by% for m$ za du fa ne go ego izmu, pew no -

!ci sie bie, po mi ja niem te go, co by #o i co

jest Bo 'ym pla nem. Chry stus gro ma dz$c
wo kó# sie bie uczniów po #o 'y# fun da men -

ty pod spo #ecz no!%, któ r$ jest Ko !ció#,
funk cjo nu j$ cy od po nad dwóch ty si" cy

lat. To wy co fa nie z Ko !cio #a w in dy wi -

du alizm re la cji z Pa nem Bo giem mo 'e
mie% wie le przy czyn i skut ków: np. naj -

bli' sza spo #ecz no!% pa ra fial na ko mu! nie

od po wia da, mo 'e go zra ni #a, a skut kiem

jest eg zy sten cjal na, spo #ecz na i etycz -

na sa mot no!%, strasz li wie trud na do prze -

zwy ci" 'e nia….

Jed nak ka' dy, kto de kla ru je, 'e jest

oso b$ wie rz$ c$, jest prak ty ku j$ cy po -

przez wy zna wa nie wia ry, !wia dec two,

sto so wa nie si" do dzie si" cior ga przy ka -

za&… Wia ry nie mo 'e my spro wa dza%
do teo rii, wia ra prze k#a da si" na prak ty -

k" 'y cia; na !wia dec two, 'e Ewan ge lia

to pro gram mo' li wy do re ali za cji.

– Z jed nej stro ny od no to wu je my ro "
sn& c& z ro ku na rok licz b$ roz wo dów,
co nie na pa wa opty mi zmem, z dru giej
za( wi dzi my t!u my pod czas Me tro po "
li tal ne go )wi$ ta Ro dzi ny. Gre mial ny
w nim udzia! miesz ka# ców re gio nu
zda je si$ za prze cza% dia gno zie o upad "
ku in sty tu cji ma! 'e# stwa.

– To !wi" to oka za #o si" ge nial nym po -

my s#em, wy zwo li #o mnó stwo ini cja -

tyw i udo wod ni #o, jak sil na na Gór nym

)l$ sku jest in sty tu cja ro dzi ny. Kie dy

w ba da niach so cjo lo gicz nych, son da -

'ach, pro si si" m#o dych lu dzi, aby od po -

wie dzie li na py ta nie o hie rar chi" wa' no -

!ci, to od po wia da j$c na pierw szym

miej scu sta wia j$ ro dzi n", szcz" !li w$
ro dzi n". To jest spe# nie nie ich ma rze nia,

aby w tym !wie cie, nie spo koj nym, po -

dzie lo nym, ich ro dzi na sta #a si" oa z$ spo -

ko ju, od po czyn ku, ak cep ta cji, prze ba cze -

nia, bli sko !ci. Je 'e li na Gór nym )l$ sku

b" d$ ta kie ro dzi ny, a s$, to )l$sk b" dzie

)l$ skiem, kie dy ich za brak nie to kul tu -

ro wa to' sa mo!% Gór ne go )l$ ska b" dzie

bar dzo os#a bio na. 

– Zbli 'a j& si$ )wi$ ta Bo 'e go Na ro dze "
nia, to czas szcze gól nie ko ja rz& cy si$
z ro dzi n&…

– Roz b#y s#y ju' !wi$ tecz ne de ko ra cje,

ty si$ ce lam pek… wy da je si", 'e 'y je my

dzi siaj w kul tu rze !wia te #ek. Chcia# bym

'y czy%, aby w Bo 'e Na ro dze nie dla ka' -
de go za !wie ci #o to jed no, naj wa' niej sze

!wia t#o z Be tle jem, !wia t#o Chry stu sa,

aby prze bi #o si" przez mi lion sztucz nych

bla sków. 

Pro sz", aby ka' dy od po wie dzia# so bie

w ci szy w#a sne go su mie nia, dla ko go

i po co s$ te !wi" ta. Je !li od po wie dzi$
b" dzie: dla mnie i mo ich bli skich oraz

dla te go, 'e Bóg nas ko cha i wzy wa

do wia ry i jej prak ty ko wa nia – to b" dzie

od po wied(, któ ra nas po #$ czy w !wi" -
to wa niu. I do !wiadcz my wspól no ty!

!
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8

Do ko nu j! ca si" na Gór nym #l! sku

od dru giej po $o wy XIX wie ku gwa$ -
tow na urba ni za cja i in du stria li za cja za sad -

ni czo nie na ru szy $y kon cen trycz ne go upo -

rz!d ko wa nia struk tur spo $ecz nych

w$a %ci we go spo $e cze& stwom przed in du -

strial nym. Wr"cz prze ciw nie, zw$asz cza

w tzw. prze my s$o wej cz" %ci Gór ne go #l! -
ska, kon cen trycz ny $ad spo $ecz ny zo sta$ na -

wet umoc nio ny, do cze go w istot ny spo -

sób przy czy ni$ si" w$a %nie Ko %ció$ po przez

roz bu do wu j! c! si" struk tu r" pa ra fial n!
oraz re li gia sta no wi! ca 'ró d$o war to %ci

i norm le gi ty mi zu j! cych $ad spo $ecz ny.

Nie co od mien nie pro ce sy te prze bie ga $y
na #l! sku Cie szy& skim ale rów nie( i tu re -

li gij no%) w jej ka to lic kiej i pro te stanc kiej

od mia nie zde cy do wa nie wspó$ two rzy $y
spe cy fi k" %l! skiej kul tu ry. Mo( na by po -

wie dzie), (e te hi sto rycz nie ukszta$ to wa -

ne pro ce sy wza jem ne go prze ni ka nia i ze -

spo le nia si" %l! sko %ci i re li gij no %ci s!
zna ko mi t! ilu stra cj! wie lo krot nie przy wo -

$y wa ne go przez Ja na Paw $a II prze s$a nia

od no sz! ce go si" do re la cji mi" dzy kul tu -

r! i wia r!: „Syn te za kul tu ry i wia ry jest wy -

ma ga niem nie tyl ko kul tu ry, lecz tak (e wia -

ry. Wia ra, któ ra nie sta je si" kul tu r!, jest

wia r! nie w pe$ ni przy j" t!, nie w ca $o %ci

prze my %la n!, nie prze (y t! wier nie”. 

Ana li za hi sto rycz no -so cjo lo gicz na za -

gad nie nia ro li to( sa mo %ci re li gij nej w kul -

tu rze Gór ne go #l! ska po zwa la wy od r"b -

ni) za sa dy, któ re wp$y wa $y (i wp$y wa j!)
na kszta$ to wa nie si" kul tu ro wych wzo rów

re li gij no %ci %l! skiej.

Za sa da bli skiej obec no !ci

Prze ja wia $a si" w two rze niu no wych jed -

no stek ad mi ni stra cji ko %ciel nej do sto -

so wa nych do tem pa zmian spo $ecz no -go -

spo dar czych i wzro stu za lud nie nia, co

spo wo do wa $o umac nia nie si" po wsta j! -
cych miej skich spo $ecz no %ci lo kal nych.

Za sa da ta wy ra (a si" w re gu le: „Ko %ció$
jest tam gdzie s! lu dzie”. Z dzi siej szej per -

spek ty wy oka zu je si", (e de cy zja bi sku -

pa wro c$aw skie go kar dy na $a Mel chio ra

von Die pen broc ka ze zwa la j! ca naj pierw

w ro ku 1851 je zu itom w cza sie mi sji lu -

do wych, a w rok pó' niej pro bosz czo wi by -

tom skie mu ks. Jó ze fo wi Sza fran ko wi

na od pra wia nie na bo (e&stw po za bu dyn -

kiem ko %cio $a, a wi"c na po la nie w le sie,

w sto lar ni hu ty, w ce chow ni ko pal ni, itp.

stwo rzy $a z cza sem tra dy cj" dusz pa ster -

sk!, któ ra do brze spraw dzi $a si" na wet sto

lat pó' niej, w dru giej po $o wie XX wie ku,

w ca$ kiem od mien nych wa run kach po li -

tycz nych, gdy z przy czyn ide olo gicz -

nych w$a dze PRL -u li mi to wa $y roz wój bu -

dow nic twa ko %ciel ne go. Od mien nie ni(
w in nych eu ro pej skich re gio nach pod le -

ga j! cych rów nie( gwa$ tow nym pro ce -

som in du stria li za cji i urba ni za cji, na Gór -

nym #l! sku okres szyb kie go two rze nia si"
osad prze my s$o wych roz po cz" ty od dru -

giej po $o wy XIX wie ku by$ rów no cze %nie

cza sem wra sta nia re li gii i jej struk tur or -

ga ni za cyj nych w no we struk tu ry (y cia spo -

$ecz ne go. Z so cjo lo gicz ne go punk tu wi -

dze nia trze ba od no to wa), (e prak ty ki

re li gij ne or ga ni zo wa ne przez pa ra fi"
i spe$ nia ne w jej ob r" bie obok wy mia ru

%ci %le re li gij ne go po sia da j! rów nie( wy -

miar spo $ecz ny. Przy czy nia j! si" mia no -

wi cie do in te gra cji spo $ecz no %ci, zw$asz -

cza gdy gra ni ce no wo po wsta j! cych osad

prze my s$o wych, w za sa dzie ho mo ge -

nicz nych pod wzgl" dem ich sk$a du so cjal -

ne go, za wo do we go, et nicz ne go, wy zna -

nio we go, po wi! za& po kre wie& stwa

O to(samo%ci religijnej

w kulturze Górnego #l!ska

W li te ra tu rze do ty cz" cej hi sto rii i kul tu ry Gór ne go #l" ska po wszech nie przyj $
mo wa ny jest po gl"d, %e chrze !ci ja& stwo jest g'( bo ko wpi sa ne w tra dy cj( kul $
tu ro w" Gór ne go #l" ska ja ko za sa da kon sty tu tyw na kul tu ry ro dzi mej, sta no wi" $
ca o jej to% sa mo !ci i re gio nal nej od r(b no !ci za ra zem. Je den z wy bit nych
dzia 'a czy spo 'ecz nych i uczo nych sprzed II woj ny !wia to wej, ks. Emil Szra mek,
przed sta wia j"c za gad nie nie wra sta nia re li gii w %y cie spo 'ecz ne w swo jej roz pra $
wie cha rak te ry zu j" cej so cjo lo gicz ne pro ble my #l" ska, przy wo 'y wa' wie le tek $
stów, któ re mo %e na wet na zbyt apo lo ge tycz nie wska zy wa 'y na or ga nicz ne po $
wi" za nia re li gii ze !l" sko !ci", a na wet z pol sko !ci". „Gór no !l" zak nie zep su ty – pi sa'
Szra mek – jest ty po wym ho mo re li gio sus, tzn. cz'o wie kiem rdzen nie re li gij nym”.
Nie mu si my bez kry tycz nie przyj mo wa) tej te zy jed nak nie spo sób nie za uwa %y),
%e ten typ my !le nia i opi su !wia ta !l" skiej kul tu ry utrwa lo ny w !wia do mo !ci spo $
'ecz nej w for mie ste reo ty pów wy war' du %y wp'yw na prze bieg i kszta't pro ce $
sów spo 'ecz no $kul tu ro wych na Gór nym #l" sku. 

WOJCIECH !WI"TKIEWICZ

Mi#dzy
tradycj$

i wspó%czesno&ci$
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na k!a da !y si" na gra ni ce no wo two rz# cych
si" pa ra fii, jak mia !o to miej sce na Gór -
nym $l# sku. Pa ra fia by !a de po zy ta riu szem
re li gij ne go uni wer sum sym bo licz ne go
roz ci# ga j# ce go si" na wszel kie for my
ak tyw no %ci &y cio wych cz!o wie ka. W ów -
cze snym mo de lu re li gij no %ci sta no wi !a ca! -
ko wi cie wy star cza j# c# struk tu r" or ga ni za -
cyj n#, za bez pie cza j# c# wszel kie, sze ro ko
ro zu mia ne po trze by re li gij ne jej miesz ka' -
ców i w tym sen sie by !a na kie ro wa -
na „do we wn#trz” spo !ecz no %ci lo kal nej,
wzmac nia j#c jej spój no%( i utwier dza j#c
za sa dy od r"b no %ci. Wy pra co wa n# w tym
cza sie ce ch# spo !ecz no -kul tu ro w# prze my -
s!o we go $l# ska by !a je go po li cen trycz no%(,
w któ rej istot n# funk cj" pe! ni !a rów nie& pa -
ra fia. Po dob nie jak i pa ra fia two rz# ce si"
wów czas spo !ecz no %ci lo kal ne zmie rza !y
na ró& ny spo sób do swo istej sa mo wy star -
czal no %ci spo !ecz nej, go spo dar czej, kul tu -
ral nej, o%wia to wej, roz ryw ko wej. Sta bil -
no%( miej sca pra cy, za miesz ka nia,
w kon se kwen cji po wi# za' ro dzin nych,
przy czy nia !a si" do sta bi li za cji struk tu ry
spo !ecz nej i jej re pro duk cji. W uj" ciu
mo de lo wym &y cie jed nost ki od na ro dzin
i chrztu w miej sco wym ko %cie le, po %mier(

i po grzeb na miej sco wym cmen ta rzu we
wszyst kich swo ich eta pach by !o w ja kim%
sen sie prze wi dy wal ne. Pa ra fia sa kra li zo -
wa !a uni wer sum sym bo licz ne two rz# cej si"
gór ni czej czy hut ni czej miej skiej spo -
!ecz no %ci lo kal nej, a po przez swo ich dusz -
pa ste rzy le gi ty mi zo wa !a po rz# dek spo !ecz -
ny prze s!an ka mi wia ry re li gij nej
i spo !ecz ne go na ucza nia Ko %cio !a.

W for mu !" re ali zu j# c# za sa d" bli skiej
obec no %ci wpi sa! si" ini cjo wa ny przez ko -
lej nych bi sku pów die ce zjal nych spo !ecz -
ny ruch bu do wy no wych ko %cio !ów, czy li
tak &e po wsta wa nia no wych pa ra fii,
w okre sie so cja li zmu, kie dy ów cze sne w!a -
dze par tyj no -pa' stwo we sta wia !y zna cz# -
ce utrud nie nia w bu dow nic twie sa kral nym,
a w p!asz czy) nie dok try nal nej za k!a da !y
mar gi na li za cj", a w dal szej per spek ty wie
eli mi na cj" re li gii z &y cia pu blicz ne go.
Efek tow n# i ra czej wy j#t ko w# (czy na wet

eks cen trycz n#) kon ty nu acj# za sa dy bli skiej
obec no %ci jest ery go wa nie przez abp.
Da mia na Zi mo nia w ro ku 2005 ka pli cy %w.
Bar ba ry w wiel kim cen trum han dlo wym
w Ka to wi cach, no sz# cym na zw" Si le sia
Ci ty Cen ter, od wie dza nym rocz nie przez
po nad 15 mln. osób. Ka pli ca, daw na ma -
szy now nia, stoi w s# siedz twie in nych
bu dyn ków po ko pal nia nych oraz szy bu Je -

rzy. Do ka pli cy tra fi !y ob raz i fi gur ka %wi" -
tej Bar ba ry ze zli kwi do wa nej ko pal ni
Got twald (pier wot nie Emi nenz, na cze%(
kard. Geo r ga Kop pa bi sku pa wro c!aw skie -
go). Ka pli ca w za !o &e niu ma s!u &y( nie tyl -
ko od wie dza j# cym i ku pu j# cym w Si le sia
Ci ty Cen ter, ale rów nie& miesz ka' com
osie dla w Ci ty – „D" bo we Ta ra sy”. Pro -
wa dzo ne jest w niej sta !e dusz pa ster -
stwo, a tak &e or ga ni zo wa ne s# kon cer ty
mu zy ki re li gij nej, fe sti wa le ko l"d, etc. Ka -
pli ca w ka to wic kim cen trum han dlo wym

Zd
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W uj! ciu mo de lo wym "y cie jed nost ki od na ro dzin i chrztu w miej sco wym ko #
$cie le, po $mier% i po grzeb na miej sco wym cmen ta rzu we wszyst kich swo #
ich eta pach by &o w ja kim$ sen sie prze wi dy wal ne.
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zna ko mi cie wpi su je si! w gór no "l# skie tra -

dy cje kul tu ro wo -re li gij ne, za ko rze nio ne

w XIX wiecz nych prze obra $e niach in du -

stria li za cyj nych i urba ni za cyj nych, ja kie

mia %y miej sce w tym re gio nie. Wspó% cze -

"nie zmie nia j# si! ro la i za da nia pa ra fii,

mod ny sta je si! „chur ching”, ozna cza j# -
cy mi! dzy in ny mi ra dy kal ne roz lu& nie nie

wi! zi z pa ra fi#, ale za sa da bli skiej obec -

no "ci wca le nie stra ci %a na spo %ecz nym

zna cze niu. 

Za sa da bez po !red nie go uczest nic twa

Po le ga %a na prak ty ce dusz pa ster skiej

zo bo wi# zu j# cej du chow nych do za k%a -

da nia sto wa rzy sze', bractw i or ga ni za cji

re li gij nych, tak by ka$ dy pa ra fia nin uczest -

ni czy% przy naj mniej w jed nej ta kiej struk -

tu rze. Ozna cza %o to upodmio to wie nie

spo %ecz no "ci pa ra fial nej – oczy wi "cie

na mia r! ów cze snych „przed so bo ro wych”

wy obra $e' – oraz kszta% to wa %o po czu cie

czyn ne go i od po wie dzial ne go uczest nic -

twa w $y ciu pa ra fial nym. Za zwy czaj po -

zwa la %o rów nie$ na pod trzy my wa nie tra -

dy cyj nych (lu do wych i pol skich) wzo rów

po bo$ no "ci, cza sem na wet wbrew za le ce -

niom jej in sty tu cjo nal nych or ga ni za to rów.

Przy k%a dy ta kich sy tu acji mo$ na zna le&(
mi! dzy in ny mi w hi sto rii ru chu mu zycz -

ne go; czy li chó rów i or kiestr ja kie za cz! -
%y po wsta wa( w oma wia nym okre sie

i w du $ej mie rze wy ko ny wa %y re per tu ar

pol ski. In n# kon se kwen cj# tej za sa dy

wy da je si! by( do war to "cio wa nie ro li

"wiec kich w Ko "cie le. Ja ko przy k%ad

mo $e po s%u $y( wy da na z ini cja ty wy ks. Ja -

na Aloj ze go Fic ka, pro bosz cza z Pie kar,

w ro ku 1850, ksi#$ ka pt. „Mat ka "wi! tych

Pol ska”. Ape lu j#c o za po mo g! na jej

wy da nie ks. Fi cek przed sta wia j# ja ko:

„Spi sy $y wo tów m! $ów i nie wiast "wi# -
to bli wych, któ rzy od ro ku 1764 szcze gól -

n# cno t# w kra ju na szym, w ró$ nych si!
od zna czy li za wo dach i wszel kiej $y cia

kon dy cji”. Jej po ja wie nie si! wska zu je

na du $# umie j!t no"(, mó wi#c wspó% cze -

snym j! zy kiem, od czy ty wa nia „zna ków

cza su”. Idea, któ ra po j! cie „"wi! to "ci”

umiesz cza w kr! gu $y cia co dzien ne go,

czy ni go „do ty kal nym” dla wspó% cze -

snych, mo $e sta no wi( przy k%ad an ty cy pa -

cji wy ra sta j# cej z du cha So bo ru Wa ty ka' -
skie go II (prze sz%o 100 lat pó& niej) za sa dy

„con se cra tio mun di” (u"wi! ca nia "wia ta).

Z za sa dy bez po !red nie go uczest nic twa
wy ni ka %y rów nie$ spo %ecz no -in te gra cyj -

ne funk cje prak tyk re li gij nych, a tak $e
pew ne spe cy ficz ne dla li tur gii for my jej

spra wo wa nia. My "l! tu o tzw. pro ce -

sjach ofiar nych w trak cie of fer to rium, któ -

re obok ce lów re li gij nych pe% ni %y tak $e
funk cje spo %ecz ne. Pro ce sja ofiar na to

spek ta ku lar ny te atr od gry wa nych ról i po -

zy cji spo %ecz nych zaj mo wa nych w miej -

sco wej spo %ecz no "ci. Zwy kle roz po czy na li

j# m!$ czy& ni, ale ko lej no"( po d# $a nia

w pro ce sji by %a zwi# za na bez po "red nio

z in ten cj# spra wo wa nej mszy "wi! tej.

Czo %o tych pro ce sji two rzy li ci, któ ry bez -

po "red nio by li po wi# za ni z in ten cj# li tur -

gii, po tem w%# cza %a si! dal sza ro dzi na, s# -
sie dzi, zna jo mi. Za sa da wi! zi kre owa %a te$
sub tel ne, ale tak $e spo %ecz nie czy tel ne kry -

te rium dy stan su. Uczest ni cy pro ce sji na -

le $# do tych, któ rych ró$ no rod ne wi! zi

spo %ecz ne %# cz# roz ró$ nia j#c rów no cze "nie

na swo ich i nie zna nych. Gdy in ten cja

mszal na by %a ogól na, na przy k%ad za pa -

ra fian, czo %o pro ce sji two rzy li naj bar -

dziej za s%u $e ni i ce nie ni pa ra fia nie. W ta -

kiej pro ce sji uczest ni czy li (mo gli bra(
udzia%) wszy scy uczest ni cy na bo $e' stwa.

Struk tu ra pro ce sji ofiar nej od twa rza %a
struk tu r! po zy cji i ról spo %ecz nych, wi! -
zi spo %ecz nych, bli sko "ci b#d& spo %ecz nych

dy stan sów. Ka$ dy zna% swo je miej sce

i pil no wa% po rz#d ku, a je go na ru sze nie spo -

ty ka %o si! ze zdzi wie niem lub dez apro ba -

t#. Uczest nic two w pro ce sji ofiar nej ob -

%o $o ne by %o za sa d# wza jem no "ci, co

pod trzy my wa %o trwa %o"( wi! zi spo %ecz -

nych. Za sa da wza jem no "ci prze ja wia %a si!
tak $e w spo %ecz nym ocze ki wa niu bez po -

"red nie go uczest nic twa w na bo $e' stwie

spra wo wa nym w za le ca nej in ten cji. Sta -

no wi %o ono swo iste go ro dza je zo bo wi# za -

nie, któ re by %o su mien nie re spek to wa nie,

co w za sa dzie na dal jest prak ty ko wa ne.

Opi sa ne wy $ej prak ty ki za cho wy wa ne s#
na dal w wie lu "l# skich pa ra fiach, a ob ra -

du j# cy obec nie II Sy nod Ar chi die ce zji Ka -

to wic kiej za le ca w swo ich uchwa %ach

pod trzy my wa nie tej tra dy cji. 

Za sa da za an ga "o wa nia spo #ecz ne go

Trze cia wy mie nio na prze ze mnie za sa da

kul tu ro wa "l# skiej re li gij no "ci od no si si!
do za an ga "o wa nia spo #ecz ne go. Wy ra $a -

%o si! ono po przez czyn ny udzia% du -

chow nych oraz "wiec kich, w $y ciu

po li tycz nym i kul tu ral nym, a tak $e go spo -

dar czym oraz w tro sce o po pra w! sy tu acji

spo %ecz nej i ma te rial nej dy na micz nie po -

wi!k sza j# cych si! "ro do wisk ro bot ni -

czych. Jej re zul ta tem by %o mi! dzy in ny mi

po wsta wa nie i roz wój sto wa rzy sze' ro bot -

ni czych na wi# zu j# cych do idei ka to li cy zmu

spo %ecz ne go. Ini cjo wa na przez du chow -

nych i "wiec kich dzia %al no"( od by wa %a si!
w "ci s%ej wspó% pra cy z sze ro kimi kr! ga mi

spo %ecz ny mi. Na prze strze ni kil ku dzie si! -
cio le ci wy pra co wa ny zo sta% jed no li ty

uk%ad g%ów nych za %o $e' ide owych ta kiej

ak tyw no "ci, któ ry sku pia% si! na ugrun to -

wa niu i twór czym roz wi ja niu "wia do mo -

"ci o wy so kiej war to "ci ro dzi mej kul tu ry

za ko rze nio nej w chrze "ci ja' stwie. Tak $e
dzia %al no"( "ci "le go spo dar cza i po li tycz -

na pod po rz#d ko wa na by %a nie jed no krot nie

war to "ciom na ro do wym, po zo sta j# cym

w or ga nicz nym zwi#z ku z war to "cia mi re -

li gij ny mi. W opi sie dzie jów pol sko -ka to -

lic kiej dzia %al no "ci spo %ecz nej na Gór nym

)l# sku mo$ na wy mie ni( pi!( nur tów,

w któ rych to za an ga $o wa nie spo %ecz ne

znaj do wa %o uj "cie: re li gij no -mo ral ny, cha -

ry ta tyw ny, o"wia to wo -kul tu ral ny, po li -

tycz ny i sa mo po mo co wo -go spo dar czy.

Ka$ dy z wy mie nio nych nur tów re pre -

zen to wa ny by% przez licz ne sto wa rzy sze -

nia i or ga ni za cje, któ rych za si!g od dzia -

%y wa nia b#d& od no si% si! do spo %ecz no "ci

lo kal nej, b#d& obej mo wa% szer szy re gion.

Ta ki mo del za an ga $o wa nia w spra wy

spo %ecz ne prze trwa% w za sa dzie do II woj -

ny "wia to wej. Okres „Pol ski Lu do wej” tak -

$e w tym ob sza rze dzia %al no "ci przy niós%
dra stycz ne ogra ni cze nia. Pro blem re ak ty -

wo wa nia wzo rów pod mio to we go uczest -

nic twa w $y ciu spo %ecz nym ma zresz t#
szer szy za kres i swy mi kon se kwen cja mi

spo %ecz ny mi si! ga po za ra my "ci "le re li -

gij nej ak tyw no "ci. Wspó% cze "nie naj szyb -

ciej, jak si! wy da je, od ra dza si! za an ga $o -

wa nie cha ry ta tyw ne, sto wa rzy sze nio we czy

na po lu ak tyw no "ci obej mo wa nych ogól -

nie po j! ciem no wej ewan ge li za cji. Two -

rz# si! rów nie$ roz ma ite ini cja ty wy w spo -

%ecz no "ciach lo kal nych i w wy mia rze

re gio nal nym, sta wia j# ce so bie za cel po -

bu dze nie i roz wój war to "ci kul tu ry ro dzi -

mej, a tym sa mym i kul tu ry re li gij nej. Pro -

ce sy te ilu stru j# da ne za miesz czo ne

w opu bli ko wa nym w ro ku 2015 ra por cie

ISKK, pt. „Re li gij no"( i ak tyw no"( ko biet

w Ko "cie le ka to lic kim w Pol sce”. 

Trzy wy mie nio ne i po krót ce omó wio -

ne za sa dy kul tu ro we "l# skiej re li gij no "ci

two rz# tkan k! dzie dzic twa to$ sa mo "ci

re li gij nej gór no "l# skiej kul tu ry. Ich wspó% -
cze sne trwa nie po strze ga ne jest przede

wszyst kim ja ko pe wien wzo rzec tra dy cji

god nej na "la do wa nia. Prze rwa ne zo sta %y
jed nak wzo ry mi! dzy po ko le nio we go prze -

ka zu kul tu ro we go, st#d i na wrót do tra dy -

cji nie jest pro stym jej przy po mnie niem,

a po wi nien by( ra czej twór czym prze -

kszta% ce niem jej naj bar dziej war to "cio -

wych osi# gni!(.

Kul tu ra wspó# cze sna 
– wy zwa nie dla re li gii i Ko !cio #a

Jak kol wiek by cha rak te ry zo wa( kul tu r!
wspó% cze sn# i okre "la( jej ce chy spe cy -

ficz ne, to z pew no "ci# sta no wi ona ra dy -

kal ne wy zwa nie dla re li gii i Ko "cio %a.

W tym no wym „pa ra dyg ma cie kul tu ry”

tra c# one swo je uprzy wi le jo wa ne miej sce

w $y ciu spo %ecz nym, a ich le gi ty mi zu j# -
ce od nie sie nie do "wia ta zo sta je pod da ne

w w#t pli wo"( lub na wet od rzu co ne. Po -

zo sta je oczy wi "cie py ta nie, jak da le ce pro -

ce sy te s# obec ne w kul tu rze wspó% cze snej

Pol ski i w jej re gio nal nej od mia nie, ja k#
jest kul tu ra Gór ne go )l# ska. Pol ska bu du -

j# ca pod sta wy de mo kra tycz ne go %a du

spo %ecz ne go sta je si! co raz bar dziej otwar -

ta na wp%y wy kul tu ry glo bal nej. Mo $e jest

te$ bar dziej bez bron na wo bec agre syw no -

"ci nie któ rych pro po zy cji ide olo gicz nych

na p%y wa j# cych wraz z za gra nicz nym ka -

pi ta %em. Za fa scy no wa nie „lep szym "wia -

tem” usy pia czuj no"( wo bec w#t ków de -

struk cyj nych i ro dzi bez kry tycz ne

za ch%y "ni! cie si! „nie skr! po wa n# ni czym

wol no "ci#”. Brak te$ po wszech nie po dzie -

la nych do "wiad cze' w obro nie w%a snej

Wspó# cze !nie zmie nia j$ si% ro la i za da nia pa ra fii, mod ny sta je si% „chur ching”,
ozna cza j$ cy mi% dzy in ny mi ra dy kal ne roz lu& nie nie wi% zi z pa ra fi$, ale za sa '
da bli skiej obec no !ci wca le nie stra ci #a na spo #ecz nym zna cze niu. 
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kul tu ro wej to! sa mo "ci. Po zy cja Ko "cio -

#a pol skie go, któ ry by# po strze ga ny

w "wia do mo "ci spo #ecz nej ja ko de po zy -

ta riusz nie tyl ko wia ry, ale i tra dy cji na -

ro do wej jest sys te ma tycz nie de pre cjo -

no wa na, tak !e w wy ni ku star$
po li tycz nych. Z dru giej stro ny w Ko "cie -

le tym brak te! wy pra co wa nych – na sze -

ro k% ska l& – ade kwat nych i sku tecz nych

me tod dia lo gu z na tar czy wie na pie ra j% c%
rze czy wi sto "ci%. Jest to od r&b ne za gad nie -

nie, ale mo! na sfor mu #o wa$ wnio sek, !e
kie ru nek prze mian spo #ecz nych jest uza -

le! nio ny nie tyl ko od na tu ral nych, nor mal -

nych i ko niecz nych pro ce sów dy fu zji

kul tu ro wej, ale tak !e od spo so bów, w ja -

ki na p#y wa j% ce „ob ce ele men ty”, b& d% asy -

mi lo wa ne b%d' eli mi no wa ne z ka no nu kul -

tu ry na ro do wej. W tym wzgl& dzie ro la

re li gij no "ci i Ko "cio #a, ja ko in sty tu cji

sto j% cej na stra !y #a du spo #ecz ne go mo !e
by$ kre atyw na, umie j&t nie in ter pre tu j% ca

se zo no wo atrak cyj ne war to "ci w per -

spek ty wie swo je go uni wer sa li stycz ne go

prze s#a nia. Ko "ció# stwa rza# wa run ki or -

ga ni za cyj ne i by# de po zy ta riu szem za cho -

wa nia dzie dzic twa kul tu ro we go, #% cz% ce -

go war to "ci re li gij ne z na ro do wy mi

i re gio nal ny mi. To! sa mo"$ ekle zjal -

na i kul tu ro wo -re li gij na wy ra !a #a si& za -

rów no po przez for my to! sa mo "ci zbio ro -

wej opa try wa nej nie kie dy po j& ciem

fe no me nu "l% skiej re li gij no "ci, jak i to! -
sa mo "ci in dy wi du al nej (l% za ka ja ko cz#o -

wie ka re li gij ne go. 

W przy pad ku tra dy cji kul tu ry re li gij nej

na Gór nym (l% sku do "wiad cze nia prze -

sz#ych po ko le) po ka zu j% kie run ki ta kich

roz wi% za). Z tra dy cji wy ni ka j% szan se. Te -

ra' niej szo"$ nie sie z so b% licz ne za gro !e -

nia. Przy sz#o"$ za le !y od sto sun ku do prze -

sz#o "ci. W li te ra tu rze so cjo lo gicz nej

po dej mu j% cej pro blem po wro tu sa crum

do kul tu ry wspó# cze snej sta wia si& te z&,
!e w od ró! nie niu od ro man ty zmu – nie b& -
dzie to po wrót do na tu ry, w od ró! nie niu

od mo der ny – nie b& dzie to eks plo ra cja

skom pli ko wa nej we wn&trz nej ja' ni: b& dzie

to na to miast od ro dze nie Pa mi& ci.

Od wspó# cze snych za le !y czy pa mi&$

o god nych na "la do wa nia war to "ciach,

o za sa dach ste ru j% cych !y ciem spo #ecz -

nym b& dzie two rzy wem nad cho dz% cej

rze czy wi sto "ci.

Kul tu ra, któ rej ce lem jest do bro cz#o wie -

ka mu si kie ro wa$ si& za sa d% in te gral nie

poj mo wa nej wol no "ci i praw dy. Jest

w niej miej sce rów nie! na re li gi& i ko "ciel -

n% re li gij no"$. Gra ni ce wia ry i nie wia ry

prze bie ga j% tak !e przez Ko "ció#. Jej te ra' -

niej szo"$ jak i przy sz#o"$ roz gry wa j% si&
w ob sza rze kul tu ry. Z tra dy cji za ko rze nie -

nia re li gii w kul tu rze i kul tu ry w re li gii wy -

ni ka j% szan se. Przy sz#o "ci z pew no "ci% nie

na le !y so bie wy obra !a$ ja ko pro stej kon -

ty nu acji na wet naj do stoj niej szych wzor -

ców tra dy cji, ale utrzy my wa na pa mi&$
o nich mo de lu je na sze wy obra !e nia

o przy sz#o "ci. Jest wa run kiem trwa nia

w to! sa mo "ci kul tu ro wej, któ ra u pro -

gu XXI wie ku na bie ra$ za czy na co raz

wi&k sze go zna cze nia ja ko war to"$ au to -

te licz na. (wiad cz% o tym mi& dzy in ny mi

pro ce sy od ra dza nia si& "wia do mo "ci – nie

tyl ko na (l% sku i w Pol sce ale w ca #ej Eu -

ro pie – przy na le! no "ci lo kal nej, re gio nal -

nej, na ro do wej. 

So cjo lo gicz na rze czy wi sto"$ wia ry re -

li gij nej wy ma ga jej obec no "ci w kul tu rze,

w mo ral no "ci !y cia co dzien ne go, pra cow -

ni cze go i ro dzin ne go, w two rze niu spra -

wie dli we go #a du spo #ecz ne go, bu do wa niu

wi& zi mi& dzy ludz kich, wspo ma ga niu de -

mo kra ty za cji !y cia pu blicz ne go, wspie ra -

niu ini cja tyw kul tu ral nych i o"wia to wych

w mo de lo wa niu sty lu !y cia, w po pie ra niu

dzia #a) na rzecz prze obra !e) go spo dar -

czych, któ re obej mu je si& dzi" ogól nym

i cz& sto ma #o czy tel nym po j& ciem: re struk -
tu ry za cja czy trans for ma cja.

Od wspó# cze snych za le !y, czy pa mi&$
o prze sz#o "ci, o jej god nych na "la do wa -

nia war to "ciach i za sa dach ste ru j% cych !y -

ciem spo #ecz nym, b& dzie no "ni kiem na -

dziei, czy te! – jak prze strze ga# w swo jej

„na ro do wej mo dli twie” ks. Jan Aloj zy Fi -

cek – „roz p#y nie si& w nie do stat ku m% dro -

"ci, roz trop no "ci i pra cy”. Za gro !e niem dla

"l% skiej re li gij no "ci i jej obec no "ci w struk -

tu rach spo #ecz ne go "wia ta jest dzi siaj

przede wszyst kim in dy fe ren tyzm i etycz -

ny re la ty wizm poj mo wa ny ja ko glo bal -

na po sta wa !y cio wa szu ka j% ca le gi ty mi -

za cji w post mo der ni zmie ubra nym

w neo mark si stow ski ko stium. Sprzy ja

jej te! za bie ga nie o tro ski !y cia co dzien -

ne go a tak !e to, !e wraz z la icy zmem

i prag ma ty zmem sta j% si& one stop nio wo

do mi nu j% c% ide olo gi%. Roz dzie le nie Ko -

"cio #a od pa) stwa w sfe rze po li tycz nej roz -

sze rza si& na roz dzie le nie re li gii od spo -

#e cze) stwa.

To! sa mo"$ kul tu ro wa jest wy ra zem

za cho wa nia ci% g#o "ci war to "ci pod sta wo -

wych, ich hie rar chii, a tak !e pod sta wo -

wych 'ró de# i tre "ci sys te mów le gi ty mi -

zu j% cych ca #o kszta#t oczy wi sto "ci

spo #ecz ne go "wia ta. Nie mu si ona ozna -

cza$ iden tycz no "ci kul tu ro wej roz ci% ga -

j% cej si& w pio no wych i po zio mych

wy mia rach struk tur spo #ecz nych i prze -

ja wia j% cej si& w iden tycz no "ci oso bo wo -

"ci spo #ecz nej. Je "li to! sa mo"$ jest war -

to "ci% i je "li to! sa mo"$ sku pio na jest

wo kó# war to "ci, wy ra !a si& po przez war -

to "ci, to w tro sce o to! sa mo"$ na le !y da$
pierw sze) stwo war to "ciom wo bec ich kul -

tu ro wych i hi sto rycz nych in sty tu cjo na li -

za cji, kul tu ro wych ko stiu mów, czy kon -

fe syj nych za w#asz cze) i od czy ty wa$
na no wo ich uni wer sal ne prze s#a nie wpi -

su j%c je w rytm !y cia wspó# cze snej cy wi -

li za cji.

!

W li te ra tu rze so cjo lo gicz nej po dej mu j! cej pro blem po wro tu sa crum do kul tu "
ry wspó# cze snej sta wia si$ te z$, %e w od ró% nie niu od ro man ty zmu – nie b$ dzie
to po wrót do na tu ry, w od ró% nie niu od mo der ny – nie b$ dzie to eks plo ra cja skom "
pli ko wa nej we wn$trz nej ja& ni: b$ dzie to na to miast od ro dze nie Pa mi$ ci.
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Roz wój cy wi li za cji
eu ro pej skiej zwi! za ny
jest "ci "le z roz wo jem
Ko "cio #a i war to "cia mi
kul tu ro wy mi,
ja kie przy no si# on
ewan ge li zo wa nym lu dom.
Wraz z sze rze niem
Ewan ge lii
Ko "ció# wpro wa dza#
nie tyl ko no we nor my
mo ral ne i oby cza jo we,
ale od kry wa#
przed wier ny mi
ob sza ry pi$k na,
zwi! za ne
ze spra wo wa niem
Sa kra men tów
i wy ko ny wa nym
kul tem.

!l" scy or ga ni #ci
– ogni wo tra dy cji

re li gij nej
i kul tu ro wej

Nie spo sób ogar n!" wspa nia #e go roz -

wo ju ar chi tek tu ry sa kral nej, któ ra

w no wej wi zji or ga ni za cji prze strze ni pu -

blicz nej by #a – obok for ty fi ka cji i sie dzib

w#ad ców – jed nym z jej naj wa$ niej szych

obiek tów. Ko lej nym wa$ nym ele men tem

cy wi li za cyj ne go roz wo ju by #a sztu -

ka – za rów no pla stycz na jak i mu zycz -

na. Ma lar stwo, rze% ba i mu zy ka sa kral -

na – to po #! czo ne ze so b! ogni wa

rze czy wi sto &ci, któ ra od wie ków two rzy -

#a chrze &ci ja' sk! Eu ro p( i kszta# to wa #a
ka no ny jej iden ty fi ka cji. Twór ca mi tej

rze czy wi sto &ci by #y zwy kle jed nost ki ob -

da rzo ne po nad prze ci(t ny mi zdol no &cia -

mi, ta len ta mi, a tak $e po czu ciem mi sji

i wra$ li wo &ci!, któ re to ce chy wy ró$ nia -

#y je spo &ród ogó #u i wy zna cza #y im

spe cjal ne miej sce w daw nych spo #ecz -

no &ciach. Obok wy kszta# co ne go du -

cho wie' stwa na le $e li tu lu dzie ob da rze -

ni umie j(t no &cia mi mu zycz ny mi, w tym

or ga ni &ci, któ rzy po ja wi li si( wraz

z wpro wa dze niem do Ko &cio #a kró la in -

stru men tów – or ga nów.

Pierw sze or ga ny i ma gi ster ca pel lae

Do k#ad ne okre &le nie cza su, w któ -

rym w $y ciu &l! skie go Ko &cio #a po -

ja wi li si( or ga ni &ci nie jest mo$ li we. Wia -

do mo, $e wszel kie wzmian ki o or ga nach,

wpro wa dza nych stop nio wo w okre sie

pó% ne go &re dnio wie cza, in for mu j! po -

&red nio o ist nie niu lu dzi, któ rzy na tychStanis!aw Kopernok przy organach ko"cio!a garnizonowego w Katowicach
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or ga nach po tra fi li gra!. Cho! ro la or ga -
nów po cz"t ko wo spro wa dza #a si$
do pod trzy my wa nia to nu przy %pie -
wach gre go ria& skich a tak 'e wy ko ny wa -
nia pro stych, jed no g#o so wych me lo dii
mi$ dzy wer sa mi cho ra #u, w ów cze -
snych wspól no tach za kon nych mu sie li
znaj do wa! si$ mu zy cy, któ rzy opa no wa li
gr$ na ró' nych od mia nach or ga nów.
Z wcze snych prze ka zów iko no gra ficz -
nych wy ni ka, 'e po s#u gi wa no si$ wów -
czas g#ów nie ma #y mi od mia na mi tych in -
stru men tów, zwa ny mi por ta ty wa mi
i po zy ty wa mi. Naj wcze %niej sza wzmian -
ka o or ga nach zbu do wa nych w %wi" ty -
ni gór no %l" skiej do ty czy ko %cio #a klasz -
tor ne go w Czar no w" sach. W 1390 ro ku
w tam tej szej wspól no cie cy ster skiej
mu sia# wi$c by! or ga ni sta. Na Dol nym
(l" sku or ga ny po ja wi #y si$ du 'o wcze -
%niej. Ju' w 1218 w Opac twie Cy ster sek
w Trzeb ni cy opra co wa no in struk cj$
do gry na or ga nach, co do wo dzi obec -
no %ci w%ród za kon nic sio stry or ga nist -
ki. W ko lej nych wie kach to w#a %nie
wzmian ki o bu do wa nych or ga nach po -
twier dza j" ist nie nie zwi" za nej z tym in -
stru men tem funk cji, a w#a %ci wie za -
wo du or ga ni sty. Je go ro la wzra sta #a
w mia r$ roz wo ju mu zy ki ko %ciel nej
i roz kwi tu bu dow nic twa or ga no we go.
Rów no cze %nie roz wi ja# si$ sys tem kszta# -
ce nia or ga ni stów, gdy' gra na tym in stru -
men cie wy ma ga #a du 'ych umie j$t no %ci.
Or ga ni sta sta# si$ z cza sem mu zy kiem
o naj wy' szych kwa li fi ka cjach, #" cz" cym
umie j$t no %ci in stru men tal ne, kom po -
zy tor skie i pe da go gicz ne.

O ist nie niu co raz wi$k szej rze szy or -
ga ni stów na (l" sku do wia du je my si$
z bar dzo wie lu )ró de#. Obok imion or -
ga ni stów, za pi sa nych w do ku men tach pa -
ra fial nych, od naj du je my wzmian ki
o nich w ra chun kach ko %ciel nych i miej -
skich, w me try kach, wy ka zach po win -
no %ci lub przy wi le jów, a tak 'e w spi sach
mu zy ków ko %ciel nych i dwor skich.
Od XVI wie ku or ga ni sta jest ju' mu zy -
kiem sto j" cym naj wy 'ej w hie rar chii za -
wo dów zwi" za nych z prak ty k" mu -
zycz n", zrów nu j"c si$ zna cze niem
z ma gi ster ca pel lae czy li dy ry gen tem ze -
spo #u %pie wa cze go, a z cza sem z kan to -
rem, któ ry od wcze sne go ba ro ku de cy -
do wa# o kszta# cie mu zy ki ko %ciel nej.
Funk cja ta, obej mu j" ca gr$ na or ga nach,
na uk$ %pie wu i pro wa dze nie ze spo #u
%pie wa cze go na bra #a szcze gól ne go zna -
cze nia w okre sie Re for ma cji, kie dy
do%! znacz nie zmie ni #y si$ for my mu zy -
ki li tur gicz nej. Do war to %cio wa nie lu do -
wej pie %ni re li gij nej idzie w pa rze ze
wzro stem zna cze nia so lo wej mu zy ki
or ga no wej, któ ra – obok form wo kal no -
-in stru men tal nych, sta je si$ sta #ym ele -
men tem na bo 'e& stwa, za rów no w Ko -
%cie le pro te stanc kim jak i ka to lic kim.
Na re for m$ ka to lic kiej mu zy ki ko %ciel -
nej du 'y wp#yw mia #y do ku men ty So bo -
ru Try denc kie go, któ re go usta le nia wp#y -
n$ #y tak 'e na roz kwit bu dow nic twa
or ga no we go.

W do ku men tach roz bu do wa nej ju'
znacz nie w cza sach %re dnio wie cza sie -

ci pa ra fial nej na Dol nym (l" sku za cho -
wa #y si$ na zwi ska or ga ni stów i kan to -
rów, któ rzy swo j" dzia #al no %ci" znacz -
nie wy kra cza li po za w#a sne %ro do wi sko.
Wpi sy wa li si$ oni – rów nie' po przez
dzia #al no%! kom po zy tor sk", w do ro bek
kul tu ro wy ca #e go (l" ska a tak 'e utrzy -
my wa li kon tak ty z in ny mi, nie raz bar -
dzo od le g#y mi o%rod ka mi. O%miu wy bit -
nych or ga ni stów %l" skich, dzia #a j" cych
w XVII i XVIII wie ku zna la z#o si$
w s#aw nym lek sy ko nie opra co wa nym
i wy da nym w Ham bur gu w 1740 ro ku
przez Jo han na Mat the so na. W je go
dzie le pt. Grun dla ge einer Eh ren -Pfor -

te zna le) li si$ oni w%ród 150 wy bit nych
mu zy ków eu ro pej skich, a je den
z nich – Jo han Got t fried Men te (ur.
w 1698 ro ku w Czer wie& sku, zmar #y
w 1760 r. w Le gni cy) za li czo ny zo sta#
do gro na 20 naj bar dziej zna nych or ga -
ni stów na %wie cie. Obok nie go zna le) li
si$ w lek sy ko nie or ga ni %ci: Am bro sius
Pro fe (1589-1661), dzia #a j" cy we Wro -
c#a wiu, Mi cha el Kir sten (1682-1742),
po cho dz" cy z Brze gu, He in rich Krau se
(1682-1742), ró wie %nik Ba cha – wro c#a -
wia nin Georg Ge bel (1685-1750), Jo -
hann Bal tha sar Re imann (1702-1749)
i Jo hann Georg Hof f mann (1700-1780).
Or ga ni %ci ci dzia #a li za rów no we Wro -
c#a wiu jak i w Je le niej Gó rze i Le gni cy.

Or ga ni stów i kan to rów za trud nia #y
tak 'e licz ne pa ra fie gór no %l" skie. O ile
w naj star szych do ku men tach wnio sku -
je my o ich dzia #al no %ci na pod sta wie
wzmia nek o ist nie niu or ga nów, o ty le ju'
od XVII wie ku co raz cz$ %ciej po ja wia -
j" si$ w do ku men tach ar chi wal nych
imio na i na zwi ska or ga ni stów, opi sy wa -
ne s" ich upo sa 'e nia, cza sa mi spra wo -
wa ne in ne funk cje w pa ra fii (pi sa rza, na -
uczy cie la) a rów nie' opi nie o ich 'y ciu
czy umie j$t no %ciach za wo do wych. Cen -
nym )ró d#em s" pro to ko #y wi zy ta cyj ne,
w któ rych obok wzmian ki o or ga nach
po ja wia j" si$ in for ma cje o or ga ni stach.
Ze )ró de# tych, a tak 'e z in nych do ku -
men tów ko %ciel nych wy ni ka, 'e ju'
w XVII wie ku za cz$ to #" czy! funk cj$ or -

ga ni sty z funk cj" na uczy cie la. Po #" -
cze nie obu za wo dów do ko na #o si$ for -
mal nie na (l" sku w XIX wie ku, jed nak
po wie rza nie or ga ni stom za da& w za kre -
sie edu ka cji szkol nej wy ni ka #o ju' wcze -
%niej z ich prak ty ki, któ r" dzi% na zwa li -
by %my pe da go gicz n". Daw ni or ga ni %ci
mu sie li po sia da! wy kszta# ce nie przy naj -
mniej w za kre sie pod sta wo wym, a wi$c
umie j$t no%! czy ta nia i pi sa nia, zna jo mo -
%ci nut, za sad mu zy ki, %pie wu i – co
oczy wi ste – gry na or ga nach, a nie rzad -
ko i na in nych in stru men tach. Po nad to
ju' od cza sów %re dnio wie cza (np. we
wspól no tach za kon nych) na ucza nie gry
or ga no wej od by wa #o si$ w re la cji mistrz -
-ucze&, czy li po przez prze ka zy wa nie
umie j$t no %ci m#od sze mu mu zy ko wi
przez star sze go, do %wiad czo ne go i bie -
g#e go nie tyl ko w mu zy ce, ale i w ogól -
nej wie dzy hu ma ni stycz nej (ze zna jo mo -
%ci" #a ci ny w#"cz nie). W okre sie ba ro ku
or ga ni sta by# ju' naj cz$ %ciej cz#o wie kiem
wszech stron nie wy kszta# co nym, to te'
cie szy# si$ pre sti 'em i wy so k" po zy cj"
spo #ecz n". Ist nia #y oczy wi %cie kon flik -
ty, zw#asz cza mi$ dzy za rz"d ca mi ko %cio -
#a a or ga ni st" i kan to rem, co zna ne jest
cho! by z 'y cio ry su wiel kie go Jo han -
na Se ba stia na Ba cha. Ró' nie te' wy gl" -
da #a po zy cja or ga ni sty w mie %cie
i na wsi. Z pew no %ci" naj bar dziej pre -
sti 'o we by #o sta no wi sko or ga ni sty miej -
skie go a tak 'e pra ca w cha rak te rze or -
ga ni sty i mu zy ka dwor skie go, co zwy kle
wi" za #o si$ ze sta #y mi do cho da mi.
W %ro do wi skach wiej skich or ga ni sta
nie by# mo 'e oso b" zbyt ma j$t n", za wsze
jed nak w swej spo #ecz no %ci sza no wa n"
i za li cza n" do osób sto j" cych wy 'ej
od in nych, a nie rzad ko wr$cz do lo kal -
nej eli ty. Or ga ni sta by# cz$ sto pro szo ny
o pe# nie nie funk cji oj ca chrzest ne go
czy %wiad ka %lu bu, naj cz$ %ciej te' pe# -
ni# funk cj$ pi sa rza pa ra fial ne go (dzi% na -
zwa li by %my go kan ce li st"), pe# ni# te'
wie le funk cji po moc ni czych w pa ra fii.
By# np. wy twór c" ko mu ni kan tów a cza -
sa mi pe# ni# funk cj$ gra ba rza i za rz"d cy
cmen ta rza. Zwy kle by# wy na gra dza ny
kon kret ny mi kwo ta mi pie ni$' ny mi i ko -
rzy sta# z ser wi tu tów, gra ty fi ka cji w na -
tu rze, wol ne go miesz ka nia czy za gro dy. 

Jed nym z naj wcze %niej od no to wa -
nych or ga ni stów gór no %l" skich jest Wa -
len ty Mon ta na (Mon ta nus) z Ko pie nic
ko #o Py sko wic. W 1607 spi sa# on me try -
k$ ko %cio #a ko pie& skie go, opra co wa n"
i po dyk to wa n" przez w#a %ci cie la Ko pie -
nic – Cze s#a wa Gy rzy ka. W roz bu do wa -
nym ów cze snym zwy cza jem ty tu le te -
go dzie #a, Mon ta na na zwa ny jest
„s#u 'eb ni kiem i or ga ni st" te go' ko %cio -
#a”, za% za pi sa na przez nie go sta ro pol -
skim j$ zy kiem hi sto ria sta no wi do wód
je go so lid ne go wy kszta# ce nia.

W pro to ko le wi zy ta cji pa ra fii w Gie -
ra# to wi cach, prze pro wa dzo nej w 1679
ro ku, zna la z#o si$ wie le in for ma cji na te -
mat tam tej sze go or ga ni sty i na uczy cie -
la – Wa c#a wa Skow ron ka. By# on or ga -
ni st" ko %cio #a fi lial ne go w Knu ro wie
i tam za pew ne miesz ka#. Jak czy ta my
w pro to ko le „otrzy mu je od go spo da rzy

Prof. Karol Hoppe
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po 2 gro sze, od za grod ni ków po 1 gro -

szu i rów nie! od ka! de go go spo da rza

po bo chen ku chle ba i fu rze drze wa. Po -

za tym upra wia ro l", 8 sk#ad ni na 6 stai,

i za miesz ku je w#a sny dom”. Skow ro nek

by# !o na ty z An n$, z któ ra mia# sy na Ja -

ku ba, ochrzczo ne go 28 kwiet nia 1682 ro -

ku. Je go na st"p c$ zo sta# Bal ta zar P#on -

ka, o któ rym in for ma cje za war te

w pro to ko le wi zy ta cyj nym i pó% niej -

szych do ku men tach pa ra fial nych star czy -

#y by do na pi sa nia cie ka wej bio gra fii.

War to od no to wa&, !e w 1688 ro ku o!e -

ni# si" z daw n$ „klucz n$” zam ku knu -

row skie go, nie ja k$ Zu zan n$. P#on ko wie

wy mie nia ni s$ na st"p nie wie lo krot nie ja -

ko „kmo tro wie” (chrzest ni), co 'wiad -

czy, !e by li przez lu dzi lu bia ni i po wa -

!a ni.

Wy so ki sta tus spo !ecz ny or ga ni sty

Przy to czo ne opi sy, co raz licz niej sze

i bo gat sze w XVIII i XIX wie ku po -

zwa la j$ na stwo rze nie do'& czy tel ne go

ob ra zu sy tu acji mu zy ki w Ko 'cie le,

któ rej wspó# twór ca mi by li or ga ni 'ci.

Z jed nej stro ny uka zu j$ po wszech no'&
wy st" po wa nia te go za wo du (co by #o
z pew no 'ci$ wprost pro por cjo nal ne

do ilo 'ci ko 'cio #ów a tak !e bu do wa nych

w nich or ga nów), z dru giej wska zu j$
na co raz wi"k sz$ pro fe sjo na li za cj" funk -

cji or ga ni sty. Nie ule ga w$t pli wo 'ci, !e
ju! wcze 'niej w du !ych ko 'cio #ach

miej skich, ka te drach czy ko 'cio #ach

klasz tor nych or ga ni sta mi zo sta wa li lu -

dzie do'& do brze wy kszta# ce ni, nie tyl -

ko zresz t$ mu zycz nie. Nie któ rzy z nich

po sia da li wy kszta# ce nie uni wer sy tec -

kie, co po zwa la #o im na ak tyw no'&
szer sz$ ni! tyl ko prak ty ka or ga ni stow -

ska. Ta kie wy kszta# ce nie po sia da# m.in.

or ga ni sta ko 'cio #ów w Biel szo wi cach

i Mo krem – To masz We so #ek (uro dzo -

ny w 1692 r. w My s#o wi cach), któ ry

od dwu dzie ste go ro ku !y cia stu dio wa#
w Opa wie na uki hu ma ni stycz ne, by

po tem przez 47 lat pe# ni& funk cj" or ga -

ni sty. Z pew no 'ci$ zaj mo wa# si" tak !e
na ucza niem, za' po je go 'mier ci (a do -

!y# 96 lat!) funk cje te prze j$# je go syn

Waw rzy niec. Or ga ni stów okre 'la no

w do ku men tach ja ko Or ga na rius lub Or -

ga ni sta (to pierw sze ozna cza& mo !e
tak !e or gan mi strza, czy li bu dow ni cze -

go or ga nów), z do da niem miej sca je go

ak tyw no 'ci (np. Or ga na rius Ty chien sis

lub Or gan [arius] Be ron [nen sis]. Tak

okre 'lo no np. Sta ni s#a wa Pieg zi( skie go,

wy st" pu j$ ce go w me try kach ty skich

od 1743 do 1755 a po tem w me try kach

Bie ru nia. Wy so ki sta tus spo #ecz ny or ga -

ni sty prze cho dzi# na je go ro dzi n",
zw#asz cza na !o n", któ ra w do ku men tach

okre 'la na jest ja ko Or ga ni sci na de Ty -

chy (!o na Ja na Zmar z li( skie go, od 1708

ro ku or ga ni sty w Ty chach) lub ja ko

Or ga na trix (!o na Ja na Ko li( skie go,

rów nie! or ga ni sty ty skie go, od no to wa -

ne go w 1741 ro ku).

Pod ko niec XVIII wie ku or ga ni sta co -

raz cz" 'ciej spe# nia# funk cj" na uczy cie -

la i kie row ni ka (rec tor) miej sco wej

szko #y. Ta kie po #$ cze nie oby dwu za wo -

dów by #o wy ni kiem po st" pu j$ cej re for -

my edu ka cji, w tym mu zycz nej (uchwa -

lo nej w Pru sach w 1809 ro ku), któ ra

z sys te mu ter mi no wa nia u mi strza

prze nio s#a si" z cza sem do spe cjal nie po -

wo #y wa nych w tym ce lu in sty tu cji.

Na )l$ sku kszta# ce niem na uczy cie li i or -

ga ni stów za j" #y si" se mi na ria na uczy ciel -

skie. Po wsta wa #y one za rów no ja ko

struk tu ry kszta# ce nia na uczy cie li dla

szkó# ka to lic kich jak i ewan ge lic kich.

W pro gra mie ka to lic kich se mi na riów na -

uczy ciel skich wpro wa dzo no obo wi$z ko -

we na ucza nie mu zy ki ju! w 1800 ro ku,

na to miast w se mi na riach ewan ge lic -

kich w 1812. r. Se mi na ria na uczy ciel skie

sta #y si" w ten spo sób swo isty mi szko -

#a mi mu zycz ny mi, przy go to wu j$ cy mi

or ga ni stów i kan to rów na ró! nym po zio -

mie kszta# ce nia. Do brze przy go to wa ni

ab sol wen ci tych in sty tu cji obej mo wa li

na st"p nie po sa dy na uczy cie li i or ga ni -

stów w mia stach i w pa ra fiach wiej skich,

wp#y wa j$c po zy tyw nie na po ziom sa mej

mu zy ki w ko 'cie le, jak i kul tu r" mu zycz -

n$ wier nych. Uczy li pie 'ni ko 'ciel nych,

akom pa nio wa li do mszy 'w. i na bo -

!e(stw, wresz cie uczy li za sad mu zy ki.

Ja ko urz"d ni cy pa( stwo wi mie li za -

pew nio ne wy na gro dze nie i miesz ka -

nie, naj cz" 'ciej w szko le, w któ rej uczy li

(na wsiach szko #" z re gu #y pro wa dzi# je -

den na uczy ciel) b$d% w or ga ni stów ce.

W la tach trzy dzie stych XIX wie ku ist -

nia #y juz czte ry se mi na ria na uczy ciel skie,

kszta# c$ ce mu zy ków ko 'ciel nych; dwa

ka to lic kie – we Wro c#a wiu i w G#o gów -

ku, oraz dwa ewan ge lic kie – we Wro c#a -

wiu i w Bo le s#aw cu. W dal szych la tach

po wsta #o wie le te go ty pu se mi na riów

tak !e na Gór nym )l$ sku, m.in. w Ole -

'nie i Py sko wi cach.

Du !e za s#u gi w two rze niu pro fe sjo nal -

ne go kszta# ce nia mu zy ków ko 'ciel nych

po #o !y# Chri stian Ben ja min Kle in (1754-

1825), or ga ni sta w Ja wo rze i )wid ni cy.

Dzi" ki je go sta ra niom, po par tym au to ry -

te tem wie lu zna nych mu zy ków te go

okre su (m.in. Car la Frie dri cha Ze lte ra) po -

wsta#, na mo cy za rz$ dze nia w#adz w Ber -

li nie, In sty tut Mu zy ki Ko 'ciel nej

przy Uni wer sy te cie Wro c#aw skim. Od tej

po ry kszta# ce nie or ga ni stów 'l$ skich,

zw#asz cza tych, któ rzy w przy sz#o 'ci

mie li ob j$& po sa dy w pre sti !o wych pa ra -

fiach miej skich, obej mo wa #o sze ro ki za -

kres pro gra mo wy, a umie j"t no 'ci zdo by -

te w te go ty pu pla ców ce czy ni #y z nich

pro fe sjo nal nych mu zy ków. Po tra fi li oni

nie tyl ko bie gle gra& na or ga nach, ale tak -

!e pro wa dzi& chór i kom po no wa&. Wp#y -

n" #o to na o!y wie nie twór czo 'ci mu zycz -

nej, po trzeb nej w prak ty ce li tur gicz nej.

Szcze gól ne za s#u gi po #o !y li tu dwaj wy -

bit ni kom po zy to rzy – Jo hann Ignatz

Schna bel (1767-1831) i Frie drich Wil helm

Ber ner (1780-1827), wy zna cza j$ cy kie -

run ki kszta# ce nia mu zycz ne go dla obu

Ko 'cio #ów dzia #a j$ cych na)l$ sku. Do od -

no wy ka to lic kiej mu zy ki ko 'ciel nej przy -

czy ni# si" Bern hard Ko the (1821-1897),

wy cho wa nek se mi na rium na uczy ciel -

skie go w G#o gów ku. Wy kszta# ce nie i zna -

jo mo'& tra dy cji mu zycz nej Ko 'cio #a sz#y
w pa rze z za an ga !o wa niem or ga ni stów

w !y cie pa ra fii i miej sco wo 'ci, w któ rych

dzia #a li. Przez lo kal ne spo #ecz no 'ci or ga -

ni sta po strze ga ny by# za wsze ja ko oso ba

o usta lo nym au to ry te cie, po par tym do dat -

ko wo wp#y wem na wy cho wa nie i edu ka -

cj" dzie ci. Po mi mo de pre cjo no wa nia ro li

or ga ni stów pod czas Kul tur kamp fu i ogra -

ni cze niu ro li mu zy ki w wy cho wa niu

i na ucza niu, or ga ni sta na )l$ sku ni gdy nie

stra ci# wy so kiej po zy cji spo #ecz nej i nie

zo sta# ze pchni" ty do ro li pa ra fial ne go

„d#a wi du dy”, co nie ste ty zda rza #o si"
w in nych re gio nach na le !$ cych nie gdy'
do Pol ski.

W"ród wy bit nych

Ab sol wen ci se mi na riów na uczy ciel -

skich, in sty tu tów we Wro c#a wiu

i Ber li nie, a po tem tak !e kon ser wa to riów
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Józef Jakac przy organach ko"cio#a "w. Piotra i Paw#a w Katowicach
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(w tym kon ser wa to rium w Lip sku) dzia -
!a li na "l# sku a$ do ko% ca mi& dzy woj -
nia. W wie lu gór no 'l# skich pa ra fiach
jesz cze w dwu dzie sto le ciu mi& dzy wo jen -
nym spo ty ka !o si& or ga ni stów
wy kszta! co nych we Wro c!a wiu i Re gens -
bur gu. W ka to wic kim ko 'cie le Ma riac -
kim od 1912 do 1945 ro ku gra! ab sol -
went kon ser wa to rium lip skie go, Al fred
Ja nit zek.(uro dzo ny w 1886 r. w My s!o -
wi cach), któ ry gry or ga no wej uczy! si&
u sa me go Kar la Strau be go. Wcze 'niej,
w 1908 ro ku, prze by wa! przez pó! ro ku
w Szko le Mu zy ki Ko 'ciel nej w Re gens -
bur gu, gdzie uczy! si& pod kie run kiem
Jo se pha Ren ne ra i Fran za Xa ve ra Ha ber -
la. Rów nie wy bit nym i za s!u $o nym dla
Ko 'cio !a gór no 'l# skie go by! Ka rol Hop -
pe, uro dzo ny w 1883 ro ku w Ro( dzie -
niu, pe! ni# cy przez 37 lat po s!u g&
or ga ni stow sk# w ko 'cie le 'w. Szcze pa -
na w Bo gu ci cach. By! ab sol wen tem se -
mi na rium na uczy ciel skie go w Ole 'nie
i Pil cho wi cach, gdzie uczy li go in ni za -
s!u $e ni dla mu zy ki ko 'ciel nej na "l# sku
or ga ni 'ci – Vic tor Ko tal la i Jo sef Ste in.
Hop pe bez resz ty od da! si& grze or ga no -
wej i li tur gicz nej, kom po zy cji a tak $e
pro wa dze niu chó rów. Je go naj wi&k -
szym dzie !em jest Cho ra! czy li zbiór
akom pa nia men tów do mo dli tew ni ka
„Dro ga do Nie ba” ksi& dza Lu dwi ka
Skow ron ka. Do cze ka! si& on wie lu wy -
da% i przez dzie si#t ki lat by! pod sta wo -
w# – obok cho ra !u Ry szar da Gil la ra, po -
mo c# dla 'l# skich or ga ni stów. Ka rol
Hop pe, zmar !y w 1946 ro ku, na le $a!
do ge ne ra cji wiel kich or ga ni stów, któ rzy
do swej pra cy przy go to wy wa li si& w se -
mi na riach na uczy ciel skich i szko !ach
„wkom po no wa nych” swym pro fi lem
kszta! ce nia do pra cy w Ko 'cie le. Po dob -
ny pro fil przy szli or ga ni 'ci od na le() mo -
gli w mi& dzy wo jen nych in sty tu cjach
mu zycz nych, przede wszyst kim w "l# -
skim Kon ser wa to rium Mu zycz nym
w Ka to wi cach i Szko le Mu zy ki Ko 'ciel -
nej 'w. Grze go rza. W ka to wic kim kon -
ser wa to rium stu dio wa! przed woj n#
pó( niej szy wie lo let ni or ga ni sta ka te dry
Chry stu sa Kró la w Ka to wi cach, Sta ni -
s!aw Ko per nok (1922-2004). A$ do wy -
bu chu woj ny by! uczniem Bo le s!a wa
Sza bel skie go. W 1939 ro ku, kie dy Niem -
cy zli kwi do wa li kon ser wa to rium i prze -
kszta! ci li je w nie miec k# szko !& mu zycz -
n# (Lan de smu sik schu le Obe rschle sien),
Ko per nok, wraz z pa ru in ny mi ucznia -
mi po sta no wi! nie prze ry wa) na uki
i wst# pi! do tej szko !y. Tra fi! do wy bit -
nych pe da go gów – Frit za Lu bri cha
(ucznia Ma xa Re ge ra), u któ re go stu dio -
wa! gr& or ga no w# i Pau la Ko zli ka, wy -
bit ne go wów czas na uczy cie la for te pia -
nu. Po woj nie pod j#! pra c& ja ko or ga ni sta
ka te dral ny, b& d#c wzo rem mu zy ka, od -
da ne go s!u$ bie Bo $ej i wspa nia !e go wir -
tu oza, któ ry per fek cyj nie wy ko ny wa!
akom pa nia ment li tur gicz ny jak i naj trud -
niej sze dzie !a Ba cha i Re ge ra.

Do naj wi&k szych 'l# skich or ga ni -
stów za li czy) mo$ na tak $e in ne go ka -
to wic kie go mu zy ka ko 'ciel ne go – Jó ze -
fa Ja ka ca (1911-1995). Ju$ przed woj n#

ucho dzi! za jed ne go z naj lep szych or ga -
ni stów na "l# sku. Od 1934 ro ku a$
do 'mier ci pe! ni! po s!u g& or ga ni sty
w ko 'cie le 'w. Pio tra i Paw !a, pro wa dzi!
chó ry, kom po no wa! i uczy! m!o de po -
ko le nie. Wraz z Ro ma nem Dwor ni -
kiem opra co wa! pierw szy po wo jen ny
Cho ra! "l# ski, wspó! or ga ni zo wa! Die -
ce zjal ne Stu dium Or ga ni stow skie,
wresz cie za szcze pia! mi !o') do mu zy -
ki ko 'ciel nej uczniom i swej w!a snej ro -
dzi nie. Za rów no cór ka jak i wnucz ka zo -
sta !y za wo do wy mi or ga nist ka mi.
El$ bie ta Lak sa, wnucz ka Jó ze fa Ja ka ca,
ob j& !a po dziad ku po sa d& or ga nist ki
„u Pio tra i Paw !a”, kon tynu uj#c ro dzin -
n# i pa ra fial n# tra dy cj&. Wie lu wy bit nych
or ga ni stów po sia da! na Gór nym "l# sku
tak $e Ko 'ció! ewan ge lic ki. Obok wspo -
mnia ne go ju$ Frit za Lu bri cha, pe! ni# ce -
go w la tach mi& dzy wo jen nych funk cj&
or ga ni sty ko 'cio !a ewan ge lic kie go Zmar -
twych wsta nia Pa% skie go w Ka to wi -
cach, wy mie ni) mo$ na zmar !e go w 1965
ro ku Ja na Gaw la sa, by !e go rek to ra ka -
to wic kiej Wy$ szej Szko !y Mu zycz nej,
za ra zem 'wiet ne go kom po zy to ra oraz ks.
Ada ma H!a wicz k&, któ re go do ro bek
kom po zy tor ski wzbo ga ci! 'l# sk# twór -
czo') or ga no w# i chó ral n#.

Twór cy ob li cza kul tu ry mu zycz nej
re gio nu

!l#sk, za rów no Dol ny jak i Gór ny, po -
szczy ci) si& mo $e ogrom n# licz b# wy -

bit nych or ga ni stów, któ rzy two rzy li ob -
li cze kul tu ry mu zycz nej te go re gio nu.
Wie lu z nich prze sz!o do hi sto rii ja ko
wy bit ni kom po zy to rzy mu zy ki or ga -
no wej, wo kal no -in stru men tal nej i li -
tur gicz nej. Po cz#w szy od XIX -wiecz nej
szko !y wro c!aw skiej, z Adol fem Hes se
i Mo rit zem Bro si giem, po przez se mi na -
ria na uczy ciel skie i szko !y mu zycz ne
ró$ nych ty pów a$ po mi& dzy wo jen ne
szkol nic two na pol skim i nie miec kim
"l# sku, gra or ga no wa ko ja rzo na by !a za -
wsze z Ko 'cio !em. Mu zy cy po dej mo wa li
na uk& z my 'l# o pod j& ciu pra cy w ko -
'cie le, przy do brych or ga nach, we wspól -
no cie, któ rej ob li cze mu zycz ne mie li
two rzy) sw# po s!u g#. O do bre go or ga -
ni st& sta ra !y si& te$ pa ra fie, wie dz#c, $e
sku tecz ne dusz pa ster stwo i bu do wa nie
wspól no ty pa ra fial nej to tak $e do bry
'piew i li tur gia na wy so kim po zio mie.
Jesz cze w pierw szych la tach po wo jen -
nych or ga ni 'ci za trud nia ni by li w wie -
lu ko 'cio !ach na eta tach, pra co wa li rów -
no cze 'nie w szko !ach czy in sty tu cjach
kul tu ry. W mia r& wpro wa dza nia „re al -
ne go so cja li zmu” i wzmo $o nej wal ki
z Ko 'cio !em, za cz& to ru go wa) na "l# sku
na ucza nie gry or ga no wej. Or ga ni 'ci,
b& d# cy rów no cze 'nie na uczy cie la mi,
sta wia ni by li przez ko niecz no 'ci# wy bo -
ru mi& dzy szko !# a ko 'cio !em. Nie omi -
n& !o to na wet uzna nych or ga ni stów -pe -
da go gów, ta kich jak pro fe sor Fe liks
R#cz kow ski w War sza wie (wie lo let ni or -
ga ni sta ko 'cio !a 'w. Krzy $a) czy prof.
Hen ryk Kla ja z Wy$ szej Szko !y Mu zycz -

nej w Ka to wi cach, rów no cze 'nie
or ga ni sta ko 'cio !a 'w. An to nie go w Ryb -
ni ku. W la tach sze') dzie si# tych w aglo -
me ra cji ka to wic kiej zli kwi do wa no
wszyst kie kla sy or ga nów w szko !ach
'red nich, zo sta wia j#c je dy nie kla s&
w PSM w Za brzu. Spek ta ku lar ny wy -
miar mia !o znisz cze nie or ga nów w szko -
le mu zycz nej w Cho rzo wie, któ re po pro -
stu po r# ba no i spa lo no w szkol nej
ko t!ow ni. Mu zyk ko 'ciel ny uzna ny zo -
sta! za wro ga kla so we go, a je go kszta! -
ce nie nie by !o w in te re sie so cja li stycz -
nej szko !y. Do pro wa dzi !o to do spo rej
za pa 'ci w kszta! ce niu kadr or ga ni stow -
skich dla Ko 'cio !a i spad ku po zio mu gry
or ga no wej w li tur gii. Ko 'ció! mu sia! zor -
ga ni zo wa) w!a sn# ba z& edu ka cyj n#
w po sta ci Stu dium Or ga ni stow skie go,
któ re nie za wsze by !o w sta nie spro sta)
wy mo gom pro fe sjo nal ne go kszta! ce -
nia. Wy pe! ni !o jed nak bar dzo do brze lu -
k& w na ucza niu mu zy ki ko 'ciel nej,
a z cza sem roz wi n& !o si& na ty le, $e mo -
g!y po wsta) struk tu ry za pew nia j# ce
wy so ki po ziom kszta! ce nia i no wo cze -
sne me to dy pe da go gicz ne. Ta k# pla ców -
k# jest np. Die ce zjal ne Stu dium i Die -
ce zjal na Szko !a Or ga ni stow ska II stop nia
w Gli wi cach. Ta dru ga pla ców ka, po sia -
da j# ca upraw nie nia szko !y pu blicz nej,
od zna cza si& wy so kim po zio mem me ry -
to rycz nym i zna ko mi t# ka dr#, któ ra
kszta! ci m!o dych or ga ni stów na po zio -
mie pro fe sjo nal nym. Po upad ku ko mu -
ni zmu wzno wio no dzia !al no') klas or -
ga nów w szko !ach pa% stwo wych, m.in.
w Opo lu, Ka to wi cach, Biel sku -Bia !ej,
Ryb ni ku i Wo dzi s!a wiu, wzbo ga co no
ofer t& kszta! ce nia w kla sach or ga nów ka -
to wic kiej Aka de mii Mu zycz nej, w któ -
rej po nad to w 2011 ro ku otwar to kie ru -
nek „Mu zy ka ko 'ciel na”. Na szcz& 'cie
w wie lu kr& gach opi nio twór czych, w tym
rów nie$ w in sty tu cjach od po wie dzial -
nych za edu ka cj& i kul tu r& do strze $o no
ro l& mu zy ki w $y ciu wspól not re li gij -
nych, któ re po przez swo j# mi sj& rów nie$
kszta! tu j# po ziom kul tu ry spo !e cze% stwa.
Wa g& mu zy ki w li tur gii od lat do strze -
ga Ko 'ció!, wspie ra j#c kszta! ce nie or ga -
ni stów, or ga ni zu j#c sym po zja na uko we
i kon gre sy na te mat mu zy ki w li tur gii,
wspie ra j#c tak $e bu dow nic two or ga -
no we i for ma cj& mu zycz n# ksi& $y. Pro -
ble mom or ga ni stów po 'wi& co ny by!
m.in. II Kon gres Mu zy ki Li tur gicz nej
Ar chi die ce zji Ka to wic kiej, któ ry od by!
si& w dniach 13-15 li sto pa da 2015 ro ku
w Ka to wi cach. Za rów no uro czy ste ce -
le bra cje li tur gicz ne jak i wy k!a dy i kon -
cer ty nio s!y wa$ ne prze s!a nie do wspó! -
cze sne go spo !e cze% stwa. Uka za !y
bo gac two mu zy ki w li tur gii i szan s& du -
cho we go roz wo ju dla jej uczest ni ków.
Uka za !y tak $e pi&k no 'pie wu i mu zy ki
or ga no wej; po ka za !y wresz cie, $e za wód
or ga ni sty, wzbo ga co ny przez funk cj& ani -
ma to ra mu zycz ne go wspól no ty pa ra fial -
nej, jest wa$ nym ogni wem tra dy cji
kul tu ro wej Ko 'cio !a i wk!a dem w chrze -
'ci ja% sk# to$ sa mo') Gór ne go "l# ska..

!
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TADEUSZ KIJONKA

W nie bie roz wid nio nym – g!" bia za g!" bi n#
W !u skach gwiezd nych kar pie wi gi lij ne p!y n#.

A jak by su n" !y w $a gwiach ma je sta tu,

By ob ja wi% wiecz n# ta jem ni c" &wia tu.

Bo pyszcz ki roz war te od wra ca j# ku nam,

Gdy z nie bios bez kre snych dmie astral na !u na. 

Tak skrz# si" i t"t ni# py !em gwiezd nym skrze la,

'e &l# ski zw" glo ny &nieg na ocz nie zbie la!.

Hen gdzie& dzie ci" szlo cha, lecz gdzie – ci szej, ci szej,

Sko ro nie do wi dzie%, to cho cia$ do s!y sze%.

Ci szej – niech za milk nie wszyst ko w ta kiej chwi li,

By cho% raz nad so b# cz!o wiek si" po chy li!.

Ci szej, ci szej – na wet niech ser ca przy sta n#,
By ka$ dy do s!y sza! co mu zwia sto wa no.

Jesz cze ci szej – za nim g!os z g!" bin ob ja wi

Za gwiaz d# z Be tle jem, kto przyj dzie by zba wi%. 

Skrz# si" gwiezd ne ko lie – to bli $ej, to da lej,

Kr# $# ryb !a wi ce w bez den nym cho ra le.

Ci szej!... Je zu Chry ste, a tu lu fa dy mi:

Kto pad!, by ju$ ni gdy nie pod nie&% si" z zie mi.

Kto nó$ ko mu w ple cy wbi! nim uniós! g!o w"
By doj rze%, czy cia !em jest – co by !o s!o wem.

Kto ko mu sku! r" ce, nim str# ci! do do !u. 

Kto drzwi nie uchy li! bez dom nym anio !om. 

Kto ko go ogra bi!, kto ze rwa! z ro dzi n#,
Do bra ta gdy to n#! na wet nie pod p!y n#!?

Kto uwiód!, za prze da!, na &mier% wy da! wro gom,

Kto ni gdy w po trze bie nie wspo móg! ni ko go.

Kto ho stii okru chem a si" nie po dzie li!
W go dzi nie ostat niej ju$ w wi" zien nej ce li.

Ci szej – gdzie& tam kwi li dzie ci#t ko, czy szcze ni"
Na miej skim &miet ni ku na kry te ka mie niem.

Ci szej, ci szej za nim &wiat prze sta nie wie rzy%
W ten &piew spod Be tle jem bez dom nych pa ste rzy.

Jak w &nie – za nim nie bo w ry bich !u skach zga &nie,

Gdy znów za nie wi dzie% przyj dzie wszyst kim na &mier%.

By zry wa% si" ze snu w trwo dze jak ska za niec:

Co po tem –

Po $y ciu, z ka$ dym z nas si" sta nie?

OB JA WIE NIE
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Pi!t na sto let nia Maj ka (bez ad re su),
no to wa na w po li cji ja ko "pun ka z ba za ru
(w#ó cz! go stwo, kra dzie $e, bój ki itd.),
zna na z ucie czek z do mu i rej sów po kra ju
(mat ka gdzie% tam w Ir lan dii, oj ciec – wzi&# i prze pad#,
a có$ bab cia b#& dz& ca w za spach Alz che ime ra?).
Maj ka nie zli czy me lin i "pu nów z dys ko tek –
po ta blet kach exta sy ma #o co si! pa mi! ta,
wi!c na wet nie spo strze g#a, $e brzuch co% na brzmie wa –
czy$ by ba chor? Za pó' no by po zby" si! p#o du
a zresz t& sa ma nie wie kto móg# by by" oj cem,
na wet któ ry to mie si&c – i tak na sta# gru dzie(.

Raz za py ta #a Ka ta – Ry chu, je stem pew na,
no po licz sam, wy cho dzi, to jed nak twój dzie ciak?
Co?!... i sko pa# jak szma t!, a ce lo wa# w brzuch,
zwa li#, zrzu ci# ze scho dów: udu sz!, za t#u k!…
Kat by# de ale rem pro chów, twar dym sze fem gan gu,
mia# ta kie po wi& za nie, $e le piej zej%" z dro gi,
mó wio no… Maj ka na wet boi si! po wtó rzy",
a ju$ te raz – i znów si! ob j! #a za brzuch.

Sz#a na o%lep w #o po cie pstrych ilu mi na cji
opu sto sza #ym mia stem, gdy w oknach cho in ki
roz b#y s#y jak lich ta rze. Niós# si! po g#os ko l!d
i %nieg mi go ta# drob ny. Nie pod nio s#a oczu
cho cia$ ju$ pierw sze gwiaz dy spra sza #y do sto #u.
… Nie, nie, tyl ko nie te raz. Bo $e, co ja po czn!?
(skur cze trwo gi i bó lu, $e #bem wa li" w mur,
gry'" pal ce i rwa" w#o sy), Mat ko prze naj %wi!t sza,
uli tuj si! nad Maj k& i we' j& do sie bie.

Nie wie jak si! zna la z#a po mi! dzy ku b#a mi
na po dwó rzu ru de ry, roz kra czo na pod %cia n&,
omdle wa j& ca w m! ce, i co cie k#o z niej
po ob na $o nych no gach. Nie, tyl ko nie te raz
w ta kim miej scu tej no cy, gdy wo kó# ni ko go.
Czy to ju$ si! za czy na, sa mo chce wyj%" ze mnie…
Ten ból co brzuch roz ry wa – ra tun ku, po mo cy!
Da rem nie, nikt nie s#y szy szlo chu i wo #a nia
co te raz – gdy ni ko go na zie mi i w nie bie,

A ono ju$ tak bli sko, $e czu" pod pal ca mi
g#ów k! co si! wy nu rza… W tej chwi li spo strze g#a
na wprost w si nej po %wia cie piw nicz ne go okna
dwa su n& ce w jej stro n! po #y skli we szczu ry:
Nie, nie, wszyst ko lecz nie to – obro ni!, utu l!!
To wte dy si! roz le g#o: Lu laj $e, Je zu niu…
gdzie% z da le ka gdy w $#ób ku uj rza #a dzie ci&t ko
wy ci& ga j& ce r&cz ki – lecz sk&d i do ko go –
gdzie i kie dy to by #o? Po zna j!, pa mi! tam.
W b#o gim bó lu %pij, nie p#acz – Lu laj $e Je zu niu.

