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Zaczytanych i penych oddechu wiosny wit Wielkanocnych
yczy

Redakcja „lska”

Pod czas XXVII edy cji kon kur su „Gór no l skie kro szon ki 2016” swo j
na gro d przy zna a re dak cja mie sicz ni ka „lsk”. Lau re at k zo sta a
pa ni Re gi na Mor ci nek z Sie ra ko wic. Na gro dzo ne pi san ki pre zen tu je my
na zdj ciu obok. „lsk” by rów nie pa tro nem me dial nym kon kur su. 

Ga la wr cze nia na gród od by a si 12 mar ca br. Ogo sze niu wy ni ków
kon kur su to wa rzy szy o otwar cie wy sta wy „Omne vi vum ex ovo”,
a tak e spo tka nie pt. „Wspó cze sna Wiel ka noc – tra dy cyj na czy no wo 
cze sna?” oraz warsz ta ty zdo bie nia ja jek wiel ka noc nych. Or ga ni za to 
rem kon kur su by o Mu zeum Gór no l skie oraz Gmi na By tom. 
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Czasopismo
„lsk. Miesicznik spoeczno-kulturalny”

jest dostpne w wersji elektronicznej
w LSKIEJ BIBLIOTECE CYFROWEJ

4. Wie saw Ko ster ski MA RIA, CZY MI RA? Jaki ksztat przybiee lska metropolia?
7. Roz mo wa z prof. Bog da nem Dol nic kim, kie row ni kiem Ka te dry Pra wa Sa mo rz du

Te ry to rial ne go Wy dzia u Pra wa i Ad mi ni stra cji Uni wer sy te tu l skie go w Ka to wi cach,
sze fem ze spo u kon sul ta cyj ne go do spraw two rze nia l skiej me tro po lii
KO MU PO TRZEB NA JEST ME TRO PO LIA?

10. Roz mo wa z dr. Hen ry kiem Mer ci kiem, czon kiem Za rz du Wo je wódz twa l skie go
STA WIA MY NA WE WNTRZ N IN TE GRA CJ WO JE WÓDZ TWA 

14. Roz mo wa z Jac kiem Cze chem, al pi ni st, uczest ni kiem wy pra wy na Nan ga Par bat
ZI MA NIE PY TA, CZY JESTE ZDOBYWC OMIOTYSICZNIKÓW 

22. Roz mo wa z prof. Alek san drem Na wa rec kim LSK JAK PO KRZY WA 
25. Grze gorz Szto ler AL BIN SIE KIER SKI. RE ANI MA CJA PA MI CI 
30. Jo an na Lu sek WIAT ZA DRU TA MI 
40. Ma ria Bier wia czo nek AR CHI TEK TU RA, FO TO GRA FIA, LI TE RA TU RA.

Trzy wia ty An drze ja Czy ew skie go
42. Ma go rza ta K kiel PA MI ZA GA DY
51. Ire na Pren gel -Adam czyk GA BI NET OSO BLI WO CI, CIE SZYN KI I PTASZ NI KI 
54. Roz mo wa z Mar ci nem wit kie wi czem, kla we sy ni st i kom po zy to rem

TEN WSPÓ CZE SNY… BA ROK 
58. Ma ria Sztu ka TRÓJKT W KOLE

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

Ma rek S. Szcze pa ski MIEJ SKIE SIE RO TY PO RE AL NYM SO CJA LI ZMIE (III)
39.  KA MIE DRO GO CEN NY

Ja cek Ku rek LUX
57. MI DZY NU TA MI

Mag da le na Dzia dek MO ZART DLA DZIE CI. VI DEO -OPE RA W NO SPR.
MO ZART DLA DO RO SYCH

61. Hen ryk Bzdok ANEG DO TY 
69. L SKA OJ CZY ZNA POL SZ CZY ZNA

Jan Mio dek O GWA RO WYCH WIER SZACH DLA DZIE CI WIK TO RA BU GLI 
74. PO RAD NIA J ZY KO WA

Ka ta rzy na Wy rwas CO ZDEJMUJE ZDJCIE?
84. Z ZA PI SKÓW EME RY TA

Ja ro saw Sta rzyk WIELKI BRAT CZUWA

PLA STY KA
44. El bie ta Pi sar czyk CZ STO CHOW SKIE DRO GI JE RZE GO DU DY-GRA CZA 
49. JE RZY DU DA-GRACZ „GOL GO TA JA SNO GÓR SKA”
65. Witold Kociski WIELKA DAMA POLSKIEJ AWANGARDY 
84. KO LEK CJA „L SKA”: WIK TOR OSTRZO EK 

TEATR
64. Joanna Waroska SODKO-GORZKI EPIZOD 

KSI KI
70. Ani ta Ja si ska W PI SMACH, PO DO BNO, JEST WSZYST KO 
71. Ka ta rzy na Be re ta UMIER CE NI PRZEZ TWAR DO CHA 
72. Alek san der Ta bor MI DZY DRU KIEM A EKRA NEM 
73. Ry szard Bed nar czyk JED NA RO DZI NA, A CZTE RY NAR RA CJE
74. Ka ta rzy na Nie spo rek TO TYL KO PO EZJA 
75. Bog dan Wi de ra KRÓT KO O KSI KACH 

PO EZJA I PRO ZA
3. WIERSZ NA OTWAR CIE 

Zbi gniew Jan kow ski CZA PLA Z PA MI CI 
20. Zbi gniew Jan kow ski WIER SZE 
35. Wal de mar Kon te wicz STRA A CY

EKO LO GIA
62.  Jo lan ta Kar ma ska OSTRZEENIE DLA WIATA 

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

Renata Czy NOWA ODSONA
66. ZNA KI I TWA RZE MIA STA KA TO WI CE

Bog dan Wi de ra „EICHENDORF” CZYLI „POLONIA” 
68. OPO LE. GRAFIKA ANDRZEJA SZNEJWEISA
76. NO TAT NI KI KUL TU RAL NE. Re da gu j: Wie sa wa Ko no pel ska, Jan Pi che ta, Jo an na

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

NA OKAD CE: 
Nan ga Par bat o za cho dzie so ca.
Fot. Ja cek Czech
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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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ZBIGNIEW JANKOWSKI

Czapla z pamici

Lubi t czapl
na zotej paszczynie wybrzea,
zapatrzon w wietlisty Pacyfik.

Co dzie tu stoi
na jednej chybotliwej nodze,
z podniesion szyj
i wiecznie tlcym si dziobem,
jest jak znak zapytania,
który sta si swoj odpowiedzi.

Co dzie staj obok niej
i patrz w t bezbrzen otwarto,
która nas sczy i rozjania.
Wtedy oboje rzucamy za siebie
swoje blednce cienie,
jakby wspólnie odlatujc
i cieszc si wspólnie.

Dopisek ze w. Augustyna:

Jeli si nie umie tego poj, trzeba samym
pytaniem si radowa. Lepiej jest bowiem znale
Ciebie, choby si nie znalazo odpowiedzi,
ni byoby – znale odpowied, a Ciebie nie 
odnale.

Zbi gniew Jan kow ski uro dzi si w 1931 r. w Byd gosz czy. Stu dia po 
lo ni stycz ne uko czy w Ka to wi cach. Przez ok. 10 lat miesz ka w Ryb 
ni ku; by m.in. ini cja to rem i pierw szym pre ze sem Klu bu Li te rac kie 
go „Kon tak ty” oraz po my so daw c i wspó or ga ni za to rem Ryb nic kich
Dni Li te ra tu ry. De biu to wa w 1956 r. w ka to wic kim „Dzien ni ku Za 
chod nim”. Od 1975 r. miesz ka w So po cie. Py wa na stat kach ry bac 
kich i han dlo wych (Atlan tyk, Pa cy fik). Wy da ok. 40 to mów po ezji
i pro zy. Je go utwo ry uka za y si w kil ku dzie si ciu an to lo giach i al ma 
na chach w kra ju i za gra ni c. Lau re at wie lu na gród li te rac kich. Pre 
zen to wa ne wier sze po cho dz z no we go to mu, któ ry uka e si wkrót 
ce pt. „Wol ne miej sce” w Bi blio te ce „To po su”.
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WIESAW KOSTERSKI

Ja ki ksztat przy bie rze l ska me tro po lia?

Ma ria, czy mi ra?
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Mia sta l ska i Za g bia de kla ru j da le ko po su ni t wspó pra c i za mie rza j jak naj szyb ciej
stwo rzy me tro po li. By mo e pierw sz w Pol sce. Ja ka wic b dzie ta l ska me tro po lia?

Na czym zbu do wa na? I ja kie przy nie sie ko rzy ci nam, miesz ka com? 
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Mo del przy szej me tro po lii wy a nia si
z pro po zy cji de li mi ta cji ob sza ru

me tro po li tal ne go opra co wa nych w grud -
niu ubie ge go ro ku przez Gór no l ski
Zwi zek Me tro po li tal ny, do któ re go na -
le y obec nie 14 naj wik szych miast re gio -
nu. W gr wcho dz trzy wa rian ty, a spo -
iwem, któ re  czy we wntrz nie ka de
roz wi za nie, s przede wszyst kim po trze -
by re gio nal nej ko mu ni ka cji zbio ro wej. 

Pierw szy wa riant obej mu je 14 miast
(By tom, Cho rzów, D bro w Gór ni cz,
Gli wi ce, Ka to wi ce, My so wi ce, Pie ka ry,
Ru d l sk, Sie mia no wi ce, So sno wiec,
wi to cho wi ce i Za brze – ob su gi wa ne
przez KZK GOP, Ja worz no – PKM oraz
Ty chy – MZK Ty chy), któ re zaj mu -
j 1218 km kw. za miesz ka ych przez 1,9

mln miesz ka ców. Tak zbu do wa na me tro -
po lia mia a by do sta z bu de tu po nad 213
mln z, czy li 5 proc. po dat ku do cho do we -
go od osób fi zycz nych. 

W wa rian cie dru gim zwi zek two rzy y 
by 23 gmi ny (do „czter nast ki” do cho dzi
B dzin, Bie ru, Cze lad, Knu rów, Ra -
dzion ków, Woj ko wi ce – KZK GOP, a -
zi ska i Mi ko ów – MZK Ty chy oraz
Tar now skie Gó ry – MZKP), li cz -
ce 1551 km kw. i 2,19 mln miesz ka ców.
Tu 5 proc. z PIT wy pra co wa ne go przez
po dat ni ków da je kwo t 245,3 mln z

(ostat nio ch przy st pie nia do 23 gmin
zgo si y Py sko wi ce).

W naj bar dziej roz bu do wa nym te ry to 
rial nie wa rian cie trze cim w me tro po lii mia 
y by si zna le 52 gmi ny (ob su gi wa ne
przez 4 ope ra to rów ko mu ni ka cji zbio ro wej),
któ re li cz bli sko 2,6 mln miesz ka ców
i zaj mu j ob szar o po wierzch ni 3553 km
kw. Kwo ta z 5 proc. po dat ku od osób fi -
zycz nych si gn a by w tym przy pad ku wy -
so ko ci 282,6 mln z. 

We dug eks per tów GZM, opty mal nym
roz wi za niem jest wa riant dru gi,
 cz cy 23 gmi ny. W tym wy da niu me tro -
po lia wy pa da naj ko rzyst niej ja ko struk tu -
ra obej mu j ca naj bar dziej uprze my so wio -
n, naj g ciej za lud nio n i naj moc niej
po wi za n pod wzgl dem urba ni stycz nym
i ko mu ni ka cyj nym cz woj. l skie go,
z ko rzyst nym sto sun kiem wiel ko ci na le -
ne go po dat ku do cho do we go (5 proc. PIT)
do licz by lud no ci i po wierzch ni ob sza ru
me tro po li tal ne go. Na za le ty tej pro po zy -
cji zwra ca uwa g wie lu sa mo rz dow ców. 

– Z punk tu wi dze nia na sze go mia sta naj -
ko rzyst niej sze roz wi za nie stwo rz
23 gmi ny – oce nia Grze gorz u ka szek,
prze wod ni cz cy Ra dy Mia sta My so wi -
ce. – Wte dy zy ska li by my na udzia le
w po dat ku do cho do wym od osób fi zycz -
nych. W przy pad ku me tro po lii zo o nej
z 52 gmin, mie li by my do czy nie nia z po -
t nym ob sza rem i du  licz b sa mo rz -
dów wiej skich, któ re nie ma j wy so kie go
po zio mu do fi nan so wa nia i udzia ów w po -
dat ku do cho do wym od osób fi zycz nych.

Prof. Wi told Or ow ski, au tor ra por tów
o pol skich me tro po liach, gów ny do rad 
ca eko no micz ny PwC, py ta ny o kon 
cep cj two rze nia me tro po lii w na szym
re gio nie od po wia da, e nie w licz bie si 
a, tyl ko w ro zu mie niu wspól ne go in te re -
su i go to wo ci do wspó dzia a nia. Ale te
do da je, e im moc niej sze i bar dziej skon -
ne do wspó pra cy mia sta two rzy b d
zwi zek, tym le piej.

Klu czem do me tro po li tal ne go skarb ca
oka zu je si wspól ny in te res i wspó dzia a -
nie miast. Ajak z tym jest? Ró nie. Ani mo -
zje, idio syn kra zje, uprze dze nia i ste reo ty -
py wy pe nia j prze strze pu blicz n, cze go
eg zem pli fi ka cj by y przed kil ku la ty mi -
dzy na ro do we tar gi gór ni cze urz dzo ne
w ku rio zal ny spo sób: w tym sa mym cza -
sie w Ka to wi cach i So snow cu, w trzech ró -
nych miej scach, przez trzech ry wa li zu j -
cych ze so b or ga ni za to rów. 

Czy de kla ro wa na te raz wo la two rze nia
me tro po lii wy eli mi nu je zja wi ska, któ re
prze ja wia j si w ne ga tyw nych uprosz cze -
niach, ja ki mi s ani mo zje zwasz cza mi -
dzy lud mi „zza rze ki” i tak zwa ny mi
„std”? Oby. I to jak naj szyb ciej. Cho by
dla te go, e wci nie wia do mo, ja k na zw
b dzie mia a l ska me tro po lia. Na szyld
„Si le sia” nie chc przy sta mia sta Za g bia. 

Klu czem do me tro po li tal ne go skarb ca oka zu je si wspól ny in te res
i wspó dzia a nie miast. A jak z tym jest? Ró nie.
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A ocze ki wa nia s spo re. No wy twór ma
mie przede wszyst kim wspól n ko mu -
ni ka cj pu blicz n, jed no li te za go spo da -
ro wa nie prze strzen ne, ujed no li co n in fra -
struk tu r i pro mo cj. Po wi nien za j si
roz wo jem eko no micz nym, usta la niem
prze bie gu dróg kra jo wych i wo je wódz -
kich. Mo e tak e re ali zo wa zda nia pu -
blicz ne na le  ce do sa mo rz dów i ad mi -
ni stra cji rz do wej. 

Da lej ju tyl ko krok do sze ro ko ro zu -
mia ne go jed no li te go roz wo ju go spo dar -
czo -spo ecz ne go, in we sto wa nia z po zio -
mu re gio nu i osta tecz nej re zy gna cji
z gmin no -gmin nej ry wa li za cji, któ ra trwa
od lat i ni cze go do bre go nie przy no si, po -
za sa tys fak cj py n c z w sko po j te go
in te re su jed nej, czy dru giej gmi ny. Brak
kon ku ro wa nia wzmoc ni me tro po li, a sil -
na me tro po lia b dzie mia a du o moc niej -
sz po zy cj w kon tak tach ze swo imi
part ne ra mi. 

Jej sto li c po win ny by Ka to wi ce, któ -
re – ja ko je den z 12 ob sza rów me tro po li -
tal nych – pod da li ana li zie eks per ci PcW.
Ob raz jest wie lo barw ny, moc no zo o ny.

– To jed no z naj dziw niej szych miast
do oce ny – oznaj mi prof. W. Or ow ski pod -
czas pre zen ta cji ra por tu o pol skich me tro -
po liach. – Dys po nu je jed n z naj moc niej -
szych go spo da rek spo ród 12 me tro po lii
pol skich, a jed no cze nie ma naj mniej szy re -
al ny wzrost PKB wród wszyst kich ana li -
zo wa nych miast. 

Ta dwu bie gu no wo prze bi ja si na ka -
dym kro ku. Ka to wi ce, któ re w ra por cie na -
zwa no l skim dia men tem wy ma ga j -

cym lep sze go szli fu, ma j w wie lu
dzie dzi nach no wo cze sn go spo dar k,
a jed no cze nie pro ble my ze sta rze j cy mi
si prze my sa mi, ofe ru j wy so kie za rob -
ki (naj wy sze w kra ju prze cit ne pa ce,
wy sze ni w War sza wie), a z dru giej stro -
ny s mia stem, z któ re go lu dzie wy je da -
j, ma j 7 ka pi ta ów na do brym po zio mie,
a jed no cze nie roz wi ja j si w spo sób gor -
szy ni mo na by si spo dzie wa.

Sa bo ci nie po zwa la j wy ko rzy sta atu -
tów. S zna ko mi te uczel nie, jest ni skie bez -
ro bo cie, a stu den ci nie zo sta j tu po sko -
cze niu na uki. Na wi ze ru nek mia sta, tak e
re gio nu, znacz nie bar dziej ni jest to w rze -
czy wi sto ci, rzu tu je nie wy dol ny prze mys
wy do byw czy. Resz ta Pol ski jest wi cie
prze ko na na, e go spo dar ka l ska opie ra si
ca y czas na ko pal niach, na w glu, e tu jest
tyl ko brud, za kop co ne mia sta, a lu dzie
mo do umie ra j. I tak wi dzi lsk.

Naj wa niej sz spra w sta je si za tem
po pra wa wi ze run ku, przy czym nie cho -

dzi o ak cj pro mo cyj n, wzi cie agen cji
re kla mo wej i pro ste dzia a nia, ale o fun -
da men tal n zmia n, któ ra po zwo li zbu -
do wa prze ko na nie, e jest to mia sto do -
bre do y cia. 

Naj moc niej sze stro ny da j si do
a two zde fi nio wa. To do sko na e po o e -

nie Ka to wic, do brze roz wi ni ta in fra struk -
tu ra dro go wa, ni skie bez ro bo cie, du a
licz ba ab sol wen tów kie run ków tech nicz -
nych, zdro we fi nan se. Gów nym wy -
zwa niem jest na to miast ste reo ty po wy
wi ze ru nek, trud na sy tu acja de mo gra ficz -
na, sto sun ko wo ni ski po ziom po zy ski wa -
nia fun du szy eu ro pej skich w prze li cze niu
na jed ne go miesz ka ca.

Co wic zro bi? Re ko men do wa nym le 
kar stwem jest m.in. re wi ta li za cja prze 
strze ni miej skiej, któ ra spa ja wszyst kie
ele men ty roz wo ju, oraz po pra wa kul tu 
ry y cia co dzien ne go. Od no wio na tkan -
ka miej ska ma za ch ca do za miesz ka nia
w mie cie.

Bo gu mi So bu la, wi ce pre zy dent Ka to -
wic: – Zna my swo j war to. Ma my na -
praw d du y po ten cja, ale ocze ki wa nia
s du o wik sze, ni je ste my w sta nie za -
ofe ro wa.

Stre fa kul tu ry, któ r utwo rzo no w du -
ej cz ci na te re nie daw nej ko pal ni

„Ka to wi ce”, sta a si ro dza jem prze ciw -
wa gi dla w gla i wszyst kie go co si
z nim ko ja rzy. Na wet jed nak gdy by Ka -
to wi ce zbu do wa y ko lej ne cen tra kon gre -
so we, mu zea i NO SPR -y, od no wi y
wszyst kie ka mie ni ce, to i tak o ich wi ze -
run ku de cy do wa b dzie ne ga tyw nie po -
strze ga ne gór nic two, co wy ni ka m. in.
z fa tal nej sy tu acji eko no micz nej bran y
wy do byw czej.

– Po li ty ka sta wia j ca na roz wój gór nic -
twa lub utrzy ma nie obec ne go po zio mu
roz wo ju jest do wo dem my le nia ska zu -
j ce go nasz re gion na ni sk dy na mi k
wzro stu, bo jed nak naj szyb ciej roz wi ja -
j si mia sta, re gio ny w zde cy do wa nej
mie rze opar te o sek tor usug i no wo cze -
sne prze my sy, a nie o gór nic two i nikt
z rz dz cych nie ma chy ba od wa gi te go
ja sno po wie dzie, a tym bar dziej za ry so -
wa no wej wi zji dla Gór ne go l ska,
uwzgld nia j cej du go okre so wy pro ces
za st po wa nia tra dy cyj nych prze my sów

no wy mi sek to ra mi – mó wi prof. Adam
Drob niak z Ka te dry Ba da Stra te gicz nych
i Re gio nal nych Uni wer sy te tu Eko no -
micz ne go w Ka to wi cach. 

I do da je: – Ro bi li my ostat nio ana li z
dla wy daw nic twa lon dy skie go, gdzie
mia em za za da nie po rów na dy na mi k

roz wo ju go spo dar cze go re gio nów w Eu -
ro pie rod ko wej. I oka zu je si, e wszyst -
kie te re gio ny, któ re ma j ja kie kol wiek ko -
no ta cje z prze my sem ci kim, wy ka zu j
si naj sab sz dy na mi k. S in er cyj ne,
bez wad ne i naj cz ciej sa bo od por ne
na kry zy sy.

Po dob ne go zda nia jest prof. W. Or ow -
ski: – Je e li kto mó wi dzi siaj, e skar bem
na ro do wym jest w giel, to mo ja od po -
wied jest ta ka – skar bem na ro do wym jest
pra ca lu dzi. I wszy scy eko no mi ci si
z tym zgo dz. Su row ce na tu ral ne? Bar -
dzo do brze je li s, ale trze ba je sen sow -
nie wy do by wa. Mu si my ze rwa z my -
le niem o gór nic twie, ja ko o czym, co
wy my ka si spo za nor mal nych ka te go rii
ra cjo nal ne go go spo da ro wa nia. Gór nic two
trze ba od mi to lo gi zo wa.

– Je li wic pa trzy na licz by – kon klu -
du je – to oka zu je si, e gór nic two w go -
spo dar ce Ka to wic nie ma ju tak na praw -
d wik sze go zna cze nia. To ste reo typ,
z któ rym trze ba wal czy. Dla te go na le y
po ka zy wa wia tu zu pe nie in ne Ka to wi -
ce, ta kie, któ re wca le nie s prze sta rza e,
któ re ma j no wo cze sn go spo dar k,
w któ rych wie le zmie nia si na lep sze.

Ja ka wi zja me tro po lii zwy ci y osta tecz 
nie? W ja ki spo sób wy ko rzy sta ny zo sta nie
l ski ka pi ta do wiad cze nia i wie dzy?
Py ta jest spo ro. Rzecz w tym, by nikt
za miesz ka ców l ska i Za g bia nie
two rzy kon cep cji zwiz ku metro po li tal ne -
go. To gmi ny, mia sta po win ny wznie si
po nad to, co dzie li, wy ka za wo l g bo kiej
wspó pra cy i zna le sku tecz ne me to dy
wspól ne go roz wi zy wa nia pro ble mów re -
gio nu. I w tym sen sie two rzy me tro po li. 

* * *
Zgod nie z usta w, któ ra we sza

1 stycz nia br., ob szar l skiej me tro po lii,
po dob nie jak w in nych re gio nach Pol ski,
usta li rzd w dro dze roz po rz dze nia.
Zwi zek mia by mie oso bo wo praw -
n i otrzy my wa z bu de tu rów no war -
to 5 proc. po dat ku do cho do we go wy -
pra co wa ne go przez miesz ka ców ob sza ru
me tro po li tal ne go. 

Or ga nem sta no wi cym i kon tro l nym b -
dzie zgro ma dze nie, w któ rym znaj d si
de le ga ci gmin i po wia tów, po dwóch
z ka dej jed nost ki sa mo rz du te ry to rial ne -
go. Ro la or ga nu wy ko naw cze go spo cznie
na 3-oso bo wym za rz dzie, w któ rym nie
b d mo gli za sia da wój to wie, bur mi strzo -
wie, pre zy den ci miast i ich za stp cy oraz
wo je wo da i wi ce wo je wo do wie. 



Po li ty ka sta wia j ca na roz wój gór nic twa lub utrzy ma nie obec ne go po 
zio mu roz wo ju jest do wo dem my le nia ska zu j ce go nasz re gion na ni 
sk dy na mi k wzro stu, bo jed nak naj szyb ciej roz wi ja j si mia sta, re gio 
ny w zde cy do wa nej mie rze opar te o sek tor usug i no wo cze sne prze my sy,
a nie o gór nic two i nikt z rz dz cych nie ma chy ba od wa gi te go ja sno po 
wie dzie, a tym bar dziej za ry so wa no wej wi zji dla Gór ne go l ska,
uwzgld nia j cej du go okre so wy pro ces za st po wa nia tra dy cyj nych
prze my sów no wy mi sek to ra mi.

Ja k na zw b dzie mia a l ska me tro po lia. Na szyld „Si le sia” nie chc
przy sta mia sta Za g bia. 
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– Po co w ogó le po trzeb ne s me tro 
po lie?

– To za sad ni cze py ta nie. W ze szym
ro ku mie li my 25 rocz ni c sa mo rz du te -
ry to rial ne go. I de fac to wik szo rze -
czy zo sta a ure gu lo wa na, za a twio na,
oprócz za rz dza nia aglo me ra cja mi. Ten
pro blem ist nie je i wy ma ga roz wi za nia.

– Po 1989 ro ku naj bar dziej uda a si
nam re for ma sa mo rz do wa. Te raz trze 
ba zro bi ko lej ny krok?

– Tak. Sa mo rzd gmin ny, po wia to wy,
wo je wódz ki funk cjo nu je z po wo dze -
niem. Na to miast na ca ym wie cie od rb -
ny spo sób za rz dza nia do ty czy du ych
or ga ni zmów miej skich. W Pol sce ta ki
pro blem do strze ga ny jest od wie lu lat.
Pro jek tów re gu la cji by o ju mnó stwo.

– Z ja k ma te ri ma my do czy nie nia?
– Do zo o n. S trzy ty py aglo me -

ra cji: cen trycz ne, czy li du e mia -
sta – na przy kad – War sza wa, Kra ków,
Wro caw, Po zna oto czo ne wia nusz -
kiem gmin, po wia tów, dwu cen tro we
m. in. Gdask i Gdy nia, gdzie wy st pu -
j ele men ty kon ku ren cyj ne oraz ko nur -
ba cje, jak na l sku. W Eu ro pie ma my
dwie ko nur ba cje – Za g bie Ruh ry i cen -
trum Gór ne go l ska. 

Pro blem z za rz dza niem do strze ga ny
by od daw na i me to d fak tów do ko na -
nych pró bo wa no roz wi za go bez re gu -
la cji usta wo wych. W tym ce lu po wo a -
no w 2007 ro ku Gór no l ski Zwi zek
Me tro po li tal ny ska da j cy si z 14 miast
na pra wach po wia tu. 

– Na miast ka me tro po lii.
– Tak, na wet uy wa si ta kiej na zwy

nie for mal nej – me tro po lia „Si le sia”.
GZM mia by za l kiem two rze nia
me tro po lii. Dla cze go? Po nie wa ist nie -
j za da nia o cha rak te rze me tro po li tal -
nym. W hie rar chii wa no ci lo ku j si
pi tro wy ej od za da gmin, czy miast
na pra wach po wia tu, któ re ma j za a -
twia spra wy oby wa te li, pod sta wo we,
co dzien ne rze czy by to we.

– Mó wi pan o za rz dza niu. A co
miesz ka cy b d mie li z te go, e po 
wsta nie me tro po lia?

– Ko rzy ci z le piej zor ga ni zo wa nych
i spraw niej funk cjo nu j cych prze strze -
ni miej skich. Gdy by spoj rze na DT, to
ma my rap tem od ci nek 30 km, przy któ -
rym ulo ko wa nych jest kil ka na cie, a na -
wet z przy le go cia mi, kil ka dzie sit
miast, gmin. Sto sun ko wo du ych, bo nie -
któ re li cz po 100 tys. miesz ka ców
i wi cej, któ re oprócz spraw by to wych,
zaj mu j si stra te gi i pro ble ma mi roz -
wo ju per spek ty wicz ne go. I ma my te
kon ku ren cj. Na przy kad w dzie dzi nie
kul tu ry. 

Ka to wi ce wy bu do wa y sa l kon cer to -
w NO SPR -u, pik n, naj no wo cze niej -
sz w Eu ro pie. Obok jest „Spodek”
i cen trum kon gre so we. Czy li, trzy sa le
z du ym za ple czem, z mo li wo cia mi or -
ga ni zo wa nia wiel kich im prez. W So -
snow cu i D bro wie Gór ni czej te s sa -
le kon cer to we. Sa l bu du j Gli wi ce.
To s prze cie ogrom ne wy dat ki.

We my na stp n sy tu acj – sport.
Gli wi ce ma j sta dion, w Za brzu jest

wiel ki sta dion. W Ka to wi cach i So snow -
cu jest dys ku sja o bu do wie ta kich obiek -
tów. A oprócz te go ma my Sta dion l -
ski, ogrom n in we sty cj. Na wet je e li
b dzie on wy ko czo ny, a dzi siaj nie wie -
my, kie dy i za ile, to nie bar dzo wia do -
mo, co z nim zro bi. A prze cie on mu -
si si zwra ca, na sie bie pra co wa. Nie
wiem, czy si to uda.

– I od wiecz ny te mat – dro gi.
– Pro blem po ja wi si z ich kla sy fi ka -

cj i za rz dza niem. Ma my DT z Gli -
wic do Ka to wic. Bu do w pro wa dzi a
spe cjal nie do te go po wo a na spó ka. Po -
tem za cz y si ne go cja cje, kto ma za -
rz dza tra s, utrzy my wa, zwasz cza
w zi mie, pro wa dzi dzia ania re kla ma -
cyj ne. GZM pró bo wa zro bi wspól ny

prze targ na zi mo we utrzy ma nie DT
i wy szy par ty ku la ry zmy.

– Jak te raz przy pro jek cie bu do wy
wschod nich od cin ków DT, kie dy Ka to 
wi ce – po do  cze niu do po ro zu mie nia
trzech gmin: Ja worz na, My so wic i So 
snow ca – mo g po o y spra w przez
ch po wi za nia mo der ni za cji al. Ro 
dzie skie go z pla nem po ci gni cia ko 
lej nych ni tek DT. 

– Tak wa nie si dzie je. Kie dy po ja -
wia si po wa ny in we stor, gmi ny, mia -
sta roz ma wia j z nim osob no, ro dzi si
mi dzy ni mi kon ku ren cja, za czy na j
si li cy to wa – tu jest ta ka stre fa, tu ta -
ka. A nie o to cho dzi. Ist nie je prze cie
gru pa za gad nie, któ re nie ma j cha rak -
te ru lo kal ne go.

Z prof. BOG DA NEM DOL NIC KIM, kie row ni kiem Ka te dry
Pra wa Sa mo rz du Te ry to rial ne go Wy dzia u Pra wa i Ad mi ni stra cji

Uni wer sy te tu l skie go w Ka to wi cach, sze fem ze spo u
kon sul ta cyj ne go do spraw two rze nia l skiej me tro po lii,

roz ma wia WIE SAW KO STER SKI

Ko mu po trzeb na
jest me tro po lia?

Fo
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Ka da gmi na roz pa try wa na osob no
ma cen trum i te re ny pe ry fe ryj ne. e by tam
za in we sto wa, trze ba te te re ny uzbro i.
A to jest koszt gmi ny. Gdy by my na to -
miast roz pa try wa li ca  aglo me ra cj, to te -
re ny pe ry fe ryj ne po szcze gól nych gmin
sta j si te re na mi cen tral ny mi aglo me ra -
cji, a kosz ty roz ka da j si ca kiem ina czej.

Po pa trz my te na apli ko wa nie o rod -
ki. Prze cie do tej po ry jest tak, e ka -
da gmi na two rzy swój wa sny pro gram
roz wo ju. W mo men cie ubie ga nia si
o fun du sze ze wntrz ne wnio sków apli -
ka cyj nych jest kil ka dzie sit i one si na -
wza jem zwal cza j. W chwi li, kie dy po -
ja wi si aglo me ra cja za miesz ka a
przez 2 – 3 mi lio ny oby wa te li i ona ska -
da wnio sek apli ka cyj ny, to ma my do czy -
nie nia z in n si  od dzia y wa nia. Ta kich
sy tu acji jest mnó stwo.

– Ar gu men ty prze ma wia j ce za two 
rze niem me tro po lii brzmi ra cjo nal nie,
ale w ich tle jest uza sad nie nie prze ciw 
ne, e ci gle nie wi da wspó pra cy i wyj 
cia po za ba rie ry nie mo no ci. Wic?

– Ujaw nia j si, nie ste ty, par ty ku la ry -
zmy. Jak cho by w przy pad ku trans por -
tu zbio ro we go i l skiej kar ty usug pu -
blicz nych. W Lon dy nie jest kar ta, któ ra
upo wa nia do ko rzy sta nia ze wszyst kich
rod ków trans por tu, mo na j do a do -
wa, a po tem do ko na zwro tu nie wy ko -
rzy sta nych rod ków. To bar dzo ko rzyst -
na sy tu acja. Na to miast u nas ta kwe stia
nie jest roz wi za na... 

– ... czy ra czej nie roz wi zy wal na?
– Nie, nie roz wi za na. Bo wa nie na -

ka da j si par ty ku la ry zmy. W tej chwi li
ma my na te re nie woj. l skie go czte rech
ope ra to rów ko mu ni ka cyj nych. Czte -
rech, po mi ja jc ko le je re gio nal ne! Ka -
dy z nich ma in n ta ry f, in ny roz kad
jaz dy, in ne kosz ty. To jest prze cie ja ki
ab surd. Par ty ku la ryzm jest tak sil ny, e
nie mo e doj do po ro zu mie nia. 

Przy ka dem ne ga tyw nym jest sam
GZM. W skad zgro ma dze nia zwiz ku
wcho dz wszy scy pre zy den ci miast,
w skad za rz du wy bra ni pre zy den ci,
a przy su chu jc si ob ra dom mo na
za uwa y, e za ka dym ra zem po ja wia
si gdzie ja ka ko li zja in te re sów.

– W zgro ma dze niu me tro po lii za si 
dzie po dwóch przed sta wi cie li ka dej
gmi ny, czy li kil ka ra zy wi cej ni obec 
nie. I co, b dzie my mie li woj n wszyst 
kich ze wszyst ki mi?

– Oczy wi cie. I nie zga dzam si z tym
roz wi za niem, uwa am, e jest bd ne.
W usta wie s jesz cze in ne „kwiat ki”, ta -
kie, e oprócz gmin w skad zwiz ku me -
tro po li tal ne go wcho dzi ka dy po wiat,
z któ re go gmi ny zna la zy si w me tro po -
lii. Dla mnie to nie ja sna sy tu acja, co ten
po wiat tam b dzie ro bi. Bo je e li – za -
ó my – w po wie cie jest pi gmin i dwie
wej d do zwiz ku, a trzy nie, to na ja kiej
za sa dzie b dzie ta re pre zen ta cja. Ta usta -
wa bez wt pie nia nie jest do sko na a.

– By in ny po mys? 
– Tak, pro jekt usta wy o po wie cie me -

tro po li tal nym, któ ry mia by tyl ko dla
ko nur ba cji, dla l ska i Za g bia, opra -
co wa ny przez pra cow ni ków Wy dzia u

Pra wa i Ad mi ni stra cji U: prof. Ja dwi -
g Glu mi sk -Paw lic, prof. Cze sa wa
Mar ty sza i prze ze mnie. Po wie dzie li my,
e je e li ma j by wy  czo ne za da nia me -
tro po li tal ne, to niech to b dzie w dro dze
usta wy na rzu co ne, e by znik n y te
wszyst kie dys ku sje, a kto, a co.

– Czy li, me to da na prze a ma nie ba 
rier.

– W na szych re la cjach – tak. Pro po no -
wa li my, e by ra da ta kie go po wia tu li -
czy a 7 – 9 czon ków, nie czter na stu, czy
pit na stu. Przy ska da niu opi nii pre zy den -
ci py ta li, a dla cze go ty lu? Wa nie, e -
by ze rwa zwi zek z kon kret n gmi n,
e by wy bie ra we dug te ry to rial nej za -
sa dy. Za rzd 3-oso bo wy, ra da 7-oso bo -
wa. Bo prze cie oni nie b d dys ku to wa li
o spra wach y cia co dzien ne go, tyl ko
o per spek ty wach, wi zji roz wo ju ca e go
ob sza ru me tro po li tal ne go. To, nie ste ty,
nie prze szo i po ja wi a si ta ka hy bry da.
Usta wa o zwiz ku me tro po li tal nym
jest hy bry d, bo pró bu je  czy ogie
z wo d.

– Ra czej do le wa oli wy do ognia.
– Nie któ rych spraw nie roz wi zu je.

Na wet przy pra cach ze spo u kon sul ta cyj -
ne go spo tka em si z kon flik tem przy na -
zwie „Si le sia”. A cze mu nie „Za g bie”,
a mo e „Ka to wi ce”? I za miast na ko a
pa ra idzie w gwiz dek, bo jest wiel ka dys -
ku sja na te mat na zwy. 

– Jak wyj z tej pu ap ki?
– Zwi zek b dzie z na zw. Uzy ska li -

my ty le, e pod sta w dal szej pra cy ze -
spo u mu sz by uchwa y in ten cyj ne, e
gmi ny, mia sta chc przy st pi do zwiz -
ku. I w tej chwi li ma my uchwa y 24
gmin, bo oprócz cen trum Gór ne go l -
ska, do szy jesz cze Py sko wi ce, któ re s
po wi za ne funk cjo nal nie z kil ko ma
mia sta mi m. in. z Gli wi ca mi. 

– Któ ry z trzech za pro po no wa nych
przez GZM wa rian tów me tro po lii jest
naj ko rzyst niej szy?

– Dru gi, sku pia j cy 23 gmi ny, bo
opar cie si na pierw szym, zbu do wa nym
z 14 miast na pra wach po wia tu by o by
po wie le niem GZM -u, czy li te go co ju
by o i si nie spraw dzi o. Roz ci gni cie
na 52 gmi ny by o by z ko lei zbyt wiel -
kim roz bu do wa niem me tro po lii. 

– Ob szar zwiz ku wy zna czy rzd.
Przyj mij my, e w wer sji dru giej. Resz 
ta b dzie te re nem dru giej prd ko ci?

– Nie, nie wi dz ta kie go za gro e nia.
Pro blem tkwi w czym in nym. Otó, nikt
nie uwia da mia spo e cze stwu, na czym
po le ga me tro po lia. Lu dzie nie wie dz, o co
w tym wszyst kim cho dzi i oba wia j si,
e jak co po wsta nie, to za bie rze gmi nie
sa mo dziel no, czy mo li wo za a twia -
nia spraw by to wych. A to nie praw da.

– Sa mo rz dy mu sz jed nak zre zy gno 
wa z cz ci swo ich kom pe ten cji
na rzecz wy szych roz wi za, jak cho 
by wspól nej ko mu ni ka cji.

– Nie, bo one ju z te go zre zy gno wa -
y. Te za da nia zo sta y prze ka za ne
do GZM -u, KZK GOP -u i in nych zwiz -
ków ko mu nal nych. Po zo sta je tyl ko kwe -
stia zin te gro wa nia ko mu ni ka cji zbio ro -
wej. Gmi ny nic nie stra c.

– A wspól ne za go spo da ro wa nie prze 
strzen ne? Co w sy tu acji, kie dy gmi na
po wie – ten pro jekt me tro po li tal ny mi
si nie po do ba?

– Nie mo e. Ow szem, prze ka zu je
cz swo ich kom pe ten cji w za kre sie za -
go spo da ro wa nia prze strzen ne go, ale do -
ty cz cych tyl ko spraw me tro po li tal nych.
Z dru giej stro ny, nie któ rzy ocze ku j, e
me tro po lia b dzie cu dow nym re me dium
na wszyst kie bo lcz ki, e na gle man na
spy nie z nie ba. Tak si nie sta nie, to b -
d spra wy do dat ko we, któ re ma j eli mi -
no wa wa nie te par ty ku la ry zmy. By a
mo da na aqu apar ki, wy sze uczel nie.
Ka de mia sto chcia o je mie. Po co?

– Po trzeb ne jest my le nie ka te go ria 
mi szer sze go do bra. A te go nie ma.

– A skd ma si wzi. Je e li nie ma
dzia a edu ka cyj nych, nie ma na co li -
czy, po za po dej rze nia mi, e co zno wu
kom bi nu j. Je stem zwo len ni kiem fak tów
do ko na nych. Lu dzie prze ko na j si
do me tro po lii wte dy, kie dy zo ba cz
efek ty wspól ne go dzia a nia. Na przy kad,
jak do sta n do r ki je den bi let na po cig,
au to bus, tram waj.

– Za ó my, e gmi ny skie ru j wnio sek
o utwo rze nie me tro po lii z 23 pod mio 
tów, a rzd po wie – nie, b dzie z 52 gmin. 

– Teo re tycz nie tak mo e po wie dzie,
ale nie zro bi te go, bo nie wy obra am so -
bie sy tu acji, e by ko go uszcz li wia
na si .

– Jesz cze pó ro ku te mu nie wy obra 
a li my so bie wie lu rze czy...

– Wiem, ale nie za ka dam cze go ta -
kie go. W usta wie przy j te s dwa try by
po wo a nia me tro po lii: je den z urz du,
dru gi na wnio sek. My wi czy my dru g
wer sj. Gdy by z urz du, to na Ra dzie
Mi ni strów ci y o by wszyst ko, co my te -
raz ro bi my – kon sul ta cje z miesz ka ca -
mi, przy go to wa nia, od po wie dzial no.
To nie jest ta kie pro ste. 

– Nie ma te pro ce dur, sko ro upo 
mnia si o nie GZM.

– e by rzd móg wy da roz po rz dze -
nie o utwo rze niu zwiz ku, wnio sek
trze ba zo y w kwiet niu. Na to miast roz -
po rz dze nie wy ko naw cze, o któ re wy -
st pi li my, do ty czy tyl ko tech ni ki po st -
po wa nia – ja kie do ku men ty i w ja kim
try bie ma j by zo o ne. Te go nie ma.
Tro ch wic dzia a my w ciem no. 

– Jak po  czy my z tym par ty ku la ry 
zmy, wt pli wo ci i nie do stat ki prze pi 
sów, to wyj dzie, e utwo rze nie me tro 
po lii gra ni czy z cu dem.

– Tak mi si te wy da je. Z jed nej stro -
ny usta wa jest uchwa lo na przez sejm po -
przed niej ka den cji, a z dru giej ak tu al nie
urz du j cy pre zy dent j pod pi sa. Sko ro
tak, to zna czy, e wy wo a li my pro blem,
pi szc pi smo do pa ni pre mier w spra wie
roz po rz dze nia wy ko naw cze go. To
wszyst ko, co czy ni ze spó kon sul ta cyj ny
ma wska zy wa, e chce my co zro bi, e -
by nie by o grze chu za nie cha nia.

– Me tro po lia po wsta nie w tym ro ku?
– Tech nicz nie jest to mo li we. By

mo e b dzie my pierw si. In ni si na nas
ogl da j.
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Miej skie
sie ro ty

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

Notatnik 
spónionego 

przybysza

MAREK S. SZCZEPASKI

Trans for ma cyj ne me ta mor fo zy

Trans for ma cyj ne wier wie cze za sad ni czo
zmie ni o mia sto i po sta wy je go miesz ka ców.

Oto bo wiem z gro du so cja li stycz ne go, Ty chy
prze kszta ci y si w oro dek miej ski, z któ re go
miesz ka cy nie chc si ju ma so wo wy pro wa -
dza: w 2009 ro ku oko o 60% z nich ma jc mo -
li wo prze pro wadz ki, po zo sta by w swo im
miej scu za miesz ka nia, lub ewen tu al nie prze pro -
wa dzi o by si na in ne osie dle po zo sta j ce w ob -
sza rze mia sta Ty chy. A to ozna cza, e po ja wi -
a si swo ista wi z mia stem, któ re oka zu je si
by uka dem od nie sie nia i ró dem to sa mo ci
dla co raz szer szej gru py ty szan. Spra wia to, e
cht niej prze by wa j w prze strze niach pu blicz -
nych mia sta, bd osie dla. Nie po strze e nie
rów nie na st pi a co raz bar dziej wi docz na in -
te gra cja miesz ka ców za rów no z in ny mi ty sza -
na mi jak i prze strze ni mia sta. Trze ba stwier dzi
te, e zda niem miesz ka ców po ziom ja ko ci y -
cia w Ty chach zna cz co si pod niós. U pro gu
okre su trans for ma cji pod kre la no ni ski w po rów -
na niu z in ny mi mia sta mi re gio nu stan dard y -
cia w mie cie, a obec nie wa run ki za miesz ki wa -
nia i pra cy we wszyst kich orod kach miej skich
l ska uzna trze ba za wy sze ni na prze o mie
lat 80. i 90. Rów no cze nie ocze ki wa nia i aspi -
ra cje Po la ków zna cz co wzro sy, tak wic
ogól ne za do wo le nie miesz ka ców Ty chów ze
swo je go mia sta ozna cza szcze gól nie po zy tyw -
n zmia n.

Lo kal ne iko ny i no we zna cze nia

Towa nie do stp do edu ka cji, kul tu ry i sfe -
ry han dlo wo -usu go wej wpy wa w znacz -

nej mie rze na okre la nie po zio mu ja ko ci y -
cia w mie cie. W Ty chach po ro ku 1989 w ob -
sza rach tych na st pi dy na micz ny roz wój,
a obec no licz nych, no wych in sty tu cji spra wi -
a, e sta y si one bar dziej atrak cyj nym miej -

scem, prze ista cza jc si ze ste reo ty po wej
„prze strze ni sy pial nej l ska” w pe no wy mia -
ro we mia sto. Istot na zmia na na st pi a w dzie -
dzi nie edu ka cji, do sys te mu ob ków, przed -
szko li, szkó pod sta wo wych i red nich do  czy -
y szko y wy sze kszta c ce stu den tów ró nych
spe cjal no ci od na uk hu ma ni stycz nych po ci -
se. Do ko ca lat 80. w Ty chach nie dzia a a ad -
na szko a stop nia wy sze go, obec nie s dwie:
Wy dzia Za miej sco wy Kra kow skiej Aka de -
mii im. An drze ja Fry cza -Mo drzew skie go, czy
Wy szej Szko y Teo lo gicz no -Hu ma ni stycz -
nej. Ty chy uzy ska y wic sta tus mia sta aka de -
mic kie go, o któ ry przez ca e nie mal po wo jen -
ne pó wie cze za bie ga y. 

Cha ry zma tycz ny dy ry gent i Mu zeum Miej skie

Wród in nych ele men tów pod no sz cych
pre sti mia sta, b d cych jed no cze nie

swo isty mi ma gne sa mi spo ecz ny mi, wy mie ni
trze ba in sty tu cje kul tu ry po wo a ne na prze o mie
lat 1990. i 2000. I tak w okre sie tym po wsta y
dwa obiek ty mu ze al ne – Mu zeum Miej skie
w Ty chach oraz Ty skie Mu zeum Pi wo war -
stwa, oby dwa za spra w no wo cze snej aran a -
cji prze strze ni wy sta wien ni czej przy ci ga j ce
wie lu zwie dza j cych, tak e spo za mia sta. In nym
spek ta ku lar nym osi gni ciem oka za o si da to -
wa ne na rok 1998 po wo a nie Or kie stry Ka me -
ral nej Mia sta Ty chy AU KSO, za o o nej i pro -
wa dzo nej przez cha ry zma tycz ne go skrzyp ka
i dy ry gen ta Mar ka Mo sia. Bro war oraz Or kie -
stra AU KSO sta y si zna ka mi roz po znaw czy -
mi mia sta ko ja rzo ne go z ich funk cjo no wa -
niem tak e po za ob sza rem Gór ne go l ska.
Agen dy te wpy wa j na two rze nie po zy tyw ne -
go wi ze run ku mia sta, któ re go miesz ka cy
dum ni s ze zlo ka li zo wa nia ich wa nie w Ty -
chach. Po twier dza j to re zul ta ty ba da, z któ -
rych wy ni ka, e za rów no Mu zeum Miej skie jak
i Bro wa rium na le  do naj cz ciej po ka zy wa -
nych go ciom spo za mia sta obiek tów. Z dru giej
stro ny do stp do in nych in sty tu cji kul tu ry jest
w Ty chach wci utrud nio ny – znaj du je si tu
za le d wie je den kom pleks ki no wy oraz je den te -
atr o cha rak te rze im pre sa ryj nym, co zda je si by
nie wy star cza j c wo bec po trzeb i ocze ki wa
miesz ka ców ofer t.

