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

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

4. Ka ta rzy na G!uch -Jusz kie wicz *YW NO'+ NA 'MIET NI KU 
6. Roz mo wa z prof. Je rzym Buz kiem PRZED 'L, SKIEM JEST OGROM NA PRZY SZ$O'+

10. An na W" grzy niak UCZO NY I PO ETA
14. Ma ciej Fic O WIL HELMIE SZEW CZYKU – W STU LE CIE URO DZIN
16. KA TO WI CE MIA STEM KRE ATYW NYM UNE SCO
20. Mo ni ka Wisz niow ska NO BEL DLA RE POR TA*U LI TE RAC KIE GO 
26. Roz mo wa z Woj cie chem Ku czo kiem O WA $- SA NIU SI- MI- DZY KSI,* KA MI 
28. Mar cin Ga cek HE IMAT ZNA CZY RO DZIN NE GNIAZ DO 
31. Jo an na Wa ro# ska, El$ bie ta Wró bel „GU GU $O WY 'WIAT”

WIO LET TY GRZE GO RZEW SKIEJ
36. Te re sa Smo li# ska M- DR CY 'WIA TA, MO NAR CHO WIE.

O po bo( no #ci lu do wej we wspó" cze snym #wie cie
40. PRZEZ FOL DER DO KSI,* KI 
41. Wies!awa Konopelska OD MYSZY DO CESARZA WSZYSCY *YJ, Z GOSPODARZA 
42. %u kasz Ko na rzew ski MICHA$ GRA*Y.SKI – IN*YNIER PUBLICZNY
44. Hen ryk Szcze pa# ski KA TO WI CE ZA KO CU RA
52. Ry szard Bed nar czyk BEZ FO TO GRA FII NIE MA SO CJO LO GII 

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

Ma rek S. Szcze pa# ski MIEJ SKIE SIE RO TY PO RE AL NYM SO CJA LI ZMIE (I)
47. MI- DZY NU TA MI

Mag da le na Dzia dek KWAR TET 'L, SKI I JE GO GO 'CIE. KWAR TET 'L, SKI I MU ZY KA
KRZYSZ TO FA MEY ERA. 70 SE ZON FIL HAR MO NII 'L, SKIIEJ.

56. PO RAD NIA J- ZY KO WA
Ka ta rzy na Wy rwas KILKA S$ÓW O ZAPO*YCZENIACH

58. 'L, SKA OJ CZY ZNA POL SZ CZY ZNA
Jan Mio dek NY SIA NIE I KA LE CIA NIE 

84. Z ZA PI SKÓW EME RY TA
Ja ro s!aw Sta rzyk KONIEC DIETY I POS,GI NA $A.CUCHU

PLA STY KA
48. Wie s!a wa Ko no pel ska ROZ MO WA NIE ZA WSZE ZNA CZY DIA LOG 
49. JA NUSZ KAR BOW NI CZEK. MA LAR STWO. RY SU NEK. 
50. 24 BIEN NA LE PLA KA TU POL SKIE GO KA TO WI CE 2015 
51. Mi cha li na Waw rzy czek -Kla sik ZMIA NY NIE OZNA CZA J, KO. CA
66. Ma ria Sztu ka HI STO RIA I SA CRUM
84. KO LEK CJA JU BI LE USZO WA „'L, SKA”: TA DE USZ GRA BOW SKI 

TE ATR
57. Wi told Ko ci# ski SZWEJK MEL DU JE SI- NA SCE NIE

KSI#) KI
59. Ewa Wy l" $ek SZA LE. STWO I ME TO DA 
60. Je rzy Lu cjan Wo& niak G-STY PRZESTWÓR
61. Kry sty na He ska -Kwa 'nie wicz HARCERSKIE MARTYROLOGIUM

Ka ta rzy na Be re ta O KULTUROWYM PRZYMUSIE
62. Wie s!a wa Ko no pel ska KI LAR – KOM PO ZY TOR NIE PO KOR NY
63. Wi told Tu rant SO POT  – GLI WI CE, 'CIE* KI DZIE CI. STWA 

PO EZJA I PRO ZA
3. WIERSZ NA OTWAR CIE

Ewa Par ma WI-/ BA 
18. Ewa Par ma WIER SZE 
22. Da niel Orza dow ski HA KO WY 
34. Wioletta Grzegorzewska WIERSZE 

EKO LO GIA
54. Jo lan ta Kar ma# ska KLI MA TYCZ NA BEZ RAD NO'+ XXI WIE KU 

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

Aga ta Pro chow nik PO WRÓT DO KUL TU RY LU DO WEJ 
67. ZNA KI I TWA RZE MIA STA KA TO WI CE 

GA LE RIA 'L, SKIEJ SZTU KI  SA KRAL NEJ 
68. OPO LE. JUBILEUSZ PROFESORA MICHA$A LISA
69. 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.
64. 'L, SKI MIE SI,C 

76. SPIS TRE "CI ZA 2015 ROK

NA OK%AD CE: 
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MIA STA KA TO WI CE

Wojewódzki Fundusz
Ochrony "rodowiska
i Gospodarki Wodnej

w Katowicach

Dofinansowano ze *rodków 
Ministra 

Kultury i Dziedzictwa Narodowego

W NUMERZE:
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Mi cha! Mi nor, Ra do sna roz pacz pu szy cie li, 2015
Mi cha" Mi nor – dr hab., ab sol went Aka de mii Sztuk Pi&k nych w Ka to wi cach. Dy plom z wy ró( nie -
niem w 2005 ro ku w Pra cow ni Wkl& s"o dru ku prof. Ja na Szma tlo cha, dy plom do dat ko wy w Pra -
cow ni Ma lar stwa prof. Ka zi mie rza Cie #li ka. Jest wy k"a dow c! na Wy dzia le Ar ty stycz nym
w Aka de mii Sztuk Pi&k nych w Ka to wi cach.



2

Ma ria Ko ru sie wicz, grafika
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EWA PARMA

WI!"BA

Wi!"ba doskonalsza ni# wi!"
Ginewry z Lancelotem
czeka w wie#y pachn$cej kurzem
i siedemsetletnim drewnem
Smugi tn$ mrok w %ci%le
okre%lonych miejscach
z precyzj$ Excalibura
Trafiaj$ w czu&e punkty
których nie wolno ods&ania'
je%li zamierza si! wygra'
pojedynek na ma&$ %mier' 
i wielkie s&owa  
a potem przetrwa' w balladzie
o %niegach co znikaj$
szybciej ni# z&udzenia
i wi!"ba doskonalsza ni# wi!"

Wie!a ksi"!#ca, Siedl#cin, 10.08.2014.
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K
ie dy si! gam pa mi! ci" do lat dzie ci# -
stwa i okre su oko $o %wi" tecz ne go,

przy wo $u j! trzy za pa chy. Ter pen ty ny

na szmat ce do po le ro wa nia bab ci nych

me bli, man da ry nek wy sta nych w d$u -

gich ko lej kach w „De li ka te sach”, ga $"z -

ki %wier ku po $o &o nej na brze gu p$y ty

ka flo we go pie ca. Cza sem któ ra% z man -

da ry nek od ra zu by $a ze psu ta i wy da -

wa $a nie mi $" dla noz drzy wo#, po -

dob n" do dzi siej sze go smrod ku

przy su per mar ke tach. Wy pad ko wa tych

aro ma tów, za któ ry mi t! sk no ta a& bo -

li, po $" czo na z ner wo wo %ci" nie licz nej

ro dzi ny i pie czo $o wi to %ci" w uk$a da niu

warstw ma kó wek, za któ ry mi prze pa -

da je dy nie mo ja te %cio wa po wo du j", &e
nie spe cjal nie lu bi! ten gru dnio wy czas.

Znam pa nie do mu, któ re do %wi"t czy

jed nych, czy dru gich przy go to wu j" si!
ju& kil ka ty go dni wcze %niej. Wy grze bu -

j" prze ró& ne pre zen ty, ki sz" bu ra ki, je& -
d&" do pie kar ni mie li' mak, ba! nie któ -

re wy sy $a j" m! &ów na grzy by, aby

mie' w$a sne do ka pu sty. Mnie to nie

gro zi. Wy le czy $am si! z ob fi tych mle -

kiem i mio dem p$y n" cych %wi"t ju&
daw no. Naj pierw za ku py, go to wa nie,

pie cze nie, a po %wi! tach – 

mnó stwo zmar no wa ne go
je dze nia

Do te go mam awer sj! szcze gól n".
Przy czy na pro za icz na – mo je star sze

dziec ko nie je. Jest od uro dze nia nie jad -

kiem – cho' do te go zd" &y li %my si! ju&
przy zwy cza i'. Nie zli cz! nie prze spa nych

no cy ze stre su. By $am stra szo na opie k"
spo $ecz n", bo dziec ko nie do cho dzi $o
do mi ni mum siat ki cen ty lo wej, nie daw -

no sko# czy $am sp$a ca' kre dyt za ci" gni! -
ty na wsze la kich le ka rzy spe cja li stów, ba -

da nia gó r", do $em, z bo ku i z po wie trza.

Mo g$a bym na pi sa' ela bo rat o zio $ach po -

bu dza j" cych ape tyt, pre pa ra tach po pra -

wia j" cych (rze ko mo) tra wie nie, ho me -

opa tii, kla wi ko wa niu, od ro ba cza niu

i wi zy tach u psy cho lo ga. Wszyst ko

na nic. Mo ja cór ka nie do%', &e nie ja da -

$a %nia da# w szko le, to jesz cze upy cha -

$a je w ta kie miej sca, o któ rych wie dzia$
tyl ko nasz pies, cier pi" cy oczy wi %cie

na no to rycz ne bie gun ki. Po si$ ki w do -

mu – po ja po# sku czy li „ja ko -ta ko” zja -

da $a, kie dy wy my %la $o si! tak zwa ny

…knif. A to za miast wi del cem – pa $ecz -

ka mi, a to pal ca mi jak dzi ku sy, cza sem

z g$! bo kie go ta le rza $y& k" jak Rze pi cha

w cza sach Miesz ka. Hi tem by $o kow boj -

skie mi! sko na bi ja ne na szasz $y ko wy pa -

tyk. Na mo je go sy na to te& nie dzia -

$a – jest dla od mia ny ja ro szem.

Ja ko mat ka, któ ra %wiet nie pa mi! ta
z au top sji, gdzie mo& na by $o scho wa'
ka nap k! w fa zie %red nie go roz k$a du

(czy li ta kie go, &e jesz cze nie ciek nie,

a mo& na j" z$a pa' przez wo re czek) cza -

sem ro bi $am na lo ty dy wa no we. Po tem

zli kwi do wa $am dy wa ny. 

Tym cza sem we d$ug na ukow ców 

wy rzu ca nie szkol nych ka na pek

cz! sto prze k$a da si! na nie roz trop ne

po zby wa nie si! wi!k szej ilo %ci &yw no -

KATARZYNA G!UCH"JUSZKIEWICZ

#yw no$% na $miet ni ku
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!ci w do ro s"ym #y ciu. Te s"o wa ze spo -
tu Ban ków $yw no !ci ude rzy "y mnie
szcze gól nie moc no, gdy z jed nej stro ny
ro bi "am eko lo gicz ny wy k"ad dziec ku
o nie zje dzo nych i za ka mu flo wa nych
ka nap kach a z dru giej… wy rzu ca "am ko -
lej ny jo gurt, bo nie zd% #y li !my go zje!&
za nim si' nie prze ter mi no wa". Po ni# sze
da ne przy nio s"a w ulot ce ze szko "y mo -
ja cór ka: 

A! 57% dzie ci z wo je wódz twa "l# skie -
go wy rzu ca do ko sza ka nap ki. G$ów nym
po wo dem mar no wa nia !yw no "ci przez
dzie ci z te go re gio nu jest je dze nie s$o -
dy czy za miast dru gie go "nia da nia przy -
go to wa ne go przez ro dzi ców (86%). Wg
ba da% „Ta lent do nie mar no wa nia”,
prze pro wa dzo nych przez in sty tut Mil -
l ward Brown na zle ce nie pro gra mu Te -
sco dla Szkó$, co naj mniej 4 500
uczniów pod sta wó wek i gim na zjów re -
gu lar nie wy rzu ca zdat ne do spo !y cia je -
dze nie do szkol ne go ko sza. Co gor sza,
bar dzo ni ska jest "wia do mo"& pro ble mu
w"ród sa mych na uczy cie li.

W Pol sce mar nu je si' bli sko 9 mln ton
#yw no !ci rocz nie. To sy tu uje nas
na 5 po zy cji pa(stw mar nu j% cych je dze -
nie w Unii Eu ro pej skiej, za Wiel k%
Bry ta ni%, Niem ca mi, Fran cj% oraz Ho -
lan di%. Jan Szcz' !niew ski, pre zes )l% -
skie go Ban ku $yw no !ci przy po mi na t'
kwo t' do da j%c, #e we d"ug pro gnoz pol -
ska ro dzi na mia "a wy da& na mi nio ne
!wi' ta po nad 1200 z", o 11 proc. wi' cej
ni# rok te mu. Pa mi' tam obu rze nie
miesz kan ki Za brza, któ ra za dzwo ni "a
do re dak cji Pol skie go Ra dia Ka to wi ce,
gdy us"y sza "a t' kwo t'. Nie chcia "a
uwie rzy&, #e re dak tor pro wa dz% cy roz -
mo w' nie po my li" si' i kwo ta, ja k% po -
da" jest po praw na. Nie mie !ci "o jej si'
w g"o wie, #e da ne do ty cz% „prze ci't nej
ro dzi ny” a nie wy so ko sy tu owa nej.
Na wspo mnia nej an te nie Pol skie go Ra -
dia Ka to wi ce pre zes )l% skie go Ban ku
$yw no !ci Jan Szcz' !niew ski ape lo wa":
„nie wy rzu caj my je dze nia, bo wy rzu ca -
my swo je pie ni% dze!” Za uwa #y" jed nak,
#e: „na st' pu je po wol na, bar dzo po wol -
na zmia na !wia do mo !ci w m"o dym
spo "e cze( stwie, tym !wie #o edu ko wa -
nym np. w szko le. Ta kie cho cia# by
zdro we !nia da nie w szko le wy ma ga
edu ka cji”. War to o tym mó wi&, war to pi -
sa&, war to po ka zy wa& zdj' cia wy rzu ca -
nych ka na pek. „Wie le jed no stek bu d#e -
to wych od da je dzi! do br% #yw no!&,
któ ra zo sta "a nie wy ko rzy sta na” – pod -
kre !la pre zes Szcz' !niew ski i do da je:
„men tal nie ju# si' nie go dzi my z wy rzu -
ca niem je dze nia – nie jest to zmia -
na ra dy kal na ani gwa" tow na, na to miast
z ro ku na rok wi' cej #yw no !ci zo sta je
prze zna czo nych na po now ny ob rót. Re -
cy kling je dze nia”.

W sie ci

Pre zes Szcz' !niew ski ma ra cj' i chy -
ba na wet sam nie wie jak bar dzo. M"o -
de po ko le nia fa ce bo oko wi czów, twit te -
row ców, czy sku pio ne wo kó" in nych

por ta li spo "ecz no !cio wych ma j% oczy
i ser ca otwar te. Gru pa war sza wia nek po -
sta no wi "a roz wi% za& pro blem, na si la j% -
cy si' zw"asz cza w oko li cy !wi%t i na te -
re nie sto li cy zor ga ni zo wa "a ak cj'
„Po dziel si' po si" kiem z Bez dom ny mi”.
Ak cja, jak to w sie ci by wa, roz sze rzy -
"a si' na ca "y kraj. Ot tak – po pro stu.
Te raz oso by, któ rych pó" ki w lo dów ce
ugi na j% si' pod ci' #a rem przy sma ków,
za miast je wy rzu ca&, mo g% po móc
g"od nym. Cz' sto cho wa te# ma swo je
do bre przy k"a dy – #yw no!& mo# na by -
"o do 8 stycz nia przy no si& do Sto wa rzy -
sze nia Wza jem nej Po mo cy Aga pe
w Cz' sto cho wy przy alei Wol no !ci 44.
Ze bra na #yw no!& tra fia do tych prze by -
wa j% cych na uli cy, jak i pod opiecz nych
o!rod ków w Lu bo jen ce i Ma rian ce R' -
dzi( skiej. To pew nie nie ostat nia ta ka
ak cja. 

Wia do mo – han del kie ru je si' swo imi
prze s"an ka mi – wy ja !nia Jan Szcz' -
!niew ski. Trze ba wr'cz ape lo wa&, czy
pro si& na sze spo "e cze( stwo, aby za ku py
by "y przy zwo ite ja ko !cio wo a nie ilo !cio -
wo. Z dru giej stro ny tych prze pe" nio nych
ko szy ków ma my dzie ci nie do #y wio ne,
ta kie któ rym trze ba za pew ni& cho cia#
w szko "ach je den cie p"y po si "ek.
)wi% tecz ne za ku py w ro dzi nie za cz' -

li !my ogra ni cza& do mi ni mum. Po dob -

nie jak po tra wy z wi gi lij ne go sto "u.
Rów nie# z au top sji pa mi' tam upy cha -
ny w po licz ku ka wa "ek kar pia, któ ry nie
chcia" si' zmie !ci& pod ka pu st% al bo co
gor sza pod bia "ym ob ru sem. Ma ria Ko -
wa lew ska z Ban ków $yw no !ci pod kre -
!la, #e zmar no wa nia wie lu pro duk tów "a -
twiej unik n%&, kie dy w przy go to wa niach
uwzgl'd ni my gu sta ku li nar ne go !ci
i do mow ni ków. S% oso by nie zno sz% ce
na przy k"ad sa "at ki ja rzy no wej czy ma -
kow ców lub kar pia, a te po tra wy po ja -
wi% si' w wie lu do mach, gdzie wa# -
na jest ku li nar na tra dy cja.

Ro la gmin

W sierp niu, gdy o !wi' tach jesz cze
nikt nie my !la" (na wet mo je nad gor li we
zna jo me pa nie do mu), )l% ski Bank
$yw no !ci alar mo wa", #e ma do dys po -
zy cji 4400 ton #yw no !ci. By "o nie bez -
pie cze( stwo, #e nie wy ko rzy sta ca "ej pu -
li. Oko "o 30 proc. gmin nie zwró ci "o si'
bo wiem o po moc #yw no !cio w% dla naj -
ubo# szych miesz ka( ców. Wszy scy za -
da wa li so bie py ta nie, dla cze go ten po -
ten cja" nie jest za tem wy ko rzy sty wa ny?
Pre zes )B$ pod kre !la", #e de cy du je
o tym brak za an ga #o wa nia nie któ rych
gmin. Czy sy tu acja po wtó rzy si' w oko -
li cach Wiel ka no cy? Na po cz%t ku No we -
go Ro ku po zo sta je nam #y czy& owym
gmi nom zmia ny na sta wie nia. Bo m"o -
de po ko le nie, na wet to, któ re do nie daw -
na upy cha "o ka nap ki po k% tach – ju# wie,
#e kie dy si' z za do wo le niem ro bi nad -
mia ro we za ku py w su per mar ke cie, kto!
w tej w"a !nie chwi li …na praw d' umie -
ra z g"o du. $e trze ba si' „skrzyk n%&
na fej sie” i ze bra& to, co zo sta "o z wiel -
kich uro dzin, im prez ro dzin nych czy to -
wa rzy skich, wspo móc tych, któ rzy ma -
j% pu st% lo dów k'. Po moc na oka zu je
si'… tech ni ka. Ma ria Ko wa lew ska
z Ban ków $yw no !ci mó wi, #e po ra
mi' dzy )wi' ta mi a No wym Ro kiem to
czas, kie dy pro duk tów spo #yw czych
zwy kle mar nu je si' naj wi' cej. Dla te go
przy go to wa no mi ni -po rad nik któ ry
mo #e u"a twi& za go spo da ro wa nie za pa -
sów we w"a snej lo dów ce. In for ma cje
znaj du j% si' na stro nie in ter ne to wej
www.nie mar nu je.pl. Mo #e my u#y wa&
apli ka cji „Nie mar nuj”, dzi' ki któ rej po -
li czy my por cje po trzeb ne do przy rz% dza -
nia ro dzin nych obia dów, do wie my si'
jak z kart k% lub smart fo nem w r' ku
za pla no wa& za ku py, gdzie zna le*& in for -
ma cje o da cie przy dat no !ci do spo #y cia,
czy wresz cie – jak po dzie li& si' z in ny -
mi. I na ko niec do sta je my ha s"o do
wy ci' cia i przy kle je nia ma gne sem na lo -
dów k'. Zmie nia j%c swo je przy zwy cza -
je nia nie tyl ko za po bie gasz mar no wa niu
#yw no !ci, mo #esz od mie ni& rów nie#
czyj! los. Cze go Pa( stwu i so bie #y cz'. 

Au tor ka wspó! two rzy ma ga zyn eko lo -
gicz ny „Wy sy pi sko” w Pol skim Ra diu
Ka to wi ce. 

!

Mar nu j!c "yw no#$
wp%y wa my na:

&mie ci. W Wiel kiej Bry ta nii wy rzu ca
si' wi' cej #yw no !ci ni# opa ko wa( (po -
nad 25% wy rzu ca nej #yw no !ci jest
wci%# nie roz po cz' ta i w opa ko wa niu). 
Kli mat. Ener go ch"on na pro duk cja
#yw no !ci a tym bar dziej jej mar no -
wa nie – przy !pie sza zmia ny kli ma -
tycz ne (oko "o 20% pro duk cji ga zów
cie plar nia nych wi% #e si' z pro duk cj%,
prze twa rza niem, trans por tem i prze -
cho wy wa niem #yw no !ci). Me tan po -
cho dz% cy z gni j% cej #yw no !ci jest na -
wet 20-krot nie gro* niej szym ga zem
cie plar nia nym ni# dwu tle nek w' gla. 
Wo da. Mar no wa nie #yw no !ci – to
mar no wa nie wo dy (ki lo gram wy -
rzu co nej wo "o wi ny ozna cza zmar no -
wa nie 5-10 ton wo dy u#y tych na jej
wy pro du ko wa nie). Trze ba pa mi' ta&,
ze Pol ska ma jed ne z naj mniej szych
w Eu ro pie za so by wo dy. Mar no wa -
nie  #yw no !ci w na szym kra ju, b' dzie
tyl ko po g"' bia& pro blem susz, za pew -
nie niem wo dy do kon sump cji i go -
spo dar ki.
Ener gia. Wy two rze nie ka# de go bo -
chen ka chle ba, to reb ki cu kru czy kar -
to nu na pe" nio ne go mle kiem ozna cza
kon kret ne ilo !ci ki lo wa to go dzin ener -
gii zu #y tych w pro ce sie pro duk cyj -
nym. Wy rzu ce nie do !miet ni ka nie po -
trzeb nej #yw no !ci ozna cza nie tyl ko
bez po !red nie stra ty ma te rial ne – to tak -
#e bez sen sow ne mar no traw stwo tak
po trzeb ne go nam wszyst kim pr% du. 
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– W 2009 ro ku, pod czas tar gów gór !
nic twa w Ka to wi cach, po wie dzia" pan,
#e je $li Pol ska nie b% dzie roz wi ja& rów !
no cze $nie ener ge ty ki w% glo wej, ato !
mo wej i od na wial nej, to za 15 lat w pol !
skich do mach i przed si% bior stwach
za brak nie ener gii elek trycz nej. Mi n% "o
6 lat i Pol sce za bra k"o pr' du. Co si% sta "o?

– To co by !o do prze wi dze nia: pierw -

sze po wa" ne ostrze "e nie. W Pol sce

w prze li cze niu na jed ne go miesz ka# ca

b$ dzie my zu "y wa li co raz wi$ cej ener gii

elek trycz nej. W prze my %le i wie lu in nych

dzia !ach go spo dar ki ci& gle zu "y wa my jej

za du "o w prze li cze niu na wiel ko%'
pro duk cji czy us!ug, ale aku rat na jed -

ne go miesz ka# ca – za ma !o, a w!a %nie ten

ostat ni wska( nik %wiad czy o po zio mie

roz wo ju cy wi li za cyj ne go.

– Z te go wy ni ka, #e ten po ziom jest
ni ski.

– Tak. Jest ni" szy ni" w wie lu eu ro pej -

skich kra jach – Da nii, Wiel kiej Bry ta nii,

Niem czech, Luk sem bur gu, Au strii, mo -

"e na wet w Cze chach.

– Sy tu acja ener ge ty ki jest ta ka, #e nie !
ko rzyst ne wa run ki po go do we de mo lu !
j' 38!mi lio no wy eu ro pej ski kraj.

– W ja kim sen sie de mo lu j&?
– Za bra k"o nam w tym ro ku pr' du.
– To praw da. Ale two rzy my wspól ny

ry nek ener gii. Za wsze, tak jak i tym ra -

zem, mo "e my ra to wa' si$ do sta wa mi

z ze wn&trz. Jed nak cho dzi o to, aby %my

sa mi wy twa rza li pr&d na w!a sne po trze -

by. Wi$c do pro duk cji pr& du z w$ gla mu -

si my do da' jesz cze pro duk cj$ z ato mu

i (ró de! od na wial nych, a wi$c roz wi ja'
wszyst kie trzy (ró d!a wy twa rza nia ener -

gii elek trycz nej.

– Nie bu du je my jed nak si "ow ni j' dro !
wej, z ener gi' od na wial n' jest bar dzo
ró# nie, a do dat ko wo s"y cha& g"o sy, #e
wy rok na w% giel ju# za pad".

– Ab so lut nie nie. Wy rok na w$ giel nie

za pad!, a glo bal ne po ro zu mie nie kli ma -

tycz ne z Pa ry "a wy ra( nie uni ka ta kie go

stwier dze nia. Cho' ta kie za ku sy s&.
Od 11 lat bio r$ udzia! w Bruk se li w po -

sie dze niach Eu ro pej skie go i )wia to we -

go Zwi&z ku Pro du cen tów i U"yt kow ni -

ków W$ gla, gdzie pro mu je si$
wy ko rzy sta nie te go su row ca. W Chi nach

i In diach prze wi du je si$ sto so wa nie

w$ gla jesz cze przez kil ka dzie si$ cio le -

ci. Nikt nie mó wi, "e wy rok za pad!, ale

ta kie za gro "e nie mo "e si$ w Pol sce po -

ja wi', je "e li ten nasz w$ giel b$ dzie my

wy ko rzy sty wa' w spo sób ma !o roz -

wa" ny.

– Pro sty – z ko pal ni do elek trow ni.
– Po trzeb ne s& czy ste tech no lo gie

wy ko rzy sta nia w$ gla w ener ge ty ce czy

cie p!ow nic twie. Nie za le" nie od te go

po trzeb ne jest te" wy do by wa nie w$ gla

w spo sób eko no micz nie op!a cal ny.

– Gór nic two jest schy" ko wym prze !
my s"em w Eu ro pie?

– W wie lu kra jach – tak, ale w Pol sce

nie mu si tak by'.
– Co prze ma wia za tym, #e nie mu si.
– Bo to od nas sa mych za le "y, czy po -

tra fi my naj pierw z zy skiem wy do by wa'
w$ giel, a po tem wy ko rzy sta' go w spo -

Z prof. JE RZYM BUZ KIEM,

prze wod ni cz! cym Ko mi sji Prze my s"u, Ba da# Na uko wych

i Ener gii Par la men tu Eu ro pej skie go,

pre mie rem rz! du RP (1997$2001),

prze wod ni cz! cym Par la men tu Eu ro pej skie go (2009$2012),

roz ma wia WIE S%AW KO STER SKI

Przed &l! skiem

jest ogrom na

przy sz"o'(
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sób czy sty i bez piecz ny dla !ro do wi -
ska. I nie cho dzi tyl ko o spra wy kli ma -
tu. W Bel gii, Fran cji i Wiel kiej Bry ta nii
re zy gno wa no z w" gla kil ka dzie si#t lat te -
mu nie z po wo du spraw kli ma tycz nych.

– Tyl ko?
– Cho$ by dla te go, %e trud no go wy do -

by$, bo jest to kosz tow ne i nie bez -
piecz ne za rów no pod zie mi#, jak i na po -
wierzch ni. Wie my ja kie s# skut ki szkód
gór ni czych, jak ucier pia& nasz By tom
i in ne !l# skie mia sta. Ju% wte dy, we
wspo mnia nych kra jach, oka za &o si", %e
s# in ne, lep sze spo so by zdo by wa nia
ener gii – ener ge ty ka od na wial na, ato mo -
wa, tak %e gaz. Za tem nie z po wo du pa -
kie tu kli ma tycz ne go, ale ze wzgl" du
na doj rza &o!$ tech no lo gicz n# i eko lo gicz -
n# Eu ro pa z w" gla re zy gno wa &a. 

– Wi!c czas na no wo cze sno"# tak $e
w Pol sce.

– Na pew no nie mo %e my wy ko rzy sty -
wa$ w" gla w ta ki spo sób, w ja ki ro bi my
to dzi siaj. W Kra ko wie nie chc# ju% pa -
li$ w" glem, bo si" du sz#. W Pe ki nie
i Szan gha ju po dob nie. Sa mi na rzu ca my
so bie ka ga niec, wy ko rzy stu j#c w" giel
w spo sób pry mi tyw ny. A nie mu si tak
by$. Mia &em to na my !li wspó& or ga ni zu -
j#c naj pierw kla ster, a po tem Cen trum
Czy stych Tech no lo gii wy ko rzy sta nia
w" gla w Ka to wi cach, Za brzu i Mi ko &o -
wie oraz Eu ro pej ski In sty tut In no wa cji
i Tech no lo gii z na sta wie niem na pa li wa
ko pal ne w Gli wi cach i Kra ko wie. Na ra -
zie wy gl# da jed nak na to, %e era w" gla
si" sko' czy, sko ro ja ko! nie chce my sto -
so wa$ tych czy stych tech no lo gii je go
wy ko rzy sta nia, cho cia% by naj no wo cze -
!niej szej in sta la cji zga zo wa nia w" gla ka -
mien ne go do pro duk cji pr# du, cie p&a
i ga zu, o któ rej po wsta nie w K" dzie rzy -
nie -Ko( lu od daw na za bie gam.

– Dla cze go te go nie ro bi my? Dla cze %
go wci&$ mno $y my kosz ty i za gro $e nia,
a nie idzie my w stro n! no wo cze sno "ci?
Gdzie tkwi pro blem – w bra ku wo li po %
li tycz nej, nie zro zu mie niu wa gi spra wy?

– Sam pan od po wie dzia& na to py ta -
nie. Krop ka. Nie za le% nie za! od spo so -
bu wy ko rzy sta nia w" gla po je go wy do -
by ciu, sa mo wy do by cie te% spra wia
nam dzi siaj pro ble my. 

– Z te go trze ba ja ko" wy brn&#. Czy sy %
tu acj! g'! bo kie go kry zy su gór nic twa nie
po win ni "my wy ko rzy sta# do pry wa ty %
za cji ko pal(?

– Tak, przy sz&o !ci# gór nic twa po win -
na by$ pry wa ty za cja. Przy po mn", %e
jesz cze wi"k sze pro ble my ni% obec nie
mie li !my osiem na !cie lat te mu. W gór -
nic twie by &o po nad 60 ko pal', $wier$
mi lio na pra cow ni ków, pro du ko wa li -
!my gru bo po wy %ej 100 mln ton w" gla.
Po grun tow nej ana li zie opra co wa li !my
per spek ty wicz ny pro gram. Oka za &o si",
%e trze ba moc no ogra ni czy$ wy do by cie
tam, gdzie jest ono nie op&a cal ne, za -
mkn#$ te ko pal nie czy !cia ny wy do byw -
cze, któ re nie da wa &y na dziei na ren tow -
no!$. I zro bi li !my to. Prze ko na li !my
tak %e gór ni ków. Zre ali zo wa li !my ca &y
pro gram re struk tu ry za cji, za mkn" li -
!my nie ren tow ne ko pal nie, nie mal bez

straj ku. Nikt nie zo sta& zwol nio ny. Ka% -
dy od cho dzi& z gór nic twa na w&a sn#
pro! b".

– I Pol ska si! nie prze wró ci 'a.
– Ma &o te go, Pol ska sta n" &a na no gi

tak %e dzi" ki te mu. W 1997 ro ku, na po -
cz#t ku ka den cji mo je go rz# du, ka% dy
z Po la ków nie za le% nie gdzie miesz -
ka& – pie l" gniar ka z Bia &e go sto ku czy na -
uczy ciel ze S&up ska – do p&a ca& po kil ka -
set z&o tych rocz nie do wy do by wa nia
w" gla. Stra ty gór nic twa by &y ogrom ne. 

W wy ni ku na szej re for my, któ r# prze -
pro wa dzi li !my z ogrom nym wy si& kiem,
a tak %e z ry zy kiem po li tycz nym, ja ki si"
z tym wi# za&, gór nic two od pro wa dza &o
ju% zy ski do bu d%e tu, by wa &o %e wi"k -
sze ni% prze mys& pe tro che micz ny, któ -
ry jest zwy kle naj bar dziej do cho do wy.
Uwzgl"d ni li !my przy tym po trze by
gmin gór ni czych. W trak cie re struk tu ry -
za cji obo wi# zy wa& spe cjal ny pa kiet so -
cjal ny dla gór ni ków.

– Ko lej ne rz& dy nie sko rzy sta 'y z mo$ %
li wo "ci, o ja kich pan mó wi. 

– Nie mo% na dzia &a$ wbrew geo lo gii
i eko no mii. Je !li ko' cz# si" po k&a dy w" -
gla al bo gdy s# one bar dzo g&" bo ko, za -
nie czysz czo ne lub te% nie mo% li we jest
za pew nie nie pe& nych wa run ków bez pie -
cze' stwa trze ba scho dzi$ z ta kiej !cia -
ny wy do byw czej. Dru gim ele men tem
jest eko no mia. Wy do by cie mu si by$ do -
cho do we, ko pal nie mu sz# z cze go! %y$
i roz wi ja$ si". Nie znam spo so bu obej -
!cia tych dwóch ogra ni cze'. 

– To jak osi& gn&# ren tow no"#?
– Trze ba po pro stu do brze go spo da ro -

wa$, trze ba utrzy ma$ kosz ty po ni %ej do -
cho dów ze sprze da %y. 

– Sko ro uda 'o si! „Bog dan ce” i „Si le %
sii”, któ ra w Kom pa nii W! glo wej
przy no si 'a rocz nie 100 mln z' strat, to
dla cze go nie uda je si! w in nych ko pal %
niach? 

– W na szym pro gra mie uzdra wia nia
gór nic twa, któ ry ko' czy& si" w 2002 ro -
ku i da& po zy tyw ne efek ty na do bre 10
lat, by &a prze wi dzia na, w dru gim eta pie,
stop nio wa pry wa ty za cja ko pal'. In nym
wa rian tem mo g&a by by$ pio no wa kon -
so li da cja gór nic twa z ener ge ty k# w" glo -
w#, jak to ma miej sce od dwóch de kad
w Tau ro nie. Od tam te go cza su ma my ju%
ósmy ko lej ny rz#d, a do ko' ca pry wa -
ty za cji ci# gle da le ko. 

– Nie któ rzy mó wi&, $e z oba wy
przed zwi&z ka mi za wo do wy mi, któ re
gro $& „czwar tym po wsta niem "l& skim”,
a tak $e z po wo du ko niunk tu ra li zmu po %
li tycz ne go ko lej nych ekip: hu" taw ki
od wy bo rów do wy bo rów, by nie stra %
ci# wiel kie go elek to ra tu – 0,5 mln
"wia do mych wy bor ców?

– Do te go do dam, %e mo %e za bra k&o
szcze rej i otwar tej roz mo wy z gór ni ka -
mi na te mat re struk tu ry za cji.

– Py ta nie o gór nic two jest py ta niem
o przy sz'o"# )l& ska, o wi zj! roz wo ju re %
gio nu i je go ro l! w pol skiej go spo dar %
ce. Czy nie po win ni "my za prze sta#
pro ste go eks plo ato wa nia dóbr na tu ry,
jak ro bi li to na si dziad ko wie? Mo $e
czas, by zmie ni# fi lo zo fi! my "le nia

o )l& sku – ogra ni cza# wy do by cie,
a w miej sce li kwi do wa nych ko pal(, ma %
j&c zna ko mi t& ka dr! in $y nier sk&, bu do %
wa# przed si! bior stwa opar te na in no %
wa cyj nych tech no lo giach?

– 16 lat te mu, jesz cze w mo im rz# dzie,
we szli !my w pro gram go spo dar ki opar -
tej na wie dzy. W&# czy &em wów czas
nasz kraj, ra zem z resz t# Gru py Wy szeh -
radz kiej, do dzia &a' unij nych na rzecz in -
no wa cyj no !ci, szyb kie go roz wo ju i kon -
ku ren cyj no !ci go spo dar ki. Po 2001 ro ku
dzia &a' tych za nie cha no. De ka d" te mu,
w Par la men cie Eu ro pej skim, od po wia -
da &em za unij ny pro gram ba da' i roz wo -
ju, naj wi"k szy ta ki pro gram na !wie cie.
Dzi! no si on na zw" Ho ry zont 2020
i opie wa na nie mal 80 mld eu ro. In no -
wa cyj no!$, no we tech no lo gie, ko mer cja -
li za cja wy ni ków ba da' to dzi siaj wy zwa -
nie dla Pol ski i Eu ro py, je !li chce my by$
kon ku ren cyj ni, roz wi ja$ si" i two rzy$
miej sca pra cy. Dla )l# ska to ogromn -
na szan sa. 

– Co za tem z ko pal nia mi na )l& sku?
– *# cze nie ich ze spó& ka mi ener ge -

tycz ny mi mo %e by$ ko rzyst nym roz wi# -
za niem, jak to w na tu ral ny spo sób ma
miej sce w w" glu bru nat nym – w Be& cha -
to wie czy Tu ro szo wie. Trud no jed nak
przy pi sy wa$ do spó& ek ener ge tycz nych
nie ren tow ne ko pal nie w" gla ka mien ne -
go. Mo %e my w ten spo sób za chwia$
ener ge ty k# i nie ura to wa$ gór nic twa.
Mo% li we jest te% po wol ne, stop nio we
wy co fy wa nie si" z w" gla ka mien ne go,
je !li zde cy du je my o tym w pro gra mie
per spek ty wicz nym na 30 – 50 lat. 

– Czy li po win ni "my pój"# w stro n!
mo de lu nie miec kiej ener ge ty ki i gór nic %
twa, któ re wy do by wa rocz nie oko %
'o 185 mln ton w! gla bru nat ne go.

– Tak. Niem cy za my ka j# ko pal nie
w jed nym miej scu, otwie ra j# w dru gim.
Trze ba mie$ zde cy do wa n# wi zj", prze -
ko na$ do te go lu dzi i pod j#$ ry zy ko re -
ali za cji tej wi zji. Bez ry zy ka, bez twar -
dych dzia &a', nic ta kie go si" nie sta nie.

– Sko ro wie my, jak te kloc ki po uk'a %
da#, to dla cze go te go nie ro bi my?

– Trud no mi po wie dzie$ dla cze go
tak dzi! jest. Kie dy! uczest ni czy &em
w ca &ym cy klu re for my gór nic twa w" -
gla ka mien ne go, od two rze nia pro gra mu,
a% do mo men tu je go pe& ne go wdro %e nia,
po zna &em wszyst kie fa zy i stop nie dzia -
&a nia na rzecz in no wa cyj no !ci, roz wo -
ju prze my s&u na wy so kim po zio mie
tech no lo gicz nym i wiem, %e da si" to
zro bi$. 

– Czy )l&sk sta nie si! zie mi& za po %
mnia n&, wy eks plo ato wa n&, wy pa lo %
n&, bez per spek tyw?

– )l#sk nie jest ta k# zie mi# i ta k# zie -
mi# nie b" dzie. Mó wi" o tym w spo sób
bar dzo zde cy do wa ny. Opo wie !ci o tym,
%e )l#sk umie ra s# nie uza sad nio ne i nie
od po wia da j# rze czy wi sto !ci. Oczy wi -
!cie ma my swo je pro ble my, nie któ re
bar dzo po wa% ne, jak cho$ by znisz czo -
ne !ro do wi sko. Bez ro bo cie w na szym
re gio nie jest jed nak ci# gle jed nym
z naj ni% szych w kra ju. To jest wska( nik
wa% ny. Wy so ko!$ za rob ków na le %y
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do naj wy! szych w kra ju. Ma my do bre

dro gi, cho cia! ko mu ni ka cja we wn"trz
wo je wódz twa wy ma ga jesz cze po pra -

wy. Je ste #my do brze sko mu ni ko wa ni

tra sa mi ko le jo wy mi np. z War sza w", ale

za to do Kra ko wa je$ dzi my po ci" giem

bo daj d%u !ej ni! w XIX wie ku. To

kom pro mi ta cja, trze ba to zmie ni&! Na -

to miast je #li przyj rzy my si' wszyst kim

dzia %a niom i roz wi" za niom wdra !a -

nych na (l" sku, to oka zu je si', !e na -

praw d' nie jest tak $le. 

– Jed nak ni gdzie w Pol sce nie ma tak
wiel kich stref bie dy i po prze my s!o "
wych te re nów – opusz czo nych, znisz "
czo nych, zde gra do wa nych – jak u nas.

– Ma pan ra cj'. To jest wiel kie wy zwa -

nie przed rz" dz" cy mi. Rz"d, któ rym kie -

ro wa %em, do ko na% tak !e re for my zwi" -
za nej z sa mo rz"d no #ci". Jej ce lem by %o
uzbro je nie pol skich miast, tak !e na (l" -
sku, w bar dzo sil ny man dat roz wo ju go -

spo dar cze go. W woj. #l" skim ilo#& wy -

ko rzy sta nych #rod ków unij nych jest

naj wy! sza w kra ju. Rów no cze #nie mia -

sta na pra wach po wia tu ma j" wi'k sze

mo! li wo #ci roz wo ju i kre owa nia no wo -

cze snych, efek tyw nych roz wi" za). Ta -

k" si %' roz wo jo w" przy zna li #my kil ku -

na stu mia stom na (l" sku w%a #nie po to,

aby sku tecz nie roz wi" zy wa& pro ble my

re gio nu.

– Nie wszy scy so bie z tym ra dz#. 
– Bo to wy ma ga cza su i wspól nych

dzia %a). Je #li mie li by #my zro bi& ko lej -

ny krok, to ten krok mu sia% by by& – bu -

do w" sil nej aglo me ra cji. Po %" cze nie

miast, wy ko rzy sta nie sy ner gii i efek tu

ska li umo! li wi stop nio we zmniej sza nie

i li kwi do wa nie ob sza rów bie dy. Chcia% -
bym, aby wszyst kie mia sta na sze go re -

gio nu osi" gn' %y ten po ziom, któ ry uda -

%o si' uzy ska& w Gli wi cach, Ty chach,

Biel sku -Bia %ej i Ka to wi cach, gdzie bra -

ku je ju! lu dzi do pra cy.

– Cze ka nas na $l# sku dru gie od bi cie,
jak po re for mie gór nic twa sprzed kil ku "
na stu lat?

– (l"sk po trze bu je usta wy me tro po li -

tal nej. War sza wa ma swo j" osob n" usta -

w', nie po dob n" do !ad ne go in ne go

miej sca w Pol sce. Sto li ca na to za s%u gu -

je. Ze (l" skiem jest do k%ad nie tak sa mo.

(l"sk po trze bu je spe cy ficz nej usta wy

i na to trze ba si' od wa !y&. 
– Ma my tyl ko s!o wa.
– S" roz wi" za nia i pro po zy cje. Je stem

prze ko na ny, !e przed (l" skiem jest

ogrom na przy sz%o#&. To za le !y przede

wszyst kim od nas sa mych, w ja ki spo -

sób wy ko rzy sta my wiel kie do #wiad -

cze nie ostat nich o#miu po ko le) prze my -

s%o we go roz wo ju (l" ska i si %' lu dzi tu

miesz ka j" cych.

– Per spek ty w% roz wo ju stwo rzy!
pro gram $l#sk 2.0, wy ni ka j# cy g!ów nie
z dra ma tycz nie trud nej sy tu acji gór nic "
twa. Wej dzie on w &y cie?

– To nie do mnie py ta nie.

– Ale jest py ta niem o przy sz!o'(?
– Od po wiem tak – kie dy w 1995 ro -

ku po sta wio no pro blem stwo rze nia kon -

trak tu re gio nal ne go dla (l" ska, uczest -

ni czy %em w tym przed si' wzi' ciu ja ko

je den z do rad ców. G%ów nym ani ma to rem

pro gra mu by% ów cze sny Za rz"d Re gio -

nal ny NSZZ So li dar no#&, z Mar kiem

Kemp skim na cze le. Chwa %a im za to!

Ten pro gram uj rza% #wia t%o dzien ne.

By% kom plek so wy, prze wi dy wa% co naj -

mniej kil ka na #cie lat prze kszta% ce) na -

sze go prze my s%u, miesz kal nic twa, sys -

te mu ko mu ni ka cji, kul tu ry, re kre acji.

Przez dwa dzie si' cio le cia nie któ re ele -

men ty te go pro gra mu by %y z po wo dze -

niem krok po kro ku re ali zo wa ne. A wi'c
da si' to zro bi&. 

– Cze go po trze ba?
– Pro fe sjo na li zmu i od wa gi w po dej -

mo wa niu ry zy ka, tak !e roz mo wy z lud$ -
mi. Mu si my my #le& o ta kich roz wi" za -

niach, któ re b' d" s%u !y %y na szym

dzie ciom i wnu kom, jak cho& by o no wo -

cze snym prze my #le: elek tro ni ce, na no -

i bio tech no lo giach, in for ma ty ce, ro bo -

ty ce, out so ur cin gu. Ale tak !e o re wi ta -

li zo wa niu dziel nic #l" skich miast i re stau -

ro wa niu na szych za byt ków, o roz wi ja niu

miejsc, ta kich jak Park (l" ski, któ ry ma

szan s' sta& si' naj wi'k szym w Eu ro pie

cen trum re kre acji, roz ryw ki i kul tu ry.

W%a #nie tak, czy li per spek ty wicz nie,

trze ba wy ko rzy sty wa& pie ni" dze unij ne.

Na (l" sku sta& nas na wiel kie rze czy.

Ma my do sko na %e po %o !e nie na na szym

kon ty nen cie, naj lep sze w kra ju po %" cze -

nia ko mu ni ka cyj ne i przede wszyst kim

wy kszta% co nych, do #wiad czo nych lu dzi.

Suk ces le !y na uli cy, cze ka !e by go pod -

nie#&. Nas na to sta&. 
!
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Miej skie
sie ro ty

po re al nym
so cja li zmie? (I)

Notatnik 
spó!nionego 

przybysza

MAREK S. SZCZEPA"SKI

No wa Hu ta, No we Ty chy

– apo ka lip sa i ra do!"

Au to rzy wy da ne go przed dzie wi! ciu la ty
to mu Fu tu ryzm miast po prze my s!o wych

przed sta wi li apo ka lip tycz n" i ra do sn" za ra -
zem wi zj! pod kra kow skiej No wej Hu ty
w ro ku 2050. Mia sta ju" nie ma. Na je go

miej scu znaj du je si# No wa Hu ta Lu na park

Hi sto rii, je dy ny w swo im ro dza ju no wo cze -

sny skan sen, w któ rym mo" na zo ba czy$ to
za !o "o ne przez Sta li na ro bot ni cze mia sto

w ró" nych okre sach je go roz wo ju. Pro ro ku -
j" te# upa dek po wsta $e go w po $o wie mi nio -
ne go stu le cia mia sta – bez ro bo cie, uciecz k!
miesz ka% ców, wresz cie de cy zj! o wy bu rze -
niu hu ty i bu do w! o&rod ka sa te li tar ne go dla
Kra ko wa. W po r! jed nak po ja wia si! in we -
stor zza Oce anu, któ ry wy ko rzy stu j"c reszt -
k! po ten cja $u tkwi" ce go w prze strze ni No -
wej Hu ty wzno si, z cza sem zna ko mi cie
pro spe ru j" cy, park roz ryw ki. 

Hin dus an te por tas

Przy pa dek No wej Hu ty po ja wia si! w tym
miej scu nie bez przy czy ny – to zbu do wa -

na od pod staw, w do bie re al ne go so cja li -
zmu, prze strze% o ty po wej ar chi tek tu rze
i urba ni sty ce stwo rzo na z prze zna cze niem
g$ów nie dla kla sy ro bot ni czej. Nie mal #e zu -
pe$ nie tak sa mo jak No we Ty chy re ali za cj!
pro jek tu, któ ry – o czym b! dzie jesz cze sze -
rzej mo wa – da tu je si! na okres po dob ny
do wznie sie nia No wej Hu ty. Dzi& ró# ni ca
mi! dzy wy ko na niem dwóch pla nów jest jed -
nak za sad ni cza – w przy pad ku Ty chów,
oczy wi &cie wi!k szych i bar dziej z$o #o nych
ni# osie dle przy daw nej Hu cie Le ni na,
a obec nie Ac ce lor Mit tal Po land, ni ko mu
nie ja wi" si! wi zje prze kszta$ ce nia mia sta

w te ma tycz ny lu na park. By' mo #e jed nak
mo g$o by' zu pe$ nie ina czej.

Re ne sans i ani hi la cja mia sta?

Wra ca j"c jesz cze na chwi l! do wi zji prze -
kszta$ ce nia kra kow skiej No wej Hu ty

w park roz ryw ki, pod kre &li' trze ba, #e jest to
wy $"cz nie hi po te za, ze wzgl! du na spe cy fi k!
o&rod ka przy pusz czal nie jed nak nie wy klu -
czo na. Po mi mo wszyst kich ró# nic dzie l" cych
dziel ni c! sto li cy ma $o pol ski i gór no &l" skie
Ty chy, w przy pad ku tych ostat nich roz pad
mia sta móg$ do ko na' si! rze czy wi &cie. Utra -
ta za in te re so wa nia mia stem, wy lud nie nie
osie dli, wzrost prze st!p czo &ci – in ny mi s$o wy
ca$ ko wi ta dez in te gra cja, dla któ re go je dy nym
ra tun kiem by $a by sprze da# lub wy bu rze nie,
by wa $y daw ny mi pro roc twa mi dla mia sta so -
cja li stycz ne go u pro gu ka pi ta li zmu. Dzi& nic
po dob ne go jed nak si! nie za po wia da. Ty chy
prze trwa $y okres trans for ma cji, rzec mo# -
na na wet, #e wy sz$y z nie go obron n" r! k". Po -
mi mo wie lu pro ble mów ty po wych dla wspó$ -
cze snych miast &red nich roz mia rów,
wi!k szo&' miesz ka% ców za do wo lo na jest
z za miesz ki wa nia w Ty chach. 

Ty chy – hi sto ria naj krót sza

No we Ty chy po wsta $y na pod sta wie
uchwa $y Pre zy dium Ra dy Mi ni strów

z 4 pa( dzier ni ka 1950. W tym cza sie na te re -
nie przy sz$e go mia sta ist nia $o ju# kil ka roz -
pro szo nych wio sek, to w$a &nie po mi! dzy ni -
mi sta n"' mia $y ko lej ne osie dla two rz" ce
so cja li stycz ne mia sto. Hi sto ria osad zaj mu j" -
cych oko licz ne ob sza ry jest jed nak znacz nie
d$u# sza. Pierw sza pi sem na wzmian ka o Ty -
chach po cho dzi z 1647 ro ku, a ich lo sy po -
wi" za ne s" &ci &le z hi sto ri" zie mi pszczy% -
skiej na prze strze ni wie ków po zo sta j" cej we
w$a da niu ko lej nych ksi" #"t z ró# nych, przede
wszyst kim nie miec kich ro dów. W ro ku 1922,
po Ple bi scy cie, zo sta $y w$" czo ne w sk$ad te -
ry to rium II Rzecz po spo li tej, ja ko wsie cz! -
&cio wo uprze my s$o wio ne. Pro ce sy in du stria -
li za cji prze bie ga $y tu, po dob nie zresz t" jak
na po zo sta $ych te re nach ksi! stwa pszczy% -
skie go, od po cz"t ku XIX wie ku. Po &ród naj -
wa# niej szych wy twór ni po wsta $ych w tam -
tym okre sie wy mie ni' trze ba dwa bro wa ry,
czy ist nie j" c" po dzi& dzie% fa bry k! ce lu lo zy
w Czu $o wie. 

#wia do mo!" pro jek tan tów i kom pro mi sy

Plan mia sta i za sa dy wy twa rza nia je go prze -
strze ni by $y wy ni kiem kom pro mi su mi! dzy

#" da nia mi i ocze ki wa nia mi w$adz po li tycz -
nych oraz sek to ra prze my s$o we go, a za mie rze -
nia mi urba ni stów i ar chi tek tów. Ge ne ral ni pro -
jek tan ci Ty chów mie li pe$ n" &wia do mo&', #e
two rz" ca$ ko wi cie no we mia sto so cja li stycz -
ne, a przy j! te przez nich roz wi" za nia prze -
strzen ne b! d" mie' wp$yw na przy sz$" spo -
$ecz no&'. Nie mo# na za po mnie', #e w chwi li
po wsta nia No wych Ty chów prze strze% miej -
ska by $a je dy nym czyn ni kiem $" cz" cym zró# -
ni co wa n" et nicz nie i kul tu ro wo lud no&' za -
miesz ku j" c" ko lej ne dziel ni ce. 

Iko ny i idee

Kon cep cja za go spo da ro wa nia prze strze ni
miej skiej prze wi dy wa $a jej po dzia$ na bar -

dzo wy ra( ne blo ki urba ni stycz ne – dziel ni ce
ozna cza ne ko lej ny mi li te ra mi al fa be tu. Bu do -

wa no we go mia sta so cja li stycz ne go roz po cz! -
$a si! w 1950 ro ku, a pro jekt pierw sze go Osie -
dla Azo sta$ opra co wa ny przez Ta de usza Teo -
do ro wi cza -To do row skie go z Po li tech ni ki
Gli wic kiej, oso by nie zwy kle wie lo barw nej,
dow cip nej i po etyc ko zo rien to wa nej. Cha rak -
te ry stycz ny dla okre su so cja li stycz ne go
za miar opie ra$ si! na roz wi" za niach geo me -
trycz nych, osio wych i mo nu men tal nych
– prze wi dy wa no zbu do wa nie 58 bu dyn ków
miesz kal nych ulo ko wa nych na po wierzch -
ni 18,2 ha. W na st!p nym ro ku og$o szo no kon -
kurs na ge ne ral ny plan no we go mia sta, by
w ko lej nych la tach re ali zo wa' osta tecz nie pro -
jekt ze spo $u ar chi tek tów w sk$a dzie Ka zi mierz
Wej chert i Han na Adam czew ska. 

An na i ma gia liczb

Zgod nie z pla na mi, po czy na j"c od ro -
ku 1951, bu do wa no w Ty chach jed nost ki

zwa ne umow nie dziel ni ca mi lub osie dla mi.
Pierw sze z nich – Osie dle A (nna) wznie sio -
no w la tach 1951-54, ostat ni w ro ku, w su mie
do chwi li obec nej po wsta $y dwa dzie &cia trzy
dziel ni ce. Roz wój ca $e go mia sta prze bie ga$
nie rów no mier nie, wy ró# ni' mo# na jed nak
czte ry pod sta wo we okre sy ewo lu cji.
W pierw szym z nich w la tach 50. XX wie ku
od da wa no do u#yt ku po nad ty si"c miesz ka%
rocz nie. W ko lej nym, przy pa da j" cym na la -
ta 60. na st" pi $o wy ra( ne za $a ma nie w bu dow -
nic twie skut ku j" ce wy ka% cza niem naj wy #ej
pi! ciu set do sze &ciu set miesz ka% rocz nie.
W okre sie trze cim – la tach sie dem dzie si" -
tych bu do wa no zno wu po wy #ej dwóch ty si! -
cy miesz ka% rocz nie. Wresz cie la ta dzie wi!' -
dzie si" te przy nio s$y po now ne za $a ma nie
bu dow nic twa miesz ka nio we go. Pod kre &li'
trze ba, #e w pier wot nych za $o #e niach mia sto
Ty chy mia $o li czy' nie wi! cej ni# 100 000
miesz ka% ców, tym cza sem w ro ku 1990 ich
licz ba wy no si $a nie mal #e 190 000, a obec nie,
w ko% cu 2015 ro ku, nie ca $e 125 000. Bli sko
dwu krot na nad wy# ka lud no &ci pro wa dzi'
mo g$a do wy two rze nia nie po ko j" cych zja -
wisk spo $ecz nych, dy na mi ka wzro stu zo sta $a
jed nak za trzy ma na, a ak tu al na licz ba miesz -
ka% ców zbli #o na jest do wy ni ka j" cej z pierw -
szych pla nów.

#le pe kuch nie i mi kro sko pij ne $a zien ki?

Szyb kie mu wzro sto wi licz by blo ków miesz -
ka nio wych bu do wa nych w Ty chach

w okre sie PRL nie to wa rzy szy $a ani wy so ka
ja ko&' wy ko na nia, ani ich funk cjo nal no&'.
Za ska ku je fakt, #e stan dar dy miesz ka nio we
osi" gni! te w mie &cie so cja li stycz nym by $y
ni# sze i gor sze ni# w po zo sta $ych mia stach
wo je wódz twa. Sta no wi $o to efekt wy j"t ko wo
sztyw ne go re spek to wa nia za ni #o nych
nor ma ty wów i za ostrzo nych re #i mów
oszcz!d no &cio wych, a znaj do wa $o wy raz
mi! dzy in ny mi w wy po sa #a niu miesz ka%
w mi kro sko pij ne $a zien ki oraz tak zwa ne &le -
pe kuch nie. Co wi! cej w mie &cie, zw$asz cza
w la tach 1950-1980, bu do wa no licz ne ho te le
ro bot ni cze sta no wi" ce ta nie lo kum dla g$ów -
nie nie wy kwa li fi ko wa nych pra cow ni ków
oko licz nych za k$a dów pra cy. Ho te le te za -
pew nia $y ni ski stan dard za miesz ki wa nia. Ho -
te li ju# nie ma, ale wiel kie ze spo $y miesz ka -
nio we po zo sta $y i wy da j" si! wiecz nym,
nie zmien nym ele men tem mia sta, na zy wa nym
nie gdy& ide al nym mia stem so cre ali zmu. 

Fe lie ton zo sta! na pi sa ny 

z dr Bar ba r% Le wic k% z In sty tu tu

So cjo lo gii Uni wer sy te tu &l% skie go
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Uczony i poeta
prof. ANNA W!GRZYNIAK

Opinia w sprawie nadania Profesorowi Marianowi Kisielowi
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wsze zna laz! czas na roz licz ne spo tka -
nia: au tor skie, kon fe ren cyj ne, re dak -
cyj ne i to wa rzy skie, dzi" ki któ rym zdo -
by wa! wie dz" o lu dziach i ota cza j# cym
go $wie cie. W $ro do wi sku m!o do li te rac -
kim za ist nia! ja ko stu dent i ju% wte dy
po wie rzo no mu wa% ne funk cje. Zwa -
%yw szy Je go za s!u gi w ob sza rze li te ra -
tu ro znaw stwa oraz licz ne dzia !a nia
w sfe rze %y cia kul tu ral ne go i aka de mic -
kie go, za sta na wiam si", jak go dzi roz licz -
ne obo wi#z ki to wa rzy skie z rze tel n#, su -
mien n# pra c# na uko w#. Chc#c okre $li&
Go jed nym s!o wem, wy bie ram: „ru -
chli wo$&”. 

S
tu dent Ma rian Ki siel nie cho dzi!,
lecz bie ga! – ko ry ta rzem czy uli -

c# – na za j" cia, spo tka nia, do bi blio te -
ki. Pro fe sor Ma rian Ki siel te% nie kro czy
do stoj nie, a w swo im za bie ga niu znaj -
du je czas na czy ta nie, pi sa nie, roz licz -
ne kon tak ty za wo do we i to wa rzy skie.
Dzi siaj wszy scy %y je my w pr"d ko $ci,
jed nak nie wie lu umie w po $pie chu zor -
ga ni zo wa& si" tak do sko na le, jak ro bi to
Pro fe sor Ki siel – kry tyk li te rac ki, hi sto -
ryk li te ra tu ry, po eta, ani ma tor %y cia
kul tu ral ne go, spraw ny ad mi ni stra tor
i za rz#d ca, pe! ni# cy wa% ne funk cje
w uni wer sy te cie, re dak cjach i gre miach
ko le gial nych, cz!o nek kil ku rad na uko -
wych i sto wa rzy sze' (To wa rzy stwo Li -
te rac kie im. A. Mic kie wi cza, To wa rzy -
stwo Li te rac kie im. T. Par nic kie go),
prze wod ni cz# cy Ko mi te tu Okr" go we go
Olim pia dy Li te ra tu ry i J" zy ka Pol skie -
go, od 2008 ro ku eks pert Pa' stwo wej
Ko mi sji Akre dy ta cyj nej. 

Ten uczo ny i po eta jest cz!on kiem Sto -
wa rzy sze nia Pi sa rzy Pol skich, cz!on kiem
a za ra zem wspó! za !o %y cie lem Gór no $l# -
skie go To wa rzy stwa Li te rac kie go. Je go
utwo ry po etyc kie by !y t!u ma czo ne na j" -
zyk cze ski, hisz pa' ski, serb ski, w" gier -
ski i in ne. Pi sze wier sze i pra ce o li te ra -
tu rze, ale Je go kom pe ten cje wy kra cza j#
po za li te ra tu ro znaw stwo. War to wie -
dzie&, %e kie ro wa! Stu dia mi Po dy plo mo -
wy mi Lo go pe dii i Me dial nej Emi sji
G!o su, by! te% po my s!o daw c# i wspó! -
twór c# Cen trum Lo go pe dii i Au dio de -
skryp cji U(l, s!o wem „cz!o wiek or kie -
stra” na szej hu ma ni sty ki. 

Osi# gni" cia Pro fe so ra Ki sie la do -
strze ga no, ja ko stu dent otrzy ma! sty pen -
dium Na czel nej Ra dy Kul tu ry ZSP,
w ro ku 1989 – Sty pen dium im. T. Bo -
row skie go, a spo $ród wie lu na gród i od -
zna cze' otrzy ma nych za osi# gni" cia
w dzie dzi nie na uki i kul tu ry pol skiej
wy mie ni" naj wa% niej sze: Me dal im.
S. Gro cho wia ka, Na gro da Fun du szu
Li te ra tu ry, Na gro da Ar ty stycz na dla
M!o dych Twór ców Wo je wo dy Ka to -
wic kie go (dwu krot nie), na gro da Mia sta
So snow ca, Na gro da Li te rac ka im. Jo -
d!ow skie go, na gro da Fun da cji W!a dy s!a -
wa i Nel li Tu rza' skich w To ron to, Me -
dal Ko mi sji Edu ka cji Na ro do wej, Z!o ta
Od zna ka za Za s!u gi dla Uni wer sy te tu
(l# skie go, Br# zo wy Me dal Za s!u %o ny
Kul tu rze Glo ria Ar tis, Od zna ka Ho no -

Od
lat po dzi wia my twór cz# ak tyw -
no$& Pro fe so ra Ma riana Ki sie la,

któ ry z nie spo %y t# ener gi# upra wia
ró% ne ga tun ki li te ra tu ry na uko wej i kry -
tycz nej, uczy, prze ma wia, or ga ni zu je,
uczest ni czy w roz licz nych gre miach.

Na po cz# tek krót ka cha rak te ry sty ka:
b!y sko tli wy, szyb ki, de cy zyj ny, do sko -
na le zor ga ni zo wa ny, uprzej my i po -
god ny, otwar ty i %ycz li wy, wci#% m!o -
dzie' czy, od por ny na dzia !a nie cza su.
Ni gdy nie by! ksi#% ko wym mo lem, za -
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ro wa za Za s!u gi dla Wo je wódz twa "l# -
skie go, Srebr ny Krzy$ Za s!u gi, Od zna ka
Ho no ro wa Za s!u $o ny dla Kul tu ry Pol skiej. 

Za wsze zro %ni& ty z Uni wer sy te tem
"l# skim, okre so wo po dej mo wa! pra c&
w in nych uczel niach, np. w la tach
2002 – 2004 pra co wa! w Wy$ szej Szko -
le Pe da go gicz nej w Cz& sto cho wie, z któ -
r# od daw na !# czy !y Go moc ne wi& zy na -
uko we – pro mo tor stwo prac dok tor skich,
kon fe ren cje, ksi#$ ki, pro jek ty ba daw cze.

Przy oka zji trze ba nad mie ni' rze sz&
dok to rów i ota cza j# cych Pro fe so ra dok -
to ran tów, gdy$ o war to %ci Mi strza %wiad -
cz# do ko na nia uczniów, nad któ ry mi
spra wu je opie k&. Wy bie ra j# se mi na -
rium Pro fe so ra Ki sie la, wi dz#c w Nim
nie tyl ko eru dy t& i znaw c& li te rac kiej
wspó! cze sno %ci, ale te$ $ycz li we go in -
spi ra to ra i wspa nia !e go pe da go ga. Pierw -
szy w kra ju spe cja li sta od po ko le(
i prze !o mów, ro zu mie po trze by in ne go,
umie by' „na lu zie”. Nie zrów na ny dy -
dak tyk prze ka zu je wie dz& z pa sj# i swa -
d#, kla row nie i dow cip nie, bo wa$ ne co
si& mó wi, ale wa$ niej sze jak si& mó wi.
A Pro fe sor umie uwo dzi', nie jest ko -
stycz nym en cy klo pe dy st#, zna dyk te ryj -
ki i aneg do ty, cza ru je i dys cy pli nu je.
W Za k!a dzie Pro fe so ra Ki sie la roz kosz
i ry gor w jed nym sto j# do mu. Je go na -
tu ra po etyc ka gwa ran tu je roz kosz wspól -
ne go czy ta nia, z ko lei na tu ra urz&d ni cza,
a wi&c per fek cyj na zna jo mo%' ustaw, no -
we li za cji i wie lu in nych pro ce dur, pil nu -
je po rz#d ku. 

Cho' uro dzi! si& w J& drze jo wie, 35 lat
dzia !a w na szym re gio nie, w trój k# -

cie: "l#sk – Za g!& bie – Cz& sto cho wa.
W So snow cu uko( czy! Tech ni kum
Elek trycz ne i tu pod j#! stu dia po lo ni -
stycz ne na Uni wer sy te cie "l# skim,
gdzie pra cu je na dal. Elek try kiem nie zo -
sta!, bo po rwa !a go po ezja. Za de biu to -
wa! ja ko ucze( utwo rem po etyc kim
Pie !ni, opu bli ko wa nym w ty skim ty go -
dni ku „Echo” i no mem omen, w pó) niej -
szej dro dze $y cio wej s!y cha' echo
pierw sze go suk ce su – od tej chwi li
dru ko wa! wier sze w an to lo giach po etyc -
kich i re cen zo wa! de biu ty po etyc kie, nie -
le d wie prze czu wa j#c, $e po ezja sta nie
si& je go do zgon n# ko chan k# i g!ów nym
przed mio tem ba da( na uko wych, czy li
spo so bem na $y cie. 

Ju$ na II ro ku stu diów ujaw ni! tem pe -
ra ment kry ty ka li te rac kie go, pu bli ko wa!
nie tyl ko w cza so pi smach li te rac kich
„Kwar ta!” i „Stu dent”, je go re cen zje i ar -
ty ku !y uka zy wa !y si& w „Po ezji”, „Fak -
tach”, „Pi %mie Li te rac ko -Ar ty stycz -
nym”, „Ra da rze”, „*y ciu Li te rac kim”.
M!o dy, zdol ny kry tyk ze "l# ska w po -
!o wie lat osiem dzie si# tych za ist nia!
w ogól no pol skim %ro do wi sku, a w ro -
ku 1987 ob j#! funk cj& za st&p cy re dak to -
ra na czel ne go pi sma „Stu dent”, wo kó!
któ re go sku pia !o si& %ro do wi sko m!o -
dych adep tów pió ra. Szko le „re dak cyj -
nej ro bo ty” za wdzi& cza nie s!y cha n#
spraw no%' re da go wa nia oraz roz licz ne
kon tak ty ze %ro do wi skiem li te rac kim

w ca !ej Pol sce, co w tym za wo dzie bar -
dzo si& przy da je. Uczo ny „fo te lo wo -bi -
blio te czy” rzad ko by wa do brym kry ty -
kiem li te rac kim, bo $e by to $y cie
„li te rac kie go %wiat ka” opi sa', nie wy star -
czy by' ob ser wa to rem, trze ba go do -
%wiad czy', do tkn#' zmy s!a mi, za ist -
nie' ja ko uczest nik, jak np. Ka zi mierz
Wy ka. Na zwi sko Wy ki, któ ry po prze -
!o mie pa) dzier ni ko wym za j#! nie kwe -
stio no wa ne pierw sze miej sce w ów -
cze snej kry ty ce li te rac kiej, nie po ja wia
si& tu przy pad kiem. Zda niem Pro fe so ra
Ki sie la, tek sty ze bra ne w Rze czy wy -

obra" ni, „bo daj naj wa$ niej szej ksi#$ ce
kry tycz no -po etyc kiej lat pi&' dzie si# -
tych, wy zna czy !y (…) kurs in nym pró -
bom sys te ma ty za cji naj now szej li ry -
ki”1. Wpraw dzie Pro fe sor kra kow ski
bez po %red nim mi strzem %l# skie go Pro -
fe so ra nie by!, to jed nak trud no po mi n#'
po do bie( stwa, zw!asz cza za in te re so -
wa nie li te rac ki mi po ko le nia mi, bo wiem
wi&k szo%' prac Pro fe so ra Ki sie la dyk -
tu je opty ka ge ne ra cyj na. 

Od po cz#t ku dr# $y! pro ble my li te rac -
kich wspól not po ko le nio wych. W stu -
denc kim szki cu kry tycz no li te rac kim
pi sa! o po ko le niu li te rac kim lat osiem -
dzie si# tych. Roz pra w& ma gi ster sk# po -
%wi& ci! po ezji No wej Fa li, a wi&c twór -
czo %ci po ko le nia lat sie dem dzie si# tych.
Przed mio tem Je go roz pra wy ha bi li ta cyj -
nej by !a %wia do mo%' tzw. po ko le nia 56.
Wie lo krot nie zaj mo wa! si& „nie obec nym
po ko le niem” Orien ta cji i sys te ma tycz -
nie %le dzi! to, co dzia !o si& po ro -
ku 1989. Jest nie kwe stio no wa nym znaw -
c# li te rac kie go stu le cia, ale naj bar dziej
pa sjo nu je go to, co jesz cze nie opi sa ne.
Od po wied nie go „klu cza” do „umy ka j# -
ce go tek stu wspó! cze sno %ci” szu ka
w kul tu rze li te rac kiej, wa run ku j# cej
sty le pi sa nia i od bio ru. 

Wie lo krot nie pi sa no o naj wa$ niej -
szym dla pol skiej kul tu ry prze !o mie, któ -
ry sym bo li zu je da ta Pa) dzier nik 1956,
lecz wi&k szo%' dia gnoz po wsta !a w opar -
ciu o pro gra my i tek sty li te rac kie, na to -
miast Pro fe sor Ki siel – w ksi#$ ce Zmia -

na. Z pro ble mów !wia do mo !ci li te rac kiej

prze #o mu 1955-1959 w Pol sce – uwa$ -
nie stu diu je wy po wie dzi kry tycz no li te -
rac kie i pu bli cy sty k& fi lo zo ficz no -ide olo -
gicz n#. Ja ko ba dacz %wia do mo %ci
li te rac kiej, po ka zu je jak do te go prze !o -
mu do sz!o. Kon fron ta cja ró$ nych sta no -
wisk sprzy ja re wi zji utar tych po gl# -
dów, a usy tu owa nie ba da ne go zja wi ska
w sze ro kim ho ry zon cie %wia to po gl# do -
wym i es te tycz nym po zwa la we ry fi ko -
wa' obie go we „praw dy”. Au tor Zmia ny

sta ra si& by' bez stron ny, ale prze cie$ po -
le mi zu je, da j#c wy raz w!a snym prze ko -
na niom. Gdy przed sta wia dys ku sj&
na te mat li ry ki ima gi na tyw nej, to wy ra) -
nie se kun du je „szko le kra kow skiej”.
Wspo mnia ne go Ka zi mie rza Wy k& ce ni
za otwar to%', za to, $e twór czo%' m!o -
dych „roz pa tru je w <syn kre tycz nej>
oraz <wie lo %wia to po gl# do wej> (…)
tra dy cji pol skiej li ry ki”2. Si& ga j#c po roz -
licz ne kon tek sty, z ogrom n# kom pe ten -

cj# so cjo lo gicz n# i fi lo zo ficz n# opo wia -
da jak kszta! to wa !a si& %wia do mo%' li -
te rac ka w Pol sce „od wil $o wej”. W bo -
ga tym do rob ku Pro fe so ra Zmia na... jest
po zy cj# jed n# z wa$ niej szych, za le ca n#
po lo ni stom z uwa gi na kla row ny, syn -
te tycz ny wy k!ad skom pli ko wa nej pro -
ble ma ty ki i wie lo stron ne uj& cie „od wil -
$o wej” dys ku sji. War to%' tej po zy cji
pod no si to, $e spór „no wo cze snych”
z „re ali sta mi” b& dzie si& po wta rza!
w na st&p nych de ka dach. 

Za rów no w Je go po wa$ nych stu diach,
jak w re cen zjach czy drob nych no tach

wie le miej sca zaj mu je re flek sja na te mat
po ko le nio wej %wia do mo %ci. Ja ko „cz!o -
wiek ksi#$ ko wy”, Pro fe sor Ki siel uczy
si& od naj lep szych, z dru giej stro -
ny – )ró d!em tak roz le g!ej wie dzy o $y -
ciu li te rac kim s# go r# ce spo ry z okre su
stu denc kie go, kie dy rocz ni ki lat osiem -
dzie si# tych, by za ist nie' na ar ty stycz nej
ma pie, bu do wa !y wi& zi wspól no to we
i szu ka !y te go, co je ró$ ni od star szych
twór ców. Ja ko kry tyk Ma rian Ki siel
za de biu to wa! bro szu r# o li te ra tu rze lat
osiem dzie si# tych i od tej po ry wy da! kil -
ka na %cie ksi# $ek, któ rych tu nie spo sób
omó wi'. Wy mie ni& za tem ty tu !y wa$ -
niej szych po zy cji, po mi ni& tych w po -
bie$ nym omó wie niu: Od Ró $e wi cza.

Ma #e szki ce o po ezji (1991), Po ko le nia

i prze #o my. Szki ce o li te ra tu rze pol skiej

dru giej po #o wy XX wie ku (2004), Przy -

pi sy do wspó# cze sno !ci (2006), Anan ke

i Pol ska. O li ry ce Zdzi s#a wa Stro i% skie -

go (2013), Ru iny ist nie nia. Szki ce o po -

etach mniej obec nych (2013). Przy wo -
!a ne ty tu !y s# tak pre cy zyj ne, $e
wy ra) nie za po wia da j#, czym zaj mu je si&
Au tor. Trzy dzie sto le cie pra cy kry tycz -
no li te rac kiej u%wiet ni !o wy da nie ksi#$ -
ki Cri ti ca va ria – na jej pod sta wie
mo$ na stwo rzy' por tret oso by, od czy ta'
li ni& pro gra mo w# kry ty ka, do strzec eru -
dy cj& i po etyc k# wra$ li wo%'. 

W bo ga tym do rob ku Pro fe so ra Ki sie -
la lek tu ra tek stów kry tycz no li te rac kich
i pro jek to wa nie am bit nych syn tez idzie
w pa rze ze sztu k# in ter pre ta cji. Dar
syn te zy nie wy klu cza zbli $e(, efek -
tow nie po ru sza si& on mi& dzy pla na mi
„ma kro” i „mi kro”, raz pa trzy na epo k&
z lo tu pta ka, in nym ra zem bie rze utwór
pod ana li tycz ny mi kro skop. 

Ra my cza so we tej opi nii nie po zwa -
la j# na przed sta wie nie twór ców, o któ -
rych pi sa!, mu sz& jed nak pod kre %li', $e
wy bo ry te go li te ra tu ro znaw cy nie s#
przy pad ko we. Na przód po ci# ga li go
wiel cy „no wo cze %ni” – Przy bo% i Ró $e -
wicz, w tym do sie bie po dob ni, $e !# czy li
ro le po ety i kry ty ka, z t# ró$ ni c#, $e Przy -
bo% obie ro le roz dzie la!, na to miast Ró -
$e wicz upra wia! me ta kry ty k& w po ezji.
W zna ko mi tej ksi#$ ce Pa mi&', bio gra -

fia, s#o wo. Szki ce o po etach dwóch ge -

ne ra cji (2000) Pro fe sor wska zu je jak od -
mien ne s# do %wiad cze nia ar ty stycz ne
po etów po II woj nie w kra ju i na emi -
gra cji. W cz& %ci pierw szej pi sze o Su! -
kow skim, Stro i( skim i Ró $e wi czu,
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w dru giej – o Czay kow skim, Czer -

niaw skim i gru pie Kon ty nen ty. Dia -

gno zie ana li zo wa nych zja wisk to wa rzy -

szy uda na pró ba re kon struk cji ak sjo lo gii,

zza któ rej wy !a nia si" Twarz kry ty ka.

Do po #$ da nych war to %ci na le #$: wier -

no%& do %wiad cze niu i pa mi" ci (pa mi" -
ci jed nost ki, hi sto rii, kul tu ry), re wi zja mi -

tu, nie po kój, po czu cie od po wie dzial no %ci

i spór o po ezj" poj mo wa ny ja ko spór

o #y cie. Uprasz cza j$c, mo# na je spro wa -

dzi& do trzech ka te go rii wy ko rzy sta nych

w ty tu le: pa mi"&, bio gra fia, s!o wo. 

Z cza sem stop nio wo po sze rza si"
kr$g te ma tów i na zwisk a szcze gól n$
uwa g" kry ty ka przy ci$ ga j$ zja wi ska

prze %le pio ne, nie s!usz nie po mi ni" te.

Wy !a wia je z gro ma dy pi sz$ cych, gdy

%le dzi no wo %ci, gdy oma wia an to lo gie

m!o dych rocz ni ków, kie dy uczest ni czy

w po etyc kich zjaz dach i fe sti wa lach.

Pierw sze od kry cia za wie ra ksi$# ka wy -

da na pod ko niec XX wie ku pt. !wia dec -
twa, zna ki. Glo sy o po ezji naj now szej.
Niech nas nie zwie dzie skrom na for mu -

!a ty tu !u. W tej pu bli ka cji, zw!asz cza

w tek %cie Glo sy nie zo bo wi" zu j" ce, na za -
ko# cze nie znaj du j" kil ka istot nych nie -

spo dzia nek. Cho& wy bór to su biek tyw -

ny, bo kry tyk cz" sto pi sze o po etach

przy ja cio !ach, to prze cie# Au to ro wi

„glo so we go sk!a da ka” uda !o si" przed -

sta wi& prze !om li te rac ki 1980-1989.

W kil ku tek stach za war! wi zj" naj now -

szej po ezji pol skiej i zna ko mi cie wska -

za! po %red ni cz$ c$ ro l" kry ty ki li te rac kiej.

Gdy ko' czy si" wal ka tra dy cjo na li stów

z no wa to ra mi, zni ka j$ ka no nicz ne uk!a -

dy li te ra tu ry i po ja wia si" stan roz pro sze -

nia, Ma rian Ki siel de ma sku je mi to lo gi"
po ko le nia, prze zwy ci" #a po ku s" wska -

zy wa nia ten den cji i uk!a da nia sia tek

po rz$d ku j$ cych. Re zy gnu je z ter mi nu

„no wy eks pre sjo nizm”, by swo je spo tka -

nia z po eta mi po trak to wa& ja ko %wia dec -

twa lek tu ry, czy li „zna ki obec no %ci kry -

tycz nej”3. W tej skrom no %ci do strze gam

nie co ko kie te rii, al bo wiem nie go dzi si"
On na brak kry te riów, wszyst ko izm

i roz pro sze nie. Apro bu je „he ro izm kla -

sy cy zmu”, sprzy ja twór com i kry ty -

kom, któ rzy sta j$ w obro nie war to %ci sta -

no wi$ cych o „ci$ g!o %ci wszel kie go by tu.

Rów nie# – by tu kul tu ry”4. Na ko niec wy -

pa da do da&, #e jest kry ty kiem sa mo dziel -

nym i ory gi nal nym, nie kie ru je si" mo -

d$, nie ob cho dz$ go no to wa nia

na gie! dzie lek tur. Co wa# ne, na d$ #a
za zmie nia j$ cym si" %wia tem, od rzu ca

ka te go rie opi su i war to %cio wa nia zu #y -

te, sy gna li zu j$c, #e w no wej sy tu acji kul -

tu ro wej b" d$ nie przy dat ne. 

Wa# ny nurt Je go re flek sji ba daw -

czej wi$ #e si" z li te ra tu r$ emi gra -

cyj n$. W ksi$# ce przy go to wa nej ja ko

roz pra wa dok tor ska U pod staw twór czo -
$ci Ada ma Czer niaw skie go – po ety, pro -

za ika, t!u ma cza i kry ty ka li te rac kie -

go – dok tor Ki siel po dej mu je szcze gól nie

in try gu j$ cy Go „pro blem %wia do mo -

%cio wy”. Gdy wi"k szo%& ów cze snych li -

te ra tu ro znaw ców, wy cho wa nych na war -

szaw skiej szko le struk tu ra li zmu, na dal

zaj mu je si" for ma mi, On idzie w!a sn$
dro g$. Bar dziej in te re su j$ Go, okre %la -

j$ ce stan umy s!u Czer niaw skie go, wy bo -

ry li te rac kie i fi lo zo ficz ne. (le dzi za tem

idee sku pio ne wo kó! tra dy cji kul tu ry, fi -

lo zo fii i sztu ki. Nie ch"t ny pol sko -pol skim

„wo jen kom” – za rów no w kra ju jak

na emi gra cji – ce ni nie za le# no%& pi sar -

sk$ Czer niaw skie go, któ ry zde cy do wa -

nie od rzu ca tra dy cj" pa trio tycz no -ro -

man tycz n$, wbrew po dzia !om i za ka zom

dru ku je w kra ju i za gra ni c$. Au tor

ksi$# ki wska zu je, #e g!ów nym pro ble -

mem ba da nej twór czo %ci jest – do mi nu -

j$ ca we wspó! cze snym pi sar stwie %wia -

to wym – „kry ty ka sztu ki pi sa nia”. Dzi" ki

pio nier skim stu diom nad gru p$ Kon ty -

nen ty dok tor Ma rian Ki siel zdo by! uzna -

nie w kr" gach emi gra cyj nych i od te go

cza su do brze uk!a da si" wspó! pra ca

Uni wer sy te tu (l$ skie go z Ka na d$. 

Wy bit ny znaw ca wspó! cze snej li te ra -

tu ry i mo de li kry ty ki li te rac kiej, do -

brze zna j$ cy me an dry #y cia li te rac kie -

go, do ko na! wie lu od kry& w ob sza rze

wspó! cze snej fi lo lo gii pol skiej. Czy ta!
dzie !a uzna nych, któ rzy ju# „skla sycz -

nie li” i twór czo%& nie do strze #o nych,

w któ rej jed nak us!y sza! g!os osob ny, za -

s!u gu j$ cy na uwa g". (wia dom te go, #e
nie ma kry ty ki obiek tyw nej, z re ne san -

so w$ wszech stron no %ci$ otwar ty na ró# -
no rod no%&, za wsze sk!a nia! si" ku ten -

den cji kla sy cy zu j$ cej. Uczo ny kry tyk

pre fe ru je !ad i czy tel ne wy bo ry etycz ne,

a nie do sz!y tech nik elek tryk rzu ca snop

%wia t!a na swo je po ko le nie, by wy do by&
z mro ku ar ty stów nie do ce nio nych. 

Gór no %l$ zak z wy bo ru, od po cz$t ku

zwi$ za ny z Uni wer sy te tem (l$ skim

i cza so pi smem (l$sk, Pro fe sor Ma rian

Ki siel jest wy bit nym znaw c$ (l$ ska li -

te rac kie go, ini cja to rem wie lu tu tej szych

ak cji kul tu ral nych i edu ka cyj nych, pro -

mo to rem ini cja tyw %l$ sko znaw czych, re -

dak to rem ksi$ #ek pre zen tu j$ cych nasz

re gion. Bo ha te ra mi licz nych ese jów

i re da go wa nych przez Nie go prac zbio -

ro wych s$ za s!u #e ni twór cy i dzia !a cze

ostat nie go pó! wie cza oraz – ze szcze gól -

n$ aten cj$ wi ta ny – (l$sk m!o do li te rac -

ki. War to do da&, #e Pro fe sor ni gdy nie

ho! do wa! kon ser wa tyw ne mu re gio na li -

zmo wi czy ten den cjom se pa ra ty stycz -

nym, w twór czo %ci (l$ za ków szu ka! te -

go co uni wer sal ne, te go, co !$ czy (l$sk

z kul tu r$ Za cho du, np. uro dzo ne go

na (l$ sku twór c" emi gra cyj ne go – Flo -

ria na (mie j" ce ni za umie j"t no%& spoj -

rze nia na kul tu r" pol sk$ „okiem ze -

wn"trz nym” miesz ka' ca Eu ro py

Za chod niej. Po zy cja Pro fe so ra w %ro do -

wi sku aka de mic kim i kry ty ce ogól no pol -

skiej do brze s!u #y pro mo cji na sze go re -

gio nu, któ ry nie tak daw no po strze ga no

ja ko pro win cj" kul tu ry. Dzi siaj, gdy

gu bi si" tzw. cen trum, (l$sk od s!a nia

swo je bo gac two i le czy si" z kom plek -

sów. Wiel ka w tym za s!u ga Pro fe so ra,

któ ry od lat or ga ni zu je #y cie na uko we,

po pu lar no nau ko we i ar ty stycz ne.

Za wier no%& re gio no wi i je go uni wer sal -

nej kul tu rze bar dzo Pa nu dzi" ku je my. 

Kie dy przy gl$ dam si" doj rza !ym dzie -

!om Pro fe so ra Ki sie la, do strze gam my -

%lo we kon se kwen cje m!o dzie' czych roz -

po zna'. Za nim Je go syn te tycz ny umys!
po dej mie pró b" usta le nia ja kie go% po rz$d -

ku, nie ko niecz nie ge ne ra cyj ne go, naj cz" -
%ciej ba dacz py ta o %wia do mo%& (sk$d,

dla cze go, w ja kim zna cze niu), spraw dza

wia ry god no%& sto so wa nych kry te riów

opi su czy war to %cio wa nia. Dam przy k!ad:

w cza sie, kie dy kry ty ka z upodo ba niem

po s!u gi wa !a si" ka te go ri$ „oha ryzm”,

Ma rian Ki siel wy ja %nia!, #e kry je si"
za ni$ %wia do mo%& no we go eks pre sjo ni -

zmu. Trud no w tym miej scu mno #y& Ki -

sie lo we re we la cje, mu sz" jed nak za ak cen -

to wa& fakt, #e wie le Je go tez po twier dzi !o
bie #$ ce #y cie li te rac kie. 

Po nie wa# w pol skim li te ra tu ro znaw -

stwie na dal utrzy mu je si" po dzia! na kry -

ty ków i hi sto ry ków li te ra tu ry, za sta na wiam

si", któ ra z ról jest Pro fe so ro wi bli# sza.

Ogrom na ak tyw no%& kry tycz no li te rac ka

sk!a nia do za li cze nia Go w po czet kry ty -

ków, na to miast Je go swo bo da po ru sza nia

si" w ob sza rze tra dy cji li te ra tu ry i kul tu -

ry oraz kon se kwent nie sto so wa ne stra te -

gie po rz$d ko wa nia zja wisk ujaw nia j$
zmys! hi sto rycz no li te rac ki. Nie pi sa ny

pro gram !a two wy czy ta& z ko men ta rzy

na mar gi ne sie re kon stru owa nych dys -

ku sji kry tycz no li te rac kich, z two rze nia

roz licz nych ty po lo gii, a tak #e tek stów teo -

re tycz nych na te mat funk cjo no wa nia XX -

i XXI -wiecz nej kry ty ki li te rac kiej w kra -

ju i na ob czy) nie. Po strze ga j$c wspó! cze -

sno%& ja ko „tekst umy ka j$ cy”, któ re go nie

mo# na za trzy ma&, ani te# roz po zna&
w bie gu, Pro fe sor pro po nu je, by trud n$
lek cj" ro zu mie nia wspó! cze sno %ci za -

czy na& od wni kli wej ob ser wa cji kul tu ry

li te rac kiej da ne go okre su. Oczy wi %cie

nie jest to za da nie dla jed nost ki, na wet tak

„ru chli wej” jak Pro fe sor Ki siel. (wia do -

my swo ich mo# li wo %ci i ce lów, Szef

roz da je ro le ko le #an kom, ko le gom i stu -

den tom, two rzy pro jek ty ba daw cze dla ze -

spo !u, kie ru je pra c$ dok to ran tów, dzi" ki

któ rej zni ka j$ „bia !e pla my” i ob sza ry nie -

obec ne na ma pie pol skiej wspó! cze sno -

%ci li te rac kiej. 

Ob ce Mu s$ dzia !a nia „fan ta zyj ne”,

przy pad ko we czy cha otycz ne. Po rz$ dek

ak sjo lo gii jest dla Nie go „po rz$d kiem

ko mu ni ka cji j" zy ko wej i li te rac kiej”5.

Nie uf ny wo bec mod nych tren dów po no -

wo cze sno %ci, nie ch"t ny psy cho lo gi zo wa -

niu i uj" ciom „frag men ta rycz nym”, jest

po my s!o wym spad ko bier c$ po zy ty wi -

stycz ne go, „kon ser wa tyw ne go” !a du.

*a du, któ ry two rzy lo gicz na syn te -

za uczci wych roz po zna' fak to gra ficz -

nych, po prze dzo na przy j" ciem okre -

%lo ne go ce lu. Ra cjo nal ny, pre cy zyj ny,

nie do gma tycz ny, Pro fe sor Ki siel spraw -

dza opi nie po przed ni ków, uwzgl"d nia -

j$c zna ki cza su i sy tu acyj ne kon tek sty.

Ma fe no me nal n$ pa mi"& (wie co i kie -

dy wy da no, re cen zo wa no) i za pew ne im -

po nu j$ ce zbio ry ma te ria !ów. Któ ry z na -

szych ba da czy za da! so bie trud
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prze !le dze nia wa" niej szych (a mo "e
wszyst kich?) dys ku sji kry tycz no li te -

rac kich? #wia dom me an drów i kom pli -

ka cji pol skie go "y cia spo $ecz ne go czy

ide owe go, Pro fe sor Ki siel lu bi we ry fi -

ko wa% utar te for mu $y, wy strze ga si& $a -

twych s' dów war to !ciu j' cych. Ta ka

po sta wa cha rak te ry zu je Je go pra ce i dzia -

$a nia od po cz't ku, cze mu da$ wy raz

w wie lu tek stach, ostat nio przy oma wia -

niu ró" no rod nych ty po lo gii pol skiej pro -

zy emi gra cyj nej. Nie zra "o ny mno go !ci'
po my s$ów ty po lo gicz nych, z nie by wa $'
kom pe ten cj' wy ka zu je ich plu sy i mi nu -

sy, w prze ko na niu, "e „w kry ty ce pro zy

mu si ist nie% ja ki! punkt od nie sie nia, ja -

ka! ide al na rze czy wi sto!%, do któ rej

mo" na od no si% po wsta j' ce dzie $a”6. 

Ba dacz wy ra( nie okre !la kie ru nek ro -

zu mie nia wspó$ cze sno !ci – od sze ro ko

ro zu mia nej so cjo lo gii li te ra tu ry, do in ter -

pre ta cji i da lej – w stro n& du "ej syn te zy.

Ja ko kry tyk, któ re go prak ty ka two rzy

okre !lo ny wzór dzia $a nia, a tak "e na uczy -

ciel aka de mic ki, zmu szo ny prze ka zy wa%
wie dz& w spo sób przy st&p ny i upo rz'd -

ko wa ny, Pro fe sor Ki siel uwa "a, "e trze -

ba uczy% ro zu mie nia in sty tu cji, cza so pi -

!mien nic twa, uni wer sal nych sty lów

li te rac kich i kry tycz nych, me cha ni zmów

wcho dze nia do li te ra tu ry, obie gów li te -

rac kich, two rze nia si& po ko le), grup, ko -

te rii i klik, kon tek stów !ro do wi sko we go

dys kur su, a na tym tle do pie ro idei

uobec nio nych w dzie $ach, któ re wpi su -

j' si& w ów od wiecz ny me cha nizm pro -

duk cji, dys try bu cji i od bio ru”7. 

S$o wem klu czem otwar te go, nie uf ne -

go li te ra tu ro znaw stwa jest „ro zu mie nie”,

a ce lem nad rz&d nym – opi sa nie ro zu mie -

j' ce, pró ba od po wie dzi na po zor nie

pro ste py ta nia: Jak do te go do sz$o? Jak

mo" li wa jest syn te za li te ra tu ry pol skiej

po 1989 ro ku? 

Bi blio gra fia wszyst kich pu bli ka cji

Pro fe so ra li czy so bie 845 po zy cji. Na ten

do ro bek sk$a da si& kil ka na !cie ksi' "ek

kry tycz no li te rac kich, pra wie dwie !cie ar -

ty ku $ów, licz ne pra ce zbio ro we pod Je -

go re dak cj', wie le re cen zji, szki ców,

wspo mnie), ha se$ s$ow ni ko wych i nie -

po li czal nych not, a tak "e dzie wi&%
zbio rów po ezji. Po za t' bi blio gra fi'
zna la z$y si& tek sty za ma wia ne „z urz& -
du” – ogól na licz ba opi nii do nada nia

upraw nie) aka de mic kich, ty tu $ów i sta -

no wisk si& ga po nad set k& (106), licz ba

na uko wych re cen zji wy daw ni czych do -

bie ga set ki. 

Cy fry po dob no nie k$a mi', lecz hu ma -

ni stom mó wi' nie wie le. W oce nie do -

rob ku li czy si& ja ko!%, sze ro kie spek trum

za in te re so wa), war to!% po znaw cza i styl

nar ra cji, umie j&t no!% prze ka zy wa nia

wie dzy. Ten kry tyk wspó$ cze sno !ci bar -

dzo do brze zna hi sto ri& li te ra tu ry, swo -

bod nie po ru sza si& w ob sza rze ca $ej tra -

dy cji li te rac kiej, a przy j& ta opty ka

pa no ra micz no -po ko le nio wa si $' rze czy

zmu sza do po dej mo wa nia ró" no rod -

nych te ma tów i mie rze nia si& z pro ble -

ma mi, ja kie po dej mu je kry ty ka se kun -

du j' ca twór com swo je go cza su. *a -

twiej by $o by po wie dzie% czym Pro fe sor

Ki siel si& nie zaj mu je. Otó" nie ujaw nia

sym pa tii dla lek tur psy cho lo gi zu j' cych

i nie znam Je go prac fe mi ni stycz nych. 

W 43 ro ku "y cia otrzy ma$ ty tu$ pro -

fe so ra, w 54 ty tu$ dok to ra ho no ris cau -

sa, No bla chy ba nie do sta nie, cho% po -

ezj& two rzy$ za wsze. We d$ug jed nej

z wie lu kon cep cji two rze nia, po et' trze -

ba si& uro dzi%. Nasz po eta uro dzi$ si&
w J& drze jo wie, nie da le ko Na g$o -

wic – zie mi ro dzin nej Ja na Ko cha now -

skie go i mo "e to mie% zna cze nie, je !li
uwzgl&d ni my „kla sy cy stycz ne” pre fe ren -

cje Pro fe so ra, gdy za uwa "y my re ne san -

so w' po chwa $& do mu z ogro dem

w ostat nim to mie po etyc kim C’est la vie. 

W"y ciu pu blicz nym kie ru je si& tym

co „ja sne”. W spraw nym za rz' dza -

niu Za k$a dem Li te ra tu ry Wspó$ cze snej,

In sty tu tem Na uk o Li te ra tu rze Pol skiej,

Wy dzia $em Fi lo lo gicz nym, w kie ro wa -

niu ró" ny mi cia $a mi ko le gial ny mi po ma -

ga j' Mu: rze czo wo!%, opty mizm, kon -

sy lia cyj no!%, dar roz wi' zy wa nia

pro ble mów. Pu blicz n' Nor m& Dnia

rów no wa "y in tym na Nor ma No cy. To -

ny „ciem ne”, ele gij ne, me ta fi zycz ne

od po cz't ku po brzmie wa j' w wier -

szach, co wy ra( nie sy gna li zu j' ty tu $y to -

mów po etyc kich: Kro ni ka no cy, Bli !ej zi -
my ni! la ta, By "o i si# zmy "o, Mar twa
na tu ra. W pro gra mo wym utwo rze

z lat 90. czy ta my, "e po ezja jest bó lem

i kosz ma rem, „p$at n' wied( m'”, któ ra 

nie zna sza ta na, ni bo ga, 

sie dzi u Twych stóp, 

$a si si& jak wilk, 

do sko ku go to wa. 

(Jest wi#c po ezja z to mu Bli !ej zi my
ni! la ta) 

Daw niej przy zna wa no po ezji wy so ki

sta tus, wie rzo no w obiet ni c& non omnis
mo riar, szu ka no w niej „g$& bi”. Po eta

wspó$ cze sny nie ma z$u dze), gorz kie re -

flek sje dy stan su je ele ganc kim po czu ciem

hu mo ru, go dzi si& z tym, "e z wier sza zo -

sta nie nie wie le, 

Kil ka prze cin ków, 

mo "e dy wiz, 

na wias, cu dzy s$ów, 

krop ka 

(Co zo sta nie? z to mu Mar twa na tu ra)

Po eta Ma rian Ki siel, zw$asz cza w to -

mie Mar twa na tu ra, per fek cyj nie gra

klu czo wy mi po j& cia mi: !mier% i na tu ra.

W La men cie pa znok cia krzy czy ob ci& -
ty pa zno kie%, w wier szu pod szum -

nym, m$o do pol skim ty tu $em Nie sko$ czo -
no%& g"# bi, la ko nicz ny iro ni sta wo $a: 

ja ka" w to bie jest 

nie sko) czo no!% g$& bi, 

dziu ro w no sie!