LU LAJ !E, JE ZU NIU
opo wie!" wi gi lij na
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W przy po wie !ci po ja wi si" i sta ry Jó zef,

wdo wiec z drew nia n# no g# po wy pad ku w hu cie,

od wie lu lat stró$ noc ny (do ra bia do ren ty).

Cz%o wiek za wsze uczyn ny, od lat bez ro dzi ny,

tyl ko pies mu po zo sta% i k#t w ofi cy nie

przy le g%y do pie kar ni, gdzie zna laz% schro nie nie.

Jak do brze si" przy tu li& do roz grza nej !cia ny

gdy na lew ka roz grze wa a pie sek przy b%" da 

u%o $y si" na sto pach i chra pie szcz" !li wy.

No i tak  Jó ze fo wi mi ja dzie' za dniem.

I oby jak naj d%u $ej by %o tak jak jest,

bo swo je w $y ciu prze szed% a op%a ka% wie lu.

Kto spra wi%, $e szed% t"dy tak by je go dro ga

prze ci" %a si" z jej dro g# aku rat w tym cza sie

tu w za u% ku bez dom nych, gdy wo kó% ni ko go

pod naj ja !niej sz# gwiaz d# wi gi lij nej no cy –

Sy riu szem, co po nad da cha mi przy sta n#%
i o!wie tli% k#t gro zy mrocz ne go po dwó rza 

tej ru de ry ska za nej od lat na roz biór k",
gdzie le piej nie za b%# dzi& na wet i za dnia. 

Co to?... To tam z po dwó rza kto! wo %a o po moc. 

Sta ry Jó zef przy sta n#% i ru szy% w t" stro n".
Czyj to g%os, co si" sta %o – to ja ka! dziew czy na,

ale sk#d tu si" wzi" %a, sa ma o tej po rze

i to w noc wi gi lij n# gdy lu dzie przy sto %ach

ju$ dzie l# si" op%at kiem? Ale$ ona ro dzi –

Je zu Chry ste, po mo cy! Czy nikt mnie nie s%y szy?...

Ciem ne okna do ko %a i ci sza, ni ko go

tyl ko blask Sy riu sza b%# dzi po po dwó rzu.

Pod szed% do za p%a ka nej i j" cz# cej z bó lu

– Sk#d ja ci" znam, dziew czy no? To ja, sta ry Jó zef.

Je stem przy to bie, s%y szysz? Nie bój si", po mo g".
Lecz ju$ nie p%acz, daj r" k". Ja ci" nie opusz cz".
B" d" z to b# do ko' ca. S%y szysz te ko l" dy? 

To wiel ka %a ska dziec ko w ta k# noc uro dzi&
i szcz" !cie. Ach, jak p%a cze – masz sy na, masz sy na!

Ob j#% zzi"b ni" t# Maj k" tu l# c# dzie ci#t ko.

– Po mo g", nie opusz cz". Chod( my st#d – wiem do k#d.

* * *

Stu kot drew nia nej sto py i p%acz nie mow l" cia

niós% si" pod okno $y cia, tam je zo sta wi li.

)wi" te dzie ci" tej no cy.

Lu laj $e, Je zu niu.
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Wier sze z przy go to wa ne go do dru ku to mu
wier szy i po ema tów pt. WI GI LIE

TA DE USZ KI JON KA 

NIM STA NIE SI! CIEM NO"# 

Osta!a mi si" tylko ta ostatnia ga!ka

Z cho inek lat dzie ci" cych, co jesz cze pa mi" ta
Mo je pierw sze ol#nie nie pod #wiercz ka lich ta rzem.

Ja ju$ si wy – i ona po sza rza !a, sm"t na,

Jak za s!u cha na w so bie rzew na pa sto ra! ka

Co !za, gdy rok po ro ku $!o bi ry sy w twa rzy.

Ile$ spo tka% i roz sta%, fa lu j& cych ko l"d
I wes tchnie% co op!a tek pa mi" ci skru sza !ej.

Kto jest, a kto nie si& dzie przy do mo wym sto le,

By s!o wa jak w dzie ci% stwie znów sta !y si" cia !em.

Las cho inek po za mn&, a ile przede mn&?
Mo $e to ju$ ostat nia – 

Nim sta nie si" ciem no#'.
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„Wszel kie utwo ry mu zycz ne, któ re
w!a dza usta wo daw cza da ne go

wy zna nia re li gij ne go uzna je za od po -
wied nie i po trzeb ne, by do pro wa dzi"
do skut ku czyn no #ci li tur gicz ne lub na -
bo $e% stwa” to, we d!ug de fi ni cji Hie ro -
ni ma Fe ich ta (Ma !a en cy klo pe dia mu zy -
ki PWN) mu zy ka li tur gicz na. Re li gij na
to ta, któ ra „we d!ug za mie rze nia kom -
po zy to ra, jak i za !o $e% oraz ce lu sa me -
go dzie !a mu zycz ne go sta ra si& wy ra zi"
uczu cia re li gij ne, nie b& d'c prze zna czo -
n' dla ce lów kul tu” (tam $e). Obec nie
roz ró$ nie nia te nie s' ju$ #ci #le ho no ro -
wa ne ze wzgl& du na to, $e mu zy ka na -
zy wa na daw niej re li gij n' jest co raz sze -
rzej do pusz cza na w czyn no #ciach
li tur gicz nych, za# spo so by wy ra $a nia
przez wspó! cze snych kom po zy to rów
uczu" re li gij nych sta !y si& tak ró$ no rod -
ne, $e przed miot wy mkn'! si& spod
kon tro li. Sprzy ja te mu – jak $e by ina -
czej – glo ba li za cja kul tu ry i wszel kie plu -
ra li zmy. S' kom po zy to rzy, któ rym bli -

skie s' wszyst kie re li gie na raz, co wy -
da je si& sprzecz ne z isto t' tra dy cyj ne go
uczu cia re li gij ne go ja ko wzlo tu do kon -
kret ne go bó stwa. In ni s' re li gij ni w spo -
sób ukry ty al bo „uogól nio ny”. Jesz cze
in ni (lub ich s!u cha cze) wska zu j' na ist -
nie nie tre #ci re li gij nych – lub wprost sa -
crum – w dzie !ach, któ re nie u#wia do mio -
ne mu od bior cy wy da j' si& nie mie"
z re li gi' nic wspól ne go (g!ów nie cho dzi
tu o utwo ry awan gar do we, oby wa j' ce si&
bez czy tel nych fi gur re to rycz nych ewo -
ku j' cych na strój sa kral no #ci: fi gur
wznio s!o #ci, po wa gi, czy te$ mu zycz -
nych sym bo li „ko smicz nych”). Jak za -
tem ogra ni czy" nasz przed miot?

Pro po nu j& na zwa" mu zy k' re li gij -
n' – w ogrom nym oczy wi #cie uprosz -
cze niu – t&, któ ra po wsta je na u$y tek
wspól no ty wy zna nio wej i z re gu !y jest
two rzo na przez cz!on ka tej $e wspól no -
ty (ma !ej lub wiel kiej tj. na ro du), w ta -
ki spo sób, $e jej in ten cja by cia re li gij -
n' jest wy ra $o na czy tel nie dla od bio rów

za po mo c' ty tu !u, tre #ci to wa rzy sz' cych
mu zy ce s!ów, al bo za war tych w mu zycz -
nej ma te rii od nie sie% sym bo licz nych
b'd( cy ta tów. W tym prak tycz nym zna -
cze niu upra wia nie mu zy ki re li gij nej
by !o by za tem za wo dem lub spo !ecz n'
mi sj', a naj cz& #ciej by wa jed nym i dru -
gim na raz. 

!l" ska tra dy cja mu zy ki re li gij nej

mie #ci si& w owym ob sza rze wy j't ko -
wo do brze, ja ko $e przez kil ka stu le ci
jej two rze nie od by wa !o si& g!ów nie
w kr& gu za wo do wych mu zy ków ko -
#ciel nych – ka to lic kich, pro te stanc kich
i $y dow skich, zwi' za nych z kon kret ny -
mi #wi' ty nia mi, in sty tu cja mi edu ka cyj -
ny mi oraz ama tor ski mi to wa rzy stwa mi
ufun do wa ny mi w ce lu pie l& gno wa nia
mu zy ki da ne go wy zna nia. Spo #ród tych
tra dy cji naj le piej prze ba da na jest mu zy -
ka kr& gów wy zna nio wych ka to lic kie go

Po wrót
do

!ró de"

Mu zy ka re li gij na
na #l$ sku

MAGDALENA DZIADEK

Wi tra" z w ko #cie le pw. Wszyst kich $wi% tych w Sie ro tach, przed sta wia j& cy #w. Ce cy li%, pa tron k% mu -
zy ki or ga no wej, chó rzy stów, ze spo !ów wo kal no -mu zycz nych. 
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i pro te stanc kie go. Po cz!t ki tra dy cji ka -
to lic kiej na "l! sku si# ga j! $re dnio wie -
cza (od XV wie ku za uwa %al na jest
dzia &al no$' mu zycz na ka te dry wro -
c&aw skiej, zwi! za na ze spra wo wa n!
przez ni! funk cj! cen trum dusz pa ster -
stwa li tur gicz ne go dla "l! ska), a dzie -
je no wo %yt ne mu zy ki $l! skich ka to li ków
i pro te stan tów za czy na j! si# z ko( -
cem XVII wie ku, w epo ce, kie dy
usta la si# za wód „dy rek to ra mu zy -
ki” – oso by spra wu j! cej pie cz# nad wy -
ko ny wa niem mu zy ki w ko $cie le (tj. gra -
j! cej na or ga nach, pro wa dz! cej chór
b!d) ka pe l# i two rz! cej re per tu ar li tur -
gicz ny) oraz szkol n! edu ka cj! mu zycz -
n! w da nym o$rod ku miej skim. XVIII -
-wiecz ny teo re tyk i hi sto ryk mu zy ki
Jo hann Mat the son wy mie ni& w swo im
bio gra ficz nym kom pen dium Grun dla -
ge einer Eh ren -Pfor te z 1740 ro ku
o$miu ta kich dy rek to rów, któ rych na -
zwa& „$l! ski mi”. By& w$ród nich je den
kan tor oraz sied miu or ga ni stów, zwi! -
za nych z Wro c&a wiem i po bli ski mi
mia sta mi dzi siej sze go Dol ne go "l! ska
(Trzeb ni ca, Le gni ca, Je le nia Gó ra). Nie
wszy scy by li wy kszta& ce ni we Wro c&a -
wiu – nie któ rzy uczy li si# w mia stach
nie miec kich. Ogrom ne za po trze bo wa -
nie na mu zy k# i mu zy ków ko $ciel -
nych, jak rów nie% ro sn! cy pre sti% „dy -
rek to rów mu zy ki” za de cy do wa& o tym,
%e ju% na po cz!t ku XIX wie ku (po re -
for mie edu ka cji z 1809 ro ku) z ini cja -
ty wy w&adz pru skich po wsta& w Ber li -
nie rz! do wy In sty tut Mu zy ki
Ko $ciel nej i Szkol nej, kszta& c! cy przy -
go to wa nych mu zycz nie pe da go gów,
a na st#p nie po dob ny In sty tut przy Uni -
wer sy te cie Wro c&aw skim (1815), kszta& -
c! cy ka dry dla obu wy zna(: ka to lic kie -
go i ewan ge lic kie go. Te w&a $nie szko &y
wy kszta& ci &y pierw sze po ko le nie XIX -
-wiecz nych mu zy ków pra cu j! cych dla
ko $cio &ów "l! ska Gór ne go. Ana lo gicz -
n! ro l# spe& ni &y dla "l! ska Au striac kie -
go szko &y pro wa dzo ne przez je zu itów,
miesz cz! ce si# na Mo ra wach. Nie na -
le %y za po mi na' tak %e o ro li $l! skich pa( -
stwo wych se mi na riów na uczy ciel skich
(pierw sze otwar to we Wro c&a wiu ju%
w 1812 ro ku), z któ rych wy sz&o wie lu
ab sol wen tów &! cz! cych za wód na uczy -
cie la i or ga ni sty (ja ko %e obo wi!z ko wo
uczo no w nich mu zy ki), i oczy wi $cie
o sy na go gach, gdzie kszta& co no kan to -
rów i two rzo no no wo cze sny re per tu ar
re li gij ny, &! cz! cy sy na go gal n! tra dy cj#
z wp&y wa mi no wo cze snej mu zy ki eu ro -
pej skiej. W$ród naj bar dziej za s&u %o nych
mu zy ków, któ rzy za po cz!t ko wa li edu -
ka cj# kadr dla $l! skich ko $cio &ów chrze -
$ci ja( skich by li Jo seph Ignaz Schna bel
(wro c&aw ski ka pel mistrz ka te dral ny),
Frie drich Wil helm Ber ner (or ga ni sta
ewan ge lic kie go ko $cio &a $w. El% bie ty
tam %e) i Franz Hof f mann (za &o %y ciel
Col le gium Mu si cum przy Uni wer sy te -
cie Wro c&aw skim), a je $li cho dzi o kan -
to rów %y dow skich – Mo ritz Deutsch

(nad kan tor wro c&aw skiej sy na go gi
od 1844, wy cho waw ca ca &ej gru py kan -
to rów dzia &a j! cych w Za chod niej Eu ro -
pie, a wy wo dz! cych si# w du %ej mie rze
z Czech, W# gier, Pol ski i Ro sji).

Co wa% ne dla $l! skiej tra dy cji mu zy -
ki re li gij nej, jej po szcze gól ne ga &# zie wy -
zna nio we ni gdy nie by &y od sie bie ca& -
ko wi cie od izo lo wa ne. 

Pro wa dzo no wy mia n! per so nal n"

mi# dzy in sty tu cja mi chrze $ci ja( ski mi
i %y dow ski mi – na przy k&ad wspo mnia -
ny Mo ritz Deutsch pod czas po by tu we
Wro c&a wiu $pie wa& par tie te no ro we

w kan ta tach i ora to riach Ba cha, wy ko -
ny wa nych przez czo &o wy wro c&aw ski ze -
spó& chó ral ny – Sin ga ka de mie Jo han na
The odo ra Mo se viu sa. Po mi# dzy po -
szcze gól ny mi kr# ga mi ist nia& rów nie%

sta &y prze p&yw – je $li nie kon kret ne go re -
per tu aru, to ka% dym ra zie idei kom po -
zy tor skich. Po ka zu je to na przy k&ad
„w# drów ka” pie $ni re li gij nych w ob r# -
bie kul tu ry ka to lic kiej i pro te stanc kiej
(spek ta ku lar nym przy k&a dem jest wspól -
ne Te Deum zwa ne „$l! skim Te Deum”,
czy te% $pie wa na w obu Ko $cio &ach pie$(
wiel ka noc na Christ ist er stan den (Chry -
stus zmar twych wstan jest), jak rów nie%
wie le XIX -wiecz nych opra co wa( $pie -
wów sy na go gal nych, któ rych twór cy

Mu zy ka or ga no wa (jak i #piew lu du) od gry wa $y w Ko #cie le pro te stanc kim
o wie le wi!k sz" ro l! ni% w ka to lic kim, a w zwi"z ku z tym wcze #niej po wsta &
$a tam ka dra or ga ni stów wir tu ozów z praw dzi we go zda rze nia, #wiet nie
wy kszta$ co nych rów nie% w za kre sie sztu ki im pro wi za cji i kom po zy cji.

Johann Mattheson, Grundlage einer Ehren-Pforte, 1740
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chcie li na d! "a# za prze mia na mi, ja kie za -
cho dzi $y na grun cie re li gij nej mu zy ki
chrze %ci ja& skiej – ada pto wa li for m'
ora to rium oraz pi sa li opra co wa nia chó -
ral ne wy ko rzy stu j! ce tech ni k' po li fo -
nicz n! oraz no wo cze sn! eu ro pej sk!
har mo ni k'.

Przy k$a dów z grun tu %l! skie go do star -
cza cho# by twór czo%# zwi! za ne go w la -
tach 60. XIX w. z sy na go g! w By to miu
Jo se pha Sin ge ra, a tak "e dzia $al no%# je -
go sy na Si mo na, kan to ra w Ka to wi cach,

dzi' ki któ re mu w 1906 ro ku za brzmia -
$o tu ora to rium Her man na Zi vie go
„Ueber Ba by lon nach Rom”. Sin ger
star szy mia$ te" udzia$ w po wsta niu ogól -
no nie miec kie go Zwi!z ku Kan to rów,
któ ry re gu lo wa$ we wspó$ pra cy z po dob -
n! or ga ni za cj! dzia $a j! c! w Au stro -
-W' grzech mi' dzy na ro do we kon tak ty
mu zy ków "y dow skich. Dzi' ki te mu
spraw nie od$a wia no ta len ty ro dz! ce si'
w tak – wy da wa $o by si' – nie praw do po -
dob nych miej scach, jak Su wa$ ki, Zdu& -
ska, Wo la czy Bro dy, a mu zy ka sy na go -
gal na – po pie ra na przez rz! dy pru ski
i au stro w' gier ski – na bra $a u pro -
gu XX wie ku cha rak te ru %wia to we go,
cze go nie mo" na po wie dzie# o mu zy ce
kr' gu chrze %ci ja& skie go, zw$asz cza ka -
to lic kie go. Ta ostat nia ogra ni czy $a si'
w ci! gu XVIII i XIX stu le cia do kul ty -
wo wa nia kon ser wa tyw ne go nur tu mu -
zy ki wo kal no -in stru men tal nej two rzo nej
dla utrzy my wa nych przy klasz to rach
i wi'k szych ko %cio $ach ka pel (re per tu -
ar ten, dzi% ocho czo od kry wa ny w ca $ej

(rod ko wej Eu ro pie, mu zy ko lo dzy eu fe -
mi stycz nie oce nia j! ja ko sto j! cy na „ca$ -
kiem przy zwo itym po zio mie rze mie%l -
ni czym”) oraz kon stru owa nia zbio rów
pie %ni mszal nych i po wszech nych dla lu -
du. Ma my na to do sko na $e przy k$a dy
z te re nu (l! ska. Naj bli" szy czy tel ni kom
na sze go mie si'cz ni ka b' dzie tu przy k$ad
Ka ro la Hop pe go, któ ry w 1909 ro ku za -
$o "y$ w swo jej pa ra fii w Bo gu ci cach
chór, dla któ re go kom po no wa$ licz ne
msze i in ne utwo ry li tur gicz ne, nad to by$
au to rem u"yt ko wych utwo rów or ga no -
wych, wy daw c! zbio rów pie %ni oraz
na uczy cie lem mu zy ki ko %ciel nej w szko -
$ach ka to wic kich (pol skich, a w cza -
sie II woj ny nie miec kich). Na przy k$a -
dzie utwo rów or ga no wych Hop pe go
mo" na wia ry god nie oma wia# stan mu -
zy ki or ga no wej na (l! sku u pro -
gu XX wie ku. By$ on ana lo gicz ny jak
w wi'k szo %ci ów cze snych o%rod ków
(rod ko wej Eu ro py, tj. je %li ju" pró bo wa -
no j! re ali zo wa# w opar ciu o tra dy cyj -
ne ga tun ki: przy gryw ki, fan ta zje, fu gi,
to czy nio no to na po zio mie ama tor skim.
Nie two rzo no zresz t! owej u"yt ko wej
mu zy ki zbyt wie le, ko rzy sta no bo wiem
g$ów nie z po pu lar nych XIX -wiecz nych
wy daw nictw nie miec kich.

Po st'p w dzie dzi nie prze "y wa j! cej sil -
ny kry zys mu zy ki ko %ciel nej, zwi! za ny
tak "e z wkra da niem si' do ko %cio $a
mu zy ki %wiec kiej, wi! za$ si' z re cep cj!
tzw. re for my ce cy lia& skiej, któ ra przy -
pa d$a na po cz! tek XX wie ku. Jej krze -
wi cie le upo wszech ni li %wia do mo%# od -

r'b no %ci sty lu mu zy ki ko %ciel nej, $! cz!c
go – na no wo – z po li fo ni! oraz z tra dy -
cj! cho ra $u gre go ria& skie go. Rów nie po -
wa" nym im pul sem po st' pu by $a dla
or ga ni stów ka to lic kich ry wa li za cja z mu -
zy ka mi ewan ge lic ki mi. Mu zy ka or ga no -
wa (jak i %piew lu du) od gry wa $y w Ko -
%cie le pro te stanc kim o wie le wi'k sz! ro l'
ni" w ka to lic kim, a w zwi!z ku z tym
wcze %niej po wsta $a tam ka dra or ga ni -
stów wir tu ozów z praw dzi we go zda rze -
nia, %wiet nie wy kszta$ co nych rów nie"
w za kre sie sztu ki im pro wi za cji i kom -
po zy cji. Ko lej ne do bre przy k$a dy z na -
sze go te re nu to dzia $al no%# wy bit ne go
mu zy ka zwi! za ne go z Biel skiem i Ka -
to wi ca mi Frit za Lu bri cha (wy cho wan -
ka sa me go Ma xa Re ge ra), czy te" An -
drze ja i Ka ro la H$a wicz ków w ko %cie le
Je zu so wym w Cie szy nie, dla któ re go
Ka rol H$a wicz ka wy sta ra$ si' w la -
tach 20. XX wie ku o no we or ga ny.
„Od po wie dzi!” na sta ra nia H$a wicz ki
by $a z ko lei dzia $al no%# Wik to ra Ki szy
w pa ra fial nym cie szy& skim ko %cie le

ka to lic kim %w. Ma rii Mag da le ny. Rów -
nie" i Ki sza opra co wy wa$ pie %ni dla pro -
wa dzo ne go przez sie bie chó ru ko %ciel -
ne go, za s$u "y$ si' po nad to ja ko
na uczy ciel mu zy ki w cie szy& skich szko -
$ach %red nich i zbie racz miej sco we go
folk lo ru. Mo" na te" wy mie ni# kil ka
osób zwi! za nych z kr' giem %l! skiej
mu zy ki ko %ciel nej, któ rzy zro bi li w XX -
-le ciu mi' dzy wo jen nym i po II woj nie
%wia to wej praw dzi we ka rie ry ja ko kom -
po zy to rzy i pro fe so ro wie uczel ni mu -
zycz nych b!d) mu zy ko lo dzy: z pol -
skie go kr' gu by li by to m.in. ksi!dz
Wen de lin (wier czek, wy wo dz! cy si'
z zie mi ryb nic kiej, za wo do wo zwi! za -
ny m.in. z Kra ko wem, gdzie pro wa dzi$
ba da nia nad daw ny mi )ró d$a mi pol -
skiej mu zy ki ko %ciel nej, Jan Gaw las, wy -
bit ny kom po zy tor i teo re tyk mu zy ki, któ -
ry w la tach 60. XX wie ku spra wo wa$
funk cj' rek to ra ka to wic kiej PWSM,
czy Bo le s$aw Sza bel ski – pro fe sor or ga -
nów w przed wo jen nym ka to wic kim
kon ser wa to rium, w któ re go ob fi tym
do rob ku kom po zy tor skim sprzed woj ny
znaj du je si' II Sym fo nia za wie ra j! ca cy -
tat z Gorz kich *a lów oraz Ma gni fi cat,
a z kr' gu nie miec kie go – np. Günter Bia -
las, wy cho wa nek Frit za Lu bri cha, pe da -
gog Wy" sze go In sty tu tu Mu zy ki Ko -
%ciel nej i Szkol nej przy Uni wer sy te cie
Wro c$aw skim, od 1939 ro ku dzia $a j! cy
w Niem czech z wiel kim po wo dze niem
ja ko chór mistrz i kom po zy tor.

Pod trzy ma ny w okre sie II Rze czy po -
spo li tej obo wi! zek na uki mu zy ki w pa& -
stwo wych se mi na riach na uczy ciel skich
spra wi$, "e i w pol skiej cz' %ci (l! ska obo -
wi! zy wa $a w mi' dzy woj niu za sa da zaj -
mo wa nia przez na uczy cie li mu zy ki funk -
cji or ga ni stów. By li oni czyn ni po próg
lat 80. 19 stu le cia, spra wia j!c, "e mu zy -
ka w tu tej szych ko %cio $ach, na wet wiej -
skich, pre zen to wa $a si' so lid niej ni"
w in nych cz' %ciach kra ju i d$u "ej opie -
ra no si' tu in wa zji mu zycz nej tan de ty
w po sta ci kiep sko ry mo wa nych twor ków,
prze my ca j! cych nie raz – dla zgod no %ci
cz' sto chow skie go ry mu – czy st! he re zj',
nie mó wi!c ju" o ka le cze niu pol sz czy zny
(mój „ulu bio ny” przy k$ad to „wnie %my
r' ce wzwy"”...).

Okres ko mu ni zmu

by$ oczy wi %cie cza sem nie zbyt $a ska -
wym dla mu zy ki ko %ciel nej, ale nie ko -
niecz nie tyl ko z przy czyn po li tycz nych.
W nur cie u"yt ko wym mu zy ka ta prze -
sz$a we wn'trz ny kry zys zwi! za ny z pró -
ba mi na d! "a nia za po trze ba mi m$o -
dych wier nych. Kil ka chwa leb nych
wy j!t ków sta no wi! kom po zy cje ko lej -
ne go po ko le nia na uczy cie li -or ga ni -
stów – np. ju" w 1953 ro ku po wsta $a
Mis sa sim plex na or ga ny Jó ze fa (wi dra,
pod ów czas or ga ni sty w ko %cie le gar ni -
zo no wym w Ka to wi cach. W nur cie ar -
ty stycz nym in spi ra cje re li gij ne by $y na -

Pod trzy ma ny w okre sie II Rze czy po spo li tej obo wi! zek na uki mu zy ki w pa" #
stwo wych se mi na riach na uczy ciel skich spra wi$, %e i w pol skiej cz& 'ci (l! #
ska obo wi! zy wa $a w mi& dzy woj niu za sa da zaj mo wa nia przez na uczy cie li

mu zy ki funk cji or ga ni stów.

Henryk Miko!aj Górecki

F
o
t.

 Z
b
ig

n
ie

w
 S

a
w

ic
z



23

to miast, wbrew la ic kiej at mos fe rze for -

so wa nej przez w!a dze i me dia, do"# cz$ -
ste. Do ty czy !y zra zu – je "li cho dzi

o mu zy k$ "l% sk% – opra co wa& pie "ni ko -

"ciel nych, od wo !a& do tra dy cyj nych

ga tun ków mu zy ki ko "ciel nej, trak to -

wa nych ja ko pro po zy cje kon kret nych

roz wi% za& for mal nych i tech nicz nych,

lub na wi% za& do zna nych tek stów bi blij -

nych (np. po szcze gól ne cz$ "ci Sym fo -

nii „1959” Hen ry ka Mi ko !a ja Gó rec kie -

go no sz% na zwy: In wo ka cja, An ty fo na,

Cho ra!, Lau da, a z ro ku 1961 po cho dzi

je go utwór Cho ra! w for mie ka no nu;

w 1965 ro ku od by !o si$ pra wy ko na nie

Apo ka lyp sis Edwar da Bo gu s!aw skie go

o te ma ty ce wo jen nej, z te go sa me go ro -

ku po cho dz% "pie wy !a ci# skie Ry szar da

Ga bry sia do tek stów bi blij nych). W do -

rob ku Gó rec kie go z lat 70. znaj dzie my

ju' kil ka utwo rów nio s% cych tre "ci re -

li gij ne. S% to wy da ne w 1971 ro ku

w dwóch wer sjach: z for te pia nem i or -

kie str$ Dwie pie $ni sa kral ne do s!ów

Mar ka Skwar nic kie go, po cho dz% ce z te -

go' ro ku Ad Ma trem za wie ra j% ce cy tat

z se kwen cji Sta bat Ma ter, Sym fo nia
„Ko per ni kow ska”, w któ rej zna la z!y si$
cy ta ty s!ow ne z psal mów oraz opu bli ko -

wa ne w ro ku 1972 Eun tes ibant et fle -
bant, rów nie' z tek stem psal mo wym,

a da lej chó ral ne Amen (1975), III Sym -
fo nia pie $ni %a !o snych z cy ta tem z La -
men tu $wi& to krzy skie go i oczy wi "cie

s!yn ne Be atus vir (1979), sta no wi% ce

prze !om w hi sto rii mu zy ki pol skiej

i pol skiej kul tu ry. W la tach 70. XX w.

po in spi ra cje re li gij ne si$ gn$ li tak 'e
s$ dzi wy Bo le s!aw Sza bel ski (w po -

ema cie Mi ko !aj Ko per nik, 1975), Woj -

ciech Ki lar (Przy gryw ka i Ko l& da, 1973

i Bo gu ro dzi ca, 1975) oraz po now nie Ry -

szard Ga bry" (Aria do s!ów sta ro te sta -

men to wych z 1977 ro ku). Na to miast

m!o de po ko le nie "l% skich twór ców, któ -

re de biu to wa !o w II po !o wie lat 70. ja -

ko s!yn ne „po ko le nie sta lo wo wol skie”

by !o zra zu do"# oszcz$d ne, je "li idzie

o eks plo ata cj$ w%t ków re li gij nych. Wy -

j%t kiem by! oczy wi "cie Ju lian Gem bal -

ski, od po cz%t ku ka rie ry or ga ni sty i im -

pro wi za to ra zwi% za ny za wo do wo

i z uczel ni%, i z ko "cio !em. Na to miast

z trój ki: Alek san der La so& An drzej

Krza now ski, Eu ge niusz Kna pik je dy nie

ten ostat ni jed no ra zo wo si$ gn%! po tek -

sty psal mów – w swo jej kom po zy cji dy -

plo mo wej z 1976 ro ku. By# mo 'e za -

dzia !a !a tu oba wa przez ob j$ ciem ro li

na "la dow ców star sze go po ko le nia.

Praw dzi wy wy syp kom po zy cji

re li gij nych

przy pad! na (l% sku – jak i w ca !ej Pol -

sce – na epo k$ „So li dar no "ci”. W "wia -

do mo "ci wszyst kich Po la ków czas ten

sym bo li zu je se ria dzie! wo kal no -in stru -

men tal nych Woj cie cha Ki la ra (Exo -
dus, 1981, Vic to ria, 1983, An ge lus,

1984), roz po czy na j% ca po nad trzy dzie -

sto let ni okres do mi na cji te ma ty ki re li gij -

nej w je go twór czo "ci. In nym sym bo lem

mo 'e by# te' Can tus glo rio sus Jó ze fa

(wi dra, zna cz% cy ce zu r$ w je go twór czo -

"ci, któ ra w la tach 80. roz kwi t!a na no -

wo rów nie' w opar ciu o in spi ra cje re li -

gij ne (se ria mszy chó ral nych, licz ne

pie "ni do tek stów re li gij nych, m.in. na -

pi sa ne u schy! ku 'y cia pie "ni do s!ów Ja -

na Paw !a II). Re li gij ne utwo ry Ki la ra

i (wi dra od nio s!y w la tach 90. suk ces

ma so wy, war to jed nak wspo mnie# tak -

'e te, któ re na pi sa li wte dy kom po zy to -

rzy bli' si awan gar dzie: Sa lve Re gi na
An drze ja Krza now skie go (1981), Ma gni -
fi cat (1986) i Ha ec dies (1993) An drze -

ja Dziad ka, Mu si ca sa cra Ja na Win cen -

te go Ha we la (1991), Mi se re re Wi tol da

Sza lon ka (1997), Re qu iem i Psal my

Da wi da Edwar da Bo gu s!aw skie go

(1998), se ria utwo rów in spi ro wa nych

cho ra !em pro te stanc kim Ry szar da Ga -

bry sia (np. Wnie bo g!o sy, 1998) i oczy -

wi "cie ko lej ne dzie !a Gó rec kie go, m.in.

Mi se re re (1981), Pie $ni Ma ryj ne (1985),

O do mi na no stra. Me dy ta cje i Ja sno gór -
skiej Pa ni Na szej (1985), Pie $ni ko $ciel -
ne (1986). Na tle po wszech nej hi sto rii

mu zy ki pol skiej tak ob fi ta pro duk cja

w dzie dzi nie mu zy ki re li gij nej nie jest

ni czym wy j%t ko wym – de ka dy, któ re

przy nio s!y wia do me prze mia ny spo -

!ecz ne i po li tycz ne sprzy ja !y po wsta wa -

niu te go ro dza ju dzie! – wska zu j% cych

na tra dy cj$, chrze "ci ja& skie war to "ci,

wy wo !u j% cych 'y we re ak cje w tam tej

rze czy wi sto "ci. Wy snu wa# st%d ogól ne

wnio ski na te mat re li gij no "ci czy tzw. du -

cho wo "ci "l% skich i pol skich ar ty stów

by !o by przed wcze "nie. Fe no men wy sy -

pu twór czo "ci re li gij nej do ma ga si$ bo -

wiem tak 'e trze) we go ogl% du so cjo lo -

gicz ne go, uwzgl$d nia j% ce go ta kie je go

aspek ty, jak za po trze bo wa nie spo !ecz ne,

za mó wie nia, sto su nek w!adz i me diów

do sztu ki re li gij nej. Po dob nie, nie mo' -
na od ra zu wy ro ko wa# o uwi% dzie wia -

ry czy uczu# re li gij nych w naj m!od szym

po ko le niu "l% skich kom po zy to rów, któ -

rzy nie mal w ogó le nie pi sz% mu zy ki re -

li gij nej, po dob nie jak ich ko le dzy z in -

nych re gio nów kra ju. Mo 'e to by#
zno wu re ak cja na nad mier n% po da' te -

go ro dza ju mu zy ki w po przed nich de ka -

dach, jak rów nie' „sku tek ubocz ny” fa li

po wro tów do es te ty ki awan gar do wej,

któ ra „nie lu bi” zbyt czy tel nych po za mu -

zycz nych od nie sie&. Naj ogól niej sza ob -

ser wa cja, jaka si$ w tej chwi li na rzu ca,

to po wrót mu zy ki re li gij nej „do )ró de!”
tj. do twór czo "ci o cha rak te rze u'yt ko -

wym. Spo ro ma j% tu do za pro po no wa -

nia ar ty "ci zwi% za ni z nur tem mu zy ki et -

nicz nej czy roz ryw ko wej. Jest to ju'
jed nak zu pe! nie in ny te mat. !

Okres ko mu ni zmu by! oczy wi "cie cza sem nie zbyt !a ska wym dla mu zy ki

ko "ciel nej, ale nie ko niecz nie tyl ko z przy czyn po li tycz nych. W nur cie u#yt $
ko wym mu zy ka ta prze sz!a we wn%trz ny kry zys zwi& za ny z pró ba mi na $
d& #a nia za po trze ba mi m!o dych wier nych.

Praw dzi wy wy syp kom po zy cji re li gij nych przy pad! na 'l& sku – jak i w ca $
!ej Pol sce – na epo k% „So li dar no "ci”.

Wojciech Kilar w rozmowie z o. Sebastianem Mateckim – podprzeorem Jasnej Góry
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Po zwo l! so bie ni niej szej re cen zji nada"
kszta#t mniej na uko wy, bar dziej oso -

bi sty; mniej pod pie ra" si! „li te ra tu r$
przed mio tu” a cz! %ciej od wo #y wa" si!
do w#a snych prze &y" i wspo mnie', co
czy ni! z dwóch wzgl! dów: 

Pierw szy – bo ga ta i jak si! wy da je
do%" po wszech nie zna na twór czo%"
Woj cie cha Ki la ra – szcze gól nie ostat nio

z oka zji rocz ni cy je go uro dzin – zwal -
nia nie ja ko re cen zen ta z wy li cza nia
szcze gó #ów; mu zy ka Ki la ra to nie tyl -
ko %wiat wspó# cze snej mu zy ki po wa& -
nej ale to te& je go atrak cyj ne me lo die
z mu zy ki fil mo wej roz po zna wa ne i nu -
co ne w sze ro kich kr! gach.

Dru g$ przy czy n$ oso bi ste go re cen zo -
wa nia jest fakt, &e by #em szkol nym ko -

le g$ Woj cie cha Ki la ra i w#a %nie te je go
(na sze) m#o dzie' cze la ta pra gn! szcze -
gól nie po wspo mi na", zw#asz cza &e je -
stem jed nym z nie licz nych &y j$ cych
%wiad ków tam tych cza sów.

Woj cie cha Ki la ra spo tka #em z po cz$t -
kiem wrze %nia 1948 ro ku. By #em
uczniem ma tu ral nej kla sy ka to wic kie -
go Li ceum Mu zycz ne go, kie dy ów cze -

Pami!ci
Wojciecha Kilara

29 grud nia mi ja dru ga rocz ni ca !mier ci Woj cie cha Ki la ra, !wia to wej s"a wy kom po zy to ra, twór cy utwo rów or kie stro #
wych, ka me ral nych, wo kal no #in stru men tal nych i for te pia no wych, mu zy ki fil mo wej, wspó" twór cy pol skiej szko "y kom #
po zy tor skiej, hu ma ni sty i mi strza m"o dych po ko le$. 18 czerw ca 2012 r. na Wy dzia le Teo lo gicz nym w Ka to wi cach od #
by "a si% uro czy sto!& nada nia ty tu "u dok to ra ho no ris cau sa Uni wer sy te tu 'l( skie go Woj cie cho wi Ki la ro wi. Jed nym

z re cen zen tów ho no ro we go prze wo du dok tor skie go by" prof. Jó zef 'wi der. Po ni )ej pu bli ku je my tekst prze ka za ny re #
dak cji na sze go mie si%cz ni ka przez ro dzi n% Pro fe so ra. 

prof. JÓZEF "WIDER

Opinia o muzyce Wojciecha Kilara

z okazji nadania mu godno!ci doktora honoris causa
przez Uniwersytet 'l(ski w Katowicach

Uro czy sto!" nada nia ty tu #u dok to ra ho no ris cau sa Uni wer sy te tu $l% skie go Woj cie cho wi Ki la ro wi, ce re mo nii prze wo dzi# JM rek tor U$ prof. dr hab. Wie s#aw Ba ny!
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sny dy rek tor i za !o "y ciel szko !y prof. Jó -

zef Po wro# niak na po ran nym ape lu

przed sta wi! nam trzech no wych „uzdol -

nio nych” ko le gów, przy by !ych z Rze -

szo wa – by li to: ju" wte dy wy ró" nia j$ -
cy si% pia ni sta Adam Ha ra sie wicz

(pó# niej szy lau re at Kon kur su Cho pi -

now skie go), zdo byw ca m!o dzie "o wej

na gro dy kom po zy tor skiej Woj ciech

Ki lar i pia ni sta Ta de usz Woj tur -

ski – wszy scy wy ro &ni% ci 16-lat ko wie

w krót kich spodniach. Pó# niej do py ty -

wa li &my si% ko le gów z m!od szej kla sy

o te go no we go, zdol ne go kom po zy to -

ra; mó wi li: do bry ko le ga, do bry

ucze', nie jest ani ku jo nem ani gwiaz -

do rem, opusz cza za j% cia, któ re go nie

in te re su j$. 
Ka to wic kie Li ceum Mu zycz ne w la -

tach po wo jen nych by !o pierw sz$ i je dy -

n$ szko !$, gdzie mo" na by !o uzy ska( dy -

plom &red niej szko !y mu zycz nej

i &wia dec two ma tu ral ne; st$d ju" wte -

dy zna la z!o si% tu wie lu uta len to wa nych

mu zy ków z ca !ej Pol ski. Uczy li nas

przed wo jen ni na uczy cie le i mie li &my

cie plar nia ne wa run ki, bo na uczy cie -

lom „ogól nym” im po no wa !o to, "e !ad -

nie &pie wa li &my w chó rze i gra li &my

na in stru men tach; za to przy my ka li

oczy na na sze mier ne zdol no &ci ma te -

ma tycz no -fi zycz ne.

W 1950 ro ku spo tka li &my si% z Woj -

cie chem Ki la rem bez po &red nio w Wy" -
szej Szko le Mu zycz nej w Ka to wi cach

ja ko stu den ci pierw sze go ro ku kom po -

zy cji w kla sie pro fe so ra Bo le s!a wa

Woy to wi cza, gdzie po zna wa li &my no -

w$ mu zy k% (w tym na sze utwo ry),

zda wa li &my ko lej ne eg za mi ny i po pi% -
ciu la tach ko' czy li &my stu dia.

Wte dy mo g!em bli "ej Wojt ka po -

zna( – rze czy wi &cie by! do brym ko le -

g$ i ta kim te" po zo sta!, uczest ni czy!
w to wa rzy skim "y ciu stu denc kim, za li -

cza! eg za mi ny, by! ta ki jak my wszy scy.

Szcze gól nie za pa mi% ta !em je go spon ta -

nicz ne im pro wi zo wa nia na &wie tli co -

wym pia ni nie; im pro wi za cje wte dy nie

by !y po wszech ne w na szym &ro do wi sku,

a w tej za ba wie Woj tek mia! do sko na -

!e go part ne ra Zdzi s!a wa Szo sta ka, pó# -
niej sze go kom po zy to ra i dy ry gen ta;

ich nie prze wi dy wal ne wy st% py na czte -

ry r% ce wzbu dza !y po wszech ny za -

chwyt. 

Po zna wa !em te" pierw sze „szkol -

ne” kom po zy cje Ki la ra – naj bar dziej za -

pa mi% ta ne: cykl pre lu diów na for te pian,

Kwin tet na in stru men ty d! te, czy So na -

ta na róg i for te pian. Utwo ry te wzbu -

dza !y nie tyl ko mój po dziw (z nut k$ za -

zdro &ci) – po wszech nie po do ba !a si%
&wie "o&( po my s!ów i doj rza !a for ma

mu zy ki Ki la ra; utwo ry te od ra zu wcho -

dzi !y w sta !y re per tu ar stu denc kich

ze spo !ów mu zycz nych i by !y cz% sto

wy ko ny wa ne – jak by &my dzi& po wie -

dzie li: sta wa !y si% hi ta mi. Pro ble my

sty li stycz ne, no wa tor stwo, czy za cho -

waw czo&( j% zy ka mu zycz ne go in te re -

so wa !y nas w cza sach tzw. re ali zmu so -

cja li stycz ne go dru go rz%d nie. W aka de -

mic kich dys ku sjach zwi$ za nych z twór -

czo &ci$ Woj tek na ogó! nie bra!
udzia !u – po pro stu pi sa! ko lej ny utwór,

któ ry by! zno wu ch%t nie gra ny i s!u cha -

ny.

W ro ku 1955 w Fil har mo nii )l$ skiej

mia! miej sce pierw szy po woj nie kon -

cert dy plo man tów klas kom po zy -

cji – w pro gra mie by !a te" Ma "a uwer -

tu ra Ki la ra, któ ra od ra zu sta !a si%
or kie stro wym prze bo jem. Kon cer tem

dy ry go wa! &wie "o mia no wa ny dy rek tor

Fil har mo nii Ka rol Stry ja, pó# niej szy

nasz przy ja ciel i wy ko naw ca wie lu na -

szych par ty tur. 

Po uko' cze niu stu diów wi%k szo&(
z nas za trud nia !a si% w Wy" szej Szko -

le Mu zycz nej i dzie li li &my pra c% twór -

cz$ z pe da go gicz n$ – tak by !o w wy pad -

ku Hen ry ka Mi ko !a ja Gó rec kie go, Ja na

Win cen te go Ha we la, Edwar da Bo gu -

s!aw skie go, a tak "e na szych wy cho wan -

ków Alek san dra La so nia czy Eu ge niu -

sza Kna pi ka. Woj tek Ki lar po szed! in n$
dro g$ – pi sa! mu zy k% do spek ta kli te -

atral nych a po tem do fil mów. Po nie wa"
ro bi! to sen sow nie, z wy czu ciem ilu stro -

wa! mu zy k$ na stro je sce nicz ne, po s!u -

gi wa! si% do brym rze mio s!em kom po -

zy tor skim i do star cza! za mó wio n$
mu zy k% w prze wi dzia nym cza sie,

wkrót ce sta! si% po szu ki wa nym przez re -

"y se rów au to rem te go ty pu mu zy ki.

W po rów na niu z na mi, kom po zy to ra mi -

-pe da go ga mi, Woj tek wy gra! – dys po -

no wa! na bie "$ co na gra nia mi swo ich no -

wych utwo rów, co dla kom po zy to ra jest

wa" ne, bo do pie ro w mu zy ce za gra nej

czy za &pie wa nej spe! nia si% je go wi zja

twór cza. Nie mu sia! pro wa dzi( ja !o wych

cz% sto dys ku sji dy dak tycz no -wy cho -

waw czych, czy par tyj no -&wia to po gl$ do -

wych, ja kich by !o za wsze pe! no w uczel -

niach. Fi nan so wo te" na tym le piej

wy cho dzi!. 
Ki lar nie ogra ni cza! si% do pi sa nia mu -

zy ki fil mo wej; two rzy dzie !a sym fo nicz -

ne, ka me ral ne, bie rze udzia! w trans for -

ma cji j% zy ka mu zycz ne go pol skich

kom po zy to rów, ja ki na st% po wa! w la tach

od wil "y, co szcze gól nie do strze gal ne jest

w ta kich utwo rach jak Riff 62, czy

Upsta irs -Do wn sta irs; ro bi to w nie orto -

dok syj ny, „ki la row ski” spo sób, i tym je -

go mu zy ka ró" ni !a si% od twór czo &ci ra -

dy kal nych w tym cza sie awan gar do wo

two rz$ cych ko le gów.

Jed no wspo mnie nie z tych lat – kie -

dy na ko lej nym Mi% dzy na ro do wym

Fe sti wa lu Mu zy ki Wspó! cze snej „War -

szaw ska Je sie'” wy ko na no i przy j% to
z ogrom nym aplau zem no wy utwór

Ki la ra Krze sa ny, w go r$ cej roz mo wie

po wy ko na niu obu rzo ny ko le ga z ra dy -

kal nej awan gar dy ubo le wa!, "e ta ki

kicz zna laz! si% na po wa" nym fe sti wa -

lu. Nie prze wi dzia!, "e ten „kicz” sta nie

si% ulu bio nym utwo rem wszyst kich ze -

spo !ów fil har mo nicz nych, "e no wa tor -

stwo „Krze sa ne go” po le ga !o na &wie -

"ym wy ko rzy sta niu pol skie go folk lo ru

mu zycz ne go, a nie sto so wa niu tech nik

mod nej wte dy do de ka fo nii czy punk tu -

ali zmu. 

Wpraw dzie nie znam wszyst kich fil -

mów z mu zy k$ Ki la ra, nie &le dzi !em te"
ko lej nych pra wy ko na' je go utwo rów ale

za wsze z sa tys fak cj$ roz po zna j% w s!u -

cha nym ano ni mo wo utwo rze styl mu -

zy ki Wojt ka – nie za le" nie od for my i ro -

dza ju utwo ru, styl mu zy ki tak

in dy wi du al nej, cho( ró" no rod nej i tak

po dob nej, do te go co fa scy no wa !o mnie

w je go mu zy ce z na szych m!o dych lat.

Ta jed no li ta a za ra zem ró" no rod na

twór czo&( Woj cie cha Ki la ra jest wy j$t -
ko wym zja wi skiem w pol skiej mu zy ce

i z pew no &ci$ b% dzie d!u go po dzi wia na

i ba da na w jej wie lo ra kich aspek tach,

cho( by ta kich jak:

• mu zy ka fil mo wa – bo gac two, ró" -
no rod ne za sto so wa nie, sa mo ist na war -

to&( ar ty stycz na;

• sto su nek do pol skiej mu zy ki lu do -

wej za pre zen to wa ny w m!o dych la -

tach w opra co wa niach be skidz kich me -

lo dii dla Ze spo !u Pie &ni i Ta' ca „)l$sk”

a pó# niej w sym fo nicz nych for mach

(Krze sa ny, Ora wa, Si wa mg"a);

• mu zy ka sym fo nicz na w sym fo -

niach, po ema tach i kon cer tach; 

• mu zy ka sa kral na in spi ro wa na tek sta -

mi re li gij ny mi;

• for ma w mu zy ce sym fo nicz nej

i ora to ryj nej;

• ty py me lo dy ki – 

i wie le in nych czyn ni ków kszta! tu j$ -
cych styl je go mu zy ki, któ ra, jak s$ dz%,
za wsze b% dzie ch%t nie wy ko ny wa na

i s!u cha na. (…)

!

Fun da cja
im. Jó ze fa !wi dra

W 85. rocz ni c% uro dzin prof. Jó ze -

fa )wi dra (1930–2014) – wy bit ne go

kom po zy to ra i pe da go ga zwi$ za ne go

z Aka de mi$ Mu zycz n$ w Ka to wi cach

im. Ka ro la Szy ma now skie go, tak "e ja -

ko pro rek tor tej uczel ni, oraz z In sty -

tu tem Mu zy ki Uni wer sy te tu )l$ skie -

go w Cie szy nie, za sia da j$ ce go

w gre miach ju ror skich kra jo wych

i mi% dzy na ro do wych kon kur sów chó -

ral nych, ro dzi na Kom po zy to ra usta no -

wi !a Fun da cj% imie nia Jó ze fa )wi dra.

Pre ze sem Fun da cji jest cór ka Kom po -

zy to ra Mag da le na )wi der -)nio szek.

Ce lem Fun da cji jest upo wszech nia nie,

pro mo cja, gro ma dze nie, do ku men to -

wa nie, ochro na i kul ty wo wa nie w kra -

ju i za gra ni c$ twór czo &ci kom po zy tor -

skiej, do rob ku i spu &ci zny mu zycz nej

Jó ze fa )wi dra. 

In for ma cje o dzia !al no &ci Fun da cji

mo" na zna le#( na stro nie in ter ne to wej

www.jo ze fswi der.pl
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Z pierw szych wa! niej szych od kry"

Kie dy roz ma wia my, raz po raz przy po -
mi na: „Wiesz...., mnie i Cze s!a wa

[Nie me na – J. K.] chcie li po ró" ni#, tak
to wy gl$ da !o w me diach i pew nie w na -
szych ów cze snych emo cjach, ale nie
wierz te mu. Cze s!aw, to by! wy j$t ko wy
cz!o wiek. Na sza przy ja%& trwa !a by, gdy
nie ci, któ rzy nas na sie bie szczu li. SBB

za gra !o z nim, bo nas po s!u cha! i te go
chcia!. Wcze 'niej zna! tyl ko mnie, ale za -
ufa! ca !ej na szej trój ce. Mo gli 'my dzi( -
ki nie mu za gra# w Mo na chium z Ma ha -
vi sh nu Or che stra i Char le sem Min gu sem.
To dla ze spo !u na do rob ku w PRL lat sie -
dem dzie si$ tych na praw d( by !o wie le. Tak
jak my dzi' cho dzi my z te le fo na mi ko -
mór ko wy mi, tak Nie men cho dzi! z to mi -
kiem wier szy Nor wi da. Mó wi$, "e wcze -

'niej od sze d!em od Bre ako ut, bo si( po -
k!ó ci !em z Józ kiem Haj da szem, i te mu
nie wierz. Jó zek jest w po rz$d ku (a z Mi -
r$ Ku ba si& sk$ ro bi !em pra wo jaz dy
w )wi no uj 'ciu)”. 

To w!a 'nie jest u Jó ze fa Skrze ka mia -
r$ 'l$ skie go du cha, za pa mi( tu je lu dzi do -
brze, by wa, "e si( z ni mi 'cie ra, 'cie ra
te" w pa mi( ci, ale ich nie os$ dza i spo -
koj nie po zwa la cza so wi le czy# ra ny.
Oso bo wo 'ci ta kie jak cz!on ko wie SBB
i Cze s!aw Nie men nie mo g!y d!u go ze
so b$ ist nie# w jed nym ze spo le. I nie trze -
ba psy cho lo ga, "e by to zro zu mie#...

Z któ rych krwi krew mo ja

Jó zef po wta rza: „Przede wszyst kim
wi dzie# chc( naj pierw do bro. Trze ba

zna le%# wspól ny j( zyk, po ro zu mie nie, ja
na praw d( wie rz(, "e tyl ko do brem mo" -
na zwy ci( "y# z!o... A im bar dziej dzi siaj
s!y sz( o tych wszyst kich od we tach,
bom bar do wa niach, tym bar dziej si(
prze ko nu j(, "e mam ra cj(, bo przez
prze moc do ni k$d nie doj dzie my. Pa -
mi( tam – mó wi da lej jak w tran sie – kie -
dy sta n$ !em przed mo j$ pierw sz$ wiel -
k$ szan s$, za kil ka ty go dni mia !em
wej'# do stu dia z ze spo !em Bre ako ut, by
na gra# z ni$ jej dru gi al bum 70a. Po wie -
dzia !em o tym oj cu, po b!o go s!a wi! mo -
j$ de cy zj(, ucie szy! si(, wie dzia!, "e 'wiat
si( przede mn$ otwie ra, ale na za jutrz ju"
nie "y!. Ni gdy bo wiem nie wró ci!
do zdro wia po tym, jak w cza sie ak cji ra -
tow ni czej w ko pal ni w!o "y! nie szczel n$
ma sk(. Od 'mier ci oj ca Jó zef by! w do -
mu naj star szy po 'ród ro dze& stwa (mia!
wów czas 12-let ni$ sio str( Te re s( i 15-let -
nie go bra ta Jan ka). „Czu !em na so bie
wiel k$ od po wie dzial no'# – mó wi. – Ja
ju" wte dy wie dzia !em, "e nie wy ja d(
na sta !e, "e b( d( wra ca! do do mu, "e
w grun cie rze czy ni gdy go nie opusz cz(.
To by !a mo ja po win no'# wo bec ro dzi ny”.
Na trze ciej p!y cie SBB jest ta ki utwór,
któ ry de dy ko wa! oj cu W ko !y sce d!o ni

twych. 
Ta sy tu acja w 'l$ skim do mu, gdy na -

gle bra ku je „cho pa”, gdy ma ma "y je ju"
tyl ko dla dzie ci i z l( kiem o nie. Ta pust -
ka po zmar !ym gór ni ku to do 'wiad cze -
nie g!( bo ko 'l$ skie, moc no zwi$ za ne
z kul tu r$ i du cho wo 'ci$ tej zie mi.

Po la szcz# $cia i t# sk no ty

W1981 ro ku od by! si( z ini cja ty wy
bpa Her ber ta Bed no rza pierw szy

)l$ ski Sa cro song w Ka to wi cach. Kie ro -
wa! nim ks. Sta ni s!aw Pu cha !a, a prze -
wod ni cz$ cym ju ry w la tach 1981-1984
by! daw ny pro boszcz Jó ze fa ks. Jan Sier -
la, mi cha! ko wic ki pro boszcz, ka pe lan
„So li dar no 'ci”, cz!o wiek ko cha j$ cy mu -
zy k(. „Mi cha! ko wic ka fa ra – mó wi Jó -
zef – by !a dla mnie wa" na. Pro boszcz
Sie ra la mia! te le fon. A kie dy by !em da -
le ko od do mu, to do nie go dzwo ni !em,
"e by móc po roz ma wia# z ro dzi n$, bo my
wte dy jesz cze nie mie li 'my te le fo nu. By -

Umówili$my si# w siemianowickim Zameczku, ale gdy nadesz%a godzina
spotkania zadzwoni%, bym jednak przyszed% do niego do domu. Ucieszy% mnie
ten spacer... Zmierzcha%o, dzi#ki czemu micha%kowicka ulica &eromskiego
wygl'da%a tak, jak pi#"dziesi't lat wcze$niej, gdy Józef  uczy% si# od mamy i taty
wszystkiego tego, o czym chcia% mi podczas naszej rozmowy powiedzie"... warto$ci
(a w$ród nich... muzyki). Józef mówi tak, jakby wci'! na nowo odkrywa% prze!ycia
dawne i nowe, takie o których wspomina% ju! nieraz, a czasem po wielokro".
Potrafi je prze!ywa" wci'! tak, jakby zdarza%y si# po raz pierwszy. (apie si# za
g%ow#, zdumiewa, wzrusza... Przeskakuje z tematu na temat. Jak ma%e dziecko
odkrywa rado$ci najprostsze. 

JACEK KUREK

Viator
z rozmów z Józefem Skrzekiem

Ze spó! SBB by! gwiaz d" 10. Fe sti wa lu M!o dych Ta len tów Nie men Non Stop w S!up sku (27.XI br.),

na zdj# ciu Jó zef Skrzek pod czas kon cer tu
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Czekam na zorz#, na dzie% zmartwychwstania

Alina Skrzek
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li !my tak umó wie ni, "e przy cho dzi #o si$
w okre !lo nej po rze do fa ro rza i mo gli -
!my roz ma wia%. Tak sym bo licz nie wte -
dy Ko !ció# #& czy# na sz& ro dzi n$... I na -
dal j& #& czy. 

Na 'l& ski Sa cro song za pro si# mnie ks.
Sta ni s#aw Pu cha #a – wspo mi na Jó -
zef. – Przy je cha #em pro sto z Wied nia.
Dla mnie trwa# bar dzo wa" ny czas.
Ko( czy #a si$ pierw sza de ka da wspól nej
hi sto rii SBB, ja chcia #em si$ ode rwa%
od show biz ne su. Nad cho dzi# czas,
w któ rym ja ki! g#os we mnie mó wi#, "e
mu sz$ by% w Ko !cie le. Za cz$ #o do mnie
do cie ra%, "e po trze ba mi cza su, by
nad so b& po my !le%. Gra j&c mu zy k$
z ta k& in ten syw no !ci&, jak mnie si$ to
zda rzy #o, mo "esz za po mnie%, co jest
wa" ne, dla te go za cz& #em wra ca% do wia -
ry. Nie chcia #em te" gra% „na efekt”, ale
z po trze by ser ca. To by #o jesz cze
przed sta nem wo jen nym, a wi$c za nim
pol skie ko !cio #y za pe# ni #y si$ ar ty sta mi. 

Do s#ow nie na kil ka go dzin przed po -
cz&t kiem sta nu wo jen ne go mia# miej sce
pierw szy po kaz fil mu Je rze go Sko li -
mow skie go R! ce do gó ry. To by #o
na Kon gre sie Kul tu ry Pol skiej. Skrzek
pi sa# mu zy k$ do te go ob ra zu, któ ry
zresz t& po wsta# ju" w 1967 ro ku, ale cen -
zu ra nie do pu !ci #a go do obie gu. Stan
wo jen ny za trzy ma# film na ko lej nych kil -
ka lat. Do pie ro od 1985 ro ku zno wu by#
po ka zy wa ny. Skrzek móg# wte dy opu -
!ci% kraj, ale gó r$ wzi$ #o w nim to co!
w g#$ bi du szy, co od lat trzy ma #o go
w do mu, a mo "e ra czej w bli sko !ci do -
mu, w nie ustan nej go to wo !ci. „Mo ja "o -
na Ali na – mó wi – by #a wte dy brze mien -
na. Nie ba wem mia #a przyj!% na !wiat
pierw sza z na szych có rek. Uro dzi #a si$
w War sza wie w Szpi ta lu Woj sko wym
na Sza se rów. 'ro do wi sko ar ty stycz ne
War sza wy za pra sza #o mnie wte dy
do wspó# pra cy. Pa mi$ tam jak pi sa #em
mu zy k$ do Ka li gu li Al ber ta Ca mu sa
w re "y se rii An drze ja Chrza now skie go.
Pre mie ra mia #a miej sce w lu tym 1982 ro -
ku. W ro li ty tu #o wej wy st& pi# Piotr
Fron czew ski, to wa rzy szy li mu m.in.
Mag da le na Za wadz ka ja ko Ce zo nia
i Woj ciech Po ko ra ja ko He li kon. To by#
!wiat wiel kiej sztu ki zwró co nej prze ciw
ko mu ni stycz ne mu es ta bli sh men to wi,
prze ciw znie wo le niu. Dla mnie ar ty -
stycz nie by #y to la ta bar dzo twór cze i du -
cho wo roz wi ja j& ce, mo "e na wet klu czo -
we. Stan wo jen ny by# cza sem
przy gn$ bia j& cym pod wie lo ma wzgl$ da -
mi, dla te go nie mo" na by #o cze ka% z za -
#o "o ny mi r$ ka mi. Kon cer to wa% by #o
mi trud no. Wie dzia #em, "e ka" dy ta ki
kon cert to ry zy ko, bo m#o da pu blicz no!%
na ra "o na b$ dzie na agre sj$ mi li cji i ZO -
MO. Tak, kon cer ty to by#y dla w#a dzy
!wiet ne pre tek sty do bi cia. Raz nie po -
je cha #em do Ja strz$ bia, bo wie dzia #em,
"e ZO MO b$ dzie tam „tre no wa%”. Wte -
dy rze czy wi !cie azy lem by #y ko !cio #y,
w któ rych gra #em co raz cz$ !ciej. To by#
te" nie ja ko po wrót do )ró de#, do tych
chwil w dzie ci( stwie, kie dy w mi cha# -
ko wic kim ko !cie le !w. Jó ze fa za fa scy -
no wa ny s#u cha #em gry na or ga nach

i przy gl& da #em si$ grze or ga ni sty. To by -
#o jesz cze za nim pro bosz czem zo sta#
u nas ks. Sier la. W la tach osiem dzie si& -
tych wpro wa dzi #em do ko !cio #a mu zy -
k$ elek tro nicz n&. Kie dy brzmia #y te
syn te za to ry, kie dy gra #em dla gór ni ków,
któ rzy zgi n$ li na „Wuj ku”, mo je ciot ki
mó wi #y, "e to by #o nie sa mo wi te, ale
prze ca nie go da jom po pró" ni cy, bo #l$ -
zo ki to lu dzie, ke re prow da go da jom”.
Za my !la si$ i mó wi o bra cie Jan ku... „On
za wsze sta n&# by za to b&. By# otwar ty,
nie zwy kle skrom ny i pe #en en tu zja zmu
i si #y. By# wiel kim 'l& za kiem i ar ty st&,
ale te" cz#o wie kiem na ra "o nym na te
wszyst kie pu #ap ki !wia ta, któ re cz$ sto go
zwo dzi #y. Ja te" je stem tyl ko cz#o wie -
kiem. I nie raz si$ my l$... Mo "e ta ta
chcia#, by ju" by li ra zem, mo "e d#u "y mu
si$ tam bez ro dzi ny (%miech!). Obu ich
tu bar dzo lu bia no, obu ich tu bra ku je. Je -
den sztaj ger, a dru gi ten, co o sztaj grze
!pie wa#. Wiesz, "e na po grzeb mo je go ta -
ty gór ni cy przy szli pro sto z ro bo ty, tak
ubra ni jak w cza sie szych ty na gru -
bie” – I zno wu wra ca do my !li o praw -
dzie – „'l& za cy ma j& swo j& praw d$ i ja
im ufam. S& szcze rzy, na swo ich uma za -
nych w$ glem twa rzach wy pi sa n& ma j&
du cho wo!%. Za gl& da j& !mier ci w oczy
jak by !mie lej od in nych”. 

U stóp krzy !a

„Apo tem za gra #em w ko !cie le !w.
Krzy "a w War sza wie. To by #a dla

mnie po t$" na no bi li ta cja. Tam jest z#o -
"o ne ser ce Cho pi na i czu je si$ du cha mu -
zy ki. Pa mi$ tam jak pod szed# do mnie
po kon cer cie Adam Ha nusz kie wicz i ob -
j&w szy po wie dzia#: Ch#o pie co! Ty zro -
bi#! To by #o nie sa mo wi te. Chcia #em
za gra% dla pa pie "a na ka to wic kim Mu -
chow cu w 1983 ro ku, ale SB do te go nie
do pu !ci #a. Na szcz$ !cie nie spe# na rok
pó) niej za gra #em na do rocz nej piel -
grzym ce m$" czyzn do Pie kar 'l& skich.
Wte dy pierw szy raz gra #em na su mie.
Po go da by #a cu dow na. Na ko( cu sta n& -
#em z bo ku, a bp Her bert Bed norz przy -
wo #a# mnie do sie bie i za py ta# te nie zli -
czo ne rze sze lu dzi czy im si$ po do ba #o.
Gre mial nie od po wie dzie li, "e tak. A" zie -
mia za dud ni #a. Od t&d ju" za wsze przy -
je" d"a #em i na dal tam gram. Przy wo zi -
#em ze so b& naj ró" niej szych go !ci,
mu zy ków, któ rych ce ni$ i z któ ry mi
wspó# pra cu j$ i z nim gram”. Obec no!%
Jó ze fa Skrze ka na pie kar skim wzgó rzu
w ostat ni& nie dzie l$ ma ja ka" de go ro ku
jest ju" po nad %wier% wie ku trwa j& c& tra -
dy cj&, po dob nie jak pe re gry na cje po ca -
#ej Pol sce. I s#y cha% to wszyst ko tak "e
na p#y tach. 4 sierp nia 2002 ro ku w Au li
Oj ca Kor dec kie go na Ja snej Gó rze,
pod czas kon cer tu o szcz$ !li wy przy jazd
Oj ca 'wi$ te go do Oj czy zny, wy ko na na
zo sta #a Kan ta ta Ma ryj na do mu zy ki
Ja na Skrze ka i s#ów Ro ma na Brand sta -
et te ra z udzia #em m.in. prof. Wie s#a wa
Ko ma sy i Wa #a sów z Isteb nej. W 2003
ro ku Jó zef Skrzek wy da# pierw sz& w ka -
rie rze p#y t$ wy #&cz nie z mu zy k& or ga -

no w& Via Vi tae. Se sja od by #a si$ pod czas
noc nej re je stra cji 16 kwiet nia 2003
w ar chi ka te drze Chry stu sa Kró la w Ka -
to wi cach. 27 ma ja 2007 ro ku po wsta #o
na gra nie me dy ta cji mo dli tew nej
przed Cu dow nym Ob ra zem Mat ki Bo -
skiej Pie kar skiej. A p#y ta Via tor. Znak po -

ko ju, de dy ko wa na Oj cu 'wi$ te mu Ja no -
wi Paw #o wi II z udzia #em Rok sa ny
Vi ka luk, Be aty Ma( kow skiej i Alek san -
dry Po ni szew skiej na gra na zo sta #a 11 li -
sto pa da 2004 ro ku w ko !cie le 'wi$tych
Pio tra i Paw #a w Mo r& gu w rocz ni c$ od -
zy ska nia przez Pol sk$ nie pod le g#o -
!ci. 22 wrze !nia 2012 ro ku od by# si$
spek takl s#ow no -mu zycz ny, pod czas
któ re go za pre zen to wa ne zo sta #y Ka za -

nia #wi! to krzy skie do mu zy ki Jó zef
Skrze ka z udzia #em m.in. Apo sto li sa An -
thi mo sa, Mar ka Pie kar czy ka i W#o dzi -
mie rza Ki nior skie go w re "y se rii Mar ci -
na Ma jew skie go i Ja na Tar naw skie go.
To przed si$ wzi$ cie mo nu men tal ne i bo -
ga to wy da ne na p#y cie, ale prze cie" uj -
mu je na wet skrom na mu zy ka do An ge -

lu sa Le cha Ma jew skie go, hi sto rii
opo wia da j& cej wprostowej du cho wej
nie orto dok sji...

Twór czo!% Jó ze fa Skrze ka, jak sam ar -
ty sta przy zna je i wie lo krot nie to pod kre -
!la, za sa dza si$ na dwóch du cho wych fi -
la rach: wie rze i mi #o !ci. Z jed nej stro ny
to pro ste przy wi& za nie do pa cie rza i mo -
dli twy ró "a( co wej za pa mi$ ta ne z ro -
dzin ne go do mu, gdy z om$ piel grzy mo -
wa# na Gó r$ 'w. An ny, a z dru giej
g#$ bo ka wia ra w zmar twych wsta nie,
któ ra wzmac nia i za wsze po zwa la, na wet
z naj dal szych stron, do Bo ga wra ca%. No
i mi #o!%. Mi #o!% bez gra nic. Mi #o!%
do part ner ki Ali ny, któ ra za nim z Ko #o -
brze gu przy je cha #a na 'l&sk, wier nie
mu to wa rzy szy i wspie ra. Cho%, jak sam
przy zna je, lek ko nie by #o. Mi #o!% do ro -
dzi ny, miej sca uro dze nia, tej !l& skiej
zie mi i przy wi& za nie do tych war to !ci,
w któ rych wzra sta#. Ale i mi #o!% do lu dzi
prze ja wia j& ca si$ w za ufa niu i ser decz -
nych ge stach. Jó zef jest szcz$ !li wy, "e cór -
ki: Ka rin ka, Lu iza, Ela s& wier ne ro do -
wym tra dy cjom. Po dró "u j& po !wie cie
i z t$ sk no t& za wsze wra ca j& do do mu... 

Hal ny na ho" dach

Ca #o !ci ob ra zu do pe# nia ma rze nie o gó -
rach, któ re de li kat n& kre sk& za ry so wu -

j& si$ na ho ry zon cie my !li Józ ka i t$ sk -
no ta za ni mi, ich pej za "em, prze strze ni&,
ci sz&, w któ rej #a twiej spo tka% Bo ga, ale
tak "e "ycz li wych lu dzi o otwar tych ser -
cach i do mach gó ra li, z któ ry mi ch$t nie
od trzech de kad tam, na ple ne rach, w naj -
bli" szym je go ser cu Be ski dzie 'l& skim,
na Ste ców ce, mu zy ku je przy ko #o czu
i her ba cie. A tam z be skidz kich szczy tów
pa trzy w stro n$ do mu i zda je mu si$, "e
hal ny wie je na ho# dach... !

Re dak cja dzi! ku je p. Hen ry ko wi

Ma& ko wia ko wi za udo st!p nie nie zdj! -
cia z kon cer tu SBB. 
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Re for ma cja za po cz!t ko wa na w 1517

ro ku przez ks. dr. Mar ci na Lu tra

wpro wa dzi "a sze reg zmian w #y cie re -

li gij ne chrze $ci jan, któ re od te go mo men -

tu opie ra si% na no wej dok try nie, two rz! -
cej zr% by Ko $cio "a lu te ra& skie go,

zwa ne go te# ewan ge lic ko -au gs bur skim.

Szcze gól ne go zna cze nia na bra "a re for -

ma na bo #e& stwa, g"ów nie li tur gii, w któ -

rej uczest ni czy li wszy scy zgro ma dze ni

na na bo #e& stwie, a nie jak to by "o
w $re dnio wie czu, gdy $piew li tur gicz ny

na le #a" do ce le bran sa i chó ru, a zgro ma -

dze ni w"! cza li si% tyl ko spo ra dycz nie

do re spon so riów. Wpro wa dze nie j% zy ka

na ro do we go do li tur gii i $pie wa nych

hym nów za de cy do wa "o o ko niecz no $ci

opra co wy wa nia kan cjo na "ów. 

Z pro ste go j! zy ka i mo wy oj czy stej

W1524 ro ku ks. dr Mar tin Lu ter

w Wit ten ber dze wy da" pierw szy

$piew nik Gey stli ches ge sangk Bu -

chleyn, w któ rym za mie $ci" 24 hym nów,

cz%$' z nich opa trzy" swo j! mu zy k!.
No wa for ma na bo #e& stwa skut ko wa "a
two rze niem no wej mu zy ki ko $ciel nej

ukie run ko wa nej na pie$& re li gij n!,
zwa n! te# „cho ra "em re for ma cyj nym”

o nie skom pli ko wa nej, pro stej, zwrot ko -

wej for mie, $pie wa nej cz% sto na czte -

ry g"o sy. Re for ma tor pod kre $la", i#
„tekst i nu ty, ak cent, me lo dia i ruch wy -

p"y wa' mu sz! z pro ste go j% zy ka i mo -

wy oj czy stej”.

W XVIII wie ku ewan ge li cy Po la cy

i Niem cy wspó" eg zy sto wa li na (l! sku

w prze ko na niu, #e tyl ko po przez wza -

jem ne zro zu mie nie, po sza no wa nie mo -

#e doj$' do zbli #e nia i rów no cze $nie

wzmoc nie nia wy zna nio we go. Dla te go

trud no mó wi' o przy na le# no $ci na ro do -

wej ewan ge lic kie go du chow ne go, któ -

ry nie jed no krot nie oprócz ka zno dziej -

stwa upra wia" pi sar stwo, by" twór c!
pie $ni i mu zy ki, wy daw c! kan cjo na "ów

pol skich i mo dli tew ni ków, au to rem

pod r%cz ni ków do j% zy ka pol skie go i nie -

miec kie go. O to# sa mo $ci na ro do wej

nie de cy do wa "y ani miej sce uro dze nia,

Ze spó! "pie wa czy „Ste ji zbian ki” z Wi s!y – Uzdro wi ska po dzi" dzie# wy ko nu je, li cz$ ce cz% sto co naj mniej kil ka na "cie zwro tek, kan cjo na !y ks. Je rze go

Hecz ki, za pi sa ne w pi%k nie wy da nych, sta rych "piew ni kach
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Ewan ge lic kie
kan cjo na !y
i mo dli tew ni ki
JA DWI GA AN NA BA DU RA 

Zna cze nie kan cjo na "ów dla #wia do mo #ci re li gij nej i na ro do wej jest nie $
zwy kle wa% ne. O tych nie zwy k"ych war to #ciach sta no wi fakt, i% kan cjo $
na "y prze cho dzi "y z po ko le nia w po ko le nie, nie jed no krot nie te% by "y przed $
mio tem „wy praw” #lub nych, a tak %e wk"a da no je do tru mien. Ko rzy sta no

z nie go nie tyl ko w cza sie na bo %e&stw, ale rów nie% we wszyst kich sy tu $
acjach %y cio wych, ja kie mo g"y spo tka' cz"o wie ka. Kan cjo na "y wy da wa $
ne w j! zy ku pol skim pe" ni "y rów nie% ro l! prak tycz n( – u#wia da mia "y na $
ro do wo #cio wo, by "y ksi(% k( do czy ta nia.
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ani miej sce od by wa nia stu diów teo lo -
gicz nych, czy pó! niej szej pra cy dusz -
pa ster skiej. Przy k"a do wo au tor Kan cy -
ona !a za wie ra j" ce go w so bie Pie #ni
Chrze #ci ja$ skie (1776), ks. Jan Chry -
stian Bock sham mer (1733-1804) uro dzi"
si# w Cie szy nie, stu dio wa" w Je nie,
urz$d spra wo wa" w Twar do gó rze, gdzie
do pa ra fii przy na le %e li ewan ge li cy Po -
la cy i Niem cy, do sko na le zna" dwa j# -
zy ki: pol ski i nie miec ki. W je go do rob -
ku pi sar skim znaj du j$ si# pi sma pi sa ne
w obu j# zy kach, a jed nak ba da cze nie -
miec cy uzna j$ go za Niem ca, a pol scy
za Po la ka. Po dob nie ks. Chri stian Rohr -
mann (1672-1731) – pro boszcz w Paw -
"o wie, ka za nia wy g"a sza" w dwóch j# -
zy kach, two rzy" "a ci& sk$ po ezj#
re li gij n$, t"u ma czy" pie 'ni z nie miec kie -
go, a dla swo ich wier nych opra co wa"
s"ow nik pol sko -nie miec ki. Wy mie ni(
jesz cze na le %y ks. Je rze go Szla ka
(Schlag) (1695-1764), wy bit ne go ka zno -
dzie j#, rek to ra pol skiej szko "y we Wro -
c"a wiu, au to ra pod r#cz ni ków do j# zy ka
pol skie go, czy Efra ima Olof fa, któ ry
w j# zy ku nie miec kim na pi sa" pierw sz$
roz pra w# o pol skich pie 'niach ko 'ciel -
nych i pol skich t"u ma cze niach Bi blii,
a w 1727 ro ku w Lip sku przy go to wa"
do dru ku pol skie t"u ma cze nie No we go
Te sta men tu. 

Sy tu acja zmie ni "a si# w XIX w. kie dy
ak cj# ger ma ni za cyj n$ za cz# to pro wa dzi(
pla no wo, kon se kwent nie i bez wzgl#d nie:
ka so wa no pol skie na bo %e& stwa a na ist -
nie j$ ce wpro wa dza no op"a ty za miej sce
w "aw ce, usu wa no te% j# zyk pol ski ze
szkó". W ro ku 1843 ks. R. Fie dler po da -
wa", i% na ca "ym )l$ sku za miesz ku -
je 700 – 800 ty si# cy pol skiej lud no 'ci,
z te go oko "o 100 – 120 ty si# cy na Dol -
nym )l$ sku, na tym te re nie te% dzia "a
57 ko 'cio "ów ewan ge lic kich z pol ski mi
na bo %e& stwa mi. Dla te go w la tach czter -
dzie stych XIX w. na sy no dzie pro win cjo -
nal nym we Wro c"a wiu upo mi na" si#

o pra wa lu du pol skie go, o w"a 'ci w$
ob sa d# pol sko -nie miec kich pa ra fii, pro -
te sto wa" prze ciw ko zmniej sze niu licz by
pol skich na bo %e&stw, do ma ga" si# przy -
go to wa nia na uczy cie li do pra cy w'ród
pol skich dzie ci. 

W XXI wie ku naj wa% niej szym 'piew -
ni kiem ko 'ciel nym u%y wa nym przez
lu te ran jest %piew nik Ewan ge lic ki opra -
co wa ny przez Mi# dzy ko 'ciel n$ Ko mi -
sj# )piew ni ko w$ i do pusz czo ny do u%yt -
ku w 2002 ro ku. 

Kan cjo na !y ks. Trza now skie go

i ks. Hecz ki

Wdzie je ewan ge li cy zmu na S"o wa cji
w Cze chach i na )l$ sku na trwa "e

wpi sa" si# ks. Je rzy Trza now ski (1592-
1637) twór ca m.in. kan cjo na "u Ci tha ra
Sanc tro rum, któ ry na prze strze ni pra -
wie 200 lat do cze ka" si# bli sko 150 wy -
da&. Wp"yw Ci tha ra Sanc to rum jest wy -
ra! nie wi docz ny w kan cjo na le ks. Je rze go
Hecz ki, jak rów nie% w 'piew ni kach wy -
da wa nych przez lu te ran w XX
i XXI wie ku nie bra ku je pie 'ni ks. Je rze -
go Trza now skie go, któ ry oka za" si# znaw -
c$ pie 'ni re li gij nej. Mi mo up"y wu stu le -
ci je go pie 'ni s$ na dal ch#t nie 'pie wa ne. 

Z do mu ro dzin ne go ks. Je rzy Hecz ko
wy niós" zna jo mo'( pra wie wszyst kich
me lo dii z Ci ta ra Sanc to rum, za' zna jo -
mo'( trzech j# zy ków: cze skie go,
nie miec kie go i pol skie go, umo% li wi "a mu
pra c# nad t"u ma cze nia mi tek stów pie 'ni,
ich sys te ma ty zo wa niem. W grud niu
1862 ro ku du chow ny przed "o %y" do za -
opi nio wa nia Na czel nej Ra dzie Ko 'ciel -

nej w Wied niu ma nu skrypt pol skie go
kan cjo na "u, w do "$ czo nym pi 'mie pod -
kre 'la", i% „Za pro wa dze nie pol skie go
kan cjo na "u jest spra w$ %y wot n$ i pil n$
i upra sza si# o 'piesz ne i przy chyl ne za -
"a twie nie po da nia po wy% sze go”. Do dru -
ku pierw szych czte rech wy da& za sto so -
wa no czcion k# go tyc k$ z te go po wo du,
i% by "a to czcion ka po wszech nie u%y wa -
na do dru ku ksi$ %ek i zna na, za' czcion -
k# "a ci& sk$ wpro wa dzo no w wy da niu
pi$ tym z 1875 ro ku. W ro ku ju bi le uszo -
wym, tj. 1965 ro ku uka za "a si# dwu dzie -
sta dru ga edy cja te go% kan cjo na "u dru -
ko wa na w Brnie i Cze skim Cie szy nie.
W dru giej po "o wie XX w. pa ra fie w Go -
le szo wie, Ustro niu i Wi 'le u%y wa "y go
do 1965 ro ku, a na Za ol ziu pra wie
do ko& ca te go% stu le cia. 

Pierw sze wy da nie Kan cy ona !u czy li
#piew ni ka dla chrze #ci jan ewan ge lic kich
ks. Je rze go Hecz ki za wie ra "o 772 pie 'ni
na 641 stro nach. Za le t$ kan cjo na "u ks.
Je rze go Hecz ki by "a pro sta, przy st#p -
na for ma, ja sna tre'(, wy ja 'nia j$ ca
praw dy bi blij ne, po ru sza j$ ca du sz# ludz -
k$, a przed wszyst kim ukie run ko wy wa"
po bo% no'( lu du. 

Du %a licz ba ewan ge li ków mó wi$ -
cych po pol sku na )l$ sku stwa rza "a
ko niecz no'( wy da wa nia dla nich 'piew -
ni ków, po styl li, mo dli tew ni ków i in nych
oko licz no 'cio wych dru ków. Ca "o kszta"t
%y cia chrze 'ci ja& skie go wpro wa dzo ny
przez ks. Mar ci na Lu tra do po rz$d ku ko -
'ciel ne go (li tur gicz ne go) spo wo do wa"
prze ni ka nie tre 'ci re li gij nych do %y cia
co dzien ne go ewan ge li ków, co skut ko wa -
"a wzra sta j$ cym za po trze bo wa niem
na wy mie nio ne pu bli ka cje.

Stro ny przed ty tu !o wa i ty tu !o wa „Kan cjo na !u” ks. Ro ber ta Fie dle ra, wy dru ko wa ne go w Brze gu,
w 1861 ro ku
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Cithara sanctorum. Kancjona! ks. Jerzego
Trzanowskiego, wydany w 1768 roku
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Kan cjo na! gór no "l# ski

Wa! nym "piew ni kiem ewan ge lic -
kim w pierw szej po #o wie XX w.

u!y wa nym na Gór nym $l% sku by# No -

wy !piew nik ewan ge lic ki czy li kan cjo -

na" dla zbo rów Unij ne go Ewan ge lic kie -

go Ko !cio "a, zwa ny te! „kan cjo na #em
gór no "l% skim, wy da ny w 1931 ro ku
w Ka to wi cach. W kan cjo na le za miesz -
czo nych jest 500 pie "ni z ró! nych
okre sów, s% szes na sto - i sie dem na sto -
wiecz ne oraz now sze, w tym
z XIX wie ku. W"ród pie "ni s% t#u ma cze -
nia z j& zy ka nie miec kie go, a tak !e
z kan cjo na #u cie szy' skie go ks. Je rze -
go Hecz ki i war szaw skie go. 

