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Dag ma ra Drza zga (na zdj! ciu obok) – au tor ka opu "
bli ko wa nej na #a mach „$l% ska” (nr 10/2014) roz mo "
wy z Le chem Ma jew skim za ty tu #o wa nej „Dan te
od ro dzi# si! w Ka to wi cach”, otrzy ma #a Ho no ro we
Wy ró& nie nie Na gro dy im. Ma cie ja 'u ka sie wi cza
za pu bli ka cje na te mat wspó# cze snej cy wi li za cji
i kul tu ry w kon kur sie og#o szo nym przez Sto wa rzy "
sze nie Dzien ni ka rzy Pol skich. Uro czy sto() wr! cze "
nia na gród od by #a si! 28 stycz nia w sie dzi bie
sto wa rzy sze nia. 

Trzy dni Week en du Otwar cia (15"17 stycz "
nia 2016) wy pe# nio ne pra wie set k% wy da "
rze* kul tu ral nych za in au gu ro wa #y Rok
Eu ro pej skiej Sto li cy Kul tu ry we Wro c#a wiu.
Dzie si%t ki ty si! cy osób wzi! #o udzia#
w „Prze bu dze niu” – gi gan tycz nym po cho "
dzie gwia+ dzi stym. 
Swój udzia# w tzw. Ko ali cja Miast 2016, to "
wa rzy sz% cej pro jek to wi ESK b! d% mia #y
rów nie& Ka to wi ce, któ re rów nie& ubie ga #y
si! o ty tu# Eu ro pej skiej Sto li cy Kul tu ry.

Wi! cej o pro jek cie Ko ali cji Miast

pi sze my na str. 64

28 stycz nia w sie dzi bie Sto wa rzy sze nia
Dzien ni ka rzy Pol skich w War sza wie od by "
#a si! uro czy sto() wr! cze nia co rocz nych
na gród. W ka te go rii me diów lo kal nych,
na gro d% im. Alek san dra Mil skie go w#a dze
SDP uho no ro wa #y re dak cj! Ka len da rza Be "
skidz kie go. Z r%k pre ze sa Za rz% du SDP
Krzysz to fa Skow ro* skie go (na zdj! ciu
pierw szy z pra wej) i za st!p cy pre ze sa
Agniesz ki Ro ma szew skiej "Gu zy (na zdj! ciu
dru ga z pra wej) na gro d! ode bra li – wy "
daw ca cza so pi sma, pre zes Za rz% du To wa "
rzy stwa Przy ja ció# Biel ska "Bia #ej i Pod be ski "
dzia Gra &y na Sta ni szew ska (trze cia z le wej)
oraz re dak tor na czel ny Ka len da rza Be "
skidz kie go Jan Pi che ta (w (rod ku), nasz
d#u go let ni wspó# pra cow nik i ko le ga.
Gra tu lu je my! 
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WY DAW CA:
GÓR NO !L" SKIE TO WA RZY STWO

LI TE RAC KIE W KA TO WI CACH
TADEUSZ#SIERNY

prezes
40-012 Ka to wi ce, ul. Dwor co wa 13

tel. 32 253-62-21
e-mail: zarzad@slaskwn.com.pl

WSPÓ$WYDAWCA:
BIBLIOTEKA !L"SKA

40-021 Katowice, plac Rady Europy 1
tel. centr. 32 20 83 700

informacja: info@bs.katowice.pl
sekretariat: bsl@bs.katowice.pl

Re da gu je ze spó%:
WIE S$A WA KO NO PEL SKA

Re dak to r na czel na
KATARZYNA#BERETA
Dzia% krytyki literackiej
portal www.slaskgtl.pl

MARIA KORUSIEWICZ
Dzia% poezji i prozy (wspó%praca)

MARIA#SZTUKA
Sekretarz redakcji

Dzia% kultury
BOG DAN WI DE RA

Dzia% spo %ecz no -hi sto rycz ny
WOJ CIECH $U KA

Dzia% gra ficz ny
IRE NA FAL KIN -SI BI GA

Ko rek ta
AD RES RE DAK CJI:

40-012 Ka to wi ce, ul. Dwor co wa 13
tel./fax 32 206-82-71

e -ma il: redakcjaslask@onet.pl
DTP: STP „Kor Graf”

40-081 Ka to wi ce, ul. D! brów ki 15/12
tel. 32 354-09-88, 32 781-06-48
e -ma il: kor graf@kor graf.com.pl

Druk: Za k"ad Po li gra ficz ny Mo# i $u czak Sp.j.
ul. Piw na 1, 61-065 Po zna%

tel. 61 633 71 65
Ma te ria "ów nie za mó wio nych nie zwra camy. 

Re dak cja za strze ga so bie pra wo skrótów, po pra wek
i zmian ty tu "ów w tek stach przy j& tych do dru ku 

oraz skra ca nie ko re spon den cji.
Wa run ki pre nu me ra ty: po przez Od dzia "y i De le ga tu -
ry „RU CHU” – na te re nie ca "e go kra ju. Bez po #red -
nio – w Wydawnictwe Naukowym „'l!sk” 40-036
Katowice, ul. Ligonia 7, p. 120. Wp"at na le (y do ko ny wa)
na kon to:

GTL – re dak cja mie si&cz ni ka „'l!sk”
BG* BNP Paribas o/Katowice

08 2030 0045 1110 0000 0407 9490
Pre nu me ra ta rocz na – 84 z", pó" rocz na – 42 z",
kwartalna – 21 z". Pi smo w pre nu me ra cie jest do star cza -
ne pod wska za ny ad res bez do dat ko wych op"at.
Prenumerata zagraniczna: poprzez Dzia" RUCH S.A.
Infolinia 0800 120 029. Tel. +48 022 532-87-31
www.ruch.com.pl
Ce na eg zem pla rza – 7 z" (w tym 5% VAT)
ISSN: 1425-3917  Nr in dek su: 33328X

Czasopismo
„!l&sk. Miesi'cznik spo%eczno-kulturalny”

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

4. Ka ta rzy na G!uch -Jusz kie wicz SIEDMIOLATKI DO SZKO$Y, TRZYLATKI DO... NIANI
A DZIURA BUD*ETOWA DO SAMORZ+DÓW

6. Rozmowa z prof. Katarzyn" Kraso# WYSKAKA, STACHUR- 
10. Zdzi s!aw Je dy nak KIE DY KA TO WI CE UZY SKA $Y PRA WA MIEJ SKIE?
14. Hen ryk Szcze pa# ski S$AW NA BU DOW LA IN *Y NIE RA KO $O DZIEJ SKIE GO 
16. Roz mo wa z Weronik" Murek POZA KÓ$ECZKIEM
18. Roz mo wa z Ry szar dem Si wym, kom po zy to rem i aran $e rem

MU ZYCZ NA PO DRÓ* Z POD LE SIA DO MEK SY KU 
22. Je rzy Ma chu ra PIERW SZY Z WI S$Y 
24. Wie s!aw Ko ster ski LU STRO NA SZE EU RO PEJ SKIE 
32. Mar ce li na Ja nisz LI TE RAC KIE 'WIA TY PIO TRA GU ZE GO 
35. Grze gorz Szto ler Z BOJ SZÓW NA GÓR NY 'L+SK 
40. Je rzy Pa szek ABC O RZAD KICH WY RA ZACH W PO WIE 'CIACH I KRZY *ÓW KACH 
52. Roz mo wa ze Shlo mo Mint zem MIA STO GO R+ CE W 'ROD KU
62. LI STY
64. MU ZYCZ NY KA TO WIC KI TY DZIE. 

FE LIE TO NY
27. NO TAT NIK SPO /NION GO PRZY BY SZA

Ma rek S. Szcze pa# ski MIEJ SKIE SIE RO TY PO RE AL NYM SO CJA LI ZMIE (II)
58. Hen ryk Bzdok AN DE GO TY 
59. MI- DZY NU TA MI

Mag da le na Dzia dek OPERA ZA MIEDZ+
63. PO RAD NIA J- ZY KO WA

Ka ta rzy na Wy rwas DLACZEGO SKRÓTOWIEC PiS SI- ODMIENIA, A NP. PO NIE?
65. 'L+ SKA OJ CZY ZNA POL SZ CZY ZNA

Jan Mio dek WO NIO W 'L+ SKICH GWA RACH I W STA RO POLSZ CZY/ NIE 
84. Z ZAPI SKÓW EME RY TA

Ja ro s!aw Sta rzyk KARTOFLE Z MI-T+

PLA STY KA 
43. Roz mo wa z Je rzym K% dzio r", twór c" rze&b ba lan su j" cych OBYWATEL 'WIATA

Z CZ-STOCHOWY
49. JE RZY K- DZIO RA. RZE/BY BA LAN SU J+ CE 
50. GRZE GORZ BIA LIK. MA LAR STWO 
51. Ste fan Gier lot ka MI STYCZ NY 'WIAT GRZE GO RZA BIA LI KA 
84. KO LEK CJA „'L+ SKA”: IRE NE USZ WAL CZAK 

TE ATR 
66. Ra do s!aw Ko bier ski J- ZYK, KTÓ RY ZA W- DRO WA$ TAK WY SO KO 

KSI"( KI 
70. Maria D%bicz PORTRET WIELOKROTNY
71. Katarzyna Bereta TRAKTAT O GRZE W 'WIAT
72. Krystyna Heska-Kwa'niewicz S$ONECZNA KSI+*KA
73. Wies!awa Konopelska W JEDNYM SZEREGU Z LISZTEM I WAGNEREM
74. Katarzyna Niesporek KRZYK I CISZA
74. Bog dan Wi de ra KRÓTKO O KSI+*KACH

PO EZJA I PRO ZA
3. WIERSZ NA OTWAR CIE

An na Pi li szew ska (***)
12. Ge no we fa Ja ku bow ska -Fi ja! kow ska WIERSZE 
13. An na Pi li szew ska WIERSZE
28. Ka ta rzy na Be re ta WIERSZE
29. Ka li na Ja glarz WIERSZE
29. Mi ro s!a wa Pa jew ska WIERSZE
30. Roman Maciuszkiewicz OSTATNIA PODRÓ* WIELKIEJ RYBY
54. Wi told Tu rant NIE MA MO RZA W BAG DA DZIE (cz. II)

EKO LO GIA 
60. Jo lan ta Kar ma# ska CZY NA MATECZNIK SPADNIE TOPÓR?

STA $E RU BRY KI
67. ZNA KI I TWA RZE MIA STA KA TO WI CE. HERRB KA TO WIC
69. Z *Y CIA BI BLIO TEK

Au re lia Okle si# ska PI-T NA 'CIE LAT SA MO DZIEL NO 'CI 
68. OPO LE. MALARSTWO BEATY WEWIÓRKI I EDWARDA SZCZAPOWA
76. NO TAT NI KI KUL TU RAL NE
83. 'L+ SKI MIE SI+C 

NA OK$AD CE:
Je rzy K& dzio ra. Rze0 ba ba lan su j! ca.
Fot. Bar t"o miej K& dzio ra
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Pro jekt ob j' ty 
me ce na tem

MIA STA KA TO WI CE

Wojewódzki Fundusz
Ochrony !rodowiska
i Gospodarki Wodnej

w Katowicach

Dofinansowano ze )rodków 
Ministra 

Kultury i Dziedzictwa Narodowego
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AN NA PI LI SZEW SKA

* * *

ten któ ry umia! na zwa" mo j# du sz$ by!
noc nym stró %em w fa bry ce po pio !u
da !am mu wszyst kie my &li za od!a mek lu stra

gdy przy cho dzi! nad ra nem ba wi li &my si$ 
w cyrk – przy mie rza !am ko lej no je go ka pe lu sze
a on sta wa! si$
ko tem – mru cza! al bo le ni wie czo chra! si$ 
o sto py a cza sa mi pod no si! ci$% k# ru d# g!o w$
i mu sia !am ca !o wa" przy mru %o ne po wie ki
d!u go – ka% d# z osob na

g!a ska !am go pod w!os i trzesz cza !o zie lo ne
po wie trze a po tem za sy pia !am jak zm$ czo ne 
dziec ko z g!o w# moc no wtu lo n# w rdza w#
sier&"

kie dy& znik n#! – p!a ka !am 
w po piel ni ku za miesz ka! t!u sty cie' 
pa j# ka
od t#d o pó! no cy uk!a dam na j$ zy ku
srebr ny ka wa !ek szk!a i krztu sz$ si$ lep k# krwi# –
nie wie dzia !am b$ d$ mu sia !a umie ra" tak bar dzo
po wo li

An na Pi li szew ska – pi sar ka, po et ka, kul tu ro znaw ca. In te re su je si!
fi lo zo fi", li te ra tu r", hi sto ri" sta ro #yt n", ma lar stwem oraz mu zy k"
kla sycz n". Ce ni nad wy raz po ezj! Bo le s$a wa Le %mia na. Po nad to jest
mi $o %nicz k" zwie rz"t i wiel kim przy ja cie lem przy ro dy…
Lau re at ka licz nych kon kur sów li te rac kich o za si! gu ogól no pol skim
oraz mi! dzy na ro do wym; jest au tor k" ksi" #ek po etyc kich: Per sze ro !
ny je sien ne (2005), Pry wat na ko re spon den cja (2005), Dziej ba cz"o !
wie cza (2010) oraz Po "u dnie o bar wie ma ren go (2012).
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Mod ne te ma ty do dys ku sji zmie nia j!
si" cz" #ciej ni$ ostat nio po ry ro ku w Pol -
sce. Zw%asz cza, gdy jest si" ro dzi cem.
Po cz!t ko wo do ty cz! one dy le ma tów
zwi! za nych z po ro dem, kar mie niem
na tu ral nym b!d& sztucz nym, spa niem
b!d& nie z dziec kiem w jed nym %ó$ ku,
wcze snym po wro tem do pra cy, ku po wa -
niem s%o dy czy i kar mie niem dzi wac twa -
mi ty pu su shi w s%o icz ku. 

Jak ma ma z ma m!

D
zi# te ma tów oko %o dzie ci" cych jest
nie wie le – do mi nu j! bo wiem dwa: fi -

nan so wa nie re li gii w szko %ach i wiek go -

to wo #ci szkol nej. W kr" gu mo ich zna jo -
mych te mat roz po cz!% si" w ro ku 2011,
kie dy to mu sie li #my pod j!' de cy zj"
o lo sie star szej cór ki i dziec ka przy ja ció%.
Ów cze sna mi ni ster edu ka cji Ka ta rzy na
Hall za ch" ca %a ro dzi ców dzie ci z rocz -
ni ka 2005, aby po s%a li swo je dzie ci
do szko %y za miast do przed szko la. Re sort
za pew nia%, $e dzi" ki ob ni $e niu wie ku
szkol ne go do 6 lat, wy rów na ne zo sta n!
szan se dzie ci na do bry start. To
fakt – wer to wa li #my ze zna jo my mi prze -
ró$ ne pod r"cz ni ki do 1 kla sy i uzna li #my
w wi"k szo #ci, $e w ze rów ce na sze dzie -
ci b" d! si" nu dzi'. Zw%asz cza te z pierw -
szej po %o wy ro ku. La to ro#l zo sta %a przy -
j" ta do I kla sy szko %y pa( stwo wej, cór ka

zna jo mych do pry wat nej, a 17 wrze -
#nia 2011 r. na od chod ne mi ni ster edu -
ka cji Ka ta rzy na Hall za po wie dzia %a,
$e… prze su wa re for m" z ob ni $e niem
wie ku szkol ne go. Przy zna %a, $e szko %y nie
s! go to we na przy j" cie sze #cio lat ków.
Przez ca %y kraj, jak i wo je wódz two #l! -
skie prze to czy %a si" fa la pro te stów ro dzi -
ców, któ rzy dziec ko do szko %y po s%a li,
a sa mi nie bar dzo wie dzie li, czy do brze
zro bi li. Fa la kry ty ki po li ty ków szyb ko zo -
sta %a w%! czo na w kam pa ni" wy bor cz!,
a na pierw szych stro nach ga zet po ja wi li
si" pa( stwo El ba now scy. No wa mi ni ster
edu ka cji Kry sty na Szu mi las 24 li sto pa -
da 2011 ro ku za po wie dzia %a obo wi! zek
szkol ny dla sze #cio lat ków do pie ro
od wrze #nia 2014 r.

Ma my lu ty 2016 ro ku. Sze #cio lat ki
wci!$ trak to wa ne s! jak kar ta prze tar go -
wa. Ko lej ny za pis zo sta% w pro gra mie
wy bor czym zmie nio ny, a przez sa mo rz! -
dy przy j" ty ja ko z%o ko niecz ne. Czy ro -
dzi ce cie sz! si" z de cy zji MEN o po wro -
cie do sta re go sys te mu edu ka cji,
w któ rym dziec ko roz po czy na obo -
wi!z ko wo na uk" w szko le pod sta wo wej
w wie ku 7 a nie 6 lat? Ju sty na )o pa -
ciuk – ma ma Paw %a, dwu na sto lat ka i Fi -
li pa, któ ry we wrze #niu sko( czy 6 lat od -
po wia da bez wa ha nia: 

– Ucie szy %am si" z tej de cy zji, mo $e
nie by %a to od ra zu ulga, ale i tak mia -
%am za miar po s%a' dziec ko do szko %y
w wie ku 7 lat, tym bar dziej $e syn uro -
dzi% si" w po %o wie wrze #nia. Dzi" ki tej
de cy zji nie mu sz" sta ra' si" o od ro cze -
nie ani za sta na wia' si" za ja ki# czas, czy
na pew no do brze zro bi %am po sy %a j!c go
rok pó& niej. 

– Czy na pa ni de cy zj" mia %y wp%yw
wa run ki w szko le, pro gram na ucza nia,
czy ra czej pre dys po zy cje i przy go to wa -
nie emo cjo nal ne dziec ka?

– Szcze rze mó wi!c chcia %am, $e by syn
mia% prze d%u $o ne dzie ci( stwo. My #l", $e
bez pro ble mu po ra dzi% by so bie w szko -
le ja ko sze #cio la tek, ale wiem te$, $e b" -
dzie mu o wie le %a twiej, gdy b" dzie o rok
star szy i wi"k szy. Star szy syn te$ po szed%
do szko %y w wie ku 7 lat i ani przez chwi -
l" nie $a %o wa %am tej de cy zji. Od po cz!t -
ku #wiet nie si" uczy% i nie mia% wi"k -
szych pro ble mów z kon cen tra cj!, co
nie ste ty nie za wsze wy cho dzi %o m%od -
szym dzie ciom. One po pro stu nie s!
jesz cze na uczo ne do sp" dza nia ty le cza -
su w %aw ce i sku pia niu si" na lek cji.
M%od szy syn ma do dat ko wo pro ble my
emo cjo nal ne, boi si" wie lu rze czy, wi -
da', $e wy ra sta z te go i jest co raz le piej,
ale my #l", $e ten rok „za pa su” du $o mu
jesz cze da.

– Po ja wia j! si" opi nie, $e teo re tycz nie
o lo sach dziec ka de cy du j! ro dzi ce, ale
de fac to de cy zje za pa d%y w %a wach po -
sel skich. Czy re fe ren dum w tej spra wie
by %o by do bre? Py tam o to, bo sa ma nie -
jed no krot nie za sta na wia %am si" nad je -
go hi po te tycz nym wy ni kiem. 

– Re fe ren dum by %o by do bre, ale
pod wa run kiem, $e bra %y by w nim
udzia% oso by bez po #red nio za in te re so wa -
ne, czy li ro dzi ce, a nie ste ty cz" sto jest
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Sied mio lat ki

do szko !y,

trzy lat ki do… nia ni 

a dziu ra bu d"e to wa

do sa mo rz# dów

Klasa II sze!ciolatków w Szkole Podstawowej nr 17 w Chorzowie. Wychowawca Magdalena Biernacka.

De cy zja o cof ni" ciu obo wi!z ku szkol no #przed szkol ne go do ty czy nie mal 2 mi #
lio nów dzie ci w Pol sce. Znie sie nie obo wi!z ku szkol ne go dla 6#lat ków i przed szkol #
ne go dla 5#lat ków prze wi du je zno we li zo wa na usta wa o sys te mie o$wia ty, któ #
r! pod pi sa% 7 stycz nia pre zy dent An drzej Du da. Czy to jed nak ko niec trwa j! cej
po nad 6 lat ba ta lii? 

KATARZYNA G$UCH%JUSZKIEWICZ
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tak, !e wte dy, kie dy mo gli by mie" co#
do po wie dze nia, to ich nie ma. 

Tu przy zna j$ Ju sty nie %o pa ciuk ra cj$.
Na za jutrz roz ma wiam z ma m& pi$ cio let -

nie go Kry stia na Za r$ by. Od kil ku mie -

si$ cy jest prze ko na na o tym, !e Kry stek

pój dzie do szko 'y w wie ku sze #ciu lat. 

– Sk'a da ju! ca 'e wy ra zy z li ter,

w przed szko lu uczy si$ an giel skie go, li -

czy le piej ni! nie je den pierw szak. Jest

bar dzo cie ka wy #wia ta i za wsze tak by -

'o – mó wi Ma ria Za r$ ba. – In ne dzie ci

gry z'y pal ce pa trz&c na przy go dy Z'om -

ka z baj ki o au tach, a Kry stek ogl& da'
z ta t& Di sco ve ry i za da wa' ty si& ce py ta(.
Au tka go nu dzi 'y, do dzi# sto j& za ku rzo -

ne na pó' ce. De cy zj$ pod j$ li #my po d'u -

gim week en dzie u da le kiej ro dzi ny m$ -
!a w War sza wie. Ku zyn na sze go

syn ka – rów no la tek le d wo trzy ma' w li -

sto pa dzie kred k$ w d'o ni – o li ter kach

nie wspo mi na j&c – ale za to go dzi na mi

sie dzia' z ta ble tem, ba! Na wet bez nie -

go nie po tra fi' zje#" obia du. To zna czy

tyl ko go grzecz nie po 'y ka' – bo je go ma -

ma go wci&! kar mi. Strasz ne, co? – #mie -

je si$.
– Strasz ne – przy ta ku j$, bo pa mi$ tam,

kie dy mo ja Ali cja na po cz&t ku I kla sy

zdo by 'a z'o ty me dal za… naj szyb sze za -

wi& za nie bu tów. Ja ko sze #cio lat ka naj -

m'od sza w kla sie. Sied mio lat ki no si 'y
bu ty na rze py, bo nie po tra fi 'y spraw nie

te go zro bi". Na szcz$ #cie dzie ci tra fi 'y
na do br& wy cho waw czy ni$, po mie si& -
cu kon kur sów wszy scy wi& za li tramp -

ki pra wie we #nie. Ma ria Za r$ ba nie boi

si$, !e syn nie wy sie dzi, li czy na wet, !e
si$ tro ch$ roz ru sza na lek cjach wf, bo jak

mó wi po ci chu jest tro ch$ „za sie dzia 'y”. 

– Co nie zna czy, !e od ra na do wie czo -

ra sie dzi w do mu – za strze ga ma ma – ra -

czej na spa ce rze za trzy mu je si$ przy ka! -
dym cie ka wym drze wie, bud ce dla

pta ków czy ko par ce. Ale w pi' k$ gra" nie

lu bi. Nie wiem tyl ko jak po zo sta 'e dzie -

ci z je go przed szkol nej gru py – mar twi

si$. – S& z!y ci, ch$t nie si$ ba wi& i faj -

nie by by 'o, gdy by sta no wi li jed n& kla -

s$. Ale pew nie tak si$ nie sta nie. S& ma -

my, któ re wo l& prze d'u !y" ch'o pa kom

dzie ci( stwo, ma j& wy go d$ z przed szko -

lem do 17., nie mar twi& si$ o pe' ne dwa

mie si& ce wa ka cji i brak urlo pu. Przed -

szko le to przed szko le. Jest wy go da – po -

twier dza i do da je, !e gdy by Kry stek by'
z ostat nie go grud nia za sta na wia 'a by

si$. Jest z 1 kwiet nia. 

Py ta na czy cie szy si$, !e de cy zja

MEN wra ca do sta re go sys te mu edu ka -

cji, w któ rym dziec ko roz po czy na obo -

wi&z ko wo na uk$ w szko le pod sta wo wej

w wie ku 7 a nie 6 lat nie po tra fi od po -

wie dzie" jed no znacz nie. Ma ma Kry stia -

na przy zna je, !e s& z m$ !em zwo len ni -

ka mi szko 'y rów nych szans, tych sa mych

pod r$cz ni ków w ka! dej szko le, far -

tusz ków szkol nych ta kich jak w la -

tach 70. a na wet tarcz i za ka zów no sze -

nia smart fo nów do szko 'y. „Ale to se ne

vra ti” – #mie je my si$ obie, bo je ste #my

w'a #nie z rocz ni ka Ele men ta rza Fal skie -

go, nie bie skich sty lo no wych far tusz ków,

na zy wa nych w mo im ro dzin nym do mu

„przy kryj bi d&”. Po ka zu j$ jej list ze stro -

ny Ra tuj my Ma lu chy. Prze dru ko wa ny

z fo rum Rzecz po spo li tej z da -

t& 12.02.2014. Pi sow nia au ten tycz na:

Ma! go sia (go"#) pi sze: 12 lu te -
go 2014 07:56:36 ja po s!a !am cór k$
w wie ku 6 lat i do ko% ca &y cia te go so -
bie nie wy ba cz$. Co dzien nie o tym my -
"l$. Gdy za sy piam. gdy si$ bu dz$. ca !y
czas my "l$ o tym, &e j' skrzyw dzi !am. Te -
raz cór ka jest w 3 kla sie. pó( niej b$ dzie
strasz ny prze skok w IV kla sie je "li cho -
dzi o ma te ria!. Ma te ria! w I kla sie spe -
cjal nie jest pro sty &e by za ch$ ci# ro dzi -
ców &e by nie oba wia li si$, &e ich dzie ci
so bie nie po ra dz'. Mo ja cór ka ma do -
bre i bar dzo do bre oce ny ale wie le j' to
kosz tu je, bo mu si d!u &ej po pra co wa#.
Na pew no gdy by po sz!a w wie ku 7 lat by -
!o by jej o wie le !a twiej z ma te ria !em. )y -
j$ w stre sie od 2,5 ro ku.

Przy zna j$ czy tel nicz ce fo rum ra cj$.
Z do #wiad cze nia wiem, !e prze skok

z na ucza nia po cz&t ko we go do kla sy

czwar tej bo li. I dzie ci i ro dzi ców. Ale czy

zmie ni 'a bym zda nie? Ow szem, mia 'am

chwi l$ za wa ha nia. To, co 7-lat ko wi zaj -

mo wa 'o 10 mi nut, mo jej sze #cio lat ce pó'
go dzi ny. Na wf -ie by 'a wol niej sza. Ale

po mi n&w szy kwe stie ocen, roz ko ja rze -

nia, ta kie go nor mal ne go dzie ci$ ce go

roz bry ka nia – po s'a nie mo jej cór ki

do szko 'y w wie ku sze #ciu lat na uczy 'o
j& sa mo dziel no #ci. Pa trz$ na in ne dzie -

ci – jej ró wie #ni ków (11 lat) któ re

do dzi# nie po tra fi& je#" no !em i wi del -

cem, nie zo sta j& sa me w do mu, wsty dz&
si$ zro bi" za ku py czy wr$cz p'a cz&
na szkol nych wy ciecz kach. Je de na sto la -

tek je de na sto lat ko wi nie rów ny – je den

czy ta ca '& ksi&! k$ ty go dnio wo i sam od -

ra bia lek cje, w prze rwie obie ra j&c ziem -

nia ki. In ny ni gdy jesz cze sam nie umy'
so bie w'o sów i nie zje cha' sam win d&.
Nie wy cho dzi z ko le ga mi na po dwór ko,

tyl ko z ma m&. To sa mo we d'ug mnie do -

ty czy sze #cio lat ków. I mu si my mie"
#wia do mo#" te go, !e do pó ki ro dzic b$ -
dzie mia' de mo kra tycz ny „wol ny wy -

bór”, dys ku sje b$ d& to czy 'y si$ za rów -

no w sej mo wych 'a wach jak

i na ro dzin nych im pre zach. Po dob nie jest

ze szko 'a mi spo 'ecz ny mi, pry wat ny mi,

gim na zja mi… te ma tów spo ro. 

Ma ma Kry stia na mil czy po prze czy -

ta niu li stu z fo rum Rzecz po spo li tej.

W ko( cu wzru sza ra mio na mi: 

– Nie wiem, jak b$ dzie, tak b$ dzie, po -

j$ cia nie mam ja ka b$ dzie szko 'a przy -

sz'o #ci. By" mo !e w szko 'ach kry ty ko -

wa nych przez El ba now skich jest

za wy so ki po ziom, za du !e wy ma ga nia

wo bec dzie ci, mo !e zbyt am bit ni ro dzi -

ce. A mo !e pe cho wo au tor ka li stu z fo -

rum, ta Ma' go sia, tra fi 'a na wy j&t ko wo

kiep skie go pe da go ga?

Dwa ra zy to sa mo

Pe da go dzy tym cza sem za sta na wia j& si$
jak do pa so wa" prze pi sy do… prze pi -

sów. I kto na tym stra ci a kto zy ska? Dla -

cze go? Otó! wg no wych za le ce( MEN

dzie ci dwa ra zy b$ d& uczy" si$ czy ta"
i pi sa". No we prze pi sy da j& mo! li wo#"
na uki li te rek w przed szko lu. W ubie -

g'ych la tach by', przy po mnij my, za -

kaz, któ re go de fac to nie re spek to wa 'y
!ad ne nor mal ne przed szko la. W nie któ -

rych wy cho waw czy nie na wet #mia 'y si$
u!y wa j&c okre #le nia „taj ne kom ple ty”.

Wi$c na uka li te rek i cy fe rek po raz

pierw szy w przed szko lu. Pó) niej te go sa -

me go b$ d& si$ uczy" w pierw szej kla sie.

By" mo !e na wet z te go sa me go, dar mo -

we go ele men ta rza. Obec nie trwa j& pra -

ce nad no w& pod sta w& pro gra mo w&, któ -

ra ma to ure gu lo wa". Mi ni ster edu ka cji

An na Za lew ska uwa !a jed nak, !e z tej

sy tu acji mo g& wy ni ka" te! ko rzy #ci.

Dzie ci, któ re po sia d'y ju! ta k& umie j$t -
no#", mo g& prze j&" ro l$ li de rów, któ rzy

b$ d& po ma ga" na uczy cie lo wi. Mo g&
na przy k'ad czy ta" baj ki swo im ró wie -

#ni kom. 

Mo ja cór ka – dzi# w pi& tej kla sie – gdy

us'y sza 'a to stwier dze nie w TV, wy buch -

n$ 'a #mie chem.: 

– Ma mo!? Li de rów? Zro bi si$ po dzia'
w kla sie na ku jo nów i t$ pa ków  – to pro -

ste. Po za tym ch'op cy b$ d& si$ nu dzi"
i za czn& roz ra bia". A na uczy cie le fa wo -

ry zo wa" „ge niu szy” Ale ko rzy #ci! 

Dzie ci$ ca lo gi ka jest ja sna i czy tel na.

Po dob nie uwa !a pe da gog Alek san dra

Pio trow ska. Jej zda niem ska zy wa nie

dziec ka na po wta rza nie te go, co ju!
umie, to pod k'a da nie 'a dun ku wy bu cho -

we go pod sys tem edu ka cji. Zmu sza nie

dziec ka do po wtór ne go ucze nia si$ te go,

co ju! umie, za bi je w nim naj cen niej sz&
war to#" m'o de go cz'o wie ka, czy li cie ka -

wo#" po znaw cz&. In nym wa! nym pro ble -

mem jest przy go to wa nie pod r$cz ni ków

do na uki pi sa nia dla przed szko la ków.

Wy daw nic twa jak wia do mo po trze bu j&
cza su na ich przy go to wa nie, do te go wy -

ma ga na jest pod sta wa pro gra mo wa,

a tej – przy po mn$ – jesz cze nie ma. 

– Nie ma te! przed szko li z gu -

my – ostrze ga j& dy rek to rzy tych pla có -

wek – je !e li ko lej ny rocz nik zo sta nie

w naj star szej gru pie to w pla ców kach za -

brak nie miejsc dla ma lu chów. Ro dzi ce

trzy lat ków ju! dzi# mar twi& si$, gdzie we

wrze #niu znaj d& pry wat ne przed szko le

w oko li cy, bo na pa( stwo we na wet nie

li cz&. Wy star czy po li czy" no wo wy bu -

do wa ne blo ki na osie dlach, cho cia! by

Ty si&c le cia w Ka to wi cach, czy na p'yw

m'o dych lu dzi z in nych re gio nów kra -

ju. Mi gra cja ze *l& ska? Jest i ow szem,

ale nie do ty czy ona ro dzin z dzie" mi

w wie ku !'ob ko wo -przed szkol nym.

To b! d" mi lio ny

Woj ciech Sa 'u ga mar sza 'ek wo je -

wódz twa #l& skie go uwa !a po dob -

nie jak wi$k szo#" sa mo rz& dow ców

w kra ju, i! zmia ny to pro ces nie po trzeb -

ny i kosz tow ny. 

– Roz ma wiam z pre zy den ta mi, bar dzo

po wa! ny k'o pot po ja wi si$ ju! w tym ro -

ku bu d!e to wym. Je !e li sze #cio lat ki nie

pój d& do szkó', to po wsta nie dziu ra,
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w kla sach mo !e by" tyl ko kil ka osób,

a mo !e nie b# dzie z ko go ta kich klas

utwo rzy"? – mar twi si# mar sza $ek. Za t#
dziu r# trze ba b# dzie za p$a ci". Gosz cz%c
na an te nie Pol skie go Ra dia Ka to wi ce

mar sza $ek Sa $u ga wy li cza na przy k$a dzie

Pie kar &l% skich: 

– Tam trze ba b# dzie wy da" oko $o
2 mln z$o tych, trze ba b# dzie zdj%" te pie -

ni% dze z in nych za da' na przy k$ad re -

mon tów dróg, od (nie !a nia, in we sty cji

prze wi dzia nych wcze (niej w bu d!e cie.

Je !e li ob li czy my t# kwo t# dla pi#" dzie -

si# cio ty si#cz nych Pie kar &l% skich, to

w Ka to wi cach po ja wi si# nam kwo -

ta 10 mi lio nów z$o tych. Ma my te! prze -

pe$ nio ne przed szko la. Mi ni ster Za lew ska

mó wi: „niech so bie sa mo rz% dy ra dz%”
i – jak wi da" – so bie ra dzi my – za pew -

nia mar sza $ek, ale pod kre (la do bit -

nie: – Nie mo! na tak mó wi" nie od po wie -

dzial nie. Zro bi my to oczy wi (cie kosz tem

za da' w$a snych, mo !e trze ba b# dzie

na wet wzi%" kre dyt. Woj ciech Sa $u ga po -

twier dza, !e w cen tral nej Pol sce roz po -

cz%$ si# ruch za skar !a nia rz% du w kwe -

stii do k$a da nia no wych obo wi%z ków

bez do in we sto wa nia. 

Sa mo rz% dy oba wia j% si#, !e po cof ni# -
ciu 6-lat ków do przed szko li, w pla -

ców kach zro bi si# t$ok i nie wy star czy

miejsc dla m$od szych dzie ci. Dla te go

pre zy dent &wi# to ch$o wic Da wid Ko -

stemp ski od wie dza miej skie przed szko -

la i spo ty ka si# z ro dzi ca mi, prze ko nu -

j%c ich, by o ile nie ma ku te mu

prze ciw wska za', jed nak po sy $a li dzie -

ci do szko $y. O brak (rod ków w bu d!e -

cie boi si# te! So sno wiec – tam te! mo -

!e to by" do 10 mln z$. 
– Li czy my, !e b# dzie to ok. 6 mln z$.

Mo !e nam si# uda mniej, b# dzie my pro -

si li ro dzi ców sze (cio lat ków o to, aby jed -

nak swe dzie ci do szkó$ po sy $a li – mó -

wi pre zy dent So snow ca Ar ka diusz

Ch# ci' ski. Sa mo rz%d w Ryb ni ku wska -

zu je z ko lei na in ny pro blem: bra ku pra -

cy dla na uczy cie li edu ka cji wcze snosz -

kol nej. Tyl ko w tym mie (cie mo !e to

do ty czy" ok. 40-50 spe cja li stów, mia sto

tak !e za mie rza ak tyw nie w$% czy" si#
w ak cj# in for ma cyj n% dla ro dzi ców.

Tak jak w Gda' sku, War sza wie, )o dzi,

Po zna niu. Ma pa miast po wi#k sza si#.
Mi ni ster edu ka cji od po wia da na te za -

rzu ty s$o wa mi, !e sko ro zo sta nie wi# cej

miejsc w szko $ach, to „ze rów ka” nie mu -

si od by wa" si# w przed szko lu, a w naj -

bli !ej po $o !o nej szko le pod sta wo wej. To

jed no cze (nie, zda niem ZNP, ura to wa $o -

by eta ty na uczy cie li wy cho wa nia wcze -

snosz kol ne go i „(wie tli co wych” przy naj -

mniej na pa r# lat. Czy gdy by oka za $o si#,
i! fak tycz nie wspo mnia na „ze rów ka”

mu si od by wa" si# w szko le, a nie

w przed szko lu – ro dzi ce zmie ni li by

sw% de cy zj#? Py tam ró! ne ma my dzie -

ci z za przy ja* nio ne go przed szko la. Ju -

sty na )o pa ciuk od po wia da: 

– Ra czej nie, cho cia! mam na dzie j#, !e
jed nak dziec ko zo sta nie w przed szko lu.

Ten je den rok jest te raz pro ble ma tycz ny,

bo fak tycz nie b# dzie ma $o pierw szo kla -

si stów, ale w ro ku szkol nym 2017/2018

znów b# d% po trzeb ne sa le dla uczniów,

wi#c chy ba nie ma ra cji by tu prze kszta$ -
ca nie ich dla po trzeb przed szko la ków tyl -

ko na 1 rok.

Jo an na Klu zik -Rost kow ska – po przed -

nia sze fo wa re sor tu edu ka cji od po cz%t -
ku nie wi dzi sen su w ta kich zmia nach. Nie

ro zu mie, cze mu PiS uwa !a, !e pol skie

dzie ci s% s$a biej roz wi ni# te ni! dzie ci

w po nad 130 kra jach, gdzie edu ka cj# roz -

po czy na si# w wie ku 6 lat lub wcze (niej.

Ka ro li na El ba now ska ze Sto wa rzy sze nia

Rzecz nik Praw Ro dzi ców dzi# ko wa $a no -

wej sze fo wej MEN za de cy zj# o sied mio -

lat kach. Wy ra zi $a wdzi#cz no(" tak !e
wszyst kim za an ga !o wa nym w ak cj#
„Ra tuj Ma lu chy”. „Je ste (my gru p% spo -

$ecz ni ków, któ rzy wresz cie zo sta li wy s$u -

cha ni” – po wie dzia $a Ka ro li na El ba -

now ska, za pew nia j%c, !e jej ini cja ty wa ma

cha rak ter spo $ecz ny, a nie po li tycz ny. Czy

mnie, mat k# dwój ki dzie ci kto( o zda nie

py ta$? Nie. 

Z cie ka wo (ci we sz$am na stro n# in ter -

ne to w% http://na sze le men tarz.men.gov.pl

/pod recz ni ki -dla -kla sy -pierw szej/

Usia d$am z pra wie pi# cio let nim sy nem

na ko la nach i… w pó$ go dzi ny prze ro bi -

li (my spo r% cz#(" ma te ria $u. Czy na praw -

d# sied mio la tek b# dzie z za cie ka wie niem

s$u cha$ opo wie (ci o tym, gdzie jest „nad”

gdzie „pod” gdzie „obok” i co to jest kó -

$ecz ko, al bo kwa drat w pra wym gór nym

ro gu kart ki?…w%t pi#. Je stem za to prze -

ko na na, !e z za cie ka wie niem b# d# przy -

gl% da" si# ko lej nym ak cjom – tym ra zem

pod ha s$em: „Ra tuj my sied mio lat ki”.

Bo nie mam w%t pli wo (ci, !e kto( je wy -

my (li. Chcia $a bym za to, aby na sze dzie -

ci nie za le! nie, czy za czn% na uk# ja ko

6 czy 7-lat ki po sko' cze niu pod sta wów -

ki po tra fi $y so bie prze t$u ma czy" ten cy -

tat Chur chil la: „it has be en sa id that de -

mo cra cy is the worst form of go vern ment

except all tho se other forms that ha ve be -

en tried (ma wia si#, !e de mo kra cja jest

naj gor sz% for m% rz% dów nie li cz%c tych

in nych, któ re wy pró bo wa no).

Co( mi si# wy da je, !e ko lej ne po ko le -

nia w aspek cie wy cho wa nia dzie ci b# d%
mu sia $y na uczy" si# od mie nia" s$o wo

„de mo kra cja” przez wie le przy pad ków. 

!

Ro dzi cu 6-lat ka, masz wy bór kie dy Two je dziec ko roz pocz nie edu ka cj# w szko le. W przy -

pad ku py ta' i w%t pli wo (ci do ty cz% cych edu ka cji Pa' stwa dzie ci za ch# ca my do kon tak -

tu z pra cow ni ka mi Mi ni ster stwa Edu ka cji Na ro do wej.

Py ta nia mo! na za da wa" te le fo nicz nie od po nie dzia$ ku do pi%t ku w go dzi nach 8.15-16.15,

pod nu me ra mi te le fo nów:

• 22 34 74 595 (sze (cio la tek w szko le)

• 22 34 74 717 (sze (cio la tek w przed szko lu)

• 22 34 74 589 (sze (cio la tek w przed szko lu, sze (cio la tek w szko le)

• 22 34 74 467 (sze (cio la tek w przed szko lu, sze (cio la tek w szko le)

– W ka! dej dys ku sji (a jest ich bar dzo

wie le), w któ rej po ja wia si" te mat

dziec ka, nie mal au to ma tycz nie uza #
sad nie niem wszel kich dzia $a% jest je go

do bro: re for ma edu ka cji, no wo cze sne

przed szko la, !$ob ki re sor to we… Ro #
dzic wy mie rza j& cy ka ry cie le sne tak !e
t$u ma czy, !e czy ni to dla do bra dziec #
ka. Jak to jest z tym do brem, czy mo! #
na go zde fi nio wa'?

– Wszyst ko da si# zde fi nio wa", cho"
do bro jest jed nym z pier wot nych po j#"
etycz nych, mo !e by" jed nak po strze ga -

ne z in dy wi du al nej per spek ty wy. Ro dzic

nad mier nie su ro wy jest prze ko na ny, !e
ma ra cj#, po nie wa! (wiat, w któ rym

przyj dzie dziec ku !y", nie b# dzie go roz -

piesz cza$. Ro dzic, któ ry nad mier nie

kon cen tru je si# na dziec ku, wy r# cza go

we wszyst kim, po zor nie wy da je si# by"
tak !e do brym ro dzi cem, ale czy ubez w$a -

sno wol nio ne dziec ko po ra dzi so bie

w do ro s$ym !y ciu? Wi da" wi#c, !e do -

bro mo !e by" po strze ga ne w bar dzo ró! -
ny spo sób. Szu ka j%c klu cza do w$a (ci -

wie poj mo wa ne go do bra dziec ka,

na le !a $o by sku pi" my (le nie i dzia $a nia

na stwo rze niu ka! de mu mak sy mal nie

opty mal nych wa run ków roz wo ju. Ale jak

to by wa z po j# cia mi abs trak cyj ny mi, nie

da si# te go zmie rzy" li nij k%. Jed ne dzie -

ci po trze bu j% wi# cej wspar cia, po nie wa!
ma j% ja kie( de fi cy ty, dla in nych do bro

b# dzie wi% za $o si# z sa mo dziel no (ci%
i z tym, !e by – jak mó wi pro fe sor Alek -

san der Na la skow ski – nie gmy ra" im

w oso bo wo (ci i zo sta wi" ich sa mym

so bie. Trud no jest zna le*" mo del uni wer -

sal ny, któ ry spraw dzi si# w ka! dych wa -

run kach. Cz$o wiek jest isto t% nie po -

wta rzal n% i na szcz# (cie nie da si# nas

jed no znacz nie za szu flad ko wa". I to jest

pi#k ne.

– Ka! de po ko le nie ma w$a sn& wi zj"
edu ka cji. Od 1989 r. po ja wi $o si" ju! kil #
ka na (cie pro po zy cji zmian pro gra mo #
wych. 

– Ca $a pe da go gi ka za sa dza si# na tym,

!e po tra fi my zna le*" me to dy pra cy,

wspar cia, ak tu ali za cji po ten cja $u dziec -

ka, któ re w wi#k szo (ci przy pad ków si#
spraw dza j%. Wszyst kie stra te gie edu ka -

cyj ne to jest nic in ne go, jak po szu ki wa -

nie spo so bów, aby $a twiej si# cze go(
na uczy", s% one bar dzo moc no zu ni wer -

sa li zo wa ne. W cza sach kie dy, nie tyl ko

w pe da go gi ce, obo wi% zy wa $o ha s$o:

li cz! si" ma sy, nikt nie za sta na wia$ si#
nad tym, !e s% dzie ci, któ re po trze bu j% ja -

kiej( od r#b nej kon cep cji na ucza nia.

By$ je den pod r#cz nik, je den pro gram

i wszy scy mu sie li go re ali zo wa".
Po trans for ma cji ustro ju w 1989 r. za cz# -
li (my mó wi" o in dy wi du al no (ci i usil nie

przy gl% da" si# wszyst kim kon cep cjom in -

dy wi du ali za cji, któ re na Za cho dzie zna -

ne ju! by $y od lat. Po ja wi $a si# pe da go -

gi ka Ma rii Mon tes so ri i jej idea

roz wi ja nia in dy wi du al nych cech oso bo -

wo (ci, za cz# li (my g$o (no mó wi" o szko -

$ach wal dor fskich. Po szu ki wa li (my ade -
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Z pro fe sor KA TA RZY N! KRA SO",
kie row ni kiem Za k!a du Pe da go gi ki Twór czo "ci i Eks pre sji Dziec ka

na Wy dzia le Pe da go gi ki i Psy cho lo gii Uni wer sy te tu #l$ skie go,
roz ma wia MA RIA SZTU KA

kwat nych do na szych po trzeb stra te gii
edu ka cyj nych. Na tej fa li no wo !ci za ist -
nia "a na przy k"ad wro c"aw ska szko "a
przy sz"o !ci Ry szar da #u ka sze wi cza.
Ka$ da z no wych kon cep cji wpraw dzie
w za "o $e niu d% $y "a do stwo rze nia mo de -
lu pra cy, któ ry móg" by obo wi% zy wa&
wszyst kich, za k"a da "a jed nak i moc no
pod kre !la "a in dy wi du al ne po trze by ka$ -
de go dziec ka. Je !li wi'c przyj mu je my za -
sa d', $e do bro dziec ka jest kie run kiem,
któ rym po win ni !my po d% $a&, to pierw -
sz% po win no !ci% jest wi dzie&, cze go
dziec ko po trze bu je, do pie ro wte dy mo -
$e my roz ma wia& o tym, co b' dzie dla
nie go do bre. Nie ma uni wer sal ne go mo -
de lu star to we go. 

– Od kil ku lat nie milk nie spór na te #
mat po sy $a nia do szko $y sze %cio # czy

sied mio lat ków. 

– Ta dys ku sja, mo im zda niem, jest nie -
po trzeb na. Nie mo$ na ar bi tral nie usta -
li&, kie dy dziec ko ma roz po cz%& na uk'
w szko le. Po wo "y wa nie si' przy tym
na przy k"a dy in nych kra jów jest tak $e
nie po ro zu mie niem. Na Za cho dzie dzie -
ci id% do szko "y wcze !niej, ale np.
w Skan dy na wii pó( niej. Po dob nie jest
z wy ni ka mi ba da) prze pro wa dza nych
przez In sty tut Ba da) Edu ka cyj nych,
któ re po ka zu j%, $e dzie ci w szko le na -
uczy "y si' wi' cej, ni$ dzie ci w przed -
szko lu. A ja znam wy ni ki ba da), któ re
wpraw dzie nie by "y fi nan so wa ne ze
!rod ków rz% do wych, ale s% nie mniej
wia ry god ne, mó wi% one co! zu pe" nie in -
ne go, we d"ug nich dziec ko w przed szko -
lu na uczy "o si' znacz nie wi' cej, przede
wszyst kim w dzie dzi nie, w któ rej jest
ono ba da czem, kie dy eks plo ru je ota cza -
j% cy go !wiat, od kry wa go i uru cha mia
swo j% twór czo!&. Przed szko le otwie ra
o wie le wi' cej mo$ li wo !ci, ni$ trans mi -
syj na szko "a, któ ra ma go to wy, a te raz
w do dat ku – je den – pod r'cz nik.

– T& lek cj& ju' „prze ra bia li %my” …

– Nie ste ty tak, zw"asz cza, $e opi nie wie -
lu spe cja li stów o no wym pod r'cz ni ku s%
bar dzo kry tycz ne, by nie po wie dzie& – ne -
ga tyw ne. Do pó ki nie zro zu mie my, $e kie -
dy pra cu je my z dziec kiem na po zio mie
przed szkol nym i wcze snosz kol nym, nie
ma szans, aby !my ze stu pro cen to w%
pew no !ci% stwier dzi li, $e to, co ma my mu
do za ofe ro wa nia jest opty mal n% !cie$ k%
edu ka cyj n%, do pó ty nie poj mie my dla cze -
go nie po win ni !my usta la& ar bi tral nie
sztyw nej gra ni cy wie ko wej. Po ziom roz -
wo ju in te lek tu al ne go nie mo $e by& wy -
"%cz nie je dy nym kry te rium de cy zji o zdol -
no !ci pój !cia do szko "y.

– Sy tu acja pa to wa?

– Je stem za tym, aby osta tecz n% gra -
ni c% wie ku, w któ rym dzie ci ma j% roz -
po czy na& edu ka cj' w szko le by" siód my
rok $y cia. Na le $y jed nak do pu !ci& mo$ -
li wo!&, aby na pro! b' ro dzi ców, ich sze -
!cio let nie dzie ci zo sta "y zdia gno zo wa -
ne a je !li oka $e si', $e po sia da j%
od po wied ni% po ten cjal no!&, nie po win -
no si' za my ka& im dro gi do szko "y.

W no wej kon cep cji nie po do ba mi si' za -
"o $e nie, $e mo$ na ka za& dziec ku po zo -
sta& jesz cze raz w tej sa mej kla sie. Tak
nie mo $e by&, ono ni cze go z"e go nie zro -
bi "o, to do ro !li wpa dli na po mys", aby
wy s"a& go wcze !niej do szko "y. Po ja wi -
"y si' tak $e po my s"y, aby nie któ re dzie -
ci po zo sta "y w przed szko lu na dru gi rok
w tej sa mej gru pie. To mo $e by& od czu -
wa ne przez dzie ci ja ko po ra$ ka. Te, któ -
re ju$ po sz"y do pierw szej kla sy po win -
ny kon ty nu owa& na uk', z za strze $e niem
jed nak, $e na le $y je szcze gól nie wspie -

ra& wsz' dzie tam, gdzie so bie nie ra dz%.
Spo tka nie w jed nej kla sie sze !cio - i sied -
mio lat ków to nie jest do bre roz wi% za nie.
Nie wszyst kie sze !cio lat ki by "y doj -
rza "e do te go, aby pod j%& na uk' w pierw -
szej kla sie. 

– Kto po wi nien oce nia( ten sto pie)
doj rza $o %ci? 

– Naj wa$ niej sze, aby to by li spe cja -
li !ci, czy li po win na to by& po rad nia psy -
cho lo gicz no -pe da go gicz na a w pierw szej
in stan cji na uczy ciel…

… czy li przed szko lan ka?

Wy ska ka%
Sta chu r&
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– Nie. Na uczy ciel. Sta le po wta rzam,

!e w tych roz go rza "ych dys ku sjach,

spo rach o kszta"t edu ka cji wcze snosz kol -

nej zgu bi li #my po dro dze war to#$ przed -

szko la. Kie dy od da li #my je pod za rz%d
gmi ny, nie s% ju! one trak to wa ne ja ko

pierw szy etap edu ka cyj ny, przy go to wu -

j% cy sze #cio lat ki do pój #cia do szko "y.

Przed t% nie ko rzyst n% zmia n% mie li -

#my du !y za kres mo! li wo #ci, aby spraw -

dzi$ po ten cjal no#$ dziec ka. Ka! dy na -

uczy ciel po wa dzi" ba da nia na po cz%t ku

i na ko& cu ro ku szkol ne go, po zwa la j% -
ce mu na oce n' po st' pu i doj rza "o #ci

dziec ka do szko "y. Nie ste ty za nie cha no

tych prak tyk, a szko da. 

– To znacz nie ob ni !y "o ran g# przed $
szko la.

– Wszel kie za le g"o #ci i bra ki kom pe -

ten cji dzie ci w wie ku wcze snosz kol nym

s% wy ni kiem za nie dba& na eta pie edu ka -

cji przed szkol nej. Do sko na le ro zu mie -

j% to np. Skan dy na wo wie, któ rzy nie tyl -

ko nie oszcz' dza j% na pla ców kach

przed szkol nych, ale no bi li tu j% je i dba -

j% o jak naj wy! szy ich po ziom, kie ru j%
tam ka dr' na uczy ciel sk% o naj wy! szych

kwa li fi ka cjach.

– Ja kie umie j#t no %ci mu si po sia da&
dziec ko, aby mo g"o roz po cz'& na uk#
w szko le?

– Trze ba roz ró! ni$ dwa ob sza ry. Je den

to umie j't no #ci in stru men tal ne, zwi% za -

ne z tak zwa ny mi kom pe ten cja mi klu -

czo wy mi, czy li wszyst ko to, co do ty czy

ko mu ni ko wa nia si' dziec ka ze #wia tem.

W okre sie, kie dy edu ka cja za czy na "a si'
w przed szko lu, mie li #my etap, któ ry na -

zy wa li #my wy ra bia niem go to wo #ci

do na uki czy ta nia. By "o to mi' dzy in ny -

mi do sko na le nie s"u chu fo ne ma tycz -

ne go, spraw no #ci i ko or dy na cji wzro ko -

wo -s"u cho wej. Dzie ci po tra fi "y
wy od r'b nia$ sa mo g"o ski, spó" g"o ski,

uczy "y si' s"u cha$ mo wy, $wi czy "y

spraw no#$ ma nu al n%, gra fo mo to rycz n%.
Te raz za da nia te prze j' "a szko "a. Sfe ra

in stru men tal na jest naj prost sza, po nie -

wa! jest wi docz na. (a two bo wiem mo! -
na do strzec, w któ rych ob sza rach dziec -

ko ma wy ra) ne k"o po ty, czy to

z od wzo ro wa niem kszta" tów li te ro po -

dob nych, czy ze s"u chem. Te pro ble my

s% mo! li we do na tych mia sto we go wy -

chwy ce nia i przy od po wied nim wspar -

ciu – do roz wi% za nia. 

Dru gi ob szar, nie zwy kle wa! ny, to

kom pe ten cje, któ re na zwa "a bym kie run -

ko wy mi, wy ni ka j% ce z re la cji z in ny mi

lud) mi, z doj rza "o #ci% emo cjo nal n%.
W tej sfe rze w ostat nich la tach sta "o si'
co# nie do bre go. Dzie ci ze wsz%d oto czo -

ne s% tym, co po zwa la sy mu lo wa$ ich

kom pe ten cje in stru men tal ne, dzi' ki cze -

mu in te lek tu al nie roz wi ja j% si' szyb ciej.

Dzi# ju! ni ko go nie dzi wi, !e pi' cio la -

tek po tra fi czy ta$. Opa no wu j%c od naj -

m"od szych lat ob s"u g' kom pu te ra, si "%
rze czy uczy si' al fa be tu, czy ta nia, po tra -

fi od szy fro wy wa$ sym bo le, !e by uczest -

ni czy$ w grze mu si mie$ zna ko mi t% ko -

or dy na cj' wzro ko wo -ru cho w%. Te

umie j't no #ci znacz nie wy prze dza j% jed -

nak roz wój emo cjo nal ny i spo "ecz ny.

Dzie ci ma j% co raz mniej sze po czu cie

bez pie cze& stwa emo cjo nal ne go.

– Czy li?
– Bra ku je te go, co po zwa la im si' nie

ba$. Bar dzo zmie ni "y si' do mo we re la -

cje. Kie dy# za wsze obok by" kto#, kto to -

wa rzy szy" dziec ku nie mal na ka! dym

kro ku. Nie wa! ne czy by "a to ma ma, ta -

ta, bab cia, dzia dek… wa! ne, !e ten kto#
by" sta le. Dziec ko po przez kon takt z bli -

skim mu cz"o wie kiem uczy "o si' ro zu -

mie$ swo je emo cje, oswa ja "o re ak cje

w"a sne i oto cze nia, przy zwy cza ja "o si'
do #wia do mo #ci, !e dru gi cz"o wiek jest

nie zb'd ny. Ob s"u gi w"a snych emo cji

nie mo! na na uczy$ si' jak ob s"u gi kom -

pu te ra. Ob ser wu j%c nie daw no gru p' pi% -
to kla si stów, po ch"o ni' tych wy mia n%
ese me sów, od nio s"am wra !e nie, !e s% oni

jak by za szy b%. Syn drom na szych cza -

sów. Po ziom !y cia zmie ni" si' tak bar dzo,

!e ju! nie mu si my si' ze so b% kon tak to -

wa$ fa ce to fa ce. Dzie ci zo sta "y zwol nio -

ne z wie lu do mo wych za j'$, ich za da -

niem jest cho dzi$ do szko "y, uczy$ si'
i … nie prze szka dza$. Ten de fi cyt po czu -

cia bez pie cze& stwa emo cjo nal ne go w du -

!ym stop niu re kom pen so wa "o do t%d
przed szko le, gdzie przez kil ka go dzin

„pa ni” by "a wy "%cz nie dla dzie ci, two rzy -

"a wo kó" nich, tak po trzeb ne im po czu -

cie bez pie cze& stwa, mo g"y si' przy tu li$,
po !a li$, sku pi$ na so bie uwa g'. W szko -

le nie ma ju! na to cza su. Na uczy ciel

na lek cjach mu si re ali zo wa$ pro gram. 

– Te za nie dba nia emo cjo nal ne
z wcze sne go dzie ci( stwa przy no sz'
dra ma tycz ne skut ki.

– „Sa la sa mo bój ców” Ja na Ko ma sy to

naj okrut niej sza, ale praw dzi wa dia gno -

za te go, co si' dzie je. Dra stycz ny i przej -

mu j% cy ob raz. Bo ha ter fil mu ma prze -

cie! ko cha j% cych go ro dzi ców, któ rzy

za pew nia j%c mu zna ko mi te wa run ki

by to we s% prze ko na ni, !e ich sy no wi ni -

cze go nie bra ku je, ma prze cie! su per

sprz't, naj mod niej sze ciu chy, ab so lut n%
wol no#$ – wszyst ko dla je go do bra. Czy

aby jed nak na pew no – wszyst ko? Kie -

dy tar ga ny emo cja mi ch"o pak dra ma tycz -

nie po szu ku je ko go#, kto go wy s"u cha,

oka zu je si', !e zro zu mie nia mo !e szu -

ka$ je dy nie w … sie ci, w wir tu al nej rze -

czy wi sto #ci.

– )y cie przed szkol ne ko ja rzy si# zwy $
kle z za ba w'. Dzie ci bie ga j', go ni' si#,
krzy cz'. Z chwi l' pój %cia do szko "y
milk n' i jak by nie ru cho mie j', czy to na $
tu ral ne?

– Stu diu j%c pra co wa "am rów no cze #nie

w przed szko lu. W obo wi% zu j% cym nas

wów czas pro gra mie by "y za rów no co -

dzien ne spa ce ry jak i ko rzy sta nie z pla -

cu za baw a trzy ra zy w ty go dniu, w ra -

mach za j'$ z kul tu ry fi zycz nej, dzie ci

$wi czy "y na sa li gim na stycz nej, gdzie

mo g"y si' bez piecz nie wy sza le$. Szkol -

ne pro gra my, sys tem lek cyj ny, nad mier -

na cza sem dba "o#$ o bez pie cze& stwo

dzie ci pod czas przerw, zmi ni ma li zo wa -

nie gim na sty ki – to wszyst ko spra wia, !e
mo! li wo #ci ru chu s% ogra ni czo ne. W do -

mu naj cz' #ciej obo wi% zu je spo kój i ci -

sza. Aby wi'c dziec ko „nie prze szka dza -

"o” trze ba go czym# za j%$. Kie dy# to by "o
po dwór ko, pó) niej te le wi zor, te raz kom -

pu ter. Nie ru cho me #l' cze nie przed mo -

ni to rem nie sie do dat ko we za gro !e -

nie – uza le! nia, ale to ju! in ny bar dzo

sze ro ki te mat. Do ro #li w oba wie

przed zgub nym wp"y wem blo ko wi ska

po zo sta wia j% ma lu chy w do mu, za bi ja -

j%c tym sa mym na tu ral n% po trze b' ru chu.

W efek cie na sze dzie ci sta j% si' oci' !a -

"e, m' czy je na wet krót ki spa cer. Za wy -

bit nym fran cu skim pe da go giem Mau ri -

cem De bes sem wiek wcze snosz kol ny

Ucze nie si!, któ re nie t"u mi i nie za bi ja dzie ci! cej ra do #ci two rze nia, przy no si zna ko mi te re zul ta ty
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na zy wa li !my okre sem „ska cz" cej kóz ki”,

czy li ta ki, w któ rym dziec ko bie ga,

prze wra ca si#, za w$asz cza prze strze%, jest

wsz# dzie, do k"d mo &e do biec i z te go

czer pie bod' ce do swo je go roz wo ju.

Te raz te go nie ro bi my, in sty tu cja po dwór -

ka pra wie ju& nie ist nie je. Na czel nym za -

da niem szko $y sta $o si# „re ali zo wa nie

pod r#cz ni ka”, jak kol wiek to brzmi. 

– Sa la gim na stycz na nie wszyst kim
przy jem nie si! ko ja rzy. 

– W wie lu szko $ach s" na szcz# !cie sa -

le gim na stycz ne, s" jed nak i ta kie, gdzie

ich nie ma, b"d' s" nie czyn ne. A prze -

cie& gry ze spo $o we nie tyl ko pod no sz"
spraw no!( fi zycz n", ucz" tak &e pew nych

za cho wa% spo $ecz nych, da j" mo& li wo!(
oswa ja nia si# i ra dze nia so bie z po ra& -
k". To przy s$o wio we „wy szu mie nie

si#” jest nie zb#d nym ele men tem roz wo -

ju ka& de go cz$o wie ka, le piej wi#c, je !li
dzie je si# to pod kon tro l", w sa li… 

– …al bo w te atrze. Jest pa ni pro fe sor
za "o #y ciel k$ Cen trum Eks pre sji Dzie ci! %
cej, kil ka na &cie przy go to wa nych przez
pa ni$ spek ta kli go &ci "o na de skach te %
atrów: 'l$ skie go, „Ko rez”, Co gi ta tur,
im. S. I. Wit kie wi cza w Za ko pa nem. In %
spi ra cj$ by "a owa ch!( umo# li wie nia
dzie ciom „wy szu mie nia si!”. Kie dy po %
ja wi" si! po mys" na stwo rze nie te atru
eks pre sji? 

– Uko% czy $am Wy dzia$ Ryt mi ki Li -

ceum Mu zycz ne go im. Ka ro la Szy ma -

now skie go w Ka to wi cach, to w du &ym

stop niu za wa &y $o na mo im &y ciu.

Na ostat nim ro ku w ra mach pro gra mu

mu sia $am pro wa dzi( za j# cia prak tycz -

ne z dzie( mi i wów czas prze ko na $am si#,
&e ruch, ryt mi ka i dzie ci to jest to, co

chc# ro bi( przez ca $e &y cie. Pó' niej po -

ja wi $y si# stu dia pe da go gicz ne, ale w tej

bar dzo tra dy cyj nej, ustruk tu ry zo wa nej

me to dy ce za bra k$o mi prze strze ni, w któ -

rej mo g$o by si# co! dzia(, ele men tu

twór czo !ci a przede wszyst kim ra do !ci

two rze nia. 

– Uko) czy "a pa ni stu dia dzien ne,
obro ni "a pra c! ma gi ster sk$, dok tor sk$,
pó* niej przy szed" czas na ha bi li ta cj! i ty %
tu" pro fe so ra a jed no cze &nie pra co wa %
"a pa ni naj pierw w przed szko lu, pó* niej
w szko le, to chy ba nie by "o "a twe? 

– )a twe nie by $o, ale dla mnie nie zb#d -

ne. Przez po nad dwa dzie !cia lat uda wa -

$o mi si# $" czy( pra c# na uczel ni z za j# -
cia mi w szko le, no we obo wi"z ki

pro dzie ka na, kie row ni ka Za k$a du Pe da -

go gi ki Twór czo !ci i Eks pre sji Dziec ka

zmu si $y mnie do po rzu ce nia szko $y, ale

do !wiad cze nie, ja kie tam zdo by $am nie

da si# z ni czym za st" pi(. Ob ser wu j"c
uczniów do sz$am do wnio sku, &e nic tak

nie or ga ni zu je two rze nia dzie ci# ce go, jak

wspól ne przy go to wy wa nie dzia $a% na -

wi" zu j" cych do za ba wy. Na ba zie pod -

pa trzo nych u do ro s$ych za cho wa%, dzie -

ci wy my !la j" prze ró& ne scen ki.

Naj ch#t niej ba wi" si# w dom, po li cjan -

ta, stra &a ka, le ka rza… Wy star czy $o t#
ch#( do udra ma ty zo wa nej za ba wy

„ubra(” w te atr. Jak to zwy kle by wa, zde -

cy do wa$ przy pa dek, po pro szo no mnie

o przy go to wa nie pro gra mu ryt micz ne go

w jed nej ze szkó$ na ka to wic kim osie dlu

Pa de rew skie go. To mia $o by( jed no ra zo -

we za st#p stwo. Oka za $o si# jed nak, &e za -

j# cia wzbu dzi $y du &e za in te re so wa nie

i ze spó$ ryt micz no -ta necz ny pro wa dzi -

$am na sta $e, oczy wi !cie na za sa dzie wo -

lon ta ria tu. Rów no cze !nie wte dy by $am

na uczy cie lem przed szko la i pro wa dzi $am

tam za j# cia z ryt mi ki. Przy go to wu j"c si#
jed nak do obro ny dok to ra tu mu sia $am

zre zy gno wa( z pra cy w przed szko lu, ale

po nie wa& nie chcia $am tra ci( kon tak tu

z dzie( mi, sko rzy sta $am z pro po zy cji pro -

wa dze nia za j#( z ryt mi ki w Pa $a cu M$o -

dzie &y w Ka to wi cach w Ze spo le Ogól -

no kszta$ c" cych Szkó$ Spo $ecz nych.

Uzna $am, &e dwie go dzi ny w ty go dniu

nie b# d" &ad n" prze szko d" w pra cy na -

uko wej. Rze czy wi sto!( oka za $a si# jed -

nak nie co in na. Z dwóch go dzin zro bi -

$y si# trzy i nie w jed nej a w czte rech

kla sach. Przez pi#t na !cie lat uda wa $o mi

si# go dzi( uczel ni# ze szko $". 
– Na czym po le ga spe cy fi ka dzie ci! %

ce go te atru eks pre sji?
– Przede wszyst kim eli mi nu je my ko -

mu ni ka cj# wer bal n". Sta ra my si#
przy po mo cy ru chu cia $a prze ka za(
my !li, emo cje, os" dy, sko ja rze nia nie po -

s$u gu j"c si# &ad nym for mal nym klu -

czem, któ ry na przy k$ad obo wi" zu je

w pan to mi mie. Ruch w te atrze eks pre -

sji jest ro dza jem sym bo li ki, me ta fo r",
któ r" trze ba od kry(. Za czy na si# od pro -

ste go py ta nia – co chce my po ka za(,
na tym eta pie uru cha mia si# wy obra' nia,

dzie ci za czy na j" im pro wi zo wa(, wy my -

!la( ru chy i ge sty, któ ry mi wy ra &a j" to,

co ich zda niem chcie li by opo wie dzie( in -

nym. Tak ro dzi si# wie le ró& no rod nych

pro po zy cji. W dru gim eta pie od by wa si#
$" cze nie i wy bór ge stów, któ re two rz"
przej rzy sty ko mu ni kat. Wa& nym mo -

men tem jest do bór w$a !ci wej mu zy ki,

któ ra sca la prze kaz. Dla mnie to by $o tak -

&e nie zwy k$e i in spi ru j" ce do !wiad cze -

nie, na uczy $am si# pa trze nia na do ro -

s$ych ocza mi dziec ka.

– To by" jesz cze dok to rat, czy ju# ha %
bi li ta cja?

– To zro zu mia $e, &e wie le do !wiad cze%
zna la z$o od bi cie w mo ich pra cach na -

uko wych. Dok to rat pi sa $am z li te ra tu ro -

znaw stwa na fi lo lo gii pol skiej, skrzy &o -

wa $am t# wie dz# ze zna jo mo !ci" ryt mi ki

i do !wiad cze niem na by tym w te atrze

eks pre sji i w re zul ta cie za j# $am si#
prze k$a dem in ter se mio tycz nym, czy li

za mia n" ko dów. Za da $am so bie py ta nie:

sko ro tekst mo& na prze nie!( do te atru

czy do fil mu, dla cze go wi#c nie mo& na

wy ra zi( go ru chem? Mo& na. Za miast

mó wie nia dzia $a nie. To sta $o si# pod sta -

w" mo jej ha bi li ta cji. Za cz# $am od czy ty -

wa nie z dzie( mi tek stów Jo an ny Kul mo -

wej, Da nu ty Wa wi $ow i tak krok

po kro ku do szli !my do Edwar da Sta chu -

ry. To by $o pa sjo nu j" ce za da nie. Dru ga

kla sa szko $y pod sta wo wej a sko ja rze nia

nie zwy k$e, za ska ku j" ce i doj rza $e, po ko -

na $y by nie jed ne go stu den ta, ale ich naj -

wi#k sz" si $" by $a nie od par ta ch#( do cie -

ra nia do te go, co jest w tek !cie ukry te.

Szu ka $y od po wie dzi na py ta nie – co on

ma mnie do po wie dze nia, w opo zy cji

do kla sycz ne go dy le ma tu – co po eta mia$
na my !li. Wy ska ka( Sta chu r# – nie

wszyst kim po lo ni stom to si# po do ba $o.

War to jed nak zo ba czy( jak dzie ci po tra -

fi" od czy ty wa( tek sty, bu do wa( sko ja -

rze nia, ba wi( si# me ta fo r", od czy ty wa(
i two rzy( sym bo le. War to do da(, &e tak

eks pre syj na in ter pre ta cja nie od bie ga

od kon wen cjo nal nej, je dy nie j" po g$# bia

i uatrak cyj nia. Pa mi# tam spek takl za gra -

ny przed ro dzi ca mi, któ ry sk$a da$ si#
z in ter pre ta cji kil ku wier szy. To by $o nie -

za po mnia ne prze &y cie, wy two rzy $a si#
bo wiem zu pe$ nie no wa, in na re la cja

ro dzi ców z dzie( mi. 

– Ja kie ko rzy &ci da je dzie ciom ta ka
for ma in ter pre ta cji?

– W mo ich ba da niach wy ka za $am, &e
w po rów na niu z dzie( mi pra cu j" cy mi

kon wen cjo nal ny mi me to da mi, mo ja

gru pa wy ró& ni $a si# o wie le wy& szym

stop niem roz wo ju twór cze go. Dzie ci

sta le zmu sza ne by $y do po szu ki wa nia,

sta wa $y si# w spo sób na tu ral ny ba da cza -

mi, czy li w cza sie two rze nia ru chu bez -

wied nie pod da wa $y si# tre nin go wi

twór czo !ci i jed no cze !nie za spa ka ja $y
dzie ci# c" po trze b# ru chu, by cia ra -

zem, ro bie nia cze go! wspól nie, wza jem -

ne go za ufa nia. Pod da $am tak &e ba da -

niom po ziom roz wo ju spo $ecz ne go

dzie ci. To przy nio s$o re we la cyj ne efek -

ty – ro bie nie bo wiem cze go! ra zem by -

$o dla nich 'ró d$em ra do !ci, wy zwa la -

$o ch#( po mo cy i prze ko na nie, &e
ka& dy ma ja kie! za da nie do wy ko na nia,

bez war to !cio wa nia i po dzia $u na lep -

sze czy gor sze. Ni gdy nie mia $am pro -

ble mów z fre kwen cj", dzie cia ki z nie -

cier pli wo !ci" cze ka $y na za j# cia.

Ucze nie si#, któ re po zwa la dzie ciom

na roz $a do wa nie na pi#(, wy ra &e nie

sie bie, swo ich spo strze &e% i w"t pli wo -

!ci ale któ re przede wszyst kim nie t$u -

mi i nie za bi ja dzie ci# cej ra do !ci two -

rze nia, przy no si zna ko mi te re zul ta ty. 

– W 2008 r. za ko) czy "a pa ni pra c!
w Pa "a cu.

– Nie ste ty ju& nie da si# po go dzi(
uczel ni ze szko $". Te raz pra cu j# z gru -

p" stu den tów z Aka de mii Mu zycz nej, ale

to zu pe$ nie in na for ma za j#(. To s" ju&
lu dzie do ro !li, wy j"t ko wo wra& li wi,

po sia da j" cy ju& swo je de mo ny. Te spek -

ta kle s" po ru sza j" ce, przej mu j" ce i ka& -
dy wszy scy bar dzo prze &y wa my. Me to -

da pra cy jest wpraw dzie ta ka sa ma, ale

to, co w dzie ciach jest na tu ral ne: otwar -

to!(, szcze ro!(, od wa ga, w lu dziach

do ro s$ych jest cz# sto g$# bo ko ukry te.

Gdzie! na dro dze doj rze wa nia kto!
znisz czy$ w nich po trze b# ru chu i nie jest

$a two j" od two rzy(. 
!
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Abyod po wie dzie! na to py ta nie,
uda "em si# do $ró d"a, czy li

tam, gdzie de cy do wa no o przy zna niu
tych praw, a wi#c do Ber li na. Jak wia -
do mo, w po wszech nej opi nii i nie zli czo -
nych pu bli ka cjach o na szym mie %cie,
za da t# t# uwa &a si# 11 wrze %nia 1865
ro ku. Da ta ta ma swo je uza sad nie nie po -
przez do ku ment kró lew ski w tej spra wie.
Dla te go te& w ubie g"ym ro ku ob cho dzo -
no bar dzo pi#k ny ju bi le usz 150-le cia
praw miej skich.

Od daw na fa scy no wa "o mnie jed nak,
dla cze go na nie któ rych za byt ko wych bu -
dyn kach w mie %cie ta kich, jak daw -
na Szko "a Rze mios" Bu dow la nych (obec -
nej Aka de mii Mu zycz nej, przy ul.
Wo je wódz kiej) i daw nym gim na zjum
(obec nie Li ceum Ogól no kszta" c' ce
nr III, przy ul. S"o wac kie go 10/12) oraz
na ka mie ni cy przy ul. Dy rek cyj nej 10
umiesz czo no herb mia sta z da t' „1866”,
a na nie któ rych daw nych pu bli ka cjach
ksi'& ko wych (zw"asz cza Hi sto rii mia sta
Ka to wic Geo r ga Hof f man na wy da nej
w 1895 r.) jest da ta „1867”. Ni gdzie na -
to miast spa ce ru j'c po mie %cie nie zo ba -
czy my da ty „1865”.
Mo ja kwe ren da w Ber li nie w Taj nym
(tyl ko z na zwy) Ar chi wum Pa! stwo "
wym Pru skie go Dzie dzic twa Kul tu ry
oka za #a si$ bar dzo owoc na i fa scy nu j% "
ca. Nie s' dzi "em, &e pro ce du ra ad mi ni -
stra cyj na z te go cza su mo &e by! tak fa -
scy nu j' ca. Ar chi wum ber li( skie wbrew
swej na zwie, któ ra jest tyl ko na wi' za -
niem do daw nej tra dy cji, po dob nie jak
rów nie& Taj ne (z na zwy) Ar chi wum

Wa ty ka( skie, jest otwar te dla ka& de go,
kto chce zg"# bia! taj ni ki prze sz"o %ci.
Spo tka "em si# z du &' &ycz li wo %ci' i po -
mo c' w mo ich po szu ki wa niach ze stro -
ny tam tej szych pra cow ni ków. Szcze gó -
"o wa ana li za ob szer nych ma te ria "ów
za cho wa nych do pro ble mu praw miej -
skich po zwo li "a mi na do k"ad ne usta le -
nie ca "ej pro ce du ry uzy ska nia praw
miej skich. Ak ta do ty cz' ce praw miej -
skich dla Ka to wic znaj du j' si# w trzech
ob szer nych jed nost kach Taj ne go Ga bi -
ne tu Cy wil ne go i Mi ni ster stwa Spraw
We wn#trz nych. Czy ta nie tych akt da "o
mi t# sa tys fak cj#, &e do ko na "em te go ja -
ko pierw szy, bo w do tych cza so wej li te -
ra tu rze (nie miec kiej i pol skiej) nikt nie
ba da" tych za gad nie( na pod sta wie $ró -
de" w opar ciu o ak ta cen tral nych urz# -
dów pru skich.

Wpraw dzie 11 wrze %nia 1865 r. mo& -
na uwa &a! za po cz' tek mia sta, ale tyl ko
w sen sie ze zwo le nia na wpro wa dze nie
w &y cie pro ce du ry nada wa nia tych praw.
Nie by" to edykt kró lew ski sta no wi' cy
pra wo, ale je dy nie de cy zja kró lew ska po -
par ta przez mi ni stra spraw we wn#trz nych
Fry de ry ka Al brech ta hr. Eu len bur ga ze -
zwa la j' ca na wsz cz# cie pro ce du ry przez
ni& sze or ga ny – Pre zy dium Pro win cji )l' -
skiej we Wro c"a wiu i Re jen cj# Opol sk'
(od po wied nik pol skie go wo je wódz twa),
do któ rej Ka to wi ce na le &a "y – zwi' za nej
z uzy ska niem tych praw. Tu wy ja %ni#, &e
ad mi ni stra cja w Pru sach by "a kil ku stop -
nio wa – gmi na pod le ga "a sta ro stwu po -
wia to we mu (tu taj by tom skie mu), a to re -
jen cji (opol skiej), a ta z ko lei pro win cji

%l' skiej we Wro c"a wiu, któ ra by "a pod po -
rz'd ko wa na mi ni ster stwu spraw we -
wn#trz nych i kró lo wi w Ber li nie. De cy -
zja kró lew ska mia "a cha rak ter
we wn#trz ne go „roz po rz' dze nia ga bi ne -
to we go”, w któ rym Wil helm I ty tu "o wa"
si# w pierw szej oso bie – „ja”, bez u&y cia
obo wi' zu j' cej w ofi cjal nych edyk tach for -
my „my”. Jak wie my tak &e obec nie pa -
pie& i pa nu j' cy we wspó" cze snych mo nar -
chiach wy da j'c de kre ty u&y wa j'
przy s"u gu j' ce go im zwro tu „my” ja ko
sza cu nek dla god no %ci. Ze zwo le nie
na pra wa miej skie dla Ka to wic mia "o by!
wy da ne ju& o rok wcze %niej,
bo 26 IX 1864 r. Za cho wa" si# na wet pro -
jekt ta kie go pi sma z pod pi sa mi Wil hel -
ma I i mi ni stra spraw we wn#trz nych Eu -
len bur ga. Po cz't ko wo Mu cho wiec mia"
by! od dzie lo ny od Ka to wic i przy "' czo -
ny do no wo two rzo nej gmi ny Bry nów, ale
po tem tre%! roz po rz' dze nia kró lew skie -
go zmie nio no i dla te go do pie ro po ro ku
wy da no za ak cep to wa ny tekst. Oto tre%!
te go do ku men tu (w t"u ma cze niu):

„11 IX 1865
Od po wia da j'c na me mo ria" [mi ni -

stra spraw we wn#trz nych] z 28 VIII b.r.
chc#, aby miej sco wo %ci Ka to wi ce w po -
wie cie by tom skim w re jen cji opol skiej
nada! ni niej szym sta tus miej ski zgod nie
z or dy na cj' miej sk' z 30 V 1853 ro ku
i jed no cze %nie ze zwo li!, aby z Ka to wic
wy dzie li! ko lo nie Bry nów i Ka to wic k'
Ha" d# w gra ni cach ta kich, jak zo sta "o to
za zna czo ne ko lo rem zie lo nym na za "' -
czo nej ma pie mier ni cze go Pie pe ra
z grud nia 1859 ro ku i z nich utwo rzy!
od dziel n' gmi n# wiej sk' o na zwie Bry -
nów.

Dnia mie si' ca 1865 ro ku
(Pod pi sa no) Wil helm
(Pod pi sa" tak &e) Hra bia Eu len burg”.

Ja d%c do Ber li na mia #em po cz%t ko wo
na dzie j$, &e znaj d$ tam do ku ment
nada nia praw miej skich, wpraw dzie
nie ta ki, ja ki ma np. Kra ków, gdzie za -
cho wa" si# ory gi na" przy wi le ju z 1257 ro -
ku, ale jed nak ozdob ny, opa trzo ny pie -
cz# ci' i pod pi sem kró lew skim.
Wpraw dzie oka za "o si#, &e Ka to wi ce ta -
kie go do ku men tu nie otrzy ma "y, ale sa -
tys fak cj# przy nio s"o mi prze %le dze nie ca -
"ej pro ce du ry ad mi ni stra cyj nej, któ ra
do pro wa dzi "a do uzy ska nia tych praw.
By "a ona bar dzo skom pli ko wa na, ale
i pro za icz na za ra zem.

„Roz po rz' dze nie ga bi ne to we”
z 11 IX 1865 r. za cho wa "o si# tyl ko w ko -
pii. Po cz't ko wo prze ko pio wa ne pod pi -
sy kró la i mi ni stra wy da wa "y si# ory gi -
nal ne. Po szcze gó "o wej ana li zie
i po rów na niu po przez ba zy da nych w in -
ter ne cie, gdzie wi dzia "em jak wy gl' da -
j' je go ory gi nal ne pod pi sy, oka za "o si#
jed nak, &e one wraz z ca "ym pi smem
rów nie& zo sta "y prze ko pio wa ne. Zna le -
zio ny do ku ment nada nia praw miej -
skich dla Ka to wic z 1865 r. ma jed nak du -
&e zna cze nie, bo jest to pier wo pis.
Rów no cze %nie se kre tarz mi ni ster stwa
o na zwi sku Ma etz ke spo rz' dzi" ko pi#

Dla cze go na nie któ rych za byt ko wych bu dyn kach w mie 'cie ta kich, jak daw na
Szko #a Rze mios# Bu dow la nych (obec nej Aka de mii Mu zycz nej, przy ul. Wo je wódz "
kiej) i daw nym gim na zjum (obec nie Li ceum Ogól no kszta# c% ce nr III, przy ul. S#o "
wac kie go 10/12) oraz na ka mie ni cy przy ul. Dy rek cyj nej 10 umiesz czo no herb mia "
sta z da t% „1866”, a na nie któ rych daw nych pu bli ka cjach ksi%& ko wych (zw#asz cza
Hi sto rii mia sta Ka to wic Geo r ga Hof f man na wy da nej w 1895 r.) jest da ta „1867”.
Ni gdzie na to miast spa ce ru j%c po mie 'cie nie zo ba czy my da ty „1865”.