„Gdy bym mia$ po ezj& Ma ria na Ki sie -

la za mkn'% tyl ko w jed nym s$o wie, wy -

bra$ bym: zwi& z$o!%”8 – pi sa$ Krzysz tof

K$o si) ski, ja do te go roz po zna nia do -

da j& ele gij no!%. Wraz z po ja wie niem si&
w't ku „ogro do we go” i kon kre tów – re -

aliów, zwi' za nych ze zmia n' ad re su,

w to mach ostat nich ele gij nie po ja !nia -

$o. A po ja !nia $o dzi& ki mo ty wom sie -

lan ko wym czy na wet raj skim, bo dom

z ogro dem to prze strze) przy ja zna

zmy s$om, tu pach n' ró "e i ja !mi now -

ce, ku si s$o dycz mi ra bel ki i g$o sy szpa -

ków na cze re !ni. W swo jej pry wat nej

ody sei po eta two rzy Ele gi# o sa dze niu
do mu i roz ma wia z Ra ine rem Ril ke.

Do Anio $a Stró "a mo dli si& o wspar cie

nad prze pa !ci', wspo mi na za po mnia ne

dro gi i do my, mat k& op$a ku je po w!ci' -
gli wym, ma $o mów nym Tre nem. W po -

etyc kim !wie cie Ki sie la ogród jest

cmen ta rzem, a cmen tarz ogro dem.

W so sno wym le sie za chwy ca Go cmen -

tar ny !piew pta ków i "a by, któ re „re cho -

cz' ja k'! daw n' pie!)”. W ogro dzie -

-cmen ta rzu po eta s$o wem za pa la !wia t$o
prze ciw ciem no !ci.

Prze mil cza $am jed n' jesz cze, s$a bo re -

pre zen to wa n' dzie dzi n& twór czo !ci Pro -

fe so ra, czy li prze k$a dy Je go ulu bio -

nych po etów, np. Ach ma to wej,

Brod skie go, Bai Juyi. Upo mi nam si&
o ni', po nie wa" do ce niam Je go opi nie

o prak ty ce prze k$a do wej in nych po -

etów, Je go wra" li wo!% na In ne go, a tak -

"e „j& zyk gi&t ki” i do sko na $y po etyc ki

s$uch. +a $u j'c, "e ak ty po etyc ko -trans -

la tor skie zda rza j' si& tak oka zjo nal nie,

"y cz&, by w da le kiej przy sz$o !ci, kie dy

Pro fe sor Ma rian Ki siel prze sta nie bie ga%,
spo koj nie usiad$ przy swo im biur ku

z wi do kiem na ogród, chcia$ prze t$u ma -

czy% ca $e go Bai Juyi i ko niecz nie wi& -
cej wier szy Ji,i’ego -ta idla. C’est la vie
Pa nie Pro fe so rze! 

De cy zja Prze !wiet ne go Se na tu Aka -

de mii im. Ja na D$u go sza w Cz& sto cho -

wie o nada niu Pro fe so ro wi Ma ria no wi

Ki sie lo wi ty tu $u ho no ris cau sa jest wy -

ra zem uzna nia aka de mic kiej spo $ecz no -

!ci, któ ra do ce nia za s$u gi Pro fe so ra dla

re gio nu i pol skiej hu ma ni sty ki. Je stem

pew na, "e ten ty tu$ spra wi wiel k' sa tys -

fak cj& nie tyl ko Je mu, ale te" Je go

wspó$ pra cow ni kom i przy ja cio $om.

!

1 M. Ki siel, Zmia na. Z pro ble mów %wia -
do mo %ci li te rac kiej prze "o mu 1955-1959
w Pol sce. Wy daw nic two Uni wer sy te tu #l' -
skie go, Ka to wi ce 1999, s. 100. 

2 Tam "e, s. 108-109. 
3 M. Ki siel, 'wia dec twa, zna ki. Glo sy o po -

ezji naj now szej, Wy daw nic two „#l'sk”, Ka -

to wi ce 1998, s. 6. 
4 Tam "e, s. 40. 
5 M. Ki siel, Cri ti ca va ria, Wy daw nic two

Uni wer sy te tu #l' skie go, Ka to wi ce 2013,

s. 31.
6 Tam "e, s. 34. 
7 Tam "e, s. 17. 
8 K. K$o si) ski, ty$ ok$ad ki to mu po etyc kie -

go M. Ki sie la, C’est la vie, Wy daw nic two

„#l'sk”, Ka to wi ce 2014. 
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W
il helm Szew czyk uro dzi! si" w ro dzi #
nie gór ni czej 5 stycz nia 1916 r.

w Czu cho wie ko !o Ryb ni ka (dzi$ to cz"$%
Czer wion ki #Lesz czyn). Wy kszat ce nie uzy -

ska! w szko le po wszech nej w Czer wion -

ce oraz gim na zjum kla sycz nym w Ryb -

ni ku. Cho" for mal n# edu ka cj$ za ko% czy!
na tym eta pie i ni gdy nie pod j#! stu diów

wy& szych, przez wie le osób na prze strze -

ni po wo jen nych dzie si$ cio le ci trak to wa -

ny by! ja ko „re gio nal ny omni bus”, po -

sia da j# cy nie omal nie ogra ni czo n#
wie dz$. Zresz t# ni gdy nie kry! si$ z tym,

&e by! sa mo ukiem, zna ny by! za to

z ogrom nej pra co wi to 'ci, ce nio no go tak -

&e ja ko po szu ki wa cza i cier pli we go

zbie ra cza roz ma itych, cz$ sto ma !o z po -

zo ru przy dat nych 'la dów prze sz!o 'ci,

zw!asz cza od no sz# cych si$ do 'l# skiej hi -

sto rii i kul tu ry. 

Po sta" W. Szew czy ka od czy ty wa" mo& -
na dzi' ja ko swo isty gór no 'l# ski ca se stu -
dy, je go &y cio rys ob fi to wa! bo wiem w cha -

rak te ry stycz ne dla wie lu miesz ka% ców

re gio nu „za kr$ ty” i zmien ne ko le je lo su.

Uro dzo ny jesz cze pod pa no wa niem pru -

skim (co uwi docz ni !o si$ w nada nym

imie niu) w do ro s!o'" wszed! w okre sie

mi$ dzy wo jen nym, a w II po !o wie

lat 30. XX wie ku roz po cz#! swo j# ak tyw -

no'" li te rac k#, pu bli cy stycz n# i spo !ecz no -

-po li tycz n#. W tym okre sie zwi# za! si$ ze

'ro do wi skiem na ro do wym, sku pio nym

wo kó! Paw !a Mu sio !a i cza so pi sma „Ku( -
ni ca”, pod j#! tak &e pra c$ w roz g!o 'ni Pol -

skie go Ra dia w Ka to wi cach. W cza -

sie II woj ny 'wia to wej zo sta! wcie lo ny

do We hr mach tu, ale co wy ra( nie wy ka za -

!y od kry te nie daw no do ku men ty, na wet

wów czas de kla ro wa! jed no znacz nie swo -

je pol skie po cho dze nie i iden ty fi ka cj$ na -

ro do w#. Uda !o mu si$ zbiec z woj ska, ko% -
ca woj ny do cze ka! w Opa tow cu nad Wi s!#.
Po za ko% cze niu woj ny wró ci! do Ka to wic,

po dej mu j#c pró b$ od na le zie nia swo je go

miej sca w no wej rze czy wi sto 'ci. W okre -

sie tzw. Pol ski Lu do wej prze szed! ewo lu -

cj$ po staw i po gl# dów, sta j#c si$ z bie giem

cza su zna cz# cym re gio nal nym li te ra tem

i dzien ni ka rzem, a tak &e wa& nym dzia !a -

czem spo !ecz nym i po li tycz nym, ak cep tu -

j# cym no we w!a dze. W okre sie swo jej po -

wo jen nej ak tyw no 'ci za wo do wej pra co wa!
m.in. w Urz$ dzie Wo je wódz kim w Ka to -

wi cach, ka to wic kiej roz g!o 'ni Pol skie go

Ra dia, Stu diu Dra ma tycz nym przy Te -

atrze )l# skim im. Sta ni s!a wa Wy spia% skie -

go w Ka to wi cach, Pa% stwo wym Te atrze

Sa ty ry, Pa% stwo wym Ta trze )l# skim im.

S. Wy spia% skie go w Ka to wi cach oraz kon -

cer nie te atral nym pn. Pa% stwo we Te atry )l# -
sko -D# brow skie. Przede wszyst kim kie ro -

wa! jed nak ja ko re dak tor na czel ny pi$ cio ma

wa& ny mi re gio nal ny mi ty tu !a mi: „Od r#”
(1945-1950), „Wie czo ra mi Te atral ny mi”

(1948-1950), „Prze mia na mi” (1956-1957),

„Po gl# da mi” (1962-1981) i „Za ra niem )l# -
skim” (z prze rwa mi od 1982 do 1986 r.).

Wil helm Szew czyk by! bez w#t pie nia

dzia !a czem re gio nal nym w naj lep szym te -

go s!o wa zna cze niu. Swo j# po li tycz n#
przy go d$ roz po cz#! jesz cze w okre sie

przed 1939 r., dzia !a j#c w jed nej z „przy -

bu dó wek” Obo zu Zjed no cze nia Na ro do -

we go – Zwi#z ku M!o dej Pol ski. Jak wie -

lu je mu po dob nych po II woj nie sta n#!
przed dy le ma tem, w ja ki spo sób po st$ po -

wa" wo bec no wej rze czy wi sto 'ci? Osta -

tecz nie w re aliach PRL zde cy do wa! si$ j#
wspó! two rzy", cze go sym bo lem po zo sta -

je za sia da nie w Sej mie PRL (przez wie lu

oce nia nym ja ko fa sa do wa in sty tu cja le gi -

ty mi zu j# ca w!a dze PRL) a& przez sze'" ka -

den cji: od dru giej do trze ciej (w la -

tach 1956-1965) oraz od pi# tej do ósmej

(od 1969 do 1985). Ju& sam ten fakt

wska zu je na wy j#t ko wo'" po sta ci, bio r#c
pod uwa g$, &e w oma wia nym okre sie

wi$k szo'" po s!ów spra wo wa !a swo je man -

da ty przez jed n# tyl ko ka den cj$, a w ka& -
dych wy bo rach ro ta cji pod le ga !o oko !o po -

!o wy sk!a du Sej mu. W po wo jen nych

re aliach na le &a! do ró& nych par tii: Stron -

nic twa De mo kra tycz ne go, Pol skiej Par tiii

Ro bot ni czej i Pol skiej Zjed no czo nej Par -

tii Ro bot ni czej, w któ rej w la tach 1979-

1980 zo sta! na wet cz!on kiem eg ze ku ty wy

ka to wic kie go Ko mi te tu Wo je wódz kie go.

Wil helm Szew czyk by! ak tyw nym spo -

!ecz ni kiem. Na prze strze ni po wo jen ne go

bli sko pó! wie cza za sia da! m.in. w )l# skiej

Ra dzie Kul tu ry, Wo je wódz kiej Ra dzie

Kul tu ry, Miej skim Ko mi te cie Obro% ców

Po ko ju w Ka to wi cach, ka to wic kim

Od dzia le Ko mi te tu S!o wia% skie go w Pol -

sce, ko mi sji hi sto rycz no -spo !ecz nej Wo je -

wódz kie go Ko mi te tu Fron tu Jed no 'ci Na -

ro do wej (któ rej prze wod ni czy!), pre zy dium

ra dy okr$ gu To wa rzy stwa Roz wo ju Ziem

Za chod nich, za rz# dach Ka to wic kie go To -

wa rzy stwa Spo !ecz no -Kul tu ral ne go oraz

Gór no 'l# skie go To wa rzy stwa Przy ja ció!
Na uk im. Wa len te go Ro( dzie% skie go. Na -

le &a! do wie lu gre miów – m.in. Pa% stwo wej

Ra dy Kul tu ry, Ra dy Na uko wej )l# skie go In -

sty tu tu Na uko we go w Ka to wi cach czy

Ra dy Pro gra mo wej Bi blio te ki Pi 'mien -

nic twa )l# skie go. Przez wie le lat od gry wa!

O Wil hel mie

Szew czy ku

– w stu le cie uro dzin

Oso ba wy cho dz& ca dzi$ z pi"k ne go,

no we go gma chu dwor ca PKP

w Ka to wi cach al bo od wie dza j& ca

zlo ka li zo wa n& przy nim jed n&
z now szych miej skich ga le ri

han dlo wych, prze cho dz&c w kie run ku

wyj $cia do ul. 3 Ma ja mi ja ta blicz ki

pod pi sa ne „plac Szew czy ka”,

cz" sto nie bar dzo zda j&c so bie spra w",

dla cze go plac przy dwor cu no si ta k&
na zw" i kim by! bez i mien ny na tych 'e
ta bli cach pa tron. Tym cza sem Wil helm

Szew czyk – bo o nim mo wa – by! jed n&
z wa' nych po sta ci gór no $l& skiej

rze czy wi sto $ci XX w., $ci $le zwi& za n&
zresz t& ze sto li c& wo je wódz twa

$l& skie go (gdzie z prze rw& wo jen n&
miesz ka! przez po !o w" stu le cia,

od 1938 do 1991 r.). A po nie wa'
w stycz niu 2016 r. przy pa da 100 lat

od chwi li je go na ro dzin, mo ment

wy da je si" w!a $ci wy na przy po mnie nie

je go syl wet ki i naj wa' niej szych

do ko na( oraz za sy gna li zo wa nie

kil ku wy da rze( wpi su j& cych si"
w ów ju bi le usz.

MACIEJ FIC

„Od da wa! Bo gu, co bo skie, ce sa rzo #
wi co ce sar skie, a sam my $la! swo je”.
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wa! n" ro l# w ka to wic kim $ro do wi sku li te -
rac kim (Zwi"z ku Za wo do wym Li te ra tów
Pol skich, od 1949 r. prze kwa li fi ko wa nym
w Zwi" zek Li te ra tów Pol skich), re pre zen -
tu j"c go rów nie! w ska li ogól no pol skiej (ja -
ko pre zes ka to wic kie go od dzia %u by% cz%on -
kiem za rz" du g%ów ne go ZLP). Przez
wszech stron no $ci za in te re so wa& i ze wzgl# -
du na je go zna cze nie dla re gio nu by% przez
w%a dze par tyj no -pa& stwo we ce nio ny i wie -
lo krot nie na gra dza ny (m. in. Krzy !em Ka -
wa ler skim Or de ru Od ro dze nia Pol ski, Or -
de rem Sztan da ru Pra cy I kla sy i Or de rem
Bu dow ni cze go Pol ski Lu do wej), ale ze
wzgl# du na przed wo jen n" dzia %al no$' i sil -
n" iden ty fi ka cj# z Gór nym (l" skiem po zo -
sta wa% przez nie trak to wa ny nie uf nie. Do -
!y% ob rad „Okr" g%e go Sto %u” i trans for ma cji
sys te mo wej, ostat nie la ta !y cia sp# dzi%
w ro dz" cej si# III Rze czy po spo li tej, zmar%
8 czerw ca 1991 r. w Ka to wi cach.

*
Przy po mi na j!c syl wet k" W. Szew czy ka

na le #y pod kre $li% ogrom n! roz le g&o$% ja '
go za in te re so wa(. Obok wska za nej ak tyw -
no $ci spo %ecz no -po li tycz nej przede wszyst -
kim by% on li te ra tem (po et", pro za ikiem,
pu bli cy st"), au to rem po nad 60 ksi" !ek,
w$ród któ rych wie le te ma tycz nie zwi" za -
nych by %o z re gio nem. Ta ki cha rak ter mia%
za rów no przed wo jen ny de biut „Ha nys”, jak
i po wie $ci, m.in.: „Klesz cze”, „Czar ne
s%o& ce”, „Pta ki pta kom”, „Ga dzi raj”, „Mo -
ja tra twa naj sil niej sza” czy ksi"! ka (re por -
ta! hi sto rycz ny) „Skarb Don nen smarc -
ków”. O ro li ty tu %ów $wiad czy %y ich
wy so kie na k%a dy, za$ $wia dec twem wy so -
kiej oce ny ze stro ny w%adz oraz uzna nia dla
W. Szew czy ka sta %a si# m.in. ekra ni za cja
przez Paw %a Ko mo row skie go po wie $ci
„Pta ki pta kom” (pre mie r# fil mu zor ga ni zo -
wa no w 1977 r. z du !ym roz ma chem
w Ka to wic kiej Ha li Wi do wi sko wo -Spor to -
wej, czy li po pu lar nym „Spodku”). Te ma ty -
k# $l" sk" po dej mo wa% tak !e w swo ich opo -
wia da niach: np. „Kla ra Krau se i in ne

opo wia da nia”, „Z kra ju Lom py” czy zbio -
rach ese jów, m.in. „(l" ski trud li te rac ki. Pi -
sa rze $l" scy XIX i XX w.”, „Trzy na $cie por -
tre tów $l" skich”, „Z wa mi, przy ja cie le”,
„O(l" sku i(l" za kach. Szki ce pu bli cy stycz -
ne” (wspól nie z W%o dzi mie rzem Ja niur kiem)
czy „Syn drom $l" ski”. War to pod kre $li', !e
cz#$' je go prac (np. „(l" ski trud li te rac ki”)
nie zo sta %o do pusz czo nych przez cen zu r#
do roz po wszech nia nia. Ksi"! ki au tor stwa
W. Szew czy ka wy kra cza %y swo j" tre $ci" po -
za ra my wy zna czo ne gra ni ca mi re gio nu.
W$ród do rob ku je go pi $mien nic twa ce nio -
ne by %y tak !e pra ce niem co znaw cze – by%
au to rem m.in. ksi" !ek „No tat nik nie miec -
ki” (z W. Ja niur kiem), „W nur cie nie -
miec kie go !y cia kul tu ral ne go”, „Li te ra tu -
ra nie miec ka XX wie ku”, „Co ro bi"
Niem cy”, „Oku la ry z fir my Brau xel&Co.”
i „Ifge nia w Ber gen -Bel sen”. W de ka dzie
lat 70. XX w. opu bli ko wa% rów nie! dwie
ksi"! ki ese istycz ne, sta no wi" ce efekt

fa scy na cji Skan dy na wi": „Sam po, czy li
m%y nek szcz# $cia. Z no tat ni ka fi& skie go”
oraz „Anio %y z lo du. Z no tat ni ka nor we skie -
go”. Przy wo %a ne ksi"! ki po dej mu j"c zró! -
ni co wa n" pro ble ma ty k#, uka zu j" dzi$
w cz# $ci sil niej b"d) s%a biej od ci $ni# te
pi#t no cza sów, w któ rych po wsta %y. Nie da
si# przy tym okre $li', ile z za pre zen to wa nych
wy po wie dzi jest efek tem kom pro mi su z w%a -
dza mi, ile za$ je go w%a snym, nie ste ro wa nym,
sa mo dziel nym wy two rem, re pre zen tu j" -
cym re al ne po gl" dy i za pa try wa nia au to ra.
Po zo sta je za to do strze ga' na wet dzi$ wi -
docz ny i pod kre $la ny wa lor hi sto rycz no -li -
te rac ki po dej mo wa nych za gad nie&, ma j"c
$wia do mo$' oko licz no $ci i cza sów, w któ -
rych pu bli ka cje po wsta wa %y.

Obok li te ra tu ry wa! n" cz# $ci" je go ak -
tyw no $ci za wo do wej by %a pu bli cy sty ka (je -
go do ro bek w tym za kre sie sza co wa ny jest
na po nad 7000 ar ty ku %ów). Jak ju! za sy gna -
li zo wa no, sam przez kil ka de kad kre owa%
ob raz re gio nu, sto j"c na cze le kil ku ty tu -
%ów. Swo je pierw sze tek sty pu bli cy stycz -
ne opu bli ko wa% jesz cze przed II woj n"
w ka to wic kich pi smach: „Ku) ni cy” i „Fan -
ta nie”. Na prze strze ni lat dru ko wa% swo je
ar ty ku %y na %a mach oko %o 150 ty tu %ów cza -
so pism, re pre zen tu j" cych ró! ne kr# gi po -
li tycz ne, w tym tak !e ty tu %ów za gra nicz -
nych (po za „w%a sny mi” ty tu %a mi naj licz niej
swo je tek sty za mie $ci% na %a mach „*y cia
Li te rac kie go”, „(l" ska Li te rac kie go”,
„Dzien ni ka Za chod nie go” i „Try bu ny Ro -
bot ni czej”, w któ rej przez pe wien okres pe% -
ni% obo wi"z ki kie row ni ka dzia %u kul tu ral -
ne go). By% ch#t nie pu bli ko wa ny, ce nio ny
za roz le g%" wie dz#, któ rej do dat ko wym )ró -
d%em by% po sia da ny prze ze& ogrom ny
ksi# go zbiór. By% przy tym $wiet nym mów -
c" i pu bli cy st", do sko na le ope ru j" cym
s%o wem i po tra fi" cym tre $ci prze ka za'
w in te re su j" cy dla s%u cha cza i czy tel ni ka
spo sób (sym bo licz ny wy miar mia% w tej
kwe stii wy g%a sza ny w II pro gra mie Te le -
wi zji Pol skiej w la tach 1983-1988 cykl ga -

w#d -spo tka& pt. „Z dym kiem cy ga ra”,
wy da ny tak !e dru kiem w 1991 r.).

*
Z punk tu wi dze nia opo zy cji an ty ko mu '

ni stycz nej ak tyw no$% pu blicz na W. Szew '
czy ka po wo do wa &a, #e oce nia ny by& ja ko
kon for mi sta i opor tu ni sta cza sów „re al '
ne go so cja li zmu”. Ale war to zwró ci'
uwa g#, !e obok do wo dów wspar cia (sta -
no wi" cych po wód „przy pi na nej” W. Szew -
czy ko wi „%at ki” oso by $ci $le zwi" za nej
z par ti") je go !y cio rys za wie ra tak !e mo -
men ty mniej dla& po my$l ne i sta wia j" ce go
w nie co in nym $wie tle – jak cho' by wy -
rzu ce nie z po wo dów po li tycz nych z pra cy
w ka to wic kiej roz g%o $ni Pol skie go Ra dia
w 1946 r., usu ni# cie z sze re gów PZPR w ra -
mach „czy stek” 1949 r. czy od su ni# cie
z funk cji re dak to ra na czel ne go „Po gl" dów”
w 1981 r. Po nad to mo! na pod kre $li', !e
nie wie le by %o w ka rie rze W. Szew czy ka

mo men tów, w któ rych je go za cho wa nie sta -
no wi %o jed no znacz ne ust#p stwo wo bec
w%adz par tyj no -pa& stwo wych. Wy da je si#
wi#c, !e traf nie opi sa% dzia %al no$'
W. Szew czy ka Ma rian Ki siel, stwier dza j"c,
!e „od da wa% Bo gu, co bo skie, ce sa rzo wi co
ce sar skie, a sam my $la% swo je”.

Wil helm Szew czyk by% dla miesz ka& -
ców re gio nu wa! n" po sta ci" jesz cze z jed -
ne go po wo du. Mi mo !e pe% ni% wa! ne
funk cje i po sia da% uzna n" po zy cj# w $wie -
cie li te rac ki mi i spo %ecz no -po li tycz nym
(a przy naj mniej tak po strze ga ny by% z per -
spek ty wy Ka to wic) po zo sta wa% oso b"
nie two rz" c" dy stan su mi# dzy so b" a od -
bior c"/pe ten tem/czy tel ni kiem. Nie by %o
w nim ofi cjal no $ci, po tra fi% szyb ko od naj -
dy wa' wspól ny j# zyk z in ter lo ku to ra mi,
przez co wie le osób ch#t nie po dej mo wa -
%o z nim wspó% pra c#, ale tak !e trak to wa -
%o go ja ko swo je go re pre zen tan ta. To by%
te! praw do po dob nie je den z klu czy, któ -
ry po zwa la% mu przez wie le lat ucho dzi'
za „g%os Gór ne go (l" ska”, prze ma wia j" -
cy w imie niu miesz ka& ców i ma j" cy z ich
stro ny fak tycz ne wspar cie. Zresz t" w jed -
nym z tek stów z 1956 r. za war% mot to, któ -
re sta ra% si# wcie la' w !y cie w cza sie swe -
go !y cia: „Uro dzo ny i !y j" cy tu taj – je stem
z wa mi, prze ciw ko te mu wszyst kie mu, co
czy ni %o i czy ni jesz cze na sze !y cie bied -
nym, s%a bym i bez barw nym…”. 

*
W ra mach ob cho dów 100. rocz ni cy

uro dzin (i 25. rocz ni cy $mier ci) pla no wa '
ne jest kil ka ini cja tyw, po przez któ re pod '
j" ta zo sta nie pró ba przy po mnie nia po sta '
ci W. Szew czy ka. Przede wszyst kim
obej m" one or ga ni za cj# kon fe ren cji i przed -
si# wzi#' wy daw ni czych. Ju! 22 stycz -
nia 2016 r. w Czer wion ce (na te re nie gmi -
ny znaj du je si# ro dzin ny Czu chów
W. Szew czy ka) od b# dzie si# to wa rzy sz" -
ca kon kur so wi wie dzy o W. Szew czy ku pro -
mo cja ksi"! ki pt. Wil helm Szew czyk. Ko chaj
!l" sk" zie mi# (wy bór z twór czo !ci), pod re -
dak cj" Ro ber ta Ra taj cza ka, sta no wi" cej
ob szer ny wy bór je go po ezji, pu bli cy sty ki
i pro zy. W tej sa mej miej sco wo $ci, w kwiet -
niu 2016 r. zor ga ni zo wa na zo sta nie kon fe -
ren cja po pu lar no nau ko wa, przy bli !a j" ca po -
sta' pa tro na Li ceum Ogól no kszta% c" ce go
w Czer wion ce -Lesz czy nach. Kon fe ren cja
na uko wa po $wi# co na W. Szew czy ko wi
od b# dzie si# na to miast 8 czerw ca 2016 r.
w Ka to wi cach. Spo tka niu uczo nych to wa -
rzy szy' b# dzie naj pew niej pro mo cja nu me -
ru „Za ra nia (l" skie go. Se rii Dru giej”, te ma -
tycz nie po $wi# co ne go re dak to ro wi „Od ry”,
„Prze mian” i „Po gl" dów”. Tek sty przy po -
mi na j" ce do ko na nia W. Szew czy ka po win -
ny po ja wi' si# tak !e w jed nym z ko lej nych
nu me rów ni niej sze go ty tu %u…

!

„Uro dzo ny i #y j! cy tu taj – je stem z wa mi, prze ciw ko te mu wszyst kie mu,
co czy ni &o i czy ni jesz cze na sze #y cie bied nym, s&a bym i bez barw nym…”. 

Ma ciej Fic – dr hab., hi sto ryk, wi ce dy -
rek tor In sty tu tu Hi sto rii  Uni wer sy te tu
(l" skie go. Swo je za in te re so wa nia ba -
daw cze kon cen tru je na bio gra fi sty ce
zwi" za nej z XX -wiecz nym Gór nym
(l" skiem, dy dak ty ce  hi sto rii oraz dzie -
jach o$wia ty, na uki i kul tu ry w XX wie -
ku. Au tor  m.in. ksi"! ki „Wil helm
Szew czyk (1916-1991) – $l" ski po li tyk
i dzia %acz spo %ecz ny”, Ka to wi ce 2007.
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S
ie! Miast Mu zy ki "# czy "a do tej po -
ry 9 o$rod ków: 6 w Eu ro pie (Bo lo nia,

Gan da wa, Glas gow, Ha no wer, Man n he -
im i Se wil la) oraz 3 po za eu ro pej skie
(Bo go ta w Ko lum bii, Ha ma mat su w Ja -
po nii i Braz za vil le w Kon go). Ka to wi -
ce s# pierw szym Mia stem Mu zy ki z Eu -
ro py %rod ko wo -Wschod niej i dru gim,
po Kra ko wie (Mia sto Li te ra tu ry), Mia -
stem Kre atyw nym w Pol sce. 

– Od daw na je ste !my prze ko na ni, "e
Ka to wi ce s# mia stem mu zy ki. Ty tu$
przy zna ny przez UNE SCO jest dla nas

naj lep szym po twier dze niem, "e mie li !my

ra cj%. To rów nie" do wód na to, "e stra -

te gia mia sta po le ga j# ca na in we sto wa -

niu w kul tu r% przy no si efek ty. Ka to wi ce

wcho dz# do eli tar ne go klu bu miast

s$yn nych ze swo je go "y cia mu zycz ne go.

To po wód do du my dla je go miesz ka& -
ców, a dla mnie ogrom na sa tys fak -

cja – sko men to wa" to wy da rze nie Mar -
cin Kru pa pre zy dent Ka to wic.

Przy zna j#c Ka to wi com ten no bi li tu j# -
cy ty tu", UNE SCO do ce ni "o in ten syw -
no$! i ró& no rod no$! &y cia mu zycz ne go
w Ka to wi cach – sil nych mu zy k# po wa& -
n#, dum nych ze swo je go wk"a du w roz -

wój pol skie go jaz zu i blu esa, szczy c# -
cych si' naj lep szy mi fe sti wa la mi mu zy -
ki al ter na tyw nej i elek tro nicz nej. Ty tu"
mia sto za wdzi' cza twór czym lu dziom
zwi# za nym z Ka to wi ca mi, na cze le
z wy bit ny mi kom po zy to ra mi ju& na za -
wsze sta no wi# cy mi cz'$! hi sto rii mia -
sta: Hen ry kiem Mi ko "a jem Gó rec kim
i Woj cie chem Ki la rem. UNE SCO uho -
no ro wa "o tak &e Ka to wi ce za kon se -
kwen cj' w in we sto wa niu w kul tu r',
w tym w in fra struk tu r', cze go naj ja $niej -
szym przy k"a dem jest no wa sa la kon cer -
to wa Na ro do wej Or kie stry Sym fo nicz -
nej Pol skie go Ra dia w Ka to wi cach. To
wresz cie za s"u ga wszyst kich wspa nia -
"ych ar ty stów two rz# cych w Ka to wi cach. 

Szcze gól nym po wo dem do du my s#
na zwi ska zna ko mi tych oso bi sto $ci $wia -
ta mu zy ki, któ re bez po $red nio za an ga -
&o wa "y si' w sta ra nia Ka to wic o wej $cie

Ka to wi ce Mia stem

Kre atyw nym UNE SCO

NO SPR. Kon cert in au gu ra cyj ny 2015 r.
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De cy zj! Iri ny Bo ko vej, Dy rek tor Ge ne ral nej UNE SCO (Or ga ni za cja Na ro dów Zjed no czo nych do Spraw

O"wia ty, Na uki i Kul tu ry), Ka to wi ce zo sta #y Mia stem Kre atyw nym UNE SCO ja ko Mia sto Mu zy ki. Tym sa mym

Ka to wi ce do #! czy #y do pre sti $o wej Sie ci Miast Kre atyw nych UNE SCO. 
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Ju bi le usz 25-le cia Ze spo "u #pie wa ków Mia sta Ka to wi ce Ca me ra ta Si le sia

Fil har mo nia #l$ ska. Or kie stra i chór pod ba tu t$ Mi ro s"a wa J. B"asz czy ka

do Sie ci. W Ra dzie Ho no ro wej Ko mi -
te tu Po par cia za sia da kom po zy tor
prof. Krzysz tof Pen de rec ki, pia ni sta
i na uczy ciel aka de mic ki prof. An drzej Ja -
si! ski oraz pia nist ka An na Gó rec ka. 

Ty tu" Mia sto Kre atyw ne UNE SCO
gwa ran tu je wzrost pre sti #u mia sta na are -
nie mi$ dzy na ro do wej. Roz po zna wal -
na na ca "ym %wie cie mar ka Mia sta Mu -

zy ki b$ dzie zna kiem ja ko %ci #y cia
mu zycz ne go w Ka to wi cach. 

Dla mi "o %ni ków mu zy ki obec no%&
Ka to wic w Sie ci Miast Kre atyw nych

ozna cza jesz cze wi$ cej wy j't ko wych
pro po zy cji za spo ko je nia mu zycz nej pa -
sji, tak #e dzi$ ki wspó" pra cy Ka to wic
z in ny mi mia sta mi Sie ci. Ju# te raz pla -
no wa ny jest m.in. kon cert zna ko mi te go
ze spo "u fla men co z sa mej ko leb ki te go
ga tun ku – Se wil li – na roz po cz$ cie
Art Na if Fe sti va lu, czy wy da rze nie "' -
cz' ce kon cert hi pho po wy z po etyc kim
sla mem, przy go to wy wa ne we wspó" pra -
cy Ka to wic, Kra ko wa, Man n he im oraz
He idel ber gu – Miast Mu zy ki i Miast Li -

te ra tu ry. 

Pro jek ty de dy ko wa ne roz wo jo wi prze -
my s"u mu zycz ne go po mo g' roz wi n'& ta -
len ty lu dzi two rz' cych w Ka to wi cach,
co w d"u# szej per spek ty wie da je szan -
s$ na uczy nie nie z sek to ra kre atyw ne go
jed ne go z wa# niej szych fi la rów roz wo -
ju mia sta. 

Ty tu" Mia sta Mu zy ki jest dla Ka to wic
uko ro no wa niem pro ce su prze mia ny
z mia sta po prze my s"o we go w mia sto
prze my s"ów kre atyw nych. 

!
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EWA PARMA

CLAUDEL

Jest czas migotania 
skrzyde! i przedsionków
czas dobrego dotyku
i uwa"nych oczu
a gdy mija 
jest czas kamienia
w którym r#ka
szalonej rze$biarki
wykuwa nieznan% jej mi!o&'
Jest czas gdy stoisz przy oknie
jak pacjent z katatoni%
machasz niewidzialn% r#k%
wydajesz nies!yszalne krzyki
tracisz wzrok i zmys! nawigacji
a" w ko(cu rozbijasz si# o szyb#
cho' nadal stoisz przy oknie
Jakby Claudel
narzuci!a sukno
na niedoko(czon% rze$b#
i odesz!a na rok
lub na zawsze
Camille, ods!o( mnie

22.04.2015.

VIN CENT

To nie po win na by' r# ka,
bo czym pod pi szesz cy ro graf;
ani no ga, bo jak doj dziesz do sie bie,
ani oko, bo po sta cie b# d%
jesz cze bar dziej za mg!% –
van Gogh by! ge nial ny,
gdy od ci%! so bie ucho;
móg! wci%" do ty ka' p!ó cien,
czu' wza jem no&' krze se!,
&le dzi' kru ki nad po lem –
ucho, tak, to wy star czy,
by po czu' ból in ny
ni" ten co za mie nia
ka" dy ogród w czar ny 
i wci%" ka "e przy mie rza'
r# k# do brzy twy, do no "a 
by le po czu' co kol wiek in ne go,
by le s!y sze' spo koj ny g!os:
du "o spa', od dy cha', nie my &le',
uni ka' $ró d!a bó lu
przez naj bli" sze trzy "y cia
lub nie od ra dza' si# przez sie dem
je &li nim je ste& ty

23.04.2015.
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FI !LA

Tam mu sia! kto" jesz cze by#
w tej ma !ej knajp ce na stry chu
w chwi li gdy sto imy przy oknie
z wi do kiem na sen ne mia stecz ko
a ty mnie wtu lasz w sie bie
jak w p!aszcz z fu trza n$ pod pin k$
ten na zi m% z sza fy na stry chu
i trzy masz mnie tak jak trze ba
do ko& ca cza su i da lej
a ja nie wiem 'e jest tam jesz cze
czy ja" r% ka bo prze cie' nie two ja
któ ra ostrze wsu wa tak spryt nie
'e do pie ro po wie lu ty go dniach 
wi dz% pla m% ro sn$ c$ na swe trze
wi%c naj szyb ciej jak tyl ko mo g%
od ci nam do p!yw cza su
by za ta mo wa# krwa wie nie
i zo sta# ju' na za wsze 
przy oknie w tej knajp ce na stry chu
z wi do kiem na sen ne mia stecz ko

5.01.2015.

STRZA "A

Tra jek to ria ma i"# pro sto jak strza !a:
'ad nych p% tli, kor ko ci$ gów i be czek
Uni ka# me ta for i zna ków –
s$ gor sze ni' kiep ska wró' ba,
zw!asz cza te w!a snej ro bo ty
Jak tek sty to ba nal ne,
jak obiad to ziem nia ki z ma "lan k$,
jak wie czór to bez pu dru i bez tych, 
któ rym si% nie op!a casz
Wy star czy upro "ci# s!ow nic two,
wte dy wra ca sens roz mów
Wy star czy wsta# i i"#,
wte dy wra ca ba lans
Wy star czy wy j$# strza !%,
wte dy wra ca od dech

18.09.2014.

EWA PAR MA – an glist ka, po et ka, t!u macz ka. Miesz ka w Ka to wi cach. De biut w ty go dni ku „Tak i Nie„(1987). Pu bli ka cje
po ezji i pro zy m.in. w „Po ezji”, „Li te ra tu rze”, „Cza sie Kul tu ry”, „(l$ sku” oraz w ame ry ka& skich ma ga zy nach li te rac kich
(World Li te ra tu re To day, The Los An ge les Re view, Mr Co gi to, Art ful Do dge, In ter na tio nal Po etry Re view, Con nec ti cut Ri -
ver Re view). T!u ma cze nia wier szy Ruth Pa del („Sztu ka kint su gi”, PIW 2015) i Lin dy Ne mec Fo ster (mie si%cz nik „Li te ra -
tu ra” 1991). Au dy cje o te ma ty ce kul tu ral nej w Ra diu Ka to wi ce. Ksi$' ki: Tyl ko dla mo dli szek (ZLP Ka to wi ce 1991), W stre fie
ognia (Ma mi ko 2010), Ha jer Blu es i in ne hi sto rie (Ma mi ko 2012), Ko bie ty i wa! ki (Za u!ek Wy daw ni czy „Po my! ka” 2013),
Ob raz ki ze "l# ska (Ka to wi ce 2013), Przy sió $ek zwa ny Czu $o %ci# (Mi nia tu ra, Kra ków 2014), War kocz ko bie ty z El ling (Mi -
nia tu ra, Kra ków 2014), No we ob raz ki ze "l# ska (Ka to wi ce 2015), Cór ka Vic to ra H. (MBP, Mi ko !ów 2015).
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Z
pod r!cz ni ków hi sto rii li te ra tu ry zwy kli -

"my si! uczy#, $e ka$ dy ro dzaj czy ga -

tu nek li te rac ki ma swój lep szy i gor szy

czas. Naj le piej od da wa %a kli mat swo jej

epo ki po ezja ro man tycz na, po tem awan -

gar do wa, by% i czas pro zy: re ali stycz nej, no -

wo cze snej, po no wo cze snej. Od po -

nad dwu dzie stu lat mo $e my za ob ser wo wa#
roz kwit ga tun ku, ja kim jest re por ta$ li te -

rac ki, co prze k%a da si! na wzmo $o ne za -

in te re so wa nie czy tel ni cze i je go ro sn& c& ro -

l!. Nie po wi nien wi!c bu dzi# zdzi wie nia

wer dykt Szwedz kiej Aka de mii, przy zna -

j& cy Na gro d! No bla opo wie "ciom do ku -

men tal nym, któ re wy sz%y spod pió ra Swie -

t%a ny Alek si je wicz. pi sz& cej po ro syj sku,

miesz kan ce Bia %o ru si. Wie lu kry ty ków

i znaw ców li te ra tu ry uwa $a, $e na gro da dla

au tor ki Cyn ko wych ch!op ców (II wyd.

pol skie 2015, I wyd. pol skie pod ty tu %em

O!o wia ne "o! nie rzy ki 2007), to uk%on

w stro n! twór czo "ci Ry szar da Ka pu "ci' -
skie go. Pol ski re por ta $y sta po no# mia%
otrzy ma# Na gro d! No bla w 2007 ro ku, nie -

ste ty nie do cze ka% naj wa$ niej sze go wy ró$ -
nie nia (zmar% w stycz niu te go$ ro ku).

No bel ten przy po mi na nam tak $e o twór -

czo "ci in nej re por ter ki, któ ra tak $e przez

MONIKA WISZNIOWSKA

wie le lat pró bo wa %a od na le(# i na pi sa#
praw d! o Ro sji, mam tu na my "li za mor -

do wa n& w 2006 ro ku An n! Po lit kow sk&.
Do tej po ry li te ra tu ra fak tu ni gdy nie by -

%a t& na gro d& uho no ro wa na, nie bez przy -

czy ny wi!c, tu$ po og%o sze niu wer dyk tu

mo gli "my us%y sze#, $e jest to triumf re por -

ta $u, i $e wresz cie wcho dzi on na li te rac -

kie sa lo ny. Wer dykt ten wy brzmia% tym g%o -

"niej w%a "nie u nas, w Pol sce, po nie wa$
cho# re por ta$ li te rac ki pi sz& dzi" au to rzy

po cho dz& cy z ró$ nych, szcze gól nie eu ro -

pej skich kra jów, to mo $e my bez w&t pie -

nia po wie dzie#, $e jest on na sz& pol ska spe -

cjal no "ci&. War to przy po mnie# w tym

miej scu nie tyl ko Ka pu "ci' skie go, ale

i wcze "niej szych mi strzów ga tun ku: Mel -

chio ra Wa' ko wi cza czy Ksa we re go Pru -

szy' skie go. Tra dy cje ma my w tej dzie dzi -

nie na praw d! im po nu j& ce, tym bar dziej

trud no uciec od py ta nia o przy czy n!, dla -

cze go w%a "nie te raz, dla cze go dzi", nad -

szed% czas re por ta $u li te rac kie go? 

Za da j&c to py ta nie nie mam naj mniej sze -

go za mia ru umniej sza# w ten spo sób po -

zy cji, ja k& zaj mu je twór czo"# Swie t%a ny

Alek si je wicz. Jej ksi&$ ki s& bar dzo do bre

i nie zmier nie wa$ ne. Przez Aka de mi! zo -

sta %a do ce nio na „za po li fo nicz ne pi sar stwo,

po mnik dla cier pie nia i od wa gi w na szych

cza sach”. Zawa $y% tak $e za pew ne g%! bo -

ko pa cy fi stycz ny cha rak ter tej twór czo "ci.

Nie wie lu au to rów po tra fi w tak na tu ra li -

stycz ny i przej mu j& cy spo sób, z nie zna n&
do tych czas wra$ li wo "ci&, po ka za# nie tyl -

ko t! woj n!, o któ rej wy da wa %o si!, $e ju$
po wie dzia no wszyst ko, ale i woj ny ca% kiem

nam wspó% cze sne. T! z lat 1941-1945 ogl& -
da my z nie oczy wi stej per spek ty wy, al bo

bar dzo m%o dych ko biet, $o% nie rek, sa ni ta -

riu szek, snaj pe rek i ku cha rek, wal cz& -
cych w re gu lar nej ra dziec kiej ar mii (Woj -

na nie ma nic z ko bie ty, wy da nie

pol skie, 2010 i 2015) al bo ra dziec kich dzie -

ci, tych, któ rym uda %o si! prze $y#, ale,

w któ rych pa mi! ci po zo sta %y: "mier#,
cier pie nie, okru cie' stwo i g%ód. (Ostat ni

#wiad ko wie. Utwo ry so lo we na g!os dzie -

ci$ cy, wy da nie pol skie 2013). Ana to mia

ca% kiem wspó% cze snej woj ny jest te ma tem

ksi&$ ki Cyn ko wi ch!op cy. To opo wie"# bez -

po "red nich "wiad ków ra dziec kiej „in ter -

wen cji” a Afga ni sta nie, wstrz& sa j& cy ob -

raz nie po trzeb nej woj ny, roz cza ro wa nia

i psy chicz nych oka le cze'. 
Alek si je wicz pi sa %a te$ o ka ta stro fie

w Czar no by lu (Krzyk Czar no by la, wyd. pol -

skie 2000; Czar no byl ska mo dli twa wyd. pol -

skie 2012) i jej skut kach dzi siaj, o bo ha ter -

stwie i bra wu rze li kwi da to rów elek trow ni,

stra $a kach, o zwy k%ych lu dziach, któ rym

przy sz%o $y# pod re ak to rem. Przy gl& da %a si!
tak $e od we wn&trz skut kom upad ku ZSRR.

Ksi&$ ka Cza sy se con dhand. Ko niec czer wo -

ne go cz!o wie ka, wyd. pol skie 2015) uka zu -

je ob raz przej "cia Ro sji od epo ki Gor ba czo -

wa do epo ki Jel cy na. Jest pró b& zro zu mie nia

ro syj skie go cz%o wie ka, wy ho do wa ne go

w la bo ra to rium mark si zmu -le ni ni zmu „ho -

mo so ve ti cu sa”. To opo wie"# o skut kach

ko' ca „wspól nej oj czy zny pro le ta ria tu”, któ -

ry przy no si woj ny, za ma chy, mor dy na tle

et nicz nym i o t! sk no cie za %a dem, na wet ko -

mu ni stycz nym, za rz& da mi sil nej r! ki i o na -

dzie jach na od ro dze nie im pe rium. Ob raz ten

do pe% nia ostat nia po zy cja Urze cze ni #mier -

No bel

dla re por ta !u
li te rac kie go
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ci!,wyd. pol skie 2001), za wie ra j! ca wy zna -
nia o sa mo bój stwach, ja kie na st! pi "y po roz -
pa dzie ZSRR.

K
si!# ki re por ter ki z Bia "o ru si po zwa la -
j! zro zu mie$ co%, co nas Po la ków za -

wsze je do cze %nie fa scy no wa "o i nie po ko -
i"o – pa ra doks ro syj sko -ra dziec kiej
men tal no %ci, a tak #e nie zro zu mia "ej po pu -
lar no %ci dzi siej szej au to ry tar nej prze cie#
w"a dzy wspó" cze snej Ro sji.

Twór czo%$ Alek si je wej jest g"& bo ko
per so na li stycz na, hu ma ni stycz na. Au tor -
ka wy pra co wa "a swój w"a sny styl po le ga -
j! cy na tym, #e nar ra tor – re por ter jest je -
dy nie s"u cha czem i prze wod ni kiem,
a na pierw szym pla nie s! za wsze hi sto rie
tak zwa nych „zwy k"ych lu dzi”, któ rzy opo -
wia da j! o so bie i swych lo sie, po sta wach,
emo cjach i w!t pli wo %ciach wo bec wy -
zwa', przed ja ki mi nie ustan nie sta wia "o ich
im pe rium, a uogól nie nie, syn te za ni gdy nie
wy po wia da na wprost jest za wsze czym%
nad bu do wa nym nad ludz kim g"o sem. Jo -
an na To kar ska -Ba kir, na zwa "a t& me to d&
two rze niem nie por tre tu pa mi& ci zbio ro -
wej a „pa mi& ci zbie ra nej.” Od da j!c g"os
swo im bo ha te rom, za wsze uka zu je los po -
je dyn cze go cz"o wie ka zde rzo ne go z ma -
chi n! wiel kiej hi sto rii, dzi& ki te mu hi sto -
ri& t& mo #e my le piej po zna$. Cz& sto
do ty czy ona wy da rze', któ re zna my z me -
dial nych, uprosz czo nych prze ka zów, po -
wierz chow nie. 

W przy pad ku No bla dla Alek si je wicz
nie trud no do szu ka$ si& w de cy zji, ja k! pod -
j& "a Szwedz ka Aka de mia, kon tek stu po li -
tycz ne go. Na ta ki za rzut by" by jed nak na -
ra #o ny ka# dy twór ca re por ta #u li te rac kie go,
po nie wa# z sa mej swej isto ty jest to li te ra -
tu ra za an ga #o wa na, ide owa, opo wia da j! -
ca za wsze o %wie cie, któ ry nas ota cza;
o mniej lub bar dziej ak tu al nych wy da rze -
niach, któ re dzie j! si& wo kó" nas. Re por -
ta# to nie li te ra tu ra „pi sa na dla pó( ne go
wnu ka”. Jej wa# n! ce ch! jest wspó" brz mie -
nie z bie #! cy mi pro ble ma mi kra ju i %wia -
ta. Zaj mu je si& ak tu al ny mi kry zy sa mi
i kon flik ta mi spo "ecz ny mi, pro ble mem
krzyw dy spo "ecz nej. Da le ko jed nak re por -
ta #o wi li te rac kie mu do pro zy ten den cyj nej.
)wiat w re por ta #ach ni gdy al bo rzad ko by -
wa czar no -bia "y i ra czej pro ble ma ty zu je
wa# kie spo "ecz ne kwe stie ni# ser wu je
czy tel ni ko wi, w spo sób jed no znacz ny,
sfor mu "o wa ne te zy. Nie w!t pli wie jed nak
re por ta# li te rac ki jest li te ra tu r!, nie ucie kaj -
my przed tym stwier dze niem, na ce cho wa -
n! ide olo gicz nie. 

Jest re por ta# li te rac ki ga tun kiem ze
wszech miar uty li tar nym, ty le #e nie tyl -
ko o t& do ra( no%$ cho dzi. Alek si je wicz do -
sta "a na gro d& No bla, po nie wa# tak jak Ka -
pu %ci' ski, Krall czy m"od si au to rzy
opo wie %ci do ku men tal nych: Ja giel ski czy
Toch man, z te go co „do ra( ne”, po tra fi
uczy ni$ hi sto rie nie pod le g"e cza so wi.
Kon kret ne zda rze nie jed nost ko we jest
w sta nie prze kszta" ci$ w spra w& uni wer -
sal n!, ogól no ludz k!. 

P
o wró$ my jed nak do py ta nia, dla cze go
te raz przy szed" czas na re por ta# li te rac -

ki? Od lat wie lu rze czy wi sto%$, któ ra nas
ota cza, jest co raz bar dziej skom pli ko wa -
na, zmia ny na st& pu j! nie zwy kle szyb ko,
co raz trud niej zro zu mie$ %wiat. To wszyst -
ko spra wia, #e za miast wie dzie$ o nim co -

raz wi& cej, oka zu je si&, #e wie my co raz
mniej. Do daj my do te go jesz cze po czu cie
cha osu, ja ki p"y nie z prze ka zów me dial -
nych. Ju# Ry szard Ka pu %ci' ski wie lo -
krot nie pod kre %la" swo j! nie ch&$ wo bec
wspó" cze snej in for ma cji me dial nej, cha -
otycz nej, po zba wio nej po g"& bio nej re -
flek sji. Wprost wy po wia da j! po dob ne
spo strze #e nia re por te rzy m"od sze go po ko -
le nia. W jed nym z wy wia dów Woj ciech Ja -
giel ski mó wi": „Wi dz& za k"a ma nie na sze -
go za wo du. Sku pia si& na roz ryw ce,
sen sa cji, ch& ci po ka za nia si&. Ci, któ rzy po -
win ni t"u ma czy$ %wiat, nie za da j! so bie tru -
du, #e by go zro zu mie$.”

Li te ra tu ra tak #e ju# nie „wy mie rza spra -
wie dli wo %ci wi dzial ne mu %wia tu” a twór -
cy be le try sty ki w du #ej mie rze s! prze ko -
na ni o ko niecz no %ci wy zwo le nia sztu ki
z obo wi!z ków, po li tycz nych uwi k"a'
i wszel kich po za ar ty stycz nych po win no -
%ci. Dla twór ców wspó" cze snej li te ra tu ry,
przy naj mniej w Pol sce, mó wie nie o rze -
czy wi sto %ci to spra wa sta ro mod na i sko' -
czo na. Ale rze czy wi sto%$, tak #e i ta ar ty -
stycz na nie zno si pró# ni. W miej sce
be le try sty ki ob ja %nia j! cej %wiat, sze ro k! "a -
w! wcho dzi re por ta# li te rac ki. Prze ko na -
nie to wy ra zi "a te# sa ma no blist ka, któ ra

w jed nym z wy wia dów mó wi "a, #e „Dzi%,
gdy cz"o wiek i %wiat tak bar dzo si& zró# -
ni co wa "y, w ob r& bie sztu ki %wia dec twa sta -
j! si& co raz cie kaw sze, pod czas gdy sa ma
sztu ka cz& sto oka zu je si& bez rad na.
Po dwu dzie stu la tach pra cy z ma te ria "em
do ku men tal nym mo g& stwier dzi$, #e
w wie lu spra wach do ty cz! cych lu dzi sztu -
ka po nio s"a po ra# k&”.

Wzrost za in te re so wa nia pro z! do ku men -
tal n!, któ ra – pod kre%l my – jest jed nym
z naj bo gat szych dla nas (ró de" wie dzy
o %wie cie, wy ni ka, mo im zda niem, przede
wszyst kim z pod sta wo wej ludz kiej po trze -
by, ja k! jest po zna wa nie rze czy wi sto %ci.
Re por ta# li te rac ki w okre sie mi& dzy wo jen -
nym ro dzi" si& z po trze by no wa tor stwa,
dzi% wy da je si& wy ra sta$ z po trze by zgo -
"a od wrot nej, z po wro tu do re ali za cji pod -
sta wo we go za da nia li te ra tu ry, ja kim jest
przed sta wia nie %wia ta. Jest dzi% w naj czyst -
szej po sta ci na rz& dziem re ali za cji po stu -
la tu Gu sta wa Her lin ga Gru dzi' skie go,
któ ry twier dzi", #e: „po wo "a niem pi sa rza
jest %le dzi$ i opi sy wa$ zja wi ska wspó" cze -
sne go %wia ta nie za le# nie od te go czy to si&
spodo ba, czy nie.”

Re por te rzy chc! od na le($ spo sób na opo -
wia da nie o %wie cie co raz bar dziej bez -
kszta"t nym. Swo je mu ma "e mu frag men to -
wi %wia ta si& przy gl! da j!, sca la j! swo j!
wie dz& zdo by t! po przez do %wiad cze nie
i lek tu ry, po czym w spo sób lo gicz nie upo -
rz!d ko wa ny i ko mu ni ka tyw ny pod wzgl& -
dem j& zy ko wym, t"u ma cz! go czy tel ni ko -
wi. Twór czo%$ ta po le ga na nada wa niu
sen su po szcze gól nym zda rze niom, i prze -
kszta" ca niu ich w opo wie%$ po przez nada -

nie im okre %lo nej cha rak te ry sty ki, po wta -
rzal no%$ mo ty wów, zmien no%$ to na cji czy
punk tów wi dze nia. Dzi& ki ta kim za bie gom
otrzy mu je my ob raz rze czy wi sto %ci uzu pe" -
nio ny o jej ro zu mie nie i wy ja %nie nie. 

O
po wie %ci do ku men tal ne to li te ra tu ra,
któ ra jest zaj mu j! c! „roz mo w! o %wie -

cie”, któ ra bu dzi re flek sje, nie rzad ko
sta wia k"o po tli we py ta nia, co wa# niej sze,
cho$ za wsze jest li te ra tu r! o In nym, to
oprócz te go, #e dla tej in no %ci uczy sza cun -
ku, to do dat ko wo mó wi g"o %no, #e „na sza
cha ta nie z kra ja”. Au to rzy tych opo wie -
%ci sta wia j! przed czy tel ni kiem du #e lu stro.
S! one za ch& t! do py ta' o na sz! w"a sn!
rze czy wi sto%$, o sto su nek do in no %ci.
Szcze gól nie dzi% w ob li czu na p"y wu grup
imi gran tów, wa# ne jest, by szu ka$ od po -
wie dzi na py ta nie: co ozna cza dla nas ta
„in no%$”, in no%$ któ rej nie ste ty nie lu bi -
my, któ rej si& bo imy. Jak wia do mo, bo imy
si& te go, cze go nie zna my. Re por ta# li te -
rac ki, dzi& ki przy bli #a niu lo sów kon kret -
nych lu dzi, po sia da j! cych swo j! w"a sn! hi -
sto ri&, swo je prze ko na nia i wie rze nia,
swo je tro ski i ra do %ci a tak #e dzi& ki po g"& -
bio nej re flek sji, bie rze roz brat ze ste reo -
ty pa mi, przy bli #a, oswa ja In ny %wiat. Jak
mó wi" Ma riusz Szczy gie": „re por ta# zo sta"

wy na le zio ny po to, #e by zro zu mie$ dru -
gie go cz"o wie ka, #e by jed ni mo gli zro zu -
mie$ dru gich”. Re por ta# zbli #a lu dzi, uczy
do bre go s! siedz twa.

W tym lu strze mo #e my nie tyl ko obej rze$
sa mych sie bie. Cho cia# s! to opo wie %ci,
o %wie cie geo gra ficz nie od nas od da lo nym,
to mo #e my z po wo dze niem do strzec tak #e
nasz, Po la ków por tret zbio ro wy. Czy w opo -
wie %ci Alek si je wej o skut kach roz pa du
Im pe rium nie mo #e my cza sem us"y sze$ py -
ta nia o to, czy upa dek im plan to wa nych ide -
olo gii ca" ko wi cie je wy ru go wa" z #y cia na -
ro du, jak my ra dzi my so bie z „nie szcz& snym
da rem wol no %ci”,(by przy wo "a$ w tym
miej scu ter min ksi& dza Jó ze fa Ti sch ne ra)
i dla cze go tak cz& sto przed k"a da my bez pie -
cze' stwo nad wol no%$. 

Na ko niec war to do da$, #e nie tyl ko
w tek stach Alek si je wicz ale i po zo sta "ych
re por ta #ach li te rac kich za pi sa ny jest pe -
wien pro jekt etycz ny. Ro zu miem go nie tyl -
ko ja ko od po wie dzial no%$ za s"o wo, ale
przede wszyst kim, ja ko re flek sj& nad kon -
dy cj! cz"o wie ka i %wia ta, ja ko %wia do me
za da wa nie py ta' o miej sce i ro l& war to %ci
w %wie cie. Od k"a my wa nie ste reo ty pów,
em pa tycz ne ob ra zy, bu dz! ce czy tel ni cze
emo cje – to wszyst ko ma wy ra( nie przy -
pi sa ne zna ki war to %ci. Wspól ny dla pi sz! -
cych opo wie %ci do ku men tal ne jest tak #e
w! tek od po wie dzial no %ci za %wiat, ludz -
k! krzyw d&, nie spra wie dli wo%$. To wa# -
ne ksi!# ki, po rz!d ku j! ce na sz! wie dz&
o %wie cie, od wo "u j! ce si& do uni wer sal nych
ocen mo ral nych i na szej wra# li wo %ci spo -
"ecz nej. 

!

Ksi!" ki re por ter ki z Bia #o ru si po zwa la j! zro zu mie$ co%, co nas Po la ków
za wsze jed no cze %nie fa scy no wa #o i nie po ko i#o – pa ra doks ro syj sko &ra &
dziec kiej men tal no %ci, a tak "e nie zro zu mia #ej po pu lar no %ci dzi siej szej
au to ry tar nej prze cie" w#a dzy wspó# cze snej Ro sji.
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Je dy n! ofer t!, w któ rej nie wy ma ga no do "wiad cze nia ani wy kszta# ce nia, by #a pra ca dla

ha ko we go na z#om ni cy. Za pi sa #em nu mer i wy sze d#em z po "red nia ka.

By #o zim no, ale "nieg ju$ nie pa da#. Po sta no wi #em wró ci% pie cho t!, $e by za osz cz& dzi%
na bi le cie.

W dro dze za dzwo ni #em na z#om ni c&. W#a "ci ciel za py ta# od ra zu, czy wiem, $e to pra -

ca na mro zie. Od par #em, $e tak i chcia #em go za pew ni%, $e je stem na to go to wy. Nie po -

zwo li# mi doj"% do s#o wa. Roz wo dzi# si& nad ko lej ny mi nie do god no "cia mi. Uzna #em, $e
to bar dzo roz s!d ne, $e chce mnie znie ch& ci% sa my mi s#o wa mi. Roz mo wa by #a na mój koszt.

Mia #em na kon cie nie ca #e dwa z#o te. Spo dzie wa #em si&, $e la da chwi la nas roz #! czy. Po -

#! cze nie ze rwa ne w mo men cie, kie dy tam ten mó wi# by jesz cze z prze j& ciem. Kom po zy -

cyj nie, to by# by naj lep szy fi na#. Ta my"l mnie roz ba wi #a. W#a "ci ciel za py ta# w ko' cu, czy

mam w#a sne ubra nia ro bo cze. Po twier dzi #em. Umó wi li "my si& na siód m! trzy dzie "ci na -

st&p ne go dnia.

Nie chcia #em pra co wa% na z#om ni cy. Do po "red nia ka cho dzi #em, $e by nie stra ci% ubez -

pie cze nia. Ur! ga #em so bie w mar szu: „po wie dzia #em Tak z#o mia rzo wi, bo ba #em si& po -

wie dzie% Nie. Na Nie mnie nie sta%. Mo je my "li, to fa# szy we pie ni! dze!” To stwier dze -

nie wp& dzi #o mnie w jesz cze wi&k sze roz dra$ nie nie. Przez mo no lo go wa nie te go ro dza ju

nie mia #em si& za ostat nie go nie udacz ni ka. Do pó ki mo no log trwa#. Wy star czy #o jed nak,

$e bym ze chcia# przyj rze% si& w#a sne mu po #o $e niu, wte dy im cie ka wiej po my "la na my"l,
tym go rzej. Bra ko wa #o zwi!z ku. Sze d#em da lej, by le zaj"% do do mu, i wy k#a da #em so -

bie, $e nic po za tym si& nie wy da rza. (e to tyl ko mi #o"% w#a sna si& ga mi do ust, do g#o -

wy. Wy bit nie wer ty kal ne uczu cie. A na de mn! by #y je dy nie brud no sza re chmu ry ze "nie -

giem. Ni ko go do oko #a. Ka mie ni ce so cjal ne z le wej, na syp ko le jo wy na pra wo. (ad ne go

sen su, je dy nie aby da lej i"% do do mu.

Za mo stem nad prze jaz dem ko le jo wym wi da% ju$ by #o blo ki. Pa trzy #em w stro n& okien

mo je go po ko ju. Z od da le nia, po kój, ja ko miej sce, w któ rym prze sie dzia #am rok bez ro -

bo cia, by# ab so lut nie nie do po my "le nia. Bo czy takmo $e wy gl! da% rok z $y cia cz#o wie -

ka? – py ta #em sam sie bie.

W win dzie prze gl! da #em si& w lu strze. Pa trzy #em i czu #em idio tycz ne za do wo le nie. Przy -

sz#o"% ani prze sz#o"% nie mia #a do st& pu do te go lu stra. Wszyst kie wi ny wy ba czo ne, mi -

mo te go, co na wy czy nia #em w prze ci! gu ostat nich dwóch lat. U"mie cha #em si& do sie -

bie. Win da do je cha #a na ósme pi& tro i mu sia #em wy si!"%.
W do mu po wie dzia #em ma mie, $e zna la z#em pra c&. W jej oczach po ja wi# si& blask. To,

$e mia #em si& za co" lep sze go od z#om ni cy nie ist nia #o w spoj rze niu mo jej w#a snej mat ki.

Ile b& dziesz za ra bia#? – za py ta #a.

Nie wiem. Nie py ta #em. Do wiem si& ju tro – od po wie dzia #em i po sze d#em do po ko ju.

Za sta na wia #em si&, co ro bi% przez resz t& dnia. Jak bym mia# uda wa% sa me go sie bie. Z#om -

ni ca rap tem sta #a si& punk tem od nie sie nia. Gim na sty ko wa #em si&, czy ta #em, sta ra #em si&
pi sa%, a z#om ni ca by #a. Cze ka #a na mnie, a ja nie wie dzia #em o tym.

W )wi& tym An to nim za cz& li wy bi ja% dwu na st!. S#u cha #em dzwo nów. Prze brzmia #y,

a ja pa trzy #em po po ko ju. Fi ra na, ka na pa, "cia ny, pod #o ga, mo je r& ce, no gi – wi zja bez

fo nii mo ich my "li.
Wy sze d#em po szu ka% w przed po ko ju ma szyn ki do w#o sów.

W#! czy #em ma szyn k& w #a zien ce. Spoj rza #em do lu stra. W#o sy si& ga #y mi ra mion. Ro -

ze bra #em si&. Po chwi li wa ha nia za cz! #em je "ci na%.
Po wszyst kim pa trzy #em znów w lu stro. Znów si& do sie bie u"mie cha #em. W ko' cu owi -

n! #em si& r&cz ni kiem i przy sia d#em, $e by po zbie ra% w#o sy z pod #o gi. Pod nio s#em, ile uda -

#o mi si& zmie "ci% w d#o nie i wy sze d#em do kuch ni.

Ma ma za py ta #a, co te$ mnie na sz#o. Wy t#u ma czy #em jej, $e wszyst ko to po to, $e by mie -

rzy% up#yw cza su. Nie by #em pe wien, czy ro zu mie, wi&c do da #em, $e za ja kie" dzie wi&%
mie si& cy znów b& d& wy gl! da#, jak przed chwi l!. Sta li "my chwi l& w ci szy, pa trz!c na sie -

bie. Wró ci #em do #a zien ki, $e by po za mia ta% pod #o g&.
W po ko ju przy sta n! #em tak, jak po przed nio. To, cze go bra ku je, b& dzie mu sia #o wyj"%

ze mnie. T#u ma czy #em to so bie nie po raz pierw szy. Prze dziw ne uczu cie, zda wa% so bie

spra w&, $e od po przed nie go ta kie go prze b#y sku mi n!# czas. 

Za cz! #em cho dzi%, wte i we wte, od ka na py pod oknem, do drzwi na ko' cu po ko ju. Roz -

grze wa #em si&. Za #o $y #em s#u chaw ki i pod pi! #em je do te le fo nu. „I am the push that ma -

kes you mo ve... I am the push that ma kes you mo ve!” Po krzy ki wa #em s#o wa pio se nek,

ro bi #em pomp ki na ta bo re tach. Przy sia dy ze sztan g!. Roz ci! ga #em eks pan der nad g#o w!
i za ple ca mi. Mi mo mu zy ki, po chwi li czu #em znów, jak bym ob ser wo wa# sa me go sie bie.

Ja wi #em si& so bie ja ko zwie rz&, ale czu #em si& co raz le piej. Pod cho dz!c do drzwi, stro -

i#em mi ny do swo je go od bi cia w ich ma to wej szy bie „Te raz wi dzi my jak by w zwier cia -

dle, nie ja sno...” za p& dza j!c si& pod drzwi pod czas %wi cze', lu bi #em po my "le% te fra z&,
tak, jak bym ko go" prze drze* nia#. +wi czy #em do mo men tu, kie dy nie po tra fi #em wi& cej

unie"% tu #o wia ru chem ra mion. Opa d#em mi& dzy ta bo re ty i le $a #em na pod #o dze. Eu fo -

ria ust& po wa #a. Wsta #em, $e by zdj!% z pó# ki eg zem plarz „Cze ka j!c na Go do ta”. Od na -

la z#em frag ment „A my "la #em ju$, $e od sze d#e" na za wsze”, $e by do pi sa% na mar gi ne -

sie: a ty, ka le ko wra casz, kie dy przy jem no"% si& sko' czy #a i nie ma si& czym dzie li%.
Do pi sa #em obok da t& i od#o $y #em ksi!$ k& na miej sce.

Po sze d#em si& wy k! pa%.
Le $a #em po ciem ku w cie p#ej wo dzie. Po stu ki wa #em knyk cia mi o brzeg wan ny. D*wi& -

ki do cho dzi #y mnie znie kszta# co ne. Za cz! #em so bie wy obra $a%, ze w#a "nie w tym mo -

men cie kto" móg# by sta% na de mn! i mó wi% s#o wa, któ re za pa mi& ta# bym na za wsze, a ja

nic nie zro zu miem przez uszy za tka ne wo d!. Wy sze d#em szyb ko z wan ny, $e by za pa li%
"wia t#o... Fik so wa #em, ale ro ze zna wa #em si& w tym. To z bra ku lep szych bod* ców, t#u -

ma czy #em so bie. Wy j! #em ko rek i za cz! #em si& wy cie ra%. Umy #em wan n& z kró ciut kich

w#o sów, któ re nie sp#y n& #y z wo d!. Wró ci #em do po ko ju. By #a za le d wie pi&t na sta. Za 45

mi nut znów za bi j! dzwo ny.

Dzwo ny roz dzie la #y mo je dni bez ro bo cia na eta py. Ka za #y oce nia% to, z czym mnie za -

sta wa #y. By #y jak kto", kto po ja wia# si& re gu lar nie, $e by przy po mnie%, $e nie po tra fi& si&
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prze do sta! na ze wn"trz. Po my #la $em znów o z$om ni cy. B% d% na czy -

je# roz ka zy, ale b% d% zwol nio ny od nie pew no #ci nada wa nia zna cze -

nia. Nie cho dzi $o przy tym o praw d%, ani obiek tyw no#!, tyl ko o zna -

cze nie cze go kol wiek – dla mnie. Jest to ro dzaj gry, w któ rej trze ba

nie pa mi% ta! tej pierw szej re gu $y. Spoj rza $em na ze ga rek. O czym

na przy k$ad te raz my #li w$a #ci ciel z$om ni cy? – za cz" $em na no wo

si% za sta na wia!. Rzecz ja sna, &e my #li o so bie, ale pew nie przed -

sta wia to so bie wy ra' niej, kon kret niej... po trzeb niej. Nie my #li zda -

nia mi, jak ja, te raz, w tym punk ci ku, ma lu# ki, ma lu sie( ki. Po czu -

$em tak wy ra' n" od ra z% do sa me go sie bie, &e w ustach za cz% $a zbie ra!
mi si% #li na. Roz ba wi $o mnie to ser decz nie. Je stem pro du cen tem #li -
ny! Roz ba wi $o je dy nie na mo ment. Wsta $em od biur ka. W „Cze -

ka j"c na Go do ta” od na la z$em frag ment: „Na wet na #miech nie mo& -
na ju& so bie po zwo li!” i do pi sa $em: „je stem pro du cen tem #li ny”.

Do pi sa $em da t% i od$o &y $em ksi"& k% na pó$ k%.
Usia d$em do biur ka, &e by pi sa!. Pi sa $em przez pra wie dwie go -

dzi ny. By $em za do wo lo ny, kie dy za uwa &y $em, ile cza su mi n% $o. Pra -

ca w sku pie niu po dob na jest do snu z ma rze nia mi... Znów z obrzy -

dze niem przy $a pa $em si% na czym#, co mo g$o prze ro dzi! si%
w mo no log. Pod sze d$em do pó$ ki z ksi"& ka mi. Chcia $em do pi sa!
co# przy frag men cie, kie dy Es tra gon py ta Vla di mi ra, dla cze go ni -

gdy nie po zwa la mu spa!, ale ma ma za wo $a $a mnie na ko la cj%.
Pod czas ko la cji roz ma wia li #my so bie. Z$om ni ca znaj du je si% nie -

da le ko miej sca, gdzie ma ma do ra sta $a. Opo wia da $em, &e pa mi% -
tam, &e z okna bab ci wi da! by $o plac za gro dzo ny siat k" i o go ni" -
cych si% tam psach. Ma ma przy zna $a, &e by $y psy i &e by$ plac.

U#miech n% $a si%. Od ra zu wi%c do po wie dzia $em, co przy po mnia -

$o mi si% jesz cze: kre dens, któ ry sta$ w kuch ni, ta ki z ma to wy mi,

prze su wa ny mi szyb ka mi. Za ty mi szyb ka mi bab cia cho wa $a cza -

sem dla mnie s$o dy cze. S$o dy cze by $y tyl ko cza sem, ale ja chcia -

$em, &e by od su wa $a szyb ki za ka& dym ra zem, kie dy j" od wie dza -

li #my. Mó wi $em to, a ma ma #mia $a si% i kr% ci $a g$o w". Za py ta $em,

pa mi% ta, jak raz bab cia da $a mi ka wa$ do mo we go cia sta, a ja po -

sze d$em z nim na dwór. Na dwo rze na cia sto sko czy $a ku ra. Wcze -

pi $a si% $a pa mi w cia sto i ma cha $a skrzy d$a mi. Przy bie g$em z p$a -

czem, a bab cia zga ni $a mnie, &e po wi nie nem od p% dzi! ku r%, a nie

wy rzu ca! cia sto... Ma ma #mia $a si% na g$os. Mó wi $a, &e to nie mo& -
li we, &e bym pa mi% ta$ ty le szcze gó $ów. Ma to we szyb ki, t$u ma czy -

$em, mu sia $em za pa mi% ta!, bo by $y w #ci s$ym zwi"z ku ze s$o dy -

cza mi. A ta ku ra by $a strasz na, i wi docz nie ze stra chu j"
za pa mi% ta $em. Prze sta li #my si% #mia! i ma ma znów za gad n% $a mnie

o z$om ni c%. Nie mia $em ocho ty wi% cej o tym roz ma wia!. Po wie -

dzia $em tyl ko, &e b% dzie do brze i po sze d$em do po ko ju.

Nie za pa li $em #wia t$a. Usia d$em w ro gu ka na py. Nie ru sza $em

si%. Po pie la te ciem no #ci, wszyst ko by $o jak by zro bio ne z gra nu -

la tu. Je dy nie przed mio ty o ja snych ko lo rach wy da wa $y si% mie!
kon sy sten cj% sta $". Czu $em spo kój. Nie uza sad nio ny ni czym spo -

kój. )a $o sne, ile za le &y od te go, co ma si% przed ocza mi. 

Wy sze d$em z po ko ju, &e by przy go to wa! dla sie bie ubra nia od -

po wied nie do pra cy na mro zie.

Od daw na do ni cze go si% nie przy go to wy wa $em. Uczu cie, ja kie

te mu to wa rzy szy $o, sa mo w so bie, by $o przy jem ne. Kom ple to wa -

$em ubra nia tak, by stwo rzy $y war stwy, ale nie kr% po wa $y ru chów.

Ta sta ran no#! wk$a da na w wy bór stro ju ro bo cze go roz bu dzi $a we

mnie szy der stwo: „Masz mi sj%, co – ch$o pacz ku? Mu sisz si% cie -

p$o ubra! do wa& nej pra cy na mro zie. )ad nych wi% cej dzi wactw

w ci" gu dnia, ju& pra wie masz pra c%, jak wszy scy.” – mó wi $em

do sie bie.

Za nio s$em ubra nia do po ko ju. Usia d$em na ka na pie. S$u cha $em

bu cze nia osie dlo we go trans for ma to ra. Ten d'wi%k przy wo dzi mi

na my#l funk cjo no wa nie #wia do mo #ci. Kto# uru cho mi$ urz" dze -

nie, któ re brz% czy, sko ro dzia $a. Za sn" $em. Wsta $em przed alar mem,

wy star cza j" co wcze #nie, aby móc pój#! do pra cy pie cho t".
W win dzie znów si% so bie przy gl" da $em. Nie u#mie cha $em si%.

Nie by $em prze bra ny za sie bie. „No czyj to no wy pra cow -

nik?” – sar ka $em pa trz"c w lu stro. 

Po dro dze za sta na wia $em si% nad po gar dli wo #ci" te go ro dza ju.

To prze sz$o u mnie w od ruch. Le d wie uk$o ni% si% w$a #ci cie lo wi

z$om ni cy, a uczu j% po gar d% do sa me go sie bie. Mia $em sta! si% kim#
w ro dza ju wy zwo le( ca, a nie uda $o mi si%. Ucze pi $em si% te go,

o czym s" dz%, &e jesz cze naj le piej po tra fi%. Mo je my #li to tan det -

nie fa$ szo wa ne pie ni" dze... Nie ta lent, a strach. Poj mo wa $em wresz -

cie w$a sne od kry cie.

Do sze d$em do g$ów nej uli cy. Co kil ka na #cie me trów mi ja $em pra -

cow ni ków s$u&b miej skich sy pi" cych pia sek na chod ni ki. Wy ko -

ny wa li po dob ne ru chy, a& po ostat nie go, zu pe$ nie ma $e go w per -

spek ty wie ci" gn" cej si% dro gi. W fan ta zji zo ba czy $em ich

#pie wa j" cych pie#( za ran n". Mi ja j"c ich, po j" $em, &e nie ma na to

szans. Po dru giej stro nie uli cy za uwa &y $em dziew czy n% wy cho dz" -
ca z „)ab ki”. Otwie ra $a i uno si $a ro le ty. Kie dy wcho dzi $a do skle -

pu, przez mgnie nie zo ba czy $em jej pro fil. Czer( jej w$o sów i usta

moc no po ma lo wa ne kar ma zy no w" szmin k", a po chwi li tyl ko zie -

le( ro bo cze go far tu cha. Prze sze d$em na dru g" stro n%, &e by móc si%
jej przyj rze!.

Kil ka na #cie me trów od „)ab ki” ko( czy$ si% chod nik. Po bo cze

by $o g% sto za ro #ni% te krza ka mi, przez to, co chwi la mu sia $em wcho -

dzi! na uli c%. Sa mo cho dy mi ja $y mnie w nie wiel kiej od le g$o #ci.

Po my #la $em, &e gdy by któ ry# mnie po tra ci$, to dla te go, &e chcia -

$em za osz cz% dzi! trzy dwa dzie #cia na bi le cie. Nad )y ciem roz trza -

ska nym w ten spo sób na le &a $o by chi cho ta!, krztu sz"c si% i par ska -

j"c. Ta na tu ral na ar ty ku la cja za j% $a by by miej sce po trzeb nej

do wy ra &e nia w ta kiej chwi li praw dy. „Chi chot ja ko do wód ist nie -

nia du szy; spe ku la cje o &y ciu wiecz nym i mo& li wej Z$o #li wo #ci bo -

ga” – zd" &y$ przyj#! mi do g$o wy ty tu$ za nim prze kro czy $em bra -

m% z$om ni cy.

Te ren by$ wiel ko #ci dwóch bo isk pi$ kar skich. Ca $o#! po kry wa$
#wie &y #nieg, spod któ re go wy sta wa $y ko( ców ki rur i kra w% dzie

blach.

Je ste# no wy? Za py ta$ mnie m%& czy zna sie dz" cy w d'wi gu obok

któ re go prze cho dzi $em.

Tak – od po wie dzia $em.

Id' naj pierw do sze fa – po wie dzia$ i wska za$ mi kie ru nek.

Nie za uwa &y $em biu ra, bo za s$a nia$ je rów ny rz"d drze wek. Skr% -
ci $em w tam tym kie run ku.

Pra cu j" cy w g$ów nym po miesz cze niu lu dzie nie zwró ci li

na mnie uwa gi. Wy t$u ma czy $em, &e je stem no wy. Ka za no mi za -

cze ka! w przed po ko ju.

Za mn" we sz$a star sza ko bie ta z mio t$".
Jest pan no wy? Cze mu pan nie po szu ka$ in nej ro bo ty? Za py ta $a.

Zna la z$em t%. Od po wie dzia $em zu pe$ nie za sko czo ny jej bez po -

#red nim to nem.

S" prze cie& in ne ofer ty, ja te& prze gl" dam og$o sze nia. Ale to ro -

bo ty dla m$o dych. Tu taj nikt d$u go nie wy trzy mu je – chcia $a mó -

wi! da lej, ale w tym mo men cie po le co no jej, aby przy go to wa $a dla

mnie szaf k% w prze bie ral ni.

Prze bie ral nie by $y w ba ra kach na ty $ach. Sze d$em za sprz" tacz k".
Tu jest ci%& ko. Trze ba ro bi! w ka& d" po go d%. Kon ty nu owa $a le -

d wie si% zrów na li #my. Za wsze to jed nak ja ka# ro bo ta. Po wie dzia -

$em, by le co# od po wie dzie!.
Ja pra cu j% na pó$ eta tu. Mu sz%, z eme ry tu ry nie star cza. Przy -

je& d&am o czwar tej, ale ju& dzie si" tej mam ko niec. A tam ci mu -

sz" ro bi!, jak d$u go s" za mó wie nia.

To tu taj nie pra cu je si% o#miu go dzin? Za cie ka wi $em si%. Ko bie -

ta spoj rza $a na mnie z u#miesz kiem. 

Tu pra cu je si%, jak d$u go trze ba. A pan jest czwar ty no wy w tym

mie si" cu. T" szaf k% pa nu wy czysz cz%. Niech pan znaj dzie so bie

kask, le &" w szaf ce w przed sion ku – po le ci $a.

Wy bra $em kask, któ ry wy gl" da$ na nie u&y wa ny. Za $o &y $em go

nie #ci" ga j"c kap tu ra z $y sej g$o wy.

Szaf ka go to wa – za ko mu ni ko wa $a.

Mia $em na so bie ro bo cze $a chy. W szaf ce zo sta wi $em tyl ko je -

dze nie.

Wró ci $em do biu ra. Nie wie dz"c, do ko go mia$ bym si% zwró ci!,
oznaj mi $em ogól nie, &e je stem go to wy do pra cy.

Szef za raz do pa na wyj dzie – od po wie dzia $a mi ko bie ta zza biur -

ka w le wym k" cie po ko ju.

Wró ci $em do przed po ko ju. Sta $em tam kil ka mi nut, dziw nie ot% -
pia $y. Co chwi la po pra wia $em na g$o wie kask, do któ re go nie umia -

$em si% przy zwy cza i!. 
Szef wszed$ do przed po ko ju szyb kim kro kiem i od ra zu ru szy$

ku drzwiom. Ten po #piech mnie ocu ci$. Po sze d$em za nim.

Na ze wn"trz przed sta wi$ mnie dwóm m%& czy znom. Wy t$u ma -

czy$, &e mam im po ma ga!, i &e po roz ma wia my pó' niej. Od szed$
za raz do sa mo cho du i od je cha$.

Sta $em z bo ku d'wi gu cze ka j"c na in struk cje. Je den z m%& czyzn

pra co wa$ nad sil ni kiem, sku lo ny we wn"trz kor pu su ma szy ny. Dru -

gi sta$ obok mnie. Nikt nic nie mó wi$.
Mo g% ja ko# po móc? – za py ta $em te go bli &ej mnie.

Cze kej, na praw jey my sil nik to by dy my mie li co ro bi! – od po -

wie dzia$.
Sta $em da lej. Owie wa$ mnie upo rczy wy wiatr. Scho wa $em si%

za d'wig. Od wró ci $em si% ty $em do m%& czyzn, d'wi gu, z$om ni cy.

Przy mkn" $em oczy. Na sz$a mnie prze dziw na my#l, &e w tym miej -

scu nie ist nie je nic stwo rzo ne go na mo je po do bie( stwo. 

Za pol ga ze ta i dej mi – po wie dzia$ m%& czy zna re pe ru j" cy sil nik.

Za re ago wa $em na te s$o wa. M%& czy zna sto j" cy przy d'wi gu wy -

j"$ z kie sze ni ga ze t% i j" pod pa li$. Wiatr wy wia$ mu j" z r"k. Po krót -

kim bie gu uda $o mi si% przy ci sn"! j" sto p" do #nie gu. Tli $a si% je -

dy nie na brze gach. Za nio s$em j" m%& czy' nie z za pal nicz k". Ten

pod pa li$ j" znów i po da$ dru gie mu.



24

To si! nie za po li. Za du "o wo dy my wlo li do byn zy ny – po wie -

dzia# tam ten. Od rzu ci# p#o n$ cy skra wek i ze sko czy# z d%wi gu. Po -

szli &my za nim do biu ra.

W biu rze ten od na pra wia nia za py ta#, co ma my ro bi' sko ro d%wig

nie dzia #a. Wy s#a no mnie do po mo cy przy d%wi gach, któ re uda #o
si! uru cho mi'.

Na dru gim ko( cu z#om ni cy pra co wa #y dwa d%wi gi. Obok nich

sta# cz#o wiek. Pod sze d#em do nie go i za py ta #em, jak mam po ma -

ga'. Ch#o pak po wie dzia#, "e mam pój&' do d%wi gu po pra wej, bo

po moc nik tam te go nie przy szed# dzi& do pra cy.

Ope ra tor d%wi gu od czy ty wa# co& z ar ku sza pa pie ru. Kie dy na mnie

spoj rza#, wy t#u ma czy #em, "e mam z nim pra co wa'. Po ka za# mi r! -
k$ je den ze sto sów rur. )e by tam doj&' mu sia #em prze ci ska' si!
po mi! dzy bla cha mi, pr! ta mi i ru ra mi, u#o "o ny mi po mi! dzy wy -

sta j$ cy mi z zie mi pio no wy mi pod po ra mi. Ra mi! d%wi gu za wi s#o
nad ru ra mi i wte dy ope ra tor za wo #a# do mnie.

Nie wzi$ #e& lin!

Wró ci #em po li ny. Przy d%wi gu ope ra tor po ra dzi# mi, jak wy do -

sta' po trzeb ne mu ru ry. Zro bi #em, jak mi ka za#. Z jed nej li ny zro -

bi #em p! tle i umo co wa #em w niej wy sta j$ ce ru ry. Kie dy d%wig je

uniós#, prze rzu ci #em pod ni mi dru g$ li n!. Za p! tlo ne li ny za cze pi -

#em o ma syw ne ha ki zwi sa j$ ce z #a( cu chów umo co wa nych

do elek tro nicz nej wa gi na ko( cu ra mie nia d%wi gu. Da #em r! k$ zna'
ope ra to ro wi, "e mo "e pod no si', a on ge stem ra mie niem da# mi

do zro zu mie nia, "e bym od szed# na bok. Kie dy ru ry prze sta #y si!
ko #y sa', od czy ta #em ich ci! "ar z ekra nu wa gi, aby ope ra tor móg#
przy go to wa' ra chu nek.

Za cz! li zje" d"a' si! klien ci sk#a da j$ cy nie wiel kie za mó wie nia.

Cza sa mi, aby wy do by' ka wa #ek bla chy, trze ba by #o pod nie&' wpierw

blok k$ tow ni ków, pr! tów lub cze go& po dob ne go. Nie po trzeb ny

w da nym mo men cie to war w! dro wa# na pierw szy w za si! gu d%wi -

gu stos. Na je den wy do by wa ny ele ment, sto in nych po zo sta wa #o
nie ru szo nych. Naj wi! cej cza su scho dzi #o na usta le niu, gdzie w#a -

&ci wie szu ka' za mó wio ne go to wa ru.

Zna la z#em chwi l!, aby za gad n$' dru gie go po moc ni ka, czy jest

za do wo lo ny z ro bo ty. Po wie dzia#, "e jest w ro bo cie pi$ ty dzie( i "e
naj gor sze jest zim no. Wspo mnia#, "e trze ci ha ko wy pra cu je tyl ko

ty dzie( d#u "ej, i "e do ro bo ty nie przy szed#, bo co& mu strze li #o
w ple cach, wczo raj, kie dy no si# ru ry. Mó wi li &my so bie o zwy k#ych

w ta kiej sy tu acji rze czach. Kie dy za cz$# mi opo wia da', "e wcze -

&niej pra co wa# w An glii ja ko kie row ca wóz ka wi d#o we go, uci$ #em

roz mo w! i od sze d#em w kie run ku d%wi gu. Tym, co naj bar dziej od -

rzu ca mnie od pol skich emi gra cyj nych hi sto ry jek, jest ich wza jem -

ne po do bie( stwo. Im wi! cej lu dzi je opo wia da, tym mniej sze zna -

cze nie ma j$ ró" ni ce mi! dzy ty mi lud% mi. Przez to nie spo dzie wa ne

przy wo #a nie wspo mnie( z An glii, ow#ad n! #a mn$ mo ja w#a sna hi -

sto ria. Wy je" d"a j$c nie po dej rze wa #em ogro mu ule g#o &ci, któ ry b! -
d! mu sia# przy swo i'. Wró ci #em do by cia pod w#ad nym, tyl ko w ska -

li 1 do 5, w ja kiej funt wy mie nia si! na z#o tów ki. W jed nej chwi li

po czu #em si! fra je rem.

Po sze d#em do ba ra ków si! wy si ka'.
Otwo rzy #em drzwi, za któ ry mi my &la #em, "e b! dzie #a zien ka. Sko -

czy #y ku mnie dwa psy, któ re by #y w &rod ku. Zd$ "y #em za trza sn$'.
Psy uja da# i dra pa #y drzwi. Ubi ka cja by #a za drzwia mi, któ re wy -

gl$ da #y jak wej &cie do sk#a du na rz! dzi, czy in ne go schow ka.

Kie dy wró ci #em, przy d%wi gu sta #o trzech m!" czyzn, Ope ra to -

ra nie by #o, wi!c za cz! li mi t#u ma czy', "e szu ka j$ bla chy, któ ra jest

im po trzeb na, "e by do ko( czy' bu do w! pie ca. Przez mróz nie da -

wa li ra dy pra co wa' w swo im warsz ta cie. Za pa mi! ta #em wy mia -

ry i po sze d#em po szu ka' ope ra to ra.

„OK, oni po trze bu j$ bla chy, a ja j$ dla nich za ha cz!. Je ba' mi -

to ma ni!”. Pró bo wa #em przed sta wi' so bie swo je po #o "e nie

na no wo.

Ope ra tor nie by# za do wo lo ny, "e po ja wi #o si! no we zle ce nie.

– Za piet no &cie mi nut prze rwa. Po', za #a twie my ich szyb ko, i pó -

dy my sie #o grzo'.
M!" czy% ni z warsz ta tu zgo dzi li si! ku pi' bla ch! o pa r! cen ty -

me trów d#u" sz$. Nie trze ba by #o jej przy ci na', wiec szyb ko to po -

sz#o. Ope ra tor wy s#a# mnie do biu ra z kwit kiem, na któ rym wy ce -

nio na by #a bla cha. By #a war ta ty le, co oko #o trzy mo je dniów ki. „Ja

za ha czam bla chy, a w#a &ci ciel za ha cza mnie” – t#u ma czy #em so -

bie rze czy po sta re mu. 

Na prze rw! zsze d#em ostat ni. Za j$ #em miej sce przy d#u gim drew -

nia nym sto le. Lu dzie od zy wa li si! do sie bie z rzad ka, za j! ci je dze -

niem. Do pie ro pod czas skr! ca nia pa pie ro sów na wi$ za #y si! roz -

mo wy. M!" czy% ni roz ma wia li o pra cy. O tym, kto ile do sta#
od klien ta do r! ki, za pr!d kie za #a twie nie zle ce nia. Spe ku lo wa li te",
ile po trwa dniów ka. Na mo ment wy rwa ni z mro zu fa ce ci, ga da li

o tym, co by #o im wspól ne. Kto& usta wi# ra dio, RMF, i jak dla mnie,

to uzu pe# ni #o bar dzo prak tycz ny brak opo ru przed brzy do t$ tej sy -

tu acji. Cze mu – py ta #em sie bie – cze mu, aku rat to ra dio? Dla cze -

go nie, na po do bie( stwo wszyst kich nie wol ni ków w hi sto rii, in -

to no wa' pie &ni w j! zy ku ob cym dla w#a &ci cie li... Co ja ze so b$ po -

czn! z #bem na pier do lo nym es te tycz ny mi za chcian ka mi te go

ro dza ju, py ta #em sie bie w du chu, ale w#a &nie wte dy za ga i# do mnie

ni ski i przy sa dzi sty m!" czy zna sie dz$ cy na prze ciw ko:

I jak pier szy d%y(?
Nie jes %le, jak za mó wie na, jed ne za dru gi mi, idom. Jak cza cze -

ka' i sto' na mro zie, to jes fes zim no. – Nie chcia #em o tym roz -

ma wia', wi!c od ra zu za da #em in ne py ta nie:

Co to som za psy w ty izbie, co wy glon do, jak #a %yn ka? Wloz’"ech

sie wyj sca' i sie na mie cie p#y. M!" czy% ni za cz! li si! &mia'. O to

mi cho dzi #o.

Pil nu jom z#om ni cy. Spusz czo my je na noc. – wy ja &ni# mi kto&
in ny.

Roz mo wa si! urwa #a. Od po wia da #o mi to. Roz par #em si!
i przy mkn$ #em oczy. My &la #em nad tym, czym s$ uczu cia w cz#o -

wie ku. Je &li nie mo" na ich ko mu ni ko wa' in nym, ro sn$ po nad mia -

r!. Jak ol brzy mi ogon, al bo róg wy ra sta j$ cy wprost z czo #a. Róg

chc$ cy po #$ czy' si! z in n$ "y w$ tkan k$. Naj wi!k sze stra chy i bo -

gi po wsta j$ z nas w ten spo sób. Si! gn$ #em po te le fon. „Ko cham

Ci!. Ten &wiat jest zbyt nie -mój. Ty je ste& jak Mia sto do któ re go

da no mi klu cze”. Szu ka #em te go cze go& bra ku j$ ce go, abym móg#
do ko( czy' ese me sa i wte dy do ba ra ku wszed# w#a &ci ciel.

No, pa no wie, po wo li b! dzie my ko( czy li t! prze rw!. Wszy scy

so bie pod je dli, to te raz po hu la my jesz cze z ro bo t$. – Spoj rza#
z u&mie chem, nie na tu ral nym, roz ci$ gni! tym po mi! dzy k$ ci ka mi

ust, jak mi ni ba ner mo ty wa cyj ny. Wró ci# spoj rze niem do mnie

Jak Pan do ko( czy her ba t!, to pro sz! przyj&'. Wy ja &ni my so bie,

jak to b! dzie z umo w$, do brze? Po wie dzia# i po szed# so bie.

Ke dy on zdon "o# przy je cha'? – za py ta# kto& na g#os. Nic mu nie

umknie w tych te le bi mach – do da#. Wte dy te" za uwa "y #em, "e w ro -

gu ba ra ku, pod su fi tem, za mon to wa na jest ku li sta ka me ra. Spoj -

rza #em ku niej i za cz$ #em po rz$d ko wa' to, co zo sta #o mi ze &nia -

da nia.

M!" czy% ni nie spie sz$c si! zbyt nio wy cho dzi li z ba ra ku. Po sze -

d#em w stro n! biur.

W ga bi ne cie w#a &ci cie la pierw szym, co przy ku #o mo j$ uwa g!,
by #y ma szy ny do pi sa nia. Na jed nej po #o "o ny by# kask z plek si -

gla so w$ os#o n$ na twarz. Ma szy ny do pi sa nia i ka ski. Dla cze go spo -

&ród wszel kich mo" li wych ozdó bek w#a &nie ma szy ny do pi sa nia?

Dla cze go nie co& bez zna cze nia, jak po s$" ki Bud dów, ar ma ty, lwy,

al bo cy no we "o# nie rzy ki. Cze mu ma szy ny, kur wa? Na pa limp se -

&cie nada wa nia zna cze nia w ko( cu za bra k#o mi miej sca i ma szy -

ny mu sia #y po zo sta' je dy nie bi be lo ta mi w czy im& biu rze. Mu sia -

#em obok nich usi$&' i zno si' mnie ma nie, ja kie "y wi! o so bie

sa mym. Usia d#em, a w#a &ci ciel za py ta#:
Jak od naj du je si! pan w tej pra cy?

Pó ki co, za ha cza #em tyl ko to wa ry do d%wi gu. Je &li to mia #o by

by' mo je g#ów ne za da nie, s$ dz!, "e dam ra d!.
To oczy wi &cie nie b! dzie pa na je dy ne za da nie. Pó ki nie opa nu -

je pan in nych umie j!t no &ci, rze czy wi &cie, b! dzie pan po ma ga# ope -

ra to rom. A jak pan wy trzy mu je, bo to jest jed nak ro bo ta ca #y czas

na ze wn$trz.

Jest zim no. Nie wiem, co mia# bym po wie dzie' wi! cej. Zda j! so -

bie spra w!, "e ro bo ta ma by' wy ko na na, czy b! dzie zi mo, czy nie.

Wie pan, ja bym chcia# skom ple to wa' w ko( cu czte ry dru "y ny,

a nie za czy na' tej roz mo wy, co ty dzie( na no wo, z kim& no wym.

Mo "e to si! wy da je pro ste, ale na wet pod pi na nie rur do d%wi gu wy -

ma ga pew ne go zgra nia. Czte ry spraw nie dzia #a j$ ce dru "y ny, to by -

#y by zu pe# nie in ne do cho dy. Pó ki co, za mó wie nia si! pi! trz$, a my

nie je ste &my w sta nie na d$ "y'. To nie jest pra ca dla ka" de go. To

mu si hu la'. Spraw nie za #a do wy wa' te wszyst kie "e la stwa, to te"
trze ba po tra fi'.

Prze rwa# i za cz$# mi si! przy pa try wa'. Za py ta# znów:

Czy wi dzi si! pan w tej ro li?

Od po wie dzia #em „tak”, ale by #a to od po wied% na in ne py ta nie.

Na to, czy chc! ja ka kol wiek pra c!, czy chc! by' bez ro bot nym. W#a -

&ci ciel prze szed# do szcze gó #ów.

Wró ci pan wi!c w po nie dzia #ek do urz! du pra cy. Do sta nie pan

skie ro wa nie na sta". Przez trzy mie si$ ce po pra cu je pan ja ko sta -

"y sta. W tym cza sie upew nia nie si!, czy chc! p#a ci' pa nu za w#a -

sne pie ni$ dze.

Nie od po wia da #em, zu pe# nie za sko czo ny. W#a &ci ciel kon ty nu -

owa#.
Je &li pa na to in te re su je, to pro sz! po dej&' do pa ni Ani. Pod pi -

sze pan od po wied nie pa pie ry. Mam wiel k$ na dzie je, "e uda nam

wspó# pra co wa' na d#u go. Je &li pan si! wy ka "e, to tu taj mo "e pan

zna le%' ro bo t! na la ta.

Tak, do brze, dzi! ku j! – od po wie dzia #em – przej d! do pa ni Ani.
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Po da $em ko bie cie przy biur ku do wód. Kie dy sie dzia $em ocze ku j"c na do ku men ty, ro -

s$a we mnie go rycz. „Na dwo rze jest mróz i %nie gu za kost ki, a ten ko le% chce, &e bym za -

pier da la$ na star cie za dzie wi!' set z$o tych... Cze mu mam przy j"' sa me go sie bie, w wer -

sji, &e na tym mro zie war ty je stem dzie wi!' set z$o tych?”

Ko bie ta po da $a mi do ku men ty. Pod pi sy wa $em, wy s$u chu j"c in struk cji, co na le &y zro -

bi' ze skie ro wa niem na sta&. Po sze d$em do prze bie ral ni scho wa' pa pie ry.

Przy bra mie sta $y dwa ti ry. Trze ci za par ko wa ny by$ na wa dze plat for mo wej i kie row -

ca od pi na$ ju& bocz ne plan de ki. Ope ra tor, któ re mu po ma ga $em, wo $a$ na mnie. Przy spie -

szy $em. Za mkn" $em pa pie ry w szaf ce i wró ci $em do nie go.

Kur wa ma', na som ko niec czi a$ ta. Mu szy my po wy biey ra' te sro gie ru $y, uwi jej.

Za mó wie nie mia $o by' uko( czo ne przed zmro kiem. To mo g$o by' to tem po, któ re go

&y czy$ so bie w$a %ci ciel. To da je mo men ty, w któ rych ob ser wu je si! cz$on ki w$a sne go cia -

$a, jak by nie na le &a $y do nas. No gi sta wia j" pr!d kie kro ki, r! ce ma ni pu lu j" przed mio ta -

mi, ple cy po tra fi" przy j"' ko niecz ne ob ci" &e nie. Ro bi si!.
Aby do ko( czy' za mó wie nie, ra zem z dru gim po moc ni kiem na ra mio nach przy no si li -

%my po je dyn cze ru ry. Dru gi po moc nik zgu bi$ suw miar k! w %nie gu i mu sie li %my jej szu -

ka'. To wy star czy $o, &e by ci!& ki opier dol zwa li$ si! na nas obu. Tem po pra cy ob da rza $o
wszyst kich wart ki mi, barw ny mi s$o wa mi.