Pierw szy po wo jen ny "piew nik opra -
co wa# i wy da# ks. Ry szard Tren kler, se -
nior Die ce zji Po mor skiej z sie dzi b%
w To ru niu. Od 2002 ro ku lu te ra nie
w Pol sce ko rzy sta j% z no we go #piew ni -

ka Ewan ge lic kie go, nad któ rym pra ce
roz po cz& #y si& w lu tym 1996 ro ku. 

* * *

Zna cze nie kan cjo na #ów dla "wia do -
mo "ci re li gij nej i na ro do wej jest nie -
zwy kle wa! ne: prze cho dzi #y z po ko le -
nia w po ko le nie, nie jed no krot nie te!
by #y przed mio tem „wy praw” "lub nych,
a tak !e wk#a da no je do tru mien. Ko rzy -
sta no z nie go nie tyl ko w cza sie na bo -
!e'stw, ale rów nie! we wszyst kich sy -
tu acjach !y cio wych, ja kie mo g#y
spo tka( cz#o wie ka. Kan cjo na #y wy da -
wa ne w j& zy ku pol skim pe# ni #y rów nie!
ro l& prak tycz n% – u"wia da mia #y na ro -
do wo "cio wo, by #y ksi%! k% do czy ta nia.
Na le !y pod kre "li(, i! ro dzi ma lud no"(
ewan ge lic ka w znacz nej cz& "ci mó wi -
#a i mo dli#a si& po pol sku, cz& "ciej umia -
#a czy ta( ani !e li pi sa(. 

Pie "ni, psal my i mo dli twy w Kan cjo -
na #ach ewan ge lic kich "ci "le zwi% za ne
by #y z prze !y wa niem przez wier nych
ro ku li tur gicz ne go, wi% za #y si& z !y ciem
co dzien nym, co ozna cza #o, i! "piew nik
móg# by( u!y wa ny przy ka! dej spo sob -
no "ci. Za miesz czo ne w nim pie "ni
"pie wa no w chwi lach uro czy stych na -
bo !e'stw w ko "cie le, ale rów nie! w do -
mach, oka zu j%c wdzi&cz no"(, np.
za „chleb po wsze dni”, za uro dza je,
lub przyj mo wa #y cha rak ter b#a gal ny
w cza sie kl&sk !y wio #o wych, nie uro dza -
ju, cho ro by. Po twier dze niem zna cz% ce -
go miej sca pie "ni za war tych w kan cjo -
na #ach jest to, i! wie le pie "ni b& d% cych
w po wszech nym u!y ciu zna no na pa -
mi&(. 

Kan cjo na #y osi% ga #y wy so k% ran g&
w !y ciu re li gij nym ewan ge li ków dzi& -
ki ich po wszech nej do st&p no "ci, ni skiej
ce nie i pod r&cz nym for ma cie, jak rów -

nie! dzi& ki wie lo krot ne mu wzna wia niu
przez wie le dzie si%t ków lat. Z pew no "ci%
jed nak de cy du j% ce zna cze nie po sia da #a
tre"( re li gij na utwo rów.

!

Fran ci szek, oj ciec Ju liu sza Li go nia z kan cjo na -

"em w ozdob nej skór ko wej opra wie z kie li chem

z ko !ci s"o nio wej, ok. 1860 r.
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Ja dwi ga An na Ba du ra, dok tor teo lo gii ewan ge lic kiej. Au tor ka mo no gra fii Ewan -

ge li cy na Zie mi Pszczy% skiej i licz nych ar ty ku #ów, re dak tor ka ksi% !ek i cza so pism,
pro wa dzi za j& cia w po li ce al nej szko le na kie run ku asy stent oso by nie pe# no spraw -
nej, za an ga !o wa na w ró! ne for my pra cy pa ra fial nej.

Bez cen nym bo gac twem kul tu ro wym,
na no wo dzi" od kry wa nym, sta j% si&

)ró d#o we prze ka zy pie "ni sa kral nych.
Okre "la si& je zwy kle ter mi nem „"piew -
nik”, z do dat kiem „ko "ciel ny”,
przy czym po j& cie to do"( jed no znacz -
nie cha rak te ry zu j% ce kon kret ny zbiór
i wska zu j% ce na je go cel u!yt ko wy, spo -
pu la ry zo wa #o si& do pie ro w XVIII wie -
ku, a na grun cie pol skim jesz cze pó) -
niej. Pier wot nie, na ozna cze nie ta kie go
zbio ru, u!y wa no s#o wa „kan cjo na#”
(#ac. can tu, can tio – "piew, pie"'), któ -
re zo sta #o za po !y czo ne z tra dy cji Ko -
"cio #a pro te stanc kie go i w tam tym ro -
zu mie niu ozna cza #o zwy kle ze staw
psal mów, hym nów, li ta nii i pie "ni ma -
j% cych za sto so wa nie li tur gicz ne. 

Na $l% sku "piew wier nych w j& zy ku
lu do wym (vul ga ri lin gua) by# wa! -
nym ele men tem #% cz% cym lud z ce le bro -
wa n% li tur gi%. Przez ca #y XIX wiek to -
czy #a si& na te re nie Gór ne go $l% ska
wal ka o j& zyk, któ ry ode gra# klu czo w%
ro l& w pro ce sie na ro do we go od ra dza -
nia si& miesz ka' ców te go re gio nu.
W ta kiej sy tu acji wprost nie oce nio ny
oka za# si& bez po "red ni kon takt Gór no -
"l% za ków z pi sa nym j& zy kiem ogól no -
pol skim, prze ka zy wa nym w for mie
prze dru ko wa nych mo dli tew ni ków
i "piew ni ków. Pie"' ko "ciel na ode gra -
#a bar dzo wa! n% ro l& w za cho wa niu pol -
skie go j& zy ka na $l% sku. Ks. Ber nard
Bo ge da in we wst& pie na pi sa nym
do Cho ra "u Jó ze fa Na chba ra w 1855 r.
na pi sa#, !e na bo! ne "pie wy pol skie go lu -
du w wi&k szej cz& "ci s% „p#o dem sztu -
ki na tchnio nej !y w% i g#& bo k% po bo! -
no "ci%”.

Praw dzi wy roz wój pie "ni ko "ciel -
nych da tu je si& na ko niec XIV wie ku,
a wiek XV przy niós# pierw sze ko l& dy.
Dru gim nur tem po ja wia j% cym si&
w XV wie ku to nurt pie "ni ma ryj -
nych – w su mie 15 pie "ni, z któ rych naj -
wa! niej sza jest pie"' Zdro wa! b$d& Ma -

ry ja. W XVI wie ku na st& pu j% dal sze
prze k#a dy se kwen cji, a tak !e hym nów
#a ci' skich np. Gau de Ma ter Po lo nia

oraz po ja wia j% si& no we ko l& dy, jak
na przy k#ad Anio" pa ste rzom mó wi". 

Mo dli tew nik ks. Skow ron ka

Wpo szcze gól nych mo dli tew ni kach
gór no "l% skich wy st& pu je po kil ka

na bo !e'stw mszal nych. Naj wi& cej
na bo !e'stw mszal nych za wie ra mo dli -
tew nik „Dro ga do nie ba” (Weg zum

Him mel) ks. Lu dwi ka Skow ron ka, za -
wie ra j% cy sie dem ró! nych na bo !e'stw
mszal nych. 

Ksi%dz Lu dwik Skow ro nek, uro dzo -
ny w Czu cho wie, w po wie cie ryb nic -
kim, by# sy nem na uczy cie la. Uczy# si&
w swo jej ro dzin nej wsi, pó) niej w Gli -
wi cach. Stu dio wa# pra wo a na st&p nie
teo lo gi& we Wro c#a wiu i Ra ty zbo nie.
W ro ku 1884 przy j%# "wi& ce nia ka p#a' -
skie. By# wi ka rym w Sta rym Bie ru niu,

Stro na ty tu "o wa pierw sze go wy da nia Kan cy -

ona "u czy li !piew ni ka dla chrze !ci jan ewan ge lic -

kich ks. Je rze go Hecz ki, Cie szyn 1865. 
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a od ro ku 1887 w Bo gu ci cach, gdzie
po krót kim okre sie ad mi ni stro wa nia,
w ro ku 1889 otrzy ma! no mi na cj"
na pro bosz cza pa ra fii #w. Szcze pa na.
Wy bu do wa! ko #cio !y: w Bo gu ci cach
(1894), w Za !" $u i w D% brów ce Ma !ej.
W dwóch ostat nich po wsta !y od dziel -
ne pa ra fie z ple ba nia mi i cmen ta rza mi.

By! jed nym z ini cja to rów i bu dow ni -
czych ko #cio !a i klasz to ru w Pa new ni -
kach. W pa ra fii bo guc kiej za k!a da!
licz ne brac twa i sto wa rzy sze nia re li gij -
ne a w szcze gól no #ci by! wiel kim pro -
pa ga to rem kul tu ob ra zu Mat ki Bo skiej
Bo guc kiej. Ksi%dz Skow ro nek bra!
rów nie$ udzia! w ów cze snym $y ciu po -
li tycz nym. By! kan dy da tem par tii Cen -
trum w wy bo rach do Re ich sta gu z okr" -
gu Ka to wi ce – Za brze, lecz prze gra!
z Woj cie chem Kor fan tym. W!a dze ko -
#ciel ne mia no wa !y go rad c% du cho wym
(1912) i nada !y mu god no#& pa pie skie -
go pra !a ta do mo we go (1923). Zmar!
10 ma ja 1934 ro ku w G!u cho !a zach. Na -
le $a! on do tych du chow nych, któ rzy
po przez swo j% dzia !al no#& na wie lu
p!asz czy znach prze kszta! ca li ob li cze
gór no #l% skiej zie mi. Ksi%dz Skow ro nek,
wi dz%c wie lo kul tu ro wo#& a tak $e ró$ -
no rod no#& opcji j" zy ko wych 'l% za -
ków, wy da wa! mo dli tew ni ki po moc ne
w mo dli twie w „j" zy ku ser ca”.
Do chwi li obec nej mo$ na je zna le(&
w do mach #l% skich ro dzin. 

Pie !ni ko !ciel ne 

Upo cz%t ku dzie jów pol skiej pie #ni ko -
#ciel nej zna cz% c% ro l" od gry wa !a

prak ty ka #pie wa nia pa cie rza oraz wy -
ko ny wa nia #pie wów zwi% za nych z g!o -

sze niem ka za). Wspól nie od ma wia ny
Sym bol wia ry, De ka log i pew ne mo dli -
twy wy po wia da ne w j" zy ku lu do wym
zo sta !y wpro wa dza ne w ra mach li tur -
gii !a ci) skiej uchwa !a mi sy no dów pro -
win cjal nych ju$ w XIII wie ku. 'pie wy
zwi% za ne z g!o sze niem s!o wa Bo $e go
otrzy ma !y na zw" „pie #ni ka za nio wych”
i w tym po cz%t ko wym okre sie by !y wy -
ko ny wa ne przed ka za niem, ce lem upro -
sze nia Bo $ej #wia t!o #ci, za rów no dla
g!o sz% ce go ka za nie, jak i dla sa mych
s!u cha czy. Du $e go zna cze nia na bie ra -
!y rów nie$ pie #ni ka te chi zmo we, któ -
rych w XVII wie ku po wsta j% ca !e zbio -
ry. 'pie wak – kan tor wy ko ny wa!

z chó ru po szcze gól ne zwrot ki, któ re po -
wta rza! lud. 

W li tur gii pol skich pa ra fii na Gór nym
'l% sku w XIX i XX wie ku sta !% prak ty -
k% by !o g!o sze nie ka za nia zwi% za ne go
z Ewan ge li%. Mo g!o ono by& tak $e re ali -
zo wa ne przed msz% #w. czy po niej i to -
wa rzy szy !y tej pro kla ma cji od po wied nie
pie #ni. W gór no #l% skich prze ka zach
#pie wów ko #ciel nych ogó !em wy st" pu -
je kil ka na #cie utwo rów, bez po #red nio
zwi% za nych z g!o sze niem ka za nia,
w szcze gól no #ci s% to na st" pu j% ce utwo -
ry: Du szo mo ja, s!u chaj Pa na, któ ry ci

oznaj mu je; O, Je zu! S!o wa Twe go s!u -

cha" ser decz nie pra gnie my; Przyjd#,

Do sacrum
przez
modlitewniki 
NATALIA MARIA RUMAN

„Dro ga do Nie ba” – bar dzo po pu lar ny $piew nik i mo dli tew nik na pi sa ny i opra co wa ny przez

ks. Lu dwi ka Skow ron ka, wy da nie trze cie, Wy daw nic two dzie! ka to lic kich Re in har da Mey er’a w Ra ci -

bo rzu, 1906. 



Du chu praw dy i !wia t"o !ci, z nie bie skiej

Two jej wy so ko !ci; W Imi#Oj ca! W Imi#
Sy na! W Imi# Du cha !wi# te go.

Prak ty ka wspó! cze sna

Wzbio rach !pie wów ko !ciel nych
roz po wszech nio nych w dru giej

po "o wie XX wie ku, re per tu ar pie !ni
przed ka za niem i po ka za niu uleg"
znacz ne mu ogra ni cze niu. W naj now -
szych zbio rach pie !nio wych bar dzo
rzad ko po ja wia si# dzia" pie !ni bez po -
!red nio zwi$ za nych z g"o sze niem s"o -
wa Bo %e go, a je %e li ju% jest, to ra czej
w ce lu pod kre !le nia daw nej tra dy cji ta -
kie go !pie wu i wy ko rzy sta nia go w ra -
mach g"o szo nych re ko lek cji czy mi sji
lu do wych. Przy k"a do wo w „$piew ni ku

Ar chi die ce zji Ka to wic kiej” po zo sta -
wio no zna n$ pie!& przed ka za niem
Du szo mo ja, s"u chaj Pa na, w dwóch
wer sjach me lo dycz nych, ale wy st# pu -
je ona, bez spe cjal ne go wy od r#b nie nia,
w dzia le Pie !ni w ró% nych oko licz no -

!ciach – pie !ni przy god ne. 

Z hi sto rii "piew ni ków

Zchwi l$ przy j# cia si# chrze !ci ja& stwa
na 'l$ sku, !piew ko !ciel ny zo sta" oto -

czo ny na le %y t$ opie k$. W XII wie ku, bi -
skup Wal ter, rz$ dz$ cy wro c"aw sk$ die -
ce zj$ w la tach 1149-1169, za pro wa dzi"
w ka te drze Of fi cium Lau du nen se cum

can tu, czy li mo d"y ze !pie wa mi we dle
ry tu a"u ka te dry La o& skiej. Bi skup
Piotr II No wak po le ci" ju% w 1448 ro -
ku ujed no staj ni( !piew ko !ciel ny w die -
ce zji ce lem upi#k sze nia na bo %e&stw
i za pro wa dzi( w ko !cio "ach pa ra fial -
nych ta ki sam !piew, ja ki by" w ka te -
drze. W 1661 ro ku bi skup su fra gan Jan
Bal ta zar Liesch von Hor nau, w"a snym

kosz tem wy bu do wa" dom w po bli %u ka -
te dry wro c"aw skiej i za pew ni" w nim
utrzy ma nie 12 wi ka riu szom, aby za to
trosz czy li si# o po ziom !pie wu w ka te -
drze. W 1668 ro ku bi skup Se ba stian
Ros tock, z bi sku pie go ma j$t ku z Ce re -
kwi cy prze zna czy" spe cjal ny fun dusz
na utrzy ma nie chó ru ka te dral ne go. Wy -
mie nio ne szcze gó "y od no si "y si# do cho -
ra "u gre go ria& skie go, któ ry z prze j# ciem
chrze !ci ja& stwa roz brzmie wa" w po -
wsta j$ cych !wi$ ty niach !l$ skich i sta -
wa" si# pod "o %em po wsta wa nia pie !ni
w j# zy ku oj czy stym.

W po "o wie XVIII wie ku po po dzia -
le 'l$ ska – za sz"a ko niecz no!( stwo rze -
nia pi !mien nic twa w no wych wa run -
kach. Twór cy ów cze !ni to g"ów nie
ksi# %a ka to lic cy i pa sto rzy. Uty li tar na te -
ma ty ka ich prac s"u %y "a prak ty kom re -
li gij nym i dy dak ty ce. Dzia "al no!(
na tym po lu roz po cz# li ksi# %a ka to lic -
cy, au to rzy mo dli tew ni ka: „Praw dzi wa

je dzi na do nie ba z Pi sma Swien te go do -

ka za na dro ga”, Opa wa 1761; „Pie!& ku

mszy swien tej na wszyst kie jej czen sci

roz dzie lo na”, Brno 1785; „Mo dli twy

z w"a skie go prze t"u ma czo ne na jen zyk

nie miec ki, a z nie miec kie go na ten, któ -

ry jest w Xion %en stwie Tie szyn skim

zwy czaj ny”, Opa wa 1788; ks. Jan Brzu -
ska: „Ksi'% ka mo dli tew na dla ka to lic -

kiey m"o dzie %y szkol nej ia ko te% do ro -

s"ey”, Cie szyn 1823. 
Osob ne miej sce w!ród pi sa rzy za -

j$" L. J. Szersz nik, eks -je zu ita, eru dy -
ta w du chu o!wie ce nio wym, któ ry po -
zo sta wi" tyl ko cz# !cio wo opu bli ko wa ny
znacz ny do ro bek w j. nie miec kim i "a -
ci& skim z ró% nych dzie dzin wie dzy.

Od r#b ne dru ko wa ne zbio ry pie !ni ko -
!ciel nych na 'l$ sku s$ owo cem do pie -
ro XIX wie ku. Uka zu j$ si# wte dy
!piew ni ki ko !ciel ne. Za li czy( tu mo% -
na u"o %o ny przez J. Kot zlol ta pt. „Me -

lo dye do Pie !ni zna ku j' cych si# w ksi'% -

ce mo dli tew ney dla lu du po spo li te go”

uka za" si# dru kiem w Pru sko wie w 1823
ro ku u G. Man jac ka. W Opo lu w 1830
ro ku wy da" swój zbiór pie !ni G. E. Ron -
ge u Aloj ze go Hru zi ka pt. „Me lo dye

do ksi'% ki mo dli tew ney i kan cy ona "u dla

po spo li te go lu du ka to lic kie go na po trze -

b# pod czas na bo %e&stw w ko !cie le

w do mie i przy po grze bach”. Za s"u %o -
ny na 'l$ sku Jó zef Lom pa wy da"
w 1833 ro ku w Gli wi cach „Zbiór pie -

!ni na bo% nych” i „Zbiór pie !ni pod czas

uro czy sto !ci Bo %e go Cia "a”. Na k"a -
dem Hen ry ka Han dla wy szed" w G"o -
gów ku w 1847 ro ku opra co wa ny przez
E. F. W. Mu th wil la „$piew nik Po wsze -

dni z do wo dz' ce mi sk"a da mi czy li me -

lo dye «Can cy ona"»”. Naj wi#k sze nie -
w$t pli wie zro zu mie nie dla pol skiej
pie !ni na 'l$ sku wy ka za" rad ca re jen -
cyj ny, du chow ny i szkol ny w Opo -
lu – ks. Ber nard Bo ge da in – pó) niej szy
bi skup su fra gan we Wro c"a wiu. To on
za ch# ci" do opra co wa nia pol skich me -
lo dii na uczy cie la przy kró lew skim ka -
to lic kim se mi na rium na uczy ciel skim
w Pa ra dy %u – Jó ze fa Na chba ra.

Z po cz$t kiem XX wie ku w dal szym
ci$ gu uka zy wa "y si# na Gór nym 'l$ sku
ko lej ne prze ka zy )ró d"o we mo dlitw
i pie !ni w licz nych wy da niach.
Do szcze gól nie ob szer nych na le %y
„$piew nik dla lu du ka to lic kie go oraz

ksi'% ka do na bo %e& stwa” u"o %o na przez
or ga ni stów z By to mia Gil la ra i Hof f -
man na wy da ny w By to miu w 1900 ro -
ku na k"a dem i czcion ka mi „Ka to li ka”.
Do pe" nie niem mu zycz nym te go zbio -
ru mo dlitw i pie !ni sta" si# „Cho ra"” Gil -
la ra, rów nie% opu bli ko wa ny w By to miu
w 1903 ro ku. Ko lej ny mi wa% ny mi
prze ka za mi !pie wów ko !ciel nych s$
pi# cio cz# !cio wy „Cho ra"” To ma sza
Cie pli ka wy da ny w By to miu, w la -
tach 1908*1922, a tak %e „Cho ra"” Ka -
ro la Hop pe go, opu bli ko wa ny w Ra ci -
bo rzu w 1920 r..

Prze ka zy wa ny bo ga ty re per tu ar !pie -
wów i pie !ni ko !ciel nych w!ród 'l$ za -
ków po cz$t ko wo w for mie %y wej tra -
dy cji, pó) niej utrwa la ny w r# ko pi sach
i dru kach zw"asz cza w XIX i XX w.
znaj du je swo j$ kon ty nu acj# we wspó" -
cze snych mo dli tew ni kach i !piew ni -
kach. W ob r# bie Me tro po lii Gór no !l$ -
skiej s$ to g"ów nie po pu lar ne zbio ry
mo dlitw i pie !ni w no wych po so bo ro -
wych edy cjach: „Dro ga do nie ba”,
„Skar biec mo dlitw i pie !ni”, „Skar -

biec pie !ni ko !ciel nych”, „$piew nik

ko !ciel ny ar chi die ce zji ka to wic kiej”
oraz to wa rzy sze nia or ga no we „Cho ra"
Opol ski” i „Cho ra" $l' ski”.

Po wsta "a rów nie% wspó" cze !nie kon -
ku ren cja do pie !ni, a jest ni$ pio sen ka
re li gij na, czy li utwór s"ow no -mu zycz -
ny wy ra %a j$ cy tre !ci re li gij ne, któ re za -
wie ra j$ w so bie war to !ci re li gij no -po -
znaw cze, wy cho waw cze, in te gru j$ ce,
prze %y cio wo -ak ty wi zu j$ ce. Wie le z nich
wy ja !nia praw dy wia ry lub na wi$ zu je
do nich i po ma ga w mo dli twie. !32
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„Do sta tecz ny !piew nik do mo wy i ko !ciel ny…” dru ko wa ny w ofi cy nie Ta de usza Za lew skie go

w Gli wi cach, 1892.



33

Wy daw ca mi kan cjo na !ów i mo dli tew -
ni ków by !y die ce zje, wi"k sze pa ra -

fie, klasz to ry opie ku j# ce si" kal wa ria mi na -
wie dza ny mi przez licz ne piel grzym ki ale
tak $e am bit niej si ksi" $a, trak tu j# cy opra -
co wa nie i wy da nie ta kich pu bli ka cji ja ko
na kaz we wn"trz ny, czy wy raz gor li wo %ci
w po wo !a niu dusz pa ster skim. By !y jed nak
przy pad ki, kie dy sa mi dru ka rze po dej mo -
wa li si" dzia !al no %ci wy daw ni czej, bio r#c
wszyst kie wy dat ki i ry zy ko na sie bie. Ta -
kim przy k!a dem mo $e by& zna na na Gór -
nym 'l# sku dru kar nia Ka ro la Miar ki oj ca,
roz wi ni" ta przez je go sy na, rów nie$ Ka -
ro la. Wy da wa no tu taj po kil ka na k!a dów
mo dli tew ni ków i kan ty czek. 

Ozdob ne opra wy

Wszyst kim ksi# $ecz kom do na bo $e(stw
i %piew ni kom wie le uro dy do da j#

ozdob ne opra wy. W ce lu uchro nie nia
ksi# $ek przed przed wcze snym zu $y ciem
czy uszko dze niem za k!a da no na zszy ty
blok ksi#$ ki opra w" trwa !#, to zna czy wy -
ko na n# z trwa !e go i moc ne go ma te ria !u.
Pod sta w# ta kiej opra wy w XV i XVI wie -
ku by !y dwie cien kie desz czu! ki z drew na
igla ste go, st#d cza sem okre %le nie o ksi#$ -
ce prze czy ta nej od de ski do de ski. Te ok!ad -
ki okle ja no z ze wn#trz wy pra wio n# skó -
r#, któ ra w jed nym ka wa! ku two rzy !a
tak $e grzbiet mo dli tew ni ka. Skó ra by !a cz" -
sto t!o czo na w ró$ ne ozdob ne wzo ry
a tak $e sym bo le krzy $a, kie li cha, sym bo -
le IHS, Ma ry ja i in ne. T!o cze nia wy ko ny -
wa ne by !y w for mie „%le pe go t!o ku” lub
z!o co ne. Po dob nie z!o co ne by !y ty tu !y
%piew ni ków na ok!ad kach i na grzbie tach.
W XVII i XVIII wie ku desz czu! ki, u$y wa -
ne do ok!a dek za st# pi !y gru be tek tur ki,
na któ re na kle ja no skó r" wy pra wio n# lub
po wle ka ne p!ót no, któ re rów nie$ t!o czo no
w ozdob ne wzo ry.

Do opraw wpro wa dza no cy no we lub
mo si"$ ne oku cie stron ok!ad ki a tak $e
ozdob ne me ta lo we na ro$ ni ki. W nie któ rych
dro$ szych wy da niach za sto so wa ne by !y
mo si"$ ne klam ry, cza sa mi z imi ta cj# szla -
chet ne go ka mie nia, spi na j# ce ksi#$ k". Dla
ochro ny kan cjo na !ów sto so wa no cza sem kar -
to no we, skó rza ne lub p!ó cien ne etui, w któ -
rym prze cho wy wa no ksi#$ k". Szcze gól nie
ozdob ne ksi# $ecz ki opa try wa no krzy $y ka -
mi, r$ni" ty mi w ko %ci s!o nio wej, umiesz czo -
ny mi na przed niej ok!ad ce. By !y to tak $e wy -
rze) bio ne kie li chy a cza sa mi ini cja !y IHS.

Z bie giem lat for my ok!a dek mo dli tew -
ni ków i kan cjo na !ów sta wa !y si" co raz mniej
ozdob ne. Naj bar dziej bo ga te w zdob ni cze
ele men ty by !y opra wy z XVIII – do po !o -
wy XIX wie ku. Te ar ty stycz ne for my by !y
sys te ma tycz nie wy pie ra ne przez ma so w#
pro duk cj" in tro li ga tor sk#, a$ do wspó! -
cze snych opraw, z czar ne go p!ót na z pro -
stym po z!a ca nym ty tu !em. 

Nie spo sób nie wspo mnie& o pro fe sjo -
nal nych wy daw nic twach, b" d# cych nie oce -
nio n# po mo c# w co dzien nej pra cy mu zy -
ków w cza sie mszy %wi" tych i in nych
na bo $e(stw. Naj bar dziej zna nym kan cjo -
na !em by !o wy daw nic two po wsta !e z in -
spi ra cji ksi" dza Ber nar da Bo ge da ina, pó) -

Ar cy dzie !a sztu ki
dru kar skiej
ALEK SAN DER SPY RA

niej sze go bi sku pa, obro( cy j" zy ka pol skie -
go na 'l# sku, rad cy szkol ne go w Opo lu,
Cho ra !u, czy li osta tecz ne go zbio ru me lo -
dyi do prze sz!o 700 pie "ni ka to lic kich
w j# zy ku pol skim, któ ry Bo ge da in wy da!
w!a snym sump tem w 1858 ro ku. Za wie -
ra on 747 pie %ni z nu ta mi.

Dru gim wa$ nym kan cjo na !em dla or ga -
ni stów na 'l# sku by!, wzo ro wa ny zresz t#
na dzie le Bo ge da ina – Na chba ra kan cjo na!
Ry szar da Gil la ra, wy da ny w 1903 ro ku
w By to miu, u$y wa ny przez wie le dzie si" -
cio le ci w ko %cio !ach 'l# ska. XX wiek to
stan dar do we ksi# $ecz ki w for ma cie
10x7 cm, nie któ re w mi"k kiej opra wie.

Mie dzio ryt ni cze ilu stra cje

Naj cz"st szym i naj po pu lar niej szym spo -
so bem zdo bie nia tek stu by !y ini cja !y.

Od po wi"k szo nych w po rów na niu z po zo -
sta !ym tek stem czcio nek po cz#t ku j# cych
pie%(, czy mo dli tw", po przez ini cja !y zdo -
bio ne ja kim% or na men tem ro %lin nym czy
geo me trycz nym a$ do roz bu do wa nych
kom po zy cji fi gu ral nych wo kó! po cz#t ko -
wej li te ry. Cz" sto u$y wa no do ini cja !ów ko -
lo ru czer wo ne go w kon tra %cie do czar ne -
go tek stu. In nym spo so bem zdo bie nia
ksi# $e czek by !y ró$ ne go ro dza ju wi nie ty
na po cz#t ku i na ko( cu roz dzia !u czy cz" -
%ci mo dli tew ni ka. Od naj prost szych drze -
wo ry tów po skom pli ko wa ne mie dzio ry ty

pre zen tu j# ce ma !e kom po zy cje fi gu ral ne.
Obo wi#z ko wym ele men tem ilu stra cyj -
nym wie lu %l# skich mo dli tew ni ków by !o 
14 sta cji Dro gi Krzy $o wej. By !y to ar ty -
stycz ne kom po zy cje gru po we, a do re ali -
za cji za trud nia no cza sem wy bit nych ar ty -
stów. Mie dzio ry ty u$y wa no w wie lu
ko lej nych na k!a dach ksi#$ ki. Dla przy k!a -
du po dam, $e po pu lar ny mo dli tew nik Dro -
ga do Nie ba w 1991 ro ku osi# gn#! ju$
50 na k!a dów. P!y ty mie dzio ryt ni cze (pó) -
niej sta lo ryt ni cze) by !y wi"c prze cho wy wa -
ne tro skli wie i wie lo krot nie wy ko rzy sty wa -
ne. Po za Dro g# Krzy $o w# naj cz" %ciej
sto so wa ny mi ilu stra cja mi by !y po sta cie
Chry stu sa, Mat ki Bo $ej z Dzie ci#t kiem,
Trój cy 'wi" tej i kil ku naj po pu lar niej -
szych %wi" tych. W kan cjo na !ach ewan ge -
lic kich cz" sto przed sta wia no kom po zy cj"
„T!ocz nia Pa na” z Chry stu sem – Ba ran -
kiem Bo $ym.

* * *
Nie któ re z kan cjo na !ów osi# ga !y wie le

na k!a dów. Wy da ne w Pszczy nie Pie "ni na -
bo$ ne w Gór nym Szl% sku, zw!asz cza w de -
ka na cie pszczy& skim u$y wa ne osi# gn" !y
trzy na k!a dy w la tach 1851, 54 i 56. Re -
kor dy w ilo %ci wy da( osi# ga !y ta kie po pu -
lar ne mo dli tew ni ki jak Dro ga do Nie ba,
któ ra w 1978 ro ku w Opo lu osi# gn" !a
50 wy da(. Po dob nie jak Skar biec Mo dlitw
i Pie "ni, ofi cjal ny mo dli tew nik die ce zji ka -
to wic kiej. !

Kancjona! "l%ski z XIX w. zdobiony ko"ci% s!oniow%
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– Spo ty ka my si! w wy j"t ko wym miej #
scu – w za brza$ skim For te pia na rium. Je #
dy nym ta kim miej scu w Pol sce i uni ka #
to wym w tej cz! %ci Eu ro py. Jak ono
po wsta &o?

– Wspól nie z mo imi przy ja ció! mi
i wspó! pra cow ni ka mi dzie li my pa sj"
zbie ra nia daw nych in stru men tów a za ra -
zem pro mo wa nia idei ochro ny ich

przed znisz cze niem. Ta pa sja spra wi !a, #e
na sze pry wat ne zbio ry prze sta !y mie $ci%
si" w miesz ka niach, za cz" li $my wi"c szu -
ka% miej sca, któ re by !o by w sta nie przy -
j&% t" ko lek cj" i stwo rzy% wa run ki do ar -
ty stycz ne go jej wy ko rzy sta nia, po nie wa#
w spo rej cz" $ci s& to in stru men ty gra j& -
ce. Tra fi !em do Za brza do przed si" bior -
stwa gór ni cze go De mex, je go w!a $ci cie -

le to wy j&t ko wi lu dzie ogar ni" ci pa sj&
przy wra ca nia do #y cia post in du strial -
nych obiek tów. Po wie dzie li nam „tak”,
i my w tym biu row cu – od re stau ro wa nym
ho te lu ro bot ni czym, tak zwa nym „Do mu
Ka wa le ra” z 1910 r. – je ste $my bar dzo
szcz" $li wi. Ta wspó! pra ca trwa ju# czwar -
ty rok – in stru men ty zna la z!y tu taj swój
dom, or ga ni zu je my tak #e kon cer ty, oczy -
wi $cie nie ko mer cyj ne, po nie wa# nie po -
sia da my wie lu $rod ków, ale si !a mi przy -
ja ció! i stu den tów, dla któ rych jest to
oka zja spo tka nia z prak ty k& hi sto rycz n&.

– To szcze gól nie cen ne, gdy' na co
dzie$ stu den ci nie ma j" wie lu oka zji, by
t! szla chet n" prak ty k! hi sto rycz n" (wi #
czy(.

– Wy ko naw stwo mu zy ki daw nej za k!a -
da zgod no$% z prak ty k& daw nych epok,
ale nie ko niecz nie si" ga nie po ory gi nal ne
in stru men ty. Mo g& by% wy ko rzy sta ne
ko pie, któ re s& in stru men ta mi spraw ny -
mi, ale one nie ma j& ta kiej war to $ci ma -
te rial nej. W pew nych ob sza rach, je $li cho -
dzi o kla we sy ny, w prak ty ce kon cer to wej
wy ko rzy sty wa ne s& wspó! cze sne ko pie.
Ale w przy pad ku XIX -wiecz nych for te -
pia nów, któ rych jest do$% du #o i s&
na ogó! w do brym sta nie, ra czej pre fe ru -
je si" re stau ro wa nie tych in stru men tów,
tym bar dziej #e s& one na ty le skom pli -
ko wa ne, #e bu do wa nie no wych jest nie -
zwy kle kosz tow ne. Rów nie# uza sad nio -
ne jest two rze nie ta kich miejsc, gdzie
mo g& wy ko rzy sty wa% je stu den ci. W Pol -
sce jest nie wie le in stru men tów, któ re
mo g& by% wy ko rzy sty wa ne kon cer to -
wo. Przy k!a dem mo #e by% mu zeum in -
stru men tów w Po zna niu, gdzie po zo sta -
j& one eks po na ta mi, co cz" $cio wo
uza sad nia j& obo wi& zu j& ce stan dar dy mu -
ze al ne. Nie za wsze wska za na jest re stau -
ra cja, po nie wa# mo# na znisz czy% co$, co
jest za byt kiem kul tu ry ma te rial nej. 

– Prak ty ka hi sto rycz na jest pa nu bli #
ska od wie lu lat. W 1991 r. za &o 'y& pan
ze spó& mu zy ki daw nej, Con cer to Po lac #
co. Jak to si! za cz! &o? Trud no by &o
wów czas stwo rzy( ta k" or kie str!? 

– W 1991 ro ku – po okre sie stu diów za -
gra nicz nych – na do bre po wró ci !em
do Pol ski. Po nie wa# kil ku mo ich ko le gów
ze stu diów po sz!o dro g&, po dob n& do mo -
jej, spo tka li $my si" i za cz" li $my ra zem
gra%. Naj pierw w sto sun ko wo ma !ych
sk!a dach, ale stop nio wo za cz" !y po ja wia%
si" pro po zy cje wi"k szych kon cer tów
i gro no mu zy ków si" po wi"k szy !o. By!
to zresz t& pi"k ny okres – bied ny, bo ko -
mu nizm do pie ro co si" sko' czy!, ale
z dru giej stro ny otwar ty dla no wych, nie -
in sty tu cjo nal nych ini cja tyw. Nie w&t pli -
wie uko ro no wa niem na szej dzia !al no $ci
sta! si" zre ali zo wa ny przez nas – Con cer -
to Po lac co, chór Si ne No mi ne, od by !o si"
po nad 30 kon cer tów „Ar cy dzie !a mu zy -
ki ora to ryj no -kan ta to wej”. Wy ko ny wa li -
$my tam kan ta ty Ba cha, ora to ria Ha en -
dla i mu zy k" mniej zna n&. Wie le pol skich
„pierw szych ra zów” (pierw sze wy ko na -
nia zna cz& cych ar cy dzie! – Msza h -moll
i in. na daw nych in stru men tach nie ja ko
im por to wa ny z ze wn&trz pro dukt, a prze -
wa #a j& co pol skie do ko na nia) mia !o miej -
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sce w!a "nie tam. Kon cer ty od by wa !y
si# w ko "cie le ewan ge lic ko -re for mo wa -

nym w War sza wie, stwo rzy li "my na sz$
w!a sn$, od da n$ pu blicz no"%. G!ów nym

mo to rem or ga ni za cji by !a pa ni Ma ria Mo -

stow ska. 

Pro sz# so bie wy obra zi%, &e z &ad ne go

z tych kon cer tów nie uka za !a si# ani jed -

na re cen zja. Ot, pol skie pie kie! ko … Ale

zro bi li "my dla pol skiej sztu ki wy ko -

naw czej na praw d# du &o.

– Za trzy maj my sie przy kla we sy nach.
Wspó! cze "nie in ne in stru men ty ni# te,
b$ d% ce ko pia mi in stru men tów hi sto &
rycz nych w!a "ci wie nie po wsta j%, mi mo
#e kwit nie li te ra tu ra kla we sy no wa.

– To wi$ &e si# z hi sto ri$ kla we sy nów,

któ re by !y bu do wa ne do po cz$t -
ku XIX w., naj d!u &ej w An glii i W!o -

szech. W tym okre sie for te pian za cz$!
stop nio wo wy pie ra% kla we syn i to on sta!
si# wio d$ cym in stru men tem. Zda rza !o si#
na wet, &e in stru men ty my lo no. For te pian

na zy wa no kla we sy nem i by wa, &e nie je -

ste "my w sta nie ju& te go roz po zna%. Tak

by !o np. we Fran cji pod ko niec XVIII w.

i pó' niej, kie dy w wy ni ku re wo lu cji

znisz czo no bar dzo du &o in stru men tów.

Przez ca !y XVIII wiek funk cjo no wa !o
okre "le nie for te pia nu: kla we syn m!o -

tecz ko wy, dla te go bar dzo cz# sto jesz cze

w XIX w. zbio ry ewi dent nie ju& for te pia -

no wej mu zy ki okre "la ne by !y ja ko kla we -

sy no we. W ka& dym ra zie for te pian za st$ -
pi! kla we syn we wszyst kich funk cjach,

ja kie wi$ za no z du &ych stru no wym in stru -

men tem kla wi szo wym – po dob nie jak

kla we syn móg! s!u &y%, oprócz za sto so -

wa( so li stycz nych, do akom pa nio wa nia,

kom po no wa nia, wy ko ny wa nia par ty tur.

For te pian oka za! si# bar dziej per spek ty -

wicz ny w kwe stii po trzeb w za kre sie

wo lu me nu brzmie nia sta wia nych przez

mu zy k# ro man ty zmu. Do pie ro pod ko -

niec XIX w. na fa li fa scy na cji eg zo ty k$
i hi sto ri$ za in te re so wa no si# po now nie in -

stru men ta mi hi sto rycz ny mi i pod j# to
pró by bu do wa nia cze go" po dob ne go.

W ten spo sób do sz!o do wskrze sze nia in -

stru men tu, ale nie do ko( ca do wie rza no

hi sto rycz nym spo so bom bu do wa nia.

W 1912 r. Wan da Lan dow ska na mó wi -

!a fir m# Pley el do skon stru owa nia spe cjal -

ne go mo de lu kla we sy nu, któ ry by !$ czy!
in stru ment hi sto rycz ny i spe! nia! za ra zem

wy ma ga nia sta wia ne przed wspó! cze -

snym in stru men tem kon cer to wym. Po -

wsta !y wi#c in stru men ty, któ re s$ kla wi -

szo wy mi stru no wy mi in stru men ta mi

szar pa ny mi, ale nie ma j$ nic wspól ne go

z kla we sy na mi hi sto rycz ny mi, wy ko -

rzy stu j$ na to miast wie le osi$ gni#% bu -

dow nic twa for te pia no we go. S$ one bo -

wiem two rzo ne we d!ug in nych za sad

i ho! du j$ in nym ide a!om brzmie nio -

wym, gdy& o tym jak brzmia! na praw d#
kla we syn po pro stu za po mnia no. Wie le

firm sta ra !o si# po wtó rzy% suk ces Pley -

ela i za pro po no wa !o w!a sne mo de le,

jed nak &e rów nie& one od bie ga !y od ide -

a!ów hi sto rycz nych. Do pie ro w la tach 60.

nie któ rzy bu dow ni czo wie za da li so bie

trud ko pio wa nia zgod nie z hi sto rycz n$
prak ty k$ i za sa da mi kon struk cji. Oka za -

!o si#, &e efek ty s$ bar dzo obie cu j$ ce.

W krót kim cza sie te in stru men ty wy par -

!y no we kon struk cje z po cz$t ku XX w.

By !y znacz nie bar dziej sto sow ne, g!o -

"niej sze, le piej brzmi$ ce, !a twiej sze,

l&ej sze w trans por cie. Dzi siaj mo &e my

mó wi% o zwy ci# stwie kon cep cji hi sto -

rycz nej, któ ra oka za !a si# bar dziej uda -

na w sen sie tech nicz nym. Jest to pew ne -

go ro dza ju cios dla po wta rza nej

cz# sto kro% man try o tym, &e roz wój

tech no lo gicz ny rów no znacz ny jest z udo -

sko na la niem in stru men tów. Ale kla we sy -

ny z po cz$t ku XX w. s$ te& pi#k nym zja -

wi skiem (w For te pia na rium ma my bar dzo

wcze sny kla we syn fir my Am mer z nr. fa -

brycz nym 99) i za cho wu j$ war to"% ja ko

od r#b ne zja wi sko; s$ rów nie& ce nio ne

w in ter pre ta cji mu zy ki XX -wiecz nej.

Ist nie je spo ro li te ra tu ry na pi sa nej spe cjal -

nie z my "l$ na te in stru men ty. War to jesz -

cze do da%, &e w in ter pre ta cji mu zy ki

wspó! cze snej cz# sto sto su je si# am pli fi -

ka cj# tj. elek tro nicz ne wzmoc nie nie

d'wi# ku. W dia me tral ny spo sób zmie nia

to jed nak es te ty k# in stru men tu. Na g!o -

"nio ne hi sto rycz ne in stru men ty sta j$ si#
agre syw ne, do brze prze no szo ny jest

d'wi#k, tak &e w po sta ci re zo nan su, ten in -

stru ment na bie ra no wej war to "ci i sta je

si# in nym zja wi skiem ni& kla we syn nie -

na g!o "nio ny, cho dzi tu o wszyst kie ele -

men ty, któ re s$ po strze ga ne w d'wi# ku

kla we sy no wym przez s!u cha czy, nie tyl -

ko o g!o "no"%. 
– Ko pie kla we sy nów by !y ro bio ne

z na tu ry, czy wspo ma ga no si$ rów nie#
in ny mi 'ró d!a mi hi sto rycz ny mi? Lu dzie
b$ d% cy nie co da lej od nur tu hi sto rycz &
ne go, cz$ sto za da j% py ta nie sk%d wie my
jak ta prak ty ka wy gl% da !a. Po dob nie jak
w ba ro ko wych par ty tu rach, w któ rych
jest o wie le mniej kom po zy tor skich
wska zó wek do ty cz% cych in ter pre ta cji.

– To jest do sko na !e po rów na nie. Ma my

za cho wa ne in stru men ty, cza sa mi w for -

mie gra j$ cej, cza sa mi w for mie sa mych

kor pu sów, cz# "ci. Rze czy wi "cie w wy pad -

ku in stru men tów ty pu kla we sy no we go za -

cho wa !o si# ich na ty le du &o, aby spo rz$ -
dzi% pla ny i do ko ny wa% ko pii. Oczy wi "cie

do uzu pe! nie nia po zo sta je ca !a war stwa

brzmie nia, za sto so wa nych pió rek, te go jak

in to no wa%, jak by !y one men zu ro wa ne.

Osob nym pro ble mem jest wy ko naw stwo

strun, któ rych za cho wa !o si# nie wie le. Ist -

nie je ob szar, w któ rym wie my do k!ad nie

co mo &e my sko pio wa%, ale ist nie je te& in -

ny, któ ry sta no wi do me n# do my s!ów bu -

dow ni czych, tu mu sz$ wy ka za% si# w!a -

sn$ in wen cj$ i mo g$ za pro po no wa%
w!a sne kre acje. Cza sa mi to pro wa dzi

do cie ka wych zja wisk, jak np. ko pie te -

go sa me go in stru men tu w dwóch ró& nych

for mach. Na przy k!ad – ta ki sam in stru -

ment ró& nie ostru no wa ny – z u&y ciem mo -

si#& nych b$d' &e la znych strun. Ta ró& ni -

ca da je nam w efek cie dwa bar dzo ró& nie

brzmi$ ce kla we sy ny. Ko lej ny przy k!ad to

kla we syn lut nio wy, ze stru na mi je li to wy -

mi, praw do po dob nie z „pod brzu szem”

wzo ro wa nym na in stru men tach ty pu lut -

nio we go, pó! okr$ g!ych, bu do wa nych

z osob nych de sek drew nia nych. Tu taj rów -

nie& wspó! cze "ni bu dow ni czo wie pro po -

nu j$ ro& ne wa rian ty, ale nie ma my do k!ad -

ne go mo de lu, któ ry mo gli by "my ko pio -

wa%. Tyl ko wzmian ki w li te ra tu rze, &e
ta ko wy by!.

– A je "li cho dzi o dzie dzic two kla we &
sy no we w Eu ro pie – ja kich in stru men &
tów za cho wa !o si$ naj wi$ cej? Z ja kiej
szko !y i z ja kie go okre su?

– Praw d# mó wi$c trud ne py ta nie. Za -

cho wa !o si# za dzi wia j$ co du &o ró& nych

in stru men tów, re pre zen tu j$ cych ró& ne

szko !y bu dow nic twa. Mo &e war to jed nak

przy po mnie%, &e w tym ca !ym kla we sy -

no wym "wie cie osob ne miej sce zaj mu -

je Fran cja, gdzie kla we syn by! (i jest

na dal!) bar dzo po pu lar ny i roz po wszech -

nio ny, by! nie mal in stru men tem na ro do -

wym. Oso by szla chet nie uro dzo ne uczy -

!y si# na nim gry nie mal obo wi$z ko wo.

Dzi siaj te& w do mach cz# sto spo tka%
mo& na kla we syn, szpi net ja ko in stru ment

do mo wy. Jak u nas pia ni no. 

– Jak to wy gl% da !o na zie miach pol &
skich? Pod kre "la pan cz$ sto, #e ma my
wspa nia !e dzie dzic two mu zy ki daw nej,
ale je "li cho dzi o mu zy k$ kla wi szo w%
z te go okre su, to w!a "ci wie nie ma my
nic.

– Pro blem z mu zy k$ kla wi szo w$ zwi$ -
za ny jest z hi sto ri$ Pol ski. Na po cz$t -
ku XVII w. Pol ska znaj do wa !a si#
w awan gar dzie kul tu ro wej i mu zycz nej

Eu ro py, by !a sil nie po wi$ za na sty li sty k$
mu zycz n$ z W!o cha mi. Wy ni ka !o to

z obec no "ci w!o skich mu zy ków na dwo -

rze. W!a dy s!aw IV Wa za uwiel bia!
ope ry, Pol ska by !a pierw szym kra jem Eu -

ro py "rod ko wo -wschod niej, któ ry za -

adap to wa! t# no w$ for m# mu zycz n$.
Po top szwedz ki spo wo do wa! ogrom ne

znisz cze nia, nie za cho wa !o si# in stru men -

ta rium z te go okre su, zmie ni !a si# tak &e
spe cy fi ka kul tu ry, Pol ska we sz!a na dro -

g# pro win cjo na li zmu, bu do wa nia w!a snej

kul tu ry mu zycz nej, od r#b nej od eu ro pej -

skiej. Wy mia na my "li mu zycz nej by !a sto -

sun ko wo nie wiel ka, a mu zy k# upra wia -

no g!ów nie w "ro do wi skach klasz tor nych,

zwi$ za nych z ka pe la mi dwor ski mi. Ma -

!o by !o mu zy ki "wiec kiej i bar dzo nie wie -

le prze ja wów mu zy ko wa nia do mo we go.

Wy da je si#, &e pol skie mu szlach ci co wi

gra nie przy no si !o uj m#. Nie wy kszta! ci!
si# za tem ry nek ucze nia gry, tak jak we

Fran cji i nie wy kszta! ci !o si# mu zy ko wa -

nie do mo we, ta kie ja kie zna my z kr# gu

kul tu ry nie miec kiej. Ma my bar dzo du &o
mu zy ki wo kal no -in stru men tal nej, tak

zwa nej mu zy ki fi gu ral nej, ale w!a "nie re -

li gij nej, ze spo !o wej, na to miast ist nie je

bar dzo nie wie le so lo wej na in stru men ty

kla wi szo we, za rów no kla we syn i kla wi -

kord a tak &e mu zy ki or ga no wej. Do sko -

na le za cho wa !y si# in stru men ty, du &e or -

ga ny, na któ re nie ma jed nak li te ra tu ry.

Te in stru men ty by !y prze wa& nie wy ko -

rzy sty wa ne do wy ko ny wa nia dzie! wo -

kal no -in stru men tal nych.

– A bu dow nic two?
– Kla we sy nów bu do wa no chy ba nie -

wie le. Trud no by !o by to t!u ma czy% tym,

&e wszyst kie ule g!y znisz cze niu, mu sia -

!o ich by% ma !o, sko ro w!a "ci wie nic sie
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nie za cho wa !o. Cz"st sze s# kla wi kor dy
i ma !e or ga ny tzw. po zy ty wy.

– Ope ra ka me ral na, zwi! za na z mu zy "
k! daw n! nie jest u nas zbyt po pu lar na.

S! wpraw dzie ta kie in sty tu cje jak War "
szaw ska Ope ra Ka me ral na, ale wci!# jest

ich ma $o.

– To osob ny te mat i do ty czy on spo -
so bu fi nan so wa nia in sty tu cji kul tu ry.
We Fran cji mi ni ster stwo kul tu ry fi nan -
su je nie in sty tu cjo nal ne przed si" wzi" -
cia mu zycz ne, np. dzia !al no$% kil ku or -
kiestr mu zy ki daw nej i mo g# one li czy%
na sta bil ne wspar cie. To zna czy po -
wsta je or kie stra i otrzy mu je do ta cje.
Bar dzo zna cz# cy jest te& przy k!ad He spe -
rio nu XX i Jor di Sa val la, któ rzy uzna ni
zo sta li za mu zycz n# wi zy tów k" Ka ta lo -
nii, god n# wspar cia przez Ge ne ra li -
tat – re gio nal ny, au to no micz ny rz#d.
U nas do to wa ne s# tyl ko in sty tu cje ju&
ist nie j# ce. Ca !e szcz" $cie, &e War szaw -
skiej Ope rze Ka me ral nej uda !o si"
w pew nym mo men cie osi# gn#% ta ki ro -
dzaj fi nan so wa nia, na to miast w tej chwi -
li trud no jest zor ga ni zo wa% fun du sze
na no we pro jek ty. Wy sta wie nie ope ry to
nie ko niecz nie przed si" wzi" cie ka me -
ral ne, wy ma ga wie lu prób, de ko ra cji, in -
sce ni za cji, so li stów, or kie stry… to spo -
re kosz ty, w na szych wa run kach trud no
jest zor ga ni zo wa% co$ ta kie go. Do brze,
&e jest ta ka in sty tu cja jak War szaw ska
Ope ra Ka me ral na, ale tych mo& li wo $ci
jest w Pol sce wci#& za ma !o.

– Mó wi li %my, #e pol ska mu zy ka kla "
wi szo wa wi! za $a si& z #y ciem klasz tor "
nym, z li tur gi!...

– Nie ko niecz nie tyl ko z li tur gi#, ma my
np. XVIII -wiecz ne zbio ry mu zy ki kla wi -
szo wej w Pol sce – kan cjo na! Ja dwi gi Dy -
gul skiej, któ ry sio stry wy ko ny wa !y w cza -
sie re kre acji, wy st" pu j# tam na wet for my
$wiec kie – kon cer ty, arie, któ re mia !y spra -
wia% przy jem no$% w cza sie re kre acji, nie
s# one zwi# za ne z prak ty k# li tur gicz n#.

– Czy w mu zy ce li tur gicz nej mo #e my

mó wi' tak #e o nur cie prak ty ki hi sto rycz "
nej?

– W przy pad ku Ko $cio !a ka to lic kie go
to spo ry pro blem, w wy ni ku Dru gie go
So bo ru Wa ty ka' skie go li tur gia ule g!a dia -
me tral nej zmia nie, kwe stio nu j# cej ca !y
do tych cza so wy do ro bek i prak ty k" li tur -
gicz n#, któ ra opie ra !a si" na tym, &e na -
bo &e' stwo od by wa !o si" na dwóch po zio -
mach – ksi#dz spra wo wa! li tur gi",
a „w tle” ist nia !a per ma nent na mu zy ka
w po sta ci wer se tów or ga no wych, czy te&
utwo rów fi gu ral nych, skom po no wa nych
spe cjal nie z my $l# o tej li tur gii. Msze,
mis sa bre vis czy mis sa so lem nis, na wet
pod wzgl" dem cza so wym s# tak skom -
po no wa ne, aby pa so wa !y do ele men tów
li tur gii. Wte dy to by !a bar dzo pre cy zyj -
na kon cep cja, te raz w!a $ci wie nie do od -
two rze nia.

– Czy li, al bo mu sie li by %my po wró ci'
do ry tu try denc kie go, al bo wy ko ny "
wa' daw n! mu zy k& li tur gicz n! w for mie

zde sa kra li zo wa nej? 

– Ka to lic ka mu zy ka li tur gicz na obec -
nie naj cz" $ciej gry wa na jest w zde sa kra -
li zo wa nej for mie, w sa lach kon cer to wych.

Naj wi"k sz# szko d# jest stra ta wer se tów
or ga no wych, sta no wi# cych ma !e utwo ry,
któ re kie dy$ da wa !y si" wpa so wa% w li -
tur gi". Z punk tu wi dze nia prak ty ki kon -
cer to wej s# to zbyt ma !e for my, a wspó! -
cze sna li tur gia nie prze wi du je ju& dla nich
miej sca. Do ty czy to przede wszyst kim
utwo rów mu zy ki or ga no wej. Tro ch" !a -
twiej jest wpa so wa% kan ta t" Ba cha w ra -
my na bo &e' stwa pro te stanc kie go, mam
ta kie do $wiad cze nia z pew ne go fe sti wa -
lu, gdzie co dzien nie o go dzi nie dzie wi# -
tej od by wa !o si" na bo &e' stwo, w ta kiej
for mie jak u Ba cha. O siód mej ra no od -
by wa !o si" spo tka nie, no w# kan ta t" %wi -
czo no do go dzi ny ósmej, a o dzie wi# tej
wy ko ny wa no j# w ra mach na bo &e' stwa.
Po dob nie zresz t#, jak w cza sach Ba cha,
to zna czy pierw sza cz"$% przed ka za niem,
dru ga po ka za niu. Bach pi sa! kan ta ty bar -
dzo $wia do mie i cho% s# trud ne dla wy -
ko naw ców, nie wy ma ga j# wie lu prób,
usta la nia zwol nie' itp. Nie ma tam pro -
ble ma tycz nych miejsc. Ta kie utwo ry
mo& na na pi sa% w ci# gu ty go dnia, tak jak
to czy ni! Bach, a w nie dzie l" ra no
przed na bo &e' stwem je wy ko na%. My $l",
&e w ra my na bo &e' stwa pro te stanc kie go
one do brze si" wpi su j#. 

– Jak to wy gl! da w ob rz!d ku wschod "
nim?

– Tam ta mu zy ka jest ca !y czas wy ko -
rzy sty wa na, to jest pew ne go ro dza ju
con stans, li tur gia jest w za sa dzie nie -
zmien na, po zo sta je tak &e du &y sza cu nek
dla tra dy cji. Cho cia& rów nie& w $pie wie
„cer kiew nym” wi da% wp!y wy ro man tycz -
nej tech ni ki ope ro wej. Tam tak &e jest mu -
zy ka daw na i spe cja li $ci od sty lo we go
i $wia do me go – oczysz czo ne go z ele men -
tów ope ry ro man tycz nej – wy ko naw stwa
cer kiew nej mu zy ki wcze $niej szej
ni& XIX -wiecz na. 

– Jak kszta$ tu je si& ruch mu zy ki daw "
nej na Wscho dzie? Cz& sto by wa pan

na przy k$ad na roz ma itych fe sti wa lach

na Ukra inie.

– To trud no oce ni%. Daw niej w ZSRR
&y cie mu zycz ne by !o moc no zin sty tu cjo -
na li zo wa ne. W wie lu mia stach ist nia !y in -
sty tu cje mu zycz ne, cz" sto na zy wa ne fil -
har mo nia mi, ale by !y one ro zu mia ne
ra czej tyl ko ja ko bu dy nek. Wpraw dzie
po sia da !y ze spó! ka me ral ny, ale za zwy -
czaj nie by !o tam or kie stry sym fo nicz nej.
Z dru giej stro ny gra si" tam du &o kon cer -
tów po pu la ry zu j# cych mu zy k", tak &e
spe cjal nie dla dzie ci i m!o dzie &y. Fa scy -
no wa !o mnie rów nie& to, &e w ob sza rze
post so wiec kim sa l" or ga no w# po sia da
prak tycz nie ka& de wi"k sze mia sto. Or ga -
ny nie na le &# do li tur gii pra wo s!aw nej, ale
pa nu je tam kult Ba cha i mu zy ki or ga no -
wej, w zwi#z ku z czym uzna no, &e jest
to ele ment kul tu ry. Wie le ko $cio !ów czy
cer kwi prze trwa !o tyl ko dla te go, &e sta -
!y si" „sa l# or ga no w#” b#d( „ka me ral n#”
ja kiej$ fil har mo nii. Oczy wi $cie po zo sta -
je pro blem ogra ni czo nych $rod ków
na utrzy ma nie tych obiek tów.

Je stem bar dzo za przy ja( nio ny z lwow -
skim $ro do wi skiem wy ko naw ców mu zy -
ki daw nej. W ra mach Aka de mii Mu zycz -
nej dzia !a tam m.in. or kie stra ba ro ko wa.

19 li sto pa da br. zmar! Ro man Stel masz -
czuk, któ ry by! mo to rem te go ru chu: or -
ga ni zo wa! fe sti wal mu zy ki daw nej we
Lwo wie, by! du sz# te go fe sti wa lu, za pra -
sza! ze spo !y, or ga ni zo wa! $rod ki i od kil -
ku na stu lat dzi" ki nie mu ten fe sti wal by!
dla Ukra iny ta kim okien kiem na kul tu r"
za chod ni#. Odej $cie Ro ma na Stel masz -
czu ka to wiel ka stra ta dla $ro do wi ska mu -
zy ki daw nej. Rów nie& dla nas, pol skich
mu zy ków, któ rzy z nim wspó! pra co wa -
li, bo wspó! pra ca ukra i' sko -pol ska: m# -
dra, part ner ska, by !a jed nym z prio ry te -
tów Je go dzia !al no $ci. 

– Mó wi my ca $y czas o in stru men tach

hi sto rycz nych, ale nie ogra ni cza si& pan

tyl ko do nich. Bra$ pan udzia$ w cie ka "
wym pro jek cie pt. „Trans fu zja”. Pro sz&
o nim opo wie dzie'.

– To by !a przy go da wy my $lo na przez
An drze ja Bau era, któ ry rze czy wi $cie
du &o gra na wio lon cze li elek trycz nej
i u&y wa bar dzo wie lu prze twor ni ków
d(wi" ku. Fa scy nu j# go pro jek ty mul ti me -
dial ne z udzia !em elek tro ni ki. By !em tam
za pro szo ny ja ko kla we sy ni sta, któ ry po -
tra fi za gra% utwo ry ba ro ko we, ale bar wy
by !y kre owa ne przez spe cja li stów
od elek tro ni ki, np. przez Ce za re go Duch -
now skie go. Dla mnie nie by !a to dzie dzi -
na mu zy ki, w któ r# chcia! bym si" ja ko$
szcze gól nie an ga &o wa%, ale by !a to bar -
dzo faj na przy go da. My $l", &e nie mo& -
na si" za my ka% w jed nym kr" gu, nie mo& -
na ogra ni cza% si" do gma ta mi. Ale to by!
bar dziej epi zod, ni& co$ trwa !e go. Tro ch"
ro dzaj &ar tu i przy go dy, po ka za nia, &e tak
te& mo& na gra% mu zy k" ba ro ko w#.

– Gdy by nie gra$ pan na in stru men "
tach kla wi szo wych, gdy by pa( ska dro "
ga ar ty stycz na po to czy $a si& ina czej, to

ja ki in ny in stru ment so bie pan wy "
obra #a?

– Pró bo wa !em kie dy$ gra% na obo ju,
uwiel biam ten in stru ment, ale chy ba nie
mam w tym kie run ku pre dys po zy cji fi -
zycz nych. My $la !em rów nie& o vio li da
gam ba. W &y ciu za wsze tro ch" de cy du -
je przy pa dek. Fakt, &e gram na kla wi szach
jest wy ni kiem de cy zji ro dzi ców oraz
te go, &e w wie ku 14 lat spo tka !em wspa -
nia !# na uczy ciel k" or ga nów – Ma riet t"
Kru zel. Gra na tym in stru men cie za cz" -
!a mnie fa scy no wa%, cho% wte dy w ogó -
le nie my $la !em, &e zo sta n" mu zy kiem.
Pew nie gdy bym tra fi! na in ny in stru ment
i in ne go pro fe so ra po szed! bym w in nym
kie run ku.

– Dzi& ku j& za roz mo w&.

!

Ma rek To po row ski (ur. 1964) – kla we -
sy ni sta, or ga ni sta, pia ni sta, dy ry gent.
Twór ca wie lo krot nie na gra dza ne go
ze spo !u mu zy ki daw nej „Con cer to
Po lac co”. Pe da gog zwi# za ny z Aka de -
mi# Mu zycz n# w Ka to wi cach, kie row -
nik Ka te dry Kla we sy nu i Hi sto rycz -
nych Prak tyk Wy ko naw czych. Au tor
licz nych na gra' p!y to wych z mu zy k#
daw n#.
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Pomnik

tych, 

co zostali 

w górach

„Ja ka! ta jem ni cza si "a ci# gnie
cz"o wie ka do gór”

b!. ks. Emil Szra mek
pro boszcz ko "cio !a 

Naj"w. Ma rii Pan ny w Ka to wi cach

W
Ka to wic kim Klu bie Wy so ko gór -
skim od lat sie dem dzie si# tych $y "a

idea upa mi%t nie nia przy ja ció", wy bit -
nych ta ter ni ków, al pi ni stów i hi ma la -
istów, któ rzy po zo sta li na za wsze w gó -
rach wy so kich, a tra gicz na !mier&
spra wi "a, $e nie po sia da j# swo ich gro bów
i ta k# ro l% móg" by spe" nia& sym bo licz ny
po mnik. Z te go Klu bu wy sz"o wie lu zna -
ko mi tych wspi na czy, któ rzy wpi sa li si%
w !wia to w# czo "ów k% zdo byw ców wy so -
kich gór, a ce n# te go by "a w"a !nie !mier&
w gó rach.

Bez po !red ni# przy czy n# spraw cz# by -
"a !mier& Hen ry ka Fur ma ni ka (ur. 1937),
zwa ne go w !ro do wi sku ta ter nic kim „He -
nio lon giem” ze wzgl% du na bar dzo wy so -
ki wzrost, któ ry zgi n#" w gó rach !w.
Elia sza na Ala sce w 1974 ro ku. Ko lej ne
de ka dy przy no si "y bo le sne stra ty. W ro -
ku 1983 zgi n#" w cza sie wy ty cza nia no -
wej dro gi na Ga nesch II w Hi ma la jach An -
drzej Hart man (ur. 1949), w dwa la ta
pó' niej spad" w prze pa!& Ra fa" Cho" da
(ur. 1957) po ko nu j#c s"yn n# !cia n% po "u -
dnio w# Lhot se. W ro ku 1988 stra ci li !my
Ja na No wa ka (ur. 1953), któ ry pod cho dz#c
po po r% czów kach na sze !cio ty si%cz nik
Bha gi ra ti zo sta" tra fio ny w g"o w% spa da -
j# cym ka mie niem. W na st%p nym ro ku Mi -
ro s"a wa D# sa l%, au to ra ka no nicz nej gór -
skiej ksi#$ ki Ka# de mu je go Eve rest,
za bra "a la wi na na prze "% czy Lho La
pod Mo unt Eve re stem. T% tra gicz n# de ka -
d% za mkn% "a !mier& Je rze go Ku kucz ki
(ur. 1948) w 1989 ro ku na Lhot se. Ko lej -
ne stra ty do tkn% "y klub w ro ku 2013, gdy
scho dz#c z pierw sze go zi mo we go wej !cia
na szczyt Bro ad Pe ak zgi n#" To masz Ko -
wal ski (ur. 1985), a w trzy mie si# ce pó' -

niej gó ry za bra "y Ar tu ra Haj ze ra (ur. 1962)
zdo by wa j# ce go  Ga sher brum I.

Po mnik sta no wi ich sym bo licz n# mo -
gi "%, przy któ rej mo$ na za pa li& !wia t"a pa -
mi% ci, po mo dli& si% i za du ma& nad prze -
mi ja niem. Mo$ na go na zwa& !l# sk#
Oster w#, bo przy po mi na Ta trza( ski
Cmen tarz Sym bo licz ny nad Po pradz kim
Je zio rem.

Wy bór miej sca w Par ku Ko !ciusz ki le -
$# cym na wzgó rzu nad mia stem by" wie -
lo ra ko uza sad nio ny. Po pierw sze od ro -
ku 1985 w ostat ni# !ro d% pa' dzier ni ka
w drew nia nym ko !ció" ku !w. Mi cha "a
sto j# cym na naj wy$ szym wznie sie niu Par -
ku od by wa j# si% msze !w. $a "ob ne za zmar -
"ych cz"on ków Klu bu Wy so ko gór skie go
w Ka to wi cach, na któ rych gro ma dzi si% ca -
"e !ro do wi sko. W tym Par ku stoi tak $e Wie -
$a Spa do chro no wa, kie dy! b% d# ca obiek -
tem spor to wym, a od wrze !nia 1939 ro ku
przy po mi na j# ca bo ha ter sk# obro n% mia sta
przez har ce rzy i po wsta( ców przed wkra -
cza j# cy mi od po "u dnia od dzia "a mi We hr -
mach tu. Po przez ist nie nie Har cer skie go
Klu bu Wy so ko gór skie go b% d# ce go „szkó" -
k# ta ter nic twa”, z któ re go wy ro s"o wie lu
!wiet nych wspi na czy wi# $e si% har cer stwo
z gó ra mi. Tu w Ka to wi cach w dwu dzie sto -
le ciu wo je wo d# by" wiel ki mi "o !nik gór
i nie zwy k"y har cerz – Mi cha" Gra $y( ski1,
któ ry bar dzo przy czy ni" si% do upi%k sze -
nia Par ku i jak twier dzi" Se we ryn Wal ko -
wiak na uczy" )l# za ków ko cha& gó ry.
Zwi#z ki mie dzy Par kiem Ko !ciusz ki, har -
cer stwem i lud' mi gór s# wi%c wa$ ne, g"% -
bo kie i wie lo ra kie – wszak w let ni dzie(
z po "u dnio we go sto ku Par ku kie dy! wi da&
by "o – Ma "# Fa tr%.

Nie by "o wi%c lep sze go i pi%k niej sze -
go miej sca na po mnik. Je go po wsta nie jest
efek tem wie lu lat sta ra(, mo zol ne go
zbie ra nia fun du szy i szu ka nia spon so rów.
Je sie ni# 2014 ro ku za po !red nic twem por -
ta lu Po lak Po tra fi.pl. og"o szo no zbiór k% pu -
blicz n# „Pa sja gór”, dzi% ki któ rej zdo by -
to po trzeb ne fun du sze, do pe" ni "y je
pry wat ne oso by i do fi nan so wa" miej ski

bu d$et. 29 pa' dzier ni ka 2014 Ra da Mia -
sta Ka to wi ce pod j% "a uchwa "% w spra wie
„wznie sie nia i lo ka li za cji po mni ka Al pi -
ni stów z Klu bu Wy so ko gór skie go w Ka -
to wi cach, któ rzy w gó rach zo sta li na za -
wsze”. Wiel kie by "o za an ga $o wa nie
cz"on ków Klu bu, zw"asz cza Krzysz to fa
Mo dli szew skie go i cha ry zma tycz ne go
harc mi strza Igna ce go „Wal ka” Nen dzy. 

Po mnik zo sta" zre ali zo wa ny we d"ug
pro jek tu Bo gu mi "a Bu rzy( skie go, wy ko -
na ny przez fir m% ka mie niar sk# Mar ka
Kly ty, two rz# go p"y ty przy po mi na j# ce
z"o mi ska skal ne, u"o $o ne jed na na dru giej,
a na ka$ dej wy ry te jest na zwi sko i da ta
!mier ci. Pro sty lecz g"% bo ki w wy mo wie
obe lisk przy wo dzi nie odmien nie sko ja rze -
nie z gór ski mi g"a za mi, do brze wpi su je si%
w t"o wy so kich drzew, a nie od le g"y ko -
!ció "ek !w. Mi cha "a Ar cha nio "a przy da -
je mu pa to su.

Uro czy sto!& od s"o ni% cia zgro ma dzi "a
w Par ku im. Ta de usza Ko !ciusz ki t"u my
lu dzi, pi%k nie pre zen to wa "a si% har cer ska
war ta ho no ro wa, przy by "y wzru szo ne
ro dzi ny al pi ni stów, du chow ni z ar chi die -
ce zji ka to wic kiej i !ro do wi sko wpi na czy
z ca "ej Pol ski. Z War sza wy przy je cha" Ja -
nusz Onysz kie wicz pre zes PZA, by" pre -
zy dent Ka to wic Mar cin Kru pa, Krzysz -
tof Wie lic ki oraz Ry szard Paw "ow ski.
Mo nu ment po !wi% ci" ks. bi skup Adam
Wo dar czyk, a os"a nia li pre zes Ka to wic -
kie go Klu bu Wy so ko gór skie go Piotr Xi% -
ski oraz Ja nusz Onysz kie wicz. Gdy „Wa -
lek” Nen dza czy ta" na zwi ska cz"on ków
na sze go klu bu, bo ha te rów po mni ka, od -
nie!& mo$ na by "o wra $e nie, $e to ja ki! nie -
zwy k"y apel po le g"ych, za chwi l% ode zwie
si% wer bel i us"y szy my „zo sta li w gó rach
na za wsze”!

Zni cze roz !wie tla j# ce je sien ny mrok
i z"o c# ce opa da j# ce z drzew li !cie two rzy -
"y nie po wta rzal n# sce ne ri% wie czo ru. Po -
tem by "a msza !wi% ta ze zna ko mi t# scho -
l# ka p"a( sk#, pi%k n# ho mi li# i sku pio na
mo dli twa zwie( czo na g"% bo kim, na stro -
jo wym wier szem na pi sa nym przez Igna -
ce go „Wal ka” Nen dz%, bo tak ja ko! si%
sk"a da, $e w gó rach naj le piej mil cze& i si%
mo dli&. 

Wy zna nie

Wspi nacz ka – mo dli twa lu dzi wy bra nych
In tym nych ma rze( wa row ny gród
Mo dli twa s"ów nie wy po wie dzia nych 
B"o go s"aw Pa nie nasz gór ski trud!
W kur nia wie, desz czu, hu ku la wi ny
Wsz% dzie wi dzi my Tw# moc
Li cz#c bez sen ne bi wa ku go dzi ny
Po zwól nam prze $y& i t% noc
Ska li stych !wi# ty( za wie szo ny cie(
Za chwi l% s"o( ca ude rzy nas blask!
Po zwól nam prze $y& szcz% !li wie dzie(
Nim do si% gnie my ze szczy tu gwiazd.

Ba se Camp Lhot se 
wrze sie$ 1979 rok

!

1 Por. K. He ska -Kwa !nie wicz: Mi cha!
Gra #y$ ski i gó ry. „Wier chy. Rocz nik po !wi% -
co ny gó rom” 2009. Kra ków 2011, s. 35-50.

Po mnik pa mi% ci al pi ni stów i ta ter ni ków sta n&!
w ka to wic kim Par ku Ko "ciusz ki, nie opo dal
ko "ció! ka "w. Mi cha !a. 

KRYSTYNA

HESKA!KWA"NIEWICZ
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– Je ste !cie bar dziej u sie bie, czy u Wo "
jacz ka? Py tam nie do ty ka j#c na wet me "
ta fi zy ki. Je stem w rze czy wi sto !ci In sty tu "
tu, ale gdzie kol wiek si$ nie ob ró c$ Ra fa%
pa trzy na mnie ze zdj$&, na szaf ce stoi je "
go ma szy na do pi sa nia, pó% ki ugi na j# si$
pod ksi#' ka mi z wy da nia mi wier szy Wo "
jacz ka.

– Ma ciej Me lec ki: Ja je stem u sie bie.

W tym ro ku mi ja 16 lat od k!d tu taj pra -

cu j". Za nim po wsta# In sty tut Mi ko #ow -

ski te$ przy cho dzi #em do te go miesz ka -

nia, bo od 1997 ro ku by #a tu ga le ria

miej ska. A jesz cze wcze %niej bra #em

ko re pe ty cje z j" zy ka an giel skie go u ma -

my Ra fa #a Wo jacz ka. Sam cha rak ter In -

sty tu tu i for mu #a pra cy do z#u dze nia

przy po mi na j! dom i dla te go tak si" tu
czu j".

– I te' ta k# do mo w# at mos fe r$ tu

stwo rzy li !cie.

MM: To si" szcze gól nie uwi dacz nia

pod czas spo tka& li te rac kich, wie czo rów au -

tor skich, czy wer ni sa $y. Pa nu je tu pe -

wien ro dzaj lu zu ko niecz ny, by móc co%
stwo rzy'.

Krzysz tof Siw czyk: To dla mnie bar dzo bli -

skie miej sce. Oczy wi %cie, ma my %wia do -

mo%', $e ja ko pla ców ka in sty tu cjo nal na do -

to wa na przez Urz!d Mia sta Mi ko #ów

je ste %my zo bli go wa ni do mi sji kul tu ro -

twór czej, ale nie je ste %my zo bli go wa ni,

aby te mu miej scu nada wa' nie ludz ki cha -

rak ter wspó# cze snych in sty tu cji kul tu ry,

w któ rych wi dzo wie czu j! si" ob co ze

wzgl" du na ste ryl ny cha rak ter i zim ne, bu -

du j! ce dy stans wn" trza. Chce my, aby pu -

blicz no%' uczy #a si" ra zem z na mi. Wzo rzec,

Wiersz
jest dro g!
DAGMARA DRZAZGA

Miko%ów, okaza%a kamienica nieopodal rynku. Na tablicy przed wej!ciem widnieje

napis: „Z tego domu wyszed% w !wiat Rafa% Wojaczek, poeta 1945–1971”. W dawnym

mieszkaniu autora Innej bajki mie!ci si$ teraz pr$'nie dzia%aj#cy Instytut Miko%owski

jego imienia. Niegdysiejsza kuchnia pa(stwa Wojaczków sta%a si$ biurem, bibliotek#,

magazynem i pokojem go!cinnym. Spotykam si$ tam z Maciejem Meleckim i

Krzysztofem Siwczykiem, pracownikami Instytutu, ale – co wa'niejsze! – poetami i

organizatorami wielu wydarze( literackich. W%a!nie mija siedemdziesi#ta rocznica

urodzin Rafa%a Wojaczka.

Krzysz tof Siw czyk (z lewej) i Maciej Melecki w dawnym pokoju Rafa!a Wojaczka
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ga któ ry pro po nu je my jest w du $ej mie rze im -

pro wi zo wa ny, wy nie sio ny z na sze go we -

wn"trz ne go do %wiad cze nia. Te go, kim chce -

my by' w kul tu rze i jak j! ro zu mie my – ja ko

roz mo w", bli sko%', wy mia n" my %li. Je ste -

%my w do mu pa& stwa Wo jacz ków i to nas

zo bo wi! zu je. 

– A czym jest dla cie bie to miej sce pry "
wat nie?

KS: Przy je$ d$a #em na t" klat k" scho do -

w! ja ko na sto la tek, $e by wczu wa' si"
w at mos fe r" miesz ka nia, do któ re go nie

mia #em %mia #o %ci za pu ka'. Wte dy $y#
jesz cze oj ciec Ra fa #a Wo jacz ka, pan

Edward, wi dy wa #em go, ale nie od wa $y -

#em si" o co kol wiek za py ta'. To by #y
wów czas dla mnie pro gi zu pe# nie nie do -

st"p ne, le gen dar ne.

– Ma& ku, czy bio r#c te lek cje mia %e!
!wia do mo!& do ja kie go do mu przy cho "
dzisz?

MM: Oczy wi %cie! Prze czy ta #em ju$
wte dy ca #y kor pus Wo jacz ka. W 1986 ro -

ku po raz pierw szy na tkn! #em si" na je go

wier sze. Wy sz#a wów czas ksi!$ ka Ka ska -
de rzy li te ra tu ry pol skiej, ksi!$ ka „zbó jec -

ka”, któ ra m#o de mu cz#o wie ko wi $y j! ce -

mu w cza sach kom plet nej sza rzy zny

wy da wa #a si" atrak cyj na, ofe ro wa #a bo -

wiem pew ne go ro dza ju al ter na tyw ne %wia -

ty. Po ka zy wa #a, $e wcze %niej te$ by li in ni

m#o dzi lu dzie, któ rzy swo j! li te ra tu r!, ja -

ko %ci!, „kro jem pi sma”, wy obra( ni! prze -

ciw sta wia li si" rze czy wi sto %ci. I ten bunt

ja wi# mi si" ja ko bar dzo prze ko nu j! cy.

Spra w! nie zwy kle wa$ n! by #o te$ to, $e
Wo ja czek jest po et! z Mi ko #o wa.

– Pi sa %e! ju' wów czas?

MM: Tak, ale to by #y prób ki bar dzo nie -

za wo do we. Wo ja czek nie prze mó wi#
do mnie na tych miast. Do Wo jacz ka si" do -

ra sta #o, od kry wa #o co raz to no we war stwy

se man tycz ne w je go wier szach. Fe no men

i ge niusz Ra fa #a Wo jacz ka po le ga na tym,

$e stwo rzy# on po ezj", któ ra jest nie wy czer -

pa na, je %li cho dzi o mo$ li wo%' od czy ta&.
To po ezja na pro mie nio wa na ta kim ro dza -

jem in dy wi du al nej ener gii, $e nie pod da -

je si" pró bie cza su.

– O tym, ja ki to by% dom mo 'e my si$ do "
wie dzie& czy ta j#c na przy k%ad !wiet n#,

oso bi st# ksi#' k$ Ma cie ja Szcza wi( skie go

Ra fa! Wo ja czek, któ ry by!. A jak ty za pa "
mi$ ta %e! to miej sce?

MM: Pa& stwo Wo jacz ko wie by li ju$
wów czas lud( mi w bar dzo po de sz#ym

wie ku. Miesz ka li w osob nych po ko jach.

Pan Edward by# t#u ma czem przy si" g#ym j" -
zy ka nie miec kie go, pa ni El$ bie ta udzie la -

#a ko re pe ty cji swo im uczniom. By #a bar -

dzo mi #!, ser decz n! ko bie t!. Ni gdy nie

od wa $y #em si" po roz ma wia' o jej sy nu.

A po tem pa mi" tam ta k! sy tu acj", kie dy pa -

ni El$ bie ta ju$ chy ba by #a w szpi ta lu,

a pan Edward ob ser wo wa# przez okno od -

s#o ni" cie ta bli cy na fa sa dzie do mu.

– Tej sa mej, któ ra jest te raz?

MM: Tak. To by #o w 1992 ro ku. Do cze -

ka# jesz cze te go, $e mia sto Mi ko #ów po sta -

no wi #o uho no ro wa' fakt, $e tu taj miesz ka#
je go syn. My %l" $e pan Wo ja czek by#
wzru szo ny. To, zresz t!, ta ki prze #o mo wy

mo ment, bo wów czas miej sce to zo sta #o na -

zna czo ne po etyc ko. Po tem pa& stwo Wo -

jacz ko wie – w od st" pie ro ku po so -

bie – zmar li i miesz ka nie sta #o pu ste.
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Za in te re so wa! si" nim ów cze sny wi ce bur -
mistrz Mi ko !o wa Ma rian Swo rze#, któ ry
pod j$! kru cja t" na rzecz oca le nia te go
dzie dzic twa. Du %e zna cze nie mia !y tak %e
dzia !a nia sil ne go mi ko !ow skie go &ro do wi -
ska po etyc kie go i li te rac kie go. Prze cie% by -
!y tu ju% wte dy or ga ni zo wa ne tur nie je
jed ne go wier sza, ogól no pol skie kon kur sy
po etyc kie im. Ra fa !a Wo jacz ka, al ter na tyw -
nie dzia !a li &my ja, Ar ka diusz Krem za
i pó' niej szy dy rek tor In sty tu tu Pa we! Tar -
giel. To wszyst ko za owo co wa !o wy da niem
Ar ka dii – pi sma ka ta stro ficz ne go. Na spo -
tka nia au tor skie i kon kur sy po etyc kie za -
cz" !o przy je% d%a( do Mi ko !o wa bar dzo du -
%o lu dzi.

– Krzysz tof, ty te! do "# czy "e$ wte dy

do te go gro na?

KS: By !em wów czas 16-let nim adep tem
sztu ki po etyc kiej, czy li wy twór c$ w!a snych
gra fo ma# skich nie szcz"&(, któ re wy sy !a -
!em na te kon kur sy. Og!o sze nie wy ni ków
od by wa !o si" na ryn ku w do mu kul tu ry.
Przy je cha !em na roz strzy gnie cie i wów czas
wy bit ny po eta Ju lian Korn hau ser, te&(
obec ne go pre zy den ta An drze ja Du dy, og!o -
si! wer dykt. Naj pierw prze czy ta! lau re ata
trze cie go miej sca – ten wsta! grzecz nie, po -
tem dru gie miej sce – Ma ciej Me lec ki
z Mi ko !o wa.