Kiedy Katowice
uzyska!y

prawa miejskie?
ZDZIS"AW JEDYNAK
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z pie cz! ci" urz! du. Do pie ro z tej ko pii
spo rz" dzo no po tem w re jen cji opol skiej
w 1867 r. od pis, któ ry po s#a no do utwo -
rzo ne go ju$ ma gi stra tu w Ka to wi cach.
Od pis ten znaj du je si! obec nie w Ar chi -
wum Pa% stwo wym w Ka to wi cach. Jak
st"d wi da& nie by #o wcze 'niej w Ka to -
wi cach ja kie go' do ku men tu na da j" ce go
pra wa miej skie, ale by# po trzeb ny akt
w tej spra wie ja ko pod sta wa dzia #a nia
i dla te go w Opo lu spo rz" dzo no t! o dwa
la ta pó( niej sz" ko pi! z ko pii.

Wia do mo na pew no, $e ni gdy nie by -
#o for mal ne go edyk tu kró lew skie go dla
Ka to wic, bo je 'li ta ki zo sta# wy da ny dla
ja kie go' mia sta, to by# on pu bli ko wa ny
w ca #o 'ci w Dzien ni ku Urz! do wym
Re jen cji (Amts blatt). Co cie ka we, w tym
sa mym cza sie, gdy Ka to wi ce ubie ga #y
si! o pra wa miej skie, w dniu 15 stycz -
nia 1866 r. król wy da# ofi cjal ne edyk ty
na da j" ce pra wa miej skie dla Mia stecz -
ka )l" skie go (obec nie dziel ni cy Tar now -
skich Gór, a wte dy no sz" ce go na zw!
Geo r gen berg) – i Kor fan to wa (ów cze -
sne go Frie dland) – (Dzien nik Urz! do wy
nr 11/66 i 15/66). Oby dwa te tek sty mia -
#y oczy wi 'cie ofi cjal n" for m! „My,
Wil helm I z #a ski Bo $ej król pru ski” i po -
sia da #y pie cz!& kró lew sk" oraz pod pi sy
w#ad cy i mi ni stra Eu len bur ga.

Po cz!t ko wo s! dzi "em, #e da ty 1866
i 1867 umiesz czo ne na her bie mia sta

ozna cza j! czas je go nada nia. Oka za #o si!
jed nak, $e Ka to wi ce o prze wi dzia ne pra -
wem po twier dze nie swe go her bu u naj -
wy$ szych w#adz (w Urz! dzie He ral -
dycz nym) si! nie ubie ga #y. Mi ni ster stwo
Spraw We wn!trz nych zwró ci #o na to
uwa g! w 1869 r. przy oka zji przy zna wa -
nia ofi cjal ne go do pra co wa ne go
pod wzgl! dem ar ty stycz nym her bu
dla Kró lew skiej Hu ty (obec ne go Cho rzo -
wa), któ ra uzy ska #a pra wa miej skie
w 1868 r. Na to miast dwa no we mia -
sta – My s#o wi ce, któ re w 1861 r. od zy -
ska #y utra co ne w ko% cu XVIII wie ku pra -
wa miej skie i Ka to wi ce – o po dob ne
urz! do we za twier dze nie her bu jesz cze
w 1869 r. i za pew ne ju$ ni gdy si! nie ubie -
ga #y. Oby dwa te mia sta uzna #y wi docz -
nie, $e daw ne wy obra $e nia na ich pie cz! -
ciach gmin nych s" na ty le od po wied nie,
$e po wtó rzo no je ja ko her by miej skie.
W ten spo sób her bem mia sta Ka to wic sta -
#o si! daw ne wy obra $e nie umiesz czo ne
na pie cz! ci tu tej szej gmi ny wiej skiej
(daw nej Ku( ni cy Bo guc kiej) – ko #o
o na p! dzie wod nym i m#ot ku( ni czy.

Po za ko% cze niu bar dzo prze ci" ga j" cej
si! w cza sie pro ce du ry zwi" za nej z na by -
ciem praw miej skich na st" pi #o w opar ciu
o nie po zor ny za pis w Dzien ni ku Urz! do -
wym Re jen cji Opol skiej (Amts blatt der
Köni gli chen Re gie rung zu Op peln) – nr 2
z 11 I 1867 r., str. 18, ust!p 19 tej tre 'ci
(po da j! w t#u ma cze niu pol skim):

„W mie 'cie Ka to wi cach za ko% czo no
z dniem 8 b.m. [grud nia] wpro wa dza nie
or dy na cji miej skiej z 30-ego ma ja 1853 r.,
co… ni niej szym po da je si! do wia do mo -
'ci. Opo le, dnia 30 grud nia 1866 r.”

Tak wi!c Ka to wi ce uzy ska #y for mal -
nie pra wa miej skie do pie ro na pod sta wie
po sta no wie nia re jen cji opol skiej
z 30 grud nia 1866 r. og#o szo ne go
w Dzien ni ku Urz! do wym tej $e re jen cji
w dniu 11 stycz nia 1867 r. W ten spo sób
ju bi le usz 150-le cia mo$ na by ob cho dzi&
po raz dru gi w 2017 ro ku.

Na le $y do da&, $e tak $e re ali za cja po -
sta no wie nia re jen cji nie na st" pi #a od ra -
zu, bo do pie ro w dniu 2 mar ca 1867 r. od -
by #o si! pierw sze po sie dze nie ma gi stra tu,
któ ry za de cy do wa# o „pod nie sie niu gmi -
ny wiej skiej Ka to wi ce do sta tu su gmi ny
miej skiej” („die Er he bung der Land -Ge -
me in de -Kat to witz zu einer Städte -Ge -
me in de”). Po sta no wie nie to pod pi sa li
wszy scy czte rej cz#on ko wie no wo utwo -
rzo ne go ma gi stra tu. Dwóch z nich,
a mia no wi cie bur mistrz Lu is Die bel i se -
kre tarz Lo be sko rzy sta li z nie sta bil nej
sy tu acji i do ro bi li si! w spo sób nie uczci -
wy. Bur mistrz w 1870 r. po bra# po $ycz -
k! dla mia sta od pa% stwa (15 000 ta la -
rów) i uciek# do Sta nów Zjed no czo nych.
By# by to jed nak te mat na in n" opo wie'&.

!
(Od Re dak cji: O her bie Ka to wi c pi sze -

my tak !e na str. 67).

Herb mia sta Ka to wic z da t" 1867 na ok#ad ce ksi"! ki – Georg
Hof f mann, Ge schich te der Stadt Kat to witz, 1895. Scan z eg zem pla rza
z Bi blio te ki $l" skiej w Ka to wi cach.

Herb mia sta Ka to wic z da t" 1866 na gma chu Aka de mii Mu zycz nej w Ka -
to wi cach.
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GENOWEFA JAKUBOWSKA!FIJA"KOWSKA

STA LI NO GRÓD !DO KU MENT NA PLA NET HD"

wra ca nie pa mi! ci

naj lep si sy no wie tej zie mi
bu do wa li hu ty fa bry ki ho te le ro bot ni cze 

azbest len ka mien ny bra" nas w ra mio na

w po ko jach ho te low ców pa le nie pi cie skat 
!l" ski bryd# do ra na

na kar tach wszyst kie na sze li nie pa pi lar ne
ni ko ty no wa #li na

stra ci "am b"o n! dzie wi cz$ (w ko le jo wym ho te low cu)
su cha by "a ko mu ni stycz na pre zer wa ty wa

krwa wi "am lek ko ró %$ dzi k$

bar dziej w dro dze na PKP
do czer wo nej krwi szpil ki otar "y mi pi! ty

w po& czo chach skrzy wi" si! szew

ty le mam z ko mu ny ode bra nie cno ty 
na %yw ca w kwiet niu

i po chód pierw szo ma jo wy 
po tem

NIE OBEC NO#$

bez pra gnie nia g"o du cia "a po tu 

ro sy nie ma no cy ran nych zo rzy

nie ma zi my go "o le dzi
wy pad ków na za kr! cie

zw"ok nie ma cie bie

trzy mam w ra mio nach 
ko na j" ce zwie rze

nie bie skie

BAB KA RO ZA

pa mi! tam te cza ry nie wi dy mg"y 
po ran ne zo rze

eg zor cy zmy pl$ ta nie j! zy ka
mo dli twy szep ty kl$ twy b"a ga nie j!k

wi wi sek cj! %ab
od ci na nie ogon ków jasz czu rek

sa la man dra wbie g"a w mo je oko
sp"y n! "o krwi$

to ja bab ka ro za
w piw ni cy 

mchy po ro sty wil go' ple#& pa j$ ków sie'
mo je zie lo ne w"o sy 

(ró d"o cem bro wa nej stud ni

majt ki w pierw szej mie si!cz nej krwi
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ANNA PILISZEWSKA

DESZ CZO WY KO!

to de li kat ny ob raz – pra wie szkic sza r! kred k!:
zda je si" pó# re al ny.

izba na skra ju rz" sy dr$y jak pó# $y wy
owad. z okna kuch ni wi docz ne 
$u raw, staj nie i szo py – po kry te pa p! da chy 
pa ru j! ce po desz czu, da lej mo kre 

pa stwi sko: za me ta lo wym dru tem
mi"k k!, wil got n! tra w" szczy pi! $ó# ta we z" by. ko%
jak dym ne wi dzia d#o.

tym cza sem chmur nym nie bem p#y n!
czar ne del fi ny 
cie nia – ciem na p#e twa prze ci na 
g" st! fa l" ob #o ku i wi da&, pra wie wi da&

jak ka ta ma ran zmierz chu
za cu mo wa# za wsi!…
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3
ma ja 1950 r., Mak sy mi lian Fie dler, sta -

ran n! pol sz czy zn! pi sa" wy ja #nie nie dla

S! du Okr$ go we go w Ka to wi cach: „Fir ma

>Fie dler i Gla ser, M"yn Pa ro wy< w Ka to -

wi cach ul. M"y% ska 6-10 znaj du je si$ od ro -

ku 1945 pod Za rz! dem Pa% stwo wym (wcze -

#niej pod oku pa cyj nym), a w ro ku 1948/9

zo sta "a upa% stwo wio na, wo bec po wy& sze -

go je stem tyl ko no mi nal nym w"a #ci cie lem

w/w. fir my, wsku tek cze go nie pro wa dz$
&ad nych trans ak cji ani ksi!g han dlo wych”. 

Mak sy mi lian by" je dy nym jej wspó" w"a -

#ci cie lem, któ ry po mi mo se mic kie go ro do -

wo du prze &y" hi tle row ski ho lo kaust

i po wy zwo le niu Ka to wic, po sta no wi" po -

zo sta' na oj co wi( nie. 

Wiel ki jak pa ra wan m"yn prze s"a nia"
gmach ka to wic kie go ma gi stra tu a wy so -

kim ko mi nem, tu ma na mi dy mu i sa dzy za -

snu wa" po bli ski dwo rzec to wa ro wy, ulo -

ko wa n! obok gie" d$ wa rzyw no -owo co w!
i kil ka ka mie ni czek przy uli cy M"y% skiej.

Po t$& ne &ar na i ma szy ne ria m"y na zbo &o -

we go, ka& de go dnia pro du ko wa "y set ki ton

m! ki eks pe dio wa nej do gór no #l! skich

pie ka rzy i skle pi ka rzy.

Gdy w 1959 r. mi ja "a set na rocz ni ca roz -

po cz$ cia bu do wy m"y na pa ro we go ka to -

wic cy urba ni #ci, ar chi tek ci i oj co wie mia -

sta ca "y m"yn i kil ka s! sied nich par ce li

ska za li na osta tecz n! za g"a d$. Mu ry zo sta -

"y wy bu rzo ne, a na ich miej scu do dzi# kró -

lu je, ni czym nie da j! cy si$ za st! pi', par king

sa mo cho do wy. 

Do oko !a zbo "o we go zia ren ka

Nad
wiel k!, pro sto pa d"o #cien n! bry -

"! m"y% skie go gma chu, w jej po -

"u dnio wym seg men cie ster cza" wy so ki

i wiecz nie kop c! cy ko min, za #wiad cza j! -
cy, &e w tej no wo cze snej fa bry ce od da nej

do u&yt ku w 1860 ro ku, pra cu j! ma szy ny

na p$ dza ne ener gi! p"o n! ce go w$ gla i k"$ -
ba mi spr$ &o nej pa ry wod nej. 

Jej ar chi tek tem by", s"yn ny w pra wie ca -

"ej #rod ko wej Eu ro pie, kra kow ski bu dow -

ni czy in&. Wa le ry Ko "o dziej ski. Pla ce bu do -

wy, na któ rych nad zo ro wa" re ali za cj$ swo ich

pro jek tów, znaj do wa "y si$ w Kró le stwie

Kon gre so wym, na W$ grzech, w Cze chach,

na Mo ra wach na kre so wej Bu ko wi nie

nad ru mu% sk! gra ni c! i na pru skim )l! -
sku – w Ka to wi cach. Tu tej szy m"yn, ma ga -

zy ny zbo &o we i spi chrze wznie sio ne na zle -

ce nie A. Fe ige go i je go spó" ki by "y bli( nia czo

po dob ne do wiel kie go m"y na pa ro we go

A. Schlos sman na, w ja ki za in we sto wa"
w Czer niow cach nad Pru tem. Nie tyl ko da -

t! za "o &e nia i ar chi tek tu r! ale na wet usy tu -

owa niem – w po bli &u sta cji ko le jo wej – bu -

ko wi% ski i #l! ski m"yn przy po mi na "y, &e s!
dzie "em te go sa me go au to ra. Ka to wic ki by"
naj wi$k szym spo #ród m"y nów Ko "o dziej -

skie go; za pro jek to wa" go „na 120000 kor -

cy rocz nie”; m"yn Schlos sman na nad Pru -

tem by" dru gi na li #cie i w ska li ro ku

prze ra bia" 100000 kor ców ziar na. 

Ka to wic ki za pi sa" si$ w hi sto rii ja ko wy -

j!t ko wa kre acja sztu ki in &y nier skiej. Ko -

"o dziej ski, am bit ny i wy ró& nia j! cy si$ ab -

sol went Po li tech ni ki w Pra dze wzniós" je go

mu ry na piasz czy stym, pod mo k"ym grun -

cie zwa nym ku rzaw k!. Aby za pew ni' sta -

bil no#', ma syw ne fun da men ty wspar"
na be to no wych, g"$ bo ko wko pa nych „forsz -

tach”, co w po "o wie XIX stu le cia, kon struk -

cyj nie i tech no lo gicz nie by "o roz wi! za niem

no wa tor skim.

Na naj wy& sz! kon dy gna cj$ ziar no trans -

por to wa "y ele wa to ry z pod no #ni ka mi ku -

be" ko wy mi ty pu pa ter -no ster (na po dob nej

za sa dzie kon struk cyj nej funk cjo nu je sta ra

win da kur su j! ca w gma chu Urz$ du Wo je -

wódz kie go w Ka to wi cach). Wej #cie g"ów -

ne do „fa bry ki m! ki” z mod nie za okr! glo -

nym por ta lem grünfel dow skie go kro ju,

znaj do wa "o si$ w re pre zen ta cyj nej ele wa -

cji od stro ny uli cy M"y% skiej. Od 1863 ro -

ku, wie czo ra mi i no c!, tak jak nad wie lo -

ma in ny mi ka to wic ki mi uli ca mi, tak i tu taj

pa li "a si$ ozdob na lam pa. Na le &a "a do miej -

skiej sie ci o#wie tle nio wej ob s"u gi wa nej

przez ka to wic k! ga zow ni$. R$cz nie za pa -

la na o zmierz chu i wy ga sza na o po ran ku,

roz ja #nia "a mro ki mi go tli wym #wia t"em,

któ re do hi sto rii prze sz"o ja ko re kwi zyt ro -

man tycz nych, noc nych spa ce rów ulicz ka -

mi XIX -wiecz nych mia ste czek. 

Id!c da lej, tro tu arem wzd"u& M"y% skiej,

mi ja "o si$ dwie ka mie nicz ki w"a #ci cie li

m"y na. Naj pierw wraz z dzie' mi miesz ka li

tam Mar kus i Ro sa Fie dle ro wie oraz Isra -

el i Ro sel Gla se ro wie, a po tem, a& do cza -

sów Pol ski Lu do wej, ich spad ko bier cy

i wnu ki. Mar kus zmar" w 1877 ro ku, a je -

go wspól nik Isra el 4 la ta pó( niej. Gro by pro -

to pla stów ro du – Fie dle rów i Gla se rów prze -

trwa "y na kir ku cie przy uli cy Ko ziel skiej. 

Bra my fa brycz ne, po dwó rze z ram pa mi

ma ga zy no wy mi i prze "a dun ko wy mi s! sia -

do wa "o z bocz ni c! ko le jo w! po bli skie go

dwor ca to wa ro we go. Do je& d&a "o si$ tam

od stro ny pó( niej szej uli cy Sta wo wej.

Tam te& i na kli ku par ce lach po mi$ dzy to -

ro wi skiem ko le jo wym a uli c! M"y% sk!,
wzno si "y si$ ma ga zy ny zbo &o we zwa ne si -

lo sa mi lub spi chle rza mi. W naj bar dziej

na po "u dnie wy su ni$ tej cz$ #ci gma chu

z dwu spa do wym da chem po kry tym czer -

wo n! kar piów k!, znaj do wa "a si$ ko t"ow -

nia a obok plac ze sk"a dem w$ gla.

Wiel ki jak pa ra wan m!yn prze s!a nia! gmach ka to wic kie go ma gi stra tu, a wy #
so kim ko mi nem, tu ma na mi dy mu i sa dzy za snu wa! po bli ski dwo rzec to wa ro wy,
ulo ko wa n$ obok gie! d% wa rzyw no #owo co w$ i kil ka ka mie ni czek przy uli cy M!y& #
skiej. Po t%" ne "ar na i ma szy ne ria m!y na zbo "o we go, ka" de go dnia pro du ko wa #
!y set ki ton m$ ki eks pe dio wa nej do gór no 'l$ skich pie ka rzy i skle pi ka rzy.

HENRYK SZCZEPA!SKI
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Katowice, ulica M!y"ska, 1910 r. Po lewej, w g!#bi, m!yn parowy
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Na ro dzi ny z!o te go mi tu

Ju!od pierw szych mia "ów w 1860 r.
m"yn Adol fa Fe ige go i je go wspól -

ni ków by" naj wi#k szym m"y nem zbo !o -
wym Gór ne go $l% ska. W tam tych la tach
przy lgn# "a do nie go na zwa: Wiel ki. Na po -
cz%t ku, w ci% gu mie si% ca me"" do 500 ton
ziar na !yt nie go lub psze nicz ne go. Pra wie
przez sto lat kil ka ga tun ków m% ki tra fia "o
na ry nek re gio nal ny, za spo ka ja j%c za po trze -
bo wa nie kon su men tów i od bior ców
w 60%. W Ka to wi cach, jesz cze w przed -
miej skich cza sach, za opa try wa" kil ka dzie -
si%t pie kar ni, skle pów i kil ka re stau ra cji.
Pro wa dzi" han del m% k% i ar ty ku "a mi !yw -
no &cio wy mi, a tak !e skup i sprze da! zbó!,
w lwiej cz# &ci spro wa dza nych z Ma "o pol -
ski, Ma zow sza a na wet Ukra iny i Li twy.
By" za li cza ny do I kla sy prze my s"o wej. Im -
po no wa" ja ko fla go we przed si# bior stwo
mia sta i po wia tu, dys po nu j% ce par kiem ma -
szy no wym god nym epo ki pa ry i !e la za. 

Wy po sa !o ny w no wo cze sn% ma szy n# pa -
ro w% z fa bry ki Ka ro la Fry de ry ka Bre it fel -
da w Pra dze, mie li" w sys te mie kasz ko wym
na wy so kie mle wo. Me"" ziar no roz drab -
nia ne po mi# dzy !ar na mi z ka mie nia kwar -
co we go, umo co wa nych w !e la znych me -
cha ni zmach. Umo! li wia" uzy ski wa nie
m% ki w krót szym cza sie, wi#k szej ilo &ci
i o wie le lep szej ni! w mniej po !yw -
nych – prze mia "ach ra zo wych. Pra co wa"
na urz% dze niach i tech no lo gii Oli ve ra
Evan sa, opa ten to wa nej pod ko -
niec XVIII wie ku w USA, a po tem roz po -
wszech nio nej na Wy spach Bry tyj skich. no -
si "a na zw# „ame ry ka' skiej”. Wszyst kie
ope ra cje pro duk cyj ne zo sta "y zme cha ni zo -
wa ne. Naj pierw ziar no a po tem m% ka, jak
w au to ma cie ma szy no wo od sie wa ne i pa -
ko wa ne w# dro wa "y do ma ga zy nów. 

W bu do w# ka to wic kie go przed si# bior -
stwa i w je go wy po sa !e nie za in we sto wa li
trzej Izra eli ci: Adolf Fe ige, po sia dacz
ziem ski z Bie ru nia No we go, Mar kus Fie -
dler oraz Isra el Gla ser z Ka to wic Wszy scy
trzej ini cjo wa li za "o !e nie pierw szej ka to -
wic kiej gmi ny sy na go gal nej, wszy scy trzej

miesz ka li w miej skich wil lach obok m"y -
na, a dwaj ostat ni wcho dzi li w sk"ad
pierw szej ra dy mia sta Ka to wi ce. 

W 1874 ro ku twór cy ka to wic kie go prze -
my s"u zbo !o we go &wi# to wa li srebr ny ju -
bi le usz fir my. W lip cu tam te go ro ku do sz"o
te! do gwa" tow ne go po !a ru. Przy czy n% eks -
plo zji sta "o si# nad mier ne za g#sz cze nie py -
"ów prze mia "o wych. W stycz niu na st#p ne -
go ro ku za ko' czy li re mont znisz czo nych
urz% dze' i od re stau ro wa li osma lo ne ogniem
&cia ny. Usu n# li sta ry dwu spa do wy dach.
Ada pto wa li daw ne pod da sze i pod wy! szy li
bu dy nek o jed n% kon dy gna cj#. W tym sa -
mym cza sie zwi#k szy li pro duk cj# m% ki
i po sze rzy li kr%g jej na byw ców. Te raz fir -
ma do dat ko wo eks por to wa "a do Za g"# bia
D% brow skie go i Ga li cji. 

W ostat niej de ka dzie XIX wie ku na sta -
no wi skach me na d!e rów – oj ców za st% pi li
sy no wie. Po 1890 r. w do mach przy M"y' -

skiej 8 i 10 miesz ka li: Ju liusz Fe ige, syn
Adol fa; Lu dwik Fie dler, syn Mar ku sa
oraz Maks Gla ser, syn Isra ela wraz z owdo -
wia "% mat k% Ro za li%. Ja ko wspó" w"a &ci cie -
le zgod nie za rz% dza li m"y nem a! do cza -
sów pierw szej woj ny &wia to wej, u schy" ku
któ rej za st% pi "a ich ko lej na po ko le nio wa
szta fe ta. W mi# dzy cza sie Lu dwik wy ku pi"
udzia "y wspól ni ków i zo sta" g"ów nym
udzia "ow cem. 

W Pol sce Od ro dzo nej wspó" w"a &ci cie -
la mi wiel kie go m"y na by li Mak sy mi lian

Fie dler syn Lu dwi ka oraz dwaj zi# cio wie
te go dru gie go – Izy dor Freund i Maks
Gold ste in. 

Izy dor, po to mek ga li cyj skich m"y na -
rzy, po dob nie jak in ni !y dow scy kup cy
i prze my s"ow cy by" cz"on kiem ka to wic kiej
lo !y „Con cor dia”, ma j% cej sie dzi b# na ro -
gu Sta wo wej i M"y' skiej – nie mal !e na -
prze ciw ko m"y na pa ro we go. Ich mi sja
po le ga "a na za bez pie cza niu in te re sów !y -
dow skich na are nie mi# dzy na ro do wej,
kul ty wo wa li tra dy cj# za cho wa nia du szy !y -
dow skiej i sprze ci wia li si# wszel kiej asy -
mi la cji. 

W 1934 ro ku wiel ki m"yn pa ro wy &wi# -
to wa" bry lan to wy ju bi le usz. Za trud nia"
wów czas 41 ro bot ni ków, któ rzy prze ci#t -
nie w ci% gu ro ku mie li li 8600 ton zbo !a, to
jest po nad 700 ton ka! de go mie si% ca.
W&ród ar chi wa liów za cho wa" si# dru ko wa -
ny z"o t% far b% zna czek oko licz no &cio wy:
„Fie dler i Gla ser, 1859-1934, 75 lat, Ka to -
wi ce Gór ny $l%sk” W tym cza sie na pi -
smach fir mo wych Wiel kie go M"y na po ja -
wia" si# na pis: „Fie dler&Gla ser, M"yn
pa ro wy – Dampfmühle, Ka to wi ce”. 

By" ju! wte dy wa! nym obiek tem wy ra -
zi &cie za pi sa nym w &wia do mo &ci miesz ka' -
ców wiel kich Ka to wic i jed n% z wi zy tó wek
mia sta. W&ród folk lo ry stycz nych szla gie -
rów, od na le zio nych przez Adol fa Dy ga cza,
a jesz cze w okre sie mi# dzy wo jen nym po -

pu lar nych na tu tej szych po dwór kach &pie -
wa no: 

„Na sze Ka to wi ce to pi!k ne mia stecz ko,

na sze Ka to wi ce to pi!k ne mia stecz ko, tu -

tej jest uli ca i tu tej uli ca, ga ik i po lecz ko.

Na sze Ka to wi ce to pi!k ne mia stecz ko,

rze ka i sta we czek, ho tel i m"y ne czek,

wszyst ko przy ry necz ku.

Na sze Ka to wi ce nad wszyst kie mie #ci ny,

skle py i ap ty ki, hu ty i fa bry ki, a wsz! dy ko -

mi ny.”

Ostat ni etap

Wiel ki m"yn prze trwa" w pa mi# ci ka to -
wi czan. Mó wi% o nim wspo mnie nia

i osnu wa go le gen da pe" na se kre tów i nie -
do po wie dze'.

Pan Adam Pie trzak, znaw ca dzie jów mia -
sta i nie zmor do wa ny od kryw ca je go ta jem -

nic pa mi# ta jesz cze opu sto sza "e i zruj no -
wa ne bu dyn ki m"y na pa ro we go. 

– Ja ko szkra by ba wi li &my si# tam w In -
dian i strze la ne go. Za bu do wa nia tej fa bry -
ki sta "y jesz cze na po cz%t ku lat 60. Stop -
nio wo za mie nia "y si# w ru in#. Ro ze bra no
je, gdy szy ko wa "a si# bu do wa no we go
dwor ca ko le jo we go. Ten ta jem ni czy za k% -
tek za wsze bu dzi" mo j% cie ka wo&(. 

Po la tach spo tka "em cz"o wie ka, któ ry pa -
mi# ta" jesz cze Mak sy mi lia na Fie dle ra,
ostat nie go w"a &ci cie la wiel kie go m"y na. By"

je go pra cow ni kiem. Opo wie dzia" mi jak
Niem cy po trak to wa li Fie dle ra we wrze -
&niu 1939 ro ku. W kil ka dni po wkro cze -
niu do Ka to wic, do je go miesz ka nia
przy M"y' skiej we szli ge sta pow cy. Z po -
cho dze nia by" )y dem, a wi#c roz mo wa
z nim by "a nie po trzeb na. Za st% pi "o j% krót -
kie ul ti ma tum: „Je &li dasz 10000 do la rów
w z"o cie, to w"os ci z g"o wy nie spad nie!”. 

Gdy us"y sza "em to po raz pierw szy, po my -
&la "em, !e to tyl ko plot ka al bo zmy &le nie.
Uwie rzy "em, gdy po cza sie po zna "em in ne -
go cz"o wie ka i do bre go zna jo me go pa -
na Mak sy mi lia na. Po twier dzi", !e tak by "o
i !e na w"a sne oczy wi dzia" okup przy go to -
wa ny przez Fie dle ra, któ ry z wiel k% for s% wy -
cho dzi" do ko men dy Ge sta po przy War szaw -
skiej, wte dy oczy wi &cie na zy wa nej
Frie drich stras se.. Przy pusz czal nie od da wa"
"a pów k# w ra tach. Prze trwa" woj n# i oca la".
Miesz ka" i zmar" w swo jej ka mie ni cy. 

Pod czas hi tle row skiej oku pa cji m"yn
Fie dle ra i Gla se ra zna laz" si# pod za rz% dem
przy mu so wym. Ofi cjal nym je go dy rek to -
rem by" nie miec ki ko mi sarz. Pan Mak sy -
mi lian, zo sta" za sze re go wa ny na eta cie pra -
cow ni ka fi zycz ne go, ale pod nad zo rem
ge sta pow ca tak jak daw niej wy ko ny wa"
obo wi%z ki kie row ni ka przed si# bior stwa. 

Mak sy mi lia na Fie dle ra, jesz cze w po wo -
jen nych Ka to wi cach wi dy wa" ka to wi cza -
nin, pi sarz i ma larz Hen ryk Wa niek, dla któ -
re go M"y' ska z przy le g"o &cia mi po zo sta je
kra in% dzie ci' stwa. Lu dzi i zda rze nia
sprzed lat przy wo "u je w opo wia st ce „Kat -
to wit zer Po lka”. O star szym ju! pa nu pi -
sze z sar ka zmem:

„Od fron tu wi dok m"y na za s"a nia "a pi# -
tro wa re zy den cja w"a &ci cie la m"y na. By"
nim pan F., nie miec ki )yd, od zna czo ny bo -
ha ter I woj ny &wia to wej. Z tej ra cji w"a dza
hi tle row ska trak to wa "a go ina czej, ni! sza -
re ma sy !y dow skie. Za pew ne nie unik n%"
re stryk cji na rzu co nych )y dom przez usta -
wy no rym ber skie i mu sia" no si( na odzie -
!y gwiaz d# !y dow sk%, ale szcz# &li wie do -
!y" ro ku 1945. Pó* niej te! nie wy sie dlo no
go ja ko Niem ca i miesz ka" w swej okro jo -
nej re zy den cji w pe ere low skich Ka to wi cach.
Pa mi# tam je go syl wet k# jesz cze z lat 50.,
wy ró! nia j% c% si# oso bli wym stro jem w nie -
miec kim sty lu «my &liw skim». By" jak !e eg -
zo tycz n% po sta ci% uli cy M"y' skiej w tej sce -
ne rii „sztucz ne go”, &l% sko -d% brow skie go
kra jo bra zu po bi twie.”

Mak sy mi lian Fie dler zmar" wio sn%1955 r.
W Ka to wi cach do !y" pra wie 74. je sie ni !y -
cia. Jest po cho wa ny na cmen ta rzu ewan ge -
lic kim przy uli cy Fran cu skiej. !

Za je go spra w" ka to wic kie m!y nar stwo, wcze #niej wod ne lub wietrz ne, prze $
sta !o by% sie lan ko wym rze mio s!em a sta !o si& jed n" z bran' prze my s!o wych.

Wiel ki m!yn prze trwa! w pa mi& ci ka to wi czan. Mó wi" o nim wspo mnie nia

i osnu wa go le gen da pe! na se kre tów i nie do po wie dze(.
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– Bar dzo lu bi!, gdy au tor wy ni co "
wu je kre owa ny przez sie bie #wiat

i na gle sta wia go na g$o wie, cza sa mi

za spra w% tyl ko jed ne go gro te sko we "
go zda nia. W opo wia da niu W ty!,
w dó!, w le wo pa sa &er au to bu su

zg$a sza ko micz ne wr!cz pre ten sje

do kie row cy: „Pro sz! pa na, ta pa ni

jest mar twa, nie ch&e pan co# z tym

zro bi!”. To zda nie zro dzi $o si! chy ba

z pod s$u cha nia uli cy, któ ra pe$ na

jest po dob nych ko mi zmów?

– Ce ni! ta kie pi sa nie, któ re wy tr" -
ca czy tel ni ka z je go przy zwy cza je#,
spra wia, $e mu si za trzy ma% si! w swo -
jej lek tu rze i prze czy ta% zda nie czy
aka pit raz jesz cze, aby si! upew ni%, $e
si! nie prze s&y sza& czy nie prze wi dzia&. 

Lu bi! te$ pod s&u chi wa% uli c!, cz! -
sto in spi ru j! si! mo w" po tocz n", au -
to ma tycz n", utar t", ta k", nad któ r" ju$
si! na wet nie za sta na wia my. Cza sa mi
zda rza si!, $e w ta kich od ru chach

mo wy da si! zna le'% co(, co oka zu je
si! in te re su j" c" pu en t" czy bon mo tem.
Je (li przy j"% – a mnie si! tak wy da -
je – $e $y cie sk&a da si! z od ru chów, na -
wy ków, ry tu a&ów, $e dzia &a swe go
ro dza ju au to ma ty k" co dzien no (ci, to
szcze gól nie cen ne s" wszyst kie mo -
men ty prze bu dze nia.

– Wspo mnia ne opo wia da nie to

chy ba na de wszyst ko mi ni trak tat

o tym, jak nie wie le wie my o umie ra "
niu i o tym, co jest po za zna nym nam

#wia tem. Ja ko ko men tarz do tej nie "
wie dzy, któ r% cz! sto pró bu je my wy "
pe$ ni' roz ma ity mi wie rze nia mi, za bo "
bo na mi, ry tu a$a mi, mo& na by

wska za' zda nie z opo wia da nia

O praw do po dob nej "mier ci pol skie #
go ko smo nau ty: „Cz$o wiek zbli &a si!
do roz wi% za nia wa& nej ta jem ni cy”.

Czy zbli &a si! na praw d!? Pew n% od "
po wie dzi% jest iro nicz ny #miech dy "
rek to ra po us$y sze niu tych s$ów. 

– To opo wia da nie, tj. ob raz, któ ry si!
w nim po ja wia, jest dla mnie me ta fo -
r" te go, co s" dz! w&a (nie o na szej du -
cho wo (ci: pod bój ko smo su przy u$y -
ciu pu cho wej kurt ki, fla ma strów, zdj!%
z „Na tio nal Geo gra phic” czy pomp ki
do ro we ru. Nie zde cy do wa &am jesz cze,
czy ta me ta fo ra jest dla mnie smut na,
czy wr!cz prze ciw nie: da je na dzie j!,
$e si! pró bu je co kol wiek zro zu mie%,
cho cia$ si! wie al bo prze czu wa, $e te
pró by mo g" tyl ko spa li% na pa new ce.

– W ty!, w dó!, w le wo to tak &e opo "
wie#' o tym, &e cza sa mi nie po tra fi "
my od na le(' si! w &y ciu, nie po tra fi "
my ode gra' ro li &y j% ce go, &y we go,

wi!c pró bu je my si! od na le(' w sy tu "
acji dia me tral nie od mien nej. Wy "
bie ra my #wia do mie ro l! umar $e go.

Czy tak?

– To bar dzo cie ka wa in ter pre ta cja.
Mam wo bec pi sa nia dwie ob se sje: ob -
se sj! sy me trii i ob se sj! kr! gu, cy klu,

Z WERONIK) MUREK rozmawia Katarzyna Bereta

Poza kó!eczkiem
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pew nej po wta rzal no !ci, swe go ro dza -

ju wiecz ne go po wro tu, ta kie go or ga -

ni zo wa nia prze strze ni li te rac kiej, któ -

ra za k"a da "a by prze su wa nie si#
po okr# gu, nie po li nii. Dla mnie opo -

wia da nie W ty!, w dó!, w le wo nie jest

opo wia da niem o !mier ci, al bo nie

jest opo wia da niem tyl ko o !mier ci,

a ra czej o apa tii, o $y ciu, któ re jest

trud ne do na ru sze nia i w któ rym

i !mier% nie wie le zmie nia. W opo wia -

da niu du $o si# mó wi o !mier ci, ale ca -

"o!% nie kr# ci si# tyl ko wo kó" niej, wo -

kó" jej przed mio tów oso bi stych, np.

ry tu a"ów.

– Oso bi !cie naj bar dziej prze mó "
wi #o do mnie opo wia da nie Or ga ni za !
cja snu w przed szko lu, by$ mo %e ze

wzgl& du na mo je zwi'z ki z o!wia t'.

Mo g& ze smut kiem po twier dzi$, %e
pa ni ob raz jest ca# ko wi cie zgod ny

z rze czy wi sto !ci'. Jed nak naj wa% "
niej sze w tej pro zie jest to, %e ob na "
%a ona ry tu ali za cj& %y cia ja ko ta kie go,

nie tyl ko za wo do we go, spo #ecz ne go

czy o!wia to we go; uka zu je za sty gni& "
cie lu dzi w ja kich! sztucz nych po zach,

pod gl' da wy my !lo ne w biu ro kra "
tycz nym amo ku ge sty, obo wi'z ki,

na ka zy i za ka zy. W ta kim !wie cie nic

nie jest na praw d&, a wszyst ko jest

na po kaz, by zga dza #o si& w pro to ko "
le. Czy tak pa ni po strze ga rze czy wi "
sto!$ wo kó# sie bie?

– Ro zu miem ce lo wo!% po rz&d ku,

we d"ug któ re go je ste !my zor ga ni zo -

wa ni i szcze rze j& do ce niam, ale wy -

!mie wam w opo wia da niach wszyst -

kie te sy tu acje, w któ rych to nie

po rz& dek zor ga ni zo wa ny jest wo kó"
rze czy wi sto !ci, tyl ko rze czy wi sto!%
wo kó" po rz&d ku. Jest ta ka sce na

w ksi&$ ce K. Ke seya Lot nad ku ku! -
czym gniaz dem, w któ rej no wo osa -

dzo ny dzi wi si#, $e nie mo$ na ko rzy -

sta% z pa sty do z# bów i szczo tecz ki

po za wy zna czo ny mi go dzi na mi. Gdy

s"y szy, $e to po to, aby za pa no wa%
nad in ny mi pa cjen ta mi, od po wia da:

„No, ja sne. W prze ciw nym ra zie lu -

dzi ska co chwi la la ta li by szo ro wa% z# -
by, po pro stu nie da "o by si# ich od go -

ni% od umy wal ki”. 

– W opo wia da niu Si wy ko" w pla !
my ka re na pi sa #a pa ni, %e „!wiat jest

wiel kim zdu mie niem”. Co za dzi wia

pa ni' naj cz& !ciej i co naj bar dziej?

– To zda nie jest kon tra punk tem dla

tre !ci ca "ej ksi&$ ki, w któ rej dzie j& si#
dziw ne, nie zdu mie wa j& ce ni ko go rze -

czy. G"ów ny bo ha ter wy po wia da je

w ta ki spo sób, jak gdy by wy szed" ra -

no przed dom, prze ci& gn&" si#, splu n&"
i po my !la": prze ja !nia si#. „'wiat jest

wiel kim zdu mie niem” to ko men tarz

czy re flek sja te go ty pu. Ja sa ma dzi -

wi# si# rzad ko, ale nie jest to efekt bla -

zy czy te go, $e ju$ w $y ciu wszyst ko

wi dzia "am, po pro stu za wsze – co kol -

wiek by si# nie dzia "o – do pusz czam

mo$ li wo!%, $e w"a !ci wie wszyst ko

jest mo$ li we.

– Jed na z po sta ci w sztu ce Fe in we !
in ble in stwier dza: „Nie chc& by$ z my "
!la mi, ja chc& ra dia s#u cha$”. Bar dzo

do brze pod pa trzy #a tu taj pa ni uciecz "
k& lu dzi przed s#o wa mi, my !le niem,

kon fron ta cj' z dru gim cz#o wie kiem

w ja kie! uprosz czo ne sche ma ty za "
cho wa(, bo prze cie% po g#& bio ny od "
biór mu zy ki czy do brej au dy cji jest za "
cho wa niem war to !cio wym. Ale

mo% na ucie ka$ przed g#& bi' %y cia

w szum ete ru, szum in for ma cyj ny,

w ja ki! ja zgot. Cz& sto si& pa ni z ta kim

za cho wa niem spo ty ka? Czy ono pa "
ni' iry tu je, mar twi, jest obo j&t ne?

– Kie dy! skar $y "am si# ko mu! na to,

$e iry tu je mnie po twor nie ga da nie

dla sa me go ga da nia, ta kie bi cie pia ny,

wza jem ne za ga dy wa nie si# na !mier%,
mó wie nie, któ re s"u $y te mu, aby ni cze -

go nie po wie dzie%. I ten kto!, ko mu si#
skar $y "am, zwró ci" mi uwa g#, $e je -

stem zbyt su ro wa, bo ta ca "a wiel ka ga -

da ni na to mo $e by% nasz spo sób na to,

$e by da% so bie szan s#, aby nam si# co!
wy mskn# "o: $e w po to ku s"ów cza sa -

mi uda nam si# stra ci% czuj no!% i po -

wie my co! praw dzi we go. Od tam te go

mo men tu sta ram si# pod cho dzi% do tej

na szej wiel kiej j# zy ko wej krz& ta ni ny

z wi#k sz& wy ro zu mia "o !ci&, mo $e
i z czuj no !ci&. Fa scy nu j& mnie – co wi -

da% szcze gól nie w Fe in we in ble -
in – wszyst kie te mo men ty, kie dy

sta ra j&c si# bar dzo o czym! nie mó wi%,
prak tycz nie nie po tra fi my prze sta%
o tym ga da%.

– W sztu ce tej traf nie uj& #a pa ni

pro blem po trze by ta nie go na !la "
dow nic twa, ja k' wy wo #u j' u od "
bior ców wszel kie me dia, a w Fe in we !
in ble in – ra dio. „Cz#o wiek pro sty

pa trzy, chce ro bi$ to sa mo”. S#o wa te

do brze opi su j' tak %e dra mat wspó# "
cze snych na sto lat ków, któ rzy nie

mo g'c by$ jak ich ido le z te le wi zji, ki "
na czy in ter ne tu, cz& sto po pa da j'
w de pre sj& lub po pe# nia j' sa mo bój "
stwo. Zresz t' !wie tli co wa te% si&
za bi ja, nie mo g'c za ak cep to wa$ te "
go, %e „u nas %y cie ta kie ma #e”. Czy

traf nie to od czy ta #am?

– My !l#, $e to nie jest dra mat na sto -

lat ków, tyl ko nasz wspól ny ludz ki

pro blem. In te re su je mnie bar dzo i cz# -
sto w pi sa niu wra cam do te ma tu „ma -

"e go $y cia”, tj. „$y cia, któ re go nam nie

star cza”, do po dob nej t# sk no ty, któ ra

pew nie tra pi "a pa ni& Bo va ry, i do po -

trze by te go, $e by w $y ciu co! si#
wa$ ne go sta "o. 'wie tli co wa z Fe in we -
in ble in jest naj pe" niej szym uto$ sa -

mie niem ta kiej t# sk no ty, ale to cie ka -

we, $e ob sta wia pa ni, $e to w"a !nie ona

si# za bi "a.

– W Fe in we in ble in pa da jesz cze jed "
no wa% ne dla mnie zda nie: „Na woj "
nie trze ba g#u pich”. Jest ono no !ni "
kiem wie lu zna cze( i mo% li wo !ci

od czy ta nia. Jest te% gorz k' praw d'
o !wie cie, o tym, jak lu dzie sa mi go

so bie zor ga ni zo wa li. Sko ro bo wiem

woj ny trwa j' w#a !ci wie per ma nent "
nie, to za po trze bo wa nie na g#up "
ców jest tak %e nie ustan ne. Mo %e
dla te go za tem pro gra mu je si& lu dzi

od dzie ci( stwa tak, jak opi sa #a to pa "
ni w Or ga ni za cji snu w przed szko lu:

„No, ju%. W kó #ecz ko, tak? Jak za wsze.

Myk, myk”? Mo %e w tym !wie cie nikt

z nas so b' ni gdy nie b& dzie, bo !wiat

nas ta kich nie po trze bu je? Po trze bu "
je za pro gra mo wa nych g#up ców.

– Nie wiem, ja kich lu dzi po trze bu -

je !wiat, ale za wsze du $& sym pa ti#
mia "am do wszyst kich tych dzie ci, któ -

re nie chcia "y ta( czy% w kó "ecz ku, tyl -

ko cho wa "y si# gdzie! za szaf ka mi, ty -

"em do !wia ta i przo dem do !cia ny.

Do dzi siaj mam zresz t& s"a bo!%
do wszyst kich twór ców, któ rzy w ta -

kich oko licz no !ciach i wa run kach:

bez "a twe go "a sze nia si#, bez !wi# te -

go spo ko ju, na gra ni cy czy tel no !ci,

mu zycz no !ci, wo bec sa me go sie bie, s&
gdzie! po za tym kó "ecz kiem.

!

We ro ni ka Mu rek (1989) – uro dzo -

na w By to miu, ab sol went ka Wy dzia -

"u Pra wa i Ad mi ni stra cji na Uni wer sy -

te cie 'l& skim, apli kant ka ad wo kac ka,

au tor ka de biu tanc kie go zbio ru opo wia -

da( Upra wa ro "lin po !u dnio wych me -
to d# Mi czu ri na (Wy daw nic two Czar -

ne, 2015), za któ r& by "a no mi no wa na

do Pasz por tu Po li ty ki, lau re at ka Gdy( -
skiej Na gro dy Dra ma tur gicz nej w 2015

ro ku za sztu k# Fe in we in blen. Miesz -

ka w Ka to wi cach.
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– Od 35 lat miesz ka pan i pra cu je

w Mek sy ku. Jest pan mu zy kiem, kom !
po zy to rem, aran "e rem i wy k#a dow c$
na tam tej szych uczel niach mu zycz nych.

Przez po nad 30 lat by# pan zwi$ za ny

z Uni wer sy te tem Ve ra cru za% skim w Xa !
la pie. Obec nie, od 2005 ro ku, pra cu je

pan w Mek sy ka% skim Po dy plo mo wym

Cen trum Mu zycz nym w Pu ebli. Nie by !
#o by w tym nic dziw ne go i eg zo tycz ne !
go, gdy by nie fakt, i" po cho dzi pan

z Pod le sia &l$ skie go, z dzi siej szej dziel !
ni cy Ka to wic. Tu taj pan si' uro dzi#, cho !
dzi# do szko #y, miesz ka# a" do mo men !
tu wy jaz du na stu dia. Za cznij my jed nak

od po cz$t ku... Pro sz' opo wie dzie(, kie !
dy i w ja kich oko licz no )ciach roz po cz' !
#a si' ta wiel ka przy go da z mu zy k$?

– Po cho dz! z Pod le sia. Je stem "l# za -

kiem od wie lu po ko le$. Od za wsze.

"mia %o mo g! po wie dzie&, 'e d(wi! ki or -

kie stry gór ni czej mam za pi sa ne w ge -

nach. Mój oj ciec, Emil by% gór ni kiem

w ko pal ni Bo 'e Da ry w Ko stuch nie. Gra%
na sa xhor nie te no ro wym w tam tej szej

gór ni czej or kie strze d! tej. Uczest ni czy -

%em wi!c nie mal we wszyst kich kon cer -

tach tej or kie stry od naj wcze )niej sze go

dzie ci$ stwa; s%u cha %em jej na po cho dach

pierw szo ma jo wych, )wi! tach nie pod le -

g%o )ci, rocz ni cach re wo lu cji pa( dzier ni -

ko wej, po grze bach, ko lo ro wych fe sty -

nach, no i na pi!k nych uro czy stych

kon cer tach bar bór ko wych. W na szym

do mu, jak si! gam pa mi! ci#, mu zy ka roz -

brzmie wa %a za wsze. Mo ja ma ma )pie wa -

%a w chó rze „S%o wi czek” na Ko stuch nie,

a oj ciec oprócz te go, 'e gra% w d! tej or -

kie strze gór ni czej, to mia% tak 'e swój ze -

spó%, z któ rym gry wa% na we se lach. By%
co praw da sa mo ukiem, ale mu zy ka by -

%a je go ol brzy mi# pa sj#. Po tra fi% gra&
na tr#b ce, skrzyp cach, sa xhor nie te no ro -

wym, per ku sji no i oczy wi )cie na akor -

de onie. Udzie la% na wet pry wat nych

lek cji gry na tym in stru men cie. Ja cz! -
sto w tych lek cjach uczest ni czy %em,

pod gl# da %em i przy s%u chi wa %em si!
uwa' nie. Gdy mia %am 9 lat ta ta na uczy%
mnie nut. Gry na akor de onie, pod dys -

kret nym okiem oj ca, w%a )ci wie uczy %em

si! sam. Pa mi! tam, 'e ta ta ku po wa% mi

i pod su wa% do gra nia co raz trud niej sze

utwo ry, dzi! ki cze mu roz wi ja %em swo -

je umie j!t no )ci mu zycz ne. Pó( niej, gdy

mia %em 12 lat, ro dzi ce za pi sa li mnie

na lek cje do Ogni ska Mu zycz ne go

w Ka to wi cach przy uli cy D# brów ki. Ma -

j#c 11 lat za cz# %em kom po no wa& swo -

je pierw sze utwo ry... wal ce. Nie któ re te -

ma ty tych utwo rów, 14 lat pó( niej,

zin stru men to wa %em a or kie stra Pa na jo -

ta Bo ja d'i je wa na gra %a je dla Pol skie go

Ra dia w Ka to wi cach. Gdy mia %e m13 lat

pi sa %em ju' pierw sze aran 'a cje mu -

zycz ne. Aran 'o wa %em utwo ry wy ko -

ny wa ne przez ze spó% mo je go oj ca, ze -

spó%, któ ry two rzy %y 2 sak so fo ny, tr#b ka

i per ku sja. Cz! sto te' w%# cza %em si!
do wspól ne go mu zy ko wa nia i ra zem

z ta t# gry wa %em na we se lach. Pó( niej do -

sta %em si! do Li ceum Mu zycz ne go

w Ka to wi cach. Pa mi! tam mój eg za -

min wst!p ny, w trak cie któ re go wy ko -

Z RYSZARDEM SIWYM – kompozytorem i aran!erem

rozmawia IWONA "ELAZOWSKA

Wspo mi nam Pod le sie ja ko ma low ni cz! wio sk" oto czo n! la sa mi, do któ rych cho -

dzi li #my co ro ku na ja go dy. Du $o ko ni, tar ta ki, wy kop ki kar to fli z dy ma mi ognisk

na po lach i gra w pi% k" na %! kach przy pa s! cych si" kro wach. W zi mie, biel #nie -

gu na po lach ci! gn! cych si" a$ pod las, sw!d pa lo nej gu my przy mon to wa niu szly -

zu chów do krón fle ków. Jaz da po za mar z ni" tych sta wach i po bia %ych uli cach Pod -

le sia, rów nie$ na hol co kach z pod bi ty mi do nich dru ta mi. Hucz ne od pu sty,

na bo $e& stwa #wi! tecz ne w na szym ko #cie le, nie za po mnia ne, pe% ne na dziei, prze -

mó wie nie kie row ni ka Mar ci na Tro jo ka w na szej szko le, po wy pad kach pa' dzier -

ni ko wych w 1956 ro ku. Me cze Pod le sian ki o wej #cie do dru giej li gi. To by %y szcz" -
#li we la ta mo je go dzie ci& stwa w Pod le siu.* 

Muzyczna

podró!
z Podlesia

do Meksyku
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na !em na akor de onie „Czar dasz” Mon -
tie go. 

Co praw da chcia !em uczy" si# gry
na klar ne cie, ale po mo im wy st# pie, po -
no" bar dzo do brym, ko mi sja eg za mi na -
cyj na jed no g!o $nie zde cy do wa !a, %e mo -
im g!ów nym in stru men tem po zo sta nie
akor de on a nie klar net. Ko lej nym ar gu -
men tem by! fakt otwar cia, w miej sce zli -
kwi do wa nej kla sy or ga nów, no wej kla sy
akor de onu. Zo sta !em wi#c uczniem Pa& -
stwo we go Li ceum Mu zycz ne go w Ka to -
wi cach w kla sie akor de onu prof. Je rze go
Da sty cha. Pa mi# tam, %e by !em wte dy je -
dy nym uczniem pro fe so ra (!miech). 

– Kom po no wa! pan i aran "o wa!
utwo ry od naj m!od szych lat.

– Za wsze chcia !em kom po no wa" mu -
zy k#. To by !o mo im wiel kim ma rze niem.
Z te go te% po wo du bar dzo in ten syw nie
uczy !em si# gra" na for te pia nie, re ali zo -
wa !em pro gram na ucza nie znacz nie ob -
szer niej ni% by !o to wy ma ga ne. Ma rzy -
!em tak %e o tym, by gra" na or ga nach.
Do dzi$ pa mi# tam jak wiel kie wra %e nie
ro bi !y na mnie d'wi# ki or ga nów roz -
brzmie wa j( ce w na szym pod le skim ko -
$cie le, ich moc i ich po t# g#... 

– Na stu dia wy bra! si# pan do War $
sza wy.

– Tak. Je stem ab sol wen tem Wy% szej
Szko !y Mu zycz nej w War sza wie
w kla sie akor de onu prof. W. L. Puch -
now skie go. Jesz cze ja ko stu dent akom -
pa nio wa !em $pie wa kom ope ro wym
i pio sen kar kom, wspó! pra co wa !em z ka -
ba re ta mi stu denc ki mi, gra !em na for te -
pia nie w ze spo le di xie lan do wym. Stu -
dia uko& czy !em w 1969 ro ku. Za raz
po dy plo mie otrzy ma !em pro po zy cj#
pra cy ja ko pe da gog. Mia !em uczy" gry
na akor de onie. Od mó wi !em. Ta ka for ma
pra cy nie po ci( ga !a mnie. Na dal ma rzy -
!em o kom po no wa niu. Po sta no wi !em
stu dio wa" kom po zy cj#. Jed nak mo ja od -
mo wa pra cy pe da go gicz nej po skut ko wa -
!a bra kiem zgo dy w!adz uczel nia nych
na kon ty nu owa nie stu diów na ko lej nym
fa kul te cie. Pol skie pa& stwo so cja li -
stycz ne wy kszta! ci !o mnie ja ko pe da go -
ga akor de onu, za in we sto wa !o we mnie
i do ma ga !o si# zwro tu za ci( gni# te go d!u -
gu a po nie wa% od mó wi !em, uka ra no
mnie. No có%, za cz( !em ucz#sz cza"
na in te re su j( ce mnie wy k!a dy ja ko wol -
ny s!u chacz. Cho dzi !em na za j# cia
z kon tra punk tu, har mo nii za awan so -
wa nej i ca !y czas... kom po no wa !em. Pi -
sa !em dla Pol skie go Ra dia, wspó! pra co -
wa !em z or kie str( Ste fa na Ra cho nia,
z or kie str( Hen ry ka De bi cha w )o dzi.
Akom pa nio wa !em i aran %o wa !em utwo -
ry dla wie lu pol skich pio sen ka rek.
Od 1975 ro ku za cz( !em wspó! pra c#
z An n( Ger man ja ko pia ni sta, aran %er
i kom po zy tor jej pio se nek. Po za tym zaj -
mo wa !em si# na gra nia mi mu zy ki fil mo -
wej. Wspó! pra co wa !em m.in. z Wal de -
ma rem Ka za nec kim (mu zy ka do Bol ka
i Lol ka, do fil mu „No ce i dnie”), a tak -
%e z An drze jem Ko rzy& skim. W la tach
1975–1978 uczest ni czy !em w two rze niu
$cie %ek mu zycz nych do wszyst kich fil -
mów z ich mu zy k(. Pa mi# tam, %e ja ko

pierw szy w War sza wie mia !em syn te za -
tor, to by! mój ol brzy mi atut...(!miech),
by !em po pro stu roz chwy ty wa ny, wszy -
scy chcie li ko rzy sta" z tych no wych
mo% li wo $ci d'wi# ko wych. Ja ko mu -
zyk stu dyj ny na syn te za to rach pierw szej
ge ne ra cji pra co wa !em w stu diach M1
i S2 w War sza wie.

– Czy li po stu diach, by! pan zwi% za $
ny g!ów nie z mu zy k% roz ryw ko w% i fil $
mo w%?

– Mo% na tak po wie dzie", fak tycz nie
z te go okre su po cho dz( przede wszyst -
kim na gra nia mu zy ki fil mo wej, roz ryw -
ko wo -in stru men tal nej i wo kal nej. W$ród
ar chi wa liów PR znaj du je si# spo ro cie -
ka wych na gra& ze spo !u ra dio we go
„Gra j( ca Ta ba kier ka”. Stwo rzy! go kon -
tra ba si sta Fil har mo nii Na ro do wej w War -
sza wie – Ta de usz Ró %yc ki. Sk!ad te go
ze spo !u by! nie ty po wy: flet, obój, klar -
net, fa got, kla we syn, kon tra bas i per ku -
sja (wi bra fon, ma rim ba…). Wy ko ny wa li
oni utwo ry za rów no mo jej kom po zy cji
jak i mo jej aran %a cji. Z te go te% okre su
po cho dzi na gra nie skom po no wa nej prze -
ze mnie „Gro te ski na fa got”. Jak ju%
wcze $niej wspo mi na !em, wspó! pra co wa -
!em tak %e bar dzo in ten syw nie ja ko wy -
ko naw ca (pia ni sta i or ga ni sta), kom po -
zy tor i aran %er z ra dio wym sep te tem
Pa na jo ta Bo ja d%i je wa. W fo no te ce PR
w Ka to wi cach jest kil ka mo ich kom po -
zy cji in stru men tal nych na gra nych z tym
ze spo !em w la tach 1970–1972. Mu zy cy
ze spo !u by li mu zy ka mi ka to wic kie go
NO SPR (ów cze sny WO SPR, przyp.
red.). Na to miast ja i Bo ja d%i lew do je% -
d%a li $my na Li go nia z War sza wy.

– W tym okre sie wy st# po wa! pan
w wie lu kra jach Eu ro py i ZSRR ja ko pia $
ni sta i kie row nik ró" nych pol skich ze $
spo !ów mu zycz nych, otrzy ma! pan wie $
le na gród w kon kur sach mu zycz nych
za rów no ja ko aran "er, jak i ja ko kom $
po zy tor... jed nym s!o wem sa me suk ce $
sy. Jak to si# za tem sta !o, "e wy je cha!
pan z Pol ski i za miesz ka! w Mek sy ku?

– Kil ku mo ich ko le gów z Na ro do wej
Or kie stry Sym fo nicz nej wy je cha !o
do Mek sy ku na kon trakt. Pra co wa li
w Or kie strze Sym fo nicz nej w Ve ra cruz
zwi( za nej z Uni wer sy te tem Ve ra cru -
za& skim. Zna j(c za po trze bo wa nie tam -
tej sze go $ro do wi ska mu zycz ne go i ma -
j(c kon takt z w!a dza mi uczel ni,
za re ko men do wa li mnie na sta no wi sko
wy k!a dow cy. Jak wi da" przed sta wi li
mój do ro bek ar ty stycz ny w spo sób bar -
dzo prze ko nu j( cy, po nie wa% w 1979
ro ku wy je cha !em przez PA GART
na rocz ny kon trakt do Mek sy ku. Od ra -
zu pod j( !em pra c# w Xa la pie – sto li cy
sta nu Ve ra cruz. Tam mie $ci si# sie dzi ba
rek to ra tu Uni wer sy te tu Ve ra cru za& skie -
go, bar dzo po wa% ne go i po t#% ne go uni -
wer sy te tu sta no we go. Uczel nia ta ma ró% -
ne kie run ki i wy dzia !y, m.in. ar chi tek tu ry,
me dy cy ny, pra wa. Jed nym z wie lu fa kul -
te tów jest fa kul tet mu zycz ny, któ ry spe! -
nia ro l# szko !y mu zycz nej na wszyst kich
po zio mach na ucza nia: od pod sta wo wej
po stu dia ma gi ster skie. Nie jest to szko -
!a ogól no kszta! c( ca. Dla uczniów szko -

!y mu zycz nej I i II stop nia za j# cia od by -
wa j( si# wy !(cz nie po po !u dniu. Kszta! -
ce nie mu zycz ne oczy wi $cie jest kom -
plek so we i obej mu je za rów no lek cje
gry na in stru men tach, jak i har mo ni#,
kszta! ce nie s!u chu, li te ra tu r# mu zycz n(...
itp. Stu den ci, po dob nie jak w Pol sce, ma -
j( mo% li wo$" wy bo ru wy dzia !u mu -
zycz ne go. Ist nie je tam wy dzia! in stru -
men tal ny, mu zy ko lo gia, dy ry gen tu ra,
kom po zy cja, wy cho wa nie mu zycz ne...
itp. itd. Na fa kul te cie mu zycz nym Uni -
wer sy te tu w Xa la pie wy k!a da !em har mo -
ni#, uczy !em aran %a cji a tak %e pro wa dzi -
!em ze spo !y in stru men tal ne. Po ro ku
pra cy, prze d!u %o no mi kon trakt o ko lej -
ny rok a w 1981 w Pol sce wpro wa dzo -
no stan wo jen ny... nie co pó' niej po zna -
!em przy sz!( %o n#... za !o %y !em ro dzi n#...
uro dzi !y mi si# dwie cór ki. Jak pa mi# tam,
ca !y po cz(t ko wy okres mo je go po by tu
w Mek sy ku by! zdo mi no wa ny ch# ci( po -
wro tu do Pol ski. Ca !y czas my $la !em, %e
wró c#. Prze k!a da !em po wrót z ro ku
na rok i zro bi !o si# z te go nie po strze %e -
nie... 35 lat! 

– W Mek sy ku za cz%! si# dla pa na nie
tyl ko no wy roz dzia! "y cia, ale tak "e no $
wy okres twór czo &ci. W Pol sce g!ów nie
zwi% za ny by! pan z mu zy k% roz ryw ko $
w%. W Mek sy ku za cz%! pan kom po no $
wa' tzw. „mu zy k# po wa" n%”. Czy pi sa!
pan tak "e na za mó wie nie?

– Ró% nie. Nie któ re kom po zy cje pi sa -
!em na za mó wie nie. Tak by !o z utwo rem
„Po lo ne sa Fe sti va” na or kie str#. Za mó -
wie nie z!o %y !a u mnie uni wer sy tec ka or -
kie stra sym fo nicz na, któ ra w!a $nie ob -
cho dzi !a swój ju bi le usz. Po pro szo no
mnie o na pi sa nie utwo ru, któ ry za wie -
ra! by ele men ty mu zy ki pol skiej i mek -
sy ka& skiej. Na mo im biur ku le %a! wte -
dy szkic krót kie go utwo ru, me lo dia
jed no g!o so wa, cie ka wa ryt micz nie,
utrzy ma na w ryt mie po lo ne za, któ r( na -
pi sa !em na uczel nia ny kon kurs czy ta nia
nut a’vi sta. Roz wi n( !em ten te mat
i prze pla ta j(c go frag men ta mi za czerp -
ni# ty mi z po lo ne za Ogi& skie go „Po %e -
gna nie Oj czy zny” opra co wa !em w for -
mie ron da. Wpro wa dzi !em tak %e
kil ku tak to wy mo tyw z mek sy ka& skiej
pio sen ki Es tas son las ma na ni tas (od po -
wied nik na sze go „Sto lat”), któ ry opra -
co wa !em rów nie% w ryt mie po lo ne za. 

Na za mó wie nie po wsta !a tak %e Uwer -
tu ra „Vo la dor” skom po no wa na na or kie -
str# sym fo nicz n(. To kom po zy cja za mó -
wio na przez Eu ro cop ter, mek sy ka& sk(
fir m# pro du ku j( c( drzwi do sa mo lo tów
ty pu „Air bus”. Utwór ten za mó wio no
z oka zji ju bi le uszu fa bry ki w Qu ere ta ro.
Na wi( zu j(c do pro fi lu fir my, sym bo licz -
nie w $rod ku uwer tu ry, na tle d'wi# ków
or kie stry przez jed n( mi nu t# s!y cha" war -
kot sil ni ków he li kop te ra. Utwór zo sta!
wy ko na ny przez sta no w( or kie str# sym -
fo nicz n( w Qu ere ta ro, w obec no $ci pre -
zy den ta Mek sy ku. Do dzi siaj, pierw sza
stro na par ty tu ry, pi#k nie opra wio na i opa -
trzo na mo im pod pi sem i de dy ka cj(,
wid nie je przy wej $ciu do sie dzi by fir my
Eu ro cop ter, miesz cz( cej si# w po bli %u
sto !ecz ne go lot ni ska Ciu dad de Me xi co. 
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– Czy pa! skie kom po zy cje s" bar dziej
in spi ro wa ne mu zy k" pol sk", #l" sk",
czy mo $e mu zy k" i folk lo rem mek sy %
ka! skim?

– Za cznij my od mu zy ki i kul tu ry mek -

sy ka! skiej, któ ra jest dla mnie bar dzo in -

spi ru j" ca. Folk lor mu zycz ny Mek sy ku jest

nie s#y cha nie zró$ ni co wa ny. Po dob nie

jest z ca #" kul tu r" mek sy ka! sk", któ ra jest

nie zwy kle bo ga ta i z#o $o na. Od zwier cie -

dle niem te go mo $e by% licz ba dia lek tów,

j& zy ków, któ ry mi po s#u gu j" si& miesz ka! -
cy Mek sy ku. Obo wi" zu j" cym j& zy kiem

urz& do wym jest hisz pa! ski. Jed nak ró$ -
ne gru py et nicz ne po s#u gu j" si& swo imi

w#a sny mi dia lek ta mi. Wszyst kich j& zy -

ków jest 52, a tych g#ów nych a$ 16. Po -

dob nie jest z mu zy k". Mek sy ka! ska

mu zy ka lu do wa jest mie szan k" mu zy ki

hisz pa! skiej i mu zy ki in dia! skiej, pa mi& -
ta j" cej jesz cze cza sy pre ko lum bij skie.

Mu zy ka ta za in spi ro wa #a mnie do na pi -

sa nia kil ku utwo rów. 

„Rap so dia Cam ca’ac” na or kie str&, po -

cz"t ko wo mia #a na zy wa% si& „Rap so dia

mek sy ka! ska”. Jed nak krót ki te mat za -

czerp ni& ty z pio sen ki in dia! skiej ple mie -

nia Cam ca’ac, zde cy do wa# o osta tecz -

nym ty tu le utwo ru. Dru gi utwór

„Za pa de ado Ve ra cru za no” na dwa for -

te pia ny i or kie str&, in spi ro wa ny jest

folk lo rem z re jo nu Ve ra cruz. Du $o tu cy -

ta tów do s#ow nych, któ re s" pod sta w"
do ró$ ne go ro dza ju prze two rze!, wa ria -

cji i opra co wa!. 

Na pi sa #em te$ utwór pt. „Tor tu ga”,

czy li „'ó#w”. To opra co wa nie mek sy -

ka! skiej me lo dii lu do wej na 8 fle tów.

Mek sy ka! ski ze spó# za pre zen to wa# ten

utwór na (wia to wym fe sti wa lu fle to wym

w Kan sas Ci ty w USA. No i bar dzo pi&k -

na, mo im zda niem, pie(! na chór a’ca -
pel la do s#ów ano ni mo we go au to ra

„Bie nve ni da a los mu eros en su Dia”

w t#u ma cze niu na j& zyk pol ski „Wi taj -

cie zmar li w dniu swo je go (wi& ta”.

Si& gam tu taj do mek sy ka! skie go folk -

lo ru In dian ple mie nia Tzot zil. Pra wy ko -

na nie te go utwo ru od by #o si& w trak cie

fe sti wa lu chó rów w We ne cji.

Je $e li cho dzi o in spi ra cje mu zy k"
pol sk" to od by wa si& to na zu pe# nie in -

nym po zio mie (wia do mo (ci. Tu ra czej

dzia #a pod (wia do mo(% i ser ce. I tak np.

mój szwa gier, do sko na #y skrzy pek,

zwró ci# si& do mnie z pro( b" o na pi sa -

nie dla nie go kon cer tu skrzyp co we go.

Na pi sa #em. Po wsta# kon cert na skrzyp -

ce, smycz ki i ko t#y, po emat pt. „Na ro -

dzi ny, $y cie i (mier% pew nej isto ty”. Ty -

tu# jak i for ma utwo ru po zwo li #y mi,

a na wet za su ge ro wa #y, mo$ li wo(% po s#u -

$e nia si& ró$ ny mi sty la mi i tech ni ka mi

kom po zy tor ski mi, od wspó# cze snych

po neo ro man tycz ne. Pra wy ko na nie te -

go utwo ru od by #o si& w sto li cy Mek sy -

ku, czy li w Ciu dad de Me xi co. Pó) niej

mo ja cór ka, skrzy pacz ka, wy ko ny wa #a
go w ró$ nych kra jach Eu ro py, w tym tak -

$e w Pol sce z or kie str" Fil har mo nii

*l" skiej. S#y sza #em ten utwór wie le ra -

zy w ró$ nych wy ko na niach i, pro sz& so -

bie wy obra zi%, do pie ro po kil ku la tach,

do tar #o do mnie, $e w tej cz& (ci o cha -

rak te rze neo ro man tycz nym, pod (wia do -

mie u$y #em cy ta tu, a mo $e ra czej mo -

ty wu na szej pol skiej ko l& dy „Bóg si&
ro dzi”... trzy pierw sze d)wi& ki, czy li in -

ter wa# okta wy i rytm krop ko wa ny. 

Py ta #a pa ni tak $e o mu zy k& (l" sk". Ko -

cham (l" ski folk lor. Przy po mnia #a mi si&
te raz pew na hi sto ria z prze sz#o (ci. Gdy

gry wa #em jesz cze z mo im oj cem na we -

se lach, pew ne go ra zu po zna #em ta kie go

dziad ka, któ ry mia# chy ba 90 lat. Ten

dzia dek kom po no wa# pio sen ki. Sam

te$ pi sa# do nich tek sty. By# ta k" skarb -

ni c" (l" skie go folk lo ru. Otrzy ma #em

na gra nie 9 ta kich pio se nek. Jed na z nich

„Po sz#a dzie wecz ka po go rza #ecz ka”

spodo ba #a mi si& naj bar dziej i po s#u $y -

#a mi pó) niej ja ko te mat, któ ry wa ria cyj -

nie opra co wa #em na ze spó# in stru men -

tal ny. *l" ska mu zy ka lu do wa, zw#asz cza

mu zy ka or kie stry gór ni czej jest mi, jak

ju$ wspo mi na #em, szcze gól nie bli ska.

Bli sko(% ta od zwier cie dla si& nie tyl ko

w cz& stym sto so wa niu mo ich ulu bio nych

mar szo wych mo ty wów ryt micz nych ale

tak $e w in stru men ta cji utwo rów, któ re

pi sz&. Wy mie ni& tu: „Kon cert ba ro ko wy”

na kwin tet d& ty, „Fan ta zju j"c na te mat

co ti -co ti” na czte ry sak so fo ny, Con -

cier to „Di nant” na kwar tet sak so fo no -

wy... Co tu du $o mó wi% – ko cham bar -

w& in stru men tów d& tych. Ko cham rytm,

któ ry uwa $am za bar dzo istot ny, pod sta -

wo wy, a na wet pier wot ny ele ment mu -

zycz ny. 

– Na le $a &o by do da' dwa wa$ ne
utwo ry, któ re po zwo li &y pa nu wy gra'
dwa kon kur sy kom po zy tor skie. W 2006
ro ku otrzy ma& pan I na gro d( na V Kon %
kur sie Kom po zy tor skim CO NA CUL TA
za „Trzy mar sze kon cer to we” na wiel %
k" or kie str( d( t", rok wcze #niej wy gra&
pan ogól no mek sy ka! ski kon kurs kom %
po zy tor ski na Hymn Sta nu Ve ra cruz...

– Gdy og#o szo no kon kurs na utwór na -

pi sa ny na wiel k" or kie str& d& t", wie dzia -

#em, $e mu sz& do nie go przy st" pi%.
Przy po mnia #em so bie, $e jesz cze w Pol -

sce, w 1969 ro ku, czy li rok po uko! cze -

niu stu diów skom po no wa #em marsz

woj sko wy, któ ry wy s#a #em na kon -

kurs... no i wy gra #em. W Mek sy ku te$
po sta no wi #em wy gra%. Skom po no wa #em

wi&c trzy mar sze kon cer to we, któ re

zgrab nie po #" czy #em #"cz ni ka mi i...

uda #o si&, zwy ci& $y #em.

– A jak to by &o z hym nem ve ra cru za! %
skim? Po no' w ka$ dy po nie dzia &ek ra %
no #pie wa j" go wszyst kie dzie ci w szko %
&ach... od przed szko la a$ do li ceum.

– Naj pierw gu ver na dor, czy li wo je wo -

da sta no wy, og#o si# kon kurs na „prze rób -

k&”, „ulep sze nie” hym nu ju$ ist nie j" ce -

go. Ten hymn by# ma #o po ry wa j" cy,

ma #o ener ge tycz ny, w me trum 12/8,

tem pie len to... s#o wem wol no i nud no.

W opar ciu o ta ki ma te ria# mu zycz ny

trud no by #o do ko na% ja kich( zna cz" cych

po pra wek i cu dow nych zmian. Tym

bar dziej $e s#o wa te go hym nu na rzu ca -

Kom po zy tor (dru gi z pra wej, z ka me r!) z An n! Ger man w Wo" go gra dzie, 1975
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!y pe wien rytm, któ ry au to ma tycz nie
ogra ni cza! po my s!y mu zycz ne. Tak
wi"c po dwu let nich pró bach zmia ny ist -
nie j# ce go hym nu, czy li w 2005 ro ku,
og!o szo no na ca !y Mek syk, kon kurs
na no wy hymn. Wa run ki kon kur su prze -
wi dy wa !y utwór w ryt mie mar szo wym,
na pi sa ny w ska li b – es a tekst s!ow ny
nie móg! by$ d!u% szy ni% 20 li ni jek i mu -
sia! za wie ra$ 6 wa% nych dla sta nu Ve ra -
cruz te ma tów, ta kich jak: hi sto ria, geo -
gra fia, kul tu ra, folk lor, eko no mia.
Za bra !em si" do pra cy pe !en ener gii i we -
ny twór czej. Do wspó! pra cy za pro si !em
za przy ja& nio ne go po et", Fran ci sco Mo -
ro si ni Cor de ro, któ ry na pi sa! tekst. U%y -
wa j#c pew nych skró tów my 'lo wych
i pi"k nych po etyc kich me ta for, za war!
w nim wszyst kie wy ma ga ne tre 'ci. In -
spi ro wa li 'my sie bie wza jem nie.
Po dwóch ty go dniach pra cy hymn by!
uko( czo ny. Oprócz na szej kom po zy cji
na de s!a no jesz cze 47 in nych pro po zy cji.
Naj wi" cej ze sto li cy – mia sta Mek syk,
ale tak %e z ca !e go po !u dnio we go i pó! -
noc ne go Mek sy ku, no i z sa me go sta nu
Ve ra cruz... Wy gra !em! Ra do'$ by !a
wiel ka. Pó& niej opra co wa !em ten hymn
dla ró% nych grup j" zy ko wych. Jak ju%
wcze 'niej wspo mi na !em, cho cia% j" zy -
kiem urz" do wym w Mek sy ku jest j" zyk
hisz pa( ski, to jed nak In dia nie po s!u gu -
j# si" ró% ny mi in ny mi j" zy ka mi i dia lek -
ta mi. W sta nie Ve ra cruz funk cjo nu je
a% 12 j" zy ków i dia lek tów. A wi"c po -
trzeb ni by li t!u ma cze. Ja na to miast mu -
sia !em opra co wy wa$ ró% ne wer sje ryt -
micz ne dla ka% de go t!u ma cze nia. Trze ba
by !o do sto so wa$ rytm mu zycz ny do ilo -
'ci sy lab da ne go s!o wa, w jed nym j" zy -
ku to s!o wo jest d!u% sze, w in nym krót -
sze. Dzi', w ka% dy po nie dzia !ek ra no, we
wszyst kich szko !ach sta nu Ve ra cruz,
dzie ci i m!o dzie% 'pie wa j# ten hymn
w swo im j" zy ku. 

– S!u cha j"c na gra# te go hym nu, za $
uwa %y !am, %e jest on wy ko ny wa ny

w ró% nych aran %a cjach.

– Wer sja pod sta wo wa na pi sa na jest
na g!os z to wa rzy sze niem for te pia nu.
Jed nak w trak cie uro czy ste go kon cer tu,
któ ry od by! si" w te atrze, hymn ten zo -
sta! wy ko na ny przez: or kie str" sym fo -
nicz n# i 150-oso bo wy chór dzie ci" cy
z!o %o ny z uczniów i uczen nic szkó!
pod sta wo wych, wiel k# or kie str" d" t#
z dwo ma chó ra mi, 8-oso bo wy ze spó!
folk lo ry stycz ny z har fa mi. Jed na zwrot -
ka hym nu by !a 'pie wa na w j" zy ku to to -
na co. To j" zyk, któ rym po s!u gi wa li si"
In dia nie To to na co 500 lat te mu. Jest on
na dal u%y wa ny w nie któ rych re gio nach
wiej skich sta nu Ve ra cruz. Ta kiej in -
stru men ta cji i aran %a cji do ko na !em spe -
cjal nie na oko licz no'$ uro czy ste go pra -
wy ko na nia. Pó& niej pro szo no mnie
o ko lej ne aran %a cje na mniej szy
sk!ad – na oktet, kwar tet, trio, duo…

– Pod su mo wu j"c pa na do tych cza so $
we suk ce sy, nie mo% na po mi n"& na gro $
dy za ca !o kszta!t pra cy „Pre mio al De $
ca no”, któ r" przy zna! pa nu Uni wer sy tet

Ve ra cru za na w ro ku 2007. Od 2013 ro $
ku jest pan na eme ry tu rze. Ma pan wi' $

cej wol ne go cza su. Na co go pan prze $
zna cza?

– Oczy wi 'cie, przede wszyst kim kom -
po nu j", ale tak %e zaj mu j" si" in ny mi te -
ma ta mi zwi# za ny mi z mu zy k#.
Po pierw sze, na dal je stem zwi# za ny
z Mek sy ka( skim Po dy plo mo wym Cen -
trum Mu zycz ny w Pu ebli. Pro wa dz" tam
za j" cia z za awan so wa nej ana li zy mu -
zycz nej. Po dru gie, opra co wu j" pod r"cz -
nik na uki sol fe %u, czy li „Sol fe% w przy -
k!a dach z mu zy ki mek sy ka( skiej”.
Pod r"cz nik ten za wie ra 230 $wi cze( in -
to na cyj nych zgru po wa nych we d!ug nie -
któ rych te ma tów z za sad mu zy ki. Mo -
%e by$ sto so wa ny w szko !ach
mu zycz nych ja ko ma te ria! po moc ni -
czy do kszta! ce nia s!u chu i ana li zy har -
mo nicz nej, a tak %e w sa mo kszta! ce niu
z po mo c# in stru men tu har mo nicz ne go.
)wi cze nia za war te w tym pod r"cz ni ku
mo g# by$ rów nie% wy ko rzy sty wa ne
do czy ta nia nut g!o sem, bez lub z akom -
pa nia men tem, do czy ta nia a’vi sta, a tak -
%e ze wzgl" du na fakt, %e ka% da me lo -
dia jest opi sa na funk cyj nie, $wi cze nia te
ma j# na ce lu roz wój s!u chu har mo nicz -
ne go. Chcia! bym, %e by ten pod r"cz nik
zo sta! wy da ny w Mek sy ku. Opra co wu -
j" go z my 'l# o uczel ni, na któ rej wcze -
'niej pra co wa !em, czy li o Uni wer sy te -
cie Ve ra cru za( skim w Xa la pie.
– Czy w Mek sy ku zna na jest pol ska

mu zy ka? Czy cz' sto wy ko ny wa ne s"
utwo ry pol skich kom po zy to rów?

– Zna na jest mu zy ka Wi tol da Lu to -
s!aw skie go, Krzysz to fa Pen de rec kie -
go, Ka ro la Szy ma now skie go, Hen ry ka
Wie niaw skie go a utwo ry Fry de ry ka
Cho pi na pia ni 'ci gra j# obo wi#z ko wo.
Mu zy ka pol ska naj cz" 'ciej wy ko ny -
wa na jest przez pol skich dy ry gen tów
i so li stów, któ rzy od wie dza j# Mek syk
w trak cie kon cer tów go 'cin nych. By!
u nas Piotr Pa lecz ny, Kon stan ty An drzej
Kul ka.... Cz" sto za ch" cam dy ry gen ta na -
szej or kie stry sym fo nicz nej do wy ko ny -
wa nia utwo rów pol skich kom po zy to rów.
Nie daw no pod su n# !em mu Sym fo ni"
Mie czy s!a wa Kar !o wi cza.

– Na po cz"t ku na szej roz mo wy po $
wie dzia! pan, %e w ro dzin nym do mu

mu zy ka by !a za wsze obec na. Te raz

chy ba jest po dob nie? Pa na %o na te% jest

mu zy kiem.

– Tak, mo ja %o na jest pia nist k#. Uczy
gry na for te pia nie na Uni wer sy te cie
w Xa la pie. Obie cór ki te% s# ar tyst ka mi.
Star sza, Lu cia, jest skrzy pacz k#, do nie -
daw na by !a kon cert mi strzem w or kie -
strze sym fo nicz nej w Qu ere ta ro, obec -
nie miesz ka na sta !e w No wej Ze lan dii.
M!od sza cór ka, Mo ni ca, 'pie wacz ka
i ak tor ka, miesz ka w Ma dry cie. Po za tym
mo ja %o na ma sze 'ciu bra ci, wszy scy s#
mu zy ka mi: czte rech skrzyp ków, fle ci sta
i wio lon cze li sta. Je den z nich, Era smo
Ca pil la, to wy bit ny mu zyk. Lau re at
i zwy ci"z ca wie lu kon kur sów. Wy gra!
trzy mi" dzy na ro do we kon kur sy skrzyp -
co we, m. in. kon kurs im. Ka ro la Szy ma -
now skie go w Bruk se li. To w!a 'nie dla
nie go na pi sa !em kon cert skrzyp co wy.
Ale na tym nie ko niec. Oj ciec mo jej %o -

ny te% jest mu zy kiem. By! skrzyp kiem
w or kie strze sym fo nicz nej w Xa la pie.
Kie dy', daw no, daw no te mu ucz"sz cza!
na lek cje skrzy piec do... oj ca mo jej te -
'cio wej, a wi"c do dziad ka mo jej %o ny.
Dzia dek ten jest mi szcze gól nie bli ski,
po nie wa% gra! nie tyl ko na skrzyp cach
ale i na tr#b ce. Stwo rzy! tak %e w!a sn# or -
kie str" d" t#...

– Tym spo so bem za to czy li (my ko !o,

wró ci li (my do or kie stry d' tej, a tym sa $
mym do Pod le sia, do Pol ski. Jak to si'
sta !o, %e %o na Mek sy kan ka i obie cór $
ki tak do brze mó wi" po pol sku. 

– Cz" sto przy je% d%a li 'my do Pol ski,
zw!asz cza wte dy, gdy jesz cze %y !a mo ja
ma ma. Wie le lat te mu, gdy mo je có recz -
ki by !y ma !e, star sza mia !a 8 lat a m!od -
sza 4 la ta, po sta ra !em si" o pó! rocz ny
urlop dzie ka( ski. Przy je cha li 'my wte dy
do Pol ski i sp" dzi li 'my tu taj ca !y ten
okres. Za pi sa !em wte dy mo je cór ki
do szko !y pod sta wo wej w Pod le siu i cho -
dzi !y tam ja ko wol ne s!u chacz ki, to by!
dla nich naj lep szy kurs j" zy ka pol skie go.
Po za tym, kil ka lat pó& niej, mo ja star sza
cór ka miesz ka !a pó! ro ku w Kra ko wie.
Stu dio wa !a tam na Aka de mii Mu zycz nej
w ra mach wy mia ny pro gra mu So kra tes.
Tak jej si" tu taj w Pol sce spodo ba !o, %e
dzi' miesz ka j#c w No wej Ze lan dii, nie -
jed no krot nie po wta rza, %e za Pol sk# t" -
sk ni bar dziej ni% za Mek sy kiem... 