Me dia te ka, Aqu apark i Ska ka

Nie mniej wa ny dla oce ny ja ko ci y cia
w mie cie, w oce nach miesz ka ców, oka zu -

je si do stp do obiek tów han dlo wo -usu go wych
ze szcze gól nym uwzgld nie niem skle pów wiel -
ko po wierzch nio wych. W tym za kre sie mia sto
od ko ca lat 90. zy ska o kil ka lo kal nych prze -
strze ni han dlu, z któ rych jed nak ad na nie sta -
no wi tak zwa nej ga le rii han dlo wej trze ciej ge -
ne ra cji b d cej po  cze niem stre fy han dlo wej,
kul tu ral nej, re kre acyj nej, a cza sem na wet miesz -
ka nio wej. Do te go mia na pre ten do wa móg by
lu bia ny przez ty szan Ci ty -Po int ska da j cy si
ze skle pów, ki na i re stau ra cji, jest to jed nak
obiekt nie wiel ki. Po za tym, na obrze ach mia -
sta usy tu owa nych jest kil ka hal sie cio wych skle -
pów ty pu TE SCO, Me dia -Markt, Obi, s to jed -
nak obiek ty star sze go ty pu. Po mi mo to w po -
 cze niu z mniej szy mi punk ta mi han dlo wy mi
red niej i mniej szej ska li sta no wi spój n sie
za spo ka ja j c co dzien ne po trze by ty szan. War -
to jed nak pod kre li, e wie lu z nich od czu wa
po trze b sko rzy sta nia z ofer ty no wo cze snych ga -
le rii han dlo wych, w tym ce lu ty sza nie opusz cza -
j wic mia sto na rzecz Ka to wic, Gli wic, Cze -
cho wic -Dzie dzic, czy Biel ska -Bia ej, gdzie
zlo ka li zo wa ne s no wo cze sne cen tra han dlo we.
Ju na ko niec ro ku 2016 pla no wa ne jest otwar -
cie prze strze ni han dlo wo -usu go wej naj now szej
ge ne ra cji usy tu owa nej w oko li cy wspo mnia nych
wy ej obiek tów han dlu sie cio we go. Przy pusz -

czal nie no we Cen trum Ska ka spo tka si z en -
tu zja stycz nym przy j ciem. Z dru giej stro ny
wspo mnie na le y, i miesz ka cy mia sta zwra -
ca j uwa g, e jed n z nie do god no ci jest
wci nie do sta tecz na licz ba do brze za opa trzo -
nych nie du ych skle pów usy tu owa nych w po -
bli u miej sca za miesz ka nia. Nie jest to jed nak
pro blem wa ci wy wy cz nie miesz ka com
Ty chów, a rów nie wie lu in nych pol skich
miast. Od rb nej za pew ne oce nie pod le ga b dzie
no wy Sta dion Miej ski otwar ty w 2015 ro ku, de -
dy ko wa ny mi dzy in ny mi pi ka rzom GKS Ty -
chy i ich zde kla ro wa nym ki bi com. Po dob nie
zresz t jak uru cho mio na w pierw szej po o -
wie 2016 ro ku Me dia te ka, któ ra sta a si no wym
do mem dla or kie stry AU KSO i Miej skiej Bi blio -
te ki Pu blicz nej. W po o wie 2017 ro ku Aquapark
Ty chy przyj mie pierw szych mi o ni ków wo dy,
ba se nów i saun.

Miej ska Ago ra i Fo rum

Rów no le gle z do bry mi prze strze nia mi miesz -
ka nio wy mi w spraw nie funk cjo nu j cym

mie cie ist nie win ny okre lo ne, ja sno zde fi nio -
wa ne prze strze ni pu blicz ne wy zna cza ne za rów -
no w ob sza rze cen tral nym jak i we wntrz
mniej szych jed no stek – pod ob sza rów miej -
skich. Po win ny one by do brym tem dla okre -
lo nych in te rak cji spo ecz nych, rów no cze nie
to po mi dzy ni mi, a miesz ka ca mi mia sta win -
na wy twa rza si swo ista wi. Te mu ostat nie -
mu zja wi sku sprzy ja obec no miejsc po strze -
ga nych ja ko wa ne i zna cz ce, in ny mi so wy ko -
no tu j ce kon kret ne war to ci. Nada wa nie zbio -
ro wych zna cze oswa ja prze strze, spra wia, e
sta je si miej scem przy ja znym, za ch ca j cym
do od wie dza nia i po zo sta wa nia w jej ob sza rze.
W zwiz ku z bra kiem wy ró nio ne go cen trum,
o któ re go bra ku pi sa li my ju, i do któ re go to
pro ble mu po wró ci my jesz cze na ko cu te go ar -
ty ku u, uwa g zwró ci trze ba na obec no in -
nych, roz sia nych na te re nie Ty chów prze strze -
ni, któ re mo na okre li mia nem miejsc spo ecz -
nie zna cz cych. Ich wa ga dla po strze ga nia
mia sta ja ko ca o ci po zo sta je zna mien na. 

Prze strze pu sta

Odsa me go po czt ku bu do wa ty skie go cen -
trum na po ty ka a na licz ne trud no ci,

w znacz nej mie rze po wi za ne ze spe cy fi k ide -
olo gii PRL. W ge ne ral nym pla nie mia sta z 1953
ro ku, zno we li zo wa nym w ro ku 1961, cen tral -
ny usu go wo -han dlo wy oro dek miej ski zlo ka -
li zo wa no w po bli u ród miej skie go przy stan ku
li nii ko le jo wej Ty chy Mia sto. Z uwa gi na wy -
so kie kosz ty re ali za cji roz bu do wa nych wi zji pro -
jek tan tów w 1970 ro ku wa dze roz pi sa y ko lej -
ny kon kurs. W je go efek cie do re ali za cji skie -
ro wa ny zo sta pro jekt za ka da j cy, e ty ski
oro dek cen tral ny prze zna czo ny b dzie za rów -
no dla miesz ka ców mia sta jak i ca e go mi kro -
re gio nu. Wkrót ce roz po cz to bu do w pierw -
szych ele men tów ska da j cych si na przy sze
cen trum, jed nak e ca o pla nu ni gdy nie zo sta -
a zre ali zo wa na. Cz ci spo ród wzno szo nych
wów czas bu dyn ków nie uko czo no, in ne, nie -
wy ko rzy sty wa ne ule ga y po wol nej de struk cji.
W kon tek cie Ty chów trze ba mó wi wic
o oczy wi stej po ra ce w two rze niu prze strze ni
cen tral nej mia sta, któ rej kon se kwen cje wi -
docz ne s po dzi dzie. W qu asi -cen trum nie
do mi nu je zwar ta za bu do wa, tkan ka miej ska spra -
wia wra e nie nie spój nej, a ob szar, któ ry funk -
cjo no wa móg by ja ko prze strze rod ko wa jest
w znacz nej cz ci pu sty, bd przyj mu je zna mio -
na re kre acyj nych te re nów zie lo nych. 

Fe lie ton zo sta na pi sa ny we wspó pra cy
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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Z HENRYKIEM MERCIKIEM,
czonkiem Zarzdu Województwa lskiego

rozmawia TADEUSZ SIERNY

– Pa nie mar sza ku, ja kie s prio ry te 
ty wo je wódz kiej po li ty ki kul tu ral nej
w 2016 ro ku?

– Otwar cie Mu zeum l skie go z pew -
no ci by o naj wa niej szym w re gio nie
wy da rze niem w sfe rze kul tu ry w 2015 r.
Miesz ka cy cze ka li na no w sie dzi b wie -
le dzie si cio le ci, na to miast dla wo je -
wódz twa od da nie jej do uyt ku jest do -
pie ro po czt kiem wiel kie go pro jek tu
pod na zw No we Mu zeum l skie. Te -
raz przed na mi i dy rek cj in sty tu cji ci -
ka pra ca, aby to miej sce fak tycz nie sta -
o si cen trum dys ku sji o re gio nie i o je go
przy szo ci w od nie sie niu do skom pli ko -
wa nej, ale jak e bo ga tej hi sto rii. Mó wic
o miej scu, my li my nie tyl ko o bu dyn ku
i ko lej nych in we sty cjach w cz ci pó noc -
nej te re nu po ko pal ni Ka to wi ce, ale
przede wszyst kim o mu zeum ja ko ago rze,
na któ rej to cz si go r ce dys ku sje i cie -
ra j po gl dy – za wsze w spo sób od da j -
cy po wa g i ran g in sty tu cji. 

Jak co ro ku przy go to wu je my ko lej n
edy cj In du stria dy, któ ra sta a si do sko -
na  wi zy tów k na sze go re gio nu, gdzie
„ cz nas prze my so we hi sto rie”. W tym
ro ku to wiel kie wi to Szla ku Za byt ków
Tech ni ki od b dzie si 11 czerw ca, na to -
miast „Roz ruch ma szyn” – po mys,
któ ry do sko na le spraw dzi si w ro ku
ubie gym – b dzie mia miej sce w pi -
tek 10 czerw ca wie czo rem. Je e li cho -
dzi o prio ry te ty wo je wódz kiej po li ty ki
kul tu ral nej w 2016 ro ku, to nie wt pli wie
naj wa niej sze jest za bez pie cze nie rod -
ków dla sta bil ne go funk cjo no wa nia wo -
je wódz kich in sty tu cji kul tu ry – po dob -
nie jak in ne wo je wódz kie jed nost ki
or ga ni za cyj ne od czu wa j one spo wol nie -
nie go spo dar cze, któ re go efek tem jest
trud na sy tu acja bu de to wa re gio nu. 

Nie ste ty zmu sze ni je ste my do da le ko
id cych oszczd no ci, co wpy wa na atrak -
cyj no ofer ty. Mu si my rów nie zwra ca
szcze gól n uwa g na efek tyw no wy ko -
rzy sty wa nia rod ków fi nan so wych i re zy -
gno wa z „eks pe ry men tal nych” przed si -
wzi, któ re nie gwa ran tu j wpy wów np.
z bi le tów. Mi mo to po dej mu je my no we
dzia a nia i zwra ca my uwa g na no we kie -
run ki. Chce my mi dzy in ny mi zwró ci
wik sz uwa g na wie lo kul tu ro wo re -
gio nu i wpro wa dzi me cha ni zmy wspar -
cia dla mniej szo ci na ro do wych i et nicz -
nych. 

– Ja kie rod ki fi nan so we prze zna czy
wo je wódz two l skie w ro ku 2016
na dzia al no w sfe rze kul tu ry? Czy ich
war to w sto sun ku do ro ku 2015
wzra sta czy ma le je?

– W 2016 ro ku w bu de cie wo je wódz -
twa l skie go, zgod nie z pla na mi fi nan -
so wy mi Wy dzia ów: Kul tu ry i In we sty -
cji za bez pie czo no kwo t 147.985.653 z
z prze zna cze niem na kul tu r i ochro n
dzie dzic twa na ro do we go. Ozna cza to
spa dek o pra wie 20% w sto sun ku do ubie -
go rocz ne go pla nu, a o po nad 10% w sto -
sun ku do fak tycz ne go wy ko na nia w ro -
ku 2015. Po nad 90% kwo ty za pla no wa nej
na 2016 rok sta no wi wy dat ki bie  ce; do -
kad nie 14.287.358 z jest prze zna czo ne
na wy dat ki ma jt ko we.
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– Ja kie s szan se na uzy ska nie wspó 
fi nan so wa nia przez Mi ni ster stwo Kul 
tu ry i Dzie dzic twa Na ro do we go funk 
cjo no wa nia Ze spo u Pie ni i Ta ca
„lsk” i Ope ry l skiej?

– Je stem g bo ko prze ko na ny, e
wspó fi nan so wa nie obu tych in sty tu cji
jest w sen sie me ry to rycz nym jak naj bar -
dziej uza sad nio ne. De cy zja o wspó fi nan -
so wa niu „l ska” po win na by a za pa
daw no te mu – ju przed czte re ma la ty
wy st pi li my z ape lem do ów cze snej Pa -
ni Mi ni ster o prze j cie wspó od po wie -
dzial no ci za ze spó, apel ten zo sta po -
no wio ny na gru dnio wej se sji sej mi ku
wo je wódz twa. Po nie li my wy dat ki
na re mont i mo der ni za cj ko sz ci skiej
sie dzi by ze spo u „lsk”. To by y ogrom -
ne kosz ty i wy si ek, czas, aby te raz
pa stwo do o y o si w wik szym stop -
niu do kul tu ry w na szym re gio nie.
Pod wzgl dem do ta cji pod mio to wych dla
in sty tu cji kul tu ry wo je wódz two l skie
jest w ogo nie: lwi cz – oko o 64%
cho nie wo je wódz two ma zo wiec kie,
oko o 14% – wo je wódz two ma o pol skie.
Wy prze dza j nas wo je wódz twa dol no l -
skie i po mor skie, gdzie wspó fi nan so wa -
ne jest po sie dem in sty tu cji, a ka de
otrzy mu je po oko o 5% do ta cji pod mio -
to wych. W wo je wódz twie l skim ma -
my 4,5 mi lio na miesz ka ców w du ej
cz ci sku pio nych w g sto za lud nio nych
orod kach miej skich – a mi ni ster stwo
wspó fi nan su je tu je dy nie dwie in sty tu -
cje: NO SPR i Mu zeum l skie, co w su -
mie ska da si na 2% wszyst kich mi ni -
ste rial nych do ta cji pod mio to wych. Sko ro
wo je wódz twa nie ma j szans na ogól ne
zwik sze nie przy cho dów, to cen tra la
mu si wzi wik sz od po wie dzial no
za in sty tu cje z „pro win cji”. Ze spó
„lsk” z pew no ci na to za su gu je: mi -
o jest go po su cha, po chwa li si nim
za gra ni c, ale trze ba mie wia do mo,
ja kie kry j si za tym kosz ty i przy naj -
mniej je po dzie li.

– W zwiz ku z za mia rem in te gra cji
dwóch sa mo rz do wych wo je wódz kich
in sty tu cji kul tu ry Re gio nal ne go Orod 
ka Kul tu ry w Ka to wi cach i l skie go
Cen trum Dzie dzic twa Kul tu ro we go oraz
pro jek tem po wo a nia Re gio nal ne go
In sty tu tu Kul tu ry, ja kie ce le i za da nia b 
dzie mie do zre ali zo wa nia ta no wa in 
sty tu cja, w kon tek cie funk cjo nu j ce 
go w ra mach Bi blio te ki l skiej In sty tu tu
Ba da Re gio nal nych?

– Re gio nal ny In sty tut Kul tu ry ma  -
czy w so bie za da nia, któ re do tych czas
re ali zu j dwie osob ne in sty tu cje: Re gio -
nal ny Oro dek Kul tu ry w Ka to wi cach
oraz l skie Cen trum Dzie dzic twa Kul -
tu ro we go. Ob ser wu jc dzia a nie tych in -
sty tu cji, za rów no w po przed niej ka -
den cji, jak i te raz, do strze gam, e
dzia a nia obu tych ze spo ów po win ny
by wo bec sie bie kom ple men tar ne.
Roz drob nie nie in sty tu cjo nal ne nie sprzy -
ja re ali za cji wie lu wa nych pro jek tów,
któ re osa dzo ne w wie dzy o dzie dzic twie
ma te rial nym i nie ma te rial nym re gio nu
w spo sób no wa tor ski po win ny by w -
czo ne do ofer ty skie ro wa nej do miesz -

ka ców re gio nu. Li cz, e po  cze nie in -
sty tu cji przy nie sie no we spoj rze nie
na bo gac two na sze go dzie dzic twa, a tak -
e roz pocz nie re ali za cj przed si wzi
zo rien to wa nych na bu do wa nie na nim
to sa mo ci re gio nal nej oraz pro mo cj
wo je wódz twa. Wy ra am rów nie g bo -
kie prze ko na nie, e In sty tut Ba da Re -
gio nal nych, dzia a j cy w struk tu rze Bi -
blio te ki l skiej, po dob nie jak i sa ma
Bi blio te ka b d jed ny mi z naj wa niej -
szych part ne rów no wo po wsta ej in sty -
tu cji.

– W do ku men tach ry su j cych per 
spek ty wy roz wo ju na sze go wo je wódz 
twa ta kich jak: Stra te gia Roz wo ju Wo 
je wódz twa l skie go „l skie 2020”;
Kie ru nek l skie 3.0, Pro gram Roz wo 
ju Wo je wódz twa l skie go do 2030, Re 
gio nal ny Pro gram Ope ra cyj ny Wo je 
wódz twa l skie go – pro ble ma ty ka
kul tu ry trak to wa na jest wy cz nie przez
pry zmat sta ty stycz ny, mar gi na li zo wa 
na wo bec in nych za gad nie – przede
wszyst kim go spo dar czych, in we sty cyj 
nych itp. Czy ta ka per spek ty wa po 
strze ga nia kul tu ry mar gi na li zu j ca jej
zna cze nie dla roz wo ju na sze go re gio nu
jest wa ci wa?

– Nie zga dzam si z t dia gno z. Kul -
tu ra nie jest mar gi na li zo wa na, wiad cz
o tym in we sty cje po czy nio ne w mi nio -
nych la tach: bu do wa no wej sie dzi by Mu -
zeum l skie go, re mont i prze bu do wa
Fil har mo nii l skiej, re wi ta li za cja Pa a -
cu w Ko sz ci nie. Ci gle roz wi ja my tu -
ry sty k, od da je my do uyt ku co raz to no -
we za byt ki post in du strial ne: ostat nio
naj sil niej dzia a na tym po lu Mu zeum
Gór nic twa W glo we go w Za brzu, któ -
re do pie ro co prze ka za o do zwie dza nia
no wy, eks tre mal ny po ziom 355 w Ko -
pal ni Gu ido, a od wio sny stop nio wo za -
cznie udo stp nia kom pleks Sztol ni
Kró lo wa Lu iza. Do ku men ty stra te gicz -
ne ma j to do sie bie, e ich j zyk jest her -
me tycz ny i za o e nia wy ra a si w nich
w spo sób licz bo wy, a wspo mi na si
gów nie o in fra struk tu rze i bu do wa niu
za ple cza. Obec nie dzi ki po czy nio nym
in we sty cjom wa snym, ale te dzia a -
niom gmin ska da j cym si na wo je -
wódz two l skie nad go ni li my pew ne
za pó nie nia i in fra struk tu ra w kul tu rze
nie sta no wi ju po wa ne go pro ble mu.
Te raz trze ba my le jak j wy pe ni do -
bry mi wy sta wa mi, war to cio wym re per -
tu arem, cie ka wym pro gra mem.

– Czy zda niem pa na mar sza ka nie
po win na zo sta otwar ta na no wo
dys ku sja nad gów ny mi za sa da mi i prio 
ry te ta mi Stra te gii Kul tu ry w wo je 
wódz twie l skim na naj bli sze dzie si 
cio le cia?

– Jak wska zu je na zwa Stra te gia roz -
wo ju kul tu ry w wo je wódz twie l skim
obo wi zu je do 2020 ro ku, a za tem b -
dzie w mo cy przez jesz cze pi lat. Przy -
po mnij my za pi sa ne w niej ce le stra te -
gicz ne: 1. Wzrost kom pe ten cji
po trzeb nych do uczest nic twa w kul tu rze
(od bior cy), efek tyw ne go za rz dza nia
kul tu r (ani ma to rzy kul tu ry) i twór czo -
ci ar ty stycz nej w wa run kach go spo dar -

ki ryn ko wej (twór cy); 2. Wzrost po zio -
mu uczest nic twa w kul tu rze (bier ne go
w ro li od bior ców tre ci kul tu ro wych
i czyn ne go w ro li twór ców tre ci kul tu -
ro wych); 3. Upo wszech nia nie i za cho -
wa nie dzie dzic twa kul tu ro we go re gio -
nu (ma te rial ne go i nie ma te rial ne go)
oraz je go efek tyw niej sze wy ko rzy sty wa -
nie do ce lów tu ry stycz nych; 4. Two rze -
nie lep szych wa run ków dla roz wo ju
ro do wisk twór czych i wy ko rzy sty wa -
nia ich kre atyw no ci. 

Uwa am, e s to ce le do brze zde fi -
nio wa ne i na dal ak tu al ne. Nie ozna cza
to na to miast, e nie uda o nam si ju
zre ali zo wa ad ne go z za o e te go
wa ne go do ku men tu. Na le y pa mi -
ta, e w ro ku 2006, gdy po wsta wa a
Stra te gia, by li my wie o po wst pie niu
Pol ski do Unii Eu ro pej skiej, a wik szo
po stu la tów zga sza nych przez ro do wi -
ska kul tu ry do ty czy a nie wy star cza j cej
i w du ej mie rze prze sta rza ej in fra struk -
tu ry. Dzi ki fun du szom eu ro pej skim
po ja wi a si nie po wta rzal na szan sa, aby
zre ali zo wa te po stu la ty. Wie lu twór ców
i przed sta wi cie li wia ta na uki uwa a o,
e naj wa niej szym za da niem sto j cym
przed sa mo rz dem wo je wódz twa jest bu -
do wa no wej sie dzi by Mu zeum l skie -
go – i rów nie to uda o si nam zro bi.
Do te go na le y do da np. bu do w no wej
sie dzi by NO SPR, kom plek so wy re mont
sie dzi by Ze spo u Pie ni i Ta ca „lsk”
re mont i roz bu do wa sie dzi by Fil har -
mo nii l skiej, re mont, a wa ci wie
stwo rze nie Sce ny w Ma lar ni Te atru l -
skie go, re mont zam ku w Pszczy nie wraz
z daw ny mi staj nia mi ksi  cy mi, re mont
i za da sze nie dzie dzi ca zam ku w Biel -
sku -Bia ej, re mont Fil har mo nii Cz sto -
chow skiej itd. Wy mie nia mo na du go.
Oczy wi cie, nie wszyst kie te dzia a nia
by y re ali zo wa ne przez Sa mo rzd Wo je -
wódz twa l skie go, nie któ re od by wa y
si przy wspó udzia le wo je wódz twa,
a in ne pro wa dzi y sa mo dziel nie mia sta
i gmi ny re gio nu – wszyst kim im na le 
si wy ra zy ogrom ne go sza cun ku.

Dys ku sja nad Stra te gi jest oczy wi cie
po trzeb na i to czy si w ró nych gre -
miach; war to by o by wy ko rzy sta po zo -
sta e pi lat jej obo wi zy wa nia do oce -
ny od dzia y wa nia oraz do pra cy
nad no wym do ku men tem, któ ry po wi -
nien obo wi zy wa po 2020 ro ku.

– Ja kie dzia a nia chce w ci gu naj bli 
szych lat po dej mo wa wo je wódz two
w sfe rze kul tu ry dla wzmoc nie nia po 
ten cja u kre atyw ne go na sze go re gio nu
mie rzo ne go m.in. po przez Eu ro pej ski
In deks Kre atyw no ci lub tzw. 3T (ta lent,
to le ran cja, tech no lo gia). W wa run 
kach pol skich wska ni ki ta len tu, to le 
ran cji i tech no lo gii, s istot ny mi czyn 
ni ka mi kreu j cy mi szan se roz wo ju
re gio nów. 

– Jak wie my, wszyst kie no we dzia a -
nia wy ma ga j do dat ko wych rod ków fi -
nan so wych, a z ty mi, jak ju mó wi li my
wcze niej, nie jest naj le piej. Trud no
jed nak nie zgo dzi si z au to ra mi przy -
ta cza ne go do ku men tu, e to sfe ra kul tu -
ry wzmac nia po ten cja kre atyw ny spo -
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e cze stwa. Zo bacz my, jak wie le dzie -
je si ostat nio w na szym re gio nie np.
w sfe rze de si gnu, któ ry  czy kom pe ten -
cje kul tu ro we, w tym twór cze, z ryn kiem
i pod mio ta mi go spo dar czy mi, czy li biz -
ne sem, gdzie, jak wie my, s pie ni dze
nie po rów ny wal ne z ty mi, ja ki mi dys po -
nu j sa mo rz dy, a na wet bu det pa stwa.
Na szym „zbroj nym ra mie niem” w tej
sfe rze jest Za mek Cie szyn, któ re go wo -
je wódz two jest wspó or ga ni za to rem ra -
zem z sa mo rz dem mia sta. Si a od -
dzia y wa nie tej in sty tu cji zde cy do wa nie
wy kra cza po za jej sie dzi b, a na wet re -
gion, a kon kurs „l ska Rzecz” z ro ku
na rok cie szy si co raz wik sz po pu lar -
no ci – uzy ska nie w nim na gro dy sta -
je si ce lem wie lu pro jek tan tów i pro du -
cen tów.

– Jak za mie rza wo je wódz two sa mo 
rz do we wspie ra ko niecz ny roz wój
me cha ni zmów wspó pra cy i wspó 
dzia a nia po mi dzy ró ny mi ak to ra mi
y cia kul tu ral ne go, ja ki mi na rz dzia mi
za mie rza si po su gi wa?

– W tym mo men cie mu si my przy po -
mnie so bie, e sa mo rz dy w na szym
kra ju, po mi mo swo jej na zwy, w wik -
szo ci wy ko nu j za da nia za pi sa ne w sto -
sow nych prze pi sach pra wa i w spo sób
w nich okre lo ny. Miej sca na wa sn in -
wen cj nie ma za tem zbyt du o, ina czej
ni w kra jach o mniej szej cen tra li za cji.
Dla te go py ta nie po win no brzmie: ja -
kie me cha ni zmy praw ne zo sta n stwo -
rzo ne przez usta wo daw c, aby my my
mo gli z nich sko rzy sta? Obec nie nie ma
cho by mo li wo ci wspie ra nia pod -
mio tów go spo dar czych dzia a j cych
w sek to rze kre atyw nym. Sa mo rz dy wo -
je wódz kie nie kreu j prze cie wa snej
po li ty ki fi skal nej, a to ob ci e nia po dat -
ko we de cy du j w du ej mie rze o mo -
li wo ciach roz wo jo wych sek to ra pry -
wat ne go. In sty tu cje kul tu ry i or ga ni za cje
po za rz do we nie od dzia u j na ry nek
pra cy w ta kim za kre sie, jak biz nes.
Dla te go py ta nie po win no zo sta za da -
ne na szym par la men ta rzy stom: ja kie na -
rz dzia stwo rz Pa stwo w tym za kre -
sie dla sa mo rz dów, sko ro to one
w prze wa a j cej wik szo ci fi nan su j
sfe r kul tu ry, a co za tym idzie ro do -
wi ska kre atyw ne w Pol sce? Trze ba te
do da, e du e obo wiz ki w tej dzie dzi -
nie spo czy wa j na szko ach wy szych,
nie tyl ko ar ty stycz nych, któ rych fi nan -
so wa nie, jak wie my, rów nie nie le y
w ge stii sa mo rz dów.

– W Pro gra mie wspó pra cy Wo je 
wódz twa l skie go z or ga ni za cja mi
po za rz do wy mi na rok 2016 za pi sa no
kwo t 8 mi lio nów zo tych na re ali za cj
za da ini cjo wa nych przez te or ga ni za 
cje, w ostat nio ogo szo nym „Otwar tym
kon kur sie ofert na za da nia pu blicz ne
Wo je wódz twa l skie go w dzie dzi nie
kul tu ry oraz ochro ny i upo wszech nia 
nia dzie dzic twa kul tu ro we go w 2016 ro 
ku”, na te za da nia prze zna czo no tyl ko
lub „a” 500 000 zo tych. Skd ta ka dys 
pro por cja? 

– Nie ste ty, mu si my so bie uwia do mi,
e bu det wo je wódz twa l skie go jest

po rów ny wal ny z bu de tem red niej
wiel ko ci mia sta wo je wódz kie go, ja kim
s Ka to wi ce – std kwo ty, ja kie mo e -
my prze zna czy na po szcze gól ne za da -
nia, nie s szcze gól nie du e. W ra mach
te go kon kur su do roz dy spo no wa nia jest
pó mi lio na zo tych, ale trze ba pod kre -
li, e po dej mo wa ne s ró ne in ne
for my wspó pra cy z or ga ni za cja mi po -
za rz do wy mi – war to cho by za zna czy,
e w mi nio nym ro ku po wo a no do y -
cia wo je wódz k ra d po yt ku pu blicz -
ne go, któ ra ko or dy nu je dzia al no oby -
wa tel sk w re gio nie i ob ser wu je jej
po trze by.

– W ra mach ró nych ba da nad do 
stp no ci kul tu ry zwra ca si uwa g
na me tro po li za cj do st pu do kul tu 
ry – naj cz ciej le piej wy kszta ce ni
i le piej sy tu owa ni miesz ka cy me tro 
po lii i ro do wisk wy so ko zur ba ni zo wa 
nych ma j lep szy, a twiej szy do stp
do kul tu ry ni miesz ka cy ro do wisk
wiej skich lub ma o mia stecz ko wych.
Ten pro blem do ty czy tak e na sze go wo 
je wódz twa. Czy s ja kie pla ny zmie rza 
j ce do zni we lo wa nia tych ne ga tyw 
nych ró nic?

– Tych ró nic nie da si zni we lo wa.
Ka dy, kto miesz ka w ma ej miej sco wo -
ci lub na przed mie ciach, ma z de fi ni -
cji mniej szy do stp nie tyl ko do kul tu ry,
ale do wszel kiej in fra struk tu ry. Klu -
czem jest pro mo cja i za ch ca nie miesz -
ka ców spo za me tro po lii do pod j cia wy -
si ku, aby sko rzy sta li z bo ga tej ofer ty
kul tu ral nej; wa ne s te dzia a nia szkó,
któ re po win ny dzie ci i mo dzie wdra -
a w y cie kul tu ral ne re gio nu.

Na to py ta nie od po wie dzi trze ba szu -
ka w za sa dzie, w zu pe nie in nej dzie -
dzi nie: w pla no wa niu prze strzen nym. To
w tym ob sza rze trze ba po dej mo wa
dzia a nia od wra ca j ce trend wy lud nia -
nia si cen trów miast i od py wu lu dzi
w re jo ny pod miej skie i to tam tkwi klucz
do zwik sze nia do stp no ci kul tu ry.

– Rok 2017 w wo je wódz twie l skim
b dzie Ro kiem Re for ma cji, do ja kich in 
nych sym bo licz nych war to ci od wo y 
wa si b d in sty tu cje kul tu ry wo je 
wódz twa l skie go w la tach 2016,
2017, 2018? 

– Rok Re for ma cji b dzie dla nas klu -
czo wym wy da rze niem. War to pod kre la
wie lo wy zna nio wy cha rak ter wo je wódz -
twa l skie go, za rów no ze wzgl du
na li czeb no spo ecz no ci lu te ra skiej,
jak i jej od dzia y wa nie mi dzy in ny mi
w sfe rach kul tu ry i go spo dar ki. Obec ny
rok 2016 zo sta ogo szo ny Ro kiem Pa -
mi ci Ofiar Pa cy fi ka cji KWK „Wu -
jek”, ofi cjal ne je go otwar cie na st pi
na lu to wej se sji Sej mi ku Wo je wódz twa
l skie go. Pla no wa ne s dzia a nia upa -
mit nia j ce wy da rze nia sprzed 35 lat,
upo wszech nia j ce wie dz szcze gól nie
wród mo de go po ko le nia, któ re nie
pa mi ta tam tych cza sów.

Sta ym ele men tem na szej nar ra cji
jest prze mys: Szlak Za byt ków Tech ni -
ki sta no wi cz nik dla sub re gio nów,
a je go wi to – In du stria da – co rocz nie
przy ci ga tu my do obiek tów szla ko -

wych i za przy ja nio nych. Z pew no ci
po win ni my pod kre la tak e zna cze nie
po sta ci hi sto rycz nych zwi za nych
z prze my sem, po ka zy wa, e s wspól -
ne dla ca e go wo je wódz twa, jak cho -
by hra bia Frie drich Wil helm von Re den,
któ ry by ini cja to rem i in no wa to rem
prze my su w Gli wi cach, w Cho rzo wie
i D bro wie Gór ni czej.

– J zyk l ski, au to no mia wo je wódz 
twa – to sztan da ro we war to ci i pro jek 
ty RA? Do czerw ca 2015 ro ku by pan
prze wod ni cz cym Klu bu Rad nych RA
w Sej mi ku Wo je wódz twa l skie go,
obec nie ze wzgl du na no wo ob j t
funk cj w za rz dzie wo je wódz twa: wi 
ce prze wod ni cz cym – ja kie jesz cze in 
ne, je li s ta kie – prio ry te ty b dzie ro 
do wi sko RA pro mo wa w swo jej
dzia al no ci w sfe rze kul tu ry w naj bli 
szych la tach?

– Kul tu r za wsze sta wia li my wy so -
ko, a obec nie w tej dzie dzi nie chce my
mó wi gów nie o we wntrz nej in te gra -
cji wo je wódz twa, cho by przez wpro -
wa dze nie po wszech nej edu ka cji re -
gio nal nej z uwzgld nie niem spe cy fi ki
wszyst kich sub re gio nów. Ruch Au to no -
mii l ska oczy wi cie kon cen tru je si
na ochro nie l skiej to sa mo ci, ale
dba my te ja ko jed ni z nie licz nych
o pod trzy my wa nie wie lo kul tu ro wo ci
re gio nu, cho by po przez upo mi na nie si
o ochro n j zy ka wi la mow skie go. Je -
ste my sto wa rzy sze niem o za si gu re -
gio nal nym, dzi ki cze mu w po li ty ce
ma my nie co in ne spoj rze nie ni ogól -
no pol skie par tie. Za klu czo we za da nie
po sta wi li my so bie po pra w ja ko ci y -
cia miesz ka ców, któ ra sta no wi klucz
do prze ciw dzia a nia wy klu cze niu. Pro -
mu je my ko mu ni ka cj pu blicz n, sta -
wia my na ko lej i ro we ry; chce my pro -
mo wa zdro wy styl y cia i dzia a
na rzecz ochro ny ro do wi ska po przez
ogra ni cze nie emi sji za nie czysz cze
i ha a su. Do stp no kul tu ry i dba o
o dzie dzic two oczy wi cie sta no wi
wa ne ele men ty na sze go ca o cio we -
go – wie e go – spoj rze nia, ja kie wnie -
li my w mi nio nym ro ku do ko ali cji
rz dz cej wo je wódz twem. 

– Dzi ku j za roz mo w. 

Dr in. arch. Hen ryk Mer cik – ab sol went
Wy dzia u Ar chi tek tu ry Po li tech ni ki l 
skiej, w 2004 r. obro ni roz pra w dok tor 
sk. W la tach 1999–2008 by miej skim
kon ser wa to rem za byt ków w Ru dzie l 
skiej. W 2008 r. zo sta miej skim kon ser 
wa to rem za byt ków w Cho rzo wie.
Od 2010 ro ku jest rad nym Sej mi ku Wo 
je wódz twa l skie go, prze wod ni cz cym
(od 2015 r. wi ce prze wod ni cz cym) Klu 
bu Rad nych RA. W la tach 2010–2014 by
prze wod ni cz cym Ko mi sji Edu ka cji,
Na uki i Kul tu ry. W la tach 2014–2015
spra wo wa funk cj wi ce prze wod ni cz ce 
go Sej mi ku Wo je wódz twa l skie go.
Od 22 czerw ca 2015 r. jest czon kiem
Za rz du wo je wódz twa l skie go, od po 
wia da za spra wy kul tu ry, ochro ny ro do 
wi ska i pla no wa nia prze strzen ne go.
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– Na li cie czter na stu omio ty 
sicz ni ków tyl ko dwa z nich po zo sta 
j jesz cze nie zdo by te zi m: Nan ga
Par bat i K2. I wa nie ten pierw szy
szczyt pró bo wa li zdo by w tym ro ku
dwaj l za cy. Kto zna laz si w ska 
dzie tej wy pra wy?

– Tyl ko Adam Bie lec ki i ja. 

– Dla cze go po sta no wi li cie po je 
cha na t wy pra w tyl ko we dwóch? 

– Wspi na my si z Ada mem od pew -
ne go cza su. Nie daw no, zi m, prze szli -
my ra zem na przy kad syn n pó noc -
n cia n Mat ter hor nu w Al pach. Uda o
si nam po ko na j w ci gu do by. By -
li my te na wy pra wie w Pa ta go nii. We

wrze niu ubie ge go ro ku wspi na li my
si tak e na wiet nych szczy tach w Pe -
ru. Prze szli my tam trzy du e cia ny
na wierz cho kach: Ne va do Ar ten so ra -
ju, Ne va do Chu rup i Sfinks. To s
cia ny szczy tów o wy so ko ci mi dzy
pi a sze ty si cy me trów. Prze szli -
my te trzy cia ny bar dzo szyb -

Z JAC KIEM CZE CHEM, al pi ni st, uczest ni kiem eks pe dy cji na Nan ga Par bat 
roz ma wia PIOTR MI CHAL SKI

Zi ma nie py ta,
czy je ste zdo byw c

omio ty sicz ni ków

Ze spó w cia nie, w Ku lu arze Kin scho fe ra

Fo
t. 

J.
 C

ze
ch
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ko – po kil ka go dzin za j o nam po ko -
na nie urwisk, któ re mia y w gra ni cach
ki lo me tra wy so ko ci. Mie li my wic
for m. A do te go do brze si czu je my ra -
zem, ja ko ze spó. Wspi na li my si
w sty lu al pej skim. 

– Wy ja nij my, e styl al pej ski po le 
ga na zdo by wa niu gó ry w jed nym
sztur mie od punk tu wyj cia a
do szczy tu, ze sprz tem ase ku ra cyj 
nym, bi wa ko wym i pro wian tem nie 
sio ny mi ze so b, bez po wro tów do ba 
zy. Jest to styl trud niej szy, bar dziej
wy ma ga j cy w hi ma la izmie, ale i wy 
ej ce nio ny. 

– Pod czas tej wy pra wy na ro dzi si
po mys, e by gdzie jesz cze po je cha
ra zem i zro bi co cie ka we go. Adam
my la o Nan ga Par bat. Wstp nie by
za pro szo ny na wy pra w przez ze spó
Ba ska Ale xa Txi ko na, ale osta tecz nie
z ró nych po wo dów nie do szo do ich
wspól ne go wy jaz du. Ja te my la em,
e by po je cha na Nan ga Par bat, ale ra -
czej e by to by a ja ka wik sza eks pe -
dy cja na ro do wa – wie lo oso bo wa,
z czon ka mi Pol skie go Hi ma la izmu
Zi mo we go, czy li w ra mach pro jek tu
Pol skie go Zwiz ku Al pi ni zmu, w któ -
rym je stem in struk to rem. Szko l tych
lu dzi, od kil ku lat si spo ty ka my na ró -
nych obo zach, uni fi ka cjach i roz wi ja -
my wie dz w tej dzie dzi nie. No, ale nie
by o od ze wu czy po twier dze nia, e by
ta na ro do wa wy pra wa mia a si od by
tej zi my. Z ko lei Adam my la co raz in -
ten syw niej, e by je cha na Nan ga Par -
bat. B dc na wy pra wie w Pe ru za pro -
po no wa mi, e by my po je cha li we
dwój k. Pier wot nie my le li my, e by
jesz cze ko go do kop to wa, e by by ze -
spó trzy oso bo wy – ale osta tecz nie
do te go nie do szo. I tak, pod ko niec
wrze nia ubie ge go ro ku uzna li my,
e chce my po je cha wspól nie. Za cz -
li my snu pla ny. Mo men tal nie po ja wi
si te po mys dzia a nia w sty lu al pej -
skim. My w ten po mys wie rzy my.
Przy do brej po go dzie i przy rze czy wi -
cie stu pro cen to wej for mie, w na szym
przy pad ku jest szan sa – cho cia ni ka,
ale jest – na to, e by na szczyt wej
w zi mie. Na pew no hi ma la izm zi mo wy
jest bar dzo trud ny i trud ne jest wej cie
w ja kim kol wiek sty lu, w sty lu al pej skim
rów nie. No, ale nie by o do brej po go -
dy, wic pla nu nie zre ali zo wa li my.
A nasz plan za ka da zdo by cie uprzed -
nio akli ma ty za cji w Ame ry ce Po u dnio -
wej, szyb ki prze lot do Pa ki sta nu i dzia -
al no tam, w opar ciu o uzy ska n
tam akli ma ty za cj.

– Chcie li cie je cha do Ame ry ki Po 
u dnio wej po to, e by zdo by akli ma 
ty za cj po trzeb n w Hi ma la jach? 

– Ten po mys Adam mia ju kil ka lat
te mu, sam dla sie bie. A ja wpa dem
na to sa mo nie za le nie, ju na po czt -
ku ist nie nia pro jek tu Pol ski Hi ma la izm
Zi mo wy, jesz cze pod czas roz mów z Ar -
tu rem Haj ze re m

4
. I tak oka za o si, e

nie za le nie od sie bie oby dwaj my le li -
my o tym sa mym. A te raz by a to kon -
se kwen cja tych na szych pla nów. Roz -
ma wia em o tym z Ar tu rem Haj ze rem
[Pol ski ta ter nik, al pi ni sta i hi ma la ista,
twór ca i szef pro gra mu Pol ski Hi ma la -
izm Zi mo wy 2010-2015, kie row nik
wy praw dzia a j cych w ra mach te go
pro jek tu. Zgi n 7 lip ca 2013 r. pod czas
wy pra wy na Ga szer brum I. Zdo byw ca
sied miu omio ty sicz ni ków i au tor
pierw szej wy pra wy zi mo wej na An na -
pur n. – przyp. P.M.]. Uwa a em, e on
po wi nien zaj mo wa si uni fi ka cj
czon ków pro jek tu Pol ski Hi ma la izm

Zi mo wy wa nie w Ame ry ce Po u -
dnio wej. Mia o to po le ga na wspi na -
niu si i zdo by wa niu od po wied niej
wy so ko ci, a pó niej, na w mia r szyb -
kie prze miesz cza nie si w Hi ma la je
i dzia a niu ju tam, na du ej wy so ko -
ci, z wy ko rzy sta niem zdo by tej w ten
spo sób akli ma ty za cji. W Hi ma la jach to
nie by o by mo li we, e by my spa li
w zi mie na ta kiej wy so ko ci przez trzy
dni z rz du. Po go da w Hi ma la jach zi -
m jest bar dzo nie ko rzyst na. A tam,
w Pe ru, po pierw sze trwa o la to,
a po dru gie da si wy je cha na ty le wy -
so ko au tem, e by do szyb ko wyj
na oko o 7 ty si cy me trów. 

– To po mys re wo lu cyj ny, chy ba
nie by o wcze niej cze go ta kie go?! 

– Na pew no nie wród pol skich
wspi na czy. Sy sze li my wpraw dzie, e
ró ne oso by pró bo wa y, ale my po de -
szli my do te go wia do mie. Tym bar -
dziej e w pod j ciu tej de cy zji, pa ra dok -
sal nie, po mo go nam za mkni cie Ty be tu
przez Chi czy ków w se zo nie w 2015
ro ku. Zde cy do wa li my si wic na prze -
nie sie nie na sze go wy jaz du do Ame ry -
ki Po u dnio wej, w re jon An dów
Pe ru wia skich – Cor dil le ra Blan ca.
Sp dzi li my naj pierw pra wie ty dzie
w re jo nie Ojos del Sa la do [dru gi co
do wys. szczyt na pó ku li pd., dru gi
na pó ku li zach. i jed no cze nie naj wy -
szy wul kan na wie cie, o wys. 6893 m
n.p.m., zdo by ty po raz pierw szy
przez Po la ków – Ja na Al fre da Szcze -
pa skie go i Ju sty na Wojsz ni sa,
w r. 1937. – przyp. P.M.], na ni szych
wy so ko ciach. I w za sa dzie ju dru gie -
go dnia po przy je dzie we szli my
na wierz cho ek. W su mie na du ej wy -
so ko ci – od czte rech do pra wie sied -
miu ty si cy me trów nad po zio mem
mo rza, sp dzi li my czter na cie no cy.
Na ten szczyt z ostat nie go schro ni ska
jest mniej wi cej ty sic me trów, któ re
po ko na li my w oko o pi go dzin.
Na szczy cie, oczy wi cie, zo sta wi li -

my de po zyt. Po zej ciu, dwa dni od -
po cz li my na wy so ko ci 5200 m i...
zno wu po szli my na wierz cho ek i tu
po ni ej szczy tu, n kra w dzi kra te ru,
oko o osiem dzie si ciu me trów po ni ej
wierz cho ka, sp dzi li my trzy no ce.
Cho dzi li my te i ogl da li my tak e
gej ze ry. Pró bo wa li my obej ten
szczyt. Nie ste ty, przez wik szo cza -
su wia wte dy bar dzo sil ny wiatr.
Na szczy cie by li my wic dwa ra zy.
Z tym, e dru gi raz to ju tak pra wie
na czwo ra kach... No i w no cy by o bar -
dzo zim no. My l, e oko o -30°C.
A do te go po t ny wiatr. Na szcz cie

mie li my na miot usta wio ny w do brym
miej scu. Ow szem, wiatr hu cza, ale da -
o si spo koj nie prze y. Tak wic to by -
a do bra dla nas akli ma ty za cja. 

– Prze cie to jest kra ter wul ka nu! 
– Tak, to jest wul kan. Kra ter cen tral -

ny jest za mar z ni ty, bo tam znaj du je si
lo do wiec, ale wul kan na dal jest czyn -
ny. Kil ka set me trów po ni ej kra te ru s
na dal ak tyw ne otwo ry, z któ rych wy do -
sta j si ga zy, gej ze ry, k by pa ry wod -
nej, wy py wa j ró ne go ro dza ju sub -
stan cje. Oczy wi cie nie zbli a li my
si do tych miejsc, bo mo gy to by ga -
zy tru j ce. Kil ka ra zy w oko li cach na -
sze go na mio tu, kie dy wiatr za wie wa
z do u, czu li my ja ki po dej rza ny
smród... 

– Ale to prze cie in ny wiat, ni Hi 
ma la je! Wspi na e si prze cie w wie 
lu ró nych gó rach na ca ym wie 
cie – i za wsze to wy gl da po dob nie,
cho za ka dym ra zem ina czej, a tam
by wul kan? 

– No tak, to jest in ny wiat. Przede
wszyst kim te gó ry oto czo ne s pu sty -
ni. Obok jest Pu sty nia Ata ka ma. Po -
dob no to jest naj bar dziej su cha pu sty -
nia na wie cie i po dob no od kil ku set lat
nie pa da tam deszcz. 

– To jest gó ra, któ ra wzno si si
nad t pu sty ni? 

– Tak. Nie sa mo wi te jest te to, e
na ten szczyt ja ko pierw si lu dzie
na wie cie we szli w la tach 30. mi nio -
ne go wie ku Po la cy! I co cie ka we: my
te dwie cie pi dzie sit ki lo me trów
od Co pia pó prze je cha li my je epa mi,
a wte dy nie by o sa mo cho dów, nie by -
o tam w ogó le dróg! Lu dzie prze miesz -
cza li si z po mo c ka ra wa ny – na mu -
ach, na osach. In ny wiat! Nie ma tam
te wa ci wie do st pu do wo dy sod kiej.
Wpraw dzie s ró ne ró da, ale na ogó
jest to wo da so na, al bo bar dzo moc no
zmi ne ra li zo wa na i nie na da je si do pi -
cia. My za bra li my wo d ze so b. Tak
wic czu li my i czu je my nie sa mo wi ty

Wszy scy by li te go wia do mi i mó wi li to sa mo: jak po wy ej sied miu
ty si cy me trów jest wiatr wik szy ni 30 km na go dzi n, „to jest
ju tru pia czasz ka”.
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sza cu nek dla Po la ków, któ rzy te go do -
ko na li! 

– Rze czy wi cie, po ka za li cie ca ko 
wi cie in ny ro dzaj dzia a nia! 

– Mie li my za mó wio ne go czo wie ka
z je epem, któ ry przy je cha po nas
o godz. 10. Tak wic ra no by li my jesz -
cze na wy so ko ci po wy ej 5 ty si cy me -
trów, a wie czo rem ju mie li my lot sa -
mo lo tem. Wszyst ko by o wic
za a twio ne na styk, no i do brze za funk -
cjo no wa o. Po przy lo cie, w Pol sce sp -
dzi li my dwie do by i znów sie dzie li my
w sa mo lo cie – tym ra zem do Pa ki sta nu. 

– W Pa ki sta nie oka za o si, e
pod Nan ga Par bat dzia a, al bo b 
dzie dzia a kil ka wy praw. 

– Wie dzie li my, e b d in ne wy pra -
wy, bo ka da z nich gdzie w pra sie czy
w In ter ne cie pu bli ko wa a na ten te mat.
Wic nie by li my za sko cze ni. W pew -
nym sen sie cie szy li my si, e po zna -
my ko go no we go, bo to s wy bit ni hi -
ma la ici. Ta ka kon fron ta cja to wa rzy ska
za po wia da a si bar dzo mi o. 

– Na miej scu oka za o si, e tam s
i dzia a j te Po la cy: To masz Mac kie 
wicz ze swo j wy pra w. Za cz li cie wy 
pra w wspól nie, czy by o kil ka osob 
nych wy praw – ka da na in nej dro dze? 

– Ka dy mia plan na ja k dro -
g. I ka dy w swój plan wie rzy, wic
z po czt ku re ali zo wa to, co so bie wy -

my li. Wszy scy by li prze ko na ni, e to
jest wa ci wy spo sób. Tak wic by o bar -
dzo du e zro zu mie nie wy bo ru in nych ce -
lów i bar dzo do bra wspó pra ca w ba zie.
Bo lu dzie z wy pra wy Tom ka Mac kie wi -
cza i Eli sa beth Re vol oraz Si mo ne
Mo ro przy je cha li do miej sco wo ci Chi -
las – to ostat nia miej sco wo przed wej -
ciem do do li ny, od da lo na o ja kie pi -
set ki lo me trów od Is la ma ba du – dwa dni
przed na mi. W za sa dzie To mek jesz cze
spo ro wcze niej, ale on cze ka na po zwo -
le nie. W ka dym ra zie, w dniu, w któ -
rym przy je cha li my do Chi las, oni ju
wy szli ka ra wa n. My do tar li my tam po -
po u dniu. Mie li my te prze stój zwi za -
ny z za a twie niem spraw for mal -
nych – ale to w ni czym nie prze szka dza o
i ni cze go nie zmie ni o, bo i tak nie by -
o od po wied niej po go dy, któ ra po zwa -
la a by na szyb kie wej cie do gó ry. Chi -
las to ad na miej sco wo, ale nie a twa.
O ile sze lat te mu, pod czas wy pra wy
cho dzi li my so bie po Chi las swo bod nie,
te raz za bro nio no nam na wet wy cho dze -
nia z ho te lu. Wy czu wal ne jest na pi cie.
Jak wy cho dzi li my na wy ciecz k, to nasz
prze wod nik Ali do wo zi nas i przy wo -
zi z po wro tem. Wi da, e te gru py lu -
dzi nie y j do brze ze so b, e mi dzy
ni mi ro nie na pi cie. Cz tra ga rzy, któ -
rzy by li u nas w ba zie, a pó niej te i ku -
cha rzy, ob su ga ba zy, po cho dzi a z in nej

do li ny – mó wi li, e s tam bar dzo nie -
mi le wi dzia ni. Ale dzi ki te mu, e jest
po li cja, to wszyst ko jesz cze ja ko dzia -
a o. Bo na co dzie, oni ze so b wal cz... 

– Ale gdy wi dz, e przy je da j
„ban ko ma ty z za cho du”, to mo na i? 

– Nie, to na wet nie cho dzi o to, e
oni wal cz ze so b o nas, o klien -
tów – ale wal cz sa mi ze so b, nie za -
le nie od te go, czy jest ja ka wy pra wa,
czy nie. Tak wic wy pra wa jest dla nich
tyl ko zie lo nym wia tem, e mo g
za ro bi. To po ma ga prze y tym wio -
skom. Wra ca jc, zo sta wia my ja k
cz ubra, bu tów, itp. Za wsze z ja -
kiej wy pra wy kto im co da, czy zo -
sta wi. Ale te raz by a zi ma i by o wi da,
jak wie le im bra ku je, bo na przy kad
nie któ rzy nie mie li na wet bu tów. Tam
po pro stu jest bie da. 