– Nic ci jesz cze wów czas nie mó wi "o to

na zwi sko?

KS: Nic. I Ju lian Korn hau ser czy ta da lej:
pierw sze miej sce otrzy ma! Krzysz -
tof... – a ja ju% wsta j" – i na gle s!y sz"...
)liw ka. Kon ster na cja. To mó wi": nie )liw -
ka, tyl ko Siw czyk! (!miech). Ale cho dzi -
!o o Krzysz to fa )liw k", wy bit ne go po et"
z Z$b ko wic )l$ skich, dzi siaj na sze go
przy ja cie la. Po czu !em si" strasz li wie do -
tkni" ty tym wer dyk tem! Wy cho dz$c z do -
mu kul tu ry trza sn$ !em ci"% ki mi, %e liw ny -
mi drzwia mi...

MM (z nie do wie rza niem): Trza sn$ !e&
drzwia mi?!

KS: Tak! I wte dy po wie dzia !em so bie
w du chu, %e ja tu jesz cze wró c" (!miech). Po -
tem, w ci$ gu pó! ro ku, po zna !em oso bi &cie
Ma cie ja i za wi$ za !y si" mo je &ci s!e zwi$z -
ki z tym &ro do wi skiem po etyc kim i at mos -
fe r$, któ ra ist nie je w Mi ko !o wie do dzi siaj.
A jest to jed no z nie wie lu miast tej wiel ko -
&ci, w któ rych ta kie &ro do wi sko jest %y we.

– Na wet nie py tam czy, ale w ja ki spo %
sób Ra fa" Wo ja czek wp"y n#" na wa sze !y %
cie?

KS: Za sad ni czo. Mo je przy go dy lek tu ro -
we z Wo jacz kiem trwa j$ do dzi siaj, po dziw
nie ma le je, wr"cz wzra sta! Do bi jam czter -
dziest ki i co raz trud niej mi uwie rzy(,
%e 25-let ni wów czas Wo ja czek (z mo jej dzi -
siej szej per spek ty wy m!o dy cz!o wiek) wy -
ge ne ro wa! ta k$ li te ra tu r". To si" nie mie &ci
w g!o wie! Du %o !a twiej mo g!em to zro zu -
mie(, kie dy by !em w tym sa mym wie ku, bo
ma j$c dwa dzie &cia kil ka lat cz!o wiek jest
pe !en omni po ten cji, zw!asz cza po etyc kiej.
Z la ta mi to si" zmie nia. Pó' niej za gra !em
w fil mie Wo ja czek [Wo ja czek, re%. Lech Ma -
jew ski (1999). Zdj" cia do fil mu zre ali zo wa!
Adam Si ko ra, ope ra tor po cho dz$ cy z Mi -
ko !o wa – przyp. D. D.], wi"c to by !a przy -
go da, któ ra zde ter mi no wa !a mo je lo sy, %e
tak po wiem, pu blicz ne. Je &li jed nak cho dzi
o g!"b sze kwe stie – two rze nie si" to% sa mo -
&ci – Wo ja czek jest jed n$ z tych wa% nych

po sta ci li te rac kich, któ ra mnie ufor mo wa -
!a. Nie ja ko %y cio wo -eg zy sten cjo nal ny
wzór do na &la do wa nia, ale ja ko pew ne go
ro dza ju fe no men li te rac ki, z któ re go na le -
%y czer pa( i uczy( si" po ko ry.

– Po ko ry?

KS: Tak, po ko ry, któ rej zresz t$ Wo ja czek
sam w so bie nie mia!.

MM: To jest pe wien ro dzaj si -
gnum – w zna cze niu by cia po et$ w %y ciu
i by cia po et$ ja ko kre ato rem ró% nych
&wia tów i za &wia tów tek sto wych. On je
two rzy! w spo sób nie zwy kle od r"b ny i in -
dy wi du al ny. To jest lek cja trwa j$ ca do dzi&
i na uka po ka zu j$ ca, ja kim po et$ trze ba by(,
%e by by( po et$ do brym.

– Pa mi& ta cie pierw sze ze tkni& cie z po %
ezj# Ra fa "a Wo jacz ka? Czy by" ta ki wiersz,

któ ry – pa ra fra zu j#c Le cha Ma jew skie %
go – „prze strze li" wam ser ce”?

KS: Nie. Dla mnie to ra czej ca !e po my -
s!y na ksi$% ki. Pierw szy tom Wo jacz ka Se -
zon z po ety k$, ta k$ tro ch" ró %e wi czow sk$,
jest &wiet ny. Ema nu je z nie go wiel ka si !a
m!o do &ci. Wo ja czek mia! dwa dzie &cia lat,
kie dy za de biu to wa! w pierw szym nu me rze
Po ezji. I w!a &nie te wier sze wy da j$ mi si"
do dzi& nie zwy kle ener ge tycz ne; no sz$ zna -
mio na sztu ki wy chy lo nej w awan gar dyzm
pol ski. To s$ wy ra' nie zna ki, %e oto ma my
do czy nie nia z dwu dzie sto lat kiem czy ta j$ -
cym, czy li ta k$ isto t$, któ rej dzi siaj z lam -
p$ szu ka(.

– Czy ta j# cym, ale nie pla gia tu j# cym!

KS: Do k!ad nie! Wy ra %a j$ cym si" w pew -
nej li te rac kiej for mie, ale wt!a cza j$ cym w t"
for m" tre &ci, któ re na le %y ro zu mie( w klu -
czu psy cho ana li tycz nym, na przy k!ad:
mat ka -kie! ba sa. To ta kie lu ster ko freu -
dow skie. Mo% na po wie dzie(, %e s$ to
zwy cza jo we roz ter ki dwu dzie sto lat ka, ale
wy ra zi( je w j" zy ku po etyc kim jest du %$
sztu k$! Któ ry dwu dzie sto la tek, zw!asz cza
dzi siej szy anal fa be ta, mo %e to zro bi(?
Wo ja czek %y! w cza sach, w któ rych kul tu -
ra li te rac ka by !a tak wszech obec na, jak dzi&
kul tu ra ob raz ko wa. On by! dziec kiem bi -
blio te ki. Pod kre &l" – nie dziec kiem ja bo -
la, ale bi blio te ki! Ma ciek wspo mi na!, %e by -
!o to miesz ka nie pe! ne ksi$ %ek. Na tu ral n$
at mos fe r$ te go do mu by! druk, a te raz at -
mos fe r$ do mów jest t" pe ja rze nio we &wia -
t!o ekra nów kom pu te rów. Wo ja czek opi sy -
wa! trud ny mo ment wy ra dza nia si"
&wia do mo &ci au tor skiej i to jest fan ta stycz -
ne! Da wa! wy raz na tu ral nym sk!on no -
&ciom, wy ssa nym z mle kiem mat ki – mle -
kiem zwa %o nym, czar nym. W tym
zna cze niu je go pierw sze wier sze do mnie
tra fia !y, bo one pi"k nie de fi nio wa !y roz ter -
ki, dla któ rych ja nie po tra fi !em zna le'(
%ad ne go in ne go j" zy ka.

– Ale nie by "e$ prze cie! wte dy te go tak

$wia do my, jak je ste$ dzi siaj. One po %
dzia "a "y ra czej in tu icyj nie.

KS: Tak, to by !o szu ka nie ido la. M!o dy
cz!o wiek mu si go zna le'(. Si !a tych wcze -
snych wier szy z ca !e go to mu Se zon jest
ogrom na! A ja ka wspa nia !a kon struk cja
ksi$% ki! Wo ja czek nie jest au to rem po szcze -
gól nych strza !ów po etyc kich, ja kich& ol&nie#
jed no ra zo wych, ale bar dzo zmy&l nym kon -
struk to rem ca !ych pro jek tów. A to ju%
&wiad czy o fe no me nie ta len tu, &wiet nej in -
tu icji po etyc kiej i do sko na !ych lek tu rach,
któ re od by! dwu dzie sto let ni, ale czy ta j$ cy

kla sy ków, Ra fa! Wo ja czek. To ro bi !o
na mnie po t"% ne wra %e nie, ale te% bu do wa -
!o kom pleks, bo ozna cza !o, %e trze ba prze -
czy ta( to sa mo, co czy ta! Wo ja czek, by na -
by( pew nych klu czy do je go rze czy wi sto &ci.
No i na by wa nie ich trwa do dzi siaj.

MM: U mnie by !o po dob nie. Na pew no
te% wy mie ni" te po cz$t ko we wier sze z Se -
zo nu, ale do dam i ta kie, któ re mó wi$ o lo -
sie jed nost ki: ca !y cykl Pio sen ka bo ha te -
rów al bo Mo dli twa sza re go cz"o wie ka.
Ile% tam nie uchwyt nych mo men tów w me -
ta fo rach, ja ki &wie %y j" zyk! Oczy wi &cie,
wów czas te% dzia !a !a le gen da Wo jacz -
ka – jak go wspo mi na no, ja ki za rys eg zy -
sten cjal ny i psy cho lo gicz ny wy !a nia! si"
z tych opo wie &ci. Dla m!o de go cz!o wie ka
nie zwy k!$ atrak cj" sta no wi! te% fakt, %e nie
ma my tu do czy nie nia wy !$cz nie z au to rem
wier szy, ale z bar dzo roz wi chrzo n$ oso bo -
wo &ci$, któ ra bó lu ist nie nia do &wiad cza
na w!a snym cie le. I %e on pró bu je si" wy -
sza mo ta( z tej klat ki po przez prze ja wy
agre sji, pi cia, po dej mo wa nie prób sa mo bój -
czych. Do pie ro z cza sem przy sz!a re flek -
sja, %e nie s$ to tak wa% ne ele men ty. Naj -
wa% niej sza jest sa ma po ezja. Zna j$c
bio gra fi" Wo jacz ka cz!o wiek za czy na so -
bie u&wia da mia(, %e by !o w niej du %o kre -
acji, któ ra s!u %y !a wy do by ciu po ezji
na &wia t!o dzien ne. To nie %y cie ja ko ta kie
by !o w cen trum – wszyst ko w nim by !o
pod po rz$d ko wa ne po ezji. Nic in ne go si"
nie li czy !o!

– Pa mi& tam, !e któ ry$ z was po wie dzia"
kie dy$, !e lans i po ezja si& wy klu cza j#.

A jed nak trud no Wo jacz ko wi od mó wi' te %
go „lan su”. Je go przy ja ciel, po eta Ja nusz

Sty cze( stwier dzi", !e Ra fa" Wo ja czek

by" pre kur so rem au to pro mo cji.

KS: Zde cy do wa nie si" z tym zga dzam.
Tym bar dziej %e Ja nusz Sty cze# by! t$ oso -
b$, któ ra to wa rzy szy !a wro c!aw skim „dzia -
!a niom au to pro mo cyj nym” Wo jacz ka. One
prze ja wia !y si" w ci$ g!ym pro wo ko wa -
niu – ow szem – miesz czu cha, ale te% li te -
ra tów. Wo ja czek nie dzia !a! w pró% ni, ale
w okre &lo nym miej scu i sta nie spo !ecz nym.
Nie mo %e my za po mi na(, %e by !o to wtar -
gni" cie nie tyl ko w &ro do wi sko li te rac kie,
ale te% w pol sk$ kul tu r", któ ra od po !o wy
lat sze&( dzie si$ tych znaj do wa !a si" w sta -
nie ab so lut ne go wzmo %e nia. *y j$ wów czas
naj wy bit niej si kry ty cy i eks tre mal nie
uzdol nie ni po eci: Ta de usz Pe iper, Ju lian
Przy bo&, Ró %e wicz pi sze swo je naj lep sze
utwo ry, jest ak tyw ny je den z naj wi"k szych
po etów pol skich Wi told Wirp sza, s$ Mi !osz
i Her bert. Dla te go trze ba so bie u&wia do mi(,
%e to wtar gni" cie mu sia !o by( dzia !a niem
za pro gra mo wa nym. Nie wi dz" we wro -
c!aw skich wo jacz ko wych po czy na niach
%ad ne go przy pad ku. Wszyst ko by! wy kal -
ku lo wa ne „na zim no”. To, co Wo ja czek -
-cz!o wiek wy czy nia znaj du je bez po &red nie
prze !o %e nie na to, co Wo ja czek -cz!o wiek
wy pi su je. Wo ja czek jest teo re ty kiem w!a -
sne go cia !a i sie bie w ogó le. Za pro po no -
wa! we wn"trz n$ „au to pro mo cj"”, któ ra wy -
ra %a !a si" w au to de struk cji i od wa dze
po su wa nia si" w – tak zwa nym – %y ciu ku
co raz dal szym gra ni com, za któ ry mi cze -
ka !a ju% tyl ko &mier(. 

– Nikt, kto wi dzia" te go cz"o wie ka sie %
dz# ce go w ba rach – mniej lub bar dziej

pod rz&d nych – i wle wa j# ce go w sie bie
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mo rze al ko ho lu nie po dej rze wa! by ta kie "
go prag ma ty zmu... Skraj ne oso bo wo #ci

w jed nym cie le, co te$ zresz t% wi da&
w je go po ezji.

KS: By! skraj nie am bit ny, bar dzo pra co -

wi ty. Dba! o to, w ja ki spo sób je go wier -

sze by !y od bie ra ne. Te dzia !a nia „pro mo -

cyj ne” wo kó! w!a sne go dzie !a wy ma ga j"
cza su i trze# we go umy s!u. Mó wi my o nim,

$e to cz!o wiek z krót k" hi sto rycz no -li te rac -

k" bio gra fi", ale przez za le d wie sze%& lat

(1965–1971 – przyp. D. D) zro bi! bar dzo

du $o na rzecz przy go to wa nia grun tu

pod od biór w!a snej po ezji.

MM: To jest nie zwy kle cie ka we, co

nie daw no wy czy ta !em: jak si' oka za !o, Wo -

ja czek otrzy my wa! za pu bli ka cj' swo ich

wier szy wca le nie ma !e ga $e. W pi smach li -

te rac kich w la tach sze%& dzie si" tych nie by -

!o jed na ko wych sta wek dla wszyst kich. On

by! kla sy fi ko wa ny bar dzo wy so ko.

KS: Pi'k ne s" te for mu !y w je go li stach

do ró$ nych osób: „na zwi sko idzie w gó r'!”.

Wspa nia !e! To nie jest kto% za k!a ma ny, dla

ko go ist nie je tyl ko bo $ek po ezji. On dba

o w!a sne po etyc kie in te re sy, któ re prze k!a -

da j" si' rów nie$ na pie ni" dze, ma po czu -

cie swo jej po zy cji i %wia do mo%&, $e jest

przez %ro do wi sko bacz nie ob ser wo wa ny,

czy po de biu cie je go po czy na nia spe! ni" na -

dzie je, czy nie. Te czte ry la ta od de biu tu

do pierw szej ksi"$ ki to ca !a epo ka w wo -

jacz ko wym pro ce sie sa mo kszta! ce nia, do -

cho dze nia do pe! nej for my, któ r" zna my

z dwóch je go ko lej nych ksi" $ek In nej
baj ki i Nie sko! czo nej kru cja ty.

– Ma& ku, nie daw no za two j% przy czy "
n% #wiat li te rac ki obie g!a sen sa cja. Od na "
la z!e# nie zna ne utwo ry Ra fa !a Wo jacz ka.

S% to i wier sze, i – co jesz cze bar dziej za "
ska ku j% ce – pro za!

MM: To mo je dru gie ze tkni' cie si'
z nie zna n" spu %ci zn" Wo jacz ka. Pierw sze

mia !o miej sce w 1999 ro ku. Wte dy we

Wro c!a wiu, w Osso li neum od na la z!em

wier sze roz pro szo ne, któ re nie by !y bra ne

przez Wo jacz ka pod uwa g' do pu bli ka cji.

U!o $y !em wów czas ksi"$ k' z 60 od rzu co -

ny mi al bo przez nie go, al bo przez cen zu -

r' wier sza mi.

– Po wsta! wte dy tom Resz ta krwi.
MM: Tak. W tym ro ku w po !o wie pa# -

dzier ni ka od by wa !a si' we Wro c!a wiu, te$
w Osso li neum, se sja li te rac ka. By! na niej

mój ser decz ny przy ja ciel Kon rad Woj ty !a,

któ ry przy go to wu je pra c' dok tor sk" o po -

ezji re li gij nej Ra fa !a Wo jacz ka. Przed se -

sj" po sta no wi li %my pój%& do dzia !u r' ko -

pi sów i spraw dzi& nur tu j" ce nas ty tu !y
wier szy. Wie dzie li %my bo wiem, $e ta kie ty -

tu !y ist nie j". Mu sie li %my zo ba czy&, co to

jest? W dzia le r' ko pi sów jest 16 p' ka tych

te czek z ma szy no pi sa mi i r' ko pi sa mi Wo -

jacz ka. Na tra fia my na tecz k' z pro z",
cze mu si' moc no dzi wi my: jak to z pro z"?!

Pro za to Sa na to rium i nic wi' cej. A tu si'
oka zu je, $e ist nie j" opo wia da nia o kom plet -

nie nie zna nych ty tu !ach! W ci" gu 15 mi -

nut wi dzi my, $e s" tam utwo ry, któ rych nikt

do tej po ry nie tkn"!! Nikt o nich nie wie!

Prze gl" da my te tecz ki i – wow, wow,
wow! – ro bi my wiel kie oczy! 

– No to po wiedz wresz cie, co tam zna "
le' li #cie!

MM: Tecz k' z pierw sz" wer sj" Nie
sko! czo nej kru cja ty w r' ko pi sie. Tam tra -

fia my na dwa lub trzy %wiet ne, nie pu bli ko -

wa ne wier sze. Po tem ma my to mik dla Te -

re sy Ziom ber (uko cha na Ra fa !a Wo jacz -

ka – przyp. D. D.) "re ni ca z 1966 ro ku. Ale

sa ma pro za – zo ba cze nie te go – jest do%&
szo ku j" ca! To sze%& du $ych opo wia da(.
Prze czy ta !em dwa. Jed no jest w ma szy no -

pi sie i no si ty tu! Nie te cza sy, a resz ta jest

w r' ko pi sach. Te utwo ry nie s" ani gor sze,

ani lep sze od te go, co zna my. S" ab sor bu -

j" ce i cie ka we.

– Wy wo !a j% szok, kie dy si( uka $%?

MM: Nie. To jest pew na kon ty nu acja, ale

wiel ce in try gu j" ca. Mo$ na si' tyl ko dzi wi&,
$e te go jest tak du $o i $e s" tak do bre.

– Do bre, ale jed nak w swo ich to mach

ich nie umie #ci!.
MM: Bo wy szed! z ele men tar ne go za -

!o $e nia, $e in ne rze czy s" lep sze. To jest

na tu ral ne. Ka$ dy z nas ma spo ro wier szy,

któ rych jed nak nie umie %ci! w swo ich

ksi"$ kach. Wszy scy m!o dzi po eci pi sz"
bar dzo du $o. Ko le ga Siw czyk te$ pi sa!
mnó stwo, kie dy by! m!o dy. Ja te$ pi sa !em

du $o.

– Te raz pi sze cie mniej?

MM: Te raz pi sze my jesz cze wi' cej!

(#miech)

KS (#miech): Ze stra chu! 

MM: To by! na ty le do bry au tor, $e na -

wet gdy by si' po ku si& o stwier dze nie, $e
je den czy dru gi wiersz jest gor szy, to i tak

jest to wiersz %wiet ny.

– Kie dy te nie zna ne utwo ry uj rz% #wia "
t!o dzien ne? Wy da cie je?

KS: To, $e by wy da! je In sty tut Mi ko !ow -

ski jest na szym ma rze niem! 

MM: B' dzie my o to usil nie za bie ga&, ale

nie zna my jesz cze wo li spad ko bier czy ni.

Mu sz' tu za zna czy&, $e nie chce my wy da -

wa& tej ksi"$ ki dla sie bie, bo my to al bo ju$
zna my, al bo za chwi l' po zna my. Tu cho -

dzi o po ka za nie nie zna ne go Wo jacz ka

szer sze mu gro nu od bior ców.

– Do bie ga ko) ca Rok Ra fa !a Wo jacz ka.

Wa$ ny czas dla In sty tu tu?

MM: Bar dzo. Mie li %my se sj' na uko w"
w ma ju, w grud niu przy je cha li ró$ ni po eci

i czy ta li je go wier sze, by! kon cert z po ezj"
Wo jacz ka, roz mo wy na te mat je go twór czo -

%ci, a te raz jesz cze jest sen sa cja z po wo du

te go zna le zi ska. Cho dzi o to, aby wy ko rzy -

sty wa& ta kie kon tek sty do przy po mi na nia

Wo jacz ka i od kry wa nia go na no wo.

– Pra cu je cie ra zem, obaj je ste #cie po "
eta mi, przy ja' ni cie si(. Ni gdy nie wkrad!
si( mi( dzy was ja ki# ele ment ry wa li za cji?

KS: Uda !o si'!
MM: To jest ro dzaj opty mal nej sym bio -

zy. Zna my si' dwa dzie %cia lat, dwa dzie %cia

lat te mu opu bli ko wa li %my swo je pierw sze

ksi"$ ki, Krzysz tof mia! wte dy 18 lat,

ja 26. To s" te$ bar dzo zbie$ ne fa scy na cje

li te rac kie, któ re nas wte dy for mo wa !y
i któ re do dzi% na sie bie na cho dz". Po dob -

nie pa trzy my na nie któ re rze czy, ma my

zbli $o ne gu sty i ro dzaj wra$ li wo %ci. 

– Po tra fi cie si( skry ty ko wa&?

KS: Tak.

MM (zdzi wio ny): Skry ty ko wa&? 

KS: My nie pi sze my s!a bych wier szy,

wi'c nie ma si' za co kry ty ko wa& (#miech).

To, oczy wi %cie, $art! Zda rza j" nam si' lep -

sze i gor sze „ka wa! ki”, ale prze szli %my po -

dob n" ewo lu cj' wier sza i to nas za wsze b' -
dzie !" czy&.

– Po tra fi cie za chwy ci& si( swo imi wier "
sza mi na wza jem?

MM: Tak!

KS: Zde cy do wa nie tak! Ale na sze ksi"$ -
ki nie s" za k!ad ni ka mi sie bie sa mych.

MM: Na szcz' %cie na sa mym po cz"t ku

dro gi na tra fi li %my na lu dzi, któ rzy – w na -

szej opi nii – by li wiel ki mi po eta mi, ale $y li

nie zwy kle skrom nie. To na przy k!ad Boh -

dan Za du ra, An drzej So snow ski, Mar cin

)wie tlic ki, Ja cek Pod sia d!o. Oni nam po -

ka za li, $e có$ z te go, $e si' pi sze do bre wier -

sze. Cho dzi o to, ja kim si' jest cz!o wie kiem.

Ele ment kon ku ren cyj no %ci jest gro te sko wo -

-ab sur dal ny. Wier sze s" wier sza mi, gie! dy

po etyc kie s" gie! da mi. My na to nie ma my

wp!y wu. Rze cz" naj istot niej sz" jest nie -

ustan ne roz sze rza nie swe go – uj mu j"c nie -

co pa ra dok sal nie – za kre su kre su.

– Roz wi ja nie w!a sne go #wia ta.

KS: Ja sne!

MM: W po ezji nie ma ce lu. Je dy nym ce -

lem po ezji jest dro ga. Wiersz jest dro g".
A to gdzie on nas za pro wa dzi – mnie ja ko

au to ra i ewen tu al ne go czy tel ni ka – te go ju$
nie da si' prze wi dzie&.

– Dzi( ku j( za roz mo w(.

!

Ma ciej Me lec ki i Krzysz tof Siw czyk w biu rze, czy li daw nej kuch ni pa! stwa Wo jacz ków
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MAREK S. SZCZEPA$SKI

Miej ski te atr i je go ak to rzy

Cen trum mia sta to prze strze! szcze -

gól nie in ten syw nie wy ko rzy sty wa -

na przez lu dzi i wa" ne in sty tu cje,

g#ów na sce na miej skie go te atru w wy -

mia rze kul tu ry, po li ty ki, go spo dar ki, co -

dzien nych i od $wi%t nych prak tyk miej -

skich. &ro dek mia sta z ko lei to po j% cie

geo gra ficz ne, po zba wio ne cza sa mi,

cho' nie za wsze, wa" niej szych zna cze!
spo #ecz nych. Ka! dy za miesz ka "y re -
gion, ka! dy te go ty pu mi kro ko smos po -
sia da co#, co mo gli by #my na zwa$
%rod kiem, Cen trum – miej scem par
excel lan ce #wi& tym. Tu w cen trum to,
co #wi& te, ob ja wia si& w ja kiej# ca "o -
#cio wej for mie – pi sa# przed la ty zna -

ko mi ty re li gio znaw ca ru mu! ski i fran -

cu ski Mir cea Elia de. W kul tu rze

za chod niej cen tra miast sym bo li zu j(
bo gac two miesz ka! ców, ich eko no -

micz n( po t% g% i po li tycz n( po zy cj%. S(
za tem prze strze nia mi nie omal sa kral -

ny mi i sta no wi( przed miot du my

miesz czan, któ rzy z po czu ciem mi -

sji – a na wet wy" szo $ci – po ka zu j(
przy by szom z in nych miast i kra jów

za byt ki, miej sca hi sto rycz ne, eks klu -

zyw ne skle py, ele ganc kie ho te le, re stau -

ra cje, ka wiar nie czy wy sma ko wa ne

ga le rie. Cen trum mia sta jest wi%c prze -

strze ni( po ten cjal nie naj cen niej sz(:
w sen sie eko no micz nym, pre sti "o -

wym, sym bo licz nym, po li tycz nym,

go spo dar czym. Cza sa mi sta no wi' jed -

nak mo "e przed miot miesz cza! skie go

za wsty dze nia, zw#asz cza je $li nie spe# -
nia swo ich funk cji, od py cha es te ty k(
i nie funk cjo nal no $ci(. W licz nych mia -

stach pol skich, na przy k#ad, cen tra

za st( pio ne zo sta #y przez wiel kie ga le -

rie han dlo we, skrzy "o wa nia g#ów nych

tras ko mu ni ka cyj nych czy wa" niej -

szych dróg we wn(trz miej skich. 

Ga ler ni cy miej scy

War to mo "e w tym kon tek $cie tyl -

ko wspo mnie', "e naj wi%k sz(
ga le ri% ko nur ba cji ka to wic kiej, Si le sia

Ci ty Cen ter, prze strze! bez cza so w(, bo

po zba wio n( ca# ko wi cie ze ga rów, od -

wie dzi #o w ro ku 2014 bli sko 15 mi lio -

nów miesz ka! ców re gio nu, kra ju

i przy by szów spo za gra nic RP. Cen -

trum mia sta, z de fi ni cji win no by' do -

br( prze strze ni( pu blicz n(, otwar t(, za -

pra sza j( c(, z ogra ni czo n( licz b( ba rier,

u#a twia j( c( funk cjo no wa nie ma #ym

i du "ym zbio ro wo $ciom czy gru pom,

spo #ecz nie wi% zio twór cz(. Ta szcze gól -

na for ma prze strze ni miej skiej wy ma -

ga, jak s( dzi my, wy j(t ko wej sa mo $wia -

do mo $ci pro fe sjo nal nej urba ni stów.

So cjo log mo "e na pi sa' z#( ksi(" k%
i wów czas roz cza ro wa ny jej czy tel nik

od#o "y tom na pó# k% i do nie go ju" nie

si% gnie. Tym cza sem )le za pro jek to wa -

na prze strze! i nie w#a $ci wie zre ali zo -

wa na ska zu je miesz ka! ców na wie lo -

let nie u"yt ko wa nie oraz miej ski

dys kom fort. Nad zwy czaj na ro la cen -

trum mia sta i miej skich prze strze ni

pu blicz nych sk#a nia nas do re wi zji

pa ra dyg ma tycz nej – zda wa #o by si%
– pi ra mi dy po trzeb stwo rzo nej przez

Abra ha ma H. Ma slo wa, obec nej we

wszyst kich nie mal pod r%cz ni kach psy -

cho lo gii. In dy wi du al na oraz spo #ecz -

na po trze ba cen trum i sze rzej prze strze -

ni pu blicz nych zo sta #a przez te go

uczo ne go ca# ko wi cie za po zna na A tym -

cza sem to w#a $nie te go ty pu prze -

strze nie stwa rza j( szan se na re ali za cj%
po trzeb bez pie cze! stwa, przy na le" -
no $ci, sza cun ku czy sa mo re ali za cji,

wy mie nio nych przez Ma slo wa.

Mia sta w sie ci, sie ci w mie !cie

Wdo bie wir tu ali za cji $wia ta glo bal -

ne go nie któ rzy twier dz(, "e cen -

trum mia sta prze no si si% do sie ci.

To tyl ko cz% $cio wa praw da. Istot nie,

w sie ci to cz( si% in try gu j( ce de ba ty

o cen trach miast i ich me ta mor fo -

zach, o uk#a dach urba ni stycz nych czy

ar chi tek to nicz nych, przy go to wy wa ne

s( miej skie im pre zy i de mon stra cje, ale

nic nie za st( pi do brze za pro jek to wa ne -

go i zre ali zo wa ne go cen trum mia sta,

re al ne go ob sza ru sku pia j( ce go miesz -

czan i miesz ka! ców. I jed ni i dru dzy

co dzien nie czy ta j( swo je mia sto,

roz po zna j( je i de fi niu j(. Miesz cza nie

"y j( lo sem swo je go mia sta, s( je go kry -

ty ka mi i ad mi ra to ra mi za ra zem, go to -

wi do po $wi% ce!, pod czas gdy miesz -

ka! cy trak tu j( mia sto ja ko prze strze!
co dzien ne go "y cia czy wr%cz zwy czaj -

n( sy pial ni%, mia sto #ó" ko. W czy ta niu

mia sta nie zwy kle wa" na jest sza ta

in for ma cyj na mia sta, czy li szyl dy, pla -

ka ty, bil bor dy, re kla my, na pi sy, zna ki,

in try gu j( ce graf fi ti. Mia sto jest jak ele -

gant ka lub ele gant, któ rzy chc( do brze

si% ubra' i to wa rzy sko b#ysz cze', cho'
nie za wsze im to wy cho dzi. Klu czo w(
funk cj% w od czy ty wa niu zna cze!
od gry wa ka pi ta# ludz ki, mie rzo ny nie

tyl ko for mal nym wy kszta# ce niem, ale

rów nie" wra" li wo $ci( es te tycz n( czy

spo #ecz n(, zdol no $ci( do wspó# pra cy

z in ny mi, po sta w( pro spo #ecz n( czy

ego cen trycz n(. 

Ma gicz na sió dem ka miej ska

Cen trum mia sta, po dob nie jak i in ne

prze strze nie spo #ecz ne, opi sy wa'
mo" na po przez sie dem form #a du.

W pierw szym z nich, ar chi tek to nicz "
no %urba ni stycz nym, klu czo wa jest

czy tel na al bo nie czy tel na dla u"yt kow -

ni ków kom po zy cja. W dru gim, funk "
cjo nal nym, fun da men tal na sta je si% wy -

go da lub nie wy go da u"yt ko wa nia,

a w ko lej nym, spo #ecz nym, otwar to$'
prze strze ni i jej za pra sza j( cy czy te"
od py cha j( cy cha rak ter. W czwar tym,

kul tu ro wym, cen trum de fi nio wa ne

jest ja ko ob szar i miej sce za ra zem,

w któ rych miesz cza nin czy miesz ka -

niec ocze ki wa' mo "e szcze gól nie

istot nych i wa" nych dla! zda rze! kul -

tu ro wych lub – prze ciw nie – za sta'
prze strze! kul tu ro wo pu st(. *ad pi( ty,

es te tycz ny, okre $lo ny jest przez pi%k -

no cen trum mia sta al bo je go brzy do -

t%. Ko lej ny, eko lo gicz ny, od sta ro -

grec kie go oikos, ozna cza dom lub

miej sce, w któ rych cz#o wiek pra gnie

"y' i pra co wa' w zdro wym oraz bez -

piecz nym $ro do wi sku czy te" – prze -

ciw nie – jest ska za ny na oto cze nie nie -

zdro we, nie bez piecz ne, nie chcia ne

w isto cie. I wresz cie #ad siód my, zwi( -
za ny z in te li gent n$ prze strze ni$ eks -

po nu je cen trum ada ptu j( ce osi( gni% cia

wspó# cze snej tech no lo gii i tech ni ki

lub, od wrot nie, je za nie dbu j( ce.

!
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Szla chet ne dzie !o "e la zne

Lu dy gór ni cze od sta ro !yt no "ci wie rzy #y, !e wy do by wa nie
krusz ców by #o dzia #a niem ma gicz nym i zwi$ za nym z ta -

jem ni c$ !y cia. By #o ni czym przyj mo wa nie po ro du z wn% trza
Mat ki Zie mi. We dle Pla to na, po czy na j$c i ro dz$c, ko bie ta na -
"la do wa #a Zie mi%, któ rej mi ne ra #y to p#o dy, po zy ski wa ne z g#% -
bi, jak by z ma ci cy… Wie rzo no, !e gór nik, ale tak !e hut -

nik – o czym pi sa# w Ko wa lach i al che mi kach Mir cea Elia -
de – to aku sze rzy wcho dz$ cy przez swo j$ pra c% w ro l% Cza -
su, bo tak jak on wy do by te z wn% trza zie mi ru dy prze kszta# -
ca li we dle so bie tyl ko zna nych „al che micz nych” spo so bów.
Cza so wi zaj mu je to ty si$ ce lat, gór nik i hut nik po trze bu j$ jed -
ne go dnia al bo no cy, cho& pra c$ t$ tru dz$ si% za zwy czaj ca -
#e !y cie. Wspo mi na #em ju! o tym kie dy" na #a mach „'l$ ska”
w tek "cie Po ród w ku! ni, czy li "l# ska z ognia i ciem no $ci

Er win Sów ka „Bar ba ra w dy bach” (1978), $w. Bar ba ra za ku ta w ko $ció% na Ni ki szu
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Du chy !wia t"a
i mro ku
JACEK KUREK

Z t# sk no ty za $wia t!em wy !a nia si# du cho wa rze czy wi sto$% &l' za ków, za miesz ku j' cych prze my s!o w' cz#$%
Gór ne go &l' ska; ich wra" li wo$%, cie le sno$%, przy wi' za nie do nie ma te rial ne go wy mia ru "y cia, sto su nek do ciem (
no $ci, $mier ci i sk!on no$% do mi sty cy zmu. Py ta nie o du cho wo$% tych lu dzi, jej )ró d!a, cha rak ter, to fa scy nu (
j' ca i wci'" nie roz po zna na ta jem ni ca, do któ rej zbli "a% si# mo" na na ró" ne spo so by... 

Bóg jest ogniem we mnie, ja w Nim bla skiem je stem.
Czy! nie z#$ czy# nas na wie ki p#o mie ni sty w% ze#?

An ge lus Si le sius
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(nr 5, 2011). Ko wa le – o czym wie dzie li tak !e na tchnie ni au -
to rzy Bi blii – wnie "li do kul tu ry ludz kiej szcze gól nie wa! ne
no vum – miecz, któ ry od mie nia# hi sto ri$ lu dów i ni gdy nie
prze sta# by% po ku s& z#e go. Jak do wo dzi# Elia de, „naj star szy
wy raz okre "la j& cy !e la zo, su me ryj skie s#o wo an. bar, z#o !o -
ny jest z pik to gra mów ozna cza j& cych „nie bo” i „ogie'”„. Ba -
dacz nie "mier tel no "ci pi sa#: „Po dob nie jak pio run i me te ory -
ty, to po ry «roz r& by wa #y» Zie mi$; in ny mi s#o wy,
sym bo li zo wa #y ze spo le nie Nie ba i Zie mi”. Hut nik i po eta Wa -
len ty Bru sek vel Bru siek, któ ry zna ny jest pod na zwi skiem
Ro( dzie' ski (ok. 1570 – 1640/42), w s#yn nym i pio nier skim
po ema cie dy dak tycz nym, epo sie hut ni czo -gór ni czym wy da -
nym w kra kow skiej dru kar ni Szy mo na Kem pi nie go w 1612
ro ku pt. Of fi ci na fer ra ria abo Hu ta i wárstát z ku! nia mi
szláchet ne go dzie"á #elázne go pi sa# o tym, !e: 

Ru da, me tal na "wie cie jest mi$ dzy wszyst kie mi
Me ta la mi naj przed niej szy, co si$ ro dz& w zie mi
Któ r& Bóg wszech mo g& cy za raz w pierw szym wie ku
)wia ta spra wi# i po da# k !yw no "ci cz#o wie ku.

Ro( dzie' ski za tem wprost uwa !a#, !e me ta le ro dz! si$ w zie -
mi. Na kar tach Of fi ci ny… przy zna wa#, !e pra ca ku( ni ka jest
ci$! ka i bo le sna:

Je stem w#a "nie ja ko by mu rzyn uczer nio ny
Po wszem cie le i ogniem sro dze po pa lo ny.
Wst&p je no (oba czysz tu) do nas, ja ko ka! dy
Mu si si$ w na szej hu cie z ogniem bie dzi% za w! dy!

Pa trzaj !e, ja ko si$ to mnie skwa rzy cia #o!
Aza! tu nas w tym ogniu ma my m$ ki ma #o?
P#o mie' le ci z iskra mi w oczy jak perzy ny,
Pie k$ si$ usta wicz nie ogniem z ka! dej stro ny!

Przede wszyst kim jed nak ów hut nik -po eta da wa# w swym
dzie le "wia dec two umi #o wa nia za wo du ku( ni ka, któ ry wpi -
sy wa# w prze strze' po ezji, i cho% ro bi# to j$ zy kiem chro po -
wa tym, ni czym He faj stos ku la wym, to prze cie! z wy bor nym
znaw stwem hut ni czej pro fe sji i nie k#a ma nym uczu ciem.
Zbyt po wa! ne s& spra wy, o któ rych pi sa#, by móg# zre zy gno -
wa% z ry mów i po etyc kiej for my. Je den z frag men tów dzie -
#a, za ty tu #o wa ny O #e le zie, któ re mo c$ swo j$ w cno cie a w god -
no %ci ka# dy me tal na %wie cie prze cho dzi, jest praw dzi w&
afir ma cj& !e la za, któ re go moc, cno ta i god no"% wy no sz& nad in -
ne me ta le. 

*e la zo jest w#a sno "ci swo jej naj moc niej szy
Me tal mi$ dzy me ta la mi i naj po trzeb niej szy
Cz#o wie ko wi, któ re go bo jem ostrej si #y
Mo nar chie na "wie cie wiel kie upa da #y. 

Dzie #o pi sa ne wier szem (w zgo dzie z du chem epo ki) na -
bie ra wy mia ru sym bo licz ne go. Ja ko po eta -ko wal Ro( dzie' -
ski nie mia# so bie rów nych. Trak ta ty i tek sty o hut nic twie pi -
sa ne by #y wów czas ra czej przez fi lo zo fów, uczo nych i pi sa rzy,
nie prak ty ków hut ni cze go rze mio s#a. W cza sach pó( niej szych,
w wie ku XIX, znaj dzie Ro( dzie' ski "l& skie go kon ty nu ato ra
sztu ki po etyc kiej w oso bie in ne go hut ni ka -po ety – Ju liu sza
Li go nia uro dzo ne go w 1823 ro ku w Pr& dach ko #o Ko sz$ ci -
na, hut ni cze go ko wa la z Kró lew skiej Hu ty. Co cie ka we, z Ko -
sz$ ci nem zwi& za ny by# te! Ro( dzie' ski. To prze cie! „Pa nu
na Ko sz$ ci nie” – An drze jo wi Kuch ci' skie mu de dy ko wa# swój
utwór. Ja kub, oj ciec Wa len te go po cho dzi# z Bru" ka ko #o Ka -
let. W "re dnio wiecz nych Ka le tach, we dle le gen dy, Czech
Hyncz Pa va vio gocz mia# roz pa li% pierw szy ogie' w pie cach
dy mar skich. Ów cze sko -nie miec ko -pol ski kon tekst "l& skich
ko rze ni Ro( dzie' skie go ma prze cie! sym bo licz ne zna cze nie.
Au tor Of fi ci ny… by# pierw szym, któ ry pi sa# o „szla chet nym
dzie le !e la znym” w j$ zy ku pol skim i naj pew niej tak !e
pierw szym, któ ry w tym j$ zy ku i w tak ob szer nym dzie le uczy -
ni# po chwa #$ nie rol ni czej pra cy fi zycz nej. A ro bi&c to do ty -
ka# i #& czy# spra wy cia #a i du cha... Fach swój wy wo dzi# od sta -
ro !yt nych Tu bal ka ina (Tu ba la), Wul ka na i cy klo pów, tym

sa mym wi dzia# go ja ko wy j&t ko wy i w pe# ni za s#u gu j& cy
na naj wy! sze uzna nie.

A gdy si$ to szla chet ne Wul ka no we dzie #o
Nie wy mow nie na "wie cie wsz$ dy roz s#a wi #o
Po cz$ li na "la do wa% w tym mi strza One go
Dru dzy, chc&c si$ oka za% je den nad dru gie go
[…]
Od tych Niem cow Po la cy tu si$ na uczy li
Na przód ro bi% !e la zo i w tym spo sób wzi$ li
Od nich do ta kich kunsz tów, a st&d i ich mo w&
Jesz cze ka! de na czy nie w swo im dzie le zo wi&
[…]
Ze Szl& ska po tym do Pol ski za" !e la zne dzie #o
Przez nie ja kie Mysz na ry przy nie sio ne by #o.
Z któ rych je den u Krze pic na Ko strzy nie rze ce 
Na przód – war cho# rze czo ny – zbu do wa# ku( ni ce. 

Ty grys

Tekst Ro( dzie' skie go in spi ru je do te go, by na ogie' zwi& -
za ny z ko wal stwem spoj rze% z per spek ty wy, uni wer sal nej.

Wte dy oka zu je si$, jak roz le g#y to ho ry zont. Je den z naj s#yn -
niej szych wier szy Wil lia ma Bla ke’a Ty ger do cze ka# trud nych
do po li cze nia in ter pre ta cji i wie lu pol skich t#u ma cze'. Jak pi -
sa #a t#u macz ka bio gra fii Bla ke’a pió ra Pe te ra Ac kroy -
da – Ewa Kra skow ska, wszyst kie ma j& swo je wa dy i za le ty;
sa ma przy ta cza czte ry z nich, ja pro po nu j$ uwzgl$d ni% jesz -
cze jed n&, pi& t&. Zwró% my uwa g$ na czwar t& zwrot k$ wier -
sza, któ ra w ory gi na le brzmi: 

What the ham mer? what the cha in
In what fur na ce was the bra in?
What the anvil? what dre ad grasp,
Da re itts de adly ter rors clasp!

W ró! ni& cych si$ mi$ dzy so b& wie lo ma niu an sa mi t#u ma -
cze niach na j$ zyk pol ski za ka! dym ra zem pla stycz nie uwy -
dat nio na zo sta #a po t$ ga zdu mie wa j& ce go i nie po j$ te go ko wa -
la, któ ry w ku( ni – owej stwór czej prze strze ni – do ko nu je ak tu
po wo #a nia do !y cia do bra i z#a. Oto pi$% t#u ma cze', ko lej no:
Sta ni s#a wa Ba ra' cza ka, Zyg mun ta Ku bia ka, Krzysz to fa Pu -
#aw skie go, Jo lan ty Ko zak i Ta de usza S#aw ka. 

Ja kim to m#o tem ku# za ja dle
Twój mózg, na ja kim k#ad# ko wa dle.
Z ja kich pa le nisk go wyj mo wa#
C$ ga mi wszech po t$! ny ko wal.

Ja kie pr$ !y #y si$ po wro zy?
Ja kie tam pie ce ogniem zia #y,
Gdy mózg "mier tel nej pe #en gro zy
Strasz li we pal ce kszta# to wa #y?

Ja ki m#ot twój mózg for mo wa#?
W ja kim !a rze si$ har to wa#?
Któ! go uj&# w moc ne c$ gi,
Gro zy nie zl&k# si$ po t$ gi?

Ja kich m#o tów dzi ki sza#?
W ja kim ko tle mózg twój wrza#?
Ja kich klesz czy moc zu chwa #a
Gro z$ je go okie# zna #a?

Ja ki by# to m#ot? Oko wy?
Ja ki to ogie' mózg har to wa#?
Czy ja r$ ka si #$ mia #a,
By ku% gro z$ twe go cia #a.

W ty gry sie ujaw nia si$ ku sz& ca si #a i za trwa !a j& ca am bi -
wa len cja. Zde fi nio wa ny jest przez prze ciw staw ne, nie ja ko
sprzecz ne ce chy (war to "ci): pi$k no – okru cie' stwo, gro za – za -
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chwyt, dzi ko!" – re gu lar no!" ide al nych ry sów itd. Ma my tu
do czy nie nia z „prze ra# li wym pi$k nem”, któ re „ja sno p%o nie
w pusz czach no cy”, i jest „b%y skiem w g&sz czu mro ku”. Klu -
czo we py ta nie pa da w zwrot ce pi& tej. W t%u ma cze niu Sta ni -
s%a wa Ba ra' cza ka brzmi ono:

Czy si$ swym dzie %em Ten nie str wo (y%,
Kto ja gni$ – lecz i Cie bie stwo rzy%?

A w prze k%a dzie Ta de usza S%aw ka: 

Czy On !mia% si$ wi dz&c cie bie?
To On ja gni$ stwo rzy% w nie bie?

W ko men ta rzu do wier sza Ta de usz S%a wek pi sa%: „O ogniu
i py ta niu. O ogniu py ta nia, któ ry prze pa la wszel kie mo( li we
od po wie dzi. I zmie nia ich za du fa n& m& dro!" na po pió%. Krót -
ki a wiel ki trak tat j$ zy ko znaw czy: j$ zyk jest py ta niem, od -
po wied# jest j$ zy kiem, a wi$c jak mo (e my mó wi" w ogó le
o od po wie dzi?” 

Ade kwat ny do po dej rze' Bla ke’a, któ ry opi su je pi$k ne go
i mor der cze go za ra zem ty gry sa, jest ty tu% ob ra zu ma la rza in -
tu icyj ne go z Ja no wa Paw %a Wró bla W pi!k nie tkwi z"o. Zresz -
t& nie ma %o po dob nych dy le ma tów i od nie sie' zna le#" mo( -
na tak (e w dzie %ach in nych ja now skich ma la rzy, po czy na j&c
od Teo fi la Ociep ki, a ko' cz&c na Er wi nie Sów ce. I war to te(
zwró ci" uwa g$ na zda nie )l& za ka Ja ku ba Bo eh me go (1575–
1624), któ ry in spi ro wa% Bla ke’a. Od naj du je my bez tru du licz -
ne tro py wska zu j& ce na fa scy na cj$ Bo eh mem au to ra Je ru za -
lem. Szewc -fi lo zof z Görlitz wy po wia da fra z$, któ r& bez ry zy ka
po pe% nie nia b%$ du od nie!" mo( na do wier sza Bla ke’a, ale tak -
(e do twór czo !ci wspo mnia nych !l& skich ma la rzy, i osta tecz -
nie prze cie( tak (e do te ma tu, któ ry tu roz wa (a my: „Nie bo jest
w pie kle, a pie k%o jest w nie bie, lecz (ad ne z nich nie jest dru -
gie mu ob ja wio ne… Te dy anio %o wie nie wi dz& ciem no !ci; wi -
dz& je no !wia t%o bo skiej mo cy. Dia b%y za si$ wi dz& je no ciem -
no!" Bo (e go gnie wu”. S%o wa !l& skie go fi lo zo fa i mi sty ka
sty ku XVI i XVII wie ku wy brzmie wa j& nie mal pro ro czo, gdy
ze sta wi" je z py ta nia mi o kul tu r$ na prze my s%o wym )l& sku
prze %o mu wie ków XIX i XX. 

Skarb nik i in ne de mo ny

Zna my pocz tów ki z daw ne go )l& ska przed sta wia j& ce mo dl& -
cych si$ gór ni ków w ce chow ni ko pal ni przed ob ra zem !w.

Bar ba ry, wszak, ka( dy zjazd pod zie mi$ po prze dzo ny by% mo -
dli tw&, sa ma za! ce chow nia z mo dl& cy mi si$ m$( czy zna mi
przyj mo wa %a funk cj$ i wy gl&d ka pli cy. An ton O. Klaus smann
pi sa% o po bo( no !ci gór ni ków w dru giej po %o wie XIX wie ku:
„W wiel kiej ha li ka( dej ce chow ni znaj do wa %a si$ zwy kle za -
my ka na sza fa, w któ rej po otwar ciu drzwi czek uka zy wa% si$
wi ze ru nek !w. Bar ba ry al bo Naj !wi$t szej Ma rii Pan ny. Cza -
sa mi ob raz ten by% otwie ra ny. Gdy si$ go roz k%a da %o, po wsta -
wa% tryp tyk. […] Wcze !nie ra no przed roz po cz$ ciem pra cy
i wie czo rem po szych cie gór ni cy mo dli li si$ i !pie wa li wspól -
nie przed !wi$ tym ob ra zem. […] Gór ni cy bar dzo te( dba li o po -
rz& dek i w%a !ci we za cho wa nie. Sta ran nie prze strze ga no do brych
oby cza jów na do le w ko pal ni. Pod zie mi& nie wol no by %o prze -
kli na" ani wy zy wa". R$ ko czy ny wo bec to wa rzy szy pra cy ka -
ra no bez wzgl$d nie i sa mi lu dzie oce nia li je bar dzo su ro wo”.
Gu staw Mor ci nek pi sa% o gór ni ku: „Sam mo ment zjaz du do ko -
pal ni prze ista cza go i zmie nia w in ne go cz%o wie ka. A po tem
ta ol brzy mia su ma do zna' i prze (y", ta !wia do mo!", (e sta -
je si$ po dob ny do ja kiej! mi tycz nej po sta ci pod zie mia, (e w$ -
dru je go dzi na mi i grze bie si$ w tym po nu rym i ta jem ni czym
la bi ryn cie chod ni ków i gan ków, (e by wa ze !mier ci& za pan
brat, (e j& mu si umie" prze chy trzy" i wy kpi", (e wy do by wa
w$ giel, któ ry gdzie! tam na pu sze ni ora to ro wi i ckli we wier -
szo kle ty na zy wa j& z em fa z& >czar nym dia men tem< i >czar -
nym z%o tem<, a któ ry jest dla nie go tyl ko w$ glem, ni czym wi$ -
cej, i (e owym wy %u pa nym z ca li ny w$ glem, a ra czej swo im
wy si% kiem w%o (o nym w ow& pra c$ de cy du je o lo sie ca %e go spo -
%e cze' stwa a mo (e i pa' stwa – wszyst ko to mu si kszta% to wa"

je go psy chi k$ na od r$b n& mia r$, na mia r$ in n& ni( j& zwy kli -
!my sto so wa" do spo tka nych co dzien nie lu dzi”. 

Za ra zem jed nak, jak pi sa% Se we ryn A. Wi s%oc ki, „wszel kie -
go ro dza ju cza ry, gu s%a i ma gia by %y wszech obec ne i w prze -
dziw ny spo sób ko eg zy sto wa %y z po wszech nym dla lu du )l& -
skie go ka to li cy zmem, jak i nie licz nie re pre zen to wa nym
(po za mniej szo !ci& nie miec k&) ewan ge li zmem, two rz&c wraz
z ni mi roz bu do wa n& sze ro ko sfe r$ sa crum. W%a !ci wy dla niej
!wiat mi tycz ny za lud nia ny by% ta ki mi stwo ra mi, jak: ko bol -

dy, utop ce i ich za cza ro wa ne (a by, wil ko %a ki, Skarb nik, to -
piel ce, zie lo ne du chy le !ne i in ne fan ta stycz ne by ty”.

O pod ziem nych de mo nach, zwa nych skarb ni ka mi i ich re -
la cjach z gór ni ka mi pi sa% ju( wspo mnia ny Ro# dzie' ski:

S& te( ja cy! du cho wie dziw ni w zie mi
Po spo li cie by wa j& wi$c mi$ dzy krusz ca mi.
Ci z Gór ni ki przy krusz cach jak by cech trzy ma j&.
A gdzie krusz ców naj wi$ cej, tam ra dzi miesz ka j&. 

Nie wi dz& cy ocza mi cia %a pre de sty no wa ny by% do te go, by
wi dzie" wi$ cej ocza mi du szy. Star cy -!lep cy w tra dy cji lu do -
wej uwa (a ni by li za pro ro ków, )l&sk mia% swo je go Wer ny -
ho r$. Waw rzy' ca Haj d$, któ ry ja ko nie spe% na trzy dzie sto let -
ni gór nik stra ci% w ko pal ni wzrok. Je go uko cha nie mu zy ki,
wy obra# nia i prze ni kli wo!" uczy ni %o go ju( za (y cia le gen -
d&. Miesz ka% w Wiel kich Pie ka rach (dzi! Pie ka ry )l& skie), nie -
da le ko miej sca uro dze nia (Bo brow ni ki pod Tar now ski mi Gó -
ra mi). Nie spe% na rok przed !mier ci& ma j&c 78 lat prze (y wa%
spe% nie nie jed ne go ze swych pro roctw, wi ta% w Pie ka rach pol -
skie woj sko. 

Z tej rze czy wi sto !ci wy ro s%o ma lar stwo Teo fi la Ociep ki
i adep tów je go al che micz nej wy obra# ni, ale nie tyl ko ich. Smo -
ków, ba zy lisz ków, wied#m, po %ed nic nie bra ku je tak (e
na wspó% cze snych !l& skich ob ra zach i ry sun kach m. in. Te -
re sy Bi gos, Sa bi ny Pa so', Cze s%a wa Foj ci ka, Mak sy mi lia na
Li pu sa, Mar ka W. Ju dyc kie go, Jó ze fa K%y ka, Sta ni s%a wa Bo -
row ca, Ro mu al da No wa ka, W%a dy s%a wa Lu ci' skie go. Ca %& ga -
le ri$ !l& skich de mo nów au tor stwa ty skie go rze# bia rza To ma -
sza We nkla ra po sta wio no w oto cze niu zam ku w Chu do wie.
Zna ne na ró( nych te re nach b%$d ne ognie (ogni ki), de mo ny
z tor fo wisk, pól, b%ot, %&k i ba gien, na Gór nym )l& sku okre -
!la ne by %y naj roz ma it szy mi na zwa mi, któ rych wie lo!" ude -
rza do g%o wy… Ban dur ka, bio %o ba ba, bo gu nia, bo% go', bo% -
gu nia, duch ognio wy, duch ogni sty, fa jer man, ja jer mon,
fo jer man, foj rer món, drwisz, kle kli man ka, kl$k ni ca... Bar ba -
ra i Adam Pod gór scy, au to rzy Mi to lo gii #l$ skiej, wy mie nia -
j& jesz cze bli sko 50 naj roz ma it szych okre !le' owych ogni. Pi -
sa% o tych prze ró( nych dzi wa d%ach Wa len ty Ro# dzie' ski
w swo jej s%yn nej po chwa le „szla chet ne go dzie %a (e la zne go”.
Uwa (a no je do!" po wszech nie za du sze po ku tu j& ce po !mier -
ci. Na )l& sku wie rzo no w z%e i do bre b%$d ne ognie. Pierw sze
prze !la do wa %y lu dzi z%ych, dru gie do brym po ma ga %y, o!wie -
tla j&c dro g$, to wa rzy sz&c w ciem no !ci. Tak (e wszel kiej ma -
!ci be bo ki miesz ka %y nie tyl ko w szo pach i chle wi kach, ale
i pod zie mi&. W oko li cach Za brza, By to mia i Ru dy wie dzia -
no o in nym jesz cze du chu pod ziem nym – a mia no wi cie bra -
cie !w. Bar ba ry. Ta !wi$ ta m$ czen ni ca z Ni ko me dii, czczo -
na by %a ju( w VII wie ku, a le gen dy mó wi& ce o niej s& o wie le

Jak pi sa! Se we ryn A. Wi s!oc ki, „wszel kie go ro dza ju cza "
ry, gu s!a i ma gia by !y wszech obec ne i w prze dziw ny spo "
sób ko eg zy sto wa !y z po wszech nym dla lu du #l$ skie go
ka to li cy zmem, jak i nie licz nie re pre zen to wa nym
(po za mniej szo %ci$ nie miec k$) ewan ge li zmem, two rz$c
wraz z ni mi roz bu do wa n$ sze ro ko sfe r& sa crum. W!a "
%ci wy dla niej %wiat mi tycz ny za lud nia ny by! ta ki mi stwo "
ra mi, jak: ko bol dy, utop ce i ich za cza ro wa ne 'a by,
wil ko !a ki, Skarb nik, to piel ce, zie lo ne du chy le %ne
i in ne fan ta stycz ne by ty”.
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jesz cze star sze. Za mkni! ta w wie "y, za mor do wa na przez w#a -

sne go oj ca, przede wszyst kim by #a pa tron k$ do brej %mier -

ci, chro ni #a od %mier ci gwa# tow nej i nie spo dzie wa nej, wi!c
naj pierw uzna li j$ za swo j$ opie kun k! przed sta wi cie le za wo -

dów naj wy" sze go ry zy ka: "o# nie rze, ma ry na rze i – co oczy -

wi ste – tak "e gór ni cy, ale czczo na jest przez przed sta wi cie -

li wie lu in nych pro fe sji (np. lu dwi sa rzy, ar chi tek tów,

mu ra rzy). Mo dli li si! do niej ko wa le i osta tecz nie rów nie"
wi!& nio wie. 

Ca #a ta sa kral na rze czy wi sto%', or to dok syj na i nie orto dok -

syj na, zisz cza #a si! w cy to wa nych ju" s#o wach Ja ku ba Bo eh -

me go: „Nie bo jest w pie kle, a pie k#o jest w nie bie, lecz "ad -

ne z nich nie jest dru gie mu ob ja wio ne… Te dy anio #o wie nie

wi dz$ ciem no %ci; wi dz$ je no %wia t#o bo skiej mo cy. Dia b#y za -

si! wi dz$ je no ciem no%' Bo "e go gnie wu”. Bo ciem no%', pod -

zie mie sta no wi #y sie dli sko z#a i je go kró le stwo. Dia be# by# du -

chem ciem no %ci i jej pa nem. Zw#asz cza na (l$ sku Cie szy) skim

dia b#a nie raz na zy wa no czor nym. A gór nik zje" d"a j$c do pra -

cy, nie mia# ni gdy pew no %ci, "e bez piecz nie wró ci do do mu,

zo ba czy %wia t#o i go #! bie… Pi sa# Jó zef Cha #a si) ski: „Zje" -
d"a# gór nik do szy bu, "e gna j$c si! uro czy %cie krzy "em

%wi! tym. Pod zie mi$ za czy na# si! bo wiem in ny %wiat.

Na ka" dym kro ku czy ha #a tu taj %mier'. Mi mo to co% ich pcha -

#o do pod zie mia. Nie tyl ko za ro bek, lecz tak "e nie prze par ty

urok tej ci!" kiej pra cy wy dzie ra nia "y wio #o wi je go skar bów,

wbrew je go wo li i z na ra "e niem w#a sne go "y cia”. 

An ton O. Klau smann: „Ka" dy cz#o wiek na Gór nym (l$ sku

na pa mi!' zna# wszyst kie ce chy i ka pry sy Skarb ni ka, ucho -

dz$ ce go w za sa dzie za przy ja cie la gór ni ków. Sta wa# si! on

nie mi #y tyl ko wte dy, gdy u"y wa #o si! przy nim wul gar nych

s#ów lub wpra wi #o w z#o%' gwiz da niem. Mo g#o si! wte dy zda -

rzy', "e po ja wia# si! w po sta ci szty ga ra czy in ne go urz!d ni -

ka nad zo ru i ci ska# cz#o wie kiem o %cia n! chod ni ka tak moc -

no, "e de li kwent na d#u go pa mi! ta# lek cj!”. I nie co da lej: „Gdy

ro bot ni cy sta li lub sie dzie li wo kó# po t!" ne go ogni ska z bry#
w! gla, s#u "$ ce go rów no cze %nie do ogrze wa nia i do o%wie tla -

nia, cz! sto wi dy wa li po ja wia j$ ce go si! na gle nad szty ga ra sia -

da j$ ce go obok nich przy ogniu, mil cz$ ce go, wpa trzo ne go

w "ar. Gdy mu si! po tem bli "ej przyj rza no, od kry wa no, "e rze -

ko my nad szty gar ma zie lo ne oczy. Jak po wia da no, któ ry% z ro -

bot ni ków nie po strze "e nie sk#a da# wte dy d#o nie do mo dli twy,

od ma wia# je den oj cze na szek i po sta' zni ka #a”.

G#ów ny de mon ko pal nia nych pod zie mi, Skarb nik, ju"
w sa mej okre %la j$ cej go na zwie mia# wpi sa n$ funk cj! stró -

"a pod ziem nych skar bów. To daw na tra dy cja. Wa len ty Ro& -
dzie) ski pi sa# o du chach ko pal ni (ku& ni czych du chach)

wska zu j$ cych cz#o wie ko wi, gdzie znaj du j$ si! bo ga te po k#a -

dy krusz cu, ale te" w ró" nych sy tu acjach spro wa dza j$ cy na gór -

ni ków nie szcz! %cia. 

Bar ba ra i Adam Pod gór scy swo j$ Mi to lo gi! "l# sk# czy li
Przy wiar ki "lón skie. Lek sy kon i an to lo gia "l# skiej de mo no -
lo gii lu do wej za czy na j$ od dow cip ne go i g#! bo ko za nu rzo -

ne go w kul tu r! %l$ sk$ wier sza Ma ria na Ma ku #y:

Jak (l$ zek nasz d#u gi, jak (l$ zek sze ro ki,

To stra sz$ po cha #u pach, to stra sz$ be bo ki.

I skar bek berk mo nów tu stra szy pod zie mi$,
A sztaj ger na wir chu to stra szy ich pre mi$.
Przy sta wach nos stra sz$ zie lo ne utop ki,

Po po lach za% strzy gi si! cho wi$ za snop ki.

I dia bo# po stra szy, jak ke ry% na broi.

I cz#o wiek nor mal nie wszyst kie go si! boi. 

Duch ze !wia t"a i mro ku

Bo gac two du cho wej wy obra& ni (l$ za ków wpi sa nej w zna -

ki %wia t#a i ciem no %ci zda je si! by' nie wy czer pa ne. Or -

to dok sja s$ sia du je tu nie mal bez ko li zyj nie z baj ko w$ fan ta -

zj$, ma gi$ i al che mi$. G#! bo ka wia ra i przy wi$ za nie z bun tem,

„wa dze niem si!” z Bo giem a na wet od cho dze niem od Nie -

go. Zwi$z ki te dla %l$ skiej kul tu ry s$ tak sa mo nie ro ze rwal -

ne, jak pra ca ku& ni ka i opi su j$ cy j$ j! zyk po ezji Wa len te go

Ro& dzie) skie go. Pró bu j$c do tkn$' (wszak nie zro zu mie') ta -

jem ni cy lo su cz#o wie ka, któ ry w ogniu prze ta pia a z ciem no -

%ci wy do by wa krusz ce, zbli "a my si! do cia #a i du cha, wi dzial -

ne go i nie wi dzial ne go, te go co by #o, co jest i co b! dzie...

do prze strze ni, w któ rej ro dzi si! i ist nie je %l$ ska du cho wo%'. 
!

Pi sa" Jó zef Cha "a si# ski: „Zje$ d$a" gór nik do szy bu, $e %
gna j&c si' uro czy !cie krzy $em !wi' tym. Pod zie mi& za %
czy na" si' bo wiem in ny !wiat. Na ka$ dym kro ku czy ha %
"a tu taj !mier(. Mi mo to co! ich pcha "o do pod zie mia.
Nie tyl ko za ro bek, lecz tak $e nie prze par ty urok tej ci'$ %
kiej pra cy wy dzie ra nia $y wio "o wi je go skar bów, wbrew
je go wo li i z na ra $e niem w"a sne go $y cia”. 

Erwin Sówka „Barbara z górnikiem” 1990
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N
aj le piej wy si!"# z tram wa ju w Ka to -
wi cach przy ul. "w. Ja na. Po tem wy -

star czy kil ka kro ków, by zna le$# si%
na przy stan ku, z któ re go mo& na po dró -
&o wa# da lej we hi ku 'em cza su. Ta ki
znaj du je si% na trze cim pi% trze bu dyn ku
pod nu me rem 10. Trze ba tyl ko jesz cze
po ko na# prze strze( ma 'e go, za byt ko we -
go ko ry ta rza, któ ry pro wa dzi na „za cza -
ro wa ne po dwór ko”. W pew nym sen sie
ono rze czy wi "cie ta kie jest, bo '! czy dwa
"wia ty: prze sz'o"# z no wo cze snym po -
dej "ciem do ar chi tek tu ry, któ re po zwa -
la na od wa& n! in wa zj% wspó' cze snych
tech no lo gii w sta r! tkan k% miesz kal n!.
Prze szklo ne ga le ryj ki nad g'o wa mi,
dach nie za s'a nia j! cy nie ba ani s'o( ca za -
chwy ca j! i za ch% ca j!, by wsi!"# do win -
dy, któ ra na trze cim pi% trze za bie rze ka& -
de go prze chod nia w "wiat prze sz'ych
zda rze(. To tam w'a "nie mie "ci si%
Przy sta nek „Hi sto ria” dzia 'a j! cy zgod -
nie z pla nem, któ ry usta li li ba da cze
dzie jów ze ka to wic kie go Od dzia 'u In sty -
tu tu Pa mi% ci Na ro do wej.

Miesz ka( cy )l! ska s! bar dzo przy wi! -
za ni do swo jej hi sto rii, pod kre "la j! swo -
je po cho dze nie i przy czy nia j! si% do te -
go, &e po czu cie to& sa mo "ci wci!& jest
tu taj bar dzo sil ne. Do nie mal ka& de go
"l! skie go do mu hi sto ria wdzie ra 'a si%
wie le ra zy wy wie ra j!c pi%t no na ca 'ych
ro dzi nach, cz% sto za mie nia j!c ich &y cie

w pa smo cier pie(. Naj pierw przez
600 lat )l! za cy pie l% gno wa li w za ci szu
do mostw swo j! kul tu r%, mo w%, po czu -
cie przy na le& no "ci do pol skiej oj czy zny,
&e by wresz cie o ni! za wal czy#. Po -
wsta( cy )l! scy s! wci!& &y w! hi sto ri!
dla co raz m'od szych po ko le(. Po bu dza -
j! wy obra$ nie i ser ca po wsta( czych
pra wnu ków. Pra wie ka& dy ma tu taj
w ro dzi nie po wsta( ca. Rów nie& spo ry
po mi% dzy pi' sud czy ka mi i zwo len ni ka -
mi Kor fan te go po mi mo up'y wu wie lu lat
wci!& trwa j! i zaj mu j! nie tyl ko hi sto -
ry ków, ale te& zwy czaj nych miesz ka( -
ców te go re gio nu. *o' nie rze We hr mach -
tu wy szli z wie lu "l! skich do mów,
po dob nie jak de por to wa ni po II woj nie
"wia to wej gór ni cy, któ rzy – jak ci &o' -
nie rze – gi n% li w nie zna nych miej scach,
da le ko od swo ich bli skich. Prze sz'o"#
cze ska, nie miec ka, pru ska, czy au striac -
ka mie sza j! si%, ale mi mo te go &a den
rdzen ny miesz ka niec tej zie mi nie ma
pro ble mu z okre "le niem te go kim jest.
)l! za cy zbyt ga da tli wi nie s! i ni gdy nie
by li. Wi%c kie dy trze ba by 'o mil cze li, ale
w ra zie po trze by wia do mo by 'o, &e we -
zm! za bro(, b% d! dzia 'a#. Tak jak
na „Wuj ku”. Burz li wa, nie jed no znacz -
na hi sto ria na sze go re gio nu dla wie lu jest
trud na do zro zu mie nia. Dla nas, je go
miesz ka( ców by 'a i jest po pro stu wy -
ma ga j! ca. Wie le jej me an drów i zda rze(

wy ma ga wci!& wy ja "nie nia, po zna nia,
a na wet od kry cia. Hi sto rycz ne epi zo dy,
ich frag men ty roz pro szo ne ist nie j! jesz -
cze w pa mi% ci )l! za ków, cz% sto za pi sa -
ne w dzien ni kach, li stach, do ku men tach.
Utrwa lo ne na fo to gra fiach. Za po mnia -
ne, cza sem prze mil cza ne. A ten otwar -
ty nie daw no Przy sta nek „Hi sto ria” jest
w'a "nie miej scem, w któ rym mo& na o&y -
wia# prze sz'o"#. Jest to prze strze( otwar -
ta dla tych wszyst kich, któ rzy pra gn!
uzu pe' nia# al bo po zna wa# hi sto ri% swo -
jej zie mi. „W na szym za mia rze ma to
by# ta kie miej sce, z któ re go pa trzy my
w przy sz'o"# po przez prze sz'o"#” – ta -
kie s'o wa pod czas otwar cia Przy stan ku
wy po wie dzia' dy rek tor ka to wic kie go
Od dzia 'u IPN An drzej Sznaj der. Ze
wzgl% du na da t% te go wy da rze nia mo& -
na po wie dzie#, &e ten obiekt jest swo -
istym pre zen tem dla miesz ka( ców Ka -
to wic upa mi%t nia j! cym

15!le cie In sty tu tu Pa mi" ci Na ro do wej

J
u bi le usze s! oka zja mi, któ re '! cz!
prze sz'o"#, zwy kle przy wo 'u j! c! prze -
'o mo we, wa& ne wy da rze nia z przy sz'o -
"ci!, czy li no wy mi wy zwa nia mi i pla na -
mi. W ci! gu 15 lat ka to wic ki od dzia' IPN
wy da' 92 ksi!& ki na uko we, po pu lar no -
nau ko we i al bu my, trzy te ki edu ka cyj -
ne, 6 nu me rów pe rio dy ku Cza sy pi smo,
dzie si%# ka ta lo gów wy staw. +!cz nie
IPN w Ka to wi cach zor ga ni zo wa'
30 wy staw, pre zen to wa nych w 440
miej scach, g'ów nie na )l! sku, ale tak &e
w ca 'ym kra ju, a 4 ra zy za gra ni c!. Te -
raz na Przy stan ku „Hi sto ria” w Cen trum
Edu ka cyj nym im. Hen ry ka S'a wi ka b% -
d! od by wa 'y si% lek cje hi sto rycz ne dla
m'o dzie &y, ale tak &e wy k'a dy, kon fe ren -
cje oraz wy sta wy otwar te dla wszyst kich
miesz ka( ców. Cen trum no si imi% do nie -
daw na za po mnia ne go bo ha te ra, uczest -
ni ka po wsta( "l! skich, dzien ni ka rza,
a w cza sie II woj ny "wia to wej or ga ni za -
to ra po mo cy dla in ter no wa nych woj sko -
wych oraz uchod$ ców cy wil nych. Sza -
cu je si%, &e ura to wa' &y cie pra wie 30 000
lu dzi, w"ród któ rych by 'o ok. 5000 *y -
dów. Sam zgi n!'. W la tach 30. S'a wik
miesz ka' w Ka to wi cach, w ka mie ni cy vis
a vis Cen trum, któ re no si je go imi%,
przy ul. "w. Ja na. Znaj du je si% tam dzi -
siaj ta bli ca pa mi!t ko wa. Tak prze sz'o"#
&y je w te ra$ niej szo "ci. Z te go wzgl% du
nie zwy kle wa& na jest edu ka cja m'o -
dzie &y, po ko le nia, któ re zdo by t! dzi siaj
wie dz% po nie sie ku przy sz'o "ci. 

– Sta wia my na m'o dych. Ma my w tym
miej scu sa le wy k'a do we i kon fe ren cyj -
ne, a na sz! dzia 'al no"# edu ka cyj n! ad re -
so wa# b% dzie my do uczniów i na uczy cie li
po bli skich szkó' – pod kre "la w swo ich
wy po wie dziach An drzej Sznaj der. – Jed -
nak chcie li by "my bar dzo, &e by Przy sta -
nek by' miej scem spo tka( i roz mów o hi -
sto rii, zw'asz cza tej naj now szej dla tych
wszyst kich, któ rzy tej wie dzy po szu ku -
j!. Wie my, &e wie le jest ta kich osób, gdy&
Cen trum po wsta 'o w'a "nie w wy ni ku sy -
gna 'ów, któ re od bie ra li "my, &e ma 'o

Przy sta nek:

Pa mi!"
BE ATA TO MA NEK

17 pa!dziernika 2015 r. o godz. 10.00 pod Hal" Wystaw Kapelusz w Wojewódzkim Parku Kultury

i Wypoczynku w Chorzowie (al.  Genera#a Jerzego Zi$tka) odby# si$  charytatywny „Bieg dla Rodziny”.

Wydarzenie zorganizowano  w ramach jubileuszu 15-lecia Instytutu Pami$ci Narodowej
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jest miejsc, w któ rych mo! na ku pi"
ksi#! ki hi sto rycz ne i jed no cze $nie zdo -

by" do dat ko we in for ma cje, uzu pe% ni"
w%a sn# wie dz& lub si& ni# po dzie li", gdzie

za wsze jest cie ka wa wy sta wa do obej rze -

nia, gdzie od by wa j# si& ogól nie do st&p -

ne kon fe ren cje. Te raz ta kie miej sce ma -

my i ka! dy mo !e przyj$" i za py ta" np.

czy mój pra dzia dek by% de por to wa ny, czy

jest na li $cie ofiar obo zu pra cy w 'wi& -
to ch%o wi cach itd.

Hi sto ry cy wy cho dz! z za ci sza

N
a uko wych ga bi ne tów i pra cow ni.

Co raz cz& $ciej pre zen tu j# pu blicz nie

swo je osi# gni& cia na kon fe ren cjach,

sym po zjach, spo tka niach z miesz ka( ca -

mi w bi blio te kach czy do mach kul tu ry.

Po nad 60 ra zy ar chi wi $ci opo wia da li

uczniom i stu den tom o ar chi wach pod czas

lek cji w ra mach pro jek tu „Co kry j# ar chi -

wa IPN”. Co raz cz& $ciej te! pra cow ni cy

ko rzy sta j# z wie dzy $wiad ków hi sto rii.

Ini cju j# pro jek ty an ga !u j# ce w hi sto rycz -

ne do cie ka nia lo kal n# spo %ecz no$" i m%o -

dzie!. Sza cu je si&, !e %#cz nie w lek cjach,

warsz ta tach i pro jek tach edu ka cyj nych

wzi& %o udzia% pra wie 63 tys. uczniów i po -

nad 3200 na uczy cie li. Pra wie 2500

uczniów uczest ni czy %o w kon kur sach,

a 2700 za an ga !o wa %o si& w raj dy hi sto -

rycz ne. W tur nie jach de bat oks fordz kich

or ga ni zo wa nych przez IPN udzia% wzi& -
%o do t#d 6580 uczniów. W ubie g%ym ro -

ku po wsta% pierw szy w Pol sce pi lo ta !o -

wy edu ka cyj ny pro jekt, w ra mach któ re go

rudz cy li ce ali $ci z Ze spo %u Szkó% Ogól -

no kszta% c# cych nr 2 zo sta li ob j& ci pa tro -

na tem IPN. Przez trzy la ta kil ku dzie si& -
ciu uczniów b& dzie $ci $le wspó% pra co wa %o
z pio nem na uko wo –edu ka cyj nym. Ta

wspó% pra ca to eks pe ry ment edu ka cyj ny,

któ ry ma przy nie$" obo pól ne ko rzy $ci. 

– Dla uczniów to mo! li wo$" spoj rze -

nia na hi sto ri& z zu pe% nie in nej stro -

ny – wy ja $nia dr hab. Adam Dziu rok, na -

czel nik Od dzia %o we go Biu ra Edu ka cji

Pu blicz nej w Ka to wi cach – bo mo g#
wej$" do ar chi wum, zo ba czy" dzie si#t -
ki ty si& cy do ku men tów, na pod sta wie

któ rych pi sze si& hi sto ri&. My na to -

miast li czy my na wspar cie m%o dzie !y

w na szych przed si& wzi& ciach, w do tar -

ciu do $ro do wisk uczniow skich i po zna -

niu, któ ra for ma prze ka zu jest dla nich

naj cie kaw sza. 

IPN pro pa gu j#c mo d& na do cie ra nie

do swo ich ko rze ni, po zna wa nie hi sto rii

miej sca uro dze nia czy !y cia swo ich

przod ków two rzy m%o dym lu dziom wa -

run ki do kszta% to wa nia w%a $ci wej po sta -

wy oby wa tel skiej. Uczy, !e po g%& bia nie

wie dzy na te mat Pol ski XX wie ku jest

wy ra zem wspó% cze sne go pa trio ty zmu.

Z tych wszyst kich wzgl& dów uro czy sta

ga la z oka zji ju bi le uszu 15-le cia otwar -

cia ka to wic kie go od dzia %u IPN od by %a si&
w%a $nie w Ru dzie 'l# skiej w$ród m%o -

dzie !y. To w%a $nie m%o dzi zor ga ni zo wa li

to $wi& to. Mo! na by %o uczest ni czy"
w kon cer cie uczniów rudz kie go li ceum

im. Gu sta wa Mor cin ka za ty tu %o wa nym

Jest na ma pie !wia ta ma le" ki znak.

W cza sie tej uro czy sto $ci na gro dzo -

no 15 szkó% oraz 15 na uczy cie li za s%u !o -

nych dla edu ka cji w dzie dzi nie naj now -

szej hi sto rii Pol ski. Oczy wi $cie

w $wi& to wa niu ju bi le uszu za pla no wa ny

zo sta% rów nie! udzia% wszyst kich sym pa -

ty ków zdo by wa nia wie dzy hi sto rycz nej

oraz ich ro dzin. Dla nich ka to wic ki od -

dzia% IPN otwo rzy% swo je ar chi wa. Mo! -
na by %o prze !y" w nich praw dzi w# przy -

go d&, np. wzi#" udzia% w aran !o wa nych

prze s%u cha niach i prze ko na" si&, czy %a -

two jest utrzy ma" ta jem ni c& al bo od wró -

ci" uwa g& agen ta. Naj od wa! niej si mo gli

wcie li" si& w ro le „to wa rzy szy z bez pie -

ki”, a na wet wy ko na" za da nie ope ra cyj -

ne, mo gli te! spraw dzi", co mo! na scho -

wa" do mar twej skrzyn ki. Przede

wszyst kim ka! dy zwie dza j# cy móg%
z bli ska zo ba czy" jak wy gl# da in sty tu -

cja zaj mu j# ca si& wy ja $nia niem hi sto rii

i $ci ga niem zbrod ni prze ciw ko na ro do -

wi pol skie mu. Ka! dy móg% z bli ska zo -

ba czy" os%a wio ne tecz ki w prze past -

nych ar chi wach. W ten spo sób te! ka! dy

móg% skon fron to wa" si& z w%a sn# wie dz#
na te mat wspó% cze snej hi sto rii. Oce ni" jej

stan, ale tak !e za sta no wi" si&, czy mo -

!e wzbo ga ci" za so by IPN -u swo im do -

$wiad cze niem lub ro dzin ny mi wspo -

mnie nia mi. Ta pro wa dzo na przez t&
in sty tu cj& po li ty ka „otwar cia” za owo co -

wa %a ju! nie raz. Wy ra) nie wi da" by %o jej

efek ty pod czas two rze nia Cen trum Do -

ku men ta cji De por ta cji w Ra dzion ko -

wie w 2014 ro ku. Wie le osób od da wa -

%o wte dy swo je ro dzin ne pa mi#t ki,

de cy do wa %o si& opo wie dzie" o wy wóz -

kach i dra ma tach naj bli! szych. Ten czas

w hi sto rii Gór ne go 'l# ska to jed na z wie -

lu „bia %ych” jesz cze „plam” wy ma ga j# -
cych ba da( i opra co wa(. War to jed nak

wie dzie", !e w ci# gu 15 lat pra cy IPN

w Ka to wi cach na gra no 70 no ta cji, czy li

re la cji ze $wiad ka mi dzie jów.

Pi"# i pó$ mi lio na re kor dów

O
pi su j# cych po sia da ne do ku men ty

wpi sa no do elek tro nicz nej ba zy da -

nych. W ce lu u%a twie nia do st& pu do ma -

te ria %ów ar chi wal nych zdi gi ta li zo wa -

no 30 te ra baj tów da nych, do da no

5 ty si& cy fo to gra fii z do k%ad nym opi sem.

Od dzia %o we Biu ro Udo st&p nia nia i Do -

ku men tów w ci# gu 15 lat udo st&p ni -

%o 11,8 km bie !# cych akt, a ar chi wi $ci ura -

to wa li po nad 16 ty si& cy jed no stek akt

i 170 mb kart kar to tecz nych, któ re funk -

cjo na riu sze SB po tar ga li i za mie rza li

prze ro bi" na ma ku la tu r&; zu !y to do te go

po nad pó% ki lo me tra spe cjal nej, ar chi wal -

nej „ta $my kle j# cej”. Po nad 48 ty si& cy ra -

zy zwró co no si& do ar chi wum z pro$ b#
o od na le zie nie in te re su j# cych ma te ria %ów,

a czy tel ni& akt jaw nych od wie dzo no

pra wie 15 ty si& cy ra zy. 

Na fi na$ bieg

U
ro czy sto $ci ju bi le uszo we 15-le cia

IPN za ko( czy% bieg ro dzin ny. Od by%
si& w Par ku 'l# skim ale j# Ge ne ra %a Je -

rze go Zi&t ka. Miesz ka( cy Ka to wic oraz

pra cow ni cy In sty tu tu po ko na li wspól -

nie 1500 m. To nie wiel ki dy stans, ale je -

go wy miar by% g%ów nie sym bo licz ny.