– A pan t' sk ni za Pol sk", za Pod le $
siem? Na spo tka nie z pa nem, któ re od $
by !o si' kil ka dni te mu w Do mu Kul tu $
ry w Ka to wi cach $Pio tro wi cach przy sz!o
wie lu pa na zna jo mych i ko le gów z dzie $
ci# stwa. 

– T" sk ni". Tu taj w Pod le siu fak tycz -
nie po zo sta wi !em ca !e mo je dzie ci( stwo,
wspo mnie nie ro dzin ne go do mu, przy ja -
ció! z daw nych lat. Tu miesz ka ca !a mo -
ja ro dzi na. Pod le sie jest dla mnie szcze -
gól nym miej scem na Zie mi. Da rz" go
wiel kim i wy j#t ko wym sen ty men tem.
W War sza wie te% po zo sta wi !em ka wa -
!ek mo je go %y cia. Sp" dzi !em tam prze -
cie% 13 lat. Tam miesz ka wie lu mo ich
ko le gów z okre su stu diów. Z ni mi
do dzi' !# cz# mnie ró% ne spra wy za wo -
do we. Tak, t" sk nie za Pol sk# a gdy ju%
tak bar dzo, bar dzo t" sk ni", to wsia dam
do sa mo lo tu i po pro stu... przy je% d%am.
Tam, w Mek sy ku, te% mam ta k# ma !# na -
miast k" Pol ski w po sta ci kuch ni pol skiej.
Do na sze go co dzien ne go me nu wpro wa -
dzi !em pol ski chleb, któ ry sam pie k"
w pie kar ni ku, go !#b ki, klu ski 'l# skie itp.
No i oczy wi 'cie ma my pol sk# wi gi li":
jest barszcz, jest na wet bi gos z ka pu sty
ki szo nej. Cie sz" si", %e w mo jej „eg zo -
tycz nej” ro dzi nie, uda !o mi si" za szcze -
pi$ mi !o'$ do Pol ski. Wiem, %e ca !a mo -
ja ro dzi na jest dum na z te go, %e je stem
Po la kiem. A przede wszyst kim ja je stem
dum ny z te go, %e je stem Po la kiem, %e
po cho dz" z Pod le sia.... 

!

* Do mi nik Bia lik, frag ment wy wia du pt.
„Wy wiad z Pa nem prof. Ry szar dem Si wym”,
Mie si!cz nik Sto wa rzy sze nia Uni czo wy, nu -
mer 06/2010. 
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Na
wspo mnie nie o olim pij czy ku z Be -
ski dów po ra to sto sow na tak !e i z te -

go wzgl" du, !e od szed# on z te go $wia ta
rów nie! w lu tym, do k#ad nie 5 lu te go
2007 r., ma j%c 78 lat. Przede wszyst kim jed -
nak o Ja nie Rasz ce wspo mi nam, gdy! to
po sta& nie tu zin ko wa, a je go !y cio rys ubar -
wio ny by#, w ró! nych od cie niach, nie tyl -
ko spor to wy mi wy da rze nia mi.

Z Ja nem Rasz k% po zna #em si", na – jak -
!e by ina czej – nar ciar skim sto ku, w la -
tach 90., gdy Ja no, bo tak go zwa no, ju!
ja ko dzia #acz i ani ma tor, po ma ga# w or ga -
ni za cji za wo dów, czy to nar ciar skich czy

ski bo bo wych. Po zna #em i w ja ki$ spo sób
za przy ja' ni #em, bo Jan po sia da# t" przy -
ci% ga j% c% moc ra do $ci i wi tal no $ci, ci% gle
krzep ki mi mo „szó ste go” wte dy krzy !y -
ka. A !e Jan rów nie barw nie opo wia da#,
szyb ko zro dzi #a si" nie tyl ko ni& sym pa -
tii, ale i my$l, by go kie dy$ d#u !ej po s#u -
cha& i co$ o je go, nie tyl ko spor to wym !y -
ciu, na pi sa&. Dla po trzeb „Dzien ni ka
Za chod nie go” od wie dzi #em go zi m%
1994 r. i po ga w" dzi li $my, jak olim pij czyk
z olim pij czy kiem (ja ko dzien ni karz,
w 1994 r. ob s#u gi wa #em Zi mo we Igrzy ska
Olim pij skie w nor we skim Lil le ham mer,

ja ko pierw szy w dzie jach „Dzien ni ka
Za chod nie go” spra woz daw ca olim pij -
ski). Do dzi$ zo sta #y wspo mnie nia i od -
r"cz ne za pi ski z te go uro cze go gru dnio -
we go spo tka nia w je go o$nie !o nej
„cha #u pie”, gdy po za okna mi zi ma uro kli -
wie mro zi #a, a w jej $rod ku roz grze wa #y
nas wspól nie ogl% da ne fo to gra fie z lat mi -
nio nych, lat chwa #y, ale i lat udr" ki... 

66!let ni wte dy go spo darz mia" si# ca" kiem

krzep ko. Hu mor i dy na micz ne, pe# ne we -
rwy ru chy jak by na za mó wie nie po twier -
dza j% ce slo gan „w zdro wym cie le zdro wy
duch”. Rasz ka opo wia da# ch"t nie i z emo -
cja mi. Uro dzi# si", jak mó wi#, w gó ral skiej
cha #u pie po kry tej gon ta mi. Ro dzi ce na le -
!e li do lu dzi za mo! nych, z zie mi% i tar ta -
kiem. Ja$ od naj m#od szych lat zdra dza#
sk#on no $ci do $pie wu i ru chu, ale nart nie
mia#, cho& to gó ry. W do mu sprzy ja j% cej
at mos fe ry ku te mu nie by #o – za pra co wa -
ni ro dzi ce nie ch"t nie od no si li si" do spor -
to wych za chcia nek swych dzie ci. Pew nie
spor to wa przy go da omi n" #a by m#o de go Ja -
no, gdy by nie ku zyn, któ ry w 1935 r. za -
bra# go na kon kurs sko ków o mi strzo stwo
Pol ski do (a ba jo wa. Mo gli tam zo ba czy&
wte dy ta kich mi strzów jak bra cia Ma ru sa -
rzo wie czy Bro ni s#aw Czech. I wte dy
m#o dy Rasz ka za cz%# ma rzy&... O po dob -
nych wy czy nach, o s#a wie...

Pierw szych zjaz dów i sko ków, po dob nie
jak i in ni gó ral scy ch#op cy, do ko ny wa#
na de skach z p#o tu lub z be czek po ka pu -
$cie, przy wi% za nych – w za le! no $ci od za -
mo! no $ci – zwy k#y mi sznur ka mi lub rze -
my ka mi ze $wi) skiej skó ry. Szcz" $ciem
m#o de go Rasz ki by #o, !e w szko le tra fi#
na ta kie go na uczy cie la jak Je rzy Drozd,
któ ry uczy# go za rów no $pie wu, jak
i wf -u, czy li te go, co Ja nek lu bi# naj bar dziej.
W 1937 r. Rasz ka bez zgo dy ro dzi ców,
przy no sz%c za $wiad cze nie z pod ro bio nym
pod pi sem oj ca, wy star to wa# w szkol nych
za wo dach i kon ku ru j%c z du !o star szy mi
ko le ga mi, od niós# pierw sze zwy ci" stwo.
W na gro d" otrzy ma# pi"k ny, skó rza ny pa -
sek, któ rym po tem... oj ciec „z#o i#” mu skó -
r", gdy do wie dzia# si" o szcze gó #ach. Nie
zra zi #o to Jan ka, bo ska ka# i zje! d!a# co raz
le piej. Jesz cze tej sa mej zi my, na po !y czo -
nych nar tach, tak sko czy# z te re no wej
skocz ni, !e po bi# jej re kord i... z#a ma# no -
g". Ale wte dy ju! mi #o$& do dwu de sek by -
#a na ty le sil na, !e na wet tak nie szcz" sne
zda rze nie nie od wio d#o go od re ali za cji ma -
rze). Któ re go$ wie czo ra zu chwa #y Ja no wy -
no si cich cem z tar ta ku oj ca pa r" de sek,
z któ rych s% siad two rzy dla nie go pierw sze
praw dzi we nar ty. Ten sam rok za pi sa# si"
w je go roz kwi ta j% cym !y ciu jesz cze jed nym
pa mi"t nym wy da rze niem. Po nie wa! $pie -
wa# nie go rzej ni! ska ka#, wi"c gdy pre zy -
dent Rze czy po spo li tej Igna cy Mo $cic ki
przy je cha# na wy po czy nek do Wi s#y, na -
uczy ciel w#a $nie je go wy zna czy# na so li -
st". Ubra ny w gó ral skie por t ki i bruc lik mia#
za szczyt, ja ko dzie wi" cio la tek, przy wi ta&
sza cow ne go go $cia.

No wy roz dzia" w $y ciu ch"o pa ka z Wi s"y
za cz%" si#, gdy Be ski da mi, jak i ca "% Pol !
sk%, za w"ad n# li Niem cy. Wi s#" wcie lo no

Jan Rasz ka i skocz nia – zdj! cie po cho dzi z 1996 r., gdy Ja no by" ju# „tyl ko” dzia "a czem i tre ne rem
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Wspo mnie nie o olim pij czy ku JA NIE RASZ CE

Pierw szy z Wi s!y
W lu tym 1956 ro ku, a wi#c rów no 60 lat te mu, w s"yn nym w"o skim o&rod ku

nar ciar skim w Do lo mi tach – Cor ti nie d’Am pez zo, pierw szy w hi sto rii Po lak zdo !
by" me dal w Zi mo wych Igrzy skach Olim pij skich. By" to me dal br% zo wy, a si# gn%"
po nie go za ko pia' czyk Fran ci szek Gro' – G% sie ni ca w kom bi na cji nor we skiej,

czy li w ry wa li za cji wszech stron nej, bo i na skocz ni i w bie gu na nar tach. W tej

sa mej kon ku ren cji wy st% pi" rów nie$ in ny Po lak, pierw szy olim pij czyk z be skidz !
kiej Wi s"y – Jan Rasz ka. 

JERZY MACHURA
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do Rze szy, oj ca – ja ko kie row c! – do We -
hr mach tu, a ku zy na – te go, któ ry za ra zi"
Jan ka bak cy lem do spor tu – za bra no
do Da chau, gdzie zmar" z wy cie# cze nia.
Mi mo woj ny ch"op com, ta kim jak Rasz -
ka, po wo dzi "o si! po cz$t ko wo nie %le.
W szko le dy rek to rem zo sta" Au striak,
któ ry nar ciar stwo trak to wa" ja ko swo je
hob by. To te& swym pod opiecz nym stwo -
rzy" go dzi we wa run ki do upra wia nia tej
dys cy pli ny. 11-let ni syn Rasz ków swo imi
wy czy na mi na 'nie gu szyb ko zy ska" sym -
pa ti! dy rek to ra, wi!c ten przy my ka" oczy,
gdy dzia "o si! to kosz tem ab sen cji na in -
nych lek cjach. Bo wie dzia", &e wte dy Ja -
nek tre nu je ma j$c „ski” na no gach.

Rasz ka szyb ko czy ni" po st! py co da "o
mu kwa li fi ka cje do star tu w Mi strzo stwach
Rze szy ju nio rów w s"yn nym do dzi'
o'rod ku nar ciar skim Gar misch -Par ten -
kir chen, gdzie za j$" wy so kie 6 miej sce
w kon kur sie sko ków. A po nie wa& rów nie&
tam roz gry wa no mi strzo stwa se nio rów, wi -
'lak ze tkn$" si! z ta ki mi s"a wa mi nar ciar -
stwa jak Bradl czy Lant sch ner – me da li -
sta mi Igrzysk Olim pij skich i mi strzostw
'wia ta.

– W Ga -Pa pod szed" do mnie s"yn ny Jo -
sef Bradl, mistrz 'wia ta z FIS 1939 ro ku
w Za ko pa nem – wspo mi na" Rasz ka po la -
tach. – I po wie dzia" mi s"o wa, któ re
utkwi "y w pa mi! ci, sta j$c si! swo istym kie -
run kow ska zem: „(ad nie ska czesz, je 'li b! -
dziesz ro bi" po st! py, to da le ko zaj dziesz”.

Naj bli& sza przy sz"o') nie by "a jed nak
opty mi stycz na. Niem cy czu j$c front
za ple ca mi sta wa li si! co raz gor si w sto -
sun ku do miesz ka# ców Wi s"y. Co raz
bar dziej n! ka "a ich pol ska par ty zant ka, to -
te& wzmo g"y si! re pre sje. W mar cu 1945 r.
sie dem na stu ch"o pa ków – w tym i na sze -
go bo ha te ra – wcie lo no do nie miec kiej ar -
mii, do od dzia "u Strzel ców Al pej skich.
Prze cho dzi li szko le nie w Be ski dach, ale
gdy front zbli &a" si! do Sko czo wa
i Szczyr ku, hi tle row cy w po p"o chu opu -
'ci li Wi s"!, a wraz z ni mi i od dzia" Rasz -
ki. Ju& na te re nie Czech gru pa wi 'la ków
wy ko rzy sta "a do god ny mo ment i ucie k"a.
Po dzie si! ciu dniach, a ra czej no cach (bo
w! dro wa no przez gó ry pod os"o n$ ciem -
no 'ci) nie do szli Strzel cy Al pej scy wró ci -
li do swo ich, g"od ni, zmar z ni! ci i pe" ni
stra chu. Ra do') nie trwa "a jed nak zbyt
d"u go. Wkrót ce Jan Rasz ka – de zer ter
z nie miec kiej ar mii zo sta" we zwa ny
do Urz! du Miej skie go, gdzie rz$ dzi li
ju& ofi ce ro wie ra dziec cy.

„Je ste' Ger ma# cem i bur &u jem, twój
dzia dek by" pi" sud czy kiem i ku "a kiem.
Mo &esz so bie upra wia) nar ciar stwo, ale
na Sy bi rze. Tam jest do') 'nie gu” – us"y -
sza" od ofi ce ra NKWD. Ja ko „Nie miec”
prze wie zio ny zo sta" do Biel ska,
po tem do Ra ci bo rza, sk$d trans por tem ko -
le jo wym od by" po dró& za Ural, na „naj -
wi!k szy obóz tre nin go wy w mo im
&y ciu – do Swier d"ow ska (dzi': Je ka te ryn -
burg)” – jak z sar ka zmem wspo mi na".
– Pra co wa li 'my w le sie, bu do wa li 'my zie -
mian ki w któ rych mie li 'my miesz ka)
w zi mie. Nie wia do mo jak po to czy "y by si!
dal sze mo je lo sy, gdy by nie nie spo dzie -
wa ny przy jazd do Swier d"ow ska przed sta -

wi cie li Mi! dzy na ro do we go Czer wo ne go
Krzy &a. Ich in ter wen cja po mo g"a mi i po -
dob nym mnie wró ci) po pó" ro ku do Pol -
ski. W grud niu 1945 r., do wie zio no nas
do Prze my 'la, a stam t$d pie cho t$, cza sa -
mi tyl ko ko rzy sta j$c z &ycz li wo 'ci fur ma -
nów, przez dwa ty go dnie, w! dro wa "em
do do mu.

Od „nie miec kiej” prze sz"o 'ci uciec
jed nak nie by "o "a two. Wy po mi na no j$
Rasz ce cz! sto, a pa mi! ta no o niej szcze -
gól nie wte dy, gdy za no si "o si!, &e po je dzie
na za wo dy na Za chód Eu ro py. By" „nie -
pew ny po li tycz nie” i, jak sam swo j$ sy -
tu acj! okre 'li", zo sta" „wi!% niem swo jej
cha "u py”. Jed nak w 1947 r. po wy gra nej
na skocz ni w Mi strzo stwach Czech i Mo -
raw oraz do brym wy st! pie w kra jo wych
mi strzo stwach – w kom bi na cji nor we skiej,
zo sta" za kwa li fi ko wa ny do gru py przy go -
to wu j$ cej si! z my 'l$ o wy st! pie w Zi mo -
wych Igrzy skach Olim pij skich w szwaj -
car skim ku ror cie Sa int Mo ritz – ma rze nia
za cz! "y na bie ra) re al nych kszta" tów. 

W ro ku olim pij skim Rasz ka sk!a da przy "
si# g# olim pij sk$. Jed nak im bli &ej wy jaz -
du do Szwaj ca rii, tym wi!k sze w$t pli wo -
'ci ro dz$ si! w g"o wach dzia "a czy
usta la j$ cych sk"ad na igrzy ska: czy wy s"a)
sta rych, za s"u &o nych nar cia rzy, któ rym
woj na prze szko dzi "a w olim pij skim wy -
st! pie, czy le piej m"o dych, obie cu j$ cych,
któ rzy b! d$ mo gli ewen tu al nie po je cha)
jesz cze na ko lej ne igrzy ska za czte ry la -
ta? Po sta wio no na tych pierw szych i 19-
la tek z Wi s"y mu sia" obej') si! sma kiem.
Na do miar z"e go, na krót ko przed spo dzie -
wa nym wy jaz dem do Sa int Mo ritz, Rasz -
ka z"a ma" no g! na Kro kwi i tym sa -
mym… u"a twi" de cy zj! de cy den tom.
Na po cie sze nie tam tej zi my po zo sta "a mu
sa tys fak cja, &e wy bra no go naj lep szym
w Pol sce spor tow cem wiej skim. Wraz
z za szczyt nym ty tu "em otrzy ma" na gro d!
w po sta ci 100 ty si! cy z"o tych, za któ re
urz$ dzi" so bie "a zien k!, co wte dy by "o
rzad ko 'ci$ w gó ral skich cha "u pach. Rok
ten za pi sa" si! w &y ciu Ja na jesz cze jed -
nym wy da rze niem. Otó&, wspo mnia ny ju&
na uczy ciel Drozd na mó wi" go, by 'pie wa"
w wi 'la# skim ze spo le re gio nal nym. I w"a -
'nie Rasz ce przy pa d"a ro la so li sty, gdy ze -
spó" wy st$ pi" w War sza wie 15 grud nia, dla
u'wiet nie nia... „o&en ku” PPS i PPR.

Mi ja j$ ko lej ne la ta i w 1951 r. wi 'lak
znów jest cz"on kiem ka dry olim pij skiej
i wszyst ko wska zu je na to, &e tym ra zem
po je dzie na olim pia d! – za rok, do Oslo.
W tym cza sie by" ju& za wod ni kiem CWKS
Le gia War sza wa. Po wo "a nie do woj ska
otrzy ma" do sto li cy, ale z bra ku gór, tre -
no wa" w Za ko pa nem b$d% w ro dzin nej
Wi 'le.

– Czu "em, &e je stem w wiel kiej for mie
– wspo mi na" po la tach. – Wy gry wa "em pra -
wie wszyst kie za wo dy kwa li fi ka cyj ne
w kom bi na cji nor we skiej. W kon se kwen -
cji otrzy ma "em upra gnio ny olim pij ski uni -
form i by "em go to wy do od lo tu do Nor we -
gii. Wraz w ko le ga mi – Waw ryt k$ i Ku l$
przez ty dzie# sie dzie li 'my w war szaw skim
ho te lu „Po lo nia” ocze ku j$c wy jaz du i...
sko# czy "o si! na cze ka niu. Nie da ne mi by -

"o zo ba czy) s"yn n$ skocz ni! Hol men kol -
len. Dla cze go? Ni gdy mi te go ja sno nie wy -
t"u ma czo no, a gdy pró bo wa "em do cho dzi)
praw dy, s"y sza "em: „bo je ste' woj sko -
wym”.

Po tej „przy go dzie” sk"on ny by" za ko# -
czy) upra wia nie spor tu. Tyl ko na ci ski ze
stro ny ofi ce rów w Mi ni ster stwie Obro ny
Na ro do wej spra wi "y, &e nie rzu ci" „de sek”
w k$t. A za miast na olim pia dzie, wy st$ -
pi" w Aka de mic kich Mi strzo stwach Pol -
ski si! ga j$c po I miej sce. Wy gra" tak &e
kom bi na cj! w Mi strzo stwach Pol ski, ja -
ko pierw szy w hi sto rii nar ciarz z Be ski -
dów, prze "a mu j$c he ge mo ni! przed sta wi -
cie li Tatr.

– W 1953 r. po wia "o chy ba in ny mi wia -
tra mi, bo uda "o mi si! wresz cie po je cha)
na za wo dy na Za chód, a w 1956 r. z nie -
do wie rza niem przy j$ "em no mi na cj!
na igrzy ska w Cor ti nie d’Am pez zo.
Do trzech ra zy sztu ka! To po wie dzon ko
w mo im przy pad ku spraw dzi "o si!. Ra zem
z Ko wal skim, Gro niem i Kar pie lem wy je -
cha li 'my re pre zen to wa) Pol sk! na VII ZIO
w kom bi na cji nor we skiej. Zo sta "em pierw -
szym w dzie jach Wi s"y olim pij czy kiem
i bar dzo mnie to cie szy "o. Nie ste ty, szczyt
for my mia "em ju& za so b$, w Cor ti nie by -
"em ju& moc no wy pa lo ny psy chicz nie
i za ko# czy "em start na 32 miej scu. Ale by -
"em dum ny, &e mój przy ja ciel Fran ci szek
Gro# -G$ sie ni ca zdo by" pierw szy dla Pol -
ski me dal olim pij ski w hi sto rii nar ciar stwa.
A mnie po zo sta "o wie rzy) w to, co po wie -
dzia" kie dy' wskrze si ciel no wo &yt nych
igrzysk olim pij skich, ba ron de Co uber tin,
&e „naj wa& niej szy” jest udzia"”.

W swej bo ga tej ka rie rze spor to wej
J. Rasz ka 20 ra zy star to wa" w mi strzo -
stwach kra ju – w sko kach, bie gach i kom -
bi na cji, i ni gdy nie sko# czy" ry wa li za cji po -
za „szóst k$”. Trzy ra zy by" mi strzem
kra ju, a w swo im ostat nim star cie w MP,
ma j$c 36 lat (!), na dy stan sie 50 km za j$"
szó ste miej sce.

*  *  *
Po grzeb Ja na Rasz ki od by! si# w ko %cie "
le ewan ge lic kim w Wi %le i zgro ma dzi! wie "
lu je go przy ja ció! i „ki bi ców”. Bo w je go
&y ciu ci$ gle by !o gwar no – cho' za ko( czy!
spor to w$ ka rie r# na dal ze spor tem by!
za „pan brat”. Cho) pro wa dzi" go spo dar -
stwo rol ne, na dal udzie la" si! ja ko tre ner
i dzia "acz – nie by "o im pre zy spor to wej
w Wi 'le bez je go uczest nic twa (to on po -
zna" mnie kie dy' z Ada mem Ma "y szem,
gdy przy sz"y „orze" z Wi s"y” do pie ro
roz po czy na" swo j$ ka rie r!). Cho) ju& nie
m"o dy, Ja no ci$ gle &y" spor tem – je% dzi"
po gó rach na ro we rze, w zi mie na uko cha -
nych „de skach”, a tak &e, cho) nie by" wy -
so ki, do brze gra" w siat ków k!, jesz cze le -
piej w te ni sa... Ale przede wszyst kim
Ja no zna ny by" ze swej szcze ro 'ci, au ten -
tycz no 'ci – mó wi" co my 'la", a &e du sz!
mia" ra do sn$ – mi mo wie lu &y cio wych
prze ci wie#stw, je go barw na po sta) prze -
trwa "a i trwa w na szych wspo mnie niach.
Wspo mnie niach lu dzi, któ rzy mie li oka -
zj! z nim si! szcze rze po 'mia)... A o ta kich
te raz co raz trud niej.

!
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„S
i le sius” mia! mie" swój wer ni sa# 3
grud nia ubie g!e go ro ku. Na eu ro pej -

skich sa lo nach, w gma chu Par la men tu
Eu ro pej skie go. Za de biu to wa! mie si$c
pó% niej, 7 stycz nia te go ro ku. Na &l$ skich
sa lo nach, w Mu zeum Mia sta My s!o wi -
ce. To ob raz 'l$ ska i 'l$ za ków ad re so -
wa ny do Eu ro pej czy ków.

Po my s!o daw ca wy sta wy, Ma rek Plu -
ra, eu ro de pu to wa ny, 'l$ zak uzna j$ cy
'l$sk za swo j$ pi$ t$ stro n( &wia ta,
od mie si( cy no si! si( z za mia rem po ka -
za nia w Bruk se li, jak wie lu wy bit nych lu -

dzi wy da! &wia tu ten nasz nie wiel ki ka -
wa !ek zie mi. Kie dy eks po zy cja by !a ju#
go to wa, pla ny po krzy #o wa !y za ma chy
ter ro ry stycz ne w Pa ry #u. 

Za raz po nich, dla za pew nie nia bez pie -
cze) stwa, wpro wa dzo no na te re nie Fran -
cji, ale rów nie# w Bruk se li, stan wy j$t -
ko wy. Pra ca eu ro par la men tu nie mal
za mar !a, tyl ko po s!om i pra cow ni kom PE
ze zwo lo no na wej &cie do bu dyn ków
par la men tar nych. Bel gij ski rz$d za ka za!
zgro ma dze) pu blicz nych, wstrzy ma ny
zo sta! ruch tu ry stycz ny. Mo# na by rzec,

#e po &red nio za ma chow cy wy strze li
w stro n( wy sta wy.

Na ty le sku tecz nie, #e eks po zy cj(
skie ro wa n$ do go &ci Par la men tu Eu ro -
pej skie go, bo to oni, Eu ro pej czy cy, mie li
zo ba czy" 'l$sk, przy po mnie" go so bie,
za in te re so wa" si( je go spra wa mi, prze -
nie sio no do kra ju. Pro sto z Bruk se li
pod dach go &cin ne go mu zeum w My s!o -
wi cach. 

– Bar dzo dzi( ku j( My s!o wi com, #e zgo -
dzi !y si( po ka za" wy sta w( – po wie
M. Plu ra pod czas otwar cia „Si le siu sa”. 

„Si le sius” we d!ug eu ro de pu to wa ne go

Mar ka Plu ry

Lu stro

na sze eu ro pej skie
WIES"AW KOSTERSKI
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Pierw sza re flek sja: ogl! da my ob raz
wiel kie go "l! ska, eu ro pej skie go re gio -
nu, bo ga te go w osi! gni# cia, prze strze$
wy ty czo n! strze li sty mi szczy ta mi wie%
ka te dry na Ostro wiu Tum skim we Wro -
c&a wiu i cha rak te ry stycz n! ar chi tek tu r!
ka mie ni czek Ni ki szow ca. Zna ne, bli skie
pej za %e. "l! skie, pol skie i eu ro pej skie za -
ra zem. 

– Ka% dy znaj dzie na tej wy sta wie co'
dla sie bie – mó wi M. Plu ra. – "l! za cy two -
rzy li pier wo wzór Unii Eu ro pej skiej, two -
rzy li wspól no t#. Ma my pra wo ko rzy sta(
z te go, co zo sta wi li po so bie na na szej zie -
mi, w na szych ser cach, w na szym sty lu %y -
cia, w na szej 'l! skiej men tal no 'ci. 

„Si le sius” jest zin dy wi du ali zo wa nym
spoj rze niem na 'l! skie dzie dzic two, ro -
dza jem syn te zy, pró b! po ka za nia, jak
zna cz! cy i wa% ny jest nasz re gion dla Pol -
ski i Eu ro py i jak wie lu zna ko mi tych lu -
dzi wy ro s&o na tym skraw ku zie mi. Au -
to rzy wy sta wy nie mie li &a twe go za da nia.
G&ów nie z po wo du nad mia ru bo gac twa. 

Jak bo wiem wy bra( naj wy bit niej sze
po sta ci z gro na 'wiet nych "l! za ków, sko -
ro tyl ko sa me ich no ty bio gra ficz ne zaj -
mu j! 5 to mów pu bli ka cji „"l! za cy
od cza sów naj daw niej szych do wspó& cze -
sno 'ci” prof. Jo an ny Ro stro po wicz? Ja -
kie przy j!( kry te ria, mia ry, wa gi, oce ny?
Ka% dy wy bór, nie za le% nie cze go do ty czy,
ze wszyst ki mi za i prze ciw, na zna czo ny
jest ska z! su biek ty wi zmu. I „Si le sius” nie
jest od te go wol ny.

Pa d&o wi#c, co wy da je si# do'( oczy -
wi ste, na 'l! skich no bli stów, ary sto kra -

cj# zie mi, du cha, pra cy, 'wi# tych 'l! skich,
po li ty ków i spor tow ców. Syl wet ki z ró% -
nych dzie dzin %y cia, per &y i sól 'l! skiej
zie mi. To ga le ria wy bit nych na zwisk
spi# ta zwi# z&! opra w! opi so w! w j# zy -
ku pol skim, an giel skim, fran cu skim
i nie miec kim. 

Nie spo sób wy mie ni( wszyst kich wiel -
kich. W'ród no bli stów jest m.in. po cho -
dz! cy z )or Ot to Stern, ba dacz zaj mu -
j! cy si# fi zy k! ato mo w!, uro dzo ny
w Cho rzo wie Kurt Al der, twór ca pod wa -
lin no wo cze snej che mii or ga nicz nej,
Re in hard Sel ten z Wro c&a wia, au tor
„do g&#b nej ana li zy teo rii gier nie ze spo -
&o wych”. T&em do ich por tre tów s! wro -
c&aw skie fo to gra my z Ra tu szem i Ostro -

wem Tum skim, wy bra ne za pew ne
dla te go, %e spo 'ród kil ku na stu lau re atów
na gro dy No bla po cho dz! cych ze "l! ska,
kil ku zwi! za nych by &o z Uni wer sy te tem
Wro c&aw skim. 

Ma my na st#p nie uczo nych m.in. Teo -
do ra Ka &u %# z Opo la, ma te ma ty ka, któ -
ry wspó& pra co wa& w Al ber tem Ein ste -
inem, Ja na Dzier %o na z *ow ko wic,
od kryw c# dzie wo ródz twa w'ród pszczó&,
Oska ra Tro plo wit za z Gli wic, far ma ceu -
t#, wy na laz c# kre mu Ni vea i pa sty do z# -

bów, Lu dwi ka Gut t man na, le ka rza, ini -
cja to ra Igrzysk Pa ra olim pij skich, Gre go -
ra Men dla, od kryw c# dzie dzicz no 'ci. 

Ary sto kra cj# zie mi re pre zen tu je m.in.
Hans He in rich XV von Hoch berg, ksi! -
%# pszczy$ ski i Fran ci szek von Winc kler,
prze my s&o wiec, wspó& za &o %y ciel Ka to -
wic. W'ród ary sto kra cji du cha jest rze+ -
biarz Au gust Kiss z Pa pro can, Franz Ec -
kert z No wej Ru dy, twór ca hym nu
pa$ stwo we go Ja po nii i Ko rei oraz po cho -
dz! cy ze Lwo wa, "l! zak z wy bo ru,
kom po zy tor Woj ciech Ki lar. 

Sko ro ary sto kra cja pra cy, to nie mo g&o
za brak n!( prze my s&ow ca Frie dri cha von
Re de na, Joh na Ba il do na, twór cy no wo -

cze sne go hut nic twa i Ka ro la Go du la,
„kró la cyn ku”. 

Spo 'ród 'l! skich 'wi# tych wy bra no Ja -
dwi g# "l! sk!, %o n# Hen ry ka Bro da te go,
Mat k# Ew# z Mie cho wic, dia ko ni s#
pro te stanc k! z ro du Tie le -Winc kle rów
oraz Jac ka Od ro w! %a, do mi ni ka ni na
z Ka mie nia "l! skie go. 

Po li ty ków jest rap tem dwóch: Woj -
ciech Kor fan ty z Sie mia no wic i Je rzy Bu -
zek z Za ol zia, pre mier rz! du RP, prze -
wod ni cz! cy Par la men tu Eu ro pej skie go

„Si le sius” jest zin dy wi du ali zo wa nym spoj rze niem na !l" skie dzie dzic #
two, ro dza jem syn te zy, pró b" po ka za nia, jak zna cz" cy i wa$ ny jest nasz
re gion dla Pol ski i Eu ro py i jak wie lu zna ko mi tych lu dzi wy ro s%o na tym
skraw ku zie mi.
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(2009-2012). Oszcz!d ny, jed no znacz nie
wy mow ny wy bór. 
"wiat spor tu re pre zen tu j#, bo jak $e ina -

czej, mi strzo wie %wia ta i Eu ro py, me da -
li %ci olim pij scy: Je rzy Chro mik, wy bit -
ny bie gacz z My s&o wic, Je rzy Ku kucz ka,
hi ma la ista, zdo byw ca Ko ro ny Hi ma la -
jów, Adam Ma &ysz, sko czek nar ciar ski
z Wi s&y oraz pi& karz Er nest Wi li mow ski
z Ka to wic. 

– To wy sta wa wspa nia &ych lu dzi, któ -
rzy two rzy li hi sto ri! "l# ska, po ka zu je
osi# gni! cia na sze go re gio nu – oce nia
Edward La sok, pre zy dent My s&o wic.

Ory gi nal ny w war stwie prze ka zu cha -
rak ter wy sta wy pod kre %la j# do dat ko -
wo, o$y wia j#c ga le ri! por tre tów, roz wi# -
za nia pla stycz ne Wi tol da Wi niar skie go,
&# cz# ce tech ni k! elek tro nicz n#, %wia t&o
i w&a %ci wo %ci ma te ria &ów. Z tak po my -
%la n# for m# pre zen ta cji wspó& gra j# fo to -

gra my Ar ka diu sza Go li oraz ob ra zy
i rze' by w w! glu z ko lek cji Sta ni s&a wa
Tre fo nia z Ru dy "l# skiej. 

– "l#sk to mi ni Eu ro pa, chc! wi!c po -
ka za( mi ni Eu ro p! wiel kiej Eu ro pie – do -
da je M. Plu ra. – Dzi! ki tej wy sta wie Eu -
ro pa przy po mni so bie o do rob ku "l# ska.
Wy cho dz#c po za ob szar dys ku sji na te -
mat to$ sa mo %ci "l# za ków zro zu mia -
&em, $e nie mu si my si! o nic sprze cza(,
sta wia( gra nic, $e Eu ro pa jest wspól no -
t# otwar t# na uni kal ne kul tu ry, rów nie$
ta kie po prze pla ta ne wie lo ma ele men ta -
mi, jak ta na sza %l# ska, zmie nia j# ce si!,
ale jed nak za cho wu j# ce pew n# wspól n#
to$ sa mo%(. 

Do Bruk se li „Si le sius” po je dzie
pod ko niec czerw ca, bo gat szy o spo strze -
$e nia miesz ka) ców "l# ska, któ rzy ze tkn#
si! z wy sta w# m.in. w Sie mia no wi cach
i Cho rzo wie. Po tem b! dzie ci#g dal szy.

Ko rzy sta j#c z za sa dy, $e ka$ dy eu ro de -
pu to wa ny mo $e w ci# gu swo jej 5-let niej
ka den cji zor ga ni zo wa( dwie wy sta -
wy, M. Plu ra my %li ju$ o ko lej nej eks po -
zy cji. Chcia& by j# zre ali zo wa( za kil ka lat. 

Te ma tem b! dzie oczy wi %cie "l#sk,
tym ra zem po ka za ny ja ko re gion tu ry -
stycz ny z uni kal nym kli ma tem, miej sce
za sob ne w za byt ki tech ni ki i no wo cze -
sne roz wi# za nia, któ re te za byt ki na pe& -
nia j# no wym, cie ka wym $y ciem. 

Dla cze go chce to ro bi(? Bo, jak mó -
wi, "l#sk jest wci#$ po strze ga ny w spo -
sób ste reo ty po wy, zw&asz cza przez Eu -
ro pej czy ków, któ rzy, o ile do strze ga j#
nasz re gion, to ra czej ja ko na gro ma dze -
nie pro ble mów eko lo gicz nych ni$ miej -
sce war te za in te re so wa nia. I to mo$ na
zmie ni(.

!

Od Redakcji:

Wy sta wa „Si le siu” przy go to wa na

przez eu ro de pu to wa ne go Mar ka Plu r!,
za pre zen to wa na w My s"o wi cach, a na -

st!p nie w kil ku mia sta #l$ ska, cho cia%
jej pre mie ra mia "a od by& si! na sa lo -

nach Par la men tu Eu ro pej skie go, pro -

wo ku je sprzecz ne opi nie i bu dzi wie le

kon tro wer sji w'ród osób j$ od wie dza j$ -
cych. Czy nie na zbyt jest eks po no wa na

nie miec ka prze sz"o'& #l$ ska przy jed -

nost ko wych za le d wie po sta ciach,

skrom nie re pre zen tu j$ cych je go wspó" -
cze sny ob raz i do ro bek – cho cia% by

w sfe rze kul tu ry i spor tu. Czy ob raz

#l$ ska wy kre owa ny przez Mar ka Plu -

r! jest ob ra zem w"a 'ci wym, praw dzi -

wym czy za fa" szo wa nym? Cze ka my

na opi nie i sy gna "y od na szych Czy tel -

ni ków.
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Miej skie
sie ro ty

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

Notatnik 
spó!nionego 

przybysza

MAREK S. SZCZEPA"SKI

Chur chill o !e la znej kur ty nie

Nie mal do k!ad nie sie dem dzie si"t lat te -
mu – 5 mar ca 1946 ro ku – pod czas

kon fe ren cji w Fu ton, (Mis so uri, USA),
Win ston Chur chill po wie dzia!: Od Szcze -

ci na nad Ba! ty kiem do Trie stu nad Ad ria -

ty kiem za pa d!a "e la zna kur ty na dzie l#c
nasz Kon ty nent. Po za t# li ni# po zo sta !y
sto li ce te go, co daw niej by !o Eu ro p#
$rod ko w# i Wschod ni#. War sza wa, Ber -

lin, Pra ga, Wie de%, Bu da peszt, Bel grad,

Bu ka reszt i So fia, wszyst kie te mia sta

i wszy scy ich miesz ka% cy le "# w czym&, co

trze ba na zwa' stre f# so wiec k#, s# one

wszyst kie pod da ne, w ta kiej czy in nej for -

mie, wp!y wo wi so wiec kie mu, ale tak -

"e – w wy so kiej i ro sn# cej mie rze – kon -

tro li ze stro ny Mo skwy. Kon tro la ta,
w spo sób oczy wi sty, prze wi dy wa !a wp!y -
wy po li tycz ne, eko no micz ne, mi li tar ne,
czy kul tu ro we, a przede wszyst kim prze -
mia ny ustro jo we. Ich ana li zom po #wie co -
no set ki ty si$ cy stron, wszak %e wszyst kie
rzu to wa !y na kszta!t #wia ta ota cza j" ce go
i spo sób by to wa nia lud no #ci.

Ru gi sym bo licz ne

Daw ne mia sta ka pi ta li stycz ne – od Szcze -

ci na po Triest – za cz$ !y funk cjo no wa&
we d!ug no wych za sad. Nie tyl ko na p!asz -
czy' nie po li tycz nej. Rów nie% na po zio me
sym bo licz nym. I tak zmia nie ule g!y przed -
wo jen ne na zwy ulic, pla ców, mo stów...
Z prze strze ni wy co fa no frag men ty ma !ej ar -
chi tek tu ry – po mni ki, rze' by, mo nu men ty

ko ja rzo ne z okre sem II Rzecz po spo li tej,
za st$ pu j"c in ny mi – s!usz ny mi fi gu ra -

mi – sta tu ami przy wód ców, syl wet ka mi
%o! nie rzy itp. Na zie miach za chod nich ru -
go wa no ele men ty #wiad cz" ce o nie miec -
kiej prze sz!o #ci, na wschod nich pod kre -
#la no !"cz no#& z wp!y wa mi Mat ki Ro sji.
Obok re kon struk cji ide olo gicz nej sfe ry
urba ni stycz no -prze strzen nej ist nie j" cych
o#rod ków miej skich, wdro %o no plan bu -
do wy no wych ob sza rów do ce lo wo okre -
#la nych mia nem miast so cja li stycz nych.
Nie tyl ko w Pol sce oczy wi #cie, bo cho&
naj bar dziej zna ne czy tel ni ko wi s" przy -
k!a dy pod kra kow skiej No wej Hu ty i #l" -
skich Ty chów, pa mi$ ta& trze ba, %e po dob -
ne ze spo !y po wsta wa !y rów nie% na W$ -
grzech, w Ru mu nii czy Cze cho s!o wa cji
i NRD. Bli% sza ich ana li za sta no wi zna -
ko mi ty przy czy nek do stu diów nad to ta -
li tar nym cha rak te rem miej sko #ci tam te -
go okre su. 

Miej skie ide olo gie i so cja li stycz ni
pan to kra to rzy

So cjo lo gom stu dia nad mia sta mi
w okre sie 1945-1989 u!a twia zna jo -

mo#& szcze gól nej ide olo gii i dok try ny
urba ni stycz no -ar chi tek to nicz nej, opa -
try wa nej ety kie t" so cja li stycz n#, a b$ d" -
c" w isto cie mo dy fi ka cj" mo der ni stycz -
nej wi zji mia sta ka pi ta li stycz ne go. Do -
ku men tu je j" naj pe! niej tzw. Kar ta Ate( -
ska, a zw!asz cza za# pra ce wy bit ne go jej
ko dy fi ka to ra Le Cor bu sie ra oraz nie któ -
re ma ni fe sty Bau hau su czy gru py De
Stijl. Kar ta Ate( ska przy go to wa na zo sta -
!a pod czas ob rad IV Mi$ dzy na ro do we -
go Kon gre su Ar chi tek tu ry No wo cze -
snej w ro ku 1933. Jed no znacz nie za kwe -
stio no wa no w niej lo gi k$ two rze nia
mia sta ka pi ta li stycz ne go poj mo wa ne -
go ja ko sie dli sko wszel kich nie do god no -
#ci epo ki prze my s!o wej. Trze ba pod kre -
#li& lo gi k(, a nie sa mo ist nie nie ka pi ta -
li zmu. Za k!a da j"c re wo lu cj( miej sk#
pro po no wa no w isto cie re wo lu cj$ spo -
!ecz n", a klu czo we w niej funk cje przy -
pi sa no no wym m( dr com – urba ni stom,
ar chi tek tom, pla ni stom. Co wi$ cej to
w!a #nie w tym do ku men cie wy eks po no -
wa no tro ja kie funk cje mia sta, któ re
gwa ran to wa& mia !o mo% li wie naj lep -
sze wa run ki dla za miesz ka nia (I), wy po -
czyn ku i re kre acji (II) oraz za trud nie nia
(III). Po wo dze nie re ali za cji za le %e& mia -
!o mi$ dzy in ny mi od se pa ra cji miej skiej
stre fy prze my s!o wej od po zo sta !ych
dziel nic mia sta, szcze gól nie osie dli
miesz ka nio wych, po zo sta j" cych z ni"
jed nak w do sko na !ym sko mu ni ko wa niu. 

Re !i my nor ma ty wów

Ujed no li ce nie na po zio mie ar chi tek to -
nicz nym czy uni fi ka cja na p!asz -

czy' nie urba ni stycz nej, ty po we dla ma -
ni fe stów mo der ni stycz nych za rów no
w Ty chach jak i in nych, no wych o#rod -
kach so cja li stycz nych, przy j$ !o for m$
ra dy kal n". Okre #lo no nie tyl ko nor ma ty -

wy miesz ka nio we, po wierzch nio we, lud -
no #cio we, ale i pa ra me try mo du !u, z któ -
re go po wsta wa !y ko lej ne kwar ta !y mia -
sta. Ar bi tral nie przy j$ to, %e Ty chy win ny
mie& zra zu 100, a pó' niej 130 ty si$ cy
miesz ka( ców, zaj mo wa& 800, a pó' -
niej 600 ha przy g$ sto #ci za lud nie nia 445
osób na 1 ha. W blo ku po kój z kuch ni" po -
wi nien mie& 28 do 39 m2, miesz ka nie trzy -
po ko jo we – od 51 do 58 m2. Przy j$ to rów -
nie%, i gru bo#& pre fa bry ko wa nych #cian
(20 cm). Z dru giej stro ny w cza sie bu do -
wy tzw. ko mi now ca (ni gdy zresz t" nie zre -
ali zo wa ne go), %u raw wy ko na& mia! 8 ru -
chów na 100 m3 ku ba tu ry, a koszt 1m2

miesz ka nia nie po wi nien prze kro -
czy& 1 900 ów cze snych z!o tych z!o tych.
Oczy wi stym jest, %e dzie si"t ki, set ki tych
biu ro kra tycz nych nor ma ty wów by !y !a -
ma ne lub omi ja ne.

Na ru szo ne wi" zi i iden ty fi ka cje

Nie do sko na !o #ci prze strze ni urba ni -
stycz no -spo !ecz nej nie mo g!y do -

pro wa dzi& do wy two rze nia rze czy wi stej
wi$ zi spo !ecz nej po mi$ dzy miesz ka( -
ca mi i mia stem. War to po wo !a& si$ tu
na ba da nia pro wa dzo ne na prze !o mie
lat 80. i 90., z któ rych wy ni ka !o jed no -
znacz nie, %e sto pie( iden ty fi ka cji ty szan
z za miesz ki wa nym przez nich ob sza rem
miej skim by! ni ski, a na wet bar dzo ni ski.
Za le d wie dwóch na stu stwier dzi !o, %e Ty -
chy to ma !a oj czy zna pry wat na czy 'ró -
d!o to% sa mo #ci. A% jed na czwar ta miesz -
ka( ców de kla ro wa !a ch$& opusz cze nia
mia sta je #li tyl ko po ja wi !a by si$ ta ka mo% -
li wo#&. In ni pod kre #la li, %e czas za miesz -
ki wa nia w Ty chach to dla nich je dy nie epi -
zod, a sa mo mia sto to miej sce tym cza so -
we, sym bol nie usta bi li zo wa nia. Te nie zbyt
opty mi stycz ne kon klu zje mo g!y bu dzi&
uza sad nio ne oba wy o przy sz!o#& Ty -
chów. Nie by !o bo wiem wy klu czo ne, %e
na st" pi jesz cze wi$k sza dez in te gra cja
spo !ecz na oraz po g!$ bie nie i tak ju%
znacz niej izo la cji blo ków urba ni stycz nych
i za miesz ku j" cych w nich lu dzi.

Miej skie prze bu dze nie

Jak pi sa li #my ju% w pierw szej cz$ #ci fe -
lie to nu, Ty chy wy bu dzi !y si$ z kosz -

mar ne go snu po cz"t ku trans for ma cji.
Oto nie s" ju% trak to wa ne ja ko so cja li -
stycz ne mia sto sy pial nia, a ra czej ja ko
ob szar do bry do miesz ka nia, pra cy i sp$ -
dza nia cza su wol ne go. Uwa gi o tym jak
o#ro dek o za dzi wia j" cym pal nie, po zba -
wio ny cen trum, skon stru owa ny z nie za -
pew nia j" cych pod sta wo wych po trzeb
osie dli, prze kszta! ci! si$ w pr$% ny ob szar
miej ski sta no wi& b$ dzie kan w$ dal szej
opo wie #ci o mie #cie (ju% nie) so cja li -
stycz nym.

!

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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KATARZYNA BERETA

PO TY KA J!C SI" O STOP NIE

w szo pie nic kiej piw ni cy w po !o wie dro gi
z ka to lic kie go ko "cio !a "wi# tej Ja dwi gi
do Zba wi cie la ewan ge li ków
po ty ka j$c si# o wy so kie stop nie
we sz!am w po sia da nie ksi$% ki za z!o tów k#

gdy by nie Wa len ty Ro& dzie' ski 
szlach cic sie wier ski co opo dal ku! %e la zo 
(do pó ki go s$d z Ka ta rzy n$ Sa la mo no w$ z w!o "ci nie wy rzu ci!)
i gdy by nie je go po emat of fi ci na fer ra ria
nie by !o by an ty kwa riu sza w szo pie nic kiej piw ni cy

tak so bie my "l# %e nie by !o by li te ra tu ry
w po !o wie dro gi mi# dzy ka to li ka mi a ewan ge li ka mi
gdy by nie Sa la mo no wa któ ra s$d prze ko na !a w 1596
i gdy by nie Wa len ty któ ry do pie ro po wy gna niu z ku& ni
na pi sa! pierw szy po emat "l$ ski 

po ty ka j$c si# zro zu mia !am %e nie by !o by
ksi$ %ek piw ni cy i stop ni tak bli sko 
gdy by nie spór Sa la mo no wej z Ro& dzie' skim:
dzie dzicz ki dóbr my s!o wic kich
z nie do"( m"ci wym lu trem

by !a by fer ra ria abo  tyl ko hu ta?

Wiersz na gro dzo ny pod czas Fe sti wa lu Li te ra tu ry Nie za le! nej
w Kra ko wie (2012) oraz opu bli ko wa ny w kwar tal ni ku li te rac ko "
"ar ty stycz nym „Me ta fo ra” w Kra ko wie (2013) i w pi #mie Uni "
wer sy te tu Pe da go gicz ne go „Kon spekt” w Kra ko wie (2012).
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MIROS!AWA PAJEWSKAKALINA JAGLARZ

WEJ!CIE OD FRONTU

Eugeniuszowi Dyckiemu

Wej!cie od frontu
w gniazdo os w twarze z lodu
borok i nieswoja !wi"ta
kamie# niemowa
wci$% pyta o nas
dom ca&y w banda%ach
s$czy przez komórki
w jajo w"%a w t&uste cienie

Spotkamy si" w pierogarni
lub w antykwariacie przy Samotnej
bli%ej cieplejszej !ciany
b"dziemy snu' nasze osobne
opowie!ci o prawdziwym cz&owieku
bracie

DIA SPO RA

dieu, d’yeux – pa nie jabés.          
mi ne ra&, z któ re go cio sa j$
drob ne bo% ki (re nic. skrzek i pi wo nia
na tam tych ustach otwar tych na deszcz.

wi"c ch&op cy z w&ócz nia mi 
nad lu strem wo dy.
igra j$ ce pla ne ty i %u ki na na giej !cie% ce 
– wo bec ni co !ci. 

chi ty na od bi ja kra jo braz. 
hia cynt %e gna ko chan ków.

w !re ni cach zwie rz"t prze bi tych #wia t$em
to czy si% ka myk po ry, ucho dzi
za gro dom no cy dia kon
obu ty w spo rysz.
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Otwo rzy! okno. By !o ci cho. Twarz ogar n"! mu ch!ód po wie trza i do tyk kro -

pli wo dy. Do po ko ju wp!y n# !a wiel ka ry ba. Po wo li i ma je sta tycz nie. Sza ro -

srebr ne ciel sko ci" gn# !o za so b" wo do ro sty i szlam, z ni mi ca !e ry bie $y cie.

Mi# si sty mi usta mi wy pusz cza !a p# che rzy ki po wie trza, któ re spa da !y wol no

na pod !o g#. I ona te$ opa d!a po wo li. Ob ser wo wa! ruch jej zm# czo nych skrze -

li, jej ide al nie okr" g!e oko, któ re od bi ja !o zwod ni cze pi#k no pod wod nych %wia -

tów. Ka$ de oka mru gni# cie (tak, jej oczy mia !y po wie ki) zmie nia !o ten ob raz,

ka$ de by !o tyl ko je go cz# %ci", se kwen cj", in nym frag men tem, in nym cza sem,

in n" prze strze ni"; za my ka !o w so bie cie p!o wód raf ko ra lo wych i zim no ci#$ -
kich oce anów, lek ko%& mor skiej pia ny, gra na to w" czer' g!# bin i wpa da j" cy

do mórz b!# kit nie ba. Po tem oko wiel kiej ry by za mkn# !o wszyst kie te %wia -

ty. Zro bi !o si# jesz cze bar dziej ci cho i za trwa $a j" co sen nie. I wszyst ko spo wol -

nia !o na za wsze.

Prze mie rza! ogrom n", za ro %ni# t" buj nie !" k# to n"c w wy so kiej tra wie. Ostre

(d(b!a, po ru sza ne sil nym wia trem, ich na g!ym sprzy mie rze' cem, ra ni !y mu

twarz, ci# !y za pa mi# ta le, zna czy !y twarz cien ki mi kre ska mi krwa wych %la dów;

od ga nia! tra w# gwa! tow ny mi ru cha mi, lecz jej tn" ce ostrza wra ca !y z jesz cze

wi#k sz" za wzi# to %ci" i si !". Po cie sze niem by !o nie bo, na któ re spo gl" da! co

ja ki% czas: nie ru cho mo b!# kit ne, wpraw dzie obo j#t ne je go zma ga niom, ale cie -

sz" ce oczy pe! ni" ko lo ru i bli sko %ci" s!o' ca; %la dem lo tu pta ka i uta jo n" obec -

no %ci" ob !o ków. Kil ka z nich przy cza i!o si# da le ko na pó! no cy, rap tem nie ocze -

ki wa nie po ciem nia !y i do tych czas de li kat ne roz ro s!y si#, za chwi l# zbu rzy !y
sta !o%& b!# ki tu, za w!ad n# !y nim i zbi te w gro ma d# ru szy !y sk!# bio ne bul wia -

st" sza ro %ci", ciem nym, nie przy ja znym ko lo rem. Zni $y !y pu !ap i sma gn# !y pierw -

szy mi kro pla mi desz czu; za chwi l# ich ka ska d". Zmy !y mu z twa rzy kre ski krwi,

za st" pi !y pot i !zy. Chcia! po !o $y& si# na zie mi, w%ród przy cup ni# tej ju$ tra -

wy, spo kor nia !ej i %li skiej, lecz zie mia sta wa !a si# b!ot ni st" ma s", lep k" i ma -

!o przy ja zn". Po czu! jej uta jo ne $y cie, k!" cza ro %lin, szyb ko no gie owa dy i cho -

wa j" ce si# w niej czer wia. Sta n"! nie po ru szo ny i cze ka! na czwar ty $y wio!.
Wkrót ce z sza rej ma sy wi sz" ce go nad %wia tem nie ba wy rwa! si# zyg za ko wa -

ty pro mie' i za nim us!y sza! to wa rzy sz" cy mu od g!os: gro( ny po mruk prze cho -

dz" cy w !o skot wy zwo lo nej ener gii, po czu! ostre szarp ni# cie i p!o mien ny do -

tyk, któ ry wy su szy! wo d# na je go cie le, rzu ci! na nie przy ja zn" zie mi# i sto pi!
mu ser ce.

Prze cho dzi! przez uli c#, kie dy us!y sza! ten d(wi#k – nie po dob ny do $ad ne -

go ze zna nych mu; dziw ny, prze szy wa j" cy na wskro%, bo le sny i je dy ny w swo -

im ro dza ju. Wbi! mu si# w g!o w#, utkwi! gdzie% w mó zgu, roz la! si# cie p!em,

osu n"! nie co ni $ej, ob le pi! p!u ca i $o !" dek, %ci sn"! aor ty, $y !y, ner wy; roz mi#k -

czy! no gi, ugi"! ko la na i wresz cie po wa li! go na zie mi#. Le $a! nie ru cho mo

na wznak wy pe! nio ny d(wi# kiem ja snym i czy stym, po ra $o ny je go si !" i bo -

le %nie pa te tycz nym pi#k nem. Ten d(wi#k, tkwi" cy w nim, wy pe! nia j" cy go bez

resz ty, nie mie %ci! si# w $ad nej zna nej ska li; by! po za ni", obok, jaw nie igno -

ru j" cy in ter wa !y i fra zy, z non sza lan cj" omi ja j" cy cz# sto tli wo %ci, fa le, za kre -

sy – to wszyst ko, co po zwa la go za zwy czaj okre %li&, oce ni& i zmie rzy&. Le -

$a! nie ru cho mo na wznak i wy pe! nio ny d(wi# kiem, któ re go nie zna!, któ re go

nikt nie zna!; pa trzy! na od le g!e gwiaz dy drga j" ce na po czer nia !ym na gle nie -

bie. I wte dy zro zu mia!, $e s!y szy to, co wi dzi i wi dzi to, co s!y szy. Zie mia mkn# -
!a na spo tka nie czar ne go nie ba, czar ne nie bo spa da !o na nie go i od g!os te go

spa da nia wy pe! ni! %wiat po brze gi. S!y sza! i czu! zie mi# jak ni gdy przed tem.

Za mkn"! oczy i trwo$ li wie cze ka!. Wresz cie d(wi#k os!ab! i po wo li za cz"! ze

nie go wy pe! za&. Za trzy ma ne nie bo za cz# !o sza rze&. Za trzy ma na zie mia od dy -

cha !a z ulg".

ROMAN

MACIUSZKIEWICZ
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Sie dzia! przy otwar tym oknie i pró bo wa! prze nik n"# ciem no gra na to wy ko -

lor nie ba. Wpa try wa! si$ w lek ko drga j" ce, ja sne punk ty da le kich %wia tów. Mru -

ga! do nich cie sz"c si$ z od po wie dzi. Wy da wa !o mu si$, &e s!y szy od le g!e, ryt -

micz ne pul so wa nie; wta pia! si$ w cie p!o let nie go wie czo ru, ch!o n"! je go uta jo ne

&y cie, zm$ czo ne dniem ko lo ry, sen ne ju& od g!o sy i de li kat ne zna ki za py ta nia.

Na gle wszyst kie gwiaz dy zga s!y i zro bi !o si$ ciem no, %cia ny po ko ju od da li !y
od sie bie – prze stra szy! si$, sku li! w so bie, otwo rzy! sze ro ko oczy, któ re za -

p!o n$ !y %wia t!em tych wszyst kich na gle zga s!ych gwiazd i o%wie tli !y ni czym

dwa re flek to ry ogrom n" prze strze' roz po %cie ra j" c" si$ przed nim. I wte dy zo -

ba czy! po wie trze – je go dro bi ny, mo le ku !y, pier wiast ki i mi kro ele men ty, struk -

tu r$ i ruch. Zo ba czy! ruch sza lo ny, wi ru j" cy, go ni tw$ wszyst kich tych cz" stek,

ich po ry wa j" cy ta niec, ich go r"cz k$. Zo ba czy! je den z ele men tów &y cia, zo -

ba czy! wiel ki triumf mi kro ko smo su. Prze stra szo ny, prze sta! od dy cha#. Pa trzy!
jak urze czo ny, bo wiem wie dzia!, &e nie da ne mu b$ dzie do %wiad cza# te go wi -

do ku zbyt d!u go. I nie my li! si$. Gdy tyl ko za ch!y sn"! si$ po wie trzem, je go ob -

raz znik!. Sie dzia! na dal w swo im po ko ju – %cia ny wró ci !y na swo je miej sce;

wró ci !o okno ra zem z b!ysz cz" cy mi gwiaz da mi, do któ rych zno wu mru ga! po -

ro zu mie waw czo. Mno &y !y si$ zna ki za py ta nia i wszyst ko lek ko pul so wa !o. Ode -

tchn"! %wie &ym po wie trzem.
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Pro za Gu ze go doj rze wa !a i prze kszta! "
ca !a si# wraz z rze czy wi sto $ci%, sta wa "
!a si# wie lo wy mia ro wa i nie prze ci#t na.
Pro ble ma ty ka utwo rów pi sa rza wy ra sta
cz! "cio wo z je go bio gra fii – do "wiad -
cze# wo jen nych i $y cia w Pol sce w okre -
sie sta li now skim. Jed nak to per spek ty -
wa emi gran ta sta %a si! prze %o mo wa
w pi sar stwie Gu ze go, owo cu j&c nie za -
le$ no "ci& s& dów i po g%! bie niem war stwy
re flek syj nej. Pi sarz sta wia gorz kie dia -
gno zy cz%o wie ka i znie wo lo nej ide olo -
gicz nie oj czy zny.

Piotr Gu zy uro dzi% si! 15 ma ja 1922
ro ku w miej sco wo "ci Za wadz kie na 'l& -
sku Opol skim. Je go oj ciec Ju liusz Gu -
zy pra co wa% ja ko urz!d nik pocz to wy.
Przy sz%y pi sarz uczy% si! w Gim na zjum
Ogól no kszta% c& cym im. Ksi! cia Ja na
Opol skie go oraz w Li ceum Pe da go gicz -
nym w Tar now skich Gó rach. Pod -
czas II woj ny "wia to wej prze do sta% si!
do Fran cji, gdzie wst& pi% do woj ska pol -
skie go, for mo wa ne go przez gen. W%a -
dy s%a wa Si kor skie go. Po ka pi tu la cji
Fran cji la tem 1940 ro ku zna laz% si!
w An glii, gdzie do %& czy% do two rzo nej
tam pol skiej Bry ga dy Pan cer nej gen.
Sta ni s%a wa Macz ka. S%u $y% w Pu% ku
Lek kiej Ar ty le rii Prze ciw lot ni czej, sta -
cjo nu j& cej w Szko cji. W 1944 ro ku
zo sta% po wa$ nie ran ny w wal kach
pod Bre d& w Ho lan dii. Po re kon wa le -
scen cji w an giel skim szpi ta lu po sta no -
wi% stu dio wa( eko no mi! oraz na uki
po li tycz ne i w 1946 roz po cz&% na uk!
na Uni wer sy te cie Lon dy# skim. W An -
glii o$e ni% si! z Ish bel Fran ces Rey nolds.
W 1949 ro ku po sta no wi% po wró ci(
do Pol ski, w ro dzin ne stro ny, do Tar now -
skich Gór. Pra co wa% w spó% dziel ni spo -
$yw ców i kon ty nu owa% stu dia na Uni -
wer sy te cie im. Ada ma Mic kie wi cza
w Po zna niu, uzy sku j&c sto pie# ma gi stra
w za kre sie na uk eko no micz no -po li -
tycz nych. 

W 1952 ro ku za de biu to wa% opo wia -
da niem J! drasz ko wie, któ re opu bli ko -
wa ne zo sta %o w pi "mie „No wy 'wiat”.
Wspó% pra co wa% tak $e z „Ga ze t& Po zna# -
sk&” i „Ty go dni kiem Za chod nim”,
w któ rym pro wa dzi% prze gl&d nie któ rych
pe rio dy ków an giel skich i ame ry ka# skich
pod wspól nym ty tu %em Na Za cho dzie.
W po %o wie lat 50. XX wie ku opu bli ko -
wa% w kra ju czte ry po wie "ci o te ma ty -
ce kry mi nal nej, szpie gow skiej i sen sa -
cyj nej: Na st!p ny od cho dzi 22:25 (1955);
Noc ny zrzut (1955); Cie nie na gwiaz -
dach (1956)1 i We nus z br" zu (1956).
W tym cza sie doj rze wa %a w nim de cy -
zja o po now nej emi gra cji. W ro ku 1957
zdo %a% prze do sta( si! z ro dzi n& przez
Ber lin do An glii, gdzie za miesz ka%
w Le ice ster. Po cz&t ko wo pra co wa%
w biu rach miej skiej ga zow ni, po ro ku
otrzy ma% pra c! w mo ni to rin gu ra dio wym
BBC w Re ading, w hrab stwie Ber sk shi -
re. W 1968 ro ku za pro po no wa no mu sta -
no wi sko re dak to ra w Roz g%o "ni Ra dio
Wol na Eu ro pa w Mo na chium. Pod j&%
tak $e wspó% pra c! z pi sma mi „Kul tu ra”

Literackie
!wiaty
Piotra

Guzego 

W 2015 ro ku na k!a dem opol skie go wy daw nic twa „No wik” zo sta !y wy "
da ne trzy ksi%& ki Pio tra Gu ze go: zbiór opo wia da' Od wie dzi ny u du chów

i in ne opo wia da nia, Krót ki !y wot bo ha te ra po zy tyw ne go oraz Stan wy "
j#t ko wy. Au tor w wie ku 93 lat po sta no wi! jesz cze raz przy po mnie( o swo "
jej pro zie w Pol sce, wzna wia j%c edy cj# swo ich utwo rów w jed nym wy "
daw nic twie, two rz%c w ten spo sób za mkni# t% ca !o$(. War to w tym
kon tek $cie przy po mnie( je go twór czo$( pro za tor sk%, któ ra nie do cze ka "
!a si# szer szych i ca !o $cio wych ba da' oraz opra co wa'. 

MARCELINA JANISZ

Piotr Guzy
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i „Wia do mo !ci”, w któ rych pu bli ko wa"
tek sty li te rac kie, ar ty ku "y i re cen zje. Po -
za kra jem uka za "y si# je go naj bar dziej
zna ne po wie !ci: Krót ki !y wot bo ha te ra

po zy tyw ne go (1966) oraz Stan wy j"t ko -

wy (1968). Oba utwo ry zo sta "y na gro -
dzo ne i wy ró$ nio ne przez li te rac kie
!ro do wi ska emi gra cyj ne – za Krót ki !y -

wot bo ha te ra po zy tyw ne go otrzy ma"
na gro d# pa ry skiej „Kul tu ry”, za! Stan

wy j"t ko wy uho no ro wa no na gro d% „Wia -
do mo !ci”. Jesz cze dwu krot nie – w 1972
i 1973 ro ku – by" na gra dza ny przez lon -
dy& skie pi smo za utwo ry dru ko wa ne
na je go "a mach.

W 1977 ro ku Gu zy wy je cha" do Hisz -
pa nii. Na pi sa" i opu bli ko wa" jesz cze trzy
po wie !ci: Wiel kie nie szcz# $cie (wy da -
n% we frag men tach w 1983 ro ku); Re -

qu iem dla pa ni To si (1990) oraz Zwi dy

na wy so ko $ciach (1994). Obec nie miesz -
ka w Da imuz i na dal zaj mu je si# li te ra -
tu r% oraz pi sar stwem. W kra ju je go
opo wia da nia uka za "y si# na "a mach
„Ze szy tów Li te rac kich”. W wy wia dzie
Mu sia %em wy j"& z sza fy tru pa i go po -

grze ba& z 2000 ro ku, któ ry uka za" si#
w mie si#cz ni ku „'l%sk” (2000, nr 2), pi -
sarz wspo mi na" o swo ich dal szych pla -
nach li te rac kich: W jed nym z ostat nich

nu me rów „Ze szy tów Li te rac kich” opu -

bli ko wa %em frag ment jed ne go z opo wia -

da', nad któ rym te raz pra cu j#. W po -

przed nich ksi"! kach mu sia %em z sie bie

wy rzu ci& okrop no $ci po wo jen nych do -

$wiad cze' z prze %o mu lat czter dzie -

stych i pi#& dzie si" tych, opo wie dzie&
o swo ich od czu ciach. Mu sia %em wresz -

cie wy j"& z sza fy te go tru pa i osta tecz -

nie go po grze ba& […], na szcz# $cie te

opo wia da nia do ty ka j" in ne go $wia ta

prze !y&.

Go r! cym or" dow ni kiem po now ne go
od kry cia Pio tra Gu ze go i od czy ta nia
na no wo je go pro zy, jest Flo rian #mie $
ja, któ ry pra gnie zna le() dla nie go
god ne miej sce w hi sto rii li te ra tu ry pol -
skiej. Je go twór czo!) ju$ wcze !niej
zwró ci "a uwa g# znaw ców li te ra tu ry
emi gra cyj nej: Ma rii Da ni le wicz Zie li& -
skiej, któ ra tak cha rak te ry zo wa "a dwie
emi gra cyj ne po wie !ci pi sa rza: Obie

po wie $ci Gu ze go do pe% nia j" si# i nie -

wa! na jest w nich fa bu %a, zresz t" kon -

se kwent nie ob my $la na i prze pro wa -

dzo na, ale od two rze nie te go, co Bro' ski

okre $li% w re cen zji ksi" !ek Gu ze go ja ko

„zdy sza ny be% kot” lu dzi za szczu tych,

prze ra !o nych czy bez ra tun ku za gu bio -

nych w la bi ryn tach „sta nu wy j"t ko we -

go” oraz Gu sta wa Her lin ga -Gru dzi& -
skie go, któ ry na zwa" Gu ze go pi sa rzem
o wiel kim ta len cie.

Twór czo!) Gu ze go dzie li si# na dwa
okre sy: kra jo wy i emi gra cyj ny. De biu -
to wa" on po wie !cia mi o cha rak te rze po -
pu lar nym; nie móg" w nich jed nak pi -
sa) o wa$ nych dla sie bie te ma tach
i wy ra $a) kry tycz nych po gl% dów na kra -
jo w% rze czy wi sto!). Do pie ro emi gra cja
da "a mu mo$ li wo!) roz wi ni# cia skrzy -

de". Po wie !ci tam pi sa ne s% doj rzal sze,
osa dzo ne w kon kret nej rze czy wi sto !ci.
Gu zy stwo rzy" bo ha te ra, któ ry zma ga si#
z w"a sny mi s"a bo !cia mi, rze czy wi sto !ci%
ko mu ni zmu, na ci ska mi w"a dzy. Po sta -
cie ma j% po g"# bio ne ry sy psy cho lo -
gicz ne, a po ru sza ne te ma ty na wi% zu j%
do ak tu al nych wy da rze& w Pol sce
i na !wie cie. 

Szcze gól nie wa% ny w twór czo &ci Gu ze $
go jest cykl po wie &ci o Pol sce lat 50.
i 60. XX wie ku, któ ry two rz! w za mie $
rze niu au to ra utwo ry: Krót ki !y wot bo "
ha te ra po zy tyw ne go, Stan wy j#t ko wy,
Re qu iem dla pa ni To si i Zwi dy na wy "
so ko $ciach. Ich bo ha te ra mi s% emi -
gran ci, agen ci s"u$ by bez pie cze& stwa,
mi li cjan ci i ube cy – lu dzie, na któ rych
ci% $y prze sz"o!). Cha rak te ry zu je ich
znie wo le nie psy chicz ne i utra ta wol no -
!ci – s% try ba mi w bez wzgl#d nej mach -
nie ko mu ni stycz ne go sys te mu. Au tor
uczci wie roz li cza si# z prze sz"o !ci%, ale
pi sze o niej iro nicz nie, z ka ry ka tu ral nym
prze ry so wa niem. Opo wie !ci o PRL -
-u prze pla ta j% si# ze wspo mnie nia mi
cza su woj ny. Bo ha te ro wie Gu ze go s%
zwy kle na zna cze ni wo jen ny mi trau -
ma mi, prze sz"o!) nie jest dla nich okre -
sem za mkni# tym i za po mnia nym, ale
wp"y wa na te ra( niej szo!), de ter mi nu j%c
tak $e $y cie co dzien ne. 

Ta k% „po dwój n%” rze czy wi sto!) pi sarz
przed sta wi" w po wie !ci Stan wy j"t ko wy,
któ ra opo wia da o pol skiej ro dzi nie,
sta ra j% cej si# po woj nie u"o $y) so bie $y -
cie w kra ju. Eg zo tycz ny !wiat PRL -u in -
spi ro wa" wie lu pi sa rzy, cze go przy k"a -
dem s% ksi%$ ki Le opol da Tyr man da
Z%y i Dzien nik 1954 oraz po wie!) Ste -
fa na Ki sie lew skie go (ledz two. Na emi -
gra cji w krzy wym zwier cia dle uka zy wa"
dzia "al no!) agen tów Urz# du Bez pie -
cze& stwa Cze s"aw Stra sze wicz w dru -
giej cz# !ci po wie !ci Tu ry $ci z bo cia nich

gniazd, za ty tu "o wa nej Ko cio %ek na Zie -

mo wi ta. Stan wy j"t ko wy Gu ze go sk"a -
da si# z czte rech cz# !ci. Ich bo ha te ra mi
s% przed sta wi cie le kil ku po ko le& Po la -
ków, któ rzy prze $y li II woj n# !wia to w%.
Ka$ dy z nich opo wia da swo j% hi sto ri#.
Po ja wia si# sta ra mat ka, któ ra pod czas
woj ny stra ci "a bli skich i szu ka uko cha -
ne go sy na Je rze go, a tak $e m%$ po szu -
ku j% cy za gi nio nej $o ny, wi#( niar ki obo -
zu kon cen tra cyj ne go. Ko lej ne cz# !ci
na wi% zu j% do po przed nich – po ja wia si#
za gi nio ny Je rzy – wi# zio ny w okre sie
sta li now skim, któ ry po pa( dzier ni ko wej
amne stii wy cho dzi na wol no!). Wy ja -
!nia si# wo jen na prze sz"o!) za gi nio nej
$o ny, któ rej tra gicz n% prze sz"o!) od kry -
wa cór ka Wan da. 

Nar ra cja po wie !ci ma for m# stru -
mie nia !wia do mo !ci – wspo mnie nia
i my !li bo ha te rów prze pla ta j% si# z prze -
$y wa niem przez nich te ra( niej szo !ci. Jak
w sen nym kosz ma rze nie ustan nie po -
wra ca j% w nich dra ma tycz ne wo jen ne
zda rze nia: !mier) bli skich i w"a sne
cier pie nia. Po wta rza j% ce si#, frag men -

ta rycz ne ob ra zy ilu stru j% sta ny psy -
cho lo gicz ne bo ha te rów. Au tor pod kre -
!la, $e o woj nie nie mo$ na za po mnie),
ci% gle $y je w tych, któ rzy j% prze $y li,
sta je si# ich in te gral n% cz# !ci%, prze !la -
dow czym de mo nem, za ko rze nio nym
g"# bo ko w pod !wia do mo !ci. Ak cja po -
wie !ci roz gry wa si# w la tach 1947–
1966, czy li obej mu je okres for mo wa nia
si# i umac nia nia si# w Pol sce sys te mu
ko mu ni stycz ne go. 

Zma ga nia z wo jen n% prze sz"o -
!ci% – tym ra zem ze zbrod ni% ka ty& sk%
i jej kon se kwen cja mi dla $y cia bo ha te -
rów – s% te ma tem po wie !ci Re qu iem dla

pa ni To si. Ty tu "o wa po sta) jest wdo w%
po za mor do wa nym w Ka ty niu ofi ce rze.
Pra cu je w Lon dy nie w O!rod ku Ba da&
Spraw Pol skich. Jest szan ta $o wa na
przez ko mu ni stycz nych agen tów, któ rzy,
gro $%c skrzyw dze niem jej bli skich,
zmu sza j% j% do wspó" pra cy. W po wie -
!ci w spo sób wie lo stron ny pod j# ty zo -
sta" mo tyw zdra dy (ma" $e& skiej, bli -
skich, oj czy zny). Pi sarz prze ko nu j% co
przed sta wi" stan osa cze nia przez agen -
tów, któ rzy ima j% si# wszel kich spo so -
bów, by po zba wi) ko bie t# wol nej wo -
li, po czu cia bez pie cze& stwa i zmu si)
do za cho wa&, któ re s% sprzecz ne z jej
etycz ny mi za sa da mi i pa trio tycz nym ko -
dek sem. 

W po wie !ci Krót ki !y wot bo ha te ra po -

zy tyw ne go (1966) Gu zy wni kli wie ana -
li zu je me to dy dzia "a nia ko mu ni stycz ne -
go apa ra tu bez pie cze& stwa. Jest to
utwór naj wy $ej ce nio ny przez kry ty ków.
Kreu j%c !ro do wi sko „ube ków”, pi sarz
po s"u $y" si# cha rak te ry stycz n% sty li za -
cj% – u$y wa j# zy ka ko lo kwial ne go,
pe" ne go wul ga ry zmów, pi sze w try bie
roz ka zu j% cym, któ ry ilu stru je nie mo$ -
no!) dia lo gu i na wi% za nia rów no praw -
nych kon tak tów. Sta ni s"aw Gaw li& ski
okre !li" po wie!) mia nem „emi gra cyj -
nych roz ra chun ków ze sta li ni zmem
po 1956”, pod kre !la j%c, $e fe no men ko -
mu ni zmu jest w niej ana li zo wa ny nie -
ja ko od we wn%trz, ze stro ny two rz% cych
go apa rat czy ków, a nie – jak to czy nio -
no wcze !niej – z per spek ty wy ofiar sys -
te mu. Tak $e po wie!) Zwi dy na wy so ko -

$ciach (Po zna& 1994) roz gry wa si#
w okre sie ko mu ni zmu i eks po nu je
skom pli ko wa ne re la cje pi sa rzy z ów cze -
sn% w"a dz%.

Piotr Gu zy, cho) pi sze na emi gra cji,
za zwy czaj osa dza ak cj# swych utwo rów
w jed nym okre sie hi sto rycz nym, w kra -
ju, nie kie dy w miej scach mu bli skich
i do brze zna nych –w Zwi dach na wy so -

ko $ciach w Gór czy nach Tar now skich,
w któ rych na zwie nie trud no roz po zna)
ana gram Tar now skich Gó rach. Ko rzy -
sta j%c z emi gra cyj nej swo bo dy, pi sze
wprost o dra$ li wych spra wach po li tycz -
nych po wo jen nej Pol ski. Z je go utwo -
rów wy "a nia si# ne ga tyw ny ob raz ko mu -
ni zmu, któ ry dzia "a przez ter ror, szan ta$,
psy chicz ne i fi zycz ne znie wo le nie, po -
wo du j%c mo ral ny upa dek za rów no
przed sta wi cie li ustro ju, jak i je go ofiar.
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Ty tu !o wy bo ha ter po wie "ci Krót ki !y wot

bo ha te ra po zy tyw ne go, ubek Ka rol
Ostu da to „wzo ro wy” przed sta wi ciel ko -
mu ni stycz nej w!a dzy; je go gro te sko wa
"mier# de ma sku je na tu r$ sys te mu, trak -
tu j% ce go lu dzi przed mio to wo, bez -
wzgl$d nie d% &% ce go do pod po rz%d ko wa -
nia so bie ka& de go cz!o wie ka. Zda niem
Sta ni s!a wa Gaw li' skie go, Gu zy po ka -
zu je, &e „os!a bie nie” sys te mu, któ re do -
ko na !o si$ w wy ni ku „od wil &y” ro -
ku 1956, skry wa !o je dy nie ko lej ny etap
po sze rza nia ko mu ni stycz nej w!a dzy,
któ rym by !o uzy ska nie pe! nej kon tro li
nad oby wa te la mi.

In nym te ma tem, któ ry pa sjo nu je Pio -
tra Gu ze go, jest wi wi sek cja re la cji mi$ -
dzy ko bie ta mi i m$& czy zna mi. Przed sta -
wia je za zwy czaj bar dzo pe sy mi stycz nie,
ja ko krót ko trwa !e zwi%z ki, opar te wy -
!%cz nie na ero tycz nym po &% da niu. Eks -
po nu je tak &e mo tyw zdra dy i jej de struk -
cyj nych kon se kwen cji (np. za bójstw
i sa mo bójstw bo ha te rów). W przed sta -
wio nym przez Gu ze go, ska &o nym przez
zbrod ni cz% ide olo gi$ "wie cie, w któ rym
re la cje mi$ dzy ludz kie opie ra j% si$
na stra chu, nie uf no "ci i k!am stwie, nie
ma miej sca na szcz$ "li w% mi !o"#, czy
bez in te re sow n% przy ja('. Nikt nie czu -
je si$ bez piecz ny, ukry wa swo j% praw -
dzi w% to& sa mo"#, po nie wa& ka& dy
mo &e zdra dzi#. Po li ty ka w!a dzy ko mu -
ni stycz nej jest tok sycz na w ka& dym wy -
mia rze &y cia.

Piotr Gu zy jest tak &e au to rem kil ku
opo wia da', któ re – jak wspo mnia -
!am – uka zy wa !y si$ na !a mach „Ze szy -
tów Li te rac kich” (B" dziesz mi #o wa# ka -

ta swe go; $e ona jest, !e w ogó le jest;
Wstyd; Od wie dzi ny u du chów i Ostat -

nia po s#u ga). Tak &e w krót kich for mach
pro za tor skich pi sarz po ru sza pro blem
zma ga' cz!o wie ka z de mo na mi „z!ej”
(wo jen nej i ko mu ni stycz nej) prze sz!o -
"ci. W opo wia da niach Ostat nia po s#u -

ga i Od wie dzi ny u du chów bo ha te ra mi
s% pol scy emi gran ci, miesz ka j% cy

w Hisz pa nii, któ rych przy pa dek sta wia
przed wy zwa niem zmie rze nia si$
z prze sz!o "ci%. Bo ha ter Ostat niej po s#u -

gi po wie lu la tach spo ty ka cz!o wie ka,
któ ry, kie dy on by! w la tach sta li now -
skich wi$ zio ny, uwiód! je go &o n$ i ode -
bra! ro dzi n$. Bu dzi si$ w nim ch$# ze -
msty, po strze ga "mier# daw ne go ka ta
ja ko swo iste za do"# uczy nie nie. W opo -
wia da niu po ja wia si$ tak &e w% tek au -
to te ma tycz ny. Wnucz ka bo ha te ra, po -
lo nist ka i dok to rant ka zaj mu j% ca si$
li te ra tu r% emi gra cyj n%, gorz ko ale
i szcze rze dia gno zu je pa no ra m$ pi sa -
rzy na ob czy( nie, któ ra prze wa& nie
kon cen tru je si$ na cen tral nych i zna -
nych na zwi skach: Li te ra tu ra emi gra cyj -

na. […] na ra zie u nas jest tak, !e kry -

ty cy i ba da cze zaj mu j% si" czte re ma czy

pi" cio ma na zwi ska mi, za wsze ty mi sa -

my mi, resz ta le !y od#o giem na &wi" te ni -

gdy, a ja chcia #a bym w mo jej pra cy da'
szer sz% pa no ra m", wy do by' na wierzch

in nych pi sa rzy, a jest ich spo ro, i w#% -
czy' ich w ogól ny ob raz na szej li te ra -

tu ry (s. 44).

W opo wia da niu Od wie dzi ny u du chów

pi sarz mie rzy si$ z trud nym pro ble mem
pol skie go an ty se mi ty zmu. Emi grant
od wie dza ro dzin n% wie" i przy po mi na
mu si$ nie chlub ny epi zod z prze sz!o "ci,
któ re go by! "wiad kiem – gra bie& po &y -
dow skie go mie nia przez wspó! miesz -
ka' ców, w tym tak &e je go oj ca. Z!e
uczyn ki zo sta j% uka ra ne; spra wie dli wo"#
wy mie rza prze zna cze nie. Za gra bio ny
ma j% tek sta je si$ prze kle' stwem dla
miesz ka' ców wsi i oj ca bo ha te ra.
W opo wia da niu pi sarz po dej mu je tak -
&e pro blem trud nych re la cji mi$ dzy
sy nem i oj cem. We wspo mnie niach
bo ha te ra, su ro wy dla ro dzi ny, pa triar -
chal ny oj ciec, ko rzy si$ przed nie miec -
kim &o! nie rzem, co w oczach sy na jest
zna kiem tchó rzo stwa, pod da nia si$.
Od te go mo men tu oj ciec prze sta je by#
dla nie go wzo rem. 

Li te ra tu ra sta je si! rów nie" miej scem
do ko na nia oso bi ste go ra chun ku su #
mie nia. W opo wia da niu Wstyd pi sarz
wspo mi na daw n%, opu bli ko wa n% w kra -
ju po wie"#, Lot w ksi" !y co w% noc, któ -
ra przy po mi na opu bli ko wa n% przez nie -
go w okre sie so cre ali zmu ksi%& k$Noc ny

zrzut. Ma od wa g$ przy zna# si$, &e pu -
bli ku j%c j% po pe! ni! b!%d: To by #a wred -

na ksi%! ka, pod sen sa cyj n% fa bu #% kry -

#a si" tru ci zna, któ ra w umy s#ach

czy tel ni ków utwier dza #a po czu cie bez rad -

no &ci, nie od wra cal no &ci sys te mu, szko -

dli wa ksi%! ka, mó wi #a, !e ina czej ju! nie

b" dzie, tyl ko si" z tym po go dzi' (s. 27).
Ry sy au to bio gra ficz ne ma tak &e bo ha -
ter opo wia da nia Bied na Li lo, któ ry jest
pi sa rzem -emi gran tem, po cho dz% cym
z Tar now skich Gór. Ty tu !o wa Li lo no -
si w so bie bo le sn% wo jen n% prze sz!o"#,
któ ra z up!y wem cza su nie za cie ra si$
w pa mi$ ci, a po wra ca z wiel k% wy ra zi -
sto "ci%, za" we hi ku !em, uru cha mia j% cym
pro ces wspo mi na nia, mo g% by# zwy k!e
zda rze nia, np. wi dok ognia. 