– Przy je cha li cie i chcie li cie – ta ki
by plan – wspi si na Nan ga Par bat
w sty lu al pej skim? 

– By li my przy go to wa ni i ca ko wi cie
w to wie rzy li my. Uwa am, e by a szan -
sa. Nie mó wi, e we szli by my na szczyt,
bo nie by o by a two, ale szan sa by a. 

– Ja kie, o tej po rze ro ku, pa nu j
w ba zie wa run ki? 

– Ta kie nor mal ne. To zna czy „nor mal -
ne” – dla al pi ni sty, któ ry dzia a w gó -
rach, do te go zi m. Tem pe ra tu ry w ba -
zie s na ogó na po zio mie -20°C,

Ja cek Czech w ba zie. W tle tak e fla gi – pol ska i l ska

Fo
t. 

A.
 B

ie
 le

c k
i



17

by wa j wik sze mro zy. nie gu by o nie -
spe na metr, a wic po dob no w tym ro -
ku by o bar dzo du o nie gu, bo na ogó
zi m w tych re jo nach jest wy wia ny.
Na szcz cie dla nas, w sa mej ba zie nie
wia o, za to wy ej wia o ju, nie ste ty,
bar dzo moc no. Ja opie ra em si ca ko -
wi cie na do wiad cze niu in nych hi ma -
la istów, przede wszyst kim Ada ma.
No bo to jest mój part ner, i to ta ki part -
ner! [Adam Bie lec ki jest m.in. pierw -

szym w hi sto rii zi mo wym zdo byw c
dwóch omio ty sicz ni ków Ga szer -
brum I (2012 r.) i Bro ad Pe ak (2013 r.)
oraz let nim zdo byw c Ma ka lu (2011 r.)
i K2 (2012 r.). Po cho dzi z Ty chów.
– przyp. P.M.] Ale ko rzy sta em te
z roz mów z Si mo ne Mo ro [wy bit ny hi -
ma la ista wo ski, zdo byw ca m.in. omiu
omio ty sicz ni ków, w tym trzech pierw -
szych zi mo wych wej: Szi sza pang ma
(2005 r., z Pio trem Mo raw skim), Ma -
ka lu (2009 r., z De ni sem Urub k) i Ga -
szer brum II (2011 r., z De ni sem Urub -
k i Co ry Ri chards’em). – przyp. P.M.] 

Ja ko al pi ni sta, któ ry ma do wiad cze -
nie na ni szych wy so ko ciach, wy da -
wa o mi si, e te wa run ki b d po zwa -
la y na dzia a nie po wy ej sied miu
ty si cy me trów. Wszy scy by li te go
wia do mi i mó wi li to sa mo: jak po wy -
ej sied miu ty si cy me trów jest wiatr
wik szy ni 30 km na go dzi n, „to jest
ju tru pia czasz ka”. W ba zie by o nor -
mal nie, ale w gó rze ca y czas by o wi -
da po t ne so czew ki, pió ro pu sze

na szczy cie, by o sy cha, jak tam,
w gó rze, wiatr a hu czy i trwa hu ra gan. 

– No a cie bie, przez to, e nie masz,
tzn. e nie mia e ta kie go do wiad cze 
nia z po dob n wy so ko ci, po pro stu
rwa o do gó ry? 

– No wa nie! Pierw sze dni sie dze nia
by y nie a twe. I po wie dzia em do Si mo -
ne: „A mo e pój dzie my, spró bu je my?”.
Ale co, wej na sie dem ty si cy i li czy
na to, e po go da si zmie ni? Po go da,
któ ra by a za po wie dzia na? Szan se s
ma e – bo j ana li zu j na ukow cy. To nie
jest pro gno za, któ r pa ni w te le wi zo rze

po ka zu je strza ecz k, tyl ko pra cu je
nad tym sztab lu dzi – spe cja li stów, któ -
rzy opra co wu j na uko wo i po da j pro -
gno z na pod sta wie ba da i ob ser wa -
cji, do kad nie dla te go miej sca. Ta ka
pro gno za spo ro kosz tu je – pra wie dwa
ty si ce do la rów. Pro gno zy kon sul to wa -
li my z in ny mi wy pra wa mi. Oni te
mie li swo je ró da. I umie j je czy -
ta – bo to s skom pli ko wa ne dia gra -
my. Tem pe ra tu ry, za chmu rze nia, opa -
dów, wil got no ci, ci nie nia. I to si
po pro stu na sie bie na ka da, a po tem
jesz cze trze ba umie to in ter pre to wa.
Oczy wi cie mu sisz umie wy ko rzy sta
te da ne, zin ter pre to wa je i sam pod j
de cy zj, co ro bi. Nie jest po wie dzia -
ne, czy mo esz i, czy nie. 

– Opo wiedz o wspó pra cy i o re la 
cjach z in ny mi wy pra wa mi. Mó wi e,
e wspó pra ca uka da a si do brze, ale
ka dy mia swój cel i, nie za le nie
od sie bie, ka dy do sta wa w ko. 

– No tak, ka dy pra co wa, wy no si li -
ny po r czo we i rze czy do obo zów,
akli ma ty zo wa si. Ale ka dy nie za le -
nie od sie bie. Wa ci wie na Dro dze Kir -
scho fe ra, my ja ko pierw si po szli my
do obo zu pierw sze go. Ale by o tak
du o nie gu, e mu sie li my za wró ci.
Tyl ko zo sta wi li my de po zyt. Na za -
jutrz zno wu wy szli my. Te go dnia wy -
szed te Alex Txi kon, wic tro ch

Ja si czu em po pro stu tak, jak w Ta trach na wspi na niu! Ot, zwy 
czaj nie, bez ad ne go ha mul ca. By em w sta nie nada swo je tem 
po i trzy ma je przez kil ka go dzin bez prze rwy. 

Adam Bie lec ki w obo zie pierw szym
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zmie nia li my si na pro wa dze niu. Ale
oni w in nym miej scu za o y li swój obóz
pierw szy, ja k go dzi n po ni ej miej -
sca, w któ rym zro bi li my to my. I gdy -
by do pi sa a po go da, to mia on sta no -
wi dla nas ta ki de po zyt star to wy. Bo
do te go miej sca by o to wa ci wie ta kie
po dej cie pod cia n. Sa ma cia na za -
czy na si od „je dyn ki”. 

– Czy to z po wo du zej po go dy po 
 czy li cie si y i po sta no wi li cie dzia 
a ra zem? 

– Nie do ko ca by o tak, e od pew -
ne go mo men tu wszy scy dzia a li my
ra zem. To si zmie nia o. W mo men cie,
kie dy my do ga da li my si zAle xem Txi -
ko nem, e b dzie my wspó pra co wa, to
Si mo ne Mo ro jesz cze dzia a na s sied -
niej Dro dze Mes sne ra i na tej sa mej dro -
dze dzia a To mek Mac kie wicz. Ale oni
mie li swo je, in dy wi du al ne tem po, wy -
cho dzi li w in ne dni, nie wcho dzi li so bie
w dro g. A my na Dro dze Kir schof fe -
ra chcie li my dzia a sa mo dziel nie.
Lecz ze wzgl du na to, e do brej po go -
dy nie by o i nie by o – mnie te,
móg bym po wie dzie, moc spa da. Nie
wiem, co si sta o – mo e or ga nizm mia
ju do pi cia wo dy z roz to pio ne go nie -
gu, by em przez ty dzie osa bio ny. To
aku rat zbie go si z trze cim i czwar tym
wyj ciem do gó ry. Efekt by ta ki, e od -
ci nek, któ ry za pierw szym ra zem, nor -

mal nie wspi na jc si, a jesz cze do te go
nio sc i za ka da jc po r czów ki, ro bi li -
my w ci gu sze ciu go dzin, to te raz,
po po r czów kach, sze dem dzie wi go -
dzin. Czu em si le. Po za tym pa ki sta -
skie je dze nie w ogó le mi nie le y – chleb
za bra em z Pol ski. Mie li my wpraw dzie
lio fi li za ty – s smacz ne, ale jak na tam -
te wa run ki, ma j zbyt ma  war to ka -
lo rycz n. Ta ka por cja to tyl ko kil ka set
ka lo rii, a my mu si my zje dzien nie kil -
ka ty si cy. For mal nie „mu si my”, bo re -
al nie nie jest to mo li we. Nikt na tych
wy so ko ciach nie jest w sta nie ty le
zje, na wet gdy by mia spo ro pro -
wian tu. By em przy go to wa ny na to, e
przez kil ka dni b dzie my sa biej si
od y wia. Nie ste ty, po ja wi a si
u mnie in fek cja ze wntrz na, któ ra
mnie osa bi a. Do sta em bie gun k
i no gi mia em, jak z wa ty. Co dziw ne,
za cz em mar z n. Do brze zno sz
mro zy i mnie to nie prze szka dza, ale
je li ca y czas czu j w no gach mróz,
ca y czas mar z n mi no gi, mi mo e
mam ogrze wa cze ter micz ne, któ rych
zresz t uy em pierw szy raz, a mi mo
to mar z n mi no gi, to wiesz ju, e to
nie jest nor mal ne. 

– Ta ka sy tu acja od ra zu ro dzi ko po 
ty nie tyl ko dla cie bie, ale dla ca e go
ze spo u, czy li w tym przy pad ku dla was
obu! 

– Pró bo wa li my z Ada mem prze nie
obóz wy ej, za o y dru gi, no ale uzna -
li my, e nie ma co, w na szej sy tu acji,
i da lej, na si . A do te go nie by o do -
brych pro gnoz po go dy. Je li wic te raz
zm czy my si, a za ty dzie b dzie do -
bra po go da – to nie b dzie my w sta nie
i. Ale by li my przy go to wa ni i mie li -
my w za na drzu in ne po my sy. Uzna -
li my, e pój dzie my na wy so ko
pod sie dem ty si cy me trów, e by od no -
wi na sz akli ma ty za cj i wy nie jak
naj wi cej sprz tu do gó ry. I wte dy
prze pro wa dzi li my te roz mo w z Ale -
xem Txi ko nem. Do ga da li my si, e my
we mie my ja kie je go li ny po r czo we,
za wie si my je, a po tem, gdy by nam si
uda o, b dzie my z nich ko rzy sta
i po nich zje da. I tak zro bi li my.
Wró ci em szyb ciej do obo zu, bo wa ci -
wie w ple ca ku nic nie mia em, a Adam
po szed z Da nie le Nar dim jesz cze jed -
n du go li ny wy ej. No i wa ci wie
nic wi cej tam nie zro bi li my. I wte dy
wa nie Adam mia lot. 

– Jak to si sta o? 
– Dla osób z ze wntrz to jest nie po -

j te. My, któ rzy cho dzi my tak po gó rach,
to wie my, e to nor mal na rzecz, e co

ta kie go si zda rza. Te ren by a twy, ale
mi mo to, ase ku ro wa li my si –tak za -
wsze ro bi my. Ale wia do mo, jak te ren jest
a twy, to nie ase ku ro wa li my si po rzd -
nie. Adam po le cia, na szcz cie wszyst -
ko za dzia a o, jak na le y. Do brze, e
po dro dze, któ r le cia, nie by o ja kich
z bów skal nych. To by a cia na lo do wa.
Po obi ja si, po tur bo wa, ude rzy go w,
na wet na chwi l stra ci przy tom no,
gdy spa da go w w dó. Za trzy ma si
na li nie. Oka za o si, e po przej ciu te -
go od cin ka, za o e niu na nim swo ich
punk tów ase ku ra cyj nych, Adam do -
pi si li n do wi sz cej ju tam po r -
czów ki, któ ra si urwa a! Za mar z ni ta
li na p ka... No có, to jest rzecz, któ -
r ro bi my od ru cho wo, nie my li my
o tym. Ale dzi ki te mu, ja so bie my l,
ura to wa ko mu y cie. Bo lu dzie z po -
zo sta ych wy praw nie ase ku ro wa li si
wca le swo imi li na mi – cho dzi li wy ko -
rzy stu jc sta re po r czów ki. Zresz t
trzy, czy czte ry dni pó niej Da nie le Nar -
di, dwie cie me trów wy ej, wpi si
do trzech sta rych po r czó wek, no i... wy -
pa do ca e sta re sta no wi sko, a on po le -
cia osiem, czy dzie si me trów,
na szcz cie nic si nie sta o. 

– Gdy by cie nie mie li tej do dat ko 
wej, wa snej ase ku ra cji, to mo go by
by tra gicz nie? 

– No tak. Ale resz ta – mi mo e ta li -
na p ka, to oni da lej cho dzi li po sta -
rych po r czów kach! Jak by ni cze go
ich to nie na uczy o... Chy ba to wszyst -
ko spo wo do wa o, e pod j li my de cy -
zj o wy co fy wa niu si. Adam pod j
osta tecz n de cy zj. On by sze fem
i li de rem tej wy pra wy. Oczy wi cie
kon sul to wa to ze mn, bo my ze so -
b zwy czaj nie roz ma wia my, nie ma my
z tym pro ble mów. Prze my le li my to
w ci gu kil ku dni i uzna li my, e wy -
co fu je my si. 

– Z pew no ci to by a trud na de cy zja,
bo prze cie tak bar dzo si chce wej.

– Wi dzie li my, e z po go d na praw -
d jest le i mi mo pro gnoz, któ re da -
wa y na dzie j, to si nie spraw dza y.
Przez ca y czas trwa o, jak je na zwa li -
my, „ucie ka j ce okno po go do we”.
To zna czy: we dug pro gno zy za czte -
ry – pi dni b dzie le piej, ale za dwa
dni w pro gno zie czy ta li my zno wu, e
le piej ma by za te czte ry – pi
dni... I to si ca y czas prze su wa o.
A y cie to po twier dza o. Chop cy, któ -
rzy pró bo wa li, wra ca li z ni czym. By -
o te bar dzo zim no. Ale to by o zim -
no ta kie zwy ke, któ re jest
do za ak cep to wa nia. Mie li my bar dzo
do bry sprzt, a je li do te go czo wiek
ma co je i si ru sza, to jest w po rzd -
ku. Mie li my te do br for m. Na praw -
d szyb ko si po ru sza li my – po pierw -
szym zej ciu do ba zy to na wet eki pa
nam gra tu lo wa a: Hisz pa nie, Wo si,
Fran cu zi, by li pod wra e niem. Oka za -
o si, e akli ma ty za cja z Ame ry ki Po -
u dnio wej, oraz ob ra na przez nas tak -
ty ka przy go to wa dzia a – i to dzia a
wiet nie! Ja si czu em po pro stu tak,
jak w Ta trach na wspi na niu! Ot, zwy -
czaj nie, bez ad ne go ha mul ca. By em
w sta nie nada swo je tem po i trzy ma
je przez kil ka go dzin bez prze rwy. 

– Po mys „wy jaz du po akli ma ty za 
cj” do Ame ry ki Po u dnio wej oka za
si do bry? 

– Za tem wie rz w to, e moc ny ze spó
ma szan s na przej cie dro gi, by mo -
e na suk ces. Ale do te go jesz cze mu -
si by do bra po go da i jesz cze bar dzo
wie le czyn ni ków mu si sprzy ja, w tym,
tak e psy chicz nych. My od po czt ku re -
al nie pla no wa li my ten okres. W po -
przed nich la tach, na prze o mie grud nia
i stycz nia by y ty go dnio we okre sy do -
brej po go dy. By li my wia do mi, e by -
o by wiet nie, jak by si to po wtó rzy o.
Ale nie po wtó rzy o si, e by cho cia
dwa ta kie dni si zda rzy y. Tyl ko e to
by o by ju zu pe nie „po kra w dzi”. Nie
po wtó rzy o si – i mo e do brze, e si
tak sta o. Bo nie ma ar tów. Zi ma nie
py ta, czy je ste zdo byw c omio ty sicz -
ni ków, czy nie. Czy je ste tam pierw -
szy raz, czy dwu dzie sty. A nie chce my
po pe ni b du i ulec ja kiej kon tu zji.

Do brze zno sz mro zy i mnie to nie prze szka dza, ale je li ca y czas
czu j w no gach mróz, ca y czas mar z n mi no gi, mi mo e mam ogrze 
wa cze ter micz ne, któ rych zresz t uy em pierw szy raz, a mi mo to
mar z n mi no gi, to wiesz ju, e to nie jest nor mal ne. 
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Bo z ma ej kon tu zji, zwasz cza tam, ro -
bi si du y pro blem. A chce my wra ca
ro dzin, do on, do dzie ci. I do gór. 

Oka za o si, e si po pro stu nie
da. I na dal si nie da. Na wet, jak by my
sie dzie li tam da lej i cze ka li do dzi siaj,
te nic by to nie zmie ni o. Zo sta y tam
jesz cze eki py Si mo ne Mo ro i Ale xa Txi -
ko na. Zo ba czy my, czy wej d. Na dal
ma j szan se, bo po ten cja ma j wy jt -
ko wy. Ale czas po ka e, czy to wy star -
czy, czy na wet to oka e si za ma o.
Mo e b d mie li szan s wyj, ale
rów nie do brze mo e tej szan sy ju nie
by – na wet przez kil ka lat! I nie masz
na to ad ne go wpy wu. 

– Czy po tym wy je dzie po zo sta a
wam w go wach ta ka wie c ca si
lamp ka, e mo e jesz cze kie dy, w zi 
mie, „ta Nan ga” – czy ju nie?

– Tech nicz nie – na pew no tak. Ale
klu czo we zna cze nie b dzie mia o to, czy
kto jesz cze wej dzie w tym ro ku, czy

nie. Bo jak wej d, to ju na pew no nie.
Ale je e li ni ko mu nie uda si wej, to
la tem za cznie my za sta na wia si. Mu -
si jesz cze by zdro wie i in ne wa run ki
mu sz by spe nio ne. I jak to b dzie gra -
o – to oczy wi cie ta ki po mys pew nie
si po ja wi. A to wyj dzie sa mo, ma my
zdro we po dej cie! 

– A na ko niec: sy sz e nie „mó 
wisz”, tyl ko „go dosz”! Oprócz te go,
na zdj ciach, któ re mi po ka za e, wi 
da l sk fla g. 

– Wiesz, ja je stem ze l ska, tak sa -
mo std jest mój oj ciec, je go oj ciec i tak
da lej. No i za bra em fla g l sk. To jest
tak sa mo, jak to, co wi dzia em na wie -
lu wy pra wach: na przy kad Ba sko -
wie – mi dzy in ny mi Alex Txi kon – za -
bie ra j fla gi ba skij skie i tak da lej. To jest
wa ne i faj ne! 

– Dzi ku j ci bar dzo za roz mo w! 
– I jo, dzi ku ja!



„Czte rej wspa nia li” z wy pra wy na Nan ga Par bat: Si mo ne Mo ro, Ja cek Czech, Adam Bie lec ki, Tamara Lun ger.
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Ja cek Czech – ab sol went Aka de mii
Wy cho wa nia Fi zycz ne go w Ka to wi 
cach, in struk tor spor tu w za kre sie wspi 
nacz ki wy so ko gór skiej, nar ciar stwa,
py wa nia i gim na sty ki, ster nik jach to wy
i mo to ro wod ny, in struk tor Pol skie go
Zwiz ku Al pi ni zmu i tre ner wspi nacz ki
spor to wej. Wspi na si na za wo dach
wspi nacz ko wych, w ska kach, Ta trach,
Al pach (la tem i zi m), w Pi re ne jach i An 
dach. Jest uczest ni kiem Mi strzostw
Eu ro py i Mi strzostw wia ta w skial pi ni 
zmie. Bra udzia w let niej wy pra wie hi 
ma laj skiej na Cho Oyu (8201 m n.p.m.),
let niej i zi mo wej wy pra wie na Nan ga
Par bat. Pro wa dzi rów nie Szko  Wspi 
nacz ko w oraz cian ki wspi nacz ko we
w Ru dzie l skiej i w Paw o wi cach ko 
o or. Jest au to rem ol brzy miej ilo ci
przej trud nych dróg wspi nacz ko wych
w gó rach ca e go wia ta: w Pe ru, Pa ta 
go nii, Al pach i w Ta trach. 

Piotr Mi chal ski – wspi na si od po nad
dwu dzie stu lat, in struk tor wspi nacz ki.
Wspó pra cu je z kra kow skim pi smem
„Gó ry” i z por ta lem wspi na nie. pl, pu 
bli ku je w kwar tal ni ku „Ta try”. Jest au 
to rem opo wia da, fe lie to nów, re cen 
zji i tu ma cze oraz ar ty ku ów
o cha rak te rze prze wod ni ko wym. Stu 
dio wa w Ka to wi cach. Zwi za ny z ka to 
wic kim ro do wi skiem wspi nacz ko wym.

A jed nak Nan ga Par bat zdo by ta zi m!
Oka za o si, e cier pli wo i czas po wi co ny na wy cze ki wa nie zo sta y na gro 
dzo ne. Szczyt Nan ga Par bat do cze ka si pierw sze go wej cia zi mo we go! W ata 
ku szczy to wym, któ ry mia miej sce 26 lu te go – wzi udzia czte ro oso bo wy
ze spó w ska dzie: Ali Sad pa ra, Alex Txi kon, Si mo ne Mo ro i Ta ma ra Lun ger,
przy czym na szczy cie sta n a trój ka wspi na czy – bez Ta ma ry Lun ger, któ ra
mu sia a za wró ci po ni ej wierz cho ka. P.M.
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ZBIGNIEW JANKOWSKI

PRZY PO WIE O NIE WI DO MYM

To On mnie po chwy ci na dro dze
i trzy ma si mnie
jak le py ogie.

– Co chcesz, abym Ci uczy ni, Pa nie? – 
py ta em, po wta rza em
do utra ty zmy sów, do za tra ty
ostat nie go ja.

A zro bi o si ja sno
i ju nie sy sza em swe go go su,
tyl ko ci sza, jak by si osu wa
mój proch.

Wte dy usy sza em
jak by w miej scu po so bie
Je go od po wied:

– e bym przej rza, sy nu,
przez cie bie
do mo je go wia ta.

MA RA NA THA

Mó wi Ten, któ ry o tym za wiad cza:
„Za iste, przyj d nie ba wem”.

Ap 22, 20
Chy ba si uda o:

Ten ze szyt jest pu sty
na wy lot.
Mo na tu zo sta na za wsze
i bez dal sze go ci gu
al bo przej na siód m,
na sie dem dzie si t siód m
stro n,
po nad nieg biel sz
i do ko ca je dy n.

Ani tu zgrzy tu pió ra
po au to rze, myl ni ka
po je go dra bi nie
do wa sno wol nej wspi nacz ki.
Wszyst ko od da ne
do bia ej krop ki,
opusz czo ne, otwar te
na ocie.

Przyjd, Pa nie Je zu.

PO GRA NI CZE

Tu taj, a ju mnie
pra wie nie ma,
me go wzro ku, su chu
i dal sze go cia a.

Pa trz w ekran i nie wiem:
strze la j do nas jesz cze
czy to nasz zmar y pies
tak ze wszd szcze ka?
Mo je ra mi tam le y
czy tra fi li w nie go?

Ma mo, ty jesz cze y jesz?
Cze mu mnie wle czesz
w prze ciw n stro n?
Cze mu tak sa piesz, upa dasz,
jak gdy mnie nio sa wzdu Brdy
po ko pa ne go przez nie miec k klacz?

Zo staw mnie, zo staw,
tu je stem bez piecz ny,
w tym sod kim ze mdle niu
scho wa ny jak w to bie.

Ma mo, ta to, pod wa sz
gro bo w py t na bie law skim cmen ta rzu
wsu n em mój ostat ni to mik z wier sza mi,
owi n em go fo li,
omo dli em ser decz nie,
e by jak naj du ej
po by z wa mi.
Czy to jesz cze na le y do sen su?



NIE CHC DA LEJ

Wra caj do sie bie, do Nie go,
mo je wiecz ne y cie, mo ja
upar ta dro go.
Ja ju nie wi dz, nie sy sz,
nie pra gn,
ja tu zo sta j
wier ny mier ci
i nie chc
ad nej gb ki z octem.

Tu b d cze ka, cho by
na za wsze,
na wiecz ne szy der stwo ciem no ci.

OSTAT NI WIERSZ ?

Do ko na o si.
J 19,30

Ostat ni.
Ale w ka dym,
któ ry w dro dze.
Jak mno o ny chleb.

Ostat ni.
Ale ta ki,
któ ry nie uto nie
we wa snym od bi ciu.

Wiersz
jak gwód – 
przez r k
do krzy a.
Z To b
do -ko na ny.
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– W zbio rze ese jów pt. Po krzy wa za 
pi sa pan: „Po krzy wo we sma gni cie
nisz czy (...) ste reo ty py: na ro do we, ra 
so we, kla so we, pa trio tycz ne, li te rac kie.
Uwal nia od ró a ne go mi tu na sy co ne 
go nie do ty kal nym ide aem (...), kam 
stwem ufun do wa nym na wi zjach
i oma mach”. Czy li te ra tu ra o Gór nym
l sku i tu po wsta j ca nie po trze bu je
ta kie go sma gni cia po krzy w? A mo 
e ju je otrzy ma a?

– Ale mnie pa ni tra fi a – w sa mo ser -
ce. Fak tycz nie, ucz si od po krzyw, a za -
cz o si to dwa dzie cia lat te mu; w rod -
ku zi my, w rod ku Ka to wic, w rod ku
bu dyn ku po lo ni sty ki, w rod ku wy ka du
zo ba czy em na gle na pa ra pe cie za po -
mnia n do ni c z wy schni t zie mi,
a w niej – po krzy w. Mo da, zie lo na, y -
wa, zja wi a si jak duch. Po my la em, e

chcia bym spoj rze na wiat z jej per -
spek ty wy. No i ja ko po szo; a e by to
okaz ga tun ku urti ca, któ ry wy rós na pla -
cu Sej mu l skie go, na le y za tem do l -
skiej flo ry, wic wiad czy te o l sku.
Pik na i brzyd ka za ra zem, pa l ca w do -
ty ku, cierp ka w sma ku, a ro nie tam,
gdzie lu dzie. Na te re nach cy wi li zo wa -
nych, tak e na in du strial nych i post in du -
strial nych, a na wet „post ludz kich”,
o czym pi sze Mi osz w wier szu Oset, po -
krzy wa, o puch, bel la don na. To by y la -
tach dzie wi dzie si te XX wie ku, do je -
da em do Ka to wic z Cho rzo wa
na ro we rze i wi dzia em li kwi do wa ne hu -
ty, ko pal nie, opusz czo ne fa mi lo ki, t
brzy do t, któ r pa ni utrwa li a w wier szu
o cho rzow skim tar gu na uli cy Wol no ci,
ale w tej zde gra do wa nej prze strze ni zie -
le ni a si po krzy wa...

– To bo le sny ob raz.
– No tak, Zbi gniew Ka du bek, po wta -

rza jak man tr: „lsk mnie bo li”, tak
jak by go co zra ni o...

…sma gn o...
–... a na wet spa rzy o, bo to na mit ne

do tkni cie, ale au tor Li stów z Rzy mu mó -
wi te: „lsk jest mo j mi o ci”.
A wie my prze cie, e urti ca umie rza
i le czy roz ma ite do le gli wo ci.

– Czy li po krzy wa jest me ta fo r l 
ska?

– Do kad niej mó wic – me to ni mi,
dla te go e ta ro li na jest re al nie z czo -
na z na sz gle b. Po ra sta ha dy, ale tra -
fia te do kuch ni i do mo wej ap te ki; ba!,
nie chcia na wy ra sta na klom bach i trze -
ba j ple wi. Przy po mn ten „zie lo ny”
pa ra doks, e Ka to wi ce na praw d s
„mia stem ogro dów”. To naj bar dziej za -
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Z prof. ALEK SAN DREM NA WA REC KIM roz ma wia KA TA RZY NA BE RE TA

lsk jak po krzy wa
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le sio ne mia sto wo je wódz kie w Pol sce,
je go obrze a otu la j wy pust ki Pusz czy
Pszczy skiej; Ryb nik jest oa z zie le ni,
par ki s chlu b Gli wic itd. Bo zie mia
u nas y zna. Z te go grun tu w pro zie
Twar do cha wy szy dra chy – smo ki, po -
two ry, mrocz ne du chy pod ziem ne,
a u mnie po krzy wa, któ ra tak e by wa su -
ro wa, z jej wó kien tka no moc ne, zgrzeb -
ne pót na, a sznur dla wi siel ca te by si
uplo to. 

– W swych na uko wych w drów kach
wy bie ra pan pro fe sor Wschód – ks. Ba 
ka, Mic kie wicz, So wac ki itd. W 2014 ro 
ku Sta siuk wy da ese istycz n opo wie
no men omen za ty tu o wa n Wschód,
z któ rej wy ni ka, e na owe prze past ne
ob sza ry ni co ci ci gn ce si za na sz
wschod ni gra ni c „ni gdy nie nad ci 
gnie spo kój, po nie wa w y ach tych
ziem, w jej pod ziem nych rze kach kr 
y nar ko tyk, któ ry pod sy ca sza le 
stwo, i do sta je si za wro tu go wy
od ogro mu prze strze ni”. Dla te go za 
pew ne twór czo pi sa rzy z tam te go re 
gio nu jest ta ka sze ro ka, nie okie zna na,
ale i pe na nie po ko ju i nie da j cej si
prze zwy ci y me lan cho lii. lsk wy da 
je si by przede wszyst kim prze strze 
ni za mkni t – do mi nu j ra my mo dal 
ne miast, ko pal, hut. Dla te go
w li te ra tu rze tu taj po wsta j cej wy da 
je si do mi no wa kom pleks uciecz ki
przed za mkni ciem i dru go rzd no ci
oraz usil ne nada wa nie cza so prze strze 
ni kul tu ro twór cze go sen su. Czy do 
brze ro zu miem te ró ni ce?

– Opo zy cja mi dzy roz ma chem
Wscho du a za mkni t, ma , a na wet
klau stro fo bicz n prze strze ni Gór ne go
l ska sa ma si na rzu ca. Kie dy Mic -
kie wicz spo tka si z Co ope rem w Rzy -
mie, to szyb ko si do ga da li, e ma j po -
dob ne ró do in spi ra cji – pre ri
ame ry ka sk i ste py ukra i skie. Se we -
ryn Gosz czy ski po rów ny wa ów bez -
kres ste pów z wznio so ci Tatr. Z fa -
scy na cji ogro mem dzi kiej i okrut nej
prze strze ni po wsta a tzw. szko a ukra -
i ska i wiel ki pol ski ro man tyzm. Std
jest So wac ki, po tem Sien kie wicz,
Iwasz kie wicz, Odo jew ski, mój uko cha -
ny po dol ski Haupt i le gion in nych. I to
si czy ta! A ja kie ksi ki wy ro sy
w za gsz czo nej stre fie no wo cze snych
l skich miast i fa bryk? Ze szkol nych
lek tur pa mi tam y ska z po ka du Idy,
ca kiem faj n czy tan k, ale gdzie jej
do Na szej szka py Ko nop nic kiej!
Po Mor cin ku, pew nie po chop nie, ni cze -
go do bre go si nie spo dzie wa em,
i Bo gu niech b d dzi ki, e szko a nie
zmu sza a nas do czy ta nia re gio nal nych
pro duk cyj nia ków. W do mu cz sto mó -
wi o si o Sta ni sa wie Li go niu, ale je -
go Be rów i bo jek nie zna em. Te raz
wiem, e w prze strze ni Gór ne go l -
ska po wsta wa a te pro za Eichen dorf -
fa, Schol ti sa, Ja no scha, Bien ka, lecz
w la tach 60. i 70. nie by a tu ma czo na,
ale na wet gdy bym zna nie miec ki, to
te bym nie do tar do tych ksi ek, bo
w PRL -u by y nie do stp ne i nie chyb -
nie te za ka za ne. 

– Got thold Eph ra im Les sing w trak 
ta cie es te tycz nym pt. La oko on 250 lat
te mu za pi sa wy zna nie, e po zna ca 
do stp n mu ów cze nie ludz k myl
na te mat li te ra tu ry i ma lar stwa. Czy
w do bie nad pro duk cji li te rac kiej i na 
uko wej, a tak e ba daw cze go hi per roz 
drob nie nia, mo na jesz cze po zna
wszyst ko i w swo ich ba da niach
uwzgld ni ca y do ro bek? A mo e ju
na za wsze je ste my ska za ni na by cie pa 
j kiem, któ ry snu je sw wa sn ni, nie
ma jc po j cia o in nych pa j czy nach?

– Sa ma pa ni wa ci wie od po wia da
na to py ta nie. y je my w wie cie nad pro -
duk cji, przy naj mniej w tej cz ci glo bu.
S oczy wi cie ob sza ry n dzy, ale na szym
pro ble mem jest nad miar. Tak e li te ra tu -
ry. Ja ko ju ror Li te rac kiej Na gro dy Gdy -
nia otrzy mu j co ro ku ok. 300 ksi ek
i to ju prze bra nych, naj lep szych. Po wie -
ci tam mo e i sto, a pa mi tam cza sy
trans for ma cji, kie dy na ryn ku po ja wia -
o si w pro zie le d wo kil ka ty tu ów. I a -
den z nich nie mia nic wspól ne go ze l -
skiem. By em wte dy prze ko na ny,
po dob nie jak Kutz czy Szy mut ko, e
lsk jest „wiel kim nie mo w”. O przy -
czy ny spie ra em si ze Ste fa nem; on
twier dzi, e l za cy nie chc pi sa, bo
wo l si mia, mnie zda wa o si, e bra -
ku je nam mi tu. Ale po tem Szy mut ko na -
pi sa Na gro bek ciot ki Ci li, a Kutz Pi -
t stro n wia ta, wic sa mi prze mó wi li.
Dzi ksi ek pi sa nych o l sku i na wet
po l sku jest tak wie le, e nie na d am
z lek tu r. I ten nad miar mnie cie szy, na -
wet gdy by prze wa a y chwa sty. Cza sem
ilo prze cho dzi w ja ko. 

– Gdy mó wi my o tym ogro mie li te 
rac kiej pro duk cji, to trze ba za uwa y,
e wy a nia si nam jesz cze je den pro 
blem. Wszyst ko, o czym pi sze my, ju
zo sta o omó wio ne przez in nych, jak
twier dzi Bach tin, wszyst ko jest déjà
dit – „ju po wie dzia ne”, jak na zwa t
sy tu acj Bar thes. Czy li Ko he le tow skie
ni hil no vi sub so le? To co my wa ci wie
ro bi my na tej zie mi?

– Bach tin to wiet ny przy kad, chwa -
li wie lo j zycz no, po li fo ni, dia log.
Na l sku mie li my przed wie ka mi
wiel k li te ra tu r a ci sk, ale te cze sk,
nie miec k, pol sk, ostat nio tak e pi sa -
n po l sku. Ka da jest in na. Pro ble -
mem nie s za tem po wtór ki, a ra czej sa -
bo ko re spon den cji mi dzy ty mi
wia ta mi, na szcz cie duch dia lo gu nie
zgi n. Cho by w wier szach Ewy Par -
my uka da nych na jed nej kart ce po pol -
sku, na dru giej „po na szy mu”, cza sem
dia lo gu j cych jesz cze z ob raz ka mi Grze -
go rza Chu de go. Od wrot nie dzie je si
w an to lo gii prze ka dów Dan te i in k si,
wszyst kie wier sze brzmi tu co praw da
po l sku, ale Mi ro saw Sy nia wa prze -
tu ma czy je z gre ki, a ci ny, nie miec kie -
go, ro syj skie go, hisz pa skie go, wo -
skie go i czu je si, jak pod na sz god k
pul su je roz ma ito. In ne go ro dza ju nie -
spo dzian k jest pre mie ro wa wa ci wie
ksi ecz ka Ma riu sza Jo chem czy ka Wo -
bec tra dy cji. l skie szki ce oiko lo gicz -
ne, wy da na przez Uni wer sy tet l ski

w se rii „Bi blio the ca: Alia Uni ver sa”.
W tej sa mej se rii przed 15 la ty uka za si
Na gro bek ciot ki Ci li. War to je po rów na,
bo po do bie stwo okad ki, ilu stra cji,
uka du to mu, ale te te ma tów i mo ty wów
jest ude rza j ce, bo za mie rzo ne. De dy ka -
cja „Oli i Ste fa no wi” przy wo u je – jak
si do my lam – o n au to ra oraz je go na -
uczy cie la, mi strza i przy ja cie la, ja kim by
Szy mut ko. A za tem hod, ale te dia log
i spór. Gdy by kto po wie dzia, e pu bli -
ka cja Jo chem czy ka po do ba mu si bar -
dziej, to wca le bym si nie zdzi wi, bo
wi cej tu ko lo rów, fan ta zji, wi cej po -
ezji i na tu ry. Jo chem czyk bra wu ro wo
wcho dzi na Ste fa no we cie ki, wdzie ra
si na wet w je go ro dzin ne My so wi ce,
w któ rych wy pa trzy gru p em ków,
Cho pi na, Du ma sa, Se bal da i ko go tam
jesz cze. Ka e nam wspi na si na gó r
Hu go na, w dro wa z bie giem wi tej
rze ki... Ra wy, za pra sza do swo je go Do -
mu z pia sku i mgy, któ ry oka e si daw -
nym cho rzow skim wul chau zem,
a wresz cie Na smyn torz, e by wród mo -
gi wy buch n ty le Bach ti now skim, co
Ste fa no wym mie chem. Nie po wta rzal -
na po wtór ka!

– W pew nym sen sie od po wie dzia mi
pan ju na py ta nie, czy mo na na pi sa
jesz cze co no we go o l sku. Od ja kie 
go cza su bo wiem mam nie od par te
wra e nie, e uczest ni czy my w li te rac 
kiej me temp sy cho zie. Wci po ja wia 
j si te sa me wt ki, tyl ko z sza fy
ko stiu mów wy bie ra ne s ró ne kre 
acje – od nud nych i ste reo ty po wych
po szo ku j ce i kar na wa li zu j ce. 

– W XIX wie ku w ka dym za mo niej -
szym dwor ku wi sia wi do czek z Ne apo -
lu, w XX po ja wi y si ob raz ki z Pa ry a,
bo wte dy je dzi o si tam jak do Mek -
ki, po dzi wia o te sa me miej sca i przy wo -
zi o te land sza fty. Ste reo typ, kli sza, ba -
na. Z ob ra zem l ska by wa po dob nie:
ha dy, fa mi lo ki, krup nio ki, fu zbal, or kie -
stra gór ni cza, a w wer sji hard – wie a
spa do chro no wa, obóz na Zgo dzie, po -
mnik ofiar Wuj ka. Ale tak dzia a mit
miej sca, za kul tu ra po pu lar na i prze mys
pa mit kar ski to po wie la j. W wa nych,
w zo wych i atrak cyj nych punk tach
wia ta nie za wod nie cze ka na nas stra gan,
a tam mi nia tu ro wa wie a Eif fla, Sta tua
Wol no ci, wi dok We zu wiu sza al bo Gie -
won tu, lecz za pew niam pa ni, e Ta try
s na praw d pik ne (miech). 

– Oczy wi cie w pe ni zga dzam si
z opi ni o na szych gó rach. A sko ro ju
tak wy so ko mie rzy my, to chcia a bym
wspo mnie wy bit n po sta, gdy ona
wska zu je chy ba na jesz cze jed no za gra 
a j ce nam nie bez pie cze stwo. Któ
bo wiem mo e o so bie po wie dzie, e
jest jak prof. Hen ryk Mar kie wicz, o któ 
rym do dzi siaj na kra kow skiej po lo ni 
sty ce kr y le gen da, e po zna wszyst 
ko, co zo sta o na pi sa ne?! A je li nie
mo e my zbli y si do te go ide au, to
czy nie je ste my ska za ni w przy ta cza 
j cej wik szo ci na dy le tanc two?

– Nikt spo ród dzi siej szych po lo ni stów
nie ma ta kie go umy su i nie jest to tyl -
ko kwe stia ta len tu, ale te pa mi ci,
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któ rej si nie wi czy. Ale dzi ma my ska -
ne ry, dzi ki nim do wol ny tekst wpro wa -
dza my do oso bi ste go kom pu te ra czy
iPho na i ma my wszyst ko pod r k
za jed nym klik ni ciem. Dzi ki urz dze -
niom elek tro nicz nym, a zwasz cza prze -
gl dar kom, do cie ra my do ta kich in for -
ma cji, któ re by y nie do stp ne na wet dla
prof. Mar kie wi cza – i to by ska wicz nie.
Przed wczo raj by em w Za mo ciu,
przed no sem za mkn li mi ko ció Fran -
cisz ka nów, zy by em, ale po chwi li
po my la em, e zo ba cz to so bie spo koj -
nie w In ter ne cie. Po za tym nie mu si my
po si ca e go wia ta.

– W ese ju Zmur sza o pi sze pan, e
prze zna cze niem ksi ki jest mier.
Czy lo sem Lo go su rów nie jest thána 
tos? Czy so wo mur sze je, roz pa da jc si
na le d wo roz po zna wal ne reszt ki, frag 
men ty, od pry ski, mo le ku y, któ re za pe 
nia j na sze te le fo ny i skrzyn ki ma ilo we,
re du ku jc ko mu ni ka cj do po zio mu
iko no gra ficz ne go?

– Wy strze gam si ta na tycz ne go dys -
kur su o mier ci ksi ki, au to ra, uni wer -
sy te tu, Pol ski, Eu ro py. By mo e dla -
te go, e za mo du fa scy no wa y mnie
„umie ran ki” ks. Ba ki i ta ne kro fi lia
prze ja da mi si na mier. Te raz wo -
l my le i pi sa o y ciu, wic je li na -
wet zbli a si kres ksi ki pa pie ro -
wej – to za st pi j elek tro nicz na al bo
ja ka in na. Oso bi cie nie prze pa dam
za pa pie rem i pi sa niem, wo l ga da
i wy ka da, a naj le piej by o by pie wa.
Ze stu den ta mi lu bi czy ta ma ni fest
Wik to ra Szkow skie go pt. Wskrze sze -
nie so wa, na pi sa ny na po czt -
ku XX wie ku w au rze re wo lu cyj nej.
Au tor za uwa y, e so wo po tocz ne si
wy cie ra, ale po eci, zwasz cza awan gar -
do wi, nie po zwa la j mu za sty gn,
ob umrze. Dru gim ró dem je go od no -
wy, wa ci wie od wiecz nym, s re li gij -
ne glo so la lia, po za um nyj ja zyk, „wi -
te ga wo rze nie”. Wic jed no ró do jest
cha ry zma tycz ne – Duch wi ty roz pa -
la so wo, a dru gie ar ty stycz ne – bo sztu -
ka te da je oyw cze tchnie nie. Dla te -
go wa nie roz ma wia my w „wi ty ni
sztu ki”, czy li w Aka de mii Mu zycz nej,
gdzie sy cha go sy lu dzi i in stru men -
tów, gdzie po wsta j ar cy dzie a. 

– A co jest gro niej sze: za milk ni cie
czy za tra ce nie si w Ben ja mi now skim
Ge schwätz?

– Z te go miej sca nie wi dz nie bez pie -
czestw, o któ rych pa ni mó wi. Mam nie -
od par te wra e nie l skiej pro spe ri ty.
Pi dzie sit me trów std, w Mu zeum Hi -
sto rii Ka to wic, mie li my hi sto rycz n wy -
sta w naj wy bit niej sze go za pew ne ka to -
wi cza ni na, Han sa Bel l me ra; za na szy mi
ple ca mi znaj du je si Mu zeum Or ga nów
l skich, fe no men stwo rzo ny przez
prof. Ju lia na Gem bal skie go, a obok nas
prze cho dzi w tej chwi li Eu ge niusz Kna -
pik. Pi tro wy ej ma my sa l kon cer to -
w Aka de mii Mu zycz nej z ge nial n
aku sty k, chy ba nie gor sz od syn nej,
pod nie bo wy no szo nej sie dzi by NO SPR -
-u. Oby dwa bu dyn ki s au tor stwa To ma -
sza Ko nio ra, któ ry obok Ro ber ta Ko -

niecz ne go zda je si naj cie kaw szym
w Pol sce ar chi tek tem. W uszach wci
sy sz ostat ni edy cj Off Fe sti va lu,
a do sow nie pa r dni te mu od kry em dla
sie bie zja wi sko w Jo an n Bro ni szew sk
(Asi Mi na) i jej bra ta, któ re go oso bli we
wy daw nic two Mik Mu sic od 21 lat
pro mie niu je z Ka to wic na ca y wiat. Ty -
le ak tu al no ci.

– W swej naj now szej ksi ce Pa ra fer 
na lia cy tu je pan Ja ro sa wa Mar ka Rym 
kie wi cza, któ ry w Kin der sze nen pi sze,
e „ca y Pe erel (...) by po za hi sto ri Pol 
ski, by (...) ja kim ka wa kiem hi sto rycz 
nie pu stym”. Oso bi cie je stem bli ska ta 
kiej oce nie, ale rów no cze nie nie
spo sób si nie zgo dzi ze zda niem
Wie sa wa My liw skie go i prof. Sta ni sa 
wa S. Ni ciei, któ rzy na a mach „l ska”
stwier dzi li, e to by y cza sy bar dzo
do bre go ki na, te atru, a tak e w wie lu
przy pad kach i li te ra tu ry. Jak to za tem
jest z tym Pe ere lem? Czy da si ju
o nim roz ma wia bez nie na wi ci, a za 
ra zem uni ka jc j zy ka ide ali za cji oraz
roz ma itych prób folk lo ry za cji?

– Bez nie na wi ci o to ta li ta ry zmie? Nie
wiem czy po tra fi. Je stem an ty ko mu ni -
st, bo y em w tam tym wie cie i nic mi
si nie po do ba o. Wnio ski z pa ni dok to -
ra tu na wet wy ostrza j te z Rym kie wi -
cza, bo so cre alizm trwa j cy w kra ju pa -
r se zo nów znik n jak ba ka my dla na,
a na l sku utkn na dwa dzie cia lat
z oka dem i to „nic” kom plet nie za tka -
o i za tru o nam li te ra tu r. Ow szem, fil -
my Kut za by y wspa nia e, ale pa mi tam
jak on wte dy – w Klu bie Fil mow ca czy
w Pa a cu Mo dzie y – prze kli na Grud -
nia, Gier ka, par ti i ca  resz t. W okrop -
nej ar chi tek tu rze te by wa y wy jt ki, jak
cho by Ha la Ka pe lusz w Par ku Kul tu -
ry, któ ry zda niem prof. Cho jec kiej zwia -
sto wa eu ro pej ski post mo der nizm. Mie -
sic te mu by em na be ne fi sie je go
twór cy, Je rze go Got t frie da, cu dow ny
czo wiek, skrom ny, po god ny, umiech -
ni ty, cho z ci ki mi ra na mi wy szed
z po wsta nia war szaw skie go. Nie mó wi
nic o PRL -u, bo nie ma po co, i tak wia -
do mo, e gdy by nie sys tem, to on
i Busz ko, czy li „Zie lo ne Ko nie”, by li by
gwiaz da mi wia to wej ar chi tek tu ry.
A sko ro roz ma wia my w bu dyn ku Aka -
de mii Mu zycz nej, to przy wo am jesz cze
Szy mo na Lak sa, ory gi nal ne go kom po -
zy to ra, któ ry ja ko wi zie gra w or kie -
strze na te re nie obo zu kon cen tra cyj ne -
go w Owi ci miu. Na szcz cie nie
sy cha opi nii, e w Au schwitz te po -
wsta wa y rze czy war to cio we. 

– W Pa ra fer na liach oma wia pan
rów nie pro jekt wy sta wy au tor stwa
Ewy Gra czyk, któ ry w ni gdy nie zre ali 
zo wa nym za mia rze mia ob j w spo 
sób to tal ny PRL – od sma ków i za pa 
chów ba rów mlecz nych po at mos fe r
po ko jów prze su cha w SB. Pro jekt ten
wy da je si nie mo li wy do zre ali zo wa 
nia, wrcz dziw ny i bez za sad ny, na wet
nie wiem, czy po trzeb ny. 

– Je li ja mó wi pryn cy pial nie – „PRL
by wi zie niem”, to Gra czyk do da je, OK,
ale ile osób sie dzia o w ce li? Pry cze wy -

god ne by y? Z kla wi sza mi si roz ma wia -
o? O czym? ar cie cie pe da wa li?
Sma ko wa o? A co naj bar dziej? Czy ta
wol no by o? Ale co? a rów ka, ile mia -
a wat? To s bar dzo wa ne py ta nia, bo
opi su j co dzien no, w któ rej sie dzi my
po uszy, ale ona umy ka hi sto ry kom
sku pio nym na bo ha ter stwie i mar ty ro lo -
gii. W tych dro bi nach jest prze cie
praw da, cza sem pik na, cza sem strasz -
na, zwy kle nie wy so wio na i j si za po -
mi na naj szyb ciej.

– Za kocz my t roz mo w esej za gad 
nie niem ty le sa mo j zy ko wym i kul tu 
ro wym, co chy ba bio gra ficz nym.  czy
pan bo wiem w so bie dwa y wio 
y – wschod ni i l ski. Mo e pan za tem
roz trz sn kwe sti, ile ba a gu y jest
w la jer ma nie i la jer ma na w ba a gu le?

– Ba a gu a mi na zy wa no w XIX wie -
ku „roz wy drzo n” mo dzie szla chec k,
któ ra w sta nie upo je nia al ko ho lo we go
gna a na za ma nie kar ku w lek kich kon -
nych za prz gach (to pre kur so rzy gan gów
mo to cy klo wych). Ale pod ko niec wie -
ku tym sa mym so wem okre la no po -
czci wych y dow skich fur ma nów, któ rzy
drze mic na ko le, w ó wim tem pie wo -
zi li lu dzi i to wa ry, za trzy mu jc si
na ka de y cze nie. Po dob n dwu znacz -
no znaj dzie my w „la jer ma nie”; to
od po wied nik nie miec kie go Der Le ier -
mann i pol skie go lir ni ka, czy li w -
drow ne go ar ty sty, na tchnio ne go ro man -
tycz ne go wa ga bun dy. W wer sji l skiej,
bar dziej no wo cze snej, li r kor bo w za -
st pi a ka ta ryn ka, wic mu zy kant -wó -
cz ga sta si u nas sym bo lem „ka ta ry -
niar stwa”, czy li ob ra ca nia w kó ko te go
sa me go – ja o wo ci, le ni stwa, bez pro -
duk tyw no ci. Ta kie to sów ka po wy kr -
ca ne, sprzecz ne w so bie, po dob nie jak
po krzy wa, na któ r lud mó wi „ko przy -
wa”. Mam na dzie j, e we mnie to ba -
a gul stwo i la jer ma stwo wza jem nie
si na kr ca j. 