„Pi&t nast ka” przy po mi na %a o ju bi le uszu,

a praw dzi wy mi be ne fi cjan ta mi te go bie -

gu by %y dzie ci pra cow ni ków, na co dzie(
dziel nie sta wia j# ce opór ci&! kim cho ro -

bom, któ ry mi s# do tkni& te. Jed no cz# cy

trud, wspól nie dzia %a nie cha ry ta tyw ne

przy nio s%o kon kret ny do chód, z któ re go

sfi nan so wa no re ha bi li ta cj& oraz le ki dla

Ta dzia Ce lu cha, Mal win ki Nie wol nik

oraz Wojt ka Prze w%o ki. Ta dziu jest au -

ty stycz nym dziec kiem, któ re !y je z po -

%o w# ser ca, Mal win ka uro dzi %a si& z wa -

da mi ge ne tycz ny mi, nie wi dzi, nie s%y szy,

nie cho dzi, le !y. Woj tu$ ma za bu rze nia

ko or dy na cji mi& $nio wej, obu stron ny

nie do w%ad spa stycz ny - efek ty mó zgo we -

go po ra !e nia dzie ci& ce go. Na star cie sta -

wi li si& bie ga cze od lat trzech ze swo imi

ro dzi ca mi, bab cia mi i dziad ka mi. Pierw -

szy wy star to wa% Ta dziu. By% szcz& $li wy,

!e do tar% do me ty. Po czu% si& zwy ci&z c#.
Po dob nie jak wszy scy, któ rzy w je sien -

ny, po nu ry dzie( po sta no wi li po $wi& ci"
swój czas, by po móc cho rym dzie ciom.

Lu dzi, któ rych %# czy hi sto ria miej sca,

w któ rym !y j#, w tym dniu po %# czy %a
rów nie! szla chet na idea.

!Dr Andrzej Sznajder, dyrektor katowickiego Oddzia#u IPN
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S
!y n" ca cu da mi ma ne ki no wa, XVI -
-wiecz na fi gur ka Mat ki Bo skiej Zbro -

s!a wic kiej. Mo nu men tal ny ob raz „Prze ka -
za nie w!a dzy #wi$ te mu Pio tro wi”
Frie dri cha Bo uter we ka – ma la rza na gro -
dzo ne go Wiel kim Z!o tym Me da lem na pa -
ry skiej Wy sta wie %wia to wej w 1841 r.
„%wi$ ta An na na ucza j" ca Ma ry j$” – dzie -
!o na ma lo wa ne przez Jo han na Bap ti sta
Re ite ra – jed ne go z naj wy bit niej szych
przed sta wi cie li wie de& skie go bie der me -
ie ru. To tyl ko nie któ re za byt ki sztu ki sa -
kral nej, któ re skry wa zie mia po wia tu tar -
no gór skie go. 

!l"sk czci Ma ry j#

!Nie wie le osób zda je so bie spra w$, 'e
w Tar now skich Gó rach i wie lu s" -

sied nich miej sco wo #ciach znaj du je si$
wie le pe re! sztu ki sa kral nej. Naj star sze
obiek ty po cho dz" z cza sów #re dnio wie -
cza, tak jak go tyc ka „Tro nu j" ca Ma don -
na z Dzie ci"t kiem” z 1380 r. z Mia stecz -
ka %l" skie go. Rze( ba na le 'y do kr$ gu tak
zwa nych „Ma donn na lwie”. Lew, le '" -
cy pod sto pa mi Ma ryi sym bo li zo wa) mia!
sza ta na (w fi gu rze po cho dz" cej z Mia -
stecz ka %l" skie go lwa za st$ pu je pa gó rek).
Ten typ przed sta wie nia by! cha rak te ry -
stycz ny dla %l" ska, rza dziej wy st$ po wa!
te' w in nych re gio nach – wy ja #nia Zo -
fia Krzy kow ska, dy rek tor Mu zeum w Tar -
now skich Gó rach, au tor ka al bu mu „Zo -
ba czy) nie wi dzial ne. Za byt ki sztu ki
sa kral nej w po wie cie tar no gór -
skim.” – Nie zwy kle uro kli wy wi ze ru nek
Ma ryi znaj du je si$ rów nie' na go tyc kim
re ta bu lum po cho dz" cym z ok. 1420 r.
Dzie !o „Mat ka Bo ska z Dzie ci"t kiem
i dwu na sto ma apo sto !a mi”, nie gdy# znaj -
du j" ce si$ w o! ta rzu g!ów nym w ko #cie -
le w Sza! szy, dzi# po re no wa cji po dzi wia)
mo' na w Po cy ster skim Ze spo le Klasz tor -
no -Pa !a co wym w Ru dach – do da je. 

Na tar no gór skiej zie mi do brze re pre zen -
to wa na jest sztu ka ba ro ku, po wsta j" ca
na fa li kontr re for ma cji, w któ rej istot n" ro -
le ode gra !y za ko ny do mi ni ka nów, fran cisz -
ka nów i je zu itów. W Tar now skich Gó rach
du 'e za s!u gi mia !o To wa rzy stwo Je zu so -
we, któ re przy czy ni !o si$ nie tyl ko do roz -
wo ju szkol nic twa, ale te' upo wszech nie -
nia kul tu ma ryj ne go i #wi$ tych, cze go
wy ra zem s" licz nie po wsta j" ce dzie !a. 

– Przy k!a dem sa kral nej sztu ki ba ro ku
jest pi$k na rze( ba Mat ki Bo skiej Bo le snej
z *y gli na, praw do po dob nie z warsz ta tu
Mel chio ra Öster re icha, przed sta wia j" ca
Ma ry j$ cier pi" c", któ rej pier# prze bi ja
miecz. Ok. 1669 r. po wsta! te' ob raz Mat -
ki Bo skiej Sied mio bo le snej ze srebr n", z!o -
co n" su kien k" z Mia stecz ka %l" skie go.
Ser ce Ma rii prze bi ja sie dem srebr nych
mie czy – opo wia da Zo fia Krzy kow -
ska. – Na uwa g$ za s!u gu je rów nie' rze( -
ba Mat ki Bo skiej Zbro s!a wic kiej z lu( no
przy cze pio n" do r$ ki fi gur k" Dzie ci"t ka.
Po dob no oko !o 1707 r. od kry ta zo sta !a
pod pod !o g" za kry stii klasz to ru w Im bach
ko !o Wied nia przez ksi$' n" Pe tro ne l$
Hes sen von Darm stadt. Fi gur k$ ukry to tam
przed na jaz dem Szwe dów. Rze( ba sta !a si$

w!a sno #ci" ksi$' nej. Jej pó( niej szym
spad ko bier c" zo sta! Ernst von Stock -
mans, w!a #ci ciel Zbro s!a wic. W XIX wie -
ku rze( b$ umiesz czo no w ka pli cy gro bo -
wej Stock man sów przy ko #cie le
zbro s!a wic kim. We d!ug le gen dy s!y sza no
do bie ga j" cy stam t"d p!acz dziec ka. Zna -
le zio n" tam fi gur k$ prze nie sio no do ko -
#cio !a i p!acz usta!. Obec nie znaj du je si$
ona w g!ów nym o! ta rzu. Co cha rak te ry -
stycz ne rze( ba ma po sta) ma ne ki na: r$ ce
ru sza j" si$ w bar ku i !ok ciu, a nad !o nem
Ma ryi znaj du je si$ otwór wy ci$ ty w kszta! -
cie ser ca – tak przed sta wio no Ma ri$
w sta nie b!o go s!a wio nym. Rze( b$, oto czo -
n" szcze gól n" czci" przez ko bie ty ocze -
ku j" ce po tom stwa, ogl" da) mo' na w ko -
#cie le pw. Wnie bo wzi$ cia Naj #wi$t szej
Ma ryi Pan ny w Zbro s!a wi cach – do da je.

Bo uter wek – za po mnia ny mistrz

N
a tar no gór sk" zie mi$ przez wie ki do -
cie ra !y dzie !a za ma wia ne tak 'e u za -

chod nich twór ców. Tam bo wiem dzia !a -
!y naj lep sze warsz ta ty rze mie#l ni cze
i two rzy li naj zdol niej si ar ty #ci. Fran cu skie,
nie miec kie i au striac kie aka de mie przez
wie ki by !y gwa ran cj" ja ko #ci i pre cy zji
wy ko na nia. Do Wied nia, Pa ry 'a, Ber li na
swo je kro ki kie ro wa li te' #l" scy m!o dzi
adep ci sztu ki, któ rzy zda wa li so bie spra -
w$, 'e tyl ko tam mo g" na uczy) si$ fa chu
od naj lep szych. Ta k" dro g" po d" 'y! Frie -
drich Bo uter wek, uro dzo ny w Strzyb ni -
cy (dziel ni ca Tar now skich Gór) ma larz,
przed sta wi ciel na za re ni zmu – kie run ku,
któ re go twór cy wzo ro wa li si$ na ma lar -
stwie daw nych mi strzów re ne san su, m.in.
Ra fa ela i Düre ra. Dzi# w Pol sce o Bo uter -
we ku ma !o kto pa mi$ ta, ale #wiat sztu ki
je go dzie !a ce ni, o czym #wiad cz" ce ny,
ja kie je go ob ra zy osi" ga j" na #wia to wych
au kcjach sztu ki. Bo uter wek wy ko na! kil -
ka ob ra zów, któ re do dzi# mo' na po dzi -
wia) w #l" skich ko #cio !ach. Je den z naj -
zna mie nit szych znaj du je si$ w ko #cie le
pw. %wi$tych Pio tra i Paw !a w Tar now -
skich Gó rach. Jest to mo nu men tal ne
dzie !o „Prze ka za nie w!a dzy #w. Pio tro wi”. 

Uni ka to we dzie $a

W
mie #cie gwar ków od na le() mo' na
rów nie' ob raz in ne go mi strza – Jo -

han na Bap ti sta Re ite ra, jed ne go z naj lep -

szych wie de& skich ma la rzy bie der me ie -
ru, po cz"t ków re ali zmu. 

– Ob raz „%wi$ ta An na na ucza j" ca Ma -
ry j$” znaj du je si$ w o! ta rzu g!ów nym
w ko #cie le pw. #w. An ny w Tar now skich
Gó rach. W swej sty li sty ce na wi" zu je
do re pre zen ta cyj ne go ma lar stwa por tre to -
we go, pod kre #la j" ce go do sto je& stwo i zna -
cze nie przed sta wia nych osób. Z ko lei
w ko #cie le w Na kle %l" skim od na le() mo' -
na dzie !o in ne go wie de& skie go ma la rza te -
go okre su – Ale xan dra Po cka: „Ukrzy 'o -
wa nie” z 1894 r. Co cie ka we, ob raz
znacz nie od bie ga od sty li sty ki i te ma ty ki
po zo sta !ych dzie! Po cka, co mo 'e su ge ro -
wa), 'e po wsta! spe cjal nie na za mó wie nie
we wcze snym okre sie twór czo #ci ma la -
rza – mó wi Zo fia Krzy kow ska. – W na kiel -
skim ko #cie le kry je si$ jesz cze jed na nie -
spo dzian ka – prze pi$k ny ob raz „Mat ka
Bo ska z Dzie ci"t kiem” po cho dz" cy
z 1931 r. Au to rem dzie !a jest o. Not ker
Bec ker z opac twa Ma ria La ach – g!ów ny
przed sta wi ciel tam tej szej szko !y ar ty -
stycz nej, po wsta !ej pod wp!y wem zna nej
szko !y w Beu ron – zna ny ma larz i twór -
ca mo zaik, wi tra 'y sta. Ob raz za ku pio ny
zo sta! przez La za ru sa Don ner smarc ka
i prze ka za ny do ko #cio !a. Przed sta wia kl$ -
cz" c" na !" ce Ma don n$ z Dzie ci"t kiem.
Jej sza ty na ma lo wa ne zo sta !y w nie ty po -
wym fio le to wym ko lo rze, a we lon
w ja sno zie lo nym, co two rzy cie ka we,
nie zwy k!e ze sta wie nie ko lo ry stycz ne.
De ko ra cyj no#), sy me tria, wy sma ko wa ne
bar wy kom po zy cji s" cha rak te ry stycz ne
dla sztu ki art déco, rzad ko obec nej w na -
szych ko #cio !ach – do da je. 

Na uwa g$ za s!u gu j" jesz cze ob ra zy in -
nych na za re& czy ków, jak Jo han ne sa Bo -
chen ka, Ju lia na Wa! dow skie go, a tak 'e
ka to wic kie go ma la rza mi$ dzy wo jen ne -
go – Ot to Ko wa lew skie go, któ rych pra -
ce mo' na ogl" da) w ko #cio !ach tar no gór -
skich i oko licz nych miej sco wo #ci.

– Na Gór nym %l" sku od na le() mo' na
wie le cen nych i cie ka wych przy k!a dów
sztu ki sa kral nej. Nie za le' nie od te go, ja -
k" ma j" war to#) ar ty stycz n", s" #wia dec -
twem wia ry miesz ka& ców te go ob sza ru.
Za ch$ cam do wy ru sze nia szla kiem za byt -
ków tar no gór skiej sztu ki sa kral nej. B$ -
dzie to cie ka wa i in spi ru j" ca po dró'
przez epo ki, sty le i dzie !a, któ re po ru sza -
j" ma estri" wy ko na nia – prze ko nu je Zo -
fia Krzy kow ska. – Za pra szam tak 'e
do tar no gór skie go Mu zeum, gdzie
do ko& ca stycz nia 2016 ro ku ogl" da)
mo' na eks po zy cj$ „600-le cie Pa ra fii #w.
Mar ci na w Sta rych Tar no wi cach”. Nie za -
brak nie na niej za byt ko wych obiek tów
a w#ród nich znaj du je si$ ob raz Mat ki Bo -
skiej Pie kar skiej z dru giej po !o -
wy XVII w., pa cy fi ka! #w. Gau den te go
z XVIII w., rze( by #wi$ tych Sta ni s!a wa
i Woj cie cha z XVII w. – pod su mo wu je.

* * *
!ró d"o: Zo fia Krzy kow ska „Zo ba czy#

nie wi dzial ne. Za byt ki sztu ki sa kral nej
w po wie cie tar no gór skim”, Wyd. Sto wa -
rzy sze nie Mi "o $ni ków Zie mi Tar no gór skiej,
Mu zeum w Tar now skich Gó rach.

!

Pi"kno

ukryte

w sacrum
#UKASZ KARKOSZKA
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Mat ka Bo ska z Dzie ci!t kiem,
ok. 1510 r., ko !ció" pw.
Prze mie nie nia Pa# skie go
w Bo brow ni kach $l% skich

Not ker Bec ker, Mat ka Bo ska
z Dzie ci!t kiem, 1931,

ko !ció" pw. Naj !wi&t sze go Ser ca
Pa na Je zu sa w Na kle $l% skim

Kr!g Fran ce sca
Al ba nie go,
Chrzest Chry stu sa
1 po". XVII w.,
za ku pio ny
przez bab k&
Zyg mun ta
Kra si# skie go
– An to ni n&
Kra si# sk%
z Czac kich,
pó' niej w ko lek cji
ks. dr. Mi cha "a
Lew ka, obec nie
w". Mu zeum
w Tar now skich
Gó rach

Frie drich Au gust
Bo uter wek,

Prze ka za nie w"a dzy
#w. Pio tro wi

(Tu es Pe trus), 1841,
ko !ció"

pw. $w. Apo sto "ów
Pio tra i Paw "a

w Tar now skich Gó rach

ZABYTKI SAKRALNE ZIEMI POWIATU TARNOGÓRSKIEGO
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fotografia z cykli „NO comment”

z cyklu Opowie!ci pejza"u /olej, p!ótno 160/200 cm, 2006 z cyklu Materia ciszy /olej, p!ótno 150/180 cm, 2015

z cyklu Materia ciszy /olej, p!ótno 110/100 cm, 2014 z cyklu Neuronalne przestrzenie /olej, p!ótno 100/130 cm, 2014

EWA

ZAWADZKA

MALARSTWO 

2003 – 2015
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W
li sto pa dzie w Ga le rii Extra va gan ce

w So sno wiec kim Cen trum Sztu ki -Za -

mek Sie lec ki mie li !my oka zj" po raz ko -

lej ny spo tka# si" z ar ty stcz n$ pro po zy cj$
Ewy Za wadz kiej. %wia do mie po mi n" &am

na po cz$t ku s&o wa: wy sta wa, twór czo!#,
dzie &a, k&a d$c na cisk na s&o wo – pro po zy -

cje, po nie wa' ty tu& eks po zy cji: „Ma lar -

stwo 2003–2015” jest wiel ce my l$ cy.

Dwa na !cie lat w 'y ciu ar ty sty mo 'e bo -

wiem gro ma dzi# do!# ró' no rod ne pra ce,

in spi ro wa ne roz ma ity mi bod( ca mi.

W przy pad ku tej wy sta wy nic ta kie go nie

obej rzy my, prze ciw nie, ze staw swo ich

prac ar tyst ka do pra co wa &a w naj mniej szym

szcze gó le, do wo dz$c bar dzo kon se kwent -

ne go dr$ 'e nia te ma tu. Stwo rzy &a &a) cuch

nie po wta rzal nych zna ków, któ re ni czym

klucz po zwa la j$ otwie ra# i od czy ty wa# ko -

lej ne dzie &a. Ob ra zy do pe& nia j$ si" uru cha -

mia j$c nie tyl ko wy obra( ni" i in tu icj" wi -

dza, ale tak 'e je go wie dz" i do !wiad cze nie. 

Ta kie wy sta wy ogl$ da si" naj le piej sa -

mot nie, po nie wa' w na wi$ za niu „roz mo -

wy” z dzie &em ar ty sty t&um oraz g&o !ne

kon wer sa cje (nie za wsze na te mat) roz pra -

sza j$ i prze szka dza j$ ws&u chi wa niu si"
w ko mu ni kat ar ty sty a prze cie' on za wsze

(cza sa mi g&" bo ko ukry ty) – jest. Tym ra -

zem Ewa Za wadz ka za pro si &a nas na nie -

zwy k&e spo tka nie, two rz$c z po zo ru prze -

strze) nie m$ i zda wa# by si" mo g&o
na pierw szy rzut oka – osch&$. Czym bo -

wiem mo g$ za chwy ca# chro po wa te po -

wierzch nie be to no wych bry&? Jed na, dru -

ga, ko lej na… a jed nak po kil ku mi nu tach

te bez dusz ne zim ne ka mie nie, w ma gicz -

ny nie mal spo sób, za czy na j$ przy ci$ ga#.
Ch&ód pierw sze go wra 'e nia ust" pu je na -

tu ral nej cie ka wo !ci, by za chwi l" ulec fa -

scy na cji. Cie ka wo!# za spo ka ja ana li za

tech ni ki, bar wy… dzi" ki, któ rym twór -

czo!# Ewy Za wadz kiej jest tak szyb ko

i bez b&"d nie roz po zna wal na. Kom pi la cja

bie li trans pa rent nej far by of f se to wej (po -

zo sta &o!# ma ria 'u ar tyst ki z gra fi k$), czer -

ni i br$ zu two rzy na ob ra zach !wiat ko j$ -
cej, po zba wio nej agre sji rze czy wi sto !ci,

a ra czej jej mi kro sko pij ne go ele men tu. To

jed nak zde cy do wa nie za ma &o, aby przy -

ci$ ga# ni czym ma gnes. Nie mal jak w grze

kom pu te ro wej wcho dzi my na dru gi po -

ziom wta jem ni cze nia, by do strzec, to co

naj wa' niej sze – !wia t&o! To w&a !nie tu za -

czy na si" nie sa mo wi ta prze strze) po ro zu -

mie nia. Cza sa mi stru ga, in nym ra zem

w$ ziut ki pro mie) czy de li kat ny b&ysk

!wia t&o cie nia otwie ra j$ nie do strze ga n$
wcze !niej rze czy wi sto!#. To ma gicz ne

!wia t&o wspó& ist nie je nie tyl ko obok, ono

wy le wa si" z ob ra zu a za ra zem zmu sza

do wnik ni" cia w je go wn" trze, wci$ ga

w swo ist$ gr" oswa ja nia „ob ce go”, w my!l
&a ci) skiej sen ten cji (mot to wy sta wy) Suf -
fi cit unum lu men in te ne bris – wy star czy

jed no !wia t&o prze ciw ko ciem no !ci. 

Ar tyst ka dzie li si" swo im do !wiad cze -

niem, któ re to wa rzy szy jej od wcze sne go

dzie ci) stwa, kie dy z po wo du prze pro -

wadz ki ro dzi ców mu sia &a po 'e gna# si"
z „raj skim pej za 'em roz le g&ych ogro dów,

la sów i pól pod So cha cze wem” i po raz

pierw szy w 'y ciu zmie rzy# si" ze !wia tem

'e la znych kon struk cji, be to no wych blo -

ków, dy mi$ cych ko mi nów. Nie li czy &a
wów czas, 'e kie dy kol wiek po ko cha kra -

jo braz ko pal), hut i po t"' nych fa bryk, sko -

ro jed nak z sier mi"' nym %l$ skiem mia &a
zwi$ za# si" na d&u 'ej, po sta no wi &a go …

oswo i#.
Ewie Za wadz kiej uda &o si" te go do ko -

na# nie zwy kle sku tecz nie. Jej in du strial -

na prze strze) prze sta &a stra szy# i od py cha#.
Prze ciw nie, wni kli wa ob ser wa cja, fo to gra -

ficz na do k&ad no!# otwie ra j$ nie zna ne do -

t$d ob sza ry, bu du j$ kom bi na cj" sko ja rze),
któ ra dzi" ki za bie gom ar tyst ki, wy zwa la

uczu cie cie p&a, przy ja zno !ci i bez pie -

cze) stwa. 

Fo to gra fia po ja wi &o si" w tym ze sta wie

nie przez przy pa dek. Bo to ona by &a
pierw sza, nie gra fi ka, nie ma lar stwo ale

w&a !nie za uro cze nie za trzy ma niem w ka -

drze ob ra zów ulot nych, skom po no wa -

nych przez na tu r", przy pad ko wych. Po nie -

wa' jed nak Ewa Za wadz ka wszyst ko, co

ro bi, czy ni z ogrom n$ pa sj$, kie dy wi"c
bier ne fo to gra fo wa nie rze czy wi sto !ci

prze sta &o j$ in spi ro wa#, po sta no wi &a nie

po rzu ca j$c apa ra tu aran 'o wa# ple ner zdj" -
cio wy.

Efek ty tej aran 'a cji mo 'e my zo ba czy#
w cz" !ci za ty tu &o wa nej „No com ment”

w !rod ko wej cz" !ci eks po zy cji. To pierw -

sze po sta ci na wy sta wie. Ni by -lu dzi ki, wy -

j" te z te atru ma ka bre ski, sza re, po nu re,

smut ne i dra ma tycz ne, któ re re 'y ser -sce -

no graf -twór ca za trzy ma& gdzie! na skra ju

tra ge dii, mo 'e an tycz nej, mo 'e te ra( niej -

szej roz gry wa j$ cej si" na wo dach Mo rza

%ród ziem ne go… Te fo to gra fie to ko lej ny

etap oswa ja nia ota cza j$ ce go !wia ta, któ -

ry tak t&u ma czy: Kon ty nu uj!c mo je „opi -
sa nie "wia ta”, je go oswa ja nie i pró b#
zro zu mie nia, spre pa ro wa $am te cz$e ko po -
dob ne po sta cie, two rz! ce ra czej t$um ni%
gru p# in dy wi du al no "ci – po dob ne do sie -
bie, pra wie jed na ko we, ale nie iden tycz -

ne. I jak to by wa w t$u mie, za wsze znaj dzie
si# ja ki" przy wód ca oraz gru pa ab so lut nie
mu od da na – tak by $o, jest i b# dzie. 

Je %e li na uczy $am si# %y& w miej scu nie
naj $ad niej szym, kie dy" od py cha j! cym,
a te raz tak mi bli skim, to mo %e i ten
"wiat, obec nie tak nie zro zu mia $y, na -
brzmia $y emo cja mi, zdo $am kie dy" po j!&.

Mo ja „roz mo wa” z Ew$ Za wadz k$
przy wo &a &a „Ma &e go Ksi" cia” An to -

ine’a de Sa int -Exupéry’ego i po j" ku j$ ce -

go roz ma rzo ne go Li sa: 'y cie jest ta kie
jed no staj ne (…) To mnie tro ch# nu dzi.
Lecz je "li by" mnie oswo i$, mo je %y cie na -
bra $o by bla sku.

* * *

Ewa Za wadz ka uko) czy &a Aka de mi"
Sztuk Pi"k nych w Kra ko wie Wy dzia&
Gra fi ki w Ka to wi cach. Przez wie le lat zaj -

mo wa &a si" gra fi k$ i ry sun kiem. Jest lau -

re at k$ naj bar dziej pre sti 'o wych na gród

w tej dzie dzi nie. By &a cz&on kiem ra dy pro -

gra mo wej Mi" dzy na ro do we go Trien na le

Gra fi ki w Kra ko wie, ku ra to rem Trien na -

le Gra fi ki Pol skiej oraz pol skim ku ra to rem

na bien na le gra fi ki w Lu bla nie i Misz kol -

cu. Pi sa &a o gra fi ce oraz bra &a udzia&
w kon fe ren cjach i mi" dzy na ro do wych

spo tka niach gra ficz nych (Ka na da, W" gry,

S&o we nia i Fran cja). Jej pra ce znaj du j$ si"
we wszyst kich zna cz$ cych ko lek cjach

sztu ki na !wie cie. Ewa Za wadz ka jest pro -

fe so rem Aka de mii Sztuk Pi"k nych w Ka -

to wi cach, pro wa dzi Pra cow ni" Dzia &a)
Mul ti gra ficz nych.

* * *

Wy sta wa Ewy Za wadz kiej w Ga le rii

Extra va gan ce w So sno wiec kim Cen trum

Sztu ki -Za mek Sie lec ki by &o wy da rze niem

ar ty stycz nym wpi sa nym w ra my Fe sti wa -

lu Ars Ca me ra lis 2015.

!
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MójGór ny !l"sk. Ziy mia, kie rej nad #y ci prza ja. Tu uj rza $ach
%wiat – ha&! – w tej wsi pod Pszczy nom. Mia nu jom mie Han ka. Oj -

co wie na uczy li mie ro bo ty, po rz"d ku, %l" skij mo wy, rech to ry w szko le czy -
ta nio i pi sa nio, a lu dzie we wsi – zgo dli we go #y cio.

Jak po szko le zro bi $a sie zy mie wy cho wa $o dziyw czy ca, ciot ka Ja dwi ga z Ka -
to wic wziy ni se mie za swo ja. I tam sie wtyn czos po cz$a prow dzi wo hi sto rio
mo ji go #y cio.

Mia $ach u ciot ki wszyst ko, co dusz ka ro czy, bo jich by $o sty ka'. Ujek Kar -
lik Glomb by li sztaj grym na „Fer di nan dzie”. (y $ach tu z miej ska, ale ob ly -
ka' sie mu sia $ach, jak mi mat ka przy ko za li – da lij po ch$op sku.

– Ty% jest !l" zocz ka! Niy mo #esz sie sprze do wa' %wia tu za be le ja ki ci ci -
de$ ka! – tu pli ko wa li mi. – Miyj swój ho nor! 

No, tó# by $ach wier no sta rej tra dy cji.

*

W piyr szych tyd niach mej s$u# by toch niy po ra dzi $a przy ba da' do miej ski -
go #y cio. Jak sie wid ni $o, a za cz$y zwo ni' tram wa je, fu ka' lo ko mo ty wy, od -
zy wa' sie je dyn po dru gim bucz ki, to mi sie a#e w go wie miy sza $o. Ale po -
tym mi to nic a nic niy wa dzi $o.

Wczas ra no, jak sie ino ode zwo$ bu czek z „Fer di nan da”, jo wsta wa $ach piyr -
szo i sk$o da $ach ognie w pie cach. Po tym bu dzi $a sie ciot ka i stro ji $a %nio da -
ni. Ostat ni z $ó# ka d)wi ga li sie ujek i po ma $u rych to wa li do wyj %cio
na szych ta. Przy tym ra dzi se pod %piy wy wa li po niy miec ku:

Ju! sie roz le ga mi "y g"os
dzwo necz ka z na szej wie !y,
wi#c $piesz my wraz, jak ka !e los,
pod szyb niech ka! dy bie !y.
Ca "u ska lu bej $piesz nie daj
i $piesz w pod ziem ny gro dów kraj,
nas cze ka pra ca tam,
szcz#$% nam, szcz#$% Bo !e nam…
Ciot ka wtyn czos wk$o da li uj ko wi %nio da ni do sza kie ta, a oni na chwi la przy -

ci ska li ciot ka ku sia. Po tym za po la li lamp ka przy fi gur ce %w. Pa tron ki i wy -
mo wia li za wdy jed no i to sa mo:

– Strze# mie Barb*rko od wszyst ki go z$e go.

*

Ach! Jak szczy %li we by $y to la ta! W nie dzie la %pa cy ro wa li my za wdy do ryn -
ku. Ciot ka w pur pur ce wy gl" da li, jak #y wo r*#a. Ujek – chop wy so ki,
sztram – kro ka li w ja snym an cu gu i w mod nym hu cie, jo w bio lut kim ka bot -
ku, czyr wo nych po ciór kach, niyd bow nej zo pa sce. Szum nie my wy gl" da li. 
!pa cy ru jy my, po dzi wio my… Pod wiecz*r za cho dzy my pod wa nie lic ki ko -

%ci*$, bo tam na Ra w" gro mu zy ka. Mie sie no gi sa me rwi", co by ju# chcia -
$y ta& co wa' ja ki go wa losz ka abo raj lyn dra.

I roz, w jed na ma jo wo nie dzie la, mie tam spo tka $o szczy %ci. Tre fi $ach na wo -
jo ka – Mi cha $a, syn ka jak %wiy ca. Po wiym wom, #e ani niy wiym, kiej on znod
sie w mo jim ser cu. Wiel go mi $o%' roz po li $a sie miyn dzy na mi. Anich se niy
my %la $a, #e to przó ni mo #e by' ta ki piyk ne. A ino mi sie %piy wa' chcia $o. Jak
po tym mój roz to mi $y wy jy# d#o$ do ka ser ny ku Gli wi com, toch z cli wo ty za nim
g$o %no wo $a $a:

Zie lo ne za sio "ach, zie lo ne mi we sz"o,
Kan dy sie ob ró ca, wszan dy jest mi tyn sk no.
Tyn sk no mi jest, tyn sk no, sa ma niy wiym po kim,
Po szwar nym sy necz ku, co jest za po to kiym
Co jest za po to kiym, tam miyn dzy "& ka mi,
'o dyn sie niy do wiy, co jest miyn dzy na mi.
To jest miyn dzy na mi, !e sie ra dzi mo my,
I z ca "e go ser ca szczy rze sie ko cho my.

*

We se li mie li my skrom ne, ale ni cze go my niy po de pta li ze sta rej tra dy cji
%l" skij. Go %cie ze bra li sie w na szym fa mi lo ku, czyn sto wa li sie ko $o czym i bon -
ka w", przy gry wa $a mu zy ka, sta ro sty wy g$o sza li swo ji eg zor ty. A jak sie ju#
wszy scy ze bra li, mo ji pra wo wi ci oj co wie spod Pszczy ny, Mi cha $o wo oma,
no i uj ko wie da li nom b$o go s$a wiy& stwo. Niy uwie rzy cie! Jak nom do wa li to
b$o go s$a wiy& stwo, ani jed na kap ka p$acz ków niy wy p$y ny $a z mych oczów!
Ale jak druh ny smut no mi za %piy wa $y – toch do piy ro za cz$a %lim ta'.

Po tej pie %ni lan dau ery za wio z$y nos do bo guc ki go %w. Szcze po na, kaj nom
%lub do wa li fa ro rzy czek Skow ro nek. Po %lu bie, ju# ja ko m"# i #o na, uda li my
sie do po bli skij karcz my, kaj ucie chom niy by $o ko& ca. Ba wi li my sie we so -
$o, ale niy utrat nie.
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Sta rzy mie li ra cy jo: Dwa dni we se ly nio – resz ta !y cio usmo -
lo no. Czy jo se wtyn czos po my !la "a, #e mie sie to w #y ciu wy -

stu su je?

*

O tej woj nie du #o go da li i se jom wy go da li. Na wet ko me -

ta sie po ko za "a. Jo mia "a cho pa berg mó na, jed nak szko lo ne -

go przy woj sku, tó# mu sia "ach sie li czy$, #e jak sie ta pie rzi% -
sko za wie ru cha zro bi, to mi go we znóm pod bro%. Tak sie sta "o.

Niy ra cho wa "ach se jed nak, #e sie to sta nie tak drab. Sy necz -

ka, kie re go po wi "ach w 1913 ro ku, ju #ech z naj gor sze go od -

cho wa "a, ju# se baj tel z oj cym po roz pro wio" jak przy cho dzi"
ze szych ty, ju# mia "ach, coch chcia "a – ro dzi na... A tu mosz!

Trom biom wszyn dy: Mo bil ma chung! Mo bil ma chung!
Dziw ne, #od ne go p"a czu po fa mi liach! Za to bez ca "y li piec

ra do!$ po mia stach, #e niy po do ba. Gra "y mu zy ki, ma szy ro -

wa "y wo jo ki – in fan te rio, ka wa le rio, ma ri na, lan dwe ra – !piy -

wu przy tym wie la, wi wa tów, kwiot ków… 

– Zro biy my z pie ro na mi po rz& dek i na god ni !wiyn ta przy -

ja dy my do dom – wo "a li.

Jo od pro wa dzi "a me go Mi cha "a na ban hof. Ma "y Wi lu! chy -

ci" oj ca za kark, po !ci sko" i do" mu swo ja fo to gra fio za lo no

w por ce la nie (da "ach ta ko zro bi$).
– Ta tul ku, a po wró$ cie z tej woj ny? – pro si".
– Po wró ca, niy sta rej sie – od pe dzio" mu. – Jak ino do ja -

da, na pi sza wom pi smo.

Do!$ d"u goch cze ka "a na to pi smo. Do piy ro w po "o wie

wrze !nia ono przy sz"o, urzyn do we. Otwiy rom: Ster be fall!
Chy tom da lij s"o wa noj wa# niej sze: Mi cha el Rich ter, zgi -
n"# 23 sierp nia 1914 ro ku, wie$ Lon guy on, Fran cja. Czy -

tom dru gi roz, niy do wie rzom za pi sa ny mu pa pió ro wi...

Za cz"ach na g"os ry cze$ – ma "o pe dzie$! – dri$ sie wnie -

bo g"o sy. Mu sia "o sie to roz niy!$ po fa mi lo ku, bo wla z"y ku

mie po ci chu ciot ka i sta ro Fer dy niocz ka.

– Ady niy p"acz, dzio" cho – za cz"y mie po cie sza$. – Ani! piyr -

szo, ani! ostat nio. Jesz cze niy ta ki krzy #e przyj dzie ci niy!.
Dziyn kuj, #e mosz cho$ te go sy necz ka. On ci by dzie po -

cie chom.

*

Jak mój !lub ny na woj nie po mi nón, zo sta "ach gdo wom

z dziec kiym. Bez fy ni ka w port ma ny ju. A tu sie trze ja op"a -

ci$, od zio$ na zi ma, co! do gym by wra zi$. Coch mia "a ro bi$?
Chy ci "ach sie gru by. 

Pod wiyl by "a woj na, wszyn dy by "o sztryng. Po rz& dek by",
bo sie wszy scy bo li. Jak to za Niym ca. Ale jak sie woj na sko% -
czy "a, zro bi "o sie niy mo #eb ne za miy sza ni. Wszy scy bij -za -

bij na sie bie: zgu piy ni lu dzie z py ska mi na wo jo ków za to,

#e ni by oni ta woj na pod po li li, na be am trów, #e niy po ra dzóm

ni cze go za "a twi$, dzie ci na rech to rów, ko mu ni sty na ka to li -

ków, ka to li ki na 'y dów, cha cha ry na po rz&d nych, Po lo ki

na Niym ców... Wszy scy sie o co! ha pe lo wa li. A tu szma cie -

jom pi ni& dze, cho rób ska sie ja ki! ci !nom, chle ba bra ku je…

Jak sie ino wa dzi li i sko ka li do oczów – niy by "o jesz cze

noj go rzyj, ale jak za czli do sie bie strzy la$, mo rzy$ sie – !wiat

sie ty mu niy móg" spo koj nie przy gl& da$. Zje cha "o sie woj sko

fran cu ski, w"o ski, an giel ski, #e by za pro wa dzi$ tu ja ko ta ki ord -

nung. Og"o si li, #e by dzie ple bi scyt: – Wto za Niym ca mi, a wto

za Pol skom?

Bez jed na nie dzie la przy je cha li do mie ma ma i przy wió( li
mi tro cha !wiy #e go ma s"a i ja jek. Pe dzie li, #e po wsiach du -

#o lu dzi rych tu je sie na g"o so wa nie za Pol skom. Kor fan ty te#
prze ko ny wo", #e by od da$ g"os Pol sce, bo przy Pol sce )l&sk

by dzie przed sia. Tó# na tym ple bi scy cie #ech cie p"a kart ka

za Pol skom. Le d wiech jed nak wy la z"a ze szko "y, kaj sie od -

by wa "o to g"o so wa ni, a tu ja ki! gizd chlast mie bez gym ba i za -

dar sie na ca "e gar d"o: – Ty ha dro pol sko! Po pa miyn tosz!

W do ma #ech sie do wie dzia "a, #e ca "y fa mi lok g"o so wo"
za Niym ca mi, krom sta rej Fer dy niocz ki, kie ro mia "a pe -

dzie$: – Ba by niych sie niy wro #a jom do po li ty ki! Niy uczy li

wos: „ko !ció" -dzie ci -kuch nia”? Jo ta ta ko gu pio niy jest! Jo

niy g"o so wa "a.

Za Niym ca mi g"os od da li ty# ujek. Tak bez ogró dek sztyjc

mi po wto rza li: – Pol ska )l& sko wi nic da$ niy mo #e, bo nic

niy mo, do piy ro po wsta "a. Pol ska chce ze )l& ska bra$! Tó#
po co jom tu spro wo dza$?

Tyn ple bi scyt to do piy ro po ha tru si" lu dzi! Zda "o sie, #e sie po -

za bi jo my. Zro bi "o sie po wsta ni, pod haj co wa no m"ód( po je cha -

"a pod Ana berg bi$ sie z Niym ca mi, a tak rich tikg to po je cha "a
po !mier$. Mie wy cie pli z ro bo ty, bo sie sk&d! do wie dzie li, #ech

za Pol skom by "a, a co za tym sz"o wy cie pli mie z fa mi lo ka. 

Na zod przy gar ny li mie ma ma.

*

Jo to mom che ba uczy nio ne... Za! mi sie tre fi" gru -

biorz. I to z na szej wsi. Roz w nie dzie la przy od pu !cie tre fi -

"ach sie z Au gu stym Jo na kiym, mo im rów nio kiym. Zna li my

sie od ma lut ko !ci. Ro bi" te roz na „Rich ton gu” w Jo no wie,

za mu lo rza, ale na do le. 

– Jo jest ka wa ler – pe dzio" pro sto z mo stu. – Jak by! mie

chcia "a, to bych cie se wzion.

Na zo ly ty przy sze" ino roz. Ra czyj to smo wy by "y, bo ju#
na Go dy wziy ni my !lub. Bez #od ne go hu ko wi ska.

Oko za "o sie, #e tyn mój dru gi chop do brze sto" w ro bo cie.

Mio" obie ca ne, #e jak ino za "o #y ro dzi na, do sta nie na Gie sche -

wal dzie pó" cha"p ki z ogród kiym. Ro dzi na za "o #y", tó#
na wio sna 1922 ro ku jo sie na zod zno d"a przy Ka to wi cach.

Pe dzia "ach se, #e by da #y "a, jak Fer dy niocz ka po wto rza "a:

„ko !ció" -dzie ci -kuch nia”. Ale czy to idzie tak #y$ na )l& sku?

Tu po li ty ka w"a zi ci na wet do "ó# ka. Au gust chcio" by$ na gru -

bie wi dzia ny, tó# mie na mó wi" #e by je cha$ do Ka to wic wi -

ta$ ta Pol ska. 

Ale sta rzy pa da li: – Wszyst ko do cza su. Wy sie ta chne da

prow dy do wiy cie... No i niy cze ka$ wie la – hur ma lu dzi z Pol -

ski zwa li "o sie na )l&sk. Gib ko wy #ga li Niymc*w, nos ty#
na bok, a sa mi po chy ta li noj lep sze sto" ki i za czli sie pa no szy$.

Stra !nie nos bo la "o, jak za czli na mi po tr& ca$ i po ucza$, jak

mo my go da$, jak sie ob ly ka$, jak #y$. Za czli gar dzi$ wszyst -

kim, co by "o ni by niy miec ki, a prze ca by "o to na sze, z na szych

g"ów, r&k, serc, tra dy cji… A ju# ser ce sie kro "o z bo le !ci, jak

wo je wo da – tyn sa mo zwa niec Gra #y% ski – pe dzio"
ofyn: – Na Gór nym )l& sku mo g& by$ al bo Po la cy al bo Niem -

cy! 'ad nych po !red nich ty pów tu nie uzna je my!
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Co za py cha niy s!y cha no! My, "l# zo ki, co tu od wie kow $y -
li – po %red ni ty py! Prze ca my tu som noj wa$ niej si! Stra %nie
mie to fech t!o, bo by !o obie cy wa ne, $e "l#sk by dzie przed -
sia, $e Pol ska by dzie nos sza no wa&. Jo bez ple bi scyt do sta -
!a za to bez pysk. A co sie po ko za !o?

Stra ci !ach ser ce do ta kij Pol ski! Ale Au gust – pol ski go du -
cha niy do! ze sie bie wy krze sa&. Za wsze by! za Pol -
skom! I us!u chli wy by! – ro bi!, co mu ko za li. Niy dzi wi !ach
sie mu. Mio! do bro ro bo ta, dach na g!o wom, ro dzi na na utrzy -
ma niu... Co du $o go da& – przy chly bio! sie.

Nom sie w tych la tach uro dzi !o dwóch syn ków: Lo renc
w 1923 ro ku i Jorg w 1925. Jo niy ro bi !a. Zga no bia !ach w do -
ma i w ogród ku. Au gust po szych cie du $o wy jy$ d$o! na ko -
le na Ni kisz i po mo go! tam przy bu do wie ko %cio !a. Ja ko mu -
lorz by! tam fest przy dat ny. Bro! ze so bom cza sym Wi lu sia,
kie ry u nie go ha lan gro wo!. A jak za czli sta wia& ka te dra, to za%
ku Ka to wi com py da lo wo! – tam po mo ga&. Ja, mój Au gust by!
uczyn ny, ro bot ny, ale mo $e za fest gor li wy.

W do ma w chop skich ro bo tach wy ryn czo! oj ca Wi lu% – mój
syn piyr wo rod ny. Jak sie zro bi! ma je rant ny, chcio! sie chy -
ci& ro bo ty. Có$ kiej przy sze! tyn sia ro' ski kry zys. 

Niy cze ka& d!u go – ty dziy', mo $e dwa – pe dzio!: – Mut -
ter, z Pa nym Bo giym. Bie ra sie do Niy miec za ja kom po rz#d -
nom ro bo tom...

*

W 1934 ro ku wy da rzy !o sie nom jesz cze dwóch syn -
ków – Bo le s!aw i Ka zi mierz. Mia na jim wy bro! – no, prze -
ca! – mój sta ry, za $ar ty Po lok.

Jak syn cy by li baj tla mi, toch jim du $o na szych pie %ni czek %piy -
wa !a. Tyn star szy ino sie pro si!, $e bych mu %piy wa !a o tym ko -
nicz ku, kie ry stoi we krwi pod ko stecz ki. "piy wa !ach, boch tych
pie %ni czek du $o wy nio s!a z do ma. Toch za% roz to maj te be ry boj -
ki jim roz pro wia !a, prze wa$ nie o stwo ro kach. Nic $ech niy mu -
sia !a zno kwia&, boch z pszczy' skich stron, kaj du $o sta wów i la -
sów, wy nio s!a moc sta rych opo wie %ci. S!u cha li mie, a$e niy
dy cha li, pa trze li wy mie, $e sie zda !o, i$ mie ocza mi prze bo dom.
Wy ro sta li w %l# skij tra dy cji, boch te go pil no wa !a.

Jak do szli do szkol nych lot, po s!a !ach jich do pol skij szko -
!y. By !a jesz cze na Gie sche wal dzie niy miec ko szko !a, ale cho -
dzi !y tam dzie ci od ta kich lep szych. "l# skich dzie ci tam by -
!o mnij ni$ dziec ków od pol skich urzynd ni ków. Bo jak sie
%l# ski dziec ko uczy !o po niy miec ku, to to by! sprze daw czyk,
a jak sie uczy !o pol ski dziec ko, to sie go da !o, $e trze ja zna&
jyn zyk wro ga.

A w tej pol skij szko le by! rech tór, kie ry umio! przy ci# gn#&
do har cer stwa. Na szych ty$ za pi so!. Mie sie to na wet po do -
ba !o, bo jo te go za dzio!sz ki niy za zna !a. Ale roz som siad ka
mie za sta wi !a i pa do:

– Han ka, a niy by dzie cie wy kiej ciyr pie& za to? To niy som
niy win ne igracz ki, to jest po li ty ka!

– Ady! Chop com sie przy do tro cha wy &wi ki – od par !ach.
Na po dob no wy &wi ka zgo dzi! sie ty$ mój nad gor li wy Au -

gust. Jed ni wi dzie li, $e mo tro cha pol skij du szy, tó$ go zwo -
bi li do Zwi#z ku Re zer wi stów. Do sto! szy kow ny mun dur, pa -
ra dzi! sie w nim, wy cho dzi! na &wi czy nia. Jak przy sz!o 3
Ma ja – to ca !o Au gu sto wa ro dzi na, krom mie, z por tre tym Pi! -
sud ski go ma szy ro wa !a bez osie dle.

Po uli cach pa ra do wa li Po lo ki, a w murc kow skim le sie zbiy -
ra li sie Niym ce – volks bun dow ce! Mo $e by! tam w%ród nich
ja ki Niy miec, ale we wiynk szo %ci by !y to na sze cho py, biy -
do ki, bez gro sza w kab sach. Co% ka% g!o %nij na Pol ska pul tli,
krzy wo wej rze li, niy umie li sie w!a dzy przy chly bi&, niy wy -
wie si li pol skij fa ny – star czy !o, $e by niy do sta& ro bo ty.
A z cze go% mu sie li $y&. Pol sko re pe ta, kie ro wy do wa li elw -
rom, to niy by !a $od no po moc. Jo sie niy dzi wi !a, $e przy wsta li
do Niym ców, kie rzy jim do wa li co ty dziy' wspar ci w mar kach. 

Au gust mio! do bry cyl, do brze strzy lo! na &wi czy niach i niy
wie dzio!, $e ju$ mu jed ni przy rych to wa li przy sz!o%&. W 1939
ro ku, jak og!o si li mo bi li za cjo, Au gu sta piyr sze go %ci# gli do pol -
ski go woj ska. To by !o do prze wi dzy nio, bo sie za fest przy -
kle jo! do wszyst ki go, co by !o pol ski. Jak od jy$ d$o!, to za miast
mi pe dzie& „Z Pa nym Bo giym”, to w ner wach wy cie -
po!: – Ani gu zi ka niy do my tym prze jyn tym Ger ma nom! 

*

W no cy wto% za klu po! do okna: – W la za re cie na Fran cu -
skij le $y wasz Wi lym – ino te la pe dzio! ja ki% chop. Na dru gi
dziy' wy bra !ach sie ku Ka to wi com. Rich tig! Tre fi !ach sie z sy -
nym i zro bi !ach wiel gi oczy – Wi lym w mun du rze We rh mach -
tu! Do sto! w r( ka, jak prze bi ja li sie do ka to wic ki go ryn ku.

– Mut ter, roz na za wsze wy ku rzy my st#d Po lo ków – tak
w god ce pe dzio!! Tro cha mie to ubo d!o, alech niy da !a zna&
po so bie. 

Chne da Wi ly ma wy ly czy li i da lij ru szy! z niy miec kim woj -
skiym na wschód.

Pol ska sie sko' czy !a. No wo w!a dza – na po wrót niy miec -
ko – za cz!a rz# dy od taj lo wa nio. Ty% ta ki, a ty owa ki…
Przy volks li %cie dlo nos, Jo na ków – zro bi !y sie pie ru cho we
me cy je. Be am try du ma !y, co nom da& za no me ra. Wziy ni mie
na prze s!u chy na ma gi strat. – Kaj jest chop? – spy ta -
li. – A czy wiym! – od pe dzia !ach. – Po sze! na pol sko woj na
i bez %la du sie stra ci!.

Niy trwa !o wie la… Zno dli Au gu sta. Wy ro bio! za pa rob ka
u ja ki go% bau era w Ba wa ry ji. "ci# gli go na Gie sche wald i ko -
za li se wy bra&: – La ger abo gru ba? Wy bro! gru ba. Ale ju$ niy
za $od ne go mu lo rza, ino za %le pra fo lo wa&.

Awtyn czos na Ost fron cie wszyst ko sie po bur da !o. Tó$ na gib -
ko da li nom „trój ka”. By !o to do prze wi dzy nio, $e star szych chop -
ców ruk nom na woj na. No i rich tig! W 1943 ro ku Jor gi cie pli
do Ru sa, za% Lo ren ca noj przód do Fran cy je, po tym do W!och.
Mój li pling – Jor gu% wie la sie niy na wo jo wo!, bo ju$ w lu -
tym 1944 ro ku pod! pod Czer kas sa mi. ALo renc? Do sta !ach pi -
smo, $e ver misst – za gi n#!. Ale po woj nie sie oko za !o, $e w tych
W!o chach uciyk do An der sa i z pol skim woj skiym zdo by wo!
Mon te Cas si no. Tam pod! ja ko Waw rzy niec Ka li now ski. 

Wie dzia !y hi tle ro we giz dy, $ech po %wiyn ci !a sy nów
Niym com, to mo gli Au gu sto wi da& po kój. Ale niy! Je dyn
tu miej sco wy Ju dosz sto! Au gu sto wi na zdra dzie. Ope dzio!
wszyst ko na ge sta po, kim Au gust by! za Pol ski, jak sie udzie -
lo! i ja ki ko rzy %ci czer po!. Tyn wi chlyrz mio! w tym in te -
res, bo przed woj nom po $y czo! od Au gu sta du $o pi niyn dzy,
a d!u gu w!o %nie niy mio! chyn ci sp!a ca&.

Przy je cha li po mo ji go cho pa w jed na noc i wziy ni do la -
gru. Au schwitz! Mie sie a$e gor ko zro bi !o, zda !o sie, $e zym -
dle ja. Po ra dni cho dzi !ach stru to, na p)! $y wo. Ja kech tro cha
otu ch!a – za wziy nach sie.

– Wy, dio b!y sa pra manc ki – pa dom se – sy nów $e %cie mi wziy -
ni na woj na, cho pa do la gru na po niy wiyr ka – to jo wom niy
dom m!od szych smy ka& po ha jo tach. Niy pój dom tam i fer tig!

Za ko ra ko za li mi sie sta wi& na po li cy jo. Niy wiym sk#d
$ech do sta !a te la od wo gi. Wszyst ko $ech jim wy go da !a po niy -
miec ku, co mie bo li. A na ko niec i to: – My som "l# zo ki, sza -
nuj cie nos, a niy prze %la duj cie! Przed woj nom Po lo ki nos ubi -
ja li, te roz wy nos ubi jo cie… Jak my tu mo my $y&?

S!o no $ech za p!a ci !a za te s!o wa. Za war li mie do ka to wic -
ki go he resz tu, a chop ców wy wio* li ka% do siy ro ci' ca. No, do -
brze, $e ujek – te roz ju$ obe rsz taj ger na „Fer dy nan -
dzie” – przej rze li wre %cie na oczy i ujy ni sie za mnom. Ja kech
ju$ by !a fraj, po kry jo mu mi pe dzie li: – Wy bocz dzio! cha, ta -
kich Niym ców $ech niy zno!...

Ja kech wy sz!a z he resz tu, to ju$ dud ni !o, Ru sy ju$ by !y
pod Kra ko wym. Wto mio! ciy$ ki grzy chy na su miy niu, ucie -
ko! „nach Va ter land”. Zro bi! sie po p!och. Jo w tym za miy -
sza niu za cz!a szu ka& syn ków. Bo !ach sie, $e mi jich kaj wy -
wie zom. Stra %nie by !ach prze lynk nio no. A tu w no cy wto%
gru cho do okna. Od s!a niom ver dun ke long – Au gust! Uciyk
z trans por tu la ger ni ków pod Mi ko !o wym. Zmar z niyn ty, chu -
dy – bar dzij do %miert ki po dob ny, ni$ do cz!e ka.

Nad ra nym by li ju$ Ru sy. Ci piyr si, to by !y na wet faj ne cho -
py i to mie sku si !o, $e by po je cha& do By to mia, bo po no% tam
mia !y by& ja ki% siy ro ty.

*

Chop ców zno d!ach w klosz to rze. To, coch tam za sta !a, wo -
!a !o o po msta do nie ba. S!ów niy ma, $e by to ope dzie&: sro mo -
ta, po ha' biy ni cz!o wie ka, okru ciy' stwo bez mia ry… +e by



55

zbesz cze !ci" za kon ne sio stry? Wie la trze ja mie" dzi ko !ci, #e -

by tak spo niy wiy ra" te, z kie rych po cho dzi #y ci i mi $o!".
Uciy k$ach z te go miej sca. Ko za $ach chop com niy pa trze",

#e by se niy ra ni li du szy. Bez ustan ku rzy ka $ach do Nie bie skij

Za s$o ny, boch sie bo $a, #e by mie ja ki pi ja ny ka ban ru ski niy

do pod.

Cu dym my do tar li do ciot ki na „Fer di nand”.

Sta rzy pa da li, #e ciyr piy ni wy ma zu je grzy chy. Du #o w tym

prow dy. Jak wloz Hi tler, na zy wa $o sie to woj nom i bez ta woj -

na my, %l& zo ki du #o wy ciyr pie li, bo by li my in no ra sa. Je !li
to, co za Hi tle ra na zy wa $o sie woj nom, to jak na zwa" ru ski

wy zwo ly ni? Prze ca !wiat niy wi dzio$ jesz cze ta ki go sza ta' -
stwa: ohy dy ludz kij na tu ry, ze psu cio, roz pa sa nio… Wy la z$y
z lu dzi noj gor sze in stynk ta, niy zna ne do t&d szka ra dziy' stwa.

Ist ne pie k$o sie otwar $o! Niy sz$o uwie rzy", #e Pon Bóg do te -

go do pu !ci$. Prze ca na to wszyst ko pa trzo$! A mo #e chcio$ nom

pe dzie": – Ta cy !cie som, jak niy prze strze go cie mo ich przy -

ka zow. Po znej cie swo ja nyn dza, dno swo ji go upad ku... Po -

sy $om Anio $a %mier ci, #e by zie la znom mie t$om wy miot$ ca -

$e to !wia to we plu ga stwo…

W tym 1945 ro ku Ru sy ro bi li z na mi co chcie li, bo ta ko zwo -

la da li jim Sta lin i je go kam ra ty. Gwo$ ci li, ra bo wa li, za bi ja li…

Nad ska ki wa li jim ró# ni prze niy wier cy z bio $o -czyr wo ny mi szlajf -

ka mi. Cha$ pa w cha$ pa szli i wy $u ski wa li „gier ma' ców”, bo nos

do nich za li cza li. Wy nuch ta li ty# Au gu sta, kie ry ukry wo$ sie
na gó rze w na szej cha$ pie na Gie sche wal dzie.

– Sa na cji s$u #y$, we rh mach tow ców wy cho wo$, ha jo tów uk -

le ji$… Te raz niech to od po ku tu je – oskar #a li go. A wszyst ko to

by $a ro bo ta te go Ist ne go – niy ro bi sia i wi chly rza – na kie rym

wi sio$ d$ug. Chcio$ bez moc Au gu sta zg$a dzi".
Wy wio( li mi cho pa ka! do Ru sy je i wszel ki s$uch po nim

za gi n&$. Uj ka Kar li ka ty# wziy ni, a nos chcie li wy #ga" do Niy -

miec, jak wy #ga li po $o wa na szych lu dzi w Ka to wi cach. Prze -

ca mu sie li zro bi" miej sce dlo swo jich z Pol ski. Ale jo sie niy

da $a! Wziy nach na prze cze ka ni. Po po ru tyd niach wie dzie li,

#e zy mnom niy prze wie dom – we zwa li mie na ta we ry fi ka -

cy jo, #e by zba da" wto jo rich tig jest: Po lka czy Niym ka? Jo

jim tam pe dzia $a gy na$ to sa mo, co Niym com na ge sta po: – My

som Gór no !l& zo ki. Za sta rej Pol ski nos ubi ja li, za Hi tle ra nos

ubi ja li, to czy mu te roz no wo Pol ska nos ubi jo? Za co? Czy -

mu nos niy sza nu je cie. Czy my som win ni tyj woj nie?

Dwa dni mia $ach spo kój. Za dwa dni Ist ny – te roz ju#
w mun du rze UB – ze swo ji mi je gra mi przy je cha li po nos.

– Po je dziesz z sy na mi do sa na to rium!

I tak #ech sie zno d$a w la grze we %wiyn to chlo wi cach. Niy

by da go da", wie la my tam bi cio do sta li, g$o du i pra gniy nio

za zna li, po ni #y nio. Jo te przej !cia i strasz ne ob roz ki chne da

we zna do gro bu, ale mo ji sy no wie… Prze ca oni tam zniy na -

wi dzi li Pol ska do ko' ca #y cio. Jo tam w tyj Zgo dzie prze kly -

na ca $y !wiat, na wet %l&sk, na wet swo ich oj ców.

Jak mie pu !ci li z obo zu, przy sz$ach na „Fer di nand”, a tam

po za my ka ne na wszyst ki spu sty. Roz py tu ja sie po som sia dach

i s$y sza, #e ciot ka do sta li na go wa i som w ja kim! przy tu$ ku

przy ka to wic kim wa nie lic kim zbo rze. Zno d$a #ech jich, ale

wie la z ni mi niy po go da $a. Uda $ach sie na Gie sche wald do na -

szej cha$ py. By $a za miysz ka $o przez ja kich! cu dzych lu dzi.

Pe dzia $ach, wto jo jest, #e to jest mój dom. Ju# z oczów wy -

czy ta $ach, #e jich to ani ziym bi ani pa rzy.

– Ta joj! My zdies z pri ka zu – us$y sza $ach. Sia d$ach na pro -

gu i za cz$ach p$a ka"! Ja kech sie wy p$a ka $a, jesz cze roz za -

klu pa $a do d(wiy rzi.

– Wy bocz cie... Jo se we zna ma min krzy# i swe !l& ski $a chy.

– Ta joj! Bie ri skol ko ugod no.

Na zod na „Fer di nand”. Tam te roz by dzie nasz dom! Niy ru -

szy my sie stam t&d, cho" by przy sz$o tam #y ci stra ci"!
Co sie to cz$o wiek na ciyr pi, za nim umre – dryn czy $ach sie

my !la mi. – )o dyn niy wiy, co sie dzio" mo #e ze ser cym mat -

ki w ta kij chwi li. Jak bo le je nad utra co nym do mym, nad za -

gi nio ny mi syn ka mi, nad za bra nym cho pym...

*

Ka( miyrz – ino mi tyn sy nek osto$. Wy uczy$ sie za in #y -

nie ra, do sto$ do bro ro bo ta w biu rze, mio$ lu dzi pod so bom.

Niy mio$ by tej ro bo ty, jak by sie niy sprze do$. Mu sio$ sie za -

pi sa" do par ty je. Niy by $ach ty mu ra da. Pa da $ach mu: – Pa -

miyn tosz, co zna mi po cha li? Ucie kej od ta kich lu dzi! Wy wie -

dom cie na z$o dro ga...

Ale có#… Niy do$ se pe dzie": – Ma mo, je !li jo do nich niy

przy st& pia, pój da na dó$ fe dro wa" i sko' cza jak Bo le!…
Ro zu mia $ach go. Ta ki na sto$ !wiat, ta ki po rz& dek… G$o -

wom mu ru niy prze bi jesz – wmo wia $ach se, cho" my !li mia -

$ach in ne.

Po spra wio$ se $a chy, no czy ni, znod se dzio$ cha, ale niy na -

sza, spod Lu bli na, o#y ni$ sie z niom. Za roz po !lu bie we bra li

sie do faj ne go po miysz ka nio we blo ku. Na wiy dza $ach jich cza -

sym, cza sym oni mie.

A pa da jom, #e mat ka wi dzi wszyst ko. Co du #o go da":
od sa me go po cz&t ku niy by $o miyn dzy ni mi zgo dy. Miar ko -

wa $ach, #e to mo #e ski# dzie ci, kie re sie ja ko! niy po ka zo -

wa $y. Jed nak prow da by $a in no. Po no! ope dzie li se kiej! #y -

cio ry sy i od tej chwi le wszyst ko sie po p!mi $o. Mi $o!" po sz$a
fórt. Co se ta wy go da li – niy do cho dzi $ach. Wiym ino jed -

no: ognia z wo dom niy po go dzisz. %l& skij hi sto ry ji z pol skom

ty# niy!

*

)y ci prze mi ny $o jak mgniy ni oka. Niy by da sie ogl& da $a
za sie bie, bo ser ce bo li na my!l, co sie prze #y $o. Wszyst ko,

co mi by $o noj dro# sze – utra ci $ach. Ale Pon Bóg to mi do$,
#ech wszyst ko prze trzy ma $a. Wie dzio$, co ro bi, bo dzi sio mo -

ga wom za !wiad czy", co wy ro bia li z tym na szym uko cha nym

Gór nym %l& skiym bez mi nio ny wiek.

– To prze klyn to ziy mia! – s$y sza dzi sio wresz czy ni. – Ski#
te go wyn glo prze klyn to!

Ju !ci, prze kli na jom ci, co sie tu ju# na je dli, za te la na ha -

bi li. My jom za ta ko niy mo my.

– To niy jest prze klyn to ziy mia – to jest ziy mia !wiyn to!

!

Grafika:
Wojtek !uka
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XXV Rocznica 

Restytucji 

Samorz!du 

Terytorialnego 

w Polsce

Z najlepszymi...

Wst!p (a jak "e by ina czej)

D
o bie ga ko! ca ju bi le uszo wy, „od -

"wi#t ny” rok 25-le cia od ro dzo ne -

go sa mo rz$ du te ry to rial ne go. Czy

aby na pew no od czu li "my, %e to by -

&o wiel kie "wi# to sa mo rz$ du? Czy

w tzw. "wia do mo "ci po wszech nej

ist nie je wie dza, pa nu je prze ko na nie,

%e sa mo rz$d to na praw d# fun da ment

de mo kra cji? Mo %e my wy obra zi' so -

bie wie le ró% nych od mian de mo kra -

cji. Z jed no - czy dwu izbo wym par la -

men tem (czy li z Se na tem lub bez),

z sys te mem par la men tar no -ga bi ne to -

wym, pre zy denc kim, kanc ler skim

i Bóg wie jesz cze ja kim… I wszyst -

ko to b# dzie de mo kra cja. Ale bez sa -

mo rz$d no "ci, bez w&a dzy lo kal nej

wy bie ra nej tu i te raz, w lo kal nej

wspól no cie – ni gdy nie b# dzie to De -

mo kra cja przez du %e D. Dla te go,

gdy nie raz s&y sz# ja kie" oba wy

i ostrze %e nia, %e oto kto" szy ku je ja -

ki" za mach na de mo kra cj# – oso bi "cie

za wsze si# upie ram, %e do pó ki funk -

cjo nu je w na szym kra ju sa mo rz$d,

o ta kich cho' by kom pe ten cjach, jak

do tej po ry – to De mo kra cja nie jest

i nie b# dzie za gro %o na.

I mo %e nie ca& kiem pre cy zyj nie

i zgod nie z dok try n$, ale w tym zna -

cze niu uto% sa miam De mo kra cj# z Wol -

no "ci$…
Ty le uro czy ste go (mo %e a% na zbyt)

wst# pu, a te raz wy pa da przy po mnie',
%e nie tyl ko ko! czy si# ju bi le uszo wy

rok, ale przed na mi No wy Rok,

a przed tem – (wi# ta. Sko ro tak, to nie

ma si &y, %e by nie by &o %y cze!…
Jesz cze tyl ko przy po mn#, %e wszyst -

kie ar ty ku &y z te go 12-mie si#cz ne go

ju% cy klu opa trzo ne s$ klau zu l$, %e
„opi nie wy ra !o ne w ni niej szym ar ty "
ku le s# wy ra zem po gl# dów au to "
ra…”. W ta kim ra zie ko rzy sta j#c z te $
go przy wi le ju au tor te raz prze ka "e
wszyst kim sa mo rz# dow com swo je

au tor skie "y cze nia %wi# tecz no $no $
wo rocz ne.

Przy urnach…

N
iech kto% wresz cie wy ja %ni

sprzecz no%& mi! dzy dwo ma zja $
wi ska mi. Z jed nej stro ny wy bo ry sa $
mo rz# do we ma j# w na szym kra ju naj $
ni" sz# fre kwen cj! ze wszyst kich

wy bo rów. A z dru giej stro ny – w'a %nie

w'a dze lo kal ne cie sz# si! naj wy" $
szym za ufa niem spo %ród pra wie

wszyst kich in sty tu cji pa( stwa, a ju"
na pew no wszyst kich or ga nów wy bie $
ra nych. )y cz! Wam, moi dro dzy, "e $
by kie dy% fre kwen cja si! gn! 'a po zio $
mów za ufa nia. Zja wi sko od wrot ne

ra czej Wam nie gro zi. Tak na mar gi $
ne sie… te raz sko ja rzy 'em, "e to nie

bar dzo "y cze nia na No wy Rok, bo

ten 2016 b! dzie jed nym z nie wie lu

spo koj nych, bez "ad nych wy bo rów…

Ale mo "e to i le piej, bo ma my a" trzy

la ta na spe' nie nie te go "y cze nia…

Co praw da, oprócz nor mal nych

wy bo rów jest jesz cze zmo ra sa mo rz# $
dow ców w po sta ci wszel kie go ro dza $
ju re fe ren dów od wo 'u j# cych. Szum $
nie za po wia da ne przez po przed nie go

Pre zy den ta zmia ny w usta wach sa $
mo rz# do wych wlo k'y si! tak nie po $
mier nie, "e nic z te go nie wy sz'o, ale

"y cz! Wam, "e by mi mo to w mia r!
be zbo le %nie prze bie ga 'y te ak cje,

któ re or ga ni zo wa ne s# przez grup ki

ty le" krzy kli we, co nie licz ne. 

Wy klu cze nie cy fro we?

N
o wo cze sno%& ma u'a twia& "y cie

i przy spie sza& pra c!. Ba na' i oczy $
wi sto%&? To niech kto% od po wie $
dzial ny we* mie na sie bie wi n! za to,

"e na me try k! w USC trze ba te raz cze $
ka& nie raz ty go dnia mi? A wszyst ko

dla te go, "e skom pu te ry zo wa no ca 'y
sys tem i jest on te raz su per no wo cze $
sny. Do brze by by 'o tyl ko jesz cze, "e $
by kto% w t! no wo cze sno%& uwie rzy'.

I "y cz! tak "e Wam wszyst kim, "e $
by w na st!p nych wy bo rach nikt nie

mia' na wet cie nia po dej rze( co

do pra wi d'o we go po li cze nia g'o sów.

Ale sko ro sys tem za dzia 'a' w tym ro $
ku ju" dwa ra zy i ra czej spraw nie, to

jest ja ka% na dzie j#, "e "y cze nie si!
spe' ni.

To ny pa pie ru,

te ra baj ty da nych…

P
o nad 750 ustaw uchwa li li po s&o wie

w mi nio nej ka den cji. Pod tym

wzgl# dem re kor do wy by& ten rok – po -

nad 260 no wych ak tów praw nych.

Do tej po ry re kor do wy by& 2008 rok,

kie dy uchwa lo no 250 ustaw. Ozna cza

to, %e Pol ska bi je swo je w&a sne re kor -

dy tem pa pro du ko wa nia pra wa. To kil -

ka krot nie wi# cej na wet ni% w la -

tach 90., kie dy zmie nia li "my ca &y
ustrój pa! stwa.

Przede wszyst kim za tem "y cz!, "e $
by by 'o mniej. A po dru gie – "e by no $
we usta wy, któ re da j# sa mo rz# dom

no we upraw nie nia, nie ozna cza 'y chy $
tre go prze rzu ca nia pro ble mu. Ot, np.:

• Po tzw. re wo lu cji %mie cio wej,

"e by nie mo" na by 'o mó wi&: sa mo rz# $
dy wo 'a 'y o no w# usta w!, a po pa trz $
cie: dzi kie wy sy pi ska nie zni k'y!

• Po tzw. usta wie an ty smo go wej,

"e by nie mó wi& sa mo rz# dom: chce $
cie czy ste go po wie trza? To sa mi na $
ka" cie lu dziom, "e by ku po wa li lep szy

(czy taj: naj dro" szy na %wie cie) pol ski

w! giel.

• Po tzw. usta wie kra jo bra zo wej,

"e by za in te re so wa ni przy j! li do wia $
do mo %ci, "e to ma nie by& do dat ko $
we *ró d'o %ci# ga nia z lu dzi pie ni! dzy

do gmin ne go bu d"e tu, ale rze czy wi $
%cie spo sób na wal k! ze szpe to t#
i ki czem…

Po ma rzy& za wsze mo" na…

T
e raz dwa "y cze nia, któ re na pew $
no si! nie spe' ni#, ale có" to by 'o

by za "y cie bez ma rze(? Na pew no

obec ne po ko le nie sa mo rz# dow ców

nie do cze ka chwi li, gdy bu d"et Pa( $
stwa za gwa ran tu je nie zb!d ne mi ni $
mum %rod ków na o%wia t! (cho& by

na pen sje pra cow ni ków). Re du ku je $
my za tem na sze "y cze nia. )e by przy $
naj mniej pro cen to wo nie do k'a da&
co raz wi! cej.

I jesz cze tzw. za da nia zle co ne. )y $
cz! Wam, sa mo rz# dow cy, "e by Pa( $
stwo na dal prze ka zy wa 'o i zle ca 'o
Wam za da nia, z któ ry mi sa mo ra dzi

so bie, hmm… de li kat nie mó $
wi#c – %red nio. Prze cie" to ozna cza,

"e ja na praw d! nie z'om nie wie rz!, "e
Wy zro bi cie to le piej, spraw niej i ta $
niej. Ale ta niej, nie zna czy, "e za dar $
mo lub za tzw. psie pie ni# dze. Uczci $
we go roz li cza nia si! z ad mi ni stra cj#

KRZYSZTOF KOSI"SKI
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rz! do w! "y cz#. Co kol wiek by to mia $
%o ozna cza&.

Jesz cze "y cze nie trze cie – po $
nadnor ma tyw ne. Do cze ka nia chwi li,

kie dy sa mo rz!d te ry to rial ny b# dzie

mia% upraw nie nia do kie ro wa nia

wnio sków przed Try bu na% Kon sty tu $
cyj ny. Nie wiem, jak Pa' stwo, ale mo $
im zda niem ob na "y %o by to bar dzo ja $
ko(& sta no wio ne go w Pol sce pra wa…

A" strach si# ba&!

A ja bym so bie "y czy%…

A co, mnie nie wol no? !y czy" bym

so bie, ja ko twór cy in ter ne to wej ba -

zy bio gra mów „Sa mo rz# dow cy wo je -

wódz twa $l# skie go 1990 – 2015”

(www.sa mo rza dow cy.si le sia.org.pl),

%e by obec nie urz& du j# cy w kom ple cie

oka za li sza cu nek wo bec swo ich po -

przed ni ków, nie za le% nie od przy na le% -
no $ci i opcji po li tycz nych i przy s"a li

cho' by naj szczu plej sze wy ka zy tych,

któ rzy sa mo rz# dy two rzy li przez 25 lat.

Wci#% jest tro ch& ta kich gmin, któ re

nie wy ka za "y za in te re so wa nia tym, %e -

by „oca li' od za po mnie nia”...

Po zo sta "o nam jesz cze kil ka dni te -

go ro ku, mo %e za tem war to jesz cze

„rzu tem na ta $m&” przy po mnie' so bie,

%e ta rocz ni ca zo bo wi! zu je? Tak "e
do pa mi# ci. Pa mi# ci o tych, któ rzy

two rzy li sa mo rz!d, wal czy li o je go ro $
l# w Pa' stwie. Nie raz po (wi# ca li

mu zna cz! c! cz#(& swo je go "y cia.

Obo wi!z ko wy ak cent 

opty mi stycz ny

Jed nak )wi# ta po win ny przy no si&
te" do br! no wi n#. A ta jest do bra

po wie lo kro&. Na dniach do s%ow nie

zo sta nie od da na do u"yt ku Dro go wa

Tra sa )red ni co wa. Ju" do ko' ca,

przez ca le Gli wi ce. To oczy wi (cie do $
bra no wi na dla sa mych Gli wic, któ re

ma j!c tak "e skrzy "o wa nie au to strad

A4 i A1 sta j! si# chy ba naj le piej sko $
mu ni ko wa nym mia stem w Kra ju.

Ale rów nie do bra jest to wie(& dla

wszyst kich miesz ka' ców (l! skiej

aglo me ra cji, któ rzy prze miesz cza j! si#
mi# dzy jej naj wa" niej szy mi mia sta mi.

A z tzw. per spek ty wy hi sto rycz $
nej? Oto do bie g%a ko' ca ostat nia

wiel ka bu do wa… w%a (nie, ja ka? Nie

wa ham si# u"y& okre (le nia „ostat nia

wiel ka bu do wa so cja li zmu”. Star sze

po ko le nie pa mi# ta, "e pierw sze przy $
miar ki do bu do wy to jesz cze la ta, gdy

ko mu na wy da wa %a si# „sta nem za sta $

nym i wiecz nym”... Ale mó wi!c po $
wa" nie, za ko' czy %a si# ostat nia dro $
go wa in we sty cja cen tral na. Cen tral $
na, czy li fi nan so wa na przez bu d"et

pa' stwa. Kto (le dzi% uwa" nie, ten

wie, ile ra zy bu do wa sta wa %a lub

zwal nia %a na d%u gie mie si! ce, a na wet

la ta, bo „pie ni! dze z War sza wy si#
spó* nia %y”, a lu dzie kl# li. Có", pa' stwo

po wo li, ale bu do wa %o jed nak t#
DT) $k#. „I chwa tit”” – jak w sta rym

dow ci pie…

Na po cz!t ku te go tek stu po wo %a %em

si# na sta %! for mu %#, "e „opi nie wy ra !
"o ne w ni niej szym ar ty ku le s# wy ra !
zem po gl# dów au to ra”, st!d "y cze nia

s! mo je go au tor stwa. Ale po zo sta je

jesz cze dru ga cz#(& tej klau zu li: „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”. Mam na dzie j#, "e tym ra zem

s! ab so lut nie to" sa me. Cze go i Pa' $
stwu, i so bie "y cz#.

!

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.

Kto mo !e wi ta"?

Dona szej Po rad ni cz& sto tra fia j#
py ta nia, czy roz po czy na nie li -

stu elek tro nicz ne go for mu "# Wi tam

jest po praw ne. Od po wia da my wte dy,

%e nie idzie w tej sy tu acji o po praw $
no(&, lecz o sto sow no(&. Grzecz no$'
j& zy ko wa wy ma ga, aby $my sw# wy -

po wied( do pa so wa li do ran gi oso by,

z któ r# ko re spon du je my. Od wie ków

for ma wi tam by "a za re zer wo wa na dla

go spo da rzy, któ rzy wi ta li go $ci, czy

dla osób, któ re przyj mo wa "y in te re -

san tów (pe ten tów), z cza sem tak %e
dla go spo da rza stu dia ra dio we go lub

te le wi zyj ne go, por ta lu in ter ne to we -

go, fir my, in sty tu cji. Dzi$ mo% na by

od nie$' wra %e nie, %e wi ta' mo %e ka% -
dy ka% de go.

Zmia na, któ r# ob ser wu je my, na st# -
pi "a, gdy roz kwi t"a ko re spon den cja

elek tro nicz na, a go dzi ny i wa run ki

pra cy (np. biu ro wej) znacz nie si&
zmie ni "y w sto sun ku do cza sów cho' -
by po wo jen nych; w %y ciu spo "ecz -

nym na ra sta "a tak %e m. in. ten den cja

do skra ca nia dy stan su mi& dzy uczest -

ni ka mi ko mu ni ka cji. War to za uwa -

%y', %e w pol sz czy( nie nie by "o neu -

tral ne go po wi ta nia, któ re go mo% na

by u%y wa' wo bec ka% de go i o ka% dej

po rze dnia. W tej w"a $nie funk cji za -

cz& "o si& po ja wia' wi tam: bez oso bo -

we, po za cza sem, nie wska zu j# ce

na hie rar chi&. Zwro ty ad re sa tyw ne

Sza now na Pa ni, Sza now ny Pa nie,

Sza now ni Pa$ stwo czy Dzie$ do bry

wy da j# si& wie lu wspó" cze snym Po -

la kom al bo zbyt ofi cjal ne, zbyt pod -

nio s"e w ko re spon den cji fir mo wej

czy han dlo wej, al bo te% nie w"a $ci we,

je $li nie wia do mo, do ko go kon kret -

nie si& zwra ca my ani o ja kiej po rze

nasz e -ma il b& dzie od czy ta ny. Wi tam

na to miast – zw"asz cza w ko re spon -

den cji in ter ne to wej, któ ra cz& sto jest

ano ni mo wa – ma t& za le t&, %e obej -

mu je oso by oboj ga p"ci, w ró% nym

wie ku, a tak %e wszel kie po ry dnia. 

Mo je wcze $niej sze s"o wa nie s# by -

naj mniej ra do snym wy ra zem ak cep -

ta cji dla no wej funk cji wi tam,

a je dy nie stwier dze niem fak tu, %e
kon tek sty u%y wa nia te go po wi ta nia

si& zmie nia j#. Zmia ny w or to gra fii,

od mia nie wy ra zów czy zmia ny zna -

cze) po trze bu j# nie kie dy wie lu lat,

a na wet wie ków, aby si& upo wszech -

ni'. Ob ser wu j#c wspó" cze sn# ko re -

spon den cj&, mo% na si& prze ko na', %e
wie lo wie ko wa ewo lu cja nie jest po -

trzeb na, gdy ist nie j# no wo cze sne

i co raz bar dziej po wszech ne for my

ko mu ni ka cji mi& dzy lud( mi, któ re s#
przy czy n! zmia ny, a jed no cze $nie

tak %e spo so bem (me dium) po wie la -

nia „no we go” wi tam.

Na pro blem ten war to tak %e spoj -

rze' z per spek ty wy prze mian

w pol sz czy( nie XX wie ku. Skon wen -

cja li zo wa ne for my za cho wa) s"ow -

nych zwi# za ne z ety kie t# to wa rzy sk#
nie jed no krot nie po sz"y w nie pa mi&'
po wy bu chu II woj ny $wia to wej,

a zmia ny w kon wen cjach grzecz no -

$cio wych i w sys te mie ad re sa tyw nym

utrwa li "a sy tu acja Pol ski po ro -

ku 1945. W daw niej szej pol sz czy( nie

zwra ca no si& w okre $lo ny spo sób

do ko biet, lu dzi star szych, prze "o %o -

nych, czy li u%y wa no form j& zy ko -

wych ró% ni cu j# cych p"e', wiek, sta tus

spo "ecz ny. Dzi$ pi sz# ce do na szej po -

rad ni m"o de oso by nie raz roz po czy -

na j# py ta nie od po wi ta nia cze#% czy

hej ka i ju% cho' by z te go po wo du wi -

tam wy da je si& do$' neu tral ne sty li -

stycz nie (!). Wi tam mo %e oczy wi $cie

ra zi' i wie le osób nie jest w sta nie te -

go u%y cia za ak cep to wa', ale wi da'
wy ra( nie, %e zo sta nie ono z na mi

na d"u %ej…

KA TA RZY NA WY RWAS
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!l"sk w dzie jach Zie mi by wa# moc no zie lo ny. Naj bar dziej przed po nad 350 mi $
lio na mi lat, gdy i je go po wierzch ni% po ra sta #a tro pi kal na d&un gla. !la dy tej prze $
sz#o 'ci prze trwa #y do dzi'. W w% glu. Tym, któ ry po wsta wa# w bez tle no wych wa $
run kach z po t%& nych by lin, tworz"cych kar bo( ski la s. Na wet dzi' na wy pa lo nych

ha# dach ko pal nia nych, cho) by tych z oko lic Ryb ni ka, mo& na od na le*) zw% glo $
ne od ci ski frag men tów skrzy pów, wi d#a ków i tra fi si% – pa pro ci z tam te go

okre su. Pa ra dok sal nie, ten w% giel, naj wi%k sze, stwo rzo ne przez na tu r% bo gac $
two !l" ska, ob ró ci# si% prze ciw ko niej sa mej. 

Wi da) to naj le piej po os#a bio nej, nie tyl ko dzia #al no 'ci" prze my s#u, kon dy cji

la sów. Ostat nie kil ka dzie si"t lat jest &y wym za pi sem wal ki le 'ni ków o ich prze $
trwa nie na Gór nym !l" sku, w Be ski dach. Wo bec ob ci" &e( prze sz#o 'ci, ci" g#ych

za gro &e( eko lo gicz nych, ocie pla nia si% kli ma tu, na g#ych ata ków &y wio #ów wal $
ka ta sta #a si% za wsze ak tu al nym wy zwa niem. Na sta #e wpi sa nym w go spo dar $
k% le 'n" Re gio nal nej Dy rek cji La sów Pa( stwo wych w Ka to wi cach, któ ra je sie $
ni" br. 'wi% to wa #a swo je sie dem dzie si% cio le cie.

G
o spo da ro wa nie w !l" skich la sach

jest trud ne. Do dzi! ci" #y na nich

pi$t no prze sz%o !ci. Ju# w XVI wie ku

na te re nach Gór ne go &l" ska i Za chod -

niej Ma %o pol ski roz po cz$ %o si$ ogrom -

ne wy le sia nie. Szcze gól nie w re jo nie By -

to mia, Tar now skich Gór i S%aw ko wa

po zy ski wa no na po t$ g$ drew no dla gór -

nic twa, hut nic twa i ku' nic twa. Skut kiem

tych wy le sie(, po zba wio na os%o ny la su

piasz czy sta gle ba oko lic Bu kow na i Ol -

ku sza, za mie ni %a si$ z cza sem w Pu sty -

ni$ B%$ dow sk" i Star czy now sk". Mo# -

na po wie dzie): by %a to pierw sza na &l" -
sku ka ta stro fa eko lo gicz na. 