W pew nym mo men cie tu& przy bra mie z$om ni cy roz leg$ si! $o skot. Jed na z me ta lo wych

lin nie wy trzy ma $a i po t!& na ru ra ze rwa $a si!.
Wszy scy po szli w tam to miej sce.

)o kur wa, do brze, &e to nie %le cia $o z wy so ka – Ko men to wa$ ope ra tor, zdej mu j"c z g$o -

wy kask i roz cze su j"c pal ca mi w$o sy mo kre od po tu. Ta ko dup no ru $a, a sko ko jak ko -

za – do da$.
W$a %ci ciel do py ty wa$, co si! sta $o. Ope ra tor pra co wa$ w po je dyn k!. Naj pierw sam za -

pi na$ ru ry, a po tem wy no si$ je na ti ra. Pierw sz" war stw! chcia$ u$o &y' sa me mu, &e by za -

osz cz! dzi' cza su. W$a %ci ciel na ka za$ mi po ma ga' przy tym za $a dun ku,

O tym w$a %nie mó wi $em, o nie spraw nym dzia $a niu. Pan b! dzie od te raz dla bez pie cze( -
stwa pod pi na$ do dat ko we li ny – po le ci$.

Kie dy wszy scy si! ro ze szli, ope ra tor ka za$ mi za po mnie' o do dat ko wych li nach, chcia$
tyl ko, &e bym przy trzy my wa$ ru ry, &e by zbyt nio ni mi nie bu ja $o.

Ope ra tor po ru sza$ ra mie niem zbyt szyb ko, &e bym po tra fi$ prze ciw sta wi' si! chy bo ta -

niu rur. W pew nym mo men cie wy szed$ z ka bi ny. Wró ci$ z m!& czy zn", z któ rym za cz" -
$em pra c! ra no. M!& czy zna mia$ te raz wcho dzi' na ti ra i od cze pia' ru ry. Ope ra tor nie chcia$,
&e bym si! tym zaj mo wa$ w pierw szy dzie( pra cy. Ru ry by $y po kry te %nie giem i lo dem.

M!& czy zn", przy sa dzi sty i nie zgrab ny, wspi na$ si! na ti ra krót ki mi po su ni! cia mi. Po dzi -

wia $em, &e po mi mo nie do stat ków sta re go cia $a da je te mu ra d!.
Za cz! $o si! %ciem nia'. Mie li %my przy spie szy', aby do ko( czy' za $a du nek, bez ko niecz -

no %ci usta wia nia do dat ko we go o%wie tle nia. Kie dy spie szy $em si! pod pi"' sta lo w" li n!,
sto pa wpa d$a mi do ko le iny, któ ra nie by $a wi docz na pod war stw" %nie gu. Za to czy $em

si! i w roz p! dzie kop n" $em w ko( ców k! ru ry. Za bo la $o, ale po chwi li wró ci $em do pra -

cy. Ude rzy $em si! w pisz czel, wi!c bo la $o w zwy czaj ny dla tej cz! %ci cia $a spo sób.

Ro bi $o si! co raz zim niej. Ope ra tor po wie dzia$ nam, &e idzie si! ogrza'. Ogrze wa nie

w je go ka bi nie dzia $a $o z prze rwa mi, wi!c po ru sza j"c je dy nie r! ka mi nie móg$ si! za grza'.
Cze ka $em na nie go wspar ty o jed n" z rur. Po czu $em &e mam mo kr" no gaw k! spodni.

Pod wi n" $em spodnie. Ka le so ny mia $em za la ne krwi". Wy j" $em je ze skar pe ty i pod ci" -
gn" $em. Na no dze mia $em pio no we roz ci! cie, z któ re go cie k$a krew. Ope ra tor wró ci$, kie -

dy jesz cze przy gl" da $em si! ra nie.

Co% sie zro bio$? Nie, nie po ka zuj mi te go. Id* do biu ra, chy ba tam jesz cze kto% jest.

Niech ci do ap tecz ka – po wie dzia$ z gry ma sem na twa rzy. Wy gl" da $o na to, &e brzy dzi

si! krwi.

W biu rze by$a ju& tyl ko jed na oso ba. Wy t$u ma czy $em, po co jest mi po trzeb na ap tecz -

ka. M!& czy zna za raz za cz"$ do py ty wa', czy trze ba wzy wa' ka ret k!. Zo rien to wa $em si!,
&e nie cho dzi mu o mnie, ale o kon se kwen cje dla fir my.

Po da$ mi ap tecz k!. Po le wa $em roz ci! cie wo d" utle nio n". Od s$a nia $a si! ra na, z któ rej

w rytm mo je go pul su wy le wa $a si! krew. Przy gl" da $em si! te mu z za cie ka wie niem. Zo -

rien to wa $em si!, &e na ka pa $em krwi" na pod $o g!. Ob la $em ostat ni raz ra n! i za $o &y $em

opa tru nek. Za py ta $em, gdzie ma ja mo pa. Chcia $em po zmy wa' krew z pod $o gi. M!& czy -

zna od po wie dzia$, &e nad ra nem przyj dzie sprz" tacz ka i &e nie zo sta nie po tym %la du. Na -

le ga $em, wy da wa $o mi si! uw$a cza j" ce, ka za' ko mu% sprz" ta' cu dz" krew.

Kie dy zmy wa $em pod $o g!, m!& czy zna za dzwo ni$ do w$a %ci cie la. Prze ka za$ mi, &e mam

po je cha' na izb! przy j!' zszy' no g! i wró ci' do pie ro w po nie dzia $ek.

Sko( czy $em sprz" ta' i po sze d$em do prze bie ral ni. Wia do mo%' o mo im zra nie niu ju&
si! ro ze sz$a. Po dro dze in ni py ta li mnie, czy nic mi nie jest. Mó wi li, &e je stem bla dy. Po -

&e gna $em si! z ni mi i po sze d$em si! ubra'.
Nie po sze d$em na au to bus. Do izby przy j!' mia $em czter dzie %ci mi nut dro gi. No ga mnie

nie bo la $a.

Wra ca $em przez cen trum. Mi ja $em lu dzi wcho dz" cych do skle pów, cze ka j" cych

na przy stan kach, wsia da j" cych i wy sia da j" cych z sa mo cho dów. +e by móc bra' w tym

wszyst kim udzia$, trze ba b! dzie uda wa' za in te re so wa ne go t" lub in n" z$om ni c", ja ko ha -

ko wy, lub kto kol wiek in ny. Ob mier z $e me ta mor fo zy.

Na ra sta $o we mnie po czu cie, &e nie wró c! wi! cej na z$om ni c!. Nie mia $o wy zwa la j" -
cej ja sno %ci po sta no wie nia, ci" &y $o ra czej, jak na dzie ja na co% nie okre %lo ne go.
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Z WOJ CIE CHEM KU CZO KIEM roz ma wia KA TA RZY NA BE RE TA
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– Czy czer pa nie z hi sto rii re gio nu
i pró ba uka za nia !l" skie go ge nius lo ci,
ale i prze kle# stwa tej zie mi, nie ety kie $
ty zu je li te ra tu ry tu po wsta j" cej ja ko
pro win cjo nal nej, nie zdol nej do wyj !cia
po za dra mat lub pi%k no w&a sne go po $
dwór ka?

– Dzi siaj pe ry fe rie s! w mo dzie, wie -

rz", #e nie gdy siej szy kom pleks $l! ski

zmie nia si" w $l! sk! du m". Pa mi" tam,

#e w cza sach mo je go dzie ci% stwa gwa -

ra $l! ska by &a u#y wa na wsty dli wie; je -

#e li ja kie$ dziec ko mó wi &o na szkol nych

ko ry ta rzach po $l! sku, by &o to uto# sa -

mia ne z pro le ta riac kim po cho dze niem.

To by& sk! di n!d cie ka wy pa ra doks

w Pol sce Lu do wej, gdzie w&a dza ho &u -

bi &a kla s" ro bot ni cz!, a gór ni cy mie li si"
w isto cie le piej ni# re pre zen tan ci in nych

za wo dów. Tak w&a $nie ob ja wia& si"
pod da% czy kom pleks 'l! za ków, któ rzy

w Pol sce da li so bie wmó wi(, #e god ka
styg ma ty zu je – jak si" oka zu je „Praw -

dzi wi Po la cy” za wsze mie li w so bie co$
men do wa te go i tok sycz ne go. No i po -

tem, te $l! skie bo ro ki, któ re ucie k&y
przed re #i mem do RFN, na tych miast

wy pie ra &y si" swo jej pol sko $ci, chy #o
zmie nia j!c oby wa tel stwo i pi sow ni"
na zwisk, po czym z ulg! wra ca &y
do gwa ry ja ko mo wy pry wat nej, do mo -

wej, oj czy stej. Ten kom pleks po nie k!d
#y je do dzi$ – moi zna jo mi ró wie $ni cy,

któ rzy po ro bi li ka rie ry i osie dli w War -

sza wie, cza sem pró bu j! po wra ca(
do gwa ry, ale ro bi! to tyl ko po pi ja ku,

w nie po rad ny, ka ry ka tu ral ny spo sób,

jak by sa mi z sie bie szy dzi li, jak by

chcie li wy eg zor cy zmo wa( t" $l! sko$(,
któ ra w nich sie dzi na dnie dusz i uwie -

ra ja ko nie chcia na t" sk no ta. Bied ni,

za chwi l" b" d! szu ka li w tej $l! sko $ci

ra tun ku. Epa to wa ni przez pra wi co wych

po li tru ków po j" ciem pol sko $ci za czy -

na my szu ka( schro nie nia w mo# li wo $ci

uto# sa mie nia si" z ja kim$ mniej szym

He ima tem. I tym $l! skim He ima tem

mo# na si" za raz b" dzie nie tyl ko szczy -

ci(, ale i za s&a nia( przed spar szy wia &!
pol sko $ci!. 

– Czy po Bon czy ku, Mor cin ku, Szew $
czy ku, Net zu, Kut zu, Twar do chu i wie $
lu in nych wcze !niej i pó' niej mo( $
na po wie dzie) jesz cze co! no we go
o *l" sku? A mo (e je ste !my ska za ni je $
dy nie na po szu ki wa nie wci"( no wych
ko stiu mów do tych sa mych te ma tów?

– Nie wiem. Ja w&a $ci wie ni gdy nie

zaj mo wa &em si" 'l! skiem. Miesz ka -

&em na nim pra wie czter dzie $ci lat, dla -

te go by& dla mnie na tu ral n! sce ne ri!,
w któ r! wpi sy wa &em mo je hi sto rie. To

by &o po pro stu naj &a twiej sze. Ale ni gdy

nie pró bo wa &em by( try bu nem $l! sko $ci,

ani te# nie czu &em po trze by, by si" z ni!
zma ga(. Je stem pi sa rzem pol skim po cho -

dz! cym ze 'l! ska. I my $l", #e jest ze mn!
po dob nie jak z Ka zi mie rzem Kut zem,

któ ry do pie ro gdy wy je cha& po za swój

He imat, za cz!& z dy stan su wi dzie( 'l!sk
w pe& ni je go barw i wy ra zi sto $ci kon tu -

rów. Prze cie# to w War sza wie po wsta -

&y wspa nia &e sce na riu sze je go $l! skich

fil mów. Nie trze ba wi"c by( za ko pa nym

po szy j" w w" glu, #e by móc by( pi sa -

rzem $l! skim i upra wia( li te ra tu r" w j" -
zy ku pol skim. Do po wiem od ra zu, #e nie

wie rz" ani w na ród $l! ski, ani w j" zyk

$l! ski. 'l! sko god ka jest gwa r!, a 'l! -
za cy s! gru p! et nicz n!, daj my so bie ju#
spo kój z t! ma ska ra d!, bo to ni gdy nie

b" dzie mia &o ko% ca. Po j" cia „na ro du”

w ogó le po win no si" u#y wa( ostro# nie,

bo to jest gra nat, któ ry sie je strasz li w!
roz pier du ch" w spo &e cze% stwie li be ral -

no -de mo kra tycz nym. Jak si" ukon sty tu -

uje na ród $l! ski, za raz si" z nie go b" d!
chcia &y ode rwa( na ro dy po mniej sze – na -

ród gli wic ki nie b" dzie chcia& mó wi( jed -

nym g&o sem z na ro dem za brza% skim, po -

tem si" wy od r"b ni! na ro dy dziel ni co we:

Szo bi szo wi cza nie, Ro kit ni cza nie, a po -

O wa !" sa niu si"
mi" dzy

ksi#$ ka mi
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tem si! wku rz" na sie bie s" sie dzi i og#o -

sz", $e le wa stro na uli cy to in ny na ród

ni$ pra wa i na ko% cu ka$ dy b! dzie

mam ro ta# pod no sem: „Ja je stem na -

ród!”. Ka czy% ski zresz t" ju$ tak ma. 

– My !l", #e ta ki geo gra ficz ny dy $
stans s%u #y cza sa mi lep sze mu pi sa niu
o &l' sku. Po dob nie jest z ka# d' zie mi'
ko %y sk'. Gdy si" j' opu !ci, to za czy na si"
na ni' pa trze( z in nej per spek ty wy.

– To praw da. Uru cha mia si! wów czas

co&, co mo$ na na zwa' &l" skim pa trio ty -

zmem, a co nie jest &l" skim na cjo na li -

zmem. Na cjo na li &ci to ci, któ rzy ca #e $y -

cie sie dz" w swoj skim gum nie i wi dz"
tyl ko p#ot s" sia da z le wej i p#ot s" sia da

z pra wej stro ny i z l! ku przed zwie dze -

niem resz ty &wia ta bro ni" te go swo je go

pa do #u. A pa trio tyzm ro dzi si! w po dró -

$y, po przez no stal gi!.
– Czy zej !cie pod zie mi" jest dla

pa na mo dli tw', jak wy zna je bo ha ter
Pr!g; me ta fo r' sto sun ku sek su al ne go
czy po wro tu do mat czy ne go %o na, jak
chcia% by Ba che lard; uciecz k' przed !wia $
tem ze wn"trz nym po to, by wzbu dzi(
w so bie no w' mo ty wa cj" do #y cia
na po wierzch ni; po wro tem do pierw sze $
go do mu cz%o wie ka, do ko rze ni ludz ko $
!ci; a mo #e re ali za cj' pra gnie nia od kry $
wa nia no we go, od ci ska nia sto py tam,
gdzie nie by %o jesz cze ni ko go? 

– Wszyst ki mi rze cza mi, o któ rych pa -

ni po wie dzia #a, po za me ta fo r" sek su al -

n". In ten syw no&' upra wia nia ta ter nic twa

ja ski nio we go nie tyl ko nie by #a dla

mnie kom pen sa cj" rze ko me go nie do sy -

tu sek su al ne go, ale zda rza #y mi si!
pew ne swa wol ne pod ziem ne bi wa ki.

Wy dy ma #em wi!c t! me ta fo r!. Nie zgo -

dz! si! tak $e z t" freu dow sk" wi zj" #o -

na zie mi, bo ona jest bez rad na wo bec ja -

ski%, je &li si! u&wia do mi wa run ki, któ re

tam pa nu j". Tam nie jest cie p#o, ale po -

twor nie zim no i wil got no. A zim no

i wil go', id"c w pa rze, po wo du j" hi po -

ter mi!. Czy li ni jak si! to ma do ma ci cy,

w któ rej sp! dza my dzie wi!' mie si! cy

w ho te lu „Ma ma”, w cie ple i bez $ad -

nych obo wi"z ków. Tym cza sem gdy

cz#o wiek za trzy ma si! w ja ski ni, to

w ci" gu 5-10 mi nut po ja wia j" si! u nie -

go nie bez piecz ne ob ja wy wy ch#o dze nia.

Ja ski nia wy wo #u je ko niecz no&' nie -

ustan ne go ru chu i to jest fan ta stycz ne dla

mnie ja ko cz#o wie ka, któ ry cier pi

na chro nicz n" gnu &no&'. Na po wierzch -

ni mu sz! si! bar dzo zmu sza' do pi sa nia,

a naj ch!t niej bym prze le $a# ca #e $y cie

z ksi"$ k" w r! ku. A tam bez ruch to

&mier'. Ten im pe ra tyw ru chli wo &ci jest

w#a &ci wie za prze cze niem mo je go $y cia

na po wierzch ni. Po kil ku na stu go dzi nach

ta kie go nie ustan ne go po ru sza nia si!
wy cho dz! tak zmo bi li zo wa ny jak

po ostrym tre nin gu. G#u po ta dys kur su

pu blicz ne go cza sa mi wy wo #u je we mnie

ocho t! za pad ni! cia si! pod zie mi!, wi!c
to czy ni!, ale nie spo ty kam tam cie plar -

nia nych wa run ków, w któ rych móg# bym

prze cze ka'. 
– A li te ra tu ra? Czym jest dla pa $

na pi sa nie? Pa ra fra zu j'c wers z pa $
na wier sza Stró "u mój z ar ku sza po etyc $

kie go Lar mo, „%u ska niem s%ów jak gro $
chu”?

– Wo la# bym nie #u ska'. Ja ko po eta

#u ska #em. Te raz wo la# bym je wy le wa'
z sie bie ni$ wy #u ski wa'. Ale pi sa nie nie

przy cho dzi mi #a two. Zde cy do wa nie

wo l! czy ta' ni$ pi sa'. Pi sa nie u$yt ko -

we nie spra wia mi k#o po tu, bo upra -

wiam pe wien ro dzaj ek fra zy. Opi su j!
na przy k#ad mecz ja ko dzie #o sztu ki fut -

bo lo wej. Jest za tem obiekt, któ ry mu -

sz! sfo to gra fo wa' li te rac ko. To mi

zaj mu je bar dzo ma #o cza su, ni gdy nie

da j! so bie wi! cej ni$ dwie go dzi ny

na po nie dzia# ko wy fe lie ton do Wy bor -

czej. Ale kie dy mam za si"&' do po wie -

&ci i pra co wa' nad &wia tem, któ ry

sam stwa rzam, nad struk tu r" po wie &ci,

j! zy kiem i jesz cze pa ro ma in ny mi rze -

cza mi, to czu j!, $e za wód, któ ry wy bra -

#em, czy li za wód wol ny, po le ga na tym,

$e pra cu je si!… wol no. 

– W jed nym z wy wia dów ra dio wych
po wie dzia% pan, #e ten ro dzaj po dró #o $
wa nia, któ ry pan upra wia, to ro dzaj
w%ó cz" gi i nie spiesz ne go wa %" sa nia
si". Mo #e za tem pa na pi sa nie jest
rów nie# ta k' for m' nie spiesz ne go wa $
%" sa nia si" po ksi'# kach?

– Tak, je stem wa #! s". Wa #! sa kiem.

– Czy pi sz'c, sta ra si" pan sa me mu
so bie co! wy t%u ma czy( – jak Wie s%aw
My !liw ski, któ ry pi sze ksi'# k", by wy $
ja !ni( so bie co!, cze go nie ro zu mie
i na co nie zna laz% ni gdzie od po wie dzi;
czy te# pi sze pan, by opi sa(, by zna le)(
w%a !ci wy j" zyk?

– Nie. Mo ja mo ty wa cja do pi sa nia jest

czy sto es te tycz na. Je stem swo im ulu bio -

nym pi sa rzem i #ak n! no wych ksi" $ek.

Le ni stwo mo je jest jed nak sil niej sze

od te go #ak nie nia, dla te go nie wy da j!
dwóch ksi" $ek rocz nie. Pi sa nie nie ma

te$ wa lo ru te ra peu tycz ne go, po za tym,

$e jest to mój za wód, wi!c faj nie jest

móc go upra wia' i za ra bia' na $y cie tym,

co si! umie i lu bi ro bi'. Mo je pi sa nie nie

wy ni ka z dzi wie nia si! &wia tu, z pró by

opi sa nia, wy t#u ma cze nia, tyl ko ra czej

z po nie k"d nar cy stycz nej po trze by opo -

wie dze nia ka wa #ów w to wa rzy stwie,

w któ rym nikt nie umie ich opo wia da'
le piej ode mnie.

– Czy pi sze pan pod wp%y wem ja kie $
go! au to ra?

– Gdy mi si! zda rza #o pi sa' po ja kich&
in ten syw nych lek tu rach, to po wsta wa -

#y opo wia da nia, któ re na zy wa #em apo -

kry fa mi, bo one by #y tak prze si"k ni! te
czy im& j! zy kiem, czy j"& fra z", $e wie -

dzia #em, i$ nie ma co uda wa', $e s" mo -

je. Kie dy pi sz!, sta ram si! czy ta' lek tu -

ry neu tral ne – ra czej dzien ni ki, ese je,

na wet po ezj!, ale bro% bo $e wy ra zi st"
pro z!.

– Sen no#$ wy da je si" z po zo ru kry ty $
k' te go, i# lu dzie nie #y j' praw dzi wie,
nie #y j' !wia do mie, ucie ka j' w sen,
cho ro b", ja kie! ob se sje, na tr"c twa,
sta j' ce si" dla nich pro te z' praw dzi we $
go #y cia. Ale sen jest prze cie# rów nie#
czym! przy jem nym. Uciecz ka w sen jest
za tem uciecz k' w przy jem no!(, a jak pi $
sze My !liw ski w Ostat nim roz da niu:

„Sny ma j' o wie le wi"k sz' zdol no!(
prze ni ka nia cz%o wie ka ni# na sze zmy s%y,
ro zum, uczu cia”. Mo #e za tem pa ra dok $
sal nie ucie ka j'c w sen, sta je my si"
bar dziej so b'? W Spi skach za pi sa% pan
prze cie# iro nicz nie: „Sny na sze g%" bo $
kie, my !li p%yt kie, prze to !nij my d%u $
#ej...”

– Do te go bar dziej od no si si! ta

ksi"$ ka, któ r" te raz przy go to wu j! dla

W.A.B. – dia riusz oni rycz ny pt. Pro sz!
mnie nie bu dzi" – ni$ te, o któ rych tu -

taj mó wi my. Dzien nik snów czy au to -

bio gra fia oni rycz na wy r! cza j" mnie

z wy my &la nia, gdy$ k#a d! si! spa' i ca -

#a fa bu #a sa ma si! po ja wia, wy star czy

tyl ko, $e j" umie j!t nie za pi sz!. Sztu ka

&nie nia po le ga tak na praw d! na sztu ce

za pa mi! ty wa nia snów. Sta ram si! w niej

do sko na li'.
– W jed nym z wy wia dów po wie $

dzia% pan: „Kie dy mam do!( ro dzi ny, id"
do ro dzi ców, jak mam do!( mia sta, wy $
je# d#am w gó ry. A jak mam do!( !wia $
ta, wcho dz" pod zie mi"”. A co pan ro $
bi, gdy ma pan do!( sie bie, bo prze cie#
ka# dy ar ty sta ma ta ki czas?

– Jak mam do sy' sie bie, to o tym pi -

sz!. Nie ste ty, jesz cze cz! &ciej mam sie -

bie do&' ja ko pi sa rza. Cza sem mam sie -

bie do&' ja ko gnu &ne go pi jacz ka, wte dy

prze sta j! pi' al ko hol. By wa te$ i tak, $e
mam sie bie do&' ge ne ral nie, wte dy

przy tu lam si! do $o ny i sp! dzam z ni"
in ten syw nie pa r! go dzin na afir mo wa -

niu mo je go je ste stwa. Wów czas oka zu -

je si!, $e jed nak nie mo g! mie' sie bie

do&', sko ro naj wspa nial sza ko bie ta

&wia ta mnie ko cha.

– Czy l"k przed wy pi sa niem si" na dal
pa nu to wa rzy szy?

– Je stem zner wi co wa nym ch#op cem,

jak wszy scy lu dzie, któ rzy uro dzi li si!
na (l" sku i sp! dzi li tam wi!k szo&' $y -

cia. (l"sk jed nak bar dzo in ten syw nie ner -

wi cu je. Jed nym z ob ja wów tej neu ro zy

jest kom pleks pro win cju sza, któ ry po -

dej rze wa, $e jest rów nie$ par we niu -

szem. Prze wal cze nie te go uro je nia jest

fun da men tal n" czyn no &ci", któ r" po wi -

nien wy ko na' ka$ dy (l" zak. A wy ko na'
j" naj le piej jest przez wy pro wadz k!
i po tem ewen tu al ny &wia do my po wrót.

Nie bo j! si! wy pi sa nia, bo je &li ma si!
swój cha rak ter pi sma, nie po wta rzal ny

sznyt, tzw. ta lent, to jak by si! nie m! czy -

#o nad wy my &la niem fa bu#, pi sa' nie

mo$ na si! od uczy'. Czy li ta blo ka da pi -

sar ska po le ga w rze czy wi sto &ci na czym

in nym. Na zbyt nim przej mo wa niu si! to -

tal no &ci" pro jek tu pi sar skie go. Szko dzi

te$ nad mier ne ws#u chi wa nie si! w j! ki

kry ty ków. To naj cz! &ciej lu dzie nie -

spe# nie ni, wo bec cze go #a two ich sko -

rum po wa' bu tel k" wód ki al bo prze lot -

nym „sek sem sym po zjal nym”. Ma j"
swo je ma #e or ga zmy, kie dy przy #a du j"
ko mu& w ga ze cie, ale w hi sto rii li te ra -

tu ry zna cz" pó) niej ty le, co plam ki

po roz gnie cio nych $ucz kach mi! dzy

stro na mi sta ro dru ków. 

!

Woj ciech Ku czok – pi sarz, gro to #az. 
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Uro dzo ny na !l" sku, nie miec ki

pi sarz Horst Bie nek opi su j"c swo je

dzie ci# stwo sp$ dzo ne w Gli wi cach,

oba wia% si$ u&y' za tru te go

fra ze olo gi" na cjo na li stycz n"
nie miec kie go s%o wa He imat.

Jest ono naj bar dziej esen cjo nal ne

dla !l" skiej ma #ej oj czy zny.

J$ zyk na uki odzie ra po j$ cie ro dzi ny

z przy na le& nych mu emo cji,

wspo mnie#, tra dy cji, wie rze#,

wp%y wów kon sty tu uj" cych

to& sa mo(' cz%o wie ka.

He imat t%u ma czo ny ja ko „ma %a
oj czy zna”, „pry wat na oj czy zna”

od da je jej in dy wi du al no(', lo kal no('
i bli sko(' oraz no stal gi$ za czym(
nie uchwyt nym. Ale nie ma w nim

za pa chu dzie ci# stwa, sma ków

po traw (wi" tecz nych do mo wej

kuch ni, pierw szych kon flik tów

ró wie (ni czych i roz cza ro wa#
dzie ci# stwa, ra do (ci, ma %ych

zwy ci$stw i od kry' (wiad cz" cych

o prze cho dze niu z pie le szy

do mo wych w la ta do ro s%e.

To wszyst ko za wie ra po j$ cie

ro dzin ne go gniaz da. 

!l!sk ja ko wie lo kul tu ro wy ty giel by"
i jest na tu ral nym la bo ra to rium dla

na uk ta kich jak so cjo lo gia, psy cho lo -
gia czy po li to lo gia. #cie ra j! ce si$
w tym re jo nie wp"y wy pol skie, nie -
miec kie, cze skie od ci sn$ "y swo je hi sto -
rycz ne pi$t no na re la cjach spo "ecz nych
za rów no w wy mia rze re gio nal nym, lo -
kal nym jak i ro dzin nym. Mo zai ka
wp"y wów kul tu ro wych jest efek tem hi -
sto rycz nych burz, mio ta j! cych #l!sk
w gra ni ce ró% nych pa&stw. Prze no sz!c
go z Kró le stwa Pol skie go w gra ni ce
pod da nych Habs bur gom Bo he mów,
po to by w okre sie re wo lu cji prze my -
s"o wej za si li' po ten cja" pru ski a po tem
nie miec ki, ko le je lo su w ni czym nie
zm! ci "y ro dzin ne go wy mia ru (l! sko -
(ci, w któ rej tra dy cja, swo isty kon ser -
wa tyzm i re li gij no(' po zwo li "y na za -
cho wa nie po przez sze(' set lat kul tu ry
s"o wia& skiej w du %o szer szym za kre -
sie ni% u gra ni cz! cych z hi sto rycz nym
wiel kim #l! skiem )u %y czan. O umie -
j$t no (ci trwa nia (wiad czy naj wa% niej -
szy ele men tem kul tu ro twór czy, ja kim
by "a i jest gwa ra (l! ska. 

Jak za uwa %a prof. Zden*k Jirásek ba -
da nia nie miec kie do ty cz! ce #l! ska
sku pia j! si$ na okre sie przy na le% no (ci
te go re gio nu do Rze szy Nie miec kiej,
pol skie w kon tek (cie Ziem Od zy ska -
nych a Cze si sku pia j! si$ tyl ko na tych
te re nach, któ re le %! w gra ni cach pa& -

MARCIN GACEK
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stwa cze skie go. Cho! po wo li si" to

zmie nia i za uwa #a ne s$ ró# ne per -

spek ty wy, w tym i et nicz na, to kon sta -

ta cja cze skie go na ukow ca jest o ty le cie -

ka wa, #e zwra ca uwa g" na naj bar dziej

cha rak te ry stycz n$ ce ch" opi sy wa ne go

re gio nu: roz dar cie po mi" dzy trze ma

wi"k szy mi na ro da mi, któ re trak tu j$

%l$sk ja ko swo je rdzen ne te ry to ria.

Gwa ra &l$ ska – jak pi sze prof. Jan Mio -

dek – ta ska mie li na j" zy ka pol skie go,

z na tu ral ny mi wp'y wa mi nie miec ki mi

i cze ski mi, sta 'a si" z jed nej stro ny osto -

j$ to# sa mo &ci &l$ skiej, naj wa# niej sz$
osi$ po dzia 'u na Swój i Ob cy, z dru giej

jest naj sil niej szym ele men tem od r"b no -

&ci %l$ za ków od Po la ków, Cze chów

i Niem ców. Kul tu ra okre &la &l$ sk$ to# -
sa mo&!. Je &li kul tu ra jest kul tem war -

to &ci, to ro dzi na jest jej fun da men tem. 

Daw niej (dla nie któ rych i dzi siaj) dla

Po la ków, %l$ zak by' sy no ni mem

wp'y wu kul tu ry nie miec kiej, dla

Niem ców po zo sta 'o &ci$ s'o wia( sko &ci,

po gar dli wie okre &la nym was ser po -
lak. Jed no cze &nie i jed nych, i dru gich

miesz ka( cy %l$ ska fa scy no wa li. Niem -

cy wi dzie li w nich pier wot n$ ener gi",
na tu ral n$ dla trwa j$ cych przy swo ich

folk lo ry stycz nych zwy cza jach au to -

chto nach. Na si za chod ni s$ sie dzi trak -

to wa li %l$ za ków jak eli ty m'o dej Pol -

ski, pod kra kow skich ch'o pów czy

pod ha la( skich gó ra li. Dla Po la ków ta -

kie przy mio ty jak uczci wo&! i pra co -

wi to&! sta no wi 'y war to&! sa m$ w so -

bie. G'ów n$ osto j$ od r"b no &ci by 'a
oczy wi &cie ro dzi na &l$ ska. Pie l" gnu -

j$ ca tra dy cje przod ków, przy wi$ za na

do re li gii, trwa j$ ca przy swo jej gwa -

rze a jed no cze &nie pod da j$ ca si" sil -

nej kul tu rze in du strial nej p'y n$ cej

z Za cho du. Ety ka pra cy, wy so ki po -

ziom za sad mo ral nych po wo do wa 'y,

#e ten kul tu ro wy ty giel roz wi ja' si"
w spo sób na ty le har mo nij ny, #e dla

od ra dza j$ cej si" w XX wie ku Pol ski,

Gór ny %l$sk by' nie zb"d ny do od bu -

do wy go spo dar czej od ra dza j$ ce go si"
pa( stwa. Dla sil niej szej go spo dar ki

nie miec kiej by' trze cim po Za g'" biu

Ruh ry i Sa ary o&rod kiem prze my s'o -

wym do 1945 ro ku. W tym sa mym ro -

ku, we d'ug s'ów zdo byw cy zie mi &l$ -
skiej gen. Ko nie wa, Sta lin okre &li'
%l$sk mia nem z!o ta.

Ro dzi na od gry wa 'a za sad ni cz$ ro l"
w bu do wa niu hi sto rii Gór ne go %l$ ska.

To w niej ro dzi 'a si" ety ka spo 'ecz na,

jak i etos pra cy, kon sty tu uj$ cy tra dy cyj -

n$ &l$ sko&!. Ona prze trwa 'a ko lej ne za -

wi ro wa nia hi sto rycz ne. W tym miej scu

nie zb"d ne jest do okre &le nie co w po j" -
ciu ro dzi na &l$ ska zna czy przy miot nik

„&l$ ska”. Za strze #e nie to jest nie zb"d -

ne, gdy# z per spek ty wy cz'o wie ka

z ze wn"trz „%l$sk” uto# sa mia ny jest

z wo je wódz twem &l$ skim. Sk'a da si"
ono z kil ku sub re gio nów, któ rych ze

wzgl" dów kul tu ro wo -hi sto rycz nych

w #a den spo sób nie mo #e my uto# sa -

mia! z kul tu r$ &l$ sk$. Nie cho dzi tu taj

tyl ko o os'a wio ny po dzia' na ha ny sów
i go ro li tzn. Gór ny %l$sk i Kon gre sów -

k" (przede wszyst kim Za g'" bie), ale

rów nie# o by 'e wo je wódz two cz" sto -

chow skie ze swo j$ spu &ci zn$ kul tu ro -

w$, jak i Pod be ski dzie (by 'e wo je wódz -

two biel skie) b" d$ ce mie szan k$ tra dy cji

ga li cyj skiej, &l$ skiej i wp'y wu bli skie -

go Be ski du )y wiec kie go z du #$ (jak

na Pol sk") licz b$ wy znaw ców pro te -

stan ty zmu. W opi sy wa nym sub re gio -

nie mo #e my dzi siaj ob ser wo wa! wp'y -

wy kul tu ry &l$ skiej, ale w #ad nym

wy pad ku nie mo #e my o nim pi sa!
w kon tek &cie tra dy cji ro dzi ny &l$ skiej.

Po zo sta je jesz cze od r"b no&! %l$ ska

Cie szy( skie go czy Be ski du %l$ skie go,

któ re obok Opolsz czy zny i cze skie go

Kra iku hul czy" skie go, chy ba naj bar -

dziej przy po mi na j$ wy gl$ dem %l$sk

przed re wo lu cj$ prze my s'o w$, o czym

pi sze w swo ich „&l$ skich pro win cjo na' -
kach”, uto# sa mia ny z tym re gio nem pi -

sarz m'o de go po ko le nia Szcze pan

Twar doch. Tak wi"c oma wia na w ar ty -

ku le b" dzie ro dzi na &l$ ska w gra ni cach

et nicz nych Gór ne go %l$ ska. 

Dru gim za strze #e niem jest uwa ga

o po t"# nej wy rwie w ci$ g'o &ci trwa nia

ro dzi ny &l$ skiej, któ r$ przy nio s'y per -

tur ba cje wo jen ne w la tach 40. XX wie -

ku, w okre sie bez po &red nich dzia 'a(
wo jen nych, jak i po wo jen nej mi gra cji

lud no &ci &l$ skiej i na p'y wo wej. Ta

ce zu ra zo sta 'a do dzi siaj w pa mi" ci

zbio ro wej %l$ za ków bo le sn$ trau m$.
Jest to jed no z tych uwa run ko wa( hi -

sto rycz no -spo 'ecz nych prze cho wy wa -

nych w pa mi" ci ro dzin &l$ skich, któ -

re w spo sób za sad ni czy od dzie la j$
od wo jen nej trau my ro dzin pol skich.

Jak istot ne s$ to ró# ni ce naj le piej ob -

ra zu je za war te w ksi$# ce „Pie ro ny.

Gór ny %l$sk po pol sku i nie miec ku”

wspo mnie nie uczest ni ka pa cy fi ka cji

ko pal ni „Wu jek”, któ re mo# na spro wa -

dzi! do naj bar dziej wstrz$ sa j$ ce go

dla Po la ka pod su mo wa nia: gi n" li &my

tu z r$k Niem ców, te raz tak #e z r$k Po -

la ków. Ale zda nie to nie jest do ko( -
ca praw dzi we, bo po win no brzmie! za -

bi ja li nas Niem cy, Ro sja nie a te raz b" d$
do nas strze la li Po la cy. 

Trze cim do okre &le niem mu si by!
wy ra* ne stwier dze nie, i# ro dzi ny &l$ -
skie nie s$ je dy ny mi wy st" pu j$ cy mi

na Gór nym %l$ sku. Sil ny na p'yw lud -

no &ci z jed nej stro ny roz wod ni' tra dy -

cj" &l$ sk$, z dru giej wzbo ga ci' j$ mi" -
dzy in ny mi o ele ment kul tu ry

za bu #a( skiej, jak np. w By to miu. St$d
ma my w tym re gio nie trzy ty py ro dzin:

&l$ skie, mie sza ne i na p'y wo we. Cho!
trud no tym ostat nim okre &le niem opi -

sy wa! lu dzi, któ rzy uro dzi li si" i wy -

cho wa li na %l$ sku (nie jed no krot nie wy -

cho wu j$c ju# trze cie po ko le nie), ale

sa mi nie uto# sa mia j$ si" z tra dy cj$ &l$ -
sk$. Istot ne jest rów nie# pod kre &le nie,

#e wspó' cze &ni po tom ko wie lud no &ci

na p'y wo wej od czu wa j$ cz" sto sil n$
wi"* ze „&l$ sko &ci$” i ni czym ko lej ne

po ko le nie emi gran tów z neo fic k$ or -

to dok sj$, bro ni$ od r"b no &ci &l$ skiej, co

jed no znacz nie do wo dzi o jej si le

i atrak cyj no &ci. 

Ro dzi na w hie rar chii war to &ci %l$ za -

ków po zo sta wa 'a na pierw szym

miej scu. W spo 'ecz no &ci &l$ skiej dro -

go wska zem wy zna cza j$ cym po st" po -

wa nie by 'a nie roz '$cz na tria da ro dzi -

na – pra ca – re li gia. Nie wol no

za po mi na!, #e te trzy ele men ty na wza -

jem si" uzu pe' nia 'y i nie mo g'y by!
od sie bie od se pa ro wa ne. Ora et la bo ra

(módl si" i pra cuj) nie by 'o tu taj pu stym

fra ze sem, po wta rza nym przez ka zno -

Gwa ra !l" ska – jak pi sze prof. Jan Mio dek – ta ska mie li na j# zy ka pol skie $
go, z na tu ral ny mi wp%y wa mi nie miec ki mi i cze ski mi, sta %a si# z jed nej

stro ny osto j" to& sa mo !ci !l" skiej, naj wa& niej sz" osi" po dzia %u na Swój

i Ob cy, z dru giej jest naj sil niej szym ele men tem od r#b no !ci 'l" za ków od Po $
la ków, Cze chów i Niem ców. Kul tu ra okre !la !l" sk" to& sa mo!(. Je !li kul $
tu ra jest kul tem war to !ci, to ro dzi na jest jej fun da men tem. 

Wspó% cze sne ro dzi ny !l" skie s" bu do wa ne na ba zie re la cji part ner skich,

nie zwi" za nych z tra dy cj" in du strial n". Czyn ni kiem !wiad cz" cym o tym,

jest ro sn" ca licz ba ko biet re ali zu j" cych si# za wo do wo, cho( mo& na si#
spie ra( czy bar dziej ma my tu taj do czy nie nia z wp%y wem gen de ro wym

czy ra czej przy mu sem eko no micz nym. 
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dzie jów od przy pad ku do przy pad ku,

ale fak tycz nym twór c! eto su pra cy.

Na prze my s"o wym #l! sku na tu ral ny

rytm wiej ski zo sta" za st! pio ny przez

wiel ko prze my s"o wy rytm pra cy. On

two rzy" do bro byt, har mo ni$, da wa"
po czu cie bez pie cze% stwa so cjal ne go, co

od ró& nia ten re gion od in nych cz$ 'ci

Pol ski. Tra dy cyj ny po dzia" ról na m$ -
skie i ko bie ce wrós" g"$ bo ko w tkan k$
spo "ecz n!. Co wca le nie ozna cza, jak

chcia "o by wie lu ba da czy oce nia j! cych

z per spek ty wy in nych o'rod ków aka -

de mic kich w spo sób ste reo ty po wy

i uprasz cza j! cy ob raz ro dzi ny 'l! skiej,

&e nie uleg" zmia nom. Wspó" cze sne ro -

dzi ny 'l! skie s! bu do wa ne na ba zie re -

la cji part ner skich, nie zwi! za nych z tra -

dy cj! in du strial n!. Czyn ni kiem

'wiad cz! cym o tym, jest ro sn! ca licz -

ba ko biet re ali zu j! cych si$ za wo do wo,

cho( mo& na si$ spie ra( czy bar dziej ma -

my tu taj do czy nie nia z wp"y wem

gen de ro wym czy ra czej przy mu sem

eko no micz nym. W ro dzi nie 'l! -
skiej – jak po ka zu j! ba da nia so cjo lo gów

Uni wer sy te tu #l! skie go – ro la ko bie -

ty zmie nia si$: od ko bie ty stra& nicz ki

ogni ska do mo we go do part ner ki za ra -

bia j! cej i pe" ni! cej funk cje me na d!er -
ki do mu, b$ d! cej wspó" cze sn! for m!
ma triar cha tu. Re wo lu cja in for ma tycz -

na zmie ni "a rów nie& tra dy cyj ne wy bo -

ry dzie ci ro dzin 'l! skich. O ile za trud -

nie ni w prze my 'le ci$& kim nie wi dz!
si$ w in nych za wo dach, to ich dzie ci ju&
w wi$k szo 'ci chc! i'( od mien n! dro -

g! za wo do w!, wy bie ra j!c pro fe sje nie

zwi! za ne z gór nic twem czy hut nic -

twem. Jak do wo dzi w swo ich ba da niach

prof. Ur szu la Swad) ba, du &a gru pa

m"o dych #l! za ków wy ka zu je si$ wy -

so kim po zio mem przed si$ bior czo 'ci.

Spo ry od se tek m"o dych lu dzi przed 30

ro kiem &y cia (po nad 12%) de kla ru je

ch$( pra cy na w"a sny ra chu nek. Istot -

ny jest tu taj wzo rzec wy nie sio ny z do -

mu. Wi$k sz! ch$( two rze nia pry wat nej

ini cja ty wy wy ka zu j! m"o dzi, wy no sz! -
cy wzor ce sa mo dziel no 'ci go spo dar czej

z do mu. Cz$ sto s! to po tom ko wie rze -

mie'l ni ków, jak i przed sta wi cie li wy& -
szej ka dry prze my s"u ci$& kie go, któ rzy

w la tach dzie wi$( dzie si! tych, wy ko rzy -

stu j!c swo je do 'wiad cze nie za wo do we

otwo rzy li w"a sny „biz nes”. *a mie to

ste reo typ #l! za ka cze ka j! ce go na po -

moc pa% stwa. Wy bo ry m"o de go po ko -

le nia z re gu "y s! ju& po dyk to wa ne

zmie nia j! cy mi si$ wa run ka mi pra cy.

Nie ste ty, Gór ny #l!sk nie jest re gio nem

post in du strial nym, ale do tkni$ tym pro -

ce sa mi de in du stria li za cji. No we miej -

sca pra cy nie da j! ani gwa ran cji sta "e -

go za trud nie nia ani god nych pen sji, co

prze k"a da si$ na brak sta bil no 'ci so cjal -

nej m"o de go po ko le nia. St!d co raz sil -

niej szy pro ces de po pu la cji wo je wódz -

twa 'l! skie go i od p"yw m"o dzie &y
szu ka j! cej mo& li wo 'ci bu do wa nia swo -

jej przy sz"o 'ci po za re gio nem. #l! sko -

wi gro zi utra ta oko "o o'miu set ty si$ cy

lu dzi. Ju& te raz cz$'( osób wy je cha "a
za gra ni c$ w po szu ki wa niu pra cy, da -

lej po zo sta j!c sta ty stycz ny mi oby wa -

te la mi Gór ne go #l! ska. To t"u ma czy -

"o by du &o ni& sz! (o ca "e 5%)

w sto sun ku do resz ty kra ju, fre kwen cj$
w ostat nich wy bo rach. 

Ba da nia so cjo lo gicz ne po ka zu j! za -

nik tra dy cyj nych war to 'ci ro dzi ny

'l! skiej. W jej struk tu rze wi dzi my

p$k ni$ cia kul tu ro wo -spo "ecz ne, ta kie

jak za ni ka nie gwa ry, za cie ra nie si$ ró& -
nic po mi$ dzy sub re gio na mi, ato mi za -

cja spo "e cze% stwa, kon sump cjo nizm,

la icy za cja czy wresz cie zmia ny oby cza -

jo we, pro wa dz! ce do two rze nia al ter -

na tyw nych mo de li ro dzi ny, ta kich jak

ro dzi ny pat chwor ko we. Wp"yw kul tu -

ry ma so wej jest tak sa mo sil ny w Ka -

to wi cach, Gli wi cach jak w War sza wie,

Po zna niu czy in nych mia stach Pol ski

i Eu ro py. Zresz t! ro dzi na 'l! ska jest

na wskro' eu ro pej ska. W prze ko na niu

#l! za ków ich ma "a oj czy zna po przez

swo je zwi!z ki hi sto rycz no -kul tu ro -

wo – by "a ju& w Eu ro pie przed Pol sk!
Kon gre so w!. 

W ostat nich cza sach do sz"o do wy -

da rze% 'wiad cz! cych o re ne san sie tra -

dy cyj nych war to 'ci 'l! skiej ro dzi ny.

Straj ki w ko pal niach ka to wic kiej Kom -

pa nii W$ glo wej, obej mu j! ce nie tyl ko

#l!sk ale i Ma "o pol sk$, udo wod ni "y
w spo sób em pi rycz ny trwa "o'( ro -

dzin gór ni czych. Tym co spo wo do wa -

"o, &e w son da &ach opi nii pu blicz nej

gór ni cy mie li 70% po par cia by "a jed -

no'( ro dzin straj ku j! cych. Gór ni cy

pod kre 'la li, &e nie wal cz! o swo je miej -

sca pra cy, bo s! one za pew nio ne

w umo wach zwi!z ko wych, ale &e
straj ku j! w imie niu swo ich ma tek,

&on i sióstr, pra cu j! cych w prze my 'le
oko "o ko pal nia nym. Ob ra zy me dial ne

ro dzin gór ni ków wspie ra j! cych ich

w pro te stach, przy po mi na "y wy da rze -

nia z lat osiem dzie si! tych ubie g"e go

wie ku. Wszy scy zro zu mie li, &e nie cho -

dzi tu taj o przy wi le je gór ni cze, ale

o co', co w Eu ro pie sp$ dza sen z po -

wiek so cjo lo gom i rz! dz! cym od cza -

su kry zy su w 2008 ro ku, a w neo li be -

ral nej nar ra cji w Pol sce zo sta "o
zu pe" nie za po mnia ne. O bez pie cze% -
stwo so cjal ne, któ re po zwa la za k"a da(
ro dzi ny i bez piecz nie pla no wa( wy cho -

wa nie na st$p nych po ko le%. Tej war to -

'ci nie chc! stra ci( ro dzi ny gór ni ków,

któ rzy wie dz! ju&, &e po za ko pal ni! nie

znaj d! opar cia fi nan so we go dla swo -

ich gniazd, któ rych trze ba bro ni(
za wszel k! ce n$, mo &e na wet bar -

dziej, ni& wiel kiej wspól no ty, ja k!
jest pa% stwo. Bo He imat zna czy rów -

nie& ro dzin ne gniaz do.  

!

Bi blio gra fia:

Kort ko D., Osta "ow ska L.: Pie ro ny.
Gór ny "l#sk po pol sku i nie miec ku. An -
to lo gia. Wy daw ca Ago ra S. A 2014.

Swad) ba U.: War to $ci – pra cy, ro dzi -
ny, re li gii – ci# g%o$& i zmia na. So cjo -
lo gicz ne stu dium spo %ecz no $ci $l# -
skich. Wy daw nic two Uni wer sy te tu

#l! skie go 2010.

Swad) ba U.: "l# ski etos pra cy. Stu -
dium so cjo lo gicz ne. Wy daw nic two

Uni wer sy te tu #l! skie go 2001

#wi!t kie wicz W.: Kul tu ra a roz wój
spo %ecz ny. www. re gio nal ne ob ser wa -

to rium kul tu ry. pl do st$p 01.02.2015.

Szcze pa% ski M. S, #liz A.: Dy le ma -

ty re gio nal nej to& sa mo 'ci. Przy pa dek

Gór ne go #l! ska. www.re gio nal ne ob ser -

wa to rium kul tu ry.pl do st$p. 01.02.2015. 

Szcze pa% ski M. S., Na wroc ki T., Nie -

spo rek A. pod red.: De fi cyt ba da'
$l# sko znaw czych. Wy daw nic two Uni -

wer sy te tu #l! skie go 2010.

Szcze pa% ski M.: Opel z gór ni czym
pió ro pu szem. Wo je wódz twa ka to wic kie
i $l# skie w pro ce sie prze mian. Wy daw -

nic two Na uko we #l!sk 2002.

Twar doch Szcze pan: Wy zna nia pro -
win cju sza Wy daw ca Fron da 2010.

dr Mar cin Ga cek – so cjo log, ad iunkt

z In sty tu cie So cjo lo gii U#, po za ar ty -

ku "a mi na uko wy mi pu bli ko wa"
w kwar tal ni ku kul tu ral nym Opcje

i mie si$cz ni ku #l!sk.

Nie ste ty, Gór ny !l"sk nie jest re gio nem post in du strial nym, ale do tkni# $
tym pro ce sa mi de in du stria li za cji. No we miej sca pra cy nie da j" ani gwa $
ran cji sta %e go za trud nie nia ani god nych pen sji, co prze k%a da si# na brak
sta bil no &ci so cjal nej m%o de go po ko le nia. St"d co raz sil niej szy pro ces de $
po pu la cji wo je wódz twa &l" skie go i od p%yw m%o dzie 'y szu ka j" cej mo' li $
wo &ci bu do wa nia swo jej przy sz%o &ci po za re gio nem. !l" sko wi gro zi
utra ta oko %o o&miu set ty si# cy lu dzi.
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– Co Ni ke zmie ni !a w two im "y ciu?

– No mi na cja do fi na !u Ni ke nie wie le
zmie nia !a w mo im "y ciu za wo do wym,
bo nie zaj mu j# si# pi sa niem dla na gród.
Nie pod pi sa !am in trat nych umów z wy -
daw ca mi i nie wy wo !a !am skan da lu
w me diach. $y j#, jak "y !am, na po !u dniu
An glii, tu" obok miej sca, gdzie przy je" -
d"a !a na wa ka cje Vir gi nia Wo olf. Na po -
cz%t ku pa& dzier ni ka po je cha !am do War -
sza wy na ga l# i prze spa ce ro wa !am si#
do Bi blio te ki Uni wer sy tec kiej. By !am
w tym dniu cho ra na za pa le nie ucha
i nie wie le s!y sza !am. Ba !am si#, scho -
dz%c ze stro mych scho dów na sce nie, "e
mo g# nie do s!y sze' py ta( pro wa dz% cej,
pa ni Gra "y ny Tor bic kiej, ale ja ko) to
prze trwa !am.

A tak na se rio no mi na cja spra -
wi !a, "e mam wi# cej czy tel ni ków.
Blo ge rzy ch#t niej, ni" wcze -
)niej, pi sz% re cen zje mo ich ksi% -
"ek. Lu dzie w ró" nym wie ku in -
te re su j% si# Gu gu !a mi. Pi sz%
do mnie li sty i opo wia da j% o swo -
im dzie ci( stwie sp# dzo nym
na pol skiej pro win cji. Bar dzo
lu bi# te in te rak cje. Zda rza mi si#,
"e Po la cy przy sy !a j% mi opi sy
swo ich sie ni, go !#b ni ków, sa -
dów i ko lek cji ety kie tek za pa! -
cza nych. Ostat nio pa ni Ha lin ka
z Wa! cza, któ r% spo tka !am na wy -
spie Wi ght, po lek tu rze Gu gu!
opo wia da !a mi o swo im do mu
ro dzin nym, gdzie szaf ka noc na
na zy wa !a si# na ka slik, bu -
ty – mesz ty; pan Ro bert, ma larz
z Kra ko wa, przy po mnia! mi, "e
przed dru g% woj n% )wia to w% pa -
pier ni# w Mysz ko wie – gdzie

pra co wa! tak "e mój oj ciec – po ko le nie
na szych dziad ków na zy wa !o fa bry k%
Ar tu ra Ste in ha ge na. Jest w nas wiel ka
po trze ba oca le nia ma !ych oj czyzn.

– Czym jest dla cie bie do #wiad cze nie

emi gra cji? W pol skiej li te ra tu rze i kul $
tu rze emi gra cja uru cha mia „po wrót

do kra ju lat dzie ci% stwa”; czy w two im

przy pad ku ta jesz cze XIX $wiecz na tra $
dy cja te" za dzia !a !a?

– Ka" dy wy jazd, czy na wet nie -
znacz ne od da le nie od )wia ta pierw -
sze go, jak na pi sa! Hen ryk Be re za we
wst# pie do ksi%" ki Ta ki uk!ad, uru cha -
mia wspo mnie nia i na wro ty do kra iny
dzie ci#c twa. Nie wiem, czy do brze pa -
mi# tam s!o wa Be re zy: „Na sze Ita ki

trwa j% w nas, cho' naj cz# )ciej ich nie ma
po za na mi”. Ja od wie lu lat pi sa !am
o tym )wie cie pierw szym i g!ów nie nim
si# in spi ro wa !am, na przy k!ad w zbio -
rach wier szy Pa ran te le, In ne ob ro ty czy
Pa mi"# Smie ny wspo mi na !am oj ca, ja -
ko pre pa ra to ra pta ków, bab ci#, ja ko
wa sal k# trzech hek ta rów. Pi sa !am te"
wier sze o dziad ku, któ ry ma pod pa -
znok cia mi opi! ki z ose! ki, tej do ostrze -
nia no "y, o po lo wa niu na sar ny i pi" ma -
ki, o !u ska niu bo bu w ku chen nej izbie,
o zwo "e niu na wóz ku z po la doj rza !ych
ma kó wek, o tym, jak wcho dz# do pa -
pier ni oj ca z ko szycz kiem wi )ni. 

W Gu gu !ach po zwo li !am so bie na do -
dat ko we re mi ni scen cje, do ko na !am jak -

by syn te zy wspo mnie( i wy obra -
"o nych opo wie )ci, tak by nada'
tym do )wiad cze niom no we zna -
cze nia. Nie wiem, czy to aku rat
emi gra cja uru cho mia !a po wrót
na Hek ta ry. Wy jazd do An glii
na pew no u)wia do mi! mi, jak
wa" ny by! dla mnie ten gu gu !o -
wy )wiat.

– Ten, jak sa ma po wie dzia !a#,
„gu gu !o wy #wiat” to przede

wszyst kim lu dzie, ale i okre #lo $
na prze strze%. I trzy ma j&c si' tej

dzie wi't na sto wiecz nej fi gu ry

„kra ju lat dzie ci% stwa”, jak geo $
gra ficz nie na kre #li !a by# t' prze $
strze% (ob szar), w któ rej wci&"
za miesz ku je two ja wy obra( nia?

– O! o tym )wie cie mo g!a bym
d!u go opo wia da' ($miech). Hek -
ta ry znaj du j% si# nie da le ko Cz# -
sto cho wy, !a two je zna le&'
na ma pie Ju ry Kra kow sko -Cz# -
sto chow skiej. Wy star czy po je -

Z WIOLETT) GRZEGORZEWSK) – pisark!, jedn! z finalistek Nagrody Nike
rozmawiaj! JOANNA WARO"SKA i EL#BIETA WRÓBEL

„Gugu$owy %wiat”

Wiole&y

Grzegorzewskiej 

„– Dziw nie jest urz% dzo ny ten $wiat – [oj ciec] ode zwa! si" do mnie na gle, gdy pe ka es skr" ci! na Pu !a skie go. – Na wet nie
zd% &y !em si" obej rze#, ju& na zy wa j% mnie sta rym, a prze cie& w $rod ku je stem jak te gu gu !y.”

W. Grze go rzew ska Gu gu !y



32

cha! au to stra d" w stro n# Ka to wic.
Mi# dzy Ko zie g$o wa mi a Sie wie rzem
przy tra sie znaj du je si# wie% Rze ni szów
po $o &o na nad Bo &ym Sto kiem, cho!
z te go, co pa mi# tam, ksi"& ki geo gra ficz -
ne na zy wa j" ten po tok Rze ni szan k".
Tam w do li nie nad sta wem znaj do wa$
si# mój dom. Mó wi $o si#, &e miesz kam
na Hek ta rach, bo to by $a ta ka na zwa
dziel ni cy. 

Co jesz cze mo g# po wie dzie!. Je ste %cie
zwi" za ne zAka de mi" im. Ja na D$u go sza,
wi#c do dam, &e Jan D$u gosz pi sa$ o Rze -
ni szo wie w Li ber be ne fi cio rum dio ece -
sis Cra co vien sis. Z te go, co pa mi# tam,
wie% ta na po cz"t ku na le &a $a do bi sku pa
Ksi# stwa Sie wier skie go, a miesz ka' cy
wio ski by li %wiad ka mi ró& nych wy da rze'
hi sto rycz nych – wi dzie li prze marsz
Szwe dów na Cz# sto cho w#, uczest ni -
ków po wsta' li sto pa do we go i stycz nio -
we go oraz woj ska nie miec kie i ra dziec -
kie w cza sie dru giej woj ny %wia to wej.
W Rze ni szo wie do nie daw na pro du ko -
wa li pysz n" &u ra wi no w" wo d# mi ne ral -
n" Do bro wian k#. S" tam dwie stud nie
g$# bi no we, z$o &a ga zu ziem ne go, ku rze
fer my i (ró d$a ju raj skie. 

– Opo wiedz o wa! nych miej scach,
kra jo bra zach i przy ro dzie, o któ rej tak
pi"k nie pi szesz i któ r# umiesz pre cy zyj $
nie na zwa%...

– Naj wa& niej szym miej scem w Rze -
ni szo wie by$ mój dom, gdzie si# wy cho -
wa $am. Dzia dek, W$a dy s$aw Lu bas,
zbu do wa$ go z wa pie nia, któ ry la ta mi
sam wy do by wa$ z ka mio nek. Nie wiem,
czy pa mi# ta cie ka mion ki? To by $y ta kie
dzi kie re zer wu ary ka mie nia wa pien ne -
go. Pra wa cz#%! na sze go do mo stwa, je -
%li pa trze! od stro ny po dwór ka, prze zna -
czo na by $a na po miesz cze nia
miesz kal ne. To by$ po kój sto $o wy z wi -
do kiem na dro g# i staw oraz dwie izby
roz gro dzo ne prze stron n" sie ni". Obok
do mu by$ chlew, z osob nym wej %ciem
i ma $ym okien kiem. Mo& na po wie -
dzie!, &e wy cho wa $am si# ra zem ze
zwie rz# ta mi. Wcze sn" wio sn" w izbach
roz no si$ si# za pach szat ko wa ne go
krwaw ni ka dla in dy ków, któ re doj rze wa -
$y w ta kiej spe cjal nej klat ce pod sto $em.
Kacz ka wy sia dy wa $a jaj ka pod dra bi n"
pro wa dz" c" na strych. Po do mu cz# sto
spa ce ro wa $y ku ry, kró li ki, psy, ko ty. Jak
za pa mi# ta $am, do ko' ca lat osiem dzie -
si" tych ko rzy sta li %my ze sprz# tów zro -
bio nych w$a sno r#cz nie przez dziad ka,
któ ry pa ra$ si# te& sto lar k" i zdu' -
stwem. By $y to mi# dzy in ny mi: ma sel -
ni ce, stol ni ce, wa$ ki, ryc ki i mój ulu bio -
ny ko nik na bie gu nach. Na stry chu
do mu su szy $y si# zio $a, któ re zbie ra $a
bab cia: mi# ta, la wen da, dziu ra wiec,
kwia ty po zio mek, p# ki ma kó wek i wie -
le in nych. 

Wa& ny mi miej sca mi by $y te& w tym
%wie cie sank tu arium %w. An to nie go
w Ko zie g$ów kach, gdzie trze ba by $o i%!,
chc"c nie chc"c, co nie dzie l# czte ry ki -
lo me try, re mi za stra &ac ka, gdzie si#

cz# sto spo ty ka li %my, las z am fi te atrem
i opusz czo na drew nia na cha $u pa pod tym
la sem, gdzie przy je& d&a$ raz w ty go dniu
wi ka ry, da wa! dzie ciar ni ze wsi lek cje
re li gii. 

– Prze strze& dzie ci& stwa ju! zna my.
A te raz po ra na wa! ne oso by. W two $
ich wier szach od sa me go po cz#t ku,
jak sa ma wspo mnia 'a(, po ja wia li si" bli $
scy. Jak oni kon sty tu owa li twój (wiat
po etyc ki?

– To trud ne py ta nie, ale zda je si#, &e
bli scy roz go %ci li si# w mo im li te rac kim
%wie cie na do bre i go zdo mi no wa li. Po -
dam przy k$ad. W cza sie wa ka cji pró bo -
wa $am na pi sa! no we l# o ko bie cie z lat
czter dzie stych i pi#! dzie si" tych, mat ce
pi# cior ga dzie ci, Ka ta rzy nie znad Wi s$o -
ku, któ ra, aby prze trwa! po %mier ci
m# &a, za prz# g$a do fu ry siw ka i za cz# -
$a fur ma ni!. Nie ste ty, nie po tra fi $am
uko' czy! te go utwo ru, do pó ki nie umie -
%ci $am w nim, ja ko ta kie go kon tra -
punk tu, tak &e mo jej bab ci Ste fa nii. Mo -
&e, dla te go w jed nym z wier szy pro sz#
j": „bab ciu, wy trwa $a ku si ciel ko, si na
wierz bo, na wie dza j" ca upar cie mo je
my %li i wier sze, klep sy dro, ksi# go sta -
rych s$ów i %wia tów, po p$y' na za wsze
z t" bez barw n" rze k"”.

– Roz ma wia j#c o wa! nych dla cie bie
miej scach, nie mo !e my nie za py ta%
o Cz" sto cho w". Czy ona tak !e jest dla
cie bie wa! na? W Cz" sto cho wie opu bli $
ko wa 'a( pierw sze to my wier szy i za ist $
nia 'a( ja ko po et ka…

– W Cz# sto cho wie sp# dzi $am po nad
je de na %cie in ten syw nych lat: od ro -
ku 1994 do 2006. Ja ko stu dent ka w$ó -
czy $am si# po stan cjach, miesz ka $am
w ho te lu ro bot ni czym przy uli cy )y znej,
w aka de mi kach, in ter na cie Li ceum im.
J. S$o wac kie go, za ko nie sióstr bez ha bi -
to wych przy uli cy %w. Bar ba ry. Po byt
w tym ostat nim do mo stwie opi sa $am
w opo wia da niu Ma ryj ki, któ re uka za $o
si# na $a mach „Wa ka tu”. 

Bar dzo do brze wspo mi nam czas cz# -
sto chow ski: okres stu diów na fi lo lo gii
pol skiej, cza sy re da go wa nia ma ga zy nu
„Bu lion”, mo je przy ja( nie, pra c#
w ksi# gar ni, w ra diu Fon, prak ty ki
w „Ga ze cie Cz# sto chow skiej”, kie dy
na czel n" by $a Jo lan ta Miel cza rek,
warsz ta ty li te rac kie, spo tka nia w knaj -
pach („Ce pe lian ka”, „Pa ni Dul ska”),
klu by po etów w Re gio nal nym O%rod -
ku Kul tu ry i O%rod ku Pro mo cji Kul tu -
ry „Gau de Ma ter”. To by$ okres mo ich
in ten syw nych po szu ki wa'. W Cz# sto -
cho wie do sta $am pierw sze sty pen dium
li te rac kie z Urz# du Mia sta i dzi# ki te -
mu za de biu to wa $am to mem wier szy
Wy obra! nia kon tro lo wa na w wy daw -
nic twie Wy& szej Szko $y Pe da go gicz nej,
któ re go re dak to rem na czel nym by$
wów czas Sta ni s$aw Po do bi' ski. 

– To praw da. Moc no za an ga !o wa 'a(
si" w !y cie kul tu ral ne mia sta – two rzy $
'a( gru py po etyc kie, za 'o !y 'a( cza so $
pi smo li te rac kie i wy daw nic two, tek $

sty pu bli cy stycz ne… Czy po sta wa twór $
cy an ga !u j# ce go si", nie od wra ca j# ce $
go si" od rze czy wi sto (ci na dal jest ci
bli ska?

– Wci"& sta ram si# an ga &o wa!, cho!
ze wzgl# du na mo je no we obo wi"z ki li -
te rac kie oraz ro dzin ne, mam co raz mniej
cza su. Mo je za an ga &o wa nie zde cy do wa -
nie kon cen tru je si# wo kó$ pro mo cji po -
ezji ko biet. Ta ka %wia do ma tak ty ka
„pra cy u pod staw” w pa triar chal nym spo -
$e cze' stwie. Od lat pod pseu do ni mem
opra co wu j# lub uzu pe$ niam bio gra my pi -
sa rek na stro nach Wi ki pe dii. W tym ce -
lu na uczy $am si# mi# dzy in ny mi pod staw
j# zy ka htlm. Przy czy ni $am si# te& do wy -
da nia wie lu ksi" &ek po etyc kich ko biet.
Ostat nio prze t$u ma czy $am dla pro jek tu
an to lo gicz ne go Mo ni ki Glo so witz w „art -
Pa pie rze” wier sze ir landz kich po etek:
Ma rii McMa nus, Je sic ci Tray nor, Afri -
ci McGlin chey oraz utwo ry an glo j# -
zycz nej au tor ki pol skie go po cho dze nia,
Ma rii Ja strz#b skiej, któ rej ksi"& ka Ce dry
z Wa le po le Park uka &e si# nie ba wem
w Pol sce. Od kil ku lat przy go to wu j# te&
wy wia dy, zwy kle ko re spon den cyj ne, bo
miesz ka my w ró& nych za k"t kach %wia -
ta, z pol ski mi emi grant ka mi z cy klu Wy -
je cha "y oraz pro wa dz# blog li te rac ki
Pa mi#$ Smie ny. Pod czas trzech te go rocz -
nych fi na $ów: Na gro dy Li te rac kiej Gdy -
nia, Na gro dy Li te rac kiej Ni ke i Grif fin
Po etry Pri ze w Ka na dzie %wi ta $a mi
my%l o za $o &e niu wy daw nic twa, któ re pu -
bli ko wa $o by ksi"& ki ko biet. Jed nak nie
uda $o si# zdo by! fun du szy. Mo &e na st#p -
nym ra zem.

– Two je wy po wie dzi po twier dza j#,
jak wa! ne dla cie bie jest wy zna cza nie
to! sa mo (ci ko bie ty – wo bec i dla rze $
czy wi sto (ci. Od sa me go po cz#t ku wcho $
dzisz w dys kurs z twór czo (ci# wie lu po $
etek, si" gasz po zna ne z li te ra tu ry
po sta cie ko biet, pod wa !a j#c ich ste reo $
ty po we funk cjo no wa nie w kul tu rze.
W pierw szych to mi kach po ja wia j# si"
prze cie! mo ty wy z po ezji Ha li ny Po $
(wia tow skiej, Ma rii Paw li kow skiej $Ja $
sno rzew skiej. Dla cze go te i czy in ne
jesz cze pi sar ki by 'y istot ne dla two je $
go de fi nio wa nia w'a snej po ety ki? 

– O wie lu ar tyst kach pi sa $am, po nie -
wa& fa scy no wa $y mnie ich „nie po kor ne”
bio gra fie, i chcia $am wy wlec na %wia t$o
dzien ne ich dra ma tycz ne hi sto rie, przy -
wró ci! je %wia tu. No bo kto pa mi# ta dzi%
lu do w" ma lar k# Séra phi ne Lo uis, któ ra
by $a pa ster k", a& do dnia, w któ rym prze -
mó wi$ do niej anio$ w ka te drze w Sen -
lis, aby na chwa $# Bo ga ma lo wa $a kwia -
ty. Dziew czy na zo sta $a po s" dza na
o cho ro b# psy chicz n", za mkni# ta w ce li
szpi ta la psy chia trycz ne go. Czy po et k#
Ger tru d# Kol mar? Pi sa $am te& o Edy cie
Ste in, za mor do wa nej w Au schwitz, Nel -
ly Sachz, po pa rzo nej In ge borg Bach man,
An nie Ach ma to wej, Sy dzie Rich ter
i wie lu, wie lu in nych. 

Wy da je mi si#, &e jed nak nie te pi sar -
ki, po et ki, fi lo zof ki mia $y wp$yw na mo -



33

je pi sa nie. W tym wy pad ku spra wa jest
bar dzo z!o "o na, po nie wa" nie wiem
do ko# ca, któ ra po ety ka mia !a na mnie
wp!yw. Po dej rze wam, "e je $li cho dzi
o po ezj%, to mo g!y to by& Eli za beth Bi -
shop, Syl wia Plath, fe mi ni stycz na po et -
ka Ad rien ne Rich, a w pro zie to chy ba
mo g!a bym wy mie ni& ulu bio n' pi sar k%
Her t% Müller.

– A ja cy pi sa rze znaj du j! si" na two #
jej pry wat nej li $cie lek tur? Wa% ne dla
cie bie na zwi ska wska zu jesz w No tat ni !
ku z wy spy (Franz Kaf ka, Ro man Ho #
net...).

– Bo gu mi! Hra bal Tak pi!k na "a #o ba,
Ta de usz No wak A jak kró lem, a jak ka -

tem b! dziesz, Leo Lip ski Pio tru$, Zyg -
munt Haupt Pier $cie% z pa pie ru i przede
wszyst kim Ja ro s!aw Iwasz kie wicz, ale
tyl ko ja ko au tor opo wia da#. Je go po ezja
mnie ra czej nie in te re so wa !a. Wci'" my -
$l% o Iwasz kie wi czu i wra cam do je go
no wel, ta kich jak na przy k!ad Ta ta rak,
któ ry za in spi ro wa! mnie chy ba do na -
pi sa nia Zie lo nych $wi& tek w Gu gu #ach.
Iwasz kie wicz przy po mnia! mi ko rzen -
ny i b!ot ni sty za pach ta tar skie go ziel ska,
wy wo !a! wspo mnie nie z dzie ci# stwem,
bo na zie lo ne $wi't ki za wsze wy bie ra -
!am si% z bab ci' Ste fa ni' Lu bas do ba -
zy li ki $wi% te go An to nie go z wi'z k'
ta ta ra ku przy bra n' su szo ny mi kwia ta -
mi, wst'" ka mi, aspa ra gu sem, a po tem
sz!y $my w stro n% ba zy li ki czte ry ki lo -
me try, a brud na wo da z bu kie tów ka pa -
!a na na sze od $wi%t ne pan to fle. Za sta -
na wiam si%, dla cze go no we le te go
au to ra nie s' zna ne na $wie cie, tak jak
na przy k!ad opo wie $ci Zwe iga czy
Bru na Schul za.

– Po roz ma wiaj my te raz o pro zie.
Na jed nym ze spo tka&, w któ rym mia #
'y $my przy jem no$( uczest ni czy(, mó wi #
'a$, %e two ja po ezja znaj do wa 'a si" za #
wsze bli sko pro zy. Na mi nia tu ro wych
fa bu 'ach opie ra 'a$ kon struk cj" swo ich
wier szy. Czy do tych cza so wa for mu 'a
prze sta 'a ci wy star cza(? 

– Tak, do k!ad nie tak by !o. Pro za jest
po jem niej sz' for m'. I tu mo "e was za -
sko cz%, ale ja za czy na !am od pro zy.
Ja ko mniej wi% cej o$mio lat ka za pi sy wa -
!am w bru lio nie Wro c!aw skich Za k!a -
dów Pa pier ni czych opo wia da nia. Do -
k!ad nie pa mi% tam, "e by !y to ba $nie
w sty lu An der se na, opo wia da nia o mi -
!o $ci, hi sto rie ró" nych zwie rz't, w tym
mo je go ko ta. Bez prze rwy prze pi sy wa -
!am te utwo ry na czy sto, ozda bia !am ilu -
stra cja mi. 

W "y ciu do ro s!ym, za de biu to wa !am
ja ko stu dent ka wier sza mi, ale za wsze
ma rzy !am o pro zie, bo czu !am "e to mo -
ja w!a $ci wa for ma. Jesz cze w trak cie
stu diów wy sz!am za m'". W ro ku 1997
uro dzi !am sy na. Nie mia !am cza su wy -
stu ka& na ma szy nie (ucz nik Pre dom
opo wia da#, wi%c zo sta !am przy pi sa niu
wier szy, któ re upar cie wy sy !a !am
na kon kur sy po etyc kie. Pew ne opo wie -
$ci nie chcia !y mi si% zmie $ci& w wier -

szach. No bo jak opo wie dzie& w kil ku
czy kil ku na stu stro fach o fi lu me ni st ce,
dziew czyn ce, któ ra w la tach osiem dzie -
si' tych na mi%t nie zbie ra ety kie ty za pa! -
cza ne, bo czu je, "e ta ka ko lek cja o rocz -
ni cach par tii, spi sach lud no $ci,
mie si' cach przy ja) ni pol sko -ra dziec -
kich, z ilu stra cja mi fa bryk oraz ró" no -
rod ny mi ha s!a mi pro pa gan dy, za pi sa mi
pol skich miast, ro $lin, jest te" do ku men -
ta cj' pew nej epo ki. Al bo jak po ka za&
jej emo cje, jej j% zyk oraz roz mo w%
z ube kiem, któ re ujaw ni !y si% do pie ro
w opo wia da niu Dziew czyn ka z far ba -

mi? Nie po tra fi !am te" od da& w wier -
szach niu an sów j% zy ka pro win cji, dia -
lo gów. 

– No tat nik z wy spy mo% na od czy ty #
wa( tak %e ja ko pe wien etap „pi sa nia
na brud no”, no to wa nia, a jed no cze $nie
po szu ki wa nia no wej for mu 'y ar ty stycz #
ne go wy po wie dze nia si".

– No tat nik z wy spy to by !y ta kie
wpraw ki, pa mi%t nik, zbiór si lva re rum.
Od ro ku 2006 "y !am prak tycz nie w dro -
dze, prze pro wa dza !am si%, z Cz% sto cho -
wy do Wo ot ton Brid ge, z Wo ooton
do Ry de, Sur bi ton Gro ve na Nel son Stre -
et i tak da lej. Pi sa !am w tym cza sie z do -
sko ku, za pi sy wa !am frag men ty opo -
wia da# w ka wiar niach, ka fej kach

in ter ne to wych, co pew nie od bi !o si%
na for mie. Gdy bym dzi$ mo g!a cof n'&
czas, nie wy da !a bym tej ksi'" ki z kil ku
po wo dów. Wie lu kry ty ków uzna !o ten
mój pa mi%t ni ko wy „zbiór ja” za mój
w!a $ci wy de biut pro za tor ski.

– Bro ni 'y by $my ró% no rod no $ci for #
mal nej i te ma tycz nej No tat ni ka z wy !
spy, bo chy ba oce niasz go zbyt su ro wo.

– Nie ste ty No tat nik z wy spy na tych -
miast po wi nien by& wy co fa ny ze wszyst -
kich ksi% gar# w Pol sce. Wy daw ca za ra -
bia na nim, szcze gól nie po no mi na cji
Gu gu# do Ni ke, ale ni gdy nie wy p!a ci!
mi na le" nych tan tiem.

– O tem po ra, o mo res… Miej my na #
dzie j", %e te raz b" dzie ina czej. Czy
Gu gu "y zre ali zo wa 'y ma rze nie o bar #
dziej po jem nej for mie? Czy mo% na
ten tom opo wia da& czy ta( ja ko wspó' #
cze sny „pa mi"t nik z okre su doj rze #
wa nia”?

– Tak, oczy wi $cie. Gu gu #y s' pa -
mi%t ni kiem, bal la d', zbio rem re mi ni -
scen cji, no wel, ob raz ków z okre su doj -
rze wa nia Wiol ki. Po pu bli ka cji ksi'" ki
przy po mnia !o mi si% jesz cze wie le hi sto -
rii mo jej ro dzi ny. By& mo "e kie dy$ na -
pi sz% ko lej ne cz% $ci Gu gu#.

– Na sza roz mo wa zbli %a si" nie ste ty
ku ko& co wi. Nie mo %e my wi"c nie za #
py ta(, o two je pla ny na przy sz'o$(? Czy
znaj du je si" w nich wci!% miej sce dla
po ezji?

– Przy go to wu j% te raz dwie ksi'" ki
i chy ba mo g% ju" o nich opo wie dzie&:
pierw sza – tom kon tem pla cyj nych
wier szy Ma pa in ne go $wia ta, w któ rej
lwia cz%$& utwo rów do ty czy mo je go
"y ciu na wy spie Wi ght. W dru giej
ksi'" ce, Ka pe lusz nicz ka, opi su j% kil ka
mie si% cy z "y cia pew nej nad wiek
roz wi ni% tej czter na sto lat ki uro dzo nej
w 1901 ro ku. A od wio sny b% d% pu bli -
ko wa& fe lie to ny i opo wia da nia na !a -
mach pew ne go po czyt ne go ty go dni ka,
ale na ra zie nie mo g% wy mie ni& je go
na zwy.

– Im po nu je nam twój %y cio rys, umie #
j"t no$( po go dze nia tak ró% no rod nych
ról (mat ka, pi sar ka, t'u macz ka, wy #
daw ca...), a tak %e od wa ga, z ja k! wy #
cho dzisz ku przy sz'o $ci (wy da wa nie li #
te rac kie go pi sma, emi gra cja). Obec ne
sta jesz si" oso b! co raz bar dziej zna n!,
na gra dza n!; cie ka wi nas jed nak, co do #
tych czas jest dla cie bie naj wi"k szym
suk ce sem w %y ciu?

– Dzi% ku j%. Nie po tra fi' od po wie dzie&
na to py ta nie. Ka" dy suk ces mia! swo -
j', jak by to po wie dzie&, smu g% cie nia.
Trze ba si% moc no na pra co wa&, po wal -
czy& o sie bie, pla no wa&, aby co kol wiek
osi' gn'&. Jed nak, kie dy za py ta !y $cie
o mój suk ces "y cio wy, w pierw szej
chwi li mi gn% !a mi przed ocza mi fo to gra -
fia mo ich dzie ci: osiem na sto let nie go
sy na i o$mio let niej cór ki. 

– )y czy my re ali za cji wszyst kich pla #
nów. Dzi" ku je my za roz mo w".

!

Wio let ta Grze go rzew ska – uro dzo -
na w 1974 ro ku w Ko zie g!o wach. Po -
cho dzi z Rze ni szo wa, kil ka na $cie lat
miesz ka !a w Cz% sto cho wie, gdzie
uko# czy !a fi lo lo gi% pol sk' na WSP
(obec nie Aka de mia im. Ja na D!u go -
sza w Cz% sto cho wie). Opu bli ko wa -
!a to my po etyc kie: Wy obra' nia kon -

tro lo wa na (Cz% sto cho wa 1998),
Pa ran te le (Cz% sto cho wa 2003), Ori -

no ko (Ty chy 2008), In ne ob ro ty

(Rze szów/To ron to 2010), ar kusz
wier szy Ru chy Brow na (Cz% sto cho -
wa 2011), dwu j% zycz ny wy bór wier -
szy Pa mi!( Smie ny/Sme na’s Me mo -

ry (Lon dyn 2011, wier sze prze !o "y!
Ma rek Ka zmier ski), wy bór wier szy
i próz po etyc kich Wzo ry sko% czo no -

$ci i teo rie przy pad ku/ Fi ni te For mu -

lae and The ories of Chan ce, (Tod -
mor den 2014, wier sze prze !o "y!
Ma rek Ka zmier ski) i ksi'" k% pro za -
tor sk' Gu gu #y (Wo !o wiec 2014),
któ rej ada pta cj% wy sta wi! Te atr Dra -
ma tycz ny im. A W% gier ki w Bia !ym -
sto ku w re "y se rii Agniesz ki Ko ryt -
kow skiej -Ma zur. W 2015 jej ksi'" ka
po etyc ka Wzo ry sko% czo no $ci i teo -

rie przy pad ku zna la z!a si% w fi na le
The Grif fin Po ety Pri ze. W tym sa -
mym ro ku za po wie$& Gu gu #y au tor -
ka zo sta !a no mi no wa na do Na gro dy
Li te rac kiej Ni ke (zna la z!a si% w gro -
nie sied miu fi na li stów) oraz Na gro -
dy Li te rac kiej Gdy nia. Utwo ry Grze -
go rzew skiej by !y prze k!a da ne
na an giel ski, ka ta lo# ski, fran cu ski
i wa lij ski.
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WIOLETTA GRZEGORZEWSKA

Ko re pe ty cje z astro no mii w Wo ot ton Brid ge

dla sy na

Ta czter dzie sto let nia ko bie ta, two ja mat ka, 
kie dy! ci opo wie, "e czy ta j#c 
na ta ra sie go spo dy Slo op Inn 
ar ty ku$ o po wsta niu Uk$a du S$o necz ne go,
do strze g$a wid ma daw nych pla net 

we wn% trzach lew ko nii. 

&li mak kal ko wa$ Dro g% 
Mlecz n# na ka wa$ ku ser wet ki.

Te go dnia nad roz le wi skiem p% ka $y ja ja cza pli bia $ej.
Nie bo by $o tak przej rzy ste,
"e mo g$a je prze py ta' z ubyt ków,
któ rych szu kasz w ksi% gach astro no mów,
ale ona wo la $a spo gl# da' na dro g%,
gdzie roz p% dzo na ci% "a rów ka 
z na pi sem Star way zmia" d"y $a 
na as fal cie dzi kie jab$ ka.

Se zon 

Na wie "y Spi na ker zmia na de ko ra cji: 
w miej scu „Dni wal ki z ra kiem”
ro bot ni cy na d(wi gach mon tu j# 
re kla m% Emi ra tów Arab skich. 

K$a d% si% na szkla nej pod $o dze, 
sto sie dem dzie si#t me trów nad po zio mem mo rza
obok gru py mu zu$ ma) skich uczen nic,
któ re pod czuj nym okiem opie kun ki
szep cz# mo dli twy al bo prze kle) stwa.

W pa j% czy nach pod pu $a pem tru ch$a owa dów 
po dry gu j# w ryt mie po dmu chu wen ty la to ra.
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Wiersze z to mu Ma pa in ne go !wia ta

Przez oce any

Ko cha na Su, do brze, !e ci" tu nie ma, 
!e na w#a sne !y cze nie za wie ru szy #a$ si" gdzie$
przed trzy dziest k%, wy lo go wa #a$ si"
z te go $wia ta i prze pa dasz we mnie
jak w gwiaz do zbio rze elip tycz nym 
któ rej$ z ga lak tyk Say fer ta.

Mia #a$ ra cj", gdy mó wi #a$, !e po le c" za oce an, 
ra no b" d" bie dacz k%, któ ra zja da na $nia da nie 
orzesz ki, szu ka ta nich skle pów spo !yw czych
przy Chi na town, a wie czo rem cho dzi w su kien ce
z lum pe xu na przy j" cia do Wiel kie go Gats by’ego, 
aby w tym cza sie spraw dzi&, czy tak jak jej oj ciec, 
nie jest przy pad kiem uro dzo n% so cja list k%. 

Ja ko cór ka ka to licz ki i or mow ca
wci%! nie wiem, kim je stem, ale wo l" $pie wa& 
szkoc kie pie $ni o „Nan cy Whi sky” w Aber de en 
nad Mo rzem Pó# noc nym i przy gl% da& si", 
jak ksi" !yc wscho dzi nad mia stem z gra ni tu, 
ni! prze !u wa& ha li bu ta z czar n% so cze wi c% 
i wda wa& si" w po ga w"d ki z mo! ny mi te go $wia ta. 
Mo! ni te go $wia ta roz da j%c wi zy tów ki 
w klu bie, któ ry kie dy$ by# ha l% fa brycz n%
prze si%k ni" t% krwi% i po tem ro bot ni ków, 
opo wia da li mi o tym, !e w Ka na dzie
nie ist nie je sys tem kla so wy.

Po ci% ga li mnie wte dy, 
bo wy czu wa #am w nich l"k, któ ry po tra fi zmniej sza&
do wiel ko $ci cen ta, zde kla so wa& do ro li 
wiet nam skiej kel ner ki, któ ra w#a $nie po da je 
im ko recz ki i gdy mo g#am spraw dzi&,
!e tak jak ja od czu wa j% cza sem
fan to mo wy ból od ci sków.

To ron to 2015
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K
ul tu ra tra dy cyj na, w któ rej wy ró! nia -

j" si# lu do we wzo ry kul tu ro we, odzie -

dzi czo ne po przod kach, pod da wa na jest

we wspó$ cze snej kul tu rze in ten syw nym

pro ce som wza jem ne go prze ni ka nia, co

pro wa dzi nie tyl ko do po wsta wa nia syn -

kre ty zmu kul tu ro we go, zmia ny pier wot -

nych funk cji, ale i do glo ba li za cji na ce -

cho wa ne go lo kal no %ci" dzie dzic twa

re gio nal ne go. W tym tak skom pli ko wa -

nym i bar dzo !y wym pro ce sie prze mian

wspó$ cze snych, za cho dz" cych w kul tu rze,

mo! na przy wo $a& i ta kie opi nie re li gio -

znaw ców, któ rzy utrzy mu j", !e „kul tu ra

i re li gia s" au to no micz ne, ró! ni" si# mi# -
dzy so b", ale jed no cze %nie wspó$ pra cu j"
ze so b", wa run ku j" si# i ubo ga ca j", two -

rz"c in kul tu ra cj# re li gii i ure li gij nie nie kul -

tu ry”, czy li ina czej to uj mu j"c: do wo dz"
folk lo ry za cji re li gii oraz re li gij no %ci folk -

lo ru. Ta ka „jed no%& w dwo isto %ci” stwa -

rza no we ob sza ry dla ewan ge li za cyj nej

mi sji Ko %cio $a. 

Re la cje te na prze strze ni wie ków nie

za wsze uk$a da $y si# har mo nij nie, wie lo -

krot nie w$a dze ko %ciel ne pier wot nym

for mom dzie dzic twa kul tu ro we go, zwi" -
za nym z kul tu r" agrar n", po ra mi ro ku, to -

wa rzy sz" cy mi im ob rz# da mi przej %cia

nada wa $y no we zna cze nie, funk cje, b"d'
jed no znacz nie je ne go wa $y, wpro wa -

dza j"c w ich miej sce w$a sne uro czy sto -

%ci, zgod ne z za sa da mi li tur gii. Wie le

oswo jo nych przez Ko %ció$ ob rz# dów

po ga( skich, ma gicz nych i sym bo licz nych

czyn no %ci na bra $o wi#c no wych cech, ale

wie le te! z nich wy kro czy $o po za ra my

li tur gicz ne. Trze ba zgo dzi& si# z ty mi ba -

da cza mi, któ rzy uzna j", !e „uczest nic two

w ob rz# do wo %ci ko %ciel nej sta no wi $o
przede wszyst kim do wód przy na le! no %ci

do bo skie go po rz"d ku %wia ta, a tym sa -

mym trak to wa ne by $o ja ko je den z obo -

wi"z ków lu dzi wo bec Bo ga i %wi# tych,

któ re go re gu lar ne wy pe$ nia nie za pew nia -

$o na za sa dzie ex ope re ope ra to pod trzy -

my wa nie na tu ral ne go i po !" da ne go bie -

gu wy pad ków”. 

W tym wie lo wie ko wym pro ce sie prze -

mian po ja wia $y si# i na dal po wsta j" rów -

nie! no we for my, ma j" ce cz# sto cha rak ter

re gio nal ny lub na wet lo kal ny. Naj now sz"
for m" jest Or szak Trzech Kró li, czy li ory -

gi nal na pro ce sja ulicz na, któ r" po strze gam

w ka te go rii fe no me nu re li gij ne go w la icy -

zu j" cym si# spo $e cze( stwie. 

Re li gij no!" lu do wa, po bo# no!"
lu do wa, ka to li cyzm lu do wy

M
ia nem po bo! no %ci lu do wej, któ rej to -

wa rzy sz" po j# cia bli sko znacz ne, ta -

kie jak: re li gij no%&/re li gia lu do wa, po bo! -
no%& lu do wa, ka to li cyzm lu do wy,

chrze %ci ja( stwo lu do we, okre %lam zmo -

dy fi ko wa ne i przed k$a da ne nad teo lo -

gicz ny aspekt i na ucza nie Ko %cio $a tre %ci,

do pe$ nio ne no wy mi prak ty ka mi re li gij ny -

mi w$a sne wi zje i wy obra !e nia lu dzi wie -

rz" cych. Ks. W$a dy s$aw Pi wo war ski, po -

wo $u j"c si# na in ter dy scy pli nar ny stan

ba da(, uwa !a, !e „po j# cie re li gij no %ci

lu do wej na le !y do naj bar dziej nie ja snych

tak co do tre %ci, jak i za kre su”. Przy czyn

te go „za m# tu i bra ku zgod no %ci” upa tru -

je on w wie lo %ci ter mi nów cz# sto u!y wa -

nych za mien nie, a – za so cjo lo ga mi re li gii

– de fi ni cyj nej spe cy fi ki po szu ku je w prze -

ci wie( stwie: re li gij no%& lu du – re li gij no%&
elit, re li gij no%& prze !y wa na – re li gij no%&
po stu lo wa na, re li gij no%& spon ta nicz na – re -

li gij no%& zin sty tu cjo na li zo wa na. Bli skie

zda j" si# mu by& sta no wi ska tych ba da czy,

któ rzy ka to li cyzm pol ski po strze ga j"
w ka te go riach „wia ry na ro du („wia ry lu -

du”, „re li gii !y cia”), re li gij no%& lu do w" $" -
cz" z pa trio ty zmem, a jej war to %ci sta no -

wi" dla nich „punkt od nie sie nia” dla

iden ty fi ka cji re li gij nej i na ro do wej. 

Mi cha$ Bu chow ski, an tro po log, oce nia,

!e ter min ka to li cyzm lu do wy „wi nien od -

no si& si# do wp$y wu wie rze( lu do wych

na ka to li cyzm, za% re li gij no%& lu do wa, to

wszel kie za cho wa nia o cha rak te rze re li -

gij nym, wy st# pu j" ce tak !e po za in sty tu -

cjo nal nie (po za Ko %cio $em)”. Je go kon -

klu zja, po dob nie, jak wie lu in nych

ba da czy, jest na st# pu j" ca: re li gij no%& lu -

do wa jest po j# ciem szer szym od ka to li -

cy zmu lu do we go. 

Pod sta wo we, cz# sto na le !" ce ju! do kla -

sy ki, wy po wie dzi spe cja li stów do ty cz" ce

re li gij no %ci i po bo! no %ci lu do wej w Pol -

sce – mo! na oce nia& – przede wszyst kich

do ty cz" %ro do wisk wiej skich i kul tu ry

ch$op skiej. We wspó$ cze snej kul tu rze,

kul tu rze moc no zró! ni co wa nych spo $ecz -

no %ci, wszech obec nych me diów i wszech -

obec nej glo ba li za cji, czy li „ma gicz nej

for mu $y, ha s$a otwie ra j" ce go bra my

wszyst kich ta jem nic te ra' niej szo %ci i przy -

sz$o %ci”, nie spo sób ogl" du wie lu prze ja -

wów po bo! no %ci lu do wej, !y wot nych ob -

rz# dów i zwi" za nych z ni mi bez po %red nio

ce re mo nia $ów ogra ni cza& li tyl ko do miesz -

ka( ców wsi. Dla te go te! in te re su je mnie

pro ces prze mian tra dy cyj nych form ob rz# -
do wych, o nie raz trud nym ju! dzi% do usta -

le nia ro do wo dzie, któ re b"d' to od za ra nia

Czo !o Or sza ku Trzech Kró li w Opo lu (6.01.2015)

M! dr cy "wia ta,

mo nar cho wie...

TERESA SMOLI#SKA

O po bo$ no "ci lu do wej we wspó% cze snym mie "cie
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dzie jów funk cjo no wa !y w prze strze ni

ulicz nej, b"d# te$ w wie kach %red nich zmu -

szo ne zo sta !y do prze nie sie nia si& ze %wi" -
ty ni na plac miej ski lub uli ce, b"d# wspó! -
cze %nie np. na Gór nym 'l" sku ze sce ny

do mu kul tu ry wra ca j" z po wro tem do ko -

%cio !a, b"d#, jak np. pro ce sja Bo $e go Cia -

!a pie l& gno wa na w Pol sce od wie ków %red -

nich – mi mo wie lu prze obra $e( – dzi% ja ko

wy da rze nie re li gij ne (cho) nie po zba wio -

ne daw nych wie rze( i zwy cza jów lu do -

wych) cie szy si& na dal nie s!ab n" cym

za in te re so wa niem ka to li ków, któ rzy

– uczest ni cz"c w niej – ma ni fe stu j" sw"
wia r& i wspól no t& z Ko %cio !em. 

Zde cy do wa nie in ny cha rak ter ma naj -

now sza for ma „te atru ulicz ne go”, ja k" jest

Or szak Trzech Kró li. To wi do wi sko

ulicz ne zda je si& spon ta nicz nie i po -

wierz chow nie je dy nie do pe! nia) li tur gii,

jest re $y se ro wa ne przez or ga ni za to rów

w wy mia rze ogól no pol skim, przy ak tyw -

nej po mo cy me diów re gio nal nych i ogól -

no pol skich. W tej ra do snej pro ce sji, jak

re ko men du j" j" w me diach or ga ni za to rzy,

ulicz nych ja se! kach (sic!) uczest ni cz" nie

tyl ko naj star si pa ra fia nie, ale ca !e wspól -

no ty pa ra fial ne ze swy mi dusz pa ste rza -

mi, a szcze gól nie m!o de ma! $e( stwa

z dzie) mi, na uczy cie le z przed szko la ka -

mi oraz ucznia mi z o%wia to wych pla có -

wek ka to lic kich, tak $e przed sta wi cie le

%wiec kich w!adz miej skich, cz!on ko wie

miej sco wych sto wa rzy sze( re li gij nych,

cz!on ko wie %wiec kich or ga ni za cji, jak np.

stra $a cy. 

Od ob rz! du do ko ro wo du ulicz ne go

Nie zwy k!y czas ob rz& dów %wiec kich

i re li gij nych, sk!a da j" cych si& na %wi" -
tecz ny spek takl, jak zwra ca j" uwa g& an -

tro po lo dzy, przy po mi na te atr. Jest to

jed no cze %nie spe cjal ny czas te atru, któ -

ry od by wa) si& mu si w okre %lo nej po rze

ro ku, dnia, bo wiem „wte dy na st& pu je kre -

acja %wi" tecz nej prze strze ni” i two rzy si&
„praw dzi wy spek takl %wi" tecz ny”, roz -

gry wa j" cy si& w dwóch wy mia rach.

W pol skim „te atrze %wi"t” mo$ na wy ró$ -
ni) wie le zró$ ni co wa nych ge no lo gicz nie,

geo gra ficz nie, hi sto rycz nie i spo !ecz nie

tra dy cyj nych za cho wa( zwy cza jo wych

i ob rz& dów lu do wych. Trze ba wi&c cho)
wspo mnie) o pie l& gno wa nych wspó! cze -

%nie w Pol sce na uli cach wsi i miast tra -

dy cyj nych for mach ob rz& do wo %ci %wiec -

kiej, jak np. o za pust nych prze bie ra( cach

(ba ku sach, ba chu sach, be ku sach, dzia -

dach, ku me dy jan tach, tu rec kim woj sku,

wiel ko lu dach, stra szy d!ach), ostat ko -

wym wo dze niu nied# wie dzia (be ra, mi -

sia), ko zy, ko z!a, ko nia, bo cia na, by ka;

ostat ko wym wi do wi sku pt. „'ci& cie

%mier ci” na ryn ku Je dli( ska; wiel ka -

noc nych po cho dach z ko gu tem (ku rem,

ko kot kiem) i masz ka ra mi zwie rz& cy mi

(mu ra dy nów lub zian da rów z nied# wie -

dziem, ko niem, tzw. siw kiem); wio sen -

nym cho dze niu z ma rzan n", %mier ci"
(!mier ci ch", !mier ci", !mierzt k") i ga -

ikiem (la tem, no wym lat kiem), wio sen -

nym (wiel ka noc nym) ko l& do wa niu w!ó -

czeb ni ków (wo !o czeb ni ków), tak $e o do -

$yn ko wych pa ra dach prze bie ra( ców. 

Od dziel n" gru p& w ro ku ob rz& do wym

sta no wi" tra dy cyj ne wi do wi ska ulicz ne,

któ re wy wo dz" si& ze %re dnio wiecz ne go

dra ma tu li tur gicz ne go, któ re pier wot nie

wy sta wia ne by !y w ko %cie le. Jak wia do -

mo, pierw sze for my %re dnio wiecz ne go

dra ma tu li tur gicz ne go zwi" za ne by !y
z na ro dze niem i zmar twych wsta niem

Chry stu sa, roz wi n& !y si& tu trzy za sad ni -

cze gru py te ma tycz ne: bo $o na ro dze nio -

wa, wiel ko ty go dnio wa i wiel ka noc na.

O wie lo wie ko wej do mi na cji tych cy -

klów w dra ma cie li tur gicz nym %wiad cz"
po zo sta !e do dzi% w ko %cie le re kwi zy ty,

jak $!ó bek i grób Chry stu sa. 

Do dzi% za cho wa !o si& w Pol sce (g!ów -

nie wszak w cz& %ci po !u dnio wej, wschod -

niej i pó! noc no -wschod niej) wie le re gio -

nal nych form „cho dze nia po ko l& dzie”

przez ko l&d ni ków, cho dz" cych gro mad nie

od do mu do do mu, ty po wych dla okre su

od Bo $e go Na ro dze nia do Trzech Kró li:

pa stusz ko wie, po !a# ni cy/ pod !a# ni cy (win -

szow ni cy, szcz& %cia rze, no wo let ni cy),

szczo dra cy (szczo dro ca rze), wi lio rze (wi -
gi lio rze), dzia dy $y wiec kie, ju ka ce, dro -
by, !lach ci ce, trzej kró lo wie… 

Mo$ na oce nia), $e wspó! cze %nie ko l&d -

ni cy usi !u j" kon ku ro wa) z wp!y wa mi kul -

tu ry po pu lar nej, pro po nu j" cej m!o dym lu -

dziom in ny ro dzaj roz ryw ki. Jesz cze

bez po %red nio po II woj nie %wia to wej cho -

dze nie po ko l# dzie w okre sie %wi" tecz nym

w %ro do wi sku wiej skim by !o dla ko l&d -

ni ków i dla od wie dza nych wy da rze -

niem, któ re go obie stro ny ocze ki wa !y.