Alek san der Na wa rec ki – pro fe sor
zwy czaj ny na Uni wer sy te cie l skim,
teo re tyk i hi sto ryk li te ra tu ry, pre kur 
sor li te ra tu ro znaw czych ba da mi kro 
lo gicz nych, czo nek Ka pi tu y Na gro dy
Li te rac kiej Gdy nia, au tor ta kich ksi 
ek, jak: Czar ny kar na wa, Rze czy
i ma rze nia, Po krzy wa, Ma y Mic kie 
wicz, La jer man oraz Pa ra fer na lia.
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Albin Siekierski.
Reanimacja pamici
GRZEGORZ SZTOLER

Ber nard Ko piec z Imie li na jest mi o ni kiem twór czo ci Al bi na Sie kier skie go. Pró bo wa oca li pa mi o nim w Imie li nie.

Do mo wa bi blio te ka Ber nar da Kop ca
z Imie li na jest na praw d im po nu j ca.

Kil ka ty si cy po zy cji. Tu obok ó ka ad -
nie po uka da ne ka ta lo gi za byt ków sztu -
ki. Dzie a Bal za ca, Do sto jew skie go, Mau -
pas san ta, To sto ja, Kaf ki, Kra szew skie go,
Zo li, Hu go... Rocz ni ki „Fil mu”, „Kar ty”,
„Prze kro ju”, „Przy ro dy Gór ne go l -
ska”, „Su de tów”, no i „l ska” rzecz ja -

sna. Dzie a hi sto rycz ne i kra jo znaw cze,
obok tych z po ezj, sto j rów no ni czym
wo ja cy kaj ze row skiej ar mii – bo Ko piec
by wy ka dow c na AWF -ie – i jest mi -
o ni kiem – tu ry sty ki. I ga bi net. Kil ka dzie -
sit ob ra zów, w wik szo ci ama to rów. In -
try gu je mnie tyl ko ten ze cie k
pro wa dz c w las. Tak chy ba mo na okre -
li w drów k czo wie ka, któ ry szu ka. Aja

szu kam – la dów Al bi na Sie kier skie go, tu
w Imie li nie, skd po cho dzi. A cze mu
w ga bi ne cie Kop ca? Bo mój go spo darz
jest pa sjo na tem prze szo ci Imie li na.
A Sie kier ski by naj wy bit niej szym je go
oby wa te lem. Za pa mi ta nym dzi ki te le -
wi zyj nym se ria lom „Bli sko, co raz bli ej”
i „Ro dzi na Kan de rów”, do któ rych na pi -
sa sce na riu sze.

– Franciszek Pasternik, bohater serialu „Blisko, coraz bliej”, by dziadkiem Siekierskiego i mieszka w Imielinie
– tego 78letni Bernard Kopiec, pasjonat lokalnej przeszoci miasta, jest pewien. – Ale po jego domu nie zosta
nawet lad. Wiadomo tylko, e ta drewniana chaupa staa przy obecnej ulicy Brata.
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Saw ny, ale nie zna ny

-Dla cze go si nim za j em? Jest
je dy nym naj bar dziej zna nym oby -

wa te lem Imie li na. Nie by o i nie ma wy -
bit niej szych – stwier dza ka te go rycz nie
Ber nard Ko piec z Imie li na. Opo nen tów
nie raz za ska ki wa py ta niem: „Znasz
lep sze go tu tej sze go od Al bi na Sie kier -
skie go?” Nikt nie zna.

Wic za o y sto wa rzy sze nie po wi -
co ne Al bi no wi Sie kier skie mu, któ re go
gów nym ce lem by a po pu la ry za cja do -
rob ku pi sa rza. – Two rzy li my eli tar n
gru p, bo na le a o do nas tyl ko osiem -
na cie osób. I za cz li my od upo wszech -
nie nia po sta ci Al bi na Sie kier skie go i je -
go twór czo ci, bo po zo sta wa nie zna ny
na wet u nas. Co tu kry, na wet na uczy -
cie le nie wie dzie li, o ko go cho -
dzi – wspo mi na 78-let ni ju dzi Ko piec. 

To praw da. W pew nym wspo mnie niu
o Sie kier skim przy zna wa no nie ja ko ze
wsty dem: „Po mier ci je go twór czo
zo sta a nie co za po mnia na, a je go ksi -
ki nie do cze ka y si jesz cze wzno wie.
Mo de po ko le nie ju nie bar dzo wie, kim
by Al bin Sie kier ski, na wet ci, któ rzy
miesz ka j w Imie li nie, gdzie pi sarz si
uro dzi i wy cho wa…” 

„W Imie li nie po wsta o Sto wa rzy sze -
nie Kul tu ral no -Spo ecz ne im. Al bi -
na Sie kier skie go – do no si a lo kal na ga -
ze ta „Co ty dzie” w lu tym 2005
ro ku. – Za re je stro wa li si w li sto pa -
dzie 2004 ro ku. Ini cja to rem i po my so -
daw c po wsta nia sto wa rzy sze nia by
Ber nard Ko piec, miej sco wy hi sto ryk, au -
tor wie lu ksi ek o swo im i wie lu in nych
mia stach l skich […] Al bin Sie kier ski
w ci gu trzy dzie stu lat stwo rzy kil ka -
na cie po wie ci, opo wia da, sztuk sce -
nicz nych i sce na riu szy fil mo wych. Jed -
nak po la tach od je go mier ci nie
wzno wio no ani jed nej z je go ksi ek”.

I wresz cie kil ka sów o Sie kier skim.
Pro za ik, dra ma turg, sce na rzy sta – to wia -
do mo. Uro dzi si, nie trud no zgad n,
w Imie li nie 1 mar ca 1920 ro ku. Tu si
wy cho wa. Ko piec do po wia da, e wy -
pro wa dzi si z Imie li na w okre sie oku -
pa cji hi tle row skiej, w 1941 lub 1942 ro -
ku i ukry wa si w Kra ko wie
pod zmie nio nym na zwi skiem. „Dal sz
edu ka cj ko czy w My so wi cach
w Gim na zjum Kla sycz nym, a po tem stu -
dio wa w Ka to wi cach w Wy szej Szko -
le Na uk Spo ecz nych i Go spo dar czych.
Pra co wa w urz dzie pocz to wym,
a na ko niec w Przed si bior stwie Ro bót
In y nie ryj nych w Ka to wi cach. Zmar
mier ci tra gicz n 28 lu te go 1989 ro ku
w Ka to wi cach” – do wia du j si z ar ty -
ku u o zna mie ni tym, lecz za po mnia nym
oby wa te lu Imie li na.

Po ra nio ny przez woj n

Fran ci szek, oj ciec Sie kier skie go by ko -
le ja rzem, za wia dow c sta cji w Imie -

li nie. Ale po sia da te spo ro prak tycz -
nych ta len tów – umia szy bu ty

na przy kad. Zna si te na sto lar ce i lu -
sar stwie. Ale sy na chcia mie kszta co -
ne go. „Al bin Sie kier ski nie ter mi no wa
w ad nym warsz ta cie – wspo mi na re -
dak tor Bo le saw Lu bosz z «Dzien ni ka
Za chod nie go» – Po sa no go do do bre go
gim na zjum hu ma ni stycz ne go w My -
so wi cach po to, e by na stp nie wy bra
si na stu dia wy sze. Tak wia no wa li
na l sku wia tli ro dzi ce swo ich sy nów.”

Naj pe niej szy y cio rys Sie kier skie go
zna laz si nie w ksi ce re dak to ra B. Lu -
bo sza z 1995 ro ku, pt. „Al fa bet l ski”,
okra szo nej licz ny mi aneg do ta mi o czon -
kach ów cze snej l skiej eli ty twór czej
(w tym i o Sie kier skim), lecz w dru gim
to mie „Sow ni ka pi sa rzy l skich” wy -
da ne go przez Uni wer sy tet l ski w 2007
ro ku. Z ob szer ne go bio gra mu wy no tuj -
my kil ka fak tów. Sie kier ski od 1930 r.
uczy si w gim na zjum kla sycz nym
w My so wi cach. W 1932 r. za pi sa si
do ZHP. W 1938 r. zda ma tu r i roz po -
cz pra c na po czcie w Ka to wi cach.
Wte dy te de biu to wa na a mach mie -
sicz ni ka „Ju nak”. 

Jo an na Szcze niak, au tor ka ha sa
o Sie kier skim, usta li a ma o zna ne do -
td wo jen ne lo sy l skie go pi sa rza:
„Po wkro cze niu Niem ców na dal na po -
czcie w My so wi cach mia po sa d pra -
cow ni ka po moc ni cze go. W tym cza sie
po zna i zwi za si z mo d Niem k.
W kwiet niu 1941 r. zwol nio ny z pra cy
na po czcie, zna laz no w w Cze cho wi -
cach ja ko ksi go wy. Pod wpy wem
part ner ki, wbrew wa snej ro dzi nie, wy -
pe ni wnio sek o nie miec k przy na le -
no na ro do w. Otrzy ma trze ci gru p
volks li sty i po wo a ny zo sta do woj ska.
Je go lo sy wo jen ne nie s bli ej zna ne,
mo e my jed nak przy pusz cza, e bo ha -
ter po wie ci «Oca le nie» jest w ja kim
stop niu al ter ego sa me go pi sa rza. Wia -
do mo jed nak, e zo sta ran ny, prze by wa
w szpi ta lu, a na stp nie uzy ska urlop
zdro wot ny, w cza sie któ re go móg wy -
je cha do Imie li na. Nie po wró ci ju
na front, uzna ny zo sta za de zer te ra.
W tym cza sie prze niós si do Kra ko wa.
Zdo byw szy fa szy we do ku men ty na na -
zwi sko Bo ni fa ce go Czy ew skie go,
otrzy ma 30 wrze nia 1943 r. skie ro wa -
nie do pra cy w Selb w Ba wa rii w Por -
cel lan fa bri kRo sen tal. Przy mu so we ro bo -
ty umo li wi y Sie kier skie mu ukry cie si
przed wa dza mi woj sko wy mi, któ re po -
szu ki wa y go ja ko de zer te ra z We hr -
mach tu. Dzi ki do brej zna jo mo ci j zy -
ka nie miec kie go zo sta tak e tu ma czem,
co ua twia o mu y cie. Pra co wa rów nie
cz sto u oko licz nych go spo da rzy.
Gdy 22 kwiet nia 1945 r. do Selb wkro -
czy li Ame ry ka nie, Sie kier ski zde cy do -
wa si na po wrót na lsk”.

Nie trze ba chy ba do da wa, e przy mu -
so wa su ba l za ków w We hr mach cie
by a w PRL -u na ty le kon tro wer syj na,
e uni ka no jak ognia po ru sza nia te go te -
ma tu. Do pie ro w ostat nich la tach do ko -
na no li te rac kie go i hi sto rycz ne go roz li -
cze nia te go bo le sne go dla l skiej
zbio ro wo ci epi zo du. W tym miej scu za -
znacz my, e Sie kier ski mia od wa g pó

wie ku wcze niej po ru szy ten – po cz -
ci oso bi sty i dra li wy w tek, cha rak te -
ry stycz ny dla y cio ry sów bar dzo wie lu
l za ków, któ rzy jed nak – ina czej ni
Sie kier ski – po sta no wi li za mkn si
w so bie (jak cho by Wil helm Szew -
czyk). Sie kier ski prze two rzy li te rac ko
swo je trau ma tycz ne do wiad cze nia
zwi za ne ze su b w We hr mach cie, de -
zer cj z niej i ukry wa niem si w Ba wa -
rii ja ko ro bot nik przy mu so wy. Susz nie
za tem za uwa a prof. Kry sty na He ska -
-Kwa nie wicz w wy da nej w 2004 ro ku
pu bli ka cji pt. „Ta ki to mrocz ny czas. Lo -
sy pi sa rzy l skich w okre sie woj ny
i oku pa cji hi tle row skiej”, e „Al bin
Sie kier ski prze szed bo le sn ewo lu cj
wia to po gl do w i na ro do w, któ ra po -
ra ni a go na ca e y cie, a je go po wie
«Oca le nie» do wo dzi pi sar skiej od wa gi.
Ksi ka wy da na w ro ku 1961 jest jed -
nym z naj dra ma tycz niej szych wia -
dectw po wi ka nych l skich lo sów,
a tak e je dy nym chy ba li te rac kim wy -
zna niem czo wie ka, któ ry prze szed
przez do wiad cze nie su by we wro giej
ar mii. Z tych te wzgl dów nie wa lo ry
li te rac kie de cy du j przede wszyst kim
o jej war to ci, ale wa nie uczci we i od -
wa ne uka za nie dra ma tycz ne go
pro ble mu mo ral ne go. To ty po wy utwór -
-wia dec two: >[...] na mnie woj na po -
zo sta wi a pit no zdra dy i do dnia dzi siej -
sze go nie mo g si go po zby. Ty le
tyl ko, e dzi siaj jest mi ju to obo jt ne.
Prze gra em. Wszyst ko, co ro bi em, by -
o ze< – wy zna bo ha ter po wie ci.” I nic
tu do da ju nie mo na. To wa ci wie li -
te rac ki do ku ment. Sie kier ski by prze cie
na ocz nym wiad kiem woj ny, do tkn a
go oso bi cie. 

Nie bez ko ze ry ko le ga Sie kier skie go,
tak sa mo po ra nio ny i po nie wie ra ny
z po wo du swe go ty po wo l skie go y -
cio ry su, su by w We hr mach cie, wy bit -
ny l ski pi sarz i pu bli cy sta Wil helm
Szew czyk przy zna je z sa tys fak cj, e je -
go ko le dze dzi ki „wiet nej zna jo moci
re aliów l skich i we hr mach tow skich”
uda o si stwo rzy „po ry wa j c wi zj
tych po nu rych dni”. Bo le sn, li te rac k
wi zj – ale bli sk re al nej praw dy o tych
cza sach.

Jak utrwa li pa mi o kim?

Py tam Ber nar da Kop ca, któ ry tak wy -
trwa le wal czy o za cho wa nie pa -

mi ci po naj wy bit niej szym oby wa te lu
Imie li na, czy zna oso bi cie Sie kier skie -
go, czy kie dy kol wiek si z nim ze -
tkn? Nie, ni gdy, ale w do mu, w któ rym
roz ma wia my Sie kier ski by wa. – Przy -
ja ni si z mo im te ciem Paw em Pa ta -
lon giem, któ re go by ró wie ni kiem, ale
do cza su – opo wia da Ko piec. – Pod czas
jednej z to wa rzy skich dys put, jak to
na wsi, tro ch si po sprze cza li. Mój te
zo li wy by tro ch, wic y czy Sie kier -
skie mu, by je go ksi ki na prze ce nie by -
y wy prze da wa ne. Wi da, e Sie kier ski
po czu si do tkni ty, bo wza jem na przy -
ja si od td sko czy a.
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W tym sa mym do mu, gdzie by wa Sie -
kier ski, spo ty ka li si te czon ko wie to -
wa rzy stwa mu po wi co ne go. Dom
Ber nar da Kop ca – któ ry sta si sie dzi -
b sto wa rzy sze nia im. Sie kier skie -
go – wzno si si w cz ci Imie li na, zwa -
nej Pi dem. Std te wzi si po mys
na ty tu biu le ty nu kul tu ral ne go wy da wa -
ne go przez mi o ni ków twór czo ci Sie -
kier skie go: „Pi do” – po pro stu.– Na zwa
tej cz ci Imie li na wzi a si od sta wu
wod ne go i za staw ki na nim, zwa nej pi -
dem. Sta wu ju nie ma, ale t cz mia -
sta oko licz ni miesz ka cy da lej na zy wa -
j Pi dem – tu ma czy Ko piec.

Imie li skie sto wa rzy sze nie sta wia o
so bie na praw d am bit ne ce le. My la no
na wet o fun do wa niu sty pen diów. Ko piec
ma rzy o wy da niu naj cen niej szych dzie
Sie kier skie go. Uda o si je dy nie ze -
bra i wy da opo wia da nia pu bli ko wa ne
wcze niej na a mach cza so pism. I dru -
ko wa no nie zna ne wier sze Sie kier skie go.

Za czy na no z roz ma chem. Od po pu la -
ry za cji do rob ku. W 2006 ro ku z Or non -
to wic przy je cha do Imie li na ama tor ski
te atr i wy sta wi sztu k Sie kier skie go „Do -
mek z ogród kiem”, któ r gra no z po wo -
dze niem przy pe nej pu bli ce. Za go ci a
na du ej w re per tu arze or non to wic kie -
go te atru. – To hi sto ria dziew czy ny,
któ rej e by umo li wi za m pój cie,
trze ba zor ga ni zo wa wia no, przy so -
wio wy do mek z ogród kiem. Sie kier ski
ten oby cza jo wy te mat po trak to wa z od -
po wied nim dy stan sem i hu mo rem, co za -
de cy do wa o o po nad cza so wej po pu lar -
no ci tej sztu ki – stwier dza Ko piec. 

Czon ko wie sto wa rzy sze nia chcie li
te za pro si do Imie li na wy bit ne go l -

skie go re y se ra Ka zi mie rza Kut za, któ -
ry re ali zu jc „Pa cior ki jed ne go ró a ca”,
wiet ny sk di nd, swoj ski film o l za -
kach, in spi ro wa si opo wia da niem Sie -
kier skie go. Za mie rza no pro pa go wa
twór czo Sie kier skie go przez szkol ne
kon kur sy. Pla no wa no wy ko na od bit ki
sztuk Sie kier skie go. Py tam Kop ca, czy
sto wa rzy sze nie dys po no wa o pra wa mi
do je go twór czo ci. Wzdy cha. – By o ju
tak da le ko, pa ni Sie kier ska mia a wy ra -
zi na to zgo d, ale ja ko nam to umkn -
o – sy sz. W spra woz da niach od naj du -
j in for ma cj, e chcia no wy da
„po wie au to bio gra ficz n” Sie kier -
skie go „Oca le nie”. I ko lej ny nu mer
„Pi da”, biu le ty nu sto wa rzy sze nia, gdzie
te pro pa go wa no twór czo za su o ne -
go oby wa te la Imie li na. 

Nie uda o si, nie ste ty, god nie upa -
mit ni wiel kie go kra ja na.

– Na wet nie cho dzi o nam o po mnik,
czy ta bli c pa mit ko w. Pro si li my tyl -
ko wa dze mia sta, by po wi ci Sie kier -
skie mu któ r z no wych imie li skich
ulic. Pro si li my o to trzy krot nie. Nie ste -
ty, bez od ze wu –a li si Ko piec. – Usy -
sze li my, e to ko mu ni sta. Mo e i na le -
a do par tii, zresz t w tam tych cza sach,
ten kto chcia by in te li gen tem, chcia
two rzy, mu sia by w par tii. Tym bar -
dziej on, l zak, by y o nierz We hr -
mach tu. Ale to nie zna czy, e by ko mu -
ni st… W je go ksi kach nie znaj dzie my
ani la du ko mu ni stycz nej ide olo gii. Pi -
sa o y ciu, o prze szo ci któ r zna. Ale
nie by za an ga o wa ny po li tycz nie. By
zwy kym, nor mal nym czo wie kiem.

Uli c po wi co n Sie kier skie mu od -
naj du j w Ka to wi cach (w dziel ni cy

Pio tro wi ce, co cie ka we s sia du je z ul. Al -
fre da Szklar skie go), gdzie te spo czy wa
na jed nym z cmen ta rzy (w Pa new ni kach
kon kret nie). 

Zda niem Kop ca, twór czo Sie kier -
skie go obro ni si z cza sem sa ma. – To
praw da, e nie któ re z je go ksi ek, czy
sztuk te atral nych s sa be, ale in ne, tak
jak cho by „Oca le nie”, czy pra ca o Woj -
cie chu Kor fan tym pt. „Na sta je
zmierzch”, s po pro stu zna ko mi te. Po -
win ny two rzy gór no l ski ka non. Tym -
cza sem sy sz, e dru ko wa trze ba in -
nych, cz sto nie miec ko j zycz nych
pi sa rzy, a nie Sie kier skie go. To przy kre.
Tym bar dziej e wik szo bi blio tek wy -
rzu ci a ze swo ich zbio rów je go ksi ki.
Wzno wie je go twór czo ci nie by o, a to
co jest, by o dru ko wa ne jesz cze w la -
tach 80. – przy zna je.

Spraw dzam w in ter ne cie, do do sta nia
s gów nie ksi ki i se ria le, wspo mnia ne
„Bli sko, co raz bli ej” i „Ro dzi na Kan de -
rów”. Sta ro cie, ale w ce nie. Na youtu bie -
mo na je obej rze bez pat nie. Nie któ rym
te pro duk cje wy da dz si lek ko omsza e,
dla in nych b d sen ty men tal n po dró 
w cza sie. A mo e czym jesz cze?

Sto wa rzy sze nie im. Sie kier skie go za -
mar o, bo nie ma kon ty nu ato rów. Wal -
ne zgro ma dze nie nie przy j o re zy gna -
cji Kop ca z funk cji prze wod ni cz ce go,
a on sam nie czu je si ju na si ach, by
to wszyst ko pro wa dzi. Ma jesz cze
w pla nach na pi sa nie kil ku ksi ek. Ale
naj wa niej sze s chy ba wnu ki. Kie dy
roz ma wia my po ja wia si dwu let nia Ka -
lin ka i bo so ma sze ru je przed te le wi zor
do po mi na jc si (susz nie) o na le n jej
baj k. Dzia dek Ber nard Ko piec z rów -

Grze gorz Ko man de ra z Bi blio te ki Miej skiej w Imie li nie po ka zu je zgro ma dzo ne po Sie kier skim au ten tycz ne pa mit ki. Jest te kil ka r ko pi sów
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n czu o ci opo wia da o sied mio let nim
Mak sy mi lia nie.

Bli sko, co raz bli ej… cze go?

Mó wi si, e twór czo pi sa rza naj le -
piej we ry fi ku je czas. W przy pad ku

Sie kier skie go nie jest on a ska wy. Ostat -
nie wzno wie nia je go ksi ek, to la ta 80,
a ostat nia od no to wa na i do stp na
w Bi blio te ce l skiej po zy cja po cho dzi
z ro ku 1990 i jest to ksi ko wa ada pta -
cja fil mo we go sce na riu sza „Ro dzi -
na Kan de rów”. Go no o Sie kier -
skim – je li w ogó le jest – to przy oka zji
wzno wie 19-od cin ko we go se ria lu „Bli -
sko, co raz bli ej”. To chy ba za pew ni o
mu nie mier tel no, wy ry o w zbio ro wej
pa mi ci je go na zwi sko. I jesz cze film
Kut za, zna ko mi ty, „Pa cior ki jed ne go
ró a ca”, któ re go sce na riusz l ski re y -
ser opar na opo wia da niu Sie kier skie go
pt. „Te go do mu ju nie ma” (nie któ rzy
mó wi je dy nie o in spi ra cji Kut za tek stem
Sie kier skie go). 

Do sy pe sy mi stycz nie rzecz wi dzia
li te ra tu ro znaw ca prof. Mi ro saw Fa -
zan, któ ry za le d wie dzie si lat po mier -
ci Sie kier skie go za uwa y – po red nio
na je go przy ka dzie – i ma my do czy -
nie nia z pew nym nie uchron nym, przy -
krym dla nie któ rych twór ców pro ce sem
we ry fi ka cji ich do rob ku: „Wbrew ho ra -
cja skiej na dziei >non omni smo riar<
w dzie jach li te ra tu ry zda rza o si nie rzad -
ko, e wraz ze mier ci pi sa rza >umie -
ra a< je go twór czo. Nie in te re so wa li
si ni wy daw cy, nie si ga li po ni
czy tel ni cy. Zwasz cza wiel kie prze o my
es te tycz ne i po li tycz ne sprzy ja y ta kim
zgo nom” – pi sa bru tal nie na a mach
„l ska” w lu tym 1999 ro ku w ar ty ku -
le „Pró ba cza su. O pi sar stwie Al bi -
na Sie kier skie go w 10. rocz ni c mier -
ci”. Czy wo bec te go Sie kier ski mia
po pro stu pe cha, e tra fi na dzie jo wy,
po li tycz ny, a za nim i es te tycz ny (bo
wszyst ko sta o si bar dziej ko lo ro we
i ko mer cyj ne) prze om? Czy li – PRL
umar a wraz z nim je go twór cy?
„Wszyst ko za tem wska zu je – od po -
wia da sam so bie Fa zan – e w na szej
wspó cze sno ci do ko na si, lub ju si
do ko na o, mier tel ne zej cie ca ych po -
a ci li te ra tu ry do by PRL -u, tak jak ju
wcze niej sko na li ró ni Oby wa te le,
Przy bu do wie, Pa mit ki z Ce lu lo zy,
po rzu ce ni wsty dli wie przez y j cych
jesz cze au to rów.” To dar wi ni stycz ne
po dej cie au tor wy ha mo wa nie co da lej
przy zna jc, i w wy pad ku Sie kier skie -
go dy stans cza so wy jest zbyt ma y – za -
le d wie de ka da. A po za tym py ta -
nie – przy oka zji rocz ni cy – wy da je si
nie tak tow ne. Jed nak nie po kój ja ki za sia
Fa zan swo j wy ostrzo n re flek sj – po -
zo sta. Czas py nie, mi ja j ko lej ne dwie
de ka dy – i co? Wy da je si, co raz bar dziej
si wy da je, e mia ra cj. Sie kier skie go
si nie wy da je i nie czy ta. Mo e po -
za Imie li nem i pró ba mi je go po pu la ry -
za cji, co jest za su g nie stru dzo ne go
Kop ca i je go sto wa rzy sze nia. Lecz i to

dzie o za mar o. Ogar nia mnie wic pe -
sy mizm, kie dy czy tam ko lej ne roz wa a -
nia pió ra Fa za na – nie chc si z nim
zgo dzi, ale mu sz… 

„Mo na a na wet na le y snu jed nak
pew ne przy pusz cze nia, za sa dza jc si
na fak cie, e w cza sie, któ ry upy n
od odej cie pi sa rza, nie do cze ka a si
wzno wie nia ad na z je go ksi ek. Cho -
cia – na prze ciw le gym bie gu -
nie – od cza su do cza su te le wi zja wzna -
wia se ria le opar te na je go sce na riu szach.
Ale te le wi zja rz dzi si od mien ny mi pra -
wa mi, za se rial eg zy stu je w y ciu kul -
tu ral nym bar dziej ja ko dzie o re y se -
ra” – pi sze Fa zan da lej.

W po o wie lat 80. se rial „Bli sko, co -
raz bli ej” cie szy si ogrom n po pu lar -
no ci. Za sce na riusz pierw szej se rii Sie -
kier ski do sta je 20 czerw ca 1983 ro ku
w ka to wic kim Urz dzie Wo je wódz kim
za szczyt ne wy ró nie nie „Trzech Po -
wsta czych Skrzy de”. 

Se rial by po wro tem Sie kier skie go
do dzie ci stwa sp dzo ne go w Imie li -
nie. – Lo sy naj star szych Pa ster ni ków to
za pis opo wie ci za sy sza nych w dzie ci -
stwie. Pier wo wzo rem Fran cisz ka Pa ster -
ni ka by mój dzia dek, któ re go nie zna -
em, lecz opo wia da no mi, e by bar dzo
twar dy – przy zna wa Sie kier ski. – Pi szc
pierw sze od cin ki se ria lu wra ca em pa -
mi ci do wa sne go dzie ci stwa. Wy -
zwa la em w so bie to, co no si em od lat
bli sko sze dzie si ciu.

Zdol ny, upar ty i pra co wi ty

Chy ba war to ci nie wt pli w, de cy du -
j c o po nad cza so wo ci twór czo ci

Sie kier skie go, by o to, e by a tak bli sko
y cia. Tak bar dzo re al na. To nie by a li -
te ra tu ra wy du ma na, po chli wa, lecz li -
te ra tu ra krwi sta, bli ska krwio obie go wi
y cia, y wi ca si l ski mi lo sa mi,
z niej wy py wa j ca. Sie kier ski gar dzi
ka wiar nia ny mi „li te ra ci ka mi”. Mó wi:
„My l, e ów typ li te rac ki ja ko si
na l sku nie za do mo wi. Wik szo na -
szych li te ra tów pra cu je w kon kret nych
przed si bior stwach i to nie tyl ko li te rac -
kich. Kil ku z nas pra cu je w prze my le.
To jest chy ba do wód sil nych zwiz ków
ze ro do wi skiem lu dzi, dla któ rych two -
rzy my. Na sze ro do wi sko li te rac kie nie
szu ka in spi ra cji w ga dul stwie, w plot ce,
ale tkwi moc no w nur cie y cia, prze -
mian, pra cy.” („Try bu na Ro bot ni cza”
nr 121, 23/24 ma ja 1970)

Trze ba tu od da spra wie dli wo
prof. M. Fa za no wi, któ ry rze tel nie „roz -
bie ra” oko licz no ci de biu tów li te rac kich
Sie kier skie go, ka dzie na cisk, i sta o
si to wa ci wie w PRL -u w kon kret nej
(cho nie prze ba da nej do ko ca) rze czy -
wi sto ci twór czej. Pi sze Fa zan: „Przy czy -
n spraw cz je li nie po wsta nia, to na pew -
no pu bli ka cji pra wie wszyst kich utwo rów
Sie kier skie go na prze o mie lat 50. i 60. by -
y kon kur sy li te rac kie”. „Pi sarz ten a trzy -
krot nie sztur mo wa Par nas, by do pie ro
za trze cim ra zem we drze si na nie -
wdzicz n ska  i zdo by tam wa sne te -

ry to rium”. „Fun da men tem pod li te rac k
po zy cj po o y Sie kier ski «Oca le niem»
(1961), po wie ci, w któ rej przed sta wi
dra ma tycz ne wy bo ry mo ral ne i na ro do -
we mo de go l za ka pod czas ostat niej
woj ny. Nie wt pli wie za wie ra ona spo ro
wt ków au to bio gra ficz nych. Sie kier ski
zna sy tu acj wo jen n l za ków z au top -
sji”. „Szcze gól ne miej sce w pi sar stwie Sie -
kier skie go za j a te ma ty ka po wsta l -
skich.” Naj wy bit niej szym dzie em
Sie kier skie go z te go kr gu te ma tycz ne go
by o po wie o ko co wych wi zien nych
mie si cach y cia Woj cie cha Kor fan te go
„Na sta je zmierzch” (1987)”. Zresz t Sie -
kier ski by za fa scy no wa ny t wa n dla
l ska po sta ci.

Czy Sie kier ski umar ja ko pi sarz?
Zna jo my li te ra tu ro znaw ca ra dzi ostro -
no, bo chy ba by „za an ga o wa nym”
au to rem. Nie by, przy naj mniej nie
w ta kim stop niu jak in ni. Ale i tak ta je -
go glo ry fi ka cja po wsta, w do bie de kon -
struk cji ich mi tu, brzmi po dejrz li wie. Ale
Sie kier ski w to po pro stu wie rzy... 

Zer kam do ma e go ka no nu gór no l -
skie go, czy li li sty 99 po zy cji, któ -
re – zda niem wspó cze snych – wnio sy
co twór cze go do na szej l skiej kul tu -
ry, au tor stwa Zbi gnie wa Ka dub ka i u -
cji Sta nicz ko wej z 2011 ro ku. I szu kam.
Jest Wa niek, Szy mut ko, Szy mik, Netz,
oczy wi cie Go ethe, no i Ja nosch, na wet
ksi na Da isy z Pszczy ny, Kutz, Ka du -
bek, Na wa rec ki, czy Szej nert. Jest i przy -
ja ciel Sie kier skie go, Wil helm Szew -
czyk z po ema tem Ha nys i zbio rem
ese jów „Syn drom l ski”. Ale Al bi -
na Sie kier skie go pró no wy pa tru j. Nie
ma dla nie go ju miej sca.

Przy sta nek pa mi ci

Wszyst kie pa mit ki, r ko pi sy, ksi -
ki po Al bi nie Sie kier skim, ja kie

Ber nard Ko piec sam zdo a ze bra i te
po zy ska ne od wdo wy po Sie kier skim,
zo sta y prze ka za ne do Bi blio te ki Miej -
skiej w Imie li nie. Uma wiam si z Grze -
go rzem Ko man de r, jej pra cow ni kiem,
któ ry pi sa pra c li cen cjac k o twór czo -
ci wy bit ne go kra ja na, na spo tka nie. 

Kie dy si po ja wiam, cze ka na mnie
stos do ku men tów – PRL -owskich,
w wik szo ci le gi ty ma cji ró nej ma ci,
a tak e nie miec kich, oku pa cyj nych.
Wród te go stos dy plo mów opra wia nych
w czer wo n skó r, jed no zdj cie Sie kier -
skie go z Szew czy kiem i to wa rzy szem
Grud niem bo daj z ja kie uro czy sto ci.
Sie kier ski chy ba prze ma wia, bo na nim
sku pio na jest po wszech na uwa ga. Do te -
go kil ka li stów, pro gram ju bi le uszu ma -
tu ral ne go rocz ni ka my so wic kie go gim -
na zjum, któ re go Sie kier ski by
ho no ro wym ab sol wen tem. I jesz cze
kosz z ksi ka mi Sie kier skie go. – Po dej -
rze wam, e ju ad na z bi blio tek w na -
szym wo je wódz twie nie po sia da ta kiej
ko lek cji – mó wi Grze gorz Ko man de ra.

Zresz t – któ ry czy tel nik wzi by ta k
ksi k, wy da n pod ko niec ko mu ny,
do r ki? Sza ry, gru by pa pier, nie chluj ny
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skad… Ta kich ksi ek ju nie ma. Nie ma
pra wa by… Uzna wa ne s za wy bra ki
i wy co fy wa ne. Cho tu taj – po zy ska ne
z in nych ksi ni – s bez cen ne, bo je dy ne.

Bio r do r ki, „Oca le nie”, go ny de -
biut Sie kier skie go. Ksi ka mnie po cha -
nia. A na sa mym wierz chu ko lej ne go sto -
su do strze gam „Na sta je zmierzch”,
po wie o ko co wych dniach y cia
Woj cie cha Kor fan te go. Grze gorz Ko -
man de ra w pra cy li cen cjac kiej pt. „Al -
bin Sie kier ski – stu dium bio bi blio gra ficz -
ne” z 2003 ro ku, pod kre la, e re cen zen ci
uzna li j za naj wy bit niej sze dzie o „ze
l skie go kr gu te ma tycz ne go”. I po wo -
u je si na opi ni nie y j ce go ju hi sto -
ry ka, pi sa rza i fil mo znaw cy (zwi za ne -
go ze „l skiem” jak i „Fa bry k Si le si”):
„Jak oce nia j Jan F. Le wan dow ski, jest
to naj lep sza ksi ka Sie kier skie go, znacz -
nie cie kaw sza od je go po wie ci pro duk -
cyj nych. Nie wni ka g bo ko w fe no men
Kor fan te go, ale nie mo na jej od mó wi
zrcz no ci li te rac kiej, a przede wszyst -
kim wa lo rów po znaw czych. Mi mo be -
le try stycz nej for mu y, jest to pierw sza po -
pu lar na bio gra fia Woj cie cha Kor fan te go,
je li nie li czy tu przed wo jen nych i wy -
da nych za raz po woj nie prac Sta ni sa wa
So piec kie go i Mie czy sa wa To bia sza”.

Od naj du j te to, co w pra cach Sie -
kier skie go mo na i po win no si do ce -
nia. Przede wszyst kim za „psy cho lo -
gicz n wni kli wo, du  kon kret no
re la cji i do bry, nie kie dy gwa ro wy dia -
log”. Chy ba dla te go je go sztu ki sce nicz -
ne – nie mó wic o se ria lach – tak do brze -
by y od bie ra ne przez pu blicz no.

Prze gl da my jed n z nich za miesz czo -
n w bro szu rze „Te atr Lu do wy” z 1959
ro ku, któ ra oka zu je si pe rio dy kiem
te atrów ama tor skich wa nie. Tu taj opu -
bli ko wa no sztu k Sie kier skie go „Umo -
wa stoi”, na gro dzo n zresz t.

Sie kier ski by nie sa mo wi cie pra co wi -
ty. W ci gu trzy dzie stu lat pra cy pi sar -
skiej za pi sa ty si ce stron pro zy, pu bli -
cy sty ki, utwo rów sce nicz nych
i sce na riu szy fil mo wych. „Nad ogro mem
tej pra cy po chy li si przy szy ba dacz
i z pew no ci nie b dzie móg oprze si
wiel kie mu zdzi wie niu: kie dy ten czo -
wiek zd y te go do ko na?” – pod kre -
la no w ty go dni ku „Tak i Nie” w 1985
ro ku. Prze gl dam wa sno rcz ne r ko pi -
sy opo wia da Sie kier skie go, za pi sa ne
na post fa brycz nych spra woz da niach.
Trud no roz czy ta, nie bie skie li te ry s
moc no ci ni te, stam szo ne jak by – du -
sz si. Dukt pi sma jest nie sta bil ny,
wzno si si, opa da... Le piej, o wie le
czy ta si wy bla ke ju ma szy no pi sy
z po praw ka mi Sie kier skie go.

Pan Grze gorz, mój roz mów ca, nie
ukry wa, e by za fa scy no wa ny po sta ci
Sie kier skie go. Dzia a te w sto wa rzy -
sze niu za o o nym przez Ber nar da
Kop ca. Je go pra ca jest bez cen na – to bi -
blio gra ficz ny re jestr 1040 tek stów Sie -
kier skie go (od opo wia da, przez pu bli -
cy sty k, sztu ki te atral ne po po wie ci), a
po rze czy któ re mó wi o Sie kier skim
(wy wia dy z nim, kry tycz ne spoj rze nia
na je go twór czo). Nie wie dzia em, e
stwo rzy a ty le fe lie to nów dla „Dzien -
ni ka Za chod nie go” w la tach 80.

Te Szew czy ka, ja ko si pa mi ta, na to -
miast to, co two rzy Sie kier ski si nie za -
pi sa o w na szej zbio ro wej pa mi ci.

Nie ma co kry – Sie kier ski by
twór c PRL -owskim, cho nie za an ga -
o wa nym. Ko man de ra za in spi ro wa ny
tek stem Fa za na, stwier dza, e twór czo
Sie kier skie go wa ci wie umar a dla
Czy tel ni ka. Nie wzna wia si go,
a i w Imie li nie po zo sta je nie zna ny.
Wy po y cze nia je go ksi ek by wa j
oka zjo nal ne, pew no tak jak mo je za in -
te re so wa nie t po sta ci. 

Sie kier ski nie za pi sa si w zbio ro wej
pa mi ci imie li skiej spo ecz no ci – a te -
raz na to ju za pó no. Ber nard Ko piec
zro bi co móg, by ura to wa go od za po -
mnie nia. – Przy naj mniej oca li te pa mit -
ki – wska zu je pan Grze gorz. – Ma my
przy naj mniej ty le, z pew no ci nie by -
o by te go w ogó le, gdy by nie pan Ber -
nard i je go fa scy na cja Sie kier skim, któ -
r mnie po cz ci sam za ra zi – przy zna je. 

Gorz ko brzmi re flek sja za war ta w pra -
cy Grze go rza Ko man de ry o Al bi nie
Sie kier skim: „Na wet w ro dzin nym mie -
cie pa mi o Sie kier skim za ni ka…
Naj bli sza ro dzi na nie wy ra a ch ci
upa mit nie nia je go twór czo ci, a prze -
gl da jc ka ta lo gi bi blio tecz ne co raz
cz ciej nie znaj du je my ha sa >Sie -
kier ski Al bin<”. 

Ozna cza to de fi ni tyw n mier dla au -
to ra ksi ek, któ ry prze cie y je tak du -
go, jak je go dzie a, w któ rych za war sw
du sz, myl, po strze ga nie wia ta. Nie ma
ich, nie ma i je go – w po wszech nej, zbio -
ro wej pa mi ci. 

Na tym zdj ciu wi dzi my Al bi na Sie kier skie go (pierw szy z le wej), Wil hel ma Szew czy ka (pierw szy z pra wej), a wród in nych de cy den tów roz po zna mo -
na to wa rzy sza Zdzi sa wa Grud nia (w rod ku), pierw sze go se kre ta rza Ko mi te tu Wo je wódz kie go PZPR w Ka to wi cach. PRL -owskie kli ma ty w pe nej kra sie.
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Obo zy je niec kie Lams dorf i Te schen

wiat za drutami
JOANNA LUSEK

In Me mo riam. Obo zy je niec kie i pod -
le ge im ko man da pra cy, funk cjo nu j -
ce w la tach II woj ny wia to wej
na Gór nym l sku i w Za g biu Ostraw -
sko -Kar wi skim, sta no wi y mi kro ska -
l zja wi ska na tle hi sto rii po wszech nej.
W tym kon tek cie wci ak tu al ne wy -
da j si py ta nia: w ja kim wy mia rze
i czy na dal czas woj ny oraz pa mi ci
o miej scach osa dze nia obec ne s na dal

w wia do mo ci zbio ro wej ko lej nych
po ko le? 

Wam bi no wi cach od po nad 50 lat ist -
nie je Cen tral ne Mu zeum Je ców Wo jen -
nych, któ re pro wa dzi dzia al no ba daw -
cz i edu ka cyj n, spra wu je rów nie
opie k nad te re na mi po obo zo wy -
mi – Miej scem Pa mi ci Na ro do wej,
b d cym y wym wiad kiem hi sto rii, do -
ku men tu j cym la dy po obo zach je -

niec kich po czw szy od woj ny pru sko -
-fran cu skiej, przez I i II woj n wia to -
w, po okres obo zu pra cy. 

W miej scu Sta la gów VIII D/VIII B Te -
schen od so ni to 9 wrze nia 1979 r. Po -
mnik Mi dzy na ro do wej Ko ali cji An ty -
fa szy stow skiej au tor stwa cze skie go
rze bia rza tpána Mi ku li, upa mit nia -
j cy je ców osa dzo nych w tym wa nie
miej scu w la tach II woj ny wia to wej. 

Je cy za dru ta mi, Sta lag VIII B Te schen. Vo jensk hi sto rick ar chiv, Pra ga (zdj cia udo stp nio no w ra mach cze sko -pol skie go pro jek tu „Obo zy je niec kie
Te schen w la tach II woj ny wia to wej”)
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Sys tem obo zo wy w III Rze szy. Pod -
czas II woj ny wia to wej wa dze nie miec -
kie zor ga ni zo wa y na te re nie III Rze szy
i na ob sza rach przez ni oku po wa nych
po nad 130 obo zów je niec kich. Niem cy,
któ re pod pi sa y kon wen cj ge new sk
z 27 lip ca 1929 r., zo bli go wa ne by y
do prze strze ga nia za pi sów o trak to wa -
niu je ców wo jen nych. W la tach 1939–
1945 przez obo zy dla je ców wo jen nych

i pod le ge im ko man da pra cy prze szo
cz nie oko o 8 mln m czyzn. Wa dze
nie miec kie przy go to wa y kil ka ka te go -
rii miejsc in ter no wa nia. Wzi ci do nie -
wo li o nie rze tra fia li naj pierw do pro -
wi zo rycz nie przy go to wa nych punk tów
zbor nych (Sam mel punk te), skd kie ro -
wa no ich do obo zów przej cio -
wych – du la gów (Durch gang sla ger) lub
bez po red nio do obo zów sta ych – sta -

la gów (Man n scha fts stam m la ger) dla
o nie rzy sze re go wych i pod ofi ce rów
oraz ofla gów (Of fi zier sla ger) dla ofi ce -
rów. Obo zy je niec kie re ali zo wa y ce le
woj sko we, po przez izo lo wa nie i kon tro -
l osa dzo nych; po li tycz ne, po przez psy -
chicz n i fi zycz n eks ter mi na cj oraz
eko no micz ne, wy mie rzo ne prze ciw ko
osa dzo nym w sta la gach, a re ali zo wa ne
po przez na kaz pra cy przy mu so wej. 

Obo zy je niec kie pod le ga y Na czel ne -
mu Do wódz twu Si Zbroj nych (Obe -
rkom man do der We hr macht, da lej:
OKW), za w stre fie dzia a bo jo -
wych – Do wódz twu Wojsk L do wych
(Obe rkom man do des Her res, OKH).
Spra wa mi je ców na ob sza rze OKW zaj -
mo wa si Wy dzia ds. Je ców Wo jen -
nych. W 1943 r. po wo a no Urzd Ge ne -
ral ne go In spek to ra ds. Je ców
Wo jen nych. Po za ma chu na Adol fa Hi -
tle ra, w lip cu 1944 r., wa dz nad obo -
za mi je niec ki mi prze j o SS.Na te ry to -
rium III Rze szy i kra jów przez ni
oku po wa nych wa dze nie miec kie utwo -
rzy y 19 Okr gów Woj sko wych. Gór ny
lsk znaj do wa si w za si gu VIII Okr -
gu Woj sko we go z sie dzi b w Bre slau
(obec nie: Wro caw).

O za wi o ciach te ry to rial nych. W sierp -
niu 1939 r. w Lams dorf utwo rzo no
Du lag B, któ ry ju we wrze niu prze -
kszta co no w obóz sta y – Sta lag VIII B
La ma dorf. Je go pe ry fe ryj ne po o e nie,
a w kon se kwen cji brak od po wied nie go
nad zo ru nad ko man da mi pra cy zlo ka li -
zo wa ny mi w re jen cji opol skiej, opaw -
skiej i ka to wic kiej, sta no wi o ar gu ment
na rzecz po wzi cia przez wa dze nie -
miec kie de cy zji o przy go to wa niu ko lej -
ne go sa mo dziel ne go obo zu je niec kie go.
For mal nie Sta lag VIII D Te schen utwo -
rzo no w ma ju 1941 r. Nie po sia da on
wa sne go re jo nu ad mi ni stra cyj ne go,
ob su gi wa za ka dy prze my su ci kie -
go na Gór nym l sku i w Za g biu
Ostraw sko -Kar wi skim, for mal nie pod -
po rzd ko wa ne kom plek so wi obo zo we -
mu w Lams dorf. Po upy wie po nad ro -
ku Sta lag VIII D Te schen zo sta
w czo ny do Sta la gu VIII B Lams dorf.
W 1941 r. utwo rzo no rów nie Sta -
lag 318/VIII F Lams dorf, zli kwi do wa -
ny ja ko sa mo dziel ny obóz w ma ju 1943
r. – obóz dla je ców so wiec kich sta si
cz ci Sta la gu VIII B Lams dorf ja ko
„Te il la ger R”. Pod ko niec 1943 r. Sta -
lag VIII B Lams dorf by naj wik szym
pod wzgl dem licz by osa dzo nych wród
wszyst kich sta la gów na te re nie Rze szy.
Pod le ga o mu 121 tys. je ców. 5 grud -
nia 1943 r. ko men dan tu r Sta la gu VIII B
prze nie sio no for mal nie do Te schen,
gdzie utwo rzo no Sta lag VIII B Te -
schen. Obej mo wa on za si giem re -
jen cj ka to wic k oraz po wiat Za wier cie,
wy  czo ny z re jen cji opol skiej. Re jen -
cje opol ska i opaw ska zna la zy si
w za si gu prze kszta co ne go Sta la gu 344
Lams dorf. Od td spe nia funk cje obo -
zu przej cio we go dla wszyst kich je ców
prze zna czo nych do pra cy w re jo nie
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Sta la gu VIII B Te schen. By li w nim
kwa te ro wa ni, re je stro wa ni i przy go to -
wy wa ni do za trud nie nia. Rów nie je -
ców trwa le nie zdol nych do pra cy kie ro -
wa no do Sta la gu 344 Lams dorf
i pod da wa no le cze niu.

W r kach wro ga. III Rze sza w zró ni -
co wa ny spo sób trak to wa a je ców wo -
jen nych, opie ra jc si na kry te riach
przy na le no ci ar mij nej, pa stwo wej,
kry te riach ra sy czy wy zna nia. Sto sun ko -
wo naj le piej trak to wa no Ame ry ka nów
i Bry tyj czy ków, w tym rów nie o nie -
rzy Wspól no ty Bry tyj skiej, tj. Ka na dy,
Au stra lii, No wej Ze lan dii i Zwiz ku Po -
u dnio wej Afry ki, po nad to o nie rzy
z In dii Bry tyj skich i te ry to rium Man da -
tu Pa le sty ny, wzgl da mi cie szy li si
rów nie Bel go wie, Fran cu zi i Gre cy.
Znacz nie go rzej od no szo no si do je -
ców pol skich czy ju go so wia skich,
do któ rych za li cza no o nie rzy z Chor -
wa cji, Ser bii, Bo ni, Ma ce do nii, So we -
nii, Al ba nii, pod ko niec woj ny rów nie
o nie rzy by ych pastw so jusz ni czych,
tj. Ru mu nii, Bu ga rii i W gier. Naj go rzej
za trak to wa no czer wo no ar mi stów oraz
in ter no wa nych o nie rzy wo skich.

Ka dy z osa dzo nych o nie rzy
przy wej ciu do obo zu pod le ga pro ce -
du rze ewi den cjo no wa nia. By fo to gra -
fo wa ny, po bie ra no mu od cisk pra we go
pal ca wska zu j ce go oraz prze pro wa dza -
no wy wiad, na pod sta wie któ re go wy -
pe nia no kar t oso bo w (Per so nal kar te).

Na stp nie otrzy my wa nu mer je niec ki,
to sa my z nu me rem na blasz ce je niec -
kiej (Er ken nung smar ke). 