Spo koj nie, bez wi$k szych prze szkód,

a# do ko( ca XVIII wie ku ro s%y so bie na -

tu ral ne la sy gór skie, be skidz kie. Zmie -

ni% to na si lo ny roz wój prze my s%u oko %o
po %o wy XIX wie ku. Za po trze bo wa nie

na drew no ro s%o. Wy ci na ne na ogrom -

nych te re nach, me to d" zr$ bów zu pe% nych

ró# no rod ne, na tu ral ne la sy gór skie, za -

st$ po wa no pra wie wy %"cz nie !wier kiem.

Naj cz$ !ciej z na sion ob ce go po cho dze -

nia, g%ów nie zAu stro -W$ gier. No wy, mo -

no kul tu ro wy, jed no wie ko wy i jed no -

pi$ tro wy las, bez na tu ral nych dla sie bie

ga tun ków pusz cza( skich (jo d%y, bu ka i in -

nych do miesz ko wych ga tun ków) rós%
szyb ko, ale sta wa% si$ co raz s%ab szy.

W zde rze niu z ich nad mier n" eks plo ata -

cj" w okre sie za bo rów, w la tach II woj -

ny !wia to wej, z wci"# roz wi ja j" cym si$
prze my s%em, wiel k" urba ni za cj" i prze -

lud nie niem – nie wy trzy my wa%.

Zmia ny or ga ni za cyj ne

W
raz z po wo %a niem 8 lu te go 1945 ro -

ku przez wo je wo d$ !l" sko -d" brow -

skie go Dy rek cji La sów Pa( stwo wych

Okr$ gu &l" skie go wia do mo by %o, #e
po pra wa kon dy cji le !ne go go spo dar -

stwa tak #e na &l" sku nie b$ dzie %a twa.

Sto pie( trud no !ci, jak si$ oka zy wa %o
po la tach, prze rós% chy ba wszyst kie

prze wi dy wa nia.

Nie mia %a na to wp%y wu or ga ni za cja

La sów Pa( stwo wych. Jej kszta%t, co

oczy wi ste, w la tach po wo jen nych zmie -

nia% si$ po wie lo kro). Dy rek cja LP

Okr$ gu &l" skie go mie !ci %a si$ po cz"t ko -

wo i w By to miu i w Opo lu. Sy tu acja

zmie ni %a si$ do pie ro po no wym po -

dzia le ad mi ni stra cyj nym kra ju oraz

utwo rze niu wo je wódz twa opol skie go.

W 1950 ro ku w sto li cy po wo %a no Ka to -

wic ki Okr$g La sów Pa( stwo wych.

W lip cu 1975 ro ku w%" czo no do nie go

Okr$ go wy Za rz"d La sów Pa( stwo wych

w Opo lu. Od 1992 ro ku, wraz z no wym

pra wem le !nym Ka to wic ki Okr$g La sów

Lasy nad lasami
JO LAN TA KARMA!SKA

Prze bu do wy wa ny las be skidz ki w Su chej
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Pa! stwo wych prze mia no wa no na Re gio -
nal n" Dy rek cj# La sów Pa! stwo wych
w Ka to wi cach. 

Wszyst kie la ta ostat nie go sie dem -
dzie si# cio le cia by$y dla %l" skich la sów
trud ne z wie lu po wo dów. To po t#& ne go -
spo dar stwo, dru gie pod wzgl# dem wiel -
ko %ci w kra ju (po RDLP w Szcze ci nie)
roz ci" ga si# na te re nach o ró& nych wa -
run kach przy rod ni czych, na ogrom nej
po wierzch ni oko $o 752 ty si# cy hek ta rów.
Obej mu je ob sza ry nie tyl ko wo je wódz -
twa %l" skie go i opol skie go. Cz# %cio wo
tak &e ma $o pol skie go, $ódz kie go i %wi# -
to krzy skie go.

Ci! g"e za gro #e nia

Jed nak nie roz le g$o%' le %nych te re -
nów, któ ry mi za rz" dza Re gio nal na

Dy rek cja La sów Pa! stwo wych w Ka to -
wi cach, czy ich ró& no rod no%' jest pro -
ble mem, lecz utrzy ma nie la sów w wa -
run kach ci" g$ych za gro &e!. 
(l" skie la sy ro sn" po %ród g# sto za lud -

nio nej prze my s$o wej aglo me ra cji, przy -
t$a cza j" cej obec no %ci in fra struk tu ry
prze my s$o wej, ko le jo wej, li nii ener ge -
tycz nych. Ro sn" pod bez u stan nym na -
po rem tok sycz nych py $ów i ga zów.
Na za tru tej gle bie i po %ród ta kich wód.
Ro sn" te& na w# glu, cyn ku i o$o wiu czy li
na za pa da j" cym si# gór ni czym te re nie,
co ko! czy si# pr# dzej czy pó) niej %mier -
ci" drze wo sta nów. W ostat nich la tach
trwa j" ata ko wa ne przez &y wio $y, na si la -
j" ce si# wraz z ocie pla niem kli ma tu i co
za tym idzie – ob ni &a niem lu stra wód
grun to wych. Nisz cz" je nie tyl ko su sze
czy po wo dzie, tr" by po wie trze i hu ra ga -
ny, zi mo we zja wi ska sza dzi i oki %ci oraz
gra da cje szkod ni ków, ata ku j" cych os$a -
bio ne drze wa. Tak &e lu dzie, któ rzy naj -
cz# %ciej s" spraw ca mi po &a rów.

Po nad si $y dzi siej szych la sów jest
obro na przed ty mi kl# ska mi. To one
w ostat nich dzie si# cio le ciach zmu si $y %l" -
skich le %ni ków do po szu ki wa na nad zwy -
czaj nych roz wi" za! i dzia $a!. 

Od s"o ny dra ma tu

Pierw sz" wiel k" kl# sk" by $o za mie ra -
nie ju& w la tach pi#' dzie si" tych ub.

wie ku naj bar dziej wra& li wych na za nie -
czysz cze nia z prze my s$u, mo no kul tu ro -
wych la sów igla stych. Na oczach lu dzi
„rdze wia $y” i gi n# $y nie tyl ko la sy
%wier ko we. In ne drze wa pod na po rem
za nie czysz cze! tra ci $y li %cie ju& w %rod -
ku la ta.
(l" scy le %ni cy nie cze ka li bez czyn nie.

W la tach 60. ub. wie ku roz po cz# li na du -
&" ska l# prze bu do w# la sów igla stych, za -
st# pu j"c je w du &ej cz# %ci li %cia sty mi.
Wo kó$ miast prze my s$o wej aglo me ra cji

utwo rzy li Le %ny Pas Ochron ny. To
oczy wi ste, po pe$ nia li b$# dy wpro wa dza -
j"c i do te go la su ob ce ga tun ki drzew,
ale.... ni gdy nie re zy gno wa li. Pro ces ra -
to wa nia, prze bu do wy la sów wów czas ru -
szy$ i jest na dal z wspar ciem na uki do -
sko na lo ny. I na ni zi nach i w gó rach. Ju&
w rytm sce na riu szy sa mej na tu ry, z usza -
no wa niem jej przy rod ni czych, a na wet
lo kal nych wy ma ga!. Dzi# ki wy ko rzy sta -
niu no wo cze snych tech nik i tech no lo gii;
ban ku naj lep szych, ro dzi mych ge nów le -
%nych; prze cho wal ni na sion, szkó $ek
kon te ne ro wych, pro du ku j" cych sa dzon -
ki z za kry tym sys te mem ko rze nio wym
i la bo ra to rium, wy twa rza j" cym &y w"
grzyb ni# (szcze pi si# ni" ko rzon ki sa dzo -
nek prze zna czo nych do za le sia nia zde -
gra do wa nych gleb), prze bu do wa la su
przy no si co raz lep sze efek ty. Wzmac nia
go i czy ni bar dziej od por nym, a wi#c
i trwal szym.

Wy da wa $o si#, &e po upad ku sta re go
prze my s$u la sy, jak lu dzie, z$a pa $y od -
dech. Tak by $o krót ko. S$a be, sta $y si# $a -
twym $u pem dla po &a rów. W la sach
RDLP w Ka to wi cach od no to wy wa no ich
set ki rocz nie. Naj tra gicz niej szy wy -
buch$ w Ku) ni Ra ci bor skiej w 1992 ro -
ku, po ch$a nia j"c bez ma $a 9, 5 tys. hek -
ta rów la su. Ogie! wy pa li$ las do sa me go
dna. Zgi n# $y drze wa, zmar twia $a &y wa
le %na gle ba.

Dzi% w tym miej scu zie le ni si# pi#k -
ny, m$o dy las. I nie jest to je dy ne zwy -
ci# stwo le %ni ków po tej za g$a dzie. Rów -
nie wa& ne po tra gicz nym po &a rze by $o
stwo rze nie no wo cze sne go sys te mu
ochro ny prze ciw po &a ro wej w la sach
w ca $ym kra ju, cho' %l" ski sys tem po -
zo sta$ wzor co wym.

Wo bec na wa$ ni cy &y wio $ów przy ro -
dy le %ni cy s" bez sil ni. W ostat nich la tach
mi lio ny drzew z go spo dar stwa le %ne go
RDLP w Ka to wi cach zmio t$y tor na da,
tr" by po wietrz ne, hu ra ga ny. Le %nych
drze wo sta nów nie oszcz# dza $y po wo dzie
czy oki%' lo do wa. To zi mo we zja wi sko
fi zycz nie znisz czy $o ogrom ne po $a cie la -
su w Nad le %nic twie Her by i po $a ma $o las
jak za pa$ ki w prze strze ni od Ol ku sza
po Ole sno.

Wy da wa $o si# te&, &e ca$ ko wi t" ka ta -
stro f" za ko! czy si# atak kor ni ka dru ka -
rza w la sach be skidz kich, &e szkod nik ten
bez pow rot nie u%mier ci wszyst kie %wier -
czy ny jak w Le sie Ba war skim.

I ta ka ta stro fa z po mo c" na ukow ców,
przy mor der czym wy si$ ku lu dzi, zo sta -
$a po wstrzy ma na. La sy be skidz kie s" sku -
tecz nie, da lej prze bu do wy wa ne. Od ra dza -
j" si#, Ale jak wszyst kie os$a bio ne
i ata ko wa ne znie czysz cze nia mi, na dal
wy ma ga j" ci" g$ej ochro ny, do gl" da nia
i ra to wa nia. 

Za gro &e! nie uby wa. Wal ka z ty mi,
któ re zda rzy $y si# w ostat nim 'wier' wie -
czu oraz od bu do wa zde gra do wa ne go
b"d) znisz czo ne go la su w RDLP w Ka -
to wi cach, po ch$o n# $a do t"d 2,3 mi liar -
da z$o tych. Nie by $o by to mo& li we,
gdy by le %nic two nie mo g$o sa mo dziel -
nie po kry wa' tak ogrom nych kosz tów
w$a sny mi przy cho da mi. To jest wa ru nek
za cho wa nia ci" g$o %ci i trwa nia la su
w epo ce na ra sta j" cych kl#sk, wy ni ka j" -
cych z nad mier nej eks plo ata cji i za nie -
czysz cze nia %ro do wi ska na tu ral ne go,
ocie pla nia si# kli ma tu. 

Miesz ka! cy wo je wódz twa %l" skie -
go dra mat swo je go la su ob ser wo wa li
od lat w wie lu ró& nych od s$o nach. Dzi%
cie sz" si#, &e ich (l"sk, prze sta je by' po -
strze ga ny w jed nym tyl ko, czar nym ko -
lo rze. Sta je si# bar dziej zie lo ny. Cho cia&
trze ba pa mi# ta', &e na dal po nad 95 proc.
le %nych drze wo sta nów ro %nie w oto cze -
niu szko dli we go od dzia $y wa nia py $ów
i ga zów z prze my s$u. Po nad 18 ty si# cy
hek ta rów la sów znaj du je si# w stre fach
od dzia $y wa nia gór nic twa, gdzie te ren
nie tyl ko osia da, ale i za pa da si#, two -
rz"c za le wi ska i to pi"c drze wa.

Sta ty sty ki jednak po twier dza j" lep sz"
kon dy cj# %l" skie go la su. Jest go w Pol -
sce co raz wi# cej. Prze ci#t na le si sto%'
w na szym re gio nie, do cho dz" ca do
30,5 proc. znacz nie prze kra cza %red ni"
kra jo w". Dzi# ki bar dziej zrów no wa &o -
nej go spo dar ce le %nej w ci" gu ostat -
nich 20 lat wy d$u &y$ si# o 3 la ta %red ni
wiek le %nych drze wo sta nów. Obec nie
wy no si 58 lat. Wi# cej jest w la sach od -
por niej szych drzew li %cia stych, ta kich jak
d# by, bu ki, je sio ny, klo ny, ja wo ry, wi" -
zy, brzo zy czy da gle zje.

Las, tak &e ten %l" ski, stoi otwo rem dla
lu dzi. Jest prze cie& na szym dzie dzic -
twem i praw dzi w" skarb ni c" bio ró& no -
rod no %ci – naj wi#k szej war to %ci %ro do -
wi ska na tu ral ne go. I ra tun kiem dla
lu dzi, od dy cha j" cych ska &o nym po wie -
trzem. Jesz cze nie tak daw no wy da wa -
$o si#, &e b# dzie trwa$ za wsze. Dzi% nie
jest to ta kie pew ne. La sy s" i po zo sta n"
za gro &o ne. Po win ni %my wi#c z nich
co raz m" drzej ko rzy sta'. Le piej je po -
zna wa', ro zu mie' i le piej chro ni'. Ra -
zem z le %ni ka mi.

!
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M
iej ska Bi blio te ka Pu blicz -
na w Pie ka rach !l" skich

od 2013 ro ku re ali zu je pro jekt Eu -
ro pej skie Fo rum Kre atyw no #ci
Kul tu ral nej, fi nan so wa ny przez
Ko mi sj$ Eu ro pej sk". Jest on jed -
n" z cie kaw szych form bu do wa -
nia spo %e cze& stwa oby wa tel skie -
go – ak tyw ne go, otwar te go,
dba j" ce go o wspól ne do bro
– i przy no si ko rzy #ci wo lon ta riu -
szom z ró' nych kra jów, lo kal nej
spo %ecz no #ci oraz sa mej bi blio -
te ce. 

G%ów nym ce lem pro jek tu jest
two rze nie prze strze ni mi$ dzy kul -
tu ro wej, w któ rej wo lon ta riu sze
z pa&stw eu ro pej skich, pra cu j"c
w na szej bi blio te ce, po zna j" lu dzi
nie tyl ko z Pol ski, ale rów nie' z in -
nych kra jów, wspól nie po sze rza -
j" ho ry zon ty, za zna ja mia j" si$
z kul tu r", j$ zy kiem i ak tyw nie w%" -
cza j" spo %ecz no#( lo kal n" w nurt
swo ich dzia %a&. Stwa rza to nie po -
wta rzal n" szan s$ do (wi cze nia
si$ w co dzien nej ko mu ni ka cji
na sty ku kul tur, do usta la nia i prze -
strze ga nia wspól nych za sad, a tak -
'e re spek to wa nia od mien nych po -
gl" dów lub war to #ci. Po przez
udzia% w pro jek cie je go be ne fi cjen -
ci – wo lon ta riu sze, bi blio te ka rze,
spo %ecz no#( lo kal na – pra cu j"c ra -
zem, ucz" si$ otwar to #ci na ró' no -
rod no#( kul tu ro w" i jej po sza no -
wa nia. Wszyst ko to po ma ga
za po bie ga( uprze dze niom, ra si -
zmo wi i wszel kim po sta wom pro wa dz" cym
do wy klu cze nia.

To ju' trze cia tu ra eu ro pej skich wo lon ta riu -
szy w na szej bi blio te ce i ob ser wu je my co raz
wi$k sze za in te re so wa nie spo %ecz no #ci lo kal nej
ich dzia %a nia mi. Ró' no rod na ofer ta edu ka cyj -
na i kul tu ral na sta no wi do sko na %" pod sta w$
do po dej mo wa nia wspól nych przed si$ wzi$(
i wza jem nej edu ka cji wo lon ta riu szy, bi blio te -
ka rzy oraz u'yt kow ni ków bi blio te ki. Wszy scy
ma my rów ne szan se i wszy scy jed na ko wo si$
sta ra my. No wa gru pa wo lon ta riu szy, przy go -
to wu j"c swo je ak tyw no #ci, uwzgl$d nia pre fe -
ren cje spo %ecz no #ci, ko rzy sta z do #wiad cze& po -
przed ni ków, ale pro po nu je te' w%a sne dzia %a nia. 

Na si go #cie in te gru j" si$ z pie ka rza na mi
(i nie tyl ko), wpro wa dza j"c ich w #wiat swo -
jej kul tu ry na ro do wej. S" am ba sa do ra mi kra -
ju, z któ re go po cho dz" – pro wa dz" pre lek cje
dla lo kal nej spo %ecz no #ci, po pu la ry zu j" li te -
ra tu r$, sztu k$ i tra dy cj$ (or ga ni zu j"c np. wy -
sta wy, lek cje go to wa nia czy pro wa dz"c warsz -
ta ty z wy bra nej dzie dzi ny), a ch$t nym da j"
lek cje swo je go j$ zy ka oj czy ste go. Sa mi z ko -
lei ucz" si$ j$ zy ka pol skie go pod okiem fa -

chow ców, ale to na sza spo %ecz no#( jest naj lep -
szym #ro do wi skiem do nie ustan ne go tre nin -
gu. Wo lon ta riu sze in te gru j" si$ z ni" i na wi" -
zu j" trwa %e przy ja) nie. Bio r" tak 'e udzia%
w or ga ni za cji wy da rze& w bi blio te ce, ta kich
jak: warsz ta ty, kon kur sy, spo tka nia, wer ni sa -
'e. To u nas zo sta j" wy po sa 'e ni w no we kom -
pe ten cje, któ re sta no wi" atut na ryn ku pra cy.
Ja ko po twier dze nie osi" gni$( otrzy mu j" od nas
cer ty fi ka ty Youth pass.

Prze pust k" do Wo lon ta ria tu Eu ro pej skie go
(Eu ro pe an Vo lun ta ry Se rvi ce – EVS) jest
akre dy ta cja Agen cji Na ro do wej (w Pol sce t$
ro l$ pe% ni Fun da cja Roz wo ju Spo %e cze& stwa
Edu ka cyj ne go w War sza wie) – obo wi"z ko wa
dla ka' dej or ga ni za cji za mie rza j" cej wy sy %a(
lub przyj mo wa( u sie bie wo lon ta riu szy EVS.
Dzi$ ki te mu pro ce so wi wszyst kie za an ga 'o wa -
ne stro ny s" #wia do me war to #ci, ce lów i za sad
Wo lon ta ria tu Eu ro pej skie go, a akre dy to wa ne
or ga ni za cje mu sz" wy ka za( si$ zdol no #ci" re -
ali zo wa nia pro jek tów zgod nie z re gu %a mi pro -
gra mu Era smus+. Uzy ska nie akre dy ta cji nie
pro wa dzi jed nak au to ma tycz nie do otrzy ma -
nia do fi nan so wa nia. Na le 'y naj pierw zg%o si(

plan przed si$ wzi$ cia – w try bie
kon kur so wym – do pro gra mu
Era smus+, ak cja 1. Po przy zna niu
do fi nan so wa nia mo' na przy st" pi(
do re kru ta cji wo lon ta riu szy. 

Wy bie ra my uczest ni ków na
pod sta wie prze s%a nych li stów mo -
ty wa cyj nych i CV, a tak 'e roz mów
z or ga ni za cja mi po le ca j" cy mi
kan dy da tów. W opar ciu o zdo by -
te w ten spo sób da ne ty pu je my
oso by, któ re prze ko nu j" co uza sad -
ni %y zg%o sze nie, a ich umie j$t no -
#ci i za in te re so wa nia s" zgod ne
z cha rak te rem na sze go przed si$ -
wzi$ cia. Na wi" za nie dia lo gu mi$ -
dzy kul tu ro we go za wsze wi" 'e
si$ z pew ny mi trud no #cia mi.
Na po cz"t ku obie stro ny pod cho -
dz" do sie bie z cie ka wo #ci", ale te'
jed no cze #nie – z re zer w". Jed nak
dzi$ ki na sze mu wspar ciu, du 'ej
mo ty wa cji wo lon ta riu szy i obo -
wi"z ko wym szko le niom or ga ni -
zo wa nym dla nich przez Agen cj$
Na ro do w" pierw sze lo dy szyb ko
zo sta j" prze %a ma ne. Jak do t"d go -
#ci li #my w pie kar skiej bi blio te -
ce 13 wo lon ta riu szy z 6 kra jów:
Da nii, Fran cji, Hisz pa nii, Tur cji,
Ukra iny i W%och. 

Aco oni my #l" o EVS? Oto cy -
tat z wy po wie dzi jed nej z uczest -
ni czek: „Na zy wam si$ Mor ga na,
je stem 20-let ni" W%osz k" i je stem
szcz$ #li wa. Je stem szcz$ #li wa, po -
nie wa' w ze sz%ym ro ku po wzi$ %am
naj lep sz" de cy zj$ w mo im 'y ciu,

po sta no wi %am zdo by( tro ch$ do #wiad cze nia, za -
nim roz pocz n$ na uk$ na uni wer sy te cie. Za cz$ -
%am szu ka( pro jek tów w ra mach EVS. Zna la -
z%am kil ka, ale je den w szcze gól no #ci przy ku%
mo j" uwa g$. By( wo lon ta riu szem w Pol sce,
w bi blio te ce pu blicz nej” 1. 

Pa trz"c z per spek ty wy Bi blio te ki, by %a to tak -
'e jed na z naj lep szych de cy zji. War to do da(,
'e za pro jekt Eu ro pej skie Fo rum Kre atyw no -
#ci Kul tu ral nej je ste #my no mi no wa ni do na gro -
dy EDU in spi ra cje 2015, przy zna wa nej w kon -
kur sie or ga ni zo wa nym przez Fun da cj$
Roz wo ju Sys te mu Edu ka cji, Na ro do w" Agen -
cj$ Pro gra mu Era smus+. Je go ce lem jest wy -
%o nie nie naj bar dziej war to #cio wych przed si$ -
wzi$(, szcze gól nie w za kre sie upo wszech nia nia
re zul ta tów oraz dzie le nia si$ swo im do #wiad -
cze niem i suk ce sem z in ny mi. 

ALEK SAN DRA ZA WAL SKA !HA WEL

1 Wy po wie dzi Mor ga ny oraz in nych wo lon ta riu -
szy: <https://si ster li bra rie sna ple. word press.
com/2015/06/30/my -evs -expe rien ce -in -mu ni ci pal -
-pu blic -li bra ry -in -pie ka ry -sla skie -po land -iiv/>.
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By! czas kie dy czer wo ni
przed imie niem do da-

wa li s!o wo „to wa rzysz” – to-
wa rzysz Zdzi s!aw, tow. Ed-
ward, tow. Ma rian, tow.
Wie s!aw...

W woj sku mó wio no „Wy” 
– Wy mi tu nie p..., Wy je ste-
"cie !aj z#... Wy Ko wal ski...

W sto wa rzy sze niach twór-
czych u$y wa no okre "le nia
„ko le go”, my stu den ci po szli -
"my jesz cze da lej mó wi#c
do sie bie „Dzia dek”. 

Przy niós! to ze so b# Ge nio
Rze $u cha – gra fik i ka lam bu-
rzy sta, wraz z je go wkro cze-
niem do uczel ni. 

Po sz!o tak da le ko, ze znik-
n#! Ma rek, Acio, An drzej,
Han der... wszy scy zo sta li za st# pie ni
tym ty tu !em, bez imion. Dzia dek
idziesz... cze"% dzia dek, co u cie bie...
dzia dek masz na pi wo?

Ten oby czaj za ist nia! w gro nie osób so-
bie bli skich, z$y tych i lu bi# cych si&...

Do brze nam z tym by !o, ja ko" tak
swoj sko, bli sko i nikt nas nie móg! iden-
ty fi ko wa%.

By !o tak, do cza su kie dy po ja wi! si&
ta ki na uczel ni, któ ry jesz cze ty tu !u
Dziad ka nie do si& gn#!, a ju$ by! dziad-
kiem, bo na zy wa! si& Fran ci szek Dzia-
dek. 

Ob ja wi! si& w pra cow ni pro fe so ra Ja -
na Dut kie wi cza i od ra zu za dar! z pra-
wie wszyst ki mi jej uczest ni ka mi. 

Sto su j#c za sa d& „bo nie wa$ ne czy-
je co je...” bra! co mu si& po do ba !o.

Do ro cie pa pier do ry sun ku, Jac ko wi
biel ty ta no w#, Dia nie um br& pa lo n#,
mnie mój ulu bio ny i je dy ny p& dzel...

Tak by !o w bu dzie, pó' niej zwi# za-
ny by! przez la ta z eta ta mi w pra sie
i prze my "le, do pie ro na eme ry tu rze
roz po cz#! w!a sn# pra c& twór cz#, da! si&
po zna% ja ko bar dzo spraw ny i uzdol nio-
ny ar ty sta, by! mi strzem akwa re li i pa -
ste li. 

Je go pra ce urze ka !y "wie $o "ci#, lek-
ko "ci# i po lo tem.

Kie dy na ple ne rze Biesz czadz kim je -
go pa ste le zo ba czy! Edward Dwur nik,
to ra dzi! Fran ko wi ma lo wa nie far ba mi
olej ny mi, ja ko da j# cy mi wi&k sze mo$-
li wo "ci...

Fra nek – nie sko ry do wy po wia da-
nia d!u$ szych tek stów od po wie dzia!
krót ko:

– Ole ju, u$y wam wy !#cz nie do sma-
$e nia fry tek.

In n# pa sj# Fran ka by! ro wer, ja ko
prze ciw wa ga zmo to ry zo wa nej rze czy-
wi sto "ci.

Kie dy go raz spo tka !em
nad Ra w#, za de mon stro wa!
mi swój bi cykl z ty lo ma z& bat-
ka mi i mo$ li wo "cia mi ich
u$y cia, $e za nie mó wi !em. 

– Ukra dli mi ro wer pod
skle pem z ro we ra mi... ale $em
ten z!o $y!, jesz cze l$ej szy
o pó! to ra de ko”...

Sam by !em od dziec ka fa-
nem dwu kó !ek. 

„Wy "ci gów k&” po oj cu
z drew nia ny mi fel ga mi scho-
wa n# na stry chu do pa dli Ru scy
i roz wa li li na pierw szym za kr&-
cie z gór ki.

Pó' niej sam sk!a da !em ro wer
z po sia da nych cz& "ci, za rdze-
wia !# kie row ni c& z wy "ci gów-
ki zna la z!em w szo pie a za opo-

ny ro bi! w tym cza sie gru by w#$ gu mo wy. 
Fra nek prze chwa la! si&, $e po ko nu-

je dro g& z By strej, gdzie cza so wo prze-
by wa! z szyb ko "ci# sa mo cho du, ja d#c
do dat ko wo na skró ty.

O je go kla sie ja ko cy kli sty "wiad czy
zda rze nie ja kie mia !o miej sce na dwu-
pa smów ce w Be ski dy, opo wie dzia ne
przez si wo w!o se go Fran ka: 

– Je cha !em do By strej w so bo t&
po ro bo cie, gna !em pi&% dzie si#t k#,
a mo $e i wi& cej, za Ty cha mi zo ba czy-
!em gru p& "ci ga j# cych si& ko la rzy ama-
to rów, któ rym to wa rzy szy! tre ner
na mo to cy klu. 

Kie dy "mi gn# !em obok nich us!y sza-
!em jak tre ner ryk n#! do pe da !u j# cych
ko la rzy:

– Go ni% dziad ka...
– Te, sk#d on wie dzia !, $e si& tak na-

zy wam?
!

Anegdoty
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W muzeach
nie wszystkie

eksponaty 
mo!na zawsze

ogl"da#.
Postanowili$my

pokazywa#
niektóre 

na naszych
%amach.

Dzi$ pocztówka
ze zbiorów 

Muzeum Historii
Katowic.

Po cz"t ko wo mia %o tu by# zdj& cie o$nie !o ne go drew nia ne go ko $ció% ka z Par ku Ko $ciusz ki. Zde cy do wa li -
$my si& jed nak na pocz tów k& przed sta wia j" c" frag ment Ka to wic w zi mie, bo jest w nim pew na ta jem ni ca.
Otó! w Dzia le Fo to gra ficz nym Mu zeum Hi sto rii Ka to wic ist nie je do k%ad nie to sa mo zdj& cie, ale… bez $nie -
gu. Mia sto z pocz tów ki zo sta %o przez fo to gra fa sztucz nie na $nie !o ne! 
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Pierw szy 

Po wa ka cyj nym od de chu, w czwar tek, 10 wrze !nia, w ka to wic -

kiej ka wiar ni „"ma” za in au gu ro wa no no wy se zon kul tu ral ny or -

ga ni zo wa ny pod pa tro na tem Por tu Po etyc kie go. Go !ciem Ewy Ole -

jarz i Sa bi ny Wa szut by# Bog dan Prejs – mi ko #ow ski po eta, au tor

kil ku ar ku szy po etyc kich oraz trzech to mów wier szy: sms do lu -
do !er ców, ce ha, bier nik. Po nad to au tor ksi$ %ek: Ma "y prze wod -
nik po Gór nym #l$ sku, Daw no te mu w Sta rych Ty chach, Ty sza nie
nie z tej zie mi oraz Sub kul tu ry m"o dzie !o we. Bunt nie prze mi ja. 

Au tor pod czas od czy ty wa nia wier szy bar dzo po ru szy# pu blicz -

no!&.

ten wiersz za wie ra lo ko wa nie pro duk tu

po dob no by #a ju% noc, ale my nie je ste !my 

gwiaz da mi, wi'c ciem no!& roz ja !ni# je dy nie

p#o mie( za pal nicz ki. po dar ty cz#o wiek przed

%ab k$ przy piotr kow skiej po sta no wi# zo sta&

mo im ser decz nym przy ja cie lem, jed nak ewa, 

któ ra nie daw no do wie dzia #a si', %e bob dy lan

wci$% %y je, wspo mnia #a co! o ho te lu, dla te go

na st$ pi #o ko lej ne w mo im %y ciu roz sta nie. 

li cz', %e pan z win dy nie pi sze pa mi't ni ków.

#ó% ko oka za #o si' g#' bo kie a% do ra ny.

(z to mu bier nik)

To wa rzy sz$ cy spo tka niu Tur niej Jed ne go Wier sza wy gra #a Ju -

dy ta Ci szew ska. Na gro d' wr' czy# ju ror – Bog dan Prejs. 

Dru gi

"my Por to we nie bo j$ si' pro zy. Na ma pie )l$ ska za uwa %a my

Sa bi n' Wa szut. Pi sar k', któ ra wie: „Wiem, gdzie jest mo je miej -

sce. Nie w Sta nach, nie w Au stra lii, cho& po no& tam tej szy kli mat

jest do bry dla sta rych lu dzi, na wet nie w Niem czech, kil ka set ki -

lo me trów st$d. Mój dom to te mu ry, cho& spod osia da j$ ce go la ta -

mi py #u trud no ju% do strzec czer wie( ce gie#, z któ rych po wsta#”.

22 pa* dzier ni ka w pod zie miach Te atru )l$ skie go Wa szut opo -

wia da #a o hi sto rii i to% sa mo !ci swo ich bo ha te rów, o po wo jen nych

lo sach Zo si i W#ad ka Za le skich. Te go wie czo ru roz ma wia li !my z au -

tor k$ nie tyl ko o jej naj now szej po wie !ci W ob cym do mu, o ksi$% -
ce, któ ra w ka te go rii „Pió ro” zwy ci' %y #a w te go rocz nym Fe sti wa -

lu Li te ra tu ry Ko bie cej „Pió ro i Pa zur” w Sie dl cach. Roz ma wia li !my

z ko bie t$, któ ra do ty ka: „– Pój dziesz dzi! pod ko pal ni'? – py tam

nie !mia #o i czu j', jak ner wy za pl$ tu j$ mi w' ze# w %o #$d -

ku. – Po co? I tak ni cze go dla mnie nie b' d$ mie li – od po wia da,

na dal nie otwie ra j$c oczu” (z po wie !ci W ob cym do mu).

Je dy ne ta kie po !u dnie

Po dium: +u kasz Gam rot, Ar ka diusz Krem za, Adam Ma rek.

Wy ró% nie ni: Da ria Dzie dzic, Ro ma Je gor, W#o dzi mierz Szym -

czew ski.

Upa dek II

Upa dli !my. Upa dli !my pi ja ni i upa le ni.

Upa dli !my z r' ko ma wy kr' co ny mi w ty#,
by le na twarz upa!& i wpi& si' ka% d$ chrz$st k$
w cie p#$, pa ru j$ c$ zie mi', któ r$ ob ra ca li !my,

któ rej brzuch, ka na #y, gle b' i pod gle bie

wy pe# nia li !my mlecz ny mi opa ra mi s#o wa – 

zdu szo ne go jak dzi kie zwie rz', l' ku.

Upa da li !my i prze le wa li !my gorz k$ krew,

jak z da wien daw na za po mnia ny !piew,

z ust do ust, z zie mi do sie bie prze le wa li !my,

bo tak trze ba, bo po nad rw$ cy mi aor ta mi zie mi

tyl ko zim na, sza ra skó ra miast, lu dzie, Pol ska.

Pol ska co si' jej wy mó wi& ju% nie da,

Co si' skur czy #a jak skrzep i cze ka, i cze ka.

Pol ska, cho ry ta li zman z sie ka czy bez dom nych psów

co jesz cze pach nie g#o dem i wy ciem z bó lu.

Pol ska, co to opi #a si' ben zy n$ i wy !wie ca

gwiaz d$ sam cze go po tu spod na szej !li ny,

spod na szych prze kle(stw i nie przy ja ció#.

Upa da my przy ja cie le, upa da my po raz wtó ry,

upa da my na po ci' te po licz ki i zmie sza n$ z gli n$ krew,

któ rej gorz kie ziar no to czy my z sie bie, do sie bie na wza jem

i cze ka my, cze ka my, a% p'k nie ta Pol ska, to mia sto,

ten zdu szo ny jak dzi kie zwie rz', l'k.

Upa dek II to wiersz +u ka sza Gam ro ta, zdo byw cy pierw szej na -

gro dy i sta tu et ki ufun do wa nej przez cór k' Bar ba ry Dzie ka( -
skiej – Alek san dr' Sta( czyk.

„Ni gdy nie by #o ta kie go la ta”, dla te go je sie ni$ (ofi cjal nie) jest

tak: 

W !ro d', 25 li sto pa da, w cho rzow skim Mu zeum od by# si' wie -

czór po etyc ki pt. „Wiersz nie py ta o po go d'”. Go spo da rze wie czo -

ru – Bar ba ra Ja nas -Du dek i Ja cek Du dek – do po etyc kie go sto li -

ka za pro si li rudz k$ po et k' Mi ro s#a w' Pa jew sk$ oraz po et'
i dy rek to ra In sty tu tu Mi ko #ow skie go Ma cie ja Me lec kie go. Za sad -

ni czym punk tem wie czo ru by# III Otwar ty Tur niej Jed ne go Wier -

sza im. Bar ba ry Dzie ka( skiej. W tur nie ju swo je wier sze prze czy -

ta #y 23 oso by. Ju ry w sk#a dzie: Ma ciej Me lec ki, Ja cek Du dek i An na

Pion tek po sta no wi #o przy zna& na gro dy i wy ró% nie nia. Wie czór mu -

zycz nie wzbo ga ci# re ci tal Mar ty ny Kwo lek przy akom pa nia men -

cie Pio tra Ma tu si ka. Mu zy ka te go du etu to kwin te sen cja wra% li -
wo !ci mu zycz nej i po etyc kiej. 

Nie ofi cjal nie? Po eci szu ka j$. Znaj du j$ do bre chwi le. Do bre miej -

sca. Nie jest ich od gro ma. Wi'c je !li po wszyst kich kra jo wych i za -

gra nicz nych per tur ba cjach – znaj dzie cie ich w Cho rzo wie, to zna -

czy jed no, to zna czy, %e chc$ by& ra zem; w do mu. Na )l$ sku. Dla

Bar ba ry Dzie ka( skiej, pa mi' ci$ i do brym po #u dniem.

Trze ci

27 li sto pa da ka to wic ka "ma go !ci #a war szaw sk$ pi sar k' – Mag -

da le n' Ta ra siuk. Au tor ka przy je cha #a do Ka to wic, aby pro mo wa&
po wie!& I nie mó wi do mnie D!or d!yk, któ ra wy gra #a Kon kurs Li -

te rac ki Mia sta Gda( ska im. Bo le s#a wa Fe ca (2013). 

„I nie mów do mnie D!or d!yk to na pi sa na !wiet n$ no wo cze sn$
pol sz czy zn$, nie ba nal nie skom po no wa na, a do te go skrz$ ca si' in -

te li gen cj$ opo wie!& o uczu ciu, któ re ro dzi si' ze zde rze nia rze czy -

wi sto !ci i li te ra tu ry, kie dy %y cie p#yn nie prze cho dzi w tekst, w fik -

cj', a fik cja nie po strze %e nie ob le ka si' w cia #o. To tak %e por tret

miesz ka( ców roz p' dzo nej, pod da nej dyk ta to wi zy sku i suk ce su,

wspó# cze sno !ci, w któ rej – jak si' szcz' !li wie oka zu je – bli sko!&
wci$% jest mo% li wa” (Ta de usz D$ brow ski).

Roz ma wia li !my rów nie% o Ta rze, ksi$% ce Ta ra siuk, wy da nej

w Kra ko wie (2011). Au tor ka przy bli %y #a nam kli mat war szaw skich

ulic i miejsc, z któ ry mi jest sil nie zwi$ za na. 

Roz ma wia li !my o Bog da nie Zda no wi czu i Lesz ku ,u li( skim,

po nie wa% – bez po zy tyw nej mo ty wa cji – nie ma nic. Ani w pro -

zie, ani w po ezji. 

Mag da le na opo wia da #a o suk ce sach i po ra% kach, któ rych do !wiad -

czy #a, a tak %e o pla nach na przy sz#o!&. Punk tem kul mi na cyj nym

li sto pa do we go spo tka nia by #o od czy ta nie frag men tu ksi$% ki na pi -

sa ne go !l$ sk$ gwa r$. Nie by wa #ym ta len tem Ta ra siuk jest dia lo go -

wo!&. Do !wiad czy li !my jej, s#u cha j$c frag men tów D!or d!y -
ka – w wy ko na niu au tor ki oraz Jac ka Dud ka i Sa bi ny Wa szut. 

EWA OLE JARZ

Jesienny

Port(ret)Poetycki 

Trzy wieczory, 

jedno po!udnie
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Mi!dzy
nutami

In sty tu tu Mu zy ki na te mat pro ble-
mów wy ko naw czych utwo rów na or-
kie stry d! te. Go "cin ni go spo da rze za-
pew ni li uczest ni kom do dat ko we
atrak cje w po sta ci kon cer tu i zwie-
dza nia Bi blio te ki Ja sno gór skiej.

!l" scy mu zy cy w Gda# sku

Mi #o prze ko na$ si! „na usz nie”, %e
mu zy ka "l& skich kom po zy to rów

pod bi ja kra jo we es tra dy. Na I Fe sti-
wa lu Mu zy ki Wspó# cze snej „No we
Fa le”, któ ry od by wa# si! w Gda'-
sku 14–22 li sto pa da wy st& pi# lu bia-
ny ka to wic ki du et for te pia no wy
Ga brie la Szen dzie lorz -Jun gie wicz
– An drzej Jun gie wicz. W pro gra mie
wy ko na nym cz! "cio wo so lo przez
Ga brie l! Szen dzie lorz, a cz! "cio-
wo przez obo je ar ty stów w du ecie,
zna la z#y si! m.in. wcze sne kom po-
zy cje H. M. Gó rec kie go (Qu asi val-
se i Toc ca ta na 2 for te pia ny) oraz
"wiet nie przy j! te przez pu blicz no"$
utwo ry m#o dych twór ców z Ka to wic:
Alek san dra No wa ka (Gre en Ma ry
Hill) i Grze go rza Jur czy ka (Roz-
pro sze nia). O mi ja j& cej w#a "nie pi&-
tej rocz ni cy "mier ci H. M. Gó rec kie-
go pa mi! ta li te% wy st! pu j& cy pod czas
fe sti wa lu mu zy cy gda' scy. Pro wa-
dzo ny przez An n! Wil czew sk& Chór
Ka me ral ny „441 Hz” roz po cz&# swój
kon cert, in au gu ru j& cy im pre z!, wy-
ko na niem pie "ni Sze ro ka wo da, a or-
ga no w& Kan ta t! w#& czy# do pro-
gra mu swe go kon cer tu zna ko mi ty
gda' ski wir tu oz Ro man Pe ruc ki.
Po nad to w pro gra mie kon cer tu Chó-
ru „441 Hz” zna laz# si! utwór
Woj cie cha Ki la ra Apo the osis, a m#o-
dy, pr!% nie dzia #a j& cy kwar tet smycz-
ko wy gra j& cy pod na zw& Neo qu ar-
tet wy ko na# VI Kwar tet smycz ko wy
Alek san dra La so nia. Gra no tak %e
utwo ry An drze ja Dziad ka – od by #o
si! m. in. pra wy ko na nie je go no wej
pie "ni Ko niu ga cja do s#ów Ha li ny
Po "wia tow skiej, w ra mach kon cer-
tu po "wi! co ne go pa mi! ci po et ki,
przy go to wa ne go przez gru p! ar ty stek
z (o dzi pod wo dz& pia nist ki Alek san-
dry Na we. Last but not le ast – od by-
#a si! tak %e pre mie ra no we go
utwo ru or kie stro we go Ze no na Ko wa-
low skie go. W wy ko na niu Or kie stry
Ka me ral nej Aka de mii Mu zycz nej
w Gda' sku pod kie row nic twem
An drze ja Kac prza ka za brzmia #y
uro cze Pej za "e – mi nia tu ry in spi ro-
wa ne ry sun ka mi wnu czek kom po zy-
to ra. Kon cert aka de mic kiej or kie stry
za ko' czy #a ci& gle efek tow na i "wie-
%a Ora wa Ki la ra.

!

Cz! sto cho wa) na te mat mo der ni s-
tycz nych in spi ra cji Igo ra Stra wi'-
skie go i Wa c#a wa Ni %y' skie go oraz
w re fe ra cie Alek san dry Sa mol jen ko
z kon ser wa to rium w Ode ssie na te-
mat pol skich w&t ków w twór czo "ci
tam tej sze go twór cy Mi ko #a ja Wi li'-
skie go (nie ste ty au tor ka nie do je cha-
#a, wsku tek cze go us#y sze li "my tyl-
ko abs trakt wy st& pie nia). Z re fe ra tu
Ka ta rzy ny Pie tro' re pre zen tu j& cej
War szaw sk& Ope r! Ka me ral n& do-
wie dzie li "my si! no wych szcze gó #ów
na te mat %y cia mu zycz ne go w Cz! -
sto cho wie. Pierw szy dzie' kon fe ren-
cji za ko' czy #y wy st& pie nia Mo ni ki
Kar wa szew skiej z Aka de mii Mu-
zycz nej w Gda' sku oraz Jo an ny
Pisz cze lok ze Szko #y Mu zycz nej
im. M. Kar #o wi cza w Ka to wi cach
na te mat mu zy ki Gó rec kich – oj ca
i sy na. W dniu dru gim po zna li "my
przede wszyst kim pra ce na te mat hi -
sto rii mu zy ki pol skiej – gru pa au to-
rów re pre zen tu j& cych cz! sto chow ski
In sty tut Mu zy ki (Ma ciej Za gór ski,
Ma ry la Re nat, Bar ba ra Ka ra" kie-
wicz, Ka ta rzy na Su ska -Za gór ska)
zre fe ro wa #a pro ble my do ty cz& ce
pol skiej twór czo "ci XIX i XX wie-
ku (Pa de rew ski, Stat kow ski, Pan kie-
wicz, pol ska mu zy ka skrzyp co wa),
Hu bert Mi" ka z In sty tu tu Mu zy ki U)
w Cie szy nie przy po mnia# syl wet k!
Ja na Sztwiert ni, Da nu ta Zo' -Ciuk re-
pre zen tu j& ca t! sa m& in sty tu cj! omó-
wi #a opra co wa nia mu zy ki lu do wej
Sta ni s#a wa Ha dy ny, Agniesz ka Wa -
"niew ska z Aka de mii Mu zycz nej
w Gda' sku mó wi #a o twór czo "ci pie -
"nio wej w swo im re gio nie, a Ka ta-
rzy na Ba bu le wicz z Uni wer sy te tu Ja-
giel lo' skie go przed sta wi #a stu dium
na te mat ka den cji do Kon cer tu for-
te pia no we go d -moll Mo zar ta. Kon-
fe ren cj! za ko' czy# re fe rat Lesz ka Po -
dol skie go z cz! sto chow skie go

W Cz$ sto cho wie
o mu zy ce s%o wia# skiej

14 i 15 li sto pa da w In sty tu cie
Mu zy ki Aka de mii im. J. D#u-

go sza w Cz! sto cho wie po raz dru gi
ob ra do wa no na te mat mu zy ki s#o-
wia' skiej. Po dob nie jak w przy pad-
ku ze sz#o rocz nej kon fe ren cji, te mat
zo sta# po trak to wa ny przez uczest ni-
ków bar dzo sze ro ko – po ru szo no naj-
roz ma it sze te ma ty zwi& za ne z twór-
czo "ci& i kul tu r& mu zycz n& Pol ski,
Ro sji, Ukra iny, Czech i S#o wa cji oraz
z dzia #al no "ci& s#o wia' skich ar ty stów
w o"rod kach za gra nicz nych. S#o-
wia'sz czy zna po #u dnio wa nie do cze-
ka #a si! omó wie nia, nie mó wio no te%
o mu zy ce s#o wia' skiej ja ko ta kiej ani
nie pró bo wa no si! – po za kil ko ma
wy j&t ka mi – do szu ka$ s#o wia' skiej
spe cy fi ki ba da nych dzie# i zja wisk.
Za czy na j&c od owych wy j&t-
ków – Mi cha# Ja czy' ski, re pre zen-
tant Uni wer sy te tu Ja giel lo' skie go
pod j&# od wa% n& pró b! roz pa trze nia
szcze gó #ów nie uda nej ka rie ry W#a-
dy s#a wa *e le' skie go w Wied niu,
uwzgl!d nia j&c m.in. na sta wie nie
tam tej szych kry ty ków do kul tu ry
kra jów s#o wia' skich. Ni %ej pod pi sa-
na kon ty nu owa #a ten te mat, od kry-
wa j&c szcze gó #y re cep cji mu zy ki
Cho pi na w Wied niu w okre sie mi!-
dzy wo jen nym. Mag da le na Stoch-
niol z ka to wic kiej Aka de mii Mu zycz-
nej zin ter pre to wa #a twór czo"$
ro syj skiej emi gra cyj nej kom po zy tor-
ki So fii Gu baj du li ny ja ko fe no men
eg zy stu j& cy na sty ku kul tur, a Liu-
bow Na za ro va z Hra dec Kra lo ve za-
pre zen to wa #a ukra i' skie, cze skie
i pol skie kon tek sty twór czo "ci Wa-
sy la Bar win skie go – wy bit ne go ukra-
i' skie go twór cy i dzia #a cza mu-
zycz ne go, przed woj n& sil nie
zwi& za ne go z pol skim %y ciem mu-
zycz nym Lwo wa. Po zo sta #e re fe ra-
ty do ty czy #y wy bra nych aspek tów hi -
sto rii mu zy ki w kon kret nych
o"rod kach. Za przy ja+ nie ni z cz! -
sto chow skim In sty tu tem ba da cze
z Ka to lic kie go Uni wer sy te tu w s#o-
wac kim Ru zom ber ku zre la cjo no-
wa li ak tu al ne wy ni ki ba da' nad tam-
tej szy mi za byt ka mi mu zycz ny mi
oraz now sz& twór czo "ci&. Ra sti slav
Adam ko mó wi# o "re dnio wiecz nym
gra du ale ko szyc kim, Zu za na Za-
hrad ni ko va omó wi #a in spi ra cje bi b-
lij ne w mu zy ce Lu bo sa Ber na tha,
a Pe ter Ho chel za pre zen to wa# twór-
czo"$ s#o wac kich ko biet kom po zy-
to rek. Szko #a ro syj ska zo sta #a przy-
wo #a na dwu krot nie: w re fe ra cie
An ny Sta chu ry -Bo gu s#aw skiej (IM

MAG DA LE NA DZIA DEK
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Zna na pu bli cyst ka mu zycz na Do ro ta Ko -
zi! ska w swo im tek "cie opu bli ko wa nym

w in ter ne cie z wy ra# nym $a lem okre "la ope -
r% Leo&a Ja na'ka „Je nu fa” Wiel k( Nie obec -
n(, któ ra na pol skich sce nach za go "ci )a
po woj nie za le d wie dwu krot nie: w 1953 ro -
ku w Ope rze Wro c)aw skiej i po nad pó) wie -
ku pó# niej, w ro ku 2004, w War szaw skiej
Ope rze Ka me ral nej, sk(d zresz t( – jak pi -
sze red. Ko zi! ska – zni k)a po kil ku za le d -
wie spek ta klach, bez wi%k szych szans
na wzno wie nie.

Do licz my do te go jesz cze trzy przed wo -
jen ne in sce ni za cje: 17 mar ca 1926 r. w Po -
zna niu i za le d wie dwa ty go dnie pó# niej we
Lwo wie oraz w 1930 r. w War sza wie, któ -
re tak $e nie utrzy ma )y si% d)u $ej na na szych
sce nach – M. Ko mo row ska w ksi($ ce
„Za kur ty n( lat” o mi% dzy wo jen nych pol -
skich te atrach ope ro wych i ope ret ko wych
ubo le wa, $e pod czas Po wszech nej Wy sta -
wy Kra jo wej w 1929 r. w Po zna niu nie uda -
)o si% po ka za* „cho* kil ku najam bit niej szych
przed sta wie! z po przed nich se zo nów, w tym
Je nu fy”.

Acz kol wiek Ope ra +l( ska „swo jej” Je nu -
fy ni gdy nie zre ali zo wa )a, dwu krot nie go -
"ci )a to dzie )o w re ali za cjach za przy ja# nio -
nych "l( skich pla có wek „zza mie dzy”.
W li sto pa dzie 1958 r. po ka za) j( w By to miu
Di va dlo Zde,ka Ne jedlého (obec nie no sz( -
ce imi% An to ni na Dvo-áka) z Ostra wy,
a w li sto pa dzie ub. ro ku Slezské Di va dlo
z Opa wy. Do daj my do te go ko lej ne ak cen -
ty by tom sko -ka to wic kie. W daw nej in sce -
ni za cji ostraw skiej jed nym z czte rech od -
twór ców ro li !te vy by) te nor Ope ry +l( skiej
S)a wo mir .er dzic ki i w)a "nie on wy st( pi)
w tej $e ro li w By to miu. W s)aw nym na gra -
niu „Je nu fy” dla fir my „Dec ca” z 1983 r.,
dy ry go wa nym przez sir Char le sa Mac ker -
ra sa ro l% La cy, przy rod nie go bra ta Ste vy,
"pie wa Wie s)aw Ochman, któ ry sw( wiel -
k( ka rie r% roz po czy na) na po cz(t ku lat 60.
w By to miu. No ta be ne i S)a wo mir .er dzic -
ki i Wie s)aw Ochman by li nie tyl ko "pie wa -
ka mi Ope ry +l( skiej, ale w pó# niej szych
okre sach swej dzia )al no "ci za wo do wej, re -
$y se ro wa li by tom skie pre mie ry. Do obu „na -
szych, by tom skich” te no rów i rów no cze "nie
re $y se rów do daj my jesz cze od twór c% ro li
La cy w war szaw skiej przed wo jen nej pre mie -
rze z 1930 r. – Ada ma Do bo sza, pó# niej sze -
go re $y se ra pre mie ry „Hal ki” 14 czerw -
ca 1945 r. otwie ra j( cej hi sto ri% Ope ry
+l( skiej. Jak z te go wi da* wnie "li "my wy -
ra# ny wk)ad w po sta cie obu bra ci: zde cy do -
wa nie z)e go !te vy i szla chet ne go La cy – tak
w ka$ dym ra zie okre "la j( go mu zy ko lo dzy,
a w"ród nich au to rzy prze wod ni ków ope ro -
wych. Nie mniej Do ro ta Ko zi! ska uwa $a, $e
La ca a$ tak szla chet ny nie jest, a ja ko g)ów -
ny ar gu ment cy tu je „pe) ne wzgar dy” je go
py ta nie: Mam si" za opie ko wa# tym ba cho -

rem !te vy? W ko! cu, jak by nie by )o, cho -
dzi o bra tan ka.

Wy sta wio n( po raz pierw szy w 1904 r.
w Brnie 12 lat pó# niej przed pra sk( pre mie -
r( Ja na'ek, na k)o nio ny przez dy ry gen ta Ka -
re la Ko va-ovi ca, prze ro bi), a Ko va-ovic
jesz cze prze in stru men to wa) i w tej no wej
wer sji ope ra by )a gra na a$ do cza su re kon -
struk cji do ko na nej przez Mac ker ra sa. By*
mo $e, w któ rej" z wer sji li bret ta znaj du j(
si% s)o wa o ba cho rze, w ka$ dym ra zie we
wspo mnia nym na gra niu „Dec ci”, jak
i wcze "niej szym, z 1977 r. dla „Su pra pho -
nu”, dy ry go wa nym przez Fran ti&ka Jil ka ich
nie od na la z)em. La ca py ta ma co ch% Je nu -

fy – Ko stel ni$k" (Ko "ciel ni ch%, to przy do -
mek, któ rym miesz ka! cy wsi ob da rzy li ko -
bie t% opie ku j( c( si% miej sco w( ka pli c():
A já bych si mél se brat to !tef ko vo d%cko?

(chy ba nie trze ba t)u ma czy* te go zda nia
na pol ski). Tyl ko py ta, ni cze go nie su ge -
ru j(c. 

Jed nak to py ta nie po wo du je, $e bez gra -
nicz nie ko cha j( ca sw( pa sier bi c% (ory gi nal -
ny cze ski ty tu) ope ry brzmi Je ji pa stor -
ky,a – Jej pa sier bi ca) ma co cha po sta na wia
usu n(* prze szko d%, co po zwo li zha! bio nej
Je nu fie wró ci* do wiej skiej spo )ecz no "ci
i za bi ja no wo rod ka, ok)a mu j(c po gr( $o n(
wcze "niej w go r(cz ce pa sier bi c%, $e w mi% -
dzy cza sie dziec ko umar )o.

Spek takl opaw ski oka za) si% przed sta wie -
niem jak naj bar dziej rze tel nym, bez ja kich -
kol wiek no wi nek i re $y ser skich i sce no gra -
ficz nych. Su ro we i rów no cze "nie wspa nia )e
de ko ra cje po ka zu j( drew nia n( "cia n% mo -
raw skiej cha ty, któ ra raz jest zr% bem, a in -
nym ra zem krzy $em, ju$ sa m( pla sty k(
wska zu j(c, $e ak cja prze bie ga w wiej skim
"ro do wi sku, w któ rym obo wi( zu je za k)a ma -
na, de wo cyj na mo ral no"*. Mu zycz nie opaw -
skie przed sta wie nie pre zen to wa )o re we la -
cyj nie wy so ki po ziom – gdy by go po ka za no
w cy klu wy "wie tla nych tak $e w pol skich ki -
nach „$y wych” trans mi sji b(d# re trans mi -
sji z Me tro po li tan Ope ra chy ba nikt, nie zna -
j( cy do k)ad niej twa rzy no wo jor skich
chó rzy stów, czy tan ce rzy (bo so li "ci prze -
cie$ si% zmie nia j() nie za uwa $y) by, $e to
przed sta wie nie przy go to wa )a nie naj s)yn niej -
sza sce na "wia ta, ale jak by nie by )o, te atr
pro win cjo nal ny. A skom ple to wa nie dwu
"wiet nych so pra nów i dwu te no rów w jed -
nym spek ta klu nie jest prze cie$ za da niem )a -
twym, o czym do brze wie dz( dy rek to rzy te -
atrów. W opaw skiej „Je nu fie” przy naj mniej
trój ka by )a na naj wy$ szym po zio mie: S)o -
wacz ka Ka ta ri na Jor da, ja ko Ko &ciel ni cha

i dwo je Mo ra wian – Agne&a Vráblová,
o ciem niej szej, „mez zo so pra no wej” bar wie,
wy cho wan ka s)aw ne go Lu cia na Pa va rot tie -

go, w ro li ty tu )o wej i Ja kub Ro usek od twa -
rza j( cy La c". Sa tys fak cj% spra wia) rów nie$,
acz kol wiek ju$ nie ta ki za chwyt, jak wy mie -
nio na trój ka, gra j( cy !te v" Ju raj No ciar, któ -
re go pa mi% ta my sprzed pó) to ra ro ku, z po -
przed niej wi zy ty opa wian, z ope r( Dvo-áka
„Czart i Ka sia”.
+wiet nie wy pad) tak $e chór, któ ry ma tu

do"* wdzi%cz ne za da nie, bo aku rat je mu
przy pa d)y w tej mrocz nej ope rze dwa epi -
zo dy po zwa la j( ce na chwi l% od de chu
i u"mie chu, oba opar te na mu zy ce lu do wej:
wej "cie re kru tów w ak cie I (tu prym wio -
d( si )( rze czy ch)op cy), jak i sce na pod czas
za "lu bin Je nu fy z La c' w ak cie III, w któ -
rej dziew cz% ta "pie wa j( pio sen k% „Ej mam -
ko, mam ko”.

Po dob nie jak w przy pad ku „Czar ta i Ka -
si” dy ry go wa) Petr /umnik, or kie stra wy -
bor nie pre zen to wa )a g% st( in stru men ta cj%
swe go kra ja na z cz% sty mi par tia mi skrzy piec
so lo, „ro dem” z Ri char da Straus sa, ide a)u
eu ro pej skich twór ców ope ro wych pierw szej
po )o wy XX wie ku.

No ta be ne twór czo"* Leo&a Ja na'ka mo -
g)a by nam by* bli$ sza cho* by dla te go, $e
w ro ku pre mie ry „Je nu fy” – 1904, za pro po -
no wa no mu… dy rek cj% war szaw skie go
kon ser wa to rium. Gdy by pod j() ofer t% by) -
by w tej ro li po przed ni kiem, cho* nie bez -
po "red nim, Ka ro la Szy ma now skie go. Pa -
mi% tam jak przed la ty na ja kiej" kon fe ren cji
pra so wej kto" za pro po no wa) fe sti wal mu -
zy ki Ja na'ka i Szy ma now skie go. Po la cy,
w tym ja tak $e, $ach n% li "my si%, chy ba
g)ów nie dla te go, $e "my Ja na'ka nie zna li.
Up)y n% )o 30, 40 lat. Dzi" Ja na'ka ju$ z na -
gra! znam. Ale „na $y wo” z je go mu zy k(
ra czej si% nie spo ty kam. Jak na pi sa )a Do ro -
ta Ko zi! ska w cy to wa nym ju$ tek "cie mi -
mo $e „gro no «ja nacz ki stów» sys te ma -
tycz nie si% po wi%k sza bez na dziej nie
za ko cha nym w Je nu fie po zo sta je je# dzi*
za ulu bio n( ope r( po "wie cie”.

MA REK BRZE! NIAK

OPERA

Po blisko 60. latach druga wizyta „Jenufy” w Bytomiu

Zbrodnia macochy
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Scena z I aktu „Jenufy”. W &rodku Juraj Nociar w roli !tevy
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T
o masz !pie wak – dra ma -

turg, t"u macz, au tor ada pta -

cji – to je den z naj bar dziej

uta len to wa nych twór ców

wspó" cze sne go pol skie go te -

atru. Wi dzo wie Te atru Za g"# -
bia w So snow cu zna j$ go, ja -

ko au to ra g"o %nej sztu ki „Ko&,
ko bie ta i ka na rek” wy re 'y se -

ro wanej per fek cyj nie przez

Re mi giu sza Brzy ka, na gro -

dzo nej pre sti 'o wym Lau rem

Kon ra da Ogól no pol skie go Fe -

sti wa lu Sztu ki Re 'y ser skiej

„In ter pre ta cje” w Ka to wi cach

(2014 r.). Wcze %niej obaj twór -

cy (R. Brzyk – re 'y se ria,

T. !pie wak – ada pta cja) za wo -

jo wa li pu blicz no%( zna ko mi -

tym „Ko rze& cem” we d"ug po -

wie %ci Zbi gnie wa Bia "a sa.

„Ko rze niec” przy niós" Te atro -

wi Za g"# bia god ne miej sce

w czo "ów ce pol skich scen.

Trud no si# dzi wi(, 'e To masz

!pie wak po sta no wi" za de biu to wa(, ja ko

re 'y ser, w"a %nie w So snow cu. Zre ali zo -

wa" tu w"a sn$ sztu k# „Sa la Kró le stwa”.

Jej bo ha te ra mi s$ !wiad ko wie Je ho wy. 

Wszy scy ich zna my, bo trud no zna le)(
drzwi, do któ rych nie za pu ka li, ale tak

na praw d# kom plet nie nas nie in te re su -

j$ ich pro ble my. Nasz dom upodo ba li so -

bie w spo sób szcze gól ny, bo ich nie ob -

ra 'a my, nie za trza sku je my drzwi

przed no sem, grzecz nie t"u ma czy my, 'e
wia ry oj ców nie po rzu ci my. Tak zo sta -

li %my wy cho wa ni – w sza cun ku do dru -

gie go cz"o wie ka – i nic te go nie zmie -

ni. Tyl ko je den raz wy pro wa dzi li mnie

z rów no wa gi i wca le nie by li ta cy pa ste -

lo wi, jak w sztu ce !pie wa ka, by li czar -

ni… Obu dzi li nas w mro) ny %wi$ tecz -

ny po ra nek o %wi cie. Ma" 'e& stwo

po trzy dzie st ce z ma "ym, mo 'e czte ro -

let nim dziec kiem. Ma le& stwo z czer wo -

ny mi od zim na r$cz ka mi jak na kr# co ne

za cz# "o de kla mo wa( ja ki% trud ny frag -

ment Pi sma !wi# te go. Na mo je py ta nia

o r# ka wicz ki, o cza pecz k# nie re ago wa -

li. To by "a czy sta ma ni pu la cja, 'e ro wa -

nie na naj ni' szych in stynk tach. Nie

wy trzy ma "em i po wie dzia "em, co my %l#
o ta kich ro dzi cach. 

!pie wak z ca "ym sza cun kiem sta ra si#
ich zro zu mie(: – niech mi pa ni po wie,
a mo! na by" #wiad kiem i nie g$o -
si"? – nie mo! na. – a to faj ne jest? to g$o -
sze nie? – ooo, tak… – se rio…? – tak,
tak… gdy spo ty ka si% ta kich lu dzi jak
pan, to tak. – dzi% ku j%. – przejd& my na ty.
Po ka zu je nie tyl ko ich co dzien ne 'y cie

w%ród nie rzu ca j$ cych si# w oczy ubra&,
ale i wy rzu ce nie ze wspól no ty. Nie zwy -

kle bo le sne i to z po wo du dla nas nie

do przy j# cia. No i pro blem naj wa' niej -

szy i naj bar dziej prze ra 'a j$ cy. Od da j#
g"os au to ro wi: – ha lo? cze'", ko cha na,
co u cie bie? – dwa dni te mu zmar $a mo -
ja sio stra. (d$u ga pau za) – wy pa -
dek? – nie, po po ro dzie, nie zgo dzi $a si%
na prze to cze nie krwi. – WTF? – by $a
#wiad kiem Je ho wy. (d$u ga pau -
za) – a dziec ko? – prze !y $o. To masz

!pie wak nie os$ dza, nie kry ty ku je, nie

wie sza psów na tym okru cie& stwie. On

re la cjo nu je, sy gna li zu je, przed sta wia,

jak by mó wi": do was na le 'y oce na.

W ten dziw ny %wiat osób po s"u gu j$ cych

si# po ra 'a j$ co ugrzecz nio nym j# zy -

kiem, sztucz nym jak na dzi siej sze cza -

sy, wpro wa dza po sta( pe" no krwi st$.
Ist ne sza le& stwo sprze ci wu i nie mo cy.

Ko lej na do sko na "a ro la Do ro ty Igna tjew

(Pa ni Do ro ta). To dla niej war to si# tro -

szecz k# po nu dzi( w te atrze. W tej jed -

nej sce nie ak tor ka, re 'y ser i au tor wnie -

%li si# na wy 'y ny sztu ki. To jest w"a %nie

te atr – ta ki mi emo cja mi 'ad na te le wi zja

ani ki no ni gdy nas nie ob da rz$. 
Pod su mo wu j$c: jest to spek takl wa' -

ny, cho( bu dz$ cy bar dzo sprzecz ne opi -

nie. Spro wo ko wa" na wet ro dzin n$ awan -

tu r#, któ rej by "em %wiad kiem. „Sa la

Kró le stwa” to sztu ka %wiet nie na pi sa na,

wy re 'y se ro wa na bez za rzu tu i do sko na -

le za gra na. Cho cia', nie z mo jej baj ki…

Oprócz wspo mnia nej Do ro ty Igna tjew

po do ba li mi si#: Ma ria Bie& kow ska, Be -

ata Deut sch man, Edy ta Osto jak, Mi cha"
Ba "a ga, Piotr Bu" ka. Sce no gra fia i ko stiu -

my to cie ka wa pro po zy cja zna ko mi tej

An ny Met.

Przed wy bo ra mi par la men tar ny mi

na afisz Te atru Za g"# bia tra fi "a „Ka rie -

ra Ro mu al da S., czy li ile jesz cze de cy -

be li wy trzy masz, za nim nie wy trzy -

masz” Ja na Cza pli& skie go. Za czy na si#
bar dzo %miesz nie, bu dz$c 'y wio "o w$ re -

ak cj# wi dow ni. W te le wi zyj nym stu diu

do sko na le zna ne i zgra ne do cna dys ku -

sje po li ty ków: Pan mi prze ry wa, pro sz%
nie prze ry wa", ja pa nu nie prze ry wa $em,
kie dy pan mó wi$… i tym po dob ne bzde -

ty, któ re do sko na le zna my, po kry wa j$ -
ce kom plet n$ nie kom pe ten cj# dys ku tan -

tów, któ rych je dy nym za da niem jest

obrzy dze nie i za krzy cze nie prze ciw ni -

ka. Oczy wi %cie wszy scy mó wi$ jed no -

cze %nie – co rów nie do sko na le zna my.

Do te go nie usta j$ cy ta niec r$k i nóg we -

d"ug spi sa nych za sad: r# ce sple cio ne

w ko szy czek, r# ce z"o 'o ne jak do pa cie -

rza, r# ce na sto le, otwar te

sze ro ko ra mio na, bo…

Trud no uwie rzy(, 'e lu dzie

to ku pu j$, a jed nak… Nie li -

czy si#, co kan dy dat ma

do za pro po no wa nia, wa' ne,

'e po tra fi wa li( jak w b# ben

w prze ciw ni ka, wy ci$ gn$(
kró li ka z r# ka wa, czy to

dziad ka w We hr mach cie,

czy bab ci# w PZPR. No

i te (wi czo ne w nie sko& czo -

no%(, obrzy dli we, pe" ne fa" -
szu u%mie chy pod bi ja j$ ce

ser ca wy bor ców. Wiel ki

Woj ciech M"y nar ski la ta te -

mu pi sa": Lu dzie to lu bi(,
lu dzie to ku pi(, by le na cha -
ma, by le g$o 'no, by le g$u -
pio… Dzi siaj jest co raz g"o -

%niej i co raz g"u piej a lu dzie

ci$ gle to ku pu j$, nie ste ty.

Przed sta wie nie za czy na

si# na we so "o, w ko& cu jed -

nak pro wa dz$ cy te le wi zyj -

n$ au dy cj# nie wy trzy mu je to tal nej g"u -

po ty dys ku tan tów z pra wa, le wa

i cen trum i wszyst kich wy rzu ca ze stu -

dia, a sam idzie w po li ty k# i… wy gry -

wa wy bo ry. Czy wresz cie b# dzie m$ drzej

i le piej? Nie b# dzie! Po cz$t ko wo jest ja -

ka% na dzie ja, ale po tem pal ma od bi ja…

Lu dzie s$ wszak ta cy ludz cy, nie praw -

da'? Na dzie ja za mie nia si# w fa szy stow -

ski kosz mar. Ty tu "o we go Ro mul da Sza -
cha wy kre owa" Grze gorz Kwas

(w ka' dej chwi li sce nicz ne go 'y wo ta

wy %mie ni ty), Agniesz ka Ba "a ga -Oko& -
ska (Dzien ni kar ka) stra szy, tu ma ni,

prze ra 'a… !wiet na ro la. Ma ria Bie& -
kow ska (Po li tyk No wej Le wi cy) prze za -

baw na. To masz Mu szy& ski (Po li tyk
PPZ Su) – czuj ny, cho( ca" kiem po zba -

wio ny w"a snej oce ny rze czy wi sto %ci. Ak -

tor stwo, jak za wsze w Te atrze Za g"# bia,

naj wy' szej pró by: Edy ta Osto jak (San -
dra), Mi cha" Ba "a ga (Do rad ca Pre mie -
ra 1, Po li tyk De mo kra cji Cen trum),

Piotr Bu" ka (Do rad ca Pre mie ra 2) Prze -

my s"aw Ka nia (Szef Kan ce la rii, Pro du -
cent P$at ków), Krzysz tof Ko rze niow ski

(Pre mier RP). Spek takl wy re 'y se ro wa"
lek ko, mi strzow sk$ r# k$ Piotr Ra taj czak.

Dra ma tur gia ru chu to kunsz tow ne dzie -

"o Ar ka diu sza Busz ko. Mi mo po ka za nej

bez na dziei przed sta wie nie nie sie ogrom -

n$ do z# opty mi zmu. Kie dy% prze cie'
mu si by( le piej.

WI TOLD KO CI! SKI

Fo
t. 

To
 m

as
z S

to
 bi

er
 sk

i

Polskie sprawy

TE
AT

R

To masz !pie wak Sa la Kró le stwa, re "y se #
ria: To masz !pie wak, sce no gra fia i ko stiu #
my: An na Met, mu zy ka: Bar tosz Dzia dosz,
kon sul ta cje wo kal ne: Ewa Zug. Te atr Za g$% #
bia w So snow cu. Pra pre mie ra: 27 czerw #
ca 2015.

Jan Cza pli& ski Ka rie ra Ro mu al da S., czy li
ile jesz cze de cy be li wy trzy masz, za nim nie
wy trzy masz, re "y se ria: Piotr Ra taj czak,
sce no gra fia: Ma tyl da Ko tli& ska, ko stiu my:
Iza be la W' do $ow ska, dra ma tur gia ru chu:
Ar ka diusz Busz ko. Te atr Za g$% bia w So #
snow cu. Pra pre mie ra: 16 pa( dzier ni ka 2015.

„Ka rie ra Ro mu al da S., czy li ile jesz cze de cy be li wy trzy masz, za nim nie wy -
trzy masz.” 
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!wi" to wa li #my

na sze 20$le cie

Ra da Pa tro nac ka 

Mie si!cz ni ka Spo "ecz no-Kul tu ral ne go

„#l$sk”

Prof. dr hab. KRY STY NA

DOK TO RO WICZ

Dzie kan Wy dzia! Ra dia i Te le wi zji
im. K. Kie "low skie go Uni wer sy te tu

#l$ skie go w Ka to wi cach
WIE S%AW JA NI SZEW SKI 

Bur mistrz Gmi ny
i Mia sta Czer wion ka Lesz czy ny 

Prof. dr hab. MA RIAN KI SIEL

Wi ce pre zes za rz$ du Gór no "l$ skie go
To wa rzy stwa Li te rac kie go w Ka to wi cach

WIE S%A WA KO NO PEL SKA

Re dak tor na czel na mie si%cz ni ka
spo !ecz no-kul tu ral ne go „#l$sk”

DA WID KO STEMP SKI

Pre zy dent Mia sta #wi% to ch!o wic
PIOTR KU CZE RA

Pre zy dent Mia sta Ryb ni ka
TO MASZ KO WAL SKI

Pre zes za rz$ du Eko ener gia Si le sia SA
Ka to wi ce 

RE NA TA %U CZAK 

Se kre tarz Mia sta Pie ka ry #l$ skie
Prof. dr hab. JAN MA LIC KI

Dy rek tor Bi blio te ki #l$ skiej w Ka to wi cach
DA RIUSZ SKRO BOL

Bur mistrz Pszczy ny
Dr TA DE USZ SIER NY

Pre zes za rz$ du Gór no "l$ skie go To wa rzy stwa
Li te rac kie go w Ka to wi cach
EDY TA SYT NIEW SKA 

Na czel nik Wy dzia !u Kul tu ry 
Urz% du Mia sta Ka to wi ce

Prof. dr hab. GRA &Y NA B. SZEW CZYK 

Wi ce pre zes za rz$ du Gór no "l$ skie go
To wa rzy stwa Li te rac kie go w Ka to wi cach

MA% GO RZA TA MA' KA SZU LIK

Pre zy dent Mia sta Za brza

Uro czy ste spo tka nie z oka zji 20-le cia ist nie nia „!l" ska” od by #o si$ 25 li sto pa da 2015 ro ku w Sa li

Par nas sos Bi blio te ki !l" skiej. W cz$ %ci ofi cjal nej, w imie niu mar sza# ka wo je wódz twa %l" skie go Woj -

cie cha Sa #u gi oraz w#a snym, g#os za bra# Hen ryk Mer cik, cz#o nek za rz" du wo je wódz twa %l" skie go

(na zdj$ ciu przy mi kro fo nie)
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Nie
po raz pierw szy swo je go "cin ne pro -
gi otworzy!a przed „#l$ skiem” Bi blio -

te ka #l$ ska. Tym ra zem by !a to oka zja szcze -
gól na – 20-le cie na szej obec no "ci na ryn ku
wy daw ni czym. 

Od by wa j$ c$ si% 25 li sto pa da w Sa li Par nas -
sos uro czy sto"& otworzy!, wi ta j$c ser decz nie
przy by !ych go "ci, prof. dr hab. Jan Ma lic ki, dy -
rek tor Bi blio te ki #l$ skiej, któ ra jest wspó! wy -
daw c$ „#l$ ska”. Na st%p nie g!os za bra!
dr Ta de usz Sier ny pre zes Gór no "l$ skie go To -
wa rzy stwa Li te rac kie go w Ka to wi cach, któ -
ry przy bli 'y! dzia !al no"& sto wa rzy sze nia oraz
og!o si! ukon sty tu owa nie si% Ra dy Pa tro nac kiej
Mie si%cz ni ka Spo !ecz no -Kul tu ral ne go „#l$sk”.
Gre mium, do któ re go swój ak ces z!o 'y li m.in.
re pre zen tan ci w!adz sa mo rz$ do wych "l$ skich
miast i gmin oraz "ro do wi ska na uko we go, ma
by& g!o sem do rad czym w spra wach wy daw -
ni czych, dys try bu cyj nych jak rów nie' or ga ni -
za cyj nych i me ry to rycz nych. Pre zes Ta de usz
Sier ny po dzi% ko wa! wszyst kim, któ rzy, mi mo
roz licz nych obo wi$z ków, z!o 'y li de kla ra cj%
udzia !u w pra cach Ra dy Pa tro nac kiej.

W dal szej cz% "ci uro czy sto "ci Ta de usz Ki -
jon ka – twór ca GTL -u i mie si%cz ni ka „#l$ sk”,
a tak 'e je go re dak tor na czel ny od pierw sze go
nu me ru a' do ko( ca 2012 ro ku – wspo mi na!
po cz$t ki dzia !al no "ci GTL -u, przy wo !y wa!
wa' ne na zwi ska dla li te ra tu ry na #l$ sku,
zwi$ za ne z t$ or ga ni za cj$ i mie si%cz ni kiem
przez wszyst kie la ta ich ist nie nia.

Ju bi le uszo we spo tka nie by !o tak'e oka zj$
do z!o 'e nia prze ze mnie po dzi% ko wa( wszyst -
kim wspó! pra cow ni kom, au to rom, czy tel ni -
kom, cz!on kom re dak cji, któ rzy zo sta wi li
swój "lad w pi "mie, a na de wszyst ko tym, któ -
rzy fi nan so wo wspie ra j$ pi smo. Na st%p nie
w imie niu mar sza! ka wo je wódz twa "l$ skie -
go Woj cie cha Sa !u gi oraz w!a snym wy st$ pi!
Hen ryk Mer cik, cz!o nek za rz$ du wo je wódz -
twa "l$ skie go. 

20-le cie by !o oka zj$ do uho no ro wa nia przez
Gór no "l$ skie To wa rzy stwo Li te rac kie i re dak -
cj% mie si%cz ni ka „#l$sk” ty tu !em Ami cus

Si le siae – Przy ja ciel „!l" ska” te go rocz nych
lau re atów, któ ry mi zo sta li: Miej ska Bi blio te -
ka Pu blicz na w So snow cu im. G. Da ni !ow skie -
go, Mu zeum Hi sto rii Ka to wic, Mia sto Ryb nik,

#l$ ski Zwi$ zek Gmin i Po wia tów oraz Piotr
Za czkow ski – dy rek tor In sty tu cji Kul tu ry Ka -
to wi ce – Mia sto Ogro dów. Sym bo licz n$, de -
dy ko wa n$ gra fi k$, po dzi% ko wa li "my za wspie -
ra nie pi sma i pro mo wa nie „#l$ ska”. 

Z oka zji ju bi le uszu na de sz!o wie le gra tu la -
cji. W li"cie po s!a Marka Wój ci ka czy ta my:
„Na szcze gól ne pod kre "le nie za s!u gu je wk!ad
pi sma w de ba t% na te ma ty zwi$ za ne z hi sto -
ri$ i spra wa mi spo !ecz ny mi na sze go re gio nu,
a tak 'e dba !o"& o naj wy' szy po ziom ka' de go
ko lej ne go nu me ru”. Do bre 'y cze nia na przy -
sz!o"& dla re dak cji i wy daw cy prze ka za li tak -
'e: Woj ciech Sa !u ga – mar sza !ek wo je wódz -
twa "l$ skie go, An drzej Bu !a – mar sza !ek
wo je wódz twa opol skie go, Mar cin Kru pa – pre -
zy dent Ka to wic, któ ry pod kre "li!, 'e „Po ru sza -
n$ przez Pa( stwa pro ble ma ty k$ po zo sta j$
do cie ka nia skon cen tro wa ne na to' sa mo "ci
"l$ skiej oraz per spek ty wach re gio nu, co nie -
zwy kle ce ni%. Przez ostat nie la ta uka zu j$
Pa( stwo #l$sk zdu mie wa j$ cy swo j$ nie -
spodzie wa n$ ró' no rod no "ci$”. Ciep!e s!owa
skierowali do nas tak'e: Piotr Ku cze ra
– pre zy dent Ryb ni ka, Ta de usz Do no cik – pre -
zes za rz$ du Re gio nal nej Izby Go spo dar czej,
prof. Mi ro s!aw Ja cek B!asz czyk – dy rek tor Fil -
har mo nii #l$ skiej, prof. dr hab. Jan Mio dek,

Woj tek &u ka, prof. Ma rian Ki siel, któ ry pod czas ju bi le uszu wy st" pi# w ro li pro wa dz" ce go spo tka -

nie i Wie s#a wa Ko no pel ska – z pierw sze go sk#a du re dak cji „!l" ska”, tyl ko 20 lat pó' niej...

prof. WST dr hab. An drzej Grzy bow ski – rek -
tor Wy' szej Szko !y Tech nicz nej w Ka to wi cach,
Adam Pa stuch – dy rek tor Re gio nal ne go
O"rod ka Kul tu ry i Krzysz tof Kar wat – re dak -
tor na czel ny kwar tal ni ka Fa bry ka Si le sia,

a tak 'e Alek san der Spy ra ku stosz Mu zeum
Pra sy #l$ skiej i Grze gorz Cem pu ra pre zes To -
wa rzy stwa Mi !o "ni ków Zie mi Pszczy( skiej.
Bar dzo dzi% ku je my!

Po dzi% ko wa nia kie ru je my tak 'e do wszyst -
kich, któ rych mo gli "my go "ci& pod czas ju bi -
le uszo we go spo tka nia, oraz do tych, któ rzy nie
mo gli te go dnia by& z na mi, ale ich my "li kie -
ro wa !y si% w na sz$ stro n%. Dzi% ku je my za tem
za obec no"& i za pa mi%&, za wszyst kie ser decz -
ne s!o wa i 'y cze nia ja "niej szej przy sz!o "ci dla
mie si%cz ni ka. 

WIE S%A WA KO NO PEL SKA 
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Znaki i twarze 
miasta Dy rek tor dr Fer dy nand Mor ski ode bra! z r"k pre ze sa GTL dr. Ta de usza Sier ne go na gro d#

dla $l" skie go Zwi"z ku Gmin i Po wia tów 

Pre zy dent Piotr Ku cze ra ode bra! na gro d# dla Mia sta Ryb nik 

Miej ska Bi blio te ka Pu blicz na im. Gu sta wa Da ni !ow skie go w So snow cu – na gro d# ode bra !a
dy rek tor El wi ra Ka bat -Geo r gi je wa

Na gro d# dla Mu zeum Hi sto rii Ka to wic ode -
bra! dy rek tor dr Ja cek Sie bel

Ta de usz Ki jon ka w roz mo wie z Mar t" Fox
i Da nu t" Lu bi n" -Ci pi% sk" (w &rod ku)

Abp se nior Da mian Zi mo% z uwa g" s!u cha
Grze go rza Grze gor ka

S" na szy mi au to ra mi od lat (od le wej):
Agniesz ka Si ko ra, Dag ma ra Drza zga i Ja -
nusz Wój cik.