Mo tyw spo wie dzi z &y cia, wy zna nia
grze chów z prze sz!o "ci po ja wia si$ tak -
&e w opo wia da niu B" dziesz mi #o wa# ka -

ta swe go! G!ów ny bo ha ter zwie rza si$
przy ja cie lo wi, &e po po wro cie z emi gra -
cji do Pol ski, zo sta! zwer bo wa ny
do wspó! pra cy przez s!u& b$ bez pie cze' -
stwa. Po strze ga sie bie ja ko ofia r% re &i mu,
uspra wie dli wia przed sa mym so b% i przy -
ja cie lem. Nie po tra fi! jed nak ze rwa#
wspó! pra cy z bez pie k%, nie do strze ga!, &e
kie ro wa !a nim tak &e ch$# !a twe go zy sku,
a wi zja ma te rial nej sta bi li za cji prze s!a nia -
!a z!o, któ re wnik n$ !o w je go &y cie. Wy -
zna nie nie przy no si g!ów ne mu bo ha te ro -
wi eks pia cji, ale, by# mo &e, po zwa la mu
zro zu mie#, na czym po le ga !a je go praw -
dzi wa wi na. Za swo je nie god ne po st$ po -
wa nie za p!a ci utra t% za ufa nia przy ja cie la
i znisz cze niem wie lo let niej przy ja( ni. 

Przed sta wio ne tu uwa gi sta no wi% za -
le d wie wst$p do szer sze go opra co wa nia
twór czo "ci Pio tra Gu ze go, któ ry jest au -
to rem o ogrom nej wo li two rze nia, ofe -
ru j% cym czy tel ni kom do br% i war to "cio -
w% pro z$. Jej atu ta mi s%: wni kli wa
wi wi sek cja am bi wa lent nych za cho wa'
cz!o wie ka i s!a bo "ci je go na tu ry w ob -
li czu ko niecz no "ci mo ral nych wy bo rów,
au ten tycz no"# w kre owa niu po sta ci
i spo !ecz no -oby cza jo wo -po li tycz ne go t!a
wy da rze', upar te po wra ca nie do trud -
nych dla Po la ków te ma tów sta no wi% -
cych nie jed no krot nie sfe r$ ta bu (an ty -
se mi tyzm, ko mu ni stycz na dzia !al no"#),
przy po mi na nie o nie chlub nej prze sz!o -
"ci w imi$ do cie ka nia praw dy i pod kre -
"la nie zna cze nia uni wer sal nych war to -
"ciach w &y ciu cz!o wie ka. 

Au tor ma czy tel ni kom do opo wie dze -
nia jesz cze wie le in te re su j% cych hi sto -
rii. Mam na dzie j$, &e je go twór czo"#
znaj dzie god ne miej sce w hi sto rii li te -
ra tu ry pol skiej XX wie ku. !

1 Po wie"# ta ma ada pta cj$ te atral n%, za ty -
tu !o wa n% Pro wo ka cja.

Z Florianem (miej% (z lewej)
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Aloj zy Ly sko – uzna ny !l" ski pi sarz
i pu bli cy sta. Gór no !l" ski g#os, z któ re go
prze ka zem li cz" si$ wszyst kie gór no !l" %
skie !ro do wi ska – li te rac kie, sa mo rz" do %
we, me dial ne i po li tycz ne. Je !li na wet nie
zga dza j" si$ z pre zen to wa nym przez
nie go punk tem wi dze nia, sza nu j" go, bo
jest to g#os wie lu gór no !l" skich dusz. 

* * *

Aloj zy Ly sko przez sw" twór czo!& i po gl" %
dy wy ra 'a bo wiem to, co „w du szy gra”
ty si"c om Gór no !l" za ków. Jest ta kim le -

ka rzem gór no !l" skich dusz, któ ry traf nie,

od kil ku ju# de kad, dia gno zu je stan du cha

!l" skiej zbio ro wo !ci. Le czy je go trau my.

A naj le piej chy ba jest to ro bi$ po przez

twór czo!$. Tak w%a !nie wy zwa la$ l& ki

tkwi" ce w zbio ro wej pod !wia do mo !ci.

Tym bar dziej #e 'l" za cy – z ra cji swo ich

po staw #y cio wych – s" ra czej prag ma tycz -

ni, a o wszel kich do zna nych krzyw dach,

nie spra wie dli wo !ciach sta ra j" si& za po -

mnie$, nie roz pa mi& tu j"c ich. Zresz t", kto

lu bi mie rzy$ si& z bo le sny mi wspo mnie -

nia mi? 

„Ist nie je po trze ba, by zro zu mie$, umie$
prze ba czy$ i po go dzi$ si& z upio ra mi trud -

nej !l" skiej prze sz%o !ci” – po wie dzia% kie -

dy! Ly sko (www.ser wi slo kal ny.com/ak -

tu al no sci/410/lo gos -gor no sla ski -czy li -to -c

o -wa zne) i to zda nie t%u ma czy, dla cze go

za j"% si& wszyst ki mi !l" ski mi trau ma -

mi – s%u# b" 'l" za ków w We hr mach cie,

s%u# b" na fron tach pierw szej woj ny !wia -

to wej, Tra ge di" Gór no !l" sk". By je zro -

zu mie$, po go dzi$ si& z ni mi i po ko na$.
Aloj ze mu Ly sce by %o %a two zo sta$ le ka -

rzem !l" skich dusz, bo sam le czy%
przy oka zji swo j" trau m& – jest prze cie#
wo jen nym sie ro t", t& sk no ta za nie zna nym

Oj cem po zo sta wa %a i po zo sta je wa# nym

„na p& dem” je go twór czo !ci. Dzi& ki tej t& -
sk no cie ser ca, za nie zna nym, uko cha -

nym Oj cem, któ re go cz"st k& no si% prze cie#
w so bie, po wsta %o dzie %o je go #y cia, „Du -

chy woj ny”, z%o #o ne po cz"t ko wo z czte -

rech, a osta tecz nie z pi& ciu cz& !ci [cho$ ich

bo ha ter, Alojz Ochman, gi nie w czwar tej].

Uzna ne za wy ra #a j" ce stan gór no !l" skiej

du szy, wy zwa la j" ce z nie usta j" cej trau my

zwi" za nej ze s%u# b" 'l" za ków w We hr -

mach cie, dzie %o we sz%o w sk%ad gór no !l" -
skie go ka no nu li te rac kie go. 

Na pi sa na w kszta% tu j" cym si& !l" skim

j& zy ku, wy ra #a j" ca stan du cha spo %ecz -

no !ci, le cz"c je go trau my z prze sz%o !ci,

po wie!$ „Du chy woj ny” sta %a si& !l" sk"
epo pe j". Czy ta j"c j" ka# dy cz%o wiek

z ze wn"trz, nie -'l" zak, ma wgl"d w !l" -
sk" du sz&. Per spek ty w& woj ny wi dzi

ocza mi wpl" ta nych w jej bez wzgl&d ny

me cha nizm lu dzi, czu je t" tra ge di&, ten

co dzien ny mo zó% prze trwa nia, kie dy nie

wia do mo jak i kie dy to wszyst ko si& sko( -
czy. W tej ksi"# ce woj na prze ra #a, jest wi -

dzia na ocza mi nor mal nych, zwy k%ych lu -

dzi, sta je si& be sti" po #e ra j" c" wszyst kich

i wszyst ko... 

Wie lo krot nie mia %em oka zj& roz ma -

wia$ z oso ba mi, któ re prze czy ta %y „Du chy

woj ny”, a nie s" 'l" za ka mi. Prze #y wa %y t"
po wie!$ rów nie in ten syw nie, jak 'l" za cy. 

Aloj zy Ly sko zna laz% wi&c klucz uni -

wer sal ny – pi sz"c o !l" skiej trau mie, dra -

ma tycz nym lo sie !l" skiej spo %ecz no !ci,

zu ni wer sa li zo wa% j". Bo w%a !ci wie ta ka

spo %ecz no!$, do !wiad cza na przez los,

przez ka pry !nych bo gów woj ny i po li ty -

ki, mo #e zna le)$ si& wsz& dzie, w ka# dym

za k"t ku Zie mi. Jej los b& dzie po dob ny.

Tyl ko czy ta ka spo %ecz no!$ prze trwa, czy

znaj dzie w so bie a# ta k" si %&, by prze móc

te wszyst kie kl& ski, prze trwa$? Czy

znaj dzie le ka rza, któ ry ule czy, ukoi po -

ra nio ne go du cha tej zbio ro wo !ci, tak

Z Bojszów

na Górny !l"sk
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jak w przy pad ku !l" za ków uczy ni# to

Aloj zy Ly sko – gór no $l" ski de miurg. By

wy ja $ni% w#a $ci wy kon tekst te go s#o -

wa – de miurg to kto$ ob da rzo ny nie sa mo -

wi t" mo c" two rze nia, od dzia #y wa nia.

Bar dziej twór ca ni& le karz. W ide ali stycz -

nej fi lo zo fii Pla to na i pó' niej szych dok -

try nach fi lo zo ficz nych >twór ca $wia -

ta<. A wi(c nie mal rów ny Bo gom.

Cz#o wiek o wiel kiej mo cy twór czej,

cz#o wiek ob da rzo ny nie ogra ni czo n" mo -

c" two rze nia, nie sa mo wi t" cha ry zm"
i wiel k" wy obra' ni". Ta kim w#a $nie jest

nasz bo ha ter.

* * *

Ta ka po zy cja, pu blicz ne go au to ry te tu  –
by nie po wie dzie!: wy rocz ni – pre de sty "
nu je na sze go bo ha te ra do zaj mo wa nia
si# spra wa mi bie $% cy mi, wa$ ny mi dla
&l% skiej zbio ro wo &ci, sta nu jej du cha.

Aloj zy Ly sko cz( sto ko rzy sta z przy wi -

le ju wy po wia da nia si( w &y wot nych $l" -
skich spra wach, pre zen to wa nia w#a snych,

nie za le& nych i da le ko si(& nych opi nii,

ana liz, pro gnoz, by nie rzec – na wi" zu j"c
do le kar skiej dia lek ty ki – za le ce) ko rzyst -

nych dla du cha $l" skiej zbio ro wo $ci. Tak

czy ni#, wie lo krot nie zresz t" w od nie sie -

niu m.in. do spra wy j( zy ka $l" skie go, au -

to no mii Gór ne go !l" ska, $l" skiej kul tu -

ry. Upo mi na# si( o pra wa i na le& ne

!l" za kom ja ko zbio ro wo $ci przy wi le je. To

ro bi# ja ko pu bli cy sta, a ja ko pi sarz mia#
od wa g( – ja ko pierw szy – upo mnie% si(
o pa mi(% dla po le g#ych w mun du rach We -

hr mach tu !l" za ków (ksi"& ka „To by li

na si oj co wie” z 1999 ro ku) i za ch( ci% hi -

sto ry ków – co przy zna je m.in. prof. Ry -

szard Kacz ma rek z Uni wer sy te tu !l" skie -

go w g#o $nej swe go cza su pu bli ka cji

„Po la cy w We hr mach cie” – do pod j( cia

na uko wych ba da) w tym jak &e trud nym

i co tu ukry wa%, da lej kon tro wer syj nym

dla wie lu, te ma cie. S#usz nie wi(c stwier -

dzi# re dak tor na czel ny „Dzien ni ka Za -

chod nie go” Ma rek Twa róg pu bli ku j"c list

Aloj ze go Ly ski w spra wie kon cep cji wy -

sta wy Mu zeum !l" skie go w Ka to wi -

cach [by #o to w#a $ci wie stresz cze nie kil -

ku dzie si( cio stro ni co wej kon cep cji], &e
te go g#o su trze ba wy s#u cha%, tej opi nii nie

wol no zlek ce wa &y% – bo jest to g#os wa& -
nej $l" skiej oso bo wo $ci, au to ry te tu, twór -

cy $l" skiej kul tu ry. Szko da jed nak, &e uwa -

gi Ly ski by #y moc no spó' nio ne, po ja wi #y
si( na fo rum pu blicz nym wte dy, gdy re -

ali za cja kon cep cji wy sta wy Mu zeum by -

#a ju& daw no roz strzy gni( ta, tu&
przed otwar ciem pla ców ki, ko) cem

czerw ca 2015 r. 

Aloj zy Ly sko po stu lo wa# m.in. by

osi" wy sta wy sta #a si( po sta% mi tycz nej

$l" skiej Nio be, a nie ma szy na pa ro wa, czy

gi lo ty na:

„Dla swo je go po my s#u wy bra -

#em XX wiek – epo k( w dzie jach !l" ska

nie praw do po dob nej ku mu la cji tra gicz -

nych wy da rze) i nie szcz($%, ja kie spa d#y
tu na lu dzi. Wy bra #em ko bie t(, zra zu m#o -

d", ra do sn", a po tem – u schy# ku &y -

cia – z#a ma n" bó lem, wr(cz ska mie nia -

#" – praw dzi w" Ma ter Do lo ro sa

Si le sien sis, al bo – jak w ty tu le – $l" sk"
Nio be ja ko uoso bie nie lo sów tej zie mi.”

Wcze $niej nasz bo ha ter pod kre $la#,
&e po trze ba w#a $ci wej per spek ty wy bo -

wiem:

„Gór ny !l"sk to zie mia po gra ni cza. Tu

kil ka na cji, po ko le nie za po ko le niem

d'wi ga #o rze czy wi sto$% tej kra iny. Je $li
ju& któ ra$ z na cji mia #a by by% uprzy wi -

le jo wa na, to mo g" to by% tyl ko Gór no $l" -
za cy z ra cji swe go wie lo wie ko we go

trwa nia w tym miej scu Eu ro py.

To g#ów nie ich dzie dzic two po win no

do mi no wa% w Mu zeum. Po dej rze nia,

uprze dze nia, fo bie, kom plek sy wo bec te -

go dzie dzic twa, któ re tak roz pa la j" umy -

s#y nie któ rych, nie mo g" wp#y wa% na pro -

gram przy sz#e go Mu zeum.”

* * *

Ka$ dy z nas wie, $e 'l% sków jest wie le,
ka$ dy ma swój, w du szy, w ser cu. To naj "
cz# &ciej zie mia ro dzin na, któ ra zo sta wia
w nas trwa (y i nie za po mnia ny &lad. Ja -

ki jest wi(c !l"sk Ly ski? Ja ki jest i gdzie

jest? To oczy wi $cie Boj szo wy, boj szow -

ski kra ik, boj szow ska do mo wi na, jak

nie raz mó wi Ly sko, po #o &o na w la sach

pszczy) skich nad rze ka mi Go sty ni", Ko -

rzy) cem i Wi s#", hi sto rycz na cz($% zie -

mi pszczy) skiej, obec nie wcho dz" ca

w sk#ad gmi ny Boj szo wy i po wia tu bie -

ru) sko -l( dzi) skie go. Ale $l" ski $wiat

Ly ski, $wiat je go dzie ci) stwa moc no si(
zmie ni#, to nie s" ju& rol ni cze Boj szo wy,

z wy pa sem krów, &ni wo wa niem, pra c"
na ro li, Boj szo wy pe# ne sa dów, ogro dów,

$pie wu, mu zy ki, mo dli twy i pra cy (st"d
zresz t" za wo #a nie boj szow skiej gmi ny

„Con cor dia et La bor”, „zgo da i pra -

ca” – bo to bu du je wspól n" po my$l no$%).
Mniej ju& te go, o wie le mniej. Boj szo wy

si( zmie ni #y, bo wszyst ko si( zmie nia, bie -

gnie, no wo cze $nie je... Boj szo wy wy #ad -

nia #y – na dal jest tu zie lo no, pi(k ne s"
ogro dy, lecz o wie le, wie le mniej jest rol -

nic twa i rol ni ków, zwi" za nej z ni mi ob -

rz( do wo $ci, cho% da lej jest to sil na stro -

na boj szow skiej du szy. Boj szo wy si(
roz ro s#y i roz bu do wa #y. Po wsta #o tu spo -

ro wil li lu dzi z aglo me ra cji, cz( sto za mo& -
nych. Oni two rz" te raz no we ob li cze

Boj szów – ale czy ta kul tu ra, któ r" re pre -

zen tu je tak &e Aloj zy Ly sko, kul tu ra $l" -
ska, ro dzi ma, sta nie si( dla nich atrak cyj -

na? Czy „no wi” zin te gru j" si( ze $l" sk"
spo #ecz no $ci"? 

We wst( pie do pu bli ka cji „Echa

pszczy) skie go la su”, ksi"& ce o „ra do -

$ciach i bo le $ciach lu dzi st"d” Aloj zy Ly -

sko tak opi su je umi #o wa n", bli sk" mu zie -

mi( pszczy) sk":
„Ziy mio pszczy) sko. Przi byt nych py -

tom, czy kiej$  za glon da li w te stro ny? Je -

$li niy, to jim ch ca  pe dzie%, &e to cud ny

Aloj zy Ly sko zna laz( wi#c klucz uni wer sal ny – pi sz%c o &l% skiej trau mie,
dra ma tycz nym lo sie &l% skiej spo (ecz no &ci, zu ni wer sa li zo wa( j%.
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kroj, god ny obej rzy nio. Pe! no tu zie lo -

nych pól, zof ci tych la sów, sta wów i sta -

wisk, do brych dróg, we so !ych szkó!
i piyk nych ko "cio !ów. A jak si# tu swoj -

sko na zy wa jom te za k$t ki! Jo siy niec, Gra -

bysz, Ro so chacz, Bo ci niec, %mok, &le -

pio ty, By trzyk, Czer ni ny, Jam ni ce…

A wie la tu 'y cio bez ca !y rok! Ptac twa

wie la" piy wo na wio sna, zbo 'e jak fa lu -

je bez la to, zwie rzy ny po la sach wie la -

prze my ko: mo car ne 'u bry, do stoj ne je -

ly nie, kró lew skie fa za ny. U nos na wet

or !y ma jom gnioz da.

A jak sie do brze ma jom u nos stro my!

Ru be dym bi ska, ku d!a te brzi my, miod ne

li py. U nos ta 'o dyn ryn ki niy d(wi gnie

na sta re drze wo. Bez to' mo my ta kie wsie

jak Mied( na, Wo la, %wi kli ce, Mo kre, kaj

lu dzie 'y jom se cho) by w par ku.

A jak sie przy ro da piyk nie zdo bi

na osie czo nych !on kach! Nic ino sie

wy bra) pod Ko rzy niec, abo nad Wi s!a.

Wie la tam kwie cio  roz to licz ne go, zie lo,

pach ni de! wsze la kich! Ca !e bu kie ty!”

Jest to prze pi#k ny opis, tyl ko oso ba

czu j$ ca ten za k$ tek &l$ ska, b# d$ ca je go

nie od !$cz n$ cz# "ci$ mo g!a od da) pió rem,

s!o wem je go urok. Wi da) (do s!ow nie

w wy obra( ni, czy ta j$c ten opis), 'e zie -

mia pszczy* ska w od czu ciu na sze go

bo ha te ra skrzy si# nie ska zi tel n$ zie le ni$,
dzie wi cz$ przy ro d$, mi !o "ci$ i sza cun -

kiem dla wszel kie go 'y j$ ce go stwo rze -

nia – prze pe! nio na jest fran cisz ka* skim

ide a!em 'y cia, sza cun ku dla ka' dej bo -

'ej isto ty, któ ra jest ra do "ci$ tej zie mi i jej

miesz ka* ców, pszczy* skich &l$ za ków.

Jest wi#c zie mia pszczy* ska miej scem

przy ja znym do 'y cia, nie tyl ko dla au to -

chto nów, ale ka' de go, kto ze chce do ce -

ni) jej uro ki – nie prze mi ja j$ ce pi#k no.

Tak, zie mia pszczy* ska jest zie lo na,

pe! no tu pól i la sów. Jest te' b!# kit na, bo

pe! no tu rzek, rze czek, po to ków, ka na !ów,

sta wów, je zior czy po t#' nych zbior ni ków

re ten cyj nych jak ten w +$ ce na rze ce

Pszczyn ce, czy w Go cza! ko wi cach na rze -

ce Wi "le. Ist ne „Bo 'e stro ny”, jak za ty -

tu !o wa! Ly sko jed n$ ze swo ich ksi$ 'ek

po "wi# co n$ kra ja nom.

„Mo 'e gdzie" na "wie cie s$ jesz cze in -

ne miej sca, któ re lu dzie na zy wa j$ Bo 'e
stro ny – pi sze Ly sko we wst# pie. – Mo -

'e. Lecz rdzen ni Gór no "l$ za cy na ogó!
wie dz$, 'e to wio ski gdzie" pod Pszczy -

n$, 'e to po !u dnio wo -wschod ni kra -

iczek Gór ne go &l$ ska przy le ga j$ cy do li -

nii Wi s!y – za k$ tek, gdzie w pi#k nym

kra jo bra zie i do ko* ca jesz cze nie znisz -

czo nym "ro do wi sku 'y j$ lu dzie po bo' -
ni, moc no trzy ma j$ cy si# tra dy cji i wier -

ni u"wi# co nym war to "ciom.”

Tak, w prze pi#k nym, pszczy* skim

kra ju, ta kiej "l$ skiej ar ka dii miesz ka) mo -

g$ tyl ko pi#k ni lu dzie – pi#k ni du chem,

po sta w$, szla chet ni, ro bot ni…

Opi su je wi#c Ly sko przy mio ty swo ich

pszczy* skich kra ja nów, pi sze o nich

wspa nia le, nie bia* sko wr#cz, chwa li, 'e
s$ ro bot ni i za rad ni: 

„Aja cy piyk ni lu dzie tu 'y jom! My ko' -
dy mu  prza jy my i otwiy ro my mu d(wiy -

rzi szy ro ko. My som ro bot ni, 'od nej ro bo -

ty sie niy wsty dzi my i niy bo jy my. Przij dzie

ora) ziy mia – umiy my to, przij dzie  wyn -

giel ko pa) pod ziy miom – umiy my, 'e la -

zo to pi) i prze ro bia) – umiy my. My

wszyst ko po ra dzy my zro bi). I bez to' tyn -

kroj za go spo da ro wa ny. Utrzi ma ny w po -

rzond ku i czy sto "ci.”

A tam gdzie lu dzie s$ do brzy, ma j$ czy -

ste ser ca, s!y cha) mu zy k#, bo jak mó wi

po eta, tyl ko lu dzie o czy stych ser cach,

szcze rych in ten cjach "pie wa j$. Czy ta my

wi#c u Ly ski, 'e ci &l$ za cy z pszczy* skie -

go s$ roz "pie wa ni i we se li:

„A ja ki tyn  no rod pszczy* ski uciesz ny!

U nos a'e dud ni od mu zy ki i "piy wu, jak

sie te we se li ska od pra wio. Ko lo ro wo jest

i g!o "no, jak przij dzie od pust, abo 'niw -

ne… Do te go na sze go kra icz ka  klu dzi si#
rok w rok du 'o lu dzi z da le ka. Tak sie -

jim tu po do bo, 'e jed ni za roz chc$ sie tu

bu do wa) i miysz ka)! Dej my na to,

w Boj szo wach. Niych  sie  bu du jom, 'o -

dyn sie jim sta wia) niy za bra nio, niych

miysz ka jom – miej sca u nos do"). Be le

by ino piyk no ta na tu ry i ta zgo da miyn -

dzy  lu dzia mi  da lij tu by !y”.

Siel skie to miej sce ten Ly sko wy &l$sk,

sie lan ko we 'y cie tu ma j$ ci &l$ za cy,

a na do da tek s$ to le ran cyj ni, otwar ci…

Nic dziw ne go, 'e tak wie lu przy by szy

spo za &l$ ska pra gnie si# tu osie dla). To

zresz t$ nic no we go, za wsze, od "re dnio -

wie cza przy by wa li do nas i Niem cy,

i ,y dzi, i Mo ra wia nie, i Cze si, i Po la cy,

i W# grzy. &l$sk by! za wsze go "cin ny, za -

wsze by! miej scem schro nie nia (vi de

cho) by lwo wia nie, któ rzy zna le( li dru -

g$ oj czy zn# w Gli wi cach i By to miu, two -

rz$c sil n$ wspól no t#). Wi da), 'e Ly sko

ide ali zu je to miej sce i 'y j$ cych w nim lu -

dzi, ale czy ni to… z mi !o "ci, z t# sk no ty

za tym, co mi ja. Nie uchron nie. Bo prze -

cie' wie lu bo ha te rów je go ksi$ 'ek ju' nie

ma, prze mi n# li. Tak jak wszyst ko co pi#k -

ne i ulot ne, &l$sk stwo rzo ny z opo wie "ci

prze ka za nych Ly sce przez prze sz!e po ko -

le nia, prze mi nie, cho) nie ca! kiem. Osta -

nie ta cz#"), któ ra zo sta !a utrwa lo na, prze -

la na na pa pier.

* * *

Na pi!k nej zie mi pszczy" skiej, w Boj szo #
wach, $y j% pi!k ni lu dzie, któ rzy po s&u #
gu j% si! pi!k nym j! zy kiem. Prze cie'
j# zyk lu dzi o z!o tych ser cach mu si za -

chwy ca), mu si zo sta) za cho wa ny – bo

jest pi#k ny i nie po wta rzal ny, tak sa mo jak

lu dzie nim si# po s!u gu j$ cy. Tro ska o za -

cho wa nie "l$sz czy zny, tro ska o jej pi#k -

no to cz#") po s!an nic twa Ly ski, nie od -

!$cz na cz#") je go twór czo "ci. Do strzec

mo' na ewo lu cj# po sta wy twór czej – o ile

w pierw szych pu bli ka cjach do mi nu j$
li te rac ka pol sz czy zna prze pla ta na "l$ ski -

mi zwro ta mi, sty li za cja mi gwa ro wy mi,

Tro ska o za cho wa nie 'l%sz czy zny, tro ska o jej pi!k no to cz!'( po s&an nic #
twa Ly ski, nie od &%cz na cz!'( je go twór czo 'ci.
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o ty le w ko lej nych, po cz!w szy w za sa -
dzie od „Du chów i dusz ków boj szow -
skich” "l!sz czy zna za czy na do mi no wa#
w twór czo "ci Aloj ze go Ly ski. Rzecz
cha rak te ry stycz na – jesz cze w wy da nych
w 1996 ro ku „Echach pszczy$ skie go la -
su”, w któ rych zgro ma dzo no ta kie
pszczy$ skie „be ry i boj ki” do mi nu je li -
te rac ka pol sz czy zna, z nie wiel ki mi wtr! -
ce nia mi dia lo go wy mi po "l! sku, przez co
wszyst kie te lu do we opo wie "ci, po da nia
stra ci %y swój urok. Wy da ne rok pó& niej
„Klech dy pszczy$ skie” s! ju' na pi sa ne
j(dr n! pszczy$ sk! gwa r!, któ r! czy ta si(
z nie sa mo wi t! przy jem no "ci!. 

Ly sko udo wod ni% w szem i wo bec, 'e
po "l! sku wy cho dz! do sko na le nie tyl ko
re gio nal ne be ry i boj ki, ale trud niej sze,
dra ma tycz niej sze te ma ty – jak ludz kie lo -
sy, lo sy boj szo wian w dwóch ostat nich
woj nach "wia to wych, co czy ni% m.in.
na %a mach lo kal nej pra sy. Ly sko wpro wa -
dzi% "l!sz czy zn( na li te rac kie sa lo ny.
Spra wi%, 'e je go ziom ko wie prze sta li si(
wsty dzi# u'y wa nia mo wy, o któ rej przez
la ta s%y sze li w szko %ach i urz( dach, 'e jest
gor sza. A przez to, 'e ich j( zyk, pi(k ny
j( zyk mia% by# „gor szy”, czu li si( nie do -
war to "cio wa ni. Ly sko przy wró ci% (nie tyl -
ko pszczy$ skim) )l! za kom "wia do mo"#
pi(k na ich w%a sne go j( zy ka m.in. przez
dzia %al no"# li te rac k!, pu bli cy stycz n!,
przez owa cyj nie przyj mo wa ne wy st( py

ze spo %u „Boj szo wia nie”, któ ry pro wa dzi%
w la tach 90. ubie g%e go wie ku, przez lu -
do we pie "ni, wi do wi ska – roz bu dzi% cie -
ka wo"# i du m( )l! za ków z Boj szów,
a po tem ca %ej zie mi pszczy$ skiej, a po -
tem jesz cze wznie ci% ten 'ar "l! sko "ci
na ca %ym Gór nym )l! sku. Wi( cej – za -
chwy ci% lu dzi spo za )l! ska, po ka -
za% – cho# by na fe sti wa lach folk lo ry stycz -
nych w kra ju i za gra ni c!, 'e ma my
swo j! kul tu r(, kul tu r( lu do w!, "l! sk!,
swoj sk!, pro st!, pi(k n!, 'y w!, rze" k!…
piyk nom. Za im po no wa% gó ra lom – „Boj -
szo wia nie” sta li si( sta %y mi by wal ca mi
Ty go dni Kul tu ry Be skidz kiej. Wy st( -
po wa li tak 'e na fe sti wa lach w Ka zi mie -
rzu Dol nym, Bu ko wi nie Ta trza$ skiej, Tar -
no gro dzie, gdzie za chwy ca li "l! skim
folk lo rem i zdo by wa li na gro dy. Za cho -
wa %y si( za re je stro wa ne pro gra my te le -
wi zyj ne, a tak 'e ra dio we z udzia %em
„Boj szo wian”. Ze spó% sta% si( wi zy tów -
k! gmi ny Boj szo wy i po wsta %e go w 2002
ro ku po wia tu bie ru$ sko -l( dzi$ skie go
(od 1999 ro ku funk cjo no wa% pod na zw!
po wiat ty ski ziem ski). 

Uko ro no wa niem tren du przy wra ca -
nia god no "ci "l!sz czy& nie s! w%a "nie
„Du chy woj ny”, po "wi( co ne tra gicz -
nym lo som )l! za ków za ci! gni( tym
do We hr mach tu. Ka' dy z pi( ciu to mów
w ca %o "ci na pi sa ny jest w "l!sz czy& nie,
co praw da w jej „l'ej szej” od mia nie, bio -
r!c pod uwa g( mniej wy ro bio ne go gwa -

ro wo Czy tel ni ka. Jest to w za sa dzie
pierw sza tak wiel ka pu bli ka cja, o ta kiej
ran dze [bo wli czo na w li te rac ki ka non]
two rzo na kon se kwent nie po "l! sku. 

Tro ska o za po mnia ny ju' po cz( "ci ro -
dzi my j( zyk jest trwa le obec na w dzia -
%al no "ci Ly ski. Jej wy ra zem jest po ja wia -
j! ca si( od d%u' sze go cza su, mniej
czy bar dziej sys te ma tycz nie, ru bry ka
w gmin nym mie si(cz ni ku „Na sza Rod -

nia” po "wi( co na j( zy ko wi przod ków,
za ty tu %o wa na: Uczy my si( pi sa# i czy ta#
po "l! sku. Po wie dze nia, przy s%o wia,
prze my "le nia na sze go bo ha te ra, przy -
"piyw ki (wszak Ly sko roz mi %o wa ny jest
w folk lo rze) – mo' na tu zna le&# wszyst -
ko. Na wet prze my "le nia do ty cz! ce "l!sz -
czy zny:

„M*ndro ki  go daj*m – stwier dza w tek -
"cie „M%o dzi niech po me dy kuj*m” – 'e
"l*nski go  jyn zy ka ni ma, ino jest trzy no -
"cie go dek. I 'e szko da by dzie tych go dek,
jak tyn  jyn zyk stwo rzy my. To jest psin -
co prow da! Jyn zy ka "l*nski go  niy  trze ja
stwo rza#, bo ôn od wiek wie ka w na szych
lu dziach by%! Ino niy m*gli my w nim pi -
sa#, bo za wdy ja ki" pa styr z sto% nad na -
mi z no haj*m”.

Ja kie to „pa sty rze” by %y wy ja "nia Ly -
sko nie co da lej:

„)mio %e" co" po "l*nsku na pi sa# za Bi -
smar ka, "mio %e" ja ki" pi smo urzyn do we
na pi sa#, po na szy mu za Gra 'y$ ski go, abo
co" b*nkn*n# po "l*nsku za Hi tle ra, abo
co" g%o "nij  pe dzie# po na szy mu za ko mu -
ny… Za roz cie tre so wa li. Mu sio %e"  go da#
i pi sa# tak, jak te pa sty rze chcia %y. T*' kie -
dy tyn  jyn zyk  mio% by# w u'y ciu? W szko -
le – niy! W urzyn dzie – niy! W skle -
pie – niy! Te la co w do ma.”

Pa mi(# zbio ro wa )l! za ków za wie ra te
przy kre, bo le sne wspo mnie nia, kie dy
pró bo wa no, nie raz sku tecz nie, w szko -
%ach, urz( dach, zwal cza# ich j( zyk. Po -

ko le nie Ly ski do "wiad czy %o w%a "nie ta -
kiej „tre su ry”. )l! ska pa mi(# zbio ro wa
prze cho wa %a, 'e i ta kie prze "la do wa nia
)l! za ków by %y wcze "niej, jak pi sze
Ly sko, na wet w Pol sce przed wo jen nej.
Bo le sne mu sia %o to by# szcze gól nie dla
po wsta$ ców, wszak oni wal czy li o przy -
%! cze nie )l! ska do Pol ski, a w szko %ach
t( pio no, jak ich dzie ci po s%u gi wa %y si(
"l!sz czy zn!. Wma wia nie )l! za kom, 'e
ich j( zyk jest czym" gor szym, wsty dli -
wym w ko mu ni ka cji pu blicz nej, za owo -
co wa% ci(' kim do zwal cze nia fak tem, re -
gu %! – nie mal wi(k szo"# PRL -owskich
rocz ni ków po sta wio na przed mi kro fo nem,
w prze strze ni pu blicz nej, prze cho dzi
„z au to ma tu” na j( zyk wy uczo ny,
li te rac ki. Na tu ral na sk%on no"# do ko mu -
ni ko wa na si( gwa r!, "l! skim au to ma tycz -
nie si( blo ku je, „wy %! cza”. Na szcz( "cie
trend obec nie jest od wrot ny i co raz wi( -
cej osób, zw%asz cza m%o dych, chce i umie
u'y wa# "l!sz czy zny pu blicz nie – z dru -
giej stro ny "l!sz czy zna sta je si( mod na,
a i sa me urz( dy za ch( ca j!, czy te' u%a -
twia j! mo' li wo"# ko mu ni ko wa nia si(
w "l! skim [ak cja „Tu sie  go do po "lon -
sku”]. Po sta wa Ly ski, któ ry prze cie'
sam prze cho dzi% pol sko j( zycz n! edu ka -
cj(, do zna wa% wszyst kich tych za ka zów
na w%a snej skó rze jest symp to ma tycz na.
Ly sko za nu rza j!c si( w "l! skim folk lo rze,
ro dzi mej tra dy cji, kul tu rze, od re ago wa%
to, co zo sta %o mu po cz( "ci na rzu co ne, od -
re ago wa% i od ro dzi% si( ja ko "l! ski twór -
ca, twór ca "l! sko j( zycz ny i na wskro" "l! -
ski. I zo sta% prze wod ni kiem dla wie lu,
któ rzy po d! 'a j! po dob n! "cie' k! twór -
czej ewo lu cji za da j!c so bie py ta nie – czy
war to i czy mo' na two rzy# po "l! sku i dla
)l! za ków? Ly sko ju' na to od po wie dzia%: 

„Tyn jyn zyk  za cho wo%  sie w pa miy$ -
ci na szych ôjców. Bez to 'w to sza nu je
swo ja "l*nsko oj czy zna, te roz z tej pa -
miyn ci  wy ci*ngo  tyn  noj wiynk szy skarb,
ja kim s*m sta re s%o wa i po god ki”.

Bo gac two "l!sz czy zny Ly sko pod kre "la
nie ustan nie, przy ka' dej oka zji – wy st! -
pie$ pu blicz nych, twór czo "ci, pu bli cy sty -
ki… Jak to traf nie uj!% w „Klech dach
pszczy$ skich”, gwa ra je lep szo:

„ – Pa da jom, 'e gwa ra to jest ta ko gor -
szo mo wa. O, jo bych nie pe dzio%! Cza -
sym gwa rom le pij rzecz wy tu pli ku jesz,
ni' god kom  m! dro ków”. 

Cza sy ogra ni cze$ na szcz( "cie mi n( -
%y. Zda niem na sze go bo ha te ra te raz ju'
NIC i NIKT )l! za kom nie prze szka dza,
nie prze szko dzi w sku tecz nym dba niu
o swój j( zyk. J( zyk za cho wa ny po do -
mach po wi nien wyj"# w prze strze$ pu -
blicz n!, mi( dzy lu dzi, w ko mu ni ka cj(,
me dia, li te ra tu r( – tam jest je go szan sa
na za ist nie nie i upo wszech nie nie. I to si(
w%a "nie dzie je. Wie le "ro do wisk i twór -
ców ro bi to nie za le' nie od sie bie. W tym
jest si %a. Bo jest to au ten tycz ne i jest to
od po wied& na za po trze bo wa nie spo %ecz -
ne. Tak, )l! za cy chc! mó wi#, pi sa#,
czy ta# i "pie wa# po "l! sku. I ma j! do te -
go "wi( te pra wo.

Ly sko uwa 'a, 'e je go two rze nie
w "l!sz czy& nie wy ni ka z sza cun ku dla sie -
bie i je go kra ja nów, z po trze by two rze -

„Je !li umrze j" zyk, to umrze bez pow rot nie uni kal ny !wiat na szej !l# skiej

Oj czy zny. Dla cze go pi sz" po !l# sku? Pi sz", aby ten !wiat ra to wa$.

Ra tuj i ty! Nie po zwól mu za gi n#$.”
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nia Lo go su, po czu cia bu do wa nia !l" skiej
wspól no ty:

„…pi sz#, bo tek sty po !l" sku s" dla
mnie praw dziw sze, ma j" w so bie co!
z Lo go su Gór no !l" skie go, nad któ rym
ubo le wa$ Ste fan Szy mut ko, %e Go nie ma -
my, dla te go – my, Gór no !l" za cy – nie s$y -
szy my sie bie, nie wi dzi my, cza sem nie
sza nu je my i dla te go nie sta no wi my zwar -
tej wspól no ty. Po nad to – pi sz# co raz cz# -
!ciej po !l" sku, bo s$o wa, zda nia, fra zy
!l" skie ro dz" si# we mnie bez wi#k sze -
go tru du. I z jesz cze jed ne go po wo du po -
s$u gu j# si# !l" skim. Ma j"c ugrun to wa ne
prze ko na nie, %e j# zyk jest fun da men tem
to% sa mo !ci, pra gn# rów no upraw ni& ten
j# zyk, po ka za&, %e mo %e by& zna ko mi tym
na rz# dziem nie tyl ko ko mu ni ka cji, ale
twór czo !ci.”

I jesz cze je den Ly sko wy apel, bli ski
rów nie% au to ro wi tych re flek sji:

„Je !li za le %y nam na za cho wa niu !wia -
ta !l" skie go, mu si my usil nie za bie ga&, aby
za cho wa& j# zyk !l" ski, tru dzi& si# nad nim
(kto to dzi! ro bi?), pie l# gno wa& go
(chwa $a licz nym kon kur som gwar !l" -
skich), roz wi ja&, upo wszech nia& (dla cze -
go nie ma edu ka cji re gio nal nej?). Je !li
umrze j# zyk, to umrze bez pow rot nie
uni kal ny !wiat na szej !l" skiej Oj czy zny.
Dla cze go pi sz# po !l" sku? Pi sz#, aby ten
!wiat ra to wa&. Ra tuj i ty! Nie po zwól mu
za gi n"&.”

* * *
Do ku men to wa nie !l" skich lo sów za #
pro wa dzi $o Ly sk% do te ma tu pierw szej
woj ny !wia to wej, cze go efek tem by $a
wy sta wa do ku men tu j" ca lo sy boj szo -
wian i miesz ka' ców zie mi pszczy' skiej
otwar ta w 2014 ro ku w Boj szo wach,
w tam tej szym  gim na zjum, w stu le cie wy -
bu chu woj ny !wia to wej. Ze zgro ma -
dzo nych ma te ria $ów po wsta $a ko lej na,
wa% na dla zbio ro wej pa mi# ci (l" za ków
al bu mo wa pu bli ka cja, któ ra w$a !nie
w stycz niu te go ro ku uj rza $a !wia t$o
dzien ne. No si ty tu$ „To by li na si dziad -
ko wie – w stu le cie Wiel kiej Woj ny 1914-
1918”.

Ksi"% k" „Lo sy Gór no !l" za ków w dwu -
dzie stym wie ku” Ly sko po sze rzy$ po ru -
sza n" do tej po ry te ma ty k# dra ma tycz -
nych !l" skich lo sów w okre sie ostat nich
stu lat o wa% ny roz dzia$ Tra ge dii Gór no -
!l" skiej. Udo ku men to wa$, z po mo c" ze -
spo $u wspó$ pra cow ni ków m. in. po wo jen -
ne dzie je (l" za ków (z te re nu
ma cie rzy stych Boj szów, s" sied nie go Bie -
ru nia, Che$ mu (l" skie go, Imie li na i L# -
dzin), któ rych sta li now ski to ta li ta ryzm
chcia$ ze trze& na proch w obo zach nie -
wol ni czej pra cy. Po zna je my ich wstrz" -
sa j" ce wspo mnie nia – dla tych lu dzi
ko niec dru giej woj ny !wia to wej ozna cza$
do pie ro po cz" tek ge hen ny. Nie któ rzy
z nich zna le) li si# w sa mym pie kle so -
wiec kie go gu $a gu, w ko pal niach Don ba -
su (na te re nach Ukra iny). Pu bli ka cj#
otwie ra wy mow nyw st#p Sta ni s$a wa Bie -
nia sza o „Lo sach Gór no !l" za ków w dwu -
dzie stym wie ku” (st"d ty tu$ pu bli ka cji).
Po pl" ta ne !l" skie lo sy trze ba roz su p$y -
wa&, bo jak ar gu men tu je Ly sko przy ta -

cza j"c s$o wa hi sto ry ka, prof. Da riu sza Ga -
wi na:

„w imi# praw dy i w ce lu le cze nia sa -
mych sie bie – trze ba od s$a nia& prze sz$o!&.
Fa$ szy we wy obra %e nia o w$a snej hi sto -
rii s" cho ro b" du cha na ro du”.

Jak si# sza cu je, na Wschód do ci#% kich
ro bót wy wie zio no na wet 90 ty si# cy (l" -
za ków. Po wró ci$ co szó sty.

Jed nak – co mo %e by& pew nym za sko -
cze niem – sa me go te ma tu Tra ge dii Gór -
no !l" skiej Ly sko w Boj szo wach nie za -
mie rza roz wi ja& – nie ukry wa, %e
wspo mnie nia o tych cza sach s" zbyt
trud ne i zbyt bo le sne dla %y j" cych jesz -
cze !wiad ków, ro dzin ofiar, ich sa mych
i nie go (za gad nie nie to ci" %y mu na wet
bar dziej ni% s$u% ba (l" za ków w We hr -
mach cie). Ly sko po prze sta je na wspie ra -
niu ini cja tyw, s$u %e niu ra d", do !wiad cze -

niem pi sar skim i re dak tor skim oso bom,
któ re w s" sied nich gmi nach zbie ra j"
ma te ria $y do ku men tu j" ce lo sy (l" za -
ków. Ja ko przy k$ad  niech s$u %y pu bli ka -
cja pt. „O%y wie ni przez mi $o!& i pa mi#&”,
któ ra uj rza $a !wia t$o dzien ne pod ko -
niec 2015 ro ku. Ofia ry woj ny z No we go
Bie ru nia, Bi ja so wic, Czar nu cho wic,
(cier ni, Ja jost. Znaj dzie my w niej %y cio -
ry sy no wo bie ru' skich miesz ka' ców po -
le g$ych w ostat niej woj nie nie za le% nie,
czy by li cy wi la mi, czy te% %o$ nie rza mi,
nie za le% nie w ja kiej for ma cji wal czy li
i jak zgi n# li. S" tu za rów no %o$ nie rze pol -
scy po le gli w kam pa nii wrze !nio wej
w 1939 ro ku, po le gli w mun du rach We -
hr mach tu, za m# cze ni wi#) nio wie obo zów
kon cen tra cyj nych, czy %o$ nie rze Pol -
skich Si$ Zbroj nych. Ca $o!& do pe$ nia 20
re la cji !wiad ków, któ re ilu stru j" kli mat
ów cze snych cza sów. W pu bli ka cji zgro -
ma dzo no w su mie 500 bio gra mów. Jej re -

dak to rem i spi ri tus mo vens jest oczy wi -
!cie Aloj zy Ly sko. 

Trze ba od no to wa& rów nie%, %e Ly sko
bie rze ak tyw ny udzia$ – na ile mu si$
i zdro wia star cza – we wszel kich spo tka -
niach, dys ku sjach, od czy tach, wy st" pie -
niach po !wi# co nych za rów no te ma ty ce
s$u% by (l" za ków w We hr mach cie, jak
i s$u% by w ar mii kaj ze row skiej, czy te ma -
ty ce Tra ge dii Gór no !l" skiej. Nie uni ka
pu blicz nych wy st" pie', spon ta nicz nych,
a te cz# sto wy wie ra j" na wet sil niej szy
wp$yw ni% je go ksi"% ki, ar ty ku $y, bo wiem
przez nie zwy k$" cha ry zm# i dar prze ka -
zy wa nia emo cji, ma on nie sa mo wi t",
wr#cz hip no tycz n" zdol no!& wy k$a da nia
swo ich ra cji i po ry wa nia s$u cha czy. Nie -
w"t pli wy ora tor ski ta lent Ly ski spra -
wie, %e je go g$os brzmi jesz cze do no !niej
ni% brzmia$ by tyl ko, gdy by tyl ko roz le -
ga$ si# przez stro ni ce ksi" %ek.

Praw d" jest wi#c, %e nasz bo ha ter in spi -
ro wa$ i in spi ru je wie lu, m$o dych i sta rych,
ko bie ty i m#% czyzn, (l" za ków i nie -(l" -
za ków – z ko rzy !ci" dla wszyst kich
miesz ka' ców te go He ima tu. A pi sz"c
o tra gicz nych !l" skich lo sach w dwu dzie -
stym stu le ciu przy czy ni$ si# wy dat nie
do ukszta$ to wa nia i utrwa le nia du cha !l" -
skiej wspól no ty – bo prze cie% te pro ble -
my, roz ter ki któ re wy st# pu j" w Boj szo -
wach s" ty po we dla ka% dej !l" skiej
spo $ecz no !ci. Boj szo wy s" wi#c ta kim mi -
kro ko smo sem, ma $ym (l" skiem, w któ rym
od bi ja si# ten wi#k szy, Gór ny (l"sk. Wi -
dz"c Boj szo wy, wi dzi my jak by ca $y Gór -
ny (l"sk, do ty ka j"c pro ble mów tej spo -
$ecz no !ci, do ty ka my pro ble mów ca $ej
!l" skiej spo $ecz no !ci – i cho dzi mi g$ów -
nie o spra wy za sz$e, hi sto rycz ne. Przy -
sz$o!& jest jesz cze nie wia do m", wiel k" nie -
wia do m", nie wie my co przy nie sie, co nam
zgo tu je. Za wcze !nie na pro gno zy. 

A sko ro Boj szo wy s" wzor cem, od -
zwier cie dle niem (l" ska, jak by cia $em
wzor co wym i ide a$em za ra zem, to czy
stwo rzo ne tu pu bli ka cje wp$y wa j" ja ko!
na resz t# re gio nu? Od po wied) wy da je si#
oczy wi sta – !le dz"c lo sy na sze go bo ha -
te ra, je go %y cio w" dro g# – z Boj szów
na ca $y Gór ny (l"sk, stwier dzi& na le %y,
%e je go ksi"% ki, a zw$asz cza „Du chy woj -
ny” wp$y n# $y na roz bu dze nie !l" sko !ci
i po czu cia wspól no ty (l" za ków (cho& by
!wia do mo!& wspól nych, po dob nych
wsz# dzie na (l" sku wo jen nych lo sów).
A to ju% jest ro la li te ra tu ry, wa% ne po s$an -
nic two – two rze nie du cha wspól no ty.

!

(Tekst ten jest skró co n" wer sj" wy st" pie nia
pt. „Po strze ga nie (l" ska i(l" za ków przez pry -
zmat twór czo !ci Aloj ze go Ly ski” wy g$o szo -
ne go 15 pa) dzier ni ka 2015 ro ku na kon fe ren -
cji „(l" ski li te rac ki w XX i XXI wie ku”
na Zam ku w Tosz ku)

A pi sz"c o tra gicz nych !l" skich lo sach w dwu dzie stym stu le ciu przy czy #
ni$ si% wy dat nie do ukszta$ to wa nia i utrwa le nia du cha !l" skiej wspól no #
ty – bo prze cie& te pro ble my, roz ter ki któ re wy st% pu j" w Boj szo wach s"
ty po we dla ka& dej !l" skiej spo $ecz no !ci. Boj szo wy s" wi%c ta kim mi kro #
ko smo sem, ma $ym 'l" skiem, w któ rym od bi ja si% ten wi%k szy, Gór ny 'l"sk.
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Lucynie,
za 50 lat wspólnej drogi

i – lektur – romansów

J!zykoznawcy stwierdzaj", #e podsta$
wowy zasób polszczyzny ogranicza si!
do 8.000 s%ów, a przeci!tny absol$
went studiów wy#szych powinien zna&
20.000 (s!ownictwo czynne) lub nawet

25.000 (s!ownictwo bierne) wyrazów

(Wielki s!ownik poprawnej polszczyzny
PWN pod redakcj" Andrzeja Markow-

skiego, Warszawa 2004, s. 1668-1669).

Wcze#niejsza edycja tego$ podr%czni-

ka (S!ownik poprawnej polszczyzny
PWN pod redakcj" Witolda Doroszew-

skiego, Warszawa 1976, s. 702) nie by!a
tak optymistyczna w ocenie bogactwa

j%zykowego rodaków, gdy$ napisano

tam, $e „s!ownictwo czynne przeci%t-
nego Polaka-inteligenta obejmuje kilka

tysi%cy wyrazów, s!ownictwo za# bier-

ne – kilkana#cie tysi%cy”. Ale to wszyst-

ko i tak brzmi dosy& przyzwoicie

i !askawie (dla pos!uguj"cych si% pol-

szczyzn"), gdy przypomn%, i$ Charles

Kay Ogden wyda! w roku 1930 pod-

r%cznik Basic English, w którym an-

gielszczyzn% skomasowa! i skompry-

mowa! do 850 najniezb%dniejszych

w codziennym $yciu hase! (nb. Ogden

przet!umaczy! fragment Finnegans
Wake Jamesa Joyce’a – zatytu!owany

Anna Livia Plurabelle – na tak w!a#nie

uproszczony j%zyk). 

Prawda o wymiarach statystycznych

zasobów naszego j%zyka jest osza!a-

miaj"ca, by nie rzec modnie: pora$aj"-
ca. Polszczyzna w ci"gu 1000 lat trwa-

nia naszego pa'stwa i na ca!ym jego

obszarze (gwary, dialekty, narzecza)

zgromadzi!a ponad 1.000.000 jedno-

stek has!owych, których oczywi#cie nie

zna nawet najd!u$ej j" studiuj"cy j%zy-

koznawca (nb. angielszczyzna – w ca-

!ym okresie swego rozwoju i z zasi%giem

globalnym – podobno ma ponad

3.000.000 analogicznych hase!!).
Mo$na zrobi& eksperyment, w którym

zbadamy nasze kompetencje leksykal-

ne. Wychodz"c od „materia!u do-

#wiadczalnego”, zawartego w Wielkim
s!owniku ortograficznym PWN pod re-

dakcj" Edwarda Pola'skiego (Warsza-

wa 2006), spróbujmy przeczyta& uwa$-
nie stronice 1 i 384: w#ród hase! na liter%
„a” nawet 75% wyrazów mo$e sprawi&
k!opot inteligentowi, podczas gdy has!a
na „!” s" !atwiejsze do wyja#nienia, bo

tylko kilka z nich (!abuniec, !aduga, !a-

giew, !agun) – jako profesjonalizmy $e-

glarskie lub archaizmy (!agiew – ‘bu-

k!ak’) zmusz" nas do przeszukiwania

dobrej encyklopedii. Tajemnica zbyt

trudnych wyrazów na pierwsz" liter% al-

fabetu (np. abaka, abakan, abakus,

abandon, abazja, abba, abcug, abdery-

ta, abdomen, abdukcja, aberroskop,

abietyna, abiogeneza, abisal, abitella,

abituryna, abiudykacja, ablacja, ablati-

vus, ablucja) polega na tym, $e s" to bez

wyj"tku wyrazy obce, podczas gdy na

liter% „!” (z wyj"tkiem hase! wymie-

nionych poprzednio) na stronicy 384 le-

ksykonu Pola'skiego nie ma k!opotli-

wych s!ówek. W tym miejscu warto

przypomnie&, $e Franciszek S!awski w

swoim S!owniku etymologicznym j"zy-
ka polskiego (Kraków 1952-1956, s. 23-

24) wymienia tylko 12 hase! na liter%
„a”: a, aby, ach!, aczkolwiek, aha!, aj!,

albo, albowiem, ale, ani, anio!, a$. Ina-

czej podchodzi do tej kwestii Andrzej

Ba'kowski, który w Etymologicznym
s!owniku j"zyka polskiego (Warszawa

2000) po#wi%ca 22 stronice pierwszej li-

terze alfabetu, pisz"c m.in. o takich s!o-

wach, jak: aba$ur, abdykowa&, abe-

cad!o (po staropolsku: obiecad!o),

abonament, aborcja, absolutnie, absor-

bowa&, abstynent, absurd, adamaszek,

adekwatny, adept, adiunkt itp., itd. 

Mog% wi%c przyj"&, $e wyrazem rzad-

kim b%dzie s!owo, które nie mie#ci si%
w podstawowym zasobie leksyki pol-

skiego inteligenta. W s!owniku frek-

wencyjnym polszczyzny by!yby to ha-

s!a,  mieszcz"ce si% w przedziale

25.001-100.000 (by pozosta& przy wy-

miarach dykcjonarza Pola'skiego, za-

wieraj"cego co prawda 140.000 hase!, ale

oko!o 40.000 z nich reprezentuje nazwy

w!asne).  Chc% si% te$ podzieli& moim

do#wiadczeniem leksykograficznym: w

skrypcie M-sza! s!ówek (Katowice 2005)

opublikowa!em S!ownik trudniejszych
wyrazów (s. 217-303), obja#niaj"cy

4.000 pi%cioliterowców z ca!o#ci, licz"cej

oko!o 24.000 s!ów, maj"cych tylko 5 li-

ter. Spotka!em si% pó(niej z pretensjami,

$e wiele hase! pomin"!em. Chyba po-

twierdzi!a si% teza, i$ rozumiemy nie-

wielk" cz%#& zasobów polszczyzny: de-

zyderaty o umieszczeniu dodatkowych

hase! (np. admin, amica, blant, dunst, eg-

zyn, kitri, knysz, mangi, ohele, posta, put-

ni, turyl, wójci, zieli) pochodzi!y wszak

z ust profesjonalistów, którzy powinni

Abecad!o

ABC o rzadkich  wyrazach w powie"ciach
i w krzy#ówkach
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zna! na wyrywki nieobja"nione przeze
mnie s#ówka! Nawiasem dodam, $e ten
skrypt o nak#adzie 800 egzemplarzy w
ko%cu zosta# przeceniony z 30 z#otych
do jednej z#otówki, a i tak du$& cz'"!
wydania musia#em wykupi! przed wy-
s#aniem tej ksi&$ki na makulatur'.

Beletrystyka

Badaj!c od wielu lat twórczo"# Stefa$
na %eromskiego, dochodz' do wniosku,
$e Popio!y (w moim wydaniu
krytycznym trzy tomy powie"ci napo-
leo%skiej licz& ponad 800 stronic) mog&
mie! oko#o 230.000 wyrazów, przy
czym zapewne blisko 30.000 z nich for-
muje odr'bne has#a leksykograficzne. J'-
zykoznawcy mówi& wprost, $e te trzy
woluminy wyró$niaj& si' zadziwiaj&co
bogat& polszczyzn&, a w Poznaniu pod
kierunkiem W#adys#awa Kuraszkiewicza
opracowano z tego wzgl'du s#ownik
frekwencyjny leksyki Popio!ów. 
(eromski by# admiratorem 6 folia#ów

S!ownika j"zyka polskiego Samuela Bo-
gumi#a Lindego, wydawanego w la-
tach 1807-1814. Mam w swojej biblio-
tece przepisany przez Zbigniewa
Goli%skiego r'kopis brulionów Popio-
!ów, wi'c mog' naocznie przekona! si',
jak wygl&da#y studia pisarza nad skar-
bami starej polszczyzny, utrwalonymi
przez Lindego. W dwutomowej edycji
– w serii „Biblioteki Narodowej” –
omawianej powie"ci mamy o 200 stro-
nic wi'cej ni$ w wydaniu krytycznym,
bo du$o miejsca po"wi'cono tu w peti-
towych przypisach na wyja"nienia takich
wyrazów, jak: rsiok, zuchelek, sp#awa,
gozd, po#anka, go#oborze, przycie", jan-
czary (‘dzwonki przy ko%skiej uprz'$y’),
mi&$szy, ozwora, króbki, pluder, de-
brejskie li"cie, paw'z, famulus, serem-
no, egzaktor, homagium, berajter, in-
fanteria itp. (pisz' o tym w eseju: Trzy
incipity ep(ope)iczne. Kraszewski – #e-
romski – Go!ubiew, „LiteRacje” 2012,
nr 3). 

Wedle Vladimira Nabokova, mi#o"nika
Ulissesa Joyce’a, powie"! Irlandczyka
ma ponad 260.000 s#ów (dok#adnie:
264.834), a jej zasób leksykalny liczy
oko#o 30.000 wyrazów (V. Nabokov, Wy-
k!ady o literaturze, prze#o$y# Zbigniew
Batko, Warszawa 2000, s. 365). Nie s&
to liczby zbyt dalekie od przypuszczal-
nych (bada% pozna%skich, dotycz&cych
frekwencji s#ów w Popio!ach, nie og#o-
szono) rozmiarów tekstu i ró$norodno-
"ci leksyki powie"ci o Rafale Olbrom-
skim! Z bogactwem j'zyka Ulissesa
wi&$& si' dwie anegdoty. W pierwszej z
nich pojawia si' Leonard Neuger, któ-
ry, nim wyemigrowa# do Szwecji, prze-
konywa# kolegów z Katowic, $e nie
mo$e przekroczy! w lekturze pierwszej
stronicy grubego tomiszcza, bo jako pa-
cyfista nie wie, co to jest – w przek#a-
dzie Macieja S#omczy%skiego - dzia#o-
bitnia na wie$y obronnej nad  Zatok&
Dubli%sk& (Batko termin wojskowy
orygina#u – „gunrest” – t#umaczy jako

tajemnicz& „barbet'”; czytelnicy an-
gielscy te$ nie znaj& s#owa u$ytego
przez Joyce’a, które oznacza pionow&
podpórk' na okr&g#ej podstawie, u#at-
wiaj&c& celowanie z muszkietu czy ha-
kownicy). 

Druga anegdota dotyczy sztuczek pi-
sarskich Joyce’a, do których zaliczaj& si'
m.in. muzyczne lejtmotywy. Jedn& z ta-
kich perseweruj&cych fraz jest pytanie
Molly (Marion) Bloom o sens s#owa me-
tempsychoza. Nie potrafi nawet prze-
czyta! tego obcego wyrazu, wi'c mówi
do m'$a niewyra)nie, gdy$ on pyta:
„Mnie tam co?” (J. Joyce, Ulisses, prze-
#o$y# M. S#omczy%ski, Kraków 1997, s.
63). Okazuje si' w dalszych fragmentach
tekstu, $e „Nazwa#a to mnie tam psy cho-
dz&, zanim nie powiedzia#em jej o w'd-
rówce dusz” (Ulisses, s. 152; na s. 64
mamy te$ prze"miewczy czasownik
Blooma: „metempsychodzi!”). W ory-
ginale pojawia si' tak samo zr'czny ka-
lambur: „Met him pikehoses, she called
it” (J. Joyce, Ulysses, Harmondsworth
1968, s. 153). Warto doda!, po skola-
cjonowaniu tekstu angielskiego i pol-
skiego, $e Bloom naprawd' nie mówi
“metempsychodzi!” – jak chce S#om-
czy%ski – lecz poprawnie, czyli „me-
tempsychosis” (Ulysses, s. 66).  T#umacz
tak zachwyci# si' swoim konceptem, $e
wk#ada go w miejsca, w których autor
pomin&# naigrawanie si' m'$a z igno-
rancji $ony! Oczywi"cie w innych miejs-
cach, gdzie czytamy: „Mrs Marion met
him pike hoses” (Ulysses, s. 268), t#u-
macz powinien powróci! do udanego ka-
lamburu (Ulisses, s. 267: „Pani Marion
mnie tam psy chodz&”). Na tej samej
stronicy zauwa$y#em dowcipne okre-
"lenie „doremifajka”, przebijaj&ce ory-
ginaln& fraz' „chord pipe” (Ulysses, s.
267). By zako%czy! s#awnymi w kr'gach
badaczy sztuki translatologii s#owami Ta-
deusza Rachwa#a: „przek#ad lepszy od
orygina#a!”.

Uwa$am, $e recepcja Popio!ów i
Ulissesa jest podobna, bo w obu po-
wie"ciach czytelnik styka si' z ol"nie-
waj&cym bogactwem s#ownictwa Pola-
ka i Irlandczyka (wersja dla znawców!)
lub zderza z twardym murem, z#o$onym
ze s#ówek-cegie#ek, które zdecydowanie
nie nale$& do podstawowego i po-
wszechnie znanego magazynu wyrobów
ceg#opodobnych (wersja dla opornych
odbiorców). Wiem, i$ nawet polscy lin-
gwi"ci (my"l' nie o poetach!) nie za-
uwa$aj& takich rzadkich wyrazów (e-
romskiego, jak obar (zapach sosny)
b&d) poobiedzie (pisane #&cznie oznacza
sjest'!), a pisz& o zapachach w dorobku
m#odopolanina (zob. B. Bartnicka, $wiat
dozna% zmys!owych (w"ch, smak, dotyk),
Kraków 2007, seria „S#ownictwo Pism
Stefana (eromskiego”). Joyce nie u$y-
wa tylu archaizmów co (eromski (cho!
inicjalny „gunrest” jest znakomitym
przyk#adem mo$liwo"ci stylizacji i na-
wi&zywania w powie"ci do dawnych
czasów, a szczególnie do Szekspira), ale
wprowadza odbiorc' w zak#opotanie
swoimi grami s#ów; w rozdziale o re-

dakcji gazety pojawia si' 96 ró$nych fi-
gur retorycznych. 

Kalambury z Ulissesa zago"ci#y na do-
bre i rozpanoszy#y si' niemi#osiernie (dla
cierpi&cego, cho! cierpliwego czytelni-
ka) w powie"ci-poemacie Finnegans
Wake (1939), przet#umaczonej ostatnio
na j'zyk polski przez Krzysztofa Bart-
nickiego (Finneganów tren, Kraków
2012), który przetransponowa# dubli%-
ski slang i argot na "l&szczyzn' (pisz' o
tym w eseju „Mszasakrada”. Jak dzien-
nikarze (s)potykali si" z „Finneganów
trenem”? w tomie zbiorowym Trans-
dyscyplinarno&' bada% nad komunika-
cj( medialn( pod redakcj& Ma#gorzaty
Kity i Magdaleny *lawskiej, Katowice
2013). 

Finnegans Wake ma w ka$dym po-
wa$nym i poprawnym wydaniu 628
stronic, na których autor zmie"ci# ponad
50.000 ró$nych wyrazów, a w tym 10
s#ów 100-literowych, sygnalizuj&cych
grzmoty piorunów. Niektórzy badacze
(np. Petr Skrabanek w artykule Night
Joyce of a Thousand Tiers, dost'pnym
w Internecie) s&dz&, $e neologizmy
Joyce’a opieraj& si' na morfemach po-
chodz&cych z 77 j'zyków! Oczywi-
"cie, niemo$liwe jest, by dok#adnie co do
joty uda#o si' odtworzy! w innym j'zyku
semantyk' tych superkalamburów – jak
je nazywa Nabokov. Chodzi o to, $e nie-
które wyra$enia i frazy maj& po kilka (a
s& takie, które l"ni& wachlarzem 8 de-
sygnatów i aluzji) znacze%, co jest nie-
przek#adalne. Czytaj&c na dwie r'ce
orygina# i translacj' Bartnickiego nie-
kiedy miewamy z#udzenie, i$ spod
mglistego woalu harmonijnie zestrojo-
nych wyrazów prze"wituj& zarysy i ci-
chutko wybrzmiewaj&  g#osy, przypo-
minaj&ce nam co" znanego z dookolnej
rzeczywisto"ci.

Crosswords

Angielska nazwa krzy&ówki dookre$
"la, &e w tej zabawie dochodzi do
skrzy&owania wyrazów i do nak#adania
si' liter jednego s#owa na litery innego
leksemu. Niekiedy, w najtrudniejszych
kompozycjach, które nazywa si' kwad-
ratami magicznymi, nie ma ani jednego
czarnego pola, oznaczaj&cego granice
pomi'dzy odgadni'tymi has#ami. Naj-
s#ynniejszym arcymagicznym kwadra-
tem jest krzy$ówka o strukturze palin-
dromu:

S A T O R

A R E P O

T E N E T

O P E R A

R O T A S

w której u$yto #aciny na tyle niezwy-
k#ej, $e trudno odgadn&!, o co w tej ta-
jemniczej wypowiedzi mo$e chodzi!.
Niektórzy (anonimowi internauci) chc&,
by ta stara sentencja mia#a sens: „Siew-
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ca Arepo z trudem wstrzymuje ko!a”
b"d# te$: „Siewca przy swym wozie kie-
ruje pracami”. Julian Tuwim w s!ynnym
„panopticum” Pegaz d!ba twierdzi!, $e
nie mo$na wyt!umaczy% bezdyskusyjnie
tej antycznej zagadki.

Z m!odo&ci pami'tam rekordowy pol-
ski kwadrat magiczny, u!o$ony przez
Stanis!awa Sobolewskiego (pseudonim
Esse), a opublikowany w katowickim
czasopi&mie „Szaradzista” pewnie jesz-
cze przed rokiem 1960. Oto rewelacyj-
na, moim zdaniem, kompozycja, sk!a-
daj"ca si' z oktetu 8-literowych hase!:

K U B A T U R A

U K A L E G O N

B A B I M O S T

A L I G A T O R

T E M A T O W A

U G O T O W A N

R O S O W A T O

A N T R A N O L

Cztery wyrazy maj" obce pochodze-
nie (KUBATURA, UKALEGON, ALI-
GATOR, ANTRANOL), a i tak w dwu
wypadkach okazuj" si' do&% rzadkimi
s!owami: Ukalegon jest w eposie Ho-
mera przedstawicielem troja(skiej star-
szyzny, antranol za& to nazwa leku (an-
thranol), sk!adaj"cego si' z kryszta!ków
rozpuszczalnych w organizmie (jak
podpowiadaj" obcoj'zyczne tezauru-
sy). Pozosta!e wyrazy posiadaj" polskie
korzenie: BABIMOST jest nazw" mias-
ta w województwie lubuskim; has!o
UGOTOWAN uznaj' za archaiczn" for-
m' imies!owu „ugotowany”; TEMA-
TOWA to przymiotnik, mog"cy dzi& by%
zast'powany przez epitet „tematycz-
na”; ROSOWATO jest zapewne neolo-
gizmem Essego o semantyce zbli$onej
do przys!ówka „rosisto”, znanego Lin-
demu; a mo$e Esse my&la! o frazach nie-
mieckich: „rosowato-lila” czy „roso-
wato-violett”? J'zykoznawcy twierdz",
i$ budowa rdzeni wyrazów s!owia(skich
nie pozwala na regularno&ci charakte-
rystyczne dla s!ów KUBATURA czy
ALIGATOR. St"d podziw dla Essego za
jego prób' nawi"zania do &wiatowych
rekordów.

Z takim „&wiatowym” (w kilku sen-
sach) kwadratem magicznym mamy do
czynienia, gdy wpatrujemy si' w de-
kadenck" dekad' 10-literowców, u!o-
$on" przez Jaffa Granta w 1985 roku
(korzystam z ksi"$ki Krzysztofa Olesz-
czyka Encyklopedia rozrywek umys"o-
wych, Konstancin-Jeziorna 2007, s.
254):

A P O L I T I C A L

P R O E M E T I N E

O O T S P R I N G S

L E S T U N N E L S

I M P U T I E R E N

T E R N I T R A T E

I T I N E R A T E S

C I N E R A T O R S

A N G L E T E R R E

L E S S N E S S E S

Bezspornymi s!owami angielskimi s"
tu: APOLITICAL, CINERATORS (kre-
matoria),  ITINERATES (od: w'drowa%),
LESSNESSES (ni$szo&ci). IMPUTIE-
REN to czasownik niemiecki, a AN-
GLETERRE i LESTUNNELS (pisane
roz!"cznie: LES TUNNELS) s" rzeczo-
wnikami francuskimi. PROEMETINE to
lek na wymioty (emetyna plus przed-
rostek pro-); TERNITRATE (inaczej:
TRINITATE) jest terminem chemicznym
(azotan bizmutu); OOTSPRINGS jest
pewnie graficznym wariantem OUT-
SPRINGS. Z tego rodzaju wywodów wy-
p!ywa wniosek, $e im wymy&lniejsza
krzy$ówka, tym cz'&ciej jej autor wy-
szukuje bardzo rzadkie s!ówka! 

Tak jest i z krzy$ówkami uk!adanymi
na planszach przez skrablistów. Podam
anegdot', zwi"zan" z analiz" posuni'%
najlepszych graczy. Dwaj z nich, zapi-
suj"c ruch po ruchu swe partie (a obaj
osi"gn'li niebotyczny wynik: ponad
500 punktów przypad!o na ka$dego),
dyskutowali, dlaczego jeden z nich nie
zagra! rzadkiego s!owa PRZETAIN.
Odpowiadaj"cy rzek!, $e bra! pod uwa-
g' t' form' rzeczownika PRZETAINA
(sens: ‘miejsce na &niegu, lodzie, gdzie
&nieg albo lód stopnia! do samej ziemi,
a utrzymuje si' dooko!a’; podaj' za 11
tomem – suplementowym – S"ownika j!-
zyka polskiego pod redakcj" Witolda Do-
roszewskiego), ale nie wyzyska! jej ze
wzgl'dów strategicznych. Je$d$"c na
przedwio&niu w samochodach synów, z
pewn" zarozumia!o&ci" t!umacz' im
nierówno&ci na drodze w!a&nie zjawi-
skiem o nazwie PRZETAINA!

Od roku 2011 uk!adam kompozycje
skrablowe, które s" lepsze od rekordu
Polski z roku 2006, autorstwa Marka
Redy (wynalaz! cenny 15-literowiec
ZADOSY)UCZY*MY+, obecny tyl-
ko w dawnej edycji S"ownika popraw-
nej polszczyzny), a wynosz"cego 3.973
punkty. Najpierw przekroczy!em ba-
rier' 4.000 punktów, o czym poinfor-
mowa!em czytelników „Gazety Uni-
wersyteckiej U,” (2012, nr 5) w tek&cie
pt. Dzi!ki barbórkom. Potem przez 2 lata
d"$y!em do przeskoczenia 4.100 punk-
tów, co by!o tematem eseju Siedem po-
jedynków ze skradaj#cym si! krabem w
„,l"skich Studiach Polonistycznych”
(2013, nr 1). W roku 2014 przekroczy-
!em 4.100, bo uzyska!em 4.111 punktów,
o czym wspomnia!em w „,l"sku” (2015,
nr 4), a  Marek Piechota potwierdzi! ten-
$e rekord („,l"sk” 2015, nr 8). 

30 marca 2015 roku u!o$y!em krzy-
$ówk', której warto&% punktowa dobi-
!a do 4.146 punktów. Nie b'd' ukrywa!,
i$ decyduj"ce okaza!o si'  wtedy wy-
szukanie s!owa CHRZEPT (wedle Lin-
dego jest to ‘mi'dzy!opatcze’, a w ka-

szubszczy#nie ‘plecy’ i ‘grzbiet’), tu$ po
eliminacji &rodkowego 15-literowca
WSPÓ-PRACUJ.CEJ na rzecz  ma-
j"cego tylko jedn" liter' „p” (potrzebn"
w CHRZEPTACH) imies!owu WSPÓ--
UBIEGAJ.CE. Podaj' kolejno&% 26 ru-
chów, które zaczynam od pola H7  (re-
zygnuj' w wyliczeniu ze s!owa
„punkty”): 1. BIEGAJ. (90), 2.
CHRZEPT/BIEGAJ.C (97), 3. TO (3),
4. MY/CHRZEPTY (18), 5. WSPÓ--
UBIEGAJ.CE (410), 6. ANAKON-
DY (72), 7. DO (3), 8. CZY (5), 9.
BR[.]ZOWI) (66), 10. SY) (9), 11.
HALOFITOM (142), 12. FE/WE (8), 13.
FEN/IN (9), 14. ZADOSY)UCZY*-
MY+/FENU/O*/O+ (1355), 15.
W[Y]NALAZ- (70), 16. AR[Y] (2), 17.
EN/RE (4), 18. OD/DA (6), 19.
TEN/DAT (18), 20. AL (3), 21. WIG (5),
22. BALIJSKIM/REB (136), 23. CE-
WIARK./BALIJSKIMI (99), 24. CI
(3),  25. -ASK (9),  26. POD/WIG-
N0-Y,CIE//REB (1504). Plansz' z t"
krzy$ówk" mo$na ujrze% w Internecie: 

http://pokazywarka.pl/roznosci-
iciekawostki/ :

Uwa$am, i$ wiele tu jest rzadkich wy-
razów, pocz"wszy od 2-literowych (AL,
IN, O+), poprzez 3-literowe (REB,
WIG), 4-literowe (FENU, /REB), a$ po
8-literowe (CEWIARK.) i 9-literowe
(HALOFITOM). AL jest dope!niaczem
liczby mnogiej od ALA, czyli oddzia!u
jazdy Rzymian; IN to inna wersja orto-
graficzna chi(skiego  – JIN, YIN;  O+
to wykrzyknik O+E+, jak t!umaczy
S"ownik Pola(skiego; REB – to $y-
dowskie okre&lenie grzeczno&ciowe;
WIG – to cz!onek angielskiej partii po-
litycznej;  FENU jest dope!niaczem
liczby pojedynczej rzeczownika FEN,
czyli wiatru górskiego;  /REB jest
dawnym oznaczeniem dzia!ki, upra-
wianej przez jedn" rodzin'; CEWIAR-
KA jest pracownic" zak!adu przerabia-
j"cego prz'dz'. HALOFITY
(‘s!onoro&la’) mo$na tu zast"pi% tak
samo „drogocennymi” HELOFITAMI
(‘ro&linami b!otnymi’), jednocze&nie
przekszta!caj"c &rodkowy 15-literowiec
z formy mnogiej na pojedyncz"
(WSPÓ-UBIEGAJ.CE na WSPÓ--
UBIEGAJ.CA).

Na zako(czenie prezentuj' przero-
biony przeze mnie (zamiast MONOGI-
NIA daj' MONOGINIE) 3-literowy
kwadrat magiczny Essego, nie bez ko-
zery (patrz: dedykacja) wychwalaj"cy
MONOGAMI0:

M O N

O G I

N I E

MON to dope!niacz liczby mnogiej od
rzeczownika MONA (ma!pa z rodziny
koczkodanów), OGI jest wachlarzem ja-
po(skim, zwanym te$ SENSU; obja&-
nianie partyku!y przecz"cej NIE oczy-
wi&cie nie ma sensu!

!
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– W!a "nie wra ca pan z Flo ry dy z na #
gro d$. Móg! by pan zdra dzi% se kret do #
ty cz$ cy te go wy da rze nia...? 

– A o któ r! na gro d" pa ni py ta? Po byt
na Flo ry dzie za owo co wa# kil ko ma.
Jed n! z sym pa tycz niej szych by #o pro -
kla mo wa nie Dnia 27 lu te go, mo im
dniem w Mia mi. Je $li o t" cho dzi (to je -
$li pre cy zyj nie mi t#u ma czo no), w lau -

da cji pod kre $la no ory gi nal no$% mo jej
sztu ki i to, &e wprost rzu ca #a si" w oczy,
na co wi"k szych im pre zach na Flo ry -
dzie. Nie bez zna cze nia, a mo &e na wet
de cy du j! cym by# fakt, &e sztu ka ta
zro dzi #a si" w trak cie zmian ustro jo -
wych w na szym kra ju i moc no w te
zmia ny si" an ga &o wa #a. 

– A in ne, cho% by krót ko? 

– By #em lau re atem kil ku, kon kret nie
czte rech kon kur sów na rze' by dla
miast na Flo ry dzie. W kon kur sie w La -
ke land ode bra #em dwa lau ry: ju ry i pu -
blicz no $ci, co w tej im pre zie, or ga ni zo -
wa nej od kil ku na stu lat, zda rzy #o si"
po raz pierw szy. Po lo nia ame ry ka( ska
nada #a mi swo je naj wy& sze od zna cze -
nie, Z#o ty Me dal, któ ry raz do ro ku,

Z JE RZYM K& DZIO R', !wia to wej s"a wy ar ty st# $rze% bia rzem z Cz& sto cho wy,

au to rem s"yn nych rze%b ba lan su j# cych roz ma wia EL' BIE TA PI SAR CZYK

Obywatel

!wiata

z Cz&stochowy

Wpisuj$c w wyszukiwarce

internetowej nazwisko Jerzego

K(dziory, ukazuje si( mnóstwo

informacji o coraz to nowych

sukcesach, dzia!aniach i dokonaniach

w ró)nych stronach "wiata.

Przegl$daj$c stron(: Jerzy K(dziora

Balancing sculpture, wcale to

nie musi dziwi%. Szczególnie rze*by

balansuj$ce, firmowy wyró)nik

artysty, robi niesamowite wra)enie.

Z innych jeszcze *róde!: artyku!ów,

katalogów, albumów, rozmów

z animatorami kultury jawi si( on

jako heros plastyki

o szczególnej osobowo"ci. 
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na spe cjal nym ba lu wr! cza wy bra" com

wy szu ki wa nym we d#ug spe cjal nych

kry te riów. Za ta kie wy ró$ nie nia, wprost

na gro dy uwa $a% na le $y, za pro sze nia

na spe cjal nych wa run kach, na po wa$ -
ne, o &wia to wej ska li i re no mie im pre -

zy od No we go Jor ku po San Die go, al -

bo #a mi'c ko lej ki wy cze ku j' cych

zor ga ni zo wa nie du $ych, in dy wi du al -

nych wy staw w mu ze ach tej mia ry co

Ann Nor ton w West Palm Be ach i Mo -

CA w Nord Mia mi. 

– Od po cz!t ku, b" d!c jesz cze stu den #
tem Aka de mii Sztuk Pi"k nych w Gda$ #
sku, by% pan ar ty st! „nie po kor nym”

sta j!c w opo zy cji do pro mo wa nych

przez uczel ni" ka no nów ar ty stycz #
nych. Sk!d czer pa% pan in spi ra cje? 

– Nie prze ce niaj my tej nie po kor no -

&ci. Nie nad u$y waj my te go okre &le -

nia.  Po sta wa ta ka wy ni ka #a bar dziej

z ch! ci #a twiej sze go prze brni! cia przez

pro gram stu diów, za #a twie nia go nie ja -

ko „le w' r! k'”. Po trze bo wa #em wi! cej

cza su na in ne dzia #a nia w kul tu rze stu -

denc kiej, w du $ej cz! &ci po za uczel nia -

nej, st'd wie le po my s#ów na roz wi' zy -

wa nie sta wia nych przez pro wa dz' cych

pro ble mów, a mniej do cie ka" nad ich

osta tecz ny mi roz wi' za nia mi. Ta ki tryb

bar dziej kon cep tu al ne go trak to wa nia

pla sty ki w owym cza sie, na na szej

uczel ni, mo im wy dzia le nie by# prak ty -

ko wa ny. W pra cow ni mo je go pro fe so -

ra, zwo len ni ka rze( by ci!$ kiej, ka -

mien nej, zsyn te ty zo wa nej o la pi dar nym

mo de lun ku, idee któ re ja bym móg# re -

ali zo wa% w ta kim ka no nie za w#asz czy li

ju$ moi star si ko le dzy, obec nie wy bit -

ni twór cy, cho% by Sta szek Ra dwa" ski

czy Maj ka Ku czy" ska. Aby ja ko& za ist -

nie% czy ni #em pró by wy wra ca nia tych

war to &ci. Roz wa $a #em for my l$ej sze,

bar dziej roz ga da ne, z ob cy mi wtr' ce -

nia mi. 

– Prze mia ny spo %ecz no #po li tycz ne

lat 80. i 90. zwi! za ne z pro te sta mi, któ #
rych by% pan &wiad kiem ja ko stu dent,

zna la z%y od zwier cie dle nie w pa na

twór czo &ci? 

– Ja ko stu dent uczest ni czy #em w wy -

da rze niach’68 i 70 ro ku na Wy brze $u
i moc no za pa d#y mi one w &wia do mo&%,
wprost wro s#y w na tu r!. Dla te go wy da -

rze nia i sy tu acja z lat 80. i 90. szu ka #y
uj &cia w mo jej twór czo &ci z tak du $' in -

ten syw no &ci'. )y cie spo #e cze" stwa

by #o czyn ni kiem wa$ niej szym, wi!k sz'
pod nie t' i wy zwa niem dla dzia #a" ar -

ty stycz nych ni$ wy zwa nia pro wo ko wa -

ne przez kre ato rów $y cia ar ty stycz ne -

go. Cz#o wiek roz bi ty, za gu bio ny,

nie pew ny, oka le czo ny, z nad w' tlo n'
kon dy cj' by# wa$ nym punk tem od nie -

sie", war tym po chy le nia si! nad nim.

Na le $a #o mu si! bli $ej i uwa$ niej

przyj rze%. Od no to wa% go. Je go pro ble -

my. Sko men to wa% je go po sta w!. 
– W two rze niu któ rych rze'b wy da #

rze nia te zna la z%y od zwier cie dle nie?

– Zda rzy #o si! to w wie lu cy klach,

cz! sto w ca #ych se riach dzie# i nie tyl -

ko rze( bach. By #y w nich m. in. P!k -

ni! ty g"os, Fa" szy wi pro ro cy, Wie sza ki

dla, Uni for my do wód cze, Ta bli ce do na -

uki hi sto rii, Uwi k"a ni, Z od ci# ga mi, Ry -

sun ki nit k#. Z wi!k szych jed nost ko -

wych, ka mien nych to cho cia$ by Ca "un

Pol ski, Oswo bo dzo na. Zna cz' ce by #y
rów nie$Wy zna nie, Dro go wskaz, Wska -

zów ka. To pierw sze wy gra #o naj wa$ -
niej szy, pa pie ski kon kurs rze( biar ski ar -

ty stycz ne go pod zie mia. W tym cza sie

li czy #y si! nie tyl ko sa me dzie #a, ale ich

kon tek sty wy sta wien ni cze, ak cje, dzia -

#a nia i to by #o ich si #' i zna cze niem.