Pra ca po nad si y. Ru ty n dnia co dzien -
ne go w obo zie wy zna cza re gu la min
obo zo wy. Rytm w sta la gach oraz ko man -
dach pra cy de ter mi no wa y ape le, po si -
ki i pra ca. W la tach II woj ny wia to wej
pra ca przy mu so wa (Zwang sar be it) sta a
si pod sta wo w si  na p do w nie miec -
kiej go spo dar ki wo jen nej. Je cy two rz -
cy ko man da pra cy (Ar be it skom man do)
by li za trud nia ni nie mal we wszyst kich jej
sek to rach, tj. w: rol nic twie, le nic twie,
prze my le, w tym ci kim i zbro je nio -
wym oraz trans por cie. Tyl ko nie licz ni po -
zo sta wa li w obo zach ma cie rzy stych,
pra co wa li w warsz ta tach rze miel ni -
czych lub przy sta wia niu ko lej nych ba -
ra ków. Wik szo prze by wa a na ko man -
dach pra cy, li cz cych od kil ku na stu
do kil ku set je ców. Oko o 85-90% osa -
dzo nych w Lams dorf i Te schen za trud nia -
no w prze my le, gów nie w ko pal niach,
fa bry kach i hu tach. Za pra c je cy otrzy -
my wa li skrom ne wy na gro dze nie,
któ re go wy so ko za le na by a od cha -
rak te ru re ali zo wa nych za da czy przy na -
le no ci ar mij nej. Po bo ry wy pa ca no
w po sta ci pie ni dzy obo zo wych – la ger -
ma rek – za cho wy wa y wa no tyl ko
w obo zo wych kan ty nach.

Obo zo we y cie. Wa run ki eg zy sten cjal ne
by y nie zwy kle trud ne, cho ro by i wy nisz -

cze nie or ga ni zmu nie rzad ko by y po wo -
dem nie do y wie nia. Otrzy my wa ne przez
je ców ra cje yw no cio we mia y od po -
wia da przy dzia om o nie rzy su  cych
na ty ach ar mii. W wy ni ku nie ko rzyst ne -
go roz wo ju sy tu acji na fron tach II woj -
ny wia to wej by y one jed nak wie lo krot -
nie zmie nia ne. Za le ce nia obej mo wa y
rów nie za opa trze nie w wo d pit n,
a tak e do dat ki yw no cio we dla je ców
pra cu j cych. Pod sta w ra cji dzien nej
by chleb – ka dy osa dzo ny otrzy my wa
swój przy dzia w po sta ci 250-400 gra mo -
wej por cji spe cjal nie pre pa ro wa ne go
z yt nie go ru tu, sie ka nych bu ra ków cu -
kro wych, m ki z ple wy jcz mien nej
oraz su chych li ci. W myl kon wen cji je -
cy mie li mie pra wo do przy go to wy wa -
nia do dat ko wych po si ków z pro duk tów
yw no cio wych otrzy my wa nych w pacz -
kach z Czer wo ne go Krzy a oraz prze sy -
kach pry wat nych. 

Wzi tym do nie wo li umo li wia no wy -
sy a nie za wia do mie do ro dzin. Zgod nie
z po sta no wie nia mi kon wen cji ge new skiej
do ob ro tu pocz to we go do pusz czo no kar -
ty pocz to we, li sty, pacz ki i prze ka zy
pocz to we, ozna czo ne ja ko „Kriegs ge fan -
ge nen post” i „Kriegs ge fan gen sen dung”,
zwal nia ne by y one z opat pocz to wych.
Ko re spon den cja pod le ga a kon tro li przez
cen zo rów, za zwy czaj urzd ni ków nie -
miec kiej ad mi ni stra cji obo zo wej lub za -
trud nia nych w tym ce lu osób cy wil -
nych. Po do kad nym spraw dze niu tre ci
lub za war to ci prze sy ki opa try wa no je

Fragment wystawy staej „W niewoli niemieckiej”, CMJW.
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pie czt k „Gepfrüft” (spraw dzo no).
W myl za pi sów kon wen cji ge new skiej
je com na le a o za pew ni mo li wo ci
sp dza nia cza su wol ne go, co do ty czy o
prak tyk re li gij nych, dzia al no ci edu ka -
cyj nej, na uko wej, kul tu ral nej, a tak e
spor to wej. Po moc w za opa trze niu obo -
zów w sprzt spor to wy, ksi ki, in stru -
men ty mu zycz ne czy ma te ria y pi mien -
ne i ry sun ko we za pew nia y or ga ni za cje
tj. Mi dzy na ro do wy Czer wo ny Krzy,
Zwi zek Chrze ci ja skiej Mo dzie y
M skiej (Young Men’s Chri stian As so -
cia tion, YM CA) i in ne. 

W obo zach je cy upra wia li prak tycz -
nie wszyst kie mo li we dys cy pli ny spor -
tu – gry wa no w sza chy i bry da, tre no -
wa no lek k atle ty k i gry ze spo o we,
szcze gól n po pu lar no ci cie szy y si:
pi ka no na, kry kiet i ko szy ków ka. Je -
cy za ka da li klu by spor to we, or ga ni zo -
wa li roz gryw ki, za wo dy oka zjo nal ne
i rocz ni co we. 1940 i 1944 by y la ta mi
olim pij ski mi. 

Or ga ni zo wa no rów nie za j cia roz wi -
ja j ce in dy wi du al ne za in te re so wa nia
hob by stycz ne. Two rzo no te gru py te -
atral ne – or ga ni zo wa no przed sta wie nia
te atral ne, re wio we, ope ret ko we, cyr ko -
we, po nad to kon cer ty mu zycz ne, dzi -
ki te mu, e pro wa dzo no or kie stry, ze spo -
y i chó ry. Je cy wy ko ny wa li
sa mo dziel nie de ko ra cje, sce no gra fie
czy ko stiu my. Na ich ce le po wsta y gar -
de ro by, warsz ta ty, cha rak te ry za tor nie
i pra cow nie pla stycz ne. Two rzo ne przez

osa dzo nych pra ce pla stycz ne, utwo ry
mu zycz ne czy for my li te rac kie od -
zwier cie dla y na stro je, po sta wy je -
ców, wy ra a y no stal gi i t sk no t
za bli ski mi i kra jem. Or ga ni zo wa no wy -
sta wy pla stycz ne i pro wa dzo no kro ni -
ki obo zo we. Du ym za in te re so wa niem
i po pu lar no ci cie szy y si wie czo ry pa -
trio tycz no -re li gij ne i wi do wi ska sow -
no -mu zycz ne. 

Uciecz ki. Nie wo la – spe cy ficz ne wa run -
ki y cia, pra ca po nad si y, ci ga oba wa
o y cie – nie ozna cza y wca le za nie cha -
nia opo ru. Naj cz ciej przyj mo wa on
for my spo wal nia nia tem pa pra cy, od mo -
wy pra cy oraz sy mu lo wa nia cho rób, rza -
dziej wy jt ko wo nie bez piecz nych ak cji
sa bo ta o wych. Wa dze obo zów ma cie -
rzy stych oraz ko mand pra cy od zna cza -
y si w wie lu wy pad kach okru cie -
stwem wo bec krnbr nych je ców.
Su ro wa dys cy pli na sto so wa na przez
wa dze obo zo we, ka ra nie za drob ne
na wet prze wi nie nia za s dza niem aresz -
tu, kar ce ru i in ny mi wy myl ny mi for ma -
mi oraz w wie lu wy pad kach nie ludz kie
wa run ki pra cy i eg zy sten cji po t go wa -
y po sta w opo ru wo bec kap to ra. 

Naj bar dziej spek ta ku lar ne by y jed nak
po dej mo wa ne przez je ców pró by ucie -
czek. Wy ma ga y do sko na ej or ga ni za cji
i umie jt no ci tak tycz nych. W myl
kon wen cji ge new skiej z 1929 r. na le a -
o je trak to wa w ka te go riach a ma nia
dys cy pli ny. Ka dy je niec mia mo ral ne

pra wo do uciecz ki, za któ r re gu la mi no -
wo gro zi a ka ra aresz tu, któ ry nie prze -
kra cza 30 dni. W prak ty ce jed nak nie -
rzad ko rów nie mier. Zde cy do wa nie
wik sz szan s po wo dze nia mia y pró -
by ucie czek z ko mand pra cy.

Ewa ku acja. De cy zja o ewa ku acji je ców
wo jen nych i cy wil nych pra cow ni ków
przy mu so wych z Gór ne go l ska i Za -
g bia Ostraw sko -Kar wi skie go w gb
Rze szy za pa da pó n je sie ni 1944 r.
By a ona zde ter mi no wa na re al n oce n
sy tu acji na fron cie wschod nim. Po -
wzi cie pro ce du ry ewa ku acji je ców
wo jen nych by o zgod ne z za pi sa mi
kon wen cji ge new skiej z 1929 r., w któ -
rej okre lo no, e je niec nie mo e by na -
ra o ny na prze by wa nie w stre fie dzia a
wo jen nych. Pla ny te wy ni ka y z po trze -
by mak sy mal nej eks plo ata cji pra cow ni -
ków przy mu so wych. W przy pad ku je -
ców wo jen nych cho dzi o po nad to
o nie do pusz cze nie do wy zwo le nia przez
ar mie wa sne lub so jusz ni cze i ich ewen -
tu al ne go po wro tu do re gu lar nej su by.
W stycz niu 1945 r. front prze su wa si sys -
te ma tycz nie w kie run ku za chod nim,
z obo zów ma cie rzy stych i ko mand pra -
cy je cy prze miesz cza li si pie szo, wy -
ty czo n wcze niej tra s, tj. w kie run ku
Sta la gu 344 Lams dorf, na stp nie za Sta -
la gów VIII A Görlitz i VIII C Sa gan.
Punk ty do ce lo we sta no wi mia y obo -
zy je niec kie zlo ka li zo wa ne w Tu ryn gii
i He sji (IX Okrg Woj sko wy) oraz
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Blaszki jenieckie oraz zdjcia z niewoli. Eksponaty: Centralne Muzeum Jeców Wojennych w ambinowicach-Opolu, zbiory prywatne. Wystawa czasowa
„Obozy jenieckie Teschen w latach II wojny wiatowej”, MGB. Kurator: Joanna Lusek.
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w Ba wa rii (XIII Okrg Woj sko wy). Al -
ter na tyw na tra sa w kie run ku Ba wa rii
wio da przez te ry to rium Czech i Mo raw,
kie ru jc si przez Hra ni ce, Oo mu niec,
Mo ra vsk Tebo v, umperk, Hra dec
Kra lo ve, Usti nad a b i Kar lo ve Va ry.
Ewa ku acj ze Sta la gów Te schen i Lams -
dorf pro wa dzo no zi m, przy tem pe ra tu -
rze oko o -30 C°. Je com bra ko wa o
yw no ci i od po wied nich ubra. red -
nie dzien ne tem po mar szu wy no si o 15–
20 km. No ce sp dza li w ba ra kach, któ -
re opu ci li ju osa dze ni, szko ach,

bu dyn kach uy tecz no ci pu blicz nej,
sto do ach, ha lach fa brycz nych, nie rzad -
ko rów nie pod go ym nie bem. Wie lu
zmar o w dro dze, nie do cze ka o wy zwo -
le nia. 

Ba ra ki w obo zach ma cie rzy stych oraz
w przy za ka do wych obo zach zbior -
czych opu sto sza y. Na Gór nym l sku
w nie du gim cza sie osa dzo no w nich lud -
no uzna n za nie miec k, two rzc sie
obo zów pra cy oraz obo zów wy sie dle -
czych.



Jo an na Lu sek – dr n. hum., ku stosz, kie 
row nik Dzia u Kre sów I Kul tur Po gra ni cza
Mu zeum Gór no l skie go w By to miu. W la 
tach 20112013 pra cow nik na uko wy Cen 
tral ne go Mu zeum Je ców Wo jen nych
w am bi no wi cach Opo lu. Sty pen dyst ka
Taj ne go Ar chi wum Pru skie go Dzie dzic twa
Kul tu ro we go w Ber li nie  (2013) oraz In sty 
tu tu Geo r ga Ec ker ta w Brunsz wi ku  (2013).
Au tor ka tek stów na uko wych po wi co 
nych pro ble ma ty ce je niec kiej, pe da go gi ce
pa mi ci, hi sto rii owia ty i wy cho wa nia
oraz hi sto rii me dy cy ny i far ma cji.

Wntrze baraku jenieckiego, rekonstrukcja. Wystawa staa „W niewoli niemieckiej”, CMJW.

Oflag VIII A Kreuzburg [Kluczbork], farba na drewnie. Eksponat: Centralne Muzeum Jeców Wojennych. Wystawa czasowa „Obozy jenieckie Teschen
w latach II wojny wiatowej”, MGB. Kurator: Joanna Lusek.
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WALDEMAR
KONTEWICZ

Aby przy wie kosz pe en grzy bów, trze ba by o wsi do po ci gu z pa -
ro w lo ko mo ty w i je cha Do li n Po pra du z pa nem Bu kow skim do sa -

mej Wier chom li. 
Tyl ko pierw szy kurs, przed pi t ra no, da wa na dzie j na pe ny suk ces. Nie -

zbd ne by y te wy so kie bu ty, tzw. trak to ry al bo pio nier ki, oraz ko szu la fla -
ne lo wa i du gie spodnie mi mo sierp nio wych upa ów w Be ski dach w 1960 ro -
ku. Sie dzc przy oknie na drew nia nej aw ce wa go nu PKP 2 Kla sy wi da by o
py n cy Po prad i kro wy po so wac kiej stro nie. Ko le jo we to ry bie gn ce kil -
ka me trów od gra ni cy pa stwo wej wy da wa y si za mo ment wje cha
do pyt kiej rze ki ni czym Jan Chrzci ciel do bi blij ne go Jor da nu. Na sta cji w Piw -
nicz nej na st po wa pierw szy wy syp grzy bia rzy. So ce wci prze bi ja o si
przez po ran n mg. 

Pan Bu kow ski wy a do wa z wa go nu pocz to we go p ka ty i ci ki wór bia -
e go prosz ku. Nie bar dzo wie dzia em do cze go grzy bom po trzeb ny by gips.
Czy by my mie li wy sta wi po mnik ma la kom, ry dzom i bo ro wi kom. Ta jem -
ni ca mia a si wy ja ni g bo ko w le sie. Nio sem swo j bar dzo uci li w por -
cj bu dow la nej ma ma y gi. Mój prze wod nik, mistrz i eme ry to wa ny ck bio log
z Neu San decz Schu le po ci si pod po t nym wor kiem przy sze go klaj stru.
Sta wa li my do cz sto, co po mniej sza o na sze szan se na do bry zbiór do rod -
nych praw dziw ków. Po wo li tra ci em si y, ale nie mia em za py ta si o przy -
czy n na szych ka tu szy. Mu sia o w tym co by. Ni gdy jesz cze nie za wio dem
si na zwa rio wa nym cza ro dzie ju z tam te go wia ta, jak ma wia o so bie ck na -
uczy ciel przy rod ni czych praw. Opo wia da jak spo tka si z na stp c tro nu Fran -
cisz kiem Fer dy nan dem i je go o n Zo fi w Ko no pisz tach. Po ka zy wa ka pe -
lusz my liw ski po da ro wa ny mu przez ar cy ksi cia. Rzu ca fil co we na kry cie
go wy na zna le zio ne go bo ro wi ka i po wia da, e Freud za cho wy wa si po dob -
nie na grzy bo bra niu ze swo j ro dzi n. Lu bi em wy ci ga spod te go ka pe lu -
sza do rod ne oka zy ko mór kow ców. 

W ko cu do tar li my do na sze go se kret ne go miej sca, w któ rym ry dze ob -
ja wia y si tyl ko nam, a ko za ki sie dzia y pod ka d omsza  ga  zi wier -
ku. Jed nak e za miast grzy bów po cz li my roz ra bia gips w po rzu co nej mied -
ni cy. Wo d przy no si em w alu mi nio wej me na ce z po bli skie go po to ku. Bia a
mik stu ra nie mo ga za sy sa zbyt du o wie e go po wie trza, wic trze ba by o
j gdzie zu ty li zo wa. Roz gl da em si wo kó i nie wi dzia em nic prócz drzew
i dwóch mro wisk. Na gle po wia o gro z: krzep n ca pap ka wle wa na by a przez
nie wiel ki otwór do sa me go rod ka kop ca z igli wia, li ci i mchu. Prze ra e nie
w mo ich oczach nie zdo a o za trzy ma s dec kie go bio lo ga przed do ko cze -
niem dzie a znisz cze nia. Po pro si mnie jesz cze o wi cej wo dy i po cz wy -
ja nia cel te go bar ba rzy stwa. Pró bo wa li my, bo prze cie ja te uczest ni czy -
em w tej ma sa krze, wy ru go wa mrów k stra ac k z be skidz kiej bios fe ry. Kto
przy wlók z Ame ry ki ten szko dli wy okaz owa da. Nie by o cza su na za sta na -
wia nie si. Jan ke skie mrów ki po e ra y swo ich pol skich krew nych w za stra -
sza j cym tem pie, zaj mo wa y ich mro wi ska sta jc si zwy ky mi pa so y ta mi.
To by y wy jt ko wo nie bez piecz ne i eks pan syw ne in sek ty. 

Za la li my w ten spo sób dzie sit ki kop ców przy je da jc do Wier chom li co -
dzien nie przez dwa ty go dnie. Wy szu ki wa li my miej sca za j te przez szkod -
ni ków i go to wa li my im a ni gip so w. Do ko ca dy le ma tem by a dla mnie
for ma wal ki z ty mi owa da mi. Ty le, e uga si li my po ar spo wo do wa ny przez…
stra a ków.

Ga li cja, a z ni ck Schu le, za trza sn a drzwi nie tyl ko przed pa nem Bu kow -
skim. Mo ja Wier chom la te szyb ko prze pa da w bez tro skiej mo do ci. Przy -

szed czas na Kur pie, za o e nie ro dzi ny i szko  w sa mym rod ku Pusz czy Zie -
lo nej. Wsze dem do bo rów pod My szy cem, w któ rych miej sco wa lud no
trzy sta lat te mu wal czy a ze Szwe da mi. Bez wzgld no na jed ców od kry -
em tu ma czc nie wiel ki frag ment dzien ni ka Sve na Agrel l sa, ka pe la na ar mii
Ka ro la XII:

Cz dru ga

wi ty nia
Pie rza ste go W a

Cz pierwsza

Wierchomla
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„1708 r., sty cze: 
Po nie wa Wi sa znów za mar z a, nasz Ska ra borg Re gi ment

móg prze kro czy j, cho z wiel kim wy si kiem, po py cha jc
wo zy bez ko ni i prze no szc wszyst ko na swo ich bar kach.
Po osi gni ciu dru gie go brze gu roz o y li my obóz na kil ka
dni w nie wiel kiej od le go ci od rze ki. Nie du go cie szy li my si
od po czyn kiem. Do sta li my roz kaz do wy mar szu i kie dy tak ma -
sze ro wa li my po bez na dziej nie zych dro gach, mój wu jek umar
z wy cie cze nia ran kiem w do mu ja kie go szlach ci ca. Wo zi -
em je go cia o przez dwa dni. W nie dzie l ka za em go po cho -
wa na skra ju wsi, gdy sta n li my na od po czy nek. Nic si nie
zmie ni o w na stp nych dniach, wci ma sze ro wa li my przez
pusz cze ma zo wiec kie i Ma zu ry. 

W Czer wo nym Bo rze wy sa li my na sze od dzia y zwia dow -
cze, aby za bi y wszyst kich wie nia ków po wy ej 15 lat. By do,
któ re go nie mo gli my za bra z so b za ga nia li my do cha up
i pod pa la li my je. Wszyst ko to dla bez pie cze stwa ja ko e
miesz ka cy wio sek ty le za na sze mu mar szo wi po czy nia li, n -
ka jc nas wsz dzie i ci gle”.

Hi sto ria lu bi si po wta rza w prze dziw ny spo sób. Tak jak
pan Bu kow ski, za bie ram na dzi wacz ne wy ciecz ki mo ich mo -
dych uczniów z ca e go wia ta, by mo gli eks plo ro wa i roz -
wi zy wa za wi o ci hi sto rycz no -ma te ma tycz ne. Pew nie nie
ma w tych wo ja ach zbyt du o ro man ty zmu, ale ci ko jest
za st pi pa ro w ciuch ci au to bu sem do Mont re alu, czy od -
rzu tow cem do No we go Yor ku. 

W To ron to wsia dem do ta kie go sa mo lo tu sierp nio wym po -
po u dniem 2013 ro ku. Le cia em do wie dzie si, co jest w du -
ych kar to nach zna le zio nych na stry chu ka mie ni cy, w któ rej
kie dy miesz ka em po nad pit na cie lat. No wi lo ka to rzy miesz -
ka nia przy uli cy Pod ha la skiej za wia do mi li mo je go bra ta
o zna le zi sku. Na za sznu ro wa nych pu dach wid nia wy bla ky
i sa bo ju czy tel ny na pis: Wal de mar Kon te wicz – pro sz do -
star czy. Tyl ko ty le. Le cia em nad Atlan ty kiem i za sta na wia -
em si: kto móg zo sta wi te nie ocze ki wa ne pre zen ty i co
w nich mo go by? My la em o na szych s sia dach, ko mi nia -
rzu Har li nie, ar ty cie ma la rzu Wy ga now skim, pie ka rzu Ba -
ra skim, tam bu rin ma jo rze or kie stry woj sko wej. Ja ko nic nie
chcia o si uo y w sen sow n ca o. 

Po omiu go dzi nach lo tu na wy so ko ci 10 000 me trów wy -
l do wa em w War sza wie. Z lot ni ska im. Cho pi na znik n a pa -
ty na cza su fin de (com mu nist) siècle na za wsze. Lni ce la -
kie rem me cha nicz ne do ro ki za bie ra y pa sa e rów na wet
do No we go S cza. 

Dwie pacz ki od bie ra em od po dejrz li wie pa trz cych
na mnie lo ka to rów mo jej by ej ka mie ni cy, któ ra wci tkwi -
a po mi dzy dwo ma przed szko la mi, wy so k wierz b, mo si -
nym kra sna lem i hu taw ka mi, na któ rych kie dy bu ja li my
si pod sa mym nie bem. Tu sta pa j czy na na pu de kach
wska zy wa a, e mój skarb bar dzo du go cze ka ukry ty w ro -
gu ciem ne go stry chu. Tu ma ny ku rzu za cie li y ca  klat k scho -
do w i pó uli cy Pod ha la skiej. Nie uba ga ny Ze gar mistrz po -
wta rza po raz któ ry: „Z pro chu po wsta e, w proch si
ob ró cisz”. Mia em na dzie j, e pacz ki wy ja ni mi, co znaj -
du je si po mi dzy cie pym i zim nym po pio em.

Spa ko wa na ta jem ni ca w tek tu ro wych sze cia nach je cha a
te raz do Ka to wic. Na stp ne miej sce mo je go w dro wa nia
po wie cie mia o by wiad kiem cza su bie gn ce go wspak. Zu -
pe nie jak pru ski ze gar u bra niew skiej bab ci na cia nie cho -
dz cy w prze ciw n stro n z prze wró co nym do gó ry no ga mi
cy fer bla tem. To by o wspa nia e ka lec two, któ re przy ku wa o
bez wied nie mo j uwa g do spraw eg zy sten cjal nych. 

Wnio sem pu de ka do miesz ka nia przy ul. Kró lo wej Ja dwi -
gi i po cz em po wo li roz pa ko wy wa t ci sz. Dwie war -
stwy tek tu ry by y spar cia e, wil got ne i st che. Ze rod ka wy -
do by em za wi ni t w bia a wy, roz la tu j cy si rcz nik co
w ro dza ju rze by. Czu em si jak bym od sa nia po mnik nie -
zna ne go bo ha te ra. Mo im oczom uka za a si abs trak cyj na cho -
in ka po wle czo na fio le to w ma s bi tu micz n. Nie mia o to
drzew ko ad ne go pnia. Ma e elip tycz ne ko mo ry po  czo ne
by y drob ny mi ka na li ka mi. Przy po mi na a ta bu dow la ka ta -
kum by mek sy ka skiej wi ty ni Pie rza ste go W a (Qu et zal -
co atla). Na stro szo ne ele men ty po cz y bysz cze po za apli -

ko wa nej k pie li. Po stu ment, do któ re go przy kr co na by a pie -
rza sta za gad ka, od so ni mo si n ta blicz k z na pi sem So le -
nop sis in vic ta. Nie mia em wt pli wo ci, to mu sia a by na -
zwa te go dzie a. Od wra ca em rze b na wszyst kie mo li we
spo so by. I nic. ad ne go na zwi ska, cho by ini cja ów. Trój wy -
mia ro wa bu dow la sta wa a si co raz pik niej sza, co raz po nt -
niej sza. Z po mo c po spie szy a mo ja o na, mó wic, e a ci -
ska in skryp cja to nic in ne go jak Mrów ka Stra ac ka. Jesz cze
do brze nie sko czy a tu ma cze nia, kie dy usy sza em sto j cy
na pe ro nie po cig do Wier chom li, pe en wor ków z gip sem
i wo dy z po to ku w dziu ra wej mied ni cy. Wic ta wi ty nia Pie -
rza ste go W a by a za gip so wa nym mro wi skiem. Nie spo sób
by o po li czy ko mór i ka na li ków  cz cych mi ster nie zbu do -
wa ne kom na ty. Ar chi tek tu ra i in y nie ria za dzi wia a sw wie -
lo pi tro w kon struk cj i funk cjo nal no ci. To by o ca e
mia sto, ty le e te raz wy mar e. Pa mit ka po na szej bru tal nej
ak cji. Nie by o in nej mo li wo ci, wy rzu ty su mie nia mu sia -
y da o so bie zna. Na wet po pi dzie si ciu la tach. Na pa -
wa jc si pik nem i har mo ni przy rod ni czej do sko na o ci pró -
bo wa em si uspra wie dli wia, tak jak czy ni to mój mistrz
jesz cze w tam tym stu le ciu. Zo sta wi mi wia dec two na sze -
go znisz cze nia. Pew nie je go te su mie nie dr czy o do sa me -
go ko ca. Nie co ocho nw szy po cz em szu ka ja kie go li -
stu, wia do mo ci, kart ki pa pie ru z dwo ma zda nia mi. Nie ste ty,
nie zna la zem ni cze go. Mo e w dru gim pu dle b dzie klucz
do za gad ki, za sta na wia em si przez ca y wie czór. Sie dzia -
em w fo te lu z lamp k ko nia ku i pa trzy em na dom Pie rza -
ste go W a. W y ciu nie wi dzia em ni cze go bar dziej po pl -
ta ne go, skrzyw dzo ne go i pik ne go.

Dru gie, du o lej sze pu do zda wa o si by te za gad ko -
we. W nie prze ma kal nym or ta lio no wym wor ku znaj do wa y si
szpul ki po ni ciach z na wi ni ty mi na nie pa ska mi fo lii. Pi -
dzie sit dwie rol ki by y jesz cze bar dziej enig ma tycz ne ni gip -
so we mro wi sko. Nie mia em po j cia, jak si za bra do od wi -
ja nia po szcze gól nych pa sków, na któ rych od kry em pr ki
o ró nej in ten syw no ci czer ni i bie li. Przez chwi l my la em,
e to mo g by ne ga ty wy zdj. Nic z tych rze czy. ad nych
ob ra zów, kszta tów, czy kon tu rów. 

Na stp ne go dnia mo ja o na wzi a mnie do in for ma ty ka,
któ ry od trzy dzie stu pra wie lat pra co wa w stra y ognio wej.
Nie bar dzo ro zu mia em, dla cze go wa nie do stra a ka. Dzi -
ki zdol no ciom in y nie ra kom pu te row ca – ogniow ca wkrót -
ce do wie dzia em si, e na kra wiec kich wal cach na wi ni te by -
y na gra nia dwi ko we, do ko na ne me to d dwóch prze pon,
piór ka i prze su wa ne go me dium w po sta ci na s czo ne go sa dz
pa pie ru za im pre gno wa ne go pa ra fi n. Na ka dej szpul ce by -
a do kad na da ta. Wszyst kie na gra no w 1913 ro ku, ty le e
w ró nych mie si cach. Znów nie by o ad nej wska zów ki. ad -
ne go li stu, tyl ko drew nia ne rol ki z na wi ni t hi sto ri, któ r
by mo e uda si od two rzy. 

Stra ak i Cy ber ne tyk w jed nej oso bie na pi sa spe cjal ny pro -
gram kom pu te ro wy w j zy ku C++, ze ska no wa wszyst kie ta -
my i za cz o si sza le stwo su cha nia. Nie mo li we sta o
si mo li wym. Pan Bu kow ski, dwu dzie sto dwu let ni en tu zja -
sta na uk przy rod ni czych, tech ni ki i sztu ki roz ma wia w Wied -
niu z sa mym Gu sta vem Klim tem. Nie znam j zy ka nie miec -
kie go, wic po le gam na umie jt no ciach Stra a ka, któ ry
tu ma czy skar gi wie de skie go ma la rza na hi po kry zj kry -
ty ków i tu mu ko ne se rów ma lar stwa kla sycz ne go, któ ry w be -
ze ce stwach pa wi si co dzien nie, a na de li kat nych, ro ze -
ro ty zo wa nych olej nych ob ra zach wi dzi So do m, a nie
sztu k. 

Na na stp nym wa ku Ko ko sch ka opo wia da o swo jej Na -
rze czo nej wia tru. Sy cha jak a mie si gos ge niu sza, któ ry
opo wia da o swo jej nie szcz li wej mi o ci do Al my Mah ler.
Je go ob raz, ma lo wa ny ca y mi la ta mi, mia by god ny
owiad czy nom. Al ma ni gdy ich nie za ak cep to wa a – ob ra zu
i Oska ra Ko ko sch ki. Trud no uwie rzy, e Na rze czo na wia -
tru to dzi siaj ar cy dzie o zna ne na ca ym wie cie, a wiel ki ar -
ty sta wpa da co rusz w de pre syj ne do ki. 

Du go cze ka em na j zyk pol ski pa na Bu kow skie go.
Na jed nej ze szpu lek na wi ni ta by a roz mo wa z s dec kim bur -
mi strzem – pa nem Bar bac kim. Go spo darz ck No we go S cza
opo wia da o znisz cze niach mia sta po ogrom nym po a rze, mi -



mo bo ha ter stwa stra a ków wal cz cych trzy do by, przy ga sze -
niu czer wo nej apo ka lip sy. Od bu do wa Ryn ku i Ra tu sza mia -
a po cho n ba jo skie su my, któ rych nie by o w miej skiej ka -
sie. Pro si pa na Bu kow skie go o na ga nia nie w ga ze tach ak cji
od bu do wy znisz czo nej cz ci s dec kie go gro du. Mo dy gos
pa na Bu kow skie go na ka da si na mo je wspo mnie nia
z Wier chom li. To by ten sam mo no ton ny, ni ski ba ry ton, mo -
e tro ch z in n bar w, mo e odro bi n szyb szy, ostrzej szy,
bez ma nie rycz nych prze ryw ni ków. 

Na ostat niej szpul ce na wle czo ny by krót ki list na pi sa ny fio -
le to wym in kau stem. Wal de ma rze, mam na dzie j, e ty mi trze -
ma pu de ka mi spra wi Ci ra do – ck na uczy ciel przed mio -
tów przy rod ni czych w gro dzie JCKM FJI w No wym S czu,
Herr Bu kow ski. Du go roz gl da em si wo kó, bez sku tecz nie
szu ka jc bra ku j ce go kar to nu... 

Zgro ma dzo na py to te ka mo jej o ny wy da wa a si by bez -
u y tecz na. Prze cie nikt na wie cie nie za ka da ju piez -

zo elek trycz nych igie by su cha jaz zu czy roc ka z lat 60. ubie -
ge go wie ku. y cie to jed nak wci za ska ku j ca ba
z nie jed n pi c kró lew n i pu en t. Na wy sta wie w skle pie
z elek tro nicz ny mi ga de ta mi, gdzie wir tu al na rze czy wi -
sto prze go ni a t przy ziem n z bo cia nem i wierz b o dwa
wszech wia ty, sta gra mo fon z tu b i korb k na kr ca j c spr -
y n te go dwi ko we go per pe tu um mo bi le. Nie za wa ha em
si wy da ma jt ku na mu zycz n hi sto ri. Przy tasz czy em,
do do mu w Ka to wi cach, me dium  cz ce mnie ze wia tem za -
sty gym w ebo ni to wej ma sie. Szu ra j ca iga po De ana Mar -
ti na That’s Amo re oy wi a akor de on i chór prze ko nu j cy, e
to jest wa nie mi o, kie dy cho piec spo ty ka dziew czy n,
al bo ksi yc to pi si w pe nym kie li chu wi na. Ni by opi sa na
i wy pie wa na we wszyst kich j zy kach ser co wa przy pa -
do, ale wci wa na, wci me lan cho lij na, wci mo dzie -
cza, wci ma gicz na. 

Na kr ca em na sze pa te fo nium (tak je ochrzci em, gdy za -
ka da em pierw sze py ty i wsu wa em sta lo we igy w o e
dwi ko we go en ce fa lo gra fu), kie dy za ter ko ta mój te le fon ko -
mór ko wy, a w nim doj rza y, m ski gos py ta j cy o mnie. Nie -
co zdzi wio ny po twier dzi em swo j to sa mo. Dy cha wicz -
ny sze lest pol skich zgo sek z kre so wym za pie wem oznaj mia,
e zna le zio no pu de ko przy oka zji za ka da nia wia ta na stry -
chu ka mie ni cy przy uli cy Pod ha la skiej w No wym S czu. Do -
da no jesz cze, e pi ty go dni te mu od bie ra em dwa du e za -
ku rzo ne pu da. Te trze cie, za gu bio ne w k cie, by o drew nia ne
i ma e, za bez pie czo ne gum k re cep tur k przy ci ska j c wi -
stek pa pie ru z na pi sem: W. Kon te wicz.

Nie omie li em si otwo rzy in kru sto wa ne go skar bu tam
na miej scu. By em pe wien, e trzy ma em w do ni ca y
wiat, któ ry prze ta cza si te raz nie tyl ko w szy bie sa mo cho -
du p dz ce go au to stra d z Kra ko wa do Ka to wic. 

Tu po przy by ciu na lsk, ja ko pod wia do mie, na o y -
em na mój an ty kwa rycz ny ada pter Te le graf mi o ci – pocz -
tów k dwi ko w po da ro wa n pi dzie sit lat te mu mo je -
mu wuj ko wi z Bra nie wa przez pew n pik no ze Sta re go
S cza, któ r na zy wa li my ju cio ci. Ta pio sen ka by a je dy -
n pa mit k po tam tej nie spe nio nej mi o ci. Chy ba e do -
dam jesz cze do te go dwie mo gi y po  czo ne wiecz nym te -
le gra fem pa mi ci. 

Zdj em re cep tur k z pu de ka z ob raz kiem Gie won tu
i wy gra we ro wa nym na pi sem Pa mit ka z Za ko pa ne go. Od ra -
zu po czu em si, jak w ko lej ce li no wej na Ka spro wy Wierch
w 1961 ro ku, kie dy wy siad prd i wi sie li my nad prze pa ci
po nad dwie go dzi ny. Nikt w wa go ni ku nie mia wte dy od wa -
gi otwo rzy ust. Mil cze li my ca y czas, wie rzc e wyj dzie -
my z tej eska pa dy ca li i zdro wi. Naj od wa niej szy by mój ma -
lut ki brat, któ ry je dzi po pod o dze pla sti ko wym mo to cy klem.

Cz trzecia
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Wal de mar Kon te wicz, ur. 1951 w Bra nie wie, pro za ik, po 
eta, tu macz. Ab sol went WSP w Olsz ty nie. Z za wo du na 
uczy ciel ma te ma ty ki. Od 1987 ro ku w Ka na dzie. Dru ko wa
tek sty w Mi go ta niach, Twór czo ci, Wi zi, pa ry skiej Kul tu 
rze. Au tor wy da nych ksi ek: Bra niew nik (na gro dzo ny
Waw rzy nem Li te rac kim War mii i Ma zur), Wil kie rze bra 
niew skie, Ap pen dix.

Wszyst kie oczy by y skie ro wa ne wa nie na nie go. Za tem do -
brze by o mie sze lat i nie mie po j cia o nie bez pie cze -
stwach tam te go wia ta.

Pik nie wy ka li gra fo wa ne li te ry na czar no bia ej pocz tów -
ce z Piw nicz nej i Wier chom li szy fro wa y dla mnie wia do mo: 

Wal de ma rze,
mam na dzie j, e pa mi tasz szczy ty gór, na któ rych od po -

czy wa li my i WA NIE TAM otwie ra li my na sze ple ca ki pe -
ne je dze nia i no ta tek. Kie ruj si ty mi sa my mi szla ka mi, a znaj -
dziesz in te re su j c hi sto ri, o któ r za wsze pro si e pod czas
na szych tu ry stycz nych w dró wek. 

c.k. na uczy ciel bio lo gii Herr Bu kow ski.

Wic to by a ta trze cia ta jem ni ca cze ka j ca na mnie
od kil ku dzie si ciu lat? Ma e in kru sto wa ne pu de ko z kil ko -
ma zda nia mi? Dla cze go dwa so wa by y na pi sa ne du y mi li -
te ra mi? Te i in ne py ta nia mia y mnie nur to wa w nie da le kiej
przy szo ci. 

Przez kil ka dni sia da em w fo te lu na prze ciw gip so wej rze -
by Pie rza ste go W a (Mro wi ska z Be ski du S dec kie go) i za -
sta na wia em si nad przy pad ko wo ci y cia i je go ulot no ci.
No i ta ostat nia ko mo ra, na sa mym szczy cie, mia a ko lor czer -
wo ny. Resz ta bio lo gicz nej kon struk cji ilu mi no wa a bi tu micz -
nym fio le tem. 

Kie dy do ty ka em, po raz nie wiem któ ry, nie zli czo ne za -
ka mar ki bio lo gicz nej do sko na o ci, za uwa y em ma e pk -
ni cie na szczy to wym ele men cie mro wi ska. W tym sa mym
mo men cie zda em so bie spra w, e tu mu si kry si od po wied
na py ta nia za da wa ne sa me mu so bie: Dla cze go szczyt, dla cze -
go in ny ko lor, dla cze go du e li te ry?

Na gle, ci ni ta cian ka po miesz cze nia mró wek stra ac -
kich otwo rzy a si. Z wn trza wy sko czy zwi tek g sto za pi -
sa ne go pa pie ru w po sta ci bry ka, al bo ci gi, ja ki sto so wa li -
my cza sem na kla sów kach z ma te ma ty ki. Szyb ko roz wi n em
de li kat ny pa limp sest o du go ci kil ku dzie si ciu cen ty me trów.
Mo im oczom uka za o si zna jo me pi smo:

Dro gi Wal de ma rze,
I znów ja, Twój na uczy ciel hi sto rii i bio lo gii – Herr Bu kow -

ski. To b dzie ostat nie na sze spo tka nie. Wiem, e je ste na ty -
le in te li gent nym chop cem, aby roz wi za sza ra d z gór ski mi
szczy ta mi i ko lo ro wy mi rze ba mi. I do sta niesz si do tej pa -
pie ro wej ta siem ki pra wie te sta men to wej. To nie jest mi sty fi -
ka cja. To wzgl dy zwy ke go bez pie cze stwa mo je go i jesz cze
pa ru in nych osób, dyk to wa y ta kie dzia a nie. Kie dy pi sz te so -
wa, w sierp niu 1969 ro ku, ko mu nizm w Pol sce nie ze la ani
na chwi l. Cho cia ju nie mor du j lu dzi, to wci wie lu z nas
ma oba wy przed utra t wol no ci, o któ r prze cie tak na iw -
nie wal czy li my. Ty masz ju osiem na cie lat. Sko czy e szko -
 red ni i chcesz zo sta na uczy cie lem. Wiem to od Two je go
oj ca, a po nie kd i od Cie bie. Mó wi e, a wa ci wie ma rzy e,
o tym go no, kie dy ba wi li my si pra wie dzie si lat te mu w po -
go to wie ra tun ko we dla pol skich mró wek w Wier chom li.
Wiem, e to by o bru tal ne, ale in ne go wyj cia nie by o. Kto
to mu sia zro bi. Du go nie wie dzia em, jak Ci po wie dzie o mo -
im „be stial stwie”. Czy ni to te raz wie dzc, e za le wa jc gip -
sem mro wi ska ze szko dli wym in sek tem wy bie ra em mniej sze
zo. Smut no mi z te go po wo du bar dzo. Jesz cze smut niej, e wci -
gn em w to Cie bie, chop ca nie spe na dzie si cio let nie go. 

Prze pra szam za mo je nie wy ra ne pi smo, ale do bie gam osiem -
dzie si ciu lat, wic to jest chy ba zro zu mia e. Jed nak e nie pod -
da j si cza so wi i wci pe ne tru j na sze Be ski dy i Biesz cza -
dy z „kom pa ni j” wi le sko -lwow sk. Tam by naj mniej nikt nas
nie mo e pod su chi wa. Wspo mnie nia z Sy be rii, Ka zach sta -
nu i in nych gu bin ko wych miejsc s na szym ka thar sis. Mo je
do wiad cze nia znasz ju tro ch. By em krót ki okres cza su c.k.
na uczy cie lem bio lo gii w Gra mar schu le w Wied niu, a pó niej
w No wym S czu. Oprócz kro je nia ab i ko ni ków po lnych pro -
wa dzi em w ce sar stwie Au stro -W gier skim do in ten syw ne y -
cie to wa rzy skie. W przeded niu wy bu chu I Woj ny wia to wej
miesz ka em w Wied niu w ka mie ni cy na Sie ve rin gu. Mo im s -
sia da mi by li pa stwo Bron ste ino wie. Nikt nie przy pusz cza, e
wy da rze nia w Ser bii mo g roz p ta kosz mar wo jen ny. 

Ta kim naj wa niej szym miej scem to wa rzy skim w mie cie Mo -
zar ta sta a si ka wiar nia Cen tral, w któ rej cz sto prze sia dy -
wa em, ja ko e pan Troc ki vel Bron ste in cz sto uwo dzi swo -
imi wy ka da mi o mu zy ce, ma lar stwie, li te ra tu rze, sztu kach
te atral nych, a przede wszyst kim po li ty ce. Po przez Troc kie go
i je go o n po zna em Adol fa Jof f przy ja cie la Freu da, wic
psy cho ana li za sta a si nie ja ko mo im hob by. Ka dy w Wied -
niu prze sik ni ty by re wo lu cj ir ra cjo na li zmu i czyn ni ków
emo cjo nal nych ludz kich za cho wa. 

Na tym nie ko czy si mój Wie de. Po pu lar no i wa no
Troc kie go po zwo li a mi po zna Jo si pa Broz, pó niej sze go Ti -
to. To by uro czy, dwu dzie sto let ni tan cerz, ga w dziarz i ko -
bie ciarz. Uwiel bia mo de wdo wy. Wi dzia em te ospo wa te -
go Gru zi na Du gasz wi li. Po no du ga to po gru zi sku stal,
wic std pew nie i zo wiesz cze na zwi sko mor der cy: Sta lin.

Po tem by a woj na. Nie spo dzie wa na, krwa wa. Du o Ci o niej
opo wia da em. Jesz cze wi cej wiesz z lek cji hi sto rii, gdy mia -
e wy mie ni t na uczy ciel k – pa ni Wa  go w. Dla mnie jed -
nak e y cie mia o za wsze ga li cyj ski sens i wy miar. Ma rzy em
o Pol sce, za wsze i wsz dzie. Ty le e co si zmie ni o na za -
wsze po woj nie. Cie szy em si z wol no ci, ale to chy ba mo -
do by a kwan ty fi ka to rem mo ich emo cji. Ju ni gdy nie by -
em tak szcz li wy jak w Wied niu. Te raz pa trz na y cie
z per spek ty wy star ca i wiem, e im da lej je stem od ce sar skich
cza sów, tym bar dziej od cho dz od sie bie. Dziw ne, praw da?
Mo e i Ty kie dy b dziesz zma ga si z po dob nym pro blem.
Dru ga woj na wia to wa spo wo do wa a u mnie, jak i u wie lu,
wiel kie spu sto sze nia emo cjo nal ne i nie tyl ko. Mo je cier pie -
nia wpi su j si w te sze sza ta skich lat, ja kie wiat prze -
ra bia „dzi ki”, wy da wa o by si nor mal nym, mo dym lu dziom,
któ rych spo tka em i na wet po zna em wa nie tam w Wied niu.
W 1913 ro ku wa  sa si prze cie po Pra te rze kiep ski ma -
larz – Hi tler. 

Pew nie te raz nie b dziesz mia ju wt pli wo ci, co do mo -
jej kon spi ra cji. Mo e Ty do cze kasz chwi li, kie dy te so wa b -
d tyl ko hi sto rycz n no tat k. A s jesz cze moi przy ja cie le, któ -
rzy wy ci na li drze wa na Sy be rii, ko pa li uran w nie ludz kiej zie mi,
spa wia li drze wo Je ni sie jem ja ko ma li chop cy. Al bo te prze -
la do wa ni o nie rze spod Mon te Cas si no. Czy mo na so bie
wy obra zi wik sz iro ni lo su? 

Móg bym na pi sa du o wi cej. Jed nak e mo je oczy od ma -
wia j po su sze stwa. I nie chcia bym aby ten list sta si ckli -
wym ro ma nem, jak ma wia Twój ta to. Uro dzi e si i tro ch
wy cho wa e w Bra nie wie. Wic masz ja ki obo wi zek. Na pisz
wspo mnie nia w po sta ci dzien ni ka i na zwij to np. Bra niew nik.
Nie wiem, mo e to in fan tyl na na zwa, ale po opo wia da niach
Two ich bli skich mam przed oczy ma pik n ba wi le sk.
Szko da gdy by prze pa da. 

I jesz cze jed no. Ostat nie pu de ko, to naj mniej sze, ma po -
dwój ne dno. Otwórz i znaj dziesz co, co mam na dzie j, spra -
wi Ci ra do.

Twój na za wsze pan (herr) Bu kow ski

Czy to ju na praw d ostat nie chwi le z mo im mi strzem i nie -
ja ko przy ja cie lem? Chcia em za trzy ma czas, za trzy ma c. k.
bio lo ga, zna jo me go sa me go Bron ste ina. Po zo sta a tyl ko
rze ba Pie rza ste go W a, roz mo wy za pi sa ne na dziw nym me -
dium i in kru sto wa ne pu de ko. Ale prze cie ono ma po dwój -
ne dno. Otwo rzy em w ko cu ostat ni skryt k z ta jem ni c.
Po mi dzy dwie ma cian ka mi znaj do wa y si pocz tów ki
z na gra nia mi pio se nek. Na kr ci em mo je pa te fo nium i zo sta -
em za sko czo ny zu pe nie: Jan Kie pu ra i En ri co Ca ru so
w so lo wych ariach pie wa li O So le Mio (Mój syn ku); pra wie
tak jak mój oj ciec, kie dy spu ki wa ze mnie grze chy s dec -
kich ulic w e liw nej wan nie.
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Trzy na sto wiecz na Ksi ga hen ry kow -
ska na pi sa na zo sta a przez nie miec -

kie go mni cha po a ci nie i za wie ra
pierw sze utrwa lo ne w pi mie zda nie
w j zy ku pol skim wy po wie dzia ne przez
Cze cha do je go pol skiej o ny. Cze si s
prze ko na ni, e so wa te wy brzmie wa -
j w ich j zy ku. Oby dwa za (pol ski
i cze ski) by y so bie tak bli skie, e nie -
omal to sa me. W tym pi mien ni czym
ar te fak cie od naj du je my esen cj zo -
o no ci kul tu ry l ska i jej spe cy fi k.
Jed na za le d wie fra za i oko licz no ci jej
za pi sa nia w Ksi dze hen ry kow skiej
(„day, ut ia po bru sa, a ti po zi wai”, co
w trans k typ cji czy ta my ja ko: „daj, a ja
po bru sz, a ty po czy waj”) sze ro ko
otwie ra j drzwi do zro zu mie nia spe cy -
fi ki l ska nie tyl ko re dnio wiecz ne go.
To tru izm, e kul tu ra l ska ma wy miar
uni wer sal ny i e jest na wskro eu ro pej -
ska, e zna czy j trud ny i bez cen ny dar
po gra nicz no ci, e w tym wa nie tkwi
si a i uro da tej zie mi, jej bo go sa -
wie stwo i prze kle stwo za ra zem, jej
otwie ra j cy si na uni ver sum pro win -
cjo na lizm, któ ry je li nie jest nie zau wa -
a ny, to zwy kle opacz nie ro zu mia ny
bd te nie do ce nia ny. 
lsk to ka mie dro go cen ny, szma -

ragd Eu ro py (sma rag dus Eu ro pea) – by
od nie si do jed ne go z naj cht niej
przy wo y wa nych okre le, po cho dz -
ce go z XVII stu le cia, a ci lej uy te go
w for mie me ta fo ry przez po et He in ri -
cha Muhlp for ta w wier szu pi sa nym
na mier ostat nie go pia stow skie go
ksi cia tej zie mi. Po o e nie l ska i je -
go bo gac two ty le sta no wi y o je go si -
le, co prze s dza y o dra ma tycz nych lo -
sach, na ra a jc go na po li tycz n
pa zer no wad ców i po li ty ków. A jed -
nak zie mia ta szcz li wie wy my ka si
ste reo ty pom. I ka dy, kto j po zna je, wie
o tym do brze. Jesz cze w XII wie ku
do Ma o pol ski na le a te ren te go skraw -
ka l ska, któ ry po wie kach sta nie si
je go naj bar dziej uprze my so wio n cz -
ci. I a po rok 1821 By tom i Pszczy -
na b d sie dzi ba mi de ka na tów kra -
kow skiej die ce zji. Pa ra dok sów
mno  cych po j cio we pro ble my i spra -
wia j cych, e dys ku sje tak e dzi nie ga -
sn, do praw dy od po czt ku jest wie le.
Ale to tak e bo gac two. 