Za wsze za czy ta na Ka ta rzy na Be re ta – sze -
fo wa Dzia !u kry ty ki li te rac kiej „$l" ska”

Nad „$l" skiem” po chy la j" si# (od le wej): prof.
Jó zef Stom pel, Jó zef Wró bel i Bog dan Ku !a -
kow ski

Na gro da dla Pio tra Za czkow skie go, dy rek to -
ra In sty tu cji Kul tu ry Ka to wi ce Mia sto Ogro dów

Lau re aci ty tu !u 
AMI CUS SI LE SIAE – PRZY JA CIEL „!L" SKA” 2015
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Pro fe sor Sta ni s!a w S!a wo mi r Ni cie ja i wy daw ca Bo gu s!aw Szyb kow ski (Wydawnictwo MS Opo le), zo sta li uho no ro wa ni
Na gro d" KLIO (zwa n" pol skim No blem dla hi sto ry ków) za se ri# „Kre so wa Atlan ty da – hi sto ria i mi to lo gia miast kre so $

wych”, wie lo to mo we dzie !o oca la j" ce od za po mnie nia dzie je bli sko 200 miast II Rze czy po spo li tej, któ re po zo sta !y
za wschod ni" gra ni c" Pol ski po dru giej woj nie %wia to wej. Do te go rocz nej edy cji Na gro dy, przy zna wa nej przez Po ro zu mie $
nie Wy daw ców Ksi"& ki Hi sto rycz nej, no mi no wa no 160 pu bli ka cji z ostat nich dwóch lat na ryn ku wy daw ni czym. Opo la nie
ode bra li lau ry na Zam ku Kró lew skim w War sza wie pod czas Tar gów Ksi"& ki Hi sto rycz nej. 

Obec nie uka za! si# VII tom „Kre so wej Atlan ty dy”, przedstawiaj"cy %wiat prze my s!ow ców naf to wych i ar ty stów Dro ho $
by cza oraz Tur k# – sto li c# Boj ków i S!aw sko – „Biesz czadz kie Za ko pa ne”. Dzie !o Pro fe so ra ju& daw no prze kro czy !o wy miar
li te rac ki i sta no wi dzi% ogól no pol ski fe no men spo !ecz no $kul tu ro wy, zwi" za ny z przy wra ca niem pa mi# ci kre so wej, sta no $
wi" cej su m# bio gra fii kre so wych ro dzin, za rów no zna nych jak i za po mnia nych na kar tach hi sto rii. Na spo tka nia pre zen tu $
j" ce to my „Kre so wej Atlan ty dy”, do sal me tro po lii i do wiej skich %wie tlic przy cho dz" t!u my czy tel ni ków, przy no sz" c ro dzin $
ne pa mi"t ki i opo wie %ci. W do mu Pa' stwa Ni cie jów po wi#k sza si# pry wat ne ar chi wum kre so we – ty si" ce zdj#(,
do ku men tów, te czek, fil mów i li stów, któ re nie mal co dzien nie na p!y wa j" z kra ju i za gra ni cy. Nie od &a !o wa ny piew ca Lwo $
wa Je rzy Ja nic ki, na zy wa j"c nie gdy% Sta ni s!a wa S. Ni cie j# „naj m!od szym dziec kiem mia sta Lwo wa”, prze ka za! au to ro wi „Kre $
so wej Atlan ty dy” prze s!a nie, aby oca li! roz bi ty wi tra& kre so wej pa mi# ci. Opol scy lau re aci Na gro dy KLIO pra cu j" in ten syw $
nie, aby wy pe! ni( zo bo wi" za nie: po wsta j" ju& ko lej ne to my kre so wej opo wie %ci od Wo !y nia po Wi le'sz czy zn#, uka zu j" ce
dzie je miej sco wo %ci i lu dzi wspó! two rz" cych fa scy nu j" ce dzie je daw nej i wspó! cze snej Rze czy po spo li tej. jiw

Na gro da KLIO
dla „Kre so wej Atlan ty dy”

Sta ni s!aw i Ha li na Ni cie jo wie na !a wecz ce przed s!yn n" „Ni cie jów k"”
w P# pi cach, gdzie go $ci li wie lu lu mi na rzy pol skiej na uki i kul tu ry, tam po %
wsta j" ko lej ne to my „Kre so wej Atlan ty dy”

Pro fe sor Sta ni s!aw S!awomir Ni cie ja – au tor se rii „Kre so wa Atlan ty da”
i wy daw ca Bo gu s!aw Szyb kow ski pod czas uro czy sto $ci wr# cze nia Na gro dy
KLIO na Zam ku Kró lew skim w War sza wie
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pa! dzier ni ku pod czas uro czy stej
ga li w Ka to wi cach za szczyt ny ty -
tu" Am ba sa do ra Pol sz czy zny po -

za Gra ni ca mi Kra ju za upo wszech nia nie
i kul ty wo wa nie j# zy ka pol skie go w $ro do -
wi sku Po la ków na Za ol ziu otrzy ma" jak %e za -
s"u %e nie prof. Da niel Ka d"u biec. Nie za po -
mn# do ko& ca %y cia pierw sze go spo tka nia
z tym nie zwy k"ym cz"o wie kiem, praw dzi -
wym gu ru za ol zia& skich Po la ków. By "o to
na gra nicz nym mo $cie w Cie szy nie w kwiet -
niu 1989 ro ku. To g"ów nie za spra w' Da nie -
la za ko cha "em si# w tym za k't ku Eu ro py
i je% d%# tam co rok, co dwa la ta, wra ca j'c za -
wsze do Wro c"a wia z ser cem wy pe" nio nym
naj cie plej szy mi uczu cia mi wo bec miesz ka& -
ców te go re gio nu i ich pi#k nej mo wy.

Uro dzo ny w Kar p#t nej, ro dzin nej miej -
sco wo $ci tak %e Sta ni s"a wa Ha dy ny, wie prof.
Ka d"u biec o hi sto rii, folk lo rze i gwa rach tej
zie mi wszyst ko. A naj bar dziej uj mu je mnie
w nim to, %e wi dzi w tych ostat nich przede
wszyst kim sta ro polsz czy zn#, mo w# Re -
jów i Ko cha now skich, jak cz# sto si# okre -
$la me ta fo rycz nie wszyst kie $l' skie gwa ry.
Te mu w"a $nie aspek to wi gwar cie szy& -
skich po $wi# ci" ostat ni' swo j' pra c#, któ r'
mo g"em prze czy ta( jesz cze w fa zie re dak -
cyj nej. To praw dzi wa ko pal nia wia do mo $ci
o sta ro po la ni zmach w mo wie Cie szy nia ków!

Oto na przy k"ad sta je my przed Wy -

szni! Bro n! w Cie szy nie i Ja b"on ko -
wie. I ma my tu taj pier wot n' bro n", któ ra
do pie ro z cza sem – pod wp"y wem cze skie -
go brzmie nia bra na – prze kszta" ci "a si#
w j# zy ku ogól nym w bra m". Ale jesz cze
Jan Ko cha now ski (1530-1584) pi sa": „Pu -
$ci "y %e la zne bro ny”.

Pier wot n', pra pol sk' sa mo g"o sk# „o”,
a nie wtór ne „a”, s"y szy si# te% na )l' sku
Cie szy& skim w przy miot ni ku w#o $ny (np.
w#o $ny brat; por. tak %e na zwi sko hi sto rycz -
nej po sta ci – Pio tra W#o sta), któ ry pod wp"y -
wem cze skiej po sta ci vlast ni w pol sz czy! -
nie ogól nej przy j'" po sta( w#a sny.

Utrzy mu j' si# pry mar ne brzmie nia trzep

i trze $nia, cho( pod wp"y wem j# zy ków
wschod nio s"o wia& skich ma my od daw na
cze rep, cze re $ni" oraz – do po wiedz -
my – cze rem ch", a nie daw n' trzem ch" ($la -
dem pier wot ne go kszta" tu tych wy ra zów s'
na zwy miej sco we: Trze$% i Trze mesz no).

w nim te% ma my daw n' te sk no$&, a nie pó! -
niej sz' t" sk no$&).

W j# zy ku ogól nym – pod wp"y wem fo ne -
ty ki cze skiej – pier wot ne brzmie nia wie sio -

#y, wie sie li, wie sie le prze kszta" ci "y si# w we -

so #y, we se li, we se le. Ana)l' sku Cie szy& skim
s"y szy si# do dzi$ sta ro pol skie po sta cie wie -

sio #y, wie sie li, wie sie le – tak jak czyr wio ny,
a nie czer wo ny oraz ga% ba, ga% bi& sie, ga% -
bli wy – z daw nym „g”, a nie wtór nym „h”.

Ma my te% zna ne na wi#k szo $ci te re nów
)l' ska zdrza d#o „lu stro” i zdrzó d#o, czy li
„!ró d"o”, tak jak utrzy mu j' si# pry mar ne po -
sta cie mni szy, Cze szy, W#o szy, na szy, wa -

szy – w pol sz czy! nie ogól nej sto sun ko wo
nie daw no te mu zmie nio ne na mni si, Cze -

si, W#o si, na si, wa si.

Daw ny bier nik rze czow ni ków %y wot -
nych tak jak nie %y wot nych rów ny mia now -
ni ko wi ma my w zwro cie wyj$& (wy cho dzi&)
za m!' (bo po za nim ma my ju% czwar ty
przy pa dek rów ny dru gie mu: kry& si" za m" -
'a, r" czy& za m" 'a, od po wia da& za m" 'a).
Cie szy nia cy do dzi$ po wie dz': na (wiyn ty

Jón, na (wiyn ty Mi cho#, mo dli& sie do Pón

Je zus, czy li „na )wi# te go Ja na, na )wi# te -
go Mi cha "a, mo dli( si# do Pa na Je zu sa”.

Jak wi#k szo$( )l' za ków wier ni s' te%
ko& ców ce „-e” do pe" nia cza licz by po je dyn -
czej rze czow ni ków ro dza ju %e& skie go: ze

stud nie, z Ol ze, nie bo# sie bu rze „ze stud -
ni, z Ol zy, nie ba" si# bu rzy” (u Ko cha now -
skie go: „Nie chc# ja by( tej krwie wi nien”).

Po ka% dej wi zy cie po obu stro nach Ol zy
naj d"u %ej zo sta j' mi jed nak w pa mi# ci ty po -
we dla tam te go re gio nu kon struk cje ty pu wi -

dzym kro wym, ko szy my #on kym, zbiy ro my tro -

wym – „wi dz# kro w#, ko si my "' k#, zbie ra my
tra w#”, któ rym od po wia da j', id'c na pó" noc,
wa rian ty wi dza kro wa, ko szy my #! ka, zbiy -

ro my tro wa, a na )l' sku Opol skim – for my
z wy g"o so wym „a no so wym”.

!

Do pro wa dzi li Cie szy nia cy w swo jej mo -
wie do pra wi d"o we go przej $cia „e” w „o”
lub „a” przed „s” (na mo cy tzw. prze g"o su
pol skie go) w for mach czo sa& „cze sa(”,
krzo sa& „krze sa(” i krza s#o „krze s"o”, utrzy -
ma li na to miast pry mar ne „e” w s"o wach Pie -

ter „Piotr” i mie t#a „mio t"a”.
Jak wszy scy )l' za cy daw ne d"u go wy ma -

wia ne „a” re ali zu j' dzi$ jak „o” – przed „m”
zbli %o ne w wy mo wie do „u”: zó mek „za -
mek”, sóm „sam”, znóm „znam”, tro wa „tra -
wa”, ptok „ptak”, znosz „znasz”, by stro „by -
stra”, wy so ko „wy so ka”, daw ne za$ d"u gie
„e” – jak „y”: mly ko „mle ko”, ly)& „le!(”,
ply$& „ple$(”.

Rze czow nik oj ciec to pier wot ny ociec

(jesz cze Jan Ko cha now ski pi sa" w „Od pra -
wie po s"ów grec kich”: „B# dzie li chcia"
nie szcz# sny ociec po cho wa(?”) – w przy -
pad kach za le% nych: o&ca, o&cu, o&ca,

o&cem, o o&cu, o&cze! Po nie wa% gru py
g"o sko we &c, d)c zmie ni "y si# osta tecz nie
w jc (zdrad) ca, bo zdra dzi#, to dzi siej szy
zdraj ca, a rad) ca – bo ra dzi# – raj ca), w od -
mia nie wy ra zu ociec – od do pe" nia cza
do wo "a cza – po ja wi "y si# wa run ki do po -
wsta nia wtór nej zbit ki spó" g"o sko wej jc: oj -

ca, oj cu, oj ca, oj cem, o oj cu, oj cze! W efek -
cie – zgod nie z ten den cj' do wy rów na nia
po sta ci te ma tu flek syj ne go – wtór ne „j” po -
ja wi "o si# i utrwa li "o na do bre w pierw szym
przy pad ku. Tak po wsta" nasz oj ciec. Cie szy -
nia cy – zw"asz cza w gwa rach ja b"on kow -
skich – cz# sto re ali zu j' brzmie nie bez „j”
i mó wi' #o ciec, bez #o& ca, a nie oj ciec, bez

oj ca.

Wier ni te% s' sta ro pol skim brzmie niom
te sk ni&, te sk no ta – z ust nym „e”, a nie wtór -
nym no so wym „#” – dzi$ obo wi' zu j' cym
w pol sz czy! nie li te rac kiej (przy wo "'j my
znów Ja na Ko cha now skie go i frag ment je -
go „Sa ty ra al bo Dzi kie go M# %a: „A mnie
tym cza sem tra pi te sk no$( usta wicz na”;

Daniela Kad!ubca

"l#szczyzna cieszy$ska

!L"SKA#
OJCZYZNA

POLSZCZYZNA

JAN MIODEK

W

Da niel Ka d#u biec z Ja nem Miod kiem w Be ski dzie (l! skim. 
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70 Mi ro s!aw Dzie": Axis mun di. So pot 2014, ss. 112. 

Wróble nie czytaj!
filozofów

bi i isto ty re li gij no !ci, któ r" od naj du je w „nie sko# czo nym $y -
ciu wier nych”.

I cho cia$ w to mi ku zna la z%o si& za le d wie kil ka nie zbyt ob -
szer nych wier szy z pe re gry na cji au to ra po Pa le sty nie, wi da'
wy ra( nie wp%yw, ja ki wy war %y na te ma ty k& po zo sta %ych za -
miesz czo nych w zbio rze tek stów, któ re ska $o ne zo sta %y
po szu ki wa niem w%a sne go trans cen dent ne go – umy ka j" ce go
zmy s%om – sko# czo ne go jed nak ist nie nia. St"d bio r" si& ci" -
g%e pro! by pod mio tu li rycz ne go: „Za znacz ten punkt, miej -
sce... Za znacz swo je imi&... To od ci !nie nie za tar ty, twój je -
dy nie, !lad”. Tej $ar li wej ch& ci okre !le nia w%a sne go miej sca
we wszech !wie cie my !li i idei to wa rzy szy za miar utwo rze -
nia od no wa !wia ta prawd mo ral nych: „Wy my !li' !wiat
od no wa... Do da' lu dziom wi& cej ro zu mu za miast gnie wu i wy -
zwo li' z ja ski ni ich Du cha”.

Tak wy ra( na ocho ta na two rze nie no wych ludz kich struk -
tur etycz nych rzu ca po et& w ob j& cia fi lo zo ficz nych po j&'.
W je go wier szach po brzmie wa j" na wi" za nia do my !li Kan -
ta o pra wie mo ral nym w nas, ale nie brak i alu zji do me sja -
ni stycz ne go pi !mien nic twa Ada ma Mic kie wi cza, któ re go
po etyc kie s%o wa $y j" – jak i on sam ) „pó ki b& d" czy ta ni”.
W%a !nie to prze !wiad cze nie, i$ to jed nak w cz%o wie ku, je go
my !li i du szy, zw%asz cza pa mi& ci, prze trwa kul tu ra, cy wi li -
za cja oraz re li gia, zda je si& do mi no wa' w to mi ku Mi ro s%a wa
Dnia Axis mun di.

Na rzu ce nie so bie ta kiej sze ro kiej per spek ty wy wi dze nia
!wia ta wp%y wa tak $e na spo sób je go uka zy wa nia. Po eta
lu bu je si& pod tym wzgl& dem w kon tra stach. Na prze mian je -
go uwa g& za prz" ta j" rze czy bli skie na sze mu $y ciu: „kol ce dzi -
kiej ró $y... chmu ry... pest ki, !nieg, s%o# ce, ka my ki”. Opi su -
je po spo li te co dzien nie wi dy wa ne scen ki, jak: „dwie !licz ne
pro sty tut ki ko %o dro gi / szyb kie go ru chu. Jed na z nich
(czar na) wsia d%a do $ó% te go sa mo cho du...” oraz nie ocze ki wa -
nie $on glu je gór no lot ny mi po j& cia mi: „Mi& dzy !cia na mi la -
bi ryn tu, gdzie !wia t%o / ju$ od da %o $y cie i tyl ko za po mnia nych
/ imion dy wan zo sta% – hi sto ria w skó rze prze cha dza si&”.
Si& ga tak $e po mo ty wy czte rech $y wio %ów i zwi" za ne z tym
teo rie wol no my !li cie li. Jed nak roz wa $a nia ko# czy – jak cho' -
by w wier szu Po zna wa nie ognia – na po go dze niu si& z chrze -
!ci ja# skim !wia to po gl" dem, co wy ra $a w alu zyj nej, pe% nej
bo skich sprzecz no !ci, pu en cie: „Nic nie wie my o ogniu po -
za krót k" wzmian k" / Ja na Chrzci cie la... $e po pro wa dzi nas
w" sk" !cie$ k" / do (ró d%a wo dy try ska j" cej z p%o mie ni $y cia”.

Zmia na au tor skiej opty ki ma tak $e wp%yw na spo sób po -
ezjo wa nia. Po eta na prze mian po s%u gu je si& kon kret ny mi,
pro sty mi epi te ta mi, su ro wym j& zy kiem spro za izo wa nym
nad mier nie, aby w ko lej nym wier szu si& gn"' po pul chry stycz -
ne me ta fo ry moc no wy ste ry li zo wa ne z do cze sno !ci j& zy ko -
wej. Dwo ja ko!' tych wier szy a$ nad to rzu ca si& w oczy,
jak by au to ro wi za bra k%o kon se kwen cji w do trzy ma niu wier -
no !ci jed nej po ety ce, jak by za po mnia% o ist nie niu prze ciw staw -
nych nur tów po etyc kich, któ rych nie da si& po go dzi' i b& d"
jak mie sza nie krwi z wo d" al bo !wia t%a z ciem no !ci".
Chy ba $e w%a !nie ta kie %" cze nie sprzecz no !ci przy !wie ca %o
po ecie, to przy zna' trze ba, $e uda %o mu si& to pierw szo rz&d -
nie – ku za sko cze niu czy tel ni ka. Uwi dacz nia si& to roz dwo -
je nie twór cze po ety i w wy bo rze roz mia rów wier szy.
Raz s" to przy d%u ga we po ema ty, in nym ra zem za le d wie kil -
ku wer so we tek sty, jak by mi gaw ki za ko# czo ne – za zwy czaj
uda n" – pu en t". Dla te go naj bar dziej po do ba' si& mo -
$e – i wart jest za pa mi& ta nia ja ko mot to opro wa dza j" ce
po tek stach Mi ro s%a wa Dnia – frag ment wier sza !wia ty,
któ re po wsta j", po !wi& co ny po spo li te mu wró blo wi w ogro -
dzie: „Pta szek nie czy ta% fi lo zo fów i nie zna / kan tow skich ka -
te go rii, a jed nak w spo ko ju / je go drob nych skrzy de% trwa /
wie dza o tym, co nie znisz czal ne”. 

KSI"#KI RYSZARD BEDNARCZYK

ty tu% zbio ru wier szy Mi ro s%a wa Dnia Axis mun -
di na rzu ca spo sób ich in ter pre ta cji. Nie spo sób
bo wiem nie za uwa $y', jak istot ne dla po ety jest

po szu ki wa nie ty tu %o wej osi !wia ta. Au tor pra gnie w tym mi -
tycz nym, naj bar dziej sta bil nym ele men cie Wszech !wia ta, na -
wi" za' kon takt z za trzy ma ny mi na ko smicz nej osi prze sz%o -
!ci" i przy sz%o !ci". Od te go naj !wi&t sze go – we d%ug wie lu
mniej lub bar dziej bar ba rzy# skich wie rze# – miej sca za mie -
rza stwo rzy' od no wa !wiat bar dziej do sko na %y i przez to bli$ -
szy je mu i in nym lu dziom. Nie dzi wi za tem apel za war ty
w ty tu %o wym wier szu o po now ne wy my !le nie !wia ta, bo tyl -
ko ty le mo $e zdzia %a' po eta – stwo rzy' no we poj mo wa nie
za sta ne go !wia ta. Z pew no !ci" przy pad kiem te$ nie jest, i$
au tor roz po czy na po szu ki wa nia ko smicz nej osi od miejsc !wi& -
tych w tra dy cji ju de ochrze !ci ja# skiej. I nie ste ty nie uda je mu
si& unik n"' sztam po we go wier szo wa nia. 

Tak si& ju$ ja ko! bo wiem u%o $y %o w dzie jach li te ra tu ry naj -
now szej, $e je $e li ja ki kol wiek wspó% cze sny po eta pol ski
wy bra% si& na piel grzym k& do Zie mi *wi& tej, to nie by% to zwy -
k%y tu ry stycz ny wy jazd. Na pew no to wa rzy szy %a mu my!l,
$e by przy naj mniej raz w $y ciu zmie rzy' si& z re li gij nym i kul -
tu ro wym ba la stem nie sio nym przez wer se ty Pi sma *wi& te -
go w miej scach je go na pi sa nia. Je $e li przy oka zji na ro dzi %y
si& w g%o wie po ety mniej lub bar dziej oko licz no !cio we
wier sze, to wy pra w& mo$ na uzna' za uda n". Nie spo sób uciec
od ta kich re flek sji po prze czy ta niu kil ku pierw szych wier -
szy za miesz czo nych w to mi ku Axis mun di, któ rych au tor na co
dzie# jest pro fe so rem Aka de mii Tech nicz no -Hu ma ni stycz -
nej w Biel sku -Bia %ej, a od !wi& ta tak $e po et" i kry ty kiem
li te rac kim. 

Za sko cze niem za tem jest to, $e tek sty na pi sa ne w Be tle jem
i Je ro zo li mie, przy naj mniej na pierw szy rzut oka, przy po mi -
na j" wier szo wa ne za pi ski tu ry sty z cy fro wym apa ra tem
w r& ce. Po eta opi su je arab skich ch%op ców no sz" cych wa liz -
ki ho te lo wym go !ciom, izra el skich $o% nie rzy i wszech obec -
ne ster ty !mie ci za le ga j" ce !wi& te mia sta. Nie by% by jed nak
piel grzy mem, gdy by nie na ro dzi %a si& w nim hi sto rio zo ficz -
na i me ta fi zycz na re flek sja. Wów czas w krót kich, jak by przy -
pad ko wych stro fach, po ja wia j" si& ob ra zy Da wi do we go
mia sta ka mie ni, ba zy li ki Gro bu Pa# skie go. I wte dy po eta sta -
je si& nie tyl ko po szu ki wa czem po wierz chow nych wra $e#,
sta ra si& do trze' – nie ko niecz nie w spo sób od kryw czy – do g%& -

Ju$
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Bar ba ra Grusz ka !Zych: Ta kie pi!k ne "y cie. Por tret Woj cie cha Ki la ra.
Wy daw nic two Nie ca "e, By tom 2015, s. 264. 

Portret

Wojciecha Kilara

nym z roz dzia !ów Ki lar: „Spo !e cze" stwo mo g!o by si# do sko na -
le obej$% bez ar ty stów”, a mu zy ka „jest na dru gim miej scu, naj -
wa& niej sze jest &y cie” – to sa mo &y cie, któ re go tak po ci' ga !o,
z któ re go czer pa! pe! ny mi gar $cia mi, któ re – dzi# ki ta len to -
wi – otwie ra !o przed nim drzwi na ca !y $wiat. Ko rzy sta! z tych
otwar tych drzwi. W ja ki spo sób? Opo wia da o tym gro no je go
przy ja ció! – lu dzie ró& nych pro fe sji: prof. An drzej Ja si" ski,
Krzysz tof Za nus si, dr Ja cek Be ra, ks. Ja ro s!aw Pasz kot, prof. Mi -
ro s!aw Ja cek B!asz czyk, Ma rek Mo$, prof. Sta ni s!aw Wo$, prof.
Ma rian Ze mba la, prof. Edward Wy l# ga !a, Jo an na Wnuk -Na za -
ro wa, El& bie ta Gro chol ska -Za nus si i wie lu in nych. Osob n'
kar t# w &y ciu Woj cie cha i Bar ba ry Ki la rów za pi sa! Woj ciech Kra -
jew ski i je go &o na – przy ja cie le, pra wie do mow ni cy, od da ni Kom -
po zy to ro wi do ko" ca. Sko ro wi#c tak ró& ne oso by dzie li !y si# opo -
wie $cia mi, dow ci pa mi i re flek sja mi o Woj cie chu Ki la rze, wi#c
i kre $lo ny por tret sta wa! si# co raz bo gat szy w ró& no rod ne niu -
an se i od cie nie. Wpla ta j' si# w te za no to wa ne kwe stie
bar dzo oso bi ste spo strze &e nia au tor ki, wie lo krot nie od wie dza j' -
cej Kom po zy to ra w je go ma tecz ni ku – do mu przy uli cy Ko $ciusz -
ki w Ka to wi cach, cza sem prze lot ne spo ty ka j' cej go w miej scach
naj zwy klej szych – w skle pie, przy oka zji kon cer tów czy in nych
uro czy sto $ci, od któ rych zresz t' kon se kwent nie stro ni!. 

Pro wa dzi wi#c Bar ba ra Grusz ka -Zych czy tel ni ka po przez
&y cio we me an dry „swo je go” Ki la ra, od s!a nia j'c ko lej ne
ob ra zy – od po sta ci do po sta ci, od jed ne go na pi sa ne go dzie !a
do ko lej ne go, od wierszy Pe trar ki i ks. Twar dow skie go do pro -
zy Iwasz kie wi cza, przez Bi bli#, Psal my, do ulu bio ne go ma lar -
stwa Ve er me ra, od Ba cha, Mon te ver die go do Szy ma now skie -
go i Ra ve la. I nie mo g!o w !a" cu chu opo wie $ci za brak n'%
za sad ni cze go z pa cior ków: fa scy na cji fil mem. Gi gan tycz ny do -
ro bek – naj wi#k sze dzie !a pol skie go ki na i zna ko mi te ob ra zy
ki na hol ly wo odz kie go. Mu zy k# do „Dra cu li” ce ni! naj wy &ej, bo
resz ta ja ko$ sa ma przy cho dzi !a. Funk cjo no wa! wi#c i w ob sza -
rze mu zy ki w dwóch $wia tach: mu zy ka fil mo wa i mu zy ka ta
praw dzi wa, zwa na kla sycz n'. To znów dwa ob li cza te go kom -
po zy to ra. Bar ba ra Gru sza -Zych po rów nu je Ki la ra do $w. Au gu -
sty na, a Krzysz tof Za nus si mó wi o „uoso bie niu sprzecz no $ci:
wy ra fi no wa ny he do ni sta, a za ra zem asce ta”, któ ry „Z jed nej stro -
ny by wa! pró& ny, a z dru giej prze ja wia! kom plet n' obo j#t no$%
dla dóbr $wia ta. Ko cha! dro gie przed mio ty i re stau ra cje, ale te&
z we wn#trz nej po trze by od da wa! pie ni' dze po trze bu j' cym”. Ta
Ki la ro wa bez in te re sow no$% nie by !a na po kaz, wr#cz nie wie le
osób o niej wie dzia !o, a ci co wie dzie li, nie opo wia da li o niej. 

Nie zwy kle wa& n' cz# $ci' ksi'& ki jest roz dzia! o Ka to wi -
cach – miej scu, obok Lwo wa naj wa& niej szym dla Ki la ra.
Do ran gi aneg do ty uro s!a od po wied( Ki la ra na py ta nie za da nie
w Hol ly wo od: co trze ba ro bi%, &e by two rzy% tak $wiet ne utwo -
ry, od po wie dzia!, &e wy star czy miesz ka% w Ka to wi cach. I w tym
zda niu mie $ci !a si# wiel ka fa scy na cja )l' skiem, lud( mi tu miesz -
ka j' cy mi, ich od da niu pra cy, rze tel no $ci i pro sto cie – bo t#, obok
praw dy ce ni! naj bar dziej. 

I wresz cie ostat ni roz dzia! opo wia da j' cy o $mier ci Woj cie cha
Ki la ra w nie dzie l# )wi# tej Ro dzi ny, 29 grud nia 2013 ro -
ku – przej mu j' cy, bo do ty ka j' cy dra ma tycz ne go od cho dze nia.
Nie zwy k!e, szcze re, bo le sne zda nia wy po wia da ne przez naj bli& -
szych – Iza be l# Po mia now sk', pie l# gniar k# Ma! go rza t# )niad -
kow sk' i Woj cie cha Kra jew skie go, któ ry – jak pi sze au tor ka – nie
wsty dz'c si# !ez, od po wia da na jej py ta nie: „- P!a ka! pan? – „Wy -
!em…” 

Por tret Woj cie cha Ki la ra ma lo wa ny s!o wem przez Bar ba r#
Grusz k# -Zych jest jak zdj# cie opu bli ko wa ne na ok!ad ce:
na wpó! roz ja $nio ne, na wpó! ukry te w cie niu. Jest w nim i ci -
sza, któ r' ko cha! na rów ni z &y ciem sza lo nym, i kon tem pla cja
id' ca w pa rze z wy bu cho wym cha rak te rem, asce za kro cz' ca obok
wy ra fi no wa ne go gu stu i po trze by luk su su, jest do strze ga nie zwy -
czaj ne go pi#k na, ale po da ne go w wy su bli mo wa nej for mie. 

Czy ostat nie zda nie ksi'& ki jest jak ostat nie po !o &e nie $la du
p#dz la na p!ót nie, jak ostat ni wy raz w ostat nim wer sie wier sza?
Za pew ne nie, to za le d wie „do tyk pi#k na” w je go ziem skim i du -
cho wym wy mia rze.

KSI!"KI WIES#AWA KONOPELSKA

lu czem do pró by stwo rze nia przez Bar ba r# Grusz k# -
-Zych por tre tu Woj cie cha Ki la ra by !o za pew ne py ta -
nie, a w!a $ci wie re flek sja, wy po wie dzia na przez kom -

po zy to ra pod czas jed nej z prze pro wa dza nych przez au tor k# ksi'& -
ki roz mów: „Nie wiem, dla cze go to mnie w!a $nie spo tka !o
ta kie pi#k ne &y cie”. Wszyst ko, co za war te zo sta !o w ko lej nych
roz dzia !ach ksi'& ki wy da je si# by% na ni zy wa niem na nit k# pa -
cior ków, przy czym tyl ko po zor nie ka& dy z nich jest in n' opo -
wie $ci'. Pa cior ki to bar dzo ró& no rod ne oso by, z któ ry mi
Woj ciech Ki lar by! zwi' za ny: po cz'w szy od tej naj bli& -
szej – uko cha nej po nad wszyst ko &o ny Bar ba ry, po przez kr'g
licz nych przy ja ció! a& po pie l# gniar k#, któ ra opie ko wa !a si# kom -
po zy to rem w ostat nich dniach &y cia. Ka& de za no to wa ne zda nie,
frag men ty roz mów, ob ser wa cje, przy bli &a j' po sta% Woj cie cha
Ki la ra, ale nie od s!a nia j' je go skom pli ko wa nej oso bo wo $ci. Dwie
na tu ry, któ re to czy !y ja k'$ we wn#trz n' wal k# w nim sa mym,
w pew nym mo men cie &y cia, w chwi li wy bo ru dro gi „ku $wi# -
to $ci” sto pi !y si# w jed no. I nie do ko na !o si# to na dro dze
pro ste go wy bo ru, czy po sta no wie nia zmia ny, ale ol$nie nia, przej -
$cia na dru g' stro n# lu stra. 

Czy ta j'c ko lej ne roz dzia !y ksi'& ki za rów no au tor ka, jak
i czy tel nik zda j' si# za da wa% nie ustan nie py ta nie: ja ki by! Woj -
ciech Ki lar – ja ko cz!o wiek, przy ja ciel, kom po zy tor, du sza to -
wa rzy stwa, oby wa tel $wia ta, znaw ca po ezji, mi !o $ni k ko tów, ale
te& wiel kiej re li gij no $ci w# dro wiec ja sno gór ski, nie roz sta j' cy
si# z ró &a" cem, wpa trzo ny w ob raz Ma ryi. I im da lej w ksi'& -
k#, tym bar dziej za miast uzy ski wa nia od po wie dzi na py ta nia,
brnie my w nie zna ne.

Bar ba ra Grusz ka -Zych – dzien ni kar ka, re por ta &yst ka, ale przede
wszyst kim po et ka, zna !a Woj cie cha Ki la ra przez dwa dzie $cia
lat – roz ma wia !a z nim, s!u cha !a, cza sem pro wo ko wa !a do
ta kich czy in nych wy po wie dzi. Ale w roz mo wach z Kom po zy -
to rem to w!a $nie jej wra& li wo$% po etyc ka by !a przed skru pu lat -
no $ci' dzien ni kar sk' – bo fak ty i s!o wa mo& na za pi sa%, zdo ku -
men to wa%, ale trze ci wy miar roz mo wy, cza sem spro wa dza j' cy
si# do mil cze nia, za sta no wie nia, od czy ta nia in ten cji za war tych
po mi# dzy s!o wa mi, w ge stach, spoj rze niach – do te go po trzeb -
ne jest in ne go ro dza ju po ro zu mie nie. 

Roz mo wy o po ezji, ma lar stwie i mu zy ce nie spro wa dza !y si#
do py ta nia i od po wie dzi, a ra czej do po rów ny wa nia w!a snych
upodo ba", do for mu !o wa nia my $li o tym, co sztu ka mo &e da%
cz!o wie ko wi i po co ona w ogó le jest. Cho cia&, jak po wia da w jed -

K
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Detektyw
po przej!ciach

ko la bo ra cji z Niem ca mi czy lu do bój stwa. Pi sarz wprost nie

oce nia czy nów Kla ry Shrank i wu ja Ma ria na, po t! pie nie wy -

ra "o ne jest ra czej po przez nie do mó wie nie w opi sie, jak by

pi sarz pra gn#$ zmu si% do os# du czy tel ni ków je go pro zy.

Opo wia da nie Targ na Ja gie! !y za czy na si! od wy ko rzy sta -

nia sche ma tu zna ne go z te atru. Po dob nie jak strzel ba wi docz -

na na sce nie w pierw szym ak cie wy pa la sztu cer ogl# da ny

na zdj! ciu przez g$ów ne go bo ha te ra Waj de ra. Ale no we la ma

nie wie le wspól ne go ze sche ma tem ro dem z kry mi na $u.

Cho cia" g$ów ny bo ha ter gi nie w te atral ny spo sób: syn s# siad -

ki za bi ja go po po wro cie z Au stra lii za uwie dze nie "o ny.

Jed nak utwór ma ra czej cha rak ter nar ra cji o po szu ki wa niu

w "y ciu szcz! &cia w mi $o &ci. Roz trz# sa au tor pro ble ma ty k!
uczu cio we go spe$ nie nia, nie da j# ce go si! po go dzi% z "y cio wym

roz s#d kiem i fi nan so wym do stat kiem. Po za tym od nie&% mo" -
na wra "e nie, "e za strze le nie Waj de ra to ka ra za in ge ren cj!
w oso bi ste "y cie i po zna nie ro dzin nych uk$a dów po mi! dzy

mat k#, "o n# i sy nem -emi gran tem. 

Ta ka nie jed no znacz no&% w in ter pre to wa niu mo ty wa cji

po st! po wa nia po sta ci do strze gal na jest tak "e w po zo sta $ych

utwo rach Gir tle ra. Na wet w te ma tycz nie nie ty po wym opo wia -

da niu Bank nie uczci wo "ci, bo po &wi! co nym ma chloj kom w fir -

mie ba daw czej. Zresz t# ma my tu do czy nie nia z czar no -bia -

$ym sche ma tem, wr!cz kal k# z mo ra li za tor skich przy po wie -

&ci. Krysz ta $o wo czy &ci s# Tar ko wa, Ko tow ski i g$ów na

po sta% Bie lec ki. Na to miast szwarc cha rak te rem jest Nec ket,

ta jem ni czy szef fir my, za któ rym sto j# nie zna ne ciem ne si $y.

Na trop afe ry ba daw czej i wal ki mi! dzy do brym a z$ym wpa -

da Bie lec ki w spe cy ficz nym mo men cie prze no sin Ban ku

Za so bów do no we go bu dyn ku. Od kry wa, "e fa$ szo wa nie

da nych mia $o przy nie&% nie le gal ny zysk Nec ke to wi. I to od -

kry cie pro wa dzi go do &mier ci. Trze ba przy zna%, "e w tym

opo wia da niu pi sarz uda nie ba wi si! li te rac ki mi kon wen cja -

mi, nie wda j#c si! w praw do po do bie' stwo psy cho lo gicz ne bo -

ha te rów oraz sy tu acji. Wa" na jest wart ka ak cja i za gad ko we

za ko' cze nie.

Naj mniej wspól ne go z igra niem pro za tor ski mi ma try ca mi

ma ostat nie opo wia da nie Man hat tan, do ty czy bo wiem

cza sów naj now szych roz li cze' z okre sem po wsta nia „So li -

dar no &ci”. Bo ha ter Ru fin wpro wa dza si! do wie "ow ca, gdzie

wcze &niej mie &ci $a si! sie dzi ba S$u" by Bez pie cze' stwa.

Wy ob co wa ny w be to no wym blo ku po zna je przy pad kiem m$o -

d# lo ka tor k! Rok sa n!. Na wi# zu je si! po mi! dzy ni mi ro mans,

w któ rym nie by $o by nic szcze gól ne go, gdy by nie eks li bris

by $e go m! "a Rok sa ny, wy wo $u j# cy fa l! wspo mnie'. Dzi! ki

nar ra cyj nym re tro spek cjom g$ów ny bo ha ter przy po mi na

so bie taj n# dru kar ni! z cza sów sta nu wo jen ne go, w któ rej po -

zna$ by $e go m! "a Rok sa ny – jak si! pó( niej oka za $o – taj ne -

go wspó$ pra cow ni ka bez pie ki. Na do no si ciel stwo zgo dzi$ si!
z oba wy o bez pie cze' stwo je go cór ki Ma rze ny. I jak na iro -

ni! lo su Ru fin spo ty ka$ si! z ni# swe go cza su, za nim pod czas

prze s$u cha nia przez es be ka nie po pe$ ni $a sa mo bój stwa,

wy ska ku j#c z okna w wie "ow cu. I tak po nit ce do k$!b ka ju"
ra zem Ru fin i Rok sna do cie ra j# do opraw cy Ma rze ny.

Wspól nie to pi# by $e go ofi ce ra S$u" by Bez pie cze' stwa w par -

ko wym sta wie. Mi $o&% i ch!% ze msty zla $a si! w jed no w tym

mor dzie, b! d# cym wy ra zem dzie jo wej spra wie dli wo &ci.

Kon struk cja ka" dej z g$ów nych po sta ci w zbio rze jest ma -

nie rycz na. Jest to m!" czy zna po przej &ciach, pró bu j# cy

po uk$a da% w$a sne "y cie po przez ana li z! prze sz$o &ci, ale ci# -
gle na po ty ka j# cy w niej – ob ce nie kie dy – w#t ki, któ re kom -

pli ku j# mu ak tu al ny "y wot. Z za wo du lub prze ko na nia jest

ar ty st# na gle zmu szo nym do wcie le nia si! w ro l! de tek ty wa

i to nad zwy czaj sku tecz ne go. W ta kiej bu do wie bo ha te ra jest

spo ro sztucz no &ci. Nie mo" na jej na to miast za rzu ci% pi sa rzo -

wi, gdy eks po nu je miej sce ak cji i je go wp$yw na wy da rze nia

i at mos fe r! na pi! cia w fa bu le. Bar dzo uda ny jest zw$asz cza

po mys$ z wy ko rzy sta niem wie "ow ca w opo wia da niu Man hat -
tan. Po mi mo ta kich wy ra( nych od au tor skich za bie gów

trud no jest za kla sy fi ko wa% pro z! Lesz ka Gir tle ra do li te ra tu -

ry stric te po pu lar nej.

KSI"#KI RYSZARD BEDNARCZYK

rzy najm niej je den trup pa da w ka" dym z opo wia da'
Lesz ka Gir tle ra, któ re zna la z$y si! w je go naj now -

szym zbio rze za ty tu $o wa nym Miej sca roz sta# i po -
wro tów. Jed nak trud no – po mi mo z lek ka sen sa cyj nej

ak cji – uzna% ja kie kol wiek z nich za tra dy cyj n# no we l!
de tek ty wi stycz n#. Mo "e je dy nie pierw sze pt. Przy sta nek Ja -
maj ka ma cha rak ter, ze wzgl! du na te ma ty k!, a tak "e swój

przy d$u ga wy roz miar, mi kro po wie &ci po li cyj nej. G$ów ny bo -

ha ter Je rzy, po po wro cie po la tach do Sta nów Zjed no czo nych

na po grzeb "o ny, wpl# tu je si! – z po wo du cór ki – w ter ro ry -

stycz n# in try g! ze s$u" ba mi spe cjal ny mi w tle. Ni czym

wpraw ny de tek tyw od kry wa ta jem ni c! tra gicz nej &mier ci "o -

ny oraz przy po mo cy ame ry ka' skiej po li cji praw dzi w#
twarz cór ki, któ ra zgi n! $a w za ma chu ter ro ry stycz nym. 

Za kla sy fi ko wa niu Przy stan ku Ja maj ka do &ci &le roz ryw ko -

we go ga tun ku sen sa cyj nej li te ra tu ry prze cz# jed nak re flek sje

nar ra to ra oraz oby cza jo wa otocz ka kry mi nal nej ak cji. Naj wy -

ra( niej wi da%, "e ce lem pi sa rza wca le nie jest za pre zen to wa -

nie tyl ko lu dycz nej spraw no &ci w kon stru owa niu za gad ko wej

in try gi de tek ty wi stycz nej. Bar dziej przy &wie ca mu idea roz -

li cze' z wy da rze nia mi z prze sz$o &ci. Cho dzi ra czej o uka za -

nie za wi $o &ci oso bi ste go "y cia ma$ "e' skie go bo ha te ra.

Na pierw szy plan wy su wa si! kwe stia nie do pa so wa nia psy -

chicz ne go ko bie ty i m!" czy zny. Wresz cie opi sy bo le snych

prze "y% zwi# za nych z nie sta $o &ci# uczu% i zdra d# ma$ "e' sk#.
W nar ra cji wy czu wal ny jest na strój roz cza ro wa nia i znie ch! -
ce nia do tych cza so wym "y ciem, ale i ocho ta na ze rwa nie

z prze sz$o &ci# i roz po cz! cie no wej – by% mo "e lep szej – eg -

zy sten cji. Nie ko niecz nie u bo ku ko bie ty. Za tem sen sa cyj ne

wy da rze nia zda j# si! za le d wie t$em dla psy cho lo gi zo wa nia,

cho cia" frag men ta mi przy t$a cza ne by wa j# przez nad miar kry -

mi na li za cji, przez co umy ka g$ów ny cel nar ra cji.

W po dob ny spo sób skon stru owa ne jest opo wia da nie Park
za $e la zn% bra m%. Z tym "e sen sa cyj na za gad ka ukry ta jest

w fa bu le g! stej od ro dzin nych za wi $o &ci. G$ów ny bo ha ter Kla -

mer po zna je – dzi! ki przy pad ko we mu po zna niu Ali cji, któ -

r# mia$ uczy% j! zy ka nie miec kie go – za gma twa ne ta jem ni ce

ro dzin ne z cza sów oku pa cji. Wo jen na prze sz$o&% rzu ca cie'
na wet na wspó$ cze sne lo sy, gma twa j#c je nie po mier nie. Od -

kry wa nie nie zbyt chlub nych po wi# za' ro dzi ców z par ty zant -

k# i oku pan ta mi na st! pu je rów no cze &nie z po zna wa niem ich

in tym nych se kre tów. Wa" na jest rów nie" oce na mo ral na
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ak !e cud ne cu da / i wy kon cy po wa ne kon cep cje / wy -
my "lam w wier szach” – na pi sa #a Ewa Par ma w jed -
nym z li ry ków ze swo je go naj now sze go to mu wier -

szy Cór ka Wik to ra H. I wszyst ko to praw da, ale do tych s#ów
po et ki na le !a #o by jesz cze (aby by #o uczci wie) do po wie -
dzie$ – raz to uda ne, raz to nie uda ne; raz po ci% ga j% ce, in nym
ra zem mniej. 

Ewa Par ma, zna na z fa scy na cji two rze nia s#o wa do dzie #a
sztu ki, tym ra zem re je stru je w#a sne ob ra zy rze czy wi sto "ci,
przez ni ko go wcze "niej nie uchwy co ne. Te ma tem utwo rów sta -
je si& to, co co dzien ne, po spo li te, na ogó# ma #o zna cz% ce, ale
co na przy krza si& au tor ce Ko biet i wa !ek, nie ustan nie do niej
po wra ca j%c. „Po la tach si& oka !e / !e ka! de do "wiad cze nie /
ma wp#yw na ob ser wa to ra (…) / !e ob raz utkwi# w siat ków -
ce / jak okruch lu stra z ba "ni” – skon sta to wa #a po et ka.
W pa mi& ci pod mio tu tych wier szy, jak na fo to gra fii, zo sta j%
utrwa lo ne miej sca na zna czo ne obec no "ci% „ja” li rycz ne go.
Po bu dza j% one wy obra' ni& po et ki, wznie ca j% w niej pra gnie -
nie do po wia da nia ró! no rod nych hi sto rii, co spra wia, !e za -
pa mi& ta ny ob raz zo sta je wpra wio ny w ruch. Dzi& ki te mu wy -
j%t ko wa prze strze( sta je si& jesz cze bar dziej urze ka j% ca. I tak
Tier gar ten to nie tyl ko „(…) ogród / oto czo ny reszt ka mi mu -
ru”, ale tak !e oso bli we miej sce spo tka nia; jak na pi sa #a Par -
ma: „wej dzie my tam na chwi l& / któ ra nas z#a pie w sw% sie$
/ i ka !e tu wra ca$ przez wiecz no"$”.

Ob ra zów o po dob nej po ety ce jest wi& cej. Po brzmie wa w nich
ton me lan cho lii. Sa ma po et ka po wta rza w jed nym z wier szy
za Bor ge sem: „Nie ma ra jów in nych ni! raj utra co ny”. Par -
ma, ob ser wu j%c oto cze nie, wi dzi go sta le – na ga #& zi, gdzie
„wszyst kie chwi le zle wa j% si& w jed n%” czy na „#a wecz ce”,
przy któ rej ro sn% ma gno lie, a na niej – ubo le wa pod -
miot – „nie sie dzi my / opar ci o sie bie ple ca mi”. 

Ale w utwo rach po ja wia j% si& te! prze strze nie skon kre ty zo -
wa ne, b& d% ce cha rak te ry stycz ny mi punk ta mi na ma pie naj bli! -
szej, "l% skiej oko li cy. Po et ka za pro wa dza czy tel ni ka naj pierw
do Ca fe Kat to witz – wy od r&b nia de ta le te go miej sca i na swój
spo sób je ko lo ry zu je: „me nu na kon tu arze”, „kru cha por ce la -
na”, „z#o ty eks pres do ka wy”, ka wa „co pach nie da le kim kra -
jem”. Na st&p nie idzie my do Fi "li, „ma #ej knajp ki na stry chu /
z wi do kiem na sen ne mia stecz ko”. Par ma wy do by wa uro ki
wszyst kich przy wo #a nych prze strze ni, ale na de wszyst ko ka! -
d% z nich #% czy z pod mio to wym do "wiad cze niem obec no "ci dru -
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giej oso by. „Tyl ko z to b% mo g& tam i"$” – czy ta my w Ca fe Kat -

to witz. Miej sca te wpi su j% si& w pry wat no"$ „ja” li rycz ne go, ewo -
ku j% kon kret ne sy tu acje i wspo mnie nia.

Utwo rów oscy lu j% cych wo kó# te ma tu mi #o "ci czy bli sko -
"ci jest w to mie Ewy Par my o wie le wi& cej. Wy bór, na któ -
ry zde cy do wa #a si& po et ka, zda je si& wy ja "nia$ Eine kle ine

Na cht mo ment, w któ rym na pi sa #a: „)y cie nie jest ukry te w s#o -
wach / (…) ani w ci szy / któ r% wy bru ko wa no pie k#o / )y cie
ukry te jest w chwi li / mi& dzy to b% a mn% / gdy trzy masz mnie
tak moc no / jak by" chcia# uko i$ nie po kój / któ re go b& dziesz
po wo dem”. Par ma do cho dzi tu do sed na. W przy to czo nych
fra zach ujaw nia swo je pra gnie nie. Pod nie sio ne do naj wy! szej
ran gi, sta je si& jej naj istot niej szym aspek tem eg zy sten cji.
W in nym wier szu po wie wprost: „Daj mi pi$”. Pra gnie nie idzie
tu w pa rze z t& sk no t%, by w ko( cu prze ro dzi$ si& w po !% da -
nie: „dzi" t& sk ni za to b% ten ka wa #ek / po mi& dzy bio drem
a brzu chem / gdzie cza sem prze wi% zu j& chu s t&”. Ale i po !% -
da nie, i ut& sk nie nie sta j% si& dla au tor ki co raz bar dziej uci%! -
li we, do pro wa dza j% do kre su wy trzy ma #o "ci, do wy po wie dze -
nia tak !e cier pie nia, jak w utwo rze Exchan ge: „To b& dzie uczci -
wa wy mia na: / od dasz mi ból za t& sk no t&”.

Co wa! niej sze: wy ra !o na przez po et k& ch&$ ob co wa nia
z kim" dru gim, owo pra gnie nie uspra wie dli wia tre"$ i for m&
in nych li ry ków umiesz czo nych w to mi ku. Mo wa tu o wy sty -
li zo wa nych na pio sen k& wer sach, któ re spa ja su ge styw ny
ty tu# Aj law ju: „B& d& to "pie wa$ / za wo dzi$ i skom le$ / i na sta -
cjach me tra / Pi sa$ na mu rach / Ma riot ta Wa we lu / ry$ gwo' -
dziem / na "cia nach no we go / dwor ca w mie "cie K. (…)”, b%d'
o s#o wach, któ re w za mie rze niu po et ki mia #y by$ wie lo znacz -
ne, mo !e me ta fo rycz ne, osta tecz nie jed nak bu dz% oczy wi ste
od czy ta nia: „Wi&c nie dys ku tuj / ze mn%, tyl ko spójrz / w oczy.
/ I bierz”.

Po !% da nie wy p#y wa w tych utwo rach z mi #o "ci. By wa, !e
pod miot wy po wia da j% wprost – w pod nio s#ych wy zna niach
lub naj pro "ciej jak tyl ko mo! na, al bo te! in stru uj%c. Po et ka
nie ustan nie mó wi w prze ci wie( stwie do dru giej stro ny, któ -
ra nie wy po wia da ani s#o wa.

Pra gnie nie bli sko "ci, po !% da nia czy wresz cie mi #o "ci za wie -
ra si& w ty tu le, ja ki Ewa Par ma nada #a swo je mu to mi ko wi.
Cór ka Vic to ra H. od sy #a do nie szcz& "li wej mi #o "ci opi sa nej
w pa mi&t ni kach Adèle Hu go. Po et ka w utwo rze otwie ra j% cym
ksi%! k& na pi sa #a o Adèle: „(…) ucie k#a w fik cj&, by na kar mi$
swój g#ód / na roz grza nych uli cach Ha li fa xu / i za mie ni #a si&
w kru ka tyl ko, / by od na le'$ swe go po rucz ni ka / któ ry nie
chcia# jej zna$ (…)”. Ale to nie je dy na au ten tycz na hi sto ria
przed sta wio na przez au tor k& Ko biet i wa !ek. Znaj dzie my tu
tak !e wier sze o Ca mil le Clau del czy Vin cen cie van Go ghu.
Par ma przy wo #u je au ten tycz ne fak ty i do po wia da swo je prze -
my "le nia na te mat ich !y cia.

Mi mo !e wier sze w naj now szym to mie Ewy Par my zo sta -
j% po #% czo ne wy ra zi stym ty tu #em, two rz% ca #o"$, z któ rej
mo! na wy do by$ ró! ne w%t ki i te ma ty. Na ko( cu zo sta# umiesz -
czo ny osob ny i in try gu j% cy cykl pod ty tu #em I set te pec ca ti

ca pi ta li, nie ja ko pod su mo wu j% cy ca #y to mik. W Sied miu

grze chach g"ów nych zo sta #y za war te ostrze !e nia: „Uwa !aj,
po !% da nie i gniew / to nie bez piecz na mie szan ka, / któ ra w ko( -
cu wy buch nie”; pra gnie nia: „Chc& ci& mie$ na wy #%cz no"$ /
bo je ste" mi pi sa na”; !% dze: „Je stem two j% Ny ota imo ri / zjedz
ze mnie po ko lei / wczo raj sz% z#o"$ / i po ran ny !al”. Po et ka
gra w tej cz& "ci to mu z kon wen cja mi, do ko nu je pa ra fra zy wer -
sów cha rak te ry stycz nych dla j& zy ka re li gij ne go, do pusz cza
si& je go de sa kra li za cji: „b%d' wo kó# ja ko w nie bie / ta ko
i na zie mi”.

„Mam czas na wier sze i mi #o"$” – na pi sa #a Ewa Par ma,
za my ka j%c swój to mik. Po ta kim wy zna niu nie mo !e dzi wi$
nad miar w%t ków, my "li i te ma tów obec nych w tej po ezji.
Ów nad miar nie pro wa dzi jed nak do prze sy tu, nie sta je si&
ósmym grze chem g#ów nym po et ki.

Do!wiadczaj"c

blisko!ci

KSI#$KI KATARZYNA NIESPOREK

„J
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Jakub B!aszczykowski, Ma!gorzata Domagalik: Kuba. Warszawa 2015,
ss. 364.

Lakierowanie

koszulki 

stwie chcia! zo sta" za wo do wym pi! ka rzem. Ka# de dziec ko mo -
#e chcie" by" pro fe sjo nal nym gra czem, sta cza" po je dyn ki
z in ny mi dzie" mi, któ re chc$ te go sa me go, a z któ rych wi%k -
szo&" zo sta je do ro s!y mi m%# czy zna mi bez ma rze' na kon cie,
znu #o ny mi po je dyn ka mi z co dzien no &ci$. 

Ka# de dziec ko mo #e pra gn$" zo sta" za wo do wym pi sa rzem.
Jak do wo dz$ dzie je pi sa nia, naj bar dziej efek tyw ne i efek tow -
ne na swój je dy ny, ciem ny spo sób, s$ do ra sta nia z trau m$
lub w trau mie, je #e li nie prze ciw ko in nym, to na pew no z da -
la od ko go kol wiek, w sa mot no &ci, któ ra jest gr$ do w!a snej
bram ki. Pi! ka rzo wi !a twiej, bo na wet naj bar dziej prze my &la -
ne edu ko wa nie sie bie w ko pa niu pi! ki nic nie da bez opie ki
tre ne ra, a od pierw szych kro ków na bo isku p!a ci si% ty le za sie -
bie, ile za pra wo do by cia w dru #y nie. 

Ku b% i je go bra ta Da wi da wy cho wy wa !a bab cia. Mia! je -
de na &cie lat, kie dy utra ci! mat k%. Zgi n% !a od cio su no #em.
Za bój c$ by! oj ciec Ku by. „Wy da je mi si% – wy zna ju# doj rza -
!y m%# czy zna – #e ma ma zmar !a mi na r% kach”. Po wbi ciu
go la za wsze pa trzy w nie bo, kil ka se kund, mo #e d!u #ej
– ty le, ile trze ba, aby co& po wie dzie", co& bar dzo wa# ne go,
naj wa# niej sze go. 

Po zwy czaj nej tra ge dii trze ba k!a&" si% co wie czór i ka# de -
go ran ka bu dzi", trze ba je&" &nia da nie, cho dzi" do szko !y,
spo ty ka" si% z ko le ga mi i gra" w pi! k%. Gra" w pi! k% – ale tak,
jak by gra !o si% w #y cie – lub prze ciw &mier ci, któ rej ni gdy
nie mo# na zro zu mie" na praw d%. Mo #e gra" przede wszyst -
kim dla te go, #e pod czas me czu „S!y szysz tyl ko swój od dech,
czu jesz zm% cze nie”. 

Kil ku na sto let ni Ku ba nie przy k!a da! si% do na uki, chcia!,
nie, by! pe wien, #e zo sta nie pi! ka rzem. Nie tyl ko dla te go, #e
za wo do wy pi! karz to ma j%t ny, po dzi wia ny idol, wo dzi rej zbio -
ro wych emo cji i uoso bie nie suk ce su, któ ry od no si si% dla ko -
go& i w czy im& imie niu. Ku ba wie le za wdzi% cza! Je rze mu
Brz%cz ko wi, re pre zen ta cyj ne mu pi! ka rzo wi, bra tu mat ki,
któ ry czu wa! i do ra dza!, pod po wia da!, po zwa la! unik n$"
g!u pich b!% dów. Naj wi% cej jed nak za wdzi% cza! prze ko na niu,
#e po ra# ki ucz$, #e na le #y si% ci$ gle pod no si", #e nie ma me -
czów prze gra nych ze so b$.

Mo# na prze czy ta" roz mo w% rze k% (roz mo w% s!o n$ rze k%) z pi! -
ka rzem, jak czy ta si% kro ni k% #y cia p!ot ka rza, któ ry po ko nu je
nie rów nym kro kiem, bez ryt mu, z wy si! kiem, z de ter mi na cj$,
sku tecz nie, ko lej ne prze szko dy. Mo# na prze czy ta" no we l%
o ko pa niu pi! ki ja ko ko pa niu si% z #y ciem. Mo# na dia lo gi
z ce le bry t$, au to rem twa rzy ka# de mu zna nej i wia do mej,
wch!a nia" jak dia lo gi tra gi ko me dii, w któ rej do bro i szcz% &cie
mu si si% bar dzo na tru dzi", lecz za wsze wy cho dzi na swo je.
Ju# od k!a da my ksi$# k% na pó! k% i je ste &my go to wi uwie rzy",
#e na bo isku po da je si% part ne rom pi! k% o sma ku lan dryn ki,
a prze po co na ko szul ka pi! ka rza pach nie za wsze na s!od ko.
Ju# za my ka my dy dak tycz n$ lek tu r% i wli cza my do bi lan su
my &li ba na !y, #e nie wol no si% ni gdy pod da wa" i #e #y cie jest
ta kie, ja kie jest, a wi%c ca! kiem do #y cia, do za gra nia o sie bie.
Ty le #e to za !a two i bar dzo nie wie le. 

Do ma ga lik nie zbyt ory gi nal nie uspra wie dli wi !a wy da nie
ksi$# ki dia lo gów z Ku b$ i o Ku bie: „cho cia# !a two by" pi! -
ka rzem gwiaz do rem, to nor mal nym go &ciem na bo isku
i w #y ciu – ju# znacz nie trud niej”. I to by by !o na ty le,
gdy by nie na g!y sza cu nek do cze go& in ne go ni# strze lo ne bram -
ki al bo asy sty, dry blin gi i po je dyn ki wy gra ne na tra wie. „Mam
ta ki cha rak ter – wy zna! B!asz czy kow ski – #e ka# de go ro dza -
ju po ra# k% naj pierw mu sz% sam prze tra wi"”. Tak na praw d%
bo ha te rem ksi$# ki jest sa mot no&". 

Nad ka# d$ gr$ za pad nia ta sa ma ci sza. Wy bit no&" spor tow -
ca zmar nie je, pa mi%" ki bi ców wy ga &nie. Tyl ko #y cie na dal
b% dzie me czem, z któ re go trze ba si% zwie rzy". Kto& in ny wy -
s!u cha al bo nie s!y szy wca le. Pod ja snym lub sza rym nie bem.

KSI!"KI RYSZARD JASNORZEWSKI

 a! go rza ta Do ma ga lik, za wo do wo upra wia j$ ca dzien -
ni kar stwo pra so we i te le wi zyj ne, do g!%b nie prze py -
ta !a Ja ku ba B!asz czy kow skie go, spor tow ca

pro fe sjo nal nie zaj mu j$ ce go si% gr$ w pi! k% no# n$. Do roz mo -
wy i do ksi$# ki za pro si !a rów nie# ro dzi n%, przy ja ció!
i ko le gów po pu lar ne go Ku by, gra cza z nu me rem szes na &cie
na ko szul ce. 

Ko szul ka – po dob nie jak spoden ki, ge try i bu ty z kor ka -
mi – jest cz% &ci$ ko stiu mu za wod ni ka spe cja li zu j$ ce go si% w bie -
ga niu po bo isku. Nie kie dy ta ko szul ka jest ty le pi! kar ska, ile
pu blicz na. Bar dziej cie ka we od kunsz tu strze la nia
go li, ma estrii ostat nich po da', wir tu oze rii wy gra nych star"
z ry wa la mi, b% dzie wów czas zdej mo wa nie ko stiu mu przed
in ny mi, dla in nych, od s!a nia nie sie bie. Cza sem od s!a nia nie blizn.

B!asz czy kow ski to pi! karz nie w$t pli wie wy bit ny. Je go ob szer -
n$ kar to te k% za wod ni cz$ mo# na stresz cza" d!u go i cie ka wie,
opi su j$c prze wa gi osi$ gni% te w li dze pol skiej i nie miec kiej al -
bo ana li zu j$c ro l% wy pe! nia n$ w re pre zen ta cji. Przy do st% pie
do #y cia pry wat ne go i dzi% ki wi zy tom w szat ni pi! kar skiej da
si% kar to te k% prze pi sa" w for mie nar ra cji nie tyl ko sta ty stycz -
nej, ale rów nie# ja ko ga w% d% o kim&, kto ma przy ja ció!,
ko le gów i zna jo mych, #o n% i dzie ci, ulu bio ne go fry zje ra, w!a -
sny sto lik w re stau ra cji i czer wo ny, wy pa sio ny sa mo chód.
Po zna my do bre i z!e na wy ki, s$ dy i prze s$ dy, na sy ce nia, prze -
sy ty i g!o dy, wspo mnie nia i ma rze nia, 

W ta kich przy pad kach ste reo typ kar mi si% sa mym so b$. Jak
nie bez s!usz no &ci za uwa #a B!asz czy kow ski, oso by pu blicz -
ne ro bi$ w!a &ci wie te sa me rze czy, #y j$ w tym sa mym #y ciu,
w ja kim #y j$ oso by nie pu blicz ne. „Czym si% od sie bie ró# -
ni$? – py ta – Tym, #e je den jest w te le wi zji, a dru gi sie dzi
przed te le wi zo rem?”. Pi! karz, któ ry py ta, jest nie do ko' ca
ty po wy i w od po wied nim stop niu au to iro nicz ny. Py ta nia przy -
cho dz$ i od cho dz$ od ka# de go z nas, ale zna ni i bo ga ci
pi! ka rze tym ró# ni$ si% od nas, #e gra j$ w py ta nia nie tyl ko
przed so b$ – nie za le# nie, czy te go chc$ czy nie. 

Ma! go rza ta Do ma ga lik nie unik n% !a efek tow nej eks po zy cji:
„(…) po wtó rz% za jed nym z przy ja ció!, wy bit nym znaw c$
fut bo lu, #e pi! ka no# na, zw!asz cza ta na naj wy# szym po zio mie,
cza sa mi ma w so bie co& z dra ma tów Szek spi ra. Na wet je &li te
roz gry wa j$ si% nie tyl ko na bo isku”. 

Dzien ni kar ka kil ka ra zy po wtó rzy !a za Ku b$ B!asz czy kow -
skim, wy do by !a z nie go i lu dzi mu bli skich, #e ju# w dzie ci' -

M



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!

!

2
0

3
0

0
0

4
5

1
1

1
0

0
0

0
0

0
4

0
7

9
4

9
0

O
p
!a

ta
:
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Pod pa tro na tem „!l" ska”
Ma lar stwo Ol gier da Bier wia czon ka 

TY CHY. W 90. rocz ni c! uro dzin Ol gier da Bier wia czon ka Mu -

zeum Miej skie w Ty chach zor ga ni zo wa "o w swej sie dzi bie w Sta -

rym Ma gi stra cie, wy sta w! je go ma lar stwa. 

Ol gierd Bier wia czo nek (1925–2002) stu dio wa" w Pa# stwo wej Wy$ -
szej Szko le Sztuk Pla stycz nych w Ka to wi cach, a tak $e w Aka de mii

Sztuk Pla stycz nych w War sza wie na Wy dzia le Ma lar stwa, w pra cow -

ni zna ne go pol skie go ko lo ry sty pro fe so ra Eu ge niu sza Eibi scha,

gdzie w 1956 r. uzy ska" dy plom. Po stu diach zwi% za" si! na sta "e ze

&l% skiem. Miesz ka" i two rzy" naj pierw w Mi ko "o wie, a od 1974 r. w Ka -

to wi cach. Pra co wa" rów nie$ ja ko na uczy ciel przed mio tów ar ty -

stycz nych w szkol nic twie pe da go gicz nym. Wa$ ne miej sce w je go $y -

ciu zaj mo wa "a dzia "al no'( or ga ni za cyj na na rzecz 'l% skie go 'ro do wi ska

ar ty stycz ne go. Pe" ni" licz ne funk cje w ra mach Zwi%z ku Pol skich Ar -

ty stów Pla sty ków, w"%cz nie z pia sto wa niem sta no wi ska pre ze sa Za -

rz% du Okr! gu ka to wic kie go w la tach 1967–1972. Pre zen to wa" sw% twór -

czo'( na po nad trzy dzie stu wy sta wach in dy wi du al nych i kil ku dzie si! ciu

wy sta wach zbio ro wych w Pol sce i za gra ni c%. Na wy sta wie w Mu -

zeum Miej skim w Ty chach pre zen to wa nych jest bli sko czter dzie 'ci

prac ma lar skich, wszyst kie utrzy ma ne w kon wen cji re ali stycz nej, któ -

rej ar ty sta po zo sta wa" wier ny przez ca "e swo je $y cie. Szcze gól nie in -

te re so wa" go por tret, w nie co mniej szym stop niu mar twa na tu ra i pej -

za$. Ma lar stwo Ol gier da Bier wia czon ka w Mu zeum Miej skim

w Ty chach mo$ na b! dzie ogl% da( do 27 lu te go 2016 r.

Po dwój ny ju bi le usz

ZA BRZE. 21 li sto pa da w Do mu Mu zy ki i Ta# ca w Za brzu od -

by" si! uro czy sty kon cert z oka zji ju bi le uszu 65-le cia Fil har mo nii

Za brza# skiej. Z ko lei S"a wo mir Chrza now ski dy rek tor ar ty stycz ny

za brza# skich fil har mo ni ków 'wi! to wa" 25-le cie kie ro wa nia t% in sty -

tu cj%. – Od in au gu ru j% ce go dzia "al no'( kon cer tu w pa) dzier ni ku

1950 r., do cza sów dzi siej szych, ze spó" prze szed" d"u g% dro g!. Dro -

g! zna czo n% na zwi ska mi mu zy ków, ar ty stycz nych sze fów, wy bit nych

so li stów i dy ry gen tów, przy ja ció", me ce na sów kul tu ry oraz zwy k"ych

spo "ecz ni ków. By "a to tak $e dro ga kil ku na stu ty si! cy kon cer tów w kra -

ju i na 'wie cie – wspo mi na S"a wo mir Chrza now ski. W pro gra mie kon -

cer tu ju bi le uszo we go mo$ na by "o us"y sze( „B"! kit n% rap so di!” Geo -

r ge’a Ger sh wi na w wy ko na niu 'wia to wej s"a wy pia ni sty jaz zo we go

Ada ma Ma ko wi cza, któ ry na ten kon cert przy by" spe cjal nie z No we -

go Jor ku, gdzie od lat miesz ka i kon cer tu je. Za brzmia "y rów nie$ mi! -
dzy in ny mi, utwo ry: Mo niusz ki, Ver die go i Brahm sa, a ca "o'( zwie# -
czy "o bra wu ro we wy ko na nie „Bo le ra” Ra ve la.

Pi!k ne i bli skie Ka to wi ce

KA TO WI CE. Z oka zji 150-le cia Ka to wic w ga le rii Art No va2

ZPAP mo$ na by "o zo ba czy( wy sta w!, pod czas któ rej swo je pra ce

po ka za "o 24 ar ty stów: ma la rze, gra fi cy a tak $e fo to gra fo wie. Uro -

dzi ny mia sta by "y oka zj% do za pre zen to wa nia oso bi stych im pre sji

na te mat prze mian, ja kie za sz"y na prze strze ni kil ku dzie si! ciu lat

w Ka to wi cach. By "y wi!c wspo mnie nia i co dzien no'( prze two rzo -

ne w ar ty stycz ne im pre sje, do strze $o no tak $e to, co gi nie bez pow -

rot nie. By "y miej sca spe" nia j% ce jesz cze do nie daw na ro l! swo istych

zna ków roz po znaw czych Ka to wic – jak no wy dwo rzec ko le jo wy
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z neo no wym na pi sem, ale tak !e po sta" ar ty sty – nie !y j# ce go ju! Je -
rze go Han der man de ra spor tre to wa ne go przez Ar ka diusz $aw ry wia% -
ca na tle wi do ku mia sta z okien je go pra cow ni. Zo ba czy" mo! na by -
&o Ka to wi ce in ne, ni! wi dzia ne na co dzie% z per spek ty wy uli cy czy
ga le rii han dlo wej.

Au to ra mi pre zen to wa nych prac by li ar ty 'ci zwi# za ni z Ka to wi -
ca mi: Ani ta Ba enisch -Ju da, Ire ne usz Bo tor, Te re sa Bry ning -Ka li now -
ska, Hen ryk Bzdok, To masz Chu dzik, Adam Dut kie wicz, Ka ta rzy -
na Gaw rych -Olen der, Mo ni ka Hart man, Wal de mar Ja ma, An na
Ko wal czyk -Klus, Ka ta rzy na Kro czek, Krzysz tof Ku la, Ma& go rza -
ta La za rek, Ka ta rzy na $a ta -Wro na, Ar ka diusz $aw ry wia niec, Ma -
riusz Pa& ka, Ol ga Pa& ka -(la ska, Da mian Pie trek, Adam Po cie cha, Zbi -
gniew Sa wicz, Ta de usz Mi cha& Sia ra, We ro ni ka Siup ka, Fer dy nand
Szy pu &a, Ja kub Zdej szy.

„Ar ty sta !re zy dent” w Mu zeum Hi sto rii Ka to wic

KA TO WI CE -WAR SZA WA. „Ar ty sta -re zy dent” to pierw szy
pi lo ta !o wy pro gram In sty tu tu Mu zy ki i Ta% ca skie ro wa ny do m&o -
dych wy ko naw ców oraz do pol skich in sty tu cji mu zycz nych i in nych,
pro wa dz# cych dzia &al no'" kon cer to w#. W wy ni ku kon kur su w se -
zo nie ar ty stycz nym 2015/2016 w'ród pi) ciu wy &o nio nych re zy den -
cji z ca &e go kra ju, dwie tra fi &y do Ka to wic: do In sty tu cji Pro mo cji
i Upo wszech nia nia Mu zy ki „Si le sia” oraz do Mu zeum Hi sto rii Ka -
to wic. Ka to wi ce kan dy du j# ce do ty tu &u Mu zycz ne go Mia sta Mu zy -
ki UNE SCO s# miej scem licz nych, wa! nych wy da rze% mu zycz nych,
a tak !e sie dzi b# in sty tu cji, szkó& i Aka de mii Mu zycz nej. In sty tu cja
„Si le sia” w spo sób na tu ral ny wpi sa &a si) w pro gram, bo wiem jej pod -
sta wo wym za da niem jest dzia &al no'" kon cer to wa. Na to miast Mu -
zeum Hi sto rii Ka to wic si) gn) &o do tra dy cji mu zycz nych mia sta, pod -
kre 'la j#c fakt, !e 150 lat te mu kon cer to wa& tu Jo hann Strauss, tu
znaj du je si) ga bi net kom po zy to ra Lu bo mi ra Ró !yc kie go, a w od -
dzia le te atral nym MHK cz) sto od by wa j# si) wie czo ry mu zycz ne.
Po nad to w 2017 r. Ka to wi ce b) d# 'wi) to wa" 85. uro dzi ny zmar &e -
go w 2013 r. Woj cie cha Ki la ra. W ra mach pro gra mu „Ar ty sta – re -
zy dent” Mu zeum za pro po no wa &o kon cer ty or kie stry ba ro ko wej
„Extem po re”, wy ko ny wa nej na re kon stru owa nych in stru men tach (kla -
we syn, skrzyp ce ba ro ko we, vio la da gam ba). Ze spó& pro wa dzi Ar -
tur Mal ke. Kon cer ty te s# od po wie dzi# na du !e za in te re so wa nie za -
rów no hi sto rycz nym wy ko naw stwem, jak i mu zy k# okre su ba ro ku,
b) d# si) one od by wa" w Mu zeum Hi sto rii Ka to wic. Pro gram za pro -
po no wa ny przez MHK wpi su je si) w no wy cykl kon cer to wy Na ro -
do wej Or kie stry Sym fo nicz nej po 'wi) co ny mu zy ce daw nej, wy ko -
naw c# kon cer tu in au gu ru j# ce go by &a ka to wic ka Or kie stra Hi sto rycz na
[Oh!] pro wa dzo na przez Mar ty n) Pa stusz k). 

Dzie "o od zy ska ne

KA TO WI CE. W pa* dzier ni ku Mi ni ster Kul tu ry i Dzie dzic twa Na -
ro do we go prze ka za& Mu zeum (l# skie mu od na le zio ny ob raz, po cho -
dz# cy z przed wo jen nej ko lek cji pla ców ki. Dziew czyn ka z ka nar kiem

Le opol da Löffle ra jest szó stym p&ót nem od zy ska nym po za wie ru sze
wo jen nej. Dzie &o zo sta &o za ku pio ne do ko lek cji Mu zeum (l# skie go
w Ka to wi cach w 1928 r. w jed nym z naj bar dziej zna nych wów czas
kra kow skich an ty kwa ria tów – An ty kwa ria cie Ar ty stycz nym Tra dy -
cja, pro wa dzo nym przez Fran cisz ka Stu dzi% skie go. Wcze 'niej by &o
w po sia da niu Cze s&a wa Kiesz kow skie go, któ ry za ku pi& je w 1878 r.
w To wa rzy stwie Przy ja ció& Sztuk Pi)k nych w Kra ko wie. Praw do po -
dob nie to je go ini cja &y znaj du j# si) na od wro cie p&ót na. To nie wiel -

kich roz mia rów dzie &o za gi n) &o pod czas II woj ny 'wia to wej.
W ostat nim cza sie zo sta &o od kry te na te re nie wo je wódz twa 'l# skie -
go dzi) ki za in te re so wa niu je go ak tu al ne go po sia da cza. Po prze pro -
wa dze niu nie zb)d nych ba da% i ana liz po rów naw czych pro we nien -
cja zo sta &a po twier dzo na. Dzie &o zna la z&o si) z po wro tem w Mu zeum
(l# skim dzi) ki !ycz li wo 'ci do tych cza so we go po sia da cza, któ ry
od kry& sy gna tu r) i zg&o si& si) w ce lu osta tecz nej we ry fi ka cji. 

„Kra wiec ni tecz ka” na gro dzo ny

KA TO WI CE -OLSZ TYN. „Kra wiec Ni tecz ka” (l# skie go Te atru
Lal ki i Ak to ra Ate neum otrzy ma& na gro d) za naj lep sze przed sta wie -
nie XIX Olsz ty% skie go Ty go dnia Te atrów Lal ko wych ANI MA (16–
22 li sto pa da 2015). To je dy ne tro feum, któ re mo! na zdo by" na tym fe -
sti wa lu i laur szcze gól nie mi &y, bo przy zna wa ny przez ju ry m&o dzie !o we.

Zwy ci) skie przed sta wie nie zre ali zo wa li: Zbi gniew G&o wac ki
(au tor i re !y ser), Eva Far ka+ová (sce no gra fia) i Pa vel He le brand (mu -
zy ka). Obok Ate neum oraz go spo da rzy na te go rocz nej ANI MIE wy -
st# pi &y te atry la lek z Bia &e go sto ku, Gda% ska, Kielc i War sza wy. 

„Kra wiec Ni tecz ka” oka za& si) jed nym z cie kaw szych spek ta kli
ka to wic kich la lek. Po ka za no go m.in. w nur cie to wa rzy sz# cym ubie -
g&o rocz ne mu Fe sti wa lo wi Sztu ki Re !y ser skiej In ter pre ta cje (Stre -
fa Dziec ka), a trans mi sja w ra mach In ter ne to we go Te atru TVP dla
Szkó&, któ ra od by &a si) nie mal za raz po pre mie rze sztu ki, od bi &a si)
sze ro kim echem w ca &ej Pol sce.

Lau ry dla „Art Dan ce” 

BIEL SKO -BIA !A. Ze spó& „Art Dan ce” z Do mu Kul tu ry im.
W. Ku bisz w Biel sku -Bia &ej na dal zdo by wa naj wy! sze lau ry pod czas
ogól no pol skich kon kur sów ta necz nych. W pa* dzier ni ku i li sto pa dzie
wy gry wa& wszyst kie kon kur sy, w któ rych star to wa& z cho re ogra ficz -
n# kom po zy cj# „Daj mi, lo sie” El! bie ty Bar wic kiej – kie row nicz ki
ze spo &u. M&o dzie! z „Art Dan ce” za j) &a pierw sze miej sce w ka te go -
rii ta% ca wspó& cze sne go pod czas III Ogól no pol skich Spo tka% Ta necz -
nych „Pl# sy Dra my” w Py sko wi cach. „Art Dan ce” zdo by& pierw sz#
lo ka t) w cza sie III Fe sti wa lu „Kontr ak cja” w Kra ko wie, a E. Bar wic -
ka na gro d) dla naj lep sze go cho re ogra fa im pre zy. Ze spó& zwy ci) !y&
te! w XI Mi) dzy na ro do wych Je sien nych Spo tka niach Ar ty stycz nych
„Ta li zman Suk ce su” w Biel sku -Bia &ej oraz VIII Ogól no pol skich Spo -
tka niach Ta necz nych „Po wer Dan ce” w Be& cha to wie. Je go suk ce sy
to efekt no wa tor skiej cho re ogra fii, któ ra zo sta &a za aran !o wa na sto -
sow nie do wie ku dziew czyn i ich men tal no 'ci. Dzi) ki te mu tan cer -
ki mo g# swo bod nie za ist nie" na sce nie. 

Sen sa cyj na trium fa tor ka

BIEL SKO -BIA !A. Grand Prix XLII Biel skiej Je sie ni – Na gro -
d) Mi ni stra Kul tu ry i Dzie dzic twa Na ro do we go (30 tys. z&) zdo by -
&a stu dent ka ASP w Ka to wi cach Mar ty na Czech. II Na gro d) Mar -
sza& ka Województwa (l# skie go (20 tys. z&) otrzy ma& Mi cha& G# ta rek
z Wro c&a wia, a III – Pre zy den ta Biel ska -Bia &ej (10 tys. z&) – To masz
Kr) cic ki z Kielc. Wy ró! nie nia otrzy ma li: Mar ta An to niak (Gli wi -
ce), Bar tosz Ko ko si% ski (War sza wa), Grze gorz Ko ze ra (War sza wa),
Ma& go rza ta Mir ga -Tas (Czar na Gó ra k. Bu ko wi ny Tatrz.) i Ir mi na
Sta' (War sza wa). Wy ró! nie nia przy zna li te! pa tro ni me dial ni. Ir mi -
n) Sta' wy ró! ni &y Art & Bu si ness, Wik to ra Dyn do Ar tin fo. pl, Ja -
ku ba Adam ka Ar tluk i Ma ga zyn Sztu ki, Ro ber ta Bu bla For mat, $u -

Olgierd Bierwiaczonek, Portret Kasi, olej, 1979-1980 65-lecie dzia!alno"ci "wi#towa!a Filharmonia Zabrza$ska
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ka sza Pa tel czy ka No tes na 6 Ty go dni, Iza be l! Cham czyk Obieg. pl,
a Bart ka Gór ne go Ga ze ta Wy bor cza. 776 ar ty stów na de s"a "o 3282
ob ra zy. Do wy sta wy za kwa li fi ko wa no 89 prac 46 twór ców. Bien -
na le or ga ni zu je Ga le ria Biel ska BWA. Ku ra to rem jest Gra #y na Cy -
bul ska. Wy sta wa po trwa do 17 stycz nia 2016 r. Wst!p wol ny. 

Za fra so wa ny „Ma lik”

BIEL SKO -BIA !A. Ko lej nym mu ra lem zre ali zo wa nym w Biel -
sku -Bia "ej w pro jek cie pn. „oB Braz mia sta 2” jest dzie "o pt. „Fra -
su nek” Mar ci na „Ma li ka” Ma lic kie go na $cia nie ka mie ni cy przy
ul. Cie szy% skiej 59, na pow. 150 m kw. biel ski ar ty sta stwo rzy" wi -
ze ru nek za fra so wa ne go sta rusz ka. – Pro jekt opie ra si! przede
wszyst kim na po sta ci Chry stu sa Fra so bli we go – po wszech ne go te -
ma tu w sztu ce lu do wej. Jed no cze $nie od wo "u je si! on do fran cisz -
ka% skiej po sta wy afir mu j& cej na tu r! i czer pi& cej z niej ra do$' oraz
spo kój du cha i cia "a. To ta ki fra so bli wy wspó" cze sny Fran ci szek.
Za tro ska ny nie pew nym lo sem swo ich mniej szych bra ci, np. zni ka -
j& cych z na szych miast wró bli. Wró bel do dat ko wo sym bo li zu je tu
sa mot no$' – bo wiem fra su nek to naj cz! $ciej sa mot ne, pu stel ni cze
wr!cz prze #y cie. A w dzi siej szych cza sach sa mot no$' do skwie ra nam
g"ów nie w t"u mie ga lo pu j& ce go mia sta – twier dzi Mar cin Ma lic ki.
Jest to ju# szó sty mu ral zre ali zo wa ny we dle pro jek tu, któ re go ku -
ra to rem jest Ju sty na (a b&d). 