Ko l&d ni ków wi ta no z ra do %ci". Gdy by

po mi n& li któ ry% z do mów, je go miesz ka( -
cy czu li by si& do tkni& ci, mar twi li by si&,
$e cze ka ich trud ny rok. Wy da je si&, $e
do pie ro or ga ni zo wa ne na ma so w" ska l&
roz ma ite re gio nal ne prze gl" dy i kon kur -

sy twór czo %ci ko l&d ni czej roz wi n& !y
aspi ra cje ar ty stycz ne ich uczest ni ków,

a wy st& pom nada !y zna mion sztu ki i ar -

ty zmu. Tra dy cyj ne for my ko l& do wa nia

zo sta !y prze nie sio ne z prze strze ni izbo -

wej, po dwó rzo wej i ulicz nej, z na tu ral -

ne go %ro do wi ska na sce n&. Nie udol ne

i spon ta nicz ne cho dze nie po ko l# dzie po -

cz& !o zmie nia) si& w ar ty stycz nie opra -

co wa ne, prze my %la ne kom po zy cyj nie

wi do wi ska te atral ne, jak $e od bie ga j" ce

od tra dy cyj nej ob rz& do wo %ci, na ce cho -

wa nej ma gi". 

Or szak Trzech Kró li…

Naj now sze wi do wi sko ulicz ne, ja kim

jest Or szak Trzech Kró li, od sze %ciu

lat to wa rzy szy li tur gicz nym uro czy sto -

%ciom Ob ja wie nia Pa( skie go (6 stycz nia).

Pro mo wa ny przez or ga ni za to rów (Fun da -

cj& Trzech Kró li – or ga ni za cj& po $yt ku pu -

blicz ne go) ja ko „naj wi&k sze w Pol sce

ulicz ne ja se! ka” (od wo !u j" ce si& we d!ug

nich do „te atru ulicz ne go, ko l& do wa nia

i zwie rz"t w cen trum mia sta”) po strze gam

ja ko naj bar dziej zba na li zo wa n" for m&
w%ród wspó! cze snych wi do wisk ob rz& do -

wych o cha rak te rze re li gij nym. 

W przy wró ce nie %wi& ta Ob ja wie nia

Pa( skie go ja ko dnia wol ne go od pra cy za -

an ga $o wa! si& pra wi co wy po li tyk Je rzy

Kro piw nic ki, ów cze sny pre zy dent mia -

sta *o dzi. Za !o $y! w tym ce lu Sto wa rzy -

sze nie Po wrót Trzech Kró li i w wy ni ku

wie lu dzia !a( spo !ecz nych (m.in. or ga ni -

za cja hap pe nin gów ulicz nych w tym

mie %cie, zbie ra nie pod pi sów w ca !ej

Pol sce) w 2010 ro ku Pre zy dent RP pod -

pi sa! Usta w& (no we li zu j" c" Ko deks pra -

cy): 6 stycz nia ja ko znie sio ny w 1960 ro -

ku dzie( wol ny od 2011 ro ku sta! si&
ofi cjal nym wol nym od pra cy dniem

…zie lo na gru pa



38

!wi" tecz nym. W !lad za tym Fun da cja
Trzech Kró li we spó# z przed szko la mi
i szko #a mi ka to lic ki mi, wspól no ta mi pa -
ra fial ny mi b#y ska wicz nie i z wiel kim
roz ma chem roz po cz$ #a w tym dniu or ga -
ni zo wa nie po cho dów ulicz nych w ka te -
go riach „wiel kiej ogól no pol skiej ro dzin -
nej im pre zy ple ne ro wej” (któ r"
cha rak te ry zu j" „barw ne ko stiu my, sztan -
da ry, efek ty pi ro tech nicz ne”), po czy na -
j"c od naj wi$k szych miast w Pol sce. Zo -
sta #o opra co wa ne lo go im pre zy,
sce na riusz po cho du ulicz ne go (obo wi" -
zu j" cy w ca #ym kra ju), przy go to wa no
„kró lew skie da ry dla uczest ni ków or sza -
ku”: trzy ty py ko ron kró lew skich z ko -
lo ro we go pa pie ru i spe cjal ne !piew ni ki;
pla ka ty, spe cjal ne pla kiet ki dla uczest ni -
ków, bil l bo ar dy i „ci ty li gh ty”, po zy ska -
no spon so rów, za dba no o re kla m$ w me -
diach ogól no pol skich i re gio nal nych,
etc. Do daj my: Mi cha# Lo ranc spe cjal nie
dla or sza ku skom po no wa# fan fa r$. War -
to za uwa %y&, %e w ogól no pol skim sce na -
riu szu, re ali zo wa nym w na st$ pu j" cych
po so bie od s#o nach we wszyst kich miej -
sco wo !ciach w Pol sce, wy ró% nia j" si$ ja -
ko g#ów ni bo ha te ro wie tych „ulicz nych
ja se #ek” Trzej Kró lo wie, ja d" cy na ko -
niach, a na wet na wiel b#" dzie (b"d'
w po wo zie): eu ro pej ski, azja tyc ki i afry -
ka( ski. To wa rzy szy im „!wi ta”, czy li
dzie ci od po wied nio prze bra ne na czer wo -
no, zie lo no i nie bie sko. Po nad to w po cho -
dach zwy kle uczest ni cz": ry ce rze, kró lo -
wie, kró lew ny, anio# ki, w Biel sku -Bia #ej
cz#on ko wie ka pel gó ral skich, tak %e zwie -
rz$ ta: prócz ko ni i wiel b#" dów, owce
i os#y, w Opo lu w 2013 ro ku „w nie bo
wy strze li #o 2,5 tys. sztucz nych ogni”. Ko -
lej ne po sto je or sza ku ma j" miej sce
przy czte rech sce nach ulicz nych, na zy -
wa nych „scen ka mi ewan ge licz ny mi”,
tu: in sce ni za cja bój ki na sza ble drew nia -
ne i wi d#y prze bra nych ak to rów dzie ci$ -
cych za anio #ów i dia b#y, któ ry mi do wo -
dz" dwaj ge ne ra #o wie; in sce ni za cja
od wie dzin „dwo ru He ro da”, sce na
przy nie go !cin nej karcz mie %y dow skiej
i wresz cie na ryn ku in sce ni za cja po k#o -
nu ro dzi nie !wi$ tej (w któ rej g#os za bie -
ra j" bi sku pi, pre zy den ci miast). Kon cer -
ty pro fe sjo nal nych i ama tor skich
ze spo #ów mu zycz nych ko( cz" to wi do -
wi sko. W Biel sku -Bia #ej te ha #a !li we wy -
st$ py, spra wia j" ce wra %e nie im pro wi za -
cji, do pe# nia ne s" ele men ta mi pan to mi my,
ta( ca mi, strze la nie z ba ta itp. za cho wa -
nia mi w sty lu ko me dii dell’ar te (by wy -
mie ni& tu id" c" w or sza ku re li gij nym
!wiec k" no wo rocz n" gru p$ ob rz$ do w",
tzw. Dzia dy %y wiec kie). 

Epi zo dycz ne po !wiad cze nie po k#o nu
trzech M$ dr ców przez !w. Ma te usza
w Ewan ge lii (Mt 2, 1–12) uro s#o wspó# -
cze !nie w Pol sce do ran gi !wi$ ta na ro do -
we go. 

Mo% na oce nia&, %e po pu lar na w kul tu -
rze tra dy cyj nej gru pa ko l$d ni cza Trzej
Kró lo wie, od wie dza j" ca do mo stwa prak -
tycz nie w ca #ej Pol sce w dniu Ob ja wie -
nia Pa( skie go i !pie wa j" ca wów czas
ko l$ dy i pa sto ra# ki, zo sta #a za w#asz czo -
na przez kul tu r$ po pu lar n", z wszyst ki -

mi mod ny mi w niej te atral ny mi pre fe ren -
cja mi. Zwy cza jo we ko l$ do wa nie Trzech
Kró li sta #o si$ wspó# cze !nie miej skim wi -
do wi skiem ulicz nym, skon wen cjo na li zo -
wa nym spek ta klem, w któ rym obo wi" -
zu j" ze spo #y chwy tów, ge stów, okre !lo ne
stro je. Te po szcze gól ne ele men ty uk#a da -
j" si$ obok sie bie, po wo du j"c de se mio -
ty za cj$ tra dy cyj nych struk tur ob rz$ do -
wych. Pier wot ne ma gicz ne ko l$ do wa nie
o funk cji sym bo licz nej na na szych oczach
sta je si$ po wierz chow nym wi do wi skiem
ulicz nym, po sia da j" cym struk tu r$ zna ków
skon wen cjo na li zo wa nych. Ta for ma ko -
l$ do wa nia wy sz#a z op#ot ków po szcze gól -
nych pa ra fii na uli ce naj wi$k szych miast
w Pol sce. Miej skie wspól no ty pa ra fial -
ne w !wi$ to Ob ja wie nia Pa( skie go two -
rz" w wa run kach kul tu ry po pu lar nej no -
w" ja ko!& ko l$d ni cz", sta no wi" c" je dy nie
zba na li zo wa n" na miast k$ ja se #ek. 

Dla te go oce nia j"c wa lo ry re li gij ne
Or sza ku Trzech Kró li, nie mo g$ po mi n"&
po wierz chow ne go cha rak te ru re li gij no -
!ci lu do wej ja ko jed ne go z jej wa% nych
wy ró% ni ków. 

Uwzgl$d nia j"c po rz" dek ro ku ob rz$ -
do we go i li tur gicz ne go, nie mo% na tu po -
mi n"& in nej ory gi nal nej, bar dzo wi do wi -
sko wej for my !wi$ to wa nia li tur gii
na uli cach miast pol skich, czy li pro ce sji
Bo %e go Cia #a. W gru pie ulicz nych wi do -
wisk, zwi" za nych z Ko !cio #em, na od -
dziel ne wy ró% nie nie za s#u gu j" tra dy cyj -
ne for my o cha rak te rze re gio nal nym,
zwi" za ne z Wiel kim Ty go dniem, jak
np.: po chód z Ju da szem, czy li ko ro wód
cie sz" cy si$ do dzi! wiel k" po pu lar no !ci"
w Sko czo wie na )l" sku Cie szy( skim, wi -
do wi sko pt. „Mi ste rium M$ ki Pa( skiej”
od by wa j" ce si$ w Kal wa rii Ze brzy dow -
skiej; b"d' z Wiel ka no c": pro ce sje kon -
ne w Ra ci bor skiem, pie sze pro ce sje
w cen tral nej Pol sce; pro ce syj ne ob cho -
dy pól w Zie lo ne )wi"t ki; pro ce sje b#a -
gal ne np. w dniu !w. Urba na, pro ce sja !w.
Sta ni s#a wa w Kra ko wie (od 1253 r.
z wy j"t kiem II woj ny !wia to wej), pro ce -
sje z re li kwia mi !w. Woj cie cha w !wi$ -
to pa tro nal ne uli ca mi Gnie zna oraz Kra -
ko wa. Wszyst kie te ory gi nal ne pro ce sje
ulicz ne wy ma ga j" wszak od dziel ne go
omó wie nia. 

Pi sz"c o wspó# cze snych wi do wi skach
na uli cach miast, mam na uwa dze rów nie%
!w. Mar ci na, przy je% d%a j" ce go 11 li sto pa -
da na bia #ym ko niu i za pra sza j" ce go pa -
ra fian / miesz ka( ców do kon sump cji nie
tyl ko ro ga li ków, ale i pie czo nych kie# ba -
sek, a – by wa – %e do ro s#ym ser wo wa ne
jest czer wo ne grza ne wi no. Kult !w. Mar -
ci na, pa tro na na ro do we go Fran cji, po pu -
lar ny jesz cze przed dru g" woj n" !wia to -
w" g#ów nie na Po mo rzu i w Po zna( skiem
(g#ów nie w Po zna niu i Byd gosz czy),
w ostat nich la tach (a kon kret nie od po cz"t -
ku XXI stu le cia) roz wi ja ny jest w wie lu
pa ra fiach !l" skich, szcze gól nie w die ce -
zji opol skiej. Or ga ni za to rzy oce nia j"c,
%e dzie( !w. Mar ci na „ma na na szych te -
re nach swo j" wie lo let ni" tra dy cj$”, któ ra
to „tra dy cja za gi n$ #a po II woj nie !wia to -
wej”, rów nie% z nie miec ka na zy wa j" to
„!wi$ to”: Mar tin fest. 

Nie spo sób nie za uwa %y&, %e w ostat -
nich la tach re je stru je my co raz wi$ cej no -
wych przy k#a dów wy cho dze nia osób
wie rz" cych na uli ce miast. Przy k#a dem
mo g" by& wiel ko post ne dro gi krzy %o we
czy Mar sze )wi$ tych. 

W tej naj now szej gru pie miej skich wi -
do wisk ulicz nych, zwi" za nych z Ko -
!cio #em, na od dziel n" uwa g$ za s#u gu j"
cie sz" ce si$ w Pol sce co raz wi$k sz" po -
pu lar no !ci" Mar sze )wi$ tych, od by wa j" -
ce si$ 31 pa' dzier ni ka. Mo% na uzna&, %e
sta #y si$ one re li gij n" al ter na ty w" dla Hal -
lo we en, np. w Opo lu w 2012 ro ku Mar -
szo wi )wi$ tych to wa rzy szy #o bar dzo no -
!ne mar ke tin go we ha s#o „Ho ly Wins”.
Sce na riusz tej ha #a !li wej pro ce sji nie
jest to% sa my w ró% nych mia stach, np.
w Ka to wi cach -Pa new ni kach uczest ni cy
prze bra ni za anio #ów i !wi$ tych, nio s" cy
wi ze run ki !wi$ tych i b#o go s#a wio nych,
„pro mo wa li w ten spo sób uro czy sto!&
Wszyst kich )wi$ tych”. We d#ug or ga ni za -
to rów „do dat ko w" atrak cj"” by #o roz da -
wa nie cu kier ków, za wi ni$ tych w pa pier -
ki z cy ta ta mi wy po wie dzi !wi$ tych.
Ca #o!& No cy )wi$ tych za ko( czy #o od mó -
wie nie li ta nii do Wszyst kich )wi$ tych.
W Opo lu uczest ni cy nie !li re li kwia rze
20 )wi$ tych, a pod czas prze mar szu uli -
ca mi mia sta przed sta wia no ich syl wet ki,
a pa tro nat nad tym re li gij nym wi do wi -
skiem ulicz nym ob j"# pre zy dent mia sta. 

*

Wewspó# cze snej kul tu rze pol skiej
war to wy ró% ni& cha rak te ry stycz -

ne ten den cje: nie tyl ko po wsta j" no we for -
my !wi$ to wa nia re li gij ne go na uli cach,
któ re dy na micz nie roz wi ja j" si$, ale – co
wa% ne – ini cjo wa ne s" one naj pierw
w mia stach i to tych naj wi$k szych w Pol -
sce. Do pie ro w dal szej ko lej no !ci, w szyb -
kim tem pie i spon ta nicz nie, roz prze strze -
nia j" si$ one w mniej szych o!rod kach
miej skich. Zmie nia si$ tym sa mym !ro do -
wi sko za in te re so wa ne tra dy cyj ny mi for -
ma mi ko l$ do wa nia: wiej skie go od bior c$
za st$ pu je miesz ka niec mia sta. A prze cie%
bar dzo czy tel ny jest rów nie% w Pol sce pro -
ces la icy za cji spo #e cze( stwa, ob ser wu je -
my tu wie le sprzecz no !ci i nie kon se -
kwen cji !wia to po gl" do wych, jak rów nie%
re la ty wi za cj$ po staw Po la ków w do -
!wiad cza niu sa crum. 

W tym wie lo wie ko wym pro ce sie prze -
mian po ja wia #y si$ i na dal po wsta j" rów -
nie% no we for my, ma j" ce cz$ sto cha rak ter
re gio nal ny lub na wet lo kal ny. Naj now sz"
for m" jest Or szak Trzech Kró li, czy li ory -
gi nal na pro ce sja ulicz na, któ r" po strze gam
w ka te go rii fe no me nu re li gij ne go w la icy -
zu j" cym si$ spo #e cze( stwie. !

Te re sa Smo li! ska – dr hab., prof. nadzw.
Uni wer sy te tu Opol skie go, kul tu ro znaw ca,
folk lo ryst ka, li te ra tu ro znaw ca; kie row nik
Ka te dry Kul tu ro znaw stwa i Folk lo ry sty -
ki UO. Za in te re so wa nia na uko we: tra dy -
cyj na i wspó# cze sna kul tu ra, kul tu ra re gio -
nal na, folk lor pol ski i s#o wia( ski, hi sto ria
folk lo ry sty ki, po gra ni cza et nicz ne, re li gij -
no!& i po bo% no!& lu do wa. Au tor ka po -
nad 200 stu diów, ar ty ku #ów i ksi" %ek. 



Dro dzy Czy tel ni cy!

Za pra sza my do za pre nu me ro wa nia
mie si!cz ni ka „"l#sk” na 2016 rok!

Wy star czy wy ci#$ i wy pe% ni$
za miesz czo ny obok blan kiet, a na st!p nie do ko na$

prze le wu na wska za ne kon to.
*

Pre nu me ra ta re dak cyj na gwa ran tu je
sys te ma tycz n# do sta w! pi sma 

do oso by za ma wia j# cej!
*

Ce na pre nu me ra ty, po dob nie jak ce na po je dyn cze go
eg zem pla rza nie ule ga zmia nie!

*
Pre nu me ra ta rocz na – 84 z%o te

Pre nu me ra ta pó% rocz na – 42 z%o te
Pre nu me ra ta kwar tal na – 21 z%o tych

*
Ce na jed ne go eg zem pla rza wy no si 7 z%o tych.

*
Dzi! ku je my wszyst kim do tych cza so wym
pre nu me ra to rom, za pra sza my no wych!

*
„"l#sk” uka zu je si! przez 12 mie si! cy w ro ku.

*
Za ch! ca my tak &e do od wie dze nia stro ny in ter ne to wej

www.sla skgtl.com
*

PO LE' „"L(SK” SWO IM ZNA JO MYM
I PRZY JA CIO )OM – WSZYST KIM,
KTÓ RYCH IN TE RE SU JE "L(SK!

!
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odcinek dla instytucji przyjmuj"cej zlecenie
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Przez fol der do ksi!" ki
To chy ba ewe ne ment, by naj mniej szy po wiat ziem ski

w Pol sce, ja kim jest po wiat bie ru! sko "l# dzi! ski, mar twi$ si#
o stan w$a sne go do rob ku  wy daw ni cze go. I to po raz trze ci
z ko lei.

9 li sto pa da 2015 r. otwar to w bie ru! skim Sta ro stwie trze ci",
po wia to w" Wy sta w# Do rob ku Wy daw ni cze go. Przy po mnij my,
$e w sk%ad po wia tu bie ru! sko -l# dzi! skie go, po %o $o ne go na hi -
sto rycz nej Zie mi Pszczy! skiej, wcho dz" gmi ny: Boj szo wy,
Che%m &l" ski oraz mia sta L# dzi ny, Bie ru! i Imie lin. Ka$ da
z tych miej sco wo 'ci do ko na %a in dy wi du al ne go pod su mo wa -
nia w%a snych do ko na! nad sy %a j"c – do oce ny or ga ni za to rów
wy sta wy – roz ma ite fol de ry, ka len da rze, al bu my, ma py, pocz -
tów ki, pla ka ty, p%y ty, ksi"$ ki wresz cie ga ze ty, jak te$ kro ni ki.
("cz nie a$ pó% ty si" ca po zy cji, któ re zo sta %y za re je stro wa ne
w wy da nym, oko licz no 'cio wym ka ta lo gu. 

Pod kre'l my, $e po przed nie wy sta wy wy daw ni cze go do rob -
ku po wia tu bie ru! sko -l# dzi! skie go mia %y miej sce w 2001
i 2006 r. Obec n" wy sta w# naj wa$ niej szych wy daw nictw mo$ -
na ogl" da) do ko! ca stycz nia 2016 r. w ho lu bu dyn ku bie ru! -
skie go Sta ro stwa. Zgro ma dzo no tam nie tyl ko pu bli ka cje sa -
mo rz" dów, ale tak $e wy daw ców nie za le$ nych, sto wa rzy sze!
spo %ecz no -kul tu ral nych, mu ze ów, a tak $e szkol ne (zw%asz cza
ksi# gi pa mi"t ko we). Po wiat bie ru! sko -l# dzi! ski, cho) ma %y,
po sia da ca% kiem spo ry do ro bek kul tu ro wy, któ ry wpi su je si#
w do ro bek kul tu ro wy ca %e go na sze go re gio nu. Wy pa da tu
wspo mnie) cho) by o twór czo 'ci zna ko mi te go pi sa rza Aloj ze -
go Ly ski z Boj szów i wy mie ni) pi# cio to mo w" epo pe j# Du chy
Woj ny, o któ rej ju$ kil ka krot nie na %a mach „&l" ska” pi sa li 'my.
Bie ru! sko -l# dzi! ski po wiat jest bo ga ty w pi sar skie ta len ty, wy -
star czy przy wo %a) tu jesz cze hi sto ry ka ama to ra Ra fa %a Bu l#
i je go pu bli ka cj# o po cz"t kach gór nic twa w L# dzi nach, czy
dwu to mo w" pra c# pt. &wiad ko wie cier pie nia i 'mier ci w L# -
dzi nach 1939-1955, w któ rej po ru szy% te ma ty s%u$ by l# dzi! -
skich &l" za ków w We hr mach cie, funk cjo nu j" cych w L# dzi -
nach obo zów i po do bo zów pra cy (ró$ nych na ro do wo 'ci m.in.
*y dów, W%o chów, Ro sjan) w cza sie wo jen nym i po wo jen nym
($o% nie rzy nie miec kich) oraz tzw. Tra ge dii Gór no 'l" skiej. Nie -
wie le po wia tów i gmin w Pol sce po chwa li) si# mo $e w%a sny -
mi en cy klo pe dia mi – a po wiat ta ko w" po sia da. Ka$ da gmi na
po wia tu ma swo ich dzie jo pi sów, nie rzad ko ama to rów (Ber -
nard Ko piec, Mi ro s%aw Lesz czyk), ale tak $e za wo dow ców
(ks. prof. Da riusz Wa len cik, ks. prof. Je rzy My szor, prof. He -
le na Sy no wiec) w# dru j" cych me an dra mi hi sto rii i kul tu ry lu -
do wej. Nie bra ku je s%ow ni ka 'l"sz czy zny (Da riu sza Dyr dy),
'piew ni ka (Ge rar da Mi sia). Od po %o wy lat 80. uka zu je si#
w for mie ksi"$ ko wej po czyt ny Ka len darz Ko pal ni Zie mo wit,
gdzie pu bli ko wa %o wie lu tu tej szych lu dzi pió ra (by wspo -
mnie) po et# Jó ze fa Kru pi! skie go).

Oma wia nej wy sta wie pa tro no wa% Ka rol Miar ka star szy, pi -
sarz, dru karz, dzia %acz o'wia to wy, w 190-rocz ni c# swo ich
uro dzin, któ ry zwi" za ny by% z Zie mi" Pszczy! sk" (uro dzi% si#
w Piel grzy mo wi cach), jak i tu tej szym po wia tem (Miar ka uczy%
l# dzi! skie po cie chy). I jesz cze jed no – ko mi sa rzem wy sta wy
by% nasz re dak cyj ny ko le ga dr Grze gorz Szto ler.
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na!, "e wy obra "a! so bie wów czas ma szy -

n#, któ ra mo g!a by jed no cze $nie ko si%
zbo "e i roz dzie la% s!o m# od plew i ziar na.

Nie mu sia! d!u go cze ka% na spe! nie nie swo -

ich ma rze&. Za je go "y cia (dzia dek zmar!
w 2008 ro ku), a wi#c w do $wiad cze niu jed -

ne go po ko le nia, rol ni cy za mie ni li ko sy

na no wo cze sne kom baj ny. Zmia ny te po -

ci' gn# !y za so b' ogrom ne kon se kwen cje.

Me cha ni za cja rol nic twa wp!y n# !a nie tyl -

ko na zmia n# spo so bu go spo da ro wa nia, ale

tak "e stwo rzy !a no wy mo del "y cia spo !ecz -

no $ci na wsi. Wspó! cze $ni, m!o dzi go spo -

da rze nie po tra fi' ju" opi sa%, jak wy gl' da

sno pek, z cze go ro bi si# po wró s!o. Ten

daw ny $wiat od cho dzi po wo li w za po mnie -

nie. Fran ci szek Ma te ja z Gó rek (L# dzi ny),

w!a $ci ciel $wiet nie wy po sa "o ne go go -

spo dar stwa, pod su mo wa! ten pro ces s!o -

wa mi: „Daw niej prze je" d"a j' cy trak tor by!
nie la da atrak cj', a dzi siaj ro l# owej atrak -

cji pe! ni ko& za prz# gni# ty do wo zu”.

(wiat wo kó! nas nie ustan nie si# zmie nia.

Oso by zwie dza j' ce wy sta w# b# d' mia !y
oka zj# przy po mnie% so bie (a naj m!od sze

po ko le nie, dla któ re go mle ko jest „ze

skle pu”, po zna%), jak wy gl' da! re gu lo wa -

ny po ra mi ro ku rytm "y cia na hi sto rycz nej

zie mi pszczy& skiej”.

Wy sta w# mo" na zwie dza% do po lo wy

kwiet nia 2016 ro ku. 

!

M
u zeum Miej skie w Ty chach po "e -

gna !o rok 2015 przy go to wa n'
w Daw nej M!ó tow ni eks po zy cj' za ty tu -

!o wa n' „Od my szy do ce sa rza wszy scy

"y j' z go spo da rza. Rok go spo dar ski

na zie mi pszczy& skiej”. Za my ka j' ca rok

wy sta wa by !a jed no cze $nie po cz't kiem

no we go – prze cie" to przy ro da dyk tu je

rytm go spo dar ski, a w wi gi li# (wi't
Bo "e go Na ro dze nia go spo da rze po dzi$
dzie& "y cz' so bie ob fi tych plo nów, ja kich

ocze ku j' w nad cho dz' cym no wym ro ku.

Wer ni sa", któ ry od by! si# 13 grud nia, nie

by! da t' przy pad ko w'. Jak za uwa "y !a
Zu zan na So ko !ow ska, au tor ka tek stu

do to wa rzy sz' ce go wy sta wie ka ta lo -

gu, 13 grud nia to dzie& $w. )u cji, roz po -

czy na j' cy okres 12 dni, trwa j' cy a" Wi -

gi lii, s!u "' cy rol ni kom do ob ser wa cji

przy ro dy. Po go da, ja ka przy pa da na dzie&
$w. )u cji, pa tron ki naj krót sze go dnia ro -

ku, za po wia da, ja ka b# dzie au ra w stycz -

niu, 14 grud nia na to miast okre $la zja wi ska

po go do we w lu tym, a 15 grud nia w mar -

cu. Ob ser wa cja na tu ry, jak i po go dy, wy -

zna cza rocz ny cykl pra cy rol ni ków. Tak

wi#c pra ce zwi' za ne z ro kiem go spo dar -

czym po ka za ne zo sta !y w for mie swo iste -

go ka len da rza, ob ra zu j' ce go naj wa" niej -

sze za j# cia w obej $ciach go spo dar czych

i pra ce w po lu, a tak "e ich efek ty.

Eks po zy cja zo sta !a za aran "o wa na we -

d!ug ka len da rzo wych mie si# cy i zmie nia -

j' cych si# pór ro ku. Sk!a da j' si# na ni'
przede wszyst kim ma te ria !y ar chi wal ne

oraz uni ka to we fo to gra fie, tak "e wspó! -
cze sne, któ re – zda niem Z. So ko !ow -

skiej – bu du j' nie zwy kle wa" n', hi sto -

rycz no -et no gra ficz n' nar ra cj# o wsi,

o bli sko $ci cz!o wie ka z na tu r', jak i sza -

cun ku do zie mi, któ ra wy da je plon.

 – Jest to przede wszyst kim wy sta wa

o wiej skiej to" sa mo $ci, któ r' bu du je j# -
zyk cha rak te ry stycz ny dla hi sto rycz nej

zie mi pszczy& skiej, za st# po wa ny ak tu al -

nie przez no wo cze sn', tech no lo gicz n'
sty li sty k#, jak i o gi n' cych tra dy cjach oraz

ob rz# dach, któ re do ma ga j' si# hi sto -

rycz ne go oraz wi zu al ne go za pi su w po -

sta ci wy sta wy – do da je Z. So ko !ow ska. 

Wy sta wa pre zen tu je daw ny i wspó! cze -

sny rocz ny cykl prac go spo dar skich oraz

prze mia ny za cho dz' ce na prze strze ni

ostat nich stu lat w go spo dar stwach rol -

nych na ob sza rze hi sto rycz nej zie mi

pszczy& skiej, zaj mu j' cym te re ny na po -

!u dnie od cen trum Gór no $l' skie go Okr# -
gu Prze my s!o we go, a wspó! cze $nie obej -

mu je ona po wia ty: pszczy& ski,

mi ko !ow ski, bie ru& sko -l# dzi& ski, mia sta

Ty chy i My s!o wi ce oraz po !u dnio we

dziel ni ce dzi siej szych Ka to wic, m.in.

Pod le sie, Murc ki, Ko stuch n#, Ocho jec,

Pio tro wi ce, Li go t#, Pa new ni ki. 

Au tor k' wy sta wy i ko or dy na to rem ca -

!e go pro jek tu ba daw cze go jest Agniesz ka

Szy mu la z Mu zeum Miej skie go w Ty -

chach. Bez po $red ni' in spi ra cj' do przy go -

to wa nia tej eks po zy cji by !y jej ro dzin ne do -

$wiad cze nia i wspo mnie nia: „Mój dzia dek,

Bro ni s!aw Szy mu la (uro dzo ny w 1919 ro -

ku) cz# sto opo wia da! o tru dzie rol ni ka,

o ci#" kiej pra cy mi# dzy in ny mi przy "ni -

wach w la tach swo jej m!o do $ci. Wspo mi -

Od my szy do ce sa rza

wszy scy !y j"
z go spo da rza

Kopanie ziemniaków. Inscenizacja w Bojszowach
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K
ie dy we wrze !niu 1926 r. Mi cha" Gra #y$ -
ski obej mo wa" funk cj% wo je wo dy !l& -

skie go, sy tu acja spo "ecz no -po li tycz na a tak -

#e eko no micz na w re gio nie – naj pro !ciej

mó wi&c – nie by "a do bra. Za sta" tu mi% dzy

in ny mi po cz&t ku j& c& i do sy' nie udol n&
pol sk& ad mi ni stra cj%, bez ro bo cie, jak i wy -

ni ka j& ce, zw"asz cza z te go po wo du, nie za -

do wo le nie spo "ecz ne, ze sta wio ne z sil n&
i agre syw n& mniej szo !ci& nie miec k&, wspie -

ra n& fi nan so wo ze swe go kra ju. Ce lo wo za -

si la nym nie miec kim w"a !ci cie lom hut i ko -

pal$ nie za le #a "o na po pra wie sy tu acji

na(l& sku; ob ni #a li pro duk cj% i zwal nia li pra -

cow ni ków, aby zna le)' po twier dze nie dla

s"ów nie miec kiej pro pa gan dy #e: Gdy by tu
by !y Niem cy, by !o by le piej. Rów no cze !nie

nie miec kie fir my wy wo zi "y ka pi ta" za gra -

ni c%, uni ka "y p"a ce nia po dat ków w Pol sce

i zmu sza "y swych pra cow ni ków tak #e do te -

go, aby za pi sy wa li dzie ci do szkó" nie miec -

ko j% zycz nych. Gra #y$ ski, ja ko wo je wo da

!l& ski, od po cz&t ku za cz&" te mu zde cy do wa -

nie prze ciw dzia "a', wpro wa dza j&c m.in.

w wie lu fir mach nad zór pa$ stwo wy, od su -

wa j&c Niem ców od rad nad zor czych, za rz& -
dów, a tak #e z wy# sze go per so ne lu tech nicz -

ne go. Z dru giej stro ny bez kom pro mi so wo

zwal cza" rów nie# tych Po la ków – bez wy -

j&t ku po s"ów, urz%d ni ków, han dlow -

ców – nie jed no krot nie do brze i wy so ko usto -

sun ko wa nych, któ rzy otrzy my wa li fun du sze

od firm nie miec kich. Sta ra" si% na to miast

wspie ra' ma te rial nie zwal nia nych z pra cy

w nie miec kich ko pal niach i hu tach Po la ków

oraz znacz nie po pra wi" m.in. sy tu acj% we -

te ra nów po wsta$ !l& skich. Wy ja !nia j&c sto -

su nek Gra #y$ skie go do mniej szo !ci nie miec -

kiej na le #y pod kre !li', #e jak ma "o kto

w ów cze snej Pol sce, do strze ga" z tej stro ny

istot ne za gro #e nie, w czym zresz t&, jak si%
nie ste ty oka za "o, mia" bez spor n& ra cj%.

Rz& dy Gra #y$ skie go w Ka to wi cach trwa -

"y nie prze rwa nie 13 lat i do pie ro po tym okre -

sie wo je wódz two !l& skie sta "o si% naj le piej za -

rz& dza nym re gio nem Pol ski, z naj bo gat sz&
in fra struk tu r& i ba z& o!wia to w&. Wo je wo da

roz bu do wy wa" i bu do wa" no we li nie ko le jo -

we, szko "y, sa na to ria, wo do ci& gi. Pe" ni&c tak -

#e funk cj% ku ra to ra o!wia ty, szcze gól n&
wa g% przy wi& zy wa" do jej roz wo ju. W la -

tach 1926-1939 po wsta "o za tem bli sko sto no -

wych szkó", za l&# ki przy sz"ej Po li tech ni ki

i Uni wer sy te tu, jed no z naj no wo cze !niej szych

wów czas na !wie cie – Mu zeum (l& skie

oraz re gio nal na roz g"o !nia ra dio wa w Ka to -

wi cach. B% d&c za pa lo nym tu ry st&, pro pa go -

wa" tu ry sty k% pie sz& i nar ciar stwo w Be ski -

dach, bu do wa" schro ni ska, kon ku ru j&c
z nie miec kim Be ski de nve re inem – po doj !ciu

Hi tle ra do w"a dzy – moc no upo li tycz nio n&,
a wcze !niej – czy sto tu ry stycz n& or ga ni za cj&. 

Gra #y$ ski zmie ni" tak #e ca" ko wi cie spo -

sób pra cy pol skie go urz%d ni ka. Nie tra c&c
cza su na ban kie ty, rau ty i po lo wa nia, po sta -

no wi" za trud nia' w ad mi ni stra cji pu blicz nej

wy "&cz nie wy so ko wy kwa li fi ko wa nych pra -

cow ni ków. Po nie wa# na (l& sku od czu wa "o
si% wów czas wy ra) ny nie do bór ta kich kadr,

si "& rze czy !ci& ga" je z in nych re go nów Pol -

ski. Fakt ten nie przy spo rzy" mu zwo len ni -

ków na miej scu i trwa, nie ste ty, po dzie$ dzi -

siej szy. Sam pra co wa" po kil ka na !cie go dzin

na do b%, nie ustan nie je) dzi" po re gio nie i spo -

ty ka" si% z miesz ka$ ca mi. W cza sie wol nym,

wy go spo da ro wy wa nym z nie ma "ym tru -

dem, stu dio wa" pra s% i li te ra tu r% za gra nicz -

n&, !le dz&c prze mia ny spo "ecz no -go spo -

dar cze w USA, ZSRR, Niem czech, Fran cji,

Wiel kiej Bry ta nii. Cho' w za kre sie po li tycz -

nym nie by" zwo len ni kiem ist nie j& cej w okre -

sie mi% dzy wo jen nym spo rej au to no mii

wo je wódz twa !l& skie go, umie j%t nie wy ko -

rzy stu j&c j& w sfe rze skar bo wej, móg" zre -

ali zo wa' wie le in we sty cji pu blicz nych obej -

mu j&c je me ce na tem – we dle ów cze snej

na zwy – Urz% du Wo je wódz kie go (l& skie go.

Je go za in te re so wa nie i za mi "o wa nie do tu -

ry sty ki, spra wi "o, #e do strzeg" i do ce ni" wy -

j&t ko we wa lo ry na tu ral ne i re kre acyj ne po -

"u dnio wych ob sza rów wo je wódz twa.

Re flek sje nad wa g& eko no micz ne go zna cze -

nia roz wo ju tu ry sty ki, sk"o ni "y go do sku -

pie nia uwa gi na ob sza rze (l& ska Cie szy$ -
skie go, w tym na miej sco wo !ciach gór skich

Be ski du (l& skie go. Po pie ra j&c mo der ni za -

cj% kra ju i re gio nu, by" te# zwo len ni kiem no -

wo cze snych spo so bów kszta" to wa nia oto -

cze nia i !ro do wi ska, a tak #e nur tów i tren dów

ar chi tek to nicz nych. Z tych po wo dów przy -

st& pi" Gra #y$ ski do opra co wa nia bo ga te go,

mo der ni za cyj ne go pro gra mu uzdro wi sko -

we go, po wo "u j&c w Urz% dzie Wo je wódz kim

(l& skim re fe rat uzdro wi sko wy oraz osob ny

dzia" re gu la cji uzdro wisk na cze le z in#. Eu -

ge niu szem Za czy$ skim. Efek ta mi tych sta -

ra$ by" nie spo ty ka ny do t&d roz wój prze -

strzen ny oraz prze kszta" ce nie – w zna ne

od t&d w kra ju i za gra ni c& o!rod ki wy po -

czyn ko we – Wi s"y, cz% !cio wo Isteb nej oraz

in nych miej sco wo !ci gór skich (l& ska Cie -

szy$ skie go.

W ra mach wo je wódz kie go pro gra mu

uzdro wi sko we go, w pierw szym rz% dzie

do ko na no re gu la cji bie gu rze ki Wi s"y, wy -

bu do wa no sie' wo do ci& go w& i prze pro wa -

dzo no elek try fi ka cj% mia sta Wi s"y (1930-32).

Wy bu do wa no dro gi o twar dej na wierzch ni

do Wi s"y Czar ne go, do Isteb nej przez Ku -

ba lon k% oraz z Ustro nia na Rów ni c%, prze -

pro wa dzo no ko lej z Ustro nia do Ustro nia

Po la ny (li nia otwar ta w 1928 r.), a na st%p -

nie z Ustro nia Po la ny do Wi s"y G"% biec (la -

ta 1928-1933). Po do ko na niu re gu la cji

prze strzen nej mia sta Wi s"y, w jej cen trum

wy bu do wa no kom pleks re kre acyj ny ba se -

nu k& pie lo we go (1930-34) oraz utwo rzo no

plac cen tral ny, wzno sz&c tam ze spó" Do mu

Zdro jo we go o funk cjach ad mi ni stra cyj nej,

us"u go wej i miesz kal nej (1935-36). Dzi% ki

te mu zo sta "o wów czas ukszta" to wa ne zna -

ne nam dzi siaj ob li cze Wi s"y Uzdro wi ska.

Na der wa# nym wy da rze niem in we sty cyj -

no -bu dow la nym, a prze no sz& cym tak #e
no we tren dy ar chi tek to nicz ne do re gio nu,

sta "a si% bu do wa, w la tach 1929-1930,

Zam ku Pre zy den ta Rze czy po spo li tej Pol skiej

w Wi !le. Za pro jek to wa nie wy po czyn ko wej

sie dzi by g"o wy pa$ stwa i nad zór nad je go

wy ko na niem zo sta "y po wie rzo ne zna ne mu

m.in. z re stau ra cji Zam ku Kró lew skie go

na Wa we lu, kra kow skie mu ar chi tek to wi,

Adol fo wi Szysz ko -Bo hu szo wi. Ze spó" za -

Za mek Pre zy den ta Rze czy po spo li tej Pol skiej w Wi"le wznie sio ny w la tach 1929-1930, we d!ug pro jek -
tu Adol fa Szysz ko -Bo hu sza. Pocz tów ka z epo ki uka zu j# ca pier wot ny wy gl#d obiek tu z p!a skim da chem.

Mi cha! Gra "y# ski

– in "y nier pu blicz ny

W za kre sie kul tu ry ogól nej trze ba wy t$ pi% w Pol sce anal fa be tyzm, za szcze pi% za pa!
do czy tel nic twa, roz bu dzi% za mi !o wa nie do wszyst kie go co pi$k ne. W dzie dzi nie kul -
tu ry ma te rial nej trze ba prze bu do wa% ustrój rol ny, zmie ni% wy gl#d wsi pol skiej i miast,
pod nie"% hi gie n$ &y cia, po kry% pa' stwo sie ci# do sko na !ych dróg l# do wych i wod nych,
osu szy% ba gna i prze kszta! ci% nie u&yt ki, roz bu do wa% nasz w!a sny prze mys! i oprze% go
o w!a sne ka pi ta !y, stwo rzy% wiel k# flo t$ han dlo w#. W Pol sce po win na znik n#% n$ dza.

Mi cha" Gra #y$ ski o Pol sce, 1935 r. 

$UKASZ KONARZEWSKI
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bu do wa! zam ku w Wi "le, wznie sio ny
w nie pe# na dwa la ta, na po #u dnio wym sto -
ku Za dnie go Gro nia, gdzie wcze "niej ist nia#
spa lo ny w 1927 r. za me czek my "liw ski ar -
cy ksi$ cia Fer dy nan da Habs bur ga, har mo nij -
nie wpi sa# si$ w kra jo braz – szcze gól nie
wkom po no wa ny mi w kszta#t te re nu for ma -
mi bry# z ok#a dzi na mi z su ro we go ka mie -
nia oraz pier wot nie p#a ski mi da cha mi, któ -
re jed nak ze wzgl$ dów prak tycz nych
prze bu do wa no w 1938 r. na wie lo spa do we.
Szczy tem ele gan cji po zo sta j% do dzi", pie -
czo #o wi cie od re stau ro wa ne ju& w III Rzecz -
po spo li tej, mo der ni stycz ne wn$ trza zam ku
pre zy denc kie go oraz za pro jek to wa ny przez
An drze ja Pro nasz k$ – zwi% za ne go z War -
sza w% awan gar do we go ma la rza i sce no gra -
fa wy stro ju i wy po sa &e nia. Dzi$ ki nie spo -
ty ka ne mu wcze "niej pro gra mo wi
u&yt ko we mu re zy den cji g#o wy pa! stwa,
wn$ trza by #y udo st$p nia ne pu blicz nie, przez
co za mek, chy ba nie tyl ko w re gio nie, sta#
si$ sym bo lem i spek ta ku lar nym przy k#a dem
ów cze snej no wo cze sno "ci. 

Wio d% c% in we sty cj% zwi% za n% z pro gra -
mem uzdro wi sko wym na 'l% sku Cie -

szy! skim, wi% &% c% si$ "ci "le z me ce na tem
Mi cha #a Gra &y! skie go, jest wznie sio ny
w la tach 1931-37 ze spó# za bu do wa! sa na -
to rium Wo je wódz kie go Za k#a du Lecz ni czo -
-Wy cho waw cze go im. Mar sza# ka Jó ze fa
Pi# sud skie go w Isteb nej, na prze #$ czy Ku ba -
lon ka. Pro jek tan tów, war szaw skich ar chi tek -
tów – Ja dwi g$ Do brzy! sk% i Zyg mun ta (o -
bo d$ wy #o nio no w dro dze ogól no pol skie go
kon kur su. Na ze spó# sk#a da j% si$: sprz$ &o -
ny kom pleks pa wi lo nów sa na to ryj no -lecz -
ni czych, go spo dar cze go i szkol nych – zwie! -
czo ny no wo cze sn% wie &% na ro& n%, osob ne
bu dyn ki miesz kal ne dla le ka rzy i per so ne -
lu oraz wil la dy rek tor ska w po bli &u wjaz du
opa trzo ne go bu dyn kiem bram nym z por tier -
ni%. Mo& na bez prze sa dy stwier dzi), &e
wszyst kie bu dyn ki za #o &e nia sa na to ryj ne go
oraz ich wn$ trza sta no wi% je den z naj cen niej -
szych przy k#a dów ar chi tek tu ry mo der ni stycz -
nej w re gio nie i ca #ej Pol sce. Geo me trycz -
ne, nie gdy" w ca #o "ci kre mo wo -bia #e bry #y
bu dyn ków, har mo nij nie wkom po no wa no
w kra jo braz za le sio ne go, zie lo ne go sto ku Ku -
ba lon ki. Po la tach isteb nia! ski kom pleks sa -
na to ryj ny wy ró& nia si$ ele gan cj% pro por cji,
a w za cho wa nych jesz cze ele men tach – do -
brej pró by de ta la mi ar chi tek to nicz ny mi – za -
rów no na ze wn%trz, jak i w sta ran nie opra -
co wa nych wn$ trzach.

Na tym tle na'l% sku Cie szy! skim z pew -
no "ci% war te wspo mnie nia s% rów nie& in we -
sty cje w po sta ci bu dyn ków ko le jo wych,
wznie sio nych w la tach roz bu do wy li nii
z Ustro nia Po la ny do Wi s#y G#$b ce. S% to
dwor ce ko le jo we w Ustro niu Po la nie, Wi -
"le Uzdro wi sku (Cen trum), Wi "le G#$b ce,
a tak &e przy stan ki, b%d* bu dyn ki sta cyj ne
w Wi "le Ob #a* cu i nie ist nie j% cy ju& w Wi -
"le Dziech cin ce. Pro wa dzo na w trud nym te -
re nie gór skim li nia ko le jo wa, oprócz wie -
lu in nych pro ble mów in &y nier skich,
wy ma ga #a tak &e wznie sie nia dwóch wia duk -
tów po nad do li na mi Dziech cin ki i (a ba jo -
wa, z któ rych zw#asz cza ten ostat ni, sw% wy -
so ko "ci% i roz pi$ to "ci%, sta no wi wy j%t ko wy
przy k#ad pol skiej sztu ki in &y nie ryj nej lat
mi$ dzy wo jen nych.

Nie spo sób wy mie ni) wszyst kie in we sty -
cy je wo je wo dy Mi cha #a Gra &y! skie go

na te re nie 'l% ska Cie szy! skie go. Kon cep -
cji oraz ini cja tyw pu blicz nych mia# tak
wie le, &e nie wszyst kie do cze ka #y si$ re ali -
za cji, przede wszyst kim dla te go, &e ich wy -
ko na nie tra gicz nie prze rwa# wy buch II woj -
ny "wia to wej. Naj wi$k szym i nad rz$d nym
wszak &e je go ce lem i pra gnie niem by #o "ci -
s#e zwi% za nie 'l% ska z Pol sk%. In we sty cje
pu blicz ne pod pro tek to ra tem Mi cha #a Gra -
&y! skie go spo wo do wa #y zwi$k sze nie za in -
te re so wa nia re gio nem i na p#yw zna cz% cej
licz by in we sto rów pry wat nych. Re pre zen -
ta tyw nym skut kiem s% m.in. po wsta #e w la -
tach 30. XX wie ku licz ne, no wo cze sne,
o cha rak te rze wy po czyn ko wo -uzdro wi sko -
wym wil le i pen sjo na ty w Wi "le, Ustro niu
i wie lu in nych miej sco wo "ciach 'l% ska
Cie szy! skie go.

Dzi$ ki sta ra niom Mi cha #a Gra &y! skie go
na 'l% sku Cie szy! skim oraz po sia da nej
au to no mii skar bo wej, wo je wódz two "l% skie
na le &a #o w okre sie mi$ dzy wo jen nym do naj -
wi$k szych i naj wa& niej szych ob sza rów in -
we sty cyj nych II Rze czy po spo li tej, obok
Gdy ni, Cen tral ne go Okr$ gu Prze my s#o -
we go i War sza wy. 'l%sk Cie szy! ski za",
oprócz wie lu in we sty cji w no wej sto li cy re -
gio nu – Ka to wi cach, na le &a# do naj wa& niej -
szych ob sza rów w wo je wódz twie "l% skim.

Po dró &u j%c dzi" ma low ni cz% dro g% z Wi -
s#y do Isteb nej przez Ku ba lon k$, ko rzy sta -
j%c z po #% cze nia ko le jo we go z Ka to wic
do Wi s#y G#$b ce przez Ustro!, z go "cin no -
"ci be skidz kich schro nisk gór skich, w$ dru -
j%c cie ni sty mi szla ka mi Be ski du 'l% skie go,

czy te& prze cho dz%c przez cen tral ny plac Bo -
gu mi #a Hof fa w Wi "le, za pew ne ma #o kto
z nas zda je so bie spra w$, jak po to czy #y si$
dal sze lo sy tych, któ rzy wspó# two rzy li te
miej sca. Mo &e za tem war to cho cia& pa mi$ -
ta) o jed nym z nich – Mi cha le Gra &y! -
skim – cz#o wie ku, któ re go s#o wa i czy ny po -
kry wa #y si$ w stop niu rzad ko spo ty ka nym,
a któ re go, dzi$ ki je go s#u& bie, wy pa da #o by
bar dziej okre "la) mia nem m$ &a sta nu ni& po -
li ty ka, ra czej in &y nie ra pu blicz ne go – ni&
urz$d ni ka. Mo &e sta je si$ to jesz cze bar dziej
ak tu al ne i po trzeb ne, nie tyl ko w kon tek "cie
na szej wspó# cze snej co dzien no "ci pu blicz -
nej, ale zw#asz cza, kie dy przy pa da 50 rocz -
ni ca je go tra gicz nej i nie co... dziw nej "mier -
ci. Po zo sta j%c po II woj nie "wia to wej
na sta #e na emi gra cji w Wiel kiej Bry ta nii,
Mi cha# Gra &y! ski zgi n%# pod ko #a mi sa mo -
cho du w Lon dy nie dnia 10 grud nia 1965 r.

!

Frag ment za bu do wa! Wo je wódz kie go Za k"a du Lecz ni czo -Wy cho waw cze go im. Mar sza" ka Jó ze fa Pi" -
sud skie go na prze "# czy Ku ba lon ka w Isteb nej – stan pier wot ny; pocz tów ka z epo ki

Fo
to

. $
u k

as
z K

o n
a r

ze
w

 sk
i

Wia dukt ko le jo wy w Wi %le G"#b cach po nad do li n& $a ba jo wa, wznie sio ny w la tach 1931 -33 przez
fir m# Ksa we re go Go ry ano wi cza

!u kasz Ko na rzew ski – au tor jest hi sto ry -
kiem sztu ki, kul tu ry i kon ser wa to rem za -
byt ków. Od ko! ca lat 90. zaj mu je si$
iden ty fi ka cj%, de skryp cj%, za rz% dza niem,
pro mo cj% i ochro n% hi sto rycz ne go dzie -
dzic twa kul tu ro we go w Wy dzia le Kul tu -
ry, Spor tu, Tu ry sty ki i In for ma cji Sta ro -
stwa Po wia to we go w Cie szy nie. Jest
au to rem kil ku set opra co wa! i pu bli ka -
cji do ty cz% cych ochro ny dzie dzic twa
kul tu ro we go, hi sto rii i za so bów kul tu ry
i sztu ki, a tak &e bio gra fii ar ty stów i po -
sta ci hi sto rycz nych.
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Katowice
za Kocura

150 lat Katowic

HENRYK SZCZEPA!SKI

Wczesnym popo!udniem, ostatniego kwietnia 1921 r., do katowickiej kawiarni
„Rheingold”, przy Friedrichstrasse 32, w przeddzie" swoich 27. urodzin wszed!
Adam Kocur. Przy stolikach siedzia!o kilkunastu m#$czyzn. %aden nie wzniós!
toastu. Zbli$a!a si# godzina „0”. Wezwa! ich na tajn& odpraw#. Nazajutrz mieli
zaatakowa' posterunki wojskowe i przej&' w!adz# nad miastem. Na ich rozkazy
czeka!o ponad 4 tysi&ce zakonspirowanych $o!nierzy. 

O!wi cie 2 ma ja 1921 r. nad Ka to wi ca -
mi za wy "y fa brycz ne sy re ny. Ob wie -

!ci "y strajk pol skich ro bot ni ków. Pro te -
sto wa li prze ciw ko stron ni czym
pro jek tom po dzia "u Gór ne go #l$ ska.
Wy bu ch"o III po wsta nie. 

Na za jutrz, o trze ciej nad ra nem, kpt.
Ko cur na cze le szo pie nic kiej sot ni wczo -
raj szych pol skich funk cjo na riu szy APO,
roz po cz$" marsz na Ka to wi ce. W ci szy,
sfor mo wa ni w ko lum ny z ubez pie cze -
niem czo "o wym, z bro ni$ i po wsta% czy -
mi opa ska mi na r& ka wach, scho dzi li
z ha" dy we" no wiec kiej. For su j$c dzi siej -
sze uli ce Ka to wic k$, Roz dzie% skie go
i Kor fan te go, wkra cza li do Ryn ku. Mie li
za j$' miej ski ra tusz. Tu taj, dro g& za gro -
dzi "y im fran cu skie czo" gi i wo zy opan -
ce rzo ne. Po chwi li nad je cha" sa mo -
chód. Wy siad" pu" kow nik Ar dis son
w to wa rzy stwie ad iu tan ta. Obec ny tam
Jan Kel ler, je den z szta bow ców po -
wsta% cze go zry wu, tak re la cjo nu je epi -
zod:

„Wi dz$c ofi ce rów APO, pod szed"
do nas i roz ka zu j$ cym to nem za ($ da"
na tych mia sto we go wy co fa nia od dzia -
"ów po wsta% czych z mia sta, gro ($c
u(y ciem bro ni na wy pa dek nie za sto so -
wa nia si& do je go roz ka zu. Wska zu j$c
na bia "o -nie bie sk$ opa sk& na r& ka wie
mun du ru, o!wiad czy "em, (e od wczo -
raj prze sta li !my by' ofi ce ra mi po li cji
pod le ga j$ cy mi roz ka zom Ko mi sji Mi& -
dzy so jusz ni czej, (e je ste !my po wsta% -
ca mi i wy ko nu je my tyl ko roz ka zy woj -
sko wej w"a dzy po wsta% czej. A wi&c
je dy nie roz kaz NKWP mo (e spo wo do -
wa' opusz cze nie mia sta przez nas.
W ko% cu uzgod nio no, (e je go ul ty ma -
tyw ne ($ da nie za ko mu ni ku j& mo im
w"a dzom prze "o (o nym i naj da lej do go -
dzi ny dzie si$ tej za po znam go z na szym
sta no wi skiem.”

W tym cza sie in ne od dzia "y Ka to wic -
kie go Pu" ku im. Ja na Hen ry ka D$ brow -
skie go zaj mo wa "y ko lej ne osie dla Ka to -
wic. Na pe ro nach dwor ca ko le jo we go
otwo rzy li ogie% w"o scy ka ra bi nie rzy.
Pad" pierw szy po wsta niec. Kil ku zra nio -
no. Do sz"o do wy mia ny ognia z Fran cu -
za mi. In sur gen ci zo sta li wy par ci. Nie da -
wa li jed nak za wy gra n$. Po now nie
za ata ko wa li pó) nym wie czo rem, te go sa -
me go dnia i bez wal ki za j& li ca "e mia sto,
ale nie chc$c so bie zra zi' alianc kich ko -
mi sa rzy, na we zwa nie gen. Gra tie ra,
g"ów no do wo dz$ ce go wojsk sprzy mie -
rzo nych, opu !ci li zaj mo wa ne po zy cje. 

Kpt. Ko cur po wró ci" do kwa te ry
w Szo pie ni cach. Spo !ród swo ich (o" nie -
rzy sfor mo wa" ba ta lion (an dar me rii po -
wsta% czej. Chro ni "a oko li ce przed dy wer -
sj$ nie miec k$. Zy ska "a s"a w& „bry ga dy
Ko cu ra”. Mia" po stu r& i cha ry zmat przy -
wód cy. W je go du (ych, wy ra zi stych
oczach, z t& czów ka mi ciem nej bar wy,
kry "a si& sta now czo!', a na kszta"t -
nych, pe" nych ustach go !ci" ta jem ni czy
u!mie szek. Spoj rze niem i po sta w$ wzbu -
dza" po dziw, znie wa la j$c do bez wied ne -
go po s"u sze% stwa.

Ofi cjal ne za wie sze nie bro ni i za ko% -
cze nie woj ny o #l$sk na st$ pi "o 5 lip -

Katowicki „drapacz chmur”
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ca 1921 ro ku. W tym cza sie kpt. Ko cu -
ra od ko men de ro wa no do or ga ni zo wa nia
woj sko wej ko men dy mia sta. Je den z je -
go to wa rzy szy bro ni i bo ha ter walk
o Ka to wi ce, uczest ni cz! cy w uro dzi no -
wej od pra wie w cu kier ni Gór skie go, za -
pi sa" w pa mi#t ni ku: 

„Przy po mi nam so bie, $e na od pra wie
oprócz nie któ rych ko men dan tów ob wo -
dów by li: kpt. Ko cur, insp. Przed pe" ski,
por. Mierz wa, Fre dek Wo% niak i wie lu
in nych. Ka$ dy z nas, b# d! cy wów czas
na od pra wie na bra" prze ko na nia, $e
o lo sach Gór ne go &l! ska roz strzy gnie nie
kto in ny, nie Ra da Am ba sa do rów czy Li -
ga Na ro dów, lecz sam lud, któ ry z bro -
ni! w r# ku wy r! bie gra ni ce Oj czy zny.”

Ca "a ta przy ja ciel ska fe raj na re kru tu -
j! ca si# spo 'ród daw nej m"o dzie $y kó"
„ze tow skich”, gniazd „so ko lich”, chó -
rów 'pie wa czych, sto wa rzy sze( kup -
ców i prze my s"ow ców, la tem 1922 r.
'wi# to wa "a na ka to wic kim Ryn ku,
na bry now skich b"o niach i w Ha li Rze -
szy. Wi wa to wa li i wzno si li to a sty
na cze') bra ter skie go 'l! sko -pol skie go
przy mie rza. 

Adam Ko cur nie prze pa da" za t"um ny -
mi ma ni fe sta cja mi. Ce ni" so bie sa mot -
no'). Gdy prze brzmia "y owa cje, wol nym
kro kiem po szed" uli c! Fry de ry kow sk!
(obec nie: War szaw sk!). Na ro gu z Wod -
n! wszed" do cu kier ni Gór skie go. Za mó -
wi" ulu bio n! kre mów k# i her ba t#.
Za oknem, na ele wa cji do mu, po dru giej
stro nie uli cy, wi dzia" ka mien ne po pier -
sie Holt ze go, nie ch#t ne go Po la kom,
prze wod ni cz! ce go ra dy miej skiej w nie -
miec kich Ka to wi cach. Pa trz!c na me da -
lion po my 'la", $e tam ten roz dzia" 50-let -
niej woj ny o &l!sk, wy po wie dzia nej
Po la kom w 1871 r., zo sta" na resz cie za -
mkni# ty. 

In te lek tu ali sta i po li glo ta

Gdyopusz cza" mu ry ra ci bor skie go
gim na zjum, jed ne go z naj star -

szych na &l! sku by" par excel len ce hu -
ma ni st!, na szpi ko wa nym cy ta ta mi z Cy -
ce ro na, Owi diu sza i Ce za ra, oczy ta nym
w tek stach nie miec kich, fran cu skich
i sta ro $yt nych au to rów; pe" nym ener gii
in te lek tu ali st!, do brze przy go to wa nym
do sa mo dziel nej pra cy umy s"o wej.

Wio sn! 1913 r. by" po ma tu rze. Je sie -
ni! mia" za so b! im ma try ku la cj# na Wy -
dzia le Teo lo gicz nym Uni wer sy te tu we
Wro c"a wiu. Nim wy bu ch"a I woj na
'wia to wa zd! $y" za li czy) dwa se me stry,
a w mi# dzy cza sie wst! pi) do Zwi!z ku
Aka de mi ków Gór no 'l! za ków i Ko "a
Bra ter skie go „Zet” – taj nych or ga ni za -
cji nie pod le g"o 'cio wych, dys kry mi no wa -
nych przez Niem ców. Wci!$ roz czy ty -
wa" si# w pol skich po wie 'ciach, a jesz cze
cz# 'ciej, w pi sa nych po pol sku, pod r#cz -
ni kach. Zg"# bia" se kre ty j# zy ka oj czy ste -
go i dzie jów na ro do wych. Od kry", $e lu -
bi si# uczy), a zdo by wa nie wie dzy jest
je go $y cio w! pa sj!. 

Tym cza sem, woj na ode rwa "a go
od ulu bio nych za j#). Ja ko ce sar ski pod -

da ny w wie ku po bo ro wym, zo sta" wcie -
lo ny do Re ich sweh ry. Po nad czte ry la -
ta do wo dzi" od dzia "a mi ka ra bi nów ma -
szy no wych na fron tach naj pierw
ro syj skim, a po tem fran cu skim. Po po -
wro cie do ro dzin nej Ku% ni Ra ci bor -
skiej, daw ni gim na zja li 'ci i aka de mi cy
wci! gn# li go w wir walk o nie pod le g"y
&l!sk i Wiel ko pol sk#.

W 1922 mia" za so b! 28. wio sn#. Po -
'wi# ci" si# te mu co lu bi" naj bar -
dziej – stu dio wa niu i sa mo do sko na le niu.
Ta ch#) to wa rzy szy "a mu do wie ku po -
de sz"e go. W ci! gu kil ku lat na Uni wer -
sy te cie Ja giel lo( skim na pi sa" dy ser ta cj#;
w 1928 uzy ska" ty tu" dok to ra praw.
Pod czas II woj ny 'wia to wej, gdy zna laz"
si# w An glii, pod j!" stu dia praw no -
-eko no micz ne na uni wer sy te cie w Edyn -
bur gu. W 1949 na Gre go ria num w Rzy -
mie kon ty nu owa" stu dia teo lo gicz ne,
roz po cz# te we Wro c"a wiu po nad 30 lat
wcze 'niej. Uwie( czy" je dy plo mem li -
cen cja ta i 'wi# ce nia mi ka p"a( ski mi.
By" po li glo t!. Prze by wa j!c we Fran cji,
An glii i W"o szech opa no wa" j# zy ki
tych kra jów. 

Ostat nie 20 lat $y cia sp# dzi" w Niem -
czech po 'wi# ca j!c si# pra cy dusz pa -
ster skiej w'ród Po lo nii. W 1957 r., w"a -
dze ko 'ciel ne po wo "a "y ks. Ko cu ra
na sta no wi sko no ta riu sza i za st#p cy wi -
ka riu sza ge ne ral ne go Ku rii Bi sku piej dla
Po la ków we Frank fur cie nad Me nem.
W 1964 r. zo sta" ka no ni kiem ho no ro -
wym. No mi na cj# uzy ska" z r!k ks. abp.
Jó ze fa Gaw li ny, ka pe la na Po la ków
na uchod%c twie, przy ja cie la z okre su stu -
diów wro c"aw skich, po wsta( i pre zy den -
tu ry w Ka to wi cach. To by" je den z tych
daw nych ko le gów, tak jak Ka rol Grze -
sik, Ja nek Wy glen da czy Alek Zgrzeb -
niok, wci!$ wier nych ide a"om i przy si# -
dze „ze tow skie go” bra ter stwa. Przy ja% ni li
si# w cza sie woj ny o &l!sk, pod czas ple -
bi scy tu i wów czas, gdy bu do wa li zr# by
pol skiej pa( stwo wo 'ci w od ra dza j! cej si#
oj czy% nie.

II Ma gni fi co

Wlip cu 1928 r. dr Adam Ko cur zo sta"
za przy si# $o ny na sta no wi sku pre -

zy den ta Ka to wic. Czte ry la ta wcze 'niej
przy "! czo no do nich: Bo gu ci ce, Za "# $e,
Bry nów, Li go t# Pszczy( sk! a tak $e
daw ne do bra dwor skie Winc kle rów.
Od tej po ry sto li ca wo je wódz twa by "a
po nad stu ty si#cz nym o'rod kiem i za s"u -
gi wa "a na przy do mek Wiel kie.

Mia" 34 la ta. Nie bra ko wa "o mu ener -
gii, po my s"ów i sta now czo 'ci. Chcia", by
Ka to wi ce sta "y si# „ogni skiem pol skie -
go $y cia kul tu ral ne go, ma j! ce go zna cze -
nie nie tyl ko dla sa me go mia sta”, ale i dla
ca "e go &l! ska.” Za bie ga" o po wo "a nie
w Ka to wi cach wy$ szych uczel ni. By"
pro tek to rem to wa rzystw: Przy ja ció" Na -
uk na &l! sku oraz Wy staw i Pro pa gan -
dy Go spo dar czej lan su j! ce go re gion
w kra ju i na 'wie cie. 

Tak jak Me dy ce usze w re ne san so wej
Flo ren cji, oj cem mia sta by" dla wszyst -
kich miesz ka( ców a roz trop nym me ce -
na sem dla uta len to wa nych ar ty stów.
Wzno sz!c do my miesz kal ne i gma chy
u$y tecz no 'ci pu blicz nej dba" o ale je,
skwe ry i plan ty, gu stow ne urz! dze nie par -
ków, "a% ni i obiek tów spor to wych. Znacz -
ne su my asy gno wa" na opie k# spo "ecz n!
i po moc naj bied niej szym. Dba" o sty pen -
dia dla nie za mo$ nej m"o dzie $y. Sub sy dio -
wa" ma la rzy 'l! skich: Ste fa na K!t skie go,
Cze s"a wa Ku ry at t#, Paw "a Stel le ra i in -
nych. In te re so wa" si# sztu k!, li te ra tu r!.
Pod je go au spi cja mi, w ro ku 70. rocz ni -
cy na ro dzin mia sta, Lu dwik Mu sio" wy -
da" „Ma te ria "y do dzie jów Wiel kich Ka -
to wic”, a Jan Skar bek -Mal czew ski,
na kr# ci" film do ku men tal ny pt. „Sto li ca
&l! ska – Ka to wi ce”. Oso bi 'cie za pra sza"
i go 'ci" Ju liu sza Oster w#. Do pra cy i za -
miesz ka nia w Ka to wi cach za ch# ci" ak tor -
k# Ire n# Kwiat kow sk!. W przed dzie(
Wszyst kich &wi# tych 1936 r., udzie li" 'lu -
bu cy wil ne go Ja no wi Kie pu rze i Mar cie
Eg gerth. Ce re mo nia od by "a si# w ga bi -
ne cie pre zy den ta, w ra tu szu na ro gu
Ryn ku i Pocz to wej. 

Ogro dem Muz gosz cz! cym 'mie tan k#
ar ty stycz n! ów cze snych Ka to wic by"
daw ny pa "a cyk przy uli cy Stal ma cha. Je -
go go spo darz dr Ko cur mia" tu taj ko lek -
cj# ob ra zów, me bli i por ce la ny. Przed do -
mem sa dzi" pla ta ny, ci sy i ró $e. Bli scy
po rów ny wa li go z flo renc kim Me dy ce -
uszem Waw rzy( cem Wspa nia "ym, me ce -
na sem Mi cha "a Anio "a i in ny mi mi strza -
mi Od ro dze nia. Mó wi li o nim Il Ma gni fi co.

Ko cur by" cha ry zma tycz nym li de -
rem i uro dzo nym hu ma ni st!. Ch#t nie za -
bie ra" g"os na fo rum sej mo wym i ra dy
mia sta, pod czas ob rad Zwi!z ku Po -
wsta( ców &l! skich, na otwar tych wie -
cach po li tycz nych al bo w roz mo wach ze
straj ku j! cy mi gór ni ka mi i hut ni ka mi.
Umia" roz ma wia) z lud% mi, prze ko ny -
wa) i zdo by wa) ich za ufa nie. 

Pa we" Du biel twier dzi", $e „lu bi" wy -
st# po wa) w swej po pi so wej ro li g"ów -
ne go ko men dan ta Zwi!z ku Po wsta( ców
&l! skich w do brze skro jo nym mun du rze

Dr Adam Kocur
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z nie zli czo ny mi or de ra mi na pier si. Je -
go licz ne wy czy ny by !y s!aw ne i na sta -
no wi sku pre zy den ta mia sta Ka to wic
nie utrzy ma! by si", gdy by nie przy ja#$
z Gra %y$ skim.”

In ne #ró d!a mil cz& o sk!on no 'ci Ko cu -
ra do ofi cer skich „wy czy nów” w de ka -
denc kim sty lu, ale nie wy klu czo ne, %e ba -
wi! si" z fan ta zj& nie mniej sz& ni% gen.
Bo le s!aw Wie nia wa – D!u go szew ski al -
bo p!k Je rzy Zi" tek w pierw szych la tach
Pol ski Lu do wej. 

Pol skie, ale w ame ry ka! skim sty lu

Podru giej stro nie gra ni cy pa$ stwo wej
nie miec cy po li ty cy szy ko wa li bu -

do w" 'l& skie go trój mia sta: Beu then,
Gle iwitz, Hin den burg. To by !o wy zwa -
nie pod ad re sem Po la ków. Aby god nie
na nie od po wie dzie(, two rzy li o'ro dek
o wy ra zi 'cie pol skim wi ze run ku a jed -
no cze 'nie do rów nu j& cy mi" dzy na ro do -
wym stan dar dom epo ki.

Je go wi zje po ja wia !y si" w snach
i na ja wie m!o de go pre zy den ta. By !y za -
wie szo ne po mi" dzy wi do kiem w!o skich
miast do by Od ro dze nia a pej za %em wiel -
ko miej skich cen trów Chi ca go i in nych gi -
gan tycz nych aglo me ra cji. Po dob nie my -
'le li ka to wic cy ar chi tek ci in spi ro wa ni
przez wo je wo d" dr. Mi cha !a Gra %y$ skie -
go, dla któ re go 'wia to wa pre zen cja mia -
sta by !a spra w& o pierw szo rz"d nym
zna cze niu. Pa mi&t k& po tam tych dys ku -
sjach po zo sta !y: kla sy cy stycz no -sta ro pol -
ski gmach Urz" du Wo je wódz kie go, qu -
asi ame ry ka$ ski dra pacz chmur i sze reg
obiek tów do dzi' sta no wi& cych chlu b"
pol skie go funk cjo na li zmu.. 

Ka to wic ki ma gi strat z pre zy den tem
na cze le po sta no wi! „wspi na( si"” ku
chmu rom. Gdy w 1931 r., w No wym Jor -
ku od da wa no do u%yt ku, naj wy% szy
wie %o wiec 'wia ta, nad Ra w&, do Do mu
Pro fe so rów wpro wa dza li si" pierw si lo -
ka to rzy. By! re kor dzi st&. Prze wy% szy!
wszyst kie bu dyn ki miesz kal ne w Pol sce
a mia sto prze sz!o do le gen dy ja ko na ro -
do wa „ko leb ka chmu ro !a pów”. 

W smu k!ych gra nia sto s!u pach bu dow li
by !o co' ze sta ro s!o wia$ skiej wie %y
miesz kal nej. Po nad dwo ma bocz ny mi
seg men ta mi, gó ro wa! w"% szy – na ro% ni -
ko wy. Od stro ny za chod niej mia! wy kusz
a od pó! noc nej bul wia ste, za okr& glo ne
bal ko ny. Je go „szkla ny” w" gie!, o ory gi -
nal nych dwu p!asz czy zno wych okien ni -
cach, na wszyst kich pi" trach do 'wie tla!
wn" trza li ving ro omów. Szk!em i spa ty -
no wa nym mo si& dzem l'ni !y wi try ny par -
te ru, dys kret nie upodob nia j&c dom
do okr" tu. Wspól nie z gma chem bu do wa -
ne go opo dal Do mu O'wia to we go wzo -
ro wa ne go na naj s!yn niej szych eu ro pej -
skich cen trach kul tu ry, by! za po wie dzi&
no wo cze snej funk cjo na li stycz nej sztu ki
kszta! to wa nia prze strze ni. 

Ka to wi cza nie by li za pa trze ni w Ame -
ry k". Chcie li mie( mia sto z no wo cze snym,
praw dzi wie wiel ko miej skim ci ty. Pra sa,
ki no i ra dio do no si !y o ta kich cu dach ar -
chi tek tu ry, jak do pie ro co wznie sio ny

w No wym Jor ku Chry sler Bu il ding czy
Em pi re Sta te Bu il ding, któ ry wkrót ce sta!
si" li de rem w'ród bu dyn ków 'wia ta. To
wszyst ko pa so wa !o do wy obra %e$ Po la -
ków, któ rzy od re ago wy wa li po ni %e nia
wie ko wej nie wo li pod roz bio ra mi. Ma rzy -
!o im si" pa$ stwo od mo rza do mo rza. Pre -
zy dent Mo 'cic ki i je go mi ni stro wie snu li
wi zj" Pol ski wiel ko mo car stwo wej. 

Hob by pa na pre zy den ta

W1938 r. dr Ko cur prze pro wa dzi! od -
wa% n&, a dla je go opo nen tów wr"cz

po dej rza n& trans ak cj". Mia stu i je go
miesz ka$ com za fun do wa! li cz& cy po -
nad 400 lat drew nia ny ko 'ció !ek, któ re -
go po zby wa li si" ka to li cy z Sy ry ni
na Opolsz czy# nie. Na le% no'( wy p!a ci !a
miej ska ka sa. Dzi" ki de cy zji Ko cu ra,
do dzi' ka to wic ki ma gi strat, ja ko je dy ny
w Pol sce jest po sia da czem w!a snej 'wi& -
ty ni. By! to wy j&t ko wo uda ny za kup. W 20
lat pó# niej, ju% w Pol sce Lu do wej za cz&!
pe! ni( funk cj" pa ra fial nej fa ry. Klej no tu
za zdro 'ci ka to wi cza nom kraj i Eu ro pa. Jest
tyl ko o 4 wio sny m!od szy od ba zy li ki 'w.
Pio tra na Wa ty ka nie i po zo sta je wy j&t ko -
wej rzad ko 'ci pa mi&t k& po drew nia nej ar -
chi tek tu rze pó# ne go go ty ku. Gdy go cio -
sa li 're dnio wiecz ni cie 'le, ni ko mu si"
jesz cze nie 'ni !o, %e u stóp wzgó rza,
na któ rym obec nie stoi, wy ro 'nie miej sco -
wo'( o na zwie Ka to wi ce. 

Pre zy dent ma rzy!, aby na tym miej scu,
przed dzie si&t ka mi lat na zy wa nym Ka -
mion k& Ka tow sk&, a po tem par kiem Ko -
'ciusz ki, za aran %o wa( skan sen gro ma -
dz& cy za byt ko we bu dow le wsi
gór no 'l& skiej. Pla ny po krzy %o wa li hi tle -
row cy, oku pu j& cy mia sto po 1939. O re -
ali za cj" po my s!u dr. Ko cu ra, za dba!
jed nak, je go ko le ga z po wsta$ 'l& -
skich – wo je wo da Je rzy Zi" tek, czu wa -
j& cy nad bu do w& Wo je wódz kie go Par -
ku Kul tu ry i Wy po czyn ku. Spe! nia! to
%y cze nie, w tym cza sie gdy ks. ka no nik
Ko cur g!o si! S!o wo Bo %e pol skim emi -
gran tom we Frank fur cie nad Me nem. 

Dr Ko cur ko cha! przy ro d" i by! jej
opie ku nem. Jesz cze ja ko in spek tor ka to -
wic kiej po li cji opra co wa! in struk cj" na -
ka zu j& c& funk cjo na riu szom „opie k"
nad za byt ka mi przy ro dy i ich re je stra cj"”. 

Miesz ka! w ka mie ni cy Pocz to wej Ka -
sy Oszcz"d no 'ci przy Mic kie wi cza 28, vis
a vis gim na zjum 'w. Ka zi mie rza. Spa ce -
ro wa! bul wa rem nad Ra w& i w'ród ale -
jek daw ne go Par ku Pó! noc ne go. Spo ty -
ka! tam miesz ka j& ce go opo dal
(przy Mic kie wi cza 32) Ot to Ulit za, li de -
ra Volks bun du i naj bar dziej agre syw ne -
go spo 'ród ka to wic kich Niem ców, daw -
ne go po li cjan ta, po tem funk cjo na riu sza
Nie miec kie go Ko mi te tu Ple bi scy to we go.
Do ostrej wy mia ny s!ów do cho dzi !o
mi" dzy ni mi na fo rum ra dy miej skiej i sej -
mu 'l& skie go. To on, we wrze 'niu 1939
r., z na r" czem kwia tów, na pro gu urz" du
wo je wódz kie go wi ta! hi tle row skich ge -
ne ra !ów i ko mi sa rzy przej mu j& cych w!a -
dz" w mie 'cie. Do pi&! swe go. Bra! od wet
za po wsta nia i ple bi scyt. 

Dr Ko cur ch"t nie by wa! w Za ko pa nem
i na Pod ha lu. Wcza sy sp" dza! w Ta trach,
gdzie sys te ma tycz nie zdo by wa! ko lej ne
wier chy od Sta ro ro bo cia$ skie go a%
po Ry sy. W wol ne od obo wi&z ków nie -
dzie le al bo in ne dni, gdy ju% nie mu sia!
sie dzie( za biur kiem lub sta( na mów -
ni cy, wy ru sza! na pie sze wy ciecz ki
za mia sto, w Be ski dy lub na Ju r" Kra -
kow sko -Cz" sto chow sk&. 

Prócz w" dró wek i spa ce rów po gó rach
pre zy dent upra wia! nar ciar stwo,
a w m!o do 'ci by! za pa lo nym wio 'la -
rzem. Cie szy! si" za ufa niem spor tow ców
i me na d%e rów. Po wie rza li mu naj wy% -
sze god no 'ci i sta no wi ska: w Zwi&z ku
Nar ciar skim by! wi ce pre ze sem,
w Zwi&z ku Za pa 'ni czym – pre ze sem za -
rz& du g!ów ne go a w To wa rzy stwie Ta -
trza$ skim, cz!on kiem za rz& du od dzia !u
w Ka to wi cach. Pa tro no wa! roz gryw kom
pi! kar skim i fun do wa! pu cha ry zwy ci"z -
com. Z je go ini cja ty wy po wsta! pro jekt
sta dio nu – naj wi"k sze go w kra ju. To
jesz cze jed no z tych ma rze$ Ko cu ra, któ -
re do pie ro po la tach oku pa cji, zre ali zu -
je in ny 'l& ski po wsta niec, wo je wo da Je -
rzy Zi" tek.

Sen ty men tem da rzy! lek ko atle tów
z ka to wic kie go gniaz da „So ko !a”. Sto -
j&c w oknie swe go pre zy denc kie go ga -
bi ne tu spo gl& da! na se ce syj n& ka mie ni -
c" po prze ciw le g!ej stro nie uli cy
Pocz to wej. Ze wspo mnie$ star szych
ko le gów za pa mi" ta!, %e tam w!a 'nie
w tra fi ce Alek san dra Le wan dow skie go,
wio sn& 1896 r. od by !o si" pierw sze za -
!o %y ciel skie ze bra nie ka to wic kich „So -
ko !ów”, a po nad 30 lat wcze 'niej, ty to -
niem, cy ga ra mi i ta ba k& opo dal
han dlo wa! Sta ni s!aw Ma cie jew ski, agent
Cen tral ne go Ko mi te tu Na ro do we go,
któ ry pro wa dzi! za kon spi ro wa ny punkt
prze rzu to wy po mi" dzy pol ski mi de mo -
kra ta mi w Pa ry %u a w!a dza mi po wsta -
nia stycz nio we go w War sza wie. Ko cur
ro bi! so bie wy rzu ty, %e nie do pro wa dzi!
do umiesz cze nia ta bli cy pa mi&t ko wej.

Ja ko oso ba pu blicz na cie szy! si" sym -
pa ti& )l& za ków. Mia! od da nych przy ja -
ció! w'ród elit mia sta i ro bot ni ków,
w ku rii bi sku piej i na fo rum sej mo wym.
Naj bar dziej nie po do ba! si" pru so fi lom
oraz ul tra pra wi co wym cha de kom ze
'l& skie go par la men tu. Je go neu ra ste -
nicz ny mi prze ciw ni ka mi za wsze by li
Kor fan tow cy, a jaw ny mi wro ga mi Niem -
cy zrze sze ni pod ko niec lat 20. w or ga -
ni za cjach po li tycz nych o 'l& skiej pro we -
nien cji. Po wsta$ cza prze sz!o'( i nie ch"(
ka to wic kie go pre zy den ta do na zi zmu
spo wo do wa !a umiesz cze nie je go na -
zwi ska na ge sta pow skiej li 'cie pro -
skryp cyj nej zwa nej Son der fahn dungs -
buch Po len. Jesz cze w 20 lat po je go
'mier ci, Hel mut Ko storz i Sig mund
Kar ski w ziom kow skim al bu mie „Kat -
to witz Se ine Ge schich te und Ge gen -
wart”, nie umie li mu wy ba czy(, %e ja ko
by !y stu dent nie miec kie go uni wer sy te -
tu i ofi cer Re ich sweh ry, nie do cho wa!
wier no 'ci niem czy# nie, do pu 'ci! si"
zdra dy i sprzy mie rzy! z Po la ka mi. 

!
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Mi!dzy
nutami

je si! w pew nym sen sie dzie dzi cem wiel -
kie go Ro sja ni na. S"y cha# to tak $e do sko -
na le w mu zy ce Mey era: wspó" ist nie j%
w niej „po szo sta ko wi czow sku” mo men -
ty pa te tycz ne i iro nicz ne, &piew no&# i su -
ro wo&#, bra ku je je dy nie cha rak te ry stycz -
nej ro syj skiej roz lew no &ci: Mey er za wsze
jest oszcz!d ny w go spo da ro wa niu mo ty -
wa mi i cza sem mu zycz nym, co prze k"a -
da si! na wra $e nie ma te ma tycz nej pre cy -
zji nar ra cji. Po mi! dzy dwo ma utwo ra mi,
któ re po wsta "y w od st! pie pra wie dwu -
dzie stu lat, jest oczy wi &cie ró$ ni ca. Kwin -
tet jest bar dziej sar ka stycz ny, a je go
brzmie nio wo&# jest bli$ sza kon wen cji
so no ry stycz nej; w Kwar te cie s"y cha#
wi! cej no stal gii, mu zy ka brzmi bar dziej
kla sycz nie, po ja wia si! te$ wi! cej od nie -
sie' in ter tek stu al nych. Fak tu ra oby dwu
utwo rów jest bar dziej do sie bie zbli $o -
na – w ogól no &ci bar dzo trud na, wy ma -
ga j% ca od wy ko naw ców umie j!t no &ci
wir tu ozow skich w za kre sie wy ko na nia
w"a snej par tii oraz b"y ska wicz ne go re ago -
wa nia na dzia "a nia part ne rów. Mu zy ka
Mey era to bo wiem „ra so wa” ka me ra li sty -
ka, po le ga j% ca na za awan so wa nej wspó" -
pra cy so li stów. Kwar tet (l% ski i Piotr Sa -
"aj czyk z po wo dze niem zre ali zo wa li
wy zwa nia kar ko "om nej nie kie dy par ty tu -
ry. Kto nie boi si! trud nej mu zy ki, b! dzie
mia" ze s"u cha nia oma wia nej p"y ty nie ko' -
cz% c% si! sa tys fak cj!.

70. se zon Fil har mo nii !l" skiej
pod su mo wa ny

S
ym pa tycz nym post scrip tum do zi mo wej
cz! &ci ju bi le uszo we go se zo nu Fil har -

mo nii (l% skiej by "a oko licz no &cio wa wy -
sta wa po &wi! co na dzie jom in sty tu cji, zor -
ga ni zo wa na w Bi blio te ce (l% skiej.
Zgro ma dzo no na niej nie tyl ko sta re afi -
sze i pro gra my kon cer to we, ale i pa mi%t -
ki „do mo we”: ko re spon den cj!, we wn!trz -
ne spra woz da nia, ksi! gi kan ce la ryj ne
i oczy wi &cie fo to gra fie. Zwie dza j% cy
wy sta w! po zna je dzie je (l% skich
Fil har mo ni ków w po rz%d ku chro no lo -
gicz nym. Naj pierw ma my wi!c etap pio -
nier ski, kie dy in sty tu cja jest ca" ko wi cie
pod po rz%d ko wa na cen tral nej ad mi ni stra -
cji, ale i wal czy o w"a sne miej sce „w te -
re nie”, gro ma dz%c wo kó" sie bie miej sco -
wych ar ty stów, na st!p nie z"o ty okres
PRL -u, kie dy za czy na j% si! za gra nicz ne
wy jaz dy, na przy k"ad do NRD, a Fil har -
mo nia „p%cz ku je”, or ga ni zu j%c chór, w"a -
sny kwar tet smycz ko wy, wresz cie – tu$
przed po li tycz nym prze "o mem – or kie str!
ka me ral n%. W mi! dzy cza sie miej sce do -
ku men tów czar no -bia "ych za czy na j% zaj -
mo wa# ko lo ro we zdj! cia i afi sze. Cza sy
naj now sze re pre zen to wa ne s% bu dz% cy mi
du m! ma te ria "a mi do ty cz% cy mi kon kur -
sów dy ry genc kich oraz wspó" pra cy z wiel -
ki mi kom po zy to ra mi: Hen ry kiem Mi ko -
"a jem Gó rec kim czy Woj cie chem Ki la rem.
Wy sta wa za j! "a po "o w! bi blio tecz ne go hal -
lu. Mam na dzie j!, $e do ku men ta cja na st!p -
ne go ju bi le uszu – mo $e 100-le cia Fil har -
mo nii – zaj mie dru gie ty le. 

!

od ob sa dy czy sto smycz ko wej do mie sza -
nych sk"a dów z udzia "em in stru men tów
d! tych, for te pia nu, har fy. Po za go spo da -
rza mi wy st% pi" Ju bi lee Qu ar tet z Wiel kiej
Bry ta nii, war szaw ski Kwar tet „Ca me ra -
ta” oraz kwar tet z"o $o ny ze stu den tów ka -
to wic kiej Aka de mii Mu zycz nej; w wy ko -
na niach utwo rów o mie sza nej ob sa dzie
mie li udzia" wy bit ni so li &ci, m.in. wio lon -
cze li sta To masz Strahl, klar ne ci sta Alek -
san der Te sar czyk, pia ni &ci Szcze pan Ko' -
czal i Ma ria Szwaj ger -Ku "a kow ska,
obo ista To masz Micz ka. 

Kwar tet !l" ski
i mu zy ka Krzysz to fa Mey era

O
d no to wa ne po wy $ej wy da rze nie by -
"o te$ oka zj% do pro mo cji p"yt na gra -

nych przez Kwar tet (l% ski. Naj now sz% po -
zy cj% w tej bo ga tej ko lek cji jest
te go rocz ny kr% $ek wy da ny przez NA -
XOS, za wie ra j% cy dwa dzie "a ka me ral ne
wy bit ne go pol skie go kom po zy to ra
Krzysz to fa Mey era: Kwin tet for te pia no -
wy op. 76 (kom po zy cja z ro ku 1991)
i Kwar tet for te pia no wy op. 112, skom po -
no wa ny w ro ku 2009. Na gra nia do ko na li
mu zy cy Kwar te tu (l% skie go oraz wy bit -
ny &l% ski pia ni sta Piotr Sa "aj czyk. 

Krzysz tof Mey er na le $y do gro na twór -
ców ch!t nie na zy wa nych „kla sy ka -
mi XX (i XXI) wie ku”. Ozna cza to, $e ma
swój w"a sny, skry sta li zo wa ny styl, czy tel -
nie za ko rze nio ny w tra dy cji. W je go
przy pad ku jest to sze ro ko ro zu mia na tra -
dy cja neo kla sycz na, zo bo wi% zu j% ca do po -
sza no wa nia idio mu mu zycz nych ga tun -
ków oraz dba "o &ci o kla row no&#
i wy ra zi sto&# wy po wie dzi. Do te go do cho -
dzi jesz cze rzad ko spo ty ka na w twór czo -
&ci na szych cza sów pre cy zja w do bie ra -
niu d)wi! ków i roz wi ja niu ma te ria "u.
W obu na gra nych na p"y cie utwo rach ce -
chy te s% „wi docz ne go "ym okiem”.
Za rów no Kwin tet, jak i Kwar tet od wo "u -
j% si! do naj lep szej cz%st ki tra dy cji mu -
zy ki ka me ral nej: utwo rów Beetho ve na,
Brahm sa i Szo sta ko wi cza. Przy po mnij -
my – z tym ostat nim przy ja) ni" si! Mey -
er oso bi &cie przez wie le lat. Wy da" o nim
ksi%$ k!, któ rej tre&# po twier dza, $e czu -

Kwar tet !l" ski i je go go #cie

J
u$ po raz 23. Kwar tet (l% ski zor ga ni zo -
wa" mi! dzy na ro do wy fe sti wal mu zy ki

ka me ral nej „Kwar tet (l% ski i je go go &cie”.
Pod ty tu" te go rocz nej edy cji brzmia"
„Mistrz i ucze'”, a pro gra my pi! ciu fe sti -
wa lo wych kon cer tów, któ re od by "y si! po -
mi! dzy 21 li sto pa da i 5 grud nia u"o $o no
tak, by zna la z"o si! w nich od zwier cie dle -
nie kom po zy tor skich ge ne alo gii w per -
spek ty wie s% sia du j% cych po ko le': na -
uczy cie la i ucznia. W pro gra mie
prze wa $a "a mu zy ka XX wie ku, w sto sun -
ku do któ rej mó wie nie o szko "ach kom -
po zy tor skich jest nie zmier nie trud ne, ju$
cho# by dla te go, $e nie spo sób ra cjo nal nie
wy izo lo wa# re la cji mistrz -ucze' z ró$ no -
rod ne go stru mie nia wp"y wów, któ rym
pod le ga w erze no wo cze snej m"o dy twór -
ca ma j% cy pe "en do st!p do dóbr kul tu ry
mu zycz nej wszech  cza sów za po &red nic -
twem in sty tu cji kon cer to wych, p"yt i me -
diów. Wi told Lu to s"aw ski, któ ry by"
uczniem Wi tol da Ma li szew skie go wy ra -
$a" si! o swo im pe da go gu bar dzo przy ja) -
nie, ale ani ra zu nie zdra dzi", co da" mu
on ja ko twór ca. W roz pra wach mu zy ko -
lo gicz nych rów nie$ nie znaj dzie my od po -
wie dzi na to py ta nie, mó wi si! za to wie -
le o wp"y wach na mu zy k! Lu to sa
eu ro pej skich kla sy ków, ta kich jak Stra -
wi' ski, We bern, a zw"asz cza Bar tók. 

Mam wra $e nie, $e mu zy cy Kwar te tu
(l% skie go, któ rzy opra co wa li pro gram fe -
sti wa lu, po de szli do idei „mistrz - ucze'”
nie tak za sad ni czo: przede wszyst kim
stwo rzy li pu blicz no &ci oka zj! do po zna -
nia utwo rów skom po no wa nych przez
za po mnia nych kom po zy to rów, któ rzy
by li na uczy cie la mi twór ców bar dziej
zna nych od sie bie lub od wrot nie, dzie" za -
po mnia nych uczniów pierw szo rz!d nych
mi strzów. Na tej za sa dzie w"% czo no
do pro gra mu utwo ry wspo mnia ne go Wi -
tol da Ma li szew skie go – pe da go ga Wi tol -
da Lu to s"aw skie go, Fran ka Brid ge’a,
u któ re go kszta" ci" si! Ben ja min Brit ten,
czy Re in hol da Gliéra – wy cho waw cy
Sier gie ja Pro ko fie wa. W kil ku in nych
przy pad kach mistrz i ucze' by li jed na ko -
wo s"aw ni (np. Al fre do Gi na ste ra i Astor
Piaz zo la), a w jed nym bez wzgl!d nie gó -
ro wa" pe da gog (Mau ri ce Ra vel ja ko
mistrz Ral pha Vo ughan Wil liam sa).
W kon cer cie fi na "o wym (5 grud nia)
struk tu ra pa mi! ci oka za "a si! jesz cze
bar dziej skom pli ko wa na, po nie wa$ Pro -
ko fiew by" re pre zen to wa ny przez je den ze
swych naj bar dziej za po mnia nych utwo -
rów – Uwer tu r! na te ma ty he braj skie, za&
pó) ny, me lo dyj ny, lecz nie zno &nie aka de -
mic ki kwar tet smycz ko wy Ni ko "a ja Mia -
skow skie go, któ ry, po dob nie jak Pro ko -
fiew, uczy" si! u Gliéra, by" ra czej
do wo dem re gre su szko "y do bre go ro syj -
skie go pe da go ga, ni$ przy pad kiem po zy -
tyw nie skon su mo wa nej re la cji mistrz -
-ucze'. 

Fe sti wal po zwo li" pu blicz no &ci nie tyl -
ko po zna# rzad kie utwo ry, ale i prze ko -
na# si!, jak ró$ no rod ne s% ga tun ki mu zy -
ki ka me ral nej – od kwar te tu do okte tu,

MAG DA LE NA DZIA DEK
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C
ho cia! Ja nusz Kar bow ni czek po strze ga ny

jest przede wszyst kim ja ko ma larz, to

jed nak po zo sta je nie do "ci gnio nym mi strzem

ry sun ku, któ ry dla ar ty sty jest za wsze punk -

tem wyj "cia do re ali za cji ob ra zu ma lar skie -

go. W tym ry so wa nym dzie le jest ab so lut nym

mi strzem. Zresz t# ry su nek w twór czo "ci Kar -

bow nicz ka zaj mu je miej sce szcze gól ne, zda -

je si$ nad rz$d ne wo bec ma lar stwa; jest za czy -

nem, szki cem, od któ re go wszyst ko si$
za czy na – swo istym pra obra zem, w któ rym

ku mu lu j# si$ my "li, emo cje, w dal szym eta -

pie prze obra !a ne w ob raz ma lar ski. 

Ja nusz Kar bow ni czek, ob cho dz# cy

40-le cie twór czo "ci ogrom n# wy sta w#, obej -

mu j# c# pra ce od ry sun ków o%ów kiem, cz$ sto
pó& niej %# czo nych z tem pe r#, po przez ma lar -

stwo do ka len da rzy i oso bi stych za pi sków ry -

sun ko wych, pre zen to wa n# w kil ku ga le -

riach w kra ju, udo wad nia, !e je go twór czo"'
na prze strze ni lat jest nie by wa le kon se -

kwent na, jest nie ustan nym dia lo giem, któ ry

nie za wsze ozna cza roz mo w$ z dru gim cz%o -

wie kiem. Naj cz$ "ciej s# to py ta nia sta wia ne

so bie sa me mu, a pod su wa ne pod roz wa g$ od -

bior cy. Ogl# da j#c pra ce po wsta %e, jak by nie

by %o, na prze strze ni 40 lat, nie od no si si$ wra -

!e nia up%y wu cza su, cha rak te ry stycz ne syl -

we ty po sta ci, któ re od za wsze do mi nu j#
w ob ra zie, sta wia ne s# w cen trum uwa gi twór -

cy, zmie nia j# tyl ko re la cje – z so b# sa my mi,

z oto cze niem, z po za ar ty stycz nym "wia tem,

w któ rym !y j# na co dzie(. Ar ty sta sta wia py -

ta nia o sens eg zy sten cji, o miej sce ka! de go

cz%o wie ka, nie py ta o kon kret, ale szu ka od -

po wie dzi na py ta nia (nie znaj du j#c jej), za -

da wa ne przez wiel kich fi lo zo fów w dzie jach

ludz ko "ci, przez teo lo gów, po etów. Ob ra -

zy – za rów no te ry so wa ne jak i po wsta %e
w wy ni ku na war stwia nia ko lo ru, po szu ki wa -

nia ade kwat nej ga my do na stro ju – tak !e w%a -

sne go, za ska ku j# przez la ta nie by wa %# "wie -

!o "ci#. Trud no dzie li' twór czo"' Ja nu sza

Kar bow nicz ka na cy kle, na twór czo"' wcze -

sn#, pó& n# czy naj now sz#. Oczy wi "cie wi da'
up%y wa j# cy czas, wi da' kla row no"' i co raz

wi$k sze zde cy do wa nie, wi$k szy roz mach,

wi$k sz# od wa ga w sto so wa niu cz$ sto agre -

syw nych, zde cy do wa nych ko lo rów, wiel -

kich p%asz czyzn ota cza j# cych po sta', tyl ko

cza sem prze pru wa nych obec no "ci# ko go" dru -

gie go, cz$ sto uwi k%a ne go w bli !ej nie okre "lo -

n# rze czy wi sto"', od wra ca j# ce go si$ cza sem

od niej i od wszyst kie go, w czym tkwi. Rzad -

ko kie dy po ja wia si$ od skocz nia w kie run ku

mar twej na tu ry. Za wsze jest to swo iste stu -

dium na tu ry ludz kiej. Kar bow ni czek zda je si$
py ta': gdzie jest miej sce dla cz%o wie ka – w na -

t%o ku in for ma cji, czy w je go izo la cji, osob -

no "ci, w wy zna wa nych po wszech nie war to -

"ciach czy zin dy wi du ali zo wa nym ich

ro zu mie niu, w de mo kra tycz nej wi$k szo "ci

czy jed nost ko wym do "wiad cze niu. A mo !e
w ir ra cjo nal nym spo tka niu z dru gim, cz%o wie -

kiem, a mo !e w zma ga niach z wia r#, w roz -

mo wie z Bo giem. Na !ad ne z tych py ta( i roz -

te rek Ja nusz Kar bow ni czek nie sta ra si$
zna le&' od po wie dzi – na wet nie pró bu je

pod su wa' roz wi# za(. Ogrom oso bi stych

emo cji, ja kie prze twa rza w dzie %o ma lar skie

b#d& ry su nek jest dia lo giem z so b# sa mym.

Gdzie w tym wszyst kim jest miej sce dla ar -

ty sty, jak jesz cze mo! na po ka za' w ob ra zie

uwi k%a nie cz%o wie ka. Swo im ob ra zom Kar -

bow ni czek na da je ty tu %y – i to tak !e po przez

nie pod su wa od bior cy pre tekst do re flek sji,

do oso bi ste go od czy ta nia dzie %a. 