Akro ba ci z krze s#em przed ra tu szem,

czy ba lan sjer ka przed Urz! dem Miej -

skim mia #y swo j' wy mo w!, ob ro s#y
aneg do ta mi.

– Po wie dzia% pan kie dy&: Uwa !am
si" za kre ato ra i pew ne go ro dza ju
„nie wol ni ka idei”, któ r# mu sz" zre ali $
zo wa%. Co to za idea? 

– Nie pa mi! tam kie dy i w kon tek &cie

ja kich dzia #a" to po wie dzia #em, ale do -

ty czy to ra czej mo je go po dej &cia do two -

rze nia sztu ki, ko lej ne go dzie #a, pro jek tu

czy obiek tu ar ty stycz ne go ni$ do ko lej -

nej, kon kret nej idei, któ r' re ali zo wa #em.

Cho dzi #o by ra czej o to, $e ja ko twór ca,

je stem bli $ej zdy scy pli no wa ne go pro jek -

tan ta, z do pra co wa nym po my s#em, ni$
na sta wio ne go na ro man tycz ne, cz! &ciej

ode rwa ne od rze czy wi sto &ci dzia #a nia

ma lar skie czy rze( biar skie, roz gry wa ne

ar ty stycz n' ma te ri' ar ty sty. 

– Pa na rze' by zna la z%y si" na pre sti #
(o wych wy sta wach m.in. w Mia mi,

Abu Dha bi, Ma dry cie, Ber li nie, Lon dy #
nie, Du ba ju czy na Flo ry dzie. To wiel #
kie wy ró( nie nie... 

– Rze czy wi &cie. Mo je rze( by uczest -

ni czy #y w wie lu zna cz' cych im pre zach

w ró$ nych za k't kach &wia ta. By #y we

wszyst kich tych miej scach, któ re pa ni

wy mie nia i w wie lu jesz cze in nych.

Wie lo kro% sa me z sie bie sta no wi #y
pre sti $o we wy da rze nia (tak okre &la #y to

me dia, kry ty cy), two rz'c du $e eks po -

zy cje w wa$ nych, zna cz' cych pu blicz -

nych prze strze niach i szcze gól nym

cza sie. W Du ba ju mo je wy sta wy (by -

#y dwie), eks po no wa ne by #y w DIFC

(rz' do wym cen trum fi nan so wym). To

du $y sym bo licz ny, kom pleks urba ni -

stycz ny te go mia sta. W Emi ra tach po -

rów ny wal ny z ho te lem -$a glem i naj -

wy$ szym bu dyn kiem &wia ta. Je go

za #o $e nie urba ni stycz ne two rzy #o bar -

dzo atrak cyj ny, otwar ty sa lon wy sta -

wien ni czy dla mo ich ba lan sje rów. Za -

u# ki eks po zy cyj ne u#o $o ne by #y
na ró$ nych wy so ko &ciach. Two rzy #y je

ta ra sy i ci' gi pie sze z pi!k ny mi po sadz -

ka mi, traw ni ko wy mi dy wa na mi i lu stra -

mi akwe nów. Oko lo ne by #y szkla ny mi

ele wa cja mi wzbo ga ca ny mi uk#a da mi

wod nych ka skad  i cie ków, de ta la mi

z ka mien nych, drew nia nych i in nych

szla chet nych bu dow la nych ma te ria -

#ów. Ca #o &ci do pe# nia #a eg zo tycz na ro -

&lin no&% i nie po wta rzal na ilu mi na cja

obiek tów ar chi tek to nicz nych i urba ni -

stycz nych. Rze( by mia #y swój z#o ci sty

ko lor do &wie tle". Pierw sza wy sta wa to -

wa rzy szy #a *wia to we mu Ty go dnio wi

Biz ne su i Kul tu ry oraz naj wa$ niej szej

w tam tym cza sie im pre zie ar ty stycz nej

Wscho du – Art Du bai. Szejk za ry zy ko -

wa# po ka za nie po sta ci ludz kiej w otwar -

tej prze strze ni, co by #o wy da rze niem

bez pre ce den su w tam tej stre fie kul tu -

ro wej, wiel ce sza nu j' cej i prze strze ga -

j' cej wy tycz nych ko ra nu, któ ry ta kich

przed sta wie" nie do pusz cza. Po dob no

de cy do wa #y wiel kie war to &ci etycz ne

rze(b i nie praw do po dob ne, trud ne

do po j! cia ich ce chy gra wi ta cyj no -

-kon struk cyj ne, a ta kie wa lo ry w Du ba -

ju li cz' si! szcze gól nie. To tak dla przy -

k#a du. 

– Naj wi"k szy sta %y zbiór rze'b ba lan #
su j! cych po sia da Fun da cja Sztu ki

przy ber li$ skich Kli ni kach Czer wo ne #
go Krzy (a. Dla cze go w%a &nie Ber lin? 

– Tak si! mi le i cie ka wie z#o $y #o. Wy -

sta wa tych rze(b u&wiet nia #a fi na li zo -

wa nie prze kszta# ca nia w zjed no czo nym

Ber li nie dwóch sys te mów ra tow nic twa

me dycz ne go w je den ogól ny. Wy sta wa

bar dzo si! po do ba #a a do dat ko wo or dy -

na to rzy nie któ rych kli nik i ich pa cjen -

ci wy czu li w nich po zy tyw n' ener gi!
i dal sze jesz cze war to &ci te ra peu tycz ne.

Przy tym prze sz#y one do dat ko wy

test – wiel kie tor na do, któ re wy rwa #o
kil ka drzew, wy #a ma #o wie le ko na rów

na i wo kó# pro me na dy wy sta wien ni czej,

ale $ad ne go z tych, do któ rych za mo -

co wa ne by #y li ny uno sz' ce rze( by. Nie

sta no wi' one ju$, te rze( by, sta #e go

zbio ru, ale roz pro szy #y si! po Ber li nie

i usa do wi #y przy ró$ nych obiek tach

s#u$ by zdro wia. 

– Rze' by „ba lan su j! ce” pod bi ja j!
&wiat. A gdzie w Pol sce mo (e my je

ogl! da)? 

– Po je dyn cze utwo ry mo$ na zo ba czy%
mi! dzy in ny mi w So po cie, Ka to wi -

cach, Cz! sto cho wie,  Ka my ku, Byd gosz -

czy, Bu sku,... Wi!k szy zbiór za fun do wa#
so bie ju raj ski Olsz tyn, gdzie po wsta #a
ale ja ta kich rze(b a w cen trum mia stecz -

ka do dat ko wo wa bi' do niej jesz cze dwa

in ne, nie wie &cie dzie #a. Pew ne ze sta wy

„ba lan so we” s' do obej rze nia w par kach

Cen trum Rze( by Pol skiej w Oro" sku

i Cen trum Kon gre so we go Kra ko wa -

-Dwo rze w To ma szo wi cach. By wa j'
rów nie$ w Po cze snej Ga le rii Rze( by,

przed mo im stu diem w Po cze snej.

– Ja ko cz" sto cho wia nin nie za po mi #
na pan o ro dzin nym mie &cie... (np. wy #
sta wa w 2012 r. w par kach pod ja sno #
gór skich czy na pla cu Bie ga$ skie go). 

– Cz! sto cho wa to rze(b ba lan su j' cych

i mój ma tecz nik. Tu wi!k szo&% ich po -

wsta #a i tu mia #y swo je pre mie ro we po -

ka zy: in dy wi du al ne, w wi!k szych ze sta -
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wach i w du !ych in dy wi du al nych eks -
po zy cjach. "e by by #o ja sne. Wy sta wy
tych utwo rów w klasz to rze ja sno gór skim
nie by #o. By #y pre zen to wa ne w par kach
pod ja sno gór skich na zbo czu Ja snej Gó -
ry. W klasz to rze wy sta wia #em si$ z in -
ny mi pra ca mi przy in nych oka zjach. 

– Cz! sto chow ski Urz"d Mia sta zde #
cy do wa$, %e by uho no ro wa& swo je go

s$yn ne go ro da ka i stwo rzy& „Te atr
Prze strzen ny Rze'b Je rze go K! dzio ry”.
Po do ba si! pa nu ten po mys$? 

– Tak, oczy wi %cie, bar dzo mi si$ po do -
ba j& po my s#y, aby w prze strze niach pu -
blicz nych po ka zy wa ne by #y mo je rze' by.
Szcze gól nie atrak cyj ne s& za mó wie nia
na wi$k sze zbio ry utwo rów po #& czo -
nych do dat ko wo pew nym klu czem ide -

owym, dla pre cy zyj nie wy bra ne go miej -
sca i pro fe sjo nal nie trak to wa ne. Ta kim
mo !e sta( si$ ten Te atr na Ryn ku Sta re -
go Mia sta. Jest to dla mnie mi #e wy ró! -
nie nie i szcze gól ny ho nor. Mo g$ si$ za -
sta na wia( czy po do #am wy zwa niu
wspó# ziom ków, bo ge ne ral nie czu j$ ich
sym pa ti$. W %wie cie wie le miast szczy -
ci si$ swo imi twór ca mi. To wzbo ga ca ich
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ko lo ryt, po ka zu je bo gac two kul tu ro we.
By wa, !e wy bie ra my si" spe cjal nie
do pew nych miejsc, aby zo ba czy# do ro -
bek swe go ulu bie$ ca... 

– Ostat nio, ba lan so wa nie we sz!o
na wet do roz wi" za# po mni ko wych... 

– Rze czy wi %cie. W ostat nio re ali zo -
wa nym po mni ku Lo uisa Arm stron ga
przed Fil har mo ni& Cz" sto chow sk&, mi -

mo do%# kla sycz ne go za 'o !e nia: co kó'
i fi gu ra, ta ostat nia ba lan su je. No mo -
!e dy ga, po ru sza si". Zle ce nio daw cy,
Sto wa rzy sze nie Jaz zu Tra dy cyj ne go
nie wi dzie li, nie chcie li tam in ne go roz -
wi& za nia. Ale ju! wcze %niej, nie któ re
z rze(b prze sz'y na ta kie po zy cje. Byd -
go ski „Id& cy nad Brd&”, któ ry jest
sym bo lem wej %cia te go mia sta do Unii

Eu ro pej skiej, przez je go spo 'ecz no%#
wpi sy wa ny jest w szran ki po mni ko we. 

– Jest pan lau re atem wie lu zna cz" $
cych na gród, wy ró% nie# i uho no ro $
wa#... na wet ty pu Ho no ro wy Oby wa $
tel Mia mi.... 
– Fak tycz nie uzbie ra 'o si" te go tro ch".

Kie dy% po wie dzia 'em, !e jak si" drwa
r& bie to wió ry le c&, cza sem na wet lu kro -
wa ne. Tak, to mi 'y, cza sem wprost za -
wsty dza j& cy mnie, onie %mie la j& cy spo -
sób wy ra !a nia uzna nia dla pra cy, któ r&
wy ko nu j", dla pre zen to wa nej po sta -
wy. Oczy wi %cie na le !y roz ró! ni# pew -
ne ka te go rie tych uho no ro wa$. Jed ne to
s& na gro dy otrzy my wa ne w ra mach
kon kur so wych zma ga$ i wy da rze$ i te
s& zgod ne z re gu la mi nem ta kich im prez
a in ne uzna nio we, cz" sto mi 'e i bar dzo
za ska ku j& ce, jak cho cia! by ten Ho no -
ro wy Oby wa tel Mia mi. 

– Ko men ta to rzy pa na twór czo &ci
zgod nie pod kre &la j" „osob n" ja ko&'”
w od nie sie niu do rze!b ba lan su j" $
cych: %e re wo lu cja … czwar ty wy miar
…nie sa mo wi ta ener ge tycz no&' … %e za $
ska ku j" ce... a jak pan po strze ga to zja $
wi sko, ten frag ment pa na twór czo &ci? 

– O szcze gó 'y tych wy po wie dzi na -
le !a 'o by py ta# sa mych ko men ta to -
rów. Ja nie po dej rze wa 'em za bie gu
z ba lan so wa niem, !e zro bi ty le szu mu
i za mie sza nia wo kó' sie bie, ale oczy wi -
%cie czu 'em, !e ro bi" co% wy j&t ko we go.
Wy da je mi si", !e w dal szym ci& gu je -
stem je dy nym w %wie cie rze( bia rzem,
któ ry wy niós' kla sycz n& rze( b" w „prze -
stwo rza” i usta wi' jed nym punk tem
na zu pe' nie no wym, chy bo tli wym po -
stu men cie ja kim np. jest li na. Te raz,
po dwóch de ka dach two rze nia tych
utwo rów, pod da wa niu ich pu blicz nej
oce nie, mo ja wie dza o tym jak s& po -
strze ga ne jest pe' niej sza, ob szer niej sza
i by 'o by nie roz s&d nym nie przyj mo wa#
nie któ rych ich okre %le$, do po wie dze$
i do opo wie dze$. 

– Któ re z tych okre &le# wy da !y si(
pa nu naj bar dziej za ska ku j" ce, traf $
ne, war te utrwa le nia? 

– Wie le z nich. I cho cia! w ró! nym
stop niu je ak cep tu j", czy si" z ni mi zga -
dzam, to prze cie! wy sta wia j&c je
pod pu blicz ny os&d, mu sia 'em si" li czy#
z ze wn"trz n& kry ty k& i os& dem. Jesz cze
do nie daw na, do cza su wy jaz du za wiel -
k& wo d", po wie dzia' bym, !e jest mi g'u -
pio, nie swo jo, nie za s'u gu j",... bo znacz -
nie cz" %ciej spo ty kam si" z uzna niem
i okre %le nia mi po zy tyw ny mi a na wet
bar dzo po zy tyw ny mi i usta wia j& cy mi
mo je do ko na nia na naj wy! szej pó' ce
wspó' cze snej pla sty ki. I do brze, i mi 'o,
!e tak jest, cho cia! kon struk tyw n& kry -
ty k" bar dziej so bie ce ni", ale tej tu taj
zdra dza# nie b" d".  Za tem po ame ry ka$ -
sku. – Nie b" d" od rzu ca' a wprost
prze ciw nie, cza sem wprost are al nie,
w pew nych kon tek stach b" d" po twier -
dza', !e wpro wa dzam czwar ty wy miar,
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!e zna la z"em praw dzi wy, na tu ral ny
i w ryt mie na tu ry ruch po sta ci, któ re go
od kil ku ty si#c le ci po szu ki wa li rze$ bia -
rze dla swo ich two rów, !e spe" niam ma -
rze nia wie lu o mo! li wo %ci ode rwa nia si&
od zie mi, !e w naj prost szy spo sób wy -
ra !am stan za wie sze nia mi& dzy dwo ma
prze ciw le g"y mi sta na mi eg zy sten cji...
mo! na by je mno !y'. Ale mo !e jesz cze
jed no, któ re przy cho dzi mi na my%l,
a w"a %ci wie apel, !e do hi sto rii sztu ki
na le !a "o by wpro wa dzi' roz dzia", al bo
cho cia! aka pit – rze! ba ba lan su j" -

ca. I z tym nie b& d& wal czy", nie b& d&
si& prze ciw sta wia" ta kim za bie gom
(u#miech). 

– O pa na twór czo !ci, jej aspek tach

mo" na by przed sta wi# kil ka rów nie cie $

ka wych opo wie !ci. W 2015 ro ku uka $
za% si& pi&k ny, na gra dza ny al bum au $
tor stwa El" bie ty Si wik  „Je rzy K& dzio $
ra na kra w& dzi ima gi na cji” i mi mo "e
jest to nie zwy kle in te re su j' ca opo $
wie!# o rze( bach ba lan su j' cych, to

prze gl' da j'c ka len da rium i ka ta log

pa na do rob ku wy da je si&, "e bar dzo

ma %o pa na zna my, my cz& sto cho wia $
nie, a miesz ka) cy *l' ska jesz cze mniej. 

– Pro sz& po zna wa', przy bli !a'. Je -
stem do dys po zy cji. Je %li nie oso bi %cie,
to mo !e przez fun da cj& Art & ba lan ce,
któ r# po wo "a li %my z dzie' mi i któ rej
jed nym z ce lów jest utrwa la nie mo je -
go do rob ku i pro mo wa nie go. 

– Jest pan rów nie" po my s%o daw c'
i pro jek tan tem rze(b wró "eb nych

„Pol skich po sta ci le gen dar nych i pre $
hi sto rycz nych”. 

–... i kil ku jesz cze in nych cy kli ar ty -
stycz nych... 

– Ja kich?

– Na przy k"ad Por tre tu Po la ka Cza -

sów Trans for ma cji, Or sza ku Flo ry,

Da le ko wschod nich Wo jów – to nie -
któ re z tych, z któ ry mi mo! na by "o, czy
w dal szym ci# gu two rzy si&, wi&k sze,
cz& sto o mi& dzy na ro do wej, mi& dzy kon -
ty nen tal nej ska li dzia "a nia i ak cje; Wiel -

ka Pre zy denc ka Sy mul ta na, Bu do wa nie

Gniazd, Za kli na nie prze strze ni, $o -

wie nie Gwiazd...

– W!ród wie lu na gród i wy ró" nie)
ma pan w swo im zbio rze tzw. na gro $
dy „!l' skie”, m.in. Na gro d& ar ty stycz $
n' Mar sza% ka Wo je wódz twa *l' skie go

w dzie dzi nie kul tu ry (2010), na gro d&
ho no ro w' „Mar ka $*l' skie” (2014)...  

– Tak. Na (l# sku otrzy ma "em wie le
na gród w lo kal nych kon kur sach pla -
stycz nych z Ka to wic, Cho rzo wa, Za -
brza, Ja strz& bia,... Po nad to swo imi lau -
ra mi uho no ro wa" mnie Mar sza "ek
Wo je wódz twa. Mam od zna k& Za s"u !o -
ne go dla Wo je wódz twa, Na gro d& Ka -
ro la Miar ki, a je %li pod (l#sk pod ci# gn#'
nasz re gion to jesz cze sze reg na gród
z te go te re nu. Tu te! mam kil ka na gród
za roz wi# za nia po mni ko we z kon kur -
so wych szran ków. 

– Dzi! ku j! za roz mo w!.
!

Cz& sto chow ski Urz#d Mia sta zde cy do wa", !e by stwo rzy' dla prac ar ty sty „Te -
atr Prze strzen ny Rze$b Je rze go K& dzio ry”. Ma on po wsta' na Sta rym Ryn ku.
Dla cze go? Mo% na przy czyn zna le!& wie le ) mó wi El! bie ta Id czak -*yd! ba, pe" -
no moc nik Pre zy den ta Mia sta ds. Es te ty ki Mia sta. ) Pierw sza i naj wa% niej sza

to ini cja ty wa rad nych na sze go mia sta, któ rzy od daw na za bie ga li, aby tak zna -

cz" ce go ar ty st', któ ry od no si suk ce sy w #wie cie uho no ro wa&. Uzna li, %e war -

to zna le!& miej sce, któ re b' dzie przy ci" ga& miesz ka( ców mia sta i tu ry stów. Cho -

dzi o to, aby na nie du %ym ob sza rze umie #ci& wszyst kie je go rze! by, aby si' ni mi

na sy ci&, na cie szy&. Uzna li #my, %e Sta ry Ry nek po re wi ta li za cji b' dzie ide al nym

miej scem na ta k" eks po zy cj'. Prze pro wa dzi li #my kon kurs. Mo% na po wie dzie&,
%e mia) on wy miar mi' dzy na ro do wy, po nie wa% zwy ci'z ca Mi cha) Ber na sik, w cza -

sie trwa nia kon kur su miesz ka) w Niem czech. Czas roz po cz' cia re ali za cji pro -

jek tu prze wi dzia ny jest na rok 2017/2018. Te atr Rze!b ma by& te atrem prze strzen -

nym, w wi'k szo #ci pod go )ym nie bem. Chce my, aby dzi' ki pra com, po cho dz" ce go

z Cz' sto cho wy wy bit ne go ar ty sty sta) si' atrak cj" tu ry stycz n" mia sta.

Pracownia Jerzego K'dziora w Poczesnej
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A
r ty sta – ma larz Grze gorz Bia lik

(ur. 1957 r.) dzie ci! stwo sp" dzi# na $l% -
sku, w&ród ma low ni czych pól i la sów, ale

i w kra jo bra zie z wi do kiem na ko pal ni" Bo -

'e Da ry w Ko stuch nie. Po ko le nio wo zwi% -
za ny jest z Pod le siem (dziel ni ca Ka to wic). 

Ma lar stwem in te re so wa# si" od naj -

m#od szych lat. S#u' bo we od de le go wa nie

oj ca ar ty sty do pra cy w Mo skwie spo wo -

do wa #o, 'e przez pra wie pi"( lat ucz"sz -

cza# tam do szko #y. Po byt w Mo skwie po -

zwo li# mu za po zna( si" z dzie #a mi

pre zen to wa ny mi w tam tej szych mu ze ach

i ga le riach. 

Po po wro cie ro dzi ny do kra ju roz po cz%#
na uk" w Pa! stwo wym Li ceum Sztuk Pla -

stycz nych w Ka to wi cach. Szko #" uko! czy#
w 1978 ro ku i roz po cz%# stu dia z ry sun ku

i ma lar stwa na Wy dzia le Gra fi ki w ka to wic -

kiej fi lii Aka de mii Sztuk Pi"k nych im. Ja -

na Ma tej ki w Kra ko wie. Stu dio wa# w pra -

cow ni Je rze go Du dy -Gra cza, a na st"p nie

Jac ka Ry ka #y. Upra wia ma lar stwo szta lu -

go we far ba mi olej ny mi na p#ót nie.

Du 'ym wspar ciem w pra cy ar ty stycz nej

jest 'o na Alek san dra, któ ra nie tyl ko jest

je go pierw szym od bior c%, ale tak 'e po zo -

wa #a mu do wie lu ob ra zów.

Je go twór czo&(, mi mo ró' nej te ma ty ki,

jest for mu #o wa na w kon wen cji re ali zmu

sym bo licz no -me ta fo rycz ne go. Prze no szo -

ne na p#ót na in spi ra cje ob ra zu j% in dy wi du -

al ny i su biek tyw ny spo sób po strze ga nia

ota cza j% cej rze czy wi sto &ci. Do sko na le #% -
czy bo gac two me ta for i sym bo li z fi lo zo -

ficz nym prze ka zem. Re ali zu j! wy "#cz nie
ma lar stwo szta lu go we – mó wi ar ty -

sta – ma lu j#c ob ra zy olej ne w kon wen cji
re ali stycz nej o cha rak te rze sym bo licz no -
-me ta fo rycz nym. Chc! prze ka za$ w ten
spo sób splot wszel kich na stro jów, uczu$
i prze my %le& oraz okre %lo nych kli ma tów,
któ re sta no wi# – ra zem wzi! te – %wia dec -
two mo jej du cho wej eg zy sten cji. Wa' n% ro -

l" w ob ra zach ar ty sty pe# ni up#y wa j% cy

czas, klep sy dry czy ze ga ry przy po mi na j%
o je go nie ustan nym up#y wie. 

)ró de# in spi ra cji po szu ku je w du cho wej

kon tem pla cji oraz w &wie cie we wn"trz nych

od czu( i re flek sji. Na wi% zu je te' do prac

daw nych mi strzów – kla sy ków, za cho wu -

j%c jed nak w#a sny styl i od r"b no&(. Je go ar -

ty stycz nym au to ry te tem jest Rem brandt,

któ ry za chwy ca ma la rza wspa nia #ym

warsz ta tem i g#" bo kim &wia t#o cie niem.

Mo ty wem nad rz"d nym dla Grze go rza

Bia li ka jest ludz ka eg zy sten cja, kli ma ty t" -
sk no ty, no stal gii, za du ma. Swo j% to' sa mo&(
ar ty stycz n% w ka' dym ko lej nym ob ra zie

wy ra 'a za po mo c% &rod ków sym bo licz no -

-me ta fo rycz nych. Ob ra zy s% kre acja mi

my &li i uczu( ar ty sty, któ re sta no wi% &wia -

dec two je go du cho wej eg zy sten cji. Pej za -

'e pe# ne na stro ju ol&nie wa j% bo gac twem

de ta li i do star cza j% es te tycz nych do zna!.
Ka' dy ob raz kreu je w wy obra* ni i w zgo -

dzie z usta lo n% wi zj% prze no si na p#ót no. 

Je go ma lar stwo za chwy ca nie tyl ko

g#" bi% prze ka zu, ale rów nie' nie zwy k#%
pre cy zj% wy ko na nia de ta li, na stro jo wym

&wia t#o cie niem oraz bar wa mi ide al nie

wspó# gra j% cy mi w p#asz czy* nie ob ra zu. Je -

go dzie #a po ru sza j% nie zwy k#% es te ty k%.
Pra c" nad ob ra zem roz po czy na od na -

#o 'e nia na p#ót no kil ku warstw grun tu, me -

to d% „na krzy'”. Po wy schni" ciu pod obra -

zia ar ty sta wy g#a dza po wierzch ni"

Mi stycz ny !wiat

Grze go rza Bia li ka

drob nym pa pie rem &cier nym. Nie sto su je

grun tów barw nych. Na pod ma lów ce za zna -

cza naj wa' niej sze ele men ty ob ra zu. Nie

two rzy szki ców przy go to waw czych ani

pro jek tów kom po zy cji ob ra zu. Sto su je

za sa d": od ogó #u do szcze gó #u. Pod czas

przy go to wa nia pod ma lów ki okre &la spo -

sób roz miesz cze nia &wia te# i cie ni two rz%c
na strój. Na tym eta pie de cy du je o si le eks -

pre sji ob ra zu. Pod ma lów k" wy ko nu je

cien k% war stw% far by. Za g"sz czo n% ar ty -

sta wy ko rzy stu je w pó* niej szych eta pach

pra cy dla po g#" bie nia efek tu sil nej eks pre -

sji. Far b" na k#a da wy #%cz nie p"dz la mi,

g#ów nie p#a ski mi, okr% g#e sto su je tyl ko

do pre cy zyj ne go wy ko! cze nia de ta li. 

Ob ra zy Grze go rza Bia li ka znaj du j% si"
w ko lek cjach pry wat nych w kra ju i za gra -

ni c%. Wie le z nich, o te ma ty ce sa kral nej,

ozda bia ko &cio #y i ka pli ce. Mo' na je zo -

ba czy( m.in. w ko &cie le M.B. Cz" sto chow -

skiej w Ka to wi cach -Pod le siu, w ko &cie le

Naj &wi"t sze go Ser ca Pa na Je zu sa w Brze -

zi nach $l% skich (dziel ni ca Pie kar $l% -
skich), w Do mu &w. An ny (u Sióstr S#u 'eb -

ni czek) w Ka to wi cach -Pa new ni kach czy

w Za k#a dzie Opie ku! czo -Lecz ni czym im.

E. Bo ja now skie go w War sza wie. !

STEFAN GIERLOTKA
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to wi ce 1989); Ga le ria Miej skie go Do mu Kul tu ry, Mi ko #ów (1992); Ga le ria Za pie cek, War -

sza wa, +ódz ki Dom Kul tu ry. O&ro dek Us#ug Kul tu ral nych, +ód* (1999); Dom Kul tu ry

„Po #u dnie”, Ka to wi ce -Za rze cze (2003); The Do wney Gal le ry, San ta Fe, New Me xi co, USA

(2005); Ga le ria Sztu ki Wspó# cze snej, Ko #o brzeg (2007); Dom Kul tu ry „Po #u dnie”, Ka -

to wi ce -Pod le sie (2011).

Wy sta wy zbio ro we: Wy sta wa zbio ro wa po dy plo mo wa, BWA, Ka to wi ce (1983); Mi" -
dzy na ro do wa wy sta wa zbio ro wa, Sa in te -Ge ne vie ve -des -Bo is pod Pa ry 'em, Fran cja (1992);

(ze staw ob ra zów wy ró' nio ny na gro d% mia sta Sa in te -Ge ne vie ve -des -Bo is); Wy sta wa zbio -

ro wa pt.: „Pra cow nia prof. Jac ka Ry ka #y”, BWA, Ka to wi ce (1999); Wy sta wa zbio ro wa

dzie# ofia ro wa nych na rzecz Sto wa rzy sze nia „Na sza Cz" sto cho wa” w mu zeum w

Cz" sto cho wie (2000); Wy sta wa zbio ro wa dzie# ofia ro wa nych na rzecz Sto wa rzy sze nia

„Na sza Cz" sto cho wa” w Kon su la cie Ge ne ral nym RP w No wym Jor ku, USA oraz udzia#
w au kcji ofia ro wa nych prac; Mi" dzy na ro do wa wy sta wa zbio ro wa „ART.-21”, Las Ve -

gas, Ne wa da USA; Mi" dzy na ro do wa wy sta wa zbio ro wa „In ter na tio nal Art. Expo”, San

Fran ci sco, Ka li for nia, USA (2000); Wy sta wa zbio ro wa pt.: „Du da -Gracz i Ucznio wie (1976-

1982)”, Mu zeum $l% skie, Ka to wi ce (2001); Wy sta wa zbio ro wa pt.: „Du da -Gracz

i Ucznio wie (1976-1982)”, Pa #ac Po zna! skich, +ód* (2001); Wy sta wa zbio ro wa pt.: „Je -

stem”, BWA, Ka to wi ce (2006); Wy sta wa zbio ro wa pol skie go ma lar stwa wspó# cze sne -

go pt.: „100 + 1 Pi"k nych Ob ra zów”, Ga le ria „DAP” Zwi%z ku Pol skich Ar ty stów Pla -

sty ków, War sza wa (2011).

Grze gorz Bia lik w swo jej pra cow ni, (2015)
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– Spo ty ka my si! z oka zji kon cer tu
w Fil har mo nii "l# skiej, gdzie za gra$ pan
mi! dzy in ny mi pierw szy kon cert skrzyp %
co wy Nic co la Pa ga ni nie go. Ten sam, któ %
ry wy ko ny wa$ pan ja ko m$o dy cz$o %
wiek wraz z Zu bi nem Meh t#. Czy to dla
pa na szcze gól na kom po zy cja?

– Pa ga ni ni to za wsze Pa ga ni ni....

kom po zy tor o szcze gól nym !y cio ry -

sie, któ re go nie trze ba ni ko mu przed sta -

wia", zna ny bar dzo sze ro kiej pu blicz no -

#ci. Za ra zem by$ bar dzo ta jem ni cz%
po sta ci%, któ ra wzbo ga ci $a gr& na skrzyp -

cach, wpro wa dzi $a no we tech ni ki gry.

Pierw szy kon cert skrzyp co wy to bar dzo

kla sycz na kom po zy cja, ta kie skrzyp co -

we bel can to, praw dzi wy ka mie' mi lo -

wy dla skrzyp ków i s$u cha czy. Dla pu -

blicz no #ci Pa ga ni ni po zo sta wa$
za gad ko w% oso bo wo #ci%, któ rej tech ni -

ka gry opie ra $a si& na nie wia ry god -

nych wprost pi ru etach i za dzi wia $a s$u -

cha j% cych. Za ra zem po zo sta wa $a wo kó$
nie go owa au ra ta jem ni czo #ci, od mó wio -

no mu po chów ku, po dej rze wa no go

na wet o kon szach ty z dia b$em. Dwie #cie

lat pó( niej wci%! bar dzo go ce ni my. Je -

#li po pa trzy my z czy sto mu zycz ne go

punk tu wi dze nia, to je go kom po zy cje to

bar dzo ra do sna mu zy ka, któ ra nie sie

wie le po zy tyw nych emo cji. Trze ba tak -

!e pa mi& ta", !e Pa ga ni ni by$ po pu lar ny

w#ród kom po zy to rów: Fran ci szek Liszt

czy Jo han nes Brahms ada pto wa li je go

twór czo#" do w$a snej mu zy ki. Pod su mo -

wu j%c, dla mnie to praw dzi wa ra do#"
by" w Ka to wi cach i gra" w$a #nie ten

kon cert. 

– Oprócz Zu bi na Meh ty wspó$ pra co %
wa$ pan lub stu dio wa$ z wie lo ma wy bit %
ny mi skrzyp ka mi, mi! dzy in ny mi z Ilo %
n# Fe her, któ ra re pre zen to wa $a tak
zwa n# eu ro pej sk! szko "# skrzyp co w!.
Czym si! cha rak te ry zo wa $a? 

– My #l&, !e by $o to po pro stu po $% cze -

nie nie miec kiej tra dy cji, w któ rej uczy -

$a si& Fe her z tra dy cj% fran cu sk% i bel gij -

sk%. Jej na uczy cie lem by$ bo wiem Je no

Hu bay, któ ry stu dio wa$ z ko lei u He ri

Vieu xtemp sa, re pre zen tu j% ce go bel gij sk%
szko $& skrzyp co w%. My #l&, !e to po $% cze -

nie mo !e my na zy wa" eu ro pej sk% szko -

$% skrzyp co w%, to po pro stu po $% cze nie

tych sty lów gry, od mien nych z dru giej

stro ny np. od tra dy cji ro syj skiej.

– A dzi siaj mo &e my mó wi' o eu ro pej $
skiej szko le gry na skrzyp cach?

– Trud no jed no znacz nie od po wie dzie",
po nie wa! wie le tra dy cji si& po $% czy $o
i wy mie sza $o. W cza sach mo jej m$o do #ci,

gdy uczy $em si& gra" i "wi czy $em Pa ga -

ni nie go, mia $em wiel kie szcz& #cie po zna -

wa nia i mie sza nia ro! nych sty lów. Mo ja

ro dzi na po cho dzi $a z Ro sji. Ja sam uro -

dzi $em si& w Mo skwie, za tem po cz%t ko -

wo uczy $em si& w tra dy cji ro syj skiej. Ilo -

Miasto gor!ce w "rodku
Shlomo Minz po koncercie w Filharmonii !l"skiej, stycze# 2016 rok
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na Fe her uczy !a mnie szko !y nie miec kiej,

bel gij skiej, a wie ku 16 lat wy je cha !em

do USA, gdzie spo tka !em jesz cze in ne sty -

le gry. Bar dzo wcze "nie po zna !em ro# ne

szko !y. To by! ten czas, gdy wszyst kie tra -

dy cje si$ wy mie sza !y. Dzi siaj nie ma ju#
ta kiej czy sto "ci gry w da nym sty lu, jak

nie gdy". Ale dla mnie to wiel ka ko rzy"%. 
– A hi sto rycz na szko !a? Mam na my "

#li, np. wy ko naw stwo na in stru men tach

z epo ki.

– Mam co do te go mie sza ne uczu cia...

To bar dzo do brze si$ ga% g!" biej, mo #e to

by% bar dzo po ucza j& ce, wie dzie% ja kie

rze czy wi "cie in stru men ty daw niej by !y
do dys po zy cji, a wy ko ny wa no na nich

prze cie# do sko na !& mu zy k$. Ale pa trze -

nie tyl ko w ten spo sób jest we d!ug mnie

b!$d ne. Je "li bym mia! spo sob no"% spo -

tka nia Ba cha czy Vi val die go, za ofe ro wa! -
bym im ró# ne in stru men ty i za da! bym

jed no py ta nie: któ ry z nich by za ak cep -

to wa li. Nie ste ty, ta kiej mo# li wo "ci nie

ma my... Ten ob szar po zo sta je za tem

w cie niu. Oso bi "cie da j$ tyl ko 50 pro cent

kre dy tu za ufa nia prak ty ce hi sto rycz nej...

Z dru giej stro ny trze ba jed nak pa mi$ ta%,
#e ci, któ rzy to ro bi&, wy ko nu j& bar dzo

wa# n& ro bo t$. Wa# na jest jed nak rów nie#
ana li za, czy da ny efekt jest tym, cze go

ocze ki wa! kom po zy tor. My "l$, #e ka# dy

z wiel kich kom po zy to rów, gdy by od kry!
nasz no wo cze sny spo sób, co naj mniej by

go prze my "la!. Je "li kto" w od po wie dzial -

ny spo sób pod cho dzi do prak ty ki hi sto -

rycz nej, no to cha pe au -bas, ale nie mo -

#e to by% wy !&cz ne po dej "cie do mu zy ki.

– Cza sem trud no#$ po le ga na tym, %e
nie ma my zbyt wie lu &ró de! hi sto rycz "
nych, mó wi' cych nam jak da ne in stru "
men ty hi sto rycz ne wy gl' da !y.

– Oczy wi "cie. Cza sa mi bra ku je nam in -

for ma cji, ma my tyl ko ry sun ki, ob ra zy,

wie my je dy nie jak wy gl& da !y in stru -

men ty, ja kie mia !y wy mia ry, zna my ich

stro n$ wi zu al n&... 
– Chcia !em za py ta$ o wa% n' sfe r( Pa "

na dzia !al no #ci, ja k' jest pro jekt Vio lins
of ho pe (skrzyp ce na dziei). O co cho dzi

w tej ini cja ty wie? 

– Vio lins of ho pe to bar dzo emo cjo nal -

ny pro jekt, w któ rym cho dzi o hi sto ri$
in stru men tów, na le #& cych do ko lek cjo -

ne rów za bi tych pod czas dru giej woj ny

"wia to wej. Nie tyl ko 'y dów, wszyst kich,

któ rzy ode szli, ale ich in stru men ty prze -

trwa !y i g!o sz& praw d$. Je stem jed nym

z za !o #y cie li te go pro jek tu i mo g$ za -

"wiad czy%, #e nie raz spo tka li "my si$
z du #ym opo rem lu dzi, któ rzy nie chc&
mó wi% o prze sz!o "ci. Tak #e tu, w Pol sce,

lu dzie nie chc& cz$ sto dzie li% si$ ty mi hi -

sto ria mi. A w Pol sce jest wie le nie od -

kry tych in stru men tów... pew nie lu dzie

ci& gle prze #y wa j& trau m$ woj ny. By%
mo #e rów nie# dzi$ ki te mu wy wia do wi

b$ d$ móg! im u"wia do mi%, jak bar dzo

wa# ne jest, #e by te in stru men ty zo sta !y
od kry te, ale za zna czam bar dzo wy ra( nie,

#e nie cho dzi o ich w!a sno"%, ale o opo -

wie dze nie praw dy. Bo to, co mo #e my

naj le piej zro bi% w obec nych cza sach

i na czym mo #e my sko rzy sta% naj bar -

dziej, to po zna% hi sto ri$. A ona po wie

przy sz!ym po ko le niom, cze go nie na le -

#y ro bi%. Ni gdy wi$ cej. Trze ba rów nie#
pa mi$ ta%, #e nie mo# na tyl ko tkwi%
w prze sz!o "ci, trze ba i"% do przo du

i uczy% no we po ko le nia na pra wie nia b!$ -
dów. To pro jekt mó wi& cy bar dziej o przy -

sz!o "ci ni# prze sz!o "ci. O tym, cze go nie

ro bi%. Za pra szam do kon tak tu i do od kry -

wa nia hi sto rii skrzy piec. Pod kre "lam

jesz cze raz: nie cho dzi o zwrot in stru -

men tów, ale o praw d$. Cza sa mi od kry -

wa my bar dzo wa# ne i trud ne hi sto rie,

na przy k!ad czter na sto let nie go ch!op ca,

któ re go ro dzi ce zo sta li za bi ci, on rów nie#
zgi n&!, a je go skrzyp ce mia !y zo sta% ro -

ze bra ne na de ski, ale prze trwa !y i za -

"wiad czy !y praw d$ o tych wy da rze -

niach. Ta kie hi sto rie ludz ko"% cza sem

wo li ukry wa%, a nie po win na. Po win ni -

"my by% na ty le otwar ci, #e by wy ci& gn&%
wnio ski i ni gdy nie po wtó rzy% ta kich hi -

sto rii. I to jest naj wa# niej sze za da nie vio -
lins of ho pe – ucze nie no wych po ko le).

– Nie spo sób nie spy ta$ o to, jak si(
pan czu je w Ka to wi cach – od grud "
nia 2015 ro ku no sz' cych ty tu! Kre atyw "
ne go Mia sta Mu zy ki UNE SCO.

– Ka to wi ce prze #y wa j& pe wien ro dzaj

re ne san su. Od czu wam go, jest bo wiem

kil ka miast na "wie cie, któ re od #y wa j&,
wy ka zu j& du #& ak tyw no"% w sfe rze kul -

tu ry i do brze jest je po zna wa%. Naj wa# -
niej sze jest to, #e lu dzie zwra ca j& uwa -

g$ na kul tu r$. Po za tym, mo ja ro dzi na ze

stro ny oj ca, wy wo dz& ca si$ z Bia !e go sto -

ku, przy by !a do Ka to wic, i by !o to dla

nich wa# ne mia sto. Nie wiem co si$ z ni -

mi pó( niej sta !o, po za tym, #e tra fi li

do obo zu kon cen tra cyj ne go i "lad po nich

za gi n&!. Na za ko) cze nie po wiem jesz cze,

#e jest to mia sto zim ne, w sen sie tem pe -

ra tu ry za oknem, ale bar dzo go r& ce

w "rod ku...("miech)

– Dzi( ku j( bar dzo za roz mo w(.

!

Shlo mo Mintz – uro dzo ny w 1957 ro ku w Mo skwie, izra el ski wir tu oz skrzy piec i al tów !
ki oraz dy ry gent. Stu dio wa" m.in u Ilo ny Fe her oraz Isa aca Ster na. Wspó" pra co wa" m.in.

z Zu bi nem Meh t# oraz Do ro thy De Lay, kon cer to wa" z czo "o wy mi or kie stra mi w Eu ro !
pie, Sta nach Zjed no czo nych oraz Azji. Jest jed nym z ini cja to rów pro jek tu Vio lins

of Ho pe ! do ku men tu j# ce go hi sto rie in stru men tów na le $# cych do ofiar Ho lo cau stu.
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Nie ma morza

w Bagdadzie!?
(cz. II)

WITOLD TURANT

za mie !ci" w nich bo wiem spo ry ka wa"
hi sto rii arab skich ple mion. #wiad czy to
o roz bu dze niu !wia do mo !ci zna cze nia
s"o wa, !wia do mo !ci prze sz"o !ci w okre -
!la niu to$ sa mo !ci na ro du. Ara bo wie
oczy wi !cie kie dy! ta k% !wia do mo!&
mie li, jak o tym prze ko nu j% pi sma ich
!re dnio wiecz nych my !li cie li. Jed nak
na d"u gie stu le cia za po mnie li o niej,
zda j%c si' g"ów nie na !wiat le gend opo -
wia da nych przy ogni skach. 

Do postaci Wac"awa Rzewuskiego
jeszcze w tym szkicu powrócimy. 

Sko ro wy mia na sta je si' fak tem,
na le $a "o by mo $e za py ta&, czy ty le sa -
mo da je my, ile bie rze my, bo $e bie rze -
my tak $e co! od tych cy wi li za cji nie
ule ga w%t pli wo !ci. Za nim jed nak spró -
bu je my od po wie dzie& na to py ta nie,
war to przyj rze& si' dal sze mu roz wo jo -
wi wy da rze( na sty ku, czy li w ba se nie
Mo rza #ród ziem ne go i na Bli skim
Wscho dzie.

Import!eksport, jak zawsze

W
y da wa "o by si', $e po od kry ciu
Ame ry ki, kie dy Eu ro pa ru szy "a

na Za chód i na Po "u dnie, i po ab so lut -
nym usta le niu, i$ ist nie je al ter na tyw na
dro ga do In dii, re jon ten mu sia" stra ci&
na zna cze niu, a prze ni ka nie si' kul tu ry
is la mu i chrze !ci ja( stwa po win no al bo
ca" ko wi cie usta&, al bo zu pe" nie stra ci&
swo j% ran g', tym bar dziej $e o ro pie naf -
to wej i ga zie nikt jesz cze nie s"y sza" i su -
row ce te dla tam to cze sne go !wia ta
po pro stu nie ist nia "y. A jed nak tak si'
nie sta "o. Dla cze go? Z kil ku przy czyn,
tak eko no micz nych jak i kul tu ro wych.

Przede wszyst kim wy mia na han -
dlo wa trwa "a nie mal od za wsze i to bez
wzgl' du na oko licz no !ci, o co zg"a sza -
no pre ten sje pod ad re sem m.in. We ne -
cjan jak i Ge nu e( czy ków. Wspo mnia -
ne ju$ tu tka ni ny z Mo su lu i Ga zy
cie szy "y si' wiel kim uzna niem i sta no -
wi "y zbyt du $e i pew ne )ró d"o do cho -
du, by mo$ na z nie go re zy gno wa& dla
ja kie! tam awan tu ry w ro dza ju wy praw
krzy $o wych czy wal ki z pi rac twem.
W ko( cu pi rac two by "o z punk tu wi -
dze nia wie lu nad mor skich miast za j' -
ciem jak ka$ de in ne, da j% cym spo re do -
cho dy, a te awan tu ry roz p' ty wa ne
przez pa pie stwo, pó" noc nych mo nar -
chów i wo jow ni czo na sta wio ne ry cer -
stwo, je !li spoj rze& na to pod w"a !ci -
wym k% tem, tak $e sta wa "y si' )ró d"em
nie by le ja kich pro fi tów, bo obie wo -
ju j% ce stro ny ch't nie ko rzy sta "y z us"ug
do !wiad czo nych $e gla rzy. *e gla rze
ci wo zi li nie tyl ko ry cer stwo, ale tak -
$e eu ro pej ski mo t"och, ch't ny do wzbo -
ga ce nia si' kosz tem sa ra ce( skich do -
mostw. A na mo rzu, jak to na mo rzu,
ni gdy nie mia "o si' pew no !ci do ja kie -
go por tu sta tek za wi nie i w czy ich r' -
kach ak tu al nie znaj du je si' ten port. By -
wa "o, $e za miast ogl% da& i od bie ra&

K
a li fat bag dadz ki, o któ rym by "a
mo wa w po przed nim od cin ku, to

tyl ko przy k"ad. Ko niec in nych o!rod -
ków wy so kiej arab skiej kul tu ry by" tyl -
ko kwe sti% cza su. Pod bo je mon gol skie,
tu rec kie oraz ro sn% ce wp"y wy fun da -
men ta li stycz nych kie run ków is lam -
skiej teo lo gii do pro wa dzi "y nie tyl ko
do sta gna cji, ale tak $e, o czym ju$ tu
wspo mi na no, wr'cz upad ku wie lu ga -
"' zi na uki nie gdy! kwit n% cych i da j% -
cych so lid ny fun da ment roz wo ju cy wi -
li za cji na Bli skim Wscho dzie.
Ta li bo wie nisz cz% cy bez cen ne po mni -
ki daw nych cy wi li za cji na te re nie
Afga ni sta nu s% w pro stej li nii du cho -
wy mi spad ko bier ca mi tych od"a mów,
któ re od rzu ca "y to le ran cj' i wszyst ko
to, co nie wy wo dzi si' bez po !red nio
z Ko ra nu, in ter pre to wa ne go przez nie
w do!& szcze gól ny spo sób. Jak si' wy -
da je, pa( stwo is lam skie ISIS sta no wi
ku mu la cj' tych wszyst kich ten den cji,
w"%cz nie ze zbrod ni cz% po gar d% dla in -
no wier ców, a tak $e dla ludz kie go $y -
cia, w tym wspó" wy znaw ców. Wci%$
jesz cze trud no okre !li& ce le te go pa( -
stwa, bo ka li fat Eu ro pa, pó ki co, nie
wy da je si' jed nak re al ny. 

Tym cza sem na Za cho dzie wy na le zio -
no druk, któ ry zmie ni" w ra dy kal ny spo -
sób za chod ni% du cho wo!& i przy czy ni"
si' wal nie do po wro tu do "ask ro zu mu.
Ksi%$ ki dru ko wa ne prze no si "y my !li
i idee w za wrot nym tem pie, a sto sun -
ko wo ni ska ce na pu bli ka cji czy ni "a je
do st'p ny mi dla co raz szer sze go ogó "u.
Na Wscho dzie, jak by po st' pu j%c
w my!l za sa dy „na z"o!& ma mie od mro -
$' so bie uszy” nie ca" kiem na ro dzo ne
jesz cze dru kar stwo wy j' to spod pra wa.
Ko ran móg" by& je dy nie ka li gra fo wa -
ny, co nie w%t pli wie pod no si "o je go
wa lor es te tycz ny, na to miast znacz nie
ogra ni cza "o kr%g od bior ców, a ko men -
ta rze naj ch't niej prze ka zy wa no ust nie.
Pró by wy dru ko wa nia !wi' tej ksi' gi ka -
ra no w pa( stwie tu rec kim !mier ci%.
Pó) niej za ka za no w ogó le dru ko wa nia
cze go kol wiek. Wy obra) my so bie dzi!

ja kich kraj od"% czo ny ca" ko wi cie od In -
ter ne tu. Lub jaz d' sa mo cho dem na za -
ci% gni' tym ha mul cu. 

By& mo $e, jak chce Niall Fer gus son,
w"a !nie wy na la zek dru ku i przy spie sze -
nie, ja kie spo wo do wa" w roz wo ju cy -
wi li za cji za chod niej sta no wi "y punkt,
w któ rym na sze dro gi si' osta tecz nie ro -
ze sz"y. Po zwa la j%c so bie na pew n%
ogól niej sz% dy gre sj', mo$ na wy su n%&
te z' za an glo sa ski mi hi sto ry ka mi, i$
wie le cy wi li za cji mia "o swo j% szan s',
by zdo mi no wa& resz t' !wia ta, ale w"a -
!nie te wspo mnia ne wcze !niej, z po zo -
ru dru go czy na wet trze cio rz'd ne wy -
da rze nia spra wi "y, i$ nie ja ko t' szan s'
prze spa "y, jak np. cy wi li za cja Chin. Nie
zna czy to jed nak, $e dru ga czy ko lej -
na szan sa si' nie po ja wi. Ty le $e wspó" -
cze !nie ma my do czy nie nia ze zja wi -
skiem glo ba li za cji, któ ra spra wia, i$ nie
s% te cy wi li za cje wzgl' dem sie bie tak
her me tycz ne. Z pew no !ci% do tych
czyn ni ków „roz sz czel nia j% cych” na le -
$% no wo cze sne me dia i tech ni ki prze -
no sze nia in for ma cji, tym bar dziej $e jak
chce Mar shall McLu han, prze ka) nik
sta je si' prze ka zem. Ta kim prze ka) ni -
kiem zmie nia j% cym si' w ma gicz ny
spo sób w prze kaz jest tak $e bro(
i zwi% za ne z ni% tech no lo gie, z któ rych
ch't niej ni$ z in nych zdo by czy cy wi -
li za cji Za cho du ko rzy sta j% mniej stech -
ni cy zo wa ne cy wi li za cje. Na ra zie w obu
dzie dzi nach ma my prze wa g', ale Bóg
ra czy wie dzie& jak d"u go jesz cze ona si'
utrzy ma. Chi ny i In die dep cz% nam
po pi' tach, a !wiat arab ski, naj bo gat szy
z nich, ale i naj bar dziej nie ra cjo nal ny,
ju$ w nie któ rych re gio nach za czy na sta -
wa& do kon ku ren cji.

Przed kil ku la ty za cie ka wi "y mnie
dwie wia do mo !ci do ty cz% ce w"a !nie
!wia ta arab skie go: in for ma cja o roz -
dzie le niu pol skich sióstr sy jam skich
w sau dyj skim szpi ta lu oraz ta do ty cz% -
ca ofer ty z"o $o nej Pol sce przez sau dyj -
skich w"ad ców w spra wie t"u ma cze nia
pa mi't ni ków Wa c"a wa Rze wu skie go
z fran cu skie go na arab ski. Taj’al.-Fahr
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bo gac twa z ty si! ca i jed nej no cy lu dzie
ci l! do wa li na tar gu nie wol ni ków.
Zw"asz cza ko bie ty by "y to wa rem po -
szu ki wa nym przez ha re my i bli skow -
schod nie za mtu zy. Pod czas tzw. dzie -
ci# cej kru cja ty po da$ m"o dych lu dzi
p"ci oboj ga dzi# ki pi ra tom i nie uczci -
wym $e gla rzom sta "a si# tak du $a, $e
ce ny na ryn kach $y we go to wa ru spa -
da "y na "eb i na szy j#. 

Tak wi#c ani kru cja ty, ani po mniej sze
woj ny nie psu "y in te re su ob rot nym
Ital czy kom, któ rzy wy trwa le i z de ter -
mi na cj! bu do wa li po t# g# swo ich miast.
W tym ob ro cie wszel kim to wa rem by"
jed nak jesz cze je den, któ ry lu kra tyw no -
%ci! bi" na g"o w# wszyst kie po zo sta "e.
Nie by" wy two rem bli skow schod nim,
ale przez d"u gi czas je dy nie tam t# dy
mo$ na by "o go z Chin spro wa dza&.
Mam tu na my %li je dwab, któ ry by" i jest
ozna k! za mo$ no %ci i sym bo lem luk su -
su. 100% Pu re Silk – ta ka met ka na to -
wa rze re kom pen so wa "a wszel kie nie -
bez pie cze' stwa i nie wy go dy po dró $y.
Wie dzia" co% o tym We ne cja nin Mar co
Po lo, a po nim na de szli in ni. Szlak Je -
dwab ny funk cjo no wa" do XVII wie ku
i tak $e pe" ni" ro l# no %ni ka in for ma cji.

In ny mi to wa ra mi, któ re przy ci! ga -
"y Eu ro pej czy ków na Bli ski Wschód
by "y przy pra wy, pach ni d"a i le gen dy.
Le want nie by" pro du cen tem ani przy -
praw, ani pach ni de". By" bar dzo wa$ -
nym po %red ni kiem. Na to miast le gen -
dy po wsta wa "y w"a %nie tam. Ot, cho& by
„Ba %nie z ty si! ca i jed nej no cy”. Ich
g"ów ni bo ha te ro wie, jak nar ra tor ka
Shah’Raz zad czy mi tycz ny w"ad ca
Shah’Ra jar do cze ka li si# ho no ro we go
miej sca na ety kie tach irac kie go pi wa,
a Sind bad sta" si# ucie le %nie niem ry zy -
kanc kich $e glar skich wy praw. Pa mi# -
tam fi gu r# fa ce ta w ma ry nar skim mun -
du rze u wej %cia do por tu w Umm
Qasr, któ re go, nie mo g!c roz szy fro wa&
je go to$ sa mo %ci, na zy wa li %my w"a %nie
Sind ba dem. Do dam, $e Umm Qasr le -
$y w po bli $u Ba sry, por tu ma cie rzy ste -
go le gen dar ne go $e gla rza. Go rzej by -
"o z Ali Ba b!, po nie wa$ w eu ro pej skiej
tra dy cji po sta& ta funk cjo nu je ja ko
sym pa tycz ny cwa niak, któ ry prze chy -
trzy" czter dzie stu oprysz ków, na to -
miast za na zwa nie np. han dla rza
na arab skim su ku Ali Ba b! mo$ na nie -
(le obe rwa&. W tam tej szej tra dy cji
jest to sym bol skraj nej nie uczci wo %ci.
Ot, ta kie prze su ni# cie zna cze nio we
w dro dze przez kon ty nen ty i kul tu ry.
Na to miast Ha run Al.-Ra she ed by" po -
sta ci! z krwi i ko %ci, jed nym z w"ad -
ców Bag da du, po sia da j! cym po no& ta -
kie przy mio ty, $e je go le gen da
prze ro s"a za pew ne ze spo rym nad -
dat kiem rze czy wi sto%&. Eu ro pej ska
kul tu ra tak $e zna po dob ne przy pad ki:
król Ar tur czy Ry szard Lwie Ser ce.
Zw"asz cza le gen da ksi# dza Ja na zda -
je si# "! czy& wschod ni! wy obra( ni#
z po trze ba mi za chod niej du cho wo %ci.

Pre zbi ter Jan, w"ad ca mi tycz ne go kró -
le stwa na Wscho dzie mia", jak wie rzo -
no, przy by& z po mo c! krzy $ow com
i osta tecz nie wy zwo li& Je ro zo li m#
spod pa no wa nia mu zu" ma nów. By "y
cza sy, kie dy po sta& ta zy ski wa "a na re -
al no %ci, a by "o i tak, $e od sy "a no j! zde -
cy do wa nie do %wia ta le gend. Dzi% hi -
sto ry cy uwa $a j!, $e mo g"o by& co%
na rze czy, a w%ród kan dy da tów na to
sta no wi sko jest m.in. ne sto ria' ski chan
Mon go "ów oraz je den z w"ad ców Uj -
gu rii (dzi% w gra ni cach Chin). W ka$ -
dym ra zie praw dzi wy czy le gen dar ny,
w"ad ca ten krzy $ow ców nie wspo -
móg" i los chrze %ci ja' skiej Je ro zo li my
si# do pe" ni". Mia sto z cza sem sta "o si#
przed mio tem i po nie k!d ofia r! spo ru
ró$ nych ugru po wa' mu zu" ma' skich,
a pod pa no wa niem tu rec kim w po "o -
wie XIX. w. mia "o sta tus ma "ej pod upa -
d"ej mie %ci ny. Je go roz kwit i po wrót
do daw ne go zna cze nia to spra wa do%&
sze ro ko po trak to wa nej wspó" cze sno %ci. 

Po zo staw my te raz ob da rzo nych nie -
ziem ski mi przy mio ta mi w"ad ców, la ta -
j! ce dy wa ny, i ga da j! ce ry by oraz
d$in ny wy gl! da j! ce ze (le za kor ko wa -
nych bu te lek i zaj mij my si# na po wrót
hi sto ri!. Ma my ju$XVII -XVIII wiek.
Na Mo rzu )ród ziem nym po ja wia si#
bry tyj ska flo ta, by chro ni& szla ki han -
dlo we tam tej szych kup ców, któ rzy mi -
mo ucz#sz cza nych ju$ szla ków mor -
skich wo kó" Afry ki nie wy co fu j! si#
z in te re sów w tym re jo nie %wia ta, kon -
ku ru j!c z od wiecz nym ad wer sa rzem,
Fran cu za mi. Na tej are nie po ja wia si#
tak $e no wy gracz. To Ro sja, któ ra ob -
ra "a so bie za cel z"a ma nie tu rec kiej po -
t# gi i w pierw szym rz# dzie uczy nie nia
z Mo rza Czar ne go ma re no strum,
a w dal szej ko lej no %ci wy p"y ni# cie
z te go ba se nu w sze ro ki %wiat. Nie za -
ma rza j! ce por ty – to ma rze nie to wa rzy -
szy& b# dzie eks pan sji ro syj skiej od cza -
sów co naj mniej Pio tra I a$ do dnia
dzi siej sze go i do pro wa dzi j! do kl# ski
w Afga ni sta nie. Bry tyj czy cy nie za mie -
rza j! ust# po wa& po la i na prze mian
z Fran cu za mi (a by wa "o, $e i jed no cze -
%nie) wdzi# cz! si# do tu rec kie go im pe -
rium. Epo ka na po le o' ska to cza sy
ostre go kon flik tu, któ re go punkt ci#$ -
ko %ci prze no si" si# w ró$ ne punk ty
na ma pie %wia ta. Jed nym z nich by"
Egipt. O ile Na po le on %mia "o po czy na"
so bie na l! dzie, to na mo rzu na tra fi"
na god ne go sie bie prze ciw ni ka w oso -
bie Lor da Nel so na. Wie my jak bo le sne
ba ty do sta "a fran cu ska flo ta pod Abu -
ki rem. Efek tem tych arab skich awan -
tur Ma "e go Ka pra la jest m.in. s"yn ny
obe lisk na Pla cu Zgo dy. Bry tyj czy cy
na to miast za pe" nia li swo je mu zea za -
byt ka mi wszyst kich mo$ li wych epok
re pre zen to wa nych na azja tyc kiej i pó" -
noc no afry ka' skiej zie mi.

W Eu ro pie wy obra( ni! zbio ro w!
rz! dzi" ju$ w tych cza sach Ro man tyzm,
któ re go atry bu ta mi by "y rze czy nie zwy -

k"e, z po gra ni cza rze czy wi sto %ci i u"u -
dy, a tak $e eg zo ty ka ze swo j! od mien -
no %ci! i ta jem ni czo %ci!. Mno $y "y si#
opo wie %ci o ma gach ze Wscho du i ary -
sto kra tach, praw dzi wych i fa" szy wych,
da j!c po $yw k# wte dy i w cza sach
pó( niej szych ró$ nym teo riom o taj nych
sprzy si# $e niach i spi skach, z któ rych
jed ne mia "y na ce lu zba wia nie %wia ta,
in ne prze ciw nie, je go znie wo le nie lub
zgu b#. Swo j! dro g! in te re su j! ce, jak
bar dzo nie któ re z nich oka za "y si# $y -
wot ne. Przy wo "y wa no ha s"o „Lux ex
Orien te” i two rzo no lo $e ma so' skie
naj ró$ niej sze go ry tu. Na st#p nie tym ist -
nie j! cym sto wa rzy sze niom przy pi sy -
wa no ce chy tak nie praw do po dob ne, $e
przy kle je nie ma so nom ety kie ty oj -
ców re wo lu cji fran cu skiej by "o jak
przy s"o wio wa bu" ka z ma s"em. Po szu -
ki wa no wie dzy ta jem nej i jej de po zy -
ta riu szy, a jej ko rze ni upa try wa no
w za po mnia nych ide ach Her me sa Tri -
sme gi sto sa, tro ch# bo ga, tro ch# cz"o -
wie ka, któ ry po no& $y" trzy krot nie
na Bli skim Wscho dzie, osi! ga j!c nie -
by wa "y po ziom wie dzy z wszel kich
mo$ li wych dzie dzin. Dzi% jest to po -
$yw ka dla twór czo %ci zde spe ro wa -
nych au to rów, po szu ku j! cych no %nych
te ma tów, oraz wy daw nictw pra gn!c
zwie lo krot ni& swo je ob ro ty. 

Wiel k! po pu lar no %ci! cie szy "y si#
tak $e w!t ki orien tal ne w li te ra tu rze te -
go okre su, przed sta wio ne w do%&
szcze gól ny spo sób. Na wet naj wy bit -
niej si o%wie ce nio wi fi lo zo fo wie nie
stro ni li od po wie rza nia g"ów nych ról
w swych przy po wiast kach oso bom
przy by "ym ze wscho du, kup com, ksi! -
$# tom etc., do Eu ro py i dzi wi! cym si#
oczy wi stym bzdu rom, ja kie ob ser wo -
wa li w spo "e cze' stwie, któ re ju$ wte -
dy szczy ci "o si# naj wy$ szym stop -
niem roz wo ju. Ta kie uto pie po ja wia "y
si# tu i ów dzie w eu ro pej skiej li te ra tu -
rze w"a %ci wie przez ca "y XIX wiek.
My %l#, $e gdy by któ ry% z tych wy my -
%lo nych o%wie ce nio wych czy ro man -
tycz nych bo ha te rów zna laz" si# w na -
szych cza sach, tak $e mia" by nie ma "o
po wo dów do zdu mie nia i roz my %la'.
Oczy wi %cie te po sta ci nie mia "y,
po za miej scem do mnie ma ne go po -
cho dze nia, nic wspól ne go z Orien tem
ani z tam tej sz! men tal no %ci!. By "y
po pro stu por te pa ro les au to rów, któ -
rzy po szu ki wa li naj sku tecz niej sze go
spo so bu zwró ce nia uwa gi na non sen -
sy za chod niej cy wi li za cji, a id!c w %la -
dy Ja ku ba Ro us se au uwa $a li, $e w ten
spo sób mo$ na upo sta cio wi& brak ska -
$e nia ju$ wte dy wi docz ny mi man ka -
men ta mi za chod nie go %wia ta.

Orient i Romantyzm

By li jed nak po eci g"# bo ko za fa scy no -
wa ni mi sty k! Wscho du, a do naj wy -

bit niej szych z nich na le $a" nie w!t pli -
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wie Jo hann Wol fgang Go ethe. Efek tem
tych za in te re so wa! jest zbiór li ry ków
„Dy wan Za cho du i Wscho du”. Wy ra" -
ne #la dy ta kich fa scy na cji znaj du je my
tak $e u Ada ma Mic kie wi cza i Ju liu sza
S%o wac kie go, cze go do wo dy za zwy czaj
przed sta wia nam si& jesz cze w szko le
pod sta wo wej. Od by cie po dró $y w tam -
te re jo ny na le $a %o w pierw szej po %o -
wie XIX w. do re per tu aru obo wi'z ko -
we go cz%o wie ka wy kszta% co ne go, a tym
bar dziej ar ty sty. I je den i dru gi po eta
po #wi& ci li spo ro uwa gi zna nej nam ju$
po sta ci Wa c%a wa Rze wu skie go. Taj’al.-
Fahr (Fa rys w wer sji spo lsz czo nej),
pod ta kim bo wiem imie niem zna ny jest
on w #wie cie arab skim, by% po sta ci'
nad zwy czaj ma low ni cz' i ta jem ni cz'.
Wy w& dro wa% na Wschód w po szu ki -
wa niu ko ni o nad zwy czaj nych w%a #ci -
wo #ciach i kil ku mo nar chom eu ro pej -
skim do star czy% sta da ara bów
i za po cz't ko wa% ich ho dow l& w Pol sce;
dla te go te$ in for ma cje o nim %a twiej
zna le"( w me diach po #wi& co nych ko -
nio wi ni$ li te ra tu rze. Pod czas po dró -
$y po te re nie m.in. dzi siej szej Ara bii
Sau dyj skiej ten han dlarz ko! mi na ska -
l& mi& dzy na ro do w', po sia da j' cy tak -
$e bar dzo ary sto kra tycz ne pa ran te le,
do te go stop nia za in te re so wa% si& $y -
ciem i oby cza ja mi tam tej szych lu -
dów, i$ opusz cza% Wschód ja ko ho no -
ro wy szejk trzy na stu arab skich ple mion
i po sia dacz ty tu %u emi ra, $e o spo rym
ma j't ku nie wspo mn&. Po no( w ro dzin -
nym Saw ra niu (Po do le) po po wro cie
z Ara bii $y% na mo d%& wschod ni', co
wie lu mia %o mu za z%e. Za pew ne po -
mi& dzy plot ki mo$ na w%o $y( nie po -
twier dzo ny prze kaz o je go saw ra! skim
ha re mie. Praw d' na to miast jest to, i$
przy ja" ni% si& z Tym k' Pa du r' (au to -
rem #pie wa nych do dzi# „So ko %ów”)
i mo $e ucho dzi( za pa tro na rzecz ni ków
zbli $e nia pol sko -ukra i! skie go – na zy -
wa no go na wet „Ata man Bie %a ja
Bo ro da”. Za gi n'% w ta jem ni czych oko -
licz no #ciach pod czas Po wsta nia Li sto -
pa do we go, kie dy wspo móg% po wsta! -
ców wy sta wia j'c w%a snym sump tem
spo ry od dzia% ko za ków. Je go wk%ad
w eu ro pej sk' orien ta li sty k&, któ r' za -
in te re so wa% go wuj, wy bit ny po dró$ -
nik i znaw ca wschod nich kul tur, Jan
Po toc ki, jest nie do prze ce nie nia. Mó -
wi'c praw d&, po sta( ta za s%u gu je na od -
r&b ne opra co wa nie i trze ba mie( na -
dzie j&, $e dzie %o ta kie kie dy# po wsta nie.
Je go wie dz& o Ara bach i ich spo so bie
$y cia mo$ na chy ba po rów na( je dy nie
z do #wiad cze niem T.E. Law ren ce’a,
Law ren ce’a z Ara bii. To, co ich do dat -
ko wo %' czy, to zej #cie z te go #wia ta
w sto sun ko wo m%o dym wie ku, owia -
ne mg%' ta jem ni cy i nie do po wie dze!.

In nym Po la kiem, któ re mu Orient
spo ro za wdzi& cza by% Sa dyk Pa sza Mi -
cha% Czaj kow ski, by %y po wsta niec li -
sto pa do wy w s%u$ bie tu rec kiej. Czaj -
kow ski sp& dzi% w Tur cji po nad

dwa dzie #cia lat i da% si& po zna( m.in.
ja ko uta len to wa ny do wód ca woj sko wy.
By% jed nym z ini cja to rów za %o $e nia
pol skiej wsi Adam pol, w któ rej po tom -
ko wie po wsta! ców emi gran tów miesz -
ka j' do dzi#. Wol ne chwi le wy pe% nia%
po wie #cio pi sar stwem. Zo sta wi% po so -
bie spo ry do ro bek, któ ry po zwa la go
uwa $a( za pre kur so ra twór czo #ci Hen -
ry ka Sien kie wi cza. W 1872 ro ku za -
ko! czy% s%u$ b& i po uzy ska niu amne -
stii car skiej po wró ci% do kra ju. Jesz cze
w Tur cji po pe% ni% b%'d pan sla wi zmu
i w po po wsta nio wym $y ciu umy s%o -
wym Po la ków nie ode gra% ju$ $ad nej
ro li. W 1880 ro ku za ko! czy% $y cie sa -
mo bój czym strza %em. Oprócz po wie -
#ci hi sto rycz nych po zo sta wi% po so bie
pa mi&t ni ki i wspo mnie nia, któ re spo -
ro nam mó wi' o oto ma! skim im pe -
rium. 

Dru ga po %o wa XIX wie ku przy no si
no we, jak to si& dzi# ch&t nie mó wi,
otwar cie w sto sun kach Eu ro pa -Orient.
Punk tem zwrot nym sta %o si& nie w't pli -
wie otwar cie Ka na %u Su eskie go.
Ogrom ne to jak na owe cza sy przed -
si& wzi& cie mia %o swój wy miar po li tycz -
ny i eko no micz ny, ja ko $e by %o ele men -
tem nie ustan nej kon ku ren cji
an giel sko -fran cu skiej w tym re gio -
nie, ale tak $e i cy wi li za cyj no -kul tu ro -
wy. Dla wie lu Eu ro pej czy ków, któ rzy
te raz mo gli so bie po zwo li( na po dró$
na Wschód, ten re gion sta% si& czym#
w ro dza ju orien tal nej tan cer ki zrzu ca -
j' cej pod czas in try gu j' ce go wy st& pu
ko lej n' za s%o n&. Jak si& jed nak prze ko -
na my, kil ka tych za s%on po zo sta %o
do dzi#. 

Gdy by po rów na( bu do w& Ka na %u
Su eskie go do me czu te ni sa, to pierw -
sze go se ta zde cy do wa nie wy gra li Fran -
cu zi, po nie wa$ wbrew gl& dze niu
An gli ków, $e to przed si& wzi& cie nie -
wy ko nal ne, a na st&p nie, $e ca% kiem nie
ren tow ne, uko! czy li bu do w& i stat ki
po p%y n& %y do In dii krót sz' o kil ka ty -
si& cy ki lo me trów dro g'. Dro biazg.
Dru gie go se ta na to miast wy gra li An -
gli cy. A by %o to tak: pre mier rz' du Jej
Kró lew skie Mo #ci, Ban ja min Di sra eli
w wol nych chwi lach pi sy wa% sen ty -
men tal ne po wie #ci i za sta na wia no si&,
czy to przy stoi bry tyj skie mu pre mie -
ro wi. Jed nak w po li ty ce sen ty men tom
nie ule ga%. W sto sow nym mo men cie,
w 1882 ro ku wy ku pi% ak cje Ka na %u
i od t'd bu dow la ta sta %a si& ko lej n' per -
%' bry tyj skiej ko ro ny, w zna cz' cy spo -
sób u%a twia j'c ko mu ni ko wa nie si&
z In dia mi. Pó" niej oka za %o si&, i$ stra -
te gicz ne zna cze nie ka na %u ro s%o. Wra -
ca j'c jed nak do te ni sa, to Tur cja i #wiat
arab ski, za miast od gry wa( ro l' ar bi -
trów czy uczest ni ków, od gry wa li je dy -
nie ro l& pu blicz no #ci. Mia %o si& to do -
pie ro zmie ni( po Dru giej Woj nie
)wia to wej, ale tak $e nie od ra zu.
Pierw sza Woj na )wia to wa po ka za %a,
jak da le ko wzrocz n' in we sty cj' sta% si&

Ka na%. Do te go cza su oko licz ni Be du -
ini mo gli so bie sia dy wa( na je go brze -
gach i ob ser wo wa( prze p%y wa j' ce
stat ki. Sy tu acj& zmie ni %o opo wie dze -
nie si& Tur cji po stro nie pa!stw cen tral -
nych.

War to mo $e za uwa $y(, $e gdy by nie
Ka na% Su eski, nie by %o by kla sycz nej
po zy cji dla m%o dzie $y p%ci oboj ga
w li te ra tu rze pol skiej. Hen ryk Sien kie -
wicz, jak wie lu je go po przed ni ków, od -
by% po dró$ na Bli ski Wschód i by%
pod wra $e niem za rów no pu styn nych
kra jo bra zów, jak i te go cu du ów cze snej
my #li tech nicz nej w dzie dzi nie bu dow -
nic twa. Ta ki by% im puls do na pi sa nia
„W pu sty ni i w pusz czy”. Nie na le $y
tak $e za po mi na(, i$ by %o to w nie d%u -
gi czas po po wa$ nej kon fron ta cji is la -
mu z chrze #ci ja! stwem, ja kim by %o
po wsta nie Mah die go. Mah dy #ci oczy -
wi #cie prze gra li, ale Za chód prze ko na%
si&, i$ is lam po tra fi mo bi li zo wa( arab -
skie, czy w ogó le mu zu% ma! skie ma -
sy do wal ki o swo j' to$ sa mo#(, ro zu -
mia n' w ta ki czy in ny spo sób i nie
wol no te go lek ce wa $y(. Na wet je #li ma
si& po swo jej stro nie wy na la zek Sir Hi -
ra ma Ma xi ma, czy li szyb ko strzel ny ka -
ra bin, dzie si't ku j' cy sze re gi prze ciw -
ni ka. Kon tro wer syj nym bo ha te rem tej
su da! skiej epo pei jest ge ne ra% Geo r ge
Gor don. Cz%o wiek uwa $a j' cy si&
za wcie le nie wszel kich cnót an giel skie -
go gen tle ma na, a po nad to za ry ce rza
chrze #ci ja! stwa, do wo dz' cy nie wy star -
cza j' cy mi dla st%u mie nia re be lii si %a -
mi, ob l& $o ny w Char tu mie po niós%
#mier( tro ch& na w%a sne $y cze nie,
gdy$ Mah di pro po no wa% mu ka pi tu la -
cj& na w mia r& roz s'd nych wa run kach,
od rzu ciw szy pro po zy cje pro ro ka. Nie -
któ rzy bio gra fo wie twier dz', $e ge ne -
ra% ow%ad ni& ty by% ma ni' zo sta nia m& -
czen ni kiem za wia r&. Je go #mier( by %a
jed nak sil nym bod" cem dla Par la -
men tu do uchwa %y na ka zu j' cej lor do -
wi Kit che ne ro wi prze pro wa dze nie kar -
nej eks pe dy cji na cze le znacz nie
bar dziej licz ne go kor pu su. 

Po wy$ sza dy gre sja, od da la j' ca nas
nie co od spraw #ci #le bli skow schod nich
ma dwa uza sad nie nia: wy da rze nia
w Su da nie przy ku %y uwa g& eu ro pej -
skich spo %e cze!stw i po ka za %y, i$ kra -
je b& d' ce ko lo nia mi czy te$ pro tek to -
ra ta mi by wa j' nie tyl ko sce ne ri' ak cji
po pu lar nych po wie #ci. Mo$ na si& by -
%o prze ko na(, i$ $y j' tam zor ga ni zo wa -
ne spo %ecz no #ci, któ re ma j' swo je d' -
$e nia i po trze by i pr& dzej czy pó" niej
b& dzie trze ba si& z tym fak tem li czy(.
Je #li Za chód chce na dal czer pa( z za -
so bów Wscho du, a ju$ wkrót ce, gdy
od kry te zo sta n' z%o $a ro py naf to wej
i ga zu, b& dzie z cze go, to trze ba przy -
naj mniej za py ta(, a naj le piej wy ne go -
cjo wa( ja kie# roz s'd ne wa run ki. Prze -
s%a nie to po win no ju$ wte dy do trze(
przede wszyst kim do po li ty ków, ale jak
po ka za% roz wój wy da rze!, nie
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do wszyst kich do tar !o. Dru gim uza sad -

nie niem jest po ja wie nie si" tych re jo -

nów w pol skiej #wia do mo #ci zbio ro -

wej, dzi" ki Sien kie wi czo wi w!a #nie.

Mo$ na tej po wie #ci dla m!o dzie $y
wie le za rzu ci%, po dob nie ja k i wie lu in -

nym w do rob ku pi sa rza, ale nic nie

zmie ni fak tu, i$ wie lu na szych zna ko -

mi tych po dró$ ni ków i uczo nych, a by -

!o w#ród nich kil ku wy bit nych orien -

ta li stów i ar che olo gów, jak np. prof.

Mi cha !ow ski za czy na !o od m!o dzie& -
czych fa scy na cji przy go da mi Sta sia

i Nel. Nie lek ce wa$ my te go.

M!o dzie& cze fa scy na cje pro wa dz'
cza sem na wy $y ny. Jed nak na tych wy -

$y nach nie za wsze mu si nam si" po -

do ba%. Tak by !o w przy pad ku cz!o wie -

ka, któ ry zmie ni! i ukszta! to wa!
wspó! cze sn' hi sto ri" Bli skie go Wscho -

du, dzia !a j'c cza sem zgod nie z za le -

ce nia mi swo je go rz' du, a cza sem im

wbrew. Naj pierw jed nak mu si wy buch -

n'% Pierw sza Woj na (wia to wa, zmie -

nia j'c nie kie dy za po mnia ne przez Bo -

ga i lu dzi miej sca na tej Zie mi

w punk ty o stra te gicz nym zna cze niu.

Za sto so wa nie no wo cze snych #rod -

ków tech nicz nych na ogrom n' ska l"
spo wo do wa !o rów nie ogrom ne za po -

trze bo wa nie na su row ce, któ rych zna -

cze nie by !o do tych czas dru go rz"d ne.

In na rzecz, $e re gio ny wy st" po wa nia

tych su row ców by !y wów czas jesz cze

ma !o zna ne. Cie ka we, jak nasz obec -

na wie dza w tej dzie dzi nie wp!y n" !a -

by na prze bieg Wiel kiej Woj ny i roz -

miesz cze nie g!ów nych jej te atrów.

Kto wie, czy ci" $ar g!ów nych dzia !a&
nie prze su n'! by si" w!a #nie w re jon

Bli skie go Wscho du. W 1914 ro ku

naf cia rze mie li ju$ ja kie# po j" cie

g!ów nie o za so bach ro py zlo ka li zo wa -

nych ra czej na te re nie Egip tu, a Stan -

dard Oil pro wa dzi! wst"p ne roz po zna -

nie na te re nie Pa le sty ny. Od kry cia

w Ira ku i dzi siej szej Ara bii Sau dyj skiej

by !y do pie ro me lo di' przy sz!o #ci.

Nie zbyt od le g!ej, to fakt, ale w 1914

tak w!a #nie to wy gl' da !o. Stan dard Oil

by! fir m' ame ry ka& sk', a co za tym

idzie w!a sno #ci' oby wa te li pa& stwa

neu tral ne go, tak wi"c Tur cy nie czy -

ni li prze szkód po szu ki wa czom, w ka$ -
dym ra zie nie po nad biu ro kra tycz ne

i ko rup cyj ne, no men omen, stan dar dy

te go pa& stwa. Tym bar dziej $e jak si"
oka za !o, ta naf to wa kor po ra cja z neu -

tral ne go wów czas pa& stwa za opa try -

wa !a tak $e Niem cy. Sy tu acja zmie ni -

!a si" do pie ro w 1917 ro ku, wraz

z przy st' pie niem Sta nów Zjed no czo -

nych do woj ny po stro nie En ten ty.

W okre sie 1914-1918 ogra ni czo no

si" do za pew nie nia so bie w lep szych

cza sach praw do po szu ki wa& oraz

do eks plo ata cji z!ó$ ju$ od kry tych

oraz do mnie ma nych. Wkrót ce mia !o
si" oka za%, jak traf na by !a to de cy zja.

!
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Daw niej, by si! ro ze rwa",
mo# na by $o pój%" do ki -

ne ma to gra fu, na Cha pli na,
Ha rol da Loyd’a, Bu ste ra Ke -
ato na lub Oli wie ra i Har de go
al bo usi&%" i re cho ta"
przy czy ta niu za baw nych tek -
stów i ogl& da niu ry sun ków
w pierw szych pi smach hu mo -
ry stycz nych. 

Ju# pod ko niec dzie wi!t na -
ste go wie ku uka zy wa $a si!
„Mu cha” pi sem ko pre zen tu -
j& ce g$ów nie sa ty r! oby cza -
jo w&, na po zio mie #y cia ro -
dzin ne go, i spo $ecz ne go. 

Pó' niej w m$o dej Pol -
sce – kra kow skie ko lo ro we
„Wró ble na Da chu”, (któ -
rych rocz nik mam na pó$ ce), by$ nasz
%l& ski „Ko cyn der” – Li go nia i jesz cze
pa r! in nych w kra ju...

Ist nia $a tak #e sa ty ra w pe ere lu:
w Po zna niu „Kak tus” w (o dzi „Ka ru -
ze la” a w Ka to wi cach od ro dzi$ si!
„Ko cyn der”. 

Kie dy w 1957 na czel nym by$ Ju rek
Mo skal, to i ja z tym pi smem wspó$ -
pra co wa $em, od kry wa j&c przy oka zji,
#e dwu ty go dnik ten by$ ago r& sa ty rycz -
n& po $o wy gra fi ków ka to wic kich.

Znaj do wa $em tam ry sun ki: Da nu ty
Kno sa $y, Zyg mun ta Li sa, Ry szar da
Twar do cha, Eu ge niu sza Rze #u chy,
An drze ja Cze czo ta, Ry szar da Osad cze -
go, Fran cisz ka Wy le #u cha i wie lu in -
nych. 

Ale pi smo si! sko) czy $o, do my %la"
si! mo# na dla cze go.... 

Na ryn ku, jak i w in nych „brat nich
kra jach” wzo rem ra dziec kie go „Kro -
ko di $a” mia $o by" – jed no pi smo
na je den ba rak na sze go obo zu, tak
w sam raz, nie wi! cej, bo za wie le
%mie chu szko dzi. 

No to by $y: w DDR „Eu len spie gel”,
w Cze cho s$o wa cji „Di ko braz”, w Ju -
go s$a wii „Octen” a u nas osta $y si!
„Szpil ki”, ze swym chy ba naj lep szym
okre sem za KTT.

Pi smo sta $o si! po wa# ne nie prze sta -
j&c by" za baw nym i do cie kli wym,
tro pio no rze czy wi ste ab sur dy na szej lu -
do wej rze czy wi sto %ci a dow ci py o te -
%cio wej i sa mot nej wy spie prze nie sio -
no do ko sza.

Roz da wa no co rocz ne na gro dy „Z$o -
tej Szpil ki”, któ r& ka# dy z nas zdo by$
cho" nie w tym sa mym ko lo rze me ta lu.

Ro bi $o nas tam wie lu z Ka -
to wic, to mia sto mia $o szcz! -
%cie do ka ry ka tu rzy stów.

Cho" ry so wa li %my i pu -
bli ko wa li dla nie miec kie go
„Par do nu”, an giel skie go
„Pun cha” to jed nak by $o nam
te go miej sca za ma $o, chcia -
$o by si! mie" wi! cej pism. 