W re dnio wie czu, gdy ju z g bi l -
skiej zie mi do by wa no nie któ re z ukry -
tych w niej szla chet ne krusz ce, na uni -
wer sy te tach eu ro pej skich stu dio wa a
nie ma a gru pa l za ków. Hen ryk Ba -
rycz pi sa, e z wszyst kich ów cze -
snych dziel nic pol skich „tu osi ga naj -
wik szy roz kwit pi mien nic two
i twór czo na uko wa, naj a twiej szy
do stp ma j no we pr dy umy so we. Za -
sad ni czy mi fak to ra mi wy ja nia j cy mi
ten wy so ki stan roz wo ju kul tu ral ne go,
by y: naj roz le glej sza sto sun ko wo licz -
ba klasz to rów, buj ny roz kwit miast, zna -
ko mi ty roz wój szkol nic twa miej skie go

(w pierw szej po o wie XIII wie ku
w dwóch gów nych mia stach 14 szkó,
w XIV wie ku w 42 mia stach 43 szko -
y), wresz cie ilo cio wo naj wik szy pd
ze l ska na uni wer sy te ty za gra nicz -
ne. I tu taj zno wu cha rak te ry stycz ny
przy kad: na 24 stu den tów z Pol ski, stu -
diu j cych na Uni wer sy te cie Bo lo -
skim w la tach 1265–1294, przy pa da
na lsk 11 scho la rów. Rów nie w la -
tach 1300–1327, we dle nie pe nych
iden ty fi ka cji, licz ba scho la rów bo lo -
skich, po cho dz cych ze l ska lub
zwi za nych z nim spra wo wa ny mi urz -
da mi, wy no si od 1/3 do po o wy ogól -
nej licz by stu den tów z Pol ski”.
Tam – w Bo lo nii – za czy na swo j dro -
g w. Ja cek Od ro w – Lux ex Si le sia,
wia to ze l ska, jak o nim mó wio no
w Kra ko wie. Licz na by a obec no
wy bit nych l skich uczo nych na Uni -
wer sy te cie Kra kow skim od po czt ku je -
go ist nie nia, a tak e ca a kon ste la cja rek -
to rów, od Fran cisz ka Krzy szo wi ca
z Brze gu (ci lej Krzy szo wic k. Brze -
gu) w XV wie ku po po cho dz ce go
z D brów ki Ma ej (dzi siaj dziel ni cy Ka -
to wic) ks. Kon stan te go Mi chal skie go
w wie ku XX. l scy kom po zy to rzy
dzia a li w Kra ko wie od cza sów Je rze -
go Li ba na na prze o mie XV i XVI wie -
ku i na zy wa ne go pol skim Händlem
Grze go rza Ger wa ze go Gor czyc kie -
go 200 lat pó niej. A lo sy ich  czy y
Pra ga i Kra ków. Pi sma l skich mi sty -
ków ak tyw nych w okre sie no wo yt nym
(An ge lus Si le sius, Ja kub Böhme) in spi -
ro wa y Bla ke’a i Swe den bor ga. Za war -
te w dzie ach Si le siu sa i Böhme go
my li y y da le ko od miej sca, w któ rym
je uwiecz nio no. Ma jc to na wzgl dzie,
trze ba przy zna, e nie ca kiem fan ta -
stycz nie brzmi z po zo ru aneg do tycz na
uwa ga, e wa ci wym j zy kiem l skim
jest a ci na, sko ro to w niej za pi sa no by
mo e naj bar dziej fun da men tal ne i zna -
ne w Eu ro pie l skie my li. 

Od po czt ku dru gie go ty sic le cia
po Chry stu sie zie mia l ska wra sta a
w a ci sk kul tu r za chod niej Eu ro py.
lsk wpi sa ny jest w eu ro pej sko ca -
ym swo im kul tu ro wym tchnie niem.

Jest zie mi wie lu re li gii i j zy ków,
któ re jed nak bar dziej  cz (o czym
wiad czy cho cia by przy ta cza ne zda nie
z Ksi gi hen ry kow skiej), ni – przy mie -
rz cjc sta ro te sta men to w wie  – dzie -
l. Przy na le no l ska do ró nych
pastw spra wi a, e je go miesz ka cy
na prze strze ni ostat nich stu le ci sta li si
czon ka mi ró nych na ro dów. I dla te go
wa nie tak wy ra zi cie hi sto ria l ska
za wie ra w so bie wszyst kie te war to ci,
któ re dzi siaj nie co pa te tycz nie na zy wa -
my eu ro pej ski mi bez wzgl du na to, jak
bar dzo po zo sta j w kry zy sie na szych ro -
dem spod bi blij nej Ba bel cza sów. 

War to ci na l sku ro dzi y si w tru -
dach i cier pie niu, ale ro dzi y si szcz -
li wie. Dro go cen no tych ziem, nie tyl -
ko z uwa gi na bo gac two – tak e
szla chet nych – ko pa lin, jest po li fo -
nicz na. Bie rze si rów nie z ob fi te go
wcha nia nia kul tu ro wych war to ci z ze -
wntrz. Mi mo wszel kich sza lestw,
tra ge dii, smut ku i za po zwa la na za -
chwyt tak e prze szo ci i jej bo ha te ra -
mi, naj bar dziej jed nak chy ba ta jem ni -
c ludz kich lo sów i wy bo rów,
nie okie zna nym y wio em mo li wo ci.
Hi sto ria ja ko dro ga pro wa dz ca z prze -
szo ci do przy szo ci by mo e wy ra -
niej ni kie dy kol wiek do td po zo sta je
i dzi istot nym szla kiem po zna nia czo -
wie ka na l sku. Jest po krze pie niem
i mo na w niej szu ka otu chy. Trud no
w so bie wzbu dzi za chwyt czo wie -
kiem, ale ufa mo na, e to wa nie po -
sta wa otwar ta na za chwyt jest po czt -
kiem po zna nia, zna mio nu je czo wie ka
po szu ku j ce go, czo wie ka dro gi i po gra -
ni cza. I czo wie ka tak spe cy ficz nie tu
po j tej g bi. Za chwyt nad tym, e
mo li we jest prze ba cze nie i bu do wa nie
wi zi – z za cho wa niem i po sza no wa -
niem in no ci. e wszyst ko, co tak wy -
jt ko we, nie su y ech ta niu ego, ale po -
zwa la uwia da mia so bie, jak wiel ka
jest po win no i jak wiel ki odzie dzi czo -
ny zbio ro wy obo wi zek, jak wiel ka od -
po wie dzial no. Szcz li wie, wia to nie
ga nie i mo na w je go bla sku pra co wa.
wia to ze l ska...



KAMIE  DROGOCENNY JACEK KUREK

Lux
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Za my kam dom mój dzi na klucz […]
Ka zi mierz Wej chert

13 lu te go te go ro ku zmar An drzej Czy -
ew ski, ty ski ar chi tekt. Nie któ rym zna ny
by bar dziej ja ko fo to graf, a jesz cze in -
nym – ja ko au tor bio gra fii Mar ka Ha ski.
By bo wiem An drzej Czy ew ski po sta ci
wie lo wy mia ro w, o bo ga tej oso bo wo ci,
wie lu za in te re so wa niach i ró nych ak tyw -
no ciach. By czo wie kiem -in sty tu cj, au -
to ry te tem, zna ko mi tym ko men ta to rem
do ko na ar chi tek tu ry ostat nie go pó wie -
cza, a z ra cji swe go wie ku tak e wiad kiem
hi sto rii. Dla mnie by ycz li wym wspó -
pra cow ni kiem i przy ja cie lem. 

W grud niu 2015 ro ku sko czy 85 lat.
Wów czas nic nie za po wia da o, e to je go
ostat nie uro dzi ny.

Wej cher to wie i Czy ew scy

So wa cy to wa ne ja ko mot to to po cz tek
(a tak e ty tu) wier sza Ka zi mie rza

Wej cher ta. Au tor wy bra rów nie t sym -

bo licz n fra z na ty tu swe go po etyc kie -
go to mi ku, któ ry wy da w 1992 ro ku, kie -
dy mia ju 80 lat i du gie twór cze y cie
za so b. Ten to mik wier szy Wej cher ta po -
y czy mi An drzej Czy ew ski, kie dy
w 2012 ro ku wspól nie pra co wa li my
nad wy sta w i ksi k po wi co n Wej -
cher to wi, a oba te dzie a przy go to wy wa -
ne by y przez Mu zeum Miej skie w Ty -
chach dla upa mit nie nia stu le cia uro dzin
pro fe so ra.

Pro fe sor Ka zi mierz Wej chert by urba -
ni st, au to rem pla nu ge ne ral ne go mia sta
Ty chy, ale tak e po et, akwa re li st,
a w mo do ci spor tow cem. Co wa ne dla
mo jej opo wie ci – przy ja ni si z Ma ri
i An drze jem Czy ew ski mi. Ka zi mierz
Wej chert zmar w 1993 ro ku. Trzy la ta pó -
niej zmar a je go o na, Han na Adam czew -
ska -Wej chert, wspó twór czy ni pro jek tu
Ty chów. Dwa dzie cia lat po Wej cher cie
zmar a Ma ria Czy ew ska. Trzy la ta po Ma -
rii, a dwa dzie cia lat po Han nie Wej cher -
to wej, zmar An drzej Czy ew ski. Za dzi -
wia j cy, cho prze cie przy pad ko wy
rytm…

y cie dwóch par ma e skich, Wej -
cher tów i Czy ew skich, splo to si w 1958
ro ku, w Ty chach. Mi sj y cio w jed nych
i dru gich sta o si pro jek to wa nie no we go
mia sta, po wsta j ce go w s siedz twie sta re -
go dzie si cio ty sicz ne go mia stecz ka, ja -
kim wcze niej by y Ty chy. Wspól na pra -
ca za wo do wa bar dzo zbli a a, ale po za tym
po  czy y t czwór k tak e wspól ne za in -
te re so wa nia i upodo ba nia do sp dza nia cza -
su wol ne go – la tem na wy pra wach ka ja -
ko wych, a zi m na w drów kach gór ski mi
szla ka mi na nar tach. Ar chi tek tu ra i urba -
ni sty ka by y wszak e pierw sze.

Po la tach An drzej Czy ew ski zo sta
bio gra fem Wej cher ta. 

Czy ew ski – z war sza wia ka ty sza nin

An drzej Czy ew ski uro dzi si w War sza -
wie 18 grud nia 1930 ro ku. Je go oj ciec

Jó zef by praw ni kiem, mat ka Te re sa wród
kil kor ga ro dze stwa mia a sio str Ma ri,
któ ra by a mat k Mar ka Ha ski. Ku zyn Ma -
rek (An drzej pre cy zyj niej mó wi o nim
„brat cio tecz ny”) by o trzy la ta mod szy
od An drze ja, cho dzie li y ich czte ry rocz -
ni ki (Ma rek uro dzi si w stycz niu 1934 ro -
ku). Chop ców  czy y wi zy ro dzin ne, ale
tak e przy ja. Oku pa cj obie ro dzi ny,
Czy ew skich i Ha sków (oj ciec Mar ka ju
nie y), sp dzi y w War sza wie. Mia sto
opu ci li po upad ku po wsta nia war szaw -
skie go. Czy ew scy zna le li na krót ko
schro nie nie w Ra do miu, a po tem osie dli we
Wro ca wiu. Tam An drzej zda ma tu r
i pod j stu dia na ar chi tek tu rze. Na Po li -
tech ni ce Wro caw skiej po zna swo j przy -
sz o n Ma ri, któ ra tak e stu dio wa a ar -
chi tek tu r. Ma ria, zwa na przez bli skich
Mur k, by a wil nian k z po cho dze nia. Jej
ro dzi na opu ci a Wil no wio sn 1945 ro ku,
la tem 1945 przy je cha li na Dol ny lsk,
do Prud ni ka. Cha rak te ry stycz ne lo sy te go
po ko le nia…

Ma ria i An drzej je sie ni 1955 ro ku
wzi li lub. Miesz ka li i pra co wa li we
Wro ca wiu, An drzej na Po li tech ni ce. Jesz -
cze we Wro ca wiu, w 1957 uro dzi a im si
pierw sza cór ka. Dru ga uro dzi a si trzy la -
ta pó niej, kie dy by li ju miesz ka ca mi Ty -
chów.

A jak tra fi li do Ty chów? An drzej Czy -
ew ski tak o tym opo wia da: 

„Pó n je sie ni [1957 ro ku] zde cy do wa -
li my si […] na przy st pie nie do ko lej -
ne go kon kur su – na ko ció w No wych Ty -
chach. Z po czt kiem lu te go 1958 ro ku, gdy
by em wa nie na Po li tech ni ce, wró ci
z Ka to wic, gdzie roz strzy ga ny by ten kon -
kurs, je den z pro fe so rów bio r cy udzia
w ju ry. Przy wióz wia do mo, e pierw -
sz na gro d uzy ska pro jekt ko cio a
o trzech wy so kich wie ach. Na zwi ska
au to rów jesz cze nie by y wte dy ujaw nio -
ne. Ale po krót kiej roz mo wie o szcze gó -
ach zwy ci skie go pro jek tu zo rien to wa li -
my si, e to wa nie nasz pro jekt.

By to dla nas wiel ki suk ces. Wy gra li -
my ogól no pol ski kon kurs ar chi tek to -
nicz ny! Wte dy te prze czy ta li my w ko -
mu ni ka cie Sto wa rzy sze nia Ar chi tek tów
ogo sze nie, e Mia sto pro jekt No we Ty chy
po szu ku je pro jek tan tów ar chi tek tu ry ofe -
ru jc pra c i miesz ka nie. 

MARIA LIPOKBIERWIACZONEK

Ar chi tek tu ra,
fo to gra fia, li te ra tu ra
Trzy wia ty An drze ja Czy ew skie go

An drzej Czy ew ski w cza sie spo tka nia w Mu zeum Miej skim w Ty chach, sty cze 2008
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Z po czt kiem kwiet nia otrzy ma li my list
od Ka zi mie rza Wej cher ta i Han ny Adam -
czew skiej, ge ne ral nych pro jek tan tów mia -
sta Ty chy, z pro po zy cj przy jaz du i zo rien -
to wa nia si w mo li wo ci pod j cia pra cy
przy bu do wie mia sta. Do za pro jek to wa nia
by tam prze cie nie tyl ko ko ció. Skon -
tak to wa li my si od ra zu. Wstp nie umó -
wi li my si na wi zy t w le cie. […] W po -
god ny lip co wy po ra nek wy je cha li my
po ci giem z Wro ca wia. Wpierw do Ka -
to wic, tam prze siad ka i da lej ko le j do Ty -
chów. Bu dy nek biu ra pro jek to we go znaj -
do wa si bez po red nio przy dwor cu ko lei.
Pro fe sor Wej chert by na urlo pie, ale cze -
ka a na nas Han ka Adam czew ska, przy stoj -
na, nie spe na czter dzie sto let nia, b d ca
w za awan so wa nej ci y. Nie prze szka dza -
o to jej po ru sza si szyb ko i ener gicz nie.
Opo wie dzia a o mo li wo ciach i wa run -
kach pod j cia pra cy przy pro jek to wa niu
mia sta. Za pro si a do do mu i na noc leg. 

Po po u dniu ma y spa cer po tej sa mej
uli cy, przy któ rej miesz ka li. Za za kr -
tem – bu do wa do mów sze re go wych.
W 1956 chy ba ro ku ogl da li my w na szym
za wo do wym cza so pi mie „Ar chi tek tu ra”
re zul ta ty kon kur su na dom ki miesz kal ne
dla l ska. Szcze gól nie spodo ba si nam
wte dy je den z pro jek tów au tor stwa star -
szych ko le gów Busz ki, Fran ty i Got t frie -
da. Te raz, nie ocze ki wa nie, tu w Ty chach,
zo ba czy li my ten pro jekt w re ali za cji.
Wcho dzc do jed ne go ze znaj du j cych si
w sta nie su ro wym dom ków Adam czew ska
po wie dzia a nam, e ta ki do mek mo e my
do sta. To by bar dzo po wa ny ar gu ment.

Jesz cze jed no wra e nie z tam tej pierw -
szej wspól nej wi zy ty w Ty chach. W obie -
go wym po j ciu lsk ko ja rzy si z bru -
dem, za nie czysz czo nym po wie trzem
i znisz czo nym przez prze mys kra jo bra -
zem. Mur ka w pierw szym od ru chu sy sze
na wet nie chcia a o prze pro wadz ce z zie -
lo ne go Wro ca wia na czar ny lsk. Te raz,
na miej scu oka za o si, e Ty chy oto czo -
ne s la sa mi, e mo na tu miesz ka
w dom ku z wa snym ogro dem […]. No
i mo na ta ki do mek szyb ko otrzy ma.”

Tak An drzej Czy ew ski wspo mi na po -
cz tek swo je go zwiz ku z Ty cha mi
w ksi ce „Mur ka”, po wi co nej zmar ej
w 2013 ro ku o nie. Prze pro wadz ka do Ty -
chów w 1958 ro ku roz po czy na a dla oboj -
ga czas pra cy przy pro jek to wa niu no we -
go mia sta, pra cy na ca e za wo do we y cie.
Nie zo sta wpraw dzie wy bu do wa ny ich
kon kur so wy ko ció z trze ma smu ky mi
wie a mi (do bra wo la de cy den tów z okre -
su po pa dzier ni ko wej od wil y szyb ko
si bo wiem sko czy a), ale Czy ew scy za -
pro jek to wa li w mie cie wie le bu dyn ków
i ca ych osie dli. Ich pierw sz re ali za cj by
kom pleks obiek tów Tech ni kum Bu dow la -
ne go. Pro st bry  kor pu su szko y ozdo -
bi li fan ta zyj n u pi n za da sze nia nad
wej ciem gów nym – roz wi za nie mi -
strzow skie. Za pro jekt szko y otrzy ma li na -
gro d. Po tem by y jesz cze na stp ne na gro -
dy. A po wie lu la tach za pro jek to wa li
ra zem ko ció p. w. w. Ja dwi gi, wy bu do -
wa ny jed nak w in nym miej scu ni pla no -
wa no ten pierw szy, kon kur so wy. 

O ile Mur ka ca e za wo do we y cie zwi -
za a z ty skim Mia sto pro jek tem, to An drzej
wy ka da tak e na Po li tech ni ce l skiej,

a pod ko niec lat 80. ob j sta no wi sko ar -
chi tek ta wo je wódz kie go.

Fo to gra fia

An drze ja po zna am czter dzie ci lat te mu,
ale przez du gi czas by a to po pro stu mi -

a zna jo mo. Za przy ja ni li my si, kie dy je -
de na cie lat te mu po cho n o mnie or ga ni -
zo wa nie po wsta j ce go Mu zeum Miej skie go
w Ty chach. An drzej Czy ew ski by jed n
z pierw szych osób, któ re przy nio sy da ry
do two rzo nej mu ze al nej ko lek cji. By y to
zdj cia bu du j cych si Ty chów. Zdj cia
zna ko mi te! Bu do wy z la sem dwi gów, cza -
sem z wiej skim pej za em na pierw szym pla -
nie, po ka zu j ce prze ni ka nie si Ty chów
sta rych i no wych. Mo j uwa g zwró ci y tak -
e zdj cia po ka zu j ce y cie miesz ka ców no -
we go mia sta w tam tym pio nier skim okre sie:
prze chod nie na uli cach, za ba wy dzie ci
na ugo rach ów cze snych po dwó rek, w wiel -
kiej ka u y (pew nie by a dla nich mo rzem)
czy na trze pa ku, nie dziel ne ob ra zy tu mu lu -
dzi wy cho dz cych z ko cio a lub uczest ni -
cz cych w kier ma szu z oka zji Dni Owia -
ty, Ksi ki i Pra sy. Ogl da nie tych zdj
przy po mi na o mi wa sne la ta ty skie go dzie -
ci stwa i wcze snej mo do ci. Pa mi ta am do -
brze ta kie ob ra zy, ta kie wa nie scen ki.

An drzej Czy ew ski co ja ki czas przy -
no si do mu zeum w da rze ko lej n py t
z za pi sem swo ich ze ska no wa nych zdj.
Ska no wa sa mo dziel nie (spraw nie po su -
gi wa si sprz tem kom pu te ro wym), ze sta -
rych ce lu lo ido wych ne ga ty wów, któ re
two rzy y je go za sob ne ar chi wum. Po kil -
ku la tach li cz ca po nad pi set oka zów ko -
lek cja je go zdj sta a si skar bem mu ze -
al ne go Dzia u Fo to gra fii.

Prze ka za ne w da rze do mu zeum zdj cia
zo y y si na zor ga ni zo wa n w 2007 ro -
ku wy sta w „Po wsta je mia sto. Ty chy
w fo to gra fii An drze ja Czy ew skie go”.
Na eks po zy cji zna laz si wy bór oko o 200
zdj. Wy sta wa przy ci gn a rze sze ty szan,
któ rzy od naj dy wa li w niej do ku men ta cj
i at mos fe r mi nio ne go cza su, a przy tym
po dzi wia li wiet ne oko fo to gra fa. Wy da -
ny z oka zji wy sta wy al bum fo to gra fii
Czy ew skie go cie szy na byw ców. Nie któ -
rzy do pie ro po przez t pu bli ka cj po zna li
na zwi sko au to ra, nie wie dzc wcze niej
o je go za su gach ja ko ar chi tek ta. 

Wie le zdj Czy ew skie go ma wa lor
iko nicz ny. Wy ko rzy sty wa ne s ja ko ilu stra -
cje w licz nych wy daw nic twach po wi co -
nych ar chi tek tu rze mi nio ne go pó wie cza,
a tak e po ka zu j cych y cie spo ecz ne
w bu do wa nym wów czas mie cie.

Przez Mar ka Ha sk do li te ra tu ry

Swo j eme ry tu r An drzej Czy ew ski wy -
pe ni wszak e gów nie li te ra tu r. W po -

dwój nym sen sie. Ja ko je dy ny ku zyn Mar -
ka Ha ski, a wic naj bli szy krew ny
i spad ko bier ca, za j si po rzd ko wa niem
spu ci zny po saw nym bra cie cio tecz nym.
Ob szer ne ar chi wum ro dzin ne prze j
po mier ci Ma rii Ha sko, mat ki Mar ka,
w 1987 ro ku. Tak roz po cz y si du gie la -
ta pra cy An drze ja nad spu ci zn po ku zy -
nie pi sa rzu. Nie ogra ni czy si jed nak

do po rzd ko wa nia pa pie rów. Po sta no wi na -
pi sa bio gra fi Mar ka. Za le a o mu na
rze tel nej opo wie ci o y ciu pi sa rza, na spro -
sto wa niu licz nych mi to lo gi za cji i prze ka -
ma, ja kie przez la ta na ro sy wo kó po sta -
ci Ha ski. Bio gra fi wy da trzy krot nie.
Pierw sza edy cja mia a miej sce w 2000 ro -
ku. Ostat nie wy da nie, po sze rzo ne o no we
do ku men ty, uka za o si w 2012 ro ku.
Opra co wa tak e i przy go to wa do dru ku li -
sty Mar ka Ha ski, któ re uka za y si w 2014
ro ku, a jesz cze wcze niej, w 2002 ro ku,
cho pi cy pa mit nik Mar ka z lat 1945-1946.
Za pi ski mo do cia ne go Mar ka w pa mit ni -
ku uzu pe ni wa sn rów no le g nar ra cj:
wy ja nie nia mi za wi o ci sy tu acji ro dzin nej
pi sz ce go cho pa ka oraz cel ny mi ko men -
ta rza mi od no sz cy mi si do ów cze snej
sy tu acji w kra ju. Dzi ki tym ko men ta rzom
po zna je my mi dzy in ny mi wa run ki y cia
w po wo jen nym Wro ca wiu.

Ko lej ne wy da nia bio gra fii Mar ka Ha -
ski, opra co wa nia je go pa mit ni ka i zbio -
ru li stów, po ci ga y za so b udzie la nie licz -
nych wy wia dów, a tak e spo tka nia
au tor skie w ró nych mia stach Pol ski.
Czy ew ski nie uchy la si od tych obo -
wiz ków, uzna jc, e na le y si to Ha sce.
Przy go to wa tak e po wi co n mu wy sta -
w, eks po no wa n mi dzy in ny mi w Ty -
chach i w Cz sto cho wie. 

W ten spo sób An drzej Czy ew ski sta si
bar dziej zna ny nie ja ko ar chi tekt, ale ja ko
ku zyn saw ne go pi sa rza. Jed no cze nie
sam sta si pi sa rzem. W swej no wej ak -
tyw no ci twór czej zaj mo wa si wszak e
nie tyl ko spra wa mi cio tecz ne go bra ta.
Spi sy wa tak e swo je wspo mnie nia,
zwasz cza z cza su pra cy w ty skim Mia sto -
pro jek cie. Ty skie mu zeum opu bli ko wa o
je w kil ku wy daw nic twach. Po mier ci o -
ny w 2013 ro ku na pi sa wspo mnia n ju
ksi k po wi co n uko cha nej Mur ce,
wy da n tak e przez mu zeum.

W mo jej li te rac kiej wspó pra cy zAn drze -
jem Czy ew skim wa ny by rok 2012,
w któ rym przy pa da a set na rocz ni ca uro dzin
pro fe so ra Ka zi mie rza Wej cher ta. Wspó pra -
co wa am zAn drze jem przy go to wu jc w ty -
skim mu zeum wy sta w po wi co n Wej -
cher to wi, aAn drzej na pi sa pik ny, ob szer ny
tekst o pro fe so rze, któ ry zna laz si w ksi -
ce to wa rzy sz cej wy sta wie. Jak na wy traw -
ne go do ku men ta li st przy sta o, wy ko rzy -
sta mi dzy in ny mi ar chi wum ro dzin ne
sy na pro fe so ra, mi mo po czt ko wej po -
wci gli wo ci mod sze go Wej cher ta w tej
kwe stii. Czy ew ski mia jed nak dar prze -
ko ny wa nia in nych do po trze by po dzie le nia
si za so ba mi ro dzin nych ar chi wów, do ce -
nia zna cze nie do ku men tów, li stów, zdj
uka da j cych si w cie ka we hi sto rie. Za pew -
ne dla te go tak do brze wspó pra co wa o mi
si z nim na mu ze al nej ni wie.

Na sza wspól na ksi ka o pro fe so rze
Wej cher cie bar dzo nas cie szy a. Od An -
drze ja cz sto sy sza am po tem: „Ma ry siu,
kie dy znów co ra zem na pi sze my?”

Ju nie na pi sze my. Sta o si jak w Wej -
cher to wym wier szu: Za my kam dom mój
dzi na klucz … 

Dr Ma ria Li pok Bier wia czo nek – eme 
ry to wa na dy rek tor Mu zeum Miej skie 
go w Ty chach.
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„Ist nie j ta kie ksi ki, po któ rych prze czy ta niu przy stoi wy cz nie mil cze.
Mil cze przede wszyst kim ze wzgl du na ci ar po dej mo wa ne go pro ble mu,
ale tak e dla te go, e s do sko na e i ca  re flek sj na wa sny te mat za my ka 
j w so bie” – tak o „Ma ej Za ga dzie” po wie dzia Piotr Ma ty wiec ki.

Au tor ka ksi ki – An na Jan ko – 29 stycz nia br. ode bra a w war szaw skim
Klu bie Ksi ga rza na gro d mie sicz ni ka „No we Ksi ki” za naj lep szy
utwór 2015 ro ku. Wród wcze niej szych lau re atów tej na gro dy mo na wy 
mie ni m.in. An drze ja Bie kow skie go, Ja nu sza De gle ra, Ry szar da Ka pu ci 
skie go, Ur szu l Ko zio, An drze ja Men cwe la, Ka zi mie rza Or o sia, Ta de usza
Ro e wi cza.

An na Jan ko uro dzi a si w Ryb ni ku,
gdzie jej oj ciec – Zbi gniew Jan kow -

ski – by or ga ni za to rem i pierw szym pre -
ze sem Klu bu Li te rac kie go „Kon tak ty”.
Po tem pi sar ka zwi za a si Wro ca -
wiem, Trój mia stem, War sza w. De biu -
to wa a w 1977 r. to mem wier szy „List
do kró li ka”, do ce nio nym przez prof.
Ar tu ra San dau era. „Dziew czy na z za pa -
ka mi” (2007) by a z ko lei jej de biu tem
pro za tor skim, za któ ry An na Jan ko zo -
sta a no mi no wa na do Na gro dy An ge lu -
sa oraz Na gro dy Me diów Co gi to. Po tem,
w ro ku 2012 uka za a si po wie „Pa sja
we dug w. Han ki” – no mi no wa na do Na -
gro dy Ni ke (wcze niej pre ten do wa
do tej na gro dy jej to mik wier szy „wie -
tli sty cu dzo zie miec”). W wy da nej w ubie -
gym ro ku „Ma ej Za ga dzie” au tor ka
wra ca pa mi ci do pa cy fi ka cji Soch, ro -
dzin nej wsi jej mat ki – po et ki Te re sy Fe -
renc. 1 czerw ca 1943 r. do do li ny na Za -
mojsz czy nie ze szli Niem cy i spa li li
88 do mów, a wik szo miesz ka ców za -
strze li li. Pó niej jesz cze zbom bar do wa li
po go rze li sko. Dzie wi cio let nia wte dy
Re nia, mat ka pi sar ki, prze y a, ale wi -
dzia a, jak hi tle row cy za bi li jej obo je ro -
dzi ców. Po tem na rok za mil ka i tyl ko
pa ka a. Co dzie, a do gro by utra ty
wzro ku. Tam ta wo jen na trau ma od ci sn -
a dra ma tycz ne pit no na ca ym y ciu za -
rów no jej, jak i jej cór ki – pi sar ki. 

Wspo mi na jc dzie ci stwo, swo je oraz
swo je go po ko le nia, An na Jan ko za wsze
przy po mi na, e nie ustan nie y a w l ku
przed woj n – t, któ ra mi n a, i t, któ -
ra na pew no za raz na dej dzie. Pod czas
spo tka nia w Klu bie Ksi ga rza pi sar ka
kil ka krot nie wy ra a a prze ko na nie, e ist -
nie je ge ne tycz na pa mi za ga dy. To mo -
gra fia kom pu te ro wa, re zo nans ma gne -
tycz ny po ka zu j, jak pod wpy wem
wstrz su zmie nia j si neu ro ny i jak to
wpy wa na zmia ny w ge ne tycz nym za -
pi sie. Dla te go po tom ko wie tak sil nie od -
czu wa j gro z prze y ro dzi ców. „Ro dzi -
ce by li bar dziej zszo ko wa ni, my je ste my
prze wra li wie ni, bo je li dziec ku apli ku -
je si strach, wia do mie po przez opo wie -
ci oraz pod wia do mie, po nie wa sa me -
mu jest si po ra o nym stra chem, to te go
nie da si po tem z czo wie ka wy j” – po -
wie dzia a An na Jan ko nie du go po pre -
mie rze „Ma ej Za ga dy” w roz mo wie
opu bli ko wa nej w ty go dni ku „Prze gld”.

„Ma a Za ga da” w za my le by a pró -
b te ra pii dla mat ki pi sar ki, ale te dla po -
ko le nia dzie ci tych, któ rzy prze y li dru -
g woj n wia to w. Ksi ka ma for m
roz mo wy mi dzy cór k i mat k. Upyw
cza su do pro wa dzi do za mia ny ról – te -
raz prze wod nicz k po prze szo ci Soch
jest mod sza z ko biet. An na Jan ko kil ka -
krot nie od wie dzi a ro dzin n wie mat ki,
roz ma wia a z oca lo ny mi wów czas miesz -
ka ca mi, prze stu dio wa a do ku men ty
w ar chi wach, obej rza a fo to gra -
fie… I stwo rzy a ksi k hi sto rycz n,
a za ra zem psy cho lo gicz n, któ ra na bie -
ra cech g bo kie go ese ju fi lo zo ficz ne go.
Hi tle row skie zbrod nie prze pla ta j si tu
z be stial stwem Hu tu wo bec Tut si, ofia ry
Hi ro szi my cier pi na rów ni z ofia ra mi nie -

Pa mi za ga dy
MAGORZATA KKIEL

An na Jan ko
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daw nej woj ny w Ju go sa wii. A czy tel nik
bez rad nie szu ka od po wie dzi na py ta nie:
do kd uciec przed nie uchron no ci za
wia ta? Au tor ka nie pro wa dzi nas jed nak
w stro n roz pa czy czy ni hi li zmu. Zda je
si su ge ro wa, e na wzór Wol te ria ski
trze ba upra wia wa sny ogró dek. Mi mo

wszyst ko. I po ma ga w tym dzia a niu s -
sia dom, two rzc wy spy nor mal no ci,
do bra, ale nie mie zu dze. 

Piotr Ma ty wiec ki, wy ga sza jc lau da -
cj pod czas uro czy sto ci wr cze nia na -
gro dy „No wych Ksi ek”, zwró ci uwa -
g, e naj wik szym zem ka dej za ga dy
jest nie mo no zna le zie nia dla niej
wy tu ma cze nia. „Na wet od wo a nie
do na zi stow skich czy in nych ide olo gii
tyl ko ma sku je ten upior ny brak sen su. To
jest tak, jak by mor der cy jed nym cio sem
za bi li i lu dzi, i ro zum. Ro zum wszyst -
kich po ko le po tej za ga dzie”. I na jesz -
cze je den pro blem, pod j ty przez An n
Jan ko, zwró ci uwa g lau da tor. Otó
w ksi ce po ja wia si mo tyw „do bre go
Niem ca” – je den z ta kich, pod ry wa jc
lu f ka ra bi nu ko le gi, oca li Re ni oraz
dwój k jej mod sze go ro dze stwa. Ale
„na wet je li kto tr ca ka ra bin po to, e -
by dziec ko nie zo sta o za bi te, to i tak
uczest ni czy w za bi ja niu do ro sych. Czy li
ma my ja kie upior ne do bro, któ re mo -
e ist nie tyl ko na tle ab so lut ne go za?
Czy to jest wic do bro? Ja ko jest, ale
b dc za ra zem zem”. Ka da za ga -
da – spu en to wa Piotr Ma ty wiec ki – pro -
wa dzi do ta kie go po mie sza nia po j.

W py ta niach, ja kie pa da y z sa li, po -
wra ca w tek ce lo wo ci na pi sa nia „Ma -
ej Za ga dy”. Piotr Szewc, pi sarz, re dak -
tor „No wych Ksi ek”, py ta o re ak cj
Te re sy Fe renc. 

– Nie po ka za am mo jej ma mie ani
jed ne go frag men tu, za nim nie na pi sa am

ca o ci – od po wie dzia a An na Jan -
ko. – Ma ma prze czy ta a ju wy dru ko wa -
n ksi k dwa ra zy. Naj pierw nie zbyt do -
kad nie, omi ja jc okrut ne frag men ty, bo
uwa a a, e do brze zna to wszyst ko i nie
mu si so bie przy po mi na. Wte dy jej oce -
na ksi ki by a po zy tyw na. Po ja kim cza -
sie zdo by a si na od wa g i prze czy ta a
„Ma  Za ga d” sce na po sce nie. Za re ago -
wa a fi zjo lo gicz nie. Wró ci pacz. Pacz,
któ ry trwa trzy dni. Pacz pier wot ny, ze
strasz nych ja kich g bi, jej sa mej nie zna -
nych, nie zde fi nio wa nych. Wte dy mia a
do mnie al, e roz nie ci am zno wu
wszyst ko swo j ksi k. Có mo gam zro -
bi? Mó wi am: tak mia o by, ma mo. O to
mi cho dzi o, e by mo ga jesz cze raz to
prze y i raz na za wsze za po mnie. I jak
to ma mie wy tu ma czy am – a mo ja ma -
ma to te raz bar dzo star sza oso ba i wie rzy
mi, je stem te raz mat k swo jej mat -
ki – przy j a to i zgo dzi a si. Je li wic
te raz roz ma wia my o tej ksi ce to wy cz -
nie w kon tek cie jej od bio ru przez czy tel -
ni ków, nie wra ca my do szcze gó ów. 

– Ale cho czo wiek ma obo wi zek
pa mi ta nia, to ma tak e pra wo do za po -
mi na nia. Czy ma my pra wo roz grze by -
wa nia te go, o czym kto chce za po -

mnie? Co ja ko w so bie uo y?
– do cie ka To masz u bie ski, re dak tor
na czel ny „No wych Ksi ek”.

An na Jan ko tu ma czy a, e jej mat ka
mia a pra wo za po mnie, ale z tra ge di
dzie ci stwa ni gdy so bie nie po ra dzi a.
A Piotr Ma ty wiec ki do da, i nikt z lu -
dzi, któ rzy prze y li za ga d, nie da so -
bie pra wa do za po mnie nia, na wet je li
mil cza.

„Nikt idzie na woj n i za bi ja ni ko -
go” – to jed no ze zda „Ma ej Za ga dy”.
Z per spek ty wy cza su mor der cy oraz
ofia ry sta j si ano ni mo wi, ale pi sar ka
wie lo krot nie po wta rza w ksi ce: „Imio -
na s wa ne. Licz by si li cz” – nie go -
dzi si na od per so na li zo wa nie za i do -
bra. Nie oso bo we for my cza sow ni ków:
„za bi to, spa lo no, wy sie dlo no”, nie od -
da j tra ge dii po je dyn czych lu dzi, za to
osa bia ja wi n zbrod nia rzy. Dla te go pi -
sar ka wy su pu je imio na tych, co za bi ja li
i zo sta li za bi ci. Piotr Ma ty wiec ki przy -
wo a so wa Elia sa Ca net tie go: „Za -
cho wa lu dzi dzi ki so wom to tak,
jak by ich stwo rzy na no wo”. I w swo -
jej ksi ce An na Jan ko po wo u je do y -
cia za mor do wa nych. 

Pod czas spo tka nia w Klu bie Ksi ga -
rza ze bra ni nie tyl ko zo sta li za in spi ro wa -
ni do re flek sji nad isto t wia ta, po zna li
ksi k – je li jesz cze jej nie zna li – ale
mie li tak e oka zj wy su cha frag men -
tów tek stu w in ter pre ta cji ak tor ki Te atru
Na ro do we go – Do ro ty Lan dow skiej
– mo gli po roz ma wia z pi sar k czy ku -
pi eg zem plarz „Ma ej Za ga dy”.



Na zdj ciu od le wej: Do ro ta Lan dow ska, An na Jan ko, Piotr Ma ty wiec ki, To masz u bie ski
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An na Jan ko kil ka krot nie od wie dzi a ro dzin n wie mat ki, roz ma 
wia a z oca lo ny mi wów czas miesz ka ca mi, prze stu dio wa a do ku 
men ty w ar chi wach, obej rza a fo to gra fie… I stwo rzy a ksi k hi 
sto rycz n, a za ra zem psy cho lo gicz n, któ ra na bie ra cech g bo kie go
ese ju fi lo zo ficz ne go.

Ma go rza ta K kiel – kry tycz ka li te rac 
ka, pra cu je w mie sicz ni ku „No we
Ksi ki”, wspó pra cu je z ty go dni kiem
„Prze gld”, re dak tor ka ksi ek.
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... czy nie sta by si wro giem lu du,
sko ro je ste kró lem?

Je rzy Du daGracz do wspo mnie pod 
cho dzi bez sen ty men tu. Cz sto cho wa
w cza sach po wo jen nych by a mia stem
pro win cjo nal nym, a y cie sku pia o si
wo kó klasz to ru. Je go smut ne i za ra zem
pik ne dzie ci stwo upy wa o w do mu
przy uli cy nia dec kich 40, gdzie przy -
szed na wiat 20 mar ca 1941 ro ku.
W cza sach mo do ci ar ty sty by a to ci cha
ulicz ka z pod miej ski mi do ma mi wród
ogro dów i sa dów, skd bli sko by o na Ja -
sn Gó r. Mat ka za bie ra a go cz sto
do klasz to ru, aby tam wy pa ka swo je
„gorz kie a le” i wy mo dli wol no dla
m a i sy na. 

W 1950 ro ku wa dza lu do wa ode bra a
ro dzi nie skrom ny dom, wsa dza jc do wi -
zie nia oj ca Jur ka i star sze go bra ta Mar -
ka – wów czas ucznia Li ceum Pla stycz ne -
go. Ma y Je rzy pi sa li sty do oj ca,
ozda bia jc je ry sun ka mi przo dow ni ków
pra cy i sym bo la mi pla nu sze cio let nie go.
Pod czas roz pra wy do wie dzia si, e nie
zo ba czy oj ca przez na stp ne trzy la ta.
W rze czy wi sto ci Adam Du da wy szed
z wi zie nia do pie ro po mier ci Bie ru ta.
Wy da rze nia te po bu dza y wy obra ni 9-
let nie go Jur ka i mia y wpyw na je go dal -
sze y cie i twór czo Po la tach wy zna:
„Pod czas ja kie go szcze gól nie du gie go
na bo e stwa [na Ja snej Gó rze] za sta na -
wia em si, co by by o, gdy by tam wy so -
ko na szczy cie sta n Je zus Chry stus
i po wie dzia nam, e jest Sy nem Bo ym?
Gdy by tu si po ja wi, Je zu, czy nie sta -
by si wro giem lu du, sko ro je ste kró lem?
Czy nie przyj d po Cie bie taj nia cy z UB

na Par ko wej i nie wsa dz do wi zie nia
na Za wo dziu? 

Wszyst ko to spra wi o, e po la tach ucie 
ka z Cz sto cho wy: „Ucie ka em do in ne go,
lep sze go wia ta, e by zo sta kim, wol nym
od bie dy, mat czy nych ez, ludz kiej nie na -
wi ci i po gar dy” – wspo mi na. Jed nak
bar dzo wcze nie zro zu mia, e je go ro dzin -
ne mia sto jest je go her bem ro do wym, ar ty -
stycz nym szla chec twem ze mier dz cej
po my ja mi i pach n cej ja mi nem i bzem uli -
cy nia dec kich. Po j te, od kry wa jc
w so bie ta lent ar ty sty, e chce t rze czy wi -
sto wy ra a ob ra za mi. Nie ustan nie cho -
dzi z kar to nem i oów kiem w r ku, szki -
co wa, ma lo wa. – Mia wrcz obd ne
przy wi za nie do oów ka i ka wa ka pa pie -
ru – wspo mi na po la tach je go przy ja ciel Ro -
man Lon ty – wiecz nie co kre li, ry so wa,
a za wsze z za pa mi ta niem i pe n ener gi. 

Roz po czy na jc na uk w Pa stwo wym
Li ceum Tech nik Pla stycz nych w 1955 ro -
ku by bar dzo doj rza y – ju wte dy wie -
dzia, e sztu ka jest dla nie go naj wa niej -
sza i od da wszyst ko, e by zo sta
ar ty st. – W spra wach sztu ki by bez -
wzgld ny – mó wi Ro man Lon ty. Wszyst -
ko – oprócz ro dzi ny – pod po rzd ko wy wa
sztu ce. To by a wi to je go y cia, na rz -
dzie gry ze wia tem. Bo on by wa nie
Gracz. Je e li przy ja cie le, a mia ich wie -
lu, prze szka dza li sztu ce, to ich od su wa.
Po tra fi cza sem przy je da do nas,
do Cz sto cho wy, gdzie przez wie le go dzin
w wiet nej ko mi ty wie ga w dzi li my
o ró nych spra wach, ale pó niej, nie by -
o go dla mnie przez ca e ty go dnie.

Mi mo nie ch ci do ro dzin ne go mia sta,
Je rzy Du da z sen ty men tem wspo mi na

Czstochowskie
drogi 

Jerzego 
DudyGracza 

cz sto chow skie Li ceum. Je go Mi strzem
by na uczy ciel ma lar stwa Edward
Me sjasz. „Pro fe sor Me sjasz – pi sa Du -
da-Gracz – na uczy mnie naj wa niej -
sze go: wier no ci so bie, za wsze i wsz dzie.
Na uczy mnie raz na za wsze, e jest
przede mn tyl ko jed no za da nie, abym,
pa mi ta jc kim je stem, co dzien nie pró bo -
wa wy ra a sie bie i mój wiat”. I tak si
sta o. Po zo sta do ko ca wier ny swo im
ide aom.

Po ma tu rze w 1962 ro ku Je rzy Du da -
-Gracz wy je cha na stu dia do Ka to wic [stu -
dio wa na Aka de mii Sztuk Pik nych
w Kra ko wie Wy dzia Gra fi ki w Ka to wi -
cach – przyp. red.]. I tam zo sta, a
do ostat nich dni y cia. 

Na je go ne ga tyw nym sto sun ku do Cz -
sto cho wy za wa y o przy kre dzie ci stwo,
al do szko y (z po wo du zych ocen z ma -
te ma ty ki po wta rza kla s) oraz fakt, e Cz -
sto cho wa nie chcia a go za ak cep to wa ja -
ko wiel kie go ar ty sty.

Gol go ta Ja sno gór ska

„Trud no jest mó wi, kie dy si po wra ca.
Szan sa po wro tu do Cz sto cho wy zo sta a
mi da na, po 53 la tach y cia i 25 la tach pra -
cy ar ty stycz nej, po przez sztu k. Do tej sa -
mej Cz sto cho wy, któ r w 1962 ro ku
opu ci em, od fru wa jc w do ro se y cie” na -
pi sa ar ty sta w „Po wro tach”. 

Bo wiem „Gol go ta Ja sno gór ska Trze cie -
go Ty sic le cia” by a swe go ro dza ju po wro -
tem ma la rza do ro dzin ne go mia sta. Wi -
cej  by a spe nie niem je go ma rze nia
z dzie ci stwa, gdy ja ko dziec ko przy cho -
dzi z mat k na Ja sn Gó r. Ma rze nie to
doj rze wa o w nim przez la ta mo dzie cze,
a pó niej do ro se y cie, by na prze o mie
ty sic le ci sta si fak tem. 

Z pla nów tych zwie rzy si zna jo mym
na po czt ku lat osiem dzie si tych, pod czas
ple ne rów ja sno gór skich. Mu sia o jed nak
upy n jesz cze spo ro cza su, aby to dzie -
o y cia ar ty sty na bra o re al nych kszta tów. 

Wy ró nia si spo ród wszyst kich pol 
skich Dróg Krzy o wych. Jak za uwa a o. Jan
Go lon ka, ku stosz mu ze al nych zbio rów
ja sno gór skich i przy ja ciel Du dy, ar ty sta po -
su y si wspó cze sny mi wt ka mi. W ob -
rb swo ich kom po zy cji, w prze strze wy -
pe nio n bo ha te ra mi Ewan ge lii wpro wa dzi
oso by wspó cze sne, po sta cie za rów no po -
wszech nie zna ne, jak i lu dzi re pre zen tu j -
cych ró ne sta ny, pro fe sje, cha rak te ry.
Po ród nich znaj du je si i on sam  ar ty -
sta. Za rów no ma larz, jak i je mu wspó cze -
ni Po la cy to wa rzy sz cy Chry stu so wi
na po szcze gól nych sta cjach/ob ra zach trak -
to wa ni s z pew n su ro wo ci, cho prze -
cie ogl da ni okiem pe nym mi o ci, to wa -
rzy sz Chry stu so wi w Je go M ce. Je rzy
Du da-Gracz nie trak tu je bo wiem M ki ja -
ko wy da rze nia hi sto rycz ne go, prze sze go,
za mkni te go, ju nie ak tu al ne go. M ka
Je zu sa Chry stu sa roz gry wa si tu i te raz,
w ka dym z nas, a jej wiad ka mi, je li nie
wspó spraw ca mi, je ste my my wszy scy:
piel grzy mi przy by wa j cy na Ja sn Gó r,
pau li ni -opie ku no wie te go miej sca, i rów -
nie ar ty sta, ofia ro daw ca te go da ru. Gol -
go ta Ja sno gór ska jest nie zwy ka tak e
pod in nym wzgl dem. Jest na sza, pol ska,

EL BIE TA PI SAR CZYK 

„Jasna Góra bya moim pierwszym plenerem i poligonem wiczebnym. Tam
powstaway studia pejzau i architektury. Notatki typów, ubiorów, pielgrzymów
z naboestw i odpustów. Nie wiedziaem, e to podjasnogórskie praktykowanie,
owo nulle dies sine linea, bdzie fundamentem, na którym zbuduj w przyszoci
swoj malarsk DROG”.
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bo jak sam o so bie ma wia Je rzy Du da-
Gracz: by „cho ry na Pol sk”.

O. Je rzy Go lon ka tak mó wi o Dro dze
Krzy o wej: „Ni gdzie na to miast nie wi dzi -
my ucie le nio nej Ma ryi, ale iko n Czar -
nej Ma don ny. Gol go ta Ja sno gór ska to dar
ser ca ar ty sty, od dziec ka zwi za ne go
z Cz sto cho w (tu prze cie uro dzo ne go),
od daw na, bo od cza sów ple ne rów ja sno -
gór skich w la tach 1982,1983 i 1987,
obec ne go na Ja snej Gó rze po przez swo -
je ob ra zy. Trud no o lep szy przy kad dzie -
a sztu ki, któ re „bu dzi” in nych, któ re nie
po zwa la nam za sn w bo gim sa mo za do -
wo le niu, któ re bez prze rwy b dzie nam
sta wa przed ocza mi i zmu sza nas do ra -
chun ku su mie nia. Miej my na dzie j, e tak
b dzie, wszak Po la cy bar dzo ko cha j na -
bo e stwo Dro gi Krzy o wej.” 

Je rzy Du daGracz we wspo mnie niach

ZDZI SAW SO WI SKI
– przy ja ciel
Jur ka oso bi cie po zna em na po czt -

ku lat 80., gdy wpro wa dzo no stan wo jen -
ny. Oj ciec Jan Go lon ka, ku ra tor ja sno gór -
skich zbio rów wo tyw nych, z ra mie nia
Ja snej Gó ry zor ga ni zo wa ple ne ry ma lar -
skie, po nie wa wie lu ar ty stów w tym cza -
sie znie wo le nia od wró ci o si od pu blicz -
ne go uczest nic twa w y ciu ar ty stycz nym. 

Z Jur kiem od ra zu przy pa dli my so bie
„do gu stu”, a pó niej za przy ja ni li my si.
On by czo wie kiem ka me ral nym, sa mot -
ni kiem. Kie dy ma lo wa, nikt nie mia
do nie go do st pu. Dla mnie jed nak zro bi
wy j tek. Wów czas miesz ka em w o dzi
i mia em mo li wo do star cza nia mu
trud no do stp nych farb. Wte dy te zwie -
rzy si z ch ci na ma lo wa nia Gol go ty Ja -
sno gór skiej. Pau li ni po mys za ak cep to wa -
li, za mó wi li ra my, po mys za cz y.

Ale w pew nym mo men cie Ju rek ze rwa
wszyst kie kon tak ty. Trwa o to 11 lat. Na -

sza przy ja le ga w gru zach. Przy pad ko -
we spo tka nie zmie ni o wszyst ko. By
rok 1994 – otwar cie Ga le rii Lon ty -Pe try
i Au tor skiej Ga le rii Je rze go Du dy -Gra cza.
Spo tka li my si na kon fe ren cji pra so wej.
Oka za o si e ma rze nie na ma lo wa nia Gol -
go ty w nim nie umar o. Po pro si mnie,
abym po móg mu po wró ci na Ja sn Gó -
r. Oj ciec Go lon ka swo j de cy zj uwa run -
ko wa zgo d prze ora. W 1999 r. Ju rek roz -
po cz pra c nad Gol go t. Od 2001 r. pe ni
ona po dwój n ro l: kul tu oraz ja ko wy sta -
wa. Prze szy tam t dy ju mi lio ny lu dzi.
Znaj du je si w gór nej przy bu dów ce Ka pli -
cy Cu dow ne go Ob ra zu. Fan ta stycz nie si
wpi su je w cig ob ra zów i za byt ków Ja snej
Gó ry. Miej sce za pro jek to wa ar chi tekt
Ro man Lon ty. 