S
ta j#c przed ob ra za mi Ja nu sza Kar bow -

nicz ka nie spo sób nie od czy ta' tych wszyst -

kich dy le ma tów. S# one tak !e za pi sa ne w nie -

zwy k%ym dzie le te go ar ty sty, re ali zo wa nym

od lat – w „Ka len da rzach” – mo zol nie od twa -

rza nych 365 lub 366 dniach ka! de go ro ku, po -

cz#w szy od 1982 ro ku – da ta to zna mien na nie

tyl ko dla ich twór cy, ale dla ka! de go, kto do -

"wiad czy% tam te go cza su. Ka! dy rok to za pi -

ski oso bi ste – ry sun ki, za zna cze nia wa! nych

dni, a do te go wtr# ca ne frag men ty z re al nej

rze czy wi sto "ci. W „Ka len da rzach” do cho dzi

oczy wi "cie do cza su naj now sze go – s# wi$c
nie zwy k%ym za pi sem – dzie( po dniu !y cia ar -

ty sty. Przy gl# da j#c si$ ko lej nym kar tom wi -

da' wy ra& nie, jak zmie nia %y si$ prio ry te ty i ide -

a%y pol skiej rze czy wi sto "ci – od cza su

So li dar no "ci, przez zmie nia j# c# si$ men tal no"'
Po la ków uwi docz nio n# nie tyl ko w ry sun kach

ale i za pi sy wa nych ha s%ach. W „Ka len da rzach”

nie ma py ta(, s# co dzien ne za pi ski, ob ser wa -

cje. Je dy nie py ta nie, któ re mo! na za da' to: co

b$ dzie za rok, gdzie my b$ dzie my, cze go do -

"wiad czy my. Jest w tym wszyst kim py ta nie

o sens !y cia, o sens sztu ki, jej ro l$ w !y ciu ar -

ty sty i prze ci$t ne go cz%o wie ka – obec no"' bar -

dziej lub mniej u"wia do mio n#. Jak po wia da

Ja nusz Kar bow ni czek, sztu ka da je mo! li wo"'
"wia do me go, in dy wi du al ne go spo so bu wi dze -

nia "wia ta. Ale ogrom n# ro l$ w re la cji twór -

ca – dzie %o – od bior ca – na da je ar ty sta w%a -

"nie od bior cy, bez któ re go dzie %o po zba wio ne

jest sen su, po dob nie jak je go ist nie nie. Ar ty -

sta wy sta wia dzie %o na wi dok pu blicz -

ny – w tym mo men cie ono za czy na !y' w%a -

snym !y ciem – ak cep to wa ne b#d& od rzu ca ne

przez ogl# da j# ce go. „Dzie %o nie wy mu sza dia -

lo gu, nie cze ka na py ta nia, nie od po wia da, lecz

ist nie je ja ko uni wer sum” po wia da Ja nusz Kar -

bow ni czek. Za tem dia log nie za wsze ozna cza

roz mo w$, w za ci szu pra cow ni jest dia lo giem

z so b# sa mym, w prze strze ni pu blicz nej pro -

wo ku je do za da wa nia py ta( in nym. Ale jest

te! asump tem do praw dzi wych roz mów i dys -

ku sji o sen sie !y cia i sen sie two rze nia. 

W ci# gu 2015 ro ku po pre zen ta cjach wy -

sta wy ma lar stwa i ry sun ku Ja nu sza Kar bow -

nicz ka za ty tu %o wa nej „Roz mo wa” w Biel sku -

-Bia %ej, So snow cu, Ka li szu i Sie ra dzu,

eks po zy cja tra fi %a do Mu zeum Miej skie go

w Ty chach, gdzie zo sta %a po ka za na w dwóch

od s%o nach: w Miej skiej Ga le rii Sztu ki „Obok”

oraz w Daw nej M%o tow ni. W bie !# cym 2016

ro ku, od wie dzi ga le rie w Prze my "lu, Kiel cach,

a w mar cu tra fi do Ga le rii Sztu ki Wspó% cze -

snej BWA w Ka to wi cach. Jest wi$c wy star -

cza j# co du !o oka zji, by „po roz ma wia'”
z twór czo "ci# Ja nu sza Kar bow nicz ka, od naj -

du j#c w niej wa! n# cz#st k$ zwy czaj nej co -

dzien no "ci. 

WIE S!A WA KO NO PEL SKA

Roz mo wa – nie za wsze zna czy dia log

Roz my !la nia, o"ó wek, tem pe ra, 90x60 cm, 2006 Ja nusz Kar bow ni czek Stan sku pie nia, o"ó wek, tem pe ra, 90x60, 2006
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Ja nusz Kar bow ni czek – uro dzi% si$ w 1950

ro ku w Prze my "lu. Stu dia na Wy dzia le Gra -

fi ki w Ka to wi cach Aka de mii Sztuk Pi$k -

nych w Kra ko wie. Dy plom w 1975 ro ku

w Pra cow ni Pla ka tu prof. Ta de usza Gra -

bow skie go i w Pra cow ni Ksi#z ki prof. Sta -

ni s%a wa Klu ski. Od 1977 ro ku jest pe da go -

giem w ma cie rzy stej uczel ni. Obec nie,

b$ d#c pro fe so rem ASP w Ka to wi cach,

pro wa dzi Au tor sk# Pra cow ni$ Ry sun ku.
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Janusz
KARBOWNICZEK

malarstwo i rysunek

Wyczekiwanie olej, 33 x 24 cm, 2014

Portret przesunity olej, 24 x 33 cm, 2014

W przewicie olej, 24 x 33 cm, 2010 Raut olej, 24 x 33 cm, 2014

Balanga olej, 33 x 24 cm, 2014
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Grand Prix – Leszek Hodanowicz Zoty medal – Grzegorz Marszaek

Nagroda Akademii Sztuk Piknych w Katowicach – Ryszard Pielesz Nagroda Wyszej Szkoy Technicznej w Katowicach – Piotr Kossakowski

24 Biennale Plakatu Polskiego Katowice 2015
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C
zym jest pla kat dzi siaj? Nie pe! ni ju"
funk cji g!ów ne go #rod ka wi zu al ne -

go prze ka zu w prze strze ni pu blicz nej.
Zmie ni !a si$ sa ma miej ska prze strze%. Jak
wspo mi na! W. &wie rzy, w sza rym, po zba -
wio nym re klam pej za "u PRL, pla ka ty za -
wie szo ne na mu rach, p!o tach by !y je dy -
ny mi ob ra za mi rzu ca j' cy mi si$ w oczy.
Da wa !o im to wiel k' si !$ od dzia !y wa nia.
Ku si !o mo" li wo #ci' do tar cia ze swo j'
sztu k' do sze ro kiej pu blicz no #ci. Po zwa -
la !o omi n'( mar nie dzia !a j' cy ry nek
i ogra ni cze nie mo" li wo #ci wy sta wia nia
w prze strze ni ga le rii. Dzi$ ki te mu pla ka -
tem za cz$ !o zaj mo wa( si$ wie lu ar ty stów,
a ich wie lo let nie osi' gni$ cia #mia !o
mo" na za li czy( do na sze go dzie dzic twa
kul tu ro we go. Dzi# o „pol skiej szko le pla -
ka tu” mó wi si$ w cza sie prze sz!ym. 

Czym wi$c jest dla twór ców i od bior -
ców pol ski pla kat dzi siaj? 

Przy bie ra on ró" ne for my i zaj mu je si$
sze ro k' te ma ty k'. Jest wy ko ny wa ny
na zle ce nie, b'd) sta no wi nie za le" ny i nie
ko mer cyj ny spo sób wy po wie dzi. Ma
na swój u"y tek nie ogra ni czo ny wa chlarz
mo" li wo #ci tech no lo gicz nych i no we
me dia. Nie do ko% ca wszyst ko to „u!a -
twia mu "y cie”. Zja wi sko to jest obec nie
sze ro kie i nie jed no rod ne, dla te go te" nie -
!a two mó wi( o je go kon dy cji. Wi da( to
na obec nej wy sta wie, jak i kil ku jej po -
przed nich edy cjach. Pre zen to wa nych
pla ka tów jest wie le, a to tyl ko ma !a cz$#(
z tych, któ re zo sta !y na de s!a ne, co #wiad -
czy, "e jed nak wie lu twór ców wci'" ten
spo sób wy po wie dzi po dej mu je. 

Grand Prix wy sta wy otrzy ma! Le szek
Ho! da no wicz, wy bit ny pol ski pla ka ci sta,
za cykl pla ka tów dot. wy sta wy nie "y j' -
ce go ju", rów nie" wspa nia !e go pla ka ci -
sty H. Hil sche ra. Za ba wa li ter nic twem
i ko lo rem umo" li wi !a od da nie spe cy ficz -
nej es te ty ki gra fik ar ty sty. Z!o ty me dal
tra fi! do Grze go rza Mar sza! ka za pla kat
Wal de mar !wie rzy – in me mo riam. War -
to wspo mnie(, "e au tor pla ka tu by!
uczniem W. &wie rze go. Spor tre to wa! on
mi strza na po do bie% stwo po sta ci mni cha,
któ r' na ry so wa! tam ten w swo im pla ka -
cie do „Czer wo nej obe r"y”. Za rów no
w twór czo #ci &wie rze go jak i Mar sza! -
ka nie zwy kle wa" ny jest por tret. Srebr -
ny me dal tra fi! do Mie czy s!a wa Wa si lew -
skie go za pla kat do wspól nej wy sta wy
or ga ni zo wa nej z T.A. Le wan dow skim.
Br' zo wy otrzy ma! na to miast ko lej ny,
wa" ny dla pol skiej szko !y pla ka tu ar ty -
sta –W!a dy s!aw Plu ta za pra c$ A Hom -

ma ge to Mie czy s"aw Gó row ski. 
Ja kie wnio ski mo" na wy ci' gn'( z tych

g!ów nych na gród? W tej edy cji tra fi !y
one w du "ej mie rze do ar ty stów star sze -
go po ko le nia, któ rzy jed nak po d' "a j'
za wspó! cze sny mi po trze ba mi wi zu al ny -
mi, nie za tra ca j'c przy tym cha rak te ru
swo jej wy po wie dzi. Ko lej na cie ka wa
spra wa to spój na te ma ty ka. Do pie ro
w na gro dach fun do wa nych po ja wia si$
je den pla kat po li tycz ny – Ry szar da
Pie le sza De por ta cje 1945. By( mo "e
wska zu je to na fakt, "e jed nak du "o !a -
twiej ze sta wia si$ i po rów nu je pla ka ty
jed no rod ne ide owo?

W tek stach to wa rzy sz' cych za rów no
po przed niej jak i ak tu al nej edy cji Bien na -
le, ich au to rzy za sta na wia j' si$ nad no w'
for m', ja k' ten prze gl'd po wi nien przy -
j'(. Krzysz tof Dy do dwa la ta te mu pro -
po no wa! po wrót do po dzia !u na pla kat kul -
tu ral ny, au tor ski, spo !ecz no -ide owy,
po li tycz ny oraz na do da nie do nich pla -
ka tu czy sto re kla mo we go, któ ry za ch$ ci! -
by do udzia !u no wych twór ców. Na to miast
Ma riusz Kno row ski dzi siaj za sta na wia si$
nad sen sem ogra ni cza nia Bien na le je dy -
nie do Pol ski mó wi'c, "e kra jo wa kon fron -
ta cja nie jest ju" do ko% ca uza sad nio na:
sko ro #y je my w wy mia rze glo bal nym,

w któ rym prze ni ka j$ si% ró# no rod ne no -

&ni ki idei. Pro po nu je te" in ny ro dzaj pro -
wa dze nia jej nar ra cji: By' mo #e war to by -

"o by (…) po ka za', co dzie je si%
z po szcze gól ny mi ob ra za mi, któ re wy ko -

rzy stu j$ in ne we hi ku "y eks pan sji i pre zen -

tu j$ w wir tu al nej prze strze ni. Mo# na po -

sta wi' pro blem #y wo tów rów no le g"ych

ró# nych ty pów ob ra zów. Jest to trud na
do zre ali zo wa nia, ale cie ka wa pro po zy cja.
Nie uwa "am jed nak, aby po sze rze nie
kon kur su po za gra ni ce kra ju by !o wy mo -
giem wspó! cze sno #ci. Je "e li im pre za ta
sta nie si$ mi$ dzy na ro do wa, tyl ko nie wiel -
ka cz$#( pol skich twór ców b$ dzie mia !a
szan s$ si$ tu taj po ka za(, a jest to wa" ne
wy da rze nie dla „lo kal ne go” w sen sie
w!a #nie glo bal nym, #ro do wi ska. 

Jed nak istot n' wy da je si$ my#l do pusz -
cze nia sze ro ko po j$ tej ró" no rod no #ci
i no wych form ob ra zo we go prze ka zu, co
wy mu si !o by po dzia! na te ma ty k$ i roz -
dzie le nie na gród na ró" ne ka te go rie.
Sa ma pre zen ta cja prac mo g!a by rów nie"
za tym po d' "y(, co po zwo li !o by na bar -
dziej przy st$p ny od biór i zni we lo wa !o -
by by( mo "e ich wza jem ne od bie ra nie so -
bie mo cy od dzia !y wa nia (na ile to

mo" li we na tak ob szer nej wy sta wie
zbio ro wej). W tym do pusz cze nie no wych
me diów mo g!o by za po cz't ko wa( swo -
ist' re wo lu cj$ w my #le niu o pla ka cie.

Któ ra dro ga do bra? Trud no zna le)(
jed no znacz n' od po wied) – praw do po -
dob nie w!a #nie dla te go or ga ni za to rzy nie
zde cy do wa li si$ do t'd na zmia ny. Wy -
da je si$ jed nak, "e w naj bli" szych la tach
s' one nie unik nio ne, aby ró" no rod no#(
nie ocie ra !a si$ o cha os. 

War to na ko niec przy to czy( s!o wa
opu bli ko wa ne w Sma shing Ma ga zi ne,
w ar ty ku le „The le ga cy of po lish po ster
de sign”: Nie wiel ki, ale prze zna czo ny

dla pol skie go pla ka tu ry nek po ja wi" si%
przez la ta. To co& wi% cej ni# tyl ko no stal -

gia, je go ce lem jest ochro na te go, co jest

te sta men tem i za ra zem kul tu ral nym dzie -

dzic twem sze ro ko zna nym po za gra ni ca -

mi Pol ski, ale te# b% d$ cym obec nie

ogrom nym (ró d"em in spi ra cji dla m"o de -

go po ko le nia pol skich ar ty stów. Wy da -
je si$, "e je ste #my dla sie bie za su ro wi,
cza sem war to spoj rze( na to, co ma my
oczy ma ko go# „z ze wn'trz”. Obiek -
tyw nie przyj rze( si$ no wej sy tu acji i nie
uzna wa(, "e to, co nie od po wia da daw -
nym kry te riom jest ska za ne na po ra" k$. 

Nie mo "e my ocze ki wa(, "e ro la pla ka -
tu i je go miej sce w prze strze ni miej skiej
b$ d' iden tycz ne jak za cza sów je go z!o -
tych lat, daj my szan s$ mu ewo lu owa(,
wie rz'c, "e ko lej ni, zaj mu j' cy si$ tym
spo so bem wy po wie dzi twór cy, ma j'
#wia do mo#( swo je go „dzie dzic twa”
i w no wy spo sób wy ko rzy sta j' zdo by t'
wie dz$. A wie le ta kich przy k!a dów na tej
wy sta wie uda je si$ od na le)(. Da le kie one
s' od cy to wa nej na wst$ pie „ko mer cji
i bez oso bo wo #ci”…

MI CHA LI NA

WAW RZY CZEK !KLA SIK

24 Bien na le Pla ka tu Pol skie go w Ka to wi cach

Zmia ny

nie ozna cza j"
ko# ca

„(…) Szko da, !e do bry pla kat, nie gdy" tak dy na micz ny jak wy buch wul ka nu,
ma si# ku ko$ co wi, pol ska szko %a ju! prze sta je ist nie&, zwy ci# !a j' ko mer cja i bez (
oso bo wo"&” – mó wi! kil ka lat te mu ma larz i twór ca pla ka tów Sta sys Eidri ge vi"ius.

W swo ich po gl# dach nie jest on od osob nio ny, po dob ne s!o wa s!y szy si$ cz$ sto.

Czy rze czy wi %cie z pol skim pla ka tem jest a& tak 'le? Obec nie w Ka to wi cach ma

miej sce 24 wy sta wa Bien na le Pla ka tu Pol skie go. Od no sz$ wra &e nie, &e ka &e ona

nam za da( wie le py ta)…
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Kie dy zna ny cze ski fo to gra fik Jin -

drzich Stre it za py ta!, co jest naj wa" -
niej sze dla cz!o wie ka, kto# z m!o dej pu -

blicz no #ci obec nej w sa li $a% ni

$a& cusz ko wej Sztol ni Kró lo wa Lu iza

w Za brzu od po wie dzia!, "e mi !o#'.
Wów czas fo to graf do da! – mi !o#' i pra -

ca, trak to wa ne w ró" nej ko lej no #ci

na ka" dym eta pie "y cia, do da j(c z u#mie -

chem, i" w ko& co wym eta pie po zo sta -

je cz!o wie ko wi tyl ko mi !o#' do pra cy. 

Jed nak nie tyl ko ta kie fry wol ne roz mo -

wy pro wa dzi li uczest ni cy II Mi) dzy na -

ro do we go Sym po zjum Fo to gra ficz no -So -

cjo lo gicz ne go (30 li sto pa da – 1 grud nia)

zor ga ni zo wa ne go przez za brza& ski Urz(d

Miej ski oraz Wy" sz( Szko !) Tech nicz -

n(. Te ma tem te go rocz ne go sym po zjum,

któ re od by wa !o si) w pierw szym dniu

w $a% ni $a& cusz ko wej Sztol ni Kró lo wa

Lu iza, dru gie go dnia w au li Wy" szej

Szko !y Tech nicz nej w Za brzu, by !o
„Dzie dzic two prze my s!o we w fo to gra -

fii do ku men tal nej. Cz!o wiek i je go pra -

ca – prze mia ny”. 

W po szu ki wa niu zni ka j! cej pra cy

Ju!pierw szy wy k!ad wy g!o szo ny

przez pro fe so ra Ji rze go Sio strzon -

ka z Uni wer sy te tu *l( skie go w Opa wie

po #wi) co ny „Za ni ka j( cej pra cy we

wspó! cze snym spo !e cze& stwie” ude rza!
w po wa" ne to ny. Go#' z Opa wy zwró -

ci! uwa g) na po dob ne ce le fo to gra fii i so -

cjo lo gii. We d!ug pro fe so ra zdj) cia ob ra -

zu j( "y cie spo !e cze& stwa a so cjo lo dzy je

opi su j(. Przy po mnia! tak "e, "e do sty ku

fo to gra fii i so cjo lo gii do sz!o w la -

tach 30. XX wie ku, gdy fo to gra fo wie za -

in te re so wa li si) uka zy wa niem "y cia

sza rych lu dzi pod czas Wiel kie go Kry zy -

su Eko no micz ne go. Po ka zy wa li na zdj) -
ciach trud ne "y cie bez ro bot nych i bez -

dom nych po to, "e by wstrz( sn('
su mie nia mi i po lep szy' ich byt. I rze czy -

wi #cie fo to gra fie bie dy, w ja kiej "y li lu -

dzie, do pro wa dzi !y do zmia ny po li ty ki

ame ry ka& skie go rz( du i par la men ta -

rzy stów, któ rzy dzi) ki zdj) ciom po zna li

trud ne wa run ki, w ja kich "y li wspó! o by -

wa te le. 

Ji rzi Sio strzo nek zi lu stro wa! swój

wy k!ad tak "e wie lo ma fo to gra fia mi cze -

skich twór ców. Za j(! si) zw!asz cza

utrwa lo n( przez fo to gra fi ków w la -

tach 70. i 80. XX wie ku sym bo li k( cza -

su. Na zdj) ciach uchwy ce ni zo sta li ca -

!u j( cy si) so cja li stycz ni po li ty cy, po lna

ka plicz ka ale i sierp i m!ot go d!o Zwi(z -

ku Ra dziec kie go. Za pre zen to wa! wie le

przy k!a dów czar no -bia !ej so cjal nej fo -

to gra fii cze skich au to rów, któ rzy utrwa -

li li na kli szach lu dzi w stro jach lu do -

wych, ubo g( ko bie t) ka pi( c( dziec ko,

ch!op ców na brud nym po dwór ku, spo -

tka nie ko bie ty i m)" czy zny re pre zen tu -

j( cych ró" ne kul tu ry. Nie po mi n) li za -

trzy ma nia w ka drze po prze my s!o we go

kra jo bra zu ha!d oraz zmia ny za bu do wy

i oto cze nia jed ne go z miast w ci( gu ostat -

nich stu lat, co do sko na le zo bra zo wa !y
sta ra i wspó! cze sna fo to gra fia zro bio ne

w tym sa mym miej scu. 

Do pie ro pod ko niec swo je go wy k!a -

du Ji rzi Sio strzo nek prze ko ny wa!, jak

wa" na dla cz!o wie ka jest pra ca na da j( -
ca sens "y ciu i po rz(d ku j( ca je, da j( ca

na dzie j) na przy sz!o#'. Przy oka zji

prze strzeg!, "e obec na ge ne ra cja jest

ostat ni(, któ ra mia !a si) le piej. M!o dzi

z po wo du bra ku pra cy ju" "y j( go rzej.

Sta j( si) pre ka ria tem, ich pra ca ule ga

wir tu ali za cji, nie wi da' jej pro duk -

tów. I ja ko ostrze "e nie przed bez na dzie -

j( bez ro bo cia i bez dom no #ci po ka za!
zdj) cia z "y cia cze skich ubo gich.

Jak oca li" na sze „sfink sy”
i pi ra mi dy”

Wpa ne lu dys ku syj nym, mo de ro wa -

nym przez Ja nu sza Mu sia !a z Uni -

wer sy te tu *l( skie go w Ka to wi cach,

w któ rym uczest ni czy li An to ni Cy gan,

To masz Koc l) ga z Aka de mii Sztuk

Pi)k nych w Ka to wi cach i fo to gra fi cy Ar -

ka diusz Go la i Ma riusz Fo rec ki, Ji rzi Sio -

strzo nek pró bo wa! kon ty nu owa' swo je

roz wa "a nia o po zy tyw nych aspek tach

pra cy, umo" li wia j( cej kon takt po mi) dzy

lud% mi, na rzu ca j( cej obo wi(z ki i ch)'
do ko na nia cze go# do bre go dla spo !e cze& -
stwa. W tych po gl( dach po par! go An -

RYSZARD BEDNARCZYK

Bez
fo to gra fii

nie ma
so cjo lo gii

II Mi"dzynarodowe Sympozjum Fotograficzno#Socjologiczne
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to ni Cy gan, o!wiad cza j"c: – Nie wy obra -

#am so bie #y cia bez pra cy. 

Ich opo nen tem w dys ku sji sta$ si% To -

masz Koc l% ga, zwra ca j"c uwa g% na pro -

ble my zwi" za ne z kul tu r" wol ne go cza -

su i je go sp% dza niem. Jed nak nie

na d$u go, bo wiem dys ku sja po d" #y $a
w kie run ku re flek sji nad utrwa la niem

dzie dzic twa prze my s$o we go Gór ne go

&l" ska.

– Czy fo to gra fia oca li $a na sze „pi ra -

mi dy” i „sfink sy”? – py ta$ dra ma tycz nie

Ja nusz Mu sia$.
Ar ka diusz Go la sk$on ny by$ od po wie -

dzie' po zy tyw nie na to py ta nie, po da j"c
przy k$a dy zdj%' do ku men tu j" cych dzie -

dzic two prze my s$o we za miesz czo nych

w In ter ne cie. 

Jed nak dla To ma sza Koc l% gi wa# niej -

sza by $a od po wied( na py ta nie, co

zro bi' z po prze my s$o wy mi bu dyn ka -

mi. – Czy po win ny by' jak skan sen, czy

po zo sta' otwar te na wspó$ cze sne for -

my ar chi tek to nicz ne? – py ta$. Cz% -
!cio wej od po wie dzi udzie li$ mu An to -

ni Cy gan, po da j"c po zy tyw ne przy k$a dy

$" cze nia sta rych obiek tów z no wo cze -

sn" ar chi tek tu r" w ka to wic kiej Stre fie

Kul tu ry.

S$u cha czy dys ku sji in try go wa $y nie -

co in ne ni# uczest ni ków pa ne lu pro ble -

my. Z sa li pa da $y py ta nia o mo# li wo!'
uchwy ce nia praw dy w fo to gra fii, je #e -

li si% nie by $o przy k$a do wo z gór ni ka -

mi na przod ku. Ar ka diusz Go la od wo -

$u j"c si% do w$a snej twór czo !ci

prze ko ny wa$ pu blicz no!', #e praw d%
o #y ciu gór ni ków mo# na tak #e uchwy -

ci' i uka za', sp% dza j"c z ni mi czas wol -

ny w pi wiar ni, i ro bi"c im zdj% cia nie

tyl ko z ki lo fa mi w r% kach. Wa# nym pro -

ble mem, ja ki nur to wa$ au dy to rium z$o -

#o ne g$ów nie ze stu den tek i stu den tów

Wy# szej Szko $y Tech nicz nej oraz li ceum

pla stycz ne go, by $a kwe stia es te ty za cji

zdj%', pod da wa nia ich ob rób ce, bo -

wiem rzad ko kie dy fo to gra fie s" czy -

stym zrzu tem z apa ra tów, by wa j" upi%k -

sza ne.

Kie dy! by "o le piej

Wspa nia $ym uzu pe$ nie niem dys ku sji

w )a( ni )a* cusz ko wej Sztol ni

Kró lo wa Lu iza by $a pre zen ta cja

zdj%' Jin drzi cha Stre ita z al bu mu

„Vit ko vi ce”. Uka za ne przez au to ra fo -

to gra fie zro bio ne zo sta $y w ci" gu dwóch

lat – za zgo d" dy rek cji – w kom bi na cie

me ta lur gicz nym Vit ko vi ce w Ostra wie.

Na czar no -bia $ych zdj% ciach fo to graf

uchwy ci$ g$ów nie lu dzi pra cu j" cych

przy pro duk cji #e la za. Przy czym nie za -

wsze naj wa# niej szy by$ ludz ki trud,

cza sa mi istot niej szy by$ spo sób od po czy -

wa nia w szat ni, czy te# nie for mal ne spo -

tka nia pra cow ni ków. Wspa nia $ym sym -

bo lem try um fu uczu' by $o zdj% cie

po ca $un ku pra cow ni cy z pra cow ni kiem,

sko men to wa ne przez Jin drzi cha Stre ita

s$o wa mi: – W ka# dym za k$a dzie pra cy

lu dzie ro man su j", nie tyl ko le ka rze

z pie l% gniar ka mi w szpi ta lu. Po kaz za -

ko* czy$ krót ki film z wer ni sa #u. &cie# -
k" d(wi% ko w" by $a kom po zy cja cór ki

Stre ita, któ ra oso bi !cie wy gry wa $a na fle -

cie in du strial ne brzmie nia.

Z te ma ty k" pra cy zwi" za ny by$ rów -

nie# wy k$ad „Od wspól no ty pra cy i #y -

cia do ry wa li za cji i zin dy wi du ali zo wa -

nej ko eg zy sten cji” wy g$o szo ny przez

so cjo lo ga z Uni wer sy te tu &l" skie go

w Ka to wi cach Wi tol da Man dry sza. Gór -

no !l" ski so cjo log na przy k$a dzie ba da*
prze pro wa dzo nych w!ród miesz ka* -

ców osie dli pa tro nac kich Kau fhaus

w Ru dzie &l" skiej, Li pi ny w &wi% to ch$o -

wi cach i Ko sze le wo w B% dzi nie przed -

sta wi$ pro blem roz pa du wi% zi s" siedz -

kich i spo $ecz nych po li kwi da cji

za k$a dów pra cy. O ile kie dy! pra ca wy -

zna cza $a rytm ich #y cia i po zwa la $a
na in te gra cj% spo $ecz no !ci, obec nie do -

sz$o do od czu wal ne go roz pa du wi% zi

spo $ecz nych. Lo ka to rzy za go nie ni pra -

c" nie ma j" cza su na po ga w%d ki, nie od -

wie dza j" si% wza jem nie. Bied niej si za -

zdrosz cz" za mo# niej szym sta tu su

ma j"t ko we go. Ob ni #y$ si% stan dard

miesz ka* za mie nia nych cz% sto na lo ka -

le so cjal ne i wzro s$o ubó stwo. – Kie dy!
by $o le piej, lep si by li lu dzie – przy ta cza$
Wi told Man drysz opi nie miesz ka* ców

pa tro nac kich osie dli, pod kre !la j"c jed -

no cze !nie nie od wra cal no!' zmian kul -

tu ro wych i spo $ecz nych, mi mo #e wi da'
tak #e cz% !cio we od ra dza nie si% wspól -

not lo kal nych.

Fo to gra fo wa nie jest jak po dró#
w cza sie

Wdru gim dniu sym po zjum nie by $o
ju# so cjo lo gicz nych roz wa #a* na -

ukow ców. W au li za brza* skiej WST

kró lo wa li fo to gra fi cy ze swo imi cy kla -

mi zdj%'. Ja ko pierw szy swój al bum

fo to gra ficz ny za pre zen to wa$ Ja kub

Kmo szek. Ca $a se ria je go zdj%' po !wi% -
co na by $a tra dy cyj nym #ni wom.

Na zdj% ciach mo# na by $o obej rze' rol -

ni ków w tra dy cyj nych stro jach i ko bie -

ty ubra ne na lu do wo. W zbie ra niu zbo -

#a z po la po s$u gi wa li si% ko sa mi,

drew nia ny mi gra bia mi i wi d$a mi. Zwóz -

ka plo nów od by wa $a si% dra bi nia sty mi

wo za mi. Wi%k szo!' prac wy ko ny wa -

na by $a r%cz nie. Au tor prze kor nie py ta$
pu blicz no!', czy po tra fi okre !li' czas

zro bie nia zdj%'. Kto! z sa li od par$, #e tak

#ni wo wa $o si% w la tach 30. XX wie -

ku. I nie mia$ ra cji, bo wiem fo to gra fie

zo sta $y wy ko na ne przez Ja ku ba Ko -

mosz ka w 2010 ro ku w trak cie #niw

wspól no ty mi $o !ni ków tra dy cyj ne go

upra wia nia ro li. Jak wy ja !ni$ fo to gra fik,

te go ro dza ju al ter na tyw ne ru chy spo -

$ecz ne po wro tu do daw nych pro stych

form go spo da ro wa nia s" bar dzo po pu -

lar ne w Cze chach ja ko spó( nio ny prze -

jaw re ak cji na przy mu so w" ko lek ty wi -

za cj% rol nic twa prze pro wa dzo n" w tym

kra ju w la tach 50. XX wie ku.

Z ko lei Krzysz tof Go $uch przed sta wi$
zdj% cia pra cy, ja k" wy ko nu j" nie pe$ no -

spraw ni w Za k$a dach Ak tyw no !ci Za wo -

do wej. – Pra ca dla tych lu dzi jest !rod -

kiem te ra peu tycz nym i da je im po czu -

cie war to !ci – prze ko ny wa$ fo to graf.

Na je go fo to gra fiach przed sta wie ni by li

in wa li dzi wy ko nu j" cy naj prost sze

pra ce po rz"d ko we w go spo dar stwie ho -

dow la nym. Dzi% ki kon tak to wi ze zwie -

rz% ta mi nie pe$ no spraw ni nie kie dy od zy -

ski wa li zdro wie. Au tor w ko men ta rzu

do po ka zy wa nych zdj%' zwró ci$ te#
uwa g% – na przy k$a dzie lo sów pio sen -

kar ki Mo ni ki Ku szy* skiej i po li tycz nej

ka rie ry mar ka Plu ry – na co raz cz%st sz"
obec no!' nie pe$ no spraw nych w #y ciu

pu blicz nym. 

Do cie kaw szych na le #a$ po kaz fo to -

gra fii Wi tol da Ja cy ko wa. Ten pro fe sor

Aka de mii Sztuk Pi%k nych po sta no wi$
ro bi' zdj% cia pod czas swo ich licz nych

po dró #y po ci" ga mi. Obiek tyw apa ra tu

skie ro wa$ mi% dzy in ny mi na bu dyn ki

dwor ców w An twer pii, Go cza$ ko wi -

cach, Ka to wi cach, Ru #em be ro ku

i Za $% #u czy +yw cu. Utrwa li$ obok na -

pi sów na mu rach tak #e ka plicz ki, któ -

re kto! spon ta nicz nie po za k$a da$
w opusz czo nych za bu do wa niach. Jed -

nak naj wa# niej si dla Ja cy ko wa by li lu -

dzie po dró #u j" cy po ci" ga mi. Utrwa la$
przy pad ko wych pa sa #e rów w chwi -

lach po #e gna* przed od jaz dem po ci" -
gów i pod czas snu w prze dzia $ach, czy

te# wy t% #o nej pra cy na lap to pie. Uwa -

g% je go przy ku wa li za rów no po dró #u -

j" cy do sto li cy ele ganc cy biz nes me -

ni – nie kie dy w po ci" gu po dej mu j" cy

wa# ne de cy zje prze ka zy wa ne wspó$ pra -

cow ni kom przez te le fon ko mór ko -

wy – jak i emi gran ci opusz cza j" cy Pol -

sk% na d$u #ej oraz zwy kli sza rzy

po dró# ni. Nie omiesz ka$ te# Ja cy kow

sfo to gra fo wa' – nie kie dy bar dzo fan ta -

zyj nych – bu tów pa sa #e rów czy in nych

szcze gó $ów ubio rów. Dzi% ki ko men ta -

rzom pro fe so ra, to wa rzy sz" cych uka za -

niu ka# de go zdj% cia, po sta cie utrwa lo -

ne na kli szach sta wa $y si% bar dziej

ludz kie a ich znie ru cho mia $e ge sty le -

piej zro zu mia $e.

Pod czas sym po zjum w$a sne pra ce fo -

to gra ficz ne wy sta wi li tak #e Ma riusz

Fo rec ki oraz stu den ci za brza* skiej Wy# -
szej Szko $y Tech nicz nej i ucznio wie li -

ceum pla stycz ne go w Za brzu. W$a !nie

wy sta wa i ka rie ra za wo do wa Da nie la

Gra bow skie go, ab sol wen ta Ogól no -

kszta$ c" cej Szko $y Sztuk Pi%k nych w Za -

brzu, mo #e by' wspa nia $" eg zem pli fi ka -

cj" te ma tów po ru szo nych pod czas

sym po zjum. W swo jej pra cy dy plo mo -

wej li ce ali sta uka za$ na kil ku na stu

czar no -bia $ych fo to gra fiach umie ra j" cy

prze mys$ ci%# ki, jak rów nie# de wa sta cj%
!ro do wi ska na tu ral ne go i nie za wsze

po zy tyw ny wp$yw in du stria li za cji

na ludz kie lo sy. Jed nak po mi mo spo rych

fo to gra ficz nych umie j%t no !ci au to ra je -

go po my s$y, jak na ra zie, po zo sta $y
w sfe rze hob by, bo wiem po uko* cze niu

szko $y pod j"$ pra c% w za k$a dzie pro du -

ku j" cym in duk to ry. Czy# to nie sym bol

na szych cza sów? 

!
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„Glo bal ne ocie ple nie jest obec nie naj wi!k szym za gro "e niem dla ludz ko #ci,
wi!k szym na wet od wszyst kich ar se na $ów j% dro wych ra zem wzi! tych.” Z ta k% opi &
ni%, s$o wa mi Ste phe na Haw kin ga, jed ne go z naj wy bit niej szych fi zy ków, au to ra
m.in. „Krót kiej hi sto rii cza su” zga dza si! w zna ko mi tej wi!k szo #ci na uko wy #wiat.

Od stu kil ku dzie si! ciu lat emi tu je my do at mos fe ry co raz wi!k sze ilo #ci ga zów
cie plar nia nych. (Od po cz%t ku obec ne go wie ku po kil ka dzie si%t mi liar dów ton rocz &
nie sa me go tyl ko dwu tlen ku w! gla). Otu la j% one Zie mi! co raz grub szym okry ciem,
tka nym z ga zo wej mie szan ki pro du ko wa nych za nie czysz cze'. Ta nie na tu ral na otu &
li na wpraw dzie prze pusz cza pro mie nie s$o necz ne, ale tak jak w szklar ni, cz!#(
z nich za trzy mu je. Ten pro ces bez u stan nie pod grze wa na sz% pla ne t!. I zmie nia
na niej kli mat. Wa run ki do "y cia. Na gor sze. Nie prze wi dy wal ne. 

Z
mia ny kli ma tu nie po ko j! nie tyl ko na -

ukow ców. Nie po ko j! mi lio ny lu dzi.

Bo kli mat nie jest tym sa mym, co po go -

da, do któ rej na tu ral nej zmien no "ci przy -

wy kli "my. Kli mat to stan jej pa ra me trów,

zja wisk, pro ce sów at mos fe rycz nych, za -

cho dz! cych na ró# nych ob sza rach Zie mi

w d$u# szym okre sie.

To roz ró# nie nie jest ko niecz ne, gdy mó -

wi my o na si la j! cym si%, glo bal nym ocie -

pla niu kli ma tu. Je go dra ma tycz ne skut ki,

nie tyl ko w po sta ci ata ku #y wio $ów, ju#
od czu wa my. B% d! one jesz cze gro& niej -

sze, je "li po li ty kom za brak nie wo li

do prze rwa nia gi gan tycz nej emi sji ga zów

cie plar nia nych, za nim b% dzie za pó& no.

Czy za war te w grud nia 2015 ro ku na kon -

fe ren cji (COP21) w Pa ry #u po ro zu mie nie po -

nad 190 pa'stw, stron Ra mo wej Kon wen cji

Na ro dów Zjed no czo nych w spra wie zmian

kli ma tu, b% dzie prze $o mem w po wstrzy -

my wa niu ro sn! cej tem pe ra tu ry Zie mi? 

Od Szczy tu Zie mi w Rio

K
on wen cja Na ro dów Zjed no czo nych

w spra wie zmian kli ma tu zo sta $a pod pi -

sa na na eko lo gicz nym Szczy cie Zie -

mi – dru giej Kon fe ren cji ONZ „(ro do wi -

sko i Roz wój” w Rio de Ja ne iro w po $o -

wie 1992 ro ku. Nie zgo dzo no si% wów czas

na za pis o ogra ni cze niu emi sji ga zów cie -

plar nia nych. Za st! pio no go po j% ciem sta bi -

li za cji ich emi sji na po zio mie 1990 ro ku.

Ci!g dal szy te go de kla ra tyw ne go wy $!cz -

nie po ro zu mie nia na st! pi$ pi%) lat pó& niej

w Kio to. Wów czas stro ny kon wen cji wy -

ne go cjo wa $y pro to kó$, zo bo wi! zu j! cy je

do re duk cji w$a snych emi sji ga zów cie plar -

nia nych o 5 pro cent do 2012 ro ku, w sto -

sun ku do ro ku 1990. Ta re duk cja mia $a przy -

nie") sch$o dze nie tem pe ra tu ry Zie mi od 0,02

stop ni Cel sju sza do 0, 28 st. C. w po $o -

wie XXI wie ku! Re duk cja w tym cza sie na -

wet nie drgn% $a. Za to emi sje za nie czysz -

cze' at mos fe ry ro s$y w za stra sza j! cym

tem pie.

Pierw sze, mi% dzy na ro do we po ro zu mie nie

eko lo gicz ne oka za $o si% u$om ne. Nie pod pi -

sa li go naj wi%k si tru ci cie le at mos fe ry: Sta -

ny Zjed no czo ne, Chi ny i In die. Wkrót ce wy -

co fa $a si% z nie go Ro sja, Ja po nia i Ka na da. 

Pol ska, b% d! ca wów czas na po cz!t ku

trans for ma cji ustro jo wej i go spo dar czej,

w dzia $a niach prze ciw glo bal ne mu ocie ple -

niu za pi sa $a chlub n! kar t%.

Pol ski w% tek 

N
a sza de le ga cja, któ rej prze wod ni czy$
prof. dr Ste fan Ko z$ow ski, ów cze sny

mi ni ster ochro ny "ro do wi ska, za so bów na -

tu ral nych i le "nic twa, po je cha $a na Szczyt

Zie mi do Rio de Ja ne iro nie tyl ko z wiel -

kim en tu zja zmem. Tak #e z li cz! cym si% do -

rob kiem na dro dze eko ro zwo ju nie ko -

mu ni stycz ne go ju# pa' stwa i de kla ra cj!
od po wie dzial ne go udzia $u w glo bal nej

dba $o "ci o eko lo gicz ne bez pie cze' stwo

lud no "ci "wia ta, w tym Po la ków. 

Od ro ku obo wi! zy wa $a pierw sza w na -

szym kra ju „Po li ty ka eko lo gicz na pa' stwa”.

Uwzgl%d nia $a ona go dze nie ce lów go spo dar -

czych z przy rod ni czy mi. By $a zie lo nym

"wia t$em dla po my s$ów i przed si% wzi%), któ -

re i dzi" trud no prze ce ni). Li czy$ si% w"ród

nich i uni ka to wy pol ski sys tem fi nan so wa -

nia ochro ny "ro do wi ska i ini cja ty wy przy -

rod ni cze. W"ród nich: kom plek so wy pro gram

od no wy bio lo gicz nej Ba$ ty ku, obej mu j! cy

ca $y ob szar je go zlew ni; two rze nie z s! sied -

ni mi pa' stwa mi: Ukra in! i Cze cho s$o wa cj!
w Kar pa tach Wschod nich oraz w Pusz czy

Bia $o wie skiej z Bia $o ru si! – trans gra nicz nych

re zer wa tów bios fe ry; wspó$ pra ca z Niem ca -

mi i Cze cho s$o wa cj! w re wi ta li za cji sta rych

cen trów prze my s$o wych na (l! sku i w tzw.

Czar nym Trój k! cie na po gra ni czu Nie miec,

Pol ski i Cze cho s$o wa cji. Trud no tu nie wy -

mie ni) wspa nia $e go pro jek tu pn. „Zie lo ne

P$u ca Pol ski”. 

Pol ska nie by $a bier n! stro n! w two rze -

niu po ro zu mie nia Szczy tu Zie mi, sfi na li zo -

wa ne go pro to ko $em w Kio to. Pod pi sa $a go

po uwzgl%d nie niu na szych re aliów. Przy bli -

#y$ je w wy st! pie niu prof. dr Ste fan Ko z$ow -

ski. Zwró ci$ uwa g% nie tyl ko na po trze b% od -

Kli ma tycz na

bez rad no!"
XXI wie ku

JO LAN TA KARMA#SKA

Ma ni fe sta cja m!o dych lu dzi pod czas war szaw skiej kon fe ren cji kli ma tycz nej CO P19 w 2013 r.
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mien ne go po trak to wa nia bied nych pa!stw
Po "u dnia w po dzia le ob ci# $e! fi nan so -
wych na rzecz ochro ny %ro do wi ska %wia -
ta, ale rów nie$ Pol ski i in nych kra jów Eu -
ro py &rod ko wej i Wschod niej, znaj du j# cych
si' w „okre sie przej %cio wym”. 

Tak te$ si' sta "o. Pol ska zo bo wi# za "a si'
do wi'k szej, bo do 6-pro cen to wej re duk -
cji ga zów cie plar nia nych w la tach 2008-
2012, ale w sto sun ku do wcze %niej sze go
ro ku ba zo we go – 1988. Zo bo wi# za nie zre -
ali zo wa li %my szyb ko i to z na wi#z k#, bo
w 1990 ro ku za wa li" si' ze sta ro %ci pol ski
prze mys", co by "o do prze wi dze nia.

Bom bar do wa nie po wie trza

W tym sa mym 1990 ro ku glo bal na, rocz -
na emi sja g"ów ne go ga zu cie plar nia ne -

go, po cho dza ce go z pa liw ko pal nych czy li
dwu tlen ku w' gla znacz nie prze kro czy "a
26,5 mld ton te go ga zu. Od te go cza su ni gdy
nie zma la "a, lecz dra stycz nie ro s"a. W 2013
ro ku osi# gn' "a re kor do we 36 mld ton! Tyl -
ko w przy pad ku jed ne go ga zu. A in ne? 

Ga zy cie plar nia ne, na zy wa ne te$ szklar nio -
wy mi to ró$ no rod na mie szan ka za nie czysz -
cze!, któ ry mi w ka$ dej mi nu cie bom bar du -
je my at mos fe r' ziem sk# z co raz wi'k sz# si "#!
Oprócz dwu tlen ku w' gla, po cho dz# ce go
g"ów nie ze spa la nia w' gla, ro py i ga zu, to
rów nie$ ta kie zwi#z ki jak: me tan, pod tle nek
azo tu, sze %cio flu orek siar ki, flu oro w' glo wo -
do ry, per flu oro wo do ry i in ne.

Na tu ra po s"u gu je si' me cha ni zmem,
któ ry po zwa la oce anom i ro %li nom po ch"a -
nia( dwu tle nek w' gla i me tan, jed nak... nie
ta kie ilo %ci, ja kie pro du ku je bez opa mi' -
ta nia prze my s"o wy %wiat. Kosz tem to tal -
ne go nisz cze nia za so bów przy ro dy i nie -
od wra cal nych, w da j# cej si' prze wi dzie(
przy sz"o %ci, zmian kli ma tu. &wiad cz#
o tym prze su wa j# ce si' stre fy kli ma tycz -
ne. Jesz cze nie daw no na ukow cy mó wi li
o tym, $e do ko! ca XXI wie ku prze su n#
si' one o 200 do 400 ki lo me trów. Tym cza -
sem ten po ziom ju$ osi# gn' li %my! 

Je ste %my te$ %wiad ka mi i uczest ni ka mi
co raz bar dziej ka ta stro fal nych zja wisk
po go do wych. Re kor do we upa "y i su sze, gi -
gan tycz ne po $a ry, pu styn nie nie, co raz
sil niej sze sztor my i hu ra ga ny, po wo dzie
i tr# by po wie trzne (na wet w Pol sce), top -
nie j# ce lo dow ce Ark ty ki i An tark ty dy,
pod no sze nie si' po zio mu mórz to, jak mó -
wi# znaw cy pro ble mu, do pie ro po cz# tek
zmian kli ma tycz nych, któ re ju$ roz re gu -
lo wu j# sta ry po rz# dek %wia ta. Zw"asz cza,
$e roz mra $a na wiecz na zmar z li na mo $e
uwol ni( ko lej ne set ki mi liar dy ton dwu tlen -
ku w' gla i me ta nu.

Co wów czas zro bi my?

Kli mat ju$ ma co raz wi'k szy wp"yw
na cz"o wie ka. Na wzmo $e nie mi gra cji lud -

no %ci i wy wo "y wa ne woj ny. Lu dzie nie mo -
g# $y( bez do st' pu do wo dy; na pu styn nych
te re nach, na któ rych nic nie uro %nie; na wy -
spach wch"a nia nych przez oce an; na te re nach

znisz czo nych do szcz't nie przez ka ta stro fy kli -
ma tycz ne (jak w No wym Or le anie).

Te zja wi ska dzie j# si' w cza sie, gdy ka -
me ry dzien ni kar skie re je stru j# od 1995
ro ku na oczach %wia ta co rocz ne kon fe ren -
cje przed sta wi cie li pa!stw – stron Ra mo -
wej Kon wen cji Na ro dów Zjed no czo nych
w spra wie zmian kli ma tu. Czy li CO P1w
Ber li nie i ko lej nych, ja kie od by "y si':
w Ge ne wie, Kio to, Bu enos Aires, Bonn, Ha -
dze, Mar ra ke szu, New Del hi, Me dio la nie,
po now nie Bu enos Aires, Mont re alu, Na iro -
bi, na in do ne zyj skiej Ba li, w Po zna niu, Ko -
pen ha dze, w mek sy ka! skim Can cun, Dur -
ba nie w RPA, w ka tar skiej Do ha, War sza wie
czy No wym Jor ku. I wresz cie w Pa ry $u.

Z!ud ne efek ty Pa ry "a

T! ostat ni#, pa ry sk# kon fe ren cj' CO -
P21 wie lu uzna "o za prze "om, a na wet

swo isty suk ces. To praw da, z tru dem, bo
z tru dem, ale uda "o si' tam przy j#(, przez
wszyst kie uczest ni cz# ce w niej kra je, tekst
glo bal ne go po ro zu mie nia kli ma tycz ne go.
Na bie rze ono mo cy do pie ro wte dy, gdy przy -
naj mniej 55 kra jów, pro du ku j# cych co naj -
mniej 55 proc. glo bal nych ga zów cie plar -
nia nych pod pi sze ich ra ty fi ka cj' w 2017
ro ku. Nie ste ty, nie b' dzie ona dla stron osta -
tecz nie wi# $# ca. Nie prze wi dzia no kar
za nie prze strze ga nie za pi sów trak ta tu. Prze -
wi dzia no za to mo$ li wo%( od st# pie nia od tej
glo bal nej, ra tun ko wej umo wy kli ma tycz nej.

W tej sy tu acji osi# gni' cie stra te gicz ne go
ce lu CO P21 w Pa ry $u czy li ogra ni cze nia
emi sji ga zów cie plar nia nych i spo wol nie nie
zmian kli ma tu po przez za trzy ma nie wzro -
stu %red niej tem pe ra tu ry glo bal nej na po -
wierzch ni Zie mi po ni $ej 2 stop ni Cel sju sza,
w od nie sie niu do cza su przed roz wo jem
prze my s"u, wy da je si' nie mo$ li we. Unia Eu -
ro pej ska, li der w re ali zo wa niu ce lów po $# -
da nej po li ty ki kli ma tycz nej, pro po no wa "a
ob ni $e nie tej gra ni cy do 1,5 st. Cel sju sza.
By "o wia do mo, $e to nie przej dzie.

Ch"od no kal ku lu j# ten pro blem na -
ukow cy. Sko ro tem pe ra tu ra na Zie mi ju$
wzro s"a o nie mal 1 sto pie! Cel sju sza, to
usta bi li zo wa nie jej wzro stu na gra ni cy
2 stop ni w po "o wie na sze go wie ku wy ma -
ga "o by ca" ko wi te go po wstrzy ma nia emi -
sji ga zów szklar nio wych. Jest to nie mo$ -
li we. Wi'c w na sz# przy sz"o%( mu si my
wkal ku lo wa( pod wy$ sza nie tem pe ra tu ry
o ko lej ne trzy, mo $e czte ry stop nie do ko! -
ca XXI wie ku. Z wszel ki mi te go kon se -
kwen cja mi.

Jed nak kon fe ren cja pa ry ska ma swo j# wa -
g'. Po li tycz ny %wiat po ka za", $e go to wy jest
od cho dzi( od w' gla. Je go miej sce ju$ za -
czy na zaj mo wa( in we sto wa nie w go spo dar -
k' ni sko emi syj n#, czy ste )ró d"a ener gii. De -
kar bo ni za cja czy li re zy gna cja z brud nej
ener gii pa liw ko pal nych zo sta "a uzna na nie
tyl ko za za gro $e nie dla kli ma tu, ale i go spo -
da rek %wia ta. Naj lep si eko no mi %ci daw no
to po li czy li. Kra je Unii Eu ro pej skiej ju$ j#
z po wo dze niem re ali zu j#. 

Pol ska, pro du ku j# ca w bli sko 90 pro cen -
tach ener gi' z w' gla jest nie chlub nym wy -
j#t kiem. Na sza de le ga cja je cha "a do Pa ry -
$a z tra dy cyj nym za mia rem kon te sto wa nia
kli ma tycz nych za pi sów i re duk cji emi sji
dwu tlen ku w' gla. Zgod nie z opi ni# pre zy -
den ta RP An drze ja Du dy, $e „de kar bo ni -
za cja to an ty pa! stwo wa he re zja”. 

Jak za tem na zwa( do fi nan so wy wa nie
za d"u $o nych na mi liar dy z"o tych ko pal!
z bu d$e tu, ob ci# $a nie ni mi wci#$ prze sta -
rza "ej ener ge ty ki? Ja ki ma sens wy do by -
wa nie dro gie go, pol skie go w' gla na ha" -
dy, któ rych na &l# sku jest i tak
w nad mia rze? Czy tak trud no sko ja rzy(,
$e spa la ny jesz cze przez kil ka dzie si#t lat
brud ny w' giel (ta kie s# pol skie pla ny) to
za bój czy smog w mia stach i za gro $e nie dla
zdro wia i $y cia lu dzi?

Ka$ dy kraj ma pra wo wy bo ru w"a snej
dro gi roz wo ju. W cza sach nad zwy czaj nych
za gro $e!, ja ki nie sie ze so b# ocie pla j# cy
si' kli mat, nie da si' d"u go p"y n#( w po -
je dyn k' pod przy s"o wio wy pr#d.

Top nie j! ce lo dow ce po dwój nym za gro "e niem
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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.

Sty cze& 1945. Ka to wic ki ry nek, a ra czej to, co z nie go zo sta %o po wkro cze niu Ar mii Czer wo nej. Zdj' cie wy ko na ne przez

Jó ze fa Da& d', któ re go fo to gra fie zna la z%y si' w zbio rach MHK.

Kil ka s!ów
o za po "y cze niach

Ba da cze pol sz czy zny od lat zwra ca -

j! uwa g" na przy bie ra j! c! na si le

ten den cj" do za po #y cza nia wy ra zów,

zw$asz cza ze %ró d$a an glo -ame ry ka& -
skie go: lap top, on -li ne, e -ma il, link,

biz nes, mo ni to ring, le asing, di ler,

li der, news, pu blic re la tions, mob -

bing, ran king, ca te ring, chip sy, fast fo -

od, fit ness, top, leg gin sy, re ali ty show,

to uro pe ra tor, last mi nu te, czar ter, za -

bu ko wa#, de ve lo per, ha ker, sor ki, luk -

n"#, de be $ciak, laj ko wa#, hej to wa#...
D$u go mo# na by wy mie nia'.

Ma my te# do czy nie nia z po #ycz ka -

mi ukry ty mi, gdy zna cze nie ob ce na -

k$a da si" na wy raz ro dzi my. Po daj my

cho' kil ka przy k$a dów: ob raz u#y wa -

ny w zna cze niu ‘film’ za ang. pic tu re,

któ re w tym zna cze niu funk cjo -

nu je; przy ja zny ja ko ‘$a twy do

zro zu mie nia, $a twy w u#y ciu’ (ko piu -

je ang. frien dly); przej rzy sty ja ko

‘wol ny od oszu stwa’ za ang. trans pa -

rent. Ob ser wu je my po nad to na k$a da -

nie si" no wych zna cze& na wy ra zy za -

po #y czo ne daw niej: in te li gent ny nie

od no si si" ju# tyl ko do ro zum ne go

cz$o wie ka, lecz mo #e opi sy wa' urz! -
dze nie kie ro wa ne przez kom pu ter al -

bo ko sme ty ki do sto so wu j! ce si"
do okre (lo nych po trzeb; edy cja to

daw niej wy da nie ksi!# ki, obec nie

za ang. edi tion to jed na z cy klu re gu -

lar nie od by wa j! cych si" im prez, pro -

gra mu te le wi zyj ne go, kon kur su; de fi -

nio wa# to po da wa' de fi ni cj" wy ra zu,

ale obec nie tak #e ‘okre (la', pre cy zo -

wa', wy zna cza'’ (ang. de fi ne); de dy -

ko wa ny to od wie ków wy $!cz nie

ofia ro wa ny ko mu( utwór, dzi( na to -

miast mó wi si" np. o kli ma ty za cji de -

dy ko wa nej, ser we rze de dy ko wa nym,

czy li urz! dze niach za pro jek to wa nych

do szcze gól ne go za sto so wa nia, o szko -

le niach de dy ko wa nych, czy li prze -

zna czo nych dla okre (lo nej gru py osób,

ole jach de dy ko wa nych, czy li prze -

zna czo nych do kon kret ne go ty pu au -

ta. Zna cze nie an giel skie przyj mu je

te# przy miot nik dra ma tycz ny, daw niej

u#y wa ny w od nie sie niu do dra ma tu,

sztu ki te atral nej, a tak #e okre (la j! cy

zda rze nia wstrz! sa j! ce, tra gicz ne,

pe$ ne na pi" cia, wspó$ cze (nie za(
pod wp$y wem ang. dra ma tic ‘gwa$ -
tow ny, burz li wy’ po ja wia j! si" po $! cze -

nia ty pu dra ma tycz na re ak cja, cho'
nie gdy( by $a by to prze cie# wy $!cz nie

re ak cja gwa% tow na. Po dob na zmia na

do tkn" $a przy miot nik agre syw ny, któ -

ry daw niej ozna cza$, #e kto( za cho wu -

je si" wro go, na pa stli wie, sto su je

prze moc, dzi( na to miast pod wp$y wem

ang. agres si ve by wa u#y wa ny tak #e
(w sen sie po zy tyw nym!) w od nie sie -

niu do ko go(, kto po dej mu je od wa# -
ne dzia $a nia, jest ener gicz ny, przed si" -
bior czy, jak rów nie# do dzia $a&
efek tyw nych, sku tecz nych. 

Trud no wal czy' z za po #y cze nia mi

we wspó$ cze snym (wie cie, bo s! one

ko niecz no (ci! wy ni ka j! c! cho' by

z roz wo ju tech no lo gii; s! po trzeb ne,

po nie wa# wzbo ga ca j! j" zyk i po ma ga -

j! opi sy wa' zmie nia j! c! si" rze czy wi -

sto('. Na le #y jed nak pa mi" ta', i#
nad u#y wa nie ob cych s$ów utrud nia po -

ro zu mie wa nie si". )wiet nym przy -

k$a dem jest zda nie cy to wa ne przez

An drze ja Mar kow skie go: Dzi' ki agre -

syw nej in ter wen cji le ka rza stan pa cjen -

ta dra ma tycz nie si' po pra wi%. Zna j!c
ugrun to wa ne w pol sz czy% nie zna cze -

nia przy miot ni ków agre syw ny i dra -

ma tycz ny, nie je den za sta no wi si", có#
to by$ za le karz i czy pa cjent na pew -

no uszed$ z #y ciem…

KA TA RZY NA WY RWAS
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W ogó le du !o jest na "wie cie ta kich
rze czy, któ rych ro bi# nie wol no…

ale mo! na – oto mot to, któ re przy !wie -
ca spek ta klo wi „Do bre go wo ja ka Szwej -
ka” Ja ro s"a wa Hasz ka w Te atrze Za g"# -
bia w So snow cu. Ar cy dzie "o cze skiej
li te ra tu ry za adap to wa" na po trze by sce -
ny i wy re $y se ro wa" Igor Gorz kow ski.
Naj wa$ niej sze: zro bi" to z wiel k% kul tu -
r%, sym pa ti% i wr#cz czu "o !ci% do nie mal
stu let nie go bo ha te ra ksi%$ ki, któ ra si# nie
sta rze je…

Re ali zu j%c w 2013 r. na so sno wiec kiej
sce nie pa mi#t ne „Za &mie nie” Gorz kow -
ski pod kre !la" zna ko mi te zro zu mie nie je -
go ar ty stycz nej wi zji przez ak to rów
i chwa li" ich nie zwy kle twór cz% pra c#.
My !l#, $e i tym ra zem si# nie za wiód".
Cho cia$ sce n% za w"ad n%" wspa nia "y Woj -
ciech Le !niak, ja ko ty tu "o wy Szwejk – or -
dy nans kom pa nii, to rów nie$ wszy scy po -
zo sta li wy ko naw cy od kry li naj lep szy
spo sób na za ist nie nie w tej opo wie !ci.
Nikt nie szar $o wa", nie o!mie sza" gra nej
przez sie bie po sta ci, nie sta ra" si# wyj!&
przed sze reg. Po pro stu: to by "a do sko na -
"a zbio ro wa pra ca, z któ rej ze spól TZ
s"y nie w Pol sce. Gorz kow ski wy cza ro wa"
fa scy nu j% cy ob raz mo nar chii au stro -w# -
gier skiej z jej pa sjo nu j% c% do dzi siaj
wie lo na ro do wo !ci%. Do bry czy z"y – to
ju$ mu si cie os% dzi& sa mi. 

So sno wiec ki Szwejk (wiel ka ro la wspo -
mnia ne go Woj cie cha Le !nia ka) nie jest
ja kim! ko sza ro wym de bi lem, ale fi lo zo -
fem, któ ry wie i ro zu mie du $o wi# cej ni$
je go to wa rzy sze do li i nie do li. Szwejk za -
ga du je rze czy wi sto!&, bo do sko na le zda -
je so bie spra w#, $e try bów woj sko wej ma -
chi ny, któ ra go wci% gn# "a nie po ko na.
Cza sem pró bu je co! m% dre go po wie dzie&,
cz# !ciej jed nak ucie ka od pro ble mów co -
dzien no !ci plo t%c trzy po trzy. Stwa rza so -
bie psy chicz n% ba rie r# i pod po wia da
nam: nie sta raj cie si# na si "# prze ko na&
prze ko na nych, szko da zdro wia, oni i tak
$ad nych ar gu men tów nie przyj mu j%, po -
nie wa$ nie s"y sz% ni cze go po za tym, co
im w du szy gra. Dla nich czar ne, je !li ta -
ka ko niecz no!&, mo $e by& bia "e a bia "e
czar ne. Przy go tuj cie so bie ra czej kil ka
aneg do tek i dow ci pów do roz "a do wa nia
z"ych emo cji. Ani na mo ment nie wol no
za po mi na&, $e do bro i praw da zwy ci# $%!
Do!& te go, nie po trzeb nie zro bi "o si# po -
wa$ nie a prze cie$ „Do bry wo jak Szwejk”
na so sno wiec kiej sce nie jest przede
wszyst kim !wiet n%, in te li gent n% za ba w%.
Nie pro wo ku je do re cho tu, ale mo$ -
na si# na nim zdro wo po !mia&. Grom kie
bra wa wi dow ni, d"u go dzi# ku j% cej
za przed sta wie nie, s% naj lep szym do wo -
dem, $e do brej roz ryw ki po trze bu je my jak
ka nia d$d$u. 

S"yn ny szwej ko log Le szek Ma zan
w dzie le „Wy mnie jesz cze nie zna cie,
czy li pra wie wszyst ko o Szwej ku” pi sze:
Przy mu szo ny do udzia $u w woj nie, któ rej
jest prze ciw ny i do lo jal no "ci wo bec
pa% stwa au striac kie go, Szwejk przy bie -
ra po sta w& oby wa tel skie go nie po s$u -
sze% stwa. Ukry wa je pod ma sk' nad gor -
li wo "ci i prze sad nej ule g$o "ci wo bec
na ka zów prze $o !o nych. Ka! de za da nie
wy ko nu je bez zb&d nej zw$o ki i do k$a da
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Szwejk

melduje si!
na scenie

Ja ro slav Ha!ek Do bry wo jak Szwejk,

prze k"ad: Pa we" Hul ka #La skow ski, re $y se ria

i ada pta cja: Igor Gorz kow ski, sce no gra fia:

Jan Po li vka, ko stiu my: Jo an na Wa li siak #
#Jan kow ska, mu zy ka: Piotr Ta ba kier nik,

ruch sce nicz ny: Iwo na Pa si% ska. 

Te atr Za g"& bia w So snow cu. Pre mie ra:

2 stycz nia 2016. 

sta ra%, by po le ce nie zo sta $o spe$ nio ne
w spo sób jak naj bar dziej ka ry ka tu ral -
ny – do pro wa dza j' cy do ab sur du sens je -
go wy ko na nia. (y cio wa m' dro"# na ka zu -
je mu, by – b$a znu j'c lub uda j'c
do bro dusz ne go pro stacz ka – od ci'$ si&
od g$u po ty i nie spra wie dli wo "ci pa% stwa. 

Wy bor n% de cy zj% Igo ra Gorz kow skie -
go jest sko rzy sta nie ze zna ko mi te go
prze k"a du Paw "a Hul ki -La skow skie go,
w któ rym z bie giem lat od kry wa my co -
raz wi# cej smacz ków i wdzi# ku. Te -
atral nej dro gi twór cy przed sta wie nia nie
b# d# przy po mi na", pi sa "em o niej z oka -
zji pre mie ry so sno wiec kie go „Za &mie -
nia”. Gorz kow ski w pol skim $y ciu te atral -
nym za s"u $e nie zaj mu je miej sce w !ci s"ej
czo "ów ce. 

Sce no gra fia to dzie "o Ja na Po li vki,
ab sol wen ta wy dzia "u sce no gra fii pra -
skiej Aka de mii Sztuk Dra ma tycz nych,
któ ry od lat jest obec ny na pol skich sce -
nach. Pra co wa" m. in. w Te atrze Pol skim
we Wro c"a wiu, Te atrze Pol skim w Po zna -
niu, Te atrze im. Woj cie cha Bo gu s"aw skie -
go w Ka li szu, Te atrze Wspó" cze snym
w War sza wie, Te atrze Po wszech nym
w War sza wie. Na Ogól no pol skich Kon -
fron ta cjach Te atral nych otrzy ma" na gro -
d# za sce no gra fi# do przed sta wie nia
„Iwo na, ksi#$ nicz ka Bur gun da” Wi tol da
Gom bro wi cza, zre ali zo wa ne go w Te -
atrze im. Je rze go Sza niaw skie go w Wa" -
brzy chu. W „Szwej ku” sce no gra ficz -
nych fa jer wer ków nie ma, ale jest bar dzo
na stro jo wo, za baw nie i funk cjo nal nie.
Pla stycz n% stro n# spek ta klu !wiet nie do -
pe" nia j% ko stiu my, dzie "o ar tyst ki uzna -

nej, na gra dza nej i… na uko wo uty tu "o wa -
nej, Jo an ny Wa li siak -Jan kow skiej. Opra -
w# mu zycz n% przy go to wa" zna ny kom -
po zy tor i im pro wi za tor Piotr Ta ba kier nik
i zro bi" to, jak za wsze per fek cyj nie. Dy -
rek cja Te atru Za g"# bia do sko na le ro zu -
mie, $e tyl ko wy bit ni, ko cha j% cy te atr ar -
ty !ci de cy du j% o je go wy so kim po zio mie. 

Szwen da j% cy si# po sce nie i pa pla j% cy
Szwejk z ru d%, li si% grzy w%, a ra czej z tym,
co po niej po zo sta "o, by wa cza sem upier -
dli wy do gra nic wy trzy ma "o !ci, ale za -
wsze jest prze sym pa tycz ny i nie mo $e -
my si# z nim roz sta& po wyj !ciu z te atru.
Wie rzy my, $e ko cha wszyst kich lu dzi, na -
wet naj wi#k szych kre ty nów. B# dzie my go
d"u go pa mi# ta li i ka$ de przy wo "a nie tej
po sta ci roz ja !ni naj bar dziej po nu ry dzie'.
Chy l# czo "a przed mi strzem Woj cie -
chem Le !nia kiem. 

Zna ko mi t% ro l# a w"a !ci wie kil ka ról
w jed nym przed sta wie niu do pi sa" do swo -
je go bo ga te go do rob ku An drzej (le ziak
(m.in. Ge ne ra$ je"# sra# i spa#, Ge ne ra$
ser de% ko, Ge ne ra$ in spek tor la tryn,
Karcz marz). W za le$ no !ci od oko licz no -
!ci by" okrut ny, tra gicz ny i !miesz ny, za -
baw ny i prze ra $a j% cy. Z wiel k% kla s%
i kul tu r% wy po wia da" kwe stie po zor nie or -
dy nar ne. Naj bar dziej po dzi wiam ak to rów
w"a !nie za kunszt prze ka zy wa nia tre !ci
po nad tek stem, za nada wa nie s"o wom no -
wych, prze fil tro wa nych przez w"a sn%
oso bo wo!& zna cze'. Po do ba" si# Mi -
cha" Ba "a ga (Ka pi tan Lu kasz, Za ko cha -
ny Po rucz nik, Pod cho r' !y Ma rek) – przy -
stoj nia czek, któ re mu wy da je si#, $e jest
od Szwej ka o nie bo m% drzej szy, a nie ste -
ty – nie jest. Bra wu ro wo (i bar dzo do brze)
po trak to wa" swo je ak tor skie za da nie
Grze gorz Kwas (Pod po rucz nik Dub,
Wach mistrz). Uda nie za de biu to wa "a
na so sno wiec kiej sce nie Ma" go rza ta
Sa niak – ab sol went ka wy dzia "u ak tor skie -
go PWST we Wro c"a wiu oraz… po lo ni -
sty ki na Uni wer sy te cie Ma rii Cu rie -
-Sk"o dow skiej w Lu bli nie i to od ra zu
w wie lu ro lach: Ba ro no wa, El ly, Te le gra -
fist ka, Ba bu nia, Ba ba. )y cz# wie lu wspa -
nia "ych chwil na te atral nych de skach! 

Na ko niec, ku roz we se le niu, s"o wa
sa me go Jó ze fa Szwej ka: Bar dzo mi przy -
kro, ale w woj sku by $em pod da ny su per -
ar bi tra cji z po wo du idio ty zmu i urz& do -
wo zo sta $em przez nad zwy czaj n' ko mi sj&
le kar sk' uzna ny za idio t&. Ja je stem
idio ta z urz& du. (…) Nie mo g$em si& do -
kszta$ ca#, bo mnie do czy tel ni nie wpu -
"ci li, a na wet wy rzu ci li, bo my "le li, !e
przy sze d$em kra"# pal ta. Wi# cej w te atrze.
Obej rzyj cie ko niecz nie! 

Do bry wo jak Szwejk po s"usz nie mel -
du je si# na sce nie Te atru Za g"# bia!

WI TOLD KO CI" SKI

TEATR

W tytu$owej roli wspania$y Wojciech Le"niak
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le kro! je stem w Ny sie b"d# gosz -
cz$ jej miesz ka% ców we Wro c&a -
wiu, ty le kro! zwra cam im uwa g$

na nie po praw n", nie uza sad nio n" hi sto -
rycz nie for m$ ny sa nin, któ r" s&y sz$,
a i wi dz$ w ga ze tach. Przy ro stek -anin,

któ rym ura bia my na zwy miesz ka% ców
od pod staw s&o wo twór czych -nazw
miej sco wo 'ci, mia& pier wot n" po sta! 
-ja nin i to obec ne w nim kie dy' na g&o so -
we j jest przy czy n" tra dy cyj ne go zmi$k -
cza nia wy g&o sów owych pod staw:
Cho rzów – cho rzo wia nin, Ryb nik – ryb -

ni cza nin, Cie szyn – cie szy nia nin, Pszczy -

na – pszczy nia nin, Mi ko !ów – mi ko !o wia -

nin, Pie ka ry – pie ka rza nin, Bo brow ni ki

– bo brow ni cza nin, Ty chy – ty sza nin.

Do te go ci" gu wpi su je si$ ny sia nin i tyl -
ko ta kie brzmie nie jest za sad ne z punk -
tu wi dze nia tra dy cji mor fo lo gicz nej na -
sze go j$ zy ka.

Do pusz cza j"c w tej spra wie kom pro -
mis, pro po nu j$ za wsze ny sia nom s&o wo -
twór czy wa riant. Ta kie for mal ne du ble -
ty funk cjo nu j" prze cie( w od nie sie niu
do wie lu nazw miesz ka% ców. W Ty -
chach na przy k&ad s&y szy si$ nie tyl ko tra -
dy cyj ne go ty sza ni na. By unik n"! rzad kiej
w pol sz czy# nie wy mia ny g&o sko wej ch:

sz, zw&asz cza na p&y wo wa lud no'! te go
mia sta two rzy na zw$ ty cho wia nin,
do pod sta wy s&o wo twór czej do da j"c
cz"st k$ &" cz" c" -ow- i mi$k cz"c jej wy -
g&o so w" spó& g&o sk$ w. Rów nie( w Brze -
gu Opol skim wy st$ pu j" obok sie bie
brze "a nin i brze go wia nin. Ana lo gicz nie
miesz ka niec Ny sy mo (e by! ny so wia ni -

nem! A wi$c: ny sia nin, ny sian ka, ny sia -

nie al bo ny so wia nin, ny so wian ka, ny so -

wia nie (nie: ny sa nin, ny san ka, ny sa nie). 
Przed pa ro ma dnia mi zo ba czy &em

w tek 'cie pi sa nym ka le ta ni na – „miesz -
ka% ca Ka let” i znów, nie ste ty, mu sz$
za pro te sto wa!. To mo (e by! al bo ka le -

cia nin (ka le cian ka, ka le cia nie) – z tra -
dy cyj n" w sto sun ku do pod sta wy s&o wo -
twór czej wy mia n" t: #, al bo ka le to wia nin

(ka le to wian ka, ka le to wia nie) – z cz&o -
nem &" cz" cym -ow - ze zmi$k czo nym
wy g&o so wym w.

Ny sa po cho dzi od na zwy rze ki Ny sy

(K!odz kiej) – nie zwy kle sta rej, wr$cz ar -
cha icz nej. Ta ki pra daw ny cha rak ter ma -
j" zresz t" wszyst kie in ne Ny sy – $u "yc -

ka, Sza lo na, Ma !a. A(e w hi sto rycz nych
za pi sach – od do ku men tu ce sa rza Ot to -
na III z ro ku 1000 przez cze sk" kro ni k$
Ko sma sa, nie miec k" Thiet ma ra po &a ci% -
sk" kro ni k$ klasz to ru cy ster sów w Hen -
ry ko wie pod Wro c&a wiem – mie sza j" si$
za pi sy z „i” i „y” po „n”, do dzi' to czy si$
spór, czy by &a to pier wot na Ny sa, czy Ni -

sa. Wa riant z „y” ka (e wy wo dzi! Ny s%
od pra in do eu ro pej skie go rdze nia
neudh//nudh – „wil go!, p&y ni$ cie”. Gdy -
by to za' by &a Ni sa, na le (a &o by w niej wi -
dzie! kon ty nu ant daw nej Nid sy z pra s&o -
wia% skim pniem nid - (por. Ni da, Ni dzi ca)
wy wo dz" cym si$ z pra in do eu ro pej skie -
go ne id „p&y n"!”. W grun cie rze czy ma -
my tu do czy nie nia z niu an sem mor fo lo -
gicz no -zna cze nio wym.

Od rzecz n" na zw" jest be skidz ka uzdro -
wi sko wa Wi s!a – od na zwy kró lo wej pol -
skich rzek, oczy wi 'cie, po cho dz" ca,
a ta – by! mo (e – ma na wet przed in do -
eu ro pej ski ro do wód. Za jej pier wot n" po -
sta! przyj mu je si$ naj cz$ 'ciej for m$
Ueistla – po cho dz" c" od rdze nia ueis//uis

„p&y n"!”.
Pier wot na jest tak (e na zwa rzecz -

na Pszczy na (dzi' Pszczyn ka), a jej po wtó -
rze niem jest na zwa mia sta. I tyl ko trwa
spór, czy by &a to w punk cie wyj 'cia
Plsz czy na – od pra s&o wia% skie go cza sow -
ni ka plska ti – pol skie go plu ska#, czy Blsz -

czy na od blska ti – b!ysz cze# (by &a by to
wte dy rze ka „o b&ysz cz" cej wo dzie”). Za -
pi sy z uprosz czo nym ar ty ku la cyj nie na -
g&o sem, dzi' obo wi" zu j" cym – ju( bez l,
spo ty ka si$ od XVII stu le cia.

Naj pierw by &a rów nie( rze ka O!a wa

(le wy do p&yw Od ry) na ar cha icz nym
pniu pra in do eu ro pej skim el//ol „p&y n"!,

ciec” zbu do wa na – tak jak gra nicz na
Ol za. Na zwa rze ki O!a wy zo sta &a po no -
wio na w pod wro c&aw skim gro dzie
O!a wie – no to wa nym w #ró d&ach
od XII wie ku.

A ja kie jest po cho dze nie Ka let? By &y
one ma &" ko lo ni" Ku czo wa – dzi'... cz$ -
'ci Ka let. Ich na zwa – for mal nie plu ral -
na (te Ka le ty, z tych Ka let) – to by &a na po -
cz"t ku sin gu lar na Ka li ta od po pu lar ne go
na )l" sku i w ca &ej Pol sce na zwi ska Ka -

le ta (od ka le ta „sa kiew ka”). Obok owej
Ka li ty za cz$ &y funk cjo no wa! gwa ro we
splu ra li zo wa ne Ka ly ty (s&y cha! je
do dzi'!) i do niech bez po 'red nio na wi" -
zu j" ofi cjal ne Ka le ty.

Kie dy je# dzi &em po ci" giem przez Ka -
le ty w dro dze z Tar now skich Gór do Opo -
la (lub w kie run ku prze ciw nym), za wsze
z wiel kim sen ty men tem kie ro wa &em
wzrok ku sta re mu J% dry sko wi, obec nie te(
cz$ 'ci Ka let. Stam t"d po cho dzi& wiel ki
pol ski j$ zy ko znaw ca prof. Hen ryk Bo rek
(1929-1986), ab sol went m$ skie go ogól -
nia ka w Tar now skich Gó rach z ro -
ku 1950, któ ry i ja w kil ka na 'cie lat pó# -
niej uko% czy &em, oraz po lo ni sty ki
kra kow skiej, od ro ku 1955 wy k&a dow ca
w Wy( szej Szko le Pe da go gicz nej w Opo -
lu, go 'cin nie przy je( d(a j" cy te( na za j$ -
cia na na sz" wro c&aw sk" po lo ni sty k$. By&
to zna ko mi ty ba dacz pol sz czy zny 'l" skiej,
hi sto ryk j$ zy ka, wy bit ny przed sta wi ciel
pol skiej ono ma sty ki, czy li dys cy pli ny j$ -
zy ko znaw czej zaj mu j" cej si$ na zwa mi
(gr. ono ma „na zwa”).

Z wy da ne go w ro ku 2015 w Ka le tach
pod re dak cj" Fe lik sa Plu ty i Krzysz to fa
Li siec kie go po 'miert ne go zbio ru tek -
stów Hen ry ka Bor ka „Wczo raj i dzi' j$ -
zy ka. Kart ki z dzie jów na zew nic twa 'l" -
skie go” do wie dzia &em si$, (e kra ja nie
Pro fe so ra na zwa li Je go imie niem Miej -
sk" Bi blio te k$ Pu blicz n" oraz uli c$ w J$ -
dry sku. Pi$k ny to i wzru sza j" cy gest!

!

Nysianie

i kalecianie

!L"SKA#
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ajem ni czy ty tu! nie mal sze "ciu set stro ni co wej po wie -

"ci Szal szy oka zu je si# by$ naj mniej sz% trud no "ci%
czy tel ni ka po ru sza j% ce go si# po rze czy wi sto "ci stwo -

rzo nej przez pi sa rza. Sza le& cza (par excel len ce) wy pra wa

po "wie cie przed sta wio nym pe! na jest nie zwy k!ych bo ha te rów

i fan ta stycz nych wy da rze&, w któ rych na ma cal no"$ i wi zje si#
prze ni ka j%, zwie rz# ta mó wi% ludz kim g!o sem, a lu dzie le wi tu -

j%. Ta sa ty rycz no -oby cza jo wa po wie"$, któ ra zwy ci# 'y !a
w Kon kur sie Li te rac kim Mia sta Gda& ska im. Bo le s!a wa Fa ca

w ro ku 2014, ju' od pierw szych stron umiej sca wia czy tel ni -

ka w sa mym epi cen trum ab sur du i gro te ski. Na szcz# "cie umie -

j#t ne za cho wa nie pro por cji mi# dzy tym co nie rze czy wi ste, a tym

co zna ne, po zwa la do strzec me to dycz nie pro wa dzo n% nar ra cj#,
w któ rej prze pla ta j% si# naj ró' niej sze ga tun ki i for my – mo ni -

tor ustaw, dzie !a fi lo zo ficz ne, bru kow ce. Mo men ta mi nie mal

ha gio gra ficz ny cha rak ter ksi%' ki pro wa dzi czy ta j% ce go do za -

ska ku j% ce go "wia ta, w któ rym zba wi ciel nie wie rzy w Bo ga,

po czym bu du je ar k# w ogród ku przy uli cy Aka cjo wej 44. Mo' -
na za sta no wi$ si# w kon tek "cie fa bu !y nad sym bo licz nym zna -

cze niem tej licz by i wi% '% cym si# z ni% na dej "ciem Me sja sza,

któ ry oca li na ród. Me sja ni stycz ne za p# dy g!ów ne go bo ha te ra,

Izy do ra – nie po zor ne go ge niu sza sza cho we go pra gn% ce go oca -

li$ Pol sk#, jak i chro ni$ swo je 'y cie przed wy ima gi no wa nym

wro giem – zo sta j% jed nak po krzy 'o wa ne przez wie lo let nie po -

by ty w szpi ta lach psy chia trycz nych, w któ rych wy pra co wu je

swój me cha nizm obron ny – sza trang. 

To hi sto rycz ne okre "le nie sza chów oka zu je si# stra te gi% prze -

trwa nia dla Izy do ra i od da nych mu s% sia dów i po le ga

na zr#cz nym ukry wa niu swo je go ob!# du i od po wied nim (zgod -

nym z nor ma mi) re ago wa niu na bod( ce spo !ecz ne. Mu si wi#c
na uczy$ si# wspó! ist nie nia z rów nie in te re su j% cy mi jak on lo -

ka to ra mi ka mie ni cy – wró' ki, wdo wy, nie do sz!y so cjo log,

ho mo fob. Rytm 'y cia miesz ka& ców wy zna cza j% za si! ki,

cy klicz no"$ upo mnie& o za le g!ych op!a tach, a co naj wa' niej -

sze – pro gram te le wi zyj ny. Nie spo sób nie za uwa 'y$ kry ty -

ki pol skie go umi !o wa nia te le wi zji i kul tu te le wi zo ra ja ko

cen tral ne go przed mio tu w miesz ka niu. Gro( ba kon fi ska ty nie -

le gal nych od bior ni ków sta je si# im pul sem do pod j# cia wal -

ki i jed no cze "nie osta tecz nym czyn ni kiem so li da ry zu j% cym

lo ka to rów. Nie p!a ce nie abo na men tu, jak pi sze Szal sza, to d!u -

go let nia pol ska tra dy cja, nie mal sport na ro do wy. Au tor nie bez

ko mi zmu, ale i z pew n% czu !o "ci%, opi su je wa dy na ro du, któ -
Ma rek Szal sza: Schy !ek sza tran gu. Gda!sk 2015, ss. 584.

ry do pie ro w sy tu acji praw dzi we go za gro 'e nia, ja kim jest kon -

tro la nie le gal nych od bior ni ków, po tra fi si# zmo bi li zo wa$. Ich

so li dar no"$ wo bec sze ro ko po j# te go wro ga i „wal ka” ma dla

ka' de go z bo ha te rów in ne zna cze nie. Ba ta lia to czy si#
z Mar sja na mi, ho mo sek su ali sta mi, urz# da mi i roz s%d kiem. 

Cie ka wym aspek tem wspó! pra cy cz!on ków so ju szu pod wo -

dz% Izy do ra jest po j# cie w!a sno "ci. Pier wot nie ka' dy z nich

nie mal ob se syj nie strze 'e swe go ma j%t ku i nie ru cho mo "ci, by

wraz z up!y wem cza su zgo dzi$ si# na 'y cie w struk tu rze przy -

po mi na j% cej ki buc. Jest to je den z opty mi stycz nych w%t ków

po wie "ci – nie za le' nie od do cho dów, sta tu su spo !ecz ne go

i prze ko na& jed nost ki po tra fi% si# wspie ra$ i wza jem nie

za ch# ca$ do wal ki, cho$ w nie co pom pa tycz ny spo sób.

W ksi%' ce nie brak prze mów i mo no lo gów pro wa dzo nych

w in te re su j% cych re je strach, cha rak te ry stycz nych dla ste reo -

ty po we go poj mo wa nia da nej gru py za wo do wej czy spo !ecz -

nej. Mi mo tych za bie gów po sta ci nie s% jed no wy mia ro we, prze -

ciw nie – prze 'y wa j% chwi le zw%t pie nia i re flek sji nad

swo imi prze ko na nia mi. Ma to swo je od bi cie na po zio mie for -

my. Szal sza z nie zwy k!% wia ry god no "ci% od twa rza 'ar go ny

i ele men ty slan gu, co czy ni po wie"$ wie lo g!o so w%. Ta po li -

fo nicz no"$ mo 'e za cie ka wi$ sze ro kie gro no czy tel ni ków, tym

bar dziej 'e au tor nie za nie dbu je 'ad nej gru py spo !ecz -

nej – nie szcz# dzi ni ko go. Roz pra wia si# z de wo ta mi i „ate -

usza mi”, przed si# bior ca mi -cwa nia ka mi i lud( mi w do mach

spo koj nej sta ro "ci. Bez li to "nie od s!a nia wa dy, wy da wa$ by

si# mo g!o, na wet zu pe! nie nie szko dli wych grup za wo do wych,

jak np. t!u ma cze kon fe ren cyj ni. Naj su row sza kry ty ka

do ty czy jed nak urz#d ni ków. Po t# pia na jest ich opie sza !o"$
i bez dusz no"$, a na de wszyst ko bier no"$ i g!u po ta. O ile wy -

my "lo ny przez Izy do ra wróg po sia da ce chy cha rak te ry -

stycz ne, to urz#d ni cy sta no wi% jed n% mia! k% i bez wol n% ma -

s#, prze le wa j% c% si# przez na czy nia sys te mu. Od ma wia si# im
imion i wy j%t ko wo "ci, na wet na po zio mie nar ra cji naj cz# "ciej

to wa rzy szy im stro na bier na i tryb bez oso bo wy („Od mo wa

przy j# cia Pa& skich do ku men tów wca le nie ozna cza rze czy -

wi stej od mo wy ich przy j# cia”). Cho cia' urz#d ni cy n# ka j% nie -

win nych lu dzi wid mem stem pli i du pli ka tów, wspó! czu cie, któ -

re mo 'e wo bec tych ostat nich mie$ czy tel nik, po win no wraz

z roz wo jem fa bu !y za nik n%$. Oka zu je si# bo wiem, 'e miesz -

ka& cy ka mie ni cy nie ma j% w so bie nic z ofiar. Nie go dz% si#
na by cie mar gi na li zo wa ny mi ba ni ta mi, sta wia j% opór. For ma

re be lii bu dzi zdzi wie nie, a wraz z na si le niem si# ra dy ka li zmu

bo ha te rów rów nie' strach. Pod wo dz% g!ów ne go bo ha te ra sta -

j% si# prze bie g!y mi wo jow ni ka mi o nie co po kracz n% w ich ro -

zu mie niu spra wie dli wo"$, a kaf kow ska wi zja apa ra tu ry pa& -
stwo wej zo sta je pod wa 'o na przez ro man tycz ne go, b!#d ne go

ry ce rza. Wy nik te go star cia po zo sta je nie roz strzy gni# ty
i trud no jed no znacz nie okre "li$, czy ta z roz ma chem na pi sa -

na po wie"$ Szal szy jest sa ty r% na rze czy wi sto"$, wró' b% czy

ostrze 'e niem. Je "li tym ostat nim, to ro dzi si# py ta nie, cze go

lub ko go na le 'y si# ba$? Al thus se row skiej wi zji pa& stwa czy

cz!o wie ka z mi sj%? Mi mo mo men ta mi po nu rych opi sów ba -

ta lii jed nost ki z pa& stwem, Szal sza zda je si# po przez ko mizm

!a go dzi$ ostrze swo jej kry ty ki, a nie zrów no wa 'e ni bo ha te ro -

wie sta j% si# sym pa tycz ni. Wy ba cza si# im przy wa ry i opor tu -

nizm, któ ry spra wia, 'e po cz%t ko wo to pie ni% dze s% g!ów nym

kie run kiem dzia !a& bo ha te rów ksi%' ki. Pier wot nie wi#c re la -

cje mi# dzy ludz kie s% p!yt kie i na sta wio ne na zysk, a do bro czyn -

na dzia !al no"$ Izy do ra i za p# dy pro bo no bra ne s% za na iw no"$
i sze ro ko ro zu mia ne „fra jer stwo”, a on sam bu dzi nie uf no"$.

Do sko na !y zmys! ob ser wa cji au to ra spra wia, 'e czy ta j%c po -

wie"$ nie spo sób za da$ so bie py ta nia o w!a sny sza trang i na -

by te sza blo ny mi# dzy ludz kich re la cji, któ re, jak udo wad nia -

j% bo ha te ro wie, pr# dzej czy pó( niej ule ga j% znisz cze niu

i uka zu j% bru tal n% praw d# o na szym w!a snym sza le& stwie. Czy -

tel nik stop nio wo za nu rza j%c si# w ab sur dal n% fa bu !#, mu si

zmie rzy$ si# z w!a sny mi ob se sja mi i tym, co bu dzi w nim gro -

z#. O ile rze czy wi sto"$ po za li te rac ka mo 'e nie za pew nia$
sku tecz nych roz wi% za&, to "wiat przed sta wio ny w bi blij ny spo -

sób da je na dzie j# i ofe ru je ka thar sis. 

Szale!stwo
i metoda

KSI"#KI EWA WYL$#EK

T
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Wojciech Kass: Przestwór. Godziny. Biblioteka „Toposu”, Sopot 2015,
ss. 63.

G!sty

przestwór

!wia t"o, przy by "o z da le ka, / bar dzo da le ka i z"o #y "o r$ ce

do !nia da nia / Do tar "o a# tu, do na sze go do mu; na klam k$ /
m"y nek do ka wy, su szo n% ma cie rzan k$, / two j% twarz po kry -

t% sko ru pa snu, do tar "o / z wiecz no !ci i czy ni wi dzial nym

po mi do ry / miód, sol nicz k$, chleb, ka me ral no!& na sz% / nie -

ob j$ t%”. Jest tu wy ra' na "%cz no!& mi$ dzy tam t% ci sz% prze stwo -

ru, cze go! bar dzo ogól ne go i pi$k ne go, a ci sz% co dzien no !ci

przy nie zb$d nych #y cio wo czyn no !ciach. Bo ko( czy si$ tak:

„Mó wisz – ty na r%b drew z brzo zy, / do brze na pi sz$ sie kie -

r$, tyl ko do pi j$”.

Oczy wi !cie to nie zna czy, #e te wier sze uwa #am za naj lep -

sze w ksi%# ce. Za trzy ma "em si$ przy nich, bo chcia "em

zo bra zo wa& roz pi$ to!& i mo# li wo !ci twór cze au to ra. Oba "a -

pi% za ser ce, pod da je my si$ ich nar ra cji.

Jest tam du #o pi$k nych wier szy, by "a by ca "a li ta nia, gdy -

bym za cz%" wy mie nia&. Przy to cz$ kil ka, nie zgod nie zresz t%
z nu me ra cj% stro nic: Klu cze, Z ca !ej ja skra wo "ci swo jej nie -
mo ty, Tryp tyk go dzi ny pe! ni, To jest, Psalm go "cin ny,

Wier szu. Oczy wi !cie jest to mój su biek tyw ny wy bór. 

Chcia "em za trzy ma& si$ przy ostat nim z wy mie nio nych.

Po eta bro ni tu taj po ezji krót ki mi po trój ny mi fra za mi, jak #e
traf nie i sku tecz nie. Wy bie ram: „w du sz$ / zmar "e go oj ca /

wst%p // i z ni% / gdzie b%d' / b%d' // przed li to !ci% / ho "o ty /

si$ bro( // od spoj rze nia / ma fio za / stro( // ku sie pa czo wi /

wy ced' / won // przed wol no !ci% / g"o w$ wer su / sk"o( / a gdy

tra fisz na raj / przy tul si$ / do(”. Do ku men tu je tu taj au -

tor – w spo sób m% dry i jak #e iro nicz ny cza sem – prze ma wia -

j%c do wier sza w wier szu. 

Po my s"o wo!& se man tycz na Kas sa jest w ca "ym zbio rze cie -

ka wa i jak #e po my s"o wa. Au to ra znam od kil ku lat oso bi !cie.

Wiem, #e pi sa nie jest dla nie go !wia t"em i po wie trzem. Bez

nie go nie móg" by w"a !ci wie #y& i cie szy& si$ mi ja j% cym cza -

sem. To dla nie go im pe ra tyw. W jed nym z ostat nich wier szy

w to mi ku zaj mu je na ten te mat wy ra zi ste i w"a !ci wie jed no -

znacz ne sta no wi sko. My !l$ o wier szu Ka li ber. Za czy na tak:

„)ni$ #e mam ku l$ w mó zgu / nie wiem jak tam utkwi "a” i da -

lej: „No wi$c mam t$ ku l$ w mó zgu / to rzecz pew na // Mó -

wi$ do niej / wie czo rem w po ko ju przed snem // jak mam #y&
by ta ku la / nie prze sz"a na wy lot / nie obu dzi "a mnie / i s"y -

sz$ / jesz cze nie zgi n% "e! / pó ki ona tam jest”. Tre!& wier sza

do ty czy Ka ty nia, ale to nie ma nic do rze czy, bo po eta na tej

kan wie zdra dza nam swój sto su nek do pi sa nia w ogó le. Jest

bez kom pro mi so wy wo bec bez pra wia i prze mo cy, do sko na -

le czu je po etyc k% po win no!&. *a two od gad n%&, #e ta kon sta -

ta cja ma zwi% zek nie tyl ko z tym wier szem, ale jest wto pio -

na or ga nicz nie w je go ja'(.
Ja kie mam wra #e nia i od czu cia po lek tu rze? To ca "a ga ma

bar dzo wszech stron nych, a tak #e wa# nych spo strze #e(. Nie

b$ d$ si$ si li" na ja k%! ekwi li bry sty k$ lin gwi stycz n%, nie je -

stem j$ zy ko znaw c%. Pod cho dz$ do te go za gad nie nia bar dzo

prak tycz nie. Z punk tu wi dze nia zwy k"e go czy tel ni ka. I my -

!l$, #e ten czy tel nik po prze czy ta niu zbior ku si$ gnie po in ne

ksi%# ki Kas sa. To po ezja bar dzo do bra, pi sa na z wiel kim prze -

ko na niem pro sto z ser ca. Ma rów nie# za sad ni czy wa lor: nie

mo ra li zu je, jej se man tycz no!& nie nu rza si$ w skom pli ko wa -

ne niu an se s"ow ne. Jest tak ko mu ni ka tyw na, #e g"$ bo kie prze -

s"a nia mo ral ne i etycz ne na tych miast s% asy mi lo wa ne przez

czy ta j% ce go, bo wy ni ka j% z kla row no !ci s"ów i ob ra zów. Ma -

j% tak #e kon kret ne za cze pie nie w ota cza j% cej nas rze czy wi -

sto !ci. Na pew no au tor jest sen su ali st% jak ka# dy po eta. Ten

sen su alizm jed nak ma je den nie za prze czal ny wa lor: prze ma -

wia na tych miast i to tak su ge styw nie, #e czy tel nik ro zu mie

szyb ko, o co cho dzi, i wy ci% ga z te go z czym si$ za po zna" ch$&
w"a sne go zin ter pre to wa nia tych spo strze #e(, jed no cze !nie tak

go to ab sor bu je – bo jest go r% ce i bli skie mu – #e ro dzi po -

trze b$ dal sze go wni ka nia w t$ po ezj$.

KSI"#KI JERZY LUCJAN WO$NIAK

ju# nie pierw szy to mik wier szy Woj cie cha Kas -

sa, któ ry trzy mam w r$ ku, i czy tam z wiel kim za -

in te re so wa niem. Sta ram si$ do ciec spe cy fi ki tej

po ezji, jej g"$ bi, dzi$ ki któ rej "a pie za trze wia, na tych miast

jest atrak cyj na. Przy ta kim po dej !ciu ro dzi si$ py ta nie, ja ki

jest kon tekst czy pod k"ad tej po ezji, #e sta je si$ nie tyl ko

kla row na, ale rów nie# skon den so wa na i jak #e no !na me ta fo -

rycz nie i zna cze nio wo. Na tych miast ro dzi si$ prze ko na nie, #e
au tor ma po pro stu ta lent, i tu le #% wszel kie 'ró d"a jej zna cze -

nia. Ale ta kie stwier dze nie by "o by tak ogól ni ko we, #e za ha -

cza j% ce o ba na". Tu trze ba za sta no wi& si$ g"$ biej i m% drzej. 

Upa tru j$ w m% dro !ci je go prze ka zu g"$ bo kie go sen su ali zmu,

nie ta kie go na tych miast z brze gu, ale prze tra wio ne go.

Przy czym au tor Ba ma ten prze kaz jak by ju# wcze !nie

zgro ma dzo ny czy ugrun to wa ny przez ja ki! czas we wn%trz,

w so bie, aby w go to wej ju# for mie, po doj rze niu, prze la& na pa -

pier. Tak s% dz$, czy ta j%c ostat ni je go tom Prze stwór. Go dzi -
ny. Przej rza "em to mik po bie# nie od ko( ca do po cz%t ku – tak

cza sem ro bi$ – ale naj bar dziej utkwi" we mnie wiersz otwie -

ra j% cy ksi%# k$, za ty tu "o wa ny: Z ca !ej ja skra wo "ci swo jej
nie mo ty. Ob ra zu je on ci sz$ we wn$trz n% au to ra, w któ rej na -

st$ pu je „ob rób ka” te go, co ju# go to we ob ja wia si$ w tek !cie.

Przy wo "u j$ w ca "o !ci: „A czy ta ka ci sza jest mo# li wa, / do -

okol na ci sza kie dy za mie ra j% / go dzi ny, rze czy, po ry, g"o sy /

a w two im wn$ trzu ro dzi si$ / po ru sze nie pierw sze z naj pierw -

szych // jak by je wy wo "a "o chuch ni$ cie / od za ra nia b"% dz% -
ce w ko smo sie / a za raz po tem s"y szysz d'wi$k / tak czy sty,

jak by na srebr ne ko wa de" ko / opa d"a "za. Czy ja to "za?”. Oczy -

wi !cie po eta wie, #e to je go "za. Ale mo #e by& "z% ka# de go.