An drzej Cze czot po sia$
my%l ro bie nia do dat ku
do „Szpi lek”. 

Po wsta$ kwar tet: An drzej
Cze czot, Je rzy Du da -Gracz,
To mek Ju ra i pod pi sa ny.

Wk$ad ki czte ro stro ni co we
mia $y od r!b ne ty tu $y ta kie jak
„mgr”, „dr”, „in#”.... by $o
ich pa r!, ka# da w in nym te -

ma cie su ge ro wa nym przez ty tu$..
Ich two rze nie by wa $o in te re su j& -

cym pre tek stem do by cia z so b&, we
wspól nym te ma cie i wy da wa $o si!, #e
wszyst kich nas to ba wi...

... a jed nak któ re go% dnia, Ju rek od -
bie ra j&c swo je gra fi ki, któ re mu fo to -
gra ficz nie prze twa rza $em z je go olej -
nych ob ra zów rzek$: 

Dzi! ku j!, ale nie b! d! te go da lej ro -
bi$... wi dz&c mo je zdzi wie nie do -
da$ – uzy ska $em to, co chcia $em, mo -
je ry sun ki z mo im na zwi skiem, zo sta $y
opu bli ko wa ne w wie lo ty si!cz nym na -
k$a dzie, to mi wy star cza...

I wte dy zro zu mia $em, #e au to pro mo -
cja mo #e wy st! po wa" tak #e w tak ma -
$o po wa# nej dzie dzi nie jak hu mor – sa -
ty ra...

!

Anegdoty
HENRYK BZDOK

W muzeach

nie wszystkie

eksponaty 

mo!na zawsze

ogl"da#.
Postanowili$my

pokazywa#
niektóre 

na naszych

%amach.

Dzi$ pocztówka

ze zbiorów 

Muzeum Historii

Katowic.
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Szesnastowieczny ko$ció%ek z Syryni przeniesiony do Parku Ko$ciuszki. Zabytek, którym opiekuje si' Muzeum Historii Katowic. Jest to jednak nadal

$wi"tynia konsekrowana, w której m%odzi ch'tnie bior" $lub. Dzi$ to zdj'cie nabiera charakteru szczególnego, bo by# mo!e ze wzgl'du na ocieplenie klimatu

zim' w mie$cie b'dzie mo!na zobaczy# ju! tylko na muzealnej fotografii.
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Mi!dzy
nutami

cz! "ciach. Pro gram ka# dej z nich by$ do -
wol ny, po dob nie jak w war szaw skim
kon kur sie cho pi now skim. W pierw -
szym i dru gim eta pie na le #a $o za "pie wa%
z akom pa nia men tem for te pia nu ari!
ope ro w&, fi na li "ci wy ko ny wa li z or -
kie str& wy bra n& sce n! z ope ry. Po my s$o -
wo"% uczest ni ków nie by $a zbyt wiel ka,
po kil ka na "cie ra zy s$u cha li "my za tem
jed nych i tych sa mych utwo rów – kró -
lo wa $a ope ra w$o ska i ro syj ska, je dy nie
nie licz ni zdo by wa li si! na za "pie wa nie
Ha en dla al bo któ re go" z kom po zy to -
rów XX wie ku (je den raz za brzmia $a aria
Ro xa ny z Kró la Ro ge ra Szy ma now skie -
go, kto" o"mie li$ si! te# za pre zen to wa%
frag ment Woz zec ka Ber ga). Tym "pie wa -
kom, któ rzy do szli do dru gie go eta pu
(w licz bie 30, z te go wi!k szo"% Ro sjan),
mo# na "mia $o pro ro ko wa% "wia to we
ka rie ry: pi!k ne g$o sy (jak #e by ina -
czej – te go w Ro sji ni gdy nie bra ko wa -
$o), ale tak #e "wiet na szko $a wo kal na
(zw$asz cza u osób wy kszta$ co nych
w obu sto li cach: Mo skwie i Pe ters bur -
gu), umie j!t no"% ró# ni co wa nia sty lów
wy ko naw czych, i – last but not le -
ast – do bra pre zen cja. Do fi na $u wy bra -
no 10 osób; wy gra $a zde cy do wa na fa wo -
ryt ka Ro sjan ka Nad ie# da Paw $o wa,
w"ród lau re atów zna la z$a si! tak #e
"wiet na Bar no chon Isma tul lay eva z Uz -
be ki sta nu oraz po cho dz& cy ze Lwo wa
Mi cha i$ Ma $a fij, któ re go mo# na spo tka%
i w Pol sce, jed nak na ra zie je dy nie
w ro li uczest ni ka kur sów wo kal nych.

Ogól ne wra #e nie, ja kie po zo sta $o mi
po po by cie w mi' skim te atrze, to wra #e -
nie po rz&d ku, sta bil no "ci i wzgl!d ne go
do bro by tu. Te atr jest wi zy tów k& Re pu -
bli ki, a je go pra cow ni cy czu j& si! chy ba
wy ró# nie ni. Na ra zie nie do ro bio no si!
wy bit nych si$ so li stycz nych (i na Bia $o -
ru" do tar $a pla ga emi gra cji mu zy ków
do lep szych, bo gat szych o"rod ków, g$ów -
nie do Pe ters bur ga), za to s& po rz&d ne ze -
spo $y, zw$asz cza spo ry chór, pro wa dzo -
ny przez Ni n! (o ma no wicz, i ba let
– li cz& cy po nad 100 osób i oczy wi "cie
sta no wi& cy jed n& z naj wi!k szych atrak -
cji na ro do wej sce ny. Ba le ty sta no wi& wi! -
cej ni# po $o w! re per tu aru. Wy ko nu je si!
nie tyl ko ro syj skie i eu ro pej skie po zy cje
kla sycz ne, ale i no we dzie $a, pi sa ne
na za mó wie nie przez ar ty stów Bia $o ru -
si (naj now sza pre mie ra – Ma !y ksi" #$
Jew gie ni ja Gle bo wa). 

W te atrze dzia $a te# sce na ka me ral na,
na któ rej od by wa si! spo ro kon cer tów.
By $am na zna ko mi tym wie czo rze pie "ni
ro syj skich wy ko na nych przez so li st!
ope ry ba ry to na Ili! Sil czu ko wa z to wa -
rzy sze niem pia nist ki Ta tia ny Star czen ko.
Oprócz nie "mier tel nych ro man sów Czaj -
kow skie go i Rach ma ni no wa ar ty "ci wy -
ko na li cykl pie "ni G. Swi ri do wa, na pi sa -
nych we wcze snych la tach 50. XX wie ku,
na le #& cych w spo sób oczy wi sty do nur -
tu „oj czy) nia ne go” i w spo sób zu pe$ nie
ju# nie oczy wi sty pro wo ku j& cych do za -
da nia so bie py ta nia, czy od rzu ca nie
przez nas tej tra dy cji nie jest przy pad kiem
„wy le wa niem dziec ka ra zem z k& pie l&”? 

!

cen ty po li tycz ne (mo tyw w$a dzy, zi lu -
stro wa ny pan to ni m& licz nej gru py
„oprycz ni ków” plus ogól nie lu bia ne
w mi' skim te atrze ak cen ty pra wo s$aw -
ne); stwo rzo ny przez nie go spek takl
cha rak te ry zo wa$ si! do brym tem pem
i bo gac twem szcze gó $ów; je dy nie wa# -
na sce na uka za nia si! ca ra Iwa na Gro) -
ne go zo sta $a zmar no wa na – widz mia$
trud no "ci z roz po zna niem w$ad cy w"ród
t$u mu to wa rzy sz& cych mu bo ja rów…

Po za Fo rum obej rza $am te# wy re #y se -
ro wa ne przez Pan dzha vi dze i pro wa dzo -
ne przez Wik to ra P$o ski n! Pa ja -

ce. I w tym przy pad ku re #y ser sta ra$ si!
na d& #a% z du chem cza su, wy ko rzy stu j&c
obec n& w utwo rze ide! „te atru w te atrze”
ja ko pre tekst do $a ma nia kon wen cji.
Na sce nie po ja wi $y si! za tem wspó$ cze -
sne po sta cie (dzien ni ka rze, ochro nia rze)
i re kwi zy ty (m.in. sto ja ki z ubra nia mi
w ro li sce nicz nych ba rier), re #y ser wy -
ostrzy$ te# wy mo w! fi na $u, do pro wa dza -
j&c do te go, #e przy ostat nich d)wi! kach
mu zy ki sce n! za le ga $o a# pi!% tru pów.

Po zo sta $e wie czo ry Fo rum wy pe$ ni$
wie czór pie "ni i arii w$o skich (dy ry go -
wa$ sta le za trud nio ny w mi' skiej ope rze
m$o dy dy ry gent Iwan Ko stia chin)
oraz – za my ka j& cy im pre z! ga lo wy
kon cert „No we g$o sy ope ry "wia to -
wej”, na któ rym, oprócz go "ci z Eu ro -
py i Ame ry ki, us$y sze li "my lau re -
atów II Mi! dzy na ro do we go Kon kur su
Wo kal ne go, któ ry od by$ si! w ty go dniu
po prze dza j& cym Fo rum i by$ je go in te -
gral n& cz! "ci&. Kon kurs, do któ re go
przy st& pi $o po nad 250 uczest ni ków, po -
cho dz& cych w wi!k szo "ci z Ro sji, by $ych
re pu blik ra dziec kich i kra jów Da le kie -
go Wscho du (na pal cach mo# na by $o nie -
ste ty po li czy% uczest ni ków z Za chod niej
Eu ro py, a z Pol ski nie by $o ni ko go), by$
nie zwy kle cie ka wy. Prze bie ga$ w trzech

D
y rek cja te atru Wiel kie go Ope ry i Ba -
le tu w Mi' sku wpa d$a na po mys$, by

za pro si% na swo je do rocz ne, szó ste ju#
Mi! dzy na ro do we Bo #o na ro dze nio we
Fo rum Ope ro we gru p! kry ty ków mu -
zycz nych z kra jów o"cien nych. Mie li "my
ogl& da% spek ta kle, dys ku to wa% o sta nie
ope ry na Bia $o ru si i w na szych kra jach,
a na ko niec zro bi% „co"”, by za ch! ci%
swo ich mu zy ków do cz!st szych wy praw
do gro du nad Swi s$o cz&. Co ni niej -
szym z en tu zja zmem czy ni!, bo w mi' -
skiej ope rze dzie je si! na praw d! du #o do -
bre go. Sam te atr, dzia $a j& cy od kil ku lat
pod spraw nym kie row nic twem W$a di -
mi ra Gri diusz ki, nie jest mo #e jesz cze in -
sty tu cj& o ran dze "wia to wej, ale wy ka -
zu je – jak si! to mó wi – war to "cio we
ten den cje roz wo jo we. Trzon re per tu aru
to #e la zna kla sy ka ope ro wa i ba le to -
wa – idzie o to, by przy ci& gn&% du #&, sta -
$& pu blicz no"%. 

Pod sta wo wym ma gne sem jest mu zy -
ka, mniej sz& uwa g! zwra ca si! na stro n!
wi do wi sko w& spek ta kli, a „ope ra re #y ser -
ska” jest zde cy do wa nie nie w mo dzie.
Na VI Fo rum Ope ro we z$o #y $o si! pi!%
wie czo rów, z te go trzy ope ro we. Obej rze -
li "my dwa no we spek ta kle, któ re mia $y
pre mie ry w ro ku 2015 (Car sk" na rze czo -

n" Mi ko $a ja Rim skie go -Kor sa ko wa
i Car men Bi ze ta) oraz wy ci& gni! te go z te -
atral ne go la mu sa, nie co od "wie #o ne go
Eu ge niu sza Onie gi na. Po za ope ra mi zor -
ga ni zo wa no dwie ga le wo kal ne. Z oper
po do ba $y mi si! naj bar dziej spek ta kle ro -
syj skie: pa ste lo wo -sza ra wy, sta tycz ny
Onie gin, wy re #y se ro wa ny przez Wa le ri -
ja Szi szo wa we d$ug stan dar dów ope ry re -
ali stycz nej z po $o wy XX wie ku, zy ska$
bar wy dzi! ki udzia $o wi za pro szo nych
m$o dych so li stów z Te atru Wiel kie go
w Mo skwie. Bo ha te rem wie czo ru by$
"pie wa j& cy par ti! Le' skie go nasz m$o -
dziut ki pra wie -ro dak ze Lwo wa Bog dan
Vol kov, dys po nu j& cy nie tyl ko pi!k nym
li rycz nym g$o sem, ale i wiel ki mi zdol no -
"cia mi sce nicz ny mi. Spek ta klem dy ry go -
wa$ sta $y dy ry gent mi' skiej ope ry Wik -
tor P$o ski na. 

Re #y ser Car men Ga li na Gal ko vskaya
sta ra $a si! wspól nie ze sce no gra fem
(w tej ro li – Po lka pra cu j& ca w Ko pen -
ha dze An na Kon tek) na sy ci% spek takl
hisz pa' skim ko lo ry tem i tem pe ra men -
tem. Po ja wi $y si! wi!c ba jecz nie ko lo -
ro we ko stiu my, za dba no o atrak cyj n&
cho re ogra fi!, sta ra no si! uru cho mi%
dru gi i trze ci plan sce ny, zle ca j&c sta ty -
stom ró# ne za j! cia pa su j& ce do kli ma tu
ope ry. Nie zbyt uda nym eks pe ry men tem
by $o za trud nie nie go "cin ne go dy ry gen -
ta: Fran cuz Phi lip pe Me stres o ma $o nie
roz $o #y$ spek ta klu na $o pat ki, ma j&c
trud no "ci ze sko or dy no wa niem te go,
co dzia $o si! na sce nie, z pra c& or kie stry. 

Bez prze szkód prze bie g$o przed sta wie -
nie Car skiej na rze czo nej (dy ry gent – An -
drey Ga la nov) – w tym przy pad ku sta -
le wspó$ pra cu j& cy z mi' sk& ope r& re #y ser
Mi kha il Pan dzha vi dze po ku si$ si! o pa -
r! jak #e ak tu al nych „udziw nie'”, wpro -
wa dza j&c do sce nicz nej nar ra cji nie co
bar dzo dys kret ne go ero ty zmu oraz ak -

MAG DA LE NA DZIA DEK

Ope ra

za mie dz!
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Czy na matecznik

spadnie topór?

JO LAN TA KARMA!SKA

P
usz cza Bia !o wie ska o po wierzch ni po -
nad 150,5 tys. hek ta rów po pol skiej i bia -

!o ru skiej stro nie w ci" gu ostat nich 300 lat
zmniej szy !a si# pra wie o po !o w#. Wi#k sza
jej cz#$%, oko !o 59 proc. le &y w gra ni cach
Bia !o ru si. Jest w ca !o $ci Par kiem Na ro do -
wym. Chro nio nym w spo sób $ci s!y na
40 pro cen tach po wierzch ni. Wraz z naj cen -
niej szy mi frag men ta mi la sów dzie wi czych,
z 200. let ni mi drze wo sta na mi i kil ku set let ni -
mi ich oka za mi. 

W pol skiej, mniej szej, cz# $ci Pusz czy Bia -
!o wie skiej ochro n" $ci s!" ob j# ty jest po wi#k -
szo ny dwu krot nie w 1996 ro ku do 10,5 tys.

hek ta rów Bia !o wie ski Park Na ro do wy. Roz -
rzu co ne po pusz cza' skim te re nie na tu ral ne
sie dli ska le $ne chro nio ne s" w re zer wa tach.
Frag men tów pusz czy z jej pta si mi osto ja mi
strze &e nie tyl ko na sze pra wo, ale i Eu ro pej -
ska sie% Na tu ra 2000. W su mie pusz cza jest
ob j# ta $ci s!" ochro n" tyl ko na jed nej trze ciej
swo jej po wierzch ni. 

Naj wi#k sz" jej cz# $ci" za rz" dza j" La sy
Pa' stwo we. Ich trzy pusz cza' skie nad le $nic -
twa: Bia !o wie &a, Haj nów ka i Browsk sta ra -
j" si# go dzi% wy ma ga nia ochro ny przy ro dy
i za da nia la sów go spo dar czych czy li obo -
wi" zek ko mer cyj ne go po zy ski wa nia drew na.

Kon trakt 

L
e $ni cy to w zna ko mi tej wi#k szo $ci tak &e
przy rod ni cy. Od k"d w 1994 ro ku Pusz cz#

Bia !o wie sk" ob j# li sta tu sem Le $ne go Kom -
plek su Pro mo cyj ne go, pro wa dz" w pusz cza' -
skich nad le $nic twach go spo dar k# bar dziej
eko lo gicz n". Mia! im w tym po ma ga% przy go -
to wa ny w la tach 90. ub. wie ku, z ini cja ty wy
ów cze sne go mi ni stra ochro ny $ro do wi ska,
za so bów na tu ral nych i le $nic twa – „Kon trakt
dla Pusz czy Bia !o wie skiej.” Czy li plan dzia -
!a' na rzecz po wi#k sze nia par ku na ro do we go
w ob r# bie ca !ej pusz czy po na szej stro nie
z rów no cze snym wspar ciem lo kal nej spo !ecz -
no $ci, &y j" cej z la su. Po przez zrów no wa &o ny
roz wój spo !ecz ny i eko no micz ny tam tych te -
re nów. W re zer wie bu d&e to wej pa' stwa zna -
la z!o si# wów czas 20 mln z!o tych na ten cel.
(rod ki po za bu d&e to we mia !y po cho dzi% z Na -
ro do we go Fun du szu Ochro ny (ro do wi ska
i Go spo dar ki Wod nej. Roz po cz# to te& pu -
blicz n" zbiór k# pie ni# dzy na rzecz pusz czy.
Mi n# !o 20 lat i... 

Co uda !o si" zro bi#?

D
wu krot ne po wi#k szy% po wierzch ni# Bia -
!o wie skie go Par ku Na ro do we go, któ ry

ju& znaj do wa! si# na li $cie (wia to wych Re -
zer wa tów Bios fe ry i (wia to we go Dzie dzic -
twa UNE SCO. Wpro wa dzi% mo ra to rium
na wy cin k# po nad stu let nich drzew i stre f#
wol n" od po lo wa' w je go otu li nie. Ukró ci%
po lo wa nia w re zer wa tach. I zmniej szy%
znacz nie po zy ski wa nie drew na w nad le $nic -
twach. Uda !o si# te& pusz cz# wy pro mo wa%
na $wie cie. Ja ko nasz naj wi#k szy przy rod ni -
czy skarb, wiel kie dzie dzic two ludz ko $ci,
z nie spo ty ka ny mi gdzie in dziej oka za mi flo -
ry i fau ny i sta dem &u brów, &y j" cych na wol -
no $ci. Rów nie& ja ko obiekt za in te re so wa nia
$wia to wej na uki.

Po wie lo let nich sta ra niach Pol ski i Bia !o -
ru si, kam pa niach spo !ecz nych, pro te stach
obro' ców pusz czy i kon se kwent nej po li ty ce
re sor tu $ro do wi ska ra dy kal nie zmniej sza j" -
cej wy cin k# drzew w nad le $nic twach, w po -
!o wie 2014 ro ku ca !a pusz cza tra fi !a na li st#
UNE SCO. Pod roz po zna wal n" glo bal nie na -
zw" – Trans gra nicz ny Obiekt (wia to we go
Dzie dzic twa „Bia !o wie za Fo rest”.

To nie tyl ko przy rod ni czy suk ces. To uko -
ro no wa nie na sze go na ro do we go skar bu
przy ro dy, dzie dzic twa ludz ko $ci. To te& zo -
bo wi" za nie rz" dów i spo !e cze'stw na szych
kra jów do za cho wa nia dla przy sz!ych po ko -
le' ostat nie go ni zin ne go, mie sza ne go la su
Eu ro py z pier wot nym ro do wo dem. Wraz
z ca !ym je go na tu ral nym bo gac twem eko -
sys te mów le $nych i bio ró& no rod no $ci", &y -
wym la bo ra to rium na tu ry. Je dy nym miej -
scem, gdzie drze wom po zwa la si# do cze ka%
s# dzi wej sta ro $ci, zmur sze%, by &y wi%, od -
na wia% i wzmac nia% no we po ko le nia pusz -
cza' skich la sów.

Kor ni ko wy aneks

P
od ko niec ub. ro ku mi ni ster $ro do wi ska
za twier dzi! aneks do obo wi" zu j" ce go ju&

Pla nu Urz" dza nia La su w nad le $nic twach

Jest tyl ko je den w Eu ro pie. Las na tu ral ny. Nikt go nie sa dzi!, nie prze bu do wy $
wa!. Kszta! to wa! si" sam po przej %ciu lo dow ca. W prze strze ni od wy brze &y
Atlan ty ku po Ural. Jest in ny ni& las go spo dar czy. Po swo je mu si" zmie nia.
W rytm w!a snych, naj do sko nal szych sce na riu szy na tu ry. Dla te go jest sil niej szy. 

Ten las to Pusz cza Bia !o wie ska, je dy ny le %ny ma tecz nik Sta re go Kon ty nen tu,
oca la !y mo c' drze mi' cych w niej nie mal pier wot nych me cha ni zmów sa mo od $
twa rza nia si". Czy chce my jej za szko dzi#? 

Po 20 la tach wal ki obro( ców przy ro dy o trwa nie pusz czy w na tu ral nym i nie $
na ru szal nym przez cz!o wie ka %ro do wi sku, znów za wis! nad ni' urz"d ni czy to pór.
Na pod pis mi ni stra %ro do wi ska cze ka de cy zja o kil ku krot nym zwi"k sze niu ci"#
jej drze wo sta nów, za ata ko wa nych przez kor ni ka. Nie zro zu mia !a. Bo mar twe
drze wo w pusz czy to nie wy rok, to &y cie!

Po wa lo ny !wierk w Bie brza" skim Par ku Na ro do wym
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Pusz czy Bia !o wie skiej na la ta 2012-2021.

Po to, by zwi"k szy# kil ka krot nie wy cin k"
$wier ków, za ata ko wa nych przez kor ni ka.

A wi"c i usu n%# je z pusz czy. Cho cia& ju&
od lat 30. ub. wie ku $wierk jest z niej wy pie -

ra ny przez sa m% na tu r". Z la su pusz cza' -
skie go, któ ry nie jest zwy k!% plan ta cj% drzew

sa dzo nych na de ski. Lecz cu dem przy ro dy,

bez b!"d nie do pa so wu j% cym ga tun ki le $nych

drzew i in nej ro $lin no $ci do naj lep szych dla

nich sie dlisk, wa run ków kli ma tycz nych czy

zja wisk kl" sko wych. Po $ród tych ostat nich,

gra da cja kor ni ka w pusz czy jest cy klicz nym,

na tu ral nym pro ce sem.

Prze wa &a j% w niej prze cie& wie lo ga tun ko -

we drze wa li $cia ste. Te naj star sze z po t"& ny -

mi d" ba mi, li pa mi, je sio na mi i $wier ka mi.

Wy st" pu j% ce w ze spo !ach z li pa mi, klo ny

i gra by. Na sie dli skach wil got nych, w po bli -

&u rzek, $wier ki z ol cha mi i d" ba mi two rz%
tzw. ol sy czy li las ba gien ny. Bo ry za cho wa !y
si" tam, gdzie prze wa &a j% drze wa szpil ko we,

$wier czy ny, któ re kor nik ata ku je naj moc niej.

Bo w obec nych wa run kach kli ma tycz nych s%
to drze wa od daw na cho re i s!a be. Przy ro da

sa ma wy czu !a, &e czas z nich re zy gno wa#.
(wierk sa mo rzut nie ust" pu je z chro nio nej

cz" $ci pusz czy. Bo co raz go r"t sze i su che la -

ta, sta !y si" dla tych zim no lub nych ga tun ków

za bój cze. 

Po ka za !a to ka ta stro fa la sów be skidz kich,

w któ rych ro s!y w wi"k szo $ci mo no kul tu ry

$wier ko we. Sztucz nie sa dzo ne z na sion al -

pej skie go po cho dze nia na po trze by prze -

my s!u, s!a b!y wraz z ro sn% cym za nie czysz -

cza niem po wie trza i ocie pla j% cym si"
kli ma tem. I sta !y si" !a twym &e rem dla

szkod ni ków. G!ów nie kor ni ka. Za sie dlo ne

nim drze wa trze ba by !o szyb ko wy ci na#
i wy wo zi# z la su, by zro bi# miej sce od por -

niej szym la som li $cia stym i mie sza nym. T"
prze bu do w" le $ni cy pro wa dz% od lat. 

Pusz cza rz% dzi si" in ny mi pra wa mi ni&
sztucz nie sa dzo ny las. W niej dzia !a j% sa mo -

rzut nie od twa rza j% ce si" uk!a dy bio lo gicz ne,

w któ rych wszyst kie ga tun ki &y j% z so b%
w sym bio zie. Dla te go la sy pusz cza' skie s%
sil niej sze. Awi"c i kor ni ka jest tu taj nie po rów -

ny wal nie mniej. Je $li za ata ku je, nie jest dla

pusz czy ka ta stro f%. Jest tyl ko se lek cjo ne rem

s!a bych drze wo sta nów. Przy ro da sa ma wpi sa -

!a w trwa nie la su po wta rza j% ce si" cy kle gra -

da cyj ne szkod ni ków. I mar twe drze wa, któ re

po ich przej $ciu, nio s% la som no we &y cie. 

To oczy wi sto$# dla $wia ta na uki, przy rod -

ni ków, eko lo gów i obro' ców przy ro dy. Dla -

te go tak jed no znacz nie za re ago wa li na aneks

do Pla nu Urz% dza nia La su w le $nic twach

pusz cza' skich. W$ród nich: Sto wa rzy sze nie

Pra cow nia na rzecz Wszyst kich Istot, Gre en -

pe ace Pol ska, WWF Pol ska czy Fun da cje

Gre en mind i wie le in nych. Nie pod wa &al ne,

zna ko mi cie udo ku men to wa ne opi nie, przed -

sta wi li na ukow cy i przy rod ni cy.

Pro test

O
pi nia Pa' stwo wej Ra dy Ochro ny Przy ro -

dy nie po zo sta wia w%t pli wo $ci. Czy ta my

w niej m.in....: usu wa nie za ata ko wa nych

drzew, s!u &% ce ja ko by zwal cza niu kor ni ka -

-dru ka rza, nie ma istot ne go wp!y wu na prze -

bieg je go gra da cji i tem po wy dzie la nia si"
po su szu, a przy no si po wa& ne szko dy przy -

rod ni cze. W tym w ga tun kach chro nio nych

w ob sza rze Na tu ra 2000. Za k!ó ca te& na tu ral -

n% dy na mi k" pro ce sów re ge ne ra cyj nych.

Zwi"k szo ne po zy ski wa nie drew na, za pla no -

wa ne w Nad le $nic twie Bia !o wie &a na ru sza

po sta no wie nia pra wa kra jo we go (usta wa

o ochro nie przy ro dy) i mi" dzy na ro do we go

(Dy rek ty wy Pta siej i Sie dli sko wej). Stoi

w sprzecz no $ci z ra ty fi ko wa ny mi przez Pol -

sk" mi" dzy na ro do wy mi kon wen cja mi.

PROP przy po mi na o zo bo wi% za niu i wia ry -

god no $ci Pol ski wo bec spo !ecz no $ci mi" -
dzy na ro do wej, ja kie pod j" li $my po wpi sie

Pusz czy Bia !o wie skiej na li st" UNE SCO. 

Rów nie& Ko mi tet Ochro ny Przy ro dy Pol -

skiej Aka de mii Na uk za j%! bez kom pro mi so -

we sta no wi sko w spra wie kil ku krot ne go

pod wy& sze nia po zio mu po zy ska nia drew na

w nad le $nic twach pusz cza' skich, o uni ka to -

wej w ska li $wia ta war to $ci.

Zda niem cz!on ków te go Ko mi te tu... wpi -

sa nie ca !o $ci kom plek su le $ne go Pusz czy

Bia !o wie skiej na t" li st" UNE SCO nie by !o -

by mo& li we, gdy by nie ogra ni cze nie in ten -

syw no $ci u&yt ko wa nia jej za go spo da ro wa nej

cz" $ci. Je $li dra stycz ne zmia ny, zwi% za ne

z anek sem do Pla nu Urz% dza nia La su, po -

mniej sz% war to$# przy rod ni cz% te go miej sca,

mo g% gro zi# skre $le niem pusz czy z li sty

miejsc (wia to we go Dzie dzic twa. Pro po no -

wa ne roz mia ry in ge ren cji na ru sza j% nie tyl ko

pra wo, zo bo wi% za nia pod j" te przez Rz%d
Rzecz po spo li tej Pol skiej, ale w opi niach eks -

per tów, bu dz% po wa& ne oba wy o ich skut ki

dla pusz cza' skiej ochro ny przy ro dy. Obo -

wi% zu j% cy do t%d plan za da' ochron nych dla

pusz czy zwra ca uwa g", &e usu wa nie mar -

twych i umie ra j% cych drzew jest jed nym

z pod sta wo wych za gro &e' dla sie dlisk gr% -
dów kon ty nen tal nych, bo rów i la sów ba gien -

nych oraz !" gów. Na to miast wy cin ka la su,

usu wa nie mar twych $wier ków w wie ku po -

nad 100 lat za gra &a za cho wa niu re lik to wej

fau ny pusz cza' skiej. 

Po twier dze niem tej oce ny jest wy czer pu j% -
ca od po wied) uzna nych na ukow ców z wie lu

uczel ni wy& szych na py ta nie: dla cze go mar twe

$wier ki s% po trzeb ne Pusz czy Bia !o wie skiej?

M.in. s% szan s% na sku tecz niej sz%, szyb -

sz%, na tu ral n% i ró& no rod n% bio lo gicz nie re -

ge ne ra cj" la su si !a mi na tu ry. S% miej scem

wy twa rza nia i roz prze strze nia nia si" „bro ni

bio lo gicz nej” prze ciw ko kor ni kom. Bez

mar twych drzew nie b" d% si" ma so wo, na -

tu ral nie od na wia# d" by, zgi nie $ro do wi sko

wie lu po ro stów i msza ków. Mar twe, zmur -

sza !e, roz pa da j% ce si" drze wa s% je dy nym

$ro do wi skiem &y cia wie lu ga tun ków

chrz%sz czy i naj wa& niej szym miej scem l" -
go wym rzad kich dzi" cio !ów.

Dzi" ki po wa lo nym i próch nie j% cym drze -

wom, któ rych tyl ko w Bia !o wie skim Par ku

Na ro do wym jest a& 25 proc., wzra sta bio -

ró& no rod no$# la su. 

„Nie praw d% jest, &e w pusz czy po gra da -

cji kor ni ka, nie b" dzie przez d!u gi czas t"t -
ni% ce go &y ciem la su. Za czy na si" on od ra -

dza# nie mal na tych miast. Z przy rod ni cze go

punk tu wi dze nia nie wa& ne jest, &e w miej -

scu $wier ka mo &e wy ro sn%# in ny ga tu nek.

Wa& ne, &e za cho wa na zo sta nie ci% g!o$# pro -

ce sów eko lo gicz nych (w tym przy pad ku sa -

mo ist ne go od no wie nia la su), ty po wych dla

la sów ma !o zmie nio nych przez cz!o wie ka,

gdzie me cha ni zmy te jesz cze dzia !a j%”.

Tak pod su mo wa !a kon fe ren cj" pra so w%
na Uni wer sy te cie (l% skim, po $wi" co n% pla -

no wa nym ci" ciom drzew, za sie dlo nych kor -

ni kiem w Pusz czy Bia !o wie skiej – dr hab.

An na Or czew ska z Ka te dry Eko lo gii Wy -

dzia !u Bio lo gii i Ochro ny (ro do wi ska Uni -

wer sy te tu (l% skie go. 

By !a to wiel ka lek cja eko lo gii z udzia !em

zna ko mi tej ka dry na uko wej te go Wy dzia !u,

za wsze &y wo re agu j% cej na !a ma nie praw

przy ro dy i za sad ochro ny $ro do wi ska. Je go

cz!on ko wie i tym ra zem za ape lo wa li w ofi cjal -

nym pi $mie do ministra $rodowiska o wstrzy -

ma nie prac nad zmia n% Pla nu Urz% dza nia La -

su w nad le $nic twach Pusz czy Bia !o wie skiej

i za pew nie nie jej na le &y tej ochro ny.

!

Pusz cza! ski las jest in ny od go spo dar cze go

F
o
to

. 
d
r
 h

a
b
. 
A

n
 n
a
 O

r
 c
z
e
w

 s
k
a



62

(…) Otrzy ma !em 9., atrak cyj ny nu mer
mie si"cz ni ka spo !ecz no -kul tu ral ne go
„#l$sk” – pa ni dzie !o. Ten do sko na le wy -
da ny pod wzgl" dem edy tor skim i gra -
ficz nym mie si"cz nik, by! po wo dem
do wzru sze%.

Ja kie& jed nak by !o mo je za sko cze nie,
kie dy w opu bli ko wa nym, w tym nu me -
rze ma te ria le p. Go li na te mat 'l$ skich fo -
to re por te rów, stwier dzi !em brak 4 na zwisk
z tej nie licz nej gru py za wo dow ców. S$ ni -
mi: Ha li na Pin dór („Sport” – je dy na ko -
bie ta w tym gro nie), 'p. Ju rek By dli% ski
(„Sport”), Jan Ha nu sik („Po gl$ dy”) oraz
ni &ej pod pi sa ny – Je rzy Mir ski („Wie -
czór” oraz „Tak i Nie”). Dziw ne, &e pi -
sz$c o nie wiel kiej oso bo wo gru pie za wo -
do wych fo to re por te rów, d!u go let nich
pra cow ni ków #l$ skie go Wy daw nic twa
Pra so we go, za bra k!o miej sca w tej pra -
cy na na sze na zwi ska. Nie mam pre ten -
sji do au to ra tek stu p. Go li, któ ry wy ja -
'nia, &e ma te ria! zbie ra! w opar ciu
o in for ma cje ze stro ny „star szych ko le -
gów”. Na to miast nie jest praw d$, &e p. Ar -
ka diusz Go la, w swo jej pra cy przed sta -
wi! je dy nie fo to re por te rów zwi$ za nych
z re dak cja mi „Dzien ni ka Za chod nie go”
i „Try bu ny Ro bot ni czej”, bo wiem w'ród
wy mie nio nych jest kil ku, któ rzy ni gdy
z ty mi re dak cja mi nie wspó! pra co wa li.

Ni niej szym po sta ram si" wi"c przed -
sta wi( tych czte rech po mi ni" tych przez
p. Ar ka diu sza Go l". Ca !a ta czwór ka, to
d!u go let ni sta &em za wo do wym fo to re -
por te rzy, au to rzy dzie si$ tek zdj"( na !a -
mach 'l$ skiej pra sy. S$ lau re ata mi na -
gród i wy ró& nie%. S$ dz", &e cho cia& by
z te go wzgl" du te& zmie 'ci li by si" na !a -
mach go 'cin nych „#l$ ska”. 

Za rów no Ha li na Pin dór – je dy ny fo -
to re por ter – ko bie ta w tym gro nie, jak
rów nie& jej re dak cyj ny ko le ga 'p. Ju rek
By dli% ski, swo imi zdj" cia mi na !a mach
ka to wic kie go „Spor tu”, uwiecz nia j$c
ce nio ne przez ki bi ców tzw. „mo men ty”
czy li ak cje pod bram ko we, do star cza li
tym praw dzi wym wów czas ki bi com te -
ma tów do d!u gich dys ku sji.

Po dzi wia li 'my za rów no Ha lin k", jak
i Jur ka, za ich mi strzow skie ope ro wa nie
sprz" tem fo to gra ficz nym a przede
wszyst kim za to, &e dys po nu j$c wów czas
nie zbyt czu !y mi ma te ria !a mi ne ga ty -
wo wy mi, a zmu sze ni szyb ko 'ci$ ak cji
sto so wa( bar dzo krót kie cza sy eks po zy -
cji – co prze czy !o lo gi ce – z po mo c$ tric -
ków che micz nych w la bo ra to rium re dak -
cyj nym, do star cza li ocze ki wa ne efek ty
swej pra cy. By li per fek cyj ni!

Jan Ha nu sik, od lat zwi$ za ny z „Po -
gl$ da mi”, by! au to rem i po my s!o daw c$

wy ra fi no wa nych kom po zy cyj nie wiel -
ko for ma to wych zdj"(, za któ re by!
s!usz nie (!) na gra dza ny. Zdo by! rów nie&
uzna nie ze stro ny kon ku ru j$ cych z na -
mi cz!on ków ka to wic kie go Zwi$z ku
Ar ty stów Fo to gra fi ków.

Jest nie zr"cz nie sa me mu si" przed sta -
wia( ja ko fo to graf.

Je rzy Mir ski, lau re at li cz$ cych si" na -
gród. Ale mój ko men tarz do ar ty ku !u p.
Ar ka diu sza Go li wy ma ga udo ku men to -
wa nia te go fak ta mi.

I tak: zdo by !em pierw sz$ na gro d"
za fo to re por ta& na III Kon kur sie #l$ skiej
Fo to gra fii Pra so wej, dru g$ na gro d"
otrzy ma! wów czas Ka zi mierz Se ko
z CAf -u, a zdo byw c$ trze ciej na gro dy
by! Je rzy By dli% ski ze „Spor tu”. Rów -
nie& pierw sze miej sce i na gro d" uzy ska -
!em na ogól no pol skim kon kur sie „Wa! -
brzych’80”, zor ga ni zo wa nym sta ra niem
Sto wa rzy sze nia Dzien ni ka rzy Pol skich
Klub Fo to gra fii Pra so wej (…). Je stem
te& zdo byw c$ pierw szej na gro dy w kon -
kur sie na te mat „ochro na 'ro do wi ska
cz!o wie ka” (1988), a zor ga ni zo wa nym
przez Zwi$ zek Pol skich Ar ty stów Fo to -
gra fi ków Od dzia! w Kra ko wie.

Wy mie niam tyl ko mo je pierw sze na -
gro dy, po mi ja j$c dal sze, licz ne wy ró& -
nie nia za fo to re por ta &e. 

Ale na praw d" wiel k$ oso bi st$ sa tys fak -
cj" sta no wi$ dla mnie te pra ce fo to gra ficz -
ne, któ rych wy ko na nie po zwo li !o mi
po zna( wspa nia !ych lu dzi. Za li czam tu
wspó! pra c" z Ry szar dem Ka pu 'ci% skim,
dy rek to rem Igna cym Go go lew skim. Spo -
ro zdj"(, wie le prze &y( !$ czy mnie z le -

gen dar n$ po sta ci$ Pszczy ny p. mgr.
Alek san drem Spy r$ – Lesz kiem. Po -
b!a& li wie to le ro wa! mo j$ obec no'( z apa -
ra tem fo to gra ficz nym pod czas or ga ni zo -
wa nych przez nie go „Spo tka niach
pod Brzy mem”. By !em obec ny – te&
z apa ra tem pod czas otwar cia skan se nu za -
byt ko wych obiek tów wsi 'l$ skiej, któ re
w!a 'nie sta ra niem Lesz ka ura to wa ne zo -
sta !y od znisz cze nia.

Mia !em oka zj" do ku men to wa( je go
ko lej ne suk ce sy – Mu zeum Pra sy #l$ -
skiej, Izb" u Te le man na (…)

Prze by wa j$c na sta !e w Niem czech nie
ze rwa !em kon tak tów z uko cha n$ Pszczy -
n$ (uro dzi !em si" w Or non to wi cach).
W!a 'nie w nie ist nie j$ cej dzi siaj ga le rii
„U Elia sza i Pi stul ki” na Ryn ku
w Pszczy nie, pre zen to wa ne by !y mo je
fo to gra fie na in dy wi du al nej wy sta wie.

Ja ko fo to re por ter re dak cji „Wie czo ru”
wraz z re dak cyj nym ko le g$ 'p. mgr. Jó -
ze fem Mar kiem (au tor wszyst kich ilu -
stra cji do „Tom ków” Al fre da Szklar skie -
go) by li 'my au to ra mi kil ku wy staw
pre zen to wa nych na te re nie #l$ ska (…). 

Cie ka wost k" sta no wi por tret wo je wo -
dy gen. Je rze go Zi"t ka. Je stem au to rem
te go zdj" cia, któ re znaj du je si" ja ko po -
wi"k sze nie w sie dzi bie dy rek cji Wo je -
wódz kie go Par ku Kul tu ry i Wy po czyn -
ku (dzi siaj Par ku #l$ skie go – przyp.
red.). Wi docz ny na tym zdj" ciu wo je wo -
da gen. Je rzy Zi" tek wy st" pu je w … cy -
wi lu, nie w mun du rze i to w'ród kwia tów. 

W cza sie pa mi"t ne go straj ku gór ni ków
na ko pal ni „Ma ni fest Lip co wy” w 1980
ro ku, straj ku j$ cy po zwo li li na obec -

Berlin, stycze! 2016

„Poziom na dwa "amy”
z komentarzem

Je rzy Mir ski, d!u go let ni fo to re por ter „Wie czo -
ru” i ty go dni ka „Tak i Nie”.
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Skró tow ce to for my po wsta !e w wy ni -

ku skró ce nia na zwy wie lo wy ra zo wej.

S" bar dzo u#y tecz ne, uspraw nia j" ko mu -

ni ka cj$, po zwa la j"c wy ra #a% si$ w spo -

sób eko no micz ny, a za ra zem pre cy zyj -

ny, aby wska za% in sty tu cje (MNiSW
– Mi ni ster stwo Na uki i Szkol nic twa

Wy# sze go), przed si$ bior stwa (PKP
– Pol skie Ko le je Pa& stwo we), or ga ni za -

cje (PSL – Pol skie Stron nic two Lu do we),

a na wet po j$ cia u#y wa ne w na uce

(JO! – j$ zy ko wy ob raz 'wia ta), po pu -

lar ne for my ko mu ni ko wa nia (SMS – ang.

Short Mes sa ge Sys tem), no 'ni ki da -

nych (DVD – di gi tal vi deo disc), dio dy

(LED – ang. li ght -emit ting dio de) itd. Jak

wi da%, w u#y ciu s" skró tow ce za rów no

pol skie, jak i ob ce. Nie któ re u#y wa ne s"
wy !"cz nie w for mie ob cej, jak np. USA
(Uni ted Sta tes of Ame ri ca), a nie któ -

re – jak ONZ (Or ga ni za cja Na ro dów

Zjed no czo nych) – ma j" wer sj$ pol sk"
od mien n" od ob cej: UN (Uni ted Na -

tions). Po mi mo #e przy dat ne i ch$t nie

u#y wa ne, skró tow ce spra wia j" nam pro -

ble my, po nie wa# w pol sz czy( nie ja ko j$ -
zy ku flek syj nym ma my nie któ re ich

ty py od mie nia%. W zwi"z ku z tym na le -

#y wie dzie%, ja ki ro dzaj gra ma tycz ny

ma da na for ma, a tak #e jak za pi sa% od -

mia n$.
Po dob nie jak rze czow ni ki, skró tow ce

ma j" w pol sz czy( nie ró# ne ro dza je gra -

ma tycz ne, któ re de cy du j" o spo so bie ich

od mia ny. Przy k!a dy wy mie nio ne w ty -

tu le s" dwo ja kie go ty pu. For ma PiS i in -

ne skró tow ce za ko& czo ne w wy mo wie

na spó! g!o sk$ s" od mie nia ne jak rze -

czow ni ki ro dza ju m$ skie go nie #y wot ne -

go, dla te go te# PiS b$ dzie przyj mo wa%
for my: PiS -u, PiS -owi, PiS -em, PiS -ie,

po dob nie MEN – MEN -u, MEN -owi,
MEN -em, MEN -ie, BOR – BOR -u, BOR -
-owi, BOR -em, BOR -ze. 

Spo sób za pi su form od mia ny re gu lu -

j" za sa dy pi sow ni pol skiej. Je 'li skró to -

wiec si$ od mie nia, ko& ców ki flek syj ne

do !" cza my w pi sow ni, u#y wa j"c krót kiej

kre ski, czy li !"cz ni ka (zwa ne go te# dy -

wi zem), co po ka zu j" po wy# sze przy k!a -

dy. In na re gu !a or to gra ficz na mó wi

o tym, #e po spó! g!o skach mi$k kich

ozna cza nych dwu zna ka mi, ta ki mi jak mi,
ni, fi, si, pi sze my np. o WAM -ie, w PAN -
-ie, o ZChN -ie, w RAF -ie, w MEN -ie,
o PiS -ie.

Skró tow ce (ro dzi me i ob ce), któ re

w wy mo wie za ko& czo ne s" na ak cen to -

wa ne sa mo g!o ski -e, -i, -o, -u (jak np.

KGB, PWST, WSI, PO, PKO, PZU)

oraz na ak cen to wa ne -a (jak SGH, USA,
PTTK, AK), ma j" ro dzaj ni ja ki i s" nie -

odmien ne. Ro dzaj #e& ski ma j" na to miast

skró tow ce za ko& czo ne na nie ak cen to wa -

ne -a, jak FI FA, PO LFA, YM CA, UNRA,
IKEA, CI Ni BA, UKA. 

Wie le skró tow ców si$ lek sy ka li zu je,

co ozna cza w tym wy pad ku, #e trak tu -

je my je jak zwy k!e wy ra zy i z cza sem

rów nie# w ta ki „wy ra zo wy” spo sób je

za pi su je my. CPLiA, czy li Cen tra la Prze -

my s!u Lu do we go i Ar ty stycz ne go,

z cza sem sta !a si$ Ce pe li", skle py przed -

si$ bior stwa DSA – Dzie !a Sztu ki i An -

ty ki – na zy wa no De sa, Pa& stwo wa

Ko mu ni ka cja Sa mo cho do wa mia !a pier -

wot nie skró to wiec PKS, pó( niej Pe ka -
es, a pe ka esem zwa no au to bus te go

przed si$ bior stwa. War to na ko niec do -

da%, #e for m$ ese mes ja ko po tocz n" na -

zw$ krót kiej wia do mo 'ci tek sto wej wy -

sy !a nej lub od bie ra nej przez te le fon

ko mór ko wy od no to wu j" s!ow ni ki

na cze le z or to gra ficz nym.

KA TA RZY NA WY RWAS

Dla cze go skró to wiec PiS si! od mie nia,
a np. PO nie?

no'% i fo to gra fo wa nie tyl ko dwóm fo to -

re por te rom: by li to Sta ni s!aw Ja ku bow -

ski z CAF -u i Je rzy Mir ski z „Wie czo -

ru”. (…)

My, 'l" scy fo to re por te rzy set ki ra zy

spo ty ka li 'my si$ pod czas re je stro wa nia

wy da rze& na )l" sku dla po trzeb na szych

ga zet. Spo ty ka li 'my si$ tak #e pry wat nie

w tym gro nie, po pra cy, np. przy go to wu -

j"c si$ do ko lej nych wy staw fo to gra ficz -

nych. By !em ko or dy na to rem jed nej

z nich, od po wie dzial nym za pre zen ta cj$
zdj$% w po miesz cze niach ZPAF w Ka -

to wi cach. (…)

Na dal gro ma dz$ ma te ria !y do swo ich

in dy wi du al nych wy staw fo to gra ficz -

nych. Mia !em ich kil ka na te re nie Nie -

miec. (…)

Pod ko niec 1988 ro ku, ju# w wol nej

Pol sce, przed swo im wy jaz dem na sta -

!e do Nie miec, od zna czo ny zo sta !em

Krzy #em Ka wa ler skim Or de ru Od ro dze -

nia Pol ski. (…)

* * *

Za !" czo ne zdj$ cie s$ dzi we go wo je wo -

dy ge ne ra !a Je rze go Zi$t ka ma swo j" ma -

!a hi sto ryj k$.
W ozna czo nym ter mi nie, dys po nu j"c

po nad 30 mi nu to w" re zer w" cza so w",
do je# d#a !em do Ustro nia, miej sca za -

miesz ka nia wo je wo dy. Prze je# d#a j"c
obok dwor ca ko le jo we go w Ustro niu,

strze li !a d$t ka w mo im sa mo cho dzie.

Na zmia n$ ko !a by !o ma !o cza su. Na rzu -

ci !em tor b$ na ra mi$, ci$# k" od fo to gra -

ficz ne go sprz$ tu i bie giem wy ru szy !em

na miej sce spo tka nia, aby si$ nie spó( -
ni%. Zzia ja ny, ale punk tu al ny, za dzwo -

ni !em do bra my. Zo sta !em wpro wa dzo -

ny do wn$ trza dom ku. W!a 'nie

po pra wia !em ubra nie na so bie, kie dy

z pi$ ter ka wol no nad szed! go spo -

darz – ka to wic ki wo je wo da ge ne ra! Je -

rzy Zi$ tek. Wi ta j"c si$ ze mn" za py -

ta!: – Co ty tak ciyn# ko dy chasz, syn ku?
Opo wie dzia !em o awa rii sa mo cho -

du. – Wi dza, #e to je mo ja szko $a! No ale
ze te go pstry ka nia che ba by dom ni ci.
Mój uni form wzie ni dzi siok do czysz czy -
nio. – Ale, pa nie ge ne ra le – od par !em,

prze cie# nie przy je cha !em fo to gra fo wa%
pa rad ny mun dur, tyl ko na sze go wo je -

wódz kie go go spo da rza. – Ale% ty na mol -
ny – rzek! Zi$ tek – no to do bra. Po& dy -
my si' mo #e do je go ogród ka, to co% tam
po ro bisz. „Po ro bi !em” se rie zdj$%. Jed -

no z nich, ja ko po wi$k sze nie, znaj du je

si$ w dy rek cji Wo je wódz kie go Par ku

Kul tu ry i Wy po czyn ku. 

Wra ca j"c do miesz ka nia po tym pstry -

ka niu, ge ne ra! za pro po no wa!: – Na pi jesz
si' sy mnom ko nia ku? – Ale# nie mo g$,
dzi$ ku j$. Na pra wi$ sa mo chód i wy ru sz$
nim do Ka to wic. – A có# to, mi li cjan ty
cie nie zna jom? – W!a 'nie zna j", ale tym

bar dziej, po ko nia ku, nie wol no mi pro -

wa dzi% sa mo cho du. – No, no – po wie -

dzia!, u'mie cha j"c si$ ge ne ra! Zi$ -
tek – to #ech ino chcia$ wie dzie(. Ale

her bat ki to si' chy ba oba na pi jy my? Na -

pi li 'my si$ her bat ki.

Ta ki by! nasz wo je wo da ka to wic ki ge -

ne ra! Je rzy Zi$ tek. Trak to wa! nas, tych

„onych ze apa ra ta mi” jak oj ciec. Go to -

wi by li 'my pój'% za nim w ogie&. Nie

tyl ko my. Za wsze to b$ d$ pa mi$ ta!.
(…)

JE RZY MIR SKI 

Skró ty po cho dz" od re dak cji

Wo je wo da gen. Je rzy Zi' tek
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Koalicja Miast 2016,
to pierwszy projekt

wspó!pracy kulturalnej miast,
które ubiega!y si" o tytu!

Europejskiej Stolicy Kultury.
Wspó!praca ma na celu
prezentacje kulturowe

Gda#ska, Katowic, Lublina, $odzi
oraz Poznania i Szczecina

skupione na najbardziej
charakterystycznych dla nich
narracjach kulturowych oraz

na tym, co stanowi
o ich genius loci.

Wroc!aw Europejsk" Stolic" Kultury 2016

Muzyczny
katowicki
tydzie# 
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Wro c!aw ja ko Eu ro pej ska Sto li ca Kul %
tu ry 2016 sta nie si" sce n&, na któ rej
spo tka j& si" po my s!y i prak ty ki  z ka' %
de go z miast ko ali cji. Ini cja ty wa ta
stwa rza no we mo! li wo "ci w za kre sie
wy mia ny kul tu ral nej po mi# dzy mia sta -
mi, pro mo wa nia lo kal nych ar ty stów,
two rze nia wspól nych pro jek tów ar ty -
stycz nych i kul tu ral nych.

Dru gim istot nym ce lem pro jek tu jest
dys ku sja o sa mo rz$ do wej od po wie -
dzial no "ci za kul tu r# pol sk$. Po wsta nie
Think Tank – pra cu j$ cy przez ca %y rok
nad roz wo jem kul tu ry w sa mo rz$ dach
lo kal nych. Ko ali cja Miast sta nie si#
plat for m$ wy mia ny do "wiad cze&, %$ cz$ -
c$ pol skie sa mo rz$ dy i in sty tu cje, przy -
czy nia j$ c$ si# do pod no sze nia kom pe -
ten cji ka dry sek to ra kul tu ry.

Ka to wic ki ty dzie# w ra mach Ko ali cji
Miast od b" dzie si" w dniach 15 – 21
sierp nia 2016 ro ku. Ka to wi ce, któ re
w grud niu 2015 ro ku we sz%y do Sie ci
Miast Kre atyw nych UNE SCO i sta %y si#

Mia stem Mu zy ki, wnio s$ do pro gra mu
ESK przede wszyst kim pro jek ty mu -
zycz ne. Do naj bar dziej wi do wi sko wych
na le !e' b# dzie z pew no "ci$ wspól ny
kon cert ze spo %u VO (O SI – gru py za %o -
!o nej przez kla sycz nie wy kszta% co nych
mu zy ków po ka to wic kiej Aka de mii
Mu zycz nej, wzmoc nio ny przez ener gi#
i en tu zjazm fan ta stycz nych be skidz -
kich ar ty stów – z gru zi& skim ar ty st$ Nia -
zem Dia sa mi dze i je go ze spo %em 33a.
Gru zi ni ma j$ w swo im kra ju sta tus
gwiazd, a ich s%a wa za czy na prze kra cza'
gra ni ce kra ju. Z Po la ka mi spo tka li si# za"
po raz pierw szy na jed nym z za gra nicz -
nych fe sti wa li, gdzie na ro dzi% si# po mys%
wspól ne go gra nia.

Wy j$t ko wo za po wia da si# tak !e kon -
cert ka to wic kich jazz ma nów, któ rzy wy -
ko na j$ naj lep sze stan dar dy jaz zo we zgro -
ma dzo ne w tzw. Ko lek cji Sa vo ry’ego
– stwo rzo ne go przez pa sjo na ta jaz zu uni -
kal ne go zbio ru na gra& jaz zo wych stan dar -
dów wy ko ny wa nych w ame ry ka& skim ra -
diu w la tach 30. i 40., a od kry te go

do pie ro 6 lat te mu przez Mu zeum Jaz zu
w no wo jor skim Har le mie. To b# dzie
pierw sze ich wy ko na nie w Pol sce.

Do Wro c%a wia tra fi in ny uni kal ny
pro jekt jaz zo wy za ty tu %o wa ny Col tra -
ne – wspól ne dzia %a nia wy bit ne go sak -
so fo ni sty zwi$ za ne go z Ka to wi ca mi
Ma cie ja Oba ry i Ma ria na Osli slo – gra -
fi ka i wiel bi cie la jaz zu, któ ry pod czas
kon cer tu wy ko nu je na !y wo spe cjal ne,
ka li gra fo wa ne ob ra zy sta no wi$ ce cz#"'
opra wy wi zu al nej.

Swo j$ am ba sa d# we Wro c%a wiu zy ska
Biu ro D)wi# ku Ka to wi ce – pro jekt %$ -
cz$ cy pro fe sjo na li stów i ama to rów two -
rz$ cych mu zy k# elek tro nicz n$. Nad Od -
r$ ka to wic cy twór cy po %$ cz$ si %y
z ar ty sta mi z Dol ne go *l$ ska.
Po za ju! za pla no wa ny mi pro jek ta mi
og%o szo ny zo sta% tzw. open call, czy li
kon kurs na pro jek ty mu zycz ne, któ re
wzbo ga c$ pro gram ka to wic kie go ty go -
dnia we Wro c%a wiu. Po my s%y oce ni$ spe -
cja li "ci z Ka to wic i Wro c%a wia.

!
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pach n! te kwia ty w ca -
"ym miesz ka niu!” – wy -
krzyk n# "a przed pa ro ma

dnia mi mo ja $o na. „Wo nia j!, wo nia -
j!” – przy tak n! "em, za mie nia j!c jed nak
stan dar do we pach n! na %l! skie wo nia -

j!, bo z cza sow ni kiem wo nia" je stem
zwi! za ny od naj wcze %niej szych lat
swe go tar no gór skie go dzie ci& stwa,
a u$y wa "o si# go i u$y wa do dzi%
w gwa rach %l! skich za rów no w zna cze -
niu „pach nie'” (ale wo nia j! te kwia -

ty!), jak i „w! cha'” (po wo niej je!). Bo -
$e na Cz!st ka -Szy mon, Je rzy Lu dwig
i He le na Sy no wiec, au to rzy „Ma "e go
s"ow ni ka gwa ry Gór ne go (l! ska” (Ka -
to wi ce 2000), przy wo "u j! w swym lek -
sy ko nie tak $e cha rak te ry stycz n! sk"ad -
ni# te go cza sow ni ka, a mia no wi cie
wo nia" na co# w zna cze niu „pach nie'
czym%”: „Na co to wo nio? – Na ró $e”,
a tak $e zwrot wo nio jak u fa ro rzicz ka

od no szo ny do sma ko wi tych za pa chów
uno sz! cych si# z kuch ni. Ma my te$
imie s"ów wo ni! cy „pach n! cy”: wo -

nion ce kwiot ki ra da mom w %o gród ku,

te ta szyn tu chy mosz ta kie wo nion ce, na -

par fi no wo% sie wo nion com wo dom.

Za re je stro wa na jest rów nie$ wo nioncz -

ka – sy no nim form mer ta, mir ta, myr -

ta „mirt”: m (%) ode pa& stwo mu sia %o
mie" wo nioncz ki, u mo jyj star ki za wdy

na %ok nie sto %a wo nioncz ka.

Do po wiedz my, $e przy to czo ne tu wa -
rian ty wy ra zo we wy st# pu j! rów nie cz# -
sto w brzmie niach z „ó”: po wó niej, wó -

nio, wó nia jóm, wó nión cy, wó nióncz ka.

Po ich przy wo "a niu za% mo $e my
po wie dzie', $e obec ne do dzi% w gwa -
rach %l! skich wo nia nie jest kon ty nu acj!
sta nu sta ro pol skie go, w któ rym wo nia",
wo nie" zna czy "o „pach nie'” i „w! cha',
czu'”: „Ale sy no wie ka p%a& scy wo nia -

j! cych ma #ci dzia %a li” (Bi blia kró lo -

wej Zo fii z r. 1455), „Ty je# wo nia j! -
ca ró $a” (Pie%& o na ro dze niu pa& skim
z ko& ca XV w.), „Ja b%usz ka wo nia j! -
ce” (Bi blia Le opo li ty z r. 1561), „Noz -

drza ma j!, a nie b' d! wo nia"” (Psa" -
terz pu "aw ski z ko& ca XV lub
pocz. XVI w.), „Noz drze ma j!, a nie

wo nie j!” (Piotr Skar ga 1536-1612),
„Czym w le cie wo niasz ró $ej” ()u kasz
Gór nic ki 1527-1603). Wo ni" zna czy -
"o ty le, co „pach ni', per fu mo wa'”:
„Sza ty lnia ne wo ni"” (Mar cin Sien -
nik XVI w.), a wo nia nie – „w! cha nie”
(„Gars" kwie cia do wo nia nia” – czy -
ta my w XVI -wiecz nym s"ow ni ku Ja -
na M! czy& skie go) i „w#ch, po wo nie -
nie” („Oczom, sma ko wi, wo nia niu,

do ty ka niu pro stym si' chle bem ten

sa kra ment wi dzi” – u Ja ku ba Wuj -
ka 1541-1597).

By "a te$ w obie gu j# zy ko wym wo -

nia – „za pach”, „po wo nie nie, w#ch”,
od któ rej uro bio no wy "!cz n! dzi% wo&:
„Po wa niaw Pan Bóg wo niej ch't nej”

(Bi blia kró lo wej Zo fii), „Aby wo nia al -

bo on smród nie za le cia%” (z XVI -
-wiecz ne go prze k"a du z "a ci ny Era zma
z Rot ter da mu), „Ka dzi dl ni ca mi wo ni!
so bie czy ni" ka za%” (Piotr Skar ga),
„Ma j! zmy s%y: oczy, uszy, do ty ka nia,

sma ki i wo ni!” (Piotr Skar ga).
S"ow nik j# zy ka pol skie go wy da ny

w ro ku 1861 w Wil nie przez Mau ry ce -
go Or gel bran da wszyst kie te for my
jesz cze za wie ra, a i re je stru je ta kie wy -
ra zy, jak wo nia czek – „kwia tek wo nie -
j! cy”, wo nian ka – „przed miot ma j! cy
przy jem ny za pach i z te go po wo du no -
szo ny przez ko go% przy so bie”, „na -
czy& ko na trzy ma nie rze czy won nych,
fla ko nik, po du szecz ka na pusz czo na
won no %cia mi – ina czej bal sa micz ka”
i wo ni d%o – „%ro dek le kar ski do dra$ -
nie nia ner wów po wo nie nia”.

Dzi% nie ma my ich w ko mu ni ka cyj -
nym obie gu, a wszyst kie po sta cie
z wo ni! for mal nie zwi! za ne opa trzo -
ne s! w s"ow ni kach kwa li fi ka to ra mi
prze sta rza "o %ci, ksi!$ ko we go cha rak -
te ru, a do ty czy to sa mej wo ni „za pa -
chu”, jak i ha se" wo nie", won nie,

won no #ci, won no#", won ny. Bo i ko -
ja rzy my je ra czej z utwo ra mi li te rac -
ki mi, a nie z co dzien ny mi sy tu acja mi.
Czy ta my np. w „Kon ra dzie Wal len ro -
dzie” Ada ma Mic kie wi cza (1798-
1855): „I kwie cie z brze gu przy nie sio -

ne mio ta, ja ka$ w tym wie trze wo nia

i piesz czo ta!”, a w „Go dzi nie my %li”
Ju liu sza S"o wac kie go (1809-1849):
„Znu dze ni wo ni! kwia tów zmi' sza n!,
sto krot n!, wy na le( li wo& t' sk n! – dzi -

k! i ulot n!” (cho' znaj du je my wo&
i u pi sa rzy XX -wiecz nych, np. u Le -
opol da Staf fa (1878-1957), któ ry
w wier szu pt. „Alea iac ta est”, czy li
„Ko %ci zo sta "y rzu co ne”, na pi sa", $e
„wo& jest ko na niem kwia tów”, w mo -
jej ulu bio nej za% „Za cza ro wa nej do ro$ -
ce” Kon stan te go Il de fon sa Ga" czy& -
skie go (1905-1953) ma my frag ment:
„Ale w knaj pie do ro$ kar skiej, róg

Kpiar skiej i Ko mi niar skiej, idzie walc

«Za la ny s%o&»; ogór ki w s%o jach si' ki -

sz!, w! sy nad ku fla mi wi sz!, bo w tych

ku flach mi %a wo&”. 

A ja ka jest ety mo lo gia wo ni? – Po -
cho dzi ona od pra s"o wia& skiej for my
vo &a, ta za% – utwo rzo na przy rost kiem
-ja – jest kon ty nu an tem pra in do eu ro -
pej skie go rdze nia an o zna cze niu
„tchn!', od dy cha'”. Cie ka we, $e
i pach nie" – kon ty nu ant pra s"o wia& -
skie go cza sow ni ka pa cha ti – kry je
w so bie pra in do eu ro pej ski pie& pes

o zna cze niu „d!', wia'”, czy li bli skim
„tchnie niu, od dy cha niu”.

!

Wonio

– w !l"skich gwarach

i w staropolszczy#nie

!L"SKA#
OJCZYZNA

POLSZCZYZNA

JAN MIODEK

„Ale
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J
e stem w o ty le uprzy wi le jo wa nej sy tu acji,
!e le !" przede mn" na gro dzo ne jed no ak -

tów ki po #l" sku, któ re do pa$ stwa r"k
tra fi" do pie ro pod ko niec przy sz%ej je sie -
ni. Za ra zem jest to oko licz no#& k%o po tli -
wa – mu sz' si' ogra ni cza&, po w#ci" ga& re -
cen zenc k" dy na mi k', !e by sztuk no wych
lau re atów nie spoj le ro wa&, nie po zba wi&
czy tel ni ka przy jem no #ci lek tu ry. Nie jest
rów nie! dla mnie ja sne, ja k" stra te gi' po -
wi nie nem przy j"&. Za cz"& od ostat nie go
wer dyk tu i prac naj lep szej trój ki i po tem,
zgod nie z u#wi' co nym w tym re gio nie kie -
run kiem i#& w dó%, grze ba& g%' biej (do na -
ro dzin idei, któ rej aku sze rem sta% si' In g -
mar Vil lqu ist), czy mo !e jed nak za ufa&
chro no lo gii wy da rze$, po to !e by wy eks -
po no wa& roz wój? Ewo lu cj' #wia do mo #ci
sce nicz nej. Pro fe sjo na li zmu. A by& mo !e
na wet j' zy ka. 

In g mar Vil lqu ist we wst' pie do naj now -
sze go zbio ru jed no ak tó wek „Ban hof” po -
wta rza „pier wot ny” akt nie wia ry w po wo -
dze nie te go po my s%u. No do brze, niech
b' dzie – w"t pli wo #ci. Cho cia!, mam wra -
!e nie, !e te re pe ty cyj ne „non cre do”, czy
„w"t pli wo #ci” s%u !" ra czej te mu, !e by
wy eks po no wa& ska l' za an ga !o wa nia #l" -
skich twór ców i ran g' suk ce su, ja kim sta -
%y si' co rocz ne sce nicz ne !ni wa.

Nie mam oczy wi #cie na my #li suk ce su
me dial ne go, fej mu za re zer wo wa ne go dla
li te ra tu ry mejn stri mo wej. Nie o to cho dzi.
Rzecz spro wa dza si' do u%a ska wia nia uka -
ra ne go j' zy ka, kom pro mi to wa nej przez de -
ka dy #l" skiej god ki. Cho dzi tu o re sty tu cj',
re cy kling. (l" ska gwa ra ko ja rzo na by %a jed -
no znacz nie z post pro le ta riac kim get tem et -
no gra ficz nym, ska za na, dla bez pie cze$ stwa,
na funk cjo no wa nie mar gi nal ne i u!yt ko we,
pi sa% oneg daj Vil lqu ist. Dow ci py o Masz -
tal skim, któ re na po cz"t ku i w po %o wie lat
dzie wi'& dzie si" tych wy kro czy %y po za gra -
ni c' Ha ny slan du i za wo jo wa %y Pol sk',
mia %y ten trend od mie ni&, ale wy da je
si', !e tyl ko po g%' bi %y ste reo ty py. Pro blem
nie tkwi% tyl ko w j' zy ku, ale rów nie!
w „#l" skiej klau stro fo bii”. (l" za cy by li
i na dal s" po strze ga ni ja ko lu dzie po -
dejrz li wi, nie uf ni mi mo kul ty wo wa ne go mi -
tu o go #cin no #ci. (ci #ni' ci jak mia sta,
w któ rych !y j". To pa ra doks, bo prze cie!
mo wa o re gio nie, któ ry roz wi ja% si' dzi' -
ki ogrom nej si le na p%y wo wej. Amo !e to pa -
ra doks tyl ko po zor ny? Mo !e jed na cz'#&
(l" ska !y %a kosz tem dru giej? Jed na roz wi -
ja %a si', a dru ga zwi ja %a? I st"d ro sn" ca nie -
pew no#&, nie ga sn" cy l'k przed utra t" to! -
sa mo #ci, roz p%y ni' ciem w po no wo cze snym
oce nie?

O ak tu al no #ci dia gno zy Vil lqu ista (post
pro le ta riac kie get to) my #la %em na d%u go
przed „By su chem z Re ichu” – pierw sz" pu -
bli ka cj" jed no ak tó wek. Do tam tej po ry #l" -
ska god ka nie ko ja rzy %a mi si' z eto sem pra -
cy czy #l" sk" re li gij no #ci", by %a dla mnie
„mo w"” mar gi ne su, mo w" ofiar trans for -
ma cji ustro jo wej, wy klu czo nych, bez ro bot -
nych, o!ar tych spod „Bal dra” czy in ne go
„Ha de su”, ki bo li i dre siar stwa. Nie od -
%"cz nie ko ja rzy %a mi si' z su ro wo #ci", pa -
triar chal n" re pre sj". Pi sa %em: #l" skie jed -
no ak tów ki z „By su chu” pró bu j" tchn"&
du cha w „#l" sk" god k'” o!y wia j" j" rów -
nie! z we wn'trz nie w niej ist nie j" c" agre -
sj", au to ry ta tyw nym os" dem wszyst kie go
co in ne, ale te! roz po zna j"c to za gro !e nie,

dla prze ciw wa gi i jej uspra wie dli wie nia, po -
wo %u j" si' na etos. Bo ga, pra c', ho nor, ro -
dzi n'. A w%a #ci wie ju! szcz"t ki eto su.
Dla te go zna ko mi ta wi'k szo#& sztuk od by -
wa po dró! w ja k"# ar cha icz n" za mierz -
ch%o#& al bo w ba #nio wo#&. Nic wspó% cze -
sne go sen su stric te nie mo !e si' tu
wy da rzy&. To zna czy wspó% cze sno#& pró -
bu je tu za ist nie& i sie bie opo wie dzie&, ale
si %a re sen ty men tu po sia da ma s' czar nej
dziu ry i wy wo %u je ruch or bi tal ny wo kó% ho -
ry zon tu zda rze$.

Ko lej ne pu bli ka cje – mam na my #li
„Raj zyn ta sz'”, ubie g%o rocz ny „Ban hof”
i naj now sze na gro dzo ne pra ce s" ju! w ja -
kim# sen sie prze %o mo we. (l" skie hi sto rie, nie
do#& !e opo wie dzia ne z wi'k szym roz ma -
chem, bez kom plek sów, bez po rów na nia doj -
rzal sze, pró bu j" ju! si' wy eman cy po wa&
z dy !ur nej te ma ty ki. Po sze rza si' prze strze$,
kom pli ku j" lo sy bo ha te rów, po g%' bia j" si'
li nie po dzia %ów. Pa triar chal ny (l"sk jest ilu -
zj". Miej sce nie obec nych lub bier nych
m'! czyzn (pra ca na do le, dzia %a nie wo jen -

ne, in ter no wa nie, ob se sje) zaj mu j" na do bec -
ne i nadak tyw ne !o ny i mat ki (to prze su ni' -
cie znaj du je swo je mak si mum w po sta ci
Fri dy, po no wo cze snej La dy Mack bet w sztu -
ce „By dzie le piej” Mar ci na Me lo na, ale rów -
nie! w po tro jo nej ko bie cej obec no #ci
w „Gdo wie” Ma te usza Czy by). War to
zwró ci& szcze gól n" uwa g' na oba na gro dzo -
ne tek sty. „Hu syc ko na lyw ka” Grze go rza
Szto le ra jest sztu k" par excel lan ce hi sto rycz -
n" (okres wo jen hu syc kich), a mnie in te re -
su je przede wszyst kim (l"sk od ci" !o ny z hi -
sto rii, tzn. ta ki, w któ rym hi sto ria jest
le d wie sy gna li zo wa na, jest cie niem cie nia,
nie do po wie dze niem, któ re kry je si' nie ja -
ko na obrze !u wspó% cze snej opo wie #ci.
W%a #nie w tej stra te gii wy pa tru j' szan sy, kie -
run ku ewo lu cji. Jed no ak tów ki Me lo na i Czy -
by ten po stu lat w ja kim# sen sie spe% nia j",
a przy tym roz sze rza j" re per tu ar sce nicz nych
mo! li wo #ci o ele men ty epic kie, gr' te -

atral n" kon wen cj", alu zyj no#&, au to iro ni',
itd. Mo! na po wie dzie&, !e au to rzy jed no ak -
tó wek sta j" si' bez czel nie #wia do mi ma te -
rii, ja k" jest tekst te atral ny. My, czy tel ni cy
tyl ko na tym ko rzy sta my. 

Wresz cie tek sty naj now sze (ale i te pu -
bli ko wa ne w „Raj zyn ta szy” i „Ban ho -
fie”) nie zbi cie do wo dz", !e co# za czy na si'
dzia& ze #l" sk" „god k"”, po wo li za czy na re -
ago wa& na wspó% cze sn" pol sz czy zn', mo -
!e jesz cze nie jest ca% kiem „!y wa” ale
na pew no prze bu dzo na. To rzecz nie zwy -
kle istot na, !e by sys tem j' zy ko wy po tra -
fi% anek to wa& po j' cia abs trak cyj ne, po sze -
rza% swo je uni wer sum, w in nym ra zie
po zo sta nie et no re lik tem, i ni gdy nie prze -
kro czy sfe ry w%a snych wy obra !e$. Oczy -
wi #cie od zy ski wa nie i kul ty wo wa nie ta kie -
go „re lik tu” te! jest wa! ne (zw%asz cza
w #l" skim kon tek #cie), nie mniej am bi -
cje – ta kie mam wra !e nie – s" chy ba
wi'k sze. Po „By su chu” by %em jesz cze
scep tycz ny. Ko lej ne od s%o ny da j" nie -
p%on n" na dzie j', !e (l"sk – ta kim, ja kim go

wi dzi my i do #wiad cza my te raz – da si'
opo wie dzie& po pe% niej. 

Wy eks po no wa& roz wój i za an ga !o wa nie.
Po wta rzam to zda nie. Je #li #l" scy twór cy,
ama to rzy i pro fe sjo na li #ci zbio ro wo w%" cza -
j" si' w pro ces od bu do wy to! sa mo #ci (j' -
zy ka, kul tu ry itd.), dzie je si' to dla te go, !e
po pierw sze – sa mi so bie ta k" szan s' stwo -
rzy li, po dru gie – ob ra li prze ciw n" tak ty k'.
Stra te gi' po zy tyw n". Wy szli na wierch. Oto
j' zyk dzie ci$ stwa, j' zyk z pla cu, spod
klopsz tan gi – pi sa% Mi ro s%aw Ne inert, szef
Ko re zu w przed mo wie do „By su chu s Re -
ichu” – wcho dzi do te atru i brzmi moc no,
i brzmi praw dzi wie. 

Ni gdy, w naj #miel szych ocze ki wa niach
ani w rzu ca nych kl" twach, #wiec kich eks -
ko mu ni kach, bo i ta kie si' zda rza %y, nie
przy pusz cza %em, !e ten j' zyk za w' dru je tak
wy so ko.

!

J! zyk,

któ ry za w! dro wa"
tak wy so ko

RADOS#AW KOBIERSKI

!l" ska gwa ra ko ja rzo na by #a jed no znacz nie z post pro le ta riac kim get tem

et no gra ficz nym, ska za na, dla bez pie cze$ stwa, na funk cjo no wa nie mar %
gi nal ne i u&yt ko we, pi sa# oneg daj Vil lqu ist. Dow ci py o Masz tal skim, któ %
re na po cz"t ku i w po #o wie lat dzie wi'( dzie si" tych wy kro czy #y po za gra %
ni c' Ha ny slan du i za wo jo wa #y Pol sk', mia #y ten trend od mie ni(, ale wy da je

si', &e tyl ko po g#' bi #y ste reo ty py.
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Herb Ka to wic 
Jak zmie nia! si" herb, ob ra zu j# je go wi ze $

run ki eks po no wa ne na fron tach wie lu
gma chów u%y tecz no &ci pu blicz nej, usy tu $
owa nych przy g!ów nych uli cach mia sta
Do naj star szych wy obra %e' na le %# te ulo $
ko wa ne na fron to nie dzi siej szej Aka de mii
Mu zycz nej (w la tach 1922$1927 sie dzi bie
(l# skie go Urz" du Wo je wódz kie go), na &cia $
nie Li ceum Ogól no kszta! c# cego im. A. Mic $
kie wi cza czy obec ne go (l# skie go Urz" du
Wo je wódz kie go przy uli cy Ja giel lo' skiej.
Im po nu j# cy jest te% wi tra% we wn#trz gma $
chu Urz" du Mia sta przy uli cy M!y' skiej. 

G!ów ny ele ment her bu – ory gi nal ny m!ot
ku) ni czy jest eks po no wa ny w oto cze niu Bi $
blio te ki (l# skiej. Przy po mi na on o ko leb ce
mia sta, ja k# by !a Ku) ni ca Bo guc ka. 

Po raz pierw szy herb po ja wi! si" na pie $
cz" ci gmin nej w 1816 ro ku. Przed sta wia!
m!ot me cha nicz ny, któ ry z jed nej stro ny
spo czy wa! na ko wa dle, z dru giej stro ny znaj $
do wa! si" na p"d m!o ta – ko !o wod ne. Na $
zwa osa dy brzmia !a „Bo gut zer ham mer”,
gdy% w tym okre sie wraz z na zw# Ka to wi ce
cz" sto po ja wia !a si" na zwa Ku) ni ca Bo guc $
ka (na zwa pier wot na pierw szej osa dy w miej $
scu (ród mie &cia Ka to wic). Za tem sym bo li $
ka her bu zwi# za na jest z wa% nym miej scem
pra cy dla miesz ka' ców ów cze snej wsi Ka $
to wi ce. 

Od ko' ca lat 60. XIX wie ku pod de sk#
znaj do wa! si" wpi sa ny rok 1867, w któ rym
ofi cjal nie za twier dzo no herb (o ro ku 1865
i 1867 pi sze na str. 10 te go wy da nia „(l# $
ska” Zdzi s!aw Je dy nak), ale w pó) niej szym
okre sie po ja wia !y si" rów nie% da ty 1866
i 1865. Dzi& w ob r" bie mia sta nie ma her bu
z da t# 1865. 

Herb Ka to wic wy wo dzi si" od daw ne go
go d!a wój tow skie go i po pew nych zmia $
nach zo sta! za twier dzo ny przez MSW w 1937.
W 2004 herb prze szed! drob ne po praw ki:
na st# pi !a zmia na ko lo ru bel ki z czer wo ne $
go na br# zo wy, a tak %e nie znacz nie zo sta!
po pra wio ny wy gl#d ko !a z" ba te go. (wk)
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Znaki i twarze miasta
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Ma lar stwo
Be aty We wiór ki

i Edwar da Szcza po wa

Jed na !cie" ka "y cia i dwa !wia ty ar ty stycz #
nej nar ra cji, tak mo" na w skró cie okre #

!li$ bio gra fi% ar ty stycz n& Be aty We wiór #
ki i Edwar da Szcza po wa, ab sol wen tów
Aka de mii Sztuk Pi%k nych w Sankt Pe ters #
bur gu (1987#1993), któ rzy po uko' cze niu
stu diów za miesz ka li ra zem w Opo lu,
wzbo ga ca j&c zna cz& co swo j& obec no !ci&
!ro do wi sko ar ty stycz ne mia sta i re gio nu.
Be ata We wiór ka – ma lar ka, kie row nik
Pra cow ni Kon ser wa cji Za byt ków Mu zeum
(l& ska Opol skie go, uzy ska )a ty tu) dok to ra
sztuk pla stycz nych na Wy dzia le Kon ser wa #
cji i Re stau ra cji Dzie) Sztu ki ASP w War sza #
wie. Wie lo krot nie by )a na gra dza na na wy #
sta wach kon kur so wych (Sa lon Je sien ny
ZPAP), a tak "e za osi& gni% cia w dzie dzi nie
ochro ny za byt ków i do ko na nia twór cze
(na gro dy Mar sza) ka Wo je wódz twa Opol #
skie go i Mi ni stra Kul tu ry). Swo je pra ce pre #
zen to wa )a na wy sta wach in dy wi du al nych
i zbio ro wych w kra ju i za gra ni c& (Ho lan #
dia, Niem cy, Cze chy, W% gry, Bel gia, Hisz #
pa nia, Li twa). Od trzech lat jest Pre ze sem
opol skie go okr% gu ZPAP. Zaj mu je si% ma #
lar stwem abs trak cyj nym, uprasz cza j&c
i od re al nia j&c swo je kom po zy cje w sub tel #
nym opi sie do zna' od wo )u je si% do ryt mu,
ko lo ru i kon tra stu, re zy gnu j&c z wy mia ru
ilu stra cyj ne go ob ra zów. Na to miast ma lar #
stwo Edwar da Szcza po wa przy po mi na, "e
nie tyl ko abs trak cja mo "e by$ na rz% dziem
ar ty stycz nej nar ra cji, ale kon ty nu acja naj #
lep szych tra dy cji ma lar stwa mo "e na dal
sta no wi$ *ró d)o nie ko' cz& cych si% in spi #
ra cji. Ar ty sta osi& ga har mo ni% kom po zy #
cji, ry sun ku, i bar wy – naj wy" szej pró by,
ce chu j& cej ma la rzy, któ rzy do pra co wa li si%
w sztu ce w)a sne go sty lu. Edward Szcza pow
uzy ska) ty tu) dok to ra na Wy dzia le Ma lar #
stwa Aka de mii Sztuk Pi%k nych w Kra ko wie.
Prak ty ko wa) w Mu zeum w Er mi ta "u,
obec nie pra cu je w M(O w Opo lu ja ko
konserwator Pra cow ni Kon ser wa cji Za byt #
ków, a tak "e na sta no wi sku ad iunk ta
w In sty tu cie Sztu ki UO. Ar ty sta pre zen to #
wa) swo je pra ce na wy sta wach m.in.
w Opo lu, Kra ko wie, War sza wie i Mo na #
chium. Je go ob ra zy zdo bi& Sa l% Se na tu Uni #
wer sy te tu Opol skie go. jiw

„Katedra” (akryl)

z cyklu „Senegal – kobiety na targu I” (olej)

z cyklu „Senegal – kobiety na targu II ” (olej)

z cyklu „Senegal – przesypywanie prosa” (olej)

„Meczet” (akryl)

„Król i królowa” (akryl)

„Ognisty ptak” (akryl)

Beata Wewiórka Edward Szczapow
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B
i blio te ka w Ly skach swo -

j! dzia "al no #ci! obej mu -

je 10 miej sco wo #ci, a tym sa -

mym s"u $y po nad 9 ty si!c om

miesz ka% ców gmi ny po wia -

tu ryb nic kie go. Po cz!t ki

ksi!$ ni cy si& ga j! 1947 r.

Ksi& go zbiór sk"a da" si& wów -

czas je dy nie z 500 wo lu mi -

nów, a pla ców ka zaj mo wa "a
skrom ne po miesz cze nia

w Urz& dzie Gmi ny w Ly -

skach. Z ro ku na rok zwi&k -

sza "a si& licz ba ksi! $ek,

w zwi!z ku z tym bi blio te k&
sied mio krot nie prze pro wa -

dza no. W 1972 r. na sku tek

zmian ad mi ni stra cyj nych

utwo rzo no gmi n& Ly ski i po -

wsta "a no wa sie', two rzo na

przez bi blio te k& cen tral n!
w Ly skach, fi li& w Rasz czy -

cach oraz punk ty bi blio tecz -

ne. Dwa la ta pó( niej punkt bi -

blio tecz ny w Ada mo wi cach

zo sta" prze kszta" co ny w fi li&.
W wy ni ku po dzia "u ad mi ni -

stra cyj ne go w 1977 r. do Ly -

sek przy "! czo no daw n! gmi -

n& Kor no wac i so "ec two

Zwo no wi ce. Sie' bi blio tek

po wi&k szy "a si& o pla ców ki

w Pstr!$ nej, Po grze bie niu

i Ko by li. Na st&p ny po dzia"
ad mi ni stra cyj ny w 1993 r.

zmie ni" sie' bi blio tecz n!. Fi lie w Po grze -

bie niu i Ko by li we sz"y w sk"ad utwo rzo -

nej po now nie gmi ny Kor no wac. Od te -

go cza su na te re nie gmi ny Ly ski dzia "a j!:
Gmin na Bi blio te ka Pu blicz na oraz trzy

fi lie – w Ada mo wi cach, Pstr!$ nej i Rasz -

czy cach. 