Pra cu jc nad Gol go t Ju rek mia wia -
do mo, e ob ra zy mu sz mie du y for -
mat. Po ko na sa me go sie bie, gdy le piej
czu si w ma lo wa niu mniej szych form.

Ju rek Du da-Gracz by bar dzo kre atyw -
nym, wiet nym ga w dzia rzem, ale sa mot -
ni kiem. Ni gdy nie chcia uczest ni czy
w du ych, gro mad nych pro jek tach. Na wet
w cza sie sta nu wo jen ne go wy sta wia i pu -
bli ko wa, co wie lu mia o mu za ze. Za ist -
nia na po lu twór czym, ale nie zo sta za -
ak cep to wa ny w ro do wi sku kry ty ków.
To go bo la o. 

By bar dzo zo o n oso bo wo ci. Mia
swój j zyk, czu far b, czu ma te ri. Ma -
lo wa gów nie na pod o u sztyw nym (py -
cie pil nio wej); wte dy mia mo no za -
pa no wa nia nad kom po zy cj. Ka d swo j
pra c bar dzo prze y wa – uto sa mia si
z ob ra zem, któ ry ma lo wa. Lu bi ma lo wa
la se run ko wo. Je go ko lo ry sty ka jest je dy -
na i nie po wta rzal na – wy two rzy wa sny
styl i to jest je go wiel ki suk ces. To go wy -
ró nia. 

Zna ko mi ty ma larz, któ ry nie zna laz zro -
zu mie nia u kry ty ków sztu ki. I ten ca y
wiat ak cep ta cji ni gdy w nim nie za ist nia.
Po mier ci nie wie le si zmie ni o. Ju rek te -
go wia ta do ko ca ni gdy nie za ak cep to -
wa.

SA BI NA LON TY
– przy ja ció ka, wspó twór czy ni
Ga le rii Lon ty Pe try, ma lar ka
Je rze go Du d-Gra cza z mo im m em

 czy a przy ja od naj mod szych lat.
Ra zem cho dzi li do Pa stwo we go Li ceum
Tech nik Pla stycz nych. Po ma tu rze w 1962
r. ich dro gi na pe wien czas si ro ze szy,
ka dy wy bra in n uczel ni: mój przy szy
m Ro man Lon ty – Aka de mi Sztuk Pik -
nych w Gda sku, Je rzy – Wy dzia Gra fi -
ki kra kow skiej Aka de mii Sztuk Pik nych
w Ka to wi cach. Do pie ro przy pad ko we
spo tka nie po la tach na wy sta wie Je rze go
w la tach 70. po zwo li o wzno wi kon tak -
ty, trwa j ce do ko ca. Za owo co wa o ono
stwo rze niem od rb nej, sta ej cz ci eks po -
zy cji Je rze go w na szej two rz cej si ga le -
rii. Po czt ko wo mia a to by ga le ria tyl -
ko mo ich ob ra zów. Apo geum dzia al no ci
Ga le rii Lon ty -Pe try oraz Au tor skiej Ga le -
rii Je rze go Du dy-Gra cza przy uli cy w. Ro -
cha 206 w Cz sto cho wie, przy pa do na la -
ta 1994-2004.

Ju rek by bar dzo uzdol nio nym i kre -
atyw nym ma la rzem. Mia nie sa mo wi t,
wprost fo to gra ficz n pa mi, któ ra po zwa -

la a mu na od twa rza nie ró nych szcze gó -
ów, de ta li i po do biestw osób lub rze czy,
któ re zo ba czy tyl ko raz. Przy ca ej wiel -
ko ci ta len tu po tra fi by kry tycz ny nie tyl -
ko wo bec in nych, ale rów nie wo bec
sie bie. 

By nie zwy kle to wa rzy ski i pra co wi ty.
Uwa a, e w ci gu ro ku mo e so bie po -
zwo li tyl ko na sze ty go dni wol nych
od pra cy, e tyl ko w ten spo sób mo na co
osi gn. 

Rok 2004 by ro kiem ju bi le uszu na szej
ga le rii. To by wiel ki dzie dla nas wszyst -
kich. Je rzy przy go to wa du o wiet nych
ob ra zów. Przy by o rów nie wie lu zna ko -
mi tych go ci z Pol ski i z za gra ni cy.
Wród nich Adam Ha nusz kie wicz. By o
to spo tka nie dwóch wiel kich in dy wi du al -
no ci pol skiej kul tu ry. Dla Je rze go by o
tym cen niej sze, e spo tka ar ty st po raz
pierw szy. 

Nie ste ty, by y to ostat nie dni y cia na -
sze go przy ja cie la. Zmar na gle 5 li sto pa -
da 2004 ro ku w a go wie, gdzie prze by wa
na ple ne rze ma lar skim. Ju rek miesz ka tam
w wy na j tej pry wat nie kwa te rze. W pi -
tek po szed do sie bie na po obied ni drzem -
k, jak mia to w zwy cza ju. Du go si nie
po ka zy wa. Go spo darz, za nie po ko jo ny,
zaj rza. Ale wte dy na wszyst ko by o ju
za pó no. Je go mier za sko czy a wszyst -
kich, mi mo i ju przed mie si cem, gdy by
w Cz sto cho wie na otwar ciu swo jej no wej
wy sta wy w Ga le rii Lon ty -Pe try, na rze ka
na zdro wie. Ale kie dy od wie dzi li my go
przed dniem Wszyst kich wi tych, by pe -
en za pa u. Pla no wa upo rzd ko wa nie
swo jej bo ga tej do ku men ta cji, na ra zie
zo o nej na stry chu.

Dzwo ni li do nas wszy scy, m.in. Adam
Ha nusz kie wicz i Emi lia Kra kow ska. Nie
wie rzy li do nie sie niom me diów o mier ci,
chcie li si upew ni.

JE RZY K DZIO RA
– ar ty sta rze biarz, ko le ga
Z Jur kiem mie li my re la cje ko le e -

skie. Szkol no-ko le e skie po czt ko wo,
pó niej ar ty stycz no-za wo do we, ale ra czej
epi zo dycz ne, na wet je li te epi zo dy by -
y nie co roz bu do wa ne. Spo ty ka li my si
oka zjo nal nie. Nie by a to zna jo mo g -
bo ka, ale mi a i przy ja ciel ska.

Jur ka po zna em, gdy do sta em si do Li -
ceum Tech nik Pla stycz nych w1962 ro ku.
Ja za czy na em tam na uk pla sty ki, Ju rek
j ko czy. Ja ko nu wo rysz pod gl da em,
le dzi em po czy na nia star sze go, wy ró nia -
j ce go si rów nie po zasz kol ny mi dzia a -
nia mi ko le g. Kla sa ma tu ral na, w któ rej
uczy si Ju rek, by a spe cy ficz na, szcze -
gól na. Wie lu uczniów z niej do sta o si
na stu dia pla stycz ne – co w tam tym cza -
sie by o spra w nie sa mo wi t. Kil ko ro
z nich zro bi o ar ty stycz n ka rie r wy kra -
cza j c po za gra ni ce na sze go kra ju. Szko -
a mie ci a si w sta rym, za byt ko wym bu -
dyn ku, tzw. Do mu Fran ke go. Ich ma lut ka
kla sa znaj do wa a si z ty u za na sz – ol -
brzy mi. 

Dru gie spo tka nie do ty czy o udzia u
w two rze niu te atru ku kie ko we go. By em
w trze ciej lub czwar tej kla sie, gdy stu dent
Ju rek Du da (nie pa mi tam czy ju Gracz),
przy je cha do szko y z pro po zy cj stwo -
rze nia te atru ku kie ko we go. Sza za nim

Jerzy Duda-Gracz i Zdzisaw Sowiski. 
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fa ma czo wie ka ka ba re tu i in nych ar ty -
stycz nych dzia a. Pod kie row nic twem
Jur ka po wsta a gru pa te atral na, któ ra wy -
sta wi a, nie ste ty, tyl ko jed no przed sta wie -
nie. Ju rek by w pe ni i ca o ci je go twór -
c, po czw szy od po my su, sce na riu sza
czy utwo ru sce nicz ne go, re y se rii, sce no -
gra fii i ca ej in fra struk tu ry sce nicz nej, mu -
zy ki (cz cio wo z ada pto wa nych mod nych
wów czas hi tów, któ re moc no pod nie ca y
mo do cia n pu blicz no). Je go au tor stwa
by y te pro jek ty la lek i sys tem wpro wa -
dza nia ich w ruch, co naj bar dziej utkwi -
o mi w pa mi ci. Mo e ze wzgl du na mo -
je fa scy na cje ki ne tycz n pla sty k
prze strzen n. Wprz ga nas w taj ni ki
przed si wzi cia. Mnie usta no wi gów nym
spe cem tech nicz nym i or ga ni za cyj nym.

Ko lej ny wik szy epi zod to wspól ny
udzia w ple ne rze ja sno gór skim, z oka -
zji 600-le cia obec no ci ob ra zu Czar nej Ma -
don ny w klasz to rze, lub w zwiz ku z piel -
grzym k Ja na Paw a II w Pol sce a na Ja snej
Gó rze w szcze gól no ci, a mo e w obu. Ju -
rek wte dy przy bra nie mal mni si po sta w.
Za j ma  ce l klasz tor n w pew nym od -
osob nie niu od nie co bar dziej „roz ryw ko -
wej” cz ci ple ne ro we go to wa rzy stwa.
Jed nym z wy ró ni ko wych dzia a Jur ka by -
o spro wo ko wa nie i stwo rze nie ob ra -
zu – ta ble au uczest ni ków, do któ re go ka -
dy z ar ty stów, na ma ej owal nej de secz ce,
ma lo wa wa sny por tret. Ju rek po na kle ja
wszyst kich, a mo e na wet po wy wie -
sza – u nie go to mo li we  na drze wie.
Drze wo, u któ re go ko rze ni le a ku ra tor
zbio rów ja sno gór skich i ini cja tor ple ne ro -
wych przed si wzi, oj ciec Jan Go lon ka.
Wpa dem wte dy kil ka krot nie do je go ma -
lar ni i moc no mnie zdzi wi o, jak oszczd -
ny mi rod ka mi, prag ma tycz nie two rzy
ko lej ny ob ra zek. Wród roz mów o rze czach
ma o istot nych, przy pad ko wych, bie  cych
Ju rek wspo mi na o pla nach stwo rze nia Dro -
gi Krzy o wej w Ja sno gór skim kom plek sie.
Po ru sza li my rów nie bu do w Sta cji Ta -
jem nic Ró a co wych na bo niach za klasz -
to rem. Ju rek swój plan zre ali zo wa, ja – nie.

Pó niej z Jur kiem spo ty ka li my si raz
czy dru gi w zwiz ku z wy da rze nia mi ple -
ne ro wo -wy sta wien ni czy mi na Ju rze Kra -
kow sko -Cz sto chow skiej lub przy oka zji
je go byt no ci w ga le rii swo je go imie nia
u Lon tych przy uli cy Ro cha. Ale nie by y
to spo tka nia war te od no to wa nia. Ju rek
mia gro no ad o ra to rów i roz mów ców
a mnie nie bar dzo chcia o si przez nie prze -
ci ska ani w wni ka. Ra czej mil cze li my
po ro zu mie waw czo, od cza su do cza su
pó gb kiem umie cha jc si do sie bie.
Ostat nie z Nim spo tka nie mia em w Ka to -
wi cach, gdy przy szo Go po e gna i wspo -
mnie w Ka te drze, a tak e od pro wa dzi
na miej sce Wiecz ne go Od po czy wa nia,
cho cia nie wiem, czy od po czy wa i czy to
by o ostat nie spo tka nie, bo nie tak rzad ko
na wie dza mnie przy ró nych oka zjach. Ale
mo e mi si tyl ko zda je, prze cie nie a tak
grze ba em w je go po czy na niach.

KRY STY NA MI KIE WICZ
– ko le an ka, od wie lu lat pra cu j ca
w Li ceum Sztuk Pla stycz nych
By wiet nym ar ty st ma la rzem, ale

i ka ba re cia rzem. Pi sa tek sty, ry so wa, ma -
lo wa, pro wa dzi wspa nia y ka ba ret. 

AN NA MA CIE JOW SKA
– przy ja ció ka, dy rek tor
Li ceum  Pla stycz ne go
im. Jac ka Mal czew skie go,
któ re go uczniem, w la tach 195762,
by Je rzy Du da Gracz
Po wiem o kil ku epi zo dach z y cia Je -

rze go Du dy -Gra cza. Pierw szy z lat 80. Ra -
zem z oj cem Ja nem Go lon k zor ga ni zo -
wa li my ple ne ry ja sno gór skie. Cho dzi o
o to, by uczest ni czy li w nich ar ty ci po -
cho dz cy z Cz sto cho wy. Wy da wa o nam
si, e na pierw szym miej scu po wi nien
by Je rzy Du da-Gracz, któ ry po ma tu rze
ze rwa z ro dzin nym mia stem. Po czt ko -
wo nie chcia, ale w ko cu da si uwie
at mos fe rze klasz tor nej. Mia to by je go
po wrót na o no ro do wi ska cz sto chow -
skie go. 

Dru gi epi zod  czy si z ga le ri Lon tych
i Au tor sk Ga le ri Je rze go Du dy-Gra cza.
Mia am szcz cie pra co wa z Ro ma nem
i Sa bi n Lon ty. 

Ko lej na spra wa  chcie li my go przy wo -
a do ro do wi ska na szej szko y. To si nie
uda wa o, ale w ko cu, w ro ku 1997,
przy wspar ciu Sa bi ny i Ro ma na Lon tych
uda o si. Za pro si am go na spo tka nie
z ucznia mi na 50-le cie na szej szko y.
Przy j za pro sze nie, ale nie móg przy je -
cha...

Ko lej ny wa ny epi zod z per spek ty wy
szko y – 60. uro dzi ny ar ty sty i be ne fis
w ka to wic kim mu zeum. Za wie li my
w pre zen cie wiel ki ku fer, w któ rym by -
o 60 ob ra zów na szych ów cze snych
uczniów, na 60. uro dzi ny. Tym uro dzi nom
ob cho dzo nym z wiel kim roz ma chem to -
wa rzy szy a im po nu j ca wy sta wa; dwu -
dnio wy ban kiet dla licz nych za pro szo nych
go ci z Pol ski, jak i z za gra ni cy. Nie tyl -
ko ma la rzy, ale te po etów (np. Er nest
Bryll), po li ty ków – Alek san der Kwa -
niew ski z o n. 

Je rzy Du da-Gracz to by tak e my li ciel,
eru dy ta. Mia am szcz cie pro wa dzi
z nim wie le roz mów, nie któ re tyl ko te le -
fo nicz nie. a u j, e ich nie za pi sa am.

W ro ku 2011 r. otwo rzy li my ko lej n
cz szko y do bu do wa nej ze rod ków
unij nych, gdzie znaj du je si szkol na ga le -
ria. Wte dy zwró ci am si do o ny i cór ki,
aby ga le rii szkol nej nada imi Je rze go Du -
dy Gra cza. 

JA NUSZ MIEL CZA REK
– fo to graf, li te rat, dzien ni karz
z pa sji 
By nie kon wen cjo nal n oso b. Do -

wie dzia em si o nim z ga zet ki szkol nej
w LO im. Trau gut ta – zo ba czy em je go ry -
sun ki. Po nie wa by em ka ba re cia rzem,
wspó pra co wa em m.in. ze „Sto do ”,
zwró ci em uwa g na zdol ne go ko le g. By
rok 1996, li piec. Umó wi em si z Du d
na zro bie nie por tre tu. Przy je cha em przy -
go to wa ny do pra cy, przed sta wi em po my -
sy. Chcia em zro bi z nie go pol skie go
Ham le ta, sto j ce go w mied ni cy, z chu s -
tecz k z ro ga mi na go wie i trzy ma j ce -
go w r ku gów k ka pu sty. Du dzie po mys
si nie spodo ba: „Je stem po wa nym
czo wie kiem, pro fe so rem” – po wie dzia.
Ale po la tach wra ca do te go z a lem, e
si nie zgo dzi. Mia em te po mys
na „Tryp tyk”. 

wiet nie si z nim pra co wa o, by kre -
atyw ny. Mia wiet n pa mi wzro ko w.
Po tra fi ze szcze gó a mi od two rzy na pót -
nie ogl da n rzecz, kra jo braz, uli c.

Trzy mie si ce po je go mier ci zro bi em
wy sta w je go por tre tów.

TA DE USZ PIER SIAK
– dzien ni karz i ani ma tor kul tu ry
Cza sem czo wiek a u je, e nie jest

star szy. Bo gdy bym mia tych na cie lat
wi cej, mo e zna la z bym si bli ej wie lu
zna ko mi tych po sta ci. Jak Je rzy Du da -
-Gracz – zna jo my i przy ja ciel mo ich nie -
co doj rzal szych ko le gów.

Po dob nie jak np. Zdzi sa wa Bek si skie -
go po zna em go w do mu – ga le rii Sa bi -
ny i Ro ma na Lon tych. Obaj ma la rze
owia ni by li le gen d ja ko nie zno sz cy
dzien ni ka rzy, a w ta kim cha rak te rze
przy szo mi si z ni mi wte dy kon tak to wa.
Oba spo tka nia by y prze sym pa tycz ne,
cho nad roz mo w z Du d-Gra czem ci -
y a jesz cze opi nia o nim: nie zno si Cz -
sto cho wy! 

To wa rzy szy em wszyst kim ofi cjal -
nym po ja wie niom si w na szym mie cie
te go wy bit ne go cz sto cho wia ni na. Mia -
em oka zj pi sa o nim jesz cze kil ka krot -
nie. 

WIL MA DU DAGRACZ
– o na
Po zna li my si na stu diach, na ba lu.

On ko czy, by przed pra c dy plo mo w,
ja za czy na am. Uma wia li my si na spo -
tka nia. Je dzi li my ra zem na wy sta wy,
cho dzi li my do te atru... Naj bar dziej uj
mnie tym, e na ma lo wa mój por tret. I tak
si za cz o. Przy go to wy wa li my si do lu -
bu. Oczy wi cie ro dzi ce urz dza li we se le,
ale trze ba by o ku pi ob rcz ki. Wcze niej

Lata szkolne 1957-62, Czstochowa: Jerzy
Filip Sztuka, Jerzy Duda-Gracz (w rodku),
Roman Lonty.
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m na ma lo wa nasz por tret  re pli k ob -
ra zu Rem brand ta „Sa skia”. Ob raz fry wol -
ny, by li my mo dzi... Sprze da li my. M
mó wi, e jesz cze na ma lu je ta ki, ale ju nie
na ma lo wa. Do tej po ry a u j. 
lub wzi li my w 1969 r. po pó to ra ro -

ku zna jo mo ci. Naj pierw mie li my ma lut -
kie miesz kan ko, po tem tro ch wik sze,
w ko cu wy bu do wa li my dom. Sa ma za -
pro jek to wa am ko mi nek. 

Cór ka Aga ta uro dzi a si pi lat po lu -
bie. By wspa nia ym m em. wiad czy
o tym na sze ma e stwo trwa j ce pra -
wie 40 lat. Przez wszyst kie pro ble my
prze cho dzi li my ra zem: na sze tra ge die
y cio we: jak mier dziec ka, a pó niej ro -
dzi ców. To nas bar dzo po  czy o. Nor mal -
na ko lej rze czy.

By czo wie kiem nie zwy kle pra co wi tym,
ener gicz nym. Obec nie uka zu je si du o fal -
sy fi ka tów je go prac. Wal cz z tym, przez
co na ro bi am so bie du o wro gów. W do -
mu, po za ob ra za mi, któ re na cia nach wi -
sz, znaj du je si 800 dzie m a. Wszyst -
ko jest ska ta lo go wa ne, upo rzd ko wa ne,
jesz cze przez nie go sa me go. Pro wa dz roz -
mo wy z Mu zeum Ka to wic, aby je tam ulo -
ko wa. Do ka de go dzie a Cho pi na m
na ma lo wa ob raz. Ra zem z ty mi, któ re za -
gi n y, jest 313. M by bar dzo do kad -
ny – du sza bu chal te ra – wszyst ko ka ta lo -

go wa. Dla te go wiem, gdzie da ny ob raz si
znaj du je. 

Naj bar dziej lu bi ma lo wa na ple ne rach.
W do mu by o za du o lu dzi, te le fo nów, nie
da o si pra co wa. Brze gi ko o Bu ko wi ny
Ta trza skiej sta y si jed nym z naj bar dziej
ulu bio nych miejsc ca ej ro dzi ny. Wy je da -
li my tam, np. w cza sie fe rii zi mo wych cór -
ki. Du o pi sa. Mia do bre pió ro. Zmar
za wcze nie – stres; wszyst ko bar dzo
prze y wa, by nie zmier nie wra li wy. 

Na Ja snej Gó rze, oprócz Gol go ty Ja sno -
gór skiej, znaj du j si in ne dzie a m a, na -
ma lo wa ne pod czas ple ne ru. Obok prac od -
no sz cych si do dra ma tycz nych wy da rze
sta nu wo jen ne go, sple cio ne go z Ju bi le -
uszem 600-le cia Cu dow ne go Ob ra zu, ma -
lo wa rów nie por tre ty. Mi dzy in ny mi: Ja -
na Paw a I, Ja na Paw a II („Mo tyw
Pol ski – Ca y Jej”, na wi zu j cy do za ma -
chu na pa pie a), oj ca Ja na Go lon ki – pa -
tro na ple ne ru, bra ta Do mi ni ka uszcz ka
i au to por tret „Ora et Co la bo ra”.

Zmar 5 li sto pa da 2004 ro ku. Cios by
tym wik szy, e do tej po ry by li my ca -
y czas ra zem. Ja wte dy prze y am szok.
Nie mo gam so bie da ro wa, e mu po zwo -
li am je cha. Wi cej – na ma wia am go,
aby po je cha. By zm czo ny. Na ju bi le uszu
u Lon tych – tu my lu dzi, wy wia dy, te le -
wi zja. 

Z m em by o po dob nie jak z Bru no
Szul zem. Chcia si od ci od ro dzin ne -
go mia sta. Ale od Cz sto cho wy nie mo -
na uciec. Ona by a w nim.



Przy pra cy nad tek stem, au tor ka ko rzy -
sta a z:

1. Du da Gracz J., Po wro ty. Ob ra zy
pro win cjo nal no -gmin ne, Biel sko -Bia -
a 1994.

2. Du da Gracz J., Ka len da rium Gol go -
ty Ja sno gór skiej, Ja sna Gó ra -Cz sto cho -
wa 2001.

3. Go lon ka J., Ide owe prze sa nia ple ne -
rów ma lar skich i oko licz no cio wych eks -
po zy cji na Ja snej Gó rze, w: „Ja sna Gó ra
w 20-le ciu pon ty fi ka tu Ja na Paw a II” Ja -
sna Gó ra -Cz sto cho wa 1999.           

4. Go lon ka J., „Gol go ta Ja sno gór ska” Je -
rze go Du dy -Gra cza, w: Ka len da rium Gol -
go ty Ja sno gór skiej, Ja sna Gó ra -Cz sto cho -
wa 2001.

5. Je rzy Du da Gracz. Obec ny, czy li
nie obec ny -uspra wie dli wio ny, w: 50 dzie
na 50-le cie PLSP.

6. Miel cza rek J., Sztu k gra z y ciem,
w: „ale je III” 2005.

Studium Drogi Krzyowej. Zdjcia dotd niepublikowane.
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Tarcza trumienna
cieszyskich winiarzy, 1645 r. 

Tarcza trumienna cieszyskich winiarzy
z herbem Cieszyna, 1645 r.

Bro myliwska „cieszynka”, Jan Kaua, 3. wier XVII w., Cieszyn

Tarcza cechu piekarzy, Cieszyn, 1672 r. Skrzynia cechowa lusarzy
po zdjciu przemalowa, 1590 r., Cieszyn

M U  Z E U M   L   S K A  C I E  S Z Y   S K I E  G O
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Ska da o si ono z ko lek cji przy rod ni -
czej, po mo cy na uko wych w po sta ci mi -

kro sko pów, przy rz dów mier ni czych,
astro no micz nych, la bo ra to ryj nych, za -
byt ków ar che olo gicz nych, eg zo tycz nych
przed mio tów, a tak e dzie sztu ki. W su -
mie li czy o oko o 10 000 mu ze aliów.
Zbio ry, któ re po czt ko wo su y y wy cz -
nie uczniom gim na zjal nym ja ko po mo ce
na uko we, w 1802 ro ku udo stp ni sze ro -
kiej pu blicz no ci. Ze wzgl du na spe cy -
fi k po wsta j cych w tym okre sie ko lek -
cji, na zy wa ne by y ga bi ne ta mi
oso bli wo ci. Po mier ci Szersz ni ka mu -
zeum i bi blio te ka na dal funk cjo no wa y,
by w 1931 ro ku ofi cjal nie zna le swo -
je miej sce w Pa a cu La ri schów przy obec -

nej uli cy Re ge ra wraz z in ny mi zbio ra mi
mu ze al ny mi (Pol skie go To wa rzy stwa
Lu do znaw cze go i Mu zeum Miej skie go)
po wsta y mi w mi dzy cza sie na te re nie
Cie szy na. Przez dzie sit ki lat cie szy skie
mu zeum roz ra sta o si, m.in. wzbo ga ci -
o si o cz syn nej pry wat nej ko lek cji
Bru na Kon cza kow skie go. Dzi siaj w po -
sia da niu mu zeum w Cie szy nie znaj du je
si pra wie 70 000 za byt ków z za kre su ar -
che olo gii, et no gra fii, fo to gra fii, hi sto rii,
kar to gra fii, nu mi zma ty ki, r ko pi mien nic -
twa i dru ków oraz sztu ki. Eks po zy cja mu -
ze al na obej mu je 17 sal, w tym jed na po -
wi co na jest cie szy skim ce chom
rze miel ni czym, któ re na prze strze ni kil -
ku set lat przy czy ni y si do roz wo ju

i pro spe ri ty mia sta. Kil ka set za byt ków
zwi za nych z ni mi znaj du je si dzi siaj
w zbio rach mu ze al nych, a kil ku z nich,
mo e naj cie kaw szym, po wi co ny jest po -
ni szy tekst.

Ce chy, to sto wa rzy sze nia rze miel ni 
ków zrze sza j ce przed sta wi cie li tych sa 
mych lub po dob nych za wo dów. Ich za -
da niem by o re pre zen to wa nie, a tak e
obro na in te re sów rze miel ni ków wo bec
wa dzy i kon ku ren cji. Na cze le ce chów
sta li mi strzo wie wy bie ra ni przez czon ków
ce chu i za twier dza ni przez wa dze. Ilo
i ró no rod no ce chów uwa run ko wa na by -
a wiel ko ci mia sta, im wik sze, tym wi -
cej ró no ra kich zrze sze rze miel ni czych.

IRENA PRENGELADAMCZYK

Ga bi net oso bli wo ci,
cie szyn ki i ptasz nicz ki

O Mu zeum l ska Cie szy skie go i je go naj cie kaw szych za byt kach ce cho wych

Budynek Muzeum lska Cieszyskiego w Cieszynie, widok od Parku Pokoju

Mu zeum l ska Cie szy skie go w Cie szy nie jest spad ko bier c naj star sze go w Eu ro pie rod ko wej mu zeum pu blicz ne 
go dzia a j ce go nie prze rwa nie od 1802 ro ku. Je go twór c i za o y cie lem by ksidz, ex je zu ita, hi sto ryk, pe da gog etc.,
Le opold Jan Szersz nik (17471814), któ ry ja ko na uczy ciel, a pó niej pre fekt cie szy skie go gim na zjum za o y bi blio te k
li cz c oko o 12 000 wo lu mi nów oraz mu zeum – za l ek obec ne go Mu zeum l ska Cie szy skie go. 
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Cie szy scy miesz cza nie oprócz rze mio -
sa, trud ni li si te han dlem. Do naj star -
szych ce chów na le a y ce chy spo yw cze,
a wic ma sar ski, czy li rze ni czy i pie kar -
ski, do któ rych do  czy pó niej rów nie
pier ni kar ski, da lej ko wal ski i szew ski
oraz ce chy tek styl ne – su kien ni czy, po -
strzy ga czy suk na, tkac ki, kra wiec ki, ma -
o zna ny cech pa sa mo ni czy, któ re go
czon ko wie wy ko ny wa li ozdob ne ta my
i sznu ry z frdz la mi, ce chy zaj mu j ce si
ob rób k skór itp. Naj star sze zna ne pi sem -
ne wzmian ki o dzia al no ci cie szy skich
ce chów po cho dz z po czt ku XV wie ku
z okre su pa no wa nia cie szy skie go ksi -
cia Bo le sa wa I. Wraz z roz wo jem mia sta
i stop nio wym wzro stem za lud nie nia po -
wsta wa y no we zrze sze nia rze miel ni ków,
m.in. sto la rzy, ze gar mi strzów, zot ni ków,
rusz ni ka rzy, ka mie nia rzy, dru ka rzy, ma -
larzy, mu ra rzy itd. 

Z jed nym z naj star szych ce chów, a mia -
no wi cie pie ka rzy zwi za ny jest cie ka wy
za by tek znaj du j cy si w zbio rach mu -
zeum. W sierp niu 1965 ro ku w cza sie re -
mon tu ka mie ni cy przy uli cy G bo kiej nr 1
(wte dy Ar mii Czer wo nej) zna le zio no za -
mu ro wa n, osa dzo n w cia nie pier wot -
ne go bu dyn ku tar cz ce chu pie ka rzy
z 1672 r. Tar cza wy ko na na z drew na, po -
li chro mo wa na, z bo ga to rze bio nym ob -
ra mie niem w for mie or na men tu ma o wi -
no wo -chrzst ko we go przed sta wia prec le
zwie czo ne ko ro n. Cu dem prze trwa a
wie le dzie si cio le ci ukry ta przed wzro kiem
prze chod niów w sa mym cen trum mia sta,
tu obok bu dyn ku Ra tu sza. Wie my, e
w tym miej scu znaj do wa si pier wot nie
kram pie ka rzy, tzw. a wa chle bo wa. Pie -
ka rzom nie wol no by o sprze da wa chle -
ba bez po red nio w pie kar ni, lecz za j ciem
tym zaj mo wa li si kra ma rze lub kra mar -
ki, któ rzy z ko lei nie mo gli piec chle ba.
Tar cza naj pew niej by a szyl dem wi sz cym
nad wej ciem do kra mu mó wi cym o je -
go asor ty men cie. Wte dy, dla spo rej ilo ci
nie pi mien nych i nie po sia da j cych umie -
jt no ci czy ta nia, wy wiesz ki czy szyl dy
z ob raz kiem by y je dy n for m in for ma -
cji. Do wspól ne go ce chu z pie ka rza mi cz -
sto do  cza li pier ni ka rze. Wy ro by cie szy -
skich pier ni ka rzy nie wie le ró ni y si
od tych, któ re zna my z To ru nia. Co praw -
da pier ni ki nie za cho wa y si do dzi siaj,
ale w zbio rach mu zeum znaj du je si po -
nad 50 drew nia nych form pier ni kar skich
z prze ró ny mi re lie fo wy mi przed sta wie -
nia mi, m.in. jed ca na ko niu, w. Mi ko -
a ja, dia ba, nie mow la ka w po wi ja kach,
ser ca, kwia tów itd., z któ rych od ci ska no

cia sto pier ni ko we. Od po wied nio wy ro bio -
ne i „le a ko wa ne” (prze cho wy wa ne na wet
kil ka mie si cy) cia sto po upie cze niu za -
cho wy wa o nie tyl ko ksztat, ale te drob -
ne szcze gó y wy to czo ne przez for m. Tak
wic pier ni ki by y nie tyl ko przy sma kiem,
ale cz sto by y te ozdo b miesz ka nia.
W Cie szy nie tra dy cja pie cze nia pier ni ków
wy ta cza nych w drew nia nych for mach
prze trwa a do po czt ku XX wie ku. 

Z naj star szej ko lek cji ks. Szersz ni ka po 
cho dz nie zwy kle cie ka we i rzad kie za 
byt ki zwi za ne z uro czy sto cia mi po grze -
bo wy mi w ce chach rze miel ni czych,
a mia no wi cie tar cze tru mien ne, któ rych
uy wa no pod czas uro czy sto ci fu ne ral -
nych czon ka ce chu. Zwy czaj de ko ro wa -
nia tru mien tar cza mi by do po pu lar ny
w Eu ro pie rod ko wej, a zwasz cza w kra -
jach nie miec ko j zycz nych. Tra dy cja kul -
ty wo wa na by a mniej wi cej od XVI wie -
ku, a prze trwa a nie kie dy na wet
do XX wie ku. Na wi zy wa a do szla chec -
kie go zwy cza ju za wie sza nia na trum nach
tarcz her bo wych. Na nie któ rych wid -
nia y tyl ko ini cja y, na in nych pe ne
imio na i na zwi ska. Do cz sto to wa rzy -
szy a im da ta ich po wsta nia. Rza dziej po -
ja wia y si du sze tek sty, np. cy ta ty
z bi blii, sen ten cje lub na pi sy do ty cz ce po -
wsta nia tarcz, jak ma to miej sce w przy -
pad ku cie szy skich za byt ków. Ma te ria
za sto so wa ny do ich wy ro bu by ró ny,
prze wa a a jed nak tka ni na je dwab na,
ak sa mit, skó ra, me tal, rza dziej drew no.
Tar cze zdo bio no ha ftem, apli ka cja mi,
ma la tu r, na to miast me ta lo we re pu so wa -
niem, ry to wa niem i zo ce niem. Ich fun -
da to ra mi mo gli by mi strzo wie ce chu,
brac twa cze lad ni cze, a tak e in dy wi du al -
ni czon ko wie ce chu, któ rzy w ten spo sób
chcie li si uwiecz ni. Naj wik sz ko lek -
cj ce cho wych tarcz tru mien nych po sia -
da Mu zeum Na ro do we we Wro ca wiu.
Cie szy skie tar cze na le a y do tu tej sze -
go ce chu wi nia rzy. Je go czon ko wie
w ten spo sób okre la li sie bie, cho cia
w rze czy wi sto ci cho dzi o ra czej o gru -
p ak cjo na riu szy, któ rzy na by li od mia -
sta pra wo do ob ro tu wi nem. Hi sto ria
spro wa dza nia z Mo raw, Au strii i W gier,
a pó niej rów nie z po u dnia Eu ro py wi -
na i je go wy szyn ku przez miesz czan
cie szy skich, po dob nie jak wa rze nia
i sprze da y pi wa, si ga XV wie ku. Nie
do ko ca spre cy zo wa ne prze pi sy lub
ró na ich in ter pre ta cja przez za in te re so -
wa nych po wo do wa a ci ge kon flik ty
za rów no po mi dzy mia stem i ksi  ta mi,

jak rów nie mi dzy mia stem, szlach t
i miesz cza na mi. W efek cie w 1583 ro ku
mia sto zde cy do wa o si na od st pie nie
pra wa ob ro tu wi nem na rzecz na byw ców
tzw. li stów win nych, któ re upraw nia y
do ob ro tu wi nem. Pra wo wy szyn ku wi -
na przy su gi wa o wic tyl ko ak cjo na riu -
szom, któ ry mi mo gli sta si wy cz nie
tzw. wiel ko miesz cza nie, czy li ci, któ rych
do my sta y w Cie szy nie ju w XV wie -
ku, a wy j tek sta no wi y do my znaj du j -
ce si w cz ci zwa nej No we Mia sto, któ -
r za o o no w XVI wie ku. Cie szy skie
tar cze na le  do wy jt ko wych pod wzgl -
dem ar ty stycz nym i hi sto rycz nym. Po cho -
dz z naj star szych zbio rów ks. Szersz ni -
ka i prze trwa y dzi ki spe cjal nej pie czy
ja k im po wi co no. Wy ko na ne zo sta y
z tka ni ny je dwab nej o splo cie ata so wym,
co za pew ne w okre sie ich po wsta nia nie
na le a o do rzad ko ci, ale ze wzgl du
na de li kat no ma te ria u, tyl ko nie licz ne
za cho wa y si do cza sów dzi siej szych.
Mi mo sta ra wie lu po ko le mu ze al ni ków,
rów nie cie szy skie tar cze tru mien ne
jesz cze nie tak daw no wy ma ga y prze pro -
wa dze nia po wa nej kon ser wa cji, a licz -
ne roz dar cia tka ni ny nie po zwa la y na ich
pre zen ta cj. Dzi ki mud nej kon ser wa -
cji, w cza sie któ rej tka ni na wraz z ma la -
tu r zo sta a prze nie sio na na no w ma te -
ri je dwab n, zo sta y ura to wa ne
przed ca ko wi tym znisz cze niem. Dzi -
siaj wszyst kie czte ry tar cze mo na ogl -
da na eks po zy cji mu zeum w spe cjal nie
do te go ce lu wy ko na nej ko mo dzie.
Na jed nej z tarcz na ma lo wa no herb Cie -
szy na, któ ry praw do po dob nie jest naj star -
szym za cho wa nym barw nym, ma lo wa -
nym przed sta wie niem her bu mia sta.
Nie ma e zna cze nie ma rów nie fakt, e
cho dzi o na kry cia cie szy skie go brac twa
wi nia rzy, bo wiem s to je dy ne zna ne za -
cho wa ne za byt ki zwi za ne z nim. Do bry
po ziom ar ty stycz ny ma la tu ry oraz uy ta
tka ni na je dwab na, któ ra nie na le a a
do ta nich, wiad czy mo e o spo rych za -
so bach fi nan so wych czon ków brac twa
wi nia rzy, tym bar dziej e z tek stu znaj du -
j ce go si na jed nej z tarcz mó wi ce go
o zle ce niu wy ko na nia owych na kry tru -
mien nych na „chwa  Bo gu Wszech -
moc ne mu” wy ni ka, e po za ni mi za mó -
wio no jesz cze ca un, któ ry jed nak nie
do cho wa si do cza sów dzi siej szych.
Na tar czach oprócz go da wi nia rzy, cy ta -
tów bi blij nych, atry bu tów wa ni ta tyw -
nych i wzmian ko wa ne go ju her bu Cie -
szy na, znaj du j si te ini cja y na le  ce
do mi strzów cie szy skie go ce chu wi nia -
rzy. Dwie tar cze wy ko na ne zo sta y
w 1645 ro ku, na stp ne dwie nie co pó niej,
oko o 1659 ro ku, o czym wiad czy tro ch
in ny typ przed sta wie. Ar ty sty, au to ra ma -
la tur nie uda o si do tej po ry usta li. Nie
wy mie nia go ani na pis na ad nej z tarcz,
ani za cho wa ne do ku men ty do ty cz ce
wi nia rzy.

Nie roz cz nym wy po sa e niem do mów
lub izb ce cho wych by y skrzy nie lub
skrzyn ki na zy wa ne te la da mi ce cho wy -
mi. Su y y do prze cho wy wa nia naj cen -
niej szych przed mio tów zwi za nych
z da nym ce chem, a wic sta tu tów, przy -Zapinki, tzw. hoczki do stroju cieszyskiego
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wi le jów, li stów, pie cz ci, pie ni dzy itd.
Pie cz nad ni mi spra wo wa li mi strzo wie.
Naj cz ciej wy ko ny wa no je z drew na,
cho cia zda rza y si rów nie me ta lo we.
cia ny skrzy nek mo gy by pro ste lub te
zdo bio ne py ci na mi, de ko ra cyj n sny cer -
k, in tar sj, in kru sta cj lub ma la tu r.
Na ogó po ja wia y si na nich go da ce -
chu, cza sem na zwi ska mi strzów, a nie kie -
dy po sta cie wi tych, jak ma to miej sce
w przy pad ku jed nej z kil ku na stu skrzy -
nek ce cho wych znaj du j cych si w cie -
szy skim mu zeum. Uy wa no ich przez la -
ta i std od cza su do cza su wy ma ga y
na praw, ak tu ali za cji na pi sów i prze ró bek.
Rów nie cie szy ska la da ce cho wa lu sa -
rzy, o któ rej b dzie mo wa, w cza sie stu -
le ci pod da wa na by a ró nym za bie gom re -
no wa cyj nym i prze ma lo wa niom, o czym
wiad czy y za pi sy na we wntrz nej stro -
nie wie ka. Do pie ro kil ka lat te mu w cza -
sie kon ser wa cji od kry to naj star szy tekst
znaj du j cy si pod ni mi. Drew nia n
skrzyn k o wy mia rach 30 x 60 x 38 cm
od stro ny ze wntrz nej zdo bi ma lo wa ne
przed sta wie nia Chry stu sa Bo le sne go
i Mat ki Bo ej Bo le snej, na cian kach bocz -
nych w. Ja na Ne po mu ce na i w. Jó ze fa
z Dzie cit kiem. Dla ba da czy naj cie ka wiej
przed sta wia si we wntrz na stro na wie ka,
któ rej tre w ci gu stu le ci ak tu ali zo wa -
no na no szc in for ma cje o no wych mi -
strzach ce chu. Kie dy w cza sie kon ser wa -
cji od kry to, e pod tek stem znaj du je si
star szy na pis, po sta no wio no go przy wró -
ci. Przed usu ni ciem prze ma lo wa nia
wy ko na no do kad n do ku men ta cj fo to -
gra ficz n. Od so ni ty tekst od kry nam da -
t spo rz dze nia skrzyn ki oraz na zwi ska
lu sa rzy Jo na sa Wan ka i Mel cha ra Sta wi -
no gi (ory gi nal ne brzmie nie imion i na -
zwisk), któ rzy by li pierw szy mi mi strza -
mi te go ce chu. Skrzyn ka zo sta a wy ko na na
w 1590 ro ku i z te go te ro ku za cho wa y
si ar chi wa lia mó wi ce o po wsta niu ce -
chu cie szy skich lu sa rzy. 

Po za pa mit ka mi opi sa ny mi wy ej
w cie szy skim mu zeum za cho wa y si te

in ne za byt ki zwi za ne z dzia al no ci ce -
chów. S to m.in. cy no we na czy nia ce re -
mo nial ne tzw. wil ko my, któ re fun do wa li
czon ko wie ce chu, a su y y do wzno sze -
nia uro czy stych to a stów w cza sie przyj mo -
wa nia pe no praw ne go czon ka ce chu.
Na brzu  cu na czy nia za wie sza no tzw.
szyl dy lub wo ta, któ re by y na ogó da ro -
wi zn oso by chc cej si upa mit ni. Mniej
za mo ne lub mniej li czeb ne ce chy za do -
wa la y si dzba na mi lub ku fla mi, na któ -
rych rów nie umiesz cza no go da ce chu
i na zwi ska je go czon ków. W cie szy skich
zbio rach znaj du j si te lich ta rze i ta le rze
z na zwi ska mi czon ków ce chu, obe sa nia
ce cho we pe ni ce funk cj ofi cjal ne go
glej tu dla wy san ni ka za wia da mia j ce go
rze miel ni ków o ter mi nie spo tka nia czon -
ków ce chu, pie cz cie i to ki pie czt ne.

Pi szc o cie szy skich za byt kach ce cho -
wych nie spo sób wspo mnie o naj bar dziej
zna nych wy ro bach po cho dz cych z tu tej -
szych warsz ta tów rze miel ni czych, a mia -
no wi cie „cie szyn kach” i srebr nej bi u te -
rii do stro ju cie szy skie go i jac kow skie go.
Rusz ni kar stwo cie szy skie prze y wa o
swój zo ty wiek w XVII stu le ciu, a je go
ko niec na st pi w XIX wie ku, na to miast
naj wik szy roz wój zot nic twa przy pad
na dru g po o w XIX i na po cz -
tek XX wie ku.

Ju pod ko niec XVI wie ku Cie szyn sta si
pr nym orod kiem pro duk cji bro ni
wy ró nia j cej si ory gi nal n kon struk cj
i bo ga t de ko ra cj. Jed nak to w XVII wie -
ku mia sto wsa wi a bro my liw ska zwa -
na „cie szyn k” lub „ptasz nicz k”, któ ra
jak sa ma na zwa mó wi su y a do po lo wa -
nia na sie dz ce pta ki. Jej cha rak te ry stycz -
n ce ch by spe cjal ny za mek ko o wy,
tzw. kur landz ki, a atrak cyj na de ko ra cja
wy ko na na tech ni k in kru sta cji w po sta -
ci wi ci, or na men tów, jak rów nie scen
my liw skich i mi to lo gicz nych, zwie rzt
itp. pod no si a jej war to i spra wi a, e
„cie szyn ki” sta y si po szu ki wa nym to -
wa rem. Ele ganc ki wy gld i no wa tor ski
me cha nizm za pa la j co -spu sto wy po wo -
do wa, e ich war to ro sa, a za po trze -
bo wa nie na nie spra wi o, i nie jed no krot -
nie sta no wi y for m a pów ki. Zna ne
z hi sto rii przy pad ki opo wia da j o „pre zen -
tach” w po sta ci „cie szy nek” dla ofi ce rów
wojsk szwedz kich, e by w ten spo sób za -
po biec ra bun ko wi, gwa tom i pod pa le -
niom mia sta przez na jed ców. Tak wic
„cie szyn ki” sta y si w pew nym sen sie a -
pów k, a tak e to wa rem eks por to wym
i po dzi dzie sta no wi ozdo b zna nych
i li cz cych si eu ro pej skich ko lek cji
bro ni. 

Rusz ni ka rze cz sto dzie li li swój cech
z ze gar mi strza mi i zot ni ka mi. Tym ostat -
nim za wdzi cza my wy ro by, któ re zdo bi -
y stro je miesz ka ców l ska Cie szy skie -
go i do dzi siaj wy twa rza nie tra dy cyj nej
bi u te rii ze sre bra prze ka zy wa ne jest
z po ko le nia na po ko le nie. Pierw sze ozdo -
by do stro ju cie szy skie go ja kie zna my
z iko no gra fii po cho dz cej z po czt -
ku XIX wie ku by y do sy skrom ne. Ogra -
ni cza y si do du gie go srebr ne go a cusz -
ka owi ni te go wo kó pa sa i gu zi ków
w ubio rze m skim. Z cza sem za mo niej -

si cho pi z oko lic Cie szy na za cz li co raz
bo ga ciej przy ozda bia swój strój od -
wit ny i tak po ja wi y si pa sy, na pier ni -
ki, brosz ki i spin ki (tzw. hocz ki), po czt -
ko wo od le wa ne, sztan co wa ne, try bo wa ne,
a pod ko niec XIX wie ku wy ko ny wa ne te
tech ni k fi li gra nu. Przy ozda bia nie stro ju
kosz tow n bi u te ri by o do me n nie
tyl ko cie szy nia ków, ale rów nie bo ga te -
go miesz cza stwa z pod gór skie go mia -
stecz ka Ja bon ków. Zle ca li oni zot ni kom
wy ko na nie pa sów pyt ko wych, gu zów
(gu zi ki w for mie ku lek), a cu chów i m -
skich na pier ni ków (tzw. or pan tów).
Srebr na bi u te ria cie szy ska i ja bon -
kow ska wzo ro wa na by a na ozdo bach
szla chec kich, a or na men ty cz sto za po y -
cza no z re ne san so wych wzo rów. Dzi siaj
wszyst kie te cac ka mo na ogl da w cie -
szy skim mu zeum. Mo da na po sia da nie
wspó cze snej wer sji stro ju cie szy skie go
oraz za po trze bo wa nie na nie wród ze spo -
ów lu do wych sprzy ja od ra dza niu si
nie któ rych rze mios, ta kich jak kra wiec -
two, haf ciar stwo i zot nic two. 

Cie szy skie mu zeum przez po nad
dwie cie lat swe go ist nie nia zgro ma dzi -
o za byt ki zwi za ne nie tyl ko z te re nem
l ska Cie szy skie go, ale rów nie po cho -
dz ce z naj od le glej szych kra ców wia -
ta. Dzi ki wiel kiej ró no rod no ci zbio rów,
ale te wie lu oso bli wo ciom i nie po wta -
rzal nej at mos fe rze eks po zy cji, Mu zeum
l ska Cie szy skie go w Cie szy nie na le -
y do jed nej z cie kaw szych in sty tu cji te -
go ty pu w Pol sce. 



Forma piernikarska, Cieszyn, ok. poowy XIX w. Jackowie z Jabonkowa w stroju odwitnym

Ire na Pren gel Adam czyk (1956) – od uro 
dze nia za miesz ka a w Cze skim Cie szy nie.
Stu dio wa a hi sto ri sztu ki na UJ w Kra 
ko wie. Od 1981 ro ku za trud nio na w dzie 
le Sztu ki Mu zeum l ska Cie szy skie go.
Au tor ka ar ty ku ów i kil ku pu bli ka cji z za 
kre su sztu ki, wspó au tor ka sce na riu sza
eks po zy cji w MC oraz au tor ka po 
nad 70 wy staw. Tu macz ka z j zy ka cze 
skie go.
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– Otrzy ma pan nie daw no Pasz port
Po li ty ki. Dzi ki te mu wy ró nie niu
zwró ci pan uwa g szer szej pu blicz no 
ci na mu zy k daw n.

– Rze czy wi cie, wa nie tak trak tu -
je t na gro d. Ja ko wy ró nie nie dla ca -
e go ro do wi ska. Wpraw dzie wcze niej
po ja wia y si ju no mi na cje dla lu dzi
zwi za nych z wy ko naw stwem te go
nur tu, na przy kad dla Agniesz ki Bu -
dzi skiej -Ben nett, ale rze czy wi cie to
pierw szy przy zna ny Pasz port. Mam na -
dzie j, e jest to ozna ka te go, e mu -
zy ka daw na w Pol sce za czy na wresz -
cie funk cjo no wa na rów nych pra wach.

– A jak wy gl da w tej chwi li kon dy 
cja tej mu zy ki w Pol sce? Do daj my, e
ma pan za so b stu dia w Ha dze, wic
mo e pan spoj rze z nie co szer szej per 
spek ty wy.