Po eta ten wiersz zu ni wer sa li zo wa", !wia do mie zresz t%, bo wie,

#e po ezja to do bro& i wiel kie mo# li wo !ci zna cze nio we. Nie

by "o dzie "em przy pad ku rów nie#, #e wy zna czy" mu miej sce

otwie ra j% ce ksi%# k$.
I po zwo l$ so bie przej!& do wier sza ze str. 44 – Wiatr. Dla -

cze go ty le kar tek do przo du, dla cze go w"a !nie tam? Wiersz

ten mó wi o kon kret nej co dzien no !ci w le !ni czów ce Pra nie,
b$ d%c przy tym rów nie g"$ bo kim i do brym jak wcze !niej

przy to czo ny. To cha rak te ry zu je aku rat do bre go po et$. Ta kie

wa ha d"o, tu taj ma my sa me kon kre ty, a tam co! bar dzo ogól -

ne go, kon kret ny li ryk o we wn$trz nej ci szy, któ ra jest jak by

star tem do no we go wier sza. I jak #e tam ta "za jest wy mow na

i pi$k na. Ale i tym kon kre tom nic nie bra ku je: „Mó wi$ – oto

To
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Kli sta !a, har cerz i dzia !acz spo !ecz ny z Ryb ni ka, wy da! Mar -

ty ro lo gium har ce rek i har ce rzy Cho r! gwi "l! skich

w la tach 1939-1945, two rz"c swo ist" har cer sk" li st# strat, w któ -
rej ze bra! z ist nie j" cych do tej po ry ma te ria !ów in for ma cje g!ów nie
na te mat $l" skich i za g!# biow skich har ce rzy. Au tor od daw na pi sze o ryb -
nic kim har cer stwie, %mud nie $le dz"c ka% dy je go $lad, zw!asz cza w okre -
sie dru giej woj ny $wia to wej. Kie ru je nim po win no$& sy now ska (je go
oj ciec za dzia !al no$& w ZWZ AK zo sta! roz strze la ny w Au schwitz),
a tak %e pa sja hi sto ry ka -ama to ra tro pi" ce go ka% dy $lad prze sz!o $ci.
B# d"c z wy kszta! ce nia tech ni kiem, Kli sta !a pró bu je nad ro bi& brak pro -
fe sjo nal ne go przy go to wa nia wiel k" pra co wi to $ci" i pa sj" po szu ki wa -
cza, mi mo wi#c wie lu uste rek warsz ta to wych ksi"% ka bu dzi sza cu nek. 

Mar ty ro lo gium li czy 512 stron i za wie ra 1450 bio gra mów, któ rych
ze bra nie wy ma ga !o be ne dyk ty' skie go tru du. Swym za in te re so wa niem
au tor ob j"! za rów no te oso by, któ re zgi n# !y w obo zach kon cen tra cyj -
nych, na fron cie czy w eg ze ku cji pu blicz nej, jak i tych har ce rzy, któ -
rzy prze %y li la ta 1939-1945, lecz do tkn# !y ich ró% ne for my re pre sji. O ile
ta pierw sza sy tu acja wy da je si# zu pe! nie oczy wi sta, to dru ga ju%
nie ko niecz nie i wy ma ga !a by g!#b sze go uza sad nie nia. Naj wi# cej za strze -
%e' bu dzi obec no$& w Mar ty ro lo gium cz!on ków ro dzin po mor do wa -
nych osób, w do dat ku wpro wa dza nych nie kon se kwent nie, ra czej przy -
pad ko wo. 

Po ja wia j" si# rów nie% in ne w"t pli wo $ci: oto ha s!a nie s" nu me ro -
wa ne ani po dzie lo ne we d!ug czy tel ne go klu cza, al fa be tycz ny spis bio -
gra mów nie po sia da %ad nej lo gi ki, brak te% in dek su na zwisk, któ ry u!a -
twia! by orien ta cj# w za war to $ci to mu. 

Ty tu! za wie ra okre $le nie „cho r" gwi $l" skich”, a prze cie% au tor
wy kra cza da le ko po za te ry to rium daw nej Cho r" gwi (l" skiej, bo
znaj dzie my tu rów nie% har ce rzy za g!# biow skich i cz# sto chow skich,
wy od r#b nio nych prze cie% na wet w struk tu rach Sza rych Sze re gów
(ul. Hu ta – Cho r" giew (l" ska i ul. Bar ba ra – Cho r" giew Za g!# biow -
ska, ul. War ta – Cho r" giew Cz# sto chow ska), a tak %e bio gra my osób
z )y wiec czy zny. To po wo du je wpraw dzie przy rost ha se!, ale z dru giej
stro ny za ciem nia ob raz. Opra co wa nie jest wi#c li st" strat nie „Cho r" -
gwi (l" skich”, ale $l" sko -d" brow skie go, cz# sto chow skie go, a na wet
ma !o pol skie go har cer stwa. Szko da te%, %e nie zo sta !a prze pro wa dzo -
na kry ty ka *ró de!, po nie wa% nie któ re z nich mia !y cha rak ter po pu lar -
ny i au tor po wtó rzy! za ni mi b!#d ne in for ma cje. )a !o wa& rów nie% na -
le %y, %e nie ma ich pe! ne go wy ka zu, bo bar dzo skrom na bi blio gra fia
z nie pe! ny mi opi sa mi nie od da je ca !e go bo gac twa ma te ria !ów, któ re
zgro ma dzi! au tor.

Mo% na wi#c mie& %al do wy daw cy, %e nie pod da no Mar ty ro lo gium

na uko wej re cen zji, któ ra po zwo li !a by ca !o$& uzu pe! ni&, do pra co wa&
i nada& jej rze tel ny cha rak ter. Za pew ne kon sul ta cja z In sty tu tem
Pa mi# ci Na ro do wej Od dzia !em w Ka to wi cach, jak i za po zna nie si#
z Pol skim S!ow ni kiem Bio gra ficz nym – mo de lo wym opra co wa niem
z za kre su bio gra fi sty ki – po zwo li !a by wy eli mi no wa& wie le b!# dów.

Jerzy Klista!a: Martyrologium harcerek i harcerzy chor!gwi "l!skich
w latach 1939#1945. S$ownik biograficzny. Katowice 2015, ss. 512, ilustr. 

Harcerskie
martyrologium

KSI!"KI KRYSTYNA HESKA#KWA$NIEWICZ

J. l" ska opo wie$& so wi zdrzal ska A. Schol ti sa Ostwind (pier wo -
druk: 1932) by !a do t"d zna na je dy nie czy tel ni kom le gi ty mu -
j" cym si# do br" zna jo mo $ci" nie miec kie go, a i dla nich

mu sia !a sta no wi& nie la da wy zwa nie, sko ro jej t!u macz na j# zyk pol -
ski – A. Smo lorz – stwier dzi!, i% zo sta !a na pi sa na trud nym i nie co dzien -
nym j# zy kiem. Mo %e dla te go mu sie li $my cze ka& na pol ski prze k!ad
a% 83 la ta, a mo %e po wo dy by !y zu pe! nie in ne? Nie ste ty bra ku je w tej
re cen zji miej sca, by snu& sze ro kie dy wa ga cje na ten te mat. Do$& po -
wie dzie&, %e z nie co po dob nych przy czyn zda je si# nie uka zy wa& wzno -
wie nie zbio ru ese jów Z. Kos sak pt. Nie zna ny kraj (pier wo druk: 1932).
Po wód ten okre $li !a bym la ko nicz nie: nie zro zu mie niem pro ble ma ty -
ki lub jesz cze ina czej: de mo ni za cj" za war to $ci ksi"% ki. 

Oczy wi $cie ju% wcze $niej na !a mach „Fa bry ki Si le sii” (nr 1/2012)
opu bli ko wa no frag ment po wie $ci Schol ti sa w trans la cji P. Przy by !y,
ale do pie ro w 2015 ro ku ofi cy na Si le sia Pro gress wy da !a ca !y utwór
po pol sku pod ty tu !em Wiatr od wscho du. I oto te raz ka% dy pol ski
od bior ca mo %e zaj rze& do tej os!a wio nej ksi"% ki, któ ra w 1933 ro ku
zo sta !a za ka za na w Niem czech.

Trze ba przy zna&, %e nie jest ona !a twa i w la tach 30. XX wie ku mo -
g!a bu dzi& nie tyl ko oba wy ide olo gicz ne, ale tak %e es te tycz ne, gdy%
j# zyk Schol ti sa wy kra cza! po za ów cze sne ka no ny li te rac kie. Ro bi!
wy !om w nar ra cji, któ ry mo% na by po rów na& do eks pe ry men tów wspó! -
cze sne go mu B. Schul za. Oczy wi $cie, pro za te go dru gie go jest do sko -
nal sza pod ka% dym wzgl# dem, jest przede wszyst kim lek ka i pe! na
za ska ku j" cych me ta for. Pro za Schol ti sa jest ci#% ka, szorst ka, a nar ra -
cja cz# sto rwie si# i gma twa. Nie ste ty spo ro b!# dów – za rów no
j# zy ko wych, jak i sty li stycz nych – na le %y przy pi sa& prze k!a do wi
Smo lo rza, a tak %e do$& nie chluj nej pra cy re dak to ra. Licz ne li te rów ki,
zb#d ne spa cje, a na wet nie w!a $ci wa wer sy fi ka cja tek stu znacz nie utrud -
nia j" lek tu r#. Ma si# wra %e nie, %e pra cy nad pu bli ka cj" to wa rzy szy!
zgub ny po $piech. Szko da, bo znacz nie ob ni %a to po ziom tej pierw szej
pol skiej edy cji.

Co jed nak war to $cio we go wno si Wiatr od wscho du do skarb ca li -
te ra tu ry o Gór nym (l" sku? Mo% na by wska za& wie le wa% nych za gad -
nie' po ru sza nych przez Schol ti sa, gdy% Ostwind, jak pi sze je go t!u macz,
to „kom pen dium wie dzy hi sto rycz nej o ge ne zie i roz wo ju eu ro pej skiej
ka ta stro fy na li nii (...) Trój k" ta We imar skie go” (s. 7). 

Dla mnie Wiatr od wscho du to bar dzo gorz ka opo wie$& o t!am sz" -
cym od dzia !y wa niu tzw. kul tu ry. Wp!yw ten roz po czy na si# ju% w dzie -
ci' stwie, gdy m!o dy cz!o wiek ura bia ny jest przez oto cze nie zgod nie
z przy j# ty mi przez nie wie rze nia mi, tra dy cja mi, zwy cza ja mi, a cza sa -
mi na wet za bo bo na mi. Schol tis po ka zu je ta kie in sty tu cje, jak
ro dzi na czy szko !a wr#cz ja ko miej sca !a ma nia ludz kie go du cha
i ura bia nia go po d!ug ra cji in nych. Oczy wi $cie nie on pierw szy i nie
ostat ni o tym pi sa!, ale z pew no $ci" je go g!os w tej wie lo po ko le nio -
wej i wie lo j# zy ko wej nar ra cji o kul tu ro wym przy mu sie, któ ry nisz czy
jed nost ki i ca !e na ro dy, jest wa% ny i in te re su j" cy.

Au gust Schol tis: Wiatr od wscho du. %l! ska opo wie"& so wi zdrzal ska. T!um.
A. Smo lorz. Alt dorf, Ka to wi ce, Ko tórz Ma !y 2015, ss. 439.

O kulturowym
przymusie

KSI!"KI KATARZYNA BERETA

$
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Ma ria Wil czek !Kru pa: Ki lar. Ge niusz o dwóch twa rzach. Wy daw nic two
Znak, Kra ków 2015, s. 415.

Kilar

– kompozytor

niepokorny

pa sjo na tem, a dru gi j! kom po no wa", tak roz ma wia li a# po dzie$
ostat ni, po ostat nie tchnie nie, po dzie$ %wi& tej Ro dzi ny, w któ rym
od szed" Mistrz – przy ja ciel.

Ma ria Wil czek -Kru pa zbu do wa "a swo j! ksi!# k& w spo sób nie -
zwy kle prze my 'la ny, ale i naj prost szy z mo# li wych: od spo tka nia
przy oka zji kon cer tu ju bi le uszo we go, pierw szych, zdaw ko wych
roz mów te le fo nicz nych, wresz cie od pierw szej wi zy ty przy „naj -
d"u# szej uli cy w ca "ych Ka to wi cach”. Te do mo we wi zy ty oka za "y
si& klu czem do ca "o 'ci. Uwa# no'( Ma rii Wil czek -Kru py, spo strze -
gaw czo'(, re je stro wa nie – tak #e fo to gra ficz ne – wszyst kie go co j!
w do mu Ki la rów ota cza "o, ana li zo wa nie, przy gl! da nie si&, do ty ka -
nie, wcho dze nie ty mi co on scho da mi na pi& tro do mu, w! cha nie za -
pa chów – tych do la tu j! cych z kuch ni i wy kwint nych pa pie ro sów,
przy gl! da nie si& ele gan cji co dzien ne go ubio ru, ch"o ni& cie za pa chu
do sko na "ych per fum, przy pa try wa nie si& kon tak tom z uko cha ny mi
ko ta mi, ch"o ni& ciu opo wie 'ci o zja wi sku nad przy ro dzo nym ja kim
dla kom po zy to ra by "a je go zmar "a #o na Ba sia, wresz cie mo# li wo'(
prze by wa nia w pra cow ni Wojt ka – do tkni& cie par ty tur, for te pia nu,
mo# li wo'( sie dze nia na je go fo te lu czy ka na pie – wszyst ko to mia -
"o nie ba ga tel ne zna cze nie w po zna wa niu Je go. I roz mo wy, roz mo -
wy, roz mo wy… Po d! #a nie za ka# dym de ta lem zwi! za nym z bio gra -
fi! Ki la ra mia "o dla niej ogrom ne zna cze nie – bo jak pi sa( o czym',
cze go si& nie wi dzia "o, cze go nie pró bo wa "o si&, nie po d! #a "o uli -
ca mi, po któ rych on sam cho dzi", nie za gl! da j!c do ho te li, w któ -
rych by wa", sp& dza" z upodo ba niem dzie si!t ki dni i no cy. Tak wi&c
naj pierw Lwów, a po tem Rze szów, Kra ków, Ka to wi ce, Cz& sto cho -
wa i da lej: Pa ry#. Po je cha(, zo ba czy(, zro zu mie(, opi sa(. Tak po -
wsta "y ko lej ne roz dzia "y tej ksi!# ki, zmie rza j! ce w fi na le do jed ne -
go – do bra ku od po wie dzi na py ta nie: ja kim cz"o wie kiem by"
Woj ciech Ki lar, cz"o wiek o dwóch twa rzach… Wal cz! cy w nim
Dr Je kyll i Mr Hy de – o czym sam opo wia da", do ko$ ca nie po zwo -
li li na jed no znacz n! od po wied) – bo ta ka nie ist nie je. 

Z roz dzia "u na roz dzia" ze stro ni ksi!# ki wy "a nia si& co raz to bar -
dziej skom pli ko wa na po sta( – z jed nej stro ny po sia da j! ca gi gan tycz -
n! "a two'( kom po no wa nia na za mó wie nie, cza sem od nie chce nia,
przy pad kiem, po dzie "a wiel kie, któ re po zo sta "y wy "!cz nie w g"o -
wie kom po zy to ra, ni gdy nie prze la ne w ca "o 'ci na pa pier nu to wy,
wci!# nie do sko na "e, nie za mkni& te, zbyt wiel kie, #e by uj rza "y 'wia -
t"o sa li kon cer to wej. Jak ni gdy nie na pi sa ne dzie "o #y cia, ja kim mia -
"o by( Triu du um Pas chal ne. Ki lar – cz"o wiek nie prze nik nio ny, nie -
prze wi dy wal ny, he do ni sta i asce ta, cho le ryk i in tro wer tyk, ale ci! gle
on sam: od pa ry skich knajp i ho te li po ce l& ja sno gór sk!. 

Opi su je wi&c Wil czek -Kru pa z ze gar mi strzow sk! pre cy zj! nie
tyl ko zda rze nia z #y cia Wojt ka, ale ko lej ne dzie "a, re la cjo nu je b!d)
cy tu je roz mo wy z przy ja ció" mi: re #y se ra mi – jak Krzysz tof Za nus -
si, Ka zi mierz Kutz, An drzej Waj da, F. F, Cop po la, Ro man Po la$ ski,
z kom po zy to ra mi, mu zy ka mi, ksi&# mi ks. Jó ze fem Bud nia kiem i ks.
Ja ro s"a wem Pasz ko tem, le ka rza mi – dr. Jac kiem Be r! i prof. Sta ni -
s"a wem Wo siem, 'le dzi wszyst kie w!t ki, si& ga po naj drob niej sze za -
pi ski i za re je stro wa ne ob ra zy z je go udzia "em. Idzie pó" kro ku
za nim, po je go 'la dach, na szpi ko wa na wie dz!, fak ta mi i ko men ta -
rza mi, po zna j!c ro dzi n&, bli skich, ca "e kr& gi zna jo mych – wszyst ko
to w po szu ki wa niu praw dzi we go Ki la ra. Za czy na wi&c od „prze strze -
ni” – tej naj bli# szej, po przez opi sa nie je go fa scy na cji (zgro ma dzi "a
ich – 7! – czy to nie cza sem ja ka' ma gicz na cy fra?) – s! wi&c i pa -
ry ska awan gar da i wi no, i Mor ci nek (te ksi!# ki z dzie ci$ stwa!), jest
Hisz pa nia ze swo j! cor ri d! (nie wie dzie( cze mu!), Iwasz kie wicz, nie
mo g"o za brak n!( Pi sma %wi& te go, At my, Psal mu 136 i Ja snej Gó ry.
Nie mo g"o za brak n!( po ezji Dan te go i Pe trar ki. A po tem Ma ria
Wil czek -Kru pa opi su je Ki la ro we „twa rze”, pró bu j!c z jed nej stro ny
„do ga da(” si& z Dr. Je kyl lem i Mr Hy de’m – któ rzy naj pe" niej po -
ja wi li si& w fil mo wym „Dra cu li”. Jest te# po d! #a nie za je go … od -
cho dze niem. Za za mkni& t! w nim naj wi&k sz! ta jem ni c! ja k! by "a
wia ra, z cza sem naj ch&t niej wy ra #a na przy po mo cy za wsze scho wa -
ne go w kie sze niach wy kwint nych ma ry na rek ró #a$ ca – to dzi& ki
dzie si!t kom Ta jem nic po zna" pi&k no mam ro ta nych mo dlitw w ko -
'cie le (naj ch&t niej 'w. Mi cha "a w uko cha nym Bry no wie), a po tem
zbio ro we go od ma wia nia mo dlitw w'ród ja sno gór skich kon fra trów. 

Za pi sy wa ne przez dwa la ta na dyk ta fo nie roz mo wy po zwo li "y au -
tor ce na przy to cze nie s"ów Kom po zy to ra, któ re wy po wie dzia" mi& -
dzy 1 a 3 wrze 'nia 2013 ro ku, na trzy mie si! ce przed 'mier ci!:
„Czu j& si& cz"o wie kiem spe" nio nym ja ko kom po zy tor i ja ko cz"o -
wiek. Ale nie to jest tak na praw d& istot ne. Wa# ne jest, by by( do -
brym cz"o wie kiem. Ma rz& o tym, #e by tak mnie w"a 'nie lu dzie za -
pa mi& ta li”. I za pa mi& ta j!, cho cia# po lek tu rze ksi!# ki Ma rii
Wil czek -Kru py, któ ra nie zba ga te li zo wa "a #ad nej z wie lu, na tu ral -
nych ak tyw no 'ci „nie po kor ne go” Kom po zy to ra.

KSI!"KI WIES#AWA KONOPELSKA

ak gi gan tycz n! pra c& wy ko na "a Ma ria Wil czek -Kru pa, pi -
sz!c ksi!# k& o Woj cie chu Ki la rze po ka zu je nie tyl ko ilo'(
g& sto za dru ko wa nych stron, ale tak #e szcze gó "o we „Ka len -

da rium”, ilo'( przy pi sów i in deks na zwisk. Przy pi sy: rzad ko o nich
si& pi sze, a tu s! na swój spo sób klu czo we, bo za wie ra j! si& w nich
set ki go dzin i dni, któ re z"o #y "y si& na kil ku let ni! pra c& nad ksi!# -
k!. Po ka zu j! oczy wi 'cie )ró d"a, któ re by "y po moc ne au tor ce pod czas
pra cy: dzie si!t ki roz mów i chy ba wszyst ko co za pi sa no, sfil mo wa -
no b!d) wy emi to wa no na an te nach ra dio wych o Woj cie chu Ki la rze
zba da "a, prze stu dio wa "a, wresz cie w nie zwy kle fi ne zyj ny spo sób po -
"! czy "a z oso bi stym do 'wiad cze niem, ja kim by "y roz mo wy z kom -
po zy to rem – z Wojt kiem, bo o ta k! for m& po ufa "o 'ci na stro ni cach
ksi!# ki po pro si" au tor k& bo ha ter tej opo wie 'ci – rze ki. 

Po mys" na ksi!# k& oka za" si& zna ko mi ty. Au tor ka jest dzien ni ka -
rzem mu zycz nym, z dok to ra tem na te mat mu zy ki fil mo wej Ki la ra,
a wi&c pierw szy krok ju# zro bi "a. Za bie ra j!c si& za przy go to wa nie
ksi!# ki trze ba by "o tyl ko zbli #y( si& na ty le do kom po zy to ra, #e by
zdo by( je go za ufa nie. I tak si& za pew ne sta "o, bo ina czej nie po wsta -
"a by tak nie zwy kle udo ku men to wa na bio gra fia. Au tor k& i bo ha te -
ra wiel kie go re por ta #u, ja kim jest „Ki lar. Ge niusz o dwóch twa -
rzach” dzie li "a kil ku dzie si& cio let nia ró# ni ca wie ku, a jed nak
za przy ja) ni li si& na swój spo sób. Nie by wa "a do cie kli wo'( dzien ni -
kar ska Ma rii Wil czek -Kru py a za ra zem zna jo mo'( za gad nie$ mu -
zycz nych, po zwo li "y na opi sa nie je go #y cia, rzec by mo# na, w wy -
mia rze 3D. To okre 'le nie mo #e by i od po wia da "o sa me mu Ki la ro wi,
lu bu j! ce mu si& prze cie# w no win kach tech nicz nych, cho( nie za -
wsze do ko$ ca przez nie go oswa ja ny mi. 

„Po cze ka pa ni, a# umr&, i na pi sze o mnie ksi!# k&…” – te s"o wa
pod czas pierw szych kon tak tów z Woj cie chem Ki la rem nie zra zi "y
dzien ni kar ki. Nie da "a za wy gra n!. Po moc ny oka za" si& „po 'red -
nik” – pro fe sor An drzej Ja si$ ski, przy ja ciel kom po zy to ra. Ta trój -
ka spo tka "a si& na kon cer cie ju bi le uszo wym Ki la ra. I wte dy wszyst -
ko si& za cz& "o. Pi sze Ma ria Wil czek -Kru pa: „[…] i wte dy zmie ni"
zda nie. Z pro ste go po wo du – ko bie cie, w czte ry oczy, od mó wi( nie
umia"”. I tak roz po cz& "y si& ich roz mo wy. Te pierw sze, naj wa# niej -
sze – w Ka to wi cach, na Bry no wie, przy uli cy Mi ko "ow skiej, w ma -
tecz ni ku Ki la ra, sk!d wy ru sza", cho cia# z cza sem z co raz mniej szym
ani mu szem w 'wiat, al bo na wy ciecz k& swo im wy pa sio nym mer -
ce de sem z re je stra cj! BA SIA, al bo po pa pie ro sy – ja ko pa sa #er
z kie row c! – przy ja cie lem pa nem Woj cie chem Kra jew skim, z któ -
rym, mi mo bli sko 'ci za wsze by li na per pan. Pod czas tych jazd je -
den pan Woj ciech z dru gim pa nem Woj cie chem roz ma wia" o zwy -
k"ych dniach, o spra wach co dzien nych (bo Kra jew scy by li
do mow ni ka mi Ki la rów), ale i o mu zy ce – któ rej ten pierw szy by"

J
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Sopot

– Gliwice, !cie"ki

dzieci#stwa

!o po desz czu, gdy wia! za chod ni wiatr, ale smród z kok sow -
ni sku tecz nie uni ce stwia! za pa chy na tu ry. "l# za cy, na ród prak -
tycz ny, zbie ra li kwia ty lip i su szy li je na zi mo w# her bat k$ (…).
Po szko le cz$ sto od pro wa dza !em Ru t$ do jej do mu, id#c
za ra zem z Rol fem na spa cer. To zno wu by !a oka zja, aby po -
%wi czy% nie miec ki.

– Ma ciek, was ist das?
– Das ist Haus.
– Wie he ist du?
– Ich he ise ….. – i tak a& do miesz ka nia Ru ty”.
Ma my tak &e do czy nie nia z ry bo !ów stwem – mor skim i gli -

nian ko wym, przy czy to osta nie nie jest wol ne od dra ma tycz -
nych przy gód. Wi dzi my stad ka go !$ bi, a tak &e wie le ró& nych
atrak cji, do st$p nych w za sa dzie wy !#cz nie dzie ciom, po nie -
wa& do ro s!ym nie wy da j# si$ ju& tak eks cy tu j# ce. Fa cet z lo -
da mi czy wa t# cu kro w# przy wej 'ciu do par ku to dzi', w do -
bie fa st fo odów i ró& nych s!od ko 'ci, któ re sa me wpy cha j# si$
do r#k, wi dok &e nu j# cy. Na to miast dla mo je go po ko le nia by!
to wi dok po rów ny wal ny z Je ro zo li m# w oczach krzy &ow ców,
po dob nie jak ulicz ne wo do po je czy co', co tyl ko z na zwy by -
!o gu m# do &u cia; praw dzi wa, przy wie zio na nie wia do mo jak
i nie wia do mo sk#d by !a… no, mniej sza z tym.

Nie po win ni 'my si$ jed nak nad mier nie roz tkli wia%, bo cze -
ka nas jesz cze kil ka uwag o j$ zy ku, ja kim na pi sa na jest ksi#& -
ka Ma cie ja Ka li sza na, a tak &e o spo so bie ob ra zo wa nia. Otó&
dla osób wy cho wa nych w do mu o in te li genc kich tra dy cjach
b$ dzie to praw dzi wa przy go da. Pro sty i pe !en wdzi$ ku styl,
bo ga te s!ow nic two, a wszyst ko u&y te do kon stru owa nia ob -
raz ków i ob ra zecz ków przy po mi na za bieg ka dro wa nia, któ -
ry do bry fo to graf po sia da, jak to si$ mó wi, w ma !ym pal cu.
Ma my tak &e wy ra zi ste pierw sze pla ny, a to, co si$ dzie je
na dru gich i trze cich, jest ni by roz ma za ne i nie przy ku wa -
j# ce uwa gi, lecz jed nak sta no wi# ce istot ne t!o, czy tel ne dla
do ro s!e go. Szcze rze mó wi#c, nie wiem, czy Ka li szan sam
z sie bie na to wpad!, nie ja ko in stynk tow nie, czy te& pod po -
wie dzia! mu to ja ki' za przy ja( nio ny li te rat. Jed no jest pew -
ne: to dzia !a i pod no si wa lor nie tyl ko li te rac ki, ale i po znaw -
czy tej ksi#& ki. 

Jed na z rze czy, któ re nie co m# c# ten sie lan ko wy ob raz, to
nad mier na sk!on no'% do po wra ca nia do tych sa mych scen,
przy u&y ciu nie mal tych sa mych zwro tów. Ten drob ny
w grun cie rze czy man ka ment re kom pen so wa ny jest jed nak
za le ta mi, o któ rych wspo mi na !em.

W ostat niej cz$ 'ci opo wie 'ci wi dzi my au to ra u pro gu do -
ro s!o 'ci. Przy go da w so poc kim ka sy nie czy „dzi kie” wal ki bok -
ser skie na po k!a dzie ta jem ni cze go stat ku na gdy) skiej re dzie
to nie dzie ci na da. Dreszcz emo cji wy wo !a ny praw dzi wym
ryz kiem to jest ju& co' dla m$& czy zny. I tu wi da%, &e pió ro

Ka li sza na na bra !o roz p$ du. War to go mo &e na mó wi%, by Miej -
sca szcz! "li we mia !y swój dal szy ci#g, w któ rym opi sa! by
chwi le wa& ne dla je go dzia !al no 'ci ar ty stycz nej, bo prze cie&
fo to gra fo wie tak &e ma j# cie ka we &y cie, zw!asz cza w Gli wi -
cach, gdzie au tor ze tkn#! si$ z ta ki mi asa mi fo to gra fii pol skiej,
jak Zo fia Ry det czy Je rzy Lew czy) ski.

Ka li szan ko) czy opo wie'% swe go ro dza ju ho! dem dla
dziel ni cy Gli wic, w któ rej si$ wy cho wa!: „Fe no men Tryn ku
tkwi! w stwo rzo nym przez lu dzi ty glu wiel kich emo cji, we
wza jem nym sza cun ku, przy ja( niach, w ro dzi nach, któ re
zna !em i na uczy cie lach, któ rzy mnie uczy li i wy cho wy wa li.
Te ro dzi ny i na uczy cie le, czy mi si$ to po do ba !o, czy nie, sta -
wa li si$ cz#st k# mnie. Oni s# za wsze przy mnie, bo kie dy chc$,
mo g$ ich w my 'lach przy wo !a% i wspo mi na%. Mo je go 'l# skie -
go gniaz da, w któ rym si$ wy klu !em, nie za mie ni! bym ni gdy
na in ne. By !o to mo je miej sce szcz$ 'li we”.

Nie wie le mo& na tu do da%. Chy ba je dy nie to, &e i gli wi cza -
nie, i so po cia nie znaj d# w tej ksi#& ce wie le bli skich so bie ob -
ra zów (s# w niej tak &e m!o dzie) cze pra ce Ka li sza na) i nie -
je den po wód do wzru sze). Ale nie tyl ko oni. Mo g$ po le ci%
Miej sca szcz! "li we ka& de mu mi !o 'ni ko wi do brej pro zy wspo -
mnie nio wej. 

KSI$%KI WITOLD TURANT

o wrót na 'cie& ki dzie ci) stwa wy da je si$ bar dzo !a -
twy i ja ko li te rac ki te mat szcze gól nie no 'ny. Lu bi -
my po zy tyw ne emo cje, a pierw sze kil ka czy kil ka -

na 'cie lat na sze go &y cia ch$t nie po strze ga my ja ko cza sy szcze -
gól nie szcz$ 'li we. Nie bez przy czy ny w li te ra tu rze na tra fia -
my na po j$ cie „z!o te go dzie ci) stwa”. Jed nak za sia da j#c
do pi sa nia wspo mnie), bar dzo szyb ko prze ko nu je my si$, &e
czy ha na nas wie le pu !a pek i nie ma zna cze nia, czy zda rza si$
nam by% za wo do wym li te ra tem czy ama to rem wie dzio nym
po trze b# prze ka za nia ob ra zu cza sów bez pow rot nie mi nio nych.
Nie bez pie cze) stwo jest ta kie sa mo: ide ali zu je my kre 'lo ny ob -
raz. Od ra zu po wiem, i& au tor ksi#& ki Miej sca szcz! "li we te -
go wy st$p ku nie unik n#!. Ma ciej Ka li szan, gli wic ki fo to graf
zwi# za ny przez wie le lat z Wy dzia !em Ar chi tek tu ry Po li tech -
ni ki "l# skiej, za cel swo je go ide ali zo wa nia wy bra! so bie a&
dwa mia sta, bo So pot i Gli wi ce. Po mi$ dzy ty mi wi dzia ny mi
po przez pry zmat ma gii miej sca mi up!y n$ !y la ta je go dzie ci) -
stwa i wcze snej m!o do 'ci. Po tem zo sta !y ju& tyl ko Gli wi ce. 

Bo ha te ra mi w#t ku so poc kie go s# dziad ko wie i pies. Na to -
miast w Gli wi cach po ja wia si$ ju&, po za ro dzi ca mi i in ny mi
do ro s!y mi, gru pa dzie cia ków z prze ró& nych 'ro do wisk, jak
to za zwy czaj w ta kich ka mie ni cach na "l# sku by wa !o, gdzie
wiatr hi sto rii przy wie wa! przy by szów z naj ró& niej szych
stron Pol ski. In te gra cja naj szyb ciej na st$ po wa !a w'ród dzie -
ci, co Ka li szan barw nie i me to d#, po wie dzia! bym, za po &y czo -
n# z tech nik fo to gra ficz nych, opi su je. Nie wie le jest w tym so -
cjo lo gii, s# za to emo cje i sen ty ment do przy ja( ni z tam tych
lat. War to przto czy% d!u& szy frag ment: „Rolf bar dzo za przy -
ja( ni! si$ z pa ni# Ru t#, bo ona w!a 'nie ro bi !a po ran ne za ku -
py u rze( ni ka, a pies wie dzia! do brze, &e w siat ce jest mi$ so
i za wsze co' mu si$ do sta nie. Ru ta miesz ka !a z cór k# i z sy -
nem w ma !ym miesz kan ku przy uli cy Lot ni ków. To by !a sta -
ra bru ko wa na uli ca bie gn# ca od lot ni ska w dó!, do uli cy
Boj kow skiej. Gdy skr$ ci !o si$ w pra wo, mo& na by !o doj'%
do ko pal ni „Gli wi ce”. Ta uli ca przy po mi na !a mi uli c$ Cho -
pi na w So po cie. Obie mia !y ten sam urok, sz!y z gór ki na pa -
zur ki, jak mó wi# dzie ci, i by !y ob sa dzo ne li pa mi. Lecz za pach
lip by! in ny. W So po cie przy po mi na! roz pusz czo ny w bry zie
mor skiej li po wy miód i nie da !o si$ spa% przy otwar tym oknie,
tak moc no pach nia !o. W Gli wi cach (….) naj sil niej pach nia -

P
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KU PA gru zu po zo sta !a
z daw ne go wie "ow ca
DOKP przy Spodku.
Pra ce roz biór ko we
trwa j# ju" rok, roz po -
cz$ to je w grud -
niu 2014 ro ku. Cze%&
na ziem na bu dyn ku zo -
sta !a zbu rzo na, te raz
trze ba jesz cze tyl ko
usu n#& fun da men ty.
L I  STO PA DO WYCH
pen sji nie otrzy ma li
pra cow ni cy pla có wek
o%wia to wych w Po r$ -
bie: Miej skie go Ze -
spo !u Szkó! nr 1,
Szko !y Pod sta wo wej
nr 2 i Szko !y Pod sta -
wo wej nr 3. Po raz
ko lej ny pro te sto wa li na
se sji Ra dy Miej skiej.
Jed nak bur mistrz
Ry szard Spy ra po zo -
sta wa! wy j#t ko wo nie -
czu !y na ich ar gu men -
ty. Po wta rza! tyl ko
w kó! ko, "e bu d"et
gmi ny %wie ci pust ka -
mi i nic nie da si$ zro -
bi&. Ale o swo je apa -
na "e pan bur mistrz
ja ko% po tra fi! za dba&.

BY !Y szef wo je wódz ki Mi li cji Oby wa tel skiej
w Piotr ko wie i Ka to wi cach, 78-let ni Zdzi -
s!aw W., zo sta! oskar "o ny przez szcze ci' -
ski IPN o po pe! nie nie 36 zbrod ni ko mu ni -
stycz nych, b$ d# cych jed no cze %nie
zbrod nia mi prze ciw ko ludz ko %ci. Cho dzi
o wy da nie de cy zji o in ter no wa niu 36 dzia -
!a czy opo zy cji w 1981 ro ku.
SPÓ! KI w$ glo we mi mo trud nej, a na wet ka -
ta stro fal nej sy tu acji fi nan so wej – by wspo -
mnie& cho& by szy bu j# ce w dó! na gie! dach
%wia to wych ce ny w$ gla – wy p!a ci !y gór ni -
kom tzw. bar bór ko we. Ja strz$b ska Spó! ka
W$ glo wa uczy ni !a to w ra tach, Kom pa nia
W$ glo wa w jed nej tran szy. Bar bór ki otrzy -
ma li tak "e pra cow ni cy ko pal ni na le "# cych
do Tau ro nu, W$ glo kok su, Si le sii czy Spó! -
ki Re struk tu ry za cji Ko pal'. 
BIO LA SOL to pierw szy pol ski p!yn do prze -
my wa nia i prze cho wy wa nia na rz# dów
do prze szcze pów. Do tej po ry pol skie szpi -
ta le sto so wa !y p!y ny za gra nicz ne, g!ów nie
ame ry ka' skie, ka na dyj skie czy ho len der skie.
Pol ski od po wied nik, o wie le ta' szy, stwo -
rzy! prof. Flo rian Rysz ka z Far ma ceu tycz -
ne go Za k!a du Na uko wo -Pro duk cyj ne go
„Bio che fa” w So snow cu wraz z ze spo !em
wspó! pra cow ni ków. Spraw dzi li go i sto su -
j# z po wo dze niem trans plan to lo dzy ze (l# -
skie go Uni wer sy te tu Me dycz ne go. By&
mo "e uda si$ roz po wszech ni& Bio la sol
na in ne szpi ta le.
RZ" DO WY pro gram fi nan so wa nia za bie -
gów in vi tro wy ga %nie w po !o wie przy sz!e -
go ro ku i nie zo sta nie prze d!u "o ny. W Pol -
sce tyl ko w Cz$ sto cho wie b$ d# do p!a ca&
do tej me to dy z pu blicz nych pie ni$ dzy.
Tu tej szy pro gram do fi nan so wa nia za bie -
gów in vi tro trwa z po wo dze niem ju"
od 2012 ro ku i zo sta! nie daw no prze d!u "o -
ny do 2017 ro ku.
KO# CZY si$ re no wa cja za byt ko wych po li -
chro mii W!o dzi mie rza Tet ma je ra i Hen ry ka
Uziem b!y w so sno wiec kiej ka te drze. Zo sta -
!y one uszko dzo ne pod czas po "a ru %wi# ty -
ni, ja ki zda rzy! si$ tu pod ko niec pa) dzier -
ni ka 2014 ro ku. Ogie' po ja wi! si$ na da chu

ko %cio !a od stro ny o! ta rza. Znisz czo ne zo -
sta !y wie "a, wy po sa "e nie, a przede wszyst -
kim bez cen ne ma lo wi d!a, któ re cz$ %cio wo
za la no wo d# pod czas ak cji ra tun ko wej.
NIE MAL go to wy jest ju" %ród miej ski od ci nek
Dro go wej Tra sy (red ni co wej w Gli wi -
cach. 493-me tro wy tu nel ma ju" be to no we
jezd nie i strop. W grud niu trwa !o wy po sa "a -
nia obiek tu m.in. w 212 lamp prze jaz do -
wych, 345 lamp wjaz do wych i 122 ewa ku -
acyj nych. Przy je cha !o te" 30 wiel kich
wen ty la to rów z Hisz pa nii, dzi$ ki cze mu
gli wic ki tu nel cho& krót szy od ka to wic kie -
go (któ ry li czy ok. 660 m), ma by& le piej wie -
trzo ny. Gli wic ki tu nel b$ dzie za opa trzo ny
w po nad pó! set ki ka mer z wi de ode tek cj#. Bu -
do wa te go od cin ka DT( trwa od 2013 ro ku.
FI NISZ bu dow la ny na Sta dio nie (l# skim na -
st# pi! w grud niu 2015 ro ku. Uko' czo no
mon ta" p!yt po li w$ gla no wych na li cz# -
cym a" 43 tys. m kw. da chu. Te raz ju" tyl -
ko od bio ry tech nicz ne, któ re te" jed -
nak – z ra cji wiel ko %ci obiek tu – po trwa j#.
W!a dze sa mo rz# do we wo je wódz twa pla nu -
j#, "e sta dion zo sta nie de fi ni tyw nie od da ny
do u"yt ku w po !o wie 2017 ro ku. Zo sta! on
wy po sa "o ny w 24 sky bo xy, czy li kil ku na -
sto oso bo we lo "e dla VIP -ów oraz dwa ra -
zy wi$k sz# lo "$ pre zy denc k#. Ko lo ry sty ka
wi dow ni ma by& utrzy ma na w nie bie sko -"ó! -
tych bar wach, na to miast na ze wn#trz sta dion
otrzy ma bia !o -czer wo n# to na cj$.
ZA RZ"D wo je wódz twa %l# skie go wspar!
po mys!, by na Sta dio nie (l# skim roz gry wa!
swo je me cze Ruch Cho rzów. (l# ski klub jest
jed nym z dwóch – obok Po go ni Szcze -
cin – klu bów pi! kar skiej eks tra kla sy gra j# -
cym na prze sta rza !ym sta dio nie. Zda niem
wi ce mar sza! ka Ka zi mie rza Ka rol cza ka,
Sta dion (l# ski po wi nien sta& si$ are n# do -
mo w# Ru chu Cho rzów. W ko' cu i Sta dion
i Ruch s# kra ja na mi, wi$c po win ni si$
wspie ra&.
NO WYM wo je wo d# %l# skim zo sta! Ja ro s!aw
Wie czo rek, gli wic ki rad ny PiS, któ ry 8 grud -
nia otrzy ma! no mi na cj$ na to sta no wi sko.
Po wo !a nie Wie czor ka to spo ra nie spo -
dzian ka, bo wy da wa !o si$, "e wi$k sze
szan se ma prof. Jan Woj ty !a, za któ rym prze -
ma wia !o du "e do %wiad cze nie. No wy wo je -
wo da ma 35 lat i jest – jak twier dz# je go zna -
jo mi – bar dzo am bit ny i pra co wi ty.
OL BRZYM – tyl ko na jed n#, ale za to je dy -
n#, bo syl we stro w# noc – wy rós! przy ka -
to wic kim Spodku. Ju" w po !o wie grud nia
wi da& by !o, "e Syl we ster na tej sce nie b$ -
dzie hucz ny. Kon struk cja sce ny by !a wy so -
ka na sze%& pi$ ter, a sze ro ka na 60 me trów.
Pol sa tow ski Syl we ster z Ka to wic oka za!
i%cie go r# cy i to mi mo siar czy ste go mro zu.
NO WE ra dio wo zy, w licz bie 26., tra fi !y
do ko mend miej skich i po wia to wych na sze -
go wo je wódz twa. 9 grud nia w Ko men dzie
Wo je wódz kiej Po li cji w Ka to wi cach od by -
!o si$ ich uro czy ste prze ka za nie. Je den ra -
dio wóz to koszt ok. 61 ty si$ cy z!o tych.
$WI" TECZ NE ilu mi na cje s# kosz tow ne, ale
za to efek tow ne. War to by !o wy !o "y& tro ch$
miej skiej ka sy, by po czu& kli mat %wi#t.
Na roz %wie tlo nym ka to wic kim ryn ku sta n$ -
!a tym ra zem ka ro ca z re ni fe ra mi. *#cz nie
Ka to wi ce na %wi# tecz ny kli mat wy da !y
pó! mi lio na z!o tych. I to nie jest naj dro "ej.
Wi$ cej o ca !e 100 tys. z! p!a ci Biel sko -Bia -
!a, a nie co mniej Ty chy – 480 tys. z!.
W So snow cu, tak jak rok te mu, og!o szo no
prze targ na dzier "a w$ %wi# tecz nych ozdób
i prze zna czo no na to 280 tys. z!. Dla po rów -
na nia – Cho rzów wy da! na de ko ra cje
458 tys. z!, w tym s# pie ni# dze na za kup no -

wych ozdób, za in sta lo wa nie o%wie tle nia i je -
go de mon ta".
DIA GNO ZA Spo !ecz na, ja k# prze pro wa dzi!
ze spó! na ukow ców pod prze wod nic twem
prof. Ja nu sza Cza pi' skie go oka za !a si$
dru zgo c# ca dla Ru dy (l# skiej. Wy sz!o bo -
wiem, "e jest to naj bar dziej pa to lo gicz ne
mia sto w Pol sce, w prze ci wie' stwie np.
do Ja worz na, gdzie do zja wisk pa to lo gicz -
nych do cho dzi naj rza dziej. Wy ni ki za szo -
ko wa !y sa mych miesz ka' ców Ru dy (l# skiej,
jak te" w!a dze mia sta, któ re nie kry j#c za -
sko cze nia, nie zga dza j# si$ z ni mi, cho&
„przy j$ !y je z po ko r#”. Po li cyj ne sta ty sty -
ki, co cie ka we, nie po twier dza j# na uko wych
„re we la cji”. W Ru dzie (l# skiej by !o i jest
spo koj nie.
ZA BÓJ CA ze strzel ni cy w Cho rzo wie do sta!
nie do "y wo cie, o co wnio sko wa !a pro ku ra -
tu ra, a 25 lat po zba wie nia wol no %ci z mo" -
li wo %ci# ubie ga nia si$ o wa run ko we zwol -
nie nie po 20 la tach od siad ki. Ta ki wy rok
za pad! 16 grud nia w S# dzie Okr$ go wym
w Ka to wi cach w g!o %nej spra wie z 24 wrze -
%nia 2014 ro ku, kie dy to 25-let ni wów czas
Hu bert Ch. za bi! na strzel ni cy w Cho rzo -
wie 46-let nie go in struk to ra. W cie le ofia ry
by !o 19 ran po strza !o wych. Oskar "o ny za -
mie rza! opu %ci& bu dy nek strzel ni cy z bro ni#,
ale na szcz$ %cie po wstrzy ma! go je den
z w!a %ci cie li obiek tu. Ch. za mie rza! bo wiem
za bi ja& lu dzi w cen trum Ka to wic.
OD DA NO ho!d dzie wi$ ciu gór ni kom – ofia -
rom bru tal nej pa cy fi ka cji ko pal ni Wu jek do -
ko na nej przez plu ton spe cjal ny ZO MO
16 grud nia 1981 ro ku. W 34. rocz ni c$ tra -
gicz ne go zda rze nia od by !a si$ uro czy sta
msza %wi$ ta, apel po le g!ych, od s!o ni$ to ta -
bli c$ pa mi#t ko w# i z!o "o no kwia ty pod po -
mni kiem -krzy "em przed ko pal ni#. Na to -
miast 13 grud nia go %ci! pod po mni kiem
pre zy dent An drzej Du da.
TRZY MI LIO NO W" pa sa "er k# lot ni ska w Py -
rzo wi cach oka za !a si$ Mo ni ka Do bra kow -
ska miesz ka j# ca w Lon dy nie od 10 lat.
Pa ni Mo ni ka przy le cia !a li nia mi Wiz zA ir
z por tu Lon dyn -Lu ton. Na gro dzo no j# dwo -
ma bi le ta mi na lot tam i z po wro tem w do -
wol ne miej sce li nia mi Wiz zA ir z por tu
w Py rzo wi cach. Re kor dzist ka otrzy ma !a
rów nie" m.in. vo ucher pre zen to wy o war -
to %ci 5 tys. z!, a de aler BMW prze ka za! jej
vo ucher na week en do we sko rzy sta nie z jaz -
dy li mu zy n# bmw w!a %nie.
SEJ MIK wo je wódz twa %l# skie go uchwa li! bu -
d"et na 2016 rok. Po stro nie do cho dów jest
on ni" szy o 23 pro cent od te go rocz ne go, bo
spa d!a do ta cja na Dro go w# Tra s$ (red ni co -
w#. Pla no wa ne wy dat ki ma j# wy nie%&
ok. 1,5 mld z!, do cho dy ok. 1,4 mld z!. Ozna -
cza to w skró cie, "e trze ba b$ dzie wzi#& ko -
lej ny kre dyt na do ko' cze nie Sta dio nu (l# -
skie go, jak zwy kle nie do fi nan so wa na b$ dzie
kul tu ra. Ma !o %rod ków prze zna czo no te"
na le cze nie psy chia trycz ne. 
PO GRZEB dwój ki dzie ci, czte ro let niej dziew -
czyn ki i jej rocz ne go bra cisz ka, po tr# co nych
na przej %ciu dla pie szych w Ty chach, mia!
miej sce 22 grud nia w ty skiej pa ra fii Du cha
(wi$ te go. Ta nie po trzeb na tra ge dia wstrz# -
sn$ !a nie tyl ko miesz ka' ca mi Ty chów, ale
i ca !e go re gio nu. Przy po mnij my – do wy -
pad ku do sz!o 17 grud nia tu" po godz. 19.
na przej %ciu dla pie szych ko !o skle pu Te sco.
W prze cho dz# c# przez pa sy mat k$ z dzie -
ci$ cym wóz kiem wje cha! 64-let ni mi ko !o -
wia nin, któ re go – jak twier dzi – o%le pi !y
%wia t!a sa mo cho du ja d# ce go z ty !u.

KRO NI KARZ

MIESI!C

Zapis wydarze" 

z miesi#ca

poprzedzaj#cego

zamkni$cie 

numeru
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Bi blio te ka w Wil ko wi -

cach – gmi nie po !o "o nej

na po gra ni czu Be ski du #l$ skie -

go i Ma !e go, li cz$ cej oko -

!o 13 000 miesz ka% ców – do ma -

ja 2015 ro ku (kie dy utwo rzo no

Gmin ny O&ro dek Kul tu ry) by !a
je dy n$ sa mo rz$ do w$ in sty tu cj$
kul tu ry. Ksi$" ni ca, ma j$ ca dwie

fi lie w By strej i Mesz nej, gro ma -

dzi !a, opra co wy wa !a i udo st'p -

nia !a – po dob nie jak in ne bi blio -

te ki pu blicz ne w na szym

kra ju – wy two ry ludz kiej my &li.
Przez la ta by !a rów nie" ko or dy -

na to rem wi'k szo &ci dzia !a% kul -

tu ral nych po dej mo wa nych na te -

re nie gmi ny. Dla te go pra cow ni cy

bi blio te ki to oso by z pa sj$, po sia -

da j$ ce do &wiad cze nie we wspó! -
pra cy ze wszyst ki mi wil ko wic -

ki mi sto wa rzy sze nia mi oraz

in sty tu cja mi, w tym zw!asz cza ze

szko !a mi i przed szko la mi. 

Na si czy tel ni cy mo g$ ko rzy -

sta( z 41 000 ksi$ "ek. Jest to

w wi'k szo &ci no wy ksi' go -

zbiór, za ku pio ny po 2005 ro ku,

sys te ma tycz nie wzbo ga ca ny

o no wo &ci wy daw ni cze. Do ta -

cje na dzia !al no&( bi blio te ki s$
znacz ne, a za kup ksi$ "ek sta no -

wi prio ry tet. Ca !y ksi' go zbiór

zo sta! uj' ty w ka ta lo gu on -li ne,

a re je stra cja wy po "y cze% w cen -

tra li, jak i w fi liach pro wa dzo -

na jest elek tro nicz nie. U"yt kow ni cy ma j$
do dys po zy cji 7 sta no wisk kom pu te ro -

wych z bez p!at nym do st' pem do In ter ne -

tu oraz ska ner. 

Wil ko wic kie pla ców ki bi blio tecz ne s$
ch't nie od wie dza ne i – mi mo "e ma my ju"
w gmi nie do brze funk cjo nu j$ cy GOK – t't -
ni$ "y ciem. S!u "y my lo kal nej spo !ecz no &ci,

pro po nu j$c bo ga t$ ofer t' us!ug skie ro wa -

nych do sze ro kiej gru py od bior ców. Pro wa -

dzi my za j' cia dla dzie ci, lek cje bi blio tecz -

ne, warsz ta ty ar ty stycz ne, kur sy ob s!u gi

kom pu te ra, a tak "e or ga ni zu je my spo tka nia

z in te re su j$ cy mi lud) mi. Pra cow ni cy bi blio -

te ki po dej mu j$ wie le ró" nych dzia !a%, by jej

go &cie mo gli cie ka wie i po "y tecz nie sp' dzi(
czas. Po ma ga j$ miesz ka% com gmi ny i oko -

licz nych miej sco wo &ci roz wi ja( swo je pa -

sje, zdo by wa( no we umie j't no &ci.

Fi lie bi blio tecz ne miesz cz$ si' w prze -

stron nych i es te tycz nie urz$ dzo nych lo ka -

lach. Cen tra la bo ry ka si' z cia sno t$, jed nak

nie prze szko dzi !o to utwo rzy( w jej wn' -
trzu „Ga le rii w Sie ni”, miej sca, zna ne go ju"
w oko li cy, w któ rym ka" dy wcho dz$ cy

do ksi$" ni cy w Wil ko wi cach mu si si' za -

trzy ma(. Od 2005 ro ku pre zen tu je my tu

dzie !a pla stycz ne. Ich au to ra mi s$ za rów -

no ar ty &ci lo kal ni, po ka zu j$ cy pra ce wy ko -

na ne w za ci szu do mo wym lub na warsz ta -

tach, jak i twór cy ce nie ni w Pol sce oraz po za

jej gra ni ca mi. W ga le rii po ka zy wa ne by !y
m.in. gra fi ki prof. Mi cha !a Kli sia oraz ob -

ra zy &l$ skich ar ty stów nie pro fe sjo nal nych

z ko lek cji Sta ni s!a wa Ge rar da Tre fo nia. 

GBP re ali zu je rów nie" swo je au tor skie

przed si' wzi' cie, któ rym jest kon kurs

na rze) b' i ma lar stwo na szkle. Dzi' ki

wspó! pra cy – czy wr'cz przy ja) ni – z Re -

gio nal nym O&rod kiem Kul tu ry w Biel sku -

-Bia !ej mo" li wa jest jed na z naj cie kaw szych

form na szej dzia !al no &ci – pro pa go wa nie

sztu ki lu do wej i kon tak ty z jej twór ca mi. Ta

przy go da roz po cz' !a si' w ko% cu lat 90.

ubie g!e go wie ku zor ga ni zo wa niem wy sta -

wy ko ro nek, bi bu! ko wych kwia tów i rze)b
Sta ni s!a wa Kwa &ne go, cz!on ka Sto wa rzy -

sze nia Twór ców Lu do wych. W 2002 ro ku

Gmin na Bi blio te ka Pu blicz na, pe! ni$ ca ro -

l' ko or dy na to ra dzia !a% kul tu ral nych, we

wspó! pra cy z pa ra fi$ &w. Mi cha !a w Wil ko -

wi cach zor ga ni zo wa !a pierw szy kon -

kurs – „#w. Mi cha! w rze) bie lu do wej”. Pó) -
niej by !y na st'p ne kon kur sy, któ rych

przed mio tem sta !y si' za po mnia ne for my

sztu ki lu do wej – ma lar stwo na szkle oraz

gra fi ka.

Od 2005 ro ku wy sta wy kon kur so we or -

ga ni zo wa ne s$ w „Ga le rii w Sie ni” (wcze -

&niej w do mu ka te che tycz nym). W pew nym

mo men cie po sta no wi li &my nada( kon kur -

so wi in ny cha rak ter. Wy my &li li &my cykl

„Rok pol ski”. Rok by! i jest wy zna cza ny

przez po wta rza j$ cy si' har mo no gram prac

w go spo dar stwie, jak rów nie" przez ry tu a!
&wi$t ko &ciel nych. Ta ki wy bór te ma tu

umo" li wia pa no ra micz ne spoj rze nie na prze -

sz!o&(, za cho wa nie od za po mnie nia zwy cza -

jów i ob rz' dów na szych przod ków. Sprzy -

ja za sta no wie niu si' nad nie prze mi ja j$ c$
praw d$ o ro dzi nie, au to ry te tach i re la cjach

mi' dzy ludz kich.

W ra mach cy klu „Rok pol ski” od by !y si'
m.in. te ma tycz ne kon kur sy: „Ad went”, „*e% -
cy”, „Od Zwia sto wa nia do Zie lo nych #wi$ -
tek”, „Bo "e Na ro dze nie. Od Wi gi lii do &w.

Szcze pa na”, „We se le. Od na mó win do we -

se la”. 

W ry wa li za cji cz' sto bio r$ udzia! ar ty &ci

z za gra ni cy – ze S!o wa cji, Czech czy

Ukra iny. Co ro ku na de s!a ne

pra ce oraz licz ba uczest ni ków

&wiad cz$ o du "ym za in te re so -

wa niu i po trze bie or ga ni zo wa -

nia kon kur su. Uda je nam si' za -

in spi ro wa( za rów no twór ców

lu do wych, jak i ar ty stów pro fe -

sjo nal nych. Je ste &my jed n$
z nie licz nych in sty tu cji, któ ra

pod j' !a si' ta kie go za da nia. 

Nad sy !a ne pra ce ce chu je wy -

so ki po ziom i wy !o nie nie zwy -

ci'z ców jest dla pro fe sjo nal ne -

go ju ry nie !a twym za da niem.

Nie któ rzy twór cy s$ sta !y mi

uczest ni ka mi, ale co ro ku po ja -

wia j$ si' te" de biu tan ci, któ rzy

za zwy czaj bio r$ udzia! w na -

st'p nych zma ga niach. Twór -

czo&( lau re atów mie li &my przy -

jem no&( po dzi wia( ju" wie le

ra zy. To naj cz' &ciej ar ty &ci,

któ rych dzie !a znaj du j$ si'
w mu ze ach i pry wat nych ko -

lek cjach na ca !ym &wie cie,

m.in.: Jan U&ci niak z Che! ma;

Cze s!aw i Ma ria Ku bi ko wie

z Cze cho wic; W!o dzi mierz

Osto ja -Lni ski z Czer ska; Ja kub

Ga zu rek z Isteb nej; Jan Boj ko

z Ja wo rzyn ki; An drzej Po cho -

pie% z Ku) ni Ra ci bor skiej; Sta -

ni s!aw Kwa &ny i Ma te usz G' -
ba la z Mesz nej; Emi lia Le &niak

ze Stry sza wy; Zdzi s!aw S!o ni -

na ze #wi$t nik Gór nych; Ma ria

Gat nar -Gu zy z Wi s!y; An na i Eu ge niusz Bo -

guc cy, Anie la Sta nek, Mar ta Wal czak -Sta -

siow ska z Za ko pa ne go; Le szek Cie &lik
z*yw ca; a tak "e ar tyst ka z Ukra iny – Oksa -

na Vyn ny chok. Po k!o sie co rocz nych kon -

kur sów to 13 wy staw w Wil ko wi cach

oraz 28 po za gmi n$ – w Szczyr ku, Be stwi -

nie, Chy biu i *yw cu. Wil ko wic ka ksi$" ni -

ca po sia da nie ma !$ ko lek cj' ob ra zów ma -

lo wa nych na szkle au tor stwa uczest ni ków

kon kur sów. Ma my na dzie j', "e uda nam si'
utwo rzy( ga le ri', w któ rej b' d$ one eks po -

no wa ne.

Co raz wi' cej osób od wie dza j$ cych bi -

blio te k' jest za in te re so wa nych kul tu r$ lu -

do w$. Chc$ po zna( sta re ob rz' dy, wró ci(
do tra dy cji swo ich pra dziad ków. Dla te go

gro ma dzi my li te ra tu r' z dzie dzi ny et no gra -

fii, zbie ra my wszel kie ma te ria !y do ty cz$ -
ce twór ców lu do wych. Sta ra my si' za ch' -
ci( do ma lo wa nia na szkle rów nie"
naj m!od szych czy tel ni ków, or ga ni zu j$c
warsz ta ty pro wa dzo ne przez uzna nych ar -

ty stów. W ma ju te go ro ku du "a gru pa

dzie ci i do ro s!ych two rzy !a pod fa cho w$
opie k$ Mar ty Wal czak -Sta siow skiej, w ra -

mach pro jek tu „Dzie !o r$k i serc” pro wa -

dzo ne go przez Re gio nal ny O&ro dek Kul tu -

ry w Biel sku -Bia !ej. 

Po pu la ry zo wa nie sztu ki lu do wej w bi blio -

te ce jest mo" li we dzi' ki "ycz li wo &ci i za -

an ga "o wa niu et no gra fów: Bar ba ry Ro siek

z Mu zeum Miej skie go w *yw cu, Te re sy

Ku rzyk z Par ku Et no gra ficz ne go w #le mie -

niu i nie oce nio nej po mo cy Zbi gnie wa Mi -

cher dzi% skie go, Mo ni ki Te &luk oraz Da riu -

sza Ko cem by z Re gio nal ne go O&rod ka

Kul tu ry w Biel sku -Bia !ej.

AGA TA PRO CHOW NIK

Z *YCIA

BIBLIOTEK

Gminna Biblioteka Publiczna w Wilkowicach

Powrót do kultury
ludowej

Bi blio te ka rze po pu la ry zu j! kul tu r" lu do w! tak #e w$ród naj m%od szych
czy tel ni ków
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To
jed na z naj bar dziej wy cze ki wa nych
wy staw. Ko lek cja zgro ma dzo na

w okre sie mi! dzy wo jen nym przez pierw sze -
go dy rek to ra Mu zeum "l# skie go pro fe so ra
Ta de usza Do bro wol skie go nie do cze ka $a si!
wów czas na eks po zy cj!. Wy bit ny hi sto ryk
sztu ki, pro fe sor Uni wer sy te tu Ja giel lo% -
skie go w Kra ko wie, dzi! ki wspó$ pra cy
z Ku ri# Bi sku pi# w Ka to wi cach stwo rzy$ nie -
zwy kle cen ny zbiór sztu ki &re dnio wiecz nej
i no wo 'yt nej (g$ów nie rze( by i ma lar stwa)
ko rzy sta j#c z mo' li wo &ci pe ne tra cji za so bów
sztu ki ko &ciel nej na te re nie Gór ne go "l# ska.
Wpraw dzie po zy ski wa ne dzie $a po zo sta wa -
$y praw nie w$a sno &ci# po szcze gól nych pa -
ra fii, ale de cy zj# Ku rii Bi sku piej od 1938 ro -
ku by $y one suk ce syw nie prze ka zy wa ne
do ów cze sne go Mu zeum "l# skie go w cha -
rak te rze de po zy tu. Pi!k ny gmach mu ze al ny,
wznie sio ny we d$ug pro jek tu Ka ro la Schay -
era nie mia$ ofi cjal ne go otwar cia, unie -
mo' li wi$ je wy buch II woj ny &wia to wej. Bu -
dy nek mu zeum zo sta$ do szcz!t nie znisz czo ny
przez oku pan tów, zbio ry ule g$y roz pro sze -
niu, wie le z nich roz gra bio no, a oca la $# cz!&)
prze wie zio no do nie miec kie go Lan de smu -
seum w By to miu, gdzie w piw ni cach prze -
trwa $y nie tyl ko czas oku pa cji, ale tak 'e
i okres PRL. 

Otwie ra j#c Ga le ri! me tro po li ta ka to wic -
ki ar cy bi skup Wik tor Skworc przy po mnia$
dra ma tycz n# hi sto ri! ko lek cji, któ ra do pie -
ro w 1980 ro ku, dzi! ki „So li dar no &ci” i za -
bie gom ów cze sne go bi sku pa ka to wic kie go
Her ber ta Bed no rza zo sta $a zwró co na die ce -
zji ka to wic kiej. W 1983 r. eks po na ty prze -
nie sio no do od zy ska ne go skrzy d$a Ku rii Me -
tro po li tal nej, gdzie po wsta $o Mu zeum
Die ce zjal ne. Je go pierw szym dy rek to rem zo -
sta$ ks. Jó zef Paw li czek. Nie wiel kie po -
miesz cze nia po zwo li $y na eks po zy cj! za le -
d wie cz! &ci cen nej ko lek cji, na dzie ja na ich
szer sz# pre zen ta cj! po ja wi $a si! do pie ro
w trak cie or ga ni za cji no wej sie dzi by Mu -
zeum "l# skie go na te re nie daw nej ko pal ni
„Ka to wi ce”. Wresz cie, po bli sko osiem dzie -
si! ciu la tach sta ra% i za bie gów, bez cen ne
dzie $a zna la z$y w$a &ci we miej sce a Ga le ria
"l# skiej Sztu ki Sa kral nej sta no wi jed n#
z naj pi!k niej szych (je &li nie naj pi!k niej sz#)
eks po zy cj! mu zeum. 

– Kie dy dzi& wzmac nia my to' sa mo&) re -
gio nu, to trze ba rów nie' dzia $a% w prze strze -
ni hi sto rii i kul tu ry – mó wi$ pod czas wer -
ni sa 'u ar cy bi skup Wik tor Skworc. I z tej
per spek ty wy pa trz! na ten ko niecz ny
– w mo jej oce nie gest kon ty nu acji – wzbo -
ga ce nia zbio rów Mu zeum "l# skie go o eks -
po na ty sztu ki sa kral nej, przede wszyst kim
ma lar stwa i rze( by go tyc kiej. Ten fakt po -
ka zu je, i' hi sto ri! Gór ne go "l# ska spo strze -
ga my in te gral nie, co jest nie zwy kle wa' ne,
kie dy za cho dz# pro ce sy od ci na nia si!, czy
za po mi na nia prze sz$o &ci a na wet kwe stio -
no wa nia ko rze ni eu ro pej skiej cy wi li za cji.

A eks po na ty prze ma wia j# – nie tyl ko for -
m#, ale i tre &ci#; mó wi# nie tyl ko o twór -
cach – cz! sto ano ni mo wych, czy o me ce -
na sach sztu ki i kul tu ry. Przy po mi na j#
i prze ka zu j# te' praw d!, któ r# ko mu ni ko -
wa) mia $y ka' de mu, kto na nie pa trzy. Osta -
tecz nie &wiad cz# o Praw dzie, któ rej imi! za -
pi su je my z du 'ej li te ry – pod kre &li$
me tro po li ta ka to wic ki. 

Dy rek tor Mu zeum "l# skie go Ali cja Knast
przy zna $a, 'e otwar cie wy sta wy jest wiel -
kim wy da rze niem w hi sto rii pla ców ki, $# -

czy bo wiem zbio ry dwóch in sty tu cji – Mu -
zeum "l# skie go i Mu zeum Ar chi die ce -
zjal ne go w Ka to wi cach, co sta $o si! mo' -
li we dzi! ki de cy zji me tro po li ty
ka to wic kie go ab pa Wik to ra Skwor ca,
na mo cy któ rej w 2013 r. cz!&) zbio rów zo -
sta $a prze ka za na w cha rak te rze d$u go ter mi -
no we go de po zy tu. 

– Nie mo' na mó wi) o hi sto rii te go re gio -
nu bez od nie sie nia do du cho wo &ci Gór no -
&l# za ków, któ ra kszta$ to wa $a si! przez
wie ki i znaj do wa $a swój wy raz w sztu -
ce – prze ko ny wa$ Hen ryk Mer cik, cz$o nek
Za rz# du Wo je wódz twa "l# skie go. – Bar dzo
od po wia da mi fi lo zo fia mu zeum. Tam,
gdzie kie dy& zje' d'a $o si! w g$#b zie mi, aby
bar dzo ci!' k# pra c# za ra bia) na chleb, te -
raz mo 'e my od naj dy wa) sie bie, swo j# hi -
sto ri! do pe$ nio n# o ten nie zwy kle wa' ny
ele ment du cho wo &ci. 

Wy sta wa znaj du je si! na po zio mie – 4,
tu' obok eks po zy cji „"wia t$o hi sto rii – Gór -
ny "l#sk na prze strze ni dzie jów”. Za my s$em
or ga ni za to rów by $a aran 'a cja ko lek cji
w bli skim s# siedz twie z cz! &ci# hi sto rycz -
n#. – Chcie li &my, aby cho) w nie wiel kim
stop niu przy po mi na $a ona wn! trze &wi# ty -
ni – wy ja &nia $a ku ra tor wy sta wy Hen ry ka
Ol szew ska -Ja re ma. Ma my tu na w! g$ów -
n# i sym bo licz ne wn! trze sa kral ne. Hi sto -
ri! i sa crum $# czy &wi! ta Bar ba ra wspó$ pa -
tron ka die ce zji ka to wic kiej i opie kun ka
gór ni ków. 

Ga le ria "l# skiej Sztu ki Sa kral nej pre zen -
tu je po nad 100 eks po na tów, któ re zo sta $y roz -
miesz czo ne w czte rech wy dzie lo nych stre -
fach. Obec nie sca lo ny przed wo jen ny zbiór
zo sta$ wzbo ga co ny obiek ta mi, któ re Mu zeum
"l# skie po zy sku je na bie '# co. Mo' na tu po -
dzi wia) obiek ty si! ga j# ce swym ro do wo dem
dru giej po $o wy XIV wie ku a tak 'e dzie $a

stwo rzo ne pó( niej a' po wiek XVIII; od go -
ty ku po sztu k! no wo 'yt n#. Rze( by, ob ra zy
olej ne, wy ro by rze mio s$a ar ty stycz ne go,
g$ów nie sprz! ty, sza ty li tur gicz ne, ele men ty
zdo bie% o$ ta rzy, ta ber na ku la… dzie $a o bo -
ga tych war to &ciach ide owych i ar ty stycz nych.
Nie jed no krot nie by $y one wy ko ny wa ne
do &l# skich &wi# ty% na spe cjal ne za mó wie -
nia, g$ów nie w warsz ta tach Kra ko wa, Wro -
c$a wia i cze skiej Pra gi. 

Jed nym z naj cen niej szych obiek tów jest
rze( ba Ma rii z Dzie ci!t kiem z Knu ro wa da -
to wa na na rok 1420, sta no wi ona re pre zen -
ta cyj ny przy k$ad przed sta wie% zwa nych
Pi"k ny mi Ma don na mi. Jak in for mu j# mu -
ze al ni cy zo sta $a od na le zio na w la tach trzy -
dzie stych XX wie ku w wie 'y knu row skie -
go ko &cio $a pw. &w. Waw rzy% ca, lecz jej stan
wy ma ga$ grun tow nej kon ser wa cji, ale jak
wi da) pra ca si! op$a ci $a, dzi& ta rze( ba jest
ozdo b# Ga le rii. Naj star szym, po cho dz# cym
z 1380 ro ku dzie $em jest drew nia na rze( -
ba Tro nu j! cej Ma don ny z Dzie ci!t kiem, zo -
sta $a ona od na le zio na w Mia stecz ku "l# -
skim w 1933 ro ku.

Hi sto rycz no -edu ka cyj ny cha rak ter wy sta -
wy ma tak 'e in ny bar dzo istot ny wy miar,
jak po wie dzia$ me tro po li ta ka to wic ki, ar -
cy bi skup Wik tor Skworc jest „…to rów nie'
przy k$ad wspó$ pra cy pa% stwa i Ko &cio $a dla
do bra spo $e cze% stwa, któ re tak na praw d!
moc ne jest tyl ko kul tu r#, o czym nas prze -
ko nu je ist nie nie na ro du bez w$a snej pa% -
stwo wo &ci. A za tem – niech w kul tu rze i po -
przez kul tu r!, a na jej s$u' bie s# mu zea,
bu du je si! moc na to' sa mo&) spo $e cze% stwa
i na szej ma $ej Oj czy zny, co jest szcze gól -
nie wa' ne wo bec lo kal nych i glo bal nych,
a na wet cy wi li za cyj nych za gro 'e%”.

MA RIA SZTU KA

Ga le ria !l" skiej Sztu ki Sa kral nej w Mu zeum !l" skim

Hi sto ria i sa crum

Uro czy sto#$ otwar cia Ga le rii %l! skiej Sztu ki Sa kral nej. Na zdj" ciu: me tro po li ta ka to wic ki abp Wik tor
Skworc, cz&o nek Za rz! du Wo je wódz twa %l! skie go Hen ryk Mer cik, dy rek tor Mu zeum %l! skie go Ali cja Knast
i ku ra tor wy sta wy Hen ry ka Ol szew ska -Ja re ma. 
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Do pi! ciu udo st!p nio nych do tych czas w no wym gma chu Mu zeum "l# skie go eks po zy $
cji sta %ych („"wia t%o hi sto rii” – Gór ny "l#sk na prze strze ni dzie jów, Ga le ria sztu ki pol skiej
1800 – 1945, Ga le ria sztu ki pol skiej po 1945 ro ku, Ga le ria pla sty ki nie pro fe sjo nal nej
i „La bo ra to rium prze strze ni te atral nych – prze sz%o&' w te ra( niej szo &ci”) do %# czy %a ko lej $
na – Ga le ria "l# skiej Sztu ki Sa kral nej, któ ra zo sta %a uro czy &cie otwar ta 20 grud nia. 
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Kwa te ra wi tra !o wa
– Ukrzy !o wa nie, Mied" na,

ok. 1440 – 1450,
szk#o bar wio ne w ma sie, o#ów,

w#. Mu zeum Ar chi die ce zjal ne
w Ka to wi cach

$wi% ta An na Sa mo trze&,
Knu rów, ok. 1390,

drew no po li chro mo wa ne,
w#. Mu zeum Ar chi die ce zjal ne

w Ka to wi cach

Maria z Dzieci'tkiem,
Knurów, ok. 1420,

drewno polichromowane,
w#. Muzeum

Archidiecezjalne
w Katowicach

GALERIA
!L"SKIEJ
SZTUKI
SAKRALNEJ

Muzeum !l#skie

Znaki i twarze 
miasta
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Ju bi le usz
pro fe so ra Mi cha !a Li sa

Na wi" zu j"c do przed wo jen nych tra dy cji In sty tu tu #l" skie $
go w Ka to wi cach, re ak ty wo wa ne go w Opo lu, od 2009 r.

or ga ni zo wa ne s" otwar te ze bra nia na uko we – „#ro dy w In $
sty tu cie #l" skim”. Ostat nie po %wi& co ne prof. M. Li so wi
(w 80. rocz ni c& uro dzin i 50. pra cy na uko wej), po !" czo no z pre $
zen ta cj" de dy ko wa ne go Ju bi la to wi 76. to mu Stu diów #l" $
skich – II woj na !wia to wa na "l# sku. An te ce den cje – prze bieg
– kon se kwen cje. Pro fe sor jest zwi" za ny z In sty tu tem #l" skim
w Opo lu od 1969 ro ku, gdzie obec nie kie ru je Za k!a dem Ba $
da' Hi sto rycz nych, Niem co znaw czych i Bo he mi stycz nych. Wy $
pro mo wa! po nad 300 ma gi $
strów, a na Uni wer sy te cie
Opol skim do tych czas 13 dok $
to rów. By! wspó! re dak to rem
En cy klo pe dii Po wsta$ "l# %
skich. W la tach 90. opu bli ko $
wa! wy ni ki d!u go let nich ba $
da' nad pol sk" lud no %ci"
ro dzi m" Gór ne go #l" ska:
– Pol ska lud no!& ro dzi ma
na "l# sku po II woj nie !wia %
to wej…; – Lud no!& ro dzi ma
na "l# sku Opol skim po II woj %
nie !wia to wej (1945 – 1993).
Ko lo kwium ha bi li ta cyj ne za li czy! po my%l nie na Uni wer sy te $
cie #l" skim w Ka to wi cach, a pra c" pro mo cyj n" by !a roz pra $
wa Zwi# zek Har cer stwa Pol skie go w Niem czech (1922 – 1939).
No mi na cj& na pro fe so ra ty tu lar ne go uzy ska! w 1996 ro ku,
trzy la ta pó( niej zo sta! pro fe so rem zwy czaj nym. Na wi" zy $
wa! do idei Jó ze fa Ko ko ta i Ed mun da Osma' czy ka wzna $
wia j"c w 1997 r. pol sko$nie miec ko$cze skie sym po zjum „Col $
lo qu ium Opo le”. Do ro bek pu bli ka cyj ny Pro fe so ra (nie
li cz"c ar ty ku !ów pra so wych) to bli sko 700 po zy cji, w tym

12 zwar tych (4 wspó! au tor skie). Uka $
zu j"c wspó! cze sne re la cje pol sko $nie $
miec kie, przy po mi na! o ple bi scy cie,
po wsta niach %l" skich i dzia !al no %ci Ro $
d!a ków, si& ga! do te ma ty ki re gio nal nej
z uwzgl&d nie niem sa mo rz" du te ry to $
rial ne go i mniej szo %ci nie miec kiej. Pro $
fe sor Mi cha! Lis zo sta! uho no ro wa ny
wie lo ma wy so ki mi od zna cze nia mi pa' $
stwo wy mi, pre sti )o w" na gro d" im.
Ka ro la Miar ki, od zna ka mi: Za s!u )o ny
Opolsz czy( nie i Za Za s!u gi dla Mia sta
Opo la. Ju bi lat szcze gól nie so bie ce ni
Z!o te Me da le: Uni wer sy te tu #l" skie go
w Opa wie i Uni wer sy te tu Opol skie go.
Pro fe sor Mi cha! Lis nie za mie rza spo $
czy wa* na lau rach kon ty nu uj"c ak $
tyw n" dzia !al no%* spo !ecz n" i na uko w",
cze go do wo dem jest je go naj now sza
pra ca – Mniej szo!& nie miec ka na "l# %
sku Opol skim 1989 – 2014. Z ba ga 'em
prze sz(o !ci w re aliach wspó( cze sno !ci. 

(jiw)

Na spo tka niu w MBP w Opo lu – od le wej NN,
prof. Mi cha( Lis i je go syn ks. prof. Ma rek Lis,
zna ny fil mo znaw ca, wy k(a dow ca Uni wer sy te tu
Opol skie go.

Prof. Mi chal Lis z cór k# Ma(gorzat# opolsk#
dziennikark# pod czas uro czy sto !ci od s(o ni) cia
po mni ka Ed mun da Osma$ czy ka na Wzgó rzu Uni %
wer sy tec kim w Opo lu.

Ad mul tos an nos Pro fe so rze – od !ro do wi ska na uko we go, przy sto le
po le wej dr Da nu ta Ber li$ ska, prof. Ka zi mierz Szczy giel ski, po pra wej prof.
Kry s*an Hef f ner.

Dy rek tor I" w Opo lu dr in'. Ka ta rzy na Wi de ra sk(a da 'y cze nia prof.
Mi cha (o wi Li so wi z oka zji ju bi le uszu 50. le cia pra cy na uko wej.

Prof. Mi cha( Lis pod czas otwar te go ze bra nia na uko we go „"ro da w I"”
z oka zji ukazania si) 76. tomu „Studiów "l#skich”..
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NOTATNIK

KULTURALNY
Redaguj!: 

Wies"awa Konopelska 

Jan Picheta 

Joanna Kotkowska

Janusz Wójcik

Maria Sztuka

Jacek Sikora 
Je! cy przed ba ra kiem. Sta lag VIII B Te schen. "ró d#o: Vo jensk$ hi sto rick$
ar chiv w Pra dze .

Pod pa tro na tem „%l& ska”

Obo zy je niec kie Te schen

po ka #e Mu zeum Gór no $l! skie

BY TOM. Od 27 stycz nia do 17 kwiet nia w Mu zeum Gór no !l" -
skim w By to miu czyn na b# dzie wy sta wa po !wi# co na obo zom je niec -
kim Lams dorf i Te schen, jak te$ pod le g%ym im ko mand pra cy na Gór -
nym &l" sku i w Za g%# biu Ostraw sko -Kar wi' skim, funk cjo nu j" cym
w la tach II woj ny !wia to wej. 

– Trud na hi sto ria i pa mi#( o tych miej scach – mó wi au tor ka pro -
jek tu dr Jo an na Lu sek z Mu zeum Gór no !l" skie go, sta %a si# pod sta -
w" dla po wzi# cia cze sko -pol skie go pro jek tu, któ re mu przy !wie ca
idea za cho wa nia cza su, ocalenia miejsc i ty si# cy ludz kich dra ma -
tów od za po mnie nia, jak rów nie$ ko niecz no!( za ak cen to wa nia wie -
lo aspek to wo !ci re cep cji wy da rze' hi sto rycz nych w kon tek !cie do -
!wiad cze' je' ców wo jen nych o ró$ nej przy na le$ no !ci ar mij nej oraz
form pa mi# ci o miej scach ich in ter no wa nia.

II woj na !wia to wa jest de fi nio wa na w ka te go riach cha osu i de -
struk cji oraz ludz kie go cier pie nia, de ter mi no wa ne go uczu ciem
nie pew no !ci i l# ku, ci" g%ej oba wy o $y cie w%a sne, przed utra t" bli -
skich i po czu ciem wszech ogar nia j" cej !mier ci. W !wie cie zdo mi -
no wa nym pod czas woj ny przez po j# cie „nie ustan nej wal ki” lud no -
!ci cy wil nej oraz $o% nie rzy zmu szo nych prze $y wa( trau m#
i nie do god no !ci $y cia w nie wo li – eg zy sto wa( w od osob nie -
niu – za dru ta mi, wci"$ wa$ ne wy da j" si# py ta nia i re flek sje – w ja -
kim wy mia rze i czy na dal czas woj ny oraz miej sca pa mi# ci obec -
ne s" w !wia do mo !ci zbio ro wej ko lej nych po ko le'?

Na wy sta wie za pre zen to wa ne zo sta n" ma te ria %y ar chi wal ne i eks -
po na ty u$y czo ne przez Au stra lian War Me mo rial, Cen tral ne Mu zeum
Je' ców Wo jen nych w)am bi no wi cach -Opo lu, Mu zeum T*+ínska, Vo -
jensk, hi sto rick, ar chiv w Pra dze oraz oso by pry wat ne. Po ka za ne b# -
d" pa mi"t ki, m.in. nie !mier tel ni ki, kar ty obo zo we, przy k%a dy ko re spon -
den cji, przed mio ty co dzien ne go u$yt ku czy wy two ry sztu ki obo zo wej. 

Wy sta wa re ali zo wa na jest w ra mach cze sko -pol skie go pro jek tu
na uko we go „Vo jenské za ja tacké ta bo ry Te schen béhem 2. Sv-tové
války/Obo zy je niec kie Te schen w la tach II woj ny !wia to wej” do fi -
nan so wa ne go ze !rod ków Cze sko -Pol skie go Fo rum przy Mi ni ster -
stwie Spraw Za gra nicz nych Re pu bli ki Cze skiej.

Re ali za to ra mi pro jek tu s": Pavlína Ba du rová (Mu zeum T*+ínska),
Mar tin Kr.l (Mu zeum T*+ínska, p.o.) oraz dr Jo an na Lu sek (Mu -
zeum Gór no !l" skie w By to miu).

W ra mach pro jek tu or ga ni zo wa ne s" tak $e in ne wy da rze nia.
17 lu te go 2016 r. o godz. 17.00 zo sta nie po ka za ny film „Obóz
w dwóch re $i mach. &la dy pa mi# ci o La so wi ca cha”, od b# dzie si# tak -
$e spo tka nie z re $y ser k" Ali cj" Schat ton. Na to miast 23 mar ca
2016 r., godz. 17.00 Mu zeum za pra sza na pro jek cj# fil mu edu ka cyj -
ne go „Lams dorf/)am bi no wi ce. Mu zeum i miej sce pa mi# ci”, po %" -
czo n" z pre lek cj" po !wi# co n" hi sto rii miej sca pa mi# ci w )am bi no -
wi cach z udzia %em Do ro ty Mu sia% i dr An ny Wic kie wicz (Cen tral ne
Mu zeum Je' ców Wo jen nych w )am bi no wi cach -Opo lu). 

Lau ry dla lu dzi kul tu ry

KA TO WI CE. Uro czy sto!( wr# cze nia na gród ar ty stycz nych,
na gród dla m%o dych twór ców, a tak $e za upo wszech nia nie i ochro -
n# dóbr kul tu ry od by %a si# 14 grud nia 2015 ro ku w ki no te atrze Rial -
to w Ka to wi cach. W imie niu Mar sza% ka Wo je wódz twa &l" skie go ar -
ty stów uho no ro wa% cz%o nek Za rz" du Hen ryk Mer cik.

Na gro da ar ty stycz na Mar sza% ka Wo je wódz twa &l" skie go ho no ru -
je au to rów naj bar dziej war to !cio wych do ko na' ar ty stycz nych.
Otrzy ma li j": Ro man Ka la rus – ar ty sta pla styk, pro fe sor pro wa dz" -
cy Au tor sk" Pra cow ni# Pla ka tu w ASP w Ka to wi cach; Prze my s%aw
Str" czek – mu zyk, gi ta rzy sta jaz zo wy, kom po zy tor, aran $er, pe da -
gog; Ry szard Syp niew ski – ak tor te atru la lek. 

Na gro da Mar sza% ka Wo je wódz twa &l" skie go za upo wszech nia nie
i ochro n# dóbr kul tu ry przy zna wa na jest au to rom naj bar dziej war to -
!cio wych pro jek tów i do ko na' po pu la ry za tor skich, a tak $e ini cja tyw
w za kre sie za cho wa nia dzie dzic twa kul tu ro we go re gio nu. Na gro d# ode -
bra li: Ro man Ga tys – ko lek cjo ner, mi %o !nik !l" skiej por ce la ny; Ma -
rian Osli slo – pro fe sor zwy czaj ny ka to wic kiej ASP (Ka te dra Pro jek -
to wa nia Gra ficz ne go); ks. Ta de usz Pa luch – du chow ny ka to lic ki,
ani ma tor kul tu ry, spo %ecz nik, mi %o !nik tra dy cji re gio nal nej. 

Na gro da Mar sza% ka Wo je wódz twa &l" skie go dla m%o dych twór -
ców przy zna wa na jest oso bom, któ re nie prze kro czy %y 35 ro ku $y -
cia, i jest for m" wspie ra nia i ho no ro wa nia przez wo je wódz two !l" -
skie osi" gni#( m%o dych ar ty stów re gio nu. Na gro d# otrzy ma li:
Prze my s%aw Fi cek – mul tiin stru men ta li sta, wspó% za %o $y ciel i kie row -
nik mu zycz ny ka pel lu do wych z re gio nu Be ski du /y wiec kie go; Ewa
Ody jas – ar chi tekt i urba nist ka; Edy ta Osto jak – ak tor ka Te atru Za -
g%# bia w So snow cu. 

Wcze !niej, w ra mach se sji kon ser wa tor skiej „Wo da”, wr# czo no
na gro dy w dzie dzi nie kon ser wa cji za byt ków, przy zna wa ne oso bom
fi zycz nym lub praw nym za wy bit ne osi" gni# cia w za kre sie ochro -
ny za byt ków na te re nie wo je wódz twa !l" skie go i opie ki nad ni mi.
Uro czy sto!( od by %a si# 10 grud nia.

Zdo byw ca mi na gro dy zo sta li: Da nu ta Skrzyp czyk (ka te go ria wy -
ko naw ca) – ab sol went ka Uni wer sy te tu im. Mi ko %a ja Ko per ni ka w To -
ru niu Wy dzia %u Sztuk Pi#k nych w za kre sie kon ser wa cji i re stau ra -
cji pa pie ru i skó ry za byt ko wej; Woj ciech Mszy ca (ka te go ria
in we stor) – eme ry to wa ny dzien ni karz, ko lek cjo ner, ba dacz hi sto rii
za byt ków, po pu la ry za tor idei ochro ny za byt ków i opie ki nad ni mi. 

Wie czór u!wiet ni% wy st#p Be aty Przy by tek – te go rocz nej sty pen -
dyst ki Mar sza% ka Wo je wódz twa &l" skie go w dzie dzi nie kul tu ry.

Mi% dzy na ro do wy Kon kurs Cho re ogra ficz ny 

BY TOM. Od 28 do 31 stycz nia w By to miu od by wa( si# b# dzie
Mi# dzy na ro do wy Kon kurs Cho re ogra ficz ny Uczniów Szkó% Ba -
le to wych, któ re go or ga ni za to rem po raz dzie wi" ty jest Ogól no -
kszta% c" ca Szko %a Ba le to wa im. Lu do mi ra Ró $yc kie go. Oprócz
zma ga' kon kur so wych od by wa( si# b# d" warsz ta ty ta necz ne oraz
kon cert lau re atów, któ rzy wy st" pi" na sce nie Ope ry &l" skiej w By -
to miu.

Or ga ni za to rzy sta wia j" so bie za cel roz wi ja nie i pro mo wa nie m%o -
dych ta len tów cho re ogra ficz nych, po pu la ry za cj# ró$ nych tech nik,
umac nia nie po zy cji ta' ca w !wie cie a tak $e wy zwa la nie po staw kre -
atyw nych, wzbu dza nie za mi %o wa nia do ta' ca oraz wzmac nia nie po -
czu cia w%a snej war to !ci.

Kon kur so wi to wa rzy szy( b# dzie Mi# dzy na ro do wa Kon fe ren cja
Na uko wo -Dy dak tycz n" pt. „Ta niec, rytm, mu zy ka w na uce i po li -
ty ce” or ga ni zo wa na we wspó% pra cy z Aka de mi" Wy cho wa nia Fi zycz -
ne go im. J. Ku kucz ki w Ka to wi cach. 

Lau re aci „Jed no ak tó wek po $l! sku”

KA TO WI CE. „Jed no ak tów ka po !l" sku” to ju$ trwa %y ele ment
!l" skiej ar chi tek tu ry kul tu ral nej. W 2015 r. od by %a si# pi" ta edy cja



te go pro jek tu. Nie mal jed no cze !nie or ga ni za to rzy otrzy ma li pu bli -
ka cj" 4 edy cji kon kur so wej „Ban hof” i za pre zen to wa li lau re atów.
Na de s#a ne tek sty oce nia #o ju ry, w któ rym za sie dli spe cja li !ci od te -
atru, pi sa nia i !l$ skich te ma tów: In g mar Vil lqist, Wal de mar Szym -
czyk, Mi ro s#aw Ne inert, dy rek tor te atru Ko rez, Ro bert Ta lar czyk,
dy rek tor Te atru %l$ skie go oraz Piotr Za czkow ski, dy rek tor In sty tu -
cji Kul tu ry Ka to wi ce – Mia sto Ogro dów. Spo !ród trzy dzie stu prac
dra ma tur gicz nych ju ry naj wy &ej oce ni #o „By dzie le piej” Mar ci na Me -
lo na, „Gdo w"” Ma te usza Czu by i „Hu syc ko na lyw ka” Grze go rza
Szto le ra. W te go rocz nym zbio rze jed no ak tó wek, zgod nie z re gu la -
mi nem kon kur su znaj du j$ si" rów nie& pra ce wy ró& nio ne: Ro ma na
Ga ty sa, Kry stia na Ga #usz ki, Mar ci na Szew czy ka, Da nu ty Ore no wicz,
Jo an ny So dza wicz ny, An ny Wojt kow skiej -Wi ta li i Ro ma na Ko cu -
ra. Jak pod kre !li# je den z ju ro rów, Wal de mar Szym czyk, co raz cz" -
!ciej swój ak ces zg#a sza j$ za wo do wi twór cy, pra ce z ro ku na rok s$
co raz cie kaw sze i za wsze na wi$ zu j$ do ak tu al nych sy tu acji i pro -
ble mów. Ga la wr" cze nia na gród tra dy cyj nie od by #a si" w Te atrze Ko -
rez w Ka to wi cach. 

Wo da te ma tem se sji kon ser wa tor skiej
KA TO WI CE. %l$ skie Cen trum Dzie dzic twa Kul tu ro we go oraz

%l$ ski Wo je wódz ki Kon ser wa tor Za byt ków przy wspó# pra cy Wy& -
szej Szko #y Tech nicz nej w Ka to wi cach by li or ga ni za to ra mi ko lej -
nej se sji kon ser wa tor skiej. Tym ra zem jej te ma tem by #a: wo da. Pod -
czas se sji re fe ra ty wy g#o si li: Ja cek Owcza rek („Wo da – przy ja ciel
czy wróg za byt ków?”), Alek san der Nie dziel ski („Wo da ja ko czyn -
nik roz wo ju osad nic twa na przy k#a dzie Gli wic”), Jan Gu staw Jur -
kie wicz („G#ów na Klu czo wa Sztol nia Dzie dzicz na – uni ka to wy za -
by tek hy dro tech ni ki w eu ro pej skim gór nic twie w" gla ka mien ne go”),
An na Sy ska („Mi" dzy wo jen na oby cza jo wo!' a ar chi tek tu ra ba se -
nów”, Do ro ta G#a zek („Od #a( ni do #a zien ki”), Ewa Ca ban („Szkol -
ne zdro je i wo do try ski”), Ewa Po kor ska -O&óg („Obro na wie -
&y – hi sto ria gli wic kich wie& ci !nie)”.

Pod czas kon fe ren cji od by #o si" wr" cze nie na gród Mar sza# ka Wo -
je wódz twa %l$ skie go „Za wy bit ne osi$ gni" cia w dzie dzi nie kon ser -
wa cji za byt ków” oraz pro mo cja to mu 7 „Wia do mo !ci Kon ser wa tor -
skich Wo je wódz twa %l$ skie go” po !wi" co ne go wo dzie oraz al bu mu
„Styl go tyc ki wy klu cza si"” au tor stwa An ny Sy ski i To ma sza Kie# -
kow skie go. 

Po !e gna nie z „Mo drym”
KA TO WI CE. Dzie #o Le ona Ta ra se wi cza za ty tu #o wa ne „Mo dry”,

po wsta #o na otwar cie no we go gma chu Mu zeum %l$ skie go. Fi ni sa&
wy sta wy „Mo dry” od by# si" 2 stycz nia. 

In sta la cja by #a bez po !red nio po wi$ za na ze sztu k$ „do miej sca”, czy li
si te spe ci fic art, obej mu j$ c$ dzie #a za pro jek to wa ne spe cjal nie do roz -
ma itych wn"trz, któ rym nada no funk cj" eks po zy cyj n$. Dzie #a uwzgl"d -
nia j$ nie tyl ko cha rak ter oraz ar chi tek tu r" miej sca, lecz i je go hi sto -
ri". Pro jekt Le ona Ta ra se wi cza stwo rzo ny dla Mu zeum %l$ skie go by#
kon ty nu acj$ wcze !niej szych dzia #a) ar ty sty, dia lo gu z „miej scem”, je -
go es te ty k$ i mo& li wo !cia mi. Ta ra se wicz od po cz$t ku swej dro gi twór -
czej pra co wa# przy u&y ciu kla sycz nych farb, jak i ma te ria #ów nie oczy -
wi stych: be to nu, de sek, lam pio nów, lu ster. Wcho dzi# swo im ma lar stwem
na !cia ny, pod #o gi i scho dy, bu dyn ki i pla ce miej skie, uwzgl"d nia j$c
spe cy fi k" miej sca, w któ rym i dla któ re go two rzy#. „Za pro sze nie Le -
ona Ta ra se wi cza do za go spo da ro wa nia prze strze ni ga le rii i stwo rze -
nia w niej sztu ki od no sz$ cej si" do te go kon kret ne go miej sca wy zna -

cza w hi sto rii te go mu zeum mo ment no we go otwar cia i sta je si" ka -
mie niem w" giel nym two rze nia no wej tra dy cji ar ty stycz nej %l$ -
ska” – pi sa #a An da Rot ten berg, ku ra tor eks po zy cji. 

„Mo dry” to ho#d ar ty sty dla %l$ ska. By# ale go ri$ te go re gio nu, któ -
ry wy da je si" su ro wy i nie przy st"p ny, lecz po bli& szym po zna niu l!ni
wie lo barw nym bla skiem. In sta la cja na wi$ zy wa #a struk tu r$ za rów no
do wie &y gór ni czej, jak i do cha rak te ru ho lu cen tral ne go, w któ rym
by #a pre zen to wa na. Spo mi" dzy de sek wy p#y wa #a na ze wn$trz far ba
ko lo ru nie bie skie go, czy li mo dre go. To okre !le nie, po cho dz$ ce z j" -
zy ka cze skie go i s#o wac kie go, zo sta #o przy swo jo ne przez miesz ka) -
ców %l$ ska. Le on Ta ra se wicz swo im dzie #em chcia# sk#o ni' od bior -
c" do zmia ny my !le nia o %l$ sku po przez za ch" ce nie do od kry wa nia
w so bie „mo dro !ci” – ko lo ru nie ba, ma rze) i m$ dro !ci %l$ za ków.

„Twa rz" w twarz” Re na ty Bon czar
O wy sta wie „Twa rz$ w twarz” au tor stwa Re na ty Bon czar w ga -

le rii „Na &y wo” Ra dia Ka to wi ce tak mó wi# Ma ciej Szcza wi) -
ski: – Wy bit na ma lar ka pre zen tu je tym ra zem cykl swo ich prac roz -
pi" ty for mal nie mi" dzy fo to gra fi$, gra fi k$ i pla ka tem. Za tem no wy
ton. No wa tech ni ka. In ne wy zwa nia i mo& li wo !ci. W przy pad ku ar -
ty stów uzna nych kon wer sje te go ty pu s$ ra czej rzad kie, wi$ &$ si"
bo wiem z ry zy kiem bra ku ak cep ta cji kry ty ki i pu blicz no !ci. Jak wszel -
ka no wo!' – eks pe ry ment na ru sza przy zwy cza je nie. Bon czar we -
sz#a w t" nie bez piecz n$ prze strze) !mia #o i ener gicz nie, z pa sj$ kre -
owa nia no wych wspó# brz mie) li nii, ko lo ru, ryt mów i na pi"', ale te&
z nie mniej sil n$ mo ty wa cj$ in tro spek cji. Ana li zy w#a snych sta nów
psy chicz nych, my !li i prze my !le). To nie zwy kle bo ga ty i fa scy nu -
j$ cy „wy kres” ludz kiej i ar ty stycz nej sa mo !wia do mo !ci: ego sum!
Ja Re na ta Bon czar! Oto mo ja (roz po zna wal na) twarz. Oczy. W#o -
sy. Usta. Ja Ko bie ta. Ja Ar tyst ka. Oto mo je sza le) stwa, prze czu cia
i fan ta zma ty. Oto mo je l" ki, ale te& fre ne zje i igrasz ki z w#a sn$ to& -
sa mo !ci$. Mo je ma ski, ko stiu my, mo& li wo !ci”.

Re na ta Bon czar jest ar ty st$ ma la rzem, ab sol went k$ Aka de mii Sztuk
Pi"k nych w Kra ko wie Wy dzia# Gra fi ki w Ka to wi cach. Stu dio wa #a
w pra cow niach prof. Ada ma Hof f ma na i prof. Je rze go Du dy Gra -
cza, u któ re go w 1980 r. obro ni #a dy plom z ma lar stwa. W 2004 r.
w ASP w Ka to wi cach uzy ska #a sto pie) dok to ra sztu ki. Zdo by #a kil -
ka na !cie na gród i wy ró& nie) w naj wa& niej szych kon kur sach ma lar -
skich Pol sce, ta kich jak: Biel ska Je sie), Kon kurs Ma lar ski im. R. Po -
mor skie go, Kon kurs Ma lar ski im. J. Spy chal skie go, Fe sti wal
Wspó# cze sne go Ma lar stwa Pol skie go. 

Ob ra zy i ry sun ki pre zen to wa #a na po nad sze!' dzie si" ciu wy sta -
wach in dy wi du al nych i po nad dwu stu w kra ju i w !wie cie. Ob ra zy
jej znaj du j$ si" w wie lu ko lek cjach pa) stwo wych i pry wat nych. Lau -
re at ka licz nych na gród i wy ró& nie) w naj wa& niej szych kon kur sach
ma lar skich w Pol sce. Zaj mu je si" ma lar stwem ry sun kiem i pro jek -
to wa niem. Wy k#a dow ca aka de mic ki. Or ga ni za tor ka ple ne rów ma -
lar skich. Wie lo let ni ku ra tor Mi" dzy na ro do we go Ple ne ru „Im pre sje
Mi ko #ow skie”. Miesz ka w Ka to wi cach. 

Mar ci na Bia #a sa Po kój z wi do kiem
KA TO WI CE. W Ga le rii Ate neum %l$ skie go Te atru Lal ki i Ak -

to ra Ate neum w Ka to wi cach od by #a si" ko lej na wy sta wa – tym ra -
zem mo& na by #o zo ba czy' gra fi ki Mar ci na Bia #a sa z cy klu Po kój z wi -
do kiem.