W la tach 1993–2000 GBP mie #ci "a si&
w po miesz cze niach za st&p czych. Ma "a
po wierzch nia (50 m2) nie ogra ni czy "a na -

szych po my s"ów i dzia "a%. Spo tka nia au -

tor skie or ga ni zo wa no w sa li Ochot ni czej

Stra $y Po $ar nej i #wie tli cy szkol nej. Tak

na wi! za "a si& wspó" pra ca ze szko "a mi

i sto wa rzy sze nia mi, któ ra trwa nie prze -

rwa nie.

2001 rok by" dla ly sec kiej bi blio te ki

prze "o mo wy. Z jed nost ki bu d$e to wej sta -

"a si& in sty tu cj! kul tu ry, któ ra roz po cz& -
"a swo j! dzia "al no#' w od no wio nych

i przy sto so wa nych po miesz cze niach.

Zwi&k szo na po wierzch nia bi blio te ki

da wa "a no we mo$ li wo #ci dzia "a nia. Na -

szym ma rze niem by "o, aby pla ców ka sta -

"a si& przy ja znym miej scem dla miesz -

ka% ców bez wzgl& du na wiek. 

W na st&p nych la tach – bo gat si o zdo -

by te do #wiad cze nia – z po wo dze niem re -

ali zo wa li #my no we przed si& wzi& cia.

Z du m! wspo mi na my spo tka nia mu zycz -

ne or ga ni zo wa ne dla na szych miesz ka% -
ców: „Kon cert pa mi& ci Pa pie $a Ja na

Paw "a II”, „Kon cer ty kar na wa "o we”,

„Sa lon Cho pi na”. Po miesz cze nie Ochot -

ni czej Stra $y Po $ar nej w Ly skach za mie -

nia "o si& w sa l& kon cer to w!, w któ rej roz -

brzmie wa "y arie ope ret ko we, mu zy ka

kla sycz na, roz ryw ko wa, a na wet sa -

kral na. Na sza bi blio te ka ko ja rzo na jest

rów nie$ z mu zy k! chó ral n!. Spra wu j!c
opie k& nad chó ra mi gmin ny mi, or ga ni -

zu je my ich wy st& py. Co rocz ne ko l& do -

wa nie, kon cer ty pie #ni ma ryj nych wpi -

sa "y si& na sta "e w har mo no gram na szych

dzia "a%. Dba j!c o lu do w! tra dy cj&, sta -

ra my si& j! prze ka za' m"o de mu po ko le -

niu po przez or ga ni zo wa nie bo $o na ro dze -

nio wych i wiel ka noc nych kier ma szów.

Po dzi wia j!c pra ce r&cz ne wy ko na ne

z pa pie ru, w"ócz ki, drew na, wi kli ny,

prze no si my si& w #wiat na szych bab'
i dziad ków. 

Ma my wiel ki sza cu nek dla miej sco -

wych twór ców, dla te go wspie ra my ich

li te rac k! dzia "al no#'. W na szych bi blio -

te kach mo$ na wy po $y czy' ksi!$ ki au -

to rów zna nych w lo kal nym #ro do wi sku,

ta kich jak: Agniesz ka Ru sok (al bum

Pstr!" na. Mo ja wio ska uko cha -
na, 2006), Ma ria Cie #lik (Go dzi na ze -
ro, 2007), Jó zef Cy ran (Kon sek #l! -
ska, 2007) oraz El fry da Tu lec (Sta rzy ki
…i in ne bo skie stwo rze nia, 2003; Li sty
do Pa na Bo ga, 2006). W tym miej scu

na le $y tak $e wspo mnie' o dwóch na -

szych naj now szych wy daw nic twach.

D$u gi lot do do mu ma jo ra pi lo ta An to -
nie go To micz ka (2014) dr Ju lii Dzi wo -

ki to opra co wa nie po #wi& co ne pa tro no -

wi Gim na zjum w Ly skach. Au tor ka

opi su je bo ha ter skie lo sy An to nie go To -

micz ka (1915–2013), we te ra na II woj -

ny #wia to wej, pi lo ta s"u $! ce go m.in.

w bry tyj skiej 1586 Eska drze do Za da%
Spe cjal nych, uro dzo ne go w Pstr!$ nej.

In ny cha rak ter ma ksi!$ ka Le gen dy, po -
da nia i ga w% dy z gmi ny Ly ski (2014) Je -

rze go Bu czy% skie go. Jej au tor przez kil -

ka lat zbie ra" ma te ria "y i roz -

ma wia" z miesz ka% ca mi,

w re zul ta cie po wsta "o cen ne

(ró d"o wia do mo #ci o miej -

sco wym folk lo rze, któ re

mo$ na wy ko rzy sta' m.in.

pod czas za j&' z edu ka cji re -

gio nal nej. Po pu la ry za cji wy -

daw nictw lo kal nych twór -

ców s"u $! or ga ni zo wa ne

w bi blio te ce spo tka nia au tor -

skie, któ re nie tyl ko s! oka -

zj! do roz mo wy z pi sa rza mi,

ale te$ przy czy nia j! si&
do pro mo cji sa mej ksi!$ ni cy. 

Wie le uwa gi po #wi& ca my

naj m"od szym miesz ka% com.

Od po wied nio do bra ny ksi& -
go zbiór dla dzie ci i m"o dzie -

$y spra wia, i$ cz& sto i ch&t -
nie od wie dza j! to przy ja zne

miej sce. M"o dzi czy tel ni cy

z wiel k! ocho t! uczest ni -

czy li w ak cjach, ta kich jak:

„Li te rac kie Fa na be rie”, „Pi" -
ka w bi blio te ce, czy li spo tka -

nie z pi" ka rza mi Od ry Wo dzi -

s"aw”, „Smok wa wel ski 

w Ly skach”, „Noc z An der -

se nem”, „Ca "a Pol ska czy ta

dzie ciom”, „Czy tam so bie

w bi blio te ce”.

Z za an ga $o wa niem przy -

st& pu je my do przed si& wzi&',
któ re po zwa la j! na po zy ska -

nie #rod ków fi nan so wych oraz sprz& tu
kom pu te ro we go. Na le $y wspo mnie'
pro jekt Dzia "aj lo kal nie VI – „Oca li'
od za po mnie nia. Przy dro$ ne ka plicz ki

i krzy $e”, dzi& ki któ re mu bi blio te ka

mo g"a wy da' wi do ków ki miej sco wo #ci

na le $! cych do gmi ny Ly ski. Dwa in ne

pro gra my po mo g"y skom pu te ry zo wa'
na sze pla ców ki bi blio tecz ne. Pierw szy

z nich – pro jekt „Ikon ka”, re ali zo wa ny

przez Mi ni ster stwo Spraw We wn&trz nych

i Ad mi ni stra cji – umo$ li wi" utwo rze nie

czy tel ni in ter ne to wej. Z ko lei w Pro gra -

mie Roz wo ju Bi blio tek zo sta li #my Bi -

blio te k! Wio d! c!, a otrzy ma ny sprz&t
mul ti me dial ny stwo rzy" p"asz czy zn&
do no wych dzia "a%.

Wspó" pra cu j!c z Fun da cj! Oran ge,

umo$ li wi li #my se nio rom uczest ni cze -

nie w cy klach wi de okon fe ren cji „Spo -

tka nia z pa sja mi” oraz „e -mo ty wa cja”.

W ra mach te go ostat nie go przed si& -
wzi& cia gru pa ko biet „Pa sjo nat ki 50+”

raz w ty go dniu gro ma dzi si& w czy tel -

ni bi blio te ki i bie rze udzia" w e -warsz -

ta tach, b& d! cych oka zj! do po zna nia

osób w po dob nym wie ku $y j! cych ak -

tyw nie, któ rych dzia "a nia mo g! by' in -

spi ru j! ce.

W tym ro ku mi ja 15 lat, od k!d bi blio -

te ka sta "a si& sa mo dziel n! – gmin -

n! – in sty tu cj! kul tu ry. Bo ga ty ksi& go -

zbiór i za do wo le ni czy tel ni cy s! dla nas

wiel k! ra do #ci!. Do k"a da my sta ra%, by

ksi!$ ni ca – tak jak do tych czas – by "a
wa$ nym punk tem na kul tu ral nej ma pie

gmi ny Ly ski.

AU RE LIA OKLE SI! SKA

Z )YCIA

BIBLIOTEK

Gminna Biblioteka Publiczna w Lyskach

Pi"tna#cie lat

samodzielno#ci

Kon cert kar na wa $o wy Kwar te tu „Staw ros”
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iser k! Raj"i# po zna $am w sierp niu 1987 ro ku w Bel -

gra dzie. Przy go to wy wa $a dla te le wi zji spo tka nie au -

tor skie Ta de usza Ró %e wi cza, lau re ata Na gro dy Po -

etyc kiej Z$o ty Waw rzyn w Stru dze, w Ma ce do nii. Na gro da,

wr! cza na w ka te drze &w. Zo fii, po $' czo na z za sa dze niem

przez lau re ata drzew ka w Par ku Po etów, cie szy $a si! wiel kim

pre sti %em.

Ró %e wicz by$ zna ny, a na wet po pu lar ny w Ju go s$a wii,

dzi! ki t$u ma cze niom po ezji i sztuk te atral nych na wszyst kie

j! zy ki te go pa( stwa. Je go ksi'% ki wy da wa no od po $o wy

lat 50., uczest ni czy$ w sym po zjach po etyc kich, by wa$ na pre -

mie rach swo ich sztuk. Na wie czo rach au tor skich spo ty ka$ si!
z czy tel ni ka mi, a mia$ ich wie lu. Przy ja) ni$ si! z t$u ma cza -

mi, po eta mi. *wia dec twa tych przy ja) ni zo sta wi$ w swo jej

po ezji i pro zie. Szcze gól nie sil na wi!) $' czy $a Ró %e wi cza

z t$u ma czem na j! zyk serb ski Pe ta rem Vu ji"iciem. Trwa $a a%
do &mier ci Pe ta ra w 1993 ro ku. Naj bli% sz' wspó$ pra cow ni -

c', przy ja ció$ k', a po tem opie kun k' Pe ta ra i je go spu &ci zny

li te rac kiej by $a Bi ser ka Raj"i#.
Wte dy, w dro dze po wrot nej ze Stru gi, ju% w Bel gra dzie

opo wie dzia $a mi, jak w 1964 ro ku po zna $a Ró %e wi cza. Mie li

si! spo tka# w re cep cji ho te lo wej. Bi ser ka przy sz$a punk tu al -

nie, cze ka $a ja ki& czas. Nie wie dzia $a, jak po eta wy gl' da,

wi!c po pro si $a re cep cjo ni st!, %e by wska za$ jej Ró %e wi cza,

gdy si! wresz cie po ja wi. Zdzi wio ny re cep cjo ni sta po wie -

dzia$: ten pan sie dzi od 20 mi nut pod oknem. „Od t'd ju% wie -

dzia $am – opo wia da $a mi Bi ser ka – %e Ró %e wicz nie tyl ko ni -

gdy si! nie spó) nia, ale zwy kle przy cho dzi wcze &niej.

Za wsze o tym pa mi! ta $am”.

Za pa mi! ta $a te%, kie dy spo tka $a si! z nim po raz ostat ni. To

by $o na Kon gre sie T$u ma czy w Kra ko wie w 2009 ro ku.

Otrzy ma $a wte dy na gro d! Trans atlan tyk, któ r' In sty tut Ksi'% -
ki ho no ru je naj wy bit niej szych t$u ma czy li te ra tu ry pol skiej.

Na ga li po ja wi $o si! wów czas wie lu wy bit nych twór ców

kil ku po ko le(, z no blist k' Wi s$a w' Szym bor sk' na cze le. Je -

&li si! zwa %y, %e bi blio gra fia t$u ma cze( Bi ser ki Raj"i# li czy

po nad 1500 po zy cji, nie li cz'c na pi sa nych przez ni' mo no -

gra fii po &wi! co nych pol skiej kul tu rze, obec no&# ty lu zna ko -

mi to &ci nie dzi wi $a. „Z pi sa rzem na wi' zu j! kon takt na ca $e
%y cie. T$u macz pra cu je do &mier ci” – po wie dzia $a lau re at ka.

Bi ser ka +u ka sza Ma( czy ka jest z wie lu po wo dów wy j't -
ko wa. Au tor uko( czy$ pra wo na UJ i sce no pi sar stwo w $ódz -

!ukasz Ma"czyk: Biserka. Kraków 2014, ss.317

kiej Szko le Fil mo wej, jest rad nym kra kow skiej dziel ni cy

Kro wo drze i au to rem trzech ksi' %ek. Jak mu si! uda $o na k$o -

ni# do wspó$ pra cy strze g' c' swej pry wat no &ci Bi ser k!, po -

zo sta nie ta jem ni c'. Na pew no by$ cier pli wy. I mia$ ener gi!
na d$u gie, nie raz uci'% li we, po dró %e do Bel gra du. We wst! -
pie do ksi'% ki opi sa$ kil ka wa rian tów tras na po $u dnie Eu ro -

py. Cel, ja ki so bie po sta wi$, wart by$ ka% de go wy si$ ku. Z cza -

sem zdo by$ za ufa nie, po tem przy ja)( Bi ser ki.

Ma( czy ko wi uda $o si! stwo rzy# por tret oso by, któ ra mó wi

o so bie, %e prze %y $a pi!# dzie si't lat w cie niu swo ich au to rów.

T$u macz ki, któ ra przez trzy dzie &ci lat t$u ma czy $a „po pra cy”,

czy li po o&mio go dzin nym dniu pra cy w bi blio te ce, gdzie

mia $a sta $y etat... Za cz! $a t$u ma czy# od ra zu po stu diach sla -

wi stycz nych (1959-1963) na bel gradz kim uni wer sy te cie. Po -

zna $a j! zy ki ro syj ski, cze ski, s$o wac ki, pol ski. Utrzy my wa $a
si! na wet przez pe wien czas z na ucza nia j! zy ka ro syj skie go.

Ksi'% ka Ma( czy ka jest ory gi nal nie skon stru owa n' opo wie -

&ci' o %y ciu i pra cy Bi ser ki. T$u macz ka uro dzi $a si! w 1940

ro ku. Do cza sów strasz nej woj ny, któ ra prze ora $a Ju go s$a wi!,
%y $a w mia r! nor mal nie. A po tem roz pad$ si! kraj i jej ro dzi -

na. Je dy ny syn La zar w 1994 ro ku uciek$ przed woj skiem

do Gre cji. ,y je te raz na emi gra cji w Ka na dzie. Tam Bi ser ka

ma wnu ka Da nie la. W 1994 ro ku zmar$ m'% Bi ser ki, Mi lan.

Rok wcze &niej jej przy ja ciel i men tor – Pe tar Vu ji"i#.
Prze gl' dam sta re li sty od Bi ser ki. Przy gn! bia j' ce wia do -

mo &ci z ko( ca lat 90. „Ju% 11. dzie( za czy na si! od na lo tów.

,y je my bez per spek ty wy, bez przy sz$o &ci – pi sze w kwiet -

niu 1999 ro ku – je dy ny &wiat, któ ry te raz mam, to &wiat mo -

je go miesz ka nia”. Bi ser ka ucie ka w pra c!. T$u ma czy od ra -

na do no cy, a „po go dzi nach” za czy na pro wa dzi# dzien nik.

Po wsta je 300 stron za pi sków.

Frag men ty dzien ni ka T!u macz ka pod bom ba mi w prze k$a -

dzie Da nu ty Cir li# -Stra szy( skiej znaj dzie my w ksi'% ce Ma( -
czy ka w cz! &ci Anek sy. W tej cz! &ci s' tak %e roz mo wy au to -

ra z Bi ser k'. Fa scy nu j' ce opo wie &ci o %y ciu, przy ja cio $ach,

re li gii, fi lo zo fii, sztu ce, li te ra tu rze, te atrze, po dró %ach. O pi -

sa rzach pol skich kil ku ge ne ra cji. T$u ma czy $a ich wier sze,

pro z!, sztu ki, re por ta %e, ese je. W roz mo wach s$y cha# cza sem

dys kurs z jej au to ra mi, ale po ja wia si! te% wspó$ my &le nie.

Ma( czyk, sub tel nie kie ru j'c roz mo w', s$u cha zwie rze(
Bi ser ki, jej re flek sji o %y ciu: „W m$o do &ci cz$o wiek uczy si!
od r!b nie. A jak za czniesz $' czy# dzie dzi ny %y cia, fi lo zo fii, za -

czy nasz ro zu mie# &wiat i sie bie ja ko cz!&# &wia ta. Ale to nie

po ma ga w roz wi' zy wa niu pro ble mów”.

Jed nak t$u macz ka i au tor nie tyl ko fi lo zo fu j'. Cho dz' ra -

zem na targ. Bi ser ka opro wa dza po cie ka wych miej scach

w Bel gra dzie. Id' pod dom Pe tra Vu ji"icia na uli cy -ica Lju -

bi na. Zwie dza j' mu zeum Jo se fa Ti ty, w któ rym znaj du j' si!
nie zwy k$ej uro dy rzym skie mo zai ki z III wie ku. Wcho dz'
na ta ras wi do ko wy w o&mio pi! tro wym do mu Bi ser ki, sk'd
po „od gar ni! ciu su sz' cych si! prze &cie ra de$”, roz ta cza si! wi -

dok na sta ry i no wy Bel grad. Pa rz' ka w!, pie k' cia sto z na -

dzie niem, zwa ne gi ba ni ca, z pa pry ki i ce bu li go tu j' aj -

war. I sta le roz ma wia j'.
Tak po wsta je por tret „wie lo krot ny”. O&wie tlo ny z ró% -

nych stron. Wi dzia ny z bli ska i z od da li. Opi sa ny z u%y ciem

wie lu pi sar skich form: esej, re por ta%, wy wiad, dzien nik.

A tak %e bi blio gra fia prze k$a dów, czy li do ku men ta cja pra cy

Bi ser ki. Jest te% wy bór tek stów, na pi sa nych o niej. I jesz cze

zo sta je miej sce na Aneks pla stycz ny z ko lo ro wy mi re pro duk -

cja mi ko la %y Bi ser ki. Ogl' da j'c te ob raz ki, przy po mi nam so -

bie za wie szo n' na &cia nie w po ko ju Bi ser ki ko lek cj! pocz -

tó wek – ko la %y Wi s$a wy Szym bor skiej – za pew ne )ró d$o
twór czej in spi ra cji.

+u kasz Ma( czyk, two rz'c por tret t$u macz ki, nie tyl ko ni -

cze go nie zgu bi$ po dro dze, ale roz bu do wa$ w't ki opo wia da -

j' ce o pra cy ja ko pa sji i me to dzie. Tak po wsta $a mo no gra fia

Bi ser ki Raj"i#. Au tor po da ro wa$ j' t$u macz ce nie ja ko w po -

dzi! ce za to, co zro bi $a dla pol skiej kul tu ry. Do tych po dzi! -
ko wa( do $' cza i nas, czy tel ni ków je go ksi'% ki. 

Portret
wielokrotny

KSI!"KI MARIA D#BICZ
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aj now sza ksi!" ka Hen ry ka Wa# ka o d$u gim i ta jem -
ni czym ty tu le Jak Jo han nes Ke pler ja d!c do "a ga nia
na #l! sku za ha czy$ o ksi% &yc to ist ny maj ster werk.

Okre %le nie to za po "y czam z oma wia nej pu bli ka cji, któ rej dwaj
bo ha te ro wie ma rz! w$a %nie o na pi sa niu mi strzow skie go
dzie $a. Au to ro wi Fi nis Si le siae uda $o si& to. Zresz t! nie po raz
pierw szy. W pi sar stwie Wa# ka wy czu wa si& wy ra' nie
w$a sny, stwo rzo ny przez pi sa rza j& zyk, spo sób opo wia da nia,
spe cy ficz n! wy obra' ni& li te rac k!, za si la n! z jed nej stro ny ba -
%nia mi, le gen da mi, mi ta mi, a na wet ele men ta mi ma gicz ny -
mi, z dru giej – fi lo zo ficz ny mi i re li gij ny mi roz wa "a nia mi,
wresz cie z trze ciej – "mud ny mi kwe ren da mi w bi blio te kach,
ar chi wach i an ty kwa ria tach w po szu ki wa niu trud no do st&p -
nych sta ro dru ków, daw nych map, li stów, pa mi&t ni ków
i fo to gra fii. W efek cie czy tel nik otrzy ma$ ba %nio wo -ma gicz -
n! opo wie%( przy pra wio n! szczyp t! praw dy, a do te go ob fi -
cie okra szo n! s$ow ny mi "ar ta mi, w któ rych cz& sto kry j! si&
gorz kie i po nad cza so we ra cje.

Cho( ana li zo wa ny utwór nie jest oczy wi %cie po zba wio ny
fa bu $y, jed nak na plan pierw szy wy bi ja si& zde cy do wa nie je -
go cha rak ter trak ta to wy. To wiel ki esej, do na pi sa nia któ re -
go pre tek stem sta $a si& po dró" s$yn ne go ma te ma ty ka Jo han -
ne sa Ke ple ra do )a ga nia, spla ta j! ca je go lo sy z "y ciem fik -
cyj ne go chy ba Hyn ka Pan wi cza, daw ne go stu den ta pra wa,
a obec nie od lud ka i dzi wa ka. W rze czy wi sto %ci Wa niek
bie rze pod lu p& kry tycz ne go spoj rze nia ta kie pro ble my, jak:
war to%( i stan na uki oraz sys te mu uni wer sy tec kie go, sens
i wa" no%( liczb i ma te ma tycz ne go po dej %cia do ca $e go ota -
cza j! ce go nas %wia ta, na sz! wie dz& o za %wia tach i wia r& w ich
ist nie nie oraz wp$yw na do cze sno%( czy wresz cie za sa d& dzia -
$a nia wszel kich ko mi sji, któ re wsz& dzie ro bi!, co chc!, bo ma -
j! do te go od po wied ni glejt wy sta wio ny przez Kan ce la ri&
Naj wy" sze go Ma je sta tu. 

Au tor wy cho dzi od kry ty ki na uki i uni wer sy te tów w cza -
sach Ke ple ra, na pi sa nej z po lo tem i pe$ nej hu mo ru, a na wet
kpi ny. Po opi sie kra dzie "y suk na na to gi i bi re ty, wsku tek któ -
rej po wsta wa $y zbyt ma $e stro je, co z ko lei wy mu sza $o za trud -
nie nie li li pu tów o ma le# kich $eb kach, zdol nych wci sn!( si&
w owe su kien ki dla la lek, pa da w ko# cu %mia $a kon klu zja:
„Dzi% ju" nie jest ta jem ni c!, ja kie to by $o dzia do stwo – te eg -
za mi ny, li cen cja ty, ba ka $a rze, ma gi stro wie, a g$ów nie do cto -
res et prof fe so res. Dok to ry zo wa$ si&, kto "yw”. Nie ste ty w wie -

Hen ryk Wa niek: Jak Jo han nes Ke pler ja d!c do "a ga nia na #l! sku za ha $
czy% o ksi& 'yc. Ko tórz Ma !y 2015, ss. 239.

lu kwe stiach i przy pad kach do dzi siaj nic nie ule g$o zmia nie
na lep sze. 

Rów nie traf na i ak tu al na jest re flek sja nad stu dia mi praw -
ni czy mi, do któ rych na ma wia ny jest przez wu ja We ncze slaus
Hyn ko Pan wicz. „Bo b& d!c adep tem pra wa zdo b& d& ma j! tek
i w$a dz& nad %wia tem. Je %li si& do brze zna pra wo i po tra fi nim
ope ro wa(, z$o to au to ma tycz nie p$y nie stru mie nia mi”. Abs tra -
hu j!c od za war tej w tym cy ta cie alu zji do rze czy wi stej w$a -
dzy, ja k! da je zna jo mo%( pra wa i zdol no%( do klu cze nia na
je go gra ni cy, przed sta wio ny w nim tok my %le nia nie jest ob -
cy wie lu m$o dym, wy bie ra j! cym za wód ju ry sty w na dziei
na szyb ki i pew ny zysk. Pa mi& tam z cza sów mo ich stu diów
pod s$u cha n! w au to bu sie roz mo w& chy ba ju" stu den tów me -
dy cy ny al bo ma tu rzy stów, spo %ród któ rych je den pla no wa$
ka rie r& kar dio chi rur ga czy te" kar dio lo ga i to by naj mniej nie
z po bu dek al tru istycz nych, ale czy sto fi nan so wych, bo te spe -
cja li za cje – w je go mnie ma niu – mia $y mu da( du "y za ro bek.

Z pro zy Wa# ka wy ni ka rów nie", "e za mi $o wa nie do ró" ne -
go ro dza ju ko mi sji to nie wy mys$ cza sów nam wspó$ cze snych,
a ju" z pew no %ci! me cha nizm ich dzia $a nia jest wsz& dzie
i za wsze ta ki sam: „Ka" dy od dzia$ Ko mi sji to do brze uzbro -
jo ny szwa dron, do ko nu j! cy na po cze ka niu eg ze ku cji wszel -
kie go ro dza ju”. Co wi& cej, au tor do da je gorz k! uwa g&, "e wr& -
czo ny przez Kan ce la ri& Naj wy" sze go Ma je sta tu glejt da je
ko mi sji „nie ogra ni czo ne pra wo po pe$ nia nia po my $ek”.
A wszyst ko to w %wie tle pra wa! Czy" nie zna my tych oby -
cza jów z pierw szych stron ga zet?

Wa" ne i in te re su j! ce s! tak "e uwa gi o ko# cu %wia ta, pro -
ble mie ak tu al nym w ka" dej epo ce. Od za ra nia dzie jów ludz -
ko%( wy obra "a $a so bie swo je uni ce stwie nie, za ko# cze nie
ist nie nia Zie mi, ja ki% czar ny lub – od wrot nie – bar dzo ja sny
punkt, któ ry b& dzie krop k! za my ka j! c! hi sto rycz n! nar ra cj&.
Tak "e bo ha te ro wie ksi!" ki Wa# ka wy po wia da j! oba wy,
w któ rych ob na "a j! swój de ka denc ki na strój: „(...) ko niec jest
nie w!t pli wy. *wiat zu "y$ si&, ze psu$ i jest ju" %mie ciem
na %miet ni ku”. Zda nie to for mu $u je Hyn ko, któ ry z oba wy
przed tym, "e nie ma ju" nic po za nim sa mym, za mkn!$ si&
w zam ku z wie "!, któ r! trak tu je ni czym tra tw& ra tun ko w!,
ar k&, w któ rej ma prze trwa( po wód' ni co %ci. Ten ob raz na -
su wa py ta nie o to, jak za cho wa( si& wo bec ko# cz! ce go si&
%wia ta: za mkn!( si& w so bie czy te" uda( si& w po dró" w po -
szu ki wa niu resz tek do bra i nor mal no %ci?

Pan wicz ata ku je rów nie" wia r& Ke ple ra w do sko na $! na tu -
r& liczb i w to, "e s! one w sta nie wy t$u ma czy( ist nie nie
wszech %wia ta i od kry( lo gi k& je go dzia $a nia. Kon fron tu je ma -
te ma tycz n! po sta w& na ukow ca z przy ziem n! rze czy wi sto %ci!:
„Mów so bie zdrów rach mi strzu wszech %wia ta, ale u$am ki nic
ci nie po mo g!, gdy do pad nie ci& g$ód, z$o czy# cy, na wa$ ni ca
i gwa$t”. W ten spo sób Wa niek po ru sza pro blem gra ni cy
na uki i sen su po %wi& ce nia jej swo je go "y cia. Na uka to wiel -
ka spra wa, ale i tak wszyst kie ide a$y ko# cz! si&, gdy za czy -
na bur cze( w "o $!d ku!

War to jesz cze zwró ci( uwa g& na za gad nie nie wol no %ci
oso bi stej cz$o wie ka, o któ rym au tor Dzia dów ber li' skich wy -
po wia da si& gorz ko, opi su j!c jej stan na przy k$a dzie Pan wi -
cza: „(...) wa" na cz&%( oso by Hyn ka jest w$a sno %ci! po rz!d -
ku cy wil ne go – tka j! ce go jak pa j!k sie( przy mu sów, zwa nych
ho no ra mi (...). Pry wat no%( Pa na Hyn ka (...) okre %lo na przez
Pra wa i Usta wy, De kre ty i De zy de ra ty, cie szy $a si& tym ro -
dza jem swo bo dy, o któ rym tyl ko na iw ni my %l!, "e jest
w nim co% cen ne go – do st&p do ho no rów i sta no wisk,
do wol ne go dys po no wa nia swym cia $em i my %l! (...)”.
Na sza wol no%( po ru sza si& wi&c sta le w ra mach mo dal nych
na ka zów i za ka zów, któ re jak "e cz& sto s! tej wol no %ci po gwa$ -
ce niem. In ne go %wia ta jed nak nie ma, bo na wet anio $o wie
na kar tach po wie %ci Wa# ka s! pod da ni pra wom, roz ka zom i in -
te re som zwierzch ni ków. Czy wszyst ko jest za tem jed n!
wiel k! gr!?

Traktat o grze
w !wiat

KSI"#KI KATARZYNA BERETA
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eblik jest o le cie, je go bar wach, za pa chach, sma kach,

in ten syw no !ci ist nie nia, ja kiej do !wiad cza my o tej

po rze ro ku. Upal ne la to pa" stwo Bo rej ko wie na dal

sp# dza j$ na wsi, u Pa try cji, a my tym cza sem ogl$ da my pe ry -

pe tie mi %o sne ko lej ne go ich wnu ka, nie !mia %e go Igna sia, któ -

ry w sfe rze in te lek tu wy da% si# by& ko pi$ dziad ka Igna ce go,

a w sfe rze uczu& by% wy co fa ny i nie !mia %y – jed nak to ju' czas

prze sz%y, bo w%a !nie dzi# ki si le uczu cia do Agniesz ki m%o dy

Igna cy doj rza% i sta% si# nie ba nal nym m%o dym m#' czy zn$, po -

tra fi$ cym pi#k nie %$ czy& sub tel no!& uczu& z od wa g$ i de ter -

mi na cj$ czy nów. W wy po wie dziach Igna sia, je go za cho wa -

niach, ca %ej je go po sta wie wi da&, 'e jest !wia do my hie rar chii

war to !ci i wy so ko ce ni praw d#. To on wy po wie s%o wa: „Praw -

da wca le nie jest abs trak cj$, ona 'y je i wcie la si# w lu dzi

i w rze czy. Rze czy wi sto!& jest ni$ prze po jo na. Wi#c pew nie

tak jest, 'e ko cha j$c rze czy wi stych lu dzi, ko cha my praw d#,
któ r$ w so bie no sz$. I nie chce my, aby by %a fa% szo wa na”. On

te' stwier dzi, 'e nie na le 'y my li& szcze ro !ci z bru tal no !ci$,
praw da nie po le ga na mó wie niu dru gie mu przy krych rze czy.

Da le ko wy prze dzi% swe go ku zy na Jó zin ka i prze sta% by&
mi$ gw$, a Agniesz ka sta nie si# ko bie t$ je go 'y cia. Mat ka

Agniesz ki jest al ko ho licz k$, ale cór ka ko cha j$ w spo sób doj -

rza %y i za sta nawia si# nad zra nie niem, któ re mat k# do pro wa -

dzi %o do ta kie go sta nu. Ze sta wia j$c nie pe% n$, oka le czo n$ ro -

dzi n# w%a sn$ z Bo rej ka mi nie po pa da w kom plek sy, ale

my !li o sa mot no !ci i udr# ce w%a snej mat ki i to jest %ad ne.

W ogó le Agniesz ka jest dziew czy n$ m$ dr$, uta len to wa n$
i do br$, w do dat ku uro dzi w$ i czy tel nik nie ma w$t pli wo !ci,

'e Igna! wy bra% do brze. 

Fe blik jest dla ro dzi ców do ra sta j$ cych dzie ci cen n$ lek cj$
zgo dy na do ro s%o!& w%a sne go po tom stwa, na je go od cho dze -

nie do w%a sne go 'y cia. W ja kim! mo men cie Grze gorz Stry -

ba zo ba czy%, jak Igna! z Agniesz k$ „(…) szli w dó% s%o necz -

nej uli cy zgod nie, rów nym kro kiem, obo je d%u go no dzy,

wy so cy i smu kli, po ru sza j$ cy si# w tym sa mym, nie spiesz -

nym ryt mie. Nie trzy ma li si# za r# ce i nie roz ma wia li, na wet

na sie bie nie pa trzy li, a jed nak – by li ra zem. Od cho dzi li co -

raz da lej i da lej. Ju' by li na ro gu. Za raz odej d$ na do -

bre” – kur czy si# ze wzru sze nia oj cow skie ser ce, ale ju' bu -

dzi si# w nim zgo da na owo odej !cie.

Rów nie' w Fe bli ku cór ka Ga bry si, zwa na Ty gry sem, spo -

dzie wa si# dziec ka i mo ment, w któ rym Ga bry sia do wia du -
Ma! go rza ta Mu sie ro wicz: Fe blik. "ód# 2015, ss. 255, nlb. 

je si#, 'e zo sta nie bab ci$, cho& pe %en mil cze nia – na le 'y
do naj wy mow niej szych w to mie. 

Pi sar ka opo wia da nam o trze cim po ko le niu bo ha te rów

swej sa gi, o ich do ro s%o !ci i wcho dze niu w sa mo dziel ne 'y -

cie. Resz ta ro dzi ny jest obec na w ma ilach, ese me sach oraz

ob j# ta cza sem re tro spek cji, po nie wa' na wet roz %$ cze ni Bo -

rej ko wie two rz$ wspól no t#. Czy ta my o ta kiej no cy, gdy

z nie ba spa da j$ Per se idy, a ogl$ da j$ cy je w roz ma itych miej -

scach ró' ni cz%on ko wie ro dzi ny my !l$ o so bie i wte dy te' s$
ra zem – na tej sa mej pla ne cie, pod tym sa mym nie bem.

Czas jest siel ski. Mi la i Igna cy Bo rej ko wie wi dz$ przed so -

b$ sa mo pi#k no: „Przed ni mi dom Flor ków sta% w pe% nym

s%o" cu, pro mie niu j$c bie l$ i spo koj n$ pro sto t$, otu lo ny w zie -

le" i kwia ty. Wo kó% omdle wa% w upa le ogród Pul pe cji, tra wa

wy sy cha %a, ró 'e przy wie sza %y g%ów ki, flok sy si# s%a nia %y,

i tyl ko s%o necz ni ki wy gl$ da %y na w pe% ni za do wo lo ne. Brz# -
cza %y pszczo %y, a osy i szer sze nie uwi ja %y si# przy po bli skiej

!li wie ren klo dzie”, na pier si drze mi$ ce go se nio ra ro du %a god -

nie uno si si# i opa da Se ne ka. Za do wo le nie Bo rej ków osi$ ga

apo geum i se nior ro du w ja kim! mo men cie wy zna, 'e lu bi

mie& zi# ciów, na co Flo rek przy po mni mu daw niej sze ser wo -

wa nie czar nej po lew ki, bo dia lo gi, jak w ca %ej Je 'y cja dzie, tak

i tu taj skrz$ si# hu mo rem i b%y sko tli wo !ci$. 
Fe blik jest naj bar dziej ma lar sk$ ksi$' k$ ze wszyst kich to -

mów sa gi. Ta lent pla stycz ny pi sar ki tym ra zem naj pe% niej do -

szed% do g%o su, bo do s%ow nie ma lu je ona ca %y !wiat. Znaj dzie -

my wi#c sen su ali stycz ne opi sy prze strze ni i miejsc, jak

rów nie' tak od ma lo wa ny wa zon, 'e nie mal wi dzi my tur ku -

sy i ko bal ty prze cho dz$ ce w in dy go, jak i zna ko mi t$ ek fra -

z# za czy na j$ ca si# od s%ów: „Ob raz by% ciem no sza ry, jak pó( -
ny zmierzch al bo wcze sna noc…”. Au tor ka prze twa rza

rze czy wi sto!& ob ra zu na pi#k ny, chwi la mi a' po etyc ki j# zyk.

Zna ko mi cie ope ru je sza ro !cia mi i ich od cie nia mi oraz !wia -

t%em prze ni ka j$ cym !wiat. I nie jest to je dy na fi gu ra te go ty -

pu, bo na st#p n$ znaj dzie my ju' kil ka na !cie stron da lej, tym

ra zem jest to ob raz w ugrach, br$ zach i 'ó% ciach. Naj pi#k niej -

szych ko men ta rzy do ob ra zów tym ra zem do star cza Ga% -
czy" ski, bo i ta ksi$' ka jest sil nie na sy co na po ezj$, jak i po -

zo sta %e to my Je 'y cja dy. 

Oczy wi !cie i tu wszy scy czy ta j$: Pa try cja Ma ku szy" skie -

go, Ga bry sia El le ry’ego Qu eena, Agniesz ka – dziew czy -

na Igna sia, od kry wa Kry sty n!, cór k! Law ran sa Sin grid i za -

ko chu je si# w niej, a w roz mo wie z Mi l$ Bo rej ko w$ mó wi,

'e ta ksi$' ka po ru sza su mie nie. To wa' na lek tu ra dla sa mej

pi sar ki, któ ra tak pi#k nie pi sa %a o niej we Fry wo lit kach. Wie -

le Kry styn w na szym kra ju za wdzi# cza tej ksi$' ce swo je

imi#.
W Fe bli ku jest du 'o pi#k nych roz mów, ra do snych, 'ar to -

bli wych, za dzior nych, po wa' nych i g%# bo kich. Do brze zo sta -

%o po ka za ne, jak mo' na ze so b$ roz ma wia&, a kom pu ter i ko -

mór ki te mu nie prze szka dza j$, cho& jed na z nich

wrzu co na do wy schni# tej stud ni dzwo ni 'a %o !nie. A wi#c s$
dia lo gi m%o dych o mi %o !ci i o 'y ciu, m%o dych ze star szy mi

i po ga dusz ki star szych ze so b$. Bar dzo in te re su j$ ca jest dys -

ku sja pa py Bo rej ki z zi# ciem Ro ber tem nad sk%on no !ci$ nie -

któ rych po li ty ków do kor po ra liów i ich obec no !ci$ (kor po -

ra liów, nie – po li ty ków) we wspó% cze snej pol sz czy( nie.

G%# bo ko te' za pa da w pa mi#& roz mo wa dziad ka z wnu kiem

J# dru siem o blo ka dzie w mo dli twie. Przy wo %a ny wte dy zo -

sta je zna ko mi ty wiersz Joh na Ber ry ma na Je de na "cie zwró -
ce# si! do Pa na Bo ga (t%. Sta ni s%a wa Ba ra" cza ka): „W%ad co

i mi strzu pi#k na, cy ze la to rze !nie' nych p%at ków, Nie zrów na -

ny wy my !la czu rze czy...”.

A ca %y ten !wiat, wszyst ko i wszyst kich prze ni ka !wia t%o
mi %o !ci Mi li – 'o ny, mat ki, bab ci, a wkrót ce pra bab ci.

Pi#k na to ksi$' ka i m$ dra, do brze j$ czy ta& w po chmur ny

i zim ny czas, bo roz ja !nia i ogrze wa czy tel ni ka.

S!oneczna

ksi"#ka

KSI$%KI KRYSTYNA HESKA&KWA'NIEWICZ
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!y cia sta wia no go w jed nym sze re gu z Ri char dem
Wa gne rem, po rów ny wa no z Fran cisz kiem Lisz tem
i Ro ber tem Schu man nem. He in rich Schulz -Beu then

kom po zy tor uro dzo ny w By to miu, cie sz" cy si# uzna niem naj -
wi#k szych wspó$ cze snych twór ców, któ re go na zwi sko nie scho -
dzi $o ze stron naj lep szych ga zet co dzien nych i spe cja li zu j" cych
si# w mu zy ce, da j" cy licz ne kon cer ty na ów cze snych sa lo nach
mu zycz nych, cie sz" cy si# s$a w" – po %mier ci zo sta je za po mnia -
ny. T# nie zwy k$" po sta& – cz$o wie ka i kom po zy to ra przy wo -
$a $a w swo jej naj now szej pra cy Jo an na Lu sek, au tor ka wie lo -
w"t ko we go pro jek tu po %wi# co ne go Schulzo wi-Beu the no wi.
Ksi"! ka, któ ra uka za $a si# pod ko niec 2015 ro ku jest pod su -
mo wa niem ogrom nej pra cy, ja k" wy ko na $a au tor ka, by przy -
wró ci&, al bo ra czej, by roz po cz"& pro ces przy wra ca nia He ni -
ri cha Schulza -Beu the na sa lom kon cer to wym i re per tu arom
ze spo $ów or kie stro wych b"d' sce nom ope ro wym.

Pra ca Jo an ny Lu sek jest pra c" na uko w", b# d" c" efek tem kwe -
ren dy po ar chi wach Eu ro py w po szu ki wa niu %la dów Schul za -
-Beu the na, efek tem po szu ki wa( w zbio rach bi blio tecz nych, cza -
so pi smach. Prze mie rzy $a i zba da $a dzie si"t ki, jak nie set ki tro -
pów pro wa dz" cych do Schulza -Beu the na. W efek cie po wsta -
$a ksi"! ka dro bia zgo wo opi su j" ca nie tyl ko sa me go He in ri cha
Schulza-Beu the na i je go dzie $o, ale tak !e kon tekst hi sto rycz -
ny, opi sy miejsc, w któ rych !y$ i two rzy$. Na gro ma dze nie cy -
ta tów z wy po wie dzi kry ty ków i opi nii, a tak !e po cho dz" cych
z ko re spon den cji Schul za -Beu the na ze wspó$ cze sny mi mu kom -
po zy to ra mi naj wy! szej mia ry, któ rzy po dzi% dzie( zaj mu j" naj -
wy! sze po zy cje w %wia to wej li te ra tu rze mu zycz nej po ka zu je,
jak zna cz" c" po sta ci" w %wie cie mu zy ki prze $o -
mu XIX i XX wie ku by$ kom po zy tor uro dzo ny w By to miu. 

Po zo sta je wi#c py ta nie: dla cze go zo sta$ za po mnia ny, sko ro
tak zna ko mi cie funk cjo no wa$ (cho cia! nie bez pro ble mów i k$o -
po tów) na mu zycz nej mi# dzy na ro do wej sce nie kom po zy tor skiej. 

He inrich Schulz w 1864 ro ku do da$ do swo je go na zwi ska dru -
gi cz$on – Beu then, chc"c w ten spo sób za cie %ni& swo je wi# -
zy z ro dzin nym mia stem, wska za& na miej sce po cho dze nia, ale
tak !e zwró ci& wi#k sz" uwa g# %ro do wi ska kom po zy tor skie go
na sa me go sie bie, cze go nie gwa ran to wa $o nie zwy kle po pu lar -
ne na zwi sko Schulz. I pod tym dwu cz$o no wym na zwi skiem
funk cjo no wa$ a! do %mier ci w 1935 ro ku. )mier ci – do da& trze -
ba – w pew nym sen sie w sa mot no %ci, tra wio ny de pre sj" i po -
czu ciem osa mot nie nia. Twór ca 130 dzie$ – tak !e sym fo nicz nych

Jo an na Lu sek: He inrich Schulz !Beu then (1838!1915). "y cie – twór !
czo#$ – in spi ra cje. By tom 2015, s. 150

i ope ro wych, w%ród któ rych jest wie le dzie$ uzna nych za wy -
bit ne, jak cho cia! by po wsta $e w Lip sku cy kle fug na for te pian
czy s$yn ny i ch#t nie gry wa ny w tam tych cza sach utwór
Psalm 29, któ ry otwo rzy$ Schulzo wi -Beu the no wi drzwi do ka -
rie ry. Sam Fran ci szek Liszt pi sa$ wte dy o tym dzie le tak: „po -
dzie lam Pa na [Car la Rie dla – przyp.. wk] zda nie, Psalm 29
He i nri cha Schulza -Beu the na jest do sko na $y. Nie licz ne tyl ko dzie -
$a mo g" si# z nim mie rzy&…”. To w$a %nie Liszt by$ pro mo to -
rem i pro pa ga to rem mu zy ki pi sa nej przez Schulza -Beu the na.
Ko lej ne la ta sp# dzo ne przez kom po zy to ra w Szwaj ca rii
by $y naj bar dziej p$od nym okre sem w je go twór czo %ci. Z te go
cza su, jak pi sze Jo an na Lu sek, w ar chi wum bi blio te ki Aka de -
mii Mu zycz nej w Ka to wi cach za cho wa$ si# je dy ny w Pol sce eg -
zem plarz – r# ko pis VI Sym fo nii Schulza -Beu the na. Jak do wo -
dzi au tor ka ksi"! ki, Schulz -Beu then nie za bie ga$ o druk
swo ich utwo rów, cho cia! wy ko ny wa ne by $y cz# sto i ch#t nie,
cie szy $y si# uzna niem i po wo dze niem. Jed nak nie po wo dze nia,
ja kie kom po zy tor z By to mia na po ty ka$ na swej dro dze szyb ko
go znie ch# ca $y, zw$asz cza do %ro do wisk mu zycz nych, w któ -
rych przy sz$o mu funk cjo no wa&, a w któ rych, ze wzgl# du na ich
her me tycz no%& – to wa rzy sk" – nie móg$ za ist nie& tak, jak by te -
go chcia$. Cz# sto wi#c zmie nia$ wraz ze swo j" licz n" ro dzi n"
miej sce za miesz ka nia, ca $e !y cie bo ry ka j"c si# z pro ble ma mi
fi nan so wy mi. Mi mo ogrom ne go suk ce su, ja ki przy nio s$y mu
ko lej ne utwo ry – Psal my 42 i 43 de dy ko wa ne Lisz to wi (wy ko -
na ne po praz pierw szy w To wa rzy stwie Kom po zy to rów
Nie miec kie go To wa rzy stwa Mu zycz ne go w We ima rze w 1870
ro ku), a tak !e wy asy gno wa nia pew nych kwot pie ni# dzy
na druk tych utwo rów przez To wa rzy stwo, Schulz -Beu then nie
stoi w jed nym sze re gu z ty mi, któ rzy za chwy ca li si# je go mu -
zy k". Po wy ko na niu Psal mu 42 pi sa no: „Kom po zy cja jest
po t#! na, wzra sta, [jest] do sko na le na pi sa na, a jej kul mi na cj" jest
praw dzi wie dra ma tycz na eks pre sja.. W ka! dym ra zie jest to ta -
lent, któ rzy wszyst kich wspó$ cze snych przy &mie wa”. 

Jak po da je Jo an na Lu sek, pod ko niec !y cia Schulzo wi -Beu -
the no wi naj wi#k szy roz g$os przy nio s$y II i III Sym fo nia – sze -
ro ko na ich te mat roz pi sy wa $a si# nie miec ka pra sa. W ko men -
ta rzach po ja wia $y si# stwier dze nia: „W gro nie no wych
sym fo ni ków He in rich Schulz-Beu then zaj mu je w Dre' nie jed -
no z czo $o wych miejsc”… Dr F. Sta de z Lip ska umie %ci$ j"
w%ród dzie$ bli skich „Ero ice” Beetho ve na” (Die Mu sic -Wo che.
Le ip zig). 

Ostat ni utwór Schulza -Beu thena po wsta$ w 1906 ro ku – czte -
ro cz# %cio wa Se re na de. Wiel ki ro man tyk, do ce nia ny przez
Lisz ta, Wa gne ra, Brahm sa, uzna wa ny za rów ne go naj wi#k szym
i po rów ny wa ny z ni mi (je go ope ry sta wia no obok dzie$ Wa gne -
ra), po dzi wia ny przez kry ty ków, któ rzy upo mi na li si# o je go dzie -
$a, wy nie sio ny przez kró la Sak so nii – Frie dri cha Au gu -
sta III do god no %ci pro fe so ra, cie sz" cy si# uzna niem, osta tecz -
nie tra fia do po $o !o ne go bli sko Dre zna Miej skie go Za k$a du
Lecz ni czo -Opie ku( cze go, w któ rym po zo sta je do ko( ca !y cia. 

Po gi gan cie twór czym, ja kim za !y cia by$ Hei n rich Schulz -
Beu then po zo sta $o nie wie le, nie za cho wa$ si# na wet je go grób
w Dre' nie, zbom bar do wa ny pod czas II woj ny %wia to wej.
Za gi n# $y te! r# ko pi sy dzie$. Kie dy w ro dzi mym By to miu pa -
mi# ci kom po zy to ra po %wi# co no jed n" z ulic, zo sta $a prze mia -
no wa na na obec n" uli c# Ja na Ka sper ka. By& mo !e nie przy -
spo rzy $o Schulzo wi -Beu the no wi za fa scy no wa nie po sta ci"
Ot to Bi smarc ka? Jed nak au tor ka ksi"! ki ka! dy okres twór czo -
%ci i !y cia kom po zy to ra zwi" za ny z da nym mia stem (Wro c$aw,
Lipsk, Zu rych, Dre zno, Wie de() ko( czy szcze gó $o wym wy -
ka zem dzie$ kom po zy to ra. Czy spu %ci zna kom po zy tor ska
Hei nri cha Schul za -Beu the na ma szan se na od ro dze nie, jak by
te go chcia$ Chris Wal ton, któ ry pi sa$: „W Schul zu -Beu the nie
drze mie nie roz po zna ny do t"d ge niusz.”

Oby do re ne san su tej nie zwy k$ej po sta ci, a co za tym idzie
upa mi#t nie nia w sa mym By to miu kom po zy to ra sta wia ne go
w jed nym sze re gu z gi gan ta mi ro man ty zmu eu ro pej skie go, przy -
czy ni$ si# pro jekt au tor stwa dr Jo an ny Lu sek, zwi" za nej
z Mu zeum Gór no %l" skim w By to miu.

W jednym szeregu

z Lisztem

i Wagnerem 

KSI!"KI WIES#AWA KONOPELSKA

Za
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Pfu Ewy Ole jarz z!o "y !o si# trzy dzie $ci utwo rów. S%
one – jed no cze $nie – ma !y mi i nar ra cyj ny mi for ma mi
po etyc ki mi. Wier szem sta !y si# po je dyn cze wy ra "e nia

i strz# po wa te frag men ty, jak by wy j# te z to cz% cej si# w da nym mo -
men cie roz mo wy. By wa, "e sa me w so bie nie wie le zna cz%. Po !% czo -
ne – pró bu j% prze mó wi& jed nym g!o sem al bo to czy& dia log, cza sa -
mi na si !# u!o "y& si# w ca !o$&. Nie zna czy to, "e po !% cze nia
wy im ków s% za wsze uda ne. Ale – by& mo "e – ko go$ prze ko na j% ta -
kie vo la pi ki: „S - mó wio no, "e dziew czyn ka przy ci% ga (…)
/ E - szszsz? / S - $l% za cy! / E - !eb $wi ni? / S - nie, kur wa, orze !ek! /
E - szszsz! / S - trum ny? / E - urny / S - re pu bli ki po !u dnio we? […]”. 

Po li fo nicz no$&. W oma wia nym to mi ku jest ona wie lo wy mia ro wa.
Do ty czy pod mio tu wier szy, któ ry – po pierw sze – przyj mu je po sta -
w# ob ser wa to ra rze czy wi sto $ci i z tej per spek ty wy prze ma wia;
po dru gie – wy po wia da si# w for mie m# skiej lub – cz# $ciej – "e' skiej.
„Ja” li rycz ne uka zu je swo je oso bi ste roz dar cie, ma pro blem ze zde -
fi nio wa niem w!a snej to" sa mo $ci: „[…] wy klu czam chór, ale wra ca;
po li fon nie je; nie do brze. / mu sz# si# ubra&. s!y sz#! co$ w tle. od no sz#
so pran, po tem li r#; ba na!. wy ci szam j%. jak ci to opi sa&?”. S!y sza ne
g!o sy mo g% by& ob ra zem za gu bie nia, ja kiej$ we wn#trz nej wal ki. Po -
li fo nicz no$& ob ja wia si# nie tyl ko na po zio mie j# zy ka. Zo sta !a uj# ta
w me ta fo r#: „chór to po li fo nia / wszed! w trak cie. / za milk!”. 

Od s!o ni# cie przez oso b# mó wi% c% swo ich "y cio wych roz te rek pro -
wa dzi do wy eks po no wa nia cier pie nia, naj pierw pry wat ne go: „[…] za -
ku ta od stóp do g!ów w stal / pod czas wo jen nych wy praw, w czas po -
ko ju, czas $mier ci, / czas prze mi ja nia […]”, na st#p nie $wia ta czy
ludz ko $ci. Ju" wiersz otwie ra j% cy to mik wska zu je na skon stru owa -
n% po zio mo wo prze strze', w któ rej obo wi% zu je okre $lo ny po rz% dek:
„[…] par ter zaj mu j% so ki / mar ki sok; od czte rech / do pi# ciu urn. /
wy "ej ska ta lo go wa ne / szk!a dla nie ko szer nej bro war ni cy”. Hie rar chia
spo !ecz na, nie rów no$& s% sta le obec ne, daw niej i dzi$. Au tor ka Mil -

cze nia pla cu za baw przy wo !u je zna ki prze sz!o $ci: O$wi# cim, gwiaz -
d# Da wi da. Po ka zu je, "e „tu i te raz” nie wie le si# zmie ni !o. Hi sto ria
lu bi si# po wta rza&: „nie to le ru j#: Ser bów, (y dów i Ro mów, / bo
oni – nie ro zu mie j% co o nich mó wi#. / lu bi# mu zu! ma nów”. Tak mó -
wi pod miot, któ ry w pierw szej stro fie wier sza przed sta wia si# na st# -
pu j% co: „je stem chor wac k% fa szyst k%. / nie – ter ro ryst k%”.  W $wie -
cie cier pie nia, nie to le ran cji, nie rów no $ci i ogól nej dziw no $ci
spo !e cze' stwa pod miot ma pre ten sje do Bo ga. Wy ra "a sprze ciw wo -
bec je go prze m% drza !o $ci i wszech moc no $ci: „sk%d ty masz wie dzie&
jak jest z do !u”, „po wta rzasz wci%" t# sa m% for mu! k#”. Odzie ra go
z wszel kiej $wi# to $ci: „z pa nem jak z os!em!”, „jeb n% !e$ mi tu cy mes
laur k# wprost z re kla my / pa sty kol gejt”. 

Po ezja Ewy Ole jarz nie b# dzie si# wszyst kim po do ba&. Cie ka wi%
w niej j# zyk, kon fi gu ra cje s!ów, es te tycz ny szok. Au tor ka Mil cze nia

pla cu za baw, chce mó wi& o wa" nych spra wach. Na po cz%t ku za wsze
jest naj trud niej. Kie dy$ przyj dzie re flek sja, "e o wa" nych spra wach
mo" na mó wi& tak "e w j# zy ku de li kat no $ci. Nie krzy kiem, ale ci sz%.

Ewa Ole jarz: Pfu. War sza wa 2015, ss. 38.

Krzyk i cisza

KSI!"KI KATARZYNA NIESPOREK

Na

W
ro ku 1965 bi sku pi pol scy wy s!a li do 56 kra jów za pro sze nia
do uczest nic twa w ob cho dach Ty si%c le cia Chrztu Pol ski.

W$ród tych pism by! tak "e list do Epi sko pa tu Nie miec, na zwa ny pó) -
niej Or! dziem bi sku pów pol skich… za wie ra j% cy s!o wa „udzie la my
wy ba cze nia i pro si my o nie”, któ re wy wo !a !y w$cie k!o$& w!adz ko -
mu ni stycz nych i roz po cz# cie na gon ki na Ko $ció!. Ów cze sne me dia
py ta !y, kto da! pra wo bi sku pom prze ba cza nia w imie niu spo !e cze' -
stwa pol skie go nie miec kim zbrod nia rzom i za co my, na ród tak
ogrom nie do tkni# ty skut ka mi woj ny, ma my agre so rów prze pra sza&.
Ar gu men ta cja ta prze mó wi !a do cz# $ci Po la ków tym !a twiej, "e ory -
gi nal ny tekst li stu nie zo sta! wte dy opu bli ko wa ny. W 50 lat po tym
wy da rze niu na k!a dem Ksi# gar ni $w. Jac ka uka za! si# tekst te go do -
ku men tu, któ re go au to rem by! abp Bo le s!aw Ko mi nek. Ksi%" ka
za wie ra tak "e in ne tek sty na pi sa ne w ro ku 1965 oraz w rocz ni c# wy -
mia ny li stów mi# dzy epi sko pa ta mi pol skim i nie miec kim oraz w rocz -
ni c# wy bu chu II woj ny $wia to wej. Wst#p na pi sa! ks. Da mian
Bed nar ski, któ ry do ko na! rów nie" wy bo ru ma te ria !ów )ró d!o -
wych. Au to rem s!o wa wst#p ne go do pu bli ka cji jest abp Wik tor
Skworc, Me tro po li ta Ka to wic ki a jed no cze $nie Wspó! prze wod ni -
cz% cy Gru py Kon tak to wej Epi sko pa tów Pol ski i Nie miec. W anek -
sie do ksi%" ki za war to re pro duk cje li stów oraz licz ne zdj# cia
ar chi wal ne zwi% za ne z ro kiem 1965 a tak "e z rocz ni co wy mi spo -
tka nia mi. Pa mi!" i prze ba cze nie to bar dzo wa" ny wy bór ma te ria -
!ów )ró d!o wych dla wszyst kich, któ rzy in te re su j% si# re la cja mi
pol sko -nie miec ki mi w hi sto rii naj now szej.

Erin ne rung und Ver soh nung.

Die Bot schaft die po lni schen

Bi scho fe an die deut schen Bi scho fe

und ih re Fol gen.

Pa mi!" i prze ba cze nie.

Or! dzie bi sku pów pol skich

do bi sku pów nie miec kich

i je go re per ku sje.

Wyd. Ksi! gar nia "w. Jac ka,

Ka to wi ce 2015, s. 164.

D
ra mat, któ ry u"y czy! ty tu !u ca !ej ksi%" ce, spra wi!, "e po czu !em
si# zdez o rien to wa ny. Po ja wia !y si# co raz to no we py ta nia bez od -

po wie dzi. Po pierw sze: gdzie si# to dzie je? Ni by pro ste – w ja kiej$
wio sze na ko' cu $wia ta, funk cjo nu je tam jesz cze ku) nia, bied nie, w do -
mu tyl ko sma lec i po wi d!a, za to jest bim ber. Z bio gra mu do wia du -
je my si#, "e au tor jest od da ny ra to wa niu gi n# cej tra dy cji wsi pol skiej.

Dru gie py ta nie: kie dy to si# dzie je? Na pew no przed wej $ciem do UE,
nie ma bo wiem mo wy o do p!a tach do rol nic twa. Ale ju" nie któ rzy
go spo da rze ma j% ci% gni ki, a i nasz ko wal ku pu je na rz# dzia fir my
„Bosch” i to za mi lio ny. Czy li przed de no mi na cj%. W sztu ce po ja -
wia j% si# te" du chy, w ka" dym ra zie – zja wy. W$ród nich or mo wiec,
ofi cer pol ski i ra dziec ki. Nie wno sz% one nic do ak cji ani do lo su re -
al nych po sta ci. Resz t# ksi%" ki wy pe! nia po ezja.

Je rzy Sta sie wicz:

Po co ko mu krzy#.
Wyd. Ko mo graf,

Li te rac ka PKP Jaz da,

War sza wa 2015. S. 128.

KRÓTKO!O!KSI"#KACH
BOGDAN WIDERA
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KRÓTKO!O!KSI"#KACH

W
tych prze mó wie niach ksi! dza ar cy bi sku pa do wier nych nie ma

w ogó le od nie sie" czy na wi# za" do ak tu al nych wy da rze" ani

do bie $# cej po li ty ki. Jed nak s# one w%a &nie ak tu al ne, z tym $e nie

przez do ra' ne ko men to wa nie, ale istot ne ci# gle war to &ci. Wy wal -

czo na wol no&( – we d%ug tych roz wa $a" – to nie jest anar chia, he -

do nizm, ego izm. To dar Stwór cy i je den z fun da men tów ludz kiej

god no &ci. To od po wie dzial no&(, to wpro wa dza nie w $y cie %a du, dba -

%o&( o do bro wspól ne. Prze mó wie nia by %y wy g%a sza ne w okre &lo -

nych dniach, zwi# za nych z rocz ni ca mi wa$ nych dla Pol ski dat

(3 ma ja, 11 li sto pa da) al bo z okre &lo ny mi mo men ta mi ro ku li tur -

gicz ne go. G%o szo ne praw dy s# pro ste, jak cho( by ta, $e Bóg da% Zie -

mi! wszyst kim lu dziom. Wszyst kim, wi!c nie mo$ na si! go dzi(
na wy klu cze nie ca %ych grup, na ich ubó stwo. Nie mo$ na do pusz -

cza( do nisz cze nia na tu ral ne go &ro do wi ska. )y cie po win no by( twór -

cze. Au tor swo je prze s%a nia uza sad nia frag men ta mi Ewan ge lii,
cy ta ta mi z Dzie jów Apo stol skich, za czerp ni! ty mi z en cy klik pa pie -

skich ele men ta mi na uki spo %ecz nej Ko &cio %a. Ar cy bi sku pa Zi mo -

nia znam od wie lu lat i wiem, $e do je go ulu bio nych za j!( na le $y
lek tu ra, w tym czy ta nie po ezji, nie by %em wi!c za sko czo ny wy ko -

rzy sta niem w tych tek stach rów nie$ cy ta tów z dzie% li te rac kich (m.in.

Ksi!g piel grzym stwa pol skie go Ada ma Mic kie wi cza). Mot to

do ca %o &ci sta no wi# s%o wa Le opol da Staf fa: „Wol no&( nie jest ulg#,
lecz tru dem wiel ko &ci”. Nie mo g%o w roz wa $a niach ar cy bi sku pa

za brak n#( spraw &l# skich. 3 ma ja to *wi! to Mat ki Bo $ej Kró lo wej

Pol ski, to dzie" uchwa le nia Kon sty tu cji, ale tak $e da ta wy bu -

chu III po wsta nia &l# skie go. Jest na wi# za nie do tra ge dii, któ ra

ro ze gra %a si! w ko pal ni „Wu jek”, po ja wia j# si! tak $e Pie ka ry itd.

Ksi#$ k! wst! pem opa trzy% ks. Edward Sta niek.

Abp Da mian Zi mo!:

Ku wol no !ci. Pa trio tyzm.
Wyd. Pe trus, Kra ków 2016, s. 134.

Zna ny au tor ksi# $ek po etyc kich, ese jów, kry tyk i t%u macz nie miec -

kiej i ro syj skiej po ezji, od da je w r! ce czy tel ni ka po emat, któ ry jest

pró b#, czy ra czej uda je pró b! wy ja &nie nia isto ty wszech &wia ta.

Fi zy ka, ko smo lo gia, teo lo gia po ja wia j# si! obok sie bie w po szcze -

gól nych cz! &ciach te go utwo ru, do dat ko wo wzbo ga co ne go o licz -

ne cy ta ty z prac na uko wych, ale te$ z fi lo zo fów, a na wet z po etów.

Cy tu j! frag ment: „oto to/ fo ton/ ton/ fo to/ oto on// ten b%ysk/ ten zysk/

ja so bie/ wy obra $am/ Bo $e/ mój// wiel ki zder zacz ha dro nów/ na -

%a pa% sta do/ fo to nów// i oto/ pars pro to to”. Za ba wa s%o wem, ryt mem,

u%am ka mi tek stów. Ale w ko" cu po eta stwier dza, $e nie b! dzie my

mie( teo rii wszyst kie go i nie uda si! opi sa( wszech &wia ta „w ska li

je go ludz kiej eg zy sten cji”. M# dry pe sy mizm. To lu bi!. 

Le szek Sza ru ga:

Fluk tu acja kwan to wa.
Wyd. To wa rzy stwo Przy ja ció"
So po tu, [Se ria; Bi blio te ka

„To po su”], So pot 2015, s. 56.

H
en ryk Szcze pa" ski jest od daw na wspó% pra cow ni kiem na sze go

mie si!cz ni ka, bar dzo za an ga $o wa nym w ba da nie hi sto rii Ka to -

wic, ch!t nie cy tu j# cym roz ma ite ar chi wal ne 'ró d%a, ma przy tym dar

wy naj dy wa nia ró$ nych cie ka wo stek. Z bó lem ser ca mu sia %em

nie rzad ko te tek sty skra ca( $a %u j#c, $e nie któ re smacz ki nie do tr#
do czy tel ni ków, ale có$ – "l!sk nie jest z gu my. Dla te go ucie szy -

%em si! bar dzo, gdy ta do&( po ka' na ksi#$ ka do mnie do tar %a, bo po -

my &la %em, $e au tor wresz cie móg% so bie po zwo li( na g%!b szy od dech.

Pu bli ka cja jest do k%ad nie tym, co za po wia da ty tu% – opo wie &ci# o daw -

nych Ka to wi cach, na pi sa n# „do czy ta nia”. Te ma tem s# miej sca, ale

przede wszyst kim lu dzie, któ rzy w mie &cie si! uro dzi li, $y li, lub tyl -

ko si! prze wi n! li. Oczy wi &cie naj wi! cej miej sca Szcze pa" ski

po &wi! ci% Za %! skie mu Przed mie &ciu i nie mo g%o by( ina czej – au -

tor miesz ka przy ul. Gli wic kiej. Któ$ tam nie miesz ka%! Po woj nie

i Lu do mir Ró $yc ki, i Woj ciech )u krow ski, i Bo le s%aw Mie rze jew -

ski, i Mie czy s%aw +!c ki i wie lu, wie lu in nych. Wcze &niej te$ w tej

oko li cy za miesz ki wa li nie po spo li ci bo ha te ro wie ksi#$ ki Szcze pa" -
skie go. Je go opo wie&( pe% na jest aneg dot, wspo mnie", za pi sów

wy da rze", chcia %o by si! co& za cy to wa(, ale co, sko ro te go ca %e mnó -

stwo. War to zwró ci( uwa g! tak $e na ar chi wal ne zdj! cia, cza sem po -

cho dz# ce z pry wat nych zbio rów ro dzin nych. Pu bli ka cj! za my ka

li sta lek tur za ty tu %o wa na „Co war to prze czy ta(?” Nie jest to kla sycz -

na bi blio gra fia, ra czej wy kaz pu bli ka cji po ja wia j# cych si! cz! sto

tyl ko na mar gi ne sie tre &ci ksi#$ ki, al bo do ty cz# cych hi sto rii Ka to -

wic, czy *l# ska. Ca %o&( za my ka j# roz bu do wa ne przy pi sy. Po le cam

nie tyl ko ka to wi cza nom. 

Hen ryk Szcze pa! ski:

Gwiaz dy i le gen dy
daw nych Ka to wic.
Se kre ty Za "# skie go Przed mie !cia.
Wyd. „#l$sk” Sp. z o.o.

Wy daw nic two Na uko we,

Ka to wi ce 2015, s. 320.

Au tor za de biu to wa% w Po zna niu w ro ku 1956 (w kon tek &cie te -

go mia sta da ta zna cz# ca). W 9 lat pó' niej wy je cha% na W! gry i tam

za miesz ka%. Od te go cza su wy da% tam spo ro ksi# $ek po etyc kich

po pol sku al bo w wer sji dwu j! zycz nej. Dla te go w Pol sce jest pra -

wie nie zna ny, nie zaj mo wa %a si! nim tak $e ro dzi ma kry ty ka. Mo$ -
na wi!c po wie dzie(, $e To pos prak tycz nie Su char skie go od kry wa

dla pol skie go czy tel ni ka. A ta po ezja jest ory gi nal na i in te re su j# ca

for mal nie, za li czy( j# mo$ na chy ba do nur tu lin gwi stycz ne go. Wier -

sze s# do&( d%u gie, z ko niecz no &ci wi!c tyl ko ko" ców ka utwo ru bez

ty tu %u: „Na szcz! &cie spi ke rzy pu blicz nie uzdra wia j# ce za kl! cia/ mam -

ro cz#/mi ni ster w kar ty nie pa trz#c po pra w! nam wró $y/no i po wie -

trza ma my jesz cze do&(”. 

Kon rad Su tar ski:

Jak kol wiek ju$ pó% no.
Wyd. To wa rzy stwo Przy ja ció"
So po tu, [Se ria; Bi blio te ka

„To po su”], So pot 2015, s. 80.
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Ju liusz Ro ger
pa tron Gór no l skiej Na gro dy Li te rac kiej „Ju liusz”

Pod pa tro na tem „l ska” 

Gór no l ska Na gro da Li te rac ka „Ju liusz”

RYB NIK. Gór no l ska Na gro da Li te rac ka JU LIUSZ zo sta a po -
wo a na do y cia przez pre zy den ta Ryb ni ka Pio tra Ku cze r w ce -
lu uho no ro wa nia naj lep szej ksi ki wy da nej po pol sku w ubie -
gym ro ku. Po mys zro dzi si z po czu cia, e war to cio wa
li te ra tu ra nie mie ci si w ga tun kach i de fi ni cjach, e ist nie j au -
to rzy, któ rzy wy kra cza j po za gra ni ce swo ich cza sów. Na gro da
wy no si 40.000 z.

Na de sa ne pro po zy cje oce nia b dzie ka pi tu a, w ska dzie któ -
rej zna le li si zna ko mi ci re pre zen tan ci orod ków li te rac kich i uni -
wer sy tec kich z ró nych stron kra ju. W skad ka pi tu y na gro dy wcho -
dz: dr Kac per Bart czak – tu macz, po eta, ame ry ka ni sta, pra cow nik
Uni wer sy te tu ódz kie go, dr Jo an na Bed na rek – tu macz ka, któ ra
zaj mu je si tak e post hu ma ni stycz ny mi fi lo zo fia mi, zwi za na z Uni -
wer sy te tem Ada ma Mic kie wi cza w Po zna niu, dr hab. prof. U Zbi -
gniew Ka du bek – ese ista, fi lo log kla sycz ny, re gio na li sta, kom pa -
ra ty sta, pra cow nik Uni wer sy te tu l skie go w Ka to wi cach, prof.
An na Ka u a – li te ra tu ro znaw czy ni, kry tycz ka, zwi za na z Uni -
wer sy te tem l skim w Ka to wi cach, dr Ja kub Mom ro – li te ra tu ro -
znaw ca, fi lo zof, tu macz, pra cow nik Uni wer sy te tu Ja giel lo skie -
go w Kra ko wie, prof. Ar ka diusz y chli ski – fi lo log, tu macz,
pra cow nik Uni wer sy te tu im. Ada ma Mic kie wi cza w Po zna niu, prof.
Ali na wie ciak – li te ra tu ro znaw czy ni, kry tycz ka, zwi za na
z Uni wer sy te tem l skim w Ka to wi cach, dr Mi cha War cha la – zaj -
mu je si so cjo lo gi i fi lo zo fi re li gii, pra cow nik Aka de mii Pe da -
go gicz nej im. KEN w Kra ko wie. 

Fi na kon kur su od b dzie si w pa dzier ni ku 2016 ro ku pod czas
Ryb nic kich Dni Li te ra tu ry. Kan dy da tu ry do Na gro dy mo g zga -
sza do 23 lu te go wszyst kie oso by, któ re uko czy y 18 lat, a tak -
e: wy daw nic twa i oso by re pre zen tu j ce in sty tu cje kul tu ry oraz me -
dia o cha rak te rze li te rac kim, a tak e czon ko wie Ka pi tu y. 

Szcze gó o wych in for ma cji na te mat kon kur su udzie la Urzd Mia -
sta Ryb ni ka.

– To jest pierw sza te go ty pu tak du a na gro da li te rac ka w wo -
je wódz twie l skim. Jest to te pierw sza na gro d li te rac ka od wo -
u j c si do na zwy miej sco wej Gór ny lsk. Na gro da jest ulo ko -
wa na w kon kret nym miej scu w Ryb ni ku, jest te opa trzo na
imie niem pa tro na – Ju liu sza Ro ge ra. To po sta wy jt ko wa,
wszech stron na, wszak Ro ger by et no lo giem, et no gra fem, a jed no -
cze nie or ni to lo giem, le ka rzem, en to mo lo giem, j zy ko znaw c,
a przede wszyst kim kim za tro ska nym o prze strze spo ecz -
n – pod kre la prof. Z. Ka du bek. 

Na gro da to tak e szan sa na atrak cyj n pro mo cj mia sta. – Ro -
l sa mo rz du jest po ka zy wa nie mia sta twór cze go. Mo e my to ro -
bi w ro nych ob sza rach. Mam na dzie j, e li de rzy opi nii w sfe -
rze kul tu ry za uwa  Ryb nik ja ko prze strze, w któ rej kul tu ra ma
swo je wa ne miej sce. To jest cen ne dla bu do wa nia mar ki mia sta.
Niech ta na gro da b dzie ja snym sy gna em, e sa mo rzd ryb nic ki
chce z jed nej stro ny upa mit ni oso b wa n dla hi sto rii Ryb ni ka,
z dru giej za po ka za, e jest co wa niej sze go od po pu lar ne go dzi
kon sump cjo ni zmu. Przed si wzi cie sy tu uje si te w kon tek cie re -
wi ta li za cji szpi ta la „Ju liusz” – oprócz re mon tu ma te rii trze ba mie
na wzgl dzie tak e sfe r du cho w – pod kre la pre zy dent Ryb ni -
ka Piotr Ku cze ra. 

Pod pa tro na tem „l ska” 

Kon kurs na naj pik niej sze gór no l skie kro szon ki

BY TOM. Kon kurs Gór no l skie Kro szon ki jest jed nym z naj po -
pu lar niej szych cy klicz nych wy da rze Mu zeum Gór no l skie go
w By to miu. Kon kurs oraz wy sta wa po kon kur so wa ma j na ce lu pod -
trzy my wa nie i pro pa go wa nie tak y wej na Gór nym l sku tra dy -
cji zdo bie nia ja jek wiel ka noc nych. W 2016 ro ku od by wa si ju
je go XXVII edy cja.

Kro szon ki dla jed nych s sym bo lem wit Wiel kiej No cy, dla in -
nych – wio sen n de ko ra cj, in spi ra cj dla et no di zaj nu. Gór no l -
skie Kro szon ki to co ro ku kwin te sen cja lu do we go wzor nic twa, tra -
dy cyj nych i no wa tor skich tech nik zdo bie nia, a tak e har mo nij ne
po  cze nie swoj skiej fe erii barw z wy szu ka n z ele gan cj.

Do star czo ne na kon kurs pra ce oce nia ne s w ró nych ka te go riach
w za le no ci od tech ni ki wy ko na nia. Zgo szo ne pra ce ka do ra zo -
wo pre zen to wa ne s na po kon kur so wej wy sta wie. Eks po zy cja po -
kon kur so wa w tym ro ku b dzie po  czo na z wer ni sa em Omne
vi vum ex ovo przy go to wa nym przez Dzia Przy ro dy Mu zeum Gór -
no l skie go. 

Na gro dzo ne i wy ró nio ne w kon kur sie pra ce, zgod nie z re gu -
la mi nem po zo sta j w zbio rach Mu zeum. Ko lek cja gór no l skich
kro szo nek gro ma dzo nych w Mu zeum od lat 50. XX wie ku jest sta -
le wzbo ga ca na i li czy obec nie po nad 1.000 sztuk. Naj star sze kro -
szon ki zgro ma dzo ne w ko lek cji Dzia u Et no gra fii po cho dz
z lat 30. XX wie ku.

Wy sta wa, to wa rzy sz ce jej po ka zy i spo tka nia sta y si zna cz -
cym wy da rze niem i miej scem na ma pie tu ry stycz nej Gór ne go l -
ska, z któ rych cht nie ko rzy sta j nie tyl ko miesz ka cy oko licz nych
miast i re gio nu, ale tak e przy je da j cy na okres wit go cie.

Pod pa tro na tem „l ska” 

Wiek pa ry. Ma szy ny, któ re zmie ni y wiat

GLI WI CE. Wy sta wa pt. „Wiek pa ry. Ma szy ny, któ re zmie ni y wiat”
zo sta a przy go to wa na przez Mu zeum w Gli wi cach. Re wo lu cja prze -
my so wa i b d ce jej kon se kwen cj zmia ny cy wi li za cyj ne, wy two -
rze nie no wej, agre syw nej for ma cji eko no micz nej o za si gu glo bal -
nym – ka pi ta li zmu, nie by y by mo li we bez wy na le zie nia ma szy ny
pa ro wej, któ rej roz licz ne za sto so wa nia ra dy kal nie i trwa le zmie ni -
y spo sób y cia spo e czestw. Mi gra cja lud no ci z ob sza rów wiej -
skich do miast, ma so wa pro duk cja umo li wia j ca po wszech ny do -
stp do dóbr kon sump cyj nych, daw niej uwa a nych za luk su so we
i za strze o ne dla naj bo gat szych, kil ku dzie si cio krot ny wzrost go -
spo dar czy, przy spie sze nie ko mu ni ka cyj ne, sen o nie ogra ni czo nym
po st pie, wzro cie i roz wo ju – wszyst kie te zja wi ska, któ re ukszta -
to wa y rze czy wi sto in du strial ne go wia ta na p dza ne by y sil ni -
kiem pa ro wym. I wa nie o nich – po przez uka za nie prze mian w prze -
my le, trans por cie i ko mu ni ka cji – opo wia da eks po zy cja
przy go to wy wa na przez Mu zeum w Gli wi cach wspól nie z Mu zeum
w Tar now skich Gó rach. Ku ra to ra mi wy sta wy s hi sto ry cy: An na Kul -
czyk i Prze my saw Ru ba cha.

– Na eks po zy cji po wi co nej te mu re wo lu cyj ne mu wy na laz ko -
wi nie mo go oczy wi cie za brak n pre zen ta cji syl we tek wy na -76
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laz ców ró nych urz dze o na p dzie pa ro wym, ta kich jak mi -
dzy in ny mi De nis Pa pin, Tho mas New co men, Ja mes Watt, Geo -
r ge Ste phen son czy Ri chard Tre vi thick. Nie wt pli w atrak cj s
tak e uni ka to we, XVIII - i XIX -wiecz ne ry sun ki tech nicz ne po cho -
dz ce z Ar chi wum Wy sze go Urz du Gór ni cze go we Wro ca wiu.
Przed sta wia j one ma szy ny pa ro we, ich ele men ty i szcze gó y kon -
struk cji, prze kro je oraz ar chi tek tu r i in fra struk tu r. W wik szo -
ci spo rz dzo ne zo sta y przez Au gu sta Fry de ry ka Holt zhau se na,
pierw sze go wiel kie go bu dow ni cze go ma szyn pa ro wych na l -
sku, zwi za ne go za rów no z Tar now ski mi Gó ra mi jak i Gli wi ca -
mi. Pro jek ty te wy ko na ne zo sta y barw nym, la wo wa nym tu szem,
nie kie dy te akwa re l, std bar dziej przy po mi na j ilu stra cje ni
ry sun ki tech nicz ne. Ta gru pa eks po na tów sta no wi cz zbio rów
Mu zeum Gór nic twa W glo we go w Za brzu. Z ko lei by una ocz ni,
jak licz ne by y dzie dzi ny, w któ rych ma szy ny pa ro we zna la zy za -
sto so wa nie, i jak bar dzo urz dze nia te przy czy ni y si do zmia -
ny sty lu y cia ca ych spo e czestw, któ re prze szy od eko no mii
opar tej na rol nic twie i pro duk cji ma nu fak tu ro wej lub rze miel -
ni czej do me cha nicz nej pro duk cji fa brycz nej na ska l prze my -
so w w ra mach wy sta wy za pre zen tu je my bo ga ty ma te ria ilu -
stra cyj ny kon cen tru j cy si na ele men tach ma szyn (lub te ca ych
ma szy nach) wy twa rza nych w Hu cie Gli wic kiej, a sto so wa nych
na stp nie w ró ne go ro dza ju urz dze niach o na p dzie pa ro wym
nie mal e na ca ym wie cie – pa ro wo zach, stat kach, my nach, dwi -
gach i wie lu in nych – mó wi An na Kul czyk i Prze my saw Ru -
ba cha.

Oprócz ry sun ków na wy sta wie znaj du j si te mo de le – wci
dzia a j cych przed wo jen nych ma szyn pa ro wych, prze kro je, mo -
de le po ka zo we su  ce do na uki, ale tak e mo de le urz dze su -
 cych do od wad nia nia ko pal przed za sto so wa niem do te go ce -
lu dzie wit na sto wiecz ne go wy na laz ku. Zo ba czy mo na mo de le
kie ra tów kon nych czy mo del nad szy bia XVI -wiecz nej ko pal ni sre -
bra w Tar now skich Gó rach z ko em dep ta nym. Ma szy nie pa ro wej
w XIX wie ku to wa rzy szy a fa la ni czym nie zm co ne go en tu zja zmu,
dla te go na wy sta wie nie bra ku je ma te ria ów ob ra zu j cych t fa scy -
na cj ów cze snych lu dzi wy na laz kiem, któ ry mia od mie ni ich wiat
na lep sze, obie cy wa nie ogra ni czo ne mo li wo ci – s por tre ty stat -
ków pa ro wych czy pa ro wo -a glo wych, fo to gra fie tu mu lu dzi z lo -
ko mo ty w i syn ny film bra ci Lu miére z 1895 r. do ku men tu j cy
wjazd po ci gu na sta cj ko le jo w. Eks po zy cji „Wiek pa ry” to wa -
rzy szy bo ga ta ofer ta za j edu ka cyj nych. 

Wy sta wa jest do stp na do 31 ma ja 2016 ro ku.

Roz pra wa dok tor ska o po ezji Ta de usza Ki jon ki

KA TO WI CE. W Sa li Ra dy Wy dzia u Fi lo lo gicz ne go Uni wer sy -
te tu l skie go w Ka to wi cach 8 stycz nia 2016 r. od by a si pu -
blicz na obro na roz pra wy dok tor skiej Edy ty An to niak -Kie dos za -
ty tu o wa na „Twór czo po etyc ka Ta de usza Ki jon ki”. Pro mo to rem
roz pra wy by a dr hab. prof. U An na Sza wer na -Dyrsz ka.
Pra c re cen zo wa li: prof. zw. dr hab. An na W grzy niak i dr hab.
Ma ciej Tra mer. Ko mi sji eg za mi na cyj nej prze wod ni czy prof. zw.
dr hab. Ma rian Ki siel.

Dok to rant ka Edy ta An to niak -Kie dos da a si ju wcze niej po -
zna ja ko au tor ka licz nych tek stów kry tycz nych za miesz czo nych
na a mach cza so pism kul tu ral nych i pism li te rac kich.

W Ko pal ni Gu ido – no wy po ziom 355!

ZA BRZE. Gór ni cza szych ta 355 me trów pod zie mi to naj now -
sza atrak cja za brza skiej Ko pal ni Gu ido. Przed zjaz dem w daw -
ny ob szar wy do byw czy ka dy uczest nik otrzy mu je pe en ekwi pu -
nek gór ni czy: strój szty gar ski, kask, lam p, go gle ochron ne
i ma secz k prze ciw py o w. No wa tra sa tu ry stycz na wie dzie przez
su ro wy, za la ny mro kiem i nie udo stp nia ny do tej po ry te ren ko -
pal ni. Pod czas szych ty szty gar zle ca uczest ni kom wy ciecz ki sze -
reg ro bót gór ni czych – mon ta ma szyn, trans port ru ro ci gu czy przy -
ci cie drew nia ne go stem pla.  Po ziom 355 mo na rów nie zo ba czy
w ra mach wy ciecz ki „Mro ki Ko pal ni”. 