S!o wia" skie s!o wa

BIEL SKO -BIA !A – CIE SZYN. Fe sti wal Po ezji S"o wia% skiej
roz ra sta si! w szyb kim tem pie. Po edy cjach w War nie, War sza -
wie, Lon dy nie, Cze cho wi cach -Dzie dzi cach i Biel sku -Bia "ej
w tym ro ku im pre za od by "a si! rów nie# w Cie szy nie. Oprócz Pa -
"a cu Ko tu li% skich, Zam ku Su" kow skich, Ga le rii Biel skiej BWA
i Ksi&# ni cy Be skidz kiej go $ci ny udzie li "o w li sto pa dzie br. tak -
#e Mu zeum *l& ska Cie szy% skie go. Swo je tek sty pre zen to wa li m.in.
dr Ma ri na Ilie z Ru mu nii, cze cho wi cza nin Alek sy Wró bel z An -
glii, Wa le ry Kup ka ze S"o wa cji, Jan Bran ny z Za ol zia, Ro mu ald
Miecz kow ski z Li twy, a tak #e po eci za miesz ka li w Pol sce: Szy -
mon Bro da, Bar ba ra Grusz ka -Zych, Alek san der Na wroc ki, Da nu -
ta Niem czyk, Ju liusz W& tro ba, Mag da le na W! grzy no wicz -Plich -
ta czy Piotr Ze ma nek. O po ezji mó wi li tak #e ba da cze li te ra tu ry:
dr S"a wo mir Krzy$ ka, dr Ewa Le wan dow ska Ta ra siuk i prof. An -
na We grzy niak. Cykl fe sti wa lo wych im prez zor ga ni zo wa li: MDK
w Cze cho wi cach -Dzie dzi cach, CS „Kon trast” w Biel sku -Bia "ej
i po eta Ry szard Gra jek. 

Wy da nie ju bi le uszo we 

BIEL SKO -BIA !A. Uka za "o si! pi!' dzie si& te wy da nie Ka len da -
rza Be skidz kie go (AD 2016). Na 320 stro nach for ma tu ze szy to we -
go za warto 48 tek stów re por ter skich, pu bli cy stycz nych, kry tycz nych
i wspo mnie% o szcze gól nie za s"u #o nych ro dach i miesz ka% cach be -
skidz kiej zie mi od So "y przez Wi s"! i Ol z! po Ostra wi c!. Pierw szy
nr rocz ni ka uka za" si! w 1960 r., a zre da go wa" go W"a dy s"aw Cza -
ja. Od 2011 r. KB wy da je To wa rzy stwo Przy ja ció" Biel ska -Bia "ej
i Pod be ski dzia, a re da gu je go Jan Pi che ta. Sza t! gra ficz n& opra co -
wu je Piotr Wi s"a. W bie #& cym nu me rze znaj dzie my m.in. tek sty po -
$wi! co ne mu zycz nym ro dom Krza now skich i Gol ców, dro gom i roz -
dro #om Ro ma na Ber ge ra, po lia mo ry zmo wi Ma rii D& brow skiej

(pod czas pi sa nia w Ja wo rzu „No cy i dni”) czy po ezji Je rze go Kron -
hol da w zwi&z ku z nad cho dz& c& 70. rocz ni c& je go uro dzin. 

Bli #ej do dok to ra tu

BIEL SKO -BIA !A. Cen tral na Ko mi sja ds. Stop ni i Ty tu "ów przy -
zna "a Wy dzia "o wi Hu ma ni stycz no -Spo "ecz ne mu ATH od 23 li sto pa -
da br. „upraw nie nia do nada wa nia stop nia na uko we go dok to ra na uk
hu ma ni stycz nych z li te ra tu ro znaw stwa”. Jak twier dzi dzie kan prof. Ma -
rek Ber nac ki, po zy tyw ne roz pa trze nie wnio sku jest wiel kim osi& gni! -
ciem m"o de go, ale dy na micz nie roz wi ja j& ce go si! wy dzia "u, któ ry w tym
ro ku ob cho dzi 14 „uro dzi ny”. De cy zja otwie ra dro g! roz wo ju na uko -
we go sa mo dziel nych pra cow ni ków na uko wo -dy dak tycz nych WHS. Dla
stu den tów i ab sol wen tów wy dzia "u ozna cza mo# li wo$' otwie ra nia prze -
wo dów dok tor skich na ma cie rzy stej uczel ni. Drzwi do zdo by wa nia dok -
to ra tów hu ma ni stycz nych w ATH sto j& otwo rem. 

Pa mi$% o po et ce

CZ" STO CHO WA. Z oka zji 10. rocz ni cy $mier ci Lud mi "y Mar -
ja% skie j miej skie in sty tu cje przy po mnia "y po et k! uro dzo n& w Cz! -
sto cho wie 26 grud nia 1923 ro ku, ab sol went k! I LO im. Ju liu sza S"o -
wac kie go. Ju# 17 pa) dzier ni ka w sa li kon fe ren cyj nej OPK Gau de

Ma ter za pre zen to wa no zdj! cia Pio tra D"u ba ka, któ re go po et ka na -
zy wa "a #ar to bli wie „przy szy wa nym wnucz kiem”. Ma te ria" po wsta"
w 1995 r. w war szaw skim miesz ka niu au tor ki, ale wy bra no z nie go
tyl ko jed no zdj! cie do al bu mu o lau re atach Na gro dy Pre zy den ta Mia -
sta Cz! sto cho wy. Ko lej n& oka zj& do wspo mnie% by "a pro mo cja ksi&# -
ki O Lud mi le Mar ja! skiej sfi nan so wa nej ze $rod ków Gmi ny Mia sta
Cz! sto cho wy. Spo tka nie od by "o si! 28 pa) dzier ni ka w Sa li Re pre -
zen ta cyj nej Ra tu sza. Na tom z"o #y "y si! szki ce, wspo mnie nia, opi -
sy ko lek cji Ksi&# ni cy Po mor skiej w Szcze ci nie oraz Bi blio te ki Pu -
blicz nej im. dr. W"a dy s"a wa Bie ga% skie go w Cz! sto cho wie. Roz mo w!
z re dak tor ka mi, El# bie t& Hur nik i Iwo n& Skrzyp czyk -Ga" kow sk&, pro -
wa dzi" Ta de usz Pier siak, je den z cz! sto chow skich przy ja ció" po et -
ki. Na pro mo cj! przy by li au to rzy szki ców, przy ja cie le i czy tel ni cy,
a tak #e cór ka po et ki, Ma ria Mar ja% ska -Czer nik.

Hap py End w Cz$ sto cho wie

CZ" STO CHO WA. Fe sti wal Fil mów Opty mi stycz nych Mul ti me -
dia Hap py End po raz pierw szy od by" si! w na szym mie $cie (21–24
pa) dzier ni ka). Kon kur so wi to wa rzy szy "o Wiel kie Ma lo wa nie Ryb
na pla cu Bie ga% skie go, a tak #e warsz ta ty fil mo we, któ re po pro wa dzi li
Pa we" Sar bi now ski, Piotr +u kow ski i Iza be la Ma ciu szek. Mo# na by -
"o za po zna' si! z pi sa niem sce na riu sza, ze sztu k& mon ta #u oraz pro -
duk cji. W kon kur sie wzi! "o udzia" ok. 40 fil mów do ku men tal nych i fa -
bu lar nych. Grand Prix otrzy ma" Dzie! bab ci Mi "o sza Sa kow skie go
(z An n& Dym na i (u ka szem Sim la tem), na gro dzo ny rów nie# w ka -
te go rii stu denc ki film fa bu lar ny. Po za tym wy ró# nio no: Bo gów (u -
ka sza Pal kow skie go, Prze "wi ty Ka ro li ny Ford, Ba ga# stra chu Je rze -
go Bo ja now skie go, Son d$ o m$# czy znach Ma te usza G"o wac kie go,
Fa bio’s vi de os Ka mi la Kru kow skie go, a tak #e Nie po wstrzy ma nych Bar -
to sza M. Ko wal skie go oraz %a wecz k$Bar to sza Ro gow skie go. Ho no -
ro we Z"o te Ry by dla osób wspie ra j& cych ki no nie za le# ne otrzy ma li
Krzysz tof Glo bisz oraz Wy daw nic two Woj ciech Ma rzec. Spe cjal n&
Z"o t& Ry b! przy zna no pro du cen tom fil mu Nie po wstrzy ma ni za za tar -
cie gra ni cy mi! dzy fa bu "& a do ku men tem.78

Podczas wernisa#u w katowickiej galerii ZPAP Leopold Löffler, Dziewczynka z kanarkiem
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Fil my o mie !cie
CZ! STO CHO WA. Kon kurs dla ama to rów Cz! sto cho wa w ka -

drze zor ga ni zo wa no ju! po raz szes na sty. Pra ce ró! ni" ce si# for m"
i d$u go %ci" trwa nia (do 10 mi nut) mo! na by $o prze s$a& do OKF „Ilu -

zja” do 30 pa' dzier ni ka. Zg$o szo no szes na %cie fil mów. Po ka zy od -

by wa $y si# 13 i 14 li sto pa da. Po za kon kur sem za pre zen to wa no wi -

dzom ob ra zy – Ja sne, "e Cz! sto cho wa jest hap py Paw $a
Sar bi now skie go i Pio tra (u kow skie go oraz Do mo kr#" c! )u ka sza Wy -

l# !a$ ka. Ju ry w sk$a dzie: Prze my s$aw M$y* czyk (prze wod ni cz" cy),

Ta de usz Pier siak, Ja nusz Miel cza rek, Alek san der Wier ny i Ane ta Ru -

da%, nie przy zna $o pierw szej na gro dy. Dru g" zdo by li: Ju sty na

St#p nik za Nie spo koj ne r! ce oraz Bar tosz Ro gow ski za $a wecz k!
o na ro dzi nach przy ja% ni, trze ci" – To masz Dró!d! za Ca pel l! Cla -

ro mon ta na oraz Mi cha$ Grzyb za Ka mie&.

Jaz zo wa kul mi na cja
CZ! STO CHO WA. Na prze $o mie pa' dzier ni ka i li sto pa da mia -

sto zo sta $o zdo mi no wa ne przez jazz. By$ to bo wiem punkt kul mi na -

cyj ny „kro cz" ce go” Fe sti wa lu JAZ Z to cho wa, cho& ko lej ne kon cer -

ty b# d" od by wa $y si# a! do mar ca 2016 r. 31 pa' dzier ni ka na sce nie

Fil har mo nii Cz# sto chow skiej po ja wi $a si# Ne neh Cher ry, pa sier bi -

ca tr# ba cza Do na Cher ry’ego wraz z ze spo $em Roc ket Num ber Ni ne.

Wy st#p za gra nicz nej gwiaz dy po prze dzi$ „Ziut” Gra lak z ze spo $em

GRA AL, w sk$a dzie: Bro nek Du !y, Alek Ko rec ki, Loc ko Rich ter, Arek

Sko lik, Ja cek „Bu dy*” Szym kie wicz oraz Klau diusz K$o sek, Ma rek

Po spie szal ski, Ola Rzep ka, Da rek Spraw ka. Gra lak z przy ja ció$ mi

przez go dzi n# gra li utwory z naj now szej p$y ty Czar ne 13. Kon cer -

ty  pro wa dzi$ Piotr Metz. Na to miast 12 li sto pa da Cz# sto cho wa za de -

biu to wa $a ja ko part ner Fe sti wa lu Mu zy ki Im pro wi zo wa nej jaZZ i Oko -

li ce. Wy st" pi$ Da vid Kra kau er w pro jek cie „The Big Pic tu re”.

Ko lej ne od s"o ny ak tów
CZ! STO CHO WA. Cz# sto chow skie wy sta wy zdo mi no wa$ akt.

Je rzy Pi" tek w OPK „Gau de Ma ter” za pre zen to wa$ swo je zdj# cia

Akt – fo to gra fia nie ar ty stycz na, a w MGS by$ ku ra to rem i au to rem

sce na riu sza wy sta wy Akt w pol skiej fo to gra fii. W Sa li Go be li no wej

po ka za no 100 ró! no rod nych prac 85 au to rów. By $y zdj# cia re por -

ter skie (pla !a nu dy stów w la tach 80. XX wie ku), ak ty upo zo wa ne

oraz wy kre owa ne. To gry z ma lar stwem, ma te ria $a mi re kla mo wy -

mi, a na wet z por no gra fi", gdy cia $o to pro dukt na sprze da! lub two -

rzy wo ar ty stycz ne… Wy kre owa ny te atr cia $a by$ chwi la mi wul gar -

ny (ko bie ce cia $o na czer wo nym tle), ki czo wa ty lub hu mo ry stycz ny

(fo to gra ficz na wer sja 'nia da nia na tra wie – na ga ko bie ta za sto $em

obok Krzysz to fa Maj chrza ka i Ja nu sza G$o wac kie go). By $y te! cia -

$a wy ol brzy mio ne, cza sa mi trud ne do roz po zna nia. Rów nie! ROK

przy go to wa$ Akt w barw nych sko ja rze niach Ro ber ta An dre.

Ja sno gór skie pra wy ko na nia
CZ! STO CHO WA. 20 li sto pa da w cza sie kon cer tu ce cy lia* skie -

go od by $o si# pra wy ko na nie Ob l! "e nia Ja snej Gó ry Mi cha $a Gro -

tec kie go, stu den ta In sty tu tu Mu zy ki Aka de mii im. Ja na D$u go sza

w Cz# sto cho wie, w ra mach pro jek tu Mul ti me dia Sym fo nia Gwiazd;

dy ry go wa$ Pa squ ale Ve le no. W kon cer cie wzi# li udzia$: In gri da Ga -

po wa (so pran), Ka ta rzy na Su ska (mez zo so pran), Ar tur Jan da (ba ry -

ton), Or kie stra Sym fo nicz na, Col le gium Can to rum, chó ry Ar chi ka -

te dry Cz# sto chow skiej, In sty tu tu Mu zy ki AJD oraz Ze spo $u Szkó$
Mu zycz nych w Cz# sto cho wie. Re cy to wa$ An to ni Rot. Dzie* pó' -
niej z oka zji +wi# ta Mu zy ki wy ko na no kan ta t# Ver bum Dei pau li -

na o. Ire ne usza Wy bra nia ka. Wy st" pi li: o. Ni ko dem Kil nar, Ja kub

Sza fra* ski, Ma ria Sy dor, Ra dek Lu biak, Mo ni ka Kac przyk, ze spó$
in stru men tal ny, a na or ga nach za gra$ S$a wo mir Ku czek.

No wy to mik po etyc ki Ed mun da Bo rzem skie go
OPO LE. Z oka zji uka za nia si# to mi ku „Co raz wi# cej ci szy” (Ofi -

cy na Kon fra ter ni Po etów, Kra ków 2015) w ro dzin nym Kor fan to wie

od by $o si# spo tka nie au tor skie Ed mun da Bo rzem skie go, na któ re do miej -

sco we go Do mu Kul tu ry przy byli licz nie: miesz ka* cy gmi ny, twór cy

i przed sta wi cie le %ro do wisk kul tu ry, dzien ni ka rze – nie mal ze wszyst -

kich stron Opolsz czy zny. Au tor czy ta$ wier sze zwi" za ne z bio gra fi" ro -

dzin n" i geo gra fi" li rycz n" +l" ska Opol skie go (Gra cze, $am bi no wi -

ce, Kor fan tów), wy zna czo n" przez miej sco wo %ci, w któ rych do ra sta$,
ucz#sz cza$ do szkó$ i gdzie kszta$ to wa $a si# je go oso bo wo%& oraz wra! -
li wo%& li rycz na. W krót kich, zwi# z$ych wier szach E. Bo rzem ski

przy wo $y wa$ ob ra zy dzie ci* stwa, sp# dzo ne go w kr# gu naj bli! szych:

bab ci Kre so wian ki i dziad ka, zna ne go z za mi $o wa nia do ho dow li ko -

ni, któ re od lat obec ne s" w twór czo %ci po ety, ule ga j"c me ta mor fo zom

po mi# dzy ci#! ko pra cu j" cy mi Per sze ro na mi a uskrzy dlo ny mi Pe ga -

za mi. To mik „Co raz wi# cej ci szy” sta no wi dzie si" t" po zy cj# w do rob -

ku wy daw ni czym Bo rzem skie go. Szcze gól ne miej sce w%ród opu bli -

ko wa nych utwo rów zaj mu j" wspo mnie nia po %wi# co ne nie obec nym ju!
oso bom, któ re ode gra $y szcze gól n" ro l# w !y ciu au to ra. De dy ka cje dla

Bab ci, Dziad ka, dok to ra Ta de usza Ku ki za (ku sto sza Ma donn Kre so -

wych) i Ja na Paw $a II, na ce cho wa ne asce tycz n" g$# bi", wzbu dzi $a po -

dziw s$u cha czy. Wie czór au tor ski wzbo ga ci $y li rycz ne pie %ni i pio sen -

ki w wy ko na niu go %ci wie czo ru: Ma rii Ru szec kiej z Ny sy oraz (a ne ty

i Ja nu sza Wój ci ków z Kor fan to wa (cór ka i oj ciec – bur mistrz Kor fan -

to wa). Wszy scy go %cie pod kre %la li zna ko mi te wra !e nia es te tycz ne i nie -

po wta rzal n" au r# wie czo ru po etyc kie go w Do mu Kul tu ry w Kor fan -

to wie zor ga ni zo wa ne go przy udzia le pra cow ni ków Miej sko -Gmin nej

Bi blio te ki Pu blicz nej. Po za ko* cze niu spo tka nia po eta d$u go pod pi -

sy wa$ to mi ki dla przy ja ció$ i czy tel ni ków.

Lau ry dla ani ma to rów i twór ców kul tu ry
OPO LE. W do wód uzna nia za osi" gni# cia twór cze oraz pra c#

na rzecz upo wszech nia nia i roz wo ju kul tu ry mar sza $ek wo je wódz -

twa opol skie go An drzej Bu $a na gro dzi$ twór ców i ani ma to rów kul -

tu ry. Lau re ata mi te go rocz nej edy cji zo sta li: Ga brie la Dwo ra kow -

ska – skrzy pacz ka i wo ka list ka w Ze spo le Pie %ni Lu do wej „Si le sia”,

wspó$ twór czy ni aran !a cji sta rych %l" skich pie %ni lu do wych, na uczy -

ciel ka przed mio tów ar ty stycz nych w Pu blicz nym Gim na zjum

w Bia da czu; dr Adolf Kühne mann – prze wod ni cz" cy Kon wer sa to -

rium im. Jo se pha von Eichen dorf fa w Opo lu, po pu la ry za tor wk$a -

du na ro dów pol skie go i nie miec kie go do wspól ne go eu ro pej skie go 79

Uczest ni cy Fe sti wa lu Po ezji S(o wia& skiej na dzie dzi& cu Pa (a cu La ri schów

w Cie szy nie. Od le wej: Ma ri na Ilie z Bu ka resz tu, Jan Pi che ta i Na ta lia Ga -

jow ni czek z Biel ska -Bia (ej, Ry szard Gra jek z Cze cho wic -Dzie dzic, Ro mu ald

Miecz kow ski z Wil na, Wa le ry Kup ka z Pre szo wa i Mag da le na W! grzy no wicz -

-Plich ta z Kra ko wa

Martyna Czech „Ex I” 2014, olej na p(ótnie, 160x100 cm.

Grand Prix Bielskiej Jesieni 2015
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dzie dzic twa kul tu ro we go; Prze my s!aw "lu sar czyk – kom po zy tor, dy -
ry gent, wspó! za !o #y ciel: Chó ru Opus z Opo la, or kie stry d$ tej Po li -
tech ni ki Opol skiej i Li goc kich Wrzo sów; Ta de usz Ta dla – d!u go let -
ni dy rek tor Gmin ne go Do mu Kul tu ry w Le wi nie Brze skim,
or ga ni za tor m.in. Wo je wódz kie go Prze gl% du Ze spo !ów Ko l$d ni czych
„He ro dy”; Adam Wo! kow ski – mu zyk, ab sol went Wy dzia !u Mu zy -
ki Roz ryw ko wej i Jaz zu Aka de mii Mu zycz nej w Ka to wi cach, wspó! -
za !o #y ciel M!o dzie #o wej Or kie stry D$ tej Ze spo !u Szkó! &e glu gi "ród -
l% do wej oraz kie row nik ar ty stycz ny chó ru „Echo Kre sów”
w K$ dzie rzy nie -Ko' lu. Na to miast ho no ro we wy ró# nie nia otrzy ma -
li: Ta de usz Bra tus, mu zyk z K$ dzie rzy na -Ko' la; Woj ciech Do mi -
niak, dy rek tor Mu zeum Zie mi Prud nic kiej; Ma ria Fa ra sie wicz, na -
uczy ciel ka j$ zy ka pol skie go w Ze spo le Szkó! Me cha nicz nych
w G!ub czy cach, Ka ta rzy na Pa szu la, dy rek tor ka O(rod ka Kul tu ry
w Nie mo dli nie; An na Ma ria Ro gow ska, pe da gog, pla styk z Opo la;
Jo lan ta Ste fa niak, kie row nik chó ru „Can ta bi le” z MOK w K$ dzie -
rzy nie -Ko' lu; Do ro ta Wi to szy) ska na uczy ciel, bi blio te karz, ani ma -
tor kul tu ry z Ze spo !u Szkó! Za wo do wych nr 1 w Brze gu. Uro czy -
sto(* wr$ cze nia na gród z udzia !em w!adz sa mo rz% do wych
wo je wódz twa od by !a sie w sa li ka me ral nej Fil har mo nii Opol skiej,
w cz$ (ci ar ty stycz nej s!yn ne wal ce i tan ga w aran #a cji na ka me ral -
ny ze spó! smycz ko wy za gra! Kwar tet Pia stow ski. 

„Glo ria Ar tis” dla Cen tral ne go Mu zeum
Je! ców Wo jen nych

OPO LE. Pod czas uro czy stych ob cho dów 50. lecia, Cen tral ne Mu -
zeum Je) ców Wo jen nych w Opo lu -+am bi no wi cach zo sta !o od zna -
czo ne me da lem „Glo ria Ar tis” Mi ni stra Kul tu ry i Dzie dzic twa Na -
ro do we go, ko lej ny mi wy ró# nie nia mi dla Mu zeum by !y: od zna cze nia
przy zna ne przez Sto wa rzy sze nie Po la ków Po szko do wa nych
przez III Rze sz$, me dal „Za za s!u gi dla Zwi%z ku &o! nie rzy Woj ska
Pol skie go” oraz pa mi%t ko wa sta tu et ka re gio nal ne go od dzia !u
Zwi%z ku Kom ba tan tów Rze czy po spo li tej Pol skiej i By !ych Wi$' -
niów Po li tycz nych. Dy rek tor Vio let ta Re zler -Wa sie lew ska wi ta j%c
w sa li kon cer to wej Fil har mo nii Opol skiej go (ci oraz pra cow ni ków
Mu zeum, przy po mnia !a ze bra nym, #e in sty tu cja utwo rzo na w 1965 r. 
na te re nach po obo zo wych (Sta lag 344 Lams dorf) jest uni ka to w%
w ska li Eu ro py. Obec nie CMJW zaj mu je si$ ba da niem funk cjo no -
wa nia to ta li tar nych sys te mów je niec kich – nie miec kie go i so wiec -
kie go oraz opie k% nad Miej scem Pa mi$ ci Na ro do wej w +am bi no -
wi cach. Po mi mo trud nej, mar ty ro lo gicz nej te ma ty ki Mu zeum uda !o
si$ roz wi n%* sze ro k% wspó! pra c$ ze szko !a mi, dla któ rych przy go -
to wa no bo ga t% ofer t$ edu ka cyj n% m.in. lek cje mu ze al ne, kon kur sy
hi sto rycz no -re cy ta tor skie, warsz ta ty, (cie# ki edu ka cyj ne wraz z ro -
we ra mi do zwie dza nia te re nów po obo zo wych i let nie obo zy z udzia -
!em m!o dzie #y z Pol ski, Nie miec i Ukra iny. Pod czas ju bi le uszo wych
ob cho dów za s!u #e ni pra cow ni cy CMJW zo sta li uho no ro wa ni z!o -
ty mi i srebr ny mi Me da la mi Opie ku na Miejsc Pa mi$ ci Na ro do wej.
Na za ko) cze nie ofi cjal nej cz$ (ci ju bi le uszu zor ga ni zo wa no na sce -
nie Fil har mo nii Opol skiej de ba t$ pa ne lo w% „Co da lej. Mu zea mar -
ty ro lo gicz ne 70 lat po woj nie” z udzia !em dr. Pio tra Cy wi) skie go
(Pa) stwo we Mu zeum Au schwitz -Bir ke nau), S!a wo mi ra Fr%t cza ka
(Mu zeum Ka ty) skie), dr. To ma sza Kran za (Pa) stwo we Mu zeum
na Maj dan ku), Mi cha !a Nie za bi tow skie go (Mu zeum Hi sto rycz ne Mia -
sta Kra ko wa), Pio tra Tar now skie go (Mu zeum Stut thof), dr An ny Zió! -
kow skiej (Mu zeum Mar ty ro lo gicz ne w &a bi ko wie) oraz dr Vio let -
ty Re zler -Wa sie lew skiej (Cen tral ne Mu zeum Je) ców Wo jen nych

w +am bi no wi cach -Opo lu). Po pro wa dzi! j% Jan +a zic ki z Mi ni ster -
stwa Kul tu ry i Dzie dzic twa Na ro do we go. Do te ma ty ki po ru szo nej
w de ba cie na wi% za! rów nie# w swo im wy st% pie niu se kre tarz Ra dy
Ochro ny Pa mi$ ci Walk i M$ cze) stwa dr hab. An drzej K. Ku nert. Ju -
bi le usz CMJW u(wiet ni! wie czor ny kon cert in au gu ru j% cy jed no cze -
(nie Fe sti wal Mu zy ki Sa kral nej Kra jów Wy szeh radz kich Sanc tus
Adal ber tus, pod czas któ re go wy ko na no utwo ry Oli vie ra Mes sia ena,
m.in. „Kwar tet na ko niec cza su” – skom po no wa ny w nie miec kim
obo zie je niec kim (Sta lag VIII A Görlitz).

Kra kow skie szop ki w B" dzi nie
B! DZIN. Do 10 stycz nia w Pa !a cu Mie ro szew skich w Mu zeum

Za g!$ bia w B$ dzi nie mo# na ogl% da* wy sta w$ szo pek kra kow skich.
Eks po zy cja ze zbio rów Mu zeum Hi sto rycz ne go Mia sta Kra ko wa sk!a -
da si$ z dwu dzie stu szo pek, któ re po wsta !y w la tach 1977–2013. Jak
mó wi ku ra tor wy sta wy et no graf An na Gó ra szop ki kra kow skie s%
zja wi skiem na ska l$ (wia to w%. Ni gdzie in dziej na (wie cie nie zo -
ba czy my bo wiem tak nie zwy k!ych kon struk cji upa mi$t nia j% cych na -
ro dze nie Chry stu sa. Wy ró# nia je przede wszyst kim ar chi tek tu ra,
na któ r% sk!a da j% si$ sty li zo wa ne ele men ty za byt ko wych bu dow li Kra -
ko wa, jak np. strze li ste wie #e Ko (cio !a Ma riac kie go, mu ry Bar ba -
ka nu czy z!o ta ko pu !a Ka pli cy Zyg mun tow skiej na Wa we lu. Czer -
pi%c in spi ra cj$ z za byt ko wych bu dow li Kra ko wa, sta no wi% one je go
mi nia tu r$, któ ra w do sko na !y spo sób od da je kli mat oraz urok te go
mia sta. Po wsta !e z de li kat nych, nie trwa !ych ma te ria !ów (jak np. sta -
niol – alu mi nio wa fo lia) za chwy ca j% mi ster no (ci% wy ko na nia oraz
pi$k nem kra kow skiej ar chi tek tu ry, pod kre (la nej przez nie zli czo ne
or na men ty, ko lo ro we wi tra #e czy ple ja d$ barw nych po sta ci. Na im -
po nu j% c% ga le ri$ fi gur umiesz czo nych na wszyst kich kon dy gna cjach
szo pek sk!a da j% si$ za rów no po sta ci ja se! ko we, jak i (wiec kie, zwi% -
za ne z folk lo rem i le gen da mi kra kow ski mi. Zna le'* tu wi$c mo# -
na laj ko ni ka, po sta ci w stro jach re gio nal nych, czy smo ka wa wel skie -
go. Pre zen ta cji szo pek to wa rzy sz% fo to gra fie do ku men tu j% ce hi sto ri$
kra kow skie go kon kur su szop kar skie go oraz film ilu stru j% cy pro ces
two rze nia szop ki.

In au gu ra cja ju bi le uszo wej edy cji 
SO SNO WIEC. 20 li sto pa da w sa li wi do wi sko wo -kon cer to wej MU -

ZA w So snow cu za in au gu ro wa no ju bi le uszo w% X edy cj$ (l% skie go
Mi$ dzy na ro do we go Fe sti wa lu im. Grze go rza Ger wa ze go Gor czyc -
kie go. Okr% g!e rocz ni ce uro dzin mi strzów ba ro ku: Ba cha, Ha en dla,
Scar lat tie go oraz Pa tro na Fe sti wa lu zna la z!y od zwier cie dle nie w te -
go rocz nym re per tu arze. W dwu dzie stu kon cer tach, któ re od by !y si$
w dzie si$ ciu mia stach, wzi$ li udzia! wy bit ni go (cie, m.in.: Ri chard
Gal lia no, Con cer to Köln, Ger man Brass, Lon don Ba ro que, Paul Go -
odwin, Pa trick Gal lo is, Ra iner Ho neck, Iwo na So bot ka, Au kso, NO -
SPR, Ca pel la Cra co vien sis, Sin fo niet ta Cra co via i wie lu in nych. Pod -
czas X, ju bi le uszo wej edy cji Fe sti wa lu kon ty nu owa no za po cz%t ko wa n%
w ubie g!ym ro ku re je stra cj$ wszyst kich dzie! Grze go rza Ger wa ze -
go Gor czyc kie go Gor czyc ki in exten so. G!ów nym ce lem te go przed -
si$ wzi$ cia jest pro mo cja spu (ci zny kom po zy to ra w wy mia rze eu ro -
pej skim, za rów no w(ród ama to rów, jak i pro fe sjo na li stów oraz
w!% cze nie je go dzie! do glo bal ne go re per tu aru. Zgod nie z za !o #e niem
utwo ry mi strza od da no w r$ ce re no mo wa nych (wia to wych spe cja -
li stów w za kre sie wy ko naw stwa hi sto rycz ne go. W tym ro ku do gro -
na po pu la ry za to rów Gor czyc kie go w ra mach Gor czyc ki in exten so80

Pro mo cja ksi!" ki O Lud mi le Mar ja# skiej. Z re dak tor ka mi, El" bie t! Hur nik
(w $rod ku) i Iwo n! Skrzyp czyk -Ga% kow sk!, roz ma wia% Ta de usz Pier siak

Spotkanie autorskie z poet! Edmundem Bo"emskim. Na zdj&ciu od lewej:
Janusz Wójcik i Edmund Bo"emski
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do !" czy li: Con cer to Köln, Lon don Ba ro que, Ca pel la Cra co vien sis,
Ca me ra ta Si le sia i Octa va En sem ble. 

Mi strzo wie i eks cen try cy

SO SNO WIEC. Te ma tem te go rocz nych VII Kon fron ta cji Fil mo -
wo -Pla stycz nych or ga ni zo wa nych przez So sno wiec kie Cen trum
Sztu ki -Za mek Sie lec ki by li „Mi strzo wie i Eks cen try cy. Le onar do da
Vin ci/Sier giej Eisen ste in, Hen ri de To ulo use Lau trec /Char lie Cha plin,
Sa lva dor Da li/ Fe de ri co Fel li ni”. W trzy dnio wym (25–27 li sto pa da)
pro gra mie zna la z!y si# wy k!a dy au tor stwa m.in. prof. dr hab. Ir my Ko -
zi ny hi sto ryk sztu ki w Za k!a dzie Hi sto rii Sztu ki U$), dr hab. Ka ri ny
Ba nasz kie wicz (Za k!ad Fil mo znaw stwa i Wie dzy o Me diach U$), Ma! -
go rza ty Ma li now skiej -Kli mek (hi sto ryk sztu ki, ku ra tor w SCS -Za mek
Sie lec ki), dr Ilo ny Co pik (Za k!ad Fil mo znaw stwa i Wie dzy o Me diach
U$), dr Ane ty Bo ro wik (hi sto ryk sztu ki w Za k!a dzie Hi sto rii Sztu ki
U$), dr Na ta li Gru en pe ter (Za k!ad Fil mo znaw stwa i Wie dzy o Me -
diach U$). Mo% na by !o tak %e obej rze& frag men ty fil mów Sier gie ja
Eisen ste ina: Try lo gia Re wo lu cyj na („Strajk”, „Pan cer nik Po tiom kin”,
„Pa' dzier nik”), „Sta re i no we”, „(" ki Bie rzy) skie”, „Niech %y je Mek -
syk”, „Alek san der New ski”, „Iwan Gro' ny”, „Spi sek Bo ja rów”
i „Ro mans Sen ty men tal ny” a tak %e „Przy go dy Mr We sta w kra ju Bol -
sze wi ków” w re%. L. Ku le szo wa, „Scho dy” w re%. Z. Ryb czy) skie -
go, „Nie ty kal ni” w re%. Bria na de Pal my, „De ja vu” w re%. J. Ma chul -
skie go i „Mi !o*& i *mier&” w re%. W. Al le na. Au tor k" pro jek tu by !a
Ka ta rzy na Si wiec -Ma ty siak.

Wy sta wa ikon 

D! BRO WA GÓR NI CZA. W Pa !a cu Kul tu ry Za g!# bia w D" bro -
wie Gór ni czej do 10 stycz nia mo% na ogl" da& wy sta w# ikon na pi sa -
nych przez stu den tów stu diów po dy plo mo wych „Iko no pi sar stwo. Stu -
dium chrze *ci ja) skie go Wscho du” Wy dzia !u Teo lo gicz ne go
Uni wer sy te tu Opol skie go. Te ma ty ka eks po zy cji na wi" zu je do *wi"t
Bo %e go Na ro dze nia, Trzech Kró li a tak %e do Ju bi le uszu 1050. rocz -
ni cy chrztu Pol ski. T# pi#k n" pre zen ta cj# ikon udo st#p ni! ks. dr Da -
riusz Klej now ski -Ró %yc ki, wspó! za !o %y ciel $l" skiej Szko !y Iko no gra -
ficz nej w Za brzu i ini cja tor stu diów Po dy plo mo wych „Iko no pi sar stwo.
Stu dium chrze *ci ja) skie go Wscho du”, któ ry opo wia da! o taj ni kach
tej trud nej sztu ki pod czas wer ni sa %u 23 li sto pa da. 

Od zna cze nia dla Za ol zia ków

ZA OL ZIE. Wy so ki mi pol ski mi od zna cze nia mi zo sta li uho no ro -
wa ni 13 li sto pa da w Am ba sa dzie RP w Pra dze czte rej pol scy dzia !a -
cze z Za ol zia. W ten spo sób w!a dze Rze czy po spo li tej Pol skiej do ce -
ni !y ich wy bit ne za s!u gi w dzia !al no *ci na rzecz mniej szo *ci pol skiej
w Re pu bli ce Cze skiej oraz w krze wie niu kul tu ry i tra dy cji na ro do wej.
Krzy %em Ofi cer skim Or de ru Za s!u gi Rze czy po spo li tej Pol skiej od -
zna czo ny zo sta! Ka rol Susz ka, dy rek tor Te atru Cie szy) skie go w Cze -
skim Cie szy nie, z ko lei Z!o ty mi Krzy %a mi Za s!u gi uho no ro wa no Jó -
ze fa Szy mecz ka, pre ze sa Kon gre su Po la ków w RC, An drze ja Bi zo nia,
dy rek to ra Pol skie go Gim na zjum im. Ju liu sza S!o wac kie go w Cze skim
Cie szy nie oraz Sta ni s!a wa Fol warcz ne go, wi ce bur mi strza Cze skie go
Cie szy na, by !e go pre ze sa, a obec nie cz!on ka Za rz" du To wa rzy stwa
Na uczy cie li Pol skich w RC. Od zna cze nia na da! pre zy dent RP
na wnio sek pol skie go Mi ni ster stwa Spraw Za gra nicz nych, a wr# czy -

!a je am ba sa dor Gra %y na Ber na to wicz pod czas ofi cjal nych ob cho dów
$wi# ta Nie pod le g!o *ci, ja kie zor ga ni zo wa no w pol skiej am ba sa dzie
w pi" tek, 13 li sto pa da. Wzi# li w niej udzia! Po la cy miesz ka j" cy w Pra -
dze oraz licz na de le ga cja Po la ków z Za ol zia. Krót ki pro gram ar ty stycz -
ny wy ko na! m.in. po cho dz" cy z Kar wi ny ak tor, Jan Szy mik.

Czwar ty tom „Lek sy ko nu”

ZA OL ZIE. Uka za! si# czwar ty tom „Lek sy ko nu Po la ków w Re -
pu bli ce Cze skiej i Re pu bli ce S!o wac kiej”. Jak pod kre *la j" au to rzy,
naj now sza pu bli ka cja jest nie ja ko „po nad pro gra mo w"”. Pier wot na
wer sja pro jek tu re ali zo wa ne go w In sty tu cie Na uk Pe da go gicz nych
Uni wer sy te tu Opol skie go prze wi dy wa !a bo wiem przy go to wa nie
trzech to mów „Lek sy ko nu”. Zgro ma dzo ny ma te ria! prze kro czy! jed -
nak za pla no wa ne ra my. „Po zo sta! ma te ria!, któ ry war to przy bli %y&
czy tel ni ko wi, a przede wszyst kim chce my da& sa tys fak cj# tym miesz -
ka) com Za ol zia, któ rych cza sa mi ca !e ro dzi ny za an ga %o wa ne by -
!y w pol sk" dzia !al no*& na ro do w" w cza sach, gdy ob szar, na któ rym
dzia !a li, by! pod ob cym pa no wa niem” – pi sz" we wst# pie prof. Ze -
non Ja si) ski i dr Bog dan Ci ma !a. Ro dza je ha se! i pre zen ta cja ha se!
bio gra ficz nych w czwar tym to mie „Lek sy ko nu” nie zmie ni !y si#. Au -
to rzy sta ra j" si# jed nak przed sta wia& w nim tak %e naj cie kaw sze ich
zda niem po zy cje wy daw ni cze po *wi# co ne *ro do wi skom pol skim.
Spo ro miej sca po *wi# ci li po nad to pro ce so wi kszta! ce nia.

W Li got ce... ska ka no z !ó" ka 

ZA OL ZIE. W so bo t# 14 li sto pa da trud no by !o wej*& do sa li Do -
mu Kul tu ry w Li got ce Ka me ral nej. Tak by wa co ro ku w li sto pa dzie
na ka% dym przed sta wie niu te atrzy ku dzia !a j" ce go przy Miej sco wym
Ko le PZKO. Ze spó! za gra! tym ra zem ko me di# „Skok z !ó% ka” (z pod -
ty tu !em „Baj ka dla do ro s!ych”), któ r" wy re %y se ro wa! Alek san der Prze -
czek. Sztu ka, któ r" PZKO -wscy ak to rzy wzi# li tym ra zem na warsz -
tat, nie by !a ty po w" gwa ro w" ko me di", do ja kiej li got cza) ska
pu blicz no*& jest przy zwy cza jo na. Ta ko me dia o zdra dzie i wier no -
*ci ma! %e) skiej by !a wpraw dzie gra na „po na szy mu”, ale jej ak cja roz -
gry wa !a si# w ty po wym miesz cza) skim sa lo nie. Ni ko mu to nie prze -
szka dza !o, tek sty i ak to rzy by li *wiet ni i wszy scy do sko na le si# ba wi li.

– T# sztu k# an giel skich dra ma to pi sa rzy Joh na Chap ma na i Raya
Co oney’a gra !a w swo im cza sie Sce na Pol ska i dzi# ki te mu mo gli -
*my do niej bez pro ble mów do trze& – po wie dzia! nam re %y ser przed -
sta wie nia, Alek san der Prze czek. – Prze nie *li *my j" jed nak do lo kal -
nych re aliów, a dziew czy ny „prze t!u ma czy !y” j" na gwa r# *l" sk". Ten
tekst w!a *ci wie po wsta wa! na pró bach: od pierw szej po ge ne ral n" – wy -
ja *ni! re %y ser. Za po wie dzia!, %e ch#t nie za pre zen tu j" swo je no we przed -
sta wie nie rów nie% w in nych za ol zia) skich miej sco wo *ciach.

Pol ska kul tu ra w Brnie

ZA OL ZIE. „Bra ma j# zy ków otwar ta” to na zwa mi ni -fe sti wa lu pol -
skiej kul tu ry, któ ry roz po cz"! si# 3 li sto pa da w Brnie. Cykl spo tka) or -
ga ni zu j" wspól nie brne) ska Bi blio te ka Ji+ego Ma he na i Bi blio te ka Ra -
czy) skich z Po zna nia, na wi" zu j"c do d!u go let niej wspó! pra cy mi# dzy
sto li ca mi Po !u dnio wych Mo raw i Wiel ko pol ski. Z pol sk" kul tu r" miesz -
ka) cy Brna mo gli si# za zna ja mia& a% do 12 li sto pa da. Fe sti wal pol skiej
kul tu ry roz po cz"! si# w ma !ej sa li Bi blio te ki Ji+ego Ma he na kon cer -
tem blu eso wo -jaz zo wym (u ka sza Wi *niew skie go i je go ka pe li Hard
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Wy so kie pol skie od zna cze nia pa! stwo we ode bra li w pra skiej Am ba sa dzie
RP (od pra wej): Ka rol Susz ka, An drzej Bi zo!, Sta ni s"aw Fol warcz ny
i Jó zef Szy me czek

Jesz cze przed #wi$ ta mi uka za" si$ czwar ty tom „Lek sy ko nu Po la ków w Re -
pu bli ce Cze skiej i Re pu bli ce S"o wac kiej”
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Ti mes Trio. 5 li sto pa da w du !ej sa li ksi"! ni cy od by #o si$ spo tka nie z wy -
bit n" pol sk" po et k" Ew" Lip sk". Po pro wa dzi #a je za ol zia% ska po et ka
Re na ta Put zla cher, a po ezji to wa rzy szy #a po ezja &pie wa na w wy ko na -
niu pol skich ar ty stów: Iza be li Kró lak i Mi cha #a 'a nusz ki (ten dru gi by#
ju! kil ka ra zy go &ciem na Za ol ziu). W ostat nim dniu mi ni -fe sti wa lu,
w czwar tek 12 li sto pa da, miesz ka% cy Brna mo gli si$ dwa ra zy spo tka(
w Bi blio te ce Ji)ego Ma he na ze zna n" ilu stra tor k" i au tor k" ksi" !ek dla
dzie ci i do ro s#ych, Iwo n" Chmie lew sk". W sie dzi bie Wy dzia #u Fi lo -
zo ficz ne go Uni wer sy te tu Ma sa ry ka na to miast mo! na by #o wy s#u cha(
wy k#a du Ur szu li Ko wal skiej z Uni wer sy te tu Ada ma Mic kie wi cza w Po -
zna niu o pol skich pu bli cy stach, któ rzy za ko cha li si$ w Re pu bli ce Cze -
skiej, Cze chach i cze skiej kul tu rze.

W skró cie

! Wy da rze niem li sto pa da by# go &cin ny wy st$p Slezkégo Di va -
dla z Opa vy, któ ry w Ope rze *l" skiej w By to miu za pre zen to wa# ope -
r$ Leo+a Janá,ka „Je nu fa” („Jej pa sier bi ca”). 
! „Prze moc i ry tu a# w neo li cie. Grób zbio ro wy kul tu ry am for ku -

li stych w Ko szy cach” to ty tu# wy sta wy, któ r" mo! na by #o zo ba czy(
w Mu zeum *l" skim w Ka to wi cach. 
! Na kon cer ty „Pi$k ne arie -pi$k ne du ety” oraz „Czas na mu zy -

k$ – pol ska li ry ka wo kal na” a tak !e na zor ga ni zo wa ny w 250-le cie Men -
ni cy War szaw skiej wer ni sa! wy sta wy „Si le sia in num mis. Me da le &l" -
skie w zbio rach Mu zeum w Cho rzo wie (do 1918 r.)”, po prze dzo nej
wy k#a dem To ma sza By lic kie go za pra sza #o Mu zeum w Cho rzo wie.
! Rów nie! w Mu zeum w Cho rzo wie od by# si$ wie czór po etyc -

ko -mu zycz ny z udzia #em po etów Ma cie ja Me lec kie go, Mi ro s#a wy
Pa jew skiej, a tak !e III Otwar ty Tur niej Jed ne go Wier sza im. Bar -
ba ry Dzie ka% skiej. Go spo da rza mi wie czo ru by li Bar ba ra Ja nas -Du -
dek i Ja cek Du dek. 
! Od dzia# Te atral no -Fil mo wy Mu zeum Hi sto rii Ka to wic za pra sza#

na wy sta w$ Han ny Si tarz „Echo la lia”, któ ra by #a ko lej nym eks pe ry -
men tem twórczym tej ar tyst ki, wy ko rzy stu j" cym s#o wo i ob raz. 
! Wy sta w$ pla ka tu po wsta% cze go, któ ra to wa rzy szy #a ob cho -

dom 95. rocz ni cy II Po wsta nia *l" skie go zor ga ni zo wa# Re gio nal -
ny O&ro dek Kul tu ry w Ka to wi cach wraz ze Sto wa rzy sze niem Po -
wsta nia *l" skie 90 i Aka de mi" Sztuk Pi$k nych w Ka to wi cach. 
! Pa mi"t ki Woj ska Pol skie go z Kre sów Wschod nich II RP mo! -

na by #o zo ba czy( pod czas wy sta wy „Oca lo ne od za po mnie nia” w Mu -
zeum *l" skim w Ka to wi cach. 
! Rów nie! w Mu zeum *l" skim pre zen to wa na by #a wy sta wa „Nie -

zna ny ni ko mu” W#a dy s#a wa Gryb ne go.
! Przez ca #y pa- dzier nik w Za brzu trwa# III Mi$ dzy na ro do wy Fe -

sti wal im. Krzysz to fa Pen de rec kie go, pod czas któ re go wy st" pi #a m.in.
Sin fo niet ta Cra co via pod dy rek cj" Jur ka Dy ba #a, od by #o si$ pre mie -
ro we wy ko na nie kon cer tu na tr"b k$ Krzysz to fa Pen de rec kie go w wy -
ko na niu Fa zi la Say’a po ka za no tak!e wy sta w$ ma nu skryp tów par -
ty tur Pen de rec kie go. 
! „*cia ny &wia ta” czy li wy sta w$ ry sun ków gra fi ki Ewy Za wadz -

kiej mo! na by #o ogl" da( w Ga le rii Mia sta Ogro dów w Ka to wi cach. 
! W cy klu Wie czór z mu za mi od by #a si$ w Mu zeum Hi sto rii Ka -

to wic pre zen ta cja ksi"! ki Jo lan ty Król pt. „Bal la da o Ja cen tym, czy li
wspo mnie nie z ksi"! k" w tle”. 
! Kon cert ka me ral ny po &wi$ co ny mu zy ce He in ri cha Schul za -Be -

the na za ty tu #o wa ny „Ku pa mi$ ci” w wy ko na niu Ma# go rza ty Maj -
nusz -Ja rek (wio lon cze la) i To ma sza Plo chy (fis har mo nia) od by# si$
w Mu zeum Gór no &l" skim w By to miu. 
! W Mu zeum Miej skim w Sie mia no wi cach *l" skich od by wa #a

si$ wy sta wa ma lar stwa Ma# go rza ty Da nu ty Wia trow skiej po #" czo -
na z mi tyn giem po etyc kim z udzia #em „Re pre zen ta cji *l" ska w po -
ezji” pod kie run kiem Wie s#a wa Cie cie r$ gi. 
! Mi$ dzy na ro do wy Fe sti wal Chó rów Aka de mii Mu zycz nych „Ko -

ChAM” mu zy k$ wspó# cze sn"” od by# si$w Aka de mii Mu zycz nej im.
Ka ro la Szy ma now skie go w Ka to wi cach.
! W Or non to wi cach od by# si$ po kaz mo dy wspó# cze snych ja kli

i wer ni sa! wy sta wy fo to gra fii mo do wych wy ko na nych w sie dzi bie
NO SPR, któ ry by# pod su mo wa niem pro jek tu Si le sia Folk De sign. 
! Na kon cer ty „Czas na mu zy k$. Pol ska li ry ka wo kal na” oraz po -

&wi$ co ny pa mi$ ci Kla ry Lan ger -Da nec kiej za pra sza #a In sty tu cja Pro -
mo cji i Upo wszech nia nia Mu zy ki „Si le sia”. 
!W Ga le rii Sztu ki Wspó# cze snej BWA w Ka to wi cach go &ci #a wy -

sta wa Ca ro le Ben za ken pt. „W ka! dym momen cie, na przyj &cie i odej -
&cie”, któ ra od by wa #a si$ w ra mach te go rocz nej edy cji Fe sti wa lu Ars
Ca me ra lis. 
! II Kon gres Mu zy ki Li tur gicz nej Ar chi die ce zji Ka to wic kiej Re -

gnum Chri sti ve niat! Niech przyj dzie Kró le stwo Chry stu sa! od by -
wa# si$ 13–15 li sto pa da; zo sta# zor ga ni zo wa ny w Ro ku Ju bi le uszu 90.
le cia Ar chi die ce zji Ka to wic kiej. 
! 19 li sto pa da zmar #a Zu zan na Gwa rek z d. Le gier ska

(ur. 30.04. 1937 r. w Ko nia ko wie). By #a zna n" ko ron czar k",

cz#on ki ni" Ze spo #u Re gio nal ne go „Ko nia ków”, wie lo let ni" opie kun -
k" Izby Pa mi$ ci Ma rii Gwa rek, któ r" prze j$ #a po &mier ci te &cio wej
w 1962 r. By #a uho no ro wa na Na gro d" im. Oska ra Kol ber ga (1989). 
! 30 pa- dzier ni ka – po dwóch la tach grun tow nej mo der ni za cji Bi -

blio te ka Miej ska w Wi &le otwo rzy #a drzwi dla czy tel ni ków. 
! Od 8 do 15 li sto pa da w Biel sku -Bia #ej od by #a si$ XIII Jaz zo -

wa Je sie%. Wy st" pi #y m.in. ta kie ze spo #y jak Ma ria Schne ider Or -
che stra, An dy Shep pard Qu ar tet czy To masz Sta% ko Pro ject. 
! „An drzej Ba tu ro – 50 lat z fo to gra fi"” to ty tu# spo tka nia au tor -

skie go 22 pa- dzier ni ka w Ga le rii Biel skiej BWA, pod czas któ re go
za pre zen to wa no naj now szy al bu mu ar ty sty, wy da ny z oka zji 50-le -
cia pra cy twór czej zna ne go fo to gra fi ka, przed sta wi cie la tzw. czar -
ne go re por ta !u, dzia #a cza ZPAF, wspó# twór cy Fo to Art Fe sti va lu.
! 29 pa- dzier ni ka na &cia nach Ga le rii Biel skiej BWA od by #a si$

„Wie czor na pro jek cja” upa mi$t nia j" ca biel skich .y dów. Przy go to -
wa #a j" m#o dzie! z biel skich li ce ów im. Ar mii Kra jo wej i im. A. Asny -
ka w Biel sku -Bia #ej. Im pre za od by #a si$ w ra mach cy klu spo tka% pro -
wa dzo nych przez Da riu sza Fod czu ka, któ ry re ali zu je au tor ski
pro jekt pt. „Miej sca/To! sa mo &ci”. 
! 31 pa- dzier ni ka z oka zji 498. rocz ni cy re for ma cji w ko &cie le

ewan ge lic kim w Sta rym Biel sku pre zy dent An drzej Du da wzi"# udzia#
w na bo !e% stwie. Pre zy dent ofia ro wa# ko &cio #o wi drew nia ny krzy!
z na pi sem: „Z na dzie j" p#y n" c" z krzy !a. Pre zy dent RP An drzej Du -
da”. Od wier nych otrzy ma# rze- b$ g#o wy or #a.
! An na Cie plak – ko or dy na tor ka pro jek tu „Awan gar da 27–39”

zor ga ni zo wa #a 28 pa- dzier ni ka w po cze kal ni dwor ca ko le jo we go
w Cie szy nie im pre z$ mu zycz no -po etyc k" po &wi$ co n" Ju lia no wi Przy -
bo sio wi. Wy st" pi# m.in. elek tro nicz ny ze spó# „Uni tra pro di!” z Kra -
ko wa oraz m#o dzi po eci znad Ol zy. 
! Z oka zji XLII Bien na le Ma lar stwa „Biel ska Je sie% 2015” w Biel -

sku -Bia #ej Ga le ria Biel ska BWA wy da #a ka ta log wy sta wy (w wer -
sji pol skiej i an giel skiej) z ko lo ro wy mi re pro duk cja mi fi na #o wych
prac, not ka mi o ar ty stach oraz tek sta mi kry tycz ny mi ju ro rów bien -
na le. Re dak cj" za j$ #y si$ Gra !y na Cy bul ska i Bar ba ra Swad- ba, a pro -
jek tem gra ficz nym Krzysz tof Mor ci nek. 
!W Cz$ sto cho wie za gra li: TfP – Na ta lia Przy bysz, Co chi se z Paw -

#em Ma #a szy% skim, The Ana logs, Clo ster kel ler; Ha la Spor to wa na Za -
wo dziu – Per fekt; Fil har mo nia – Szy mon Neh ring, Ste ve Nash&Turn -
ta ble Or che stra, Ar tur Ro jek, Krzysz tof Kraw czyk z ze spo #em; Car pe
Diem – Kor tez; Mu zycz na Me ta – Kry zys i Ro bert Bry lew ski, Zw#o -
ki; MDK – Chór M$ ski Po chod nia z oka zji 85-le cia.
! W Cz$ sto cho wie wy sta wia li: Wej &ciów ka – To masz Chu dzik;

MGS – Zdzi s#aw Wiatr, Mag da le na Snar ska, Ro bert Pa nas; Kon duk -
to row nia – Three way (Wang Yan wen, Be ata Be bel -Ka ran kie wicz,
W#o dzi mierz Ka ran kie wicz); Cen trum Pro mo cji M#o dych – Po da -
gra Ma# go rza ty Wie lek.
! 8 li sto pa da w Fil har mo nii Cz$ sto chow skiej Or kie stra Ka me -

ral na Pol skie go Ra dia Ama deus pod dy rek cj" za #o !y ciel ki Agniesz -
ki Ducz mal za in au gu ro wa #a Ars Ca me ra lis.
! 23 pa- dzier ni ka w Cen trum Pro mo cji M#o dych w Cz$ sto cho -

wie od by #o si$ spo tka nie z Pe trem /aba chem.
! 5 li sto pa da w OPK Gau de Ma ter w Cz$ sto cho wie go &ci# spek -

takl Ka ro li ny Ci chej !la da mi Ró "e wi cza.
! Pol ska Szko #a Pod sta wo wa im. Wi s#a wy Szym bor skiej w W$ -

dry ni – tak brzmi no wa ofi cjal na na zwa w$ dry% skiej pol skiej pod -
sta wów ki. Szko le nada no imi$ pa tron ki w ostat ni" so bo t$ li sto pa -
da, pod czas uro czy stej aka de mii z oka zji 110-le cia pla ców ki.
Do daj my, !e no blist ka go &ci #a w w$ dry% skiej pod sta wów ce pod czas
swo jej wi zy ty na Za ol ziu w 2001 r.
! Ju ry siód me go Mi$ dzy na ro do we go Bien na le Pla ka tu w Chi -

nach 2015 (7. CIPB Chi na In ter na tio nal Po ster Bien nial, 2015) przy -
zna #o Pio tro wi Pie trza ko wi srebr ny me dal w ka te go rii pla ka tów to -
wa rzy sz" cych kam pa niom spo #ecz nym. Na gro dzo no pra c$ Gra fi cy
kontr ata ku j". So sno wi cza nin Piotr Pie trzak jest ab sol wen tem ASP
w Kra ko wie, re ali zu je ak cje pla ka to we w prze strze ni miej skiej.
! Za ol zia% skie To wa rzy stwo Fo to gra ficz ne po now nie wy ru szy -

#o w po szu ki wa niu wy j"t ko wych uj$(. W so bo t$ 21 li sto pa da w Cie -
szy nie fo to gra fi cy wzi$ li udzia# nie tyl ko w ple ne rze, ale rów nie!
w wal nym ze bra niu. Naj wa! niej szy mi punk ta mi ze bra nia by #y zmia -
na w sta tu cie zwi" za na z no wy mi prze pi sa mi w tej kwe stii oraz przy -
go to wa nie gru dnio wej wy sta wy ZTF, któ r" w grud niu b$ dzie mo! -
na zwie dza( w cze sko cie szy% skiej ka wiar ni AVION.
! Sym bo licz n" in au gu ra cj" Ad wen tu w Cze skim Cie szy nie jest

od lat Kon cert Ad wen to wy Mu zy ki i S#o wa w ko &cie le ewan ge lic -
kim Na Ni wach. W tym ro ku od by# si$ on (29 li sto pa da) po raz 26.,
a je go go &ciem spe cjal nym by #a pierw sza da ma pol skiej pio sen ki,
Ire na San tor. 
! Po lo ni sta i et no graf prof. Da niel Ka d#u biec z Cze skie go Cie -

szy na -Mi strzo wic jest no mi no wa ny do te go rocz nej na gro dy „Ce g#a
Ja no sha” przy zna wa nej przez czy tel ni ków „Ga ze ty Wy bor czej”. Na -
gro d$ otrzy mu j" oso by, któ re przy czy nia j" si$ do za cho wy wa nia kul -
tu ro wej to! sa mo &ci Gór ne go *l" ska i roz s#a wia nia re gio nu.82
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!L" SKIE Tar gi Ksi!" ki
trwa #y od 6 do 8 li sto pa -
da w Ka to wi cach, im pre -
za zor ga ni zo wa na przez
spó# ki Tar gi Ksi!" ki
oraz Mu ra tor EXPO.
W MCK -u po ja wi #o
si$ 140 wy staw ców ksi! -
"ek oraz 60 au to rów.
Praw dzi we %wi$ to ksi!" -
ki.
RAD NI PiS chc! dy mi sji
mar sza# ka Woj cie cha Sa -
#u gi. Za rz!d wo je wódz -
twa – w któ rym dzi% PiS
nie ma, a stro n! do mi nu -
j! c! w ko ali cji jest PO
– mo "e mie& pro blem
z do ga dy wa niem si$
z no wym rz! dem, któ ry
PiS stwo rzy# sa mo dziel -
nie, dzi$ ki bez a pe la cyj -
ne mu zwy ci$ stwu w wy -
bo rach par la men tar nych.
PROM w Grze go rzo wi -
cach ko #o Ra ci bo rza
przez kil ka mie si$ cy nie
p#y wa# z po wo du su szy.
Ostat ni re mont pro mu
prze pro wa dzo no w 2009
ro ku, jed nak miesz ka' cy
ocze ku j!, "e w ko' cu
zo sta nie od bu do wa ny
most przez Od r$, któ ry
sta# tu przed woj n!. Te -

raz nad ra bia j! a" 30 km dro gi, by przez Ra ci -
bórz prze pra wi& si$ na dru g! stro n$.
PRE ZY DENT An drzej Du da trzy mie si! ce po za -
przy si$ "e niu zna laz# czas, by przy je cha& do Wi -
s#y. Od wie dzi# tu m. in. miej sco wych lu te ran.
Wi s#a ucho dzi #a za ba stion PO, kontr kan dy dat Du -
dy, Bro ni s#aw Ko mo row ski, do sta# w II tu rze
a" 84 g#o sów po par cia wi %lan. Czas le czy jed nak
ra ny. Pre zy dent za sa dzi# w Ogro dzie Re for ma -
cji swo j! ja b#on k$ i spo tka# si$ z ewan ge lic ki mi
du chow ny mi w pre zy denc kim Za mecz ku w Wi -
%le. Tra dy cja mu si trwa&.
CZO#G wy pad# z la we ty pew ne mu cze skie mu (?)
ko lek cjo ne ro wi. Efekt – za blo ko wa ne skrzy "o -
wa nie z DK -1 w Pszczy nie. Zda rze nie mia #o
miej sce o trze ciej nad ra nem. Kie row ca la we -
ty zbyt ostro za ha mo wa# przed skrzy "o wa -
niem ko #o Kau flan du i czo#g si$ zsu n!# na jezd -
ni$, zgod nie z pra wa mi fi zy ki zresz t!. Usu wa nie
prze szko dy trwa #o kil ka go dzin.
OD S#O NI$ TO w Mie cho wi cach po mnik Ofiar
Tra ge dii Gór no %l! skiej. Po mnik – wa gon. Upa -
mi$t nia on wy wóz ki by tom skich Gór no %l! za ków
do Zwi!z ku So wiec kie go, do któ rych do sz#o
28 mar ca 1945 ro ku.
WAL CZ" CA o prze trwa nie Kom pa nia W$ glo wa
chce wy pro wa dzi& si$ ze swo jej sie dzi by przy
ul. Po wsta' ców w Ka to wi cach. Jej rocz ne utrzy -
ma nie kosz tu je spó# k$ ok. 1,5 mi lio na z#o tych.
Ocho t$ na prze j$ cie po nad stu let nie go bu dyn ku
ma ka to wic ka po li cja. Zgo d$ na ta ki krok mu si
je dy nie wy ra zi& mi ni ster skar bu.
LOT NI SKO w Py rzo wi cach do ko' ca pa( dzier -
ni ka ob s#u "y #o 2 mln 722 tys. osób. Do upra gnio -
ne go ce lu, ja kie za #o "y #o so bie w 2015 ro ku Gór -
no %l! skie To wa rzy stwo Lot ni cze pro wa dz! ce
port, bra ku je le d wo 300 ty si$ cy pa sa "e rów. Prze -
go ni# nas Kra ków, w któ re go por cie lot ni czym
w Ba li cach licz ba ob s#u "o nych pa sa "e rów

na ko niec pa( dzier ni ka prze kro czy #a 3,6 mln, za%
na ko niec te go ro ku ma si$ gn!& 4 mln. 
TRA GE DIA w Nie le d wi w gmi nie Mi lów ka
na )y wiec czy( nie. 12-la tek przy pad kiem za bi#
ko le g$ z bro ni my %liw skiej oj ca. Ku la tra fi #a
w g#o w$. Ch#op cy by li ró wie %ni ka mi, ko le ga -
mi z tej sa mej kla sy i s! sia da mi. Spo #ecz no%&
Nie le d wi jest wstrz! %ni$ ta. Po st$ po wa nie w spra -
wie tra ge dii, któ ra nie po win na si$ by #a wy da -
rzy&, pro wa dzi po li cja i pro ku ra tu ra. 
TE ATR Roz ryw ki pi ku je – twier dzi wi ce pre zy -
dent Cho rzo wa Jo achim Ot te. I wy li cza, "e bra -
ku je mu gwiazd, re per tu aru, ze spo #u ba le to we -
go. Za rzu ca, "e za ni "y# po ziom i "e la ta
%wiet no %ci ma ju" za so b!. Nie zga dza si$ z tym
ani dy rek tor TR Da riusz Mi# kow ski ani Alek san -
dra Ga jew ska, g#ó wy spe cja li sta ds. po zy ski wa -
nia fun du szy w Roz ryw ce. Wia do mo – sztu ka po -
trze bu je me ce na sów – naj le piej bo ga tych. 
SPÓ# KA Tau ron Wy do by cie przy j$ #a 930 wnio -
sków od po szko do wa nych w Ja worz nie, Ty chach
i So snow cu w ko pal ni Ja ni na w Li bi! "u. T!p -
ni$ cia od czu li tak "e miesz ka' cy Bie ru nia, czy
O%wi$ ci mia. Przy po mnij my – naj wi$k sze za mie -
sza nie wy wo #a #y ostat nie t!p ni$ cia o si le 3,8
(30 wrze %nia), 3,1 (12 pa( dzier ni ka) oraz 3,7 (20
pa( dzier ni ka) stop ni w ska li Rich te ra w ZG Ja -
ni na. Wy" szy Urz!d Gór ni czy w Ka to wi cach
zde cy do wa# o wstrzy ma niu wy do by cia na %cia -
nie, w po bli "u któ rej do sz#o do wstrz! su 29 pa( -
dzier ni ka. Je go epi cen trum mia #o miej sce w po -
k#a dzie 207 na po zio mie 500 me trów. 
NIKT nie chce uchod( ców. Na 167 gmin na sze -
go wo je wódz twa za py ta nych, czy s! go to we
przy j!& oso by, któ rym nada no sta tus uchod( cy,
tyl ko osiem od po wie dzia #o twier dz! co. S! to
Cho rzów, Czer wion ka -Lesz czy ny, D! bro wa
Gór ni cza, Gie ra# to wi ce, Ja strz$ bie Zdrój, Ly ski,
Mi ko #ów i Ra ci bórz.
GÓR NIC TWO wal czy o prze "y cie. *!cz ne stra -
ty spó# ek wy do by wa j! cych w$ giel ka mien ny
po trzech kwar ta #ach zbli "y #y si$ do 1,7 mld z#
i w!t pli we, by ko niec ro ku 2015 przy niós# po -
pra w$ te go wy ni ku. Mi mo nie pew no %ci ju tra,
ner wo wej at mos fe ry i obo wi! zu j! cej go to wo -
%ci straj ko wej, bez pie cze' stwo w %l! skich ko -
pal niach znacz nie si$ po pra wi #o. Licz ba wy pad -
ków %mier tel nych (dzie wi$& ofiar, dwu krot nie
mniej ni" w 2014 ro ku) i ci$" kich (tu z 20 w ze -
sz#ym, do 9. wy pad ków w obec nym ro ku)
zma la #a o po #o w$. Zda niem WUG to naj lep szy
wy nik w ci! gu ostat nich 60 lat.
HA NY SA MI po raz 20. z ko lei zo sta li uho no ro wa -
ni: Ma ria Mey er – ak tor ka Te atru Roz ryw ki, Ma -
riusz So bec ko – zwy ci$z ca po gra mu „You can
dan ce”, prof. dr hab. n. med. Jan Ba ron, Ma ciej
Pie przy ca – re "y ser i sce na rzy sta ze +l! ska, Ar -
ka diusz Ho# da – twór ca Te le wi zji Si le sia, Je rzy
Pod sia d#o – pre zes W$ glo kok su, Sto wa rzy sze nie
Po mo cy Ro dzi nom Hut ni czym, Ze spó# Pie %ni
i Ta' ca „Ru dzia nie”, Ra dio Fest. Su per ha ny sem
zo sta# Hen ryk S#a wik, pre zes Hu ty Po kój.
CHO DZ" plo ty, co raz bar dziej re al ne, o roz bio rze
wo je wódz twa %l! skie go. Otó" Cz$ sto cho wa ma -
rzy o se ce sji, a Biel sko -Bia #a o po #! cze niu si$
z Ma #o pol sk!. Co wyj dzie z tych pla nów? I ja kie
wyj dzie nam wo je wódz two %l! skie – zo ba czy my.
Na ra zie to pra so we spe ku la cje, cho& PiS twar -
do idzie po pe# n! w#a dz$. Wte dy po za ad mi ni stra -
cyj nym za mie sza niem cze ka j! nas no we wy bo -
ry sa mo rz! do we. Pla nom roz bio ru wo je wódz twa
sprze ci wia si$ mar sza #ek %l! ski Woj ciech Sa #u ga.
TYL KO w wo je wódz twie %l! skim w ci! gu ostat -
nie go pó# ro cza a" 955 kie row ców stra ci #o pra wa
jaz dy za nad mier n! pr$d ko%&. To g#ów nie efekt
obo wi! zu j! cych od ma j! no wych prze pi sów.
ZDA NIEM prof. Zbi gnie wa Ka d#ub ka ten film do -
pe# nia pej za" an tro po lo gicz ny Gór ne go +l! ska.
Mo wa o do ku men cie „Au to no mi %ci” au tor -
stwa Do ro ty Pryn dy, sce na rzyst ki i re "y ser ki fil -
mu, któ ry od wa" nie po ru sza za gad nie nia %l! skie -
go re gio na li zmu i to" sa mo %ci. Je go pre mie ra
mia #a miej sce 16 li sto pa da.
DOM Je rze go Ku kucz ki w Isteb nej cze ka na re -
mont. Mie %ci si$ tam od 1997 ro ku Izba Pa mi$ -

ci naj wi$k sze go pol skie go hi ma la isty. Pie ni! dze
na re mont po sta no wio no ze bra& po przez tzw.
crowd fun ding, czy li for m$ spo #ecz no %cio we go
fi nan so wa nia pro jek tów. Ina czej mó wi!c przez
in ter net. Po trze ba 11 ty si$ cy z#o tych.
TER RO RY STYCZ NE ata ki, do ja kich do sz#o
w pi!t ko w! noc 13 li sto pa da w Pa ry "u, w wy -
ni ku któ rych zgi n$ #o 132 nie win nych osób,
wstrz! sn$ #y opi ni! pu blicz n! na ca #ym %wie cie.
Na znak so li dar no %ci z ofia ra mi tra ge dii, ich ro -
dzi na mi, Fran cj! w Ka to wi cach Spodek o%wie -
tlo ny zo sta# bar wa mi fran cu skiej fla gi. Eu ro pa
u%wia do mi #a so bie, "e prze sta #a by& bez piecz -
nym miej scem do "y cia.
FUN DA CJA Roz wo ju Kar dio chi rur gii im. prof.
Zbi gnie wa Re li gii na gro dzi #a m. in. *u ka sza Pal -
kow skie go, re "y se ra fil mu „Bo go wie” i ak to ra
To ma sza Ko ta. Otrzy ma li oni Me da le im. prof.
Z. Re li gi pod czas 24 ga li „Ser ce za ser ce” w Do -
mu Mu zy ki i Ta' ca w Za brzu. Film przy czy ni#
si$ do po pu la ry za cji idei kar dio chir gii w pol skim
spo #e cze' stwie. 
AR TE TE RA PIA, czy li te ra pia przez sztu k$, to na -
zwa no we go kie run ku trzech ka to wic kich uczel -
ni: Aka de mii Mu zycz nej, Aka de mii Sztuk Pi$k -
nych i Uni wer sy te tu +l! skie go. To miej sce dla
tych, któ rzy chc! uzy ska& in ter dy scy pli nar ne wy -
kszta# ce nie ar ty stycz ne oraz hu ma ni stycz no -
-spo #ecz ne. Ab sol went ar te te ra pii b$ dzie móg#
na przy k#ad pra co wa& z dzie& mi o spe cjal nych po -
trze bach edu ka cyj nych, za rów no z ty mi nie prze -
ci$t nie uzdol nio ny mi, jak i z ró" ny mi nie pe# no -
spraw no %cia mi. Kie ru nek ru szy za rok, ale ju"
te raz trwa j! przy go to wa nia do je go otwar cia.
S$ DZI WE ju" ra czej, 60-let nie cho rzow skie Pla ne -
ta rium wresz cie do cze ka si$ re mon tu. Ten za cny
ju bi le usz przy pad nie w grud niu. 60 lat li czy so bie
te" nie za wod ny jak do tej po ry ogrom ny, dwu to -
no wy pro jek tor fir my Ze iss, naj star szy te go ty pu
na %wie cie. A ekran w kszta# cie ko pu #y ma %red -
ni c$ 23 me trów. Grun tow ny re mont Pla ne ta rium
ma przej%& jesz cze przed 2020 ro kiem i ko lej n!
okr! g#! rocz ni c!. Wte dy te" pro jek tor Ze iss tra fi
do cz$ %ci mu ze al nej, a je go miej sce zaj mie now -
szy, pra cu j! cy ju" w tech ni ce 3-D.
W#A !CI CIEL pew ne go ga ra "u w cen trum By to -
mia oma #o nie do sta# za wa #u, kie dy od kry# w nim
ca #y ar se na# bro ni. Zgro ma dzi #a go tam oso ba,
któ rej wy na j!# ga ra". W#a %ci ciel na tych miast za -
wia do mi# po li cj$, a ta skru pu lat nie wy li czy #a, i"
znaj do wa #o si$ tam po nad 200 pi sto le tów, ka -
ra bi nów i ty si!c sztuk amu ni cji. A" strach po -
my %le&, kto i ja ki móg# z te go zro bi& u"y tek. 
KON KURS „Po na szy mu, czy li po %l! sku”,
25. z ko lei, wy gra# Jó zef Jen dru%. Tym ra zem by -
#a to praw dzi wa li ga mi strzów, bo ry wa li zo wa li ze
so b! lau re aci wszyst kich po przed nich kon kur sów.
Pan Jó zef, kó ry w 2006 ro ku wy wal czy# dru g! na -
gro d$, roz ba wi# pu blicz no%& opo wie %ci! o ko le -
gach ro we rzy stach. I zdo by# laur „Strzyb ne go +l! -
zo ka 2015”.
RYB NI CZA NIN Jan Du er schlag, lo kal ny przed si$ -
bior ca, jest w#a %ci cie lem od kry tej ko pal ni sre bra
w Srebr nej Gó rze w woj. dol no %l! skim.
To on wraz z gru p! pa sjo na tów przez pi$& lat szu -
ka# od ko pa nej nie daw no sztol ni, z chod ni ka mi
i ele men ta mi wy po sa "e nia. O tym od kry ciu zro -
bi #o si$ g#o %no w ca #ej Pol sce. Ma rze niem pa na Ja -
na jest uczy nie nie z ko pal ni atrak cji tu ry stycz nej.
MIE SI$CZ NIK „+l!sk” ob cho dzi# 25 li sto pa da 20.
rocz ni c$ ist nie nia. Ob cho dy, hucz ne jak zwy kle,
mia #y miej sce w Bi blio te ce +l! skiej. Tro ch$
nam lat przy by #o, ale ci! gle czu je my si$ m#o dzi!
NIE OCZE KI WA NIE 28 li sto pa da zmar# w wie ku 54
lat To masz Tom czy kie wicz, czo #o wy %l! ski po -
li tyk, po se# na Sejm, li der %l! skiej PO, by #y bur -
mistrz ro dzin nej Pszczy ny. Je go po grzeb od by#
si$ 3 grud nia w ko %cie le Wszyst kich +wi$ tych
w Pszczy nie. )e gna li go czo #o wi po li ty cy PO m.
in. prze wod ni cz! cy Ra dy Eu ro pej skiej Do nald
Tusk, by #a pre mier Ewa Ko pacz. Ce re mo nii po -
grze bo wej prze wod ni czy# me tro po li ta se nior
ar chi die ce zji ka to wic kiej abp Da mian Zi mo'.

KRO NI KARZ 

MIESI!C

Zapis wydarze" 

z miesi#ca

poprzedzaj#cego

zamkni$cie 

numeru

Pani Jolancie 
Matiakowskiej-Karma!skiej
serdeczne wyrazy wspó#czucia

po %mierci
Matki

sk#ada
Zespó# Redakcji „+l!ska”
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Uro dzo ny w 1957 ro ku. Stu dia na Wy -
dzia le Gra fi ki Aka de mii Sztuk Pi!k -
nych w Kra ko wie – Fi lia w Ka to wi cach.
Dy plom z me da lem w Pra cow ni Ma lar -
stwa prof. Je rze go Du dy-Gra cza i Pra -
cow ni Pro jek to wa nia Gra ficz ne go prof.
To ma sza Ju ry w 1982 ro ku. W la tach
1994-2000 wy k"a dow ca Eu ro pej skiej
Aka de mii Sztruk Pi!k nych w War sza wie.
W 2009 ro ku otrzy ma" ty tu" pro fe so ra na -
uk pla stycz nych. Obec nie pro fe sor zwy -
czaj ny w Aka de mii Sztuk Pi!k nych
w Ka to wi cach. Cz"onek Man hat tan Gra -
phics Cen ter (No wy Jork, USA), Sto wa -
rzy sze nia Mi! dzy na ro do we go Trien na le
Gra fi ki Kra ków. Od by" licz ne po dró #e ar -
ty stycz ne po Eu ro pie, USA, Chi nach.
Miesz ka i pra cu je w Ka to wi cach.

Zor ga ni zo wa" oko "o 50 wy staw in dy -
wi du al nych w Pol sce, Eu ro pie i USA oraz
bra" udzia" w oko "o 400 wy sta wach
zbio ro wych w kra ju i za gra ni c$. Za swo -
j$ twór czo%& otrzy ma" 21 na gród kra jo -
wych i za gra nicz nych.

Pra ce. w zbio rach m.in mu ze ów w:
USA, Niem cy, W"o chy, Fran cja, Chi ny,
Taj wan, Ma ce do nia, Por tu ga lia i mu ze -
ach w Pol sce. 

Przez ca !y ju bi le uszo wy Rok „"l# ska”,

z oka zji 20$le cia ist nie nia pi sma, pre zen $
to wa li %my co mie si#c dzie !a ar ty stów

zwi# za nych ze "l# skiem. Oka za !o si&, 'e
ten ma lar sko $gra ficz ny cykl bar dzo przy $
pad! do gu stu na szym Czy tel ni kom. Dla $
te go re dak cja po sta no wi !a nie re zy gno wa(
z te go cy klu, z dwóch po wo dów: po pierw $
sze, sko ro po do ba si& Czy tel ni kom, to b& $
dzie my go kon ty nu owa(, ale pod na zw#
Ko lek cja „"l# ska”, po dru gie – jest jesz cze

ty lu wspa nia !ych ar ty stów do po ka za $
nia, 'e za pew ne brak nie ko lej nych dwu $
na stu mie si& cy. 
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JA RO S!AW STA RZYK

Od wie dzi "em pew n$ in sty tu cj!, po nie wa# mia "em tam do za "a twie nia
swo j$ spra w! pry wat n$. W jed nym z dzia "ów te go urz! du pra cu je mój
zna jo my, któ re go przy oka zji od wie dzi "em. Usie dli %my w k$ ci ku
so cjal nym, gdzie mój go spo darz pod j$" mnie ka w$ roz pusz czal n$ i pier -
nicz kiem w cze ko la dzie. Za uwa #y "em wte dy, #e zna jo my, cz"o wiek
z na tu ry po god ny i opty mi stycz ny, tym ra zem wy gl$ da ja ko% nie szcze -
gól nie, naj kró cej mó wi$c – jak kup ka nie szcz! %cia.

– Czy co% si! sta "o? – za py ta "em.
– Ma my no we go sze fa dzia "u – od po wie dzia".
– I…?
– Wie pan, co to jest mo bing?
– Ow szem. Cho& za mo ich cza sów cze go% ta kie go nie by "o. Szef móg"

tyl ko szy ka no wa&, prze %la do wa&, nisz czy& pod w"ad ne go z by le po wo -
du al bo i bez.

– No to pan wie, pa nie Jar ku. Pra cu je my w na szym dzia le ca "e la ta,
ze spó" jest zgra ny, ro bi my swo je i wie my co ro bi&. A te raz przy szed" ten
(pik, pik, pik – s!o wo nie cen zu ral ne) i #e by po ka za&, ja ki jest wspa nia -
"y i kre atyw ny, wy my %la roz ma ite no wo %ci bez sen su. G"u pie, bo si!
nie zna na pra cy w dzia le. Wie pan, cza sem my %l!, #e ju# po pa dam
w pa ra no j!. Wy obra #am so bie mia no wi cie, #e on przez ca "y week end kom -
bi nu je, jak nas w po nie dzia "ek (pik, pik, pik – s!o wo nie cen zu ral ne).
Przy cho dzi i mó wi, #e w cza sie wol nym od pra cy przy szed" mu do g"o -
wy cie ka wy pro jekt. Je mu. Pro jekt. Cie ka wy. Cho dzi tyl ko oto, #e by %my
go wdro #y li. Od ra zu wi dzi my, #e wy my %li" co% dur ne go, per swa du je -
my, t"u ma czy my… A on: „ja jed nak za rz$ dzam, #e by ten po mys"
wy pró bo wa&”. Wi!c pró bu je my, oczy wi %cie ko' czy si! kla p$, ale
two rz$ si! za le g"o %ci w na szej ro bo cie. Wte dy przy cho dzi: „ma cie za -
le g"o %ci, pro sz! so bie nie fol go wa&!” Kre tyn, im be cyl, de bil – mój zna -
jo my sy pa" s"o wa mi, któ rych ju# od daw na wy rze k"a si! ze wzgl! dów
fun da men tal nych wspó" cze sna psy cho lo gia i psy chia tria. 

– Czy ta" pan „Szwej ka”? – za py ta "em, bo co% mi przy sz"o do g"o wy.
– Ja sne – od po wie dzia" z lek kim zdu mie niem.
– Jest tam mo ja ulu bio na opo wie%& o po czmi strzy ni. Pa mi! ta pan?
– Nie bar dzo.
– Otó# pew ne go ra zu po czmi strzy ni z ma "e go mia stecz ka po sta no wi -

"a wy bra& si! na grzy by. Po dro dze spo tka "a miej sco we go na uczy cie la,
któ ry za py ta" do k$d idzie. Kie dy po wie dzia "a, #e do la su na grzy by, oznaj -
mi", i# za chwi l! te# si! tam wy bie rze. Ba bi na ze swo jej wy pra wy
zre zy gno wa "a i na pi sa "a do nos do Wied nia, #e na uczy ciel chcia" j$ zgwa" -
ci&. Po wa# na spra wa, wi!c ze sto li cy przy je cha "a ce sar sko -kró lew ska
ko mi sja, aby rzecz ca "$ wy ja %ni&. Wte dy na uczy ciel przed sta wi" in spek -
to rom za %wiad cze nie le kar skie, z któ re go wy ni ka "o nie zbi cie, #e
przed la ty nie szcz! %li wie spad" okra kiem na dy szel, przez co jest nie zdol -
ny do ja kich% sek su al nych eks ce sów. Ko mi sja spo rz$ dzi "a od po wied ni
ra port i wy je cha "a. Na uczy ciel zo sta" z za rzu tu oczysz czo ny. Ale wte dy
po czmi strzy ni na pi sa "a do nos na in spek to rów, któ rych oskar #y "a o wzi! -
cie "a pów ki za unie win nia j$ cy wer dykt. Ce sar sko -kró lew scy urz!d ni cy
nie mo gli so bie po zwo li& na to le ro wa nie po dob nych po mó wie', od da li
za tem spra w! do s$ du. A s$d wy da" wy rok, #e po czmi strzy ni jest wpraw -
dzie idiot k$, ale obo wi$z ki s"u# bo we pe" ni& mo #e.

– Ha, ha, ha! – u%mia" si! ser decz nie mój zna jo my. – Ko niecz nie mu -
sz! do „Szwej ka” wró ci&!

„Z ksi$# ki p"y nie od wa ga, ksi$# ka w #y ciu po ma ga” – pio sen ka,
któ rej uczo no mnie w pod sta wów ce nie k"a ma "a.
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Antoni Kowalski, Drzewo ywota IV, olej, 130x97 cm, 2013.