Mar cin Bia #as uro dzi# si" w Za wier ciu, ma 38 lat, jest ab sol wen -
tem ka to wic kiej Aka de mii Sztuk Pi"k nych. Dy plom – na gro dzo ny

Ga la wr! cze nia na gród „Jed no ak tów ka po "l# sku” w Te atrze Ko rez w Ka -
to wi cach

„Mo dry” Le ona Ta ra se wi cza w Mu zeum $l# skim. 
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me da lem – zre ali zo wa! w 2004 r. w pra cow ni dru ku wkl" s!e go prof.
Ja na Szma tlo cha. Bez po #red nio po uko$ cze niu stu diów zwi% za! si",
ja ko pe da gog, z ma cie rzy st% uczel ni%, gdzie pra cu je do dzi#.
W 2011 r. uzy ska! ty tu! dok to ra sztu ki. Zaj mu je si" ry sun kiem oraz
gra fi k% warsz ta to w%.

By! sty pen dy st% The Eli za beth Gre en shields Fun da tion (Ka na -
da, 2005), Fun da cji im. Ta de usza Ku li sie wi cza (2006), Urz" du Mar -
sza! kow skie go Wo je wódz twa &l% skie go (2007), Mi ni stra Kul tu ry
i Dzie dzic twa Na ro do we go (2007, 2010). Ma za so b% wy sta wy in -
dy wi du al ne w kra ju (m.in. w Biel sku -Bia !ej, Ka to wi cach, War sza -
wie, Bia !ym sto ku, Kiel cach i So snow cu) oraz za gra ni c%: w Ka na -
dzie (Tro is -Ri vierès), Ru mu nii (Plo ie sti), Niem czech (Ber lin),
Ir lan dii (Du blin), Bia !o ru si (Mi$sk) i Fran cji (Pa ry'). 

Swo je pra ce pre zen to wa! na po nad 120 wy sta wach zbio ro wych
w Pol sce oraz mi" dzy in ny mi w Hisz pa nii, Egip cie, Ka na dzie, W!o -
szech, Tur cji, In diach, Taj lan dii, Niem czech, Au strii, Chi nach, Ko -
rei, Ja po nii, Bra zy lii czy USA.

Lau re at kil ku dzie si" ciu na gród i wy ró' nie$ na mi" dzy na ro do wych
kon kur sach i prze gl% dach gra fi ki, w#ród nich: Grand Prix V Trien -
na le Gra fi ki w Bi to li (Ma ce do nia), Na gro dy Spe cjal nej Tu rec kiej Fun -
da cji Kul tu ry na I Bien na le Gra fi ki w Istam bu le, na gród na V Trien -
na le Gra fi ki w Ka irze (Egipt), Bien na le Gra fi ki Io sif Iser w Plo esz ti
(Ru mu nia), III Mi" dzy na ro do wym Kon kur sie na Ex Li bris To ward
Fre edom w Lo maz zo (W!o chy), ogól no pol skim kon kur sie na ry su -
nek im An driol lie go w Na !" czo wie, Na gro dy Pre ze sa ZPAP
na I Mi" dzy na ro do wym Bien na le Wschod ni Sa lon Sztu ki w Lu bli -
nie czy Na gro dy Fun da cji im. Ma riu sza Ka za ny na Trien na le Gra -
fi ki im. Ta de usza Ku li sie wi cza.

Lau re aci Na gro dy imie nia Sta ni s!a wa Li go nia

KA TO WI CE. Lau re ata mi na gro dy Pol skie go Ra dia Ka to wi ce
imie nia Sta ni s!a wa Li go nia zo sta li: Go lec uOr kie stra, Pre zes Gór -
no #l% skie go To wa rzy stwa Lot ni cze go Ar tur To ma sik oraz ar cy bi skup
Wik tor Skworc. Uro czy sta ga la od by !a si" w Stu dio Kon cer to wym
Ra dia Ka to wi ce. Ce re mo nii, od kil ku lat, to wa rzy szy rów nie' spe -
cjal ne wy ró' nie nie. Wy rze( bio na w w" glu sta tu et ka !e le" niok
Kar li ka wr" cza na jest oso bom i in sty tu cjom, któ re w spo sób szcze -
gól ny pro pa gu j% do ro bek jej pa tro na, Sta ni s!a wa Li go nia. Te go rocz -
n% na gro d" ode bra! prof. Jan Ma lic ki, dy rek tor Bi blio te ki &l% skiej
w Ka to wi cach, sta ra niem któ re go od da no czy tel ni kom re prin ty dwóch
ksi% 'ek Sta ni s!a wa Li go nia: We se la na Gór nym #l$ sku oraz Be rów
i Bo jek #l$ skich.

"y wiec kie ju bi le usze 

!Y WIEC. 19 grud nia w )yw cu ju bi le usz 50-le cia pra cy twór czej
ob cho dzi! mu zyk, folk lo ry sta, kie row nik Re pre zen ta cyj ne go Ze spo -
!u Mia sta )yw ca „Zie mia )y wiec ka” Jan Brod ka. Rów no cze #nie ju -
bi le usz 35-le cia dzia !al no #ci twór czej ob cho dzi !a cho re ograf ka
„Zie mi )y wiec kiej” Kry sty na Mar cin kow ska -Kwa #niew ska. W sa li
Miej skie go Cen trum Kul tu ry w )yw cu dla ju bi la tów kon cer to wa -
!y ze spo !y re gio nal ne, któ ry mi kie ru j% wy cho wan ko wie Ja na Brod -
ki – Groj co wia nie z Wie prza, Jo de! ki z Ra dzie chów, Ma gu rza nie z *o -
dy go wic, Zbój nic ko Kom pa nia ze Szczyr ku, )yw cza nie z )yw ca.
W Zbój nic kiej Kom pa nii gra syn ju bi la ta Prze my s!aw Brod ka, nb.
brat zna nej pio sen kar ki Mo ni ki Brod ki, wy st" pu j% cej od ro ku
w USA. W re pre zen ta cyj nym ze spo le funk cjo nu je rów nie' gru pa dzie -
ci" ca. Do „Zie mi )y wiec kiej” przy cho dzi m!o dzie' od pi% te go ro -

ku 'y cia. – Jest to naj lep sza for ma uwra' li wia nia m!o de go po ko le -
nia na pi"k no kul tu ry na ro do wej i ukszta! to wa nia po sta wy sza cun -
ku do tra dy cji ich przod ków – twier dzi Jan Brod ka. 

Sprz# $e nie zwrot ne

BIEL SKO -BIA "A. 10 stycz nia w Ga le rii Biel skiej BWA od by!
si" wer ni sa' wy sta wy re tro spek tyw nej Ju lia na Jac ka Lesz czy$ skie -
go „Sprz" 'e nie zwrot ne”. Otwar cie eks po zy cji przy pa d!o w 80. rocz -
ni c" przyj #cia na #wiat ar ty sty, któ ry uro dzi! si" w Sta ni s!a wo wie.
Wy sta wa pre zen tu je ob ra zy z lat 60 – 80 XX w. – ole je na p!ót nie
i gwa sze na pa pie rze oraz ostat nie nie wiel kie pra ce, g!ów nie wy ko -
na ne akry lem na tek tu rze. Dzie !a po cho dz% z ko lek cji Ga le rii Biel -
skiej BWA oraz ze zbio rów pry wat nych. Dy rek tor Ga le rii Biel skiej
BWA Aga ta Smal cerz pod kre #la, 'e styl ar ty sty jest cha rak te ry stycz -
ny. Frag men ty abs trak cyj ne prze pla ta j% si" z fi gu ra tyw ny mi,
a pra ce o #mia !ych ze sta wie niach barw nych s% sia du j% z bar dziej sub -
tel ny mi kom po zy cja mi. Twór c" in spi ru j% ar ty #ci I po !o wy XX w. – Pi -
cas so, Kan din sky, Mi ró i Klee. Ar ty sta uko$ czy! w 1961 r. ASP w Kra -
ko wie. W 1972 r. na k!a dem LSW wy da! po wie#+ „Szar la tan”. By!
tak 'e pu bli cy st% In for ma to ra Kul tu ral ne go Wo je wódz twa Biel -
skie go i Ka len da rza Be skidz kie go. 

„Bez gra nicz na” Pol ska

BIEL SKO -BIA "A. 3 grud nia 2015 r. w ra mach X BMW Jazz
Club w Biel sku -Bia !ej wy st% pi! czar no skó ry kom po zy tor i sak so fo -
ni sta #wia to wej s!a wy Bran ford Mar sa lis. W pro jek cie „Bez gra nicz -
nie” gra! on pol sk% mu zy k" kla sycz n%, jaz zo w%, a na wet lu do -
w% – w aran 'a cjach Krzysz to fa Her dzi na – w to wa rzy stwie Mi no
Ci ne lu, Ma rii Po mia now skiej, Ada ma Stru ga, Atom String Qu ar tet,
Mar ci na Wa si lew skie go, Ro ber ta Ku bi szy na i Pe dro Na za ru ka. &pie -
wa !a An na Ma ria Jo pek, któ ra spra wo wa !a pie cz" nad ar ty stycz n%
stro n% pro jek tu wy my #lo ne go przez Mar ci na Ky dry$ skie go. 

Ar ty %ci w ATH

BIEL SKO -BIA "A. Wie le dzia !o si" w grud niu w Ga le rii Aka -
de mic kiej Aka de mii Tech nicz no -Hu ma ni stycz nej w Biel sku -Bia !ej,
któ r% pro wa dzi ar ty sta, prof. ATH Er nest Za wa da. Do 5 grud nia mo' -
na by !o ogl% da+ wy sta wy pn. „Trzy dro gi: J" drzej ko – Kli# – Ku -
bi ca” oraz „Hen ry ka Woj cie chow ska: Ma chi ne ry in arts”. Od 8 grud -
nia 2015 do 15 stycz nia 2016 r. trwa na to miast eks po zy cja ma lar stwa
prof. An to nie go Cy ga na – rek to ra ASP w Ka to wi cach. Pod czas wer -
ni sa 'u wy st% pi li te no rzy Ra fa! Maj zner i Pa we! Ga bor oraz pia ni -
sta Alek san der Te li ga. 

Gru dnio we pre mie ry 

BIEL SKO -BIA "A. Ostry fi nisz za pre zen to wa li w ko$ ców ce sta -
re go ro ku ar ty #ci biel skiej sce ny dra ma tycz nej. „No ca mi i dnia mi b" -
d" t" sk ni+ za to b%” to przy d!u gi ty tu! spek ta klu opar te go na „No cach
i dniach” Ma rii D% brow skiej, któ re go pre mie ra od by !a si" 5 grud nia
na de skach Te atru Pol skie go w Biel sku -Bia !ej. Ada pta cji do ko na li Zu -
zan na Bu+ ko i Szy mon Bo gacz, a wy re 'y se ro wa !a Ju lia Mark. Ostat -
nie go dnia 2015 ro ku pod czas wie czo ru syl we stro we go za pre zen to wa -
no tam na to miast ko me di" z 1960 ro ku „Bo eing, bo eing” fran cu skie go

Re na ta Bon czar w ga le rii „Na !y wo” Ra dia Ka to wi ce. Mar cin Bia %as, z cy klu Po kój z wi do kiem

71

Fo
 to

. Z
bi

gn
ie

w
 S

aw
ic

z



dra ma tur ga Mar ka Ca mo let tie go o lo we la sie i je go trzech ko chan kach
ste war des sach. Spek takl wy re !y se ro wa" Wi told Ma zur kie wicz. 

Pro mo cje w ksi!" ni cy
BIEL SKO -BIA !A. 3 grud nia w Ksi#! ni cy Be skidz kiej od by "a

si$ pro mo cja ksi#! ki au to ra o pseu do ni mie K.M. Ba kow „Al ba tros
i hie na”. Jest to kry mi na", któ re go ak cja dzie je si$ w Biel sku -Bia -
"ej. Je go au to rem jest tak !e bielsz cza nin – ar ty sta gra fik, pe da gog,
dr hab. Krzysz tof Ma rek B#k. 10 grud nia w Ksi#! ni cy Be skidz kiej
od by "a si$ na to miast pro mo cja ksi#! ki dla dzie ci „Któ ra to Ma la la?”.
Jej au tor k# jest tak !e bielsz czan ka, zna na au tor ka opo wia da% i po -
wie &ci dla dzie ci i m"o dzie !y Re na ta Pi#t kow ska. 14 grud nia
na pro mo cj$ przy by li z ko lei au to rzy nie mal 50 tek stów i bo ha te -
ro wie Ka len da rza Be skidz kie go 2016 – naj star sze go rocz ni ka
na 'l# sku Cie szy% skim – wy da wa ne go od ro ku 1960 w Biel sku -Bia -
"ej. Wy daw c# jest obec nie To wa rzy stwo Przy ja ció" Biel ska -Bia "ej
i Pod be ski dzia. W gro nie uczest ni ków spo tka nia pro mo cyj ne go by li
Ja nusz Ko hut, Gra !y na Krza now ska, Agniesz ka No wi% ska, Piotr Sku -
cha, Gra !y na Sta ni szew ska i Ju liusz W# tro ba. 

Fi na# Ro ku D#u go szow skie go
CZ" STO CHO WA. Aka de mia im. Ja na D"u go sza w Cz$ sto cho -

wie by "a jed nym z pod mio tów przy po mi na j# cych &re dnio wiecz ne -
go hi sto ry ka. In au gu ra cja cy klu wy da rze% od by "a si$ w czerw cu 2015
ro ku, w dzie% imie nin pa tro na. Po tem by "y se sje na uko we, wy sta -
wy, m.in. ze zbio rów Bi blio te ki 'l# skiej Jan D!u gosz (1415–1480)
Cho ro graf. Hi sto rio graf. He ral dyk, a tak !e kon kurs li te rac ki in spi -
ro wa ny frag men ta mi Rocz ni ków. Na to miast 11 grud nia w dniu 'wi$ -
ta Uczel ni w Fil har mo nii Cz$ sto chow skiej mia "o miej sce pra wy ko -
na nie ora to rium Ja na (uk ciu ka Jan D!u gosz – dzie jo pi sarz Pol ski

na mez zo so pran, ba ry ton, chór mie sza ny i ma "# or kie str$. Wy st# pi -
li: Ka ta rzy na Su ska -Za gór ska, Da riusz Sie dlik, Col le gium Can to -
rum oraz chór In sty tu tu Mu zy ki AJD; dy ry go wa" Je rzy Swo bo da.
Kon cert przy go to wa no z oka zji 88. uro dzin kom po zy to ra, któ ry po -
dob nie jak kro ni karz uro dzi" si$ w Brze) ni cy, a za de dy ko wa no go
dok to ro wi ho no ris cau sa AJD prof. Ma ria no wi Ki sie lo wi.

Ora to rium sk"a da si$ z trzech cz$ &ci. Tekst Ju liu sza (uk ciu ka opo -
wia da o uro kach Brze) ni cy, przy po mi na !y cio rys kro ni ka rza, a tak -
!e ko rzy sta z frag men tu dzie "a D"u go sza, Ban de ria Pru te no rum.
W cza sie pra wy ko na nia kom po zy tor zo sta" od zna czo ny Z"o tym Me -
da lem Za s"u !o ny Kul tu rze Glo ria Ar tis oraz me da lem Me ren ti bus.

Fo to Cz$ sto cho wa
CZ" STO CHO WA. O tym, !e w Cz$ sto cho wie pa nu je do bry kli -

mat dla roz wo ju fo to gra fii mo! na si$ by "o prze ko na* pod czas te go -
rocz nej po kon kur so wej wy sta wy Grand Press Pho to, któ r# jak co ro -
ku udo st$p nio no na par kin gu CH Schott od 13 li sto pa da do 2 grud nia.
W&ród 72 fo to re por te rów zna le) li si$ cz$ sto cho wia nie: Ja kub Wo -
sik, Ma ciek Na brda lik, Ja cen ty D$ dek, Ja ro s"aw Re spon dek, Grze -
gorz Skow ro nek. Na wer ni sa !u obec ny by" au tor Zdj" cia ro ku, Ma -
ciej Mo skwa; ta per k$ przy go to wa" Krzysz tof Nied) wiec ki.

Do ko% ca ro ku w Ra tu szu mo! na obej rze* 51 prac 40 au to rów (wy -
bra nych spo &ród 670 prac 94 osób) na po kon kur so wej wy sta wie „Kli -
ma ty Cz$ sto cho wy”, zor ga ni zo wa nej ju! po raz dzie si# ty przez Wy -

dzia" Kul tu ry, Pro mo cji i Spor tu Urz$ du Mia sta Cz$ sto cho wy w ka -
te go riach: fo to gra fia kli ma tycz na, re por ter ska oraz pro mo cyj na. 

Ju ry (Ja cen ty D$ dek, Ja ro s"aw Re spon dek, Grze gorz Skow ro nek,
Ju sty na War was i Bar tosz Fr# czek) nie przy zna "o Grand Prix. W&ród
na gro dzo nych zna le) li si$ m.in.: Mar cin Szp# drow ski (fo to gra fia kli -
ma tycz na), An drzej Lu da (fo to gra fia re por ter ska), (u kasz Ko le wi% -
ski (ka te go ria Ze staw zdj$*) czy Piotr Kras za ca "o kszta"t pra cy ar -
ty stycz nej (na gro da „Ga ze ty Wy bor czej”).

Za pa mi$ ta ne z dzie ci% stwa
CZ" STO CHO WA. W Mu zeum Cz$ sto chow skim w Ra tu szu wci#!

mo! na ogl# da* wy sta w$ Baj ki trzy dzie sto lat ków. Kul to we se ria le i ani -

ma cje lat 80. i 90, któ rej ku ra to rem jest Ewe li na M$ dra la -M"y% ska.
Nie mo g"o za brak n#* naj bar dziej zna nych pro duk cji pol skich – Rek -

sia, Bol ka i Lol ka, Mi sia Co lar go la, Ko ta Fi le mo na…, a spo &ród za -
gra nicz nych – Mu min ków, S# sia dów czy Wil ka i za j# ca.

Na wy sta wie zgro ma dzo no lal ki fil mo we, ce lu lo idy, de ko ra cje,
pla ka ty, frag men ty sce na riu sza, a tak !e ma te rial ne &wia dec twa po -
pu lar no &ci ba jek, czy li kart ki pocz to we, ksi#! ki, cza so pi sma, ko mik -
sy, baj ki utrwa lo ne na prze zro czach, ta &mach i p"y tach, kloc ki, puz -
zle, gry elek tro nicz ne, plan szo we, fi gur ki…

Eks po na ty po cho dz# z Mu zeum Do bra no cek w Rze szo wie (Woj cie -
cha Ja my), Stu dia Fil mów Ry sun ko wych w Biel sku -Bia "ej, ko lek cji
pry wat nych (Woj cie cha Przy li pia ka) oraz por ta lu Bu fet PRL. com. 

Zwy ci$ "y #a Di va
CZ" STO CHO WA. W tym ro ku Ogól no pol ski Fe sti wal Mo no dra -

mów „42-200” zor ga ni zo wa no pod ha s"em Ko bie ta. Spo tka nie roz -
po cz$ "a jesz cze w pa) dzier ni ku Gra !y na Ka znow ska mo no dra mem
per for ma tyw nym W po dró $y do na pod sta wie fe lie to nów Ada ma Snar -
skie go Au to bus do Pol ski, a na st$p nie w czte ry nie dzie le li sto pa da
ak tor ki przed sta wia "y praw dzi we al bo fik cyj ne ko bie ce bio gra fie.

Ka ta rzy na Brzo za z Te atru Ter mi nus a Quo Edwar da Gra mon ta
za pre zen to wa "a Sta r# ka sty lij k", Wio le ta Ko mar z Te atru Ron do
w S"up sku opo wie dzia "a w Di vie o No rze Se dler, de por to wa nej w cza -
sie II woj ny z Wied nia do "ódz kie go get ta (re!. Sta ni s"aw Mie dziew -
ski), Ja go da Rall przed sta wi "a Pat ty Di phu sa na pod sta wie opo wia -
da nia Pe dra Al mo do va ra, a Mi rel la Ro go za -Biel Ma ri", opo wie&*
o lau re at ce Na gro dy No bla Ma rii Sk"o dow skiej -Cu rie (re!. Sta ni -
s"aw Mie dziew ski, sce na riusz Mi ro s"a wa Sza wi% ska).

Ju ry jed no g"o &nie wska za "o ja ko zwy ci$! czy ni$ Wio le t$ Ko mar.
Ga la po "# czo na z po ka zem na gro dzo ne go spek ta klu od by "a si$ 13 grud -
nia. Ak tor ka za chwy ci "a pu blicz no&* oszcz$d no &ci#, a jed no cze &nie
wy ra zi sto &ci# za sto so wa nych &rod ków, któ re z"o !y "y si$ na psy cho -
lo gicz nie z"o !o ny por tret – roz ka pry szo nej gwiaz dy, +y dów ki wspo -
mi na j# cej !y cie w get cie i doj rza "ej ko bie ty przy go to wu j# cej si$ na spo -
tka nie z sy nem, po zo sta wio nym po aryj skiej stro nie, dziec kiem jed ne go
z nie miec kich ofi ce rów…

Te atral ne wspo mnie nia
CZ" STO CHO WA. Z oka zji 10. rocz ni cy &mier ci Mar ka Pe re -

pecz ki 10 grud nia Te atr im. Ada ma Mic kie wi cza za pro si" cz$ sto cho -
wian na kon cert Pe rep. By "o mu zycz nie, &pie wa j# co i fil mo -
wo – po ka za no m.in. frag men ty fil mu do ku men tal ne go Krzysz to fa72

Ka pe la „Zie mi %y wiec kiej”. Pierw szy z le wej Jan Brod ka. 11 grud nia w dniu &wi" ta Aka de mii im. Ja na D!u go sza w Cz" sto cho wie

w Fil har mo nii Cz" sto chow skiej mia !o miej sce pra wy ko na nie ora to rium

Ja na 'uk ciu ka.
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Ka sprza ka. By! to rów nie" wie czór pro mo cji ksi#" ki zre da go wa nej
przez An drze ja Ka li ni na Ma rek Pe re pecz ko w Cz! sto cho wie. Wspo -
mnie nia przy ja ció", na któ r# z!o "y !y si$ wy wia dy z ak to rem, a tak -
"e wspo mnie nia przy ja ció! – Sa bi ny Lon ty, To ma sza S$ tow skie go,
Emi lii Kra kow skiej czy bi sku pa An to nie go D!u go sza.

Dzie% pó& niej na Cmen ta rzu Ku le po cho wa no jed ne go z ak to rów
pa mi$ ta j# cych Mar ka Pe re pecz k$, Ta de usza Mo raw skie go, któ ry pra -
co wa! w na szym te atrze w la tach 1984–2002. Tu przy go to wa! ok.
50 ról, po cz#w szy od Pap ki na w Ze m#cie (re". B. Mi cha lik). Wy st$ -
po wa! m.in. w Lo cie nad ku ku" czym gniaz dem, Bal la dy nie (Kanc lerz)
i We se lu (Het man) w re"yserii Ada ma Ha nusz kie wi cza czy May day.
Zmar! 5 grud nia, mia! 77 lat.

Po eta w obro nie „Bra ci mniej szych”
OPO LE. Har ry Du da, wy bit ny po eta i pu bli cy sta pod -

czas XIII Opol skiej Je sie ni Li te rac kiej za pre zen to wa! pu blicz no 'ci
naj now szy to mik po etyc ki „Szcze ka nie ostat nie go psa”. Au tor zna -
ny z d!u go let nich dzia !a% spo !ecz nych na rzecz ochro ny przy ro dy tym
ra zem sta n#! w obro nie praw zwie rz#t. Re cy to wa ne wier sze by !y na -
ce cho wa ne za rów no oso bi sty mi prze "y cia mi po ety, zwi# za ny mi z od -
cho dze niem „(ap ka”, d!u go let nie go do mow ni ka i przy ja cie la, jak rów -
nie" z uni wer sal ny mi prze my 'le nia mi i spo strze "e nia mi, si$ ga j# cy mi
do ró" nych za gad nie% ochro ny praw zwie rz#t. Do to mi ku zo sta !a wpi -
sa na przez au to ra „Po wszech na de kla ra cja praw zwie rz#t”, w któ rej
za pi sa no m.in. – Wszyst kie zwie rz! ta ro dz$ si! z rów nym pra wem do %y -
cia i do ist nie nia. &ad ne zwie rz! nie mo %e by' (le trak to wa ne lub by'
obiek tem okrut ne go trak to wa nia. Dla te go Har ry Du da zde cy do wa nie
po t$ pia okru cie% stwa, po pe! nia ne wo bec „bra ci mniej szych” przez zwy -
rod nia !ych, zde mo ra li zo wa nych przed sta wi cie li ga tun ku ho mo sa piens,
nie za s!u gu j# cych na mia no lu dzi, kie dy pod pa la j# bez bron ne szcze -
ni$ ta, al bo ob dzie ra j# "yw cem ze skó ry sta da fok. 

Har ry Du da w do rob ku twór czym ma po nad 30 ksi# "ek (g!ów nie
po etyc kich) i ok. 3.000 pu bli ka cji roz pro szo nych oraz bli sko 1000
au dy cji ra dio wych. Jest rów nie" au to rem po etyc kich uj$) wier szem
wszyst kich ksi#g m# dro 'cio wych Sta re go Te sta men tu oraz pierw szej
ksi$ gi ST – „Ge ne sis”, jak te" czte rech Ewan ge lii pt. „Je zus Chry -
stus. Po etyc ka wi zja czte rech Ewan ge lii” (na 2000-le cie chrze 'ci ja% -
stwa – dzie !o de dy ko wa ne Ja no wi Paw !o wi II). Opu bli ko wa! dwie
ksi#" ki o te ma ty ce ka ty% skiej. By! d!u go let nim wspó! pra cow ni kiem
'p. ks. pra !a ta Zdzi s!a wa Ja strz$ biec Pesz kow skie go, ka pe la na Ro -
dzin Ka ty% skich i Po mor do wa nych na Wscho dzie oraz 'p. prof. med.
Ju lia na Alek san dro wi cza z Kra ko wa, wi ce pre ze sa World Aca de my
of Art and Scien ce, z któ rym wspól nie na pi sa! ksi#" k$ pt. „U pro gu
me dy cy ny ju tra” (PZWL War sza wa 1988). Or ga ni za to rem spo tka -
nia z Har rym Du d# by !a Miej skiej Bi blio te ce Pu blicz nej im. Ja na Paw -
!a II w Opo lu.

Pa ra doks cza su
SO SNO WIEC. 3 grud nia w Mu zeum w So snow cu w Pa !a cu Scho -

ena otwar ta zo sta !a wy sta wa pt. Pa ra doks cza su we d"ug ar ty sty wspó" -
cze sne go. Jest ona po k!o siem ple ne ru ar ty stycz ne go w Za ko pa nem,
któ ry od by wa si$ w ra mach co rocz nych spo tka% a ich tra dy cja si$ -
ga ro ku 1989. Ple ne ro we spo tka nia s# oka zj# do in te gra cji ar ty stów
ró" nych po ko le% a tak "e do pro mo wa nia m!o dych de biu tu j# cych twór -
ców, zwi# za nych z So snow cem. Dzi$ ki obo wi# zu j# cej za sa dzie prze -
ka za nia po jed nej pra cy przez ka" de go uczest ni ka ple ne ru, ko lek -

cja sztu ki Mu zeum w So snow cu znacz nie si$ wzbo ga ca. W ple ne -
rze 2015 uczest ni czy !o 32 ar ty stów, ich pra ce b$ dzie mo" na ogl# -
da) w sie dzi bie mu zeum do 24 stycz nia. Wy sta wa od by wa si$ w ra -
mach XVIII So sno wiec kich Spo tka% Ar ty stycz nych.

Ho no ro wy pa tro nat nad im pre z# ob j#! pre zy dent So snow ca – Ar -
ka diusz Ch$ ci% ski.

!ród mie "cie po li ftin gu
CZE LAD!. 19 grud nia cze la dzia nie 'wi$ to wa li otwar cie od no -

wio ne go 'ród mie 'cia. No we scho dy, par kin gi, plac przed Urz$ dem
Miej skim prze "y !y w tym dniu praw dzi we ob l$ "e nie. Jar mark 'wi# -
tecz ny za spo ko i! gu sty nie mal ka" de go. Oczy wi 'cie naj wi$k sz# atrak -
cj# by !y r$ ko dzie !a cze ladz kich twór ców i uro kli wa za gro da z re -
ni fe ra mi, któ re po raz pierw szy za wi ta !y do XIII -wiecz ne go gro du
nad Bry ni c#. Sym bo licz ne go prze ci$ cia wst$ gi do ko na li w!o da rze
mia sta z bur mi strzem na cze le. Nie za bra k!o ko lo ro we go po ka zu
w wy ko na niu Te atru Ognia „Nam -Ta ra”. A jak przy sta !o na czas 'wi# -
tecz ny, do pó& ne go wie czo ra, za spra w# elek try zu j# ce go ze spo !u
„Avo ca do” w 'ród mie 'ciu go 'ci !y ko l$ dy i pa sto ra! ki. 

Dwaj wiel cy Fran cu zi
D" BRO WA GÓR NI CZA. 17 grud nia To wa rzy stwo Przy ja ció!

D# bro wy Gór ni czej i Mu zeum Miej skie „Szty gar ka” przy go to wa li
nie zwy k!# im pre z$. Pod su mo wa nie pro jek tu Bar thol di i Gra -
vier – fran cu skie kon tek sty dzie" sztu ki zwi$ za nych z prze my -
s"em XIX i XX wie ku w wo je wódz twie #l$ skim przy bra !o nie co dzien -
n# opra w$. Uczest ni cy spo tka nia, któ re od by !o si$ w mu zeum
„Szty gar ka” mo gli nie tyl ko wzbo ga ci) swo je bi blio te ki o cie ka we
wy daw nic twa ale tak "e po sma ko wa) fran cu skiej kuch ni. 

Im pre za by !a po k!o siem ko lej nej edy cji pro jek tu o pol sko -fran cu -
skich zwi#z kach sztu ki i prze my s!u z na sze go re gio nu, pn. Bar thol -
di i Gra vier. Od kil ku lat TPDG wspól nie z d# brow skim mu zeum wy -
da je mi nia tu ro we ze szy ty se rii „In du striae The atrum ex Si le sia”.
Czwar ty to mik (2015), po 'wi$ co ny zo sta! za cho wa nym i na no wo
od kry tym dzie !om dwóch Fran cu zów. – Pierw szy z nich – jak wy -
ja 'nia ku stosz Mag da le na Cy an kie wicz – to #wia to wej s"a wy rze( -
biarz, któ ry ws"a wi" si! re ali za cj$ naj bar dziej roz po zna wal ne go sym -
bo lu No we go Jor ku, ja kim jest bez w$t pie nia Sta tua Wol no #ci, a dru gi
to osia d"y w Pol sce Fran cuz, zna ko mi ty dzia "acz mi! dzy na ro do we -
go ru chu ar chi tek to nicz ne go, twór ca m.in. bu dyn ku war szaw skiej ASP
i wiel ki mi "o #nik sto li cy. W na szym re gio nie syl wet ki tych dwóch Fran -
cu zów – Bar thol die go i Gra vie ra – po "$ czy "o jed no miej sce, w któ -
rym zo ba czy' mo% na ich nie zwy k"e pra ce. To daw na Szko "a Gór ni -
cza „Szty gar ka” (obec nie Ze spó" Szkó" Za wo do wych im. S. Sta szi ca),
a tak %e zlo ka li zo wa ne pod jed nym ad re sem Mu zeum Miej skie „Szty -
gar ka” w D$ bro wie Gór ni czej. 

Pro jekt „Bar thol di i Gra vier. Fran cu skie kon tek sty dzie! sztu ki zwi# -
za nych z prze my s!em XIX i XX wie ku w wo je wódz twie 'l# skim”
zo sta! do fi nan so wa ny ze 'rod ków bu d"e to wych Sa mo rz# du Wo je -
wódz twa *l# skie go.

No wy Jork w B# dzi nie 
B# DZIN. Co !# czy B$ dzin War sza w$, Wie de%, Ber lin, Lon dyn,

Pa ry" i No wy Jork? Oka zu je si$ "e mi mo ty si$ cy ki lo me trów dzie - 73

W Fil har mo nii Cz! sto chow skiej kom po zy tor Jan )uk ciuk zo sta" od zna czo ny
Z"o tym Me da lem Za s"u %o ny Kul tu rze Glo ria Ar tis oraz me da lem Me ren ti bus.

Har ry Du da pod czas spo tka nia au tor skie go w MBP w Opo lu w ra mach
XIII Opol skiej Je sie ni Li te rac kiej.
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l! cych te mia sta "wi# ta Bo $e go Na ro dze nia wsz# dzie s! nie mal ta -
kie sa me, bez wzgl# du na sze ro ko%& geo gra ficz n! nio s! te sa me cie -
p'e emo cje, t# sa m! ra do sn! at mos fe r#. Nie do wiar ków prze ko na
o tym gosz cz! ca w Pod zie miach B# dzi( skich wy sta wa „Nie gdy -
siej sze %nie gi. Zi ma w me tro po liach” przy go to wa na przez b# dzi( -
skie mu zeum. Eks po na ty przy w# dro wa 'y z Do mu Spo tka( z Hi -
sto ri! w War sza wie. 

Pre zen to wa ne fo to gra fie ob ra zu j! zwy cza je i at mos fe r# "wi!t Bo -
$e go Na ro dze nia w wiel kich %wia to wych me tro po liach w pierw szej
po 'o wie XX wie ku. Wi do ki z War sza wy, Wied nia, Ber li na, Lon dy -
nu, Pa ry $a i No we go Jor ku '! czy ma gia %wi! tecz ne go na stro ju. 

O „cie szy! skim ma tecz ni ku”
ZA OL ZIE. Dy rek tor Bi blio te ki Re gio nal nej w Kar wi nie Ha -

li na Mo lin oraz sze fo wa Od dzia 'u Li te ra tu ry Pol skiej tej in sty tu -
cji He le na Le go wicz, by 'y „mat ka mi chrzest ny mi” naj now szej pu -
bli ka cji o "l! sku Cie szy( skim, ksi!$ ki prof. Da nie la Ka d'ub ca
„W cie szy( skim ma tecz ni ku”. Wie czór pro mo cyj ny tej wa$ nej
ksi!$ ki, wy da nej przez Kon gres Po la ków, od by' si# w ostat ni wto -
rek ro ku 2015 w Ka wiar ni Li te rac kiej re gio nal nej ksi!$ ni cy i przy -
ci! gn!' wie lu mi 'o %ni ków s'o wa oraz hi sto rii i tra dy cji na sze go
re gio nu.

– Ta mo ja no wa pu bli ka cja jest dwu cz# %cio wa – po wie dzia' nam
prof. Ka d'u biec. – Pierw sza jest po %wi# co na cie szy( skiej tra dy cji kul -
tu ro wej: sk!d si# wzi# 'a, co si# na ni! sk'a da i sk'a da 'o, co j! kszta' -
to wa 'o, dla cze go jest ta ka a nie in na. Przy czym jest to spoj rze nie
nie lo kal ne, ale %rod ko wo eu ro pej skie, za ha cza j! ce w'a %nie o ta kie
za gad nie nia. Cz#%& dru ga po %wi# co na jest gwa rom cie szy( skim,
szcze gól nie za ol zia( skim i oba la, mo im zda niem, wie le ste reo ty pów
z tym zwi! za nych, m.in. ten, $e gwa ry te s! ja k!% pol sko -cze sko -nie -
miec k! mie sza ni n!. Ana li zu j# ich sys tem gra ma tycz ny, ale te$ na -
zew ni czy i in ny, a ana li za ta w stu pro cen tach po twier dza sta r! te -
z# pro fe so ra Alek san dra Brückne ra, $e mo wa "l! za ków jest
j# zy kiem Re ja i Ko cha now skie go.

Uwa $am nie skrom nie, $e pro ble my po ru sza ne w tej pu bli ka cji nie
by 'y do tych czas oma wia ne w ta kim za kre sie, na ta kim ma te ria le i tak
sys te mo wo – pod kre %li' au tor. 

Rok na szkle ma lo wa ny
ZA OL ZIE. Przed ro kiem tu$ po "wi# tach Bo $e go Na ro dze nia za -

sko czy 'a nas smut na wia do mo%&. 29 grud nia 2014 r. zmar' An to ni
Szpyrc, zna ny twór ca lu do wy, au tor ob ra zów na szkle, znaw ca folk -
lo ru i tra dy cji gó ra li be skidz kich, a przede wszyst kim hi sto rii swo -
je go ro dzin ne go mia sta, Ja b'on ko wa. Chcie li %my Mu 1 stycz nia z'o -
$y& $y cze nia z oka zji 65. uro dzin. Za miast te go uda li %my si# 5 stycz nia
na Je go po grzeb. Za ol zie jed nak pa mi# ta o Szpyr cu, nie za po mi na
Go Ja b'on ków, mia sto, o któ rym wy da' ty le ksi! $ek, któ re go
miesz ka( ców i miej skie pej za $e uwiecz ni' na swo ich ob raz kach ma -
lo wa nych na szkle.

I te w'a %nie ob raz ki mo$ na ogl! da& w wy da nym w'a %nie przez ja -
b'on kow ski Urz!d Mia sta (wspól nie z bra tem %w. An to nie go Szpyr -
ca, W'a dy s'a wem) ka len da rzu %cien nym na rok 2016, któ ry no si na -
zw# – jak $e ina czej – „Na szkle ma lo wa ne”. Ka len darz mo$ na ju$
ku pi& w ja b'on kow skim Cen trum In for ma cji Tu ry stycz nej. W'o da -
rze mia sta za% za po wia da j!, $e naj pó) niej w lu tym za pro sz! nas na wy -
sta w# ob raz ków Ant ka...

Pre zen ty pod gwiaz da mi
ZA OL ZIE. Cho in ka i po da run ki po ja wi 'y si# w so bo t# 19 grud -

nia w sa li te atral nej Do mu Kul tu ry „Tri sia” w Trzy( cu pod czas Kon -
cer tu "wi! tecz ne go PZKO. Na sce nie, sty lo wo przy bra nej kur ty n!
z mi go cz! cy mi gwiaz da mi, po sta wio no tak $e stó' wi gi lij ny,
a przy nim za siad' Ta de usz Fi lip czyk z ro dzi n!. Wnucz ka Ka ro lin -
ka po ma ga 'a dziad ko wi roz pa ko wy wa& po da run ki od no sz! ce si#
do po szcze gól nych ze spo 'ów Pol skie go Zwi!z ku Kul tu ral no -O%wia -
to we go, któ re ko lej no przed sta wia 'y ta( ce ze swo je go bo ga te go re -
per tu aru.  I tak na przy k'ad mio t'a to by' po da ru nek od ze spo 'u „By -
strzy ca”, któ ry za ta( czy' mie tlo rza, ciu pa ga od gó ral skie go „Za ol zia”
i „Za ol ziocz ka” z Ja b'on ko wa, ze gar od „Ol drzy cho wic”, któ re za -
ta( czy 'y m. in.”Go dzi nio rza”. „Su szan” z do nie daw na gór ni czej Su -
chej Gór nej sym bo li zo wa' w# giel, za% ze spó' – go spo da rza kon cer -
tu – „Ol z#” do mek z pier ni ka, bo to prze cie$ „W Cie szy nie
na ryn ku we dle pier ni ko rza...”. „B'# do wic” przy nio s'y o'o mu niec -
kie ser ki oraz ma triosz ka, bo ze sce ny za brzmia 'a pio sen ka „O'o -
mu niec piek ne mia sto” i by 'a ro syj ska wer sja po lki. 
*y cze nia %wi! tecz ne z'o $y' ze bra nym pre zes PZKO, Jan Ry' ko,

oraz Ta de usz Fi lip czyk, któ ry po s'u $y' si# wier szem ze s'o wa mi: „Tó$
wóm $y czym zdro wie, ko cha ni lud ko wie, niech was opa tru je Nie -
bie sko Dzie ci na! Te go wóm $y czym jo i ca 'o mo ja ro dzi na”. 

Hi sto ry cy "wi# to wa li 50$le cie
ZA OL ZIE. Se sj! na uko w! uczci li 5 grud nia swo je 50-le cie cz'on -

ko wie Sek cji Hi sto rii Re gio nu przy Za rz! dzie G'ów nym Pol skie go
Zwi!z ku Kul tu ral no -O%wia to we go w Re pu bli ce Cze skiej. Wspól -
nie z ni mi %wi# to wa li ju bi le usz w sa li kon fe ren cyj nej „Baj ka” w cze -
sko cie szy( skiej sie dzi bie ZG PZKO hi sto ry cy i sym pa ty cy ju bi lat -
ki z obu brze gów Ol zy.

Dzia 'al no%& SHR w ro ku ju bi le uszo wym pod su mo wa' pre zes Sek -
cji, Sta ni s'aw Gaw lik. 50 lat pra cy za ol zia( skich hi sto ry ków i ich
do ro bek przy po mnia' w swo im wy k'a dzie dr hab. Krzysz tof No wak
z Uni wer sy te tu "l! skie go w Ka to wi cach. Na to miast dru gi wy k'a -
dow ca, prof. Me+is lav Borák z Uni wer sy te tu "l! skie go w Opa wie
swój wy k'ad po %wi# ci' ar ty ku 'om hi sto rycz nym uka zu j! cym si# w za -
ol zia( skiej pol skiej pra sie („G'os Lu du”, „Zwrot”, „Ka len darz "l! -
ski”) w la tach 1989–1992. 

Obaj go %cie, od lat wspó' pra cu j! cy z Sek cj! Hi sto rii Re gio nu, ode -
bra li te$ z r!k Sta ni s'a wa Gaw li ka i pre ze sa ZG PZKO, Ja na Ry' -
ko, dy plo my uzna nia. Ko lej ne dy plo my przy zna no nie obec nym
na uro czy sto %ci hi sto ry kom: Ro ma no wi Ba ro no wi i Grze go rzo wi G! -
sio ro wi oraz cz'on ko wi -ko re spon den to wi SHR z Lon dy nu, Woj cie -
cho wi Ja ni ko wi.

W skró cie

! Wy sta wa „He in rich Schulz -Beu then. *y cie -twór czo%& -in spi ra -
cje” oraz to wa rzy sz! ca jej pro mo cja bio gra fii ar ty sty au tor stwa dr
Jo an ny Lu sek od by 'a si# w Mu zeum Gór no %l! skim w By to miu. 
! W Miej skiej Ga le rii Sztu ki MM w Cho rzo wie od by 'o si# spo -

tka nie, któ re go te ma tem by 'o $y cie, dzie 'o i dzie dzic two dok to ra Lu -
dwi ka Gut t man na – le ka rza zwa ne go „oj cem Pa ra olim pia dy”.
! Gór no %l! skie To wa rzy stwo Przy ja ció' Na uk im. Wa len te go Ro) -

dzie( skie go w Ka to wi cach oraz Cho rzow skie Cen trum Kul tu ry by li74

Pre zes ZG PZKO, Jan Ry! ko i prze wod ni cz" cy Sek cji Hi sto rii Re gio nu, Sta -
ni s!aw Gaw lik wr# czy li dy plom uzna nia m.in. hi sto ry ko wi Krzysz to fo wi
No wa ko wi z Uni wer sy te tu $l" skie go w Ka to wi cach.

W od no wio nym w Cze la dzi %ród mie %ciu kró lo wa !y … re ni fe ry. 
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or ga ni za to ra mi spo tka nia z Bar ba r! Grusz k! -Zych – po et k!, pi sar k!,
dzien ni kar k! au tor k! ksi!" ki „Woj ciech Ki lar. Ta kie pi#k ne "y cie”. 
! Wy sta w# fo to gra fii Mi cha $a Ca $y, cz$on ka Zwi!z ku Pol skich

Ar ty stów Fo to gra fi ków (od 1983 r.), za ty tu $o wa n! „Dol ny
%l!sk – mia sta i mia stecz ka” po ka za $o Mu zeum Hi sto rii Ka to wic.
! Na „Ad wen to we me dy ta cje” za pra sza $a do Ar chi ka te dry

Chry stu sa Kró la w Ka to wi cach In sty tu cja Pro mo cji i Upo wszech -
nia nia Mu zy ki „Si le sia”, wy ko naw ca mi kon cer tu by li: El" bie ta Grodz -
ka -&o pu szy' ska – so pran, Ju lian Gem bal ski – or ga ny i Hen ryk Gem -
bal ski – skrzyp ce.
! Mu zeum w Cho rzo wie za pra sza $o na wy k$ad dr. Jac ka Kur ka

„Dzie wi#( s$ów o kul tu rze. Pi#k ne nie chcia ne… O ar chi tek tu rze z$ych
cza sów”. 
! Na wie czór au tor ski Je rze go Wo) nia ka po $! czo ny z pre zen ta -

cj! de biu tanc kiej po wie *ci „Ma zur” za pra sza $a Sta cja Ar ty stycz na
w Gli wi cach. 
! Kon fe ren cja pod su mo wu j! ca re ali za cj# pro jek tu „Prze ciw dzia -

$a nie mi#k kiej dys kry mi na cji osób mó wi! cych po *l! sku” od by $a
si# 11 grud nia w sa li ki na Pla net Ci ne ma w Ka to wi cach. Re fe ra ty
wy g$o si li Xa bier Kin ta na, se kre tarz Aka de mii J# zy ka Ba skij skie go,
dr hab. Ewa Mich na, dr hab. Ma$ go rza ta My *li wiec, dr Ar tur Cze -
sak, dr To masz S$u pik i We ro ni ka %l# zak -Ta zbir. Or ga ni za to rem kon -
fe ren cji by $o To wa rzy stwo Kul ty wo wa nia i Pro mo wa nia %l! skiej Mo -
wy Pro Lo qu ela Si le sia na. 
! Zwy ci#z c! II Kon kur su Kom po zy tor skie go im. K. Szy ma now -

skie go zo sta$ Da nie le Ga spa ri ni z W$och. Je go kom po zy cja no si ty -
tu$ „Sno wi se, sno whe re, sno way. Snow sen ce”. Dru g! na gro d# otrzy -
ma$ Hy un suk Jun (Ko rea P$d.) za kom po zy cj# pt. „Vi sta ra”,
trze ci! – Jo na than Post hu ma (Sta ny Zjed no czo ne) za „Strings of Pe -
arls”. Wy ró" nie nie ju ry przy zna $o pol skie mu kom po zy to ro wi An drze -
jo wi Ka ra $o wo wi za utwór „Mul ti co lo ur Ho ri zon”. Przed mio tem kon -
kur su by$ utwór na wiel k! or kie str# sym fo nicz n!, o cza sie trwa nia 10–20
mi nut. Na de s$a no 139 prac z 35 kra jów. Par ty tu ry oce nia $o ju ry w sk$a -
dzie: Eu ge niusz Kna pik – prze wod ni cz! cy, Krzysz tof Mey er, Ra fa$
Au gu styn i S$a wo mir Czar nec ki. Na gro dzo ne kom po zy cje zo sta n! wy -
ko na ne przez Na ro do w! Or kie str# Sym fo nicz n! Pol skie go Ra dia w Ka -
to wi cach, Fil har mo ni# im. Ka ro la Szy ma now skie go w Kra ko wie oraz
Aka de mic k! Or kie str# Sym fo nicz n! im. Ka ro la Szy ma now skie go
w Ka to wi cach w se zo nie kon cer to wym 2016/2017.
! Do 28 lu te go 2016 r. w Mu zeum %l! skim mo" na ogl! da( wy sta -

w# „Z g$# bi. Ar ty *ci Mu zeum %l! skie mu”, b# d! c! barw n! mo zai k!
wspó$ cze snej sztu ki pol skiej two rzo n! przez 30 czo $o wych pol skich
ar ty stów. Eks po zy cja znaj du je si# w bu dyn ku mu zeum przy ul. T. Do -
bro wol skie go 1. Do za pre zen to wa nia swo ich prac za pro szo no m.in.:
Mag da le n# Aba ka no wicz, Woj cie cha Fan go ra, Iza be l# Gu stow sk!, Ro -
ma na Ka la ru sa, Zo fi# Ku lik, Paw $a Al tha me ra, Prze my s$a wa La sa ka,
Ada ma My ja ka, Jo an n# So snow sk!, Je rze go Trusz kow skie go i Ar tu -
ra +mi jew skie go. Or ga ni za to rzy za pro po no wa li ar ty stom za pre zen to -
wa nie jed ne go dzie $a de dy ko wa ne go Mu zeum %l! skie mu z upra wia -
nej przez nich ka te go rii sztu ki: ma lar stwa, rze) by, fo to gra fii, pla ka tu,
in sta la cji, wi deo -ar tu, któ re wy ra zi *cie de fi niu je ich ar ty stycz n! to" -
sa mo*(. Punk tem wyj *cia wy sta wy jest prze strze' Mu zeum %l! skie -
go, ja ko miej sca dia lo gu prze sz$o *ci z te ra) niej szo *ci!, skie ro wa ne go
ku przy sz$o *ci, gdzie bu do wa na jest at mos fe ra otwar to *ci na sztu k#,
bez wzgl# du na jej tra dy cyj ny czy awan gar do wy cha rak ter. 
!Wo ka li sta Woj ciech Myr czek i pia ni sta Pa we$ To ma szew ski wy -

st! pi li z kon cer tem im pro wi za cji jaz zo wych 18 grud nia w sa li kon -
cer to wej PSM w Biel sku -Bia $ej. Za pre zen to wa li m.in. no we aran -
"a cje utwo rów z re per tu aru Fran ka Si na try, Na ta King Co le’a i du etu
Bill Evans – To ny Ben nett. 

! 11 grud nia w klu bie Aqu arium Ga le rii Biel skiej BWA wy st! -
pi $a wo ka list ka jaz zo wa, au tor ka 11 p$yt so lo wych, bielsz czan ka Be -
ata Bed narz. %pie wacz ce to wa rzy szy $a in na ar tyst ka z Biel ska -Bia -
$ej – pia nist ka Do ro ta Za zi! b$o. 
! 10 grud nia w Ga le rii Biel skiej BWA od by $y si# pro jek cje naj -

lep szych fil mów krót ko me tra "o wych z ró" nych kra jów *wia ta. Emi -
to wa no je w ra mach pol skiej edy cji fe sti wa lu Fu tu re Shorts – Au -
tumn Se ason or ga ni zo wa ne go przez Fun da cj# Ad Ar te. 
! 15 grud nia na Biel skiej Sce nie Ka ba re to wej za pre zen to wa$ si#

m.in. jej go spo darz Piotr Sku cha ze swym ka ba re tem TON oraz An -
drze jem Gra bow skim. Ka ba ret TON (Ga brie la Ja sku $a, Sa bi na G$uch,
Ol ga &a sak, B$a "ej Ol ma, Ju liusz W! tro ba i Piotr Sku cha) ro bi te -
raz fu ro r# w sie ci wsku tek emi to wa nej tam nie ko' cz! cej si# opo -
wie *ci – pio sen ki o… du dach. 
! W Mu zeum Dru kar stwa – ga le rii „Przy sta nek Gra fi ka” w Cie -

szy nie 7 stycz nia 2016 r. otwar to wy sta w# fo to gra fii au tor stwa Ma -
ria na Dem bi nio ka pt. „Dzie si#( ra zy staw”. Ma rian Dem bi niok jest
dy rek to rem Mu zeum %l! ska Cie szy' skie go i nie pre zen to wa$ si# do -
t!d zbyt cz# sto pu blicz nie ja ko zdol ny fo to gra fik. 
! To wa rzy stwo Mi $o *ni ków Zie mi +y wiec kiej i Gru pa Li te rac -

ka „Gro nie” zor ga ni zo wa $y 18 grud nia ub. r. ju bi le uszo we spo tka -
nie z oka zji 35-le cia pra cy twór czej Wa le rii Pro chow nik. Zna na spo -
ry szan ka jest lu do w! po et k!, au tor k! opo wia da' i ga w# dziar k! oraz
lau re at k! ubie g$o rocz nej Na gro dy im. Oska ra Kol ber ga „Za za s$u -
gi dla kul tu ry lu do wej 2015 r.”.
! W ra mach pro jek tu Cen trum Dia lo gu Mi# dzy kul tu ro we -

go – Wie lo kul tu ro wo*( w Cz# sto cho wie wy st! pi$ Te atr +y dow ski
Es te ry Ra chel i Idy Ka mi' skich oraz Cy ga' ski Te atr Mu zycz ny Ter -
no z Go rzo wa Wiel ko pol skie go.
! W OPK Gau de Ma ter w Cz# sto cho wie od by $a si# pro mo cja

ksi!" ki Cz! sto cho wy hi sto rie mniej zna ne Zbi s$a wa Ja ni kow skie go.
! 17 grud nia Na po le on Bo na par te za wi ta$ do d! brow skiej „Szty -

gar ki”, któ ra go *ci $a twór ców gry bi tew nej (fi gur ko wej) „Bo go wie
Woj ny – Na po le on”.
! So sno wiec kie Cen trum Sztu ki za in au gu ro wa $o no wy cykl spo -

tka' pod ty tu $em „Klub „Extra va gan ce”. Przy fi li "an ce ka wy mo" -
na ogl! da( fil my do ku men tal ne, spo ty ka( si# z twór ca mi, roz ma wia(
o sztu ce. 14 grud nia go *ciem klu bu by $a dr hab. Ir ma Ko zi na. 
!W O*rod ku Kul tu ry w B# dzi nie kon cer to wa$ w grud niu Big B# -

dzin Band. W pro gra mie zna la z$y si# si# ta kie utwo ry jak: Blue Chri -
st mas, Jing gle Bell Rock, We Wish You a Mar ry Chri st mas, Hit The
Ro ad Jack, Mi zer na ci cha, Gdy si# Chry stus ro dzi, w od mien nej jaz -
zo wej od s$o nie.
! Pro mo cja to mi ku po etyc kie go „Gdy za msz owie je li gustr” An -

ny Pi li szew skiej – lau re at ki Na gro dy G$ów nej ósmej edy cji Ogól -
no pol skie go Kon kur su Po etyc kie go im. W$a dy s$a wa Ste fa na Se by -
$y, od by $a si# w Klu bie „Pod So w!” Miej skiej i Po wia to wej
Bi blio te ki Pu blicz nej w B# dzi nie.
! Bu da pest Strauss Or che stra & Bal let, bli sko 40-oso bo wy ze spó$

wir tu ozów ta' ca i mu zy ki Jo han na Straus sa po raz czwar ty go *ci$ w Pol -
sce. Tym ra zem w sa li kon cer to wej Mu za w So snow cu (12 grud nia).
! „Bla ski i cie nie Ko *cio $a ba ro ko we go na %l! sku” („Sv,tla a stíny

ba rokní církve ve Slez sku”) – ta ki ty tu$ no si naj now sza ksi!" ka wy -
da na przez Mu zeum Zie mi Cie szy' skiej w Cze skim Cie szy nie. Au -
tor pu bli ka cji, Da vid Pin dur, jest hi sto ry kiem tej pla ców ki. Do na -
zwy swej ksi!" ki do da$ pod ty tu$: „Ar cy ksi# stwo fry dec kie
w la tach 1654-1770. Struk tu ry, pro ce sy, lu dzie” (Fr-decké ar -
cikní.ectví 1654-1770. Struk tu ry, pro ce sy, lidé”).
! W Pol skiej Szko le Pod sta wo wej im. Ja na Ku bi sza w Gnoj ni -

ku 4 grud nia od by$ si# fi na$XIV Kon kur su Re cy ta tor skie go, któ re -
go pa tro nem rów nie" jest ten na dol zia' ski po eta, au tor hym nu %l! -
ska Cie szy' skie go: „P$y niesz Ol zo”. W ju ry za sia da$ dy rek tor Te atru
Cie szy' skie go Ka rol Susz ka, kie row nik li te rac ki Sce ny Pol skiej Jo -
an na Wa nia oraz ak to rzy pol skie go ze spo $u TC. 
! By $a na uczy ciel k! mu zy ki, kie row nicz k! ar ty stycz n! i akom -

pa nia tor k! za ol zia' skich chó rów, a tak "e spo $ecz nicz k! zwi! za n!
z ama tor skim ru chem te atral nym. Jej pra ca od ci sn# $a *la dy przede
wszyst kim w Su chej Gór nej i Cze skim Cie szy nie. W *ro d# 2 grud -
nia jej ser ce prze sta $o bi(. Mar ta Bu ry zmar $a w wie ku 88 lat. 7 grud -
nia krew ni i przy ja cie le Zmar $ej po "e gna li J! w ko *cie le pw. Naj -
*wi#t sze go Ser ca Pa na Je zu sa w Cze skim Cie szy nie. 
! W pierw sze po *wi# tach Bo "e go Na ro dze nia nie dziel ne po -

po $u dnie ma li i du zi miesz ka' cy Su chej Gór nej mo gli wy bra( si#
na wy pra w# w kra in# ba *ni i ko l#d. Ak tor ka Jo lan ta Ba $on i *pie -
wacz ka Be ata Czen dlik -/elová za pro si $y ich bo wiem do gór no su -
skie go ko *cio $a ka to lic kie go na trze ci! ju" edy cj# cha ry ta tyw ne -
go „Ro dzin ne go czy ta nia i *pie wa nia”. To wa rzy szy $a im przy tym
zna na po sta( z ksi!" ki Car la Col lo die go, drew nia na ku kie$ ka Pi -
no kio. Do chód ze spo tka nia zo sta nie prze zna czo ny na po moc gór -
no su sza ni no wi Ro ma no wi Kry glo wi, któ re mu nie daw no spa li$ si#
warsz tat sto lar ski.

! 75

Na Kon cer cie "wi# tecz nym w Do mu Kul tu ry „Tri sia” w Trzy$ cu nie mo g%o
za brak n#& Ze spo %u Pie 'ni i Ta$ ca „Ol za”.
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In deks publikacji za miesz czo nych w mie si!cz ni ku
spo "ecz no#kul tu ral nym „$l%sk” w ro ku 2015

A.

Adam czyk B!a "ej patrz: He ska Kwa #nie wicz Kry -
sty na;
Ami cus

Ami cus Si le siae – Przy ja ciel „$l% ska” 2015 nr 12,
s. 67;
An to niak Kie dos Edy ta:
Pro sto ta w pie #ni od kry ta (rec.): Ma rian Ki siel: C’est
la vie. Ka to wi ce 2014.; nr 3, s. 71;
An to nius Ri chard A. patrz: Be re ta Ka ta rzy na;
Art:
Art Na if Fe sti wal nr 8, s. 67.

B.

Bach mi! ska Be ata patrz: Le& czuk Bach mi& ska Be -
ata;
Ba det ko Ali cja:
Pol skie dro gi w Szwe cji nr 3, s. 52 – 55;
Ba du ra Ja dwi ga An na:
Ewan ge lic kie kan cjo na !y i mo dli tew ni ki nr 12,
s. 28 – 30;
Bah daj Adam patrz: Ko ni& ski Wi told;
Ba jo ro wicz Ka rol:
Uwa" nie s!u cha! (o. F. Net zu) nr 5, s. 26;
Bar bac ki Bo le s!aw:
Mu zeum w So snow cu. Ma lar stwo nr 2, s. 50;
patrz: Ko ni& ski Wi told
Bar czyk Bar tek:
Fo to: nr 8, s. 42, 43;
Ba ron Jan:
Epi ta la mium (po ezja) nr 6, s. 26;
Exo dus (po ezja) nr 6, s. 26;
Ga le ria Ar ka dia (po ezja) nr 6, s. 26;
Ma ków ki (po ezja) nr 6, s. 27;
Roz wi% za nie (po ezja) nr 6, s. 7;
Sen o wy pa da j% cym z' bie (po ezja) nr 6, s. 1;
Wy dzia! we wn'trz ny (po ezja) nr 6, 26;
Mo dli twy, so li lo kwia, wier sze milk n% ce (rec.):
Zbi gniew Stryj: Cza sem do Pa na pi sz'. Ka to wi -
ce 2015 nr 4, s. 73;
Bar tos Ewa: 
Prak ty ko wa nie mi tu (rec.): Krzysz tof Czy "ew ski:
Mi !osz – tkan ka !%cz na. Cho rzów 2014 nr 4, s. 71;
Bar tu sik Grze gorz; Jo chy mek Alek san dra:
Nor da lia – na co ko mu? Roz mo wa z Ma ri% Da niel -
sk% po my s!o daw czy ni%, twór czy ni% i or ga ni za tor -
ka fe sti wa lu Nor da lia nr 3, s. 46 – 47;
Sa ga o #l% skich nor dy stach nr 3, s. 9;
Ba tor Jo an na patrz: Fox Mar ta;
Be cza "a Piotr patrz: Brze( niak Ma rek; 
Bed nar czyk Ry szard:
Bio gra fia z cu dzych ma now ców (rec.): Ma rian Bu -
chow ski: Bu ty Ika ra. Bio gra fia Edwar da Sta chu ry.
War sza wa 2014 nr 8, s. 73;
De tek tyw po przej #ciach (rec.): Le szek Gir tler: Miej -
sca roz sta& i po wro tów. Opo wia da nia o zdra dzie,
t' sk no cie i zbrod ni. Za brze 2015. nr 12, s. 72;
Do do mów wra ca li wy cie& cze ni nr 3, s. 58 -59;
Frasz ki z bo "ej !a ski (rec.): Ju liusz W% tro ba: Tur -
ku cie spod lad ki. Ja sie ni ca 2014 nr 8, s. 71;
Kto stra szy w pro zie Gu ze go (rec.) Piotr Gu zy: Od -
wie dzi ny u du chów i in ne opo wia da nia. Opo -
le 2015, nr 9, s. 73;
Sie lan ka z prze my s!em w tle nr 8, s. 38 – 39;
Stra" nik #wi' te go ognia (rec.): Kry stian Ga !usz ka:
trakt@bi blio te ka Ka to wi ce 2015 nr 9, s. 72;
Te atr z cia !a i w' gla (Te atr Roz bark) nr 1, s. 42 – 43;
W jed nym ak cie o $l% sku i po #l% sku (rec.): Raj zyn -
ta sza. Jed no ak tów ki po #l% sku Ka to wi ce 2015
nr 1, s. 33;
Wier sze jak umie ra j% ce s!o nie (rec.): Fe liks Netz:
Krzyk so wy. So pot 2014 nr 5, s. 70;
Wró ble nie czy ta j% fi lo zo fów (rec.): Mi ro s!aw
Dzie&: Axis mun di. So pot 2014 nr 12, s. 70; 

Z du sz% na uwi' zi (rec.): Grze gorz Kie lar: Skra jem.
Tar now skie Gó ry 2014 nr 2, 72;
Zbrod nia ma co chy. Po bli sko 60 la tach dru ga wi -
zy ta „Je nu fy” w By to miu (rec.): Le os Ja na cek: Je -
nu fa By tom 2015 nr 12, s. 64.
Zjazd ro du Don ner smarc ków nr 6, s. 24 – 25;
Bed na rek, Blu kacz, Na li waj ko, Wal czak;
Ko& tro ja& ski (gra fi ka) nr 5, s. 49;
Bed na rek Ma rek Lech: 
Cze ko la do wy sil nik (rec.); Hep pe ning. Cze ko la do -
wy sil nik. Te atr Ma ria na Bed nar ka nr 8, s. 52; 
Bel l mer Hans:
Vi sat. Mu zeum Hi sto rii Ka to wic nr 10, s. 50;
Be re ta Ka ta rzy na:
Fe liks Netz w „$l% sku” nr 5, s. 20 – 21;
Fo to nr 3, s. 37; nr 10, s. 9;
Istot ny jest duch j' zy ka. Roz mo wy na 20-le cie.
Z Wie s!a wem My #liw skim roz ma wia… nr 1,
s. 7 – 10;
Ja, Gu staw (frag ment dra ma tu) nr 2, s. 32 – 33;
Lek cja mar twe go j' zy ka. Roz mo wy na 20-le cie.
Z prof. Sta ni s!a wem Ni cie j% roz ma wia… nr 9,
s. 30 – 32;
Lek ki Te atr Prze no #ny (ChCK) nr 10, s. 32 – 33;
Li czy si' to, co wy j%t ko we, osob ne. Roz mo wy
na 20-le cie. Z Hen ry kiem Wa& kiem roz ma wia…
Nr 4, s. 4 – 7;
Ma larz #l% ski? Por tret Ada ma Bun scha wy ko na ny
na pod sta wie opo wie #ci sy na Fran cisz ka i wnu ka
Ada ma nr 3, s. 34 – 37;
Mia sto. The Wall nr 2, s. 24 – 25;
Mu zeum $l% skie – no we otwar cie nr 7, s. 6 – 7;
Naj wa" niej sza jest dla mnie po ezja. Roz mo wy
na 20-le cie. Z Ta de uszem Ki jon k% roz ma wia…
nr 11, s. 6 – 10;
O po szu ki wa niu sie bie (rec.): Zbi gniew Ka d!u bek:
Fa do. Pio sen ka o du szy. Ka to wi ce 2015 nr 9,
s. 71;
Po gra ni cze jest w nas. Roz mo wy na 20-le cie.
Z Krzysz to fem Czy "ew skim, za !o "y cie lem O#rod -
ka „Po gra ni cze” w Sej nach oraz Mi' dzy na ro do we -
go Cen trum Dia lo gu w Kra sno gru dzie roz ma -
wia… nr 10, s. 6 – 9;
Prze strze&, któ ra wi' zi (rec.): An drzej Sta siuk:
Wschód. Wo !o wiec 2014 nr 10, s. 72;
$l%sk ma tecz ni kiem Pol ski. Roz mo wy na 20-le cie.
Z prof. Do ro t% Si mi ni des roz ma wia... nr 4,
s. 10 – 12;
W ho! dzie pro fe so ro wi Jó ze fo wi $wi dro wi nr 5,
s. 66;
Wszyst kie be bo ki Sta li no gro du (rec.): Ri chard A.
An to nius: Czas be bo ka. War sza wa 2015 nr 7,
s. 71;
Bie law ska Syl wia patrz: Ta !u) Ka ta rzy na;
Biel sko-Bia "a: 
No tat nik Kul tu ral ny nr 1 s. 73, nr 2 s. 78, nr 3, s. 78,
nr 4, s. 78, nr 5, s. 78, nr 6, s. 78; nr 7, s. 78, nr 8, s. 78;
Bier wia czo nek Ma ria patrz: Li pok Bier wia czo nek
Ma ria;
Blu kacz patrz: Bed na rek, Blu kacz, Na li waj ko,
Wal czak;
B"asz czy kow ski Ja kub patrz: Ja sno rzew ski Ry szard;
Bon czar Re na ta:
Gra fi ka nr 7, s. 3 ok!ad ki;
$l%sk. Ko lek cja ju bi le uszo wa nr 7, s. 84;
Bor kow ska Ewa:
Wier sze ks. Wie s!a wa Hud ka (rec.): Wie s!aw Hu -
dek: Wier sze. Kra ków 2015 nr 6, s. 72;
Bor kow ski *u kasz:
Fo to nr 5, s. 1 ok!ad ki;
Bo ro wik Syl wia: 
+y cie jest ba #ni% (rec.): Ewa Og!o za: Wo kó! opo -
wie #ci Han sa Chri stia na An der se na. Ka to wi ce 2014
nr 3, s. 70;
Bosch Chri stoph:
Fo to nr 2, s. 36;

Bro war ny Woj ciech patrz: Ta !u) Ka ta rzy na;
Brze# niak Ma rek:
Na ju bi le uszo wym za kr' cie. 25 Mi ko !ow skie Dni
Mu zy ki nr 7, s. 56 – 57;
Przed „Hal k%” by li „Biu ra li #ci” (rec.): Mag da le na
Dzia dek, El" bie ta No wic ka (red.): Te atr Mu zycz -
ny Sta ni s!a wa Mo niusz ki + CD. Po zna& 2014
nr 6, s. 71;
Wiel ki ju bi le usz Wiel kie go Te atru. 70 lat Ope ry $l% -
skiej nr 10, s. 29 – 31;
Z Me ta low ca i Me tro no mu do Me tro po li tan. Wiel -
ki po wrót Pio tra Be cza !y nr 1, s. 28 – 29;
Bu chow ski Ma rian patrz: Bed nar czyk Ry szard;
Bu la Ka rol Ra fa!:
Ka to wi ce Ka ro lo wi Szy ma now skie mu nr 2,
s. 38 – 39;
Pa mi' ci „Ka ro la z At my”. 78 rocz ni ca #mier ci Ka -
ro la Szy ma now skie go nr 5, s. 53 – 54;
Bu land al Ha ida ri:

Mo je prze pro si ny (po ezja) prze!.: Wi told Tu rant
nr 11, s. 36;
Bu" hak W!a dy s!aw patrz Tar ka Krzysz tof;
Busz ka Ka mi la, Mi chal czyk Ma! go rza ta, Szczy giel -
ska Ma! go rza ta: Bi blio te ka wo bec wy zwa& te ra( -
niej szo #ci. Z "y cia bi blio tek. MBP w Ra ci bo rzu nr 8,
s. 66;
Bzdok Hen ryk:
Aneg do ty nr 1, s. 84, nr 2 s. 83, nr 3 s. 83, nr 4 s. 83,
nr 6 s. 83, nr 8, s. 82, nr 9, s. 75, nr 10, s. 59; nr 12,
s. 61;
Fo to nr 4, s. 51;
Mi' dzy An dy War ho lem a biesz czadz k% cer kiew -
k% nr 11, s. 74;
Nie czu j' #wia do mie ta kie go ob ci% "e nia. Roz mo -
wa z ar ty st% gra fi kiem Jó ze fem Mi chal skim. Po -
gwar ki ar ty stycz ne… nr 2, s. 54 – 55;
Opol skie in spi ra cje nr 8, s. 69;
Wte dy po wsta !a Rzecz po spo li ta Wa pien ni cza.
Roz mo wa z Jo achi mem Ryb czy& skim. Po gwar ki ar -
ty stycz ne… nr 4, s. 51 – 53;

C.

Ca mo let ti Marc patrz: Ko ci& ski Wi told;
Choj kow ski Jó zef:
Fo to nr 4, s. 60;
Choj nac ka An na patrz: Wi de ra Bog dan;
Choj nac ka Mo ni ka, Choj nac ki Ra fa! patrz: Mo ra -
wiec Ja kub;
Choj nac ki Ra fa! patrz: Mo ra wiec Ja kub;
Chu dy Grze gorz patrz: Nie spo rek Ka ta rzy na;
Cier niak Hen ryk:
For my (po ezja) nr 8, s 41;
Kem ping (po ezja) nr 8, s. 40;
La to 2014 (po ezja) nr 8, s 41;
Let nie za pra wy (po ezja) nr 8, s. 40;
$liw ki (po ezja) nr 8, s 41;
Wy dmusz ka (po ezja) nr 8, s. 40;
Cie $li! ski Ko sma Ma rek:
Tro pa mi Ja na Ba na sia nr 2, s. 34 – 35;
patrz: Gu zlow ski John;
Co fa" ka Jan:
Czar ny anio! pol skiej pio sen ki (Ewa De mar czyk)
nr 1, s. 22 – 26;
Cu lak Ma! go rza ta: 
Fo to nr 6, s. 42;
Uda je nam si' to, o czym ma rz% in ni. Z Pio trem Za -
lew skim, dy rek to rem O#rod ka Kul tu ry „An da lu zja”
w Pie ka rach $l% skich roz ma wia …. nr 6 s. 42 – 43;
Cy gan Re na ta:
Fo to nr 10, s. 78;
Czaj kow ska Agniesz ka:
Fi lo zof na pro win cji. O mi' dzy na ro do wej kon fe -
ren cji na uko wej nr 11, 58;
Czas

Czas up!y n%!. Mu zeum Hi sto rii Ka to wic; nr 2, s. 57;
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Cze kaj Krzysz tof:
O !l" skiej so cjo gra fii miej skiej uwag kil ka. Nr 2,
s. 8 – 11;
Cz! sto cho wa:
No tat nik kul tu ral ny nr 1, s. 74; nr 2, s. 79; nr 3, s. 79;
nr 4, s. 79; nr 5, s. 79; nr 6, s. 79; nr 7, s. 79; nr 8,
s. 79; 
Czy "ew ski An drzej:
Fo to nr 3, s. 38;
Czy "ew ski Krzysz tof patrz: Bar tos Ewa; patrz Be -
re ta Ka ta rzy na.

#.

#wi!k Jó zef:
Fo to nr 7, s. 56.

D.

Da ko wicz Prze my s#aw: 
Cze s#aw Mi #osz i Je rzy An drze jew ski pi sz" sce na -
riusz i wy gl" da j" przez okno (po ezja) nr 5, s. 11;
Da niec Zdzi s#aw:
Fo to nr 3, s. 74;
Da niel ska Ma ria patrz: Bar tu sik Grze gorz, Jo chy -
mek Alek san dra;
D$ brow ski Pa we# patrz: Ja nas Du dek Bar ba ra, Or -
czyk Wicz kow ska Ma rze na, Gór ska We ro ni ka,
Wa szut Sa bi na;
Deh nel Ja cek patrz Tu rant Wi told;
De mar czyk Ewa patrz: Co fa# ka Jan;
D! bicz Ma ria:
Dwóch $l" za ków z wy bo ru (ko re spon den cja) nr 5,
s. 34;
Fo to nr 5, s. 34;
Kar pacz. Prze rwa na roz mo wa (z Ta de uszem Ró %e -
wi czem) Nr 5, s. 32 – 34;
Pil zno te atral ne. Od 1 stycz nia 2015 Mons w Bel -
gii i Pil zno w Cze chach s" w ro ku 2015 Eu ro pej -
ski mi Sto li ca mi Kul tu ry nr 6 s. 38 – 40;
W& dro wiec mi& dzy kul tu ra mi (rec.) Mat thias Kne -
ip: 111 Grun de Po len zu Lie ben. Eine Lie be ser kla -
rung an das schon ste Land der Welt. Ber lin 2015
nr 10, s 71;
Dit trich Gra %y na:
Spo tka nie bi blio te ka rzy, na uczy cie li i re gio na li stów.
Z %y cia bi blio tek. PBP w Gli wi cach. nr 4, s. 74;
dks:
Opol ska wy sta wa pol skich pla sty ków z Bia #o ru si
nr 3, s. 68;
Opol skie Kon fron ta cje Te atral ne” Kla sy ka Pol -
ska 2015” nr 5, s. 68;
D%u bak Piotr:
Fo to nr 10, s. 26, 27;
Do bra kow ska Bo gna, Koch ma' czyk Iza be la,
Kry! Mar ta:
„A dro ga wie dzie w przód i w przód...” No we otwar -
cie w Miej skiej Bi blio te ce Pu blicz nej w Gli wi cach
nr 3, s. 74;
Bi blio fo rum – bi blio te ka w cen trum han dlo wym.
Z %y cia bi blio tek. MBP w Gli wi cach nr 9, s. 74;
Do ma ga lik Ma# go rza ta: patrz Ja sno rzew ski Ry -
szard;
Droz dzol Ma rian:
Fo to nr 1, s. 54; 
Drza zga Dag ma ra:
Ja nusz Ka pu sta. Me ta fi zy ka geo me trii (Wy wiad)
nr 6, s. 45;
Wiersz jest dro g" (roz mo wa z Krzysz to fem Siw czy -
kiem i Ma cie jem Me lec kim) nr 12, s. 38 – 40;
Fo to nr 12, s. 38
Du dek Bar ba ra patrz: Ja nas Du dek Bar ba ra
Dut ka El% bie ta:
Z Opo la na Kre sy i z po wro tem (rec.): Sta ni s#aw S#a -
wo mir Ni cie ja: Kre so wa Atlan ty da. Hi sto ria i mi -
to lo gia miast kre so wych. T. 1.: Lwów, Sta ni s#a wów,
Tar no pol, Brze %a ny, Bo ry s#aw. Opo le 2012. nr 5,
s. 71;
Dut kie wicz Adam:
Gra fi ka nr 8, s. 2, 53; nr 9, s. 2, 35, 40; nr 10, s. 42;
Dy ba% Ka ta rzy na:
Fo to nr 12, s. 46; 
Dzia dek Mag da le na:
Apol lon Mu sa ge te. Mi& dzy nu ta mi nr 8, s. 75;
Ar ty stycz ny fe no men. 25 lat „Ca me ra ty Si le sii”
nr 10 s. 40 – 41;
Fo to nr 11, s. 52 – 53;
Li dia Ko zu bek (1927 – 2015). Mi&dzy nu ta mi nr 11
s. 52 – 53;
Mi& dzy nu ta mi nr 1, s. 59; nr 2, s. 66; nr 3, s. 66;
nr 4, s. 66; nr 5, s. 75; nr 6 s. 75; nr 7 s. 74; nr 9,
s. 64; nr 10 s. 65; nr 12, s. 63;
Po wrót do (ró de#. Mu zy ka re li gij na na $l" sku nr 12,
s. 20 – 23;

Szwaj car skie be stia rium i in ne utwo ry. Z kom po -
zy to rem i kon tra ba si st" Alek san drem Ga bry siem
roz ma wia …. nr 2, s. 36 – 37; patrz: Brze( niak
Ma rek;
Dzie&Mi ro s#aw patrz: Bed nar czyk Ry szard.

E.

Ehr hard-Or gie lew ski Ta de usz patrz: Lysz czy na
Ma rek.

F.

Fi gel Szczep ka Ur szu la:
Ma lar stwo nr 3, s. 50;
Fig za% Mag da le na:
Ze spó#, któ ry nie boi si& wy zwa'. Te atr Za g#& bia
w So snow cu nr 10, s. 36 – 37;
Fox Do ro ta:
W ko pal ni i wo kó# ko pal ni. Sce na Pro po zy cji. nr 10,
s. 15;
Fox Mar ta:
Fo to nr 10, s. 20;
Kry sty na Lars za pra sza do nie ba ca #y !wiat (rec.)
Kry sty na Lars: Za pro si my do nie ba ca #y !wiat.
Gda'sk 2014 nr 1, s. 60;
Lu bi& cy na mon, za hacz ki i s#o je ze wspo mnie nia -
mi. Z Jo an n" Ba tor roz ma wia …. nr 6, s. 54 – 56;
Fry dec ki Piotr: 
Fo to nr 2, s. 4.

G.

Ga ba ra Pa we#:
Prze rwa ny se zon. Z by #ym dy rek to rem Gli wic kie -
go Te atru Mu zycz ne go (…) roz ma wia Ma ria Sztu -
ka nr 6, s. 22 – 23; 
Ga bry'Alek san der patrz: Dzia dek Mag da le na.
Ga cek Mar cin;
„B& kar ty” pol skiej po li ty ki nr 11, s. 35;
Gaj da Do mi nik:
Fo to nr 8, s. 77;
Ga %usz ka Kry stian:
Ajn far ty id" do nie ba nr 11, s. 22 – 24;
Gam rot )u kasz:
Upa dek II (po ezja) nr 12, s. 62;
Garst ka Ro bert:
Fo to nr 1, s. 2 ok#ad ki, nr 4, s. 6,7,8;
Gaw lik Bar tosz:
Fo to nr 4, s. 9, nr 6, s. 53;
Gaw lik Do bra wa patrz: Sko necz na Gaw lik Do bra -
wa; 
Gaw lik Ewald:
Cie p#o ro dzin ne 1989 – 1990 (gra fi ka) nr 4, s. 1
ok#ad ki;
Gem bal ski Ju lian:
Geo r gia Fi li pa Te le man na zwi"z ki z Pszczy n"
nr 7, s. 20 – 22;
Re ne sans mu zy ki or ga no wej. Z prof. (…) roz ma -
wia Ma rek Lysz czy na. Roz mo wy na 20-le cie.
nr 2, s. 12 – 15;
$l" scy or ga ni !ci – ogni wo tra dy cji re li gij nej i kul -
tu ro wej nr 12, s. 12 – 15;
Gep pert Be ata (prze#.) patrz: Lu dwi czek Cze s#aw;
Gir tler Le szek patrz: Bed nar czyk Ry szard;
Gle&Ad rian:
T#u macz zgo dy. (po ezja) nr 5, s. 13;
G%u szek Re na ta:
Fo to nr 6, s. 24;
Go gol Mi ko #aj patrz: Ko ci' ski Wi told; 
Go la Ar ka diusz:
Fo to nr 2, s. 1 ok#ad ki, s. 24; nr 9, s. 47, nr 10, s. 17,
nr 11, s. 32; nr 12, s. 8 – 9, 11, 42, 45;
Dziew czy na z dy wa nem Fo to nr 2, s. 49;
Fo to re por ter przy tym by# nr 9, s. 43 – 47;
Gór ska We ro ni ka patrz: Ja nas Du dek Bar ba ra, Or -
czyk Wicz kow ska Ma rze na, Gór ska We ro ni ka,
D" brow ski Pa we#, Wa szut Sa bi na;
Gra bow ski Woj ciech: Hen ryk Ro da kow ski. Ko lek -
cja ma lar stwa pol skie go, nr 1, s. 40;
patrz: Wi de ra Bog dan;
Gress gra ber To masz:
Fo to nr 4, s. 44, nr 11, s. 54;
Gro chow ska Ma ria:
Fo to nr 10 s. 19;
Gru lich Jan:
Fo to nr 6, s. 38;
Grusz ka-Zych Bar ba ra:
ci& %ar (po ezja) nr 11, s. 41;
(***) lu bi& cho dzi* do ki na (po ezja) nr 11, s. 40;
(***) mo je wier sze nie zmie nia j" !wia ta (po ezja)
nr 11, s. 41;
(***) nie po le ci my do Por to ani Pu er to Ri co (po -
ezja) nr 11, s. 41;

(***) s#y sz& jak mó wisz, %e ko chasz (po ezja)
nr 11, s. 40;
(***) w nie dziel ny po ra nek we sz#am do la su (po -
ezja) nr 11, s. 40;
Ta kie pi&k ne %y cie (W. Ki lar) nr 9, s. 12 – 14;
%y cie (po ezja) nr 11, s. 41;
patrz: Ko no pel ska Wie s#a wa;
Gry czy& ski Adam:
Fo to nr 2, s. 77;
Grze ga nek-Szcze pa niec Zo fia:
Ma lar stwo nr 11, s. 50;
Grzy bow ski An drzej:
Fo to nr 9, s. 8, 9, 10, 11;
Ka to wi ce zmie nia j" cy si& kra jo braz mia sta nr 9,
s. 8 – 11;
Po wro ty, czy li re ne sans %y cia w mie !cie. Z prof.
WST dr. in%. arch. (…) ar chi tek tem, urba ni st", rek -
to rem Wy% szej Szko #y Tech nicz nej w Ka to wi cach
roz ma wia Wie s#a wa Ko no pel ska nr 2, s. 20 – 22;
Grzy wacz Mar ta:
Fo to nr 12, s. 28;
Gu zlow ski Jon:
Su it ca se Char lie (Char lie Wa liz ka). Prze#.: Hen ryk
Cier niak nr 7, s. 38 – 41;
Su it ca se Char lie (Char lie Wa liz ka) cz. II. Prze#.:
Hen ryk Cier niak nr 8, s. 25 – 29;
Gu zy Piotr patrz: Bed nar czyk Ry szard.

H.

Ha noch Le win patrz Wa ro' ska Jo an na;
Ha& de rek Grze gorz:
Co ve red si nus I (gra fi ka) nr 9, s. 3 ok#ad ki;
$l"sk. Ko lek cja ju bi le uszo wa. nr 9, s. 84;
Ha wa %ej Adam: Fo to nr 5, s. 33;
Ha wel Alek san dra patrz: Za wal ska Ha wel Alek -
san dra;
Hel l man Ewa patrz: Teo do ro wicz Hel l man Ewa;
He ska-Kwa 'nie wicz Kry sty na:
Ka to wi ce nie stchó rzy #y przed ban dy ta mi. Przy czy -
nek do wrze !nia 1939 r w Ka to wi cach nr 11, s. 21;
Kos sa ków ny i Kos sa ko we (rec.): Jo an na Jur ga #a Ju -
recz ka: Ko bie ty Kos sa ków. War sza wa 2015 nr 6,
s. 70;
Opo wie !ci o wo dzi s#aw sko-ry du# tow skim har cer -
stwie. (rec.): B#a %ej Adam czyk: Har cer skie zbli %e -
nia Cz. III. Har cer stwo lat 1945-1950 w aspek cie
uwa run ko wa' spo #ecz nych i po li tycz nych. Huf ce
ry du# tow skie i wo dzi s#aw skie. Ry du# to wy 2014.;
nr 2 s. 73;
Po mnik tych co zo sta li w gó rach nr 12, s. 37;
Roz mo wy z Fel kiem nr 5, s. 6;
He ska-Kwa 'nie wicz Kry sty na; Sa dzi kow ska Lu -
cy na:
Gu sta wa Mor cin ka Li sty z Da chu nr 5, s. 42 – 45;
Het ma niok Edy ta, Lesz czy' ski Ma riusz, S#o ta Da -
mian, Wi tu #a Ro man:
Por tret wy bit ne go ma te ma ty ka. Pro fe sor Zyg munt
Za hor ski (1914 – 1998) nr 10, s. 54 – 55.
Hla wicz ka Mie czy s#aw:
Fo to nr 7, s. 30;
Ho uel le be cq Mi chel patrz Lu dwi czek Cze s#aw; 
Hu dek Wie s#aw patrz: Bor kow ska Ewa;
Huk R.:
Fo to nr 7, s. 68.

J.

Ja kle wicz To masz ks.:
By (ró d#o by #o czy ste. Z ksi& dzem pro fe so rem Je -
rzym Szy mi kiem teo lo giem i po et" roz ma wia (…)
nr 8, s. 34 – 37;
Jan: 
Jan „Kyks” Skrzek ze swo j" har mo nij k" w Ga le -
rii Ar ty stycz nej nr 10, s. 67;
Ja na cek Le os patrz: Bed nar czyk Ry szard;
Ja nas-Du dek Bar ba ra, Or czyk Wicz kow ska Ma -
rze na, Gór ska We ro ni ka, D" brow ski Pa we#, Wa szut
Sa bi na:
Ener ge tycz ne spo tka nia. XIII Port po etyc ki w Cho -
rzo wie nr 8, s. 44;
Jan ko An na patrz: Wy l& %ek Ewa;
Ja no ta Pau li na:
Zmierzch ist nie nia (rec.): Eu sta chy Ry ski: Sza ra lot -
ka. War sza wa 2014 nr 2, s. 71;
Jar czew ski An drzej:
Fo to nr 1, s. 38;
Sel ma. Frag ment po wie !ci „Sel ma i ma gicz ne ko -
ra le” nr 1, s. 34 – 37;
Jar czok Ja cek:
Fo to nr 7 s. 21, 22, 26;
Ja si& ski An drzej prof. dr hab.:
Lau da cja wy g#o szo na przez (…) na cze!* ma estry
Mar thy Ar ge rich w zwi"z ku z nada niem ty tu #u dok -



to ra ho no ris cau sa Aka de mii Mu zycz nej im. Ka ro -
la Szy ma now skie go w Ka to wi cach nr 11, s. 18 – 20;
Ja sno rzew ski Ry szard:
Uli ca sa mo bój cy (rec.): Ro nald Reng: Ro bert En -
ke. !y cie wy pusz czo ne z r"k. Prze#.: Mi cha# Je zior -
ny. War sza wa 2015 nr 11, s. 72;
La kie ro wa nie ko szul ki (rec.): Ja kub B#asz czy -
kow ski, Ma# go rza ta Do ma ga lik: Ku ba. War sza -
wa 2015 nr 12, s. 74;
Jed nym:
Jed nym zda niem: nr 1, s. 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75;
nr 2, s. 76 – 77, 78, 79, 80, 81, 82; nr 3, s. 76,
77, 78, 79, 80, 81, 82; nr 4 s. 76 – 77, 78, 79,
80, 81, 82; nr 5 s. 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, nr 6
s. 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82; nr 7 s. 76, 77, 78,
79, 80, 81, 82; nr 8 s. 76, 77, 78, 79, 80, 81;
Je gor Ro ma:
Bu# ki, mle ko, mi #o$% (rec.): Mag da le na Ta ra -
siuk: I nie mów do mnie D&or d&yk. Gda'sk 2014
nr 4, s. 73;
Je zior ny Mi cha# patrz: Ja sno rzew ski Ry szard; 
jiw:
Na gro da Klio dla „Kre so wej Atlan ty dy” nr 12, s. 68; 
Jo chy mek Alek san dra patrz: Bar tu sik Grze gorz;
Jó zwen ko (u kasz:
Fo to nr 3, s. 68; nr 4, s. 68, nr 5 s. 68, nr 6 s. 68;
nr 7 s. 68; nr 11, s. 68, 82;
Ju recz ka Jo an na patrz: Jur ga #a Ju recz ka Jo an na; 
Jur ga !a-Ju recz ka Jo an na:
Te raz jest bli &ej i sku tecz niej. Wspo mnie nie o cór ce
Zo fii Kos sak, An nie Bu gnon – Ros set nr 4, s. 42 – 43; 
patrz: He ska Kwa $nie wicz Kry sty na;
jw.:
Ho#d Po wsta' com )l" skim na Gó rze )w. An ny nr 6,
s. 68;
Jan Pysz ko in me mo riam nr 9, s. 68;
Kre so wia nie na )l" sku Opol skim – pa mi*% i mo -
dli twa nr 7, s. 68;
Lek sy kon mi tów, sym bo li i bo ha te rów Gór ne go )l" -
ska XIX i XX wie ku nr 10, s. 68;
Opol skie ob cho dy Dnia Przy ja+ ni Pol sko W* gier -
skiej nr 4, s. 68;
Po mnik Ed mun da Osma' czy ka w Opo lu nr 6, s. 68;
XXX Prze gl"d Ze spo #ów Ko l*d ni czych „He ro dy”
nr 2, s. 68;
Wy sta wy sta #e w Mu zeum Po wsta' )l" skich nr 1,
s. 68.

K.