Ca ro le Ben za ken w Mu zeum l skim

KA TO WI CE. Po cho dz ca z Fran cji lau re at ka na gro dy Mar ce la
Du cham pa, wspó cze sna ar tyst ka in ter dy scy pli nar na po wró ci a
do Ka to wic z in try gu j c i in tym n in sta la cj Mi’ma’ama kim… Pro -
jekt Ca ro le Ben za ken pre zen to wa ny w Ga le rii jed ne go dzie a Mu -
zeum l skie go jest sym bo licz nym na wi za niem do Ksi gi Psal -
mów oraz do hi sto rii Gór ne go l ska. 

Fa scy nu j cym wt kiem twór czo ci Ca ro le Ben za ken jest umie -
jt ne wy ko rzy sty wa nie mo ty wów pej za u oraz skom pli ko wa nych
lo sów Pol ski i Gór ne go l ska. Nie ina czej jest w przy pad ku in -
sta la cji Mi’ma’ama kim…, któ r stwo rzy a za in spi ro wa na i ocza -
ro wa na kon cep cj ar chi tek to nicz n Mu zeum l skie go oraz hi sto -
ri re gio nu. Pro jekt jest pró b wpi sa nia si w epic k opo wie
o l sku i je go dzie dzic twie wi dzia nym i in ter pre to wa nym przez
wra li wo wspó cze sne go ar ty sty z in nej prze strze ni kul tu ro wej.
Ben za ken uj rza a w ko pal ni al ter na tyw n, za mkni t prze strze,
do któ rej przy na le  wszyst kie t sk no ty, sym bo le, ma rze nia
o uciecz ce w stro n wol ne go wia ta, ja kie zwy kle uru cha mia j si
w czo wie ku po sta wio nym w sy tu acji „bez wyj cia”. 

Umiej sco wie nie dzie a w Mu zeum l skim jest te gr z je go prze -
strze ni – z g bo ko ci pod ziem nych sal – ja ko swe go ro dza ju me -
ta fo r ko pal ni. In spi ra cj dla pra cy Ca ro le Ben za ken by y tak e pta -
ki po za my ka ne w klat kach, któ re przed la ty za bie ra ne w gb ko pal
gi n y, gdy st e nie me ta nu by o zbyt wy so kie, ostrze ga jc tym sa -
mym gór ni ków przed zbli a j cym si nie bez pie cze stwem. 

W mo nu men tal nej prze strze ni ho lu cen tral ne go – Ga le rii jed -
ne go dzie a – wi dzo wie wpa tru jc si w in sta la cj zo o n z lin,
sym bo li zu j c ob ra zy „ro sn cych ku nie bu” drzew, i sy szc pta -
ki dra ma tycz nie pró bu j ce wy do sta si na po wierzch ni, po zo -
sta j w ci gym nie po ko j cym ru chu my li, ob ra zów i uczu. Std
na wi za nie do pierw szych sów Psal mu 130 Z g bo ko ci wo am
do Cie bie Pa nie, o Pa nie, wy su chaj go su me go! Na ko swo -
je uszy ku go ne mu ba ga niu, czy li w j zy ku he braj skim
Mi’ma’ama kim…

Wi dzo wie wy bra li

BIEL SKO BIA A. Li st wy ró nio nych ar ty stów XLII Bien na le Ma -
lar stwa „Biel ska Je sie 2015” zor ga ni zo wa ne go przez Ga le ri Biel -
sk BWA za mkn wer dykt pu blicz no ci. Wi dzo wie uzna li za naj -
lep sze ob ra zy dwoj ga ar ty stów uro dzo nych w 1986 r. – „Bez
ty tu u 1” Da wi da Czy cza z Kra ko wa i „Apo ka lip sa II” Mar ty An -
to niak z Gli wic. Wi dzom spodo ba a si sur re ali stycz na, „za ban da -
o wa na” pa pu ga Da wi da Czy cza oraz fak tu ral na abs trak cja o y -
wej ko lo ry sty ce, w któ rej gli wic ka ar tyst ka wy ko rzy sta a m.in. wie le
pla sti ko wych ele men tów, w tym za ba wek. Fi na o w ko lek cj na wy -
sta wie obej rza o oko o 3,5 tys. wi dzów. 29 stycz nia br. pod czas wer -
ni sa u Sa wo mi ra Brzo ski ga le ria uho no ro wa a ar ty stów dy plo ma -
mi, a wy bra nych lo so wo kil ko ro uczest ni ków go so wa nia, któ rzy
pra wi do wo wy pe ni li ku po ny kon kur so we, na gro dzi a ka ta lo ga -
mi i ka len da rza mi „Biel skiej Je sie ni 2015”.

Cie szy nian ki dla dzia a czy

CIE SZYN. Je rze go Wa g z Cie szy na wy ró nio no Ho no ro w Zo -
t Cie szy nian k AD 2015. Jak wy ja ni li pre zes Za rz du Sto wa rzy -
sze nia Sa mo rz do we go Zie mi Cie szy skiej, sta ro sta cie szy ski Ja -
nusz Król oraz wi ce pre zes, bur mistrz Cie szy na Ry szard Ma cu ra,
Je rze go Wa g na gro dzo no za osi gni cia w dzie dzi nie upo -
wszech nia nia i ochro ny kul tu ry – a przede wszyst kim za two rze -
nie tzw. cie szy nek, bo ga to zdo bio nych strzelb my liw skich. Srebr -
n Cie szy nian k zo sta li wy ró nie ni: El bie ta Hub czyk (Bren na),

Dwig pa ro wy, I po o wa XIX w. Wy sta wa w Mu zeum w Gli wi cach

Fo
to

. z
 m

at
er

ia
ó

w
 M

uz
eu

m
 w

 G
liw

ic
ac

h



Edward Dud ko wiak (Chy bie), An na Go ciek (Cie szyn), Jan Brze -
zi na (D bo wiec), ks. pra at Adam Drod (Go le szów), Jó zef Wi -
to szek (Ha lach), Mo ni ka Wa ach -Kacz ma rzyk (Isteb na), Da nu -
ta Paw lus (Ja wo rze), Ry szard Kla czak (Sko czów), Wan da Nie miec
(Stru mie), Fran ci szek Korcz (Ustro), An drzej W so wicz (Wi sa),
Ma ria Sta war czyk (Ze brzy do wi ce) oraz ks. Aloj zy We nce pel
(po wiat cie szy ski).

Mo dzi Pa pu asi

BIEL SKO BIA A. „Pyn na to sa mo. Prze szo i przy szo w ry -
sun kach dzie ci re pre zen tu j cych za ni ka j ce kul tu ry” to ty tu eks -
po zy cji Sa wo mi ra Brzo ski w Ga le rii Biel skiej BWA, któ ra trwa
od 21 stycz nia do 6 mar ca. To efekt pro jek tu ar ty sty uro dzo ne go
w Szo pie ni cach, któ ry re ali zo wa m.in. w No wej Gwi nei. – S to
ry sun ki dzie ci z Do li ny Ba liem w Za chod niej Pa pui, pu styn nej cz -
ci rod ko we go Oma nu i z Gór ne go l ska, b d ce od po wie dzi
na py ta nia do ty cz ce prze szo ci oraz wi zji przy szo ci – po wia -
da Sa wo mir Brzo ska. „Nic, po za pu sty ni” to – na wi zu j cy do su -
pre ma ty stycz ne go tek stu Ka zi mie rza Ma le wi cza – ty tu dru giej wy -
sta wy ar ty sty pre zen tu j cej ry sun ki, rze by, in sta la cje, obiek ty
i wi deo two rzo ne przez Sa wo mi ra Brzo sk od 1996 r. – Ty tu od -
da je mo je od czu cia wo bec pu stych miejsc, ja kie w ró nych za kt -
kach wia ta eks plo ru j – twier dzi au tor wy sta wy zaj mu j cy si no -
ma dycz nym do wiad cza niem wia ta.

Pre isner w do mu

BIEL SKO BIA A. 15 stycz nia w biel skim Do mu Mu zy ki wraz
z przy ja ció mi wy st pi Zbi gniew Pre isner. „W po szu ki wa niu
dróg” to zbiór no wych sied miu ko ld, któ re kom po zy tor na pi -
sa i na gra do – jak po wia da – pik nych i m drych tek stów Ewy
Lip skiej i Ja na No wic kie go. Wraz ze sta ry mi „Mo imi ko l da -
mi na ko niec wie ku” stwo rzy no wy al bum i przed sta wi go pu -
blicz no ci mia sta, w któ rym przy szed na wiat ja ko Zbi gniew
Ko wal ski. Ar ty cie to wa rzy szy li: Be ata Ry bo tyc ka, Edy ta
Krze mie, Ma ciej Bal car, Jan Kar piel Bu ec ka z ze spo em, Do -
mi nik Wa nia, Ja cek Kró lik, Sa wo mir Ber ny, u kasz Adam czyk,
Mi cha Pó to rak, Mo ni ka Chrza now ska, Ja nusz Chrza now ski
i Mag da le na Plu ta. 

Pre zy denc kie lau ry 

BIEL SKO BIA A. Na gro dy pre zy den ta Biel ska -Bia ej w dzie dzi -
nie kul tu ry za osi gni cia w ro ku ubie gym otrzy ma li mu zy cy z re -
ak ty wo wa nej ostat nio gru py „Psio Crew”, au to rzy biel skie go mu -
ra lu „Pa sterz” oraz twór cy al bu mu „Gaj do sze” Ka ta rzy na i Ma ciej
Szy mo no wi czo wie. Za do tych cza so w dzia al no na gro dzo no gru -
p „Li zard”. No mi na cje otrzy ma li: Dag ma ra Wo szek, Mi ro saw
Mi ku szew ski (za osi gni cia w r. 2015) oraz Bar ba ra Na chaj ska -
-Bro ek, Ra fa Bu tor, Aga ta Fen der, To masz Lo rek i Ja ro saw Grzy -
bow ski (za do tych cza so w dzia al no). 

Brinc ken zwie lo krot nio ny

CZ STO CHO WA. W grud niu i stycz niu w Miej skiej Ga le rii Sztu -
ki mo na by o obej rze eks po zy cj Adam Brinc ken. Wy sta wa re -
tro spek tyw na. Ar ty sta, pro fe sor Aka de mii Sztuk Pik nych w Kra -
ko wie (któ rej dy plom uzy ska w 1975 ro ku w pra cow ni prof. Ada ma
Mar czy skie go), kie row nik pra cow ni na Wy dzia le Ma lar stwa,
wspó pra cu je z cz sto chow ski mi in sty tu cja mi kul tu ry od lat,
m.in. od 2009 ro ku jest czon kiem Ra dy Pro gra mo wej MGS , a tak -
e ju ro rem wie lu kon kur sów.

Ku ra to rem wy sta wy by a Bar ba ra Ma jor, a aran a cj za j a si ku -
stosz Mu zeum Sztu ki Ja po skiej, An na Król. W Cz sto cho wie po -
ka za no ró ne for my dzia al no ci Ada ma Brinc ke na – in sta la cje wy -
wo dz ce si z am ba la u, m.in. Bia  sa l (ska da j c si z frag men tów
okien i fra mug ASP w Kra ko wie) wraz z po lip ty kiem Nie obec no,
cy kle ry sun ko we, np. Kor don sa ni tar ny, czy obiek to -ob ra zy...

W Sa li Go be li no wej za pre zen to wa no na to miast pro jek ty wi tra -
y z cy klu Ge ne sis, któ re znaj du j si w ko cio ach w Wej he ro wie
i Ja ro sa wiu. W pre cy zyj nie skom po no wa nej prze strze ni mo na by -
o za gu bi si, by prze y re ko lek cje rów nie es te tycz ne, kon tem -
plu jc bar wy, fak tu r, a tak e za du ma si nad trans cen den cj.

Fo to gra fie z po dró y

CZ STO CHO WA. 12 stycz nia w OPK Gau de Ma ter od by o si spo -
tka nie z Da riu szem Gaw ro skim w ra mach cy klu Ob raz ki z po dró -
y, in au gu ru j ce wy sta w je go prac w Ca fe Skrzyn ka. Fo to graf po -
ka za zdj cia z wy praw na Spits ber gen, do Sy be rii oraz Ma ro ka.
By a to rów nie oka zja do gra tu la cji z po wo du gów nej na gro dy
w II Mi dzy na ro do wym Kon kur sie Fo to gra ficz nym w Shen zen
w Chi nach. Zwy ci skie zdj cie Od wrót zro bio ne pod czas wy pra -
wy na Gross glock ner zo sta o wy bra ne spo ród 10 ty si cy prac na -
de sa nych przez 2.6 tys. au to rów z 58 kra jów.

Na co dzie Da riusz Gaw ro ski pra cu je ja ko na uczy ciel wy cho -
wa nia fi zycz ne go w ZS im. Cy pria na Ka mi la Nor wi da, gdzie pro -
wa dzi tak e Fo to klub Nor wid. Jest czon kiem Ju raj skie go Fo to klu -
bu. Po za fo to gra fi po dró ni cz zaj mu je si kre acyj n fo to gra fi
por tre to w. W ubie gym ro ku zdo by rów nie na gro d w Mi dzy -
na ro do wym Sa lo nie Fo to gra ficz nym „Just One Pho to” w Ja ro sa -
wiu za Gów ne go ksi go we go oraz w III Mi dzy na ro do wym Kon -
kur sie Fo to gra ficz nym „Bu co vi na Mi le niul” or ga ni zo wa nym
przez Ru mu skie To wa rzy stwo Fo to gra ficz ne za Grzy bia rza.

Cz sto chow ski ka len darz

CZ STO CHO WA. Od kil ku lat Urzd Mia sta przy go to wu je ka -
len darz pro mo cyj ny. Naj pierw za pre zen to wa no pra cow ni ków ad -
mi ni stra cji (Ju sty na War was sfo to gra fo wa a urzd nicz ki, rok pó -
niej Piotr Du bak urzd ni ków), po tem do pro jek tu za pro szo no
cz sto chow skich ar ty stów – Jac ka Pa u ch czy Bar to sza Frcz ka.
Ka len darz na rok 2016 rok przy go to wa a Mar ta Frej. Z po mo c dra
Ju liu sza S tow skie go z Orod ka Do ku men ta cji Dzie jów Cz sto -

Mar ta An to niak
Apo ka lip sa II

Pro jekt Ca ro le Ben za ken pre zen to wa ny
w Ga le rii jed ne go dzie a

Mu zeum l skie go

Pa pu ga z ob ra zu Da wi da Czy cza
„Bez ty tu u 1”
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cho wy ar tyst ka wy bra a dwa na cie cz sto cho wia nek o ró nym stop -
niu roz po zna wal no ci; s wród nich Ha li na Po wia tow ska, Ka -
li na J dru sik, ale tak e Zo fia Gar lic ka, Au re lia Wo nic ka, Mie czy -
sa wa Bie ga ska z Ro zen fel dów, Ma ria Sty pu kow ska, Zo fia
Sta ni sa wa Idzi kow ska czy Wan da Ko pec ka. W swo ich gra ficz nych
por tre tach Mar ta Frej wy ko rzy sta a za cho wa ne zdj cia, a cz sto by -
y to do ku men ty wzru sza j ce – np. al bum zdj ro dzi ny Ko pec -
kich, któ ry prze trwa li kwi da cj get ta. Nie któ re z prac wraz z ga -
w d dra Ju liu sza S tow skie go dru ko wa no w mie sicz ni ku „Ja sne,
e Cz sto cho wa”, wszyst kie za pre zen to wa no w grud niu w Kon -
duk to row ni, a do ko ca stycz nia mo na by o je ogl da w Ga le -
rii Zwia stun przy MGS na wy sta wie Cz sto cho wa jest ko bie t.

Or kie stra wci gra

CZ STO CHO WA. 24. Fi na WOP w Cz sto cho wie od by wa si
jak zwy kle na pla cu Bie ga skie go. Tu sta y ko ty z gro chów k, we -
so e mia stecz ko w mi nia tu rze, sce na mu zycz na. Tu od by wa y si po -
ka zy – WORD przy go to wa ró ne sy mu la to ry, a Bar tek Mi rec ki pre -
zen to wa au ta wy ci go we, i li cy ta cje (a mo na by o zdo by lot
ba lo nem czy kurs pra wa jaz dy). Opra w mu zycz n za pew ni li: Am -
pe rA (za miast za po wia da ne go Ven flo na), Aqu rat Band, Pa ju jo, zy
oraz Do da. Oczy wi cie, or kie stra w Cz sto cho wie gra a tak e po -
za pla cem. Mo na by o po nur ko wa na miej skim ba se nie, po czu
si mor sem nadAd ria ty kiem w dziel ni cy Li si niec, wzi udzia w za -
wo dach Su per En du ro lub zo ba czy dru kar ki 3D w dzia a niu w Bo -
ulan ge rie. Tra dy cyj nie ju Mar ta Szkiel przy go to wa a oko licz no cio -
w mo net k. Im pre z za ko czy o wia te ko do nie ba o 20.30.

wi tecz ne po wi do ki

CZ STO CHO WA. W tym ro ku wietl n de ko ra cj Cz sto cho wy
do ce ni li in ter nau ci w kon kur sie „wie si z Ener g”. Naj pik niej
by o, oczy wi cie, na pla cu przed Ra tu szem, gdzie w tym ro ku po raz
pierw szy, od stro ny ko cio a w. Ja ku ba sta n a szop ka, przy go -
to wa na przez bez dom nych z ogrze wal ni przy ul. Kra kow skiej, pa -
ra fi Bo e go Mi o sier dzia, Fun da cj w. Bar na by oraz ZSP im. Jac -
ka Mal czew skie go. Tym sa mym po wsta o dru gie cen trum
wi tecz ne obok Ja snej Gó ry. Tu oj co wie pau li ni zbu do wan li ogrom -
n szop k pod ha sem: „Mi o sier ni jak oj ciec”. Oprócz zwie rzt (oli -
cy Amel ki, li sów sy be ryj skich, al pak, pa wi) mo na by o w tym ro -
ku zo ba czy rów nie gó ral skie ku mo ter ki, po cho dz ce z Z bu
od ro dzi ców Ka mi la Sto cha. Dzie cit ko zo y do ób ka ge ne ra
za ko nu o. Ar nold Chrap kow ski w Wi gi li tu po Pa ster ce.

WWie czer ni ku na to miast wy sta wio no ju po raz ósmy cho in ki przy -
bra ne przez dzie ci z 13 przed szko li i 27 szkó. Po pod li cze niu 52 ty -
si cy go sów 8 stycz nia oka za o si, e zwy ci y a Szko a Pod sta -
wo wa nr 24, a ko lej ne miej sca przy zna no Szko le Pod sta wo wej
w Wierz cho wi sku i Przed szko lu Czer wo ny Kap tu rek w Cz sto cho -
wie. wi tecz n at mos fe r mo na by o cie szy si do 2 lu te go.

Ju bi le usz wspó pra cy i przy ja ni

OPO LE. W Fil har mo nii Opol skiej pod czas Kon cer tu No wo rocz -
ne go z oka zji 25-le cia pod pi sa nia Trak ta tu o do brym s siedz twie

i przy ja znej wspó pra cy mi dzy Pol sk i Niem ca mi wi to wa no rów -
nie ju bi le usz 25-le cia wspó pra cy po mi dzy Pa stwo w Szko  Mu -
zycz n w Opo lu a Wil li gis Gym na sium Ma inz. Od lat mo dzie o -
we or kie stry sym fo nicz ne z Opo la i Mo gun cji do sko na l umie jt no ci
pod czas wspól nych warsz ta tów mu zycz nych i uwiet nia j kon cer -
ta mi pol sko -nie miec kie uro czy sto ci oraz przed si wzi cia na ni wie
kul tu ry za rów no na la sku Opol skim ja ki i w Nad re nii -Pa la ty na cie.
Tra dy cyj nie od wie lu lat wy st pu j wspól nie w Opo lu pod czas kon -
cer tów no wo rocz nych. Te go rocz ny ju bi le uszo wy X Kon cert No wo -
rocz ny za in au gu ro wa no wy ko na niem hym nów, co rów nie mia o wy -
miar sym bo licz ny, pod kre la jc prze sa nie kon cer tu. Pod czas
wy ko ny wa nia hym nu Pol ski or kie str dy ry go wa a Han ne lo re
Swart man z Mo gun cji, a pod czas hym nu Nie miec – Hu bert Pro cho -
ta z Opo la. Na stp nie mo dzi mu zy cy w to na cji kar na wa o wej za -
gra li utwo ry m.in. Woj cie cha Ki la ra (wal ce z fil mów „Zie mia Obie -
ca na” i „Ro dzi na Po a niec kich), Pio tra Czaj kow skie go, Fran za
Schu ber ta, Geo r ge sa Bi ze ta, Dmi tri ja Szo sta ko wi cza, a tak e zna -
ne te ma ty mu zy ki fil mo wej do „Pi ra tów z Ka ra ibów” i „Par ku ju -
raj skie go”. Kom plet pu blicz no ci na gro dzi wy ko naw ców go r cy -
mi bra wa mi. Pa tro nat ho no ro wy nad kon cer tem ob j li kon sul
Re pu bli ki Fe de ral nej Nie miec w Opo lu Sa bi ne Ha ake i Mar sza ek
Wo je wódz twa Opol skie go An drzej Bu a. W so wie po wi tal nym Kon -
sul Sa bi ne Ha ake po wie dzia a: po 25 la tach od pod pi sa nia trak ta -
tu re la cje pol sko -nie miec kie s skar bem, o któ ry trze ba si trosz czy
a je go efek tem s ak tyw nie dzia a j ce in sty tu cje (Pol sko -Nie miec -
ka Ko mi sja Rz do wa, Fo rum Pol sko -Nie miec kie, Nie miec ko -Pol ska
Wspó pra ca Mo dzie y), part ner stwa sa mo rz do we i szkol ne, wy mia -
na go spo dar cza i co raz wik sze kon tak ty zwy kych lu dzi, a w pro -
ce sie tym wa n ro l od gry wa mniej szo nie miec ka. Na to miast mar -
sza ek An drzej Bu a zwró ci uwa g na fakt, e: przy czy nia j si do te go
za rów no do bro s siedz kie jak i ro dzin ne tra dy cje oraz bo ga ta
wspó pra ca wie lu ro do wisk re gio nu, a w szcze gól no ci sa mo rz -
dów gmin i po wia tów z sze ro kim gro nem nie miec kich part ne rów, spo -
ród któ rych bar dzo do brym przy ka dem dba o ci o jak naj lep sze re -
la cje pol sko -nie miec kie jest part ner stwo Wo je wódz twa Opol skie go
z Nad re ni -Pa la ty na tem. Wspó pra ca Pa stwo wej Szko y Mu zycz -
nej w Opo lu i Wil li gis Gym na sium Ma inz od wier wie ku przy -
czy nia si do re ali za cji za pi sów pre am bu y trak ta tu o do brym s -
siedz twie i przy ja znej wspó pra cy mi dzy Pol sk a Niem ca mi,
w któ rej za pi sa no – e mo dym po ko le niom przy pa da szcze gól na
ro la w no wym ukszta to wa niu sto sun ków mi dzy oby dwo ma Pa -
stwa mi i Na ro da mi oraz w bu do wie za ufa nia mi dzy ni mi. 

Pen sja Pa ni Si wi ko wej

SO SNO WIEC. Li ceum Ogól no kszta c ce im. Emi lii Pla ter w So -
snow cu, po pu lar nie na zy wa na „Pla ter k” li czy so bie ju 108 lat,
nie jest naj star sz szko  w mie cie, wy prze dza go w tej kon ku -
ren cji Li ceum im. S. Sta szi ca, któ re go po czt ki si ga j ko -
ca XIX wie ku (1894 r.), kie dy to za po bie gli wy nie miec ki ka pi ta -
li sta, je den z oj ców so sno wiec kie go prze my su, za po bie gli wie
ufun do wa Szko  Re al n, aby za pew ni ka dr tech nicz n wzno -
szo nym przez sie bie obiek tom, m.in. prz dzal ni cze san ko wej i fa -
bry kom. Dziew cz ta, któ rym ob ce by y na uki tech nicz ne od
1908 r. edu ko wa y si na pen sji za o o nej przez W. Moj kow sk, a dwa
la ta pó niej, kie dy pla ców k prze j a Jó ze fa Si wi ko wa w pry wat -
nej szko le han dlo wej. Przez la ta po dzia w mie cie by oczy wi -

Jed no z dzie Sa wo mi ra Brzó ski na wy sta wie
„Nic, po za pu sty ni”
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sty – chop cy wy bie ra li „Sta szi ca”, dziew cz ta „Pla ter k”, cho obie
szko y w po o wie XX wie ku by y ju ko edu ka cyj ne. Jed no po zo sta -
o nie zmien ne, li cea za wsze wy ró nia y si wy so kim po zio mem na -
ucza nia, suk ce sa mi uczniów i nie tu zin ko wy mi po my sa mi. 

12 lu te go w sa li wi do wi sko wej „Mu za” w So snow cu od by o si
ko lej ne przed sta wie nie, przy go to wa ne przez uczniów LO im.
E. Pla ter za ty tu o wa ne „Pen sja Pa ni Si wi ko wej”. Tekst na pi sa y ma -
tu rzyst ki 2015: Ali cja Gie ce wicz i Mo ni ka Za mo nie wicz. Sztu -
ka opo wia da o po czt kach szko y w mie cie. Tekst po wsta w ra -
mach re ali zo wa ne go w szko le za spra w na uczy cie la j zy ka
pol skie go i fi lo zo fii Jac ka Ba je ra pro jek tu „O Pla ter tro ch nie kon -
wen cjo nal nie”. Opar te na li te rac kiej fik cji wi do wi sko po wsta o
na pod sta wie wspo mnie uczen nic pen sji Jó ze fy Si wi ko wej. Pre -
mie ra od by a si w stycz niu ubie ge go ro ku.

Pe ru w fo to gra fii Vic to ra Gra do sa

CZE LAD. De biu tanc k wy sta w au tor sk Vic to ra Gra do -
sa – fo to gra fi ka z Cze la dzi, mo na by o ogl da w Ga le rii „Exli -
bris” Miej skiej Bi blio te ki Pu blicz nej. 14 stycz nia od by si jej wer -
ni sa, po  czo ny ze spo tka niem au tor skim i pro jek cj
mul ti me dial n. Wy wo dz cy si z Pe ru, a osia dy przed la ty w Cze -
la dzi ar ty sta, po ka za cykl zdj za ty tu o wa ny „Ma chu Pic chu i Cu -
sco”, b d cych za pi sem je go w drów ki za rów no do miej sca uro -
dze nia, czy li w oko li ce Li my, ale tak e do naj syn niej szych miejsc
w Pe ru. Wraz z au to rem zna ko mi tych fo to gra fii mo na by o prze -
mie rzy ty si ce ki lo me trów po gó rach i mia stach te go pik ne go
kra ju. Fa scy nu j ca te ma ty ka eks po zy cji przy ci gn a wie le
osób, chc cych za pew ne po zna nie tyl ko ten kraj, ale tak e i au -
to ra po ka za nych zdj. Atrak cj wie czo ru by kier masz ory gi nal -
ne go pe ru wia skie go r ko dzie a, przy go to wa ny przez Dzie o Mi -
syj ne Ar chi die ce zji Ka to wic kiej.

Vic tor Gra dos jest czon kiem l skie go To wa rzy stwa Fo to gra -
ficz ne go. Fo to gra fu je gów nie lsk i Za g bie. 

„W stro n czo wie ka”

SO SNO WIEC. W So sno wiec kim Cen trum Sztu ki -Za mek Sie lec ki
spo tka y si dwa wia ty za trzy ma ne w fo to gra fiach Krzysz to fa Go -
u cha i Mar ka We so ow skie go. Wy sta w pod wy mow nym ty tu em
„W stro n czo wie ka” trze ba obej rze ko niecz nie. Jak za pew nia ku -
ra tor Ma go rza ta Ma li now ska -Kli mek:  czy ich (…) nie zwy kle hu -
ma ni stycz ne po dej cie do czo wie ka, któ re go wiat sta si te ma tem
tej wy sta wy. Krzysz tof Go uch z ogrom n em pa ti i sza cun kiem uka -
zu je wiat lu dzi, któ rych na zy wa my nie pe no spraw ny mi. Po ka zu je
nam ich co dzien ne za j cia, nie kie dy he ro izm w po ko ny wa niu wa -
snych ogra ni cze, lecz przede wszyst kim zwy czaj ne uczu cia: ra do,
smu tek, na dzie je na co do bre go. wiat por tre to wa nych osób oka zu -
je si bar dzo po dob ny do na sze go, a mo e na wet bar dziej au ten tycz -
ny, szcze ry. Z ko lei Ma rek We so ow ski po sia da dar wy ko ny wa nia por -
tre tów, któ re uka zu j g bi oso bo wo ci mo de la. Nie oczy wi ste
usta wie nie, umie jt ne ope ro wa nie wia tem i od nie sie nia do oso bi -
stej bio gra fii por tre to wa ne go czo wie ka po zwa la j au to ro wi po ka za
je go nie zna ne do td, ukry te przed wia tem ze wntrz nym – praw dzi -
we ob li cze. Au tor nie na ru sza przy tym pry wat no ci mo de la, prze -
ciw nie: ota cza go sza cun kiem, na le nym ka de mu czo wie ko wi. 

Pa mi ci Po le gym na „Wuj ku”

B DZIN. Wy sta w Ko pal nia straj ku je…. Strajk i pa cy fi ka cja Ko -
pal ni „Wu jek” 13–16 grud nia 1981r. od 20 stycz nia mo na zwie -
dza w b dzi skim zam ku. Eks po zy cj przy go to wa li: l skie Cen -
trum Wol no ci i So li dar no ci we wspó pra cy ze Spo ecz nym
Ko mi te tem Pa mi ci Gór ni ków KWK „Wu jek” Po le gych
16 grud nia 1981 ro ku. To pierw sza te go ro dza ju wy sta wa ple ne -
ro wa po wi co na tra ge dii w ka to wic kiej Ko pal ni W gla Ka mien -
ne go „Wu jek”. Ska da si z 24 plansz, na któ rych za pre zen to wa -
no wie le nie pu bli ko wa nych do td zdj. 

Hi sto ria opo wie dzia na przez twór ców wy sta wy za czy na si plan -
sz o kry zy sie, któ ry na st pi w PRL na prze o mie lat 70. i 80. ub.
wie ku. Na stp nie opi sa no po wsta nie zwiz ków za wo do wych,
„kar na wa So li dar no ci”, wpro wa dze nie sta nu wo jen ne go, „od blo -
ko wy wa nie” za ka dów pra cy straj ku j cych na te re nie wo je wódz -
twa ka to wic kie go, pa cy fi ka cj KWK „Wu jek”. Ogrom ne wra e nie
na zwie dza j cym ro bi plan sze z wi ze run ka mi dzie wi ciu za strze -
lo nych gór ni ków i ar chi wal ne i ich pry wat ne. Wy sta w wie czy ta -
bli ca, na któ rej przy po mnia no ko lej ne pro ce sy funk cjo na riu szy plu -
to nu spe cjal ne go ZO MO. Wy sta w mo na zwie dza do 29 lu te go.

Z „Obo r” w rok ju bi le uszo wy

ZA OL ZIE. Sce na Pol ska ob cho dzi w tym ro ku 65. uro dzi ny.
W swój rok ju bi le uszo wy pol ski ze spó Te atru Cie szy skie go
wkro czy ofi cjal nie 23 stycz nia – jak e ina czej – ko lej n pre mie -
r, wy sta wia jc sztu k „Obo ra” Hel mu ta Kaj za ra, przed wcze nie
zmar e go pi sa rza zwi za ne go ze l skiem Cie szy skim. 

„Obo ra” to naj bar dziej kla sycz na sztu ka te go dra ma tur ga. Jed -
nak, jak za pew ni re y ser przed sta wie nia, Ja nusz Klim sza z Te atru
Na ro do we go Mo raw sko -l skie go w Ostra wie (za de biu to wa
w la tach 80. ub. wie ku w Te atrze Cie szy skim), tak e ona nie jest
po zba wio na ab sur dal ne go hu mo ru zna ne go z in nych je go sztuk.
Tych ab sur dal nych scen jest w „Obo rze” spo ro, bo prze cie rzecz
dzie je si w cza sach sta li now skich, kie dy to tak e w Pol sce lub
Cze cho so wa cji wal czo no z „bur u azyj n” ge ne ty k i usi o wa no
wpro wa dza w y cie eks pe ry men ty ra dziec kich „ge niu szy. 

Do daj my, e au to rem sce no gra fii i ko stiu mów jest Mar ta Rosz -
kop fová, mu zy ki – Vla di slav Geo r giev. W spek ta klu gra wik szo
ak to rów Sce ny Pol skiej, a tak e dy rek tor Te atru Cie szy skie go, Ka -
rol Susz ka, oraz kie row nik ar ty stycz ny ze spo u, Bog dan Ko ko tek. 

B dzie do ku ment o „Be ski dzie” 

ZA OL ZIE. Pod egi d To wa rzy stwa Tu ry stycz no -Spor to we go „Be -
skid l ski” po wsta je fil mo wy do ku ment na te mat za ol zia skie go
spor tu. Jak po in for mo wa wi ce pre zes tej or ga ni za cji. Hen ryk Cie -
lar, eki pa jest na pó met ku te go pro jek tu. Kr ce nie zdj roz po cz -
o si po nad dwa la ta te mu. Dzi go to wych jest sze od cin ków. Do -
ce lo wo ma ich by dzie si. – Re ali za cja ma te ria u trwa du go,
po nie wa mu si my cze ka, a im pre zy si od b d. Z dru giej stro ny
mu si my zdo by pie ni dze, nie da si wic za ko czy te go pro jek -
tu w je den czy dwa se zo ny – tu ma czy Hen ryk Cie lar, któ ry jest au -
to rem sce na riu sza. Re ali za cj fil mu zaj mu je si na to miast pro fe sjo -80

Spek takl przy go to wa ny przez uczniów LO im. E. Pla ter w So snow cu
„Pen sja Pa ni Si wi ko wej”
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nal na eki pa Lud ka On druki z Cze skie go Cie szy na. Fil mow cy „kr -
ci li” ju ta kie im pre zy jak Zjazd Gwia dzi sty, mi strzo stwa szkó
w py wa niu czy tur nie je te ni sa dla do ro sych i dzie ci. Fil mo wa eki -
pa go ci a te m.in. w Kar ko no szach, gdzie pod pa try wa a po byt eki -
py z Za ol zia na wia to wych Zi mo wych Igrzy skach Po lo nij nych.

Na dol zia hi sto ria go spo dar cza 

ZA OL ZIE. Ja ki wpyw mia a na obec ny ksztat l ska Cie szy skie -
go re wo lu cja prze my so wa, jak pro ce sy z ni zwi za ne kszta to wa -
y je go wie lo kul tu ro wo i ró no rod no et nicz n? Te go wszyst kie -
go mo na si by o do wie dzie pod czas lu to we go spo tka nia
Mi dzy ge ne ra cyj ne go Uni wer sy te tu Re gio nal ne go Pol skie go
Zwiz ku Kul tu ral no -Owia to we go. Go ciem spo tka nia by dr An -
drzej Lis, któ ry wy go si wy kad pt. „Sy tu acja spo ecz no -go spo dar -
cza i po li tycz no -na ro do wo cio wa na l sku Cie szy skim na prze -
o mie XIX i XX wie ku”. Go MUR -u wy ja nia, jak to si sta o,
e lsk Cie szy ski prze kszta ci si w je den z naj bar dziej roz wi -
ni tych prze my so wo re gio nów Mo nar chii Au stro -W gier skiej,
któ ry w pra wie 90 proc. po kry wa na prze o mie XIX i XX wie ku za -
po trze bo wa nie ce sar stwa na w giel. Opo wia da, jak roz wi ja si
prze mys wó kien ni czy, su kien ni czy czy hut nic two i jak po ci ga o
to za so b na pyw lud no ci z in nych cz ci mo nar chii. – To po wo -
do wa o na pi cia na ro do wo cio we, a tak e spo ecz ne. Sze fa mi lub
urzd ni ka mi by li bo wiem za zwy czaj Niem cy lub Cze si, a ro bot ni -
ka mi Po la cy – pod kre la dr Lis. Przy po mi na te, e dzi ki roz wo -
jo wi go spo dar cze mu re gion bo ga ci si, a miesz ka com co raz bar -
dziej za le a o na kszta ce niu dzie ci. W zwiz ku z roz wo jem
prze my su me cha ni zo wa a si tak e wie, z któ rej co raz wi cej
lud no ci prze no si o si do miast. – To wszyst ko po wo do wa o, e
miesz ka cy l ska Cie szy skie go lub Gór ne go ró ni si tro ch
od lu dzi z in nych re gio nów Pol ski, zwasz cza z daw ne go za bo ru ro -
syj skie go. Uwa am, e mo e cie by dum ni z te go, e je ste cie
„ste la” – za ko czy swój wy kad go MUR -u.

Za ol zie eku me nicz ne

ZA OL ZIE. „We zwa ni, by oga sza wiel kie dzie a Pa na” – pod tym
ha sem za czerp ni tym z 1. Li stu Apo sto a Pio tra tak e na Za ol ziu
prze bie ga te go rocz ny Ty dzie Mo dlitw o Jed no Chrze ci jan, od -
by wa j cy si na ca ym wie cie 18-25 stycz nia. W ostat nim dniu
te go ty go dnia, kie dy Ko ció ka to lic ki ob cho dzi wi to Na wró ce -
nia w. Paw a Apo sto a, za ol zia scy chrze ci ja nie spo tka li si
m.in. na dwóch na bo e stwach eku me nicz nych. Pierw sze od by -
o si w Cze skim Cie szy nie, dru gie w Kar wi nie.

W Cze skim Cie szy nie chrze ci ja nie spo tka li si w ka to lic kim
ko cie le pw. Naj wit sze go Ser ca Pa na Je zu sa, a wspól n mo dli -
tw pro wa dzi li ks. Adam Ruc ki, wi ka ry ka to lic kiej pa ra fii, ks.
Mojmír Blaek z pa ra fii Cze sko bra ter skie go Ko cio a Ewan ge lic -
kie go Na Roz wo ju oraz ks. Ce za ry Mi zia z Ko cio a Sta ro ka to lic -
kie go. W Kar wi nie na bo e stwo eku me nicz ne od by o si w po nie -
dzia ek w fi lial nym ko cie le pw. w. Mar ka. Wspól nej mo dli twie
prze wo dzi li ks. pro boszcz Prze my saw An to ni Tra czyk i ks. Sta -
ni saw Jo chy mek z ka to lic kiej pa ra fii pw. Pod wy sze nia Krzy a
wi te go, ks. pro boszcz Jan Cie lar i bp se nior Vla di slav Voln ze

l skie go Ko cio a Ewan ge lic kie go A. W. oraz Ni ki Oti sková, pro -
boszcz pa ra fii Cze cho so wac kie go Ko cio a Hu syc kie go. Jak zdra -
dzi nam ks. Tra czyk, ko ció w. Mar ka jest wi ty ni eku me nicz -
n, w któ rej od by wa j si na co dzie msze i na bo e stwa ró nych
wy zna, m.in. li tur gia gre ko ka to lic ka. – To ser ce eku me nicz ne
Kar wi ny – pod kre li ks. Tra czyk.

W skró cie
 Pre mie ra re por ta u mul ti me dial ne go „Jak z nut”, przy go to -

wa ne go z oka zji 80-le cia NO SPR od by a si 15 stycz nia br., a to -
wa rzy szy jej kon cert w wy ko na niu or kie stry Aca de my Of An cient
Mu sic oraz so li sty Pa vla Bez no siu ka.
 W ra mach cy klu „ro dy mo dych” In sty tu cja Pro mo cji

i Upo wszech nia nia Mu zy ki „Si le sia” zor ga ni zo wa a w sa li ka me -
ral nej NO SPR kon cert lau re atów Mi dzy na ro do we go Kon kur su Mu -
zycz ne go im. Mi cha a Spi sa ka w D bro wie Gór ni czej. 
 Be ne fis nie mal 94-let nie go Je rze go Got t frie da, jed ne go z naj -

wy bit niej szych l skich ar chi tek tów, mia miej sce 21 stycz nia w Bi -
blio te ce l skiej i po  czo ny zo sta z wy sta w do ku men tu j c je -
go twór czo ar chi tek to nicz n. By twór c „za wsze otwar tym
na awan gar d i no wo cze sno” i cho two rzy w prza nym
PRL-u uda o mu si za pro jek to wa ta kie in no wa cyj ne pe re ki jak
cho rzow ska ha la Ka pe lusz, kom pleks Orod ka Po st pu Tech nicz -
ne go w Par ku l skim. Wspól nie z ar chi tek ta mi Hen ry kiem Busz -
ko, Alek san drem Fran t za pro jek to wa li gma chy Okr go wej Ra dy
Zwiz ków Za wo do wych (dzi sie dzi ba Urz du Mar sza kow skie go),
l skich Tech nicz nych Za ka dów Na uko wych w Ka to wi cach, czy
Te atru Zie mi Ryb nic kiej.
 6 lu te go Mu zeum Miej skie w Ty chach za pra sza o na kon cert

pio sen ki li te rac kiej w wy ko na niu Bo gu sa wa Bier wia czon ka.
 Ze spó Snow Art Po land, któ re go li de rem jest rze biarz To -

masz Koc l ga, wy ka dow ca ASP w Ka to wi cach, zdo by pre sti o -
w na gro d The Best Cre ati vi ty Award pod czas XXI edy cji Mi -
dzy na ro do we go Kon kur su Rze by w nie gu w chi skim Har bi nie.
To naj wik sza im pre za te go ty pu na wie cie. Za wo dy zgro ma dzi -
y 28 czte ro oso bo wych ze spo ów z 15 kra jów. To ju trze cia z rz -
du na gro da, ja k pol ski ze spó wy wal czy w Chi nach. W po przed -
nich edy cjach kon kur su Po la cy zdo by li trze ci na gro d oraz The
Best Cre ati vi ty Award.
 Po sied miu la tach od roz strzy gni cia kon kur su ar chi tek to nicz -

ne go, 25 stycz nia otwar to Cen trum Dia lo gu Prze o my, któ re opo -
wia da o hi sto rii Szcze ci na po 1939 ro ku. Gów na sa la wy sta wo -
wa li czy 900 m kw. po wierzch ni i to tu ulo ko wa no eks po zy cj sta ,
po ka zu j c naj now sze dzie je Szcze ci na i oko lic. Za miast zwy kych
elek tro nicz nych urz dze, pre zen tu j cych dzie je mia sta, hi sto ri
Szcze ci na po zna my za po mo c in sta la cji ar ty stycz nych. Przy re -
ali za cji wy sta wy pra co wa mi dzy in ny mi Grze gorz Ha de rek, pro -
rek tor ASP w Ka to wi cach. Bu dy nek za pro jek to wa Ro bert Ko niecz -
ny, szef ka to wic kiej pra cow ni KWK Pro mes.
 Praca dy plo mo wa Nad ii wier czy ny ubie go rocz nej ab sol went -

ki ASP w Ka to wi cach pt. „Cykl ob ra zów ku czci Hen ry ka Mi ko -
a ja Gó rec kie go” – wy gra a kon kurs art No ble 2015. Na gro dzo ny
dy plom ska da si z 11. ob ra zów in spi ro wa nych utwo ra mi Gó rec -
kie go oraz in nych mi strzów mu zy ki kla sycz nej. Cykl prac zo sta
stwo rzo ny z my l o Fil har mo nii l skiej w Ka to wi cach. 81

Na bo e stwo eku me nicz ne w ka to lic kim ko cie le pw. Naj wit sze go Ser ca
Pa na Je zu sa w Cze skim Cie szy nie pro wa dzi li (od pra wej):

ks. Adam Ruc ki, ks. Ce za ry Mi zia i ks. Mojmír Blaek
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W „Oborze” Helmuta Kajzara graj m.in. (od lewej):
Magorzata Pikus (Mitowa), Barbara Szotek-Stonawski (aktorka Elbieta)

i Dariusz Waraksa (profesor Ryjkowski)
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 W ga le rii Art No va2 Zwiz ku Pol skich Ar ty stów Pla sty ków
w Ka to wi cach go ci a wy sta wa ma lar stwa Mag da le ny Pa lecz nej za -
ty tu o wa na „Mo nu men tum” – pro jekt uka zu j cy dys tro fi l skiej
tkan ki miej skiej, przed sta wia obiek ty w mo men cie ich zni ka nia.
 Piotr Za czkow ski do tych cza so wy dy rek tor In sty tu cji Kul tu ry

Ka to wi ce – Mia sto Ogro dów od 1 lu te go 2016 ro ku kie ru je no w
in sty tu cj kul tu ry, po wsta  z po  cze nia Cen trum Kul tu ry im. Kry -
sty ny Bo che nek i In sty tu cji Kul tu ry Ka to wi ce – Mia sto Ogro dów. 
 W Mu zeum Miej skim w Ty chach, w Sta rym Ma gi stra cie od -

by si wy kad prof. dr hab. Kry sty ny Woj ty nek -Mu sik „Mi dzy
ide a dzie em. Czy li o dy na mi ce pro ce su twór cze go”, to wa rzy -
sz cy wy sta wie „Ol gierd Bier wia czo nek. Ma lar stwo”, któ r mo -
na ogl da do ko ca lu te go. 
 W Mu zeum Hi sto rii Ka to wic od by a si pro mo cja ksi ki 
Ja dwi gi Li po skiej -Saj dak pt. „Pod zo t gwiaz d. Karcz my, ho -

te le, re stau ra cje, ka wiar nie daw nych Ka to wic”.
 Pro mo cja ksi ki pt. „Dla lep szej wia ry r k na sz pod pi saw -

szy… Au to gra fy zna nych po sta ci z za so bu Ar chi wum Pa stwo we -
go w Ka to wi cach” au tor stwa dr Bar ba ry Ka li now skiej -Wój cik
i dr. Mi ro sa wa Wc kie go od by a si 26 stycz nia br. w Mu zeum l -
skim. W al bu mie au tor stwa pra cow ni ków Ar chi wum Pa stwo we -
go w Ka to wi cach oraz In sty tu tu Hi sto rii Uni wer sy te tu l skie go zna -
la zy si do ku men ty za wie ra j ce wa sno rcz ne pod pi sy wad ców,
po li ty ków, lu dzi kul tu ry, prze my sow ców i do wód ców woj sko wych.
Naj star sze za cho wa ne au to gra fy osób, któ re na prze strze ni wie ków
za su y y si w dzie jach Eu ro py, Pol ski oraz Gór ne go l ska, po -
cho dz z XVI wie ku, naj now sze – z dru giej po o wy XX wie ku.
 „Po lka” to ty tu al bu mu Kwin te tu Wojt ka Ma zo lew skie go, któ -

re go biel ska pre mie ra od by a si 21 stycz nia w klu bie Aqu arium.
Jak po wia da or ga ni za tor im pre zy Je rzy Ro caw ski ze sto wa rzy sze -
nia „So na ta”, „Po lka” to po pis kunsz tu li de ra ze spo u i je go wspó -
pra cow ni ków – Jo an ny Du dy, Qky Ja nic kie go, Mar ka Po spie szal -
skie go i Oska ra To ro ka. 
 W pik nej sa li kon cer to wej Pa stwo wej Szko y Mu zycz nej

w Biel sku -Bia ej od by y si w stycz niu m. in. kon cer ty Do broch -
ny Zu bek i Pio tra Ba na si ka, Dzie ci cej Or kie stry Sym fo nicz nej
pod dyr. Zu zan ny Pra de li, Be aty Bed narz i Do ro ty Za zi bo. Wy -
st pi tak e wy bit ny kom po zy tor i pia ni sta Piotr Orze chow ski. 
 U wy lo tu ul. Wzgó rze, na ro gu Ryn ku w Biel sku -Bia ej po wsta -

a no wa ga le ria sztu ki „To Tu”. Jej za o y cie lem jest zna ny biel ski mar -
szand, fo to gra fik i ani ma tor kul tu ry Grze gorz Bu ry. Ga le ria b dzie si
spe cja li zo wa w pro mo cji pol skich ar ty stów z tzw. gór nej pó ki. 
 19 stycz nia w Ksi ni cy Be skidz kiej od by a si pro mo cja ksi -

ki prof. ATH Mar ka Ber nac kie go „wiat in ter pre to wa. Stu dia o li -
te ra tu rze pol skiej prze o mu XX i XXI wie ku”. 21 stycz nia na to -
miast wy st pi li tam z wy ka dem dr Bo e na Cho r y i dr Bo gu saw
Cho r y. Te ma tem ich ora cji by y pre hi sto rycz ne szla ki ko mu ni -
ka cyj ne w za chod nim Be ski dzie w wie tle ba da ar che olo gicz nych. 
 Wy dzia Kul tu ry i Sztu ki UM w Biel sku -Bia ej wy da

„W wier ko wym ga ju”. Jest to tom wier szy ru dzic kie go po ety Ju -
liu sza W tro by in spi ro wa ny i okra szo ny gra fi ka mi Jó ze fa wier -
ka, zmar e go ju nie po kor ne go ar ty sty z Biel ska -Bia ej. 

 12 stycz nia w cy klu „Sta re ki no w sta rym zam ku” od by o si
spo tka nie pn. „Na par kie cie, w smo kin gu – Pa no wie w cy lin drach”,
któ re po pro wa dzi je den z naj bar dziej zna nych bielsz czan Sta ni -
saw Ja nic ki. 25 stycz nia na to miast w sa lo nie mu zycz nym Zam -
ku Su kow skich w cy klu „Mu zy ka na Zam ku” wy st pi li Fa bio Sal -
mie ri (skrzyp ce) oraz Piotr Lo ranc (for te pian). 
 Wy sta wy w Cz sto cho wie: OPK Gau de Ma ter – An na Waw -

ry ko wicz -a ko wicz; Wej ciów ka – Jo an na Je ew ska -De spe rak;
OPK Gau de Ma ter – Arek So ty sik.
 Fil har mo nia Cz sto chow ska przy go to wa a Wiel k Ga l Syl -

we stro w w sty lu wie de skim Nad pik ny mo drym Du na jem; wy -
st pi li pie wa cy z Te atru Mu zycz ne go w o dzi, Te atru Mu zycz -
ne go w Gli wi cach oraz Te atru Wiel kie go – Ope ry Na ro do wej.
 Dwie od so ny Bo ok sprint, czy li ko lek tyw ne go pi sa nia su biek -

tyw ne go prze wod ni ka po Cz sto cho wie, w grud niu i stycz niu przy -
go to wa o Cen trum Pro mo cji Mo dych.
 Eku me nicz ny spek takl Ko l do wo -Po etyc ki – „Na ten wiat

zgu bio ny” zo sta zor ga ni zo wa ny przez Klub Zwiz ków Twór czych
i Ga le ri A -Kwa drat w ko cie le ewan ge lic ko -au gs bur skim w Opo -
lu, w pro gra mie za pre zen to wa no wier sze opol skich po etów i utwo -
ry mu zycz ne w wy ko na niu ze spo u „Stru na mi do Gó ry” pa ra fii w.
Apo sto ów Pio tra i Paw a w Opo lu.
 Dwa dni (10–11 stycz nia) Pa ac Kul tu ry Za g bia w D bro -

wie Gór ni czej ob cho dzi 58. uro dzi ny. 10 stycz nia na sce nie pu -
blicz no ba wi ze spó Big B dzin Band, dzie pó niej –po pis swo -
ich umie jt no ci za pre zen to wa a Miej ska Or kie stra D ta w D bro wie
Gór ni czej.
 W stycz niu w Mu zeum Sa turn w Cze la dzi mo na by o ogl -

da wy sta w Urok daw ne go mia sta. D bro wa Gór ni cza na sta rej
fo to gra fii i pocz tów ce ze zbio rów Mu zeum Miej skie go „Szty gar -
ka”. Wy sta wa wpi su je si ob cho dy 100. rocz ni cy nada nia D bro -
wie praw miej skich.
 Dni fo to gra fii, wi to fo to gra fii i fo to gra fu j cych w So sno -

wiec kim Cen trum Sztu ki – Za mek Sie lec ki za po czt ko wa no 26
stycz nia. Ce lem im pre zy jest in te gra cja ro do wi ska ar ty stów fo -
to gra fi ków oraz ama to rów -pa sjo na tów fo to gra fii.
 W gma chu Bi blio te ki Gów nej w So snow cu go ci y pra ce mo -

de go so sno wiec kie go ar ty sty – Piotr ka Pie trza ka. 
Ma rian Ki siel – po eta, kry tyk li te rac kim i hi sto ryk li te ra tu ry spo -

tka si z czy tel ni ka mi 29 stycz nia w so sno wiec kiej MBP. Roz mo w
pro mu j c naj now szy tom wier szy au to ra „Nie uchron nie zbli am si
do was. Wier sze z lat 1980–2015” po pro wa dzi Krzysz tof Ko si ski.
 Wo dzi mierz Ko wa lew ski, au tor ksi ki „Excen try cy” oraz

Ja nusz Ma jew ski, re y ser na gro dzo ne go Srebr ny mi Lwa mi na Fe -
sti wa lu Polskich Fil mów Fa bu lar nych w Gdy ni fil mu „Excen try -
cy, czy li po so necz nej stro nie uli cy” 2 lu te go by li go  mi so sno -
wiec kiej MBP.
 Ko lej ne spo tka nie z cy klu „Klub Extra va gan ce” w So sno wiec -

kim Cen trum Sztu ki -Za mek Sie lec ki od by o si 18 stycz nia. Tym ra -
zem, przy fi li an ce do brej ka wy, mo na by o obej rze krót ko me tra o -
wy film au to bio gra ficz ny w re y se rii To ma sza li wi skie go,
zre ali zo wa ny w 2013 ro ku pod ty tu em „Na sza kl twa”. W spo tka niu
uczest ni czy a wspó au tor ka i bo ha ter ka fil mu – Mag da le na Hu ec kel.
 Nie tyl ko na Za ol ziu ru szy y sej mi ki gmin ne, któ rych ce lem jest

przede wszyst kim wy o nie nie de le ga tów na Zgro ma dze nie Ogól ne Kon -
gre su Po la ków w RC, któ re od b dzie si 23 kwiet nia w Cze skim Cie -
szy nie. Po za Za ol ziem swo ich de le ga tów wy bio r rów nie Po la cy miesz -
ka j cy w Pra dze, Brnie i Ostra wie oraz po dwóch ka da or ga ni za cja
czon kow ska Kon gre su.
 W Szko le Podsta wo wej im. Hen ry ka Sien kie wi cza w Ja bon ko -

wie od by a si4 lu te go uro czy sto otwar cia Ro ku Sien kie wi cza, w cza -
sie któ re go Po la cy na ca ym wie cie przy po mn so bie 170. rocz ni c
je go uro dzin, 120. rocz ni c wy da nia „Quo va dis” i 100. rocz ni c je -
go mier ci. – Nie ma lep sze go miej sca, e by za in au gu ro wa ten rok,
ni ta szko a – po wie dzia a am ba sa dor RP w Pra dze, prof. Gra y na Ber -
na to wicz, któ ra wspól nie z kon su lem RP w Ostra wie, Ja nu szem Bil -
skim, go ci a na spo tka niu z ja bon kow sk mo dzie .
 Wy da rze nia z 26 stycz nia 1919 r. przy po mi na no so bie w Sto na -

wie przy mo gi le po mor do wa nych pod czas pol sko -cze cho so wac kie -
go kon flik tu zbroj ne go. Pa mi dwu dzie stu za bi tych o nie rzy 12. Pu -
ku Pie cho ty Zie mi Wa do wic kiej oraz po li cjan tów i in nych wal cz cych
w obro nie pol skiej zie mi uczczo no przy sto naw skiej mo gi le chwi l za -
du my, ape lem po le gych, mo dli tw i od pie wa niem „Ro ty”. 
 W ostat nich dniach stycz nia Zo aol zia cy po e gna li dwie wy bit ne

oso bi sto ci: wie lo let nie go na uczy cie la Gim na zjum Pol skie go, mu zy -
ka i pla sty ka Edwar da Ka ima, oraz Wa dy sa wa Mi ler skie go, za su -
o ne go dzia a cza spo ecz ne go, na uczy cie la, zna ko mi te go ba da cza gwar
cie szy skich, tu tej sze go na zew nic twa oso bo we go i te re no we go, au to -
ra fun da men tal nych prac: „Na zwi ska cie szy skie” czy „Za chod nio cie -
szy ski sow nik gwa ro wy”.82

Od szed czo wiek gór i li te ra tu ry

Mi cha Ja gie o
(19412016)
8 lu te go od pro wa dzi li my na wiecz ny od -
po czy nek p. Mi cha a Ja gie  (1941–
2016). Zo sta po cho wa ny w Za ko pa -
nem, w uko cha nych Ta trach. Swo j
bo ga t oso bo wo ci wy pe ni prze strze
pol skiej kul tu ry, ale nie tyl ko. By bo wiem
wi ce mi ni strem kul tu ry (1989–1997), dy -

rek to rem Bi blio te ki Na ro do wej (1998–2007), prze wod ni cz cym Kra -
jo wej Ra dy Bi blio tecz nej, po et, ese ist, pu bli cy st, ale rów nie ta -
ter ni kiem, al pi ni st, na czel ni kiem gór skich ra tow ni ków oraz
prze wod ni kiem ta trza skim. Je go naj wik sz pa sj by y gó ry, któ -
re zdo by wa, wspi na jc si, a tak e po wi ca jc im swo j twór czo
pi sar sk. Po nad to in te re so wa a go wie lo kul tu ro wo daw nej i obec -
nej Pol ski, mniej szo ci na ro do we w na szym kra ju oraz wspó pra -
ca kul tu ral na szcze gól nie z Bia o ru si, Li tw, So wa cj i Ukra in.
By wie lo krot nie od zna cza ny, m.in. Krzy em Ko man dor skim Or -
de ru Od ro dze nia Pol ski, Zo tym Me da lem „Za su o ny Kul tu rze Glo -
ria Ar tis” oraz li tew skim or de rem Ksi cia Gie dy mi na IV stop nia.
W la tach 2007–2014 pro wa dzi w Bi blio te ce l skiej wa sny sa lon
li te rac ki. Je go naj bar dziej zna n ksi k jest wie lo krot nie wzna wia -
ne Wo a nie w gó rach (1979). 
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TY SI CE miesz ka ców
na sze go re gio nu wzi o
tra dy cyj nie udzia w kró -
lew skich or sza kach, or ga -
ni zo wa nych z oka zji
wi ta Trzech Kró li.
W Ty chach jed ne go
z kró lów nie sio no w lek -
ty ce, a w or sza ku po ja wi
si te chi ski smok.
W So snow cu jed nym
z kró lów zo sta pre zy -
dent mia sta Ar ka diusz
Ch ci ski. W Cie szy nie
kil ka or sza ków spo tka o
si na ryn ku. W Ka to wi -
cach kró lom to wa rzy szy li
dwo rza nie, ry ce rze i mu -
zy kan ci (tak e z bb na -
mi). W Ryb ni ku -Chwa  -
ci cach po ja wi li si
pa stusz ko wie, dia be ki,
anio ki, a na wet… Ara bo -
wie z bro ni. W Li pi -
nach m dr cy do sie dli ko -
nia i wiel b da. Wsz dzie
by o ra do nie i ko lo ro wo. 
WIEL KA OR KIE STRA
WI TECZ NEJ PO MO CY
ze bra a w woj. l skim
po nad 5,2 mln z. To wi -
cej ni w ze szym ro ku,
kie dy kwo ta zbiór ki prze -
kro czy a 4,9 mln z. I to
mi mo mniej sze go na go -
nie nia tej szla chet nej ak -

cji w pu blicz nych me diach. Ze bra ne pie ni dze
prze zna czo ne zo sta y na za kup urz dze me dycz -
nych dla od dzia ów pe dia trycz nych oraz dla za -
pew nie nia god nej opie ki me dycz nej se nio rów.
MAR SZA EK l ski Woj ciech Sa u ga zwró ci si
z pro b do wi ce pre mie ra, mi ni stra kul tu ry i dzie -
dzic twa na ro do we go Pio tra Gli skie go o wspó -
pro wa dze nie – co w za sa dzie ozna cza sta e do fi -
nan so wa nie – dzia al no ci ze spo u „lsk” oraz
Ope ry l skiej w By to miu. Obec nie re sort kul tu -
ry wspó pro wa dzi je dy nie dwie in sty tu cje kul tu -
ry w na szym re gio nie: Mu zeum l skie i NO SPR.
Dla przy ka du w woj. dol no l skim jest 5 in sty -
tu cji do fi nan so wa nych sta le przez mi ni ster stwo
kul tu ry.
WY DA NO ju 23 ty si ce l skich Kart Usug Pu -
blicz nych, któ ry mi m.in. mo na pa ci za prze jaz -
dy jed no ra zo we i okre so we w au to bu sach i tram -
wa jach, a tak e do ko ny wa opa ty za par kin gi.
Do chód z ich uyt ko wa nia ju si ga kil ku mi lio nów
zo tych, a sys tem KUP si dy na micz nie roz wi ja.
WA DZE mia sta Ryb ni ka nie zgo dzi y si na po -
mys ulo ko wa nia w ho te lu „Olim pia” w dziel ni -
cy Ka mie 150 uchod ców i to mi mo kon kret nych
pie ni dzy tj. kwo ty 1 mln 50 tys. z za trzy mie -
sicz ny po byt. War szaw ski Urzd ds. Cu dzo ziem -
ców nie chcia zdra dzi o ja kich uchod ców cho -
dzi – czy o Ukra i ców, czy te ra czej Sy ryj czy ków.
WA DZE Gór no l skie go Zwiz ku Me tro po li tar -
ne go zde cy do wa y, e do „ba zo wej czter nast ki”
mo g do  czy po zo sta e gmi ny wska za ne w stra -
te gii „l skie 2020+”: Knu rów, Tar now skie Gó -
ry, Woj ko wi ce, Mi ko ów, a zi ska Gór ne, Bie ru,
B dzin, Cze lad i Ra dzion ków. Me tro po lia uro -
nie wic nam do 23 miast. De cy zj o przy na le -
no ci b d mu sia y pod j po szcze gól ne ra dy
miast. GZM chcia by za cz dzia a od 1 stycz -
nia 2017 ro ku, lecz po trzeb ne jest do te go rz do -
we roz po rz dze nie. Std te apel GZM do pa ni
pre mier Be aty Szy do. 
KIL KU SET cha sy dów z ca e go wia ta m.in. z USA,
Izra ela i Ukra iny przy je cha o 15 stycz nia mo dli
si nad gro bem ca dy ka Da wi da Bi der ma na w Le -
lo wie. Piel grzym ki te wro sy ju w kra jo braz miej -
sco wo ci i przy czy ni y si do jej pro mo cji. Mo -
na tu po czu przed wo jen ny kli mat, wszak daw niej
y dzi na rów ni z Po la ka mi by li wspó go spo da -
rza mi Le lo wa. Le lów sta si te cen trum kul tu -
ry y dow skiej. Urz dza si tu m.in. cie sz ce si
mi dzy na ro do w sa w wi to Ciu li mu i Czu len -
tu. Czu lent to y dow ska po tra wa wi tecz na.

UCHWA  po pie ra j c oby wa tel sk usta w o l -
skiej mniej szo ci et nicz nej i l skim j zy ku re gio -
nal nym przy j 18 stycz nia Sej mik l ski. By to
gos pro te stu wo bec znie wag, ja kie na l za ków
po sy pa y si 15 stycz nia w cza sie sej mo wej de -
ba ty nad oby wa tel skim pro jek tem usta wy. Szczy -
tem po li tycz ne go cham stwa by a wy po wied
po sa PiS -u z Biel ska -Bia ej, Sta ni sa wa Pi ty, któ -
ry zwró ci si do Je rze go Go rze li ka, uza sad nia -
j ce go usta w, bul wer su j cy mi so wa mi, e
„Kor fan ty to by do was ka za strze la”. Na szcz -
cie po se Pi ta nie ura sta do pit Kor fan te mu… 
OSTA TECZ NIE Sejm na po sie dze niu w dniu 30
stycz nia pro jek tu nie od rzu ci, lecz opo wie dzia
si za skie ro wa niem go do dal szych prac w ko -
mi sjach ad mi ni stra cji i spraw we wntrz nych
oraz w ko mi sji mniej szo ci na ro do wych i et nicz -
nych. Za t de cy zj go so wa o 249 po sów, 51 by -
o prze ciw, 124 wstrzy ma o si od go su.
OB LI CZA si, e rz do wy pro gram 500 plus po -
cho nie w woj. l skim kwo t 1,6 mld z. Ma wy -
star czy dla wszyst kich cht nych, cho do tej po -
ry brak sza cun ków, ilu w za sa dzie ich b dzie.
Na pew no bo cia ny przy le c do Pol ski w tym ro -
ku wcze niej… Pro gram 500 plus ma wy star to -
wa od kwiet nia.
PRE MIER Be ata Szy do otrzy ma a list od 9-let niej
Jul ki z Mi ko o wa. Dziew czyn ka za da a bar dzo lo -
gicz ne py ta nie do ty cz ce rz do we go pro gra mu
„Ro dzi na 500 plus”. Nie ro zu mie, dla cze go tyl ko
jej mod sza sio stra ma do sta pie ni dze, a ona – b -
dc pierw szym dziec kiem w ko lej no ci – nie. Pa -
ni pre mier – w od po wie dzi – za pro si a re zo lut n
mi ko o wian k na spo tka nie do War sza wy do kan -
ce la rii pre mie ra. Czy by za pro po no wa mia no Jul -
ce po sa d co naj mniej mi ni ste rial n al bo przy naj -
mniej rzecz ni ka dzie ci nie ob j tych rz do w
hoj no ci? 
KA TO WIC KI Spodek go ci w tym ro ku pi ka rzy
rcz nych na spó k z Kra ko wem, gdzie od by si
naj wa niej szy i wy gra ny mecz na szej re pre zen -
ta cji – Po la cy po ko na li mi strzów wia ta, Fran -
cu zów 31:25. Na to miast u nas prze wi n y si re -
pre zen ta cje Chor wa cji, Bia o ru si, Nor we gii
i barw ny ko ro wód ki bi ców z tych kra jów (i l -
skich mi o ni ków siat ków ki). Try bu ny by y
pe ne, a ko lej ne mi strzo stwa Eu ro py oce nio no
ja ko uda ne.
BE NE FIS nie mal 94-let nie go Je rze go Got t frie da,
jed ne go z naj wy bit niej szych l skich ar chi tek tów,
mia miej sce w czwar tek 21 stycz nia w Bi blio te -
ce l skiej i po  czo ny zo sta z wy sta w do ku men -
tu j c je go twór czo ar chi tek to nicz n. By
twór c „za wsze otwar tym na awan gar d i no wo -
cze sno” i cho two rzy w prza nym PRL -u
uda o mu si za pro jek to wa ta kie in no wa cyj ne pe -
re ki jak cho rzow ska ha la Ka pe lusz, kom pleks
Orod ka Po st pu Tech nicz ne go w Par ku l skim.
Wspól nie z ar chi tek ta mi Hen ry kiem Busz ko,
Alek san drem Fran t za pro jek to wa li gma chy
Okr go wej Ra dy Zwiz ków Za wo do wych (dzi
Urzd Mar sza kow ski), l skich Tech nicz nych Za -
ka dów Na uko wych w Ka to wi cach, czy Te atru
Zie mi Ryb nic kiej.
DU O skrom niej sze by y pod ko niec stycz nia de -
mon stra cje KOD -u w mia stach na sze go re gio nu,
ju nie gro ma dz kil ku ty sicz nych tu mów, jak
jesz cze mie sic, dwa te mu. Ich uczest ni cy ze bra li
si na pla cach Chro bre go m.in. w Ka to wi cach,
Biel sku -Bia ej, czy By to miu. Pro te sto wa li prze -
ciw no we li za cji usta wy o po li cji (roz sze rzo no mo -
li wo ci uy wa nia pod su chów i wy ko rzy sty wa -
nia bi lin gów), jak te sprze ci wia no si no we li za cji
pro ce du ry kar nej (ogra ni cze niu pra wa do obro ny
w pro ce sie kar nym). 
PO GO SKI o tym, e pod Cie szy nem pe no jest se -
kret nych ko ry ta rzy, kr  po mie cie od daw na.
Zna la zy si na wet pie ni dze na od so ni cie
frag men tu tych pod zie mi. Woj ciech wis by au -
to rem pro jek tu do ty cz ce go od gru zo wa nia ta jem -
ni cze go pod ziem ne go ko ry ta rza za czy na j ce go si
przy ul. Przy ko pa. Przy zna no z bu de tu oby wa -
tel skie go na ten cel kwo t 50 ty si cy zo tych i nie
jest wy klu czo ne, e – o ile ko ry tarz uda si przy -
wró ci do uyt ku – po my so daw ca zwró ci si
o ko lej ne fun du sze na od kry wa nie cie szy skich
pod zie mi.

SPRA Ww glo wych de pu ta tów praw do po dob nie
ure gu lu je spe cu sta wa. Przy po mnij my, e po zba -
wio nych de pu ta tów zo sta o 220 ty si cy by ych
gór ni ków – a to gów nie ze wzgl du na fa tal n
kon dy cj fi nan so w gór ni czych spó ek. Za oko -
o 100 ty si cy gór ni czych eme ry tów, któ rych za -
ka dy pra cy tra fi y m.in. do Spó ki Re struk tu ry -
za cyj nej Ko pal, na dal go otrzy mu je. Usta wa,
któ rej opra co wa nie si do pie ro za po wia da, ma to
upo rzd ko wa. Tyl ko w ja kim kie run ku – utrzy -
ma nia czy li kwi da cji te go przy wi le ju?
KSIDZ szu ka zdj, by od no wi ko ció ek.
W ma ju bo wiem za by tek znaj du j cy si na te re -
nie Pa stwo we go Szpi ta la dla Ner wo wo i Psy -
chicz nie Cho rych w Ryb ni ku, tak jak ca a lecz -
ni ca, b dzie wi to wa ju bi le usz 130-le cia
ist nie nia. Ksidz Krzysz tof Mu ras, ka pe lan szpi -
tal ny, wraz z pa cjen ta mi po sta no wi od two rzy
pier wot ny wy gld wi ty ni, dla te go za ape lo wa
do miesz ka ców, by do star czy li ar chi wal ne fo to -
gra fie i pocz tów ki przed sta wia j ce wn trze ko cio -
a. Uda o si ju dzi ki te mu zre kon stru owa pisz -
cza ki or ga nów.
KO CEM stycz nia trwa o li cze nie bez dom nych
w na szym wo je wódz twie. Jed no nie ule ga wt -
pli wo ci – osób bez da chu nad go w nie ustan -
nie przy by wa. Rok te mu by o ich 4 ty si ce 415,
dwa la ta te mu 4 ty si ce 290, a w 2009 ro ku – 3
ty si ce 248 osób (w tym 574 ko bie ty i 2674 m -
czyzn). Po za eks mi sja mi do bez dom no ci pro wa -
dzi te al ko hol i je go nad uy wa nie, a tak e bez -
ro bo cie, czy pro ble my ro dzin ne.
DZIE SI lat te mu do szo do naj wik szej ka ta stro -
fy bu dow la nej w po wo jen nej Pol sce. 28 stycz -
nia 2006 ro ku o godz. 17.15 za wa li si dach Mi -
dzy na ro do wych Tar gów Ka to wic kich pod czas
trwa j cej tu ogól no pol skiej wy sta wy go  bi. Zgi -
n o w su mie 65 osób. Ran nych zo sta o od 120
do 170 osób (ró nie si po da je). W chwi li ka ta -
stro fy na te re nie ha li przy by wa o ok. pó ty si ca
osób. Wci nie zna my win nych tej tra ge dii.
LOT NI SKO w Py rzo wi cach izo lu je si od sto li cy.
Pew no po do ba si to au to no mi stom, ale chy ba
mniej biz ne so wym pa sa e rom, któ rzy sta no wi li
wik szo klien tów. Jesz cze w stycz niu by y trzy
lo ty do sto li cy, od lu te go ju tyl ko dwa. Biz nes -
me ni za po wia da j, e prze nio s si za mie dz,
na lot ni sko w kra kow skich Ba li cach.
OPI NIA pu blicz na le dzi pro ces po dej rza ne go
o spa le nie wa snej ro dzi ny Da riu sza P. z Ryb ni -
ka, by e go pa ra fial ne go sza fa rza, spra wy któ ra
wszyst ki mi g bo ko wstrz sn a. Fe ral nej no cy 10
ma ja 2013 ro ku oskar o ny mia ce lo wo pod pa li
dom, w któ rym zgi n a je go o na oraz czwór ka
dzie ci. Dzie przed mier ci, cór ka Da riu sza P.,
Ju sty na zwie rza a si swo je mu cho pa ko wi, e si
boi te go, i w ich do mu doj dzie do po a ru.
Przed s dem ze zna wa y te ko bie ty, któ rym
oskar o ny… owiad cza si nie du go po tra -
gicz nym po a rze.
ZA OSTRZA si sy tu acja w l skim gór nic twie.
Punk tem za pal nym by a i jest wy pa ta „czter na -
stek”. Li sta spor nych kwe stii jest jed nak du sza,
bo wiem Kom pa nia W glo wa zde cy do wa a si wy -
po wie dzie po ro zu mie nie z lip ca 2015 ro ku
gwa ran tu j ce m.in. nie zmien no za trud nie nia.
PO WSTA JE mu si cal o pol skim pa pie u Ja nie
Paw le II. Je go pre mie r za po wia da si za rok
w Kra ko wie. Spek takl no si ty tu „Ka rol”, je go sce -
na riusz jest oczy wi cie opar ty na bo ga tym y cio -
ry sie JP II. Au to rem li bret ta jest dr hab. Mi cha
Kacz mar czyk, rek tor Wy szej Szko y Hu ma ni tas
w So snow cu, po li to log, li te ra tu ro znaw ca i me dio -
znaw ca. Mu zy k przy go to wu je Fi lip Siej ka. Re -
y se rem spek ta klu jest Krzysz tof Kor win -Pio trow -
ski, a wy st pi w nim m.in. An na Wy szko ni, Piotr
i Woj ciech Cu gow scy, Da riusz Nie bu dek. Utrzy -
my wa ny jest w ta jem ni cy od twór ca ro li pa pie a.
OB CHO DY Dzie Tra ge dii Gór no l skiej, ja kie
przy pa dy w ostat ni week end stycz nia, uczczo no
m.in. tra dy cyj nym Mar szem Pa mi ci o Zgo dzie,
któ ry prze szed z ka to wic kie go pla cu Wol no ci
przez Cho rzów Ba to ry a po bra m daw ne go obo -
zu pra cy przy mu so wej w wi to cho wi cach.
Dzie si cio ki lo me tro w tra s po ko na o w mil cze -
niu po nad dwie cie osób. 
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Ireneusz 

Walczak

Kolekcja „!l"ska”

Uro dzo ny w 1961 ro ku, ab sol went ASP
Kra ków, Wy dzia! Gra fi ki w Ka to wi cach
(1988), dy plom z wy ró" nie niem. Pro fe sor zwy -
czaj ny, pro wa dzi pra cow ni# ma lar stwa,
od II do V ro ku (dy plo mo we go) w ASP
w Ka to wi cach. Od 1989 ro ku na ma lo wa! je -
de na $cie cy kli ob ra zów m.in.: „Bu do wa nie to" -
sa mo $ci”, „My ho use is my lan gu age”, „Mul -
ti kul ti”. Bra! udzia! w 270 wy sta wach zbio ro -
wych w kra ju i za gra ni c%. Mia! 19 wy staw
in dy wi du al nych w kra ju i za gra ni c%. Lau re at
30 na gród i wy ró" nie& kra jo wych i zagra nicz -
nych, m.in. Grand Prix – na gro da (me dal) me -
ra mia sta Cha ma lie res – I 'wia to we Trien na -
le Ma !ych form Gra ficz nych, Cha ma lie res,
Fran cja (1988), Sty pen dium „The Pol lock
– Kra sner Fo un da tion Award”, No wy Jork,
USA (1993), Grand Prix – „Biel ska Je sie&”,
Biel sko -Bia !a (1993). Od po cz%t ku bra! te"
udzia! w wa" nych wy sta wach po ko le nio -
wych, m.in. „Kry ty cy o nas” – BWA So pot
(1989), „Czar na Dziu ra” BWA Ka to wi ce
(1990), Ma lar stwo lat 80. – Frank furt nad
Me nem, Dus sel dorf – Niem cy (1991), „Roz -
biór ka  (e la znej  Kur ty ny” Cen trum wy sta -
wien ni cze Kuhl haus Ber lin – 2011), 2014
– „1990”, Ga le ria Miej ska Wro c!aw, ku ra tor
Krzysz tof Sta ni s!aw ski, 2015 – „Trans for ma -
tion Ge ne ra tion”, Kun sthal le Han no ver, Fre -
ies Mu seum, Ber lin, ku ra tor Do ro ta Ka biesz;
„Ko& tro ja& ski” – BWA Ka to wi ce – ku ra tor
In g mar Vil lqist (2015). Dia log der Ge ne ra tio -
nen – Neue Po lni sche Kunst Fre ies Mu seum
Ber lin (2015), „Z g!# bi”, Mu zeum 'l% skie
w Ka to wi cach. Wie lo krot nie uczest ni czy!
w tar gach sztu ki Art Co lo gne i Art Frank furt. 

Przez ca !y ju bi le uszo wy Rok „"l# ska”,

z oka zji 20$le cia ist nie nia pi sma, pre zen $
to wa li %my co mie si#c dzie !a ar ty stów

zwi# za nych ze "l# skiem. Oka za !o si&, 'e
ten ma lar sko $gra ficz ny cykl bar dzo przy $
pad! do gu stu na szym Czy tel ni kom. Dla $
te go re dak cja po sta no wi !a nie re zy gno wa(
z te go cy klu, z dwóch po wo dów: po pierw $
sze, sko ro po do ba si& Czy tel ni kom, to b& $
dzie my go kon ty nu owa(, ale pod na zw#
Ko lek cja „"l# ska”, po dru gie – jest jesz cze

ty lu wspa nia !ych ar ty stów do po ka za $
nia, 'e za pew ne brak nie ko lej nych dwu $
na stu mie si& cy. 
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JA RO S#AW STA RZYK

W
ce lu do zna nia wzru sze& es te tycz nych, któ re s% re zul ta tem ob co wa -
nia ze sztu k%, szli $my z przy stan ku tram wa jo we go do ga le rii. To

zna czy nie do miej sca na zy wa j% ce go si# w daw nym j# zy ku do mem to -
wa ro wym (acz kol wiek we d!ug mo jej wie dzy te obiek ty s% zwie dza ne
przez ca !e ro dzi ny, zw!asz cza w week en dy), tyl ko do „prze strze ni miej -
skiej” s!u "% cej ar ty stom pla sty kom do pre zen ta cji wzlo tów swo je go
du cha i przyj mo wa nia gra tu la cji, za$ pew nej gru pie wi dzów do skosz -
to wa nia bez p!at nie kwa $ne go wi na. Bia !e go lub czer wo ne go.

Dwa kro ki za na mi wlók! si# nasz s% siad, osie dlo wy biz nes men, uwa -
"a j% cy na sz% wy pra w# za bez sen sow n%, to wa rzy sz% cy nam jed nak, po -
nie wa" te go wie czo ra nie mia! co ze so b% zro bi).

– Ke bab!... Ke bab!... Ke bab! – wy krzy ki wa! co ja ki$ czas oskar "y ciel -
sko pro fe sor, wska zu j%c szyl dy mi ja nych po dro dze lo ka li ga stro no micz -
nych. – I zno wu! I jesz cze raz! Je* dzi! pan tro ch# (nie ty le co ja), ale jed -
nak po $wie cie i – za pew ne – jak ju" pan gdzie$ by!, to chcia! pan
skosz to wa) spe cjal no $ci miej sco wej kuch ni. Swicz ko wej z kne dli kiem
w Cze chach, mu li go to wa nych w bia !ym wi nie we Fran cji, w# gier skie -
go gu la szu itd. A tu, u nas, w Ka to wi cach, cze go mo "e skosz to wa) tu -
ry sta?! Ke ba ba!

– Jesz cze bur ge ra – ode zwa !em si# nie $mia !o. – Pan pro fe sor by! !a -
skaw nie za uwa "y), "e mi ja li $my lo ka le spe cja li zu j% ce si# w!a $nie
w tym da niu.

– No w!a $nie! – ucie szy! si# uczo ny z na szej klat ki scho do -
wej. – W cen trum nie ma na sta !e krup nio ków, "ym lo ków, sza !o tu, ro -
la dy z klu ska mi i mo dr% ka pu st%, praw dzi we go "u ru – jest ja ki$ "u rek…
(u rek! Strasz ne. Wie pan, pa nie Ja ro s!a wie, ma rzy mi si# usy tu owa -
na w sa mym cen trum eks klu zyw na, niech by na wet nie ta nia re stau ra cja,
w któ rej bez skr# po wa nia móg! by pan so bie za mó wi) kar to fle ze zsia -
d!ym mle kiem, po da ne na wy kwint nej za sta wie…

– Or well, któ re go ak tu al no$) prze kro czy !a mo je naj $miel sze ocze ki -
wa nia – o$mie li !em si# prze rwa) fi li pi k# pro fe so ra – na pi sa! tak "e tekst,
któ ry do ko& ca mnie nie prze ko na!. – Otó" w któ rym$ ze swo ich ese jów
on, strasz li wie kry ty ku j% cy w!a sn% oj czy zn# m.in. za pod !e za cho wa nie
w cza sie po wsta nia war szaw skie go, sta n%! w obro nie bry tyj skiej…
kuch ni! I có" on wy na laz! na obro n# oj czy stych sma ko !y ków? W!a $ci -
wie tyl ko jed n% rzecz. Kar to fle ugo to wa ne z mi# t%. Wy pró bo wa !em ten
prze pis, no có", faj ne, ale "e by z te go ro bi) sztan da ro wy ra ry tas?...

– Do re stau ra cji przy cho dzi mi li cjant oby wa tel ski – nie po strze "e nie
do !% czy! do nas nasz biz nes men – i za mó wi! so bie fryt ki. Po kil ku mi -
nu tach wra ca do nie go kel ner i mó wi: „Nie ste ty, pa nie w!a dzo, kar to fle
nam wy sz!y”. A mi li cjant na to: „Nic nie szko dzi, zjem z chle bem”. Ha,
ha, ha!

– Co to ma by)? – pro fe sor by! wstrz% $ni# ty. – Ja kie$ li te rac kie dy wa -
ga cje, ja kie$ "ar ty… A ja si# z pa na mi dzie l# ob ser wa cja mi kon kret ny -
mi. Do wo dz# em pi rycz nie, "e co$ tu jest nie tak. Mo "e przy po mn#…

Ale nie przy po mnia!, po nie wa" do szli $my do ce lu i sta n# li u wej $cia
do 'wi% ty ni Sztu ki.

– Na sza de ba ta – biz nes men po ka za!, "e nie jest mu ob cy wy szu ka ny
spo sób wy ra "a nia si# – spra wi !a, "e zg!od nia !em. Id* cie pa no wie, ja co$
prze k% sz# i tu na was za cze kam.

Wcho dzi li $my do ga le rii, zd% "y !em jesz cze za uwa "y), "e nasz przed -
si# bior czy s% siad zni ka w drzwiach lo ka lu pod szyl dem „Praw dzi wy ke -
bab”. W tym sa mym cza sie osie dlo wy na uko wiec by! po ch!o ni# ty kon -
tem pla cj% pla ka tu re kla mu j% ce go wy sta w#. 

I bar dzo do brze. 
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