Ka biesz Edward:
Fil mo wa „Kro ni ka chle ba” nr 5, s. 23;
Spó+ nio ny se ans nr 8, s. 57;
Kacz ma rek Ry szard, Ko wal ska Mi #o s#a wa:
Od En cy klo pe dii Wo je wódz twa )l" skie go do )l" -
skiej Ba zy Na uko wej nr 1, s. 65;
Ka d!u bek Zbi gniew:
((a) god niej szy $wiat. O Ja nie F. Le wan dow skim
nr 8, s. 54 – 57;
!y% to t#u ma czy% nr 5, s. 8;
patrz Be re ta Ka ta rzy na;
Ka la rus Ro man:
)l"sk. Ko lek cja ju bi le uszo wa nr 6, s. 84;
Gra fi ka nr 6, 3 stro na ok#ad ki;
Ka pu sta Ja nusz:
Ry sun ki nr 6, s. 3;
K -dron (gra fi ka) nr 6, ok#ad ka s. 1; s. 45, 46, 47, 49; 
patrz: Drza zga Dag ma ra;
Kar kosz ka (u kasz:
Bek si' skie go eks pe ry men ty z fo to gra fi" nr 4, s. 56 – 57;
De sign wkra cza w mia sto nr 2, s. 52 – 53;
Fo to nr 4, s. 46, 56;
Ku $wia t#u. O pierw szym prze #o mo wym ry sun ku,
wy st* pach w ka ba re cie „He faj stos”, mi ste rium
$wia t#a, sztu ce wi tra &u, a tak &e o ro li przy pad ku
w twór czo $ci ar ty stycz nej, z ma la rzem, wi tra &y st",
w#a $ci cie lem tar no gór skiej Ga le rii „Pod – Nad”, pe -
da go giem i pro pa ga to rem sztu ki prof. Wer ne rem Lu -
bo sem roz ma wia (…) nr 4, s. 56 – 48;
Pi*k no ukry te w sa crum nr 12, s. 48;
Prze strze' dia lo gu i ar ty stycz ne go fer men tu. Z Ali -
cj" Knast dy rek tor k" Mu zeum )l" skie go w Ka to -
wi cach i Mu zeum Gór no $l" skie go w By to miu
roz ma wia (…) nr 8, s. 10 – 12;
W ogro dzie pa mi* ci nr 10, s. 52;
Kar ma" ska Jo lan ta:
Las nie ro $nie sam nr 7, s. 60 – 61;
La sy nad la sa mi nr 12, s. 58 – 59;
Na po prze my s#o wym szla ku nr 6, s. 63;
Ni ska emi sja – prze #om nr 10, s. 62 – 63;
Po zwól my ro sn"% drze wom nr 2, s. 46 – 47;
Sp#a ca my d#ug $ro do wi sku. Z An drze jem Pi lo tem,
pre ze sem za rz" du WFO )iGW w Ka to wi cach roz -
ma wia (…) nr 8, s. 58 – 59;

)l" ski skarb wod ny nr 11, s. 62 – 63;
To pór nad Par kiem nr 4, s. 62 – 63;
Kar wat Krzysz tof:
(***) mó wi #em ci (po ezja) nr 8, s. 55;
Ob cy z Fel so -Szi le zia nr 5 s. 22 – 23;
Kass Woj ciech:
Kto (dla Fel ka Net za) (po ezja) nr 5, s. 1;
Ka ta rzy" ski J.:
Fo to nr 6 s. 16;
Ka to wi ce:
No tat nik kul tu ral ny nr 1, s. 70 – 71; nr 2, s. 76 – 77;
nr 3, s. 76 – 77; nr 4, s. 76 – 77; nr 5 s. 76 – 77; nr 6
s. 76 – 77; nr 7 s. 76 – 77; nr 8, s. 76 – 77;
Kie dos Edy ta patrz: An to niak Kie dos Edy ta;
Kie lar Grze gorz: patrz: Bed nar czyk Ry szard;
Kie mas Alek san dra: 
Fo to nr 1, s. 2 ok#ad ki;
Ki jon ka Ta de usz:
Fe liks Netz z Ka to wic (spi sa ne z pa mi* ci) nr 5,
s. 14 – 19;
Lu laj &e Je zu niu. Opo wie$% wi gi lij na (po ezja) nr 12,
s. 17 – 18;
(za (po ezja) nr 12, s. 3;
Mia ra (po ezja) nr 10, s. 3;
Naj wa& niej sza jest dla mnie po ezja. Roz mo wy
na 20-le cie. Z (…) roz ma wia Ka ta rzy na Be re ta,
nr 11, s. 6 – 10;
Nim sta nie si* ciem no$% (po ezja) nr 12, s. 19;
Ob ja wie nie (po ezja) nr 12, s. 16;
Tren na odej $cie Ga my – szla chet nej wil czy cy (po -
ezja) nr 10, s. 10 – 13;
Ki lar Woj ciech: 
patrz: Grusz ka Zych Bar ba ra;
patrz: Ko no pel ska Wie s#a wa;
Ki siel Ma rian:
Rok mi n"# (po ezja) nr 9, s. 3;
4 mar ca 2015 (po ezja) nr 9, s. 25;
12 kwiet nia 2015 (po ezja), nr 9, s. 25;
Jak (a zarz (po ezja) nr 9, s. 24;
11 czerw ca 2015 (po ezja) nr 9, s. 25;
Kie dy umr* (po ezja) nr 9, s. 24;
Po &e gna nia (po ezja) nr 9, s. 24;
30 wrze $nia 2012 (po ezja) nr 9, s. 25;
Ró &e wicz. Szkic do po ety wspó# cze sne go nr 11,
s. 11 – 13;
Stu dia )l" skie. Z prof. zw. dr. hab. (…) pro dzie ka -
nem Wy dzia #u Fi lo lo gicz ne go U) roz ma wia To masz
P#o sa nr 6, s. 21;
!y cio rys po wie $cio wy. Na dzie wi*% dzie si" t" rocz -
ni c* uro dzin Flo ria na )miei nr 8, s. 16 – 18;
patrz: An to niak Kie dos Edy ta;
patrz: Nie spo rek Ka ta rzy na;
patrz: So ko #ow ska Ja ni na Bar ba ra;
Kleszcz-Szczyr ba Re na ta: patrz Urgacz Ku+ nik Re -
na ta;
Kloch K.:
Fo to nr 10, s. 41;
Klu ska Sta ni s#aw:
Ikar 1991, akwa for ta (gra fi ka) nr 11, s. 3 ok#ad ki;
„)l"sk”. Ko lek cja ju bi le uszo wa. nr 11, s. 84;
K!o sin ski Krzysz tof:
Nie po trzeb na i szko dli wa hu ma ni sty ka. Z pro fe so -
rem (…) dy rek to rem In sty tu tu Na uk o Li te ra tu rze
Pol skiej Uni wer sy te tu )l" skie go i prze wod ni cz" -
cym Ko mi te tu Na uk o Li te ra tu rze PAN roz ma wia
Bog dan Wi de ra nr 7, s. 4 – 5;
Knast Ali cja: 
Prze strze' dia lo gu i ar ty stycz ne go fer men tu. Z (…)
dy rek tor k" Mu zeum )l" skie go w Ka to wi cach
i Mu zeum Gór no $l" skie go w By to miu roz ma wia
(u kasz Kar kosz ka nr 8, s. 10 – 12;
Kne ip Mat thias patrz: D* bicz Ma ria;
Koch ma" czyk Iza be la patrz: Do bra kow ska Bo gna,
Koch ma' czyk Iza be la, Kry$ Mar ta;
Ko ci" ski Wi told:
Ar ty sta to tal ny (Bo le s#aw Bar bac ki) nr 2, s. 51;
Du chy gó r" (rec.): Adam Bah daj: Wa ka cje z du cha -
mi. Te atr Za g#* bia w So snow cu 2015 nr 5, s. 64;
Fo to nr 2, s. 39, nr 7, s. 48, 49; nr 8, s. 60, 62,67;
nr 11, s. 51;
Ma #y, wiel ki te atr (rec.): In g mar Vil lqist: Ch#o piec
z #a b* dziem. Te atr )l" ski im. S. Wy spia' skie go
w Ka to wi cach 2015, nr 7, s. 63;
Opo wiem wam Go go la po swo je mu (rec.): Mi ko -
#aj Go gol: O&e nek. Te atr )l" ski im. S. Wy spia' skie -
go w Ka to wi cach 2015 nr 11, s. 65;
Or le gniaz do obok ta jem ne go ze ga ra nr 8, s. 62 – 63;
Pal ce gry+% i brzu chy trzy ma% (rec.): Ve ber Fran -
cis: Naj dro& szy; Ca mo let ti Ma rek: Bo eing, Bo eing.
Te atr Za g#* bia w So snow cu 2015 nr 3, s. 65;
Pol skie spra wy (rec.): To masz )pie wak: Sa la kró -
le stwa. Te atr Za g#* bia w So snow cu 2015, nr 12,
s. 65;
Skar by ukry te w ka zal ni cy nr 7, s. 48;

Spo kój po &" da ny nr 11, s. 51;
Strach si* ba% (rec.): Na pod sta wie Mi ko #a ja Go -
go la: Wij. Ukra i' ski hor ror Te atr Za g#* bia w So -
snow cu 2014 nr 1, 58;
)l"sk otwar ty (rec.): Ar tur Pa #y ga: We stern. Te atr
)l" ski im. S. Wy spia' skie go 2015 nr 10, s. 64;
Ta ra pa ty sza lo nej ro dzi ny (rec.).: Ro dzi na Adam -
sów: Gli wic ki Te atr Mu zycz ny 2015 nr 4, s. 65;
Ko cój Hen ryk patrz Wie czo rek Mar cin;
Ko cu rek Ka mil:
To po gra fia woj ny (gra fi ka) nr 9, s. 33;
Ko !o dziej czyk Lech:
„)l"sk” Ko lek cja ju bi le uszo wa nr 8, s. 84;
Za chód s#o' ca 2002, nr 8 s. 3 ok#ad ki;
Kom pa !a Wal de mar:
Gra fi ka nr 8, s. 2 ok#ad ki
Ko no pel ska Wie s#a wa:
Cze s#aw S#a nia – Po lak któ ry roz s#a wi# Szwe cj* nr 3,
s. 56 – 57;
Daw ne, mu zycz ne Ka to wi ce nr 2, 76;
Do bry przy k#ad dla in nych nr 6, s. 76;
Dwóch )l" za ków z wy bo ru. Z mo jej ko re spon den -
cji ma ilo wej z Pa ni" red. Ma ri" D* bicz nr 5, s. 34;
D+wi* ki i ob ra zy w Bi blio te ce )l" skiej nr 8, s. 76;
Fe sti wal Ave Ma ria, – ja ki by#, ja ki b* dzie? nr 6,
s. 65;
„Fi de et Amo re” po raz dzie wi" ty nr 7, s. 76;
Fo to nr 5, s. 22;
Ka len darz $l" ski z oknem w tle (Jan Szma tloch: Gra -
fo te ka) nr 1, s. 48;
Ka to wi ce s" jak d#u ga #aw ka, na któ rej ka& dy mo -
&e usi"$%. Z pre zy den tem Ka to wic Mar ci nem Kru -
p" roz ma wia (…) nr 9, s. 4 – 7;
Ma my 20 lat nr 11, s. 5;
Mar ka „Pszczy na” hi sto ria, tu ry sty ka i pie cz"t ki.
Z Da riu szem Skro bo lem, bur mi strzem Pszczy ny
roz ma wia (…) nr 7, s. 12 – 13; 
Me ta fi zycz ny )l"sk Ar ka diu sza Go li nr 2, s. 48;
Mi nia tu ro we wiel ka noc ne dzie #a sztu ki „Pod pa tro -
na tem )l" ska” nr 4, s. 64;
Mu zeum Ar chi die ce zjal ne w no wej od s#o nie nr 5,
s. 76;
Mu zeum Miej skie w Ty chach przy go to wu je wy sta -
w* o Kre so wian kach nr 4, s. 76;
No we otwar cie ka to wic kiej ASP „Ra ci bor ska 50”
nr 11, s. 28 – 29;
O po szu ki wa niu sa me go sie bie nr 10, s. 48;
Ob ra zo s#o wa i s#o wo obra zy Wojt ka (u ki nr 7,
s. 51 – 52;
Po mi* dzy, czy trze cia dro ga nr 11, s. 48;
Por tret Woj cie cha Ki la ra (rec.): Bar ba ra Grusz ka
Zych: Ta kie pi*k ne &y cie. Por tret Woj cie cha Ki la -
ra. By tom 2015 nr 12, s. 71;
Po wro ty, czy li re ne sans &y cia w mie $cie. Z prof.
WST dr. in&. arch. An drze jem Grzy bow skim, ar chi -
tek tem i urba ni st", rek to rem Wy& szej Szko #y Tech -
nicz nej w Ka to wi cach roz ma wia (…) nr 2,
s. 20 – 22;
Sie dem de kad by tom skiej Ju bi lat ki nr 7, s. 64 – 65;
Sie dem dzie si"t ka $l" skich fil har mo ni ków nr 5,
s. 56 – 57;
Si #a czte rech, czy li ko' tro ja' ski nr 5, s. 48;
Sztu ka w prze strze ni mia sta (rec.): Pa tryk Oczko:
Sztu ka w prze strze ni mia sta. Ty chy 2015 nr 10, s. 70;
)la da mi Grze go rza i Emi la Zil l ma nów nr 3, s. 76;
)wiat w wy mia rze 50 x 40 nr 9, s. 51;
)wi* to wa li $my na sze 20-le cie nr 12, s. 66;
Ta jem ni ce prze strze ni nr 8, s. 51;
W ogól no pol skim ran kin gu nr 1, s. 70;
Za pa trzo na w pej za& (Ur szu la Fi giel Szczep ka) nr 3,
s. 51;
Za s#u cha ni.pl Pod pa tro na tem )l" ska. Nr 4,
s. 44 – 45;
!y cie w mu zy ce. Z Ta de uszem Se ra fi nem, dy rek -
to rem na czel nym i ar ty stycz nym Ope ry )l" skiej
w By to miu roz ma wia (…) nr 6, s. 5 – 7; 
Ko no pel ska Wie s#a wa, Jo an na Kot kow ska, Jan Pi -
che ta, Ma ria Sztu ka, Ja cek Si ko ra, Ja nusz Wój cik:
No tat nik kul tu ral ny nr 9, s. 76 – 81; nr 10 s. 76 – 82;
nr 11, s. 76 – 82; nr 12, s. 76 – 82.
Ko rep ta El& bie ta:
Czter dzie $ci lat j* zy ko wych zma ga' nr 1, s. 63
(rec.).: Da nu ta Krzy &yk, Ber na de ta Nie spo rek
Szam bur ska (red.); J* zy ko we, li te rac kie i kul tu ro -
we $cie& ki edu ka cji po lo ni stycz nej. Ksi* ga ju bi le -
uszo wa de dy ko wa na prof. He le nie Sy no wiec
w czter dzie sto le cie pra cy na uko wej i dy dak tycz nej.
Ka to wi ce 2014 nr 1, s. 63;
Ko ru sie wicz Ma ria:
Fo to gra fia z ode rwa nym brze giem (po ezja) nr
s. 20;
Ka te dra I: ucie ki nier (po ezja) nr 8, s. 3;
Ma don na ra fa elow ska, gra fi ka nr 12, s. 2;
Rys. nr 12, s. 19;78
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W s!o" cu (po ezja) nr 8, s. 20;
W# dro wa nie (akwa tin ta) nr 12, s. 1 stro na ok!ad -
ki;
Wie czo rem u pod nó $a gó ry (po ezja) nr 8, s. 21;
Ko si! ski Krzysz tof:
25 lat … isto ty de mo kra cji. XXV Rocz ni ca Re sty -
tu cji Sa mo rz% du Te ry to rial ne go w Pol sce nr 1
s. 44 – 45;
Bo uda !o si# w Por to Ale gre. XXV Rocz ni ca Re -
sty tu cji Sa mo rz% du Te ry to rial ne go w Pol sce nr 3,
s. 60 – 61;
Dra by miej skie. XXV Rocz ni ca Re sty tu cji Sa mo -
rz% du Te ry to rial ne go w Pol sce nr 4, s. 54 – 55;
„Drob na ró$ ni ca zda"…” XXV Rocz ni ca Re sty tu -
cji Sa mo rz% du Te ry to rial ne go w Pol sce nr 2,
s. 44 – 45;
Ga da nie o ni czym? XXV Rocz ni ca Re sty tu cji Sa -
mo rz% du Te ry to rial ne go w Pol sce nr 5, s. 58 – 60;
JOW -y? My to ju$ &wi czy li 'my XXV Rocz ni ca Re -
sty tu cji Sa mo rz% du Te ry to rial ne go w Pol sce nr 9,
s. 60 – 61;
Po wrót do prze sz!o 'ci. XXV Rocz ni ca Re sty tu cji
Sa mo rz% du Te ry to rial ne go w Pol sce nr 10,
s. 60 – 61;
Sa lo ny w!a dzy i ele gan cji. XXV Rocz ni ca Re sty -
tu cji Sa mo rz% du Te ry to rial ne go w Pol sce nr 11,
s. 60 – 61;
Se zon ogór ko wy ma swo je pra wa. XXV Rocz ni ca
Re sty tu cji Sa mo rz% du Te ry to rial ne go w Pol sce
nr 7, s. 58 – 59;
Se zon ogór ko wy – ci%g dal szy. XXV Rocz ni ca Re -
sty tu cji Sa mo rz% du Te ry to rial ne go w Pol sce nr 8,
s. 64 – 65;
Z Por to Ale gre do Tal li na. XXV Rocz ni ca Re sty -
tu cji Sa mo rz% du Te ry to rial ne go w Pol sce nr 6,
s. 60 – 61;
Z naj lep szy mi… XXV Rocz ni ca Re sty tu cji Sa mo -
rz% du Te ry to rial ne go w Pol sce nr 12, s. 56 – 57;
Ko ster ski Wie s!aw:
Bur mi strzo wie po win ni rz% dzi& 'wia tem. Z pro fe -
so rem Mar kiem S. Szcze pa" skim., so cjo lo giem
z Uni wer sy te tu (l% skie go w Ka to wi cach roz ma wia
(…). Roz mo wa na dwu dzie sto le cie nr 5, s. 36 – 37;
Czar ne na zie lo nym nr 10, s. 5;
Po ka$ swo j% si !#, $u brze nr 7, s. 30 – 31;
Ko szow ski Ro man:
Fo to nr 12, s. 4;
Kot kow ska Jo an na:
Jaz zo we ryt my Cz# sto cho wy nr 2, s. 79;
Ju bi le usze cz# sto chow skich in sty tu cji kul tu ral -
nych nr 7, s. 79;
Mie si%c cz# sto chow skich ar ty stów nr 8, s. 79;
Pa trio ty zmem w Rze czy po spo li t% nr 1, s. 74;
Pro jekt „Ha' ka!” roz po cz# ty nr 5, s. 79;
Spo tka nia z mo no dra mem nr 3, s. 79;
(la da mi ro dze" stwa Resz ków nr 4, s. 79;
Tro ch# smut ny ju bi le usz nr 6, s. 79;
Kot kow ska Jo an na, Wie s!a wa Ko no pel ska, Jan Pi -
che ta, Ja cek Si ko ra, Ma ria Sztu ka, Ja nusz Wój cik:
No tat nik kul tu ral ny nr 9, s. 76 – 81; nr 10 s. 76 – 82;
nr 11, s. 76 – 82
Ko wal ska Mi !o s!a wa patrz Kacz ma rek Ry szard;
Ko wal ski An to ni:
Drze wo $y wo ta IV, olej 2013, nr 12, s. 3 ok!ad ki;
„(l%sk”. Ko lek cja ju bi le uszo wa nr 12, s. 84;
Ko zi na Ir ma:
Wie rzy! w m% dro'& cz!o wie ka. Wspo mnie nie
o Hen ry ku Busz ce (1924 – 2015) nr 9, s. 16 – 18;
Ko ziu ra Ta de usz:
Mi !o'& cz# 'cio wo nie 'wie $a. Frag ment po wie 'ci
nr 4, s. 26 – 29;
Ko "uch Ja kub:
Fo to nr 6, s. 65;
Kraw czyk Sta ni s!aw patrz So ko !ow ska Ja ni na
Bar ba ra;
Kro ni karz: (l% ski mie si%c. Za pis wy da rze" z mie -
si% ca po prze dza j% ce go za mkni# cie nu me ru nr 1, s. 6;
nr 2, s. 4; nr 3, s. 4; nr 4, s. 4; nr 5, s. 4; nr 6, s. 6;
nr 7, s. 83; nr 8, s. 83; nr 9 s. 83; nr 10, s. 83; nr 11,
s. 83; nr 12, s. 83;
Kru czek J.:
Fo to nr 7, s. 31;
Kruf czyk To masz:
Fo to nr 2, s. 34;
Kru pa Mar cin:
Ka to wi ce s% jak d!u ga !aw ka, na któ rej ka$ dy mo -
$e usi%'&. Z Pre zy den tem Ka to wic (…) roz ma wia
Wie s!a wa Ko no pel ska nr 9, s. 4 – 7;
Kry#Mar ta patrz: Do bra kow ska Bo gna, Koch ma" -
czyk Iza be la, Kry' Mar ta;
Krzan Ka ta rzy na: 
Bia !o ru' dla po cz%t ku j% cych (rec.): Igor So ko -
!ow ski: Bia !o ru' dla po cz%t ku j% cych. War sza -
wa 2014 nr 11, s. 73;

Glo bal ny na sto la tek (rec.): Zbysz ko Me lo sik: Kul -
tu ra po pu lar na i to$ sa mo'& m!o dzie $y. W nie wo li
w!a dzy i wol no 'ci. Kra ków 2013 nr 8, s. 73;
Krze mi! ski Krzysz tof:
Fo to nr 4, s. 65;
Krzyk Ur szu la: 
Wy prze dzi& po trze by u$yt kow ni ka. Z $y cia bi blio -
tek. MBP w )o rach. nr 7, s. 66;
Krzy "a now ski M.:
Fo to nr 7, s. 68;
Krzy "yk Da nu ta
Wo kó! ucznia, szko !y i re gio nu. Z prof. He le n% Sy -
no wiec roz ma wia (…) nr 2, 58 – 60; 
patrz: Ko rep ta El$ bie ta
Ku ba now ska Alek san dra: 
Spis tre 'ci mie si#cz ni ka spo !ecz no kul tu ral ne go
„(l%sk” w ro ku 2014, nr 1, s. 76 – 83;
Ku bik Ma riusz:
Fo to nr 8, s. 7;
Kub ska Bar ba ra:
Fo to nr 12, s. 77;
Kucz Piecz ka Jo an na:
Fo to nr 6, s. 50;
Kucz kow ski Krzysz tof:
Wiersz pi% ty i szó sty (dla FN) (po ezja) nr 5, s. 7;
Ku la Iza be la:
Za byt ko wa sie dzi ba w no wej od s!o nie (Bi blio te ka
Miej ska w Cie szy nie). Z $y cia bi blio tek nr 2, s. 74;
Ku $a kow ski Bog dan:
Fo to nr 4, s. 59, 61; nr 9, s. 45; nr 11, s. 22 – 23;
Ku rek Ja cek:
Bal la da o Jan ku (Jan Skrzek) nr 4, s. 18 – 19;
Brzmie nie mia sta (o mu zycz no 'ci Ka to wic) nr 6,
s. 12 – 14;
Du chy 'wia t!a i mro ku nr 12, s. 42 – 45;
Fo to nr 9 s. 23;
Le gen da o sied miu ma rze niach (s!o wa do mu zy ki
nor dyc kiej) nr 3, s. 14 – 16;
Mo men ty czy stej 'wi# to 'ci (Bo wie, Had yna, Gó -
rec ki, (l%sk) nr 2, s. 61 – 63;
Pie'" dla blu esa nr 1, s. 53 – 55;
Via tor z roz mów z Jó ze fem Skrze kiem nr 12,
s. 26 – 27;
We se le na (l% sku Ewe li nie i Ra mie mu z $y cze nia -
mi by $y li d!u go i szcz# 'li wie nr 9, s. 57 – 59;
Ku rek Ja nusz patrz: Lysz czy na Ma rek;
Ku row ska Gra $y na: 
Fo to nr 9, s. 62, 63;
Ku% nik Ad ria na patrz: Urgacz Ku* nik Ad ria na;
Kwa #nie wicz Kry sty na patrz: He ska Kwa 'nie wicz
Kry sty na. 

L.

Lam pe An na:
Wspo mnie nie la ta An ny Lam pe. (gra fi ka). Ga le ria
„Na $y wo” nr 3, s. 49;
Lars Kry sty na: patrz Fox Mar ta;
Lau ge sen Pe ter:
*** Cie" ulicz nej la tar ni, gra ni ca (po ezja) nr 3, s. 32;
*** Je stem stro my jak zbo cze gó ry i sta ry (po ezja),
nr 3, s. 33;
*** J# zyk ja ki jest. (wiat.(po ezja) nr 3, s. 33;
*** Le wi co w% po my! k# (po ezja) nr 3, s. 1;
*** Nic nie mó wi nr 3 (po ezja), s. 33;
*** Nie mal 'pi%c nr 3 (po ezja), s. 32;
*** Pi sz# do cie bie (po ezja) nr 3, s. 32;
*** Prze ni kli wy d*wi#k gdzie' da le ko (po ezja) nr 3,
s. 32;
*** S!o wa s% jak dzie ci, ma !e dzie ci (po ezja) nr 3,
s. 32;
*** (wia t!o ska cze (po ezja) nr 3, s. 32;
*** To jest uczu cie (po ezja) nr 3, s. 33;
*** To w!a 'ci wie (po ezja) nr 3, s. 32;
*** Wiatr wpa da (po ezja) nr 3, s. 33;
*** Wsta je noc (po ezja) nr 3, s. 33;
patrz: So cha" ska Bo gu s!a wa (prze!.)
La za rek Ma! go rza ta:
Ko lek cja ju bi le uszo wa nr 3, s. 84;
Gra fi ka nr 3, s. 3 ok!ad ki;
Lem pa Adam:
Jak „Kyks” Skrzek (gra fi ka) nr 1, s. 53;
Le! czuk Bach mi! ska Be ata:
Ba !a gan w bi blio te ce – dla ko go ta prze strze"?
Gmin na Bi blio te ka Pu blicz na Ra dzie cho -
wy – Wieprz. Z $y cia bi blio tek nr 10, s. 66;
Lesz czy! ski Ma riusz, S!o ta Da mian, Wi tu !a Ro -
man patrz: Het ma niok Edy ta;
Le wan dow ski Jan F.:
Bo ha te ro wie na sze go ki na nr 2, s. 64 – 65;
Tho mal la jak Ko bie la nr 6, s. 58 – 59;
Li g& za Jó zef:
Mia sto lu dzie, lu stra. Fo to gra fie (..) nr 9, s. 49;
patrz: Wi de ra Bog dan; 

Li pok-Bier wia czo nek Ma ria:
Fo to nr 6, s. 50;
Nie oczy wi ste Ty chy nr 3, s. 39;
Li po wczan Ja cek:
Ma lar stwo nr 1, s. 50;
Uczy ni& my'l wi dzial n%. Z (…) roz ma wia Wi told
Tu rant nr 1, s. 51 – 52;
Za trzy ma& czas, gra fi ka 2009, nr 1, s. 1 ok!ad ki;
Li siak Krzysz tof:
Fo to nr 9, s. 2 ok!ad ki; nr 10, s. 23, 64, nr 11, s. 65;
Lu bos Wer ner:
W pra cow ni Wer ne ra Lu bo sa nr 4, s. 49; 
patrz: Kar kosz ka +u kasz;
Lu dwi czek Cze s!aw:
Ja na Kie pu ry po dró $e do Ka to wic nr 9, s. 52 – 53;
Ule g!o'& w kon tek 'cie is la mu (rec.): Mi chel Ho uel -
le be cq: Ule g!o'&. Prze!.: Be ata Gep pert. War sza -
wa 2015 nr 11, s. 71;
Lynn H. Ni cho las patrz: Tu rant Wi told;
Ly sko Aloj zy:
Opo wie'& gór no 'l% ska. Frag ment nie dru ko wa nej po -
wie 'ci. nr 12, s. 52 – 53;
patrz: Lysz czy na Ja cek;
Lysz czy na Ja cek:
Czy ta j%c t!u ma cze nia Fe lik sa Net za nr 5, s. 12;
„Du chy woj ny” po raz pia ty (rec.): Aloj zy Ly sko:
Du chy woj ny. T. 5 W udr# ce na dziei. Wspo mnie -
nia Wich ty Ochma no wej 1944 – 1966. Cie szyn 2014
nr 7, s. 70;
La ment nad 'mier ci% hisz pa" skie go to re ado ra
(rec.): Lor ca Fe de ri co Gar cia: La ment na 'mier&
Igna cia San chez Ma jia sa. Lian to po or Igna cio
San chez Me jias. Prze!. Fe liks Netz, Mi ko !ów 2015
nr 3, s. 72; 
Lysz czy na Ma rek:
Kla we sy no we dzie dzic two Eu ro py. Z Mar kiem To -
po row skim roz ma wia (…) nr 12, s. 34 – 36;
Nie zwy k!y dzien nik bu do wy. Z Ew% Nie wia dom -
sk% wspó! au tor k% al bu mu do tkn%& mu zy ki roz ma -
wia (…) nr 8, s. 42 – 44;
Pa we! Stel ler – ar ty sta de por to wa ny, pa mi#& przy -
wró co na. Z Ste fa nem Stel le rem roz ma wia (…) nr 4,
s. 24 – 25;
Re ne sans mu zy ki or ga no wej. Z prof. Ju lia nem Gem -
bal skim roz ma wia (…) Roz mo wy na 20-le cie.
nr 2, s. 12 – 15;
Si le sia Te ne bro sa. Z Pio trem Mos sem z oka zji 'wia -
to wej pre mie ry „Te ne bro so” kon cert na flet i or kie -
str# w Fil har mo nii (l% skiej roz ma wia (…) nr 11,
s. 54 – 55;
Wiel ki Sach mo w Cz# sto cho wie. Z Ta de uszem Ehr -
hard tem – Or gie lew skim, Ja nu szem Kur kiem, Ja -
nem So! ty si kiem roz ma wia (…) nr 9, s. 20 – 23;
Wy ko rzy sta& czas któ ry jest nam da ny. Z Krzysz -
to fem Pen de rec kim roz ma wia (…) nr 6, s. 15.

'.

'a sto wiec ki Ja nusz:
To, co jest ukry te. Szan sa na po wrót do 'l% skiej szko -
!y s!u cho wi ska nr 10, s. 24 – 25;
'aw ry wia niec Ar ka diusz:
Fo to: nr 2, s. 5, 6, 7, 22, 48; nr 4 s. 2 ok!ad ki; nr 7
s. 2 ok!ad ki, s. 7; nr 9, s. 1. ok!ad ki, s. 2 ok!ad ki,
s. 7; nr 10, s. 2 ok!ad ki; nr 12 s. 2 ok!ad ki;
Mu zeum (l% skie no we otwar cie. Fo to re por ta$
nr 7, s. 67;
'a zor Ma te usz:
Fo to nr 2, s. 68;
'o gi now Ja kub:
Fo to nr 8, s. 13, 14, 15;
Ka na !a mi po (l% sku nr 6, s. 32 – 34;
Kre sy ina czej nr 8, s. 13 – 15;
Ta nie bo pol skie. Cze sko-s!o wac ka hi ste ria wo kó!
pol skiej $yw no 'ci nr 10, s. 56 – 58;
'o pu sza! ska S!a wa patrz Sztu ka Ma ria; 
'u czak Ma rek patrz: Wy l# $ek Ewa;
'u ka Mag da: Fo to nr 5, s. 25; nr 12, s. 2 ok!ad ki;
'u ka Woj ciech:
Gra fi ka nr 1, s. 1, 20, 21, 34, 36, 37; nr 2,
s. 1, 3, 36, 27, 29, 31; nr 3 s. 1, 22, 25, 32, 33, 40,
41, 42; nr 4 s. 3, 16, 17, 26, 29; nr 4 s. 3, 16,
17, 26, 29; nr 5 s. 3 ok!ad ki: Przy s!o wia „(l% ska”;
nr 6 s. 1, 26 – 27; nr 7 s. 8 – 9, 36, 37, 38,
40, 50, 51 – 52; nr 8 s. 20, 21, 25, 31, 40, 41; nr 9
s. 24, 25; nr 10 s. 2: + li no ryt, s. 11, s. 3 ok!ad ki; nr 11
s. 1 ok!ad ki, s. 4, 14, 15, 30, 31, 39, 41; nr 12 s. 53, 54.

M.

Ma chu ra Je rzy;
Fo to nr 2, s. 40, 41, 42;
Na uka wy cho dzi z la su. By nie my li& skunk sa z bor -
su kiem, czy li… nr 2, s. 40 – 42; 79
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Ma ciusz kie wicz Ro man:
Ce cy lia (frag ment, pro za) nr 2, s. 28 – 31;
Tam (gra fi ka) nr 1, s. 3 ok!ad ki;
„"l#sk” Ko lek cja ju bi le uszo wa nr 1, s. 84;
Ma! ko wiak Hen ryk:
Fo to nr 12, s. 26;
Ma jer czyk Zdzi s!aw:
Fo to nr 2, s. 67;
Ma jer ski Pa we! patrz: Nie spo rek Ka ta rzy na; patrz
So ko !ow ska Ja ni na Bar ba ra;
Ma jew ski Lech:
Pod ziem ne s!o$ ce. Wi deo – art. rze% ba, nr 10, s. 49;
Sznu rów ki nie ba nr 10, s. 1 ok!ad ki;
Ma kal Jó zef;
Fo to nr 9, s. 44, s. 52;
Ma kar Bo gu s!aw:
Fo to nr 6, s. 63;
Man To masz:
Fo to nr 11, s. 80;
Ma ra"Adam:
Fo to nr 6, s. 21;
Mat:
Eko ak tyw ni w Par ku "l# skim nr 6, s. 62;
Ma teu siak Woj ciech:
Fo to nr 7 s. 76;
Ma tia kow ska Jo lan ta:
Cze ki dla … Zie mi. Nr 5, s. 62 – 63;
Ka dry z &y cia le 'ni ka nr 3, s. 62 – 63;
Ta ka gmi na… nr 9, s. 62 – 63;
Wo da naj wa& niej sza nr 1, s. 46 – 47;
Me lec ki Ma ciej:
Ca! ko wi ta obec no'(. Fe lik so wi Net zo wi nr 5, s. 24;
In ny po ziom te go sa me go po !o &e nia (po ezja) nr 9,
s. 39;
In sty tut Mi ko !ow ski – XV-le cie ak tyw no 'ci nr 1,
s. 56 – 57; 
patrz: Drza zga Dag ma ra;
Me lo sik Zbysz ko patrz: Krzan Ka ta rzy na; 
M# $yk J.:
Fo to nr 8, s. 11;
Mia sto:

Mia sto, lu dzie, lu stra. Fo to gra fie Jó ze fa Li g) zy nr 9,
s. 49;
Mi chal czyk Ma! go rza ta patrz: Busz ka Ka mi la, Mi -
chal czyk Ma! go rza ta, Szczy giel ska Ma! go rza ta;
Mi chal ski Jó zef:
Nie czu j) 'wia do mie ta kie go ob ci# &e nia. Roz mo -
wa z ar ty st# gra fi kiem (...) Po gwar ki ar ty stycz ne
Hen ry ka Bzdo ka nr 2, s. 54 – 55;
Mie czy% ska Alek san dra:
Fo to nr 12, s. 80;
Mie% ciuk Jan:
Fo to nr 5, s. 2 ok!ad ki;
Mierz wiak Ma rek:
"l#sk mój w te atrze wi dz) ogrom ny nr 10, s. 34 – 35; 
Wal ka o czar ne z!o to nr 2, s. 6 – 7;
Mio dek Jan:
Cli wo ta w czas po wie ru chy. "l# ska oj czy zna pol -
sz czy zna nr 4, s. 75;
Da nie la Ka d!ub ca 'l#sz czy zna cie szy$ ska. "l# ska
oj czy zna pol sz czy zna nr 12, s. 69;
D) ga, pod wiel i ostu da. "l# ska oj czy zna pol sz czy -
zna nr 6, s. 57;
Flo rian "mie ja. "l# ska oj czy zna pol sz czy zna nr 8,
s. 18 – 19;
Lu ft n#( si). "l# ska oj czy zna pol sz czy zna nr 5, s. 61;
Nie tyl ko o mo wie Re jów i Ko cha now skich. Roz -
mo wy na 20 le cie. Z pro fe so rem (…) roz ma wia Ma -
ria Sztu ka; nr 3, s. 10 – 13;
Od Ochod% ca do Ochoj ca. "l# ska oj czy zna pol sz -
czy zna nr 10, s. 53;
Pie jo ki i ko ko ty. "l# ska oj czy zna pol sz czy zna
nr 1, nr 41;
Siu py – siup n#( – si pie( – si pa. "l# ska oj czy zna pol -
sz czy zna nr 7, s. 75;
W do li nie Sto bra wy. "l# ska oj czy zna pol sz czy zna
nr 2, s. 75;
W Gry fo wie i w Mir sku. "l# ska oj czy zna pol sz czy -
zna nr 9, s. 65;
W li nii oj ca – "l# zak! "l# ska oj czy zna pol sz czy zna
nr 11, s. 59;
Za baj tla. "l# ska oj czy zna pol sz czy zna nr 3, s. 43; 
Mio dek Mar cin:
Fo to, nr 3, s. 10;
Miod ko wa Te re sa:
Fo to nr 8, s. 19; nr 12 s. 69;
M&y nar czyk Ka ta rzy na:
Do stoj ne, wy twor ne, pi)k ne (rec.): Ry szard Na ko -
niecz ny, Ju sty na Woj tas-Swo szow ska (red.): Ob li -
cza mo der ni zmu w ar chi tek tu rze. Pa ra dyg mat luk -
su su w ar chi tek tu rze mo der ni zmu XX wie ku.
„Trój g!o wy smok” ar chi tek tu ra dwu dzie sto le cia mi) -
dzy wo jen ne go na Gór nym "l# sku (1922 – 1939)
nr 1, s. 62;

Mo czul ski Ja nusz:
Fo to nr 11, s. 62, 63;
Mo krzyc ki Ja ro s!aw:
Fo to nr 6, s. 68; nr 12, s. 68;
Mo ra wiec Ja kub:
Fe no men skan dy naw skie go kry mi na !u. Z Mo ni k#
i Ra fa !em Choj nac ki mi roz ma wia… nr 3, s. 44 – 45;
O spo !e cze$ stwie i kul tu rze Skan dy na wii epo ki Wi -
kin gów nr 3, s. 29 – 30;
Pro jekt ED DA, czy li przy wró ci( pa mi)( o Apo lo -
nii Za !u skiej Strom berg nr 3, s. 30 – 31;
Mo ra wiec Ja kub, Da riusz Rott:
Dro dzy czy tel ni cy nr 3, s. 3;
Mo raw ski W!a dy s!aw:
Fo to nr 9, s. 46;
Mor ci nek Krzysz tof:
Fo to nr 12, s. 79;
Moss Piotr:
Si le sia Te ne bro sa. Z (...) z oka zji 'wia to wej pre mie -
ry „Te ne bro so” kon cert na flet i or kie str) w Fil har -
mo nii "l# skiej roz ma wia Ma rek Lysz czy na nr 11,
s. 54 – 55;
My "liw ski Wie s!aw:
Istot ny jest duch j) zy ka. Roz mo wy na 20-le cie.
Z (…) roz ma wia Ka ta rzy na Be re ta nr 1, s. 7 – 10.

N.

Na ko niecz ny Ry szard, Ju sty na Woj tas-Swo szow -
ska (red.) patrz: M!y nar czyk Ka ta rzy na;
Na li waj ko patrz: Bed na rek, Blu kacz, Na li waj ko,
Wal czak;
Netz Fe liks:
Dwie 'mier ci (po ezja) nr 4, s. 1;
Pan ka pi tan. Frag ment nie dru ko wa nej po wie 'ci
nr 11, s. 14 – 17; 
patrz: Bed nar czyk Ry szard;
patrz Lysz czy na Ja cek;
Nie wia dom ska Ewa:
Nie zwy k!y Dzien nik bu do wy. Z (…) wspó! au tor -
k# al bu mu Do tkn#( mu zy ki roz ma wia Ma rek
Lysz czy na nr 8, s. 42 – 44;
Ni cie ja Sta ni s!aw S!a wo mir:
Lek cja mar twe go j) zy ka. Roz mo wy na 20-le cie.
Z prof. Sta ni s!a wem Ni cie j# roz ma wia Ka ta rzy na
Be re ta nr 9, s. 30 – 32;
patrz Dut ka El& bie ta;
Nie spo rek Ka ta rzy na:
Do 'wiad cza j#c bli sko 'ci (rec.): Ewa Par ma: Cór -
ka Vic to ra H. Ka to wi ce 2015 nr 12, s. 73;
Do 'wiad cza j#c pew no 'ci (rec.): Jan Lu cjan Wo% niak:
Ci) &ar cie nia. Wier sze. Ka to wi ce 2014 nr 11, s. 69;
Edes sy (rec.): Eda Ostrow ska: Edes sy (po emat so -
wi zdrzal ski) Lu blin 2015, nr 7, s. 72;
Pa mi)( i wy obra% nia (rec.): Ewa Par ma, Grze gorz
Chu dy: No we ob raz ki ze "l# ska. Ka to wi ce 2015
nr 9, s. 70;
Po ety ka co dzien no 'ci (rec.): Ja ni na Bar ba ra So ko -
!ow ska: De kli na cja. Wier sze daw ne i no we. Wy bór
Pa we! Ma jer ski. Po s!o wie Ma rian Ki siel. Cho -
rzów 2014 nr 4, s. 72;
Nie spo rek-Szam bur ska Ber na de ta patrz: Ko rep -
ta Edy ta;

Nie szpo rek Krzysz tof:
Fo to nr 3, s. 49;
No tat nik Kul tu ral ny:

Biel sko-Bia !a: nr 1 s. 73, nr 2 s. 78, nr 3, s. 78, nr 4,
s. 78, nr 5, s. 78, nr 6, s. 78; nr 7, s. 78, nr 8, s. 78;
Ka to wi ce nr 1, s. 70 – 71; nr 2, s. 76 – 77; nr 3,
s. 76 – 77; nr 4, s. 76 – 77; nr 5 s. 76 – 77; nr 6
s. 76 – 77; nr 7 s. 76 – 77; nr 8, s. 76 – 77;
Cz) sto cho wa: nr 1, s. 74; nr 2, s. 79; nr 3, s. 79; nr 4,
s. 79; nr 5, s. 79; nr 6, s. 79; nr 7, s. 79; nr 8, s. 79; 
Opo le: nr 1, s. 69, nr 2, s. 80, nr 3, s. 80; nr 4, s. 80,
nr 5, s. 80, nr 6, s. 80; nr 7, s. 80;
Za g!) bie: nr 1, s. 72; nr 2, s. 81; nr 3, s. 81; nr 4,
s. 81; nr 5, s. 81; nr 6, s. 81; nr 7, s. 81; nr 8, s. 80
Za ol zie: nr 1, s. 75; nr 2, s. 82; nr 3, s. 82; nr 4, s. 82;
nr 5, s. 82; nr 6, s. 82; nr 7, s. 82; nr 8, s. 82;
No wic ka El& bie ta patrz: Brze% niak Ma rek. 

O.

Ochwat Mag da le na patrz: Pe the Alek san dra;
Oczko Pa tryk:
Fo to nr 6, s. 50;
Ty chy. Sztu ka w prze strze ni mia sta nr 6, s. 51 – 52; 
patrz: Wie s!a wa Ko no pel ska;
Og&o za Ewa patrz: Bo ro wik Syl wia;
Ole jarz Ewa:
Trzy wie czo ry jed no po !u dnie. Je sien ny port(ret) po -
etyc ki nr 12, s. 62;
patrz: Wa szut Sa bi na;
patrz: Wi de ra Bog dan;

Olek Agniesz ka patrz Wa ro$ ska Jo an na;
Opa ra Ka ro li na patrz Bog dan Wi de ra;
Opo le:

No tat nik kul tu ral ny nr 1, s. 69, nr 2, s. 80, nr 3, s. 80;
nr 4, s. 80, nr 5, s. 80, nr 6, s. 80; nr 7, s. 80;
Or czyk-Wicz kow ska Ma rze na patrz: Ja nas Du dek
Bar ba ra, Or czyk Wicz kow ska Ma rze na, Gór ska We -
ro ni ka, D# brow ski Pa we!, Wa szut Sa bi na;
Or gie lew ski Ta de usz patrz: Ehr hard – Or gie lew -
ski Ta de usz;
Orze chow ski Mi ro s!aw: Hi sto ria cy wi li za cji na mo -
im po dwór ku nr 6, s. 28 – 31; 
Ostrow ska Eda patrz: Nie spo rek Ka ta rzy na;
Ostrzo &ek Wik tor: Wi tra &e w ko 'cie le pod we zwa -
niem Ser ca Pa na Je zu sa w Ka to wi cach nr 5,
s. 50.

P.

Pa &y ga Ar tur patrz: Ko ci$ ski Wi told;
Pa nu" Ma rek:
Fo to nr 6, s. 25;
Par ma Ewa patrz: Nie spo rek Ka ta rzy na;
Pa szek Je rzy:
„Eme ryc ki he do nizm” po lo ni stów nr 4, s. 40 – 42;
Szel mow ski styl „Sel my” nr 1, s. 38 – 39;
Pen de rec ki Krzysz tof:
Wy ko rzy sta( czas, któ ry jest nam da ny. Z (…) roz -
ma wia Ma rek Lysz czy na nr 6, s. 15;
Pesz ke Mi cha! Al fred patrz: Tar ka Krzysz tof;
Pe the Alek san dra:
Mark si stow sko le ni now ski wy twór re li gio po dob -
ny (rec.): *u cja Ma rek, Mo ni ka Bor tlik D%wie rzy$ -
ska: Za Mark sem bez Bo ga. La icy za cja &y cia spo -
!ecz ne go w Pol sce w la tach 1945 – 1989. Ka to wi -
ce 2014 nr 7, s. 73;
O mi ste rium pa ra dok su w po ezji ka p!a$ skiej (rec.):
Mag da le na Ochwat: Po ezja pa ra dok sów – pa ra dok -
sy w po ezji. Po etyc ka teo lo gia ksi)&y Ja na Twar -
dow skie go, Ja nu sza Sta ni s!a wa Pa sier ba, Wa c!a wa
Oszaj cy. Ka to wi ce 2014 nr 11, s. 70; 
patrz: Wy l) &ek Ewa;
Pi che ta Jan:
Cud nad Bia !# nr 7, s. 78;
Ma lo wa nie od de chem nr 8, s. 78;
Mistrz grec kie go nie ba (Jó zef Ho !ard) nr 2, s. 78;
Pi)k ni czter dzie sto let ni bielsz cza nie nr 4, s. 78;
Ra tuj my mu zeum w Biel sku Bia !ej nr 3, s. 78;
Za miast idio tów nr 5, s. 78;
Zb)d ne pod sko ki nr 6, s. 78;
+y cie w rzy ci nr 1, s. 73;
Pi che ta Jan, Wie s!a wa Ko no pel ska, Jo an na Kot kow -
ska, Ja cek Si ko ra, Ma ria Sztu ka, Ja nusz Wój cik:
No tat nik kul tu ral ny nr 9, s. 76 – 81; nr 10 s. 76 – 82;
nr 11, s. 76 – 82;
Pie cho ta Ma rek:
Po etyc ka klapsz ni ta, czy li po li me rycz ny san dwich
dla nie – "l# za ka nr 8, s. 30 – 32;
Piecz ka Jo an na patrz: Kucz Piecz ka Jo an na;
Pierw sze:

Pierw sze ta kie trien na le. Trien na le Gra fi ki Pol skiej
nr 9, s. 33;
Pi lot An drzej:
Sp!a ca my d!ug 'ro do wi sku. Z (…), pre ze sem za -
rz# du WFO "iGW w Ka to wi cach roz ma wia Jo lan -
ta Kar ma$ ska nr 8, s. 58 – 59;
Pi sar czyk El& bie ta:
"wi) ta !#cz no 'ci. 25. Mi) dzy na ro do wy Fe sti wal
Mu zy ki Sa kral nej nr 6, s. 36 – 37;
Ple skot Pa tryk patrz: Tar ka Krzysz tof;
P&o sa To masz: 
Stu dia "l# skie. Z prof. zw. dr. hab. Ma ria nem Ki -
sie lem pro dzie ka nem Wy dzia !u Fi lo lo gicz ne go
U" roz ma wia (…) nr 6, s. 21;
Po lak Je rzy:
Od Tu rzo nów do Hoch ber gów. Go spo dar ka
pszczy$ skie go wol ne go pa$ stwa sta no we go
(1517 – 1848) nr 7, s. 14 – 18;
Pra ca:

Pra ca Ro ku 2014 (gra fi ka) nr 8, s. 50;
Prejs Bog dan patrz: Wy l) &ek Ewa;
Pro kop Ja ro s!aw:
Fo to nr 6, s. 40;
Przy ja cie le:

Przy ja cie le Fe lik so wi Net zo wi nr 9, s. 23;
Pszczy na:

Pszczy na na fo to gra fiach z po cz#t ku XIX wie ku
nr 7, s. 35;
Ptak Bar ba ra:
"l# ska ko lek cja ju bi le uszo wa nr 10, s. 84;
Pusz kin Alek san der:
Eu ge niusz Onie gin. Prze k!ad i po s!o wie Fe liks Netz.
nr 5, s. 28 – 30;
Py ka Hen ryk ks.:80
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Wik tor Ostrzo !ek – ar ty sta wpi sa ny w "l# skie sa crum
nr 5, s. 51 – 52;
Pysz ko Ire na: Fo to nr 9, s. 68.

R.

Ra da:
Ra da Pa tro nac ka Mie si$cz ni ka Spo !ecz no-Kul tu ral -
ne go „%l#sk” nr 12, s. 66;
Re ed Nick patrz: Wa ro& ska Jo an na;
Re gie wicz Adam: 
Pi sarz na pro win cji nr 4, s. 34 – 36;
Reng Ro nald patrz: Ja sno rzew ski Ry szard;
Re za Yasmi na patrz Wa ro& ska Jo an na;
Ro ma niuk Adam:
Po mi$ dzy gra fi k# a ob ra zem wir tu al nym nr 11, s. 49;
Ro sen baum S. patrz: Tar ka Krzysz tof;
Rott Da riusz:
Cho re ograf wspó! cze sny. Z wy praw… po "wie cie
nr 11, s. 42 – 43;
Dro dzy czy tel ni cy nr 3, s. 5, nr 4, s. 5; nr 5, s. 3;
Fo to nr 3, s. 1 ok!ad ki, s. 5; nr 11, s. 42 – 43;
Is landz ki lo do wiec nr 3, s. 1, ok!ad ka;
Skar by Mu zeum Pra sy Pol skiej nr 7, s. 26 – 29;
Ste fan %l# zak – wiel ka po sta' (y cia mu zycz ne go
na %l# sku i w Za g!$ biu. W 1932 ro ku w Ka to wi cach
przy %l# skiej Szko le Mu zycz nej po wo !a! do (y cia
To wa rzy stwo „Fil har mo nia %l# ska”. 70 lat Fil har -
mo nii %l# skiej nr 5, s. 55;
patrz: Mo ra wiec Ja kub, Da riusz Rott:
Ró !e wicz Ta de usz:
Fo to r$ ko pi su (au to gra fu) ory gi na !u i prze k!a du za -
pi sa ne go przez Ta de usza Ró (e wi cza wier sza Ern -
sta Schen ke go pt.: Wy cug” nr 11, s. 2 i 3; 
patrz: D$ bicz Ma ria;
Ru cha "a Ka ta rzy na:
Hi sto ria pew ne go kon kur su. Ksi#( ni ca be skidz ka
w Biel sku Bia !ej. Z (y cia bi blio tek nr 6, s. 66;
Rud nik Cze s!a wa:
Fo to nr 9, s. 68;
Ru man Na ta lia Ma ria:
Do sa crum przez mo dli tew ni ki nr 12, s. 31 – 32;
Ryb czy# ski Ja cek:
Gra fi ka nr 4, s. 50;
Ryb czy# ski Jo achim patrz: Bzdok Hen ryk; 
Ry chlic ki Ar tur:
Fo to nr 2, s. 77;
Ryl ski Eu sta chy patrz: Ja no ta Pau li na.

S.

Sa dzi kow ska Lu cy na patrz: He ska Kwa "nie wicz
Kry sty na, Sa dzi kow ska Lu cy na;
Fo to nr 2, s. 58;
San ta rius Ma rek:
Fo to nr 11, s. 81;
Sa wicz Zbi gniew:
Fo to: nr 1, s. 7, 28, 47; nr 2, s. 12, 13, 14, 15, 20;
nr 3, s. 2 ok!ad ki, s. 13, 67; nr 4, s. 10; nr 5,
s. 5, 17, 20, 31, 36, 51, 56, 57; nr 6, s. 65; nr 8, s. 4;
nr 9, s. 5, 16, 17, 18; nr 10, s. 2, 5, 67, 77; nr 11,
s. 2 ok!ad ki, s. 12, 13, 20, 28 – 29, 77, 78; nr 12,
s. 22, 23, 34, 66, 67, 78;
Fe lik so wi Net zo wi nr 5, s. 5;
Hen ryk Mi ko !aj Gó rec ki w fo to gra fii (…) nr 11,
s. 67;
Za nim za brzmia !a IV Sym fo nia. Wy sta wa fo to gra -
fii (…). Zna ki i twa rze mia sta Ka to wi ce nr 3, s. 67;
Schen ke Erns:
Eim Au szug stu bla (po ezja) nr 11, s. 2;
Se ra fin Ta de usz:
)y cie w mu zy ce. Z (…), dy rek to rem na czel nym i ar -
ty stycz nym Ope ry %l# skiej w By to miu roz ma wia
Wie s!a wa Ko no pel ska nr 6, s. 5 – 7;
Si ko ra Agniesz ka:
Fo to nr 1, s. 19; nr 2, s. 2 ok!ad ki; nr 7, s. 4; nr 8,
s. 55; nr 11, s. 45; nr 12, s. 24;
Spo tka nie Wscho du i Za cho du nr 1, s. 17 – 19;
Si ko ra Ja cek:
Czy Za ol zie do cze ka si$ swo je go mu zeum? nr 3,
s. 82;
Fo to nr 10, s. 82; nr 11, s. 81; nr 12, s. 81;
Lu do znaw cy uczci li 50 le cie kon fe ren cj# nr 7, s. 82;
Pol skie wia do mo "ci ju( nie o "wi cie nr 4, s. 82;
Po (e gna li "my An to nie go Szpyr ca nr 2, s. 82;
Put zla cher i Li pus znów po nad gra nicz nie nr 8, s. 81;
W Kar wi nie za grzmia !o. Na roc ko wo! nr 6, s. 82;
Z Mar kiem S!o wiacz kiem w „Ci szy skrzy de!”
nr 1, s 75;
Za ol zie pa mi$ ta o zbrod ni sprzed 75 lat nr 5, s. 82;
Si ko ra Ja cek, Jo an na Kot kow ska, Wie s!a wa Ko no -
pel ska, Jan Pi che ta Ma ria Sztu ka, Ja nusz Wój cik: 
No tat nik kul tu ral ny nr 9, s. 76 – 81; nr 10 s. 76 – 82;
nr 11, s. 76 – 82

Si mo ni des Do ro ta:
%l#sk ma tecz ni kiem Pol ski. Roz mo wy na 20-le cie.
Z prof. (…) roz ma wia Ka ta rzy na Be re ta nr 4,
s. 10 – 12;
Siu dy A.:
Fo to nr 1, s. 46;
Siup ka We ro ni ka:
Ko lek cja ju bi le uszo wa (gra fi ka) nr 2, s. 84;
Siw czyk Krzysz tof patrz: Drza zga Dag ma ra;
Sko necz na-Gaw lik Do bra wa:
Prze p$ dza nie z!a i przy wo !y wa nie wio sny nr 4,
s. 6 – 9;
Skot nic ka Mar ta:
Fo to nr 2, s. 53;
Skro bol Da riusz:
Mar ka „Pszczy na” hi sto ria, tu ry sty ka i pie cz#t ki.
Z (…) bur mi strzem Pszczy ny roz ma wia Wie s!a wa
Ko no pel ska nr 7, s. 12 – 13;
Skrzek Jó zef patrz: Ku rek Ja cek;
Skworc Wik tor:
Po jed na nie przez prze ba cze nie. Z me tro po li t# ka -
to wic kim, ar cy bi sku pem (…) roz ma wia Ma ria
Sztu ka nr 12, s. 4 – 6; 
S"o mia now ski An drzej (prze!.): patrz Vold Jan Erik;
S"o ta Da mian, Wi tu !a Ro man, Lesz czy& ski Ma riusz
patrz: Het ma niok Edy ta;
So ba# ski Piotr:
Fo to nr 2, s. 67; nr 9, s. 26, 27, 29; nr 10 s. 51;
So cha# ska Bo gu s!a wa (prze!.) patrz: Lau ge sen Pe -
ter;
So ko "ow ska Ja ni na Bar ba ra:
Sta ni s!a wa Kraw czy ka por tret wie lo krot ny (rec.):
Ma rian Ki siel, Pa we! Ma jer ski (red.): %wia ty po -
etyc kie Sta ni s!a wa Kraw czy ka Ka to wi ce 2014
nr 6, s. 74;
patrz: Nie spo rek Ka ta rzy na;
So ko "ow ski Igor patrz: Krzan Ka ta rzy na;
So" ty sik Ja nusz patrz Lysz czy na Ma rek;
Son nen feld El( bie ta:
Fo to nr 5, s. 46;
Sów ka Er win:
gra fi ka: Bar ba ra w dy bach nr 12, s. 42;
gra fi ka Bar ba ra z gór ni kiem nr 12, s. 45;
Spy ra Alek san der:
Ar cy dzie !a sztu ki dru kar skiej nr 12, s. 33;
Po sta' ale go rycz na VI, Cyn ko gra fia nr 7, s. 1
ok!ad ki;
Sta chu ra Edward: patrz: Bed nar czyk Ry szard;
Staj nie: 
Staj nie ksi# ($ ce w pur pu rze i z!o cie nr 7, s. 49;
Stan kie wicz Je rzy:
Oli vier Mes sia en na %l# sku nr 4, s. 58 – 61;
Stan kie wicz Ma! go rza ta patrz: Wo* na Stan kie wicz
Ma! go rza ta;
Sta siuk An drzej patrz Ka ta rzy na Be re ta;
Sta rzyk Ja ro s!aw:
Cze ka j#c na ko bie ty. Z za pi sków eme ry ta nr 7, s. 84;
Franz Jo sef I, Mi !osz i … Z za pi sków eme ry ta nr 3,
s. 84;
Je ste "my m# drzy? Z za pi sków eme ry ta nr 5, s. 84;
Na uko wy trak tat o od ku rza czach. Z za pi sków
eme ry ta nr 2, s. 84;
Pie kar nik w "wie tle teo rii spi sko wej nr 10, s. 84;
Roz wód po ja po& sku. Z za pi sków eme ry ta nr 8,
s. 84;
Sta ry cz!o wiek i s!o& ce. Z za pi sków eme ry ta nr 9,
s. 84;
Strasz li we skut ki grzy bo bra nia. Z za pi sków eme -
ry ta nr 12, s. 84;
W ogniu szcz$ "cia. Z za pi sków eme ry ta nr 6, s. 84;
W# trób k$ si$ so li na ko& cu. Z za pi sków eme ry ta
nr 4, s. 84;
Wy ci#g z ró (y stu list nej. Z za pi sków eme ry ta
nr 11, s. 84;
Stel ler Ste fan:
Pa we! Stel ler – ar ty sta de por to wa ny, pa mi$' przy -
wró co na. Z (…) roz ma wia Ma rek Lysz czy na nr 4,
s. 24 – 25;
Stem plew ski Je rzy:
Fo to nr 9, s. 30, 68; nr 12, s. 68;
Sto bier ski Ma ciej:
Fo to nr 10, s. 81; nr 12, s. 65;
Stot ko Ro man:
Fo to nr 1, s. 2 ok!ad ki, s. 67;
Stryj Zbi gniew patrz: Ba ron Jan;
Stu denc ki Zbi gniew;
Mu ze al nik o ser cu od kryw cy. Z (…) roz ma wia Ma -
ria Sztu ka nr 4, s. 38 – 39;
Su chan Mi ko !aj:
Fo to nr 10, s. 15, 16;
Su cha nek Je rzy:
Czwar ty dzie& (po ezja) nr 5, s. 27;
Ma ka ron (po ezja) nr 4, s. 3;
Wiersz nie spra wie dli wy (po ezja) nr 4, s. 16;

Wiersz spra wie dli wy (po ezja) nr 4, s. 17;
Swo szow ska Ju sty na patrz: Woj tas-Swo szow ska Ju -
sty na 
Sy no wiec He le na:
Wo kó! ucznia, szko !y i re gio nu. Z pro fe sor (…) roz -
ma wia Da nu ta Krzy (yk nr 2, s. 58 – 60; 
patrz Ko rep ta Edy ta;
Sza fra niec Krzysz tof:
Fo to nr 7, s. 84;
Szal sza Ma rek:
Schy !ek sza tran gu. Frag ment po wie "ci cz. I nr 9,
s. 40 – 42;
Schy !ek sza tran gu. Frag ment po wie "ci cz. II nr 10,
s. 42 – 44; 
Szal sza Piotr:
Bro ni s!aw Hu ber man czy li pa sje i na mi$t no "ci za -
po mnia ne go ge niu sza nr 4, s. 30 – 33;
Szam bur ska Ber na de ta patrz Nie spo rek Szam bur -
ska Ber na de ta;
Szat ters Do ro ta:
Flo ria na %miei przy pad ki nr 6, s. 16 – 17;
Fo to nr 5, s. 2 ok!ad ki;
Szcza wi# ski Ma ciej:
Isol de pod wa run kiem (po ezja) nr 9, s. 34;
O czym mó wi# pi wo nie, ko gu ty, ró (e i kacz ki nr 3,
s. 48;
Pierw sza (po ezja) nr 9, s. 35;
ze s!ów (po ezja) nr 9, s. 34;
Szcze pa niec Zo fia patrz: Grze ga nek-Szcze pa niec
Zo fia;
Szcze pa# ski Hen ryk:
Ka to wi ce za Die bla. 150 lat Ka to wic nr 2, s. 16 – 19;
Ka to wi ce za Gór ni ka Cz. I. 150 lat Ka to wic nr 10,
s. 45 – 47;
Ka to wi ce za Gór ni ka Cz. I. 150 lat Ka to wic nr 11,
s. 56 – 57;
Ka to wi ce za Ker ne ra. 150 lat Ka to wic nr 3,
s. 26 – 28;
Ka to wi ce za Po hl man na. Cz. I. 150 lat Ka to wic nr 7,
s. 44 – 47;
Ka to wi ce za Po hl man na. Cz. II. 150 lat Ka to wic
nr 8, s. 45 – 47;
Ka to wi ce za Po hl man na. Cz. III. 150 lat Ka to wic
nr 9, s. 54 – 56;
Ka to wi ce za Rup pel la. 150 lat Ka to wic nr 4,
s. 20 – 22;
Ka to wi ce za Schne ide ra. Cz. I. 150 lat Ka to wic nr 5,
s. 38 – 40;
Ka to wi ce za Schne ide ra. Cz. II. 150 lat Ka to wic nr 6,
s. 18 – 20;
Ni vea z przed wo jen nej ka to wic kiej fa bry ki nr 7,
s. 42;
Prze wrót w So! ty sów ce. 150 lat Ka to wic nr 1,
s. 12 – 15;
Szcze pa# ski Ma rek S.:
Ani Eli zjum, ani Ha des. Wo je wódz two ka to wic kie
i "l# skie w trans for ma cyj nym 'wier' wie czu
(1990 – 2015) nr 11, s. 32 – 34; 
Bur mi strzo wie po win ni rz# dzi' "wia tem. Z pro fe -
so rem (…) so cjo lo giem z Uni wer sy te tu %l# skie go
w Ka to wi cach roz ma wia Wie s!aw Ko ster ski. Roz -
mo wa na dwu dzie sto le cie nr 5, s. 36 – 37;
Cen trum i "ro dek mia sta: miej sca "wi$ te i prze kl$ -
te. No tat nik spó* nio ne go przy by sza nr 12, s. 41;
Kry zys w "wie cie i "wiat w kry zy sie. No tat nik spó* -
nio ne go przy by sza nr 6, s. 35;
Me tro po lie rz# dz# a strach rz# dzi me tro po lia mi cz. I.
No tat nik spó* nio ne go przy by sza nr 7, s. 43; (wraz
z dr Ka ro li n# Woj ta sik);
Me tro po lie rz# dz# a strach rz# dzi me tro po lia mi
cz. II. No tat nik spó* nio ne go przy by sza nr 8, s. 33;
(wraz z dr Ka ro li n# Woj ta sik);
Ody se usz w pie kle. No tat nik spó* nio ne go przy by -
sza nr 10, s. 14 (wraz z dr Ka ro li n# Woj ta sik);
Po rz# dek "wia to we go dzio ba nia. No tat nik spó* nio -
ne go przy by sza nr 11, s. 25 (wraz z dr Ka ro li n# Woj -
ta sik);
Re gion na stra te gicz nym roz dro (u nr 3, s. 17;
Udr$ czo ny "wiat? No tat nik spó* nio ne go przy by sza
nr 2, s. 23;
Uro ki dyk ta tu ry. No tat nik spó* nio ne go przy by sza
nr 4, s. 23;
W sie ci czy li w mat ni? No tat nik spó* nio ne go
przy by sza nr 9, s. 15; (wraz z prof. An n# %liz); 
Wo je wódz two "l# skie i je go iko ny: trwa !o"' i prze -
mi ja nie. No tat nik spó* nio ne go przy by sza nr 5, s. 41;
)y cie, ko cham ci$ (y cie... No tat nik spó* nio ne go
przy by sza nr 1, s. 11;
Szczu rek +u kasz:
Fo to nr 3, s. 68;
Szczy giel ska Ma! go rza ta patrz: Busz ka Ka mi la, Mi -
chal czyk Ma! go rza ta, Szczy giel ska Ma! go rza ta;
Szczep ka Ur szu la patrz: Fi gel Szczep ka Ur szu la;
Szczyr ba Re na ta patrz Kleszcz Szczer ba Re na ta; 81
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Szew czyk Gra !y na Bar ba ra:
O no wym tren dzie we wspó" cze snej li te ra tu rze
szwedz kiej nr 3, s. 21;
O po lo ni sty ce w Szwe cji. Mi# dzy te ra$ niej szo %ci&
a wy zwa nia mi przy sz"o %ci. Z prof. dr hab. Ew& Teo -
do ro wicz Hel l man roz ma wia (…) nr 3, s. 18 – 20; 
Od szed" wiel ki szwedz ki po eta To mas Trans tro mer,
lau re at Na gro dy No bla nr 5, s. 46 – 47;
patrz: Tros sell Aino (prze".);
Szew czyk Krzysz tof:
Fo to nr 2, s. 52, 53;
Szma tloch Jan:
Gra fo te ka. Mu zeum w Cho rzo wie (gra fi ka) nr 1,
s. 49;
Okno IV C 1979 gra fi ka ok"ad ka s. 3;
'l&sk Ko lek cja ju bi le uszo wa nr 4, s. 84;
Szo! tys Wi ta lis:
Fo to nr 4, ok"ad ka s. 2; s. 64; nr 8 s. 10;
Szto ler Grze gorz:
Bar za mkni# ty, mu zeum otwar te nr 4, s. 13 – 15;
Fo to nr 4, s. 15; nr 7, s. 10 – 11;
Li so, wró( do kra iny kwia tów Cz. III nr 1, s. 30 – 32;
Pszczy na to nie tyl ko za mek nr 7, s. 8 – 11;
'l& zak na far mie Wi kin gów nr 3, s. 6 – 8;
patrz: Wi de ra Bog dan;
Sztu ka Ma ria:
By le ja ko%( do ko sza nr 1, s. 72;
Fo to nr 7, s. 54; nr 12, s. 51;
Ga le ria w ko) skich bok sach nr 7, s. 19;
Jak zdo by wa "em Dzi ki Za chód nr 7, s. 32 – 34;
Ju bi la ta trze ba do piesz cza(. Dra ma tycz na sy tu acja
Te atru Dzie ci Za g"# bia nr 7, s. 54 – 55; 
Kon cer ty dla ka te dry nr 2, s. 81;
Le %mian na otwar cie nr 5, s. 81;
Li fting za g"# biow skich par ków nr 8, s. 80;
Mu ze al nik o ser cu od kryw cy. Ze Zbi gnie wem
Stu denc kim roz ma wia (…) nr 4, s. 38 – 39;
Mu zeum na kó" kach w Cze la dzi nr 7, s. 81;
Mu zycz ne Za g"# bie? nr 6, s. 81; 
Nie tyl ko o mo wie Re jów i Ko cha now skich. Roz -
mo wy na 20-le cie. Z pro fe so rem Ja nem Miod kiem
roz ma wia (…) nr 3, s. 10 – 13; 
Orien ta li sty ka kon tra pra wo. Wal ka o in dek sy
nr 11, s. 44 – 45;
Oswa ja nie %wia ta nr 12, s. 51;
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 (…) nr 12, s. 4 – 6;
Prze rwa ny se zon. Z by "ym dy rek to rem Gli wic kie -
go Te atru Mu zycz ne go Paw "em Ga ba r& roz ma wia
(…) nr 6, s. 22 – 23; 
Ro dzi na go %cin ny dom. VIII me tro po li tal ne 'wi# -
to Ro dzi ny nr 7, s. 62;
'l& skie po lo ni ca w Bra zy lii nr 9, s. 66;
'lu bów tu taj nie b# dzie nr 4, s. 81;
Te atr Nie zb#d ny (Te atr Dzie ci Za g"# bia) nr 3, s. 81;
Te atr w sie ci (rec.): Ka ta rzy na Wa lo tek 'cia) ska:
te atry pu blicz ne w wo je wódz twie %l& skim a so cial
me dia. Ka to wi ce 2015 nr 10, s. 69;
To by "o bie sia do wa nie. Bor ki %wi# to wa "y 155
uro dzi ny nr 9, s. 19;
U $ró de" Cen tu rii nr 8, s. 60 – 61;
Wiel ka da ma te atru pol skie go. 70-le cie pra cy ar ty -
stycz nej S"a wy *o pu sza) skiej nr 10, s. 23 – 23; 
Sztu ka Ma ria, Jo an na Kot kow ska, Wie s"a wa Ko -
no pel ska, Jan Pi che ta, Ja cek Si ko ra, Ja nusz Wój cik:
No tat nik kul tu ral ny nr 9, s. 76 – 81; nr 10 s. 76 – 82;
nr 11, s. 76 – 82
Szy ma la Agniesz ka:
Fo to nr 4, 2 stro na ok"ad ki;
Szy ma la Ju lia:
Fo to nr 11, s. 44;
Szy mik Je rzy patrz: Ja kle wicz To masz ks.;
Szy pu !a Fer dy nand: Ko lek cja ju bi le uszo wa „'l& -
ska” nr 5, s. 84; 
Tar pa ny 1969, gra fi ka nr 5, s. 3 ok"ad ki.

".

"cia# ska Ka ta rzy na patrz: Wa lo tek 'cia) ska Ka -
ta rzy na
"liz An na patrz: Szcze pa) ski Ma rek S.;
"mie ja Flo rian:
Ho mo sa piens? (po ezja) nr 1, s. 21;
Mar no%( (po ezja) nr 1, s. 20;
No wa in spi ra cja (po ezja) nr 1, s. 21;
Pi#k na gwa ra (po ezja) nr 1, s. 20;
Po j# ko li bry (po ezja) nr 1, s. 20;
Se nio rzy (po ezja) nr 1, s. 21;
Ska "a Ka lio py (po ezja) nr 1, s. 20;
Szko da, !e nie g# si (po ezja) nr 1, s. 1;
Sta ro%( (po ezja) nr 1, s. 21;
Szop pracz nr 1, s. 21;
Un de ma lum nr 1, s. 21;

Wro ny nr 1, s. 21;
"pie wak To masz patrz: Ko ci) ski Wi told;
"wi$t kie wicz Woj ciech:
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 nr 12, s. 8 – 11;
"wi der Jó zef prof.:
Pa mi# ci Woj cie cha Ki la ra. Opi nia o mu zy ce Woj -
cie cha Ki la ra z oka zji nada nia mu god no %ci dok to -
ra ho no ris cau sa przez Uni wer sy tet 'la ski w Ka to -
wi cach nr 12, s. 24 – 25.

T.

Ta ki:

Ta ki wrze sie) raz na 150 lat nr 11, s. 26 – 27;
Ta !u% Ka ta rzy na:
Dif fe ren tia spe cy fi ca Wa" brzy cha (rec.): Syl wia Bie -
law ska, Woj ciech Bro war ny (red.): Wa" brzych i li -
te ra tu ra. Hi sto ria kul tu ry li te rac kiej i wspó" cze sno%(.
Wa" brzych 2014 nr 4, s. 70;
Ta ra siuk Mag da le na patrz: Je gor Ro ma;
Tar ka Krzysz tof:
Kre ty (rec.): W"a dy s"aw Bu" hak, Pa tryk Ple skot:
Szpie dzy w PRL -u. Kra ków 2014 nr 8, s. 70
Mie dzy Niem ca mi a Pol sk& (rec.): Ro sen baum S.
(red.): Gór ny 'l&sk i Gór no %l& za cy. Wo kó" pro ble -
mów re gio nu i je go miesz ka) ców w XIX i XX wie -
ku. Gli wi ce – Ka to wi ce 2014 nr 2, s. 70;
Naj wier niej szy so jusz nik (rec.): Mi cha" Al fred
Pesz ke: Si "y zbroj ne na za cho dzie 1939 – 1946: kon -
cep cje stra te gicz ne i re alia geo po li ty ki. Po zna) 2014
nr 6, s. 73;
Tar kow ska An na: 
Fo to nr 7, s. 60, 61;
Teo do ro wicz-Hel l man Ewa:
O po lo ni sty ce w Szwe cji. Mi# dzy te ra$ niej szo %ci&
a wy zwa nia mi przy sz"o %ci. Z prof. dr hab. (…) roz -
ma wia Gra !y na B. Szew czyk nr 3, s. 18 – 20; 
To ma nek Be ata:
Przy sta nek pa mi#( nr 12, s. 46 – 47;
Se nio rzy w na tar ciu nr 10, s. 4;
Za ko cha ni w Ka to wi cach nr 9, s. 36 – 38;
Tom czok Mar ta:
O po cho dze niu j# zy ka (rec.): Mag da le na Tul li:
Szum. Kra ków 2014 nr 1, s. 61;
Trans tro mer To mas patrz: Szew czyk Gra !y na Bar -
ba ra;
Tro pem:

Tro pem Kol ber ga w Za g"# biu D& brow skim nr 6,
s. 53;
Tro sell Aino:
Na od lud nej wy spie. Prze".: Szew czyk Gra !y na Bar -
ba ra nr 3, s. 22 – 25;
Tról ka Wi told:
Fo to nr 3, s. 2 ok"ad ki;
Trze ci:

Trze ci Mi# dzy na ro do wy Ple ner Ma lar ski Opo -
le 2015 nr 8, s. 68;
Tul li Mag da le na patrz: Tom czok Mar ta;
Tu rant Wi told:
By( u sie bie (po ezja) nr 2, s. 1;
Dro gi Fel ku nr 5, s. 25;
Jak co dnia (po ezja) nr 2, s. 27;
Kim kol wiek je ste%…. Czy li musz tar da po obie dzie.
Z mo ich Gó rek nr 5, s. 35;
Ma kry na cier pi za mi lio ny (rec.): Ja cek Deh nel: mat -
ka Ma kry na War sza wa 2014 nr 5, s. 73;
Me dia cha mo rum. Z mo ich Gó rek nr 3, s. 75;
Mia sto nie zwy k"ych po sta ci nr 7, s. 23 – 25;
Na przy stan kach i na sta cjach (po ezja) nr 2, s. 27;
Nad kie lisz kiem (po ezja) nr 2, s. 26;
Na dzie ja, de ter mi na cja i co% jesz ce. Z mo ich Gó -
rek nr 1, s. 16;
Nie ma mo rza w Bag da dzie Cz. I nr 11, s. 36 – 39;
Nie po trzeb ny wiersz (po ezja) nr 2, s. 26;
Pa ry skie ossa rium (po ezja) nr 2, s. 27; 
Pió ro pusz kró la Hen ry ka (po ezja) nr 2, s. 26;
Po two ry gro$ ne i nie gro$ ne. Z mo ich Gó rek nr 4,
s. 37;
Rue des Ur su li nes (po ezja) nr 2, s. 27;
Skra dzio na ko lek cja nr 8, s. 22 – 24;
'pie wa j& bo mu sz&. Z mo ich Gó rek nr 7, s. 53;
Uczy ni( my%l wi dzial n&. Z Jac kiem Li po wcza nem
roz ma wia (...) nr 1, s. 51 – 52;
Wal ka kar na wa "u z … kar na wa "em. Z mo ich Gó -
rek nr 2, s. 43;
Z cy klu St. Ger ma in – En – Laye (po ezja) nr 2,
s. 26 – 27;
Z mi "o %ci do sztu ki (rec.): Lynn H. Ni cho las: gra -
bie! Eu ro py. Po zna) 2014 nr 8, s. 72;
Z okna na plac, czy li brzy twa Ockha ma. Z mo ich
Gó rek nr 6, s. 44;
Zbyt krót ka (po ezja) nr 2, s. 26;
patrz: Bu land al Ha ida ri 

To po row ski Ma rek:
Kla we sy no we dzie dzic two Eu ro py. Z (…) roz ma -
wia Ma rek Lysz czy na nr 12, s. 34 – 36;
Tusz Mo na:
Mu ral nr 11, s. 22 – 23;
Tyr ma Be ata:
Fo to nr 3, s. 78.

U.

UM: XXVI Na jazd Po etów na Za mek Pia stów 'l& -
skich w Brze gu nr 11, s. 68;
Urgacz-Ku& nik Ad ria na:
Wi tra !e w ciem no %ci, czy li o przed wcze snej %mier ci
dziec ka (rec.): Re na ta Kleszcz Szczer ba: „Wi tra !e
w ciem no %ci” czy li o przed wcze snej %mier ci dziec ka.
Ksi&! ka nio s& ca %wia t"o. Ka to wi ce 2014, nr 2, s. 73;
Z ra do %ci& uto n# "am w „Kro pli” (rec.): Mi cha"
Wro) ski: Kro pla. Kra ków 2014 nr 3, 73;

V.

Ve ber Fran cis patrz: Ko ni) ski Wi told;
Vil lqist In g mar patrz: Ko ci) ski Wi told;
Vold Jan Erik:
Czy %nie !y ca to (po ezja) nr 3, s. 41;
I czy ni my (po ezja) nr 3, s. 42;
If (po ezja) nr 3, s. 42;
Kie dy noc (po ezja) nr 3, s. 42;
Kto% (po ezja) nr 3, s. 41;
Oczy wi %cie (po ezja) nr 3, s. 42;
Po dro dze (po ezja) nr 3, s. 40;
'lad (po ezja) nr 3, s. 40;
'nieg chce do %rod ka. 'nieg (po ezja) nr 3, s. 41;
'nieg pa da, gdzie przy by wa "o (po ezja) nr 3, s. 40;
Z (po ezja) nr 3, s. 40;
+e gnaj cie (po ezja) nr 3, s. 41;
patrz: An drzej S"o mia now ski (prze".);

W.

W skró cie nr 9, s. 81 – 82; nr 10, s. 81 – 82; nr 11,
s. 81 – 82; nr 12 s. 82; 
Wal czak: patrz: Bed na rek, Blu kacz, Na li waj ko,
Wal czak;
Wa lo tek 'cia) ska Ka ta rzy na patrz: Sztu ka Ma ria;
War d' ga Be ata:
Bi blio te ka otwar ta na zmia ny. 10 lat Fo rum Bi blio -
te ka rzy Sa mo rz& do wych Po wia tu B# dzi) skie go.
Z !y cia bi blio tek nr 5, s. 74;
War czok He le na:
Po my%l ny rok dla ksi&! ni cy. Gmin na Bi blio te ka Pu -
blicz na w Psa rach. Z !y cia bi blio tek nr 1, s. 66;
Wa ro# ska Jo an na:
Gum ki BB (rec.): Le vin Ha noch: sprze daw cy gu -
mek. Prze".: Agniesz ka Olek. Te atr im. A. Mic kie -
wi cza w Cz# sto cho wie 2014 nr 3, s. 64;
Ju bi le usze z te atrem (rec.): W sta rych de ko ra cjach
wg Ta de usza Ró !e wi cza. Te atr im. A. Mic kie wi cza
w Cz# sto cho wie 2015 nr 11, s. 64;
Kon sump cja czy part ner stwo? Te atr im. Ada ma
Mic kie wi cza w Cz# sto cho wie nr 10, s. 26 – 28;
Tre ser kor po ra cyj ny (rec.): Nick Re ed: Te atr !y cia.
Te atr im. A. Mic kie wi cza w Cz# sto cho wie 2015
nr 6, s. 64;
Z bli ska i z da le ka (rec.): Yasmi na Re za: +y cie: trzy
wer sje. Te atr im. A. Mic kie wi cza w Cz# sto cho -
wie 2015 nr 5, s. 65;
Wa szut Sa bi na patrz: Ja nas Du dek Bar ba ra, Or czyk
Wicz kow ska Ma rze na, Gór ska We ro ni ka, D& brow -
ski Pa we", Wa szut Sa bi na;
Wa szut Sa bi na, Ewa Ole jarz: 
Do bry wie czór. Tu ,ma. Nr 6, s. 41;
W$ sow ska Be ata:
Fo to nr 9, s. 51;
Stu dium zmia ny. Gra fi ka nr 9, s. 50;
W$ tro ba Ju liusz patrz: Bed nar czyk Ry szard;
Wicz kow ska Ma rze na patrz: Or czyk Wicz kow ska
Ma rze na;
Wi de ra Bog dan:
Bom bi, Da laj la ma i Lwów (rec.): Ewa Ole jarz: Mil -
cze nie pla cu za baw. So pot 2015 nr 10, s. 73;
Dom w któ rym miesz ka pa mi#( nr 9, s. 26 – 29;
Dro dzy czy tel ni cy nr 1, s. 5;
Eu ro pej czyk z Ka to wic (Hans Bel l mer) nr 10, s. 51;
Jak w XVI wie ku nr 1, s. 27;
Ka to wi ce Jó ze fa Li g# zy (rec.): Ka to wi ce. Mia sto
i lu dzie z hi sto ri& w tle w fo to gra fiach Jó ze fa Li -
g# zy. Ka to wi ce 2015 nr 9, s. 48;
Ko ron ko wa ksi& !ecz ka (rec.): Ka ro li na Opa ra:
(dwie po "ów ki) Ka to wi ce 2015 nr 7, s. 72;
Mia "o by( le piej… 12. Mi# dzy na ro do wy Fe sti wal Te -
atrów La lek „Ka to wi ce Dzie ciom” nr 11, s. 46 – 47;82
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Nie po ko j! cy pro blem ko biet nr 8, s. 48;
Nie po trzeb na i szko dli wa hu ma ni sty ka. Z pro fe so -
rem Krzysz to fem K"o si# skim, dy rek to rem In sty tu -
tu Na uk o Li te ra tu rze Pol skiej Uni wer sy te tu $l! skie -
go i prze wod ni cz! cym Ko mi te tu Na uk o Li te ra tu -
rze PAN roz ma wia (…) nr 7, s. 4 – 5;
Oszust w Ra tu szu (rec.): Grze gorz Szto ler: Pszczy -
na. Stu dia nad prze strze ni! miej sk! do po "o -
wy XVI wie ku. Pszczy na 2014 nr 3, s. 73; 
Szpie dzy w kra inie wal ca nr 6, s. 8 – 11;
Tram waj z ob ra zu Bra que’a (rec.): Woj ciech Gra -
bow ski: Ar chi traf. Opo wie %ci o ar chi tek tu rze $l! -
ska i Za g"& bia. Ka to wi ce 2015 nr 11, s. 73;
W obiek ty wie Wiel kiej Da my (An na Choj nac ka)
nr 2, s. 56;
Wspo mnie nie z an trak tów nr 10, s. 38 – 39;
Krót ko o ksi!" kach:
nr 1 s. 64:

Busz man Wi ta# ska Ma ria: Spo "e cze# stwo, po li ty -
ka i eko no mia. $l! scy twór cy i dzien ni ka rze
(1922 – 1945) Ka to wi ce 2014;
Gaj dzi# ski Piotr: Gie rek. Cz"o wiek z w& gla. Po -
zna# 2014;
Grze go rek Grzgorz, Ta ba ci# ski Piotr i in.: Pa ra fie
i ko %cio "y Ka to wic. Ka to wi ce 2014;
Ku rek Ja cek: Rock i to' sa mo%(. No tat ki o mu zy -
ce i war to %ciach. So sno wiec 2014;
Ro sen baum Se ba stian (red.): Gór ny $lask i Gór no -
%l! za cy. Wo kó" pro ble mów re gio nu i je go miesz ka# -
ców w XIX i XX wie ku. Ka to wi ce – Gli wi ce 2014;
W&c ki Mi ro s"aw: Fritz Bracht (1895 – 1945) Na -
zi stow ski za rz!d ca Gór ne go $l! ska w la tach II woj -
ny %wia to wej. Ka to wi ce 2014;
nr 2, s. 69:

Dme trec ki Ma riusz, Jó zef )ur: Pa nio wy w 100-le -
cie uro dzin Bi sku pa Jó ze fa Kur pa sa. Mi ko "ów 2013;
Ku rek Ja cek, An na Pion tek: 85 lat na po gra ni czu…
Z dzie jów ko lo nii im. Pre zy den ta Igna ce go Mo %cic -
kie go w Ka to wi cach (1928 – 2013) Ka to wi ce 2013;
Ma resz Bar ba ra, Ma te usz $ci!' ko: Wiel ka Woj na
na s"o wa. Dru ki ulot ne z lat 1914 – 1918 w zbio -
rach Bi blio te ki $l! skiej. Ka to wi ce 2014;
No wak Ro mu ald: Ge rard Koch. Dzia "al no%( kon -
ser wa tor ska, re kon struk cje, ko pie oraz re ali za cje ar -
ty stycz ne. Wro c"aw 2013;
7 wy mia rów sce no gra fii. Ka to wi ce 2013.
Ze szy ty Cho rzow skie. Tom 14. Cho rzów 2013;
nr 3, s. 69:

Bo bak An na Ma" go rza ta: Me da lik bez "a# cusz ka.
Ty chy 2015;
Do bra no wicz He le na (red.): Kuch nia $l! ska Cie -
szy# skie go czy li wy bór prze pi sów ku li nar nych Emi -
lii Ko" der. Biel sko Bia "a nr 2013;
Ma rek *u cja, Mo ni ka Bor tlik-D'wie rzy# ska:
Za Mark sem bez Bo ga. La icy za cja 'y cia spo "ecz -
ne go w Pol sce w la tach 1945 – 1989. Ka to wi ce 2014;
Pa jew ska Mi ro s"a wa: Po dró' do dru gie go po ko ju
(Au tor ski wy bór wier szy 1993 – 2011) Cho -
rzów 2014;
P"osz czy# ski Ma rek: Wier sze fi zycz ne. War sza -
wa 2014; 
Po go dal la Paul: Po t& pie ni i win ni. Niem com i psom
wst&p wzbro nio ny. Ru da $l! ska 2014;
nr 4, s. 69;

Mi cha" Hel ler. Do ctor Ho no ris Cau sa Uni ver si ta -
tis Si le sien sis. Ka to wi ce 2015;
Ks. Wie s"aw Hu dek. O %wi& tych. Fe lie to ny ra dio -
we. Lu blin 2014;
Or ga ny na $l! sku. Ka to wi ce 2014;
Szo ta Zo fia: An na Choj nac ka. Fo to gra fia. Ka to wi -
ce 2015;
$wiat na szych przod ków. Tra dy cje wio sen ne go cy -
klu ob rz& do we go. Cze cho wi ce-Dzie dzi ce 2014;
Wiel ka woj na, ma "y re gion. Pierw sza woj na %wia -
to wa w per spek ty wie gór no %l! skiej. Stu dia i szki -
ce. Opo le 2014;
nr 5, s. 69:

Al ma nach Pro win cjo nal ny nr 21 Ra ci bórz 2015;
Bert man Wie s"a wa: Pa mi&( Wo "y nia 1943 – 1944.
Ka to wi ce 2014;
Fra nia Ar ka diusz: Rze+ by w ma %le. Pro zy z pa mi& -
ci. War sza wa 2014;
Ko wal ski Ro bert: Ra chun ki po dró' ne (brimw);
Mar ti nek Li bor: W"a dy s"aw Si ko ra. Opa va 2013;
Tar giel Pa we": O ty le wi& cej. Wier sze
z lat 1970 – 2009. Mi ko "ów 2014;
nr 6, s. 69:

An we iler Pa we" bp: Mój psa" terz. Biel sko Bia "a;
Bu choz Pier re – Jo seph: Krót ka wia do mo%( o ka -
wie, jej w"a sno %ciach i skut kach na zdro wie ludz -
kie sp"y wa j! cych. Ka to wi ce 2015; 
Czej ka Ja ro mir: Ji zni mie sto. Fo to gra fic ky pro jekt
z praz ske ho si dli ste z osem de sa tych let 20 sto le ti.
Pra ha 2014;

Li pok Bier wia czo nek Ma ria: Ty chy oczy wi ste
i nie oczy wi ste. Ksi! '& ce sla dy, do tkni& cie sa crum
i no we mia sto. Ty chy 2015;
Ru daw co wa An na: Oczy dziec ka. Wier sze, baj ki,
ko "y san ki. Gli wi ce 2013.
Siem ko Piotr: Sa kral na ar chi tek tu ra drew nia na
na Gór nym $l! sku. Szki cow nik sprzed po nad stu
lat. Ka to wi ce 2015;
nr 7, s. 69:

G& bo "y% Zdzi s"aw: Bo le s"aw Cie pie la. Mo no gra fia
bi blio gra ficz na. So sno wiec 2015;
Ma lic ki Jan, Jan Ba ron (red.): In gre mio. Od daw -
no %ci do wspó" cze sno %ci. Ka to wi ce 2014;
Rut kow ski Piotr: Adam i Ewa id! do nie ba. Gdy -
nia 2014;
Sve rak Zde nek: Po dwój ne wi dze nie. Prze".: Do ro -
ta Do brew, Jan W! glow ski. Wro c"a w2015; 
Wie czo rek Zbi gniew R.: Ame ry ka jest dla by ka. Ka -
to wi ce 2015;
nr 8, s. 74:

Ga "usz ka Kry stian: Mo dre ajn far ty. Ka to wi ce 2015;
Ja no ta Gra 'y na: Sta ny sku pie nia. My s"o wi ce 2015;
Rod kie wicz Syl we ster: Co lum ba ge mens et do lens
al bo Go "& bi ca st& ka j! ca i bo le j! ca Bo le sna pan na
Ma ry ja. Ka to wi ce 2014;
Sve rak Zde nek: Bu tel ki zwrot ne. Li te rac ki sce na -
riusz fil mo wy. Prze".: To masz Gra bi# ski. War sza -
wa 2011;
Za ra nie $l! skie. Se ria dru ga nr 1, Ka to wi ce 2015;
nr 9, s. 69:

Ba du ra Ja dwi ga An na, Na ta lia Ma ria Ru man,
Alek san der Spy ra: pol skie kan cjo na "y, mo dli tew -
ni ki i %piew ni ki na $l! sku. Pszczy na 2015; 
Sie bel Ja cek: Ko %ció" pod we zwa niem $wi& te go
Mi cha "a Ar cha nio "a w Ka to wi cach. Ka to wi -
ce 2015;
Uli ce i pla ce Ka to wic. Ka to wi ce 2015;
nr 10, s. 74:

Dvo rzak Jan, Ni na Ma li ko wa: Ka rel Bro zek. Vi ra
v si lu lo ut ko ve ho di va dla. Pra ha 2015;
No ras An drzej J.: K"o po ty z fi lo zo fi!. Ka to wi -
ce 2015;
Pryn da Kry stian: $nia da nie na tra wie. Ka to wi -
ce 2015;
Sie mia no wic ki Rocz nik Mu ze al ny nr 13. Sie mia -
no wi ce $la skie 2014;
Wie czo rek Mar cin:
Dy plo ma ci sa scy (rec.): Hen ryk Ko cój: Dy plo ma -
ci sa scy o po wsta niu li sto pa do wym. Kra ków 2014
nr 5, s. 72;
Wie czo rek Mo ni ka:
Fo to nr 15, s. 67;
Wie czo rek Zyg munt:
Fo to nr 9, s. 43;
Wier ci! ski Adam:
Nie by "o ta kiej re pu bli ki (Z li stów do re dak cji) nr 10,
s. 58;
Wiór kie wicz Nad ina:
Fo to nr 6, s. 12;
Wit ka cy:

Wit ka cy i ko bie ty – Nie na sy ce nie. Gra fi ka z Mu -
zeum Hi sto rii Ka to wic nr 8, s. 49;
Wi tu "a Ro man, Lesz czy# ski Ma riusz, S"o ta Da mian
patrz: Het ma niok Edy ta;
wk:

Ka to wi ce na sta rych pocz tów kach nr 9, s. 67;
Ka to wi ce. Stre et Art Fe sti val nr 6, s. 67;
Na gro dy im. Sta ni s"aw Li go nia wr& czo ne nr 1, s. 67;
Po mnik Hen ry ka S"a wi ka i Jó ze fa An ta la od s"o ni& -
ty nr 4, s. 67;
Trzy dni Eu ro pej skie go Kon gre su Go spo dar cze go
nr 5, s. 67;
Wn#k-Zych Bo gu s"a wa:
No we kie run ki roz wo ju. Miej ska Bi blio te ka Pu blicz -
na w By to miu. Z 'y cia bi blio tek nr 11, s. 66;
Woj tas-Swo szow ska Ju sty na, Ry szard Na ko niecz -
ny patrz: M"y nar czyk Ka ta rzy na;
patrz: Na ko niecz ny Ry szard;
Woj ta sik Ka ro li na patrz Szcze pa# ski Ma rek S.;
Wo$ na-Stan kie wicz Ma" go rza ta:
Fo to nr 4, s. 60;
Wo$ niak Jan Lu cjan patrz: Nie spo rek Ka ta rzy na;
Wój cik Ire ne usz Ja nusz:
Do opol skiej Ate ny (po ezja) nr 11, s. 30;
Po wrót do Cze mier nik (po ezja) nr 11, s. 30;
Za ol zia# skie nie bo (po ezja) nr 11, s. 31;
Wój cik Ja nusz:
Mo im je ste% Opo le nr 6, s. 80;
Ode sz"a Pa ni Ma ria od po etów (Ma ria Wojt czak)
nr 5, s. 80;
Opol ski piew ca Lwo wa (Sta ni s"aw S. Ni cie ja)
nr 2, s. 80;
Po lak, W& gier dwa bra tan ki nr 4, s. 80;
Rocz ni ca Ody sei Kre so wej nr 7, s. 80;

Szcze ka nie ostat nie go psa nr 3, s. 80;
Z dia riu sza opol skiej kul tu ry nr 1, s. 69; 
Wój cik Ja nusz Jo an na Kot kow ska, Wie s"a wa
Ko no pel ska, Jan Pi che ta, Ja cek Si ko ra, Ma ria
Sztu ka:
No tat nik kul tu ral ny nr 9, s. 76 – 81; nr 10 s. 76 – 82;
nr 11, s. 76 – 82;
Wro! ski Mi cha" patrz: Urgacz Ku+ nik Ad ria na;
Wy l# %ek Ewa:
Bier nik Bog da na Prej sa (rec.): Bog dan Prejs: Bier -
nik. Mi ko "ów 2015 nr 10, s. 73;
Ma "a za g"a da (rec.): An na Jan ko: Ma "a za g"a da. Kra -
ków 2015 nr 10, s. 72; 
Wol ne me dia o $l! sku (rec.): Ma rek *u czak, Alek -
san dra Pe the (red.): Po rz!d ko wa nie wol no %ci – 25
lat $l! ska w me diach. Ka to wi ce 2014 nr 2, s. 72;
Wy rwas Ka ta rzy na:
Ale Mek syk. www.po rad nia j& zy ko wa.pl nr 4, s. 36;
Czu cho wie i mo ji to. www.po rad nia j& zy ko wa.pl nr 2,
s. 42;
In ter ni sa'. www.po rad nia j& zy ko wa.pl nr 3, s. 59;
Kto mo 'e wi ta(? www.po rad nia j& zy ko wa.pl nr 12,
s. 57;
Mi le nial si. www.po rad nia j& zy ko wa.pl nr 11, s. 58;
Na warsz ta tach. www.po rad nia j& zy ko wa.pl nr 9,
s. 75;
O per fu mach hi sto rycz nie i po praw no %cio wo.
www.po rad nia j& zy ko wa.pl nr 6, s. 56;
Po ni ka(, za ni ka(, wy ni ka(. www.po rad nia j& zy -
ko wa.pl nr 8, s. 82;
Sio stry Tla" ków ny, czy li o na zwi skach w licz bie
mno giej www.po rad nia j& zy ko wa.pl nr 1, s. 65;
Trzech pa nów w "ód ce www.po rad nia j& zy ko wa.pl
nr10, s. 59;
Wa ka cje. www.po rad nia j& zy ko wa.pl nr 7, s. 73;
Wsie ja ja. www.po rad nia j& zy ko wa.pl nr 5, s. 54.

Z.

Za bie row ski Ste fan:
$wia dek epo ki to ta li ta ry zmów. Wspo mnie nie
o W"a dy s"a wie Bar to szew skim nr 8, s. 7 – 9;
Za byt ki

Za byt ki sa kral ne zie mi po wia tu tar no gór skie go
nr 12, s. 49;
Za cher El' bie ta: 
Zo sta wi( %lad (Ra zem dla Ni ki szow ca) nr 2, s. 67;
Za cher Ja cek:
Fo to nr 2, s. 67;
Za g"# bie:

Za g"& bie. No tat nik kul tu ral ny nr 1, s. 72; nr 2, s. 81;
nr 3, s. 81; nr 4, s. 81; nr 5, s. 81; nr 6, s. 81; nr 7,
s. 81; nr 8, s. 80
Za krzew ski Da riusz:
Fo to nr 1, s. 57;
Za krzew ski To masz:
Fo to nr 10, s. 29, 31;
Za lew ski Piotr patrz: Cu lak Ma" go rza ta;
Za ol zie:

Za ol zie. No tat nik kul tu ral ny: nr 1, s. 75; nr 2, s. 82;
nr 3, s. 82; nr 4, s. 82; nr 5, s. 82; nr 6, s. 82; nr 7,
s. 82; nr 8, s. 82;
Za wadz ka Ewa:
Ma lar stwo 2003 – 2015 nr 12, s. 50;
Za wal ska-Ha wel Alek san dra:
Wo lon ta riat eu ro pej ski (EVS) w bi blio te ce. Miej -
ska Bi blio te ka Pu blicz na w Pie ka rach $la skich. Z 'y -
cia bi blio tek nr 12, s. 60;
Zych Bar ba ra patrz: Grusz ka Zych Bar ba ra;
Zych Bo gu s"a wa patrz: Wn#k-Zych Bo gu s"a wa.

&.

&ak To masz:
Fo to: nr 2, s. 2 ok"ad ki; nr 5 s. dru ga ok"ad ki, s. 67;
nr 6, s. 2 s. ok"ad ki; 7, s. 2 ok"ad ki, s. 65;
&e la zow ska Iwo na:
*** A prze cie' ca "y wszech %wiat o tym wie dzia" (po -
ezja) nr 7, s. 37;
*** Daw niej (po ezja) nr 7, s. 36;
*** Dziw ka (po ezja) nr 7, s. 36;
*** Gdy bu dzi si& pe" nia ksi& 'y ca (po ezja) nr 7,
s. 37;
***... le 'y my w tra wie… (po ezja) nr 7, s. 37;
Lu stro (po ezja) nr 7, s. 37;
Pa mi& ci Pio tra (po ezja) nr 7, s. 36;
*** Tak na praw d& sta je my si& do ro %li (po ezja) nr 7,
s. 1;
*** Wiesz (po ezja) nr 7, s. 37;
*** Wy pu %ci "am mo ty la (po ezja) nr 7, s. 36.

Opra co wa !a:
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Tadeusz

Grabowski

kolekcja „!l"ska”

Uro dzo ny w 1929 ro ku we Lwo wie.

Stu dia w Aka de mii Sztuk Pi!k nych

w Kra ko wi na Wy dzia le Gra fi ki

w Ka to wi cach. Od 1954 cz"o nek Zwi#z -

ku Pol skich Ar ty stów Pla sty ków.

Od 1956–1999 zwi# za ny z ma cie rzy st#
uczel ni#, w la tach 1972-1982 oraz 1990-

1993 pro rek tor ASP w Kra ko wie ds.

fi lii w Ka to wi cach. W 1988 ro ku otrzy -

ma" ty tu" na uko wy pro fe so ra zwy czaj ne -

go. Zwi# za ny jest z pra c# dy dak tycz n#
w In sty tu cie Sztu ki Uni wer sy te tu $l# skie -

go oraz (od 2004) z Wy% sz# Szko "#
Tech nicz n# w Ka to wi cach. 

Na le %y do gro na naj wy bit niej szych

pol skich twór ców pol skiej gra fi ki pro jek -

to wej. Wie lo let ni kie row nik ar ty stycz ny

Wy daw nic twa Ar ty stycz no -Gra ficz ne -

go w Ka to wi cach. Od 1965 ro ku or ga ni -

zu je Bien na le Pla ka tu Pol skie go, w Ka -

to wi cach i jest cz"on kiem ko mi te tu

or ga ni za cyj ne go Mi! dzy na ro do we go

Bien na le Pla ka tu w War sza wie. 

W swo im do rob ku ar ty stycz nym ma

wie le wy staw in dy wi du al nych w kra ju

i za gra ni c#. Lau re at kil ku dzie si! ciu na -

gród, wy ró% nie& i pre sti %o wych me da li,

w tym Z"o te go Me da lu Glo ria Ar tis

(2015). 

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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Koniec diety

i pos!gi

na "a#cuchu

JA RO S$AW STA RZYK

Wy ko& cze ni 'wi# tecz no -no wo rocz nym wy po czyn kiem z ulg# za sie dli -

'my w sa li dla pa l# cych ulu bio nej osie dlo wej ka wia ren ki.

– Pod j# "em po sta no wie nie na ten 2016 – oznaj mi" biz nes men z klat ki

na sze go blo ku. – De fi ni tyw nie rzu cam od chu dza nie si!.
– Nie w#t pi!, %e pan w nim wy trwa – z umie j!t nie skry wa n# iro ni# ode -

zwa" si! pro fe sor. Mnie tro ch! za sta no wi "o to „od chu dza nie SI(”, po nie -

wa% z te go co wiem, die cie pod da "a na sze go ka pi ta li st! %o na, któ ra przy -

go to wy wa "a m! %o wi na 'nia da nie do pra cy oskro ba ne mar chew ki.

– A pan co po sta no wi"? – zwró ci" si! do mnie na uko wiec. 

– O, ja za wsze do trzy mu j! pod j! tych w no wym ro ku zo bo wi# za&
– po chwa li "em si!. – Ju% od lat po sta na wiam w tym cza sie, %e nie b! d!
po dej mo wa) %ad nych po sta no wie&. A co z pa nem?

– Mam w Ka to wi cach ulu bio n# ksi! gar ni! – pro fe sor nie zwyk" od po -

wia da) la pi dar nie. – Du %y wy bór li te ra tu ry, przede wszyst kim jed nak 'wiet -

ny, fa cho wy i oczy ta ny per so nel. Mo% na po wie dzie), %e to praw dzi wi ksi! -
ga rze, z któ ry mi si! wr!cz za przy ja* ni "em… Ci lu dzie zna j# mnie z te go,

%e ku pu j! ksi#% ki – no, na zwij my to – am bit ne, trud ne, „nie dla ka% de go”.

Nie któ re dla mnie spro wa dza j#. I wy obra* cie so bie pa no wie, %e w 'wi! -
ta do pad" mnie ta ki im pe ra tyw ka te go rycz ny: „mu sisz so bie ku pi) Hra -

bie go Mon te Chri sto”. Po sta no wi "em no wo rocz nie, %e prze zwy ci! %! wstyd

i na b! d! t! ksi#% k! w „mo jej” ksi! gar ni. Nie by "o to "a twe. Bo tu ku pu j!
Ko "a kow skie go, Po 'wia tow sk#, K!o po ty z fi lo zo fi" pro fe so ra An drze ja

No ra sa, ksi#% ki o Iwasz kie wi czu, o Ki la rze, a tu, za prze pro sze niem, ja -

ki' Du mas. No i zdo by "em si! na po pro sze nie o t! po wie'), co moi ksi! -
ga rze przy j! li ze sto ic kim spo ko jem. Ale Hra bie go nie mie li. Nie by "o go

na wet w ma ga zy nach. Mo% na za tem przy j#), %e swo je po sta no wie nie zre -

ali zo wa "em cz! 'cio wo, to jest prze mo g"em wstyd. Jed no cze 'nie nic z te -

go nie wy sz"o, po nie wa% po wie 'ci nie na by "em.

– +y cie jest skom pli ko wa ne w swo ich prze ja wach – wy g"o si "em swój

ulu bio ny ba na".
– Nie wiem, czy to by "o po sta no wie nie no wo rocz ne – znie nac ka ode -

zwa" si! D%o ny, któ ry nu dzi" si! za ba rem (by li 'my je dy ny mi klien ta -

mi). – I nie pa mi! tam, gdzie to wy czy ta "em… Mo %e u Pa ran dow skie go?

W ka% dym ra zie by" so bie ta ki sta ro %yt ny fi lo zof, Par me ni skos z Me ta -

pon tu. I on po sta no wi" nie 'mia) si! ni gdy. Uzna", %e 'mia nie si! jest czyn -

no 'ci# nie god n# przy ja cie la m# dro 'ci. Po sta no wi" wi!c nie 'mia) si!, na -

wet to 'lu bo wa". Nie wiem, czy pa no wie wie cie, %e De dal by" nie tyl ko

ge nial nym in %y nie rem, kon struk to rem i wy na laz c#, ale tak %e ar ty st#.
Wy rze* bi" w drze wie kil ka po sta ci, bar dzo re ali stycz nie, do s"ow nie by "y
jak %y we. Sta ro %yt ni Gre cy by li ty mi po s# ga mi za chwy ce ni. Ale ba li si!,
%e sko ro s# one „jak %y we”, mo g# im uciec. Przy ku li je wi!c "a& cu cha -

mi. Kie dy zo ba czy" to wspo mnia ny ju% Par me ni skos, nie wy trzy ma" i ryk -

n#" 'mie chem. Z"a ma" swo je po sta no wie nie, swój 'lub.

Po tej opo wie 'ci wy wi# za "a si! przy na szym sto li ku do') o%y wio na

dys ku sja. Otó% osie dlo wy biz nes men oskar %y" – na zwij my to – po tom no'),
%e o De da lu za pa mi! ta "a tyl ko o'mie sza j# c# go aneg do t!, na to miast

z za chwy tem wspo mi na Ika ra, te go – cy tu j! – „g"up ka, któ ry zgi n#" z po -

wo du idio tycz nej bra wu ry”. Pro fe sor za cz#" co' mó wi) o ma rze niach

ludz ko 'ci, nie za bar dzo s"u cha "em, bo my 'la "em o Par me ni sko sie. Czy

si! ja ko' uka ra" za z"a ma nie 'lu bo wa nia? Czy on je den, wbrew in nym

sta ro %yt nym Gre kom, zna" si! na praw dzi wej sztu ce? Nie uda "o mi si! sen -

sow nie te go roz strzy gn#). 
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