– My l, e nie jest naj go rzej. To jest
py ta nie, na któ re cz sto ostat nio pró bu -
je od po wia da... Z in nej stro ny, mam
nie ste ty ma y kon takt z mu zy ka mi
gów ne go nur tu. Pa r ra zy zda rzy o mi

si za gra ze l sk Or kie str Ka me -
ral n, to by o wiet ne do wiad cze nie.
Na Aka de mii Mu zycz nej mam jed nak
w tej chwi li ma o pra cy, rzad ko si tam
po ja wiam. Nie od czu wam ja kiej
wspól no ty wy ka dow ców tej uczel ni.
Mam wic nie wiel ki wgld w to, co si
dzie je w kuch ni ma in stre amu, oczy wi -
cie cho dz na kon cer ty i su cham ra -
dia, dzi ki te mu mo g pró bo wa dia -
gno zo wa. Za pew ne wia do mo
wy ko naw stwa hi sto rycz ne go jest ma -
a, mi mo i ci gle wzra sta. Ale to nie
jest tyl ko pol ski pro blem cho w na -
szym kra ju, któ ry by od ci ty do lat
dzie wi dzie si tych od te go tren du,
nad ro bie nie bra ków zaj mu je by mo -
e wi cej cza su. Trze ba pa mi ta, e
nurt mu zy ki daw nej sta si wa nym
ele men tem sce ny mu zycz nej w la tach
sie dem dzie si tych i osiem dzie si tych,
mam na my li ta kie na zwi ska jak nie -
daw no zmar y Ni co laus Har non co urt,
czy Gu stav Le on hardt, po tem Ton Ko -
op man, czy wresz cie sir John Eliot Gar -

di ner. My je ste my wzgl dem te go
te ma tu nie co opó nie ni, ale w po dob -
nej sy tu acji, mi mo bra ku e la znej kur -
ty ny s pa ra dok sal nie tak e ta kie kra -
je jak Wo chy, Hisz pa nia czy
Por tu ga lia...

– ... w któ rej cz sto pan wy st pu je.
– Tak, cho cia, nie ste ty, w ostat nim

cza sie by wam tam rza dziej. Szko da, bo
Li zbo na jest nie sa mo wi tym mia stem,
bar dzo je lu bi. Po dob nie zresz t Por -
to i wie le in nych mniej szych mia ste -
czek. 

– A jak za cz a si ta li zbo ska
przy go da?

– Bar dzo pro za icz nie – kto kie dy
mi po de sa in for ma cj o prze su cha -
niach do or kie stry... za in we sto wa em
w bi let lot ni czy i uda o mi si zda eg -
za min [miech].

– Wró my do mu zy ki daw nej. Spró 
buj my przy bli y su cha czo wi, któ ry
nie mia do td z ni kon tak tu, ima gi 
na rium te go nur tu. Mo e za cznie my
od in stru men ta rium?

Roz mo wa z MAR CI NEM WIT KIE WI CZEM – kla we sy ni st, kom po zy to rem, so li st
i ka me ra li st ze spo ów mu zy ki daw nej, wy ka dow c Aka de mii Mu zycz nej w Ka to wi cach,

lau re atem „Pasz por tu Po li ty ki 2015”, roz ma wia MA REK LYSZ CZY NA

Ten wspó cze sny… ba rok
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– Mo e od wró c tro ch ko ta ogo -
nem... kie dy mó wi my mu zy ka daw na,
w pierw szej ko lej no ci my li my o in -
stru men tach. I rze czy wi cie jest tak,
e pró bu je my uy wa in stru men tów,
któ re od wzo ro wu j, lub po cho dz
z epo ki w któ rej, po wsta wa y wy ko -
ny wa ne kom po zy cje. Z dru giej stro ny,
wy da je mi si, e w tym nur cie wa -
niej sza jest wia do mo, po dej cie
do mu zy ki, ro zu mie nie te go, e za pis
nu to wy jest bar dzo nie do sko na y.
Szcze gól nie je li wy ko nu je my re per -
tu ar sprzed wiel kiej re wo lu cji fran cu -
skiej, na wi zu jc do ksi ki Har non -
co ur ta, któ ry po su gu je si t ce zu r.
Kom po zy to rzy w tym wcze niej szym
okre sie, mo na to stwier dzi bez du -
ej prze sa dy, da wa li wy ko naw com
tyl ko szkic utwo rów. To by ta ki za pis,
któ ry mo na przy rów na do sce na riu -
sza, któ ry mu si zo sta zin ter pre to wa -
ny, ale to po le ga rów nie na do da wa -
niu lub uj mo wa niu wie lu ele men tów.
Ta kim oczy wi stym przy ka dem jest
bas so con ti nuo, czy li akom pa nia ment
re ali zo wa ny za zwy czaj na in stru men -
tach kla wi szo wych. To ina czej mó wic
me lo dycz na li nia ba so wa, któ ra jest
wy ko ny wa na na przy kad przez wio -
lon cze le czy fa got, i jest pod sta w
do im pro wi zo wa ne go akom pa nia men -
tu. Przy po mi na to tro ch sy tu acj
w mu zy ce jaz zo wej, kie dy mu zy cy im -
pro wi zu j har mo ni na pod sta wie za -
pi su li te ro wo -cy fro we go. Tak sa mo
w ba ro ku im pro wi zu je si na pod sta -
wie li nii ba so wej, któ ra cz sto te jest
opi sa na cy fra mi, od no sz cy mi si
do tre ci har mo nicz nych. Czy li: je li
gram na kla we sy nie w ze spo le mu zy -
ki daw nej, to mo ja par tia nie jest za -
pi sa na. W ca o ci j im pro wi zu j,
zgod nie z wy tycz ny mi kom po zy to ra.
Oczy wi cie, e by to ro bi, mu sia em
pod j stu dia, po zna styl, spo sób
za pi su itp. Oczy wi cie, to niemo li we,
e bym wie dzia, czy ro bi do kad nie
to, co chcia kom po zy tor, ale y j
w prze wiad cze niu, e w ja ki spo sób
si do te go zbli am...

– ... a za ra zem ka de wy ko na nie jest
in ne..

– Ka de jest in ne... Im pro wi za cyj no
po ja wia si rów nie na in nych po zio -
mach i wa ci wie ka dy z mu zy ków wy -
ko nu j cy utwo ry sprzed XX wie ku jest
zo bo wi za ny w pe wien spo sób im pro -
wi zo wa, do da wa ozdob ni ki, ka den cje,
zmie nia, dy na mi k czy ar ty ku la cj.
W tych wcze niej szych par ty tu rach te in -
for ma cje nie s przed sta wio ne w ta ki
bez po red ni spo sób. Cz sto za to s za -
war te w sa mej tre ci mu zycz nej. Nie s
za zna czo ne w po sta ci u ków i kro pek,
li te rek „p” i „f”. My l, e dzi ki te mu
ta mu zy ka jest tak atrak cyj na dla nas – jej
wy ko na nia s za wsze wie e, za wsze
no we. W tym sen sie mu zy ka daw -
na sta je sie mu zy k no w.

– Zmie nia si za tem za pis par ty tu 
ry, ale zmie ni y si rów nie in stru men 
ty, cho by pod wzgl dem dy na mi ki.

– Tak, rze czy wi cie, je li po pa trzy -
my na zmia ny ja kie za cho dzi y w in -
stru men tach mu zy ki za cho du, to mo -
na po wie dzie, e ogól n ten den cj
by o bu do wa nie in stru men tów co raz
go niej szych. Wi e si to z tym, e
no to wa na mu zy ka w XVII i XVIII wie -
ku, po wsta wa a przede wszyst kim
w su bie Ko cio a i Dwo ru. Ko cio -
y by wa j du e, sa le ba lo we rów nie,
ale jed nak sa le na dwa ty si ce osób to
do pie ro wy na la zek XIX wie ku. A sko -
ro trze ba za gra dla 2000 osób to trze -
ba te zmo dy fi ko wa in stru men ty.
Cz sto jest tak, e wspó cze sne in stru -
men ty s go niej sze, bar dziej nie za -
wod ne, ale nie ste ty tra c pew n sub tel -
no. D y si do wy rów na nia,
ujed no li ce nia barw. Na to miast wcze -
niej sze in stru men ty, te sprzed XX wie -
ku s bu do wa ne w ta ki spo sób, e ka -
dy re jestr brzmi ina czej. Dwi ki
chro ma tycz ne brzmi ina czej ni dia -
to nicz ne. I ta ró no rod no, ko lo ro wo
by a po  da nym efek tem. Eks pe ry -
men ty z mu zy k daw n to tak e po szu -
ki wa nie no wych barw, no wych
brzmie, któ re sta y si ofia r glo bal -
nej es te ty ki mo der ni stycz nej or kie stry
sym fo nicz nej. 

– Spró buj my za tem tro ch upo 
rzd ko wa t wie dz. Naj star szym
in stru men tem kla wi szo wym w mu zy 
ce daw nej by by za pew ne szpi net?

– Ra czej kla wi kord – ja ko naj prost -
szy in stru ment, któ ry wy wo dzi si
wprost z mo no chor du. Je go me cha -
nizm, po le ga na tym, e na ko cu dwi -
gni kla wi szo wej jest pro sto pa da blasz -
ka, ta ki jak by pa ski gwód zwa ny
tan gen tem. Na ci ni cie jed ne go ko -
ca dwi gni kla wi sza po wo du je unie sie -
nie si prze ciw ne go, te go z tan gen tem,
któ ry ude rza i rów no cze nie skra ca
stru n – stru na wi bru je tak du go jak
tan gent jej do ty ka. To umo li wia tzw.
be bung czy li wi bra cj po dob n do tej
zna nej z in stru men tów smycz ko wych.
a den in ny aku stycz ny in stru ment
kla wi szo wy nie da je tak pe nej kon tro -
li nad dwi kiem. Na wet wspó cze sny
for te pian ze swo im skom pli ko wa nym
me cha ni zmem mo tecz ko wym, b d -
cym no ta be ne roz wi ni ciem idei ude -
rza ne go me cha ni zmu kla wi kor du.
Do pie ro pó niej sze pró by, na prze o -
mie XIV i XV wie ku do ty czy y in stru -
men tów szar pa nych – szpi ne tów i kla -
we sy nów. Ich me cha nizm te jest
pro sty: na dwi gni kla wi sza za miast
sztyw ne go tan gen ta stoi sko czek, ta ki
drew nia ny su pek, w któ rym umie szo -
ne jest, zno wu pro sto pa dle piór ko.
Dwi gnia kla wi sza wy py cha umiesz -
czo ne go w pro wad ni cach skocz ka,
a umiesz czo ne w nim piór ko szar pie
stru n. 

– Kla we syn mia wie le trud nych
mo men tów w swo jej hi sto rii. Re wo 
lu cja Fran cu ska by a fi zycz nym po gro 
mem tych in stru men tów. Z dru giej
stro ny by y mo men ty, kie dy np. teo 
r ba pró bo wa a go wy prze, cho by ze
wzgl dów prak tycz nych.

– Tak, ze wzgl dów prak tycz nych...
mó wi li my o bas so con ti nuo, któ re jest
gra ne przez in stru ment akor do wy i jest
nie zbd ne w nie mal ca ym XVII
i XVIII wiecz nym re per tu arze. Wpraw -
dzie zda rza j si ma e kla we sy ny czy
szpi ne ty, któ re mo na prze nie sa me -
mu, ale lut nia czy teo r ba s zde cy do -
wa nie bar dziej mo bil ne, a przy tym nie -
zwy kle pik ne. Trud no po wie dzie,
e to po przed nicz ki gi ta ry, bo to in na,
rów no le ga ro dzi na, ale kon cep cyj nie
s zbli o ne – pu do re zo nan so we, gryf
z pro ga mi i stru ny szar pa ne pal ca mi.
Wpraw dzie s cich sze od kla we sy nu,
ma j mniej sz ska l, nie mo na na nich
za gra ty lu nut, ma j za to bar dzo pik -
ne, szcze gól ne, wrcz ma gicz ne
brzmie nie. Wy kres dwi ku lut ni przy -
po mi na jej ksztat – ksztat zy. Lut nia
czy teo r ba ma j te du o wik sze
mo li wo ci dy na micz ne ni kla we -
syn, na któ rym trud no jest za gra bar -
dzo ci cho. Na lut ni nie jest to a den pro -
blem, dla te go ten in stru ment bar dzo
do brze na da je si do akom pa nio wa nia
utwo rów w sy tu acjach bar dziej ka -
me ral nych, in tym nych. 

– Jesz cze ta kim trud nym mo men 
tem by czas, kie dy w ope rze za cz to
od cho dzi od kla we sy nów.

– Tak, to jest mo ment kie dy kla we -
syn zni ka... To jest mniej wi cej dru ga
po o wa XVIII wie ku. Ale jest to du gi
pro ces. Wik szo re per tu aru cza sów
Mo zar ta czy Hayd na, po wsta je na nie -
spre cy zo wa ny in stru ment kla wi szo -
wy. Cza sem kom po zy tor pi sa z my l
o kon kret nym in stru men cie, ale na wet
wte dy wy da jc swo j mu zy k za zwy -
czaj prag ma tycz nie za zna cza, e utwo -
ry na da j si do wy ko na nia na ja kim -
kol wiek in stru men cie kla wi szo wym.
War to pa mi ta, e osiem na sto wiecz -
ne for te pia ny pod wie lo ma wzgl da mi
bar dziej przy po mi na y hi sto rycz ne kla -
we sy ny ni wspó cze sne Ste in waye.
W per spek ty wie by y rów nie kla wi -
kor dy a na wet or ga ny. Kla we syn by
wte dy naj go niej szym kla wi szo wym
in stru men tem stru no wym std by naj -
cz ciej wy ko rzy sty wa ny w ope rach
i pod czas kon cer tów dla wik szej pu -
blicz no ci. For te pian i kla wi kord by y
wy bie ra ne w bar dziej ka me ral nych
sy tu acjach. Wraz z odej ciem od re cy -
ta ty wu sec co w ope rach i po ja wia niu si
go niej szych mo de li for te pia nu kla we -
syn zo sta ze pchni ty na bocz ny tor.
Zmie nia a si es te ty ka, zmie nia si ca -
y wiat. By to okres Owie ce nia,
Re wo lu cji Fran cu skiej, po tem ro man -
ty zmu. Trze ba jed nak pa mi ta, e
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tak sta o si to do pie ro w XIX wie ku.
Do ko ca XVIII wie ku kla we syn ci -
gle jesz cze funk cjo no wa. Wie my
na przy kad o tym, e Haydn za ku pi
kla we syn na rok przed mier ci.

– Pod su mo wu jc, mi mo tych trud 
nych mo men tów, kla we syn ma si do 
brze.

– My l, e tak. War to przy po mnie
in ny cie ka wy epi zod w hi sto rii kla we -
sy nu. To by po cz tek XX wie ku.
Wan da Lan dow ska, któ ra za in te re so wa -
a si tym in stru men tem (b dc jed no -
cze nie wiet n pia nist k) roz po cz a
we Fran cji wspó pra c z fir m Pley el,
któ ra spe cja li zo wa a si wów czas
w for te pia nach. Lan dow ska za czy na a
od gry na in stru men tach hi sto rycz -
nych, któ re nie by y z wie lu wzgl dów
szcze gól nie prak tycz ne, wic Pley el po -
sta no wi zbu do wa no wy in stru ment.
Po kil ku na stu la tach prób po wsta a
hy bry da for te pia nu i kla we sy nu, któ ra
mia a ma o wspól ne go z hi sto rycz ny -
mi in stru men ta mi. Ta kon cep cja kla we -
sy nu zo sta a roz wi ni ta przez in ne
dzia a j ce w XX wie ku fir my.. Ta kie
kla we sy ny by y za zwy czaj du o wik -
sze, ma syw niej sze, cz sto wy po sa o -
ne w ze staw dwi gni pe da o wych
do pyn nych zmian re je strów pod czas
gry. Te dwu dzie sto wiecz ne in stru men -
ty po szy in n dro g i nie na da j si
do za st po wa nia XVIII wiecz ne go
kla we sy nu. Po wsta o za to du o li te ra -
tu ry na ten no wy typ in stru men tu,
z me ta lo w ra m, z wik szym na ci -
giem strun, z in n pa le t brzmie.
Pa ra dok sal nie jed nak te du e dwu -
dzie sto wiecz ne ma szy ny s za zwy -
czaj du o cich sze ni ich ba ro ko we od -
po wied ni ki. 

– Na to miast wik szo wy ko rzy 
sty wa nych dzi siaj in stru men tów to ko 
pie hi sto rycz nych ory gi na ów.

– W przy pad ku in stru men tów kla wi -
szo wych rze czy wi cie tak jest. Gów -
nie dla te go, e te, któ re si za cho wa -
y to cz sto in stru men ty z dwo rów
kró lew skich czy ma gnac kich, i s bar -
dzo war to cio we. Je li ju si na ta kich
in stru men tach gra, znaj du j si zwy -
kle w mu ze ach czy ja kich in nych do -
brze strze o nych miej scach. Si  rze -
czy do stp do nich jest ogra ni czo ny.
Dla te go uy wa my ko pii. Nie co ina czej
to wy gl da z in stru men ta mi smycz ko -
wy mi. Skrzy piec, al tó wek, wio lon -
czel za cho wa o si spo ro, i wie lu wy -
ko naw ców gra na ory gi nal nych
in stru men tach.

– Ogl da jc kla we sy ny z epo ki,
znaj du j ce si na przy kad w Ci te de
la Mu si que w Pa ry u, cz sto rzu ca si
w oczy jesz cze je den aspekt – pik ne
ma lun ki na py tach in stru men tów.

– Tak, rze czy wi cie kla we syn to by
te ro dzaj pik ne go me bla, ta kie go
re pre zen ta cyj ne go, i rze czy wi cie ma -
my in stru men ty bar dzo bo ga to de ko ro -

wa ne. Cz sto na sta rych in stru men tach
s bar dzo wy so kiej ja ko ci ma lo wi da.

– Przed sta wia j ce sce ny ro dza jo we
lub na wi zu j ce do mi to lo gii... Ale ko 
pie in stru men tów ma lo wa ne s bar 
dzo rzad ko, wa ci wie nie spo tka em
ta kie go in stru men tu.

– Tak, z bar dzo pro za icz nych po wo -
dów – szcze gól nie w kon tek cie pol skich
do cho dów, za kup kla we sy nu to jest
bar dzo trud ne przed si wzi cie i ma o ko -
go na nie sta. Ale na wet w ogól nym
kon tek cie po zy cji fi nan so wej ar ty stów
w Eu ro pie nie jest to a twe. Nie wie lu
mu zy ków sta na do dat ko we wy dat ki
zwi za ne z de ko ro wa niem in stru men -
tów, któ rych ce ny pod sta wo we s po -
rów ny wal ne do cen bar dzo luk su so wych
sa mo cho dów. 

– Przejd my do ko lej ne go wy mia -
ru pa na twór czo ci: mam na my li
kom po zy cje. 

– Rze czy wi cie stu dio wa em kom po -
zy cje... w Ka to wi cach i w Ha dze, i to
jest bar dzo wa ne do wiad cze nie. To
ma wpyw na spo sób w ja ki pa trz
na par ty tu r i jak in ter pre tu j mu zy k.
Trud no mó wi, e si te raz tym zaj mu -
j, ale mam na dzie j, e b d mia mo -
li wo po wro tu do tej dzia al no ci. 

– A pa trzc ta kim kom po zy tor skim
okiem, na przy kad na par ty tu r Ra 
me au, nie ma pan ta kich za ku sów „ja
bym to na pi sa ina czej?”.

– [miech] Tro ch tak jest, z tym bas -
so con ti nuo, e nie gram te go co jest za -
pi sa ne, a wic w pew nym sen sie prze -
kom po ny wu j „ex tem po re”. Cza sem
to nie tyl ko do da wa nie, ale rów nie re -

duk cja, po mi ja nie pew nych dwi -
ków, któ re s za pi sa ne, a to ozna cza, e
w ja ki spo sób ste ru j na pi cia mi par -
ty tu ry, pew ne ele men ty pod kre lam,
rzu cam na nie wia to, a na in ne nie. To
w su mie dzia al no po dob na do in stru -
men to wa nia utwo rów. A tak ju zu pe -
nie po wa nie, to nie któ re utwo ry nie za -
cho wa y si w ca o ci wic wy ma ga j
uzu pe nie. Cza sem wy ko nu je my re -
per tu ar sab szych kom po zy to rów, wte -
dy zda rza si, e trze ba po pra wia
oczy wi ste b dy. Ale gra jc Ra me au
mo na si tyl ko za chwy ci, no i wie -
le od nie go na uczy... 

– Czy dzi siaj two rzy si utwo ry
na kla we syn?

– Tak, kla we syn to jest in stru ment,
na któ ry po wsta o bar dzo du o re per -
tu aru. Je e li by po li czy wszyst kie la -
ta, w któ rych pi sa no na kla we syn, to
by o by te go wi cej ni na for te pian!
Rze czy wi cie, od lat sie dem dzie si -
tych, czy na wet wcze niej – od ju
wspo mnia nej Wan dy Lan dow -
skiej – od te go cza su re gu lar nie przy -
by wa kla we sy ni stów. Wy da je mi si
te, e w zwiz ku z tym wzra sta po -
ziom gry. Kom po zy to rzy ma j wic
oka zj po zna in stru ment, wy ko naw -
ców. To na to miast skut ku je tym, e co -
raz cht niej si ga j po kla we syn ja ko
me dium brzmie nio we. Po wsta je du o
kom po zy cji na kla we syn po  czo ny
z elek tro ni k.

– Dzi ku j bar dzo za roz mo w.



Mar cin wit kie wicz – uro dzi si w 1984 ro ku w Ka to wi cach. Jest kla we sy ni 
st i kom po zy to rem. Stu dio wa gr na kla we sy nie i kom po zy cj w Kró lew skim
Kon ser wa to rium w Ha dze oraz w ka to wic kiej Aka de mii Mu zycz nej, gdzie
w czerw cu 2014 ro ku obro ni dok to rat, a obec nie pra cu je ja ko wy ka dow ca. By
fi na li st Mi dzy na ro do we go Kon kur su im. G. Ph. Te le man na w Mag de bur gu
(w 2007 ro ku) oraz I Mi dzy na ro do we go Kon kur su Kla we sy no we go im. A. Wo 
ko skie go w Mo skwie (w 2010 ro ku). Je go za in te re so wa nia kon cen tru j si wo 
kó hi sto rycz nych in stru men tów kla wi szo wych, im pro wi za cji w daw nej i wspó 
cze snej sty li sty ce. Gra na ró nych ty pach kla we sy nów i kla wi kor dów, a tak e
na hi sto rycz nych for te pia nach i or ga nach. 

Ja ko so li sta, ka me ra li sta i li der ze spo ów kon cer tu je w Eu ro pie, obu Ame ry 
kach i Azji re gu lar nie wspó pra cu jc z Ra chel Pod ger i pro wa dzo nym przez ni
ze spo em Bre con Ba ro que, Ca pel l Cra co vien sis, Ar te dei Su ona to ri, {OH!} Or 
kie str Hi sto rycz n, Bas so cia tion i Scroll En sem ble. Pierw sze so lo we na gra nie
Mar ci na wit kie wi cza „Mu si ka li sches Vie ler ley” z nie miec k ba ro ko w mu zy 
k kla wi szo w zo sta o wy da ne przez Pol skie Ra dio Ka to wi ce w 2008 ro ku. Ko 
lej nych na gra so lo wych i ka me ral nych do ko na dla m.in. BIS, Chan nel Clas sics,
Ac cent, Al pha, Linn Re cords, DUX oraz roz go ni ra dio wych w ca ej Eu ro pie.

W 2015 uka za si en tu zja stycz nie przy j ty przez kry ty k, na gro dzo ny m.in.
Dia pa son d’Or, po dwój ny al bum z kon cer ta mi kla we sy no wy mi J.G. Müthe la za 
re je stro wa ny wraz z or kie str Ar te dei Su ona to ri dla wy twór ni BIS. Je sie ni swo 
je pre mie ry mia y trzy ko lej ne na gra nia: Kon cert kla we sy no wy Schaf fra tha i Kon 
cer ty skrzyp co we Schrey fo gla z {oh!} Or kie str Hi sto rycz n (DUX), So na ty
Ró a co we Bi be ra z Ra chel Pod ger, Jo na tha nem Men so nem i Da vi dem Mil le 
rem (Chan nel Clas sics) oraz So na ty fle to we Te le man na z Pa me l Thor by, Pe te 
rem Whe la nem, Eli za beth Ken ny i Ali son McGil li vray.

W 2016 ro ku otrzy ma Pasz port Po li ty ki za wra li wo i mu zycz n eru dy cj,
za by sko tli we in ter pre ta cje i za wszech stron no.
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Midzy
nutami

ko wu je si dyk ta to wi roc ko we go ryt mu,
a do fi na o we go „post lu dium”, któ rym
jest y wio o wa im pro wi za cja gi ta ro wa.
pie wu jest w ope rze Ro mi tel le go ma -
o: w trak cie go dzin ne go „mi ste rium”
so list ka od zy wa si tyl ko kil ka krot nie,
pre zen tu jc wy bra ne, klu czo we w sen -
sie zna cze nio wym frag men ty tek stu
w po sta ci „re cy ta ty wów” i „ario sów”.
Oszczd no par tii wo kal nej czy ni j
tym bar dziej wa k, nie mo na za tem
par tii so pra no wej po wie rzy by le ko mu.
Wie dzia o tym do sko na le Szy mon
By wa lec, an ga u jc do swe go pro jek -
tu Aga t Zu bel, na sz czo o w wy ko -
naw czy ni awan gar do wych dzie wo -
kal nych. Mi strzow sko po ko na a ona
trud no ci swej par tii (tyl ko z po zo ru
„ele men tar nie pro stej”), wspó pra cu jc
z in stru men ta li sta mi, z któ rych ka dy
by w tym utwo rze so li st -wir tu ozem,
a za ra zem ak to rem. Tem pe ra ment wo -
o ny przez mu zy ków w mu zycz n wy -
kad ni ha a su spra wi, e po wsta o
y wio o we, na praw d wci ga j ce wi do -
wi sko.

Mo zart dla do ro sych

Wostat ni nie dzie l kar na wa u (7 lu -
te go, Sa la Kon cer to wa Aka de mii

Mu zycz nej) mie li my zor ga ni zo wa ny
przez In sty tu cj „Si le sia” kon cert arii
z oper Mo zar tow skich. Z uwa gi na bu -
dz cy gro z wy raz „gen der”, któ ry po -
ja wi si w pre lek cji au tor stwa Alek san -
dry Ko niecz nej na zw go (dla ar tu
oczy wi cie) kon cer tem dla do ro sych.
Usy sze li my kil ka na cie arii ze sta -
wio nych chro no lo gicz nie, od oper mo -
dzie czych (to re per tu aro wa rzad ko)
do pó nych ar cy dzie. Wy st pi o tro je
mo dych pie wa ków, któ rzy s ab sol -
wen ta mi ka to wic kiej uczel ni: so pra nist -
ka Ewa Tracz, mez zo so pra nist ka An na
Bo ruc ka i ba ry ton Jan  do. Trud no po -
rów ny wa ich go sy i in ter pre ta cje,
bo wiem mie li do po ko na nia nie po rów -
ny wal ne trud no ci. Ewa Tracz wy ko na -
a utwo ry zna ko mi cie pa su j ce za rów -
no do jej go su, jak i ak tor skie go em ploi,
przez co zy ska a swo bo d i mo ga po -
pi sa si du  mu zy kal no ci. PrzedAn -
n Bo ruc k ja ko wy ko naw czy ni frag -
men tów par tii Che ru bi na z We se la
Fi ga ra sta n o wy zwa nie w po sta ci
usta wicz nej zmia ny re je strów i ko -
niecz no ci kon tro lo wa nia in to na cji
w zwiz ku z ty mi zmia na mi. Mo dziut -
ki Jan  do mia za za da nie wy da si
star szym w ar cy m skich frag men tach
We se la Fi ga ra i Don Gio van nie go, tro -
szecz k wic nad ra bia ma nie r tam,
gdzie gos jesz cze nie doj rza. We frag -
men tach ze spo o wych, szcze gól nie tych
z Cza ro dziej skie go fle tu, za bra ko Mo -
zar tow skiej lek ko ci i fi ne zji. Có, wy -
ko ny wa nie mu zy ki Mo zar ta jest bar dzo
trud n sztu k…



„vi deo -ope ry” Fau sto Ro mi tel le go An
In dex of Me tals (In deks me ta li). Utwór
ten, b d cy ostat nim dzie em przed -
wcze nie zmar e go wo skie go au to ra,
na pi sa ny rok przed je go mier ci (2003)
by ju pre zen to wa ny w Pol sce,
na „War szaw skiej Je sie ni”. Cie szy si
uzna niem na ca ym wie cie ja ko przy -
kad no wo cze sne go po dej cia do ma te -
rii mu zycz nej (po przez do wiad cze nie
spek tra li zmu – Ro mi tel li by uczniem
Gri sey’a w IR CAM). Za rów no tekst po -
ezji Ken ki Léko vich, sta no wi cy pod -
o e „ope ry” (pi sz w cu dzy so wiu,
gdy In deks me ta li po zba wio ny jest
gów ne go ele men tu dzie a ope ro we go,
ja kim jest ak cja sce nicz na, wy ma ga j -
ca udzia u wie lu ak to rów), jak i roz wi -
za nia dwi ko we oraz sko re lo wa na
z ni mi pro jek cja abs trak cyj nych vi -
deo -ob ra zów au tor stwa Pa olo Pa chi nie -
go ma j w in ten cji au to rów pro wa dzi
od bior c do sta nów trans owych.
W omó wie niach dzie a mó wi si o je -
go ro li ja ko ry tu au ini cja cyj ne go,
z cze go wy ni ka, e su chacz, b d cy za -
ra zem wi dzem, wi nien si po gr y
w stru mie niu dwi ków i ob ra zów, a
do za pa mi ta nia. Z dwoj ga czyn ni -
ków: dwi ku i ob ra zu, „ini cja cji”
sprzy ja bar dziej mu zy ka, stro na wi zu -
al na jest bo wiem do kon wen cjo nal -
na: wi dzi my prze bie ga j ce w ryt mie
dyk to wa nym przez mu zy k se rie gra -
fik wy obra a j cych pasz czy zny, punk -
ty i pla my; ich se kwen cje s po rzd ko -
wa ne we wntrz nie za po mo c
sy me trycz nych prze kszta ce oraz gry
barw. Gra fi ka jest – zgod nie z prze sa -
niem tek stu – ra czej chod na, mu zy ka
na to miast – wrcz prze ciw nie. Z dwi -
ków wy do by wa nych z tra dy cyj ne go in -
stru men ta rium (w tym dwie gi ta ry oraz
har mo nij ki ust ne) oraz z syn te za to ra uo -
y kom po zy tor barw n mo zai k, z któ -
rej „wy ska ku j” kon wen cjo nal ne fi gu -
ry mu zy ki kla sycz nej oraz for mu y
roc ko we. Z bie giem cza su in stru men -
tal ny zgiek ma j cy by me ta fo r nisz -
cz ce go ha a su, o któ rym mó wi wiersz
Lénko vich, co raz sil niej pod po rzd -

Mo zart dla dzie ci

Nie spraw dzi y si, co praw da, sen -
sa cyj ne do nie sie nia o do bro czyn -

nym wpy wie mu zy ki Mo zar ta na ludz -
ki umys (jak si osta tecz nie oka za o,
wy ostrze nie pa mi ci pod jej wpy wem
wy ga sa po kil ku mi nu tach), od czu -
wal ny jest jed nak na dal do bro czyn ny
wpyw owych do nie sie: Mo zart cie szy
si nie zwy kym re spek tem wród ro dzi -
ców, pra gn cych wy cho wa po ko le nie
ge niu szy. Tum nie za tem sta wio no si
na ko lej ne po po u dnie „Si le sii” z se rii
„Ma mo, ta to, chod my na kon cert”
za ty tu o wa ny „Dzie ci ce ar ty Mo zar -
ta”. Wie czo rek zo sta za pro jek to wa ny
w kon wen cji nie ocze ki wa nie bli skiej
Mo zar tow skiej ope rze: za rów no wy bór
pre zen to wa nych utwo rów (for te pia no -
we wa ria cje na te mat dzie ci cej pio sen -
ki Ah, vo us di rai -je, Ma man, prze kor -
na mi nia tu ra zwa na „bu ecz k
z ma sem”, czy nie mier tel ny prze bój
uczniow ski – Marsz tu rec ki, a z dru giej
stro ny po wa ne arie i du ety ope ro we),
jak i spo sób ich pre zen ta cji (mar ko wa -
nie ak cji sce nicz nej dzie j cej si
w dwóch cza sach, wy ko rzy sta nie mo -
ty wu „prze bie ra nek”) sprzy ja mno e -
niu sen sów mu zycz nych i te atral nych,
ko re spon du j ce mu z dzi siej szym po dej -
ciem re y se rów ope ro wych do Mo zar -
tow skich ar cy dzie. Do te go jesz cze nie -
pla no wa na pa ra da dzie ci przez es tra d
(bo tyl ko t dro g mo na si wy do sta
na chwi l z sa li ra dio wej) – te go efek -
tu nie po wsty dzi by si sam Max Re in -
hardt! Utwo ry for te pia no we Mo zar ta
wy ko na z wdzi kiem Ro bert Ma rat,
przy stro jo ny w a bot, sur dut i pe ru k.
Oka za o si po raz ko lej ny, e te z po -
zo ru na iw ne „pe re ki” wy ma ga j wiel -
kie go kunsz tu wy ko naw cze go, bo „ka -
d nut k sy cha”. Pie Fio ek oraz
zna ne arie i du ety z oper Don Gio van -
ni, We se le Fi ga ra i Cza ro dziej ski flet
pie wa li so lo lub w pa rze An na Ogi -
ska i Szy mon Szy mik, rów nie odzia -
ni w ko stiu my. Dzie ci ca pu blicz no
wy ka za a si du ym oby ciem ze wia -
tem te atru; bez bd nie od po wia da no
na py ta nia o zna cze nie po szcze gól -
nych ele men tów wi do wi ska i na zwy na -
rz dzi te atral nych. Nad bo gac twem
wy da rze oraz uwa g wi dow ni mi -
strzow sko czu wa a Ma go rza ta Je ru zal,
opo wia da jc w mi dzy cza sie cie ka w
baj k o y ciu Mo zar ta.

Vi deo ope ra w NO SPR

Pro sto z wie czor ku Mo zar tow skie go
mo na si by o uda do NO SPR, by

po now nie po gr y si w dziw nym
ope ro wym wie cie, tym ra zem za spra -
w Or kie stry Mu zy ki No wej, któ ra
przy go to wa a pod kie row nic twem Szy -
mo na By wal ca wy ko na nie kul to wej

MAG DA LE NA DZIA DEK
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Przez po nad dwie cie lat 70 ko pal by o mat k -y wi ciel k ty si cy so sno -
wiec kich (i nie tyl ko) ro dzin.

Mo del bra my wy ko na ny przez ucznia Za ka dów Me cha nicz nych i Mie -
dzia no -Ko tlar skich Ja na Gren dy, 1955 r.

Pa mit ki po Za ka dach Prze my su Wó kien ni cze go C.G. Schön.

Eks po na ty z za ka dów wó kien ni czych.

Wso sno wiec kim mu zeum za go ci a wy sta wa, któ rej nie -
zwy ko kon ku ru je z ta jem ni czo ci na zwy. Hi sto ria

mia sta w pi gu ce – tak naj kró cej mo na pod su mo wa eks po -
zy cj, któ ra jest nie do ci gnio n lek cj dzie jów gro du znad Prze -
mszy i Bry ni cy. Do rzad ko ci w dzi siej szych, do sier mi -
nych dla mu ze al ni ków (i nie tyl ko), cza sach na le  sta ran nie
wy da ne ka ta lo gi. So sno wiec kiej pre zen ta cji to wa rzy szy zna -
ko mi cie zre da go wa ny „prze wod nik”, wzbo ga co ny uni ka to -
wy mi fo to gra fia mi i bio gra ma mi obiek tów prze my so wych,
spó ek han dlo wych, firm rze miel ni czych, bro wa rów, skle -
pów, wy twór ni… tkan ki, z któ rej two rzy o si mia sto w okre -
sie od ko ca XIX wie ku po wy buch II woj ny wia to wej. Dla
mo dych to zna ko mi ty pod rcz nik wie dzy o So snow cu, dla
star sze go po ko le nia, pa mi ta j ce go wie le z funk cjo nu j cych
jesz cze przez du gie la ta po woj nie za ka dów, to wzru sza j -
ca, by nie po wie dzie sen ty men tal na po dró w la ta mi nio ne. 

„Mar ka So sno wiec” oka za a si nie la da wy zwa niem,
a jed nak – o czym mo na prze ko na si zwie dza jc wy sta -
w – mu ze al ni cy spro sta li za da niu. Mia sto wy ro se na bo gac -
twie za so bów na tu ral nych, zbu do wa ne na zre ali zo wa nych wi -
zjach XIX -wiecz nych prze my sow ców i ma rze niach tych,
któ rzy wa nie tu po sta no wi li osi na sta e oy o w Pa a -
cu Schöna, ni czym w fo to pla sty ko nie z uli cy War szaw skiej. 

Go ci wi ta j gór ni cy i mi nia tu ra ko pal ni, po my so wo za -
kom po no wa na bry a, we wn trzu któ rej, by wa, e na ko la nach,
ni czym w ni skich po chyl niach, mo na pod gl da cze lu ci w -
glo wych po ka dów, at mos fe r fe drun ku wzmac nia j dwi -
ki pra cu j cych tam ma szyn i wy ci gów. Pe re k jest g bo -
ki chod nik, wspar ty pio no wy mi stem pla mi. Pierw sz
so sno wiec k ko pal ni „Na dzie ja – Lu dwi ka” uru cho mio no
w 1806 r. W ma ju 2015 r. po e gnal ny wó zek z urob kiem opu -
ci ostat ni w mie cie ko pal ni „Ka zi mierz – Ju liusz”.
Przez po nad dwie cie lat 70 ko pal by o mat k -y wi ciel k ty -
si cy ro dzin. Bez dy sku syj na i za su o na pal ma pierw sze stwa. 

Ko lej ne sa le ob ra zu j wtó ru j ce gór nic twu po t gi: hut nic -
two e la za, prze mys me ta lur gicz ny, wó kien nic two. Ma o kto
ju pa mi ta, e li ny no ne ko lej ki na Ka spro wy Wierch wy -
pro du ko wa no w fa bry ce lin i dru tu Adol fa De ich se la w So -
snow cu, w la tach 1911–1912 naj wik sze go w Kró le stwie
Pol skim przed si bior stwa te go ty pu. Chlu b mia sta na po czt -
ku XX wie ku by a Fa bry ka Ko tów Pa ro wych Wil hel ma Fit -
zne ra i Ka ro la Gam pe ra, zdo byw czy ni Grand Prix na Wszech -
wia to wej Wy sta wie w Pa ry u, wród eks po na tów mo na
ogl da oka zjo nal ny ka ta log, ilu stru j cy to wy da rze nie. 

Czas, by wy ja ni ta jem ni cz na zw „trój kt w ko le”. Dzi -
ki sak so skim ro dzi nom Schönów i Die tlów do wy bu -
chu I woj ny wia to wej So sno wiec by nie kwe stio no wa n po -
t g wó kien ni cz, sta si jed nym z naj wa niej szych
orod ków te go prze my su na te re nie Ce sar stwa Ro syj skie go.
Zna kiem fir mo wym we ny pro du ko wa nej w Za ka dach
Prze my su Wó kien ni cze go C.G. Schön by trój kt w ko le.

W Paacu Schöna

Trójkt
w kole

MARIA SZTUKA
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Przed wo jen ny Ba zar Cen tral ny w jed nym z za u ków uli cy Mo drze jow skiej.

Wy sta w za my ka ak cent wspó cze sny – pre zen ta cja po my sów mo dych so -
sno wiec kich pro jek tan tów.

So sno wiec sy n ze zna ko mi tych za ka dów fo to gra ficz nych, w 1898 r. po -
wsta tu re no mo wa ny Za kad Fo to gra fii Ar ty stycz nej „Bra cia Alt man”.

Roz wi ja j ce si mia sto wy wo a o buj ny roz kwit rze mio sa.
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iWa ci cie le mar ki zma ga li si z za gra nicz n kon ku ren cja, któ -

ra bez par do no wo za wo jo wa a ów cze sny ry nek kon sump cyj -
ny. Po nad 90 pro cent prz dzy przy by wa o z kra jów s sied -
nich, gów nie z Nie miec. Jak pi sze Da ria Chu do ba „ubo le wa no,
e kon su ment po zwa la bra si na lep na pi sów i ma rek cu -
dzo ziem skich. Aby te mu prze ciw dzia a re kla mo daw cy od -
no si li si do uczu pa trio tycz nych. Std te na po mnie nia:
Pa mi taj, e ku pu jc co kol wiek wy two rzo ne za gra ni c, ob -
ce go wzbo ga casz, a oj czy zn wa sn okra dasz. Ale kon su men -
ci nie kie ro wa li si wy cz nie sen ty men tem, a ra czej zdro w
kal ku la cj han dlo w. Wie dzie li o tym au to rzy al ma na chu re -
kla mu j ce go so sno wiec kie przed si bior stwo, od wo u jc si
do ko rzy ci oso bi stych:

y cie to nie a twa sztu ka.
Ka dy szcz cia w y ciu szu ka,
Chcesz szcz li w zdo by do l?
Ku puj we n TROJ KT W KO LE.

Praw dzi wym ra ry ta sem wród mu ze al nych zbio rów jest ma -
try ca pie cz ci wzor ni ka ko lo rów za ka dów bra ci Schönów, mar -
ki, któ ra za wo jo wa a ry nek skan dy naw ski, nad ba tyc ki, nie miec -
ki, an giel ski, ru mu ski, bu gar ski a tak e chi ski i ja po ski. 

Fo to gra fie, do ku men ty, ma kie ty obiek tów i po je dyn cze wy -
ro by ob ra zu j dzia al no wie lu za ka dów, m.in. za o o nej
w 1891 r. „Spe cy al nej Fa bry ki Ro we rów i Re pe ra cy ji Ta ko -
wych”, któ ra w pó niej szych la tach wpraw dzie wie lo krot nie
zmie nia a wa ci cie li, ale prze trwa a do 1962 r. ja ko Za kad
Me cha nicz ny i Wy twór nia Ro we rów.

Mar k przed wo jen ne go So snow ca by nie tyl ko prze mys ci -
ki, do trzy my wa a mu kro ku ró no rod na wy twór czo. Tu tej -
sze za ka dy pa pier ni cze opusz cza y mi lio ny gilz do pa pie ro -
sów, tu lej ki, rol ki dla fa bryk dru tu, szpu le dla wók nia rzy, ze szy ty,
se gre ga to ry, mu cho ap ki… Pa pier nia Pau la Lam prech ta za sy -
n a z pro duk cji tek tu ry, pa py da cho wej, pa pie ru szren co we -
go. wiet nie pro spe ro wa y tak e hu ty szka, spe cja li zu j ce si
w wy ro bie nie tyl ko szyb i bu te lek ale tak e krysz ta ów, szka
sto o we go i ta flo we go. Po zo sta y dzi po nich na zwy ulic i nie -
licz ne ro dzin ne pa mit ki. 

Ogrom n po pu lar no ci w okre sie mi dzy wo jen nym cie -
szy o si pi wo hra bie go Re nar da. Pierw szy bro war na te re -
nie dzi siej sze go So snow ca po wsta w 1825 r., pi dzie sit lat
pó niej hra bia Re nard wa ci ciel ma jt ku Mo drze jów -Siel -
ce za st pi go no wo cze snym bro wa rem pa ro wym ze so dow -
ni, któ ry przez po nad sie dem dzie sit lat za opa try wa w zo -
ci sty tru nek miesz ka ców So snow ca, Cze la dzi, Pie kar
l skich, Tar now skich Gór, Za wier cia, Mysz ko wa; od B dzi -
na po Ol kusz. Zli kwi do wa ny w 1976 r. od szed w za po mnie -
nie. Dzi przy po mi na j go w mu zeum mar ko we ta bli ce, becz -
ki na pi wo, ko lo ro we ety kie ty z na pi sem „Re nard MALZ
BIER” i … pu ste bu tel ki. 

Jed n z sal wy pe nia j eks po na ty ilu stru j ce ró no rod no
dzia al no ci rze miel ni czej. Od za ka dów szew skich, pra cow -
ni kra wiec kich, ku nier skich czy mod niar skich po fo to gra ficz -
ne ate lier. A w tej bran y szcze gól nie mia si czym po chwa -
li So sno wiec. Pierw sze stu dia fo to gra fii ar ty stycz nej po wsta y
tu ju w la tach 90. XIX wie ku. Do hi sto rii wpi sa li si bra cia
Alt man Sta ni saw i Bro ni saw, któ rzy dzi ki swo jej czter dzie -
sto let niej pra cy utrwa li li na wiecz n pa mit k nie tyl ko por -
tre to wa ne ro dzi ny, ale tak e wie le zna cz cych wy da rze z y -
cia re gio nu, miej sca o któ rych ju dzi nikt by nie pa mi ta,
gdy by nie set ki ich zdj i pocz tó wek. Fo to gra fo wie ta cy
jak: M. Ar bus, K. Bek ker, J. Bro dec ka, A. Bra dec ki, J. Ko -
pel man, J. Mor ski, A. Ro ek, J. Su chec ki, K. Trzci ski, J. We -
rec ki, H. Wol len berg, L. Za le ga, J. Zor ski i wie lu in nych za -
su gu j na pa mi i sza cu nek za oca le nie od za po mnie nia
po t ne go roz dzia u hi sto rii mia sta.

Zwie cze niem eks po zy cji jest pre zen ta cja po my sów mo -
dych so sno wiec kich pro jek tan tów. To ju wiek XXI. Po przecz -
ka, któ r usta wi li na po czt ku ubie ge go wie ku bra cia
Schöno wie swo j mar k „Trój kt w ko le” jest bar dzo wy so -
ka. War to do trzy ma im kro ku, cho wy zwa nie do a twych
na pew no nie na le y.
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Dzia a j ca po nad 75 lat bi blio -
te ka w Wi le od nie daw na

pra cu je w ca ko wi cie no wych
wa run kach. Pla ców ka, miesz -
cz ca si nie gdy na 223 me -
trach kwa dra to wych, obec nie
dys po nu je po nad 1000-me tro -
w po wierzch ni, no wym wy -
po sa e niem i mo li wo cia mi
tech nicz ny mi. Od no wio na
i prze bu do wa na sie dzi ba jest wi -
zy tów k i chlu b gmi ny, przy -
ci ga no we gru py uyt kow ni -
ków, za rów no miesz ka ców,
jak i tu ry stów, zwasz cza e
znaj du je si w sa mym cen trum
mia sta w Do mu Zdro jo wym
przy pla cu Bo gu mi a Hof fa. 

Ko rzyst ne zmia ny umo li wi -
y: udzia w Wie lo let nim Pro -
gra mie Kul tu ra+ Prio ry tet
„Bi blio te ka+ In fra struk tu ra bi -
blio tek” (fi nan so wa nym ze
rod ków MKiDN po przez In -
sty tut Ksi ki) i do ta cja ce lo -
wa gmi ny Wi sa. W 2013 ro ku
bi blio te ka zo y a wnio sek
i przy go to wa a do ku men ta cj
bu dow la n za da nia pn. „Prze -
bu do wa po miesz cze Do mu
Zdro jo we go wraz z bu do w
win dy na po trze by Miej skiej
Bi blio te ki Pu blicz nej im. Ja na
nie go nia w Wi le”. W la -
tach 2014–2015 zo sta a zre ali -
zo wa na in we sty cja, w ra mach któ rej zmo -
der ni zo wa no do tych czas zaj mo wa ne
po miesz cze nia, za in sta lo wa no win d oraz
prze bu do wa no daw ne ki no „Ma rze nie”
na sa l wie lo funk cyj n. Na co dzie dzia -
a j w niej wy po y czal nia i czy tel nia dla
do ro sych, a po nad to su y ja ko miej sce
spo tka au tor skich, kon fe ren cji, kon cer tów,
przed sta wie te atral nych i pro jek cji fil mo -
wych. Pod czas uro czy ste go otwar cia na bi -
blio tecz nej sce nie wy st pi Grze gorz Tur -
nau z Jac kiem Kró li kiem, a dzie pó niej
ze spó wo kal ny Si le sian Sin gers. Od by a
si rów nie pro mo cja to mi ku po etyc kie -
go au tor stwa prof. Wo dzi mie rza Sztur ca
pt. y wo by ci. Mo dzie cze wier sze Pro fe -
so ra na pi sa ne gwa r wi la sk wy da a bi -
blio te ka spe cjal nie na swo je wiel kie otwar -
cie po re mon cie.

Ogra ni czo na daw niej przez wa run ki
lo ka lo we dzia al no roz wi ja si w szyb -
kim tem pie. Oprócz wy po y czal ni i czy -
tel ni dla do ro sych bi blio te ka dys po nu je
wy po y czal ni dla dzie ci i mo dzie y
wy po sa o n w me ble do sto so wa ne do wie -
ku uyt kow ni ków. W po ko ju ma lu cha
jest bar dzo ko lo ro wo, a dzie ci ma j do stp
do za ba wek, gier, ry so wa nek i mnó stwa
ksi ek. Ro dzi ce znaj d tu re ga z li te ra -
tu r fa cho w zwi za n z wy cho wa niem,
a tak e pra s dla sie bie i dzie ci. Po ka ny
jest rów nie wy bór au dio bo oków dla
wszyst kich grup wie ko wych. Ko rzy sta
z nich mo na w do mu, ale te w pra cow -
ni kom pu te ro wej wy po sa o nej w 20 sta -
no wisk z do st pem do In ter ne tu. Przy uy -
ciu pro jek to rów i ekra nów prze pro wa dza ne
s tu cie ka we lek cje bi blio tecz ne, wpro wa -
dza j ce nie tyl ko w wiat bi blio te ki i ksi -
ek, ale tak e w te ma ty k ko smicz n
za spra w map do stp nych on -li ne. To
cz no wej ofer ty bi blio te ki skie ro wa nej

do dzie ci i mo dzie y, dla któ rych or ga ni -
zo wa ne s rów nie za j cia warsz ta to we
pod czas fe rii zi mo wych. W tym ro ku to re -
gio nal ne warsz ta ty li te rac ko -pla stycz ne
opar te o wi la skie po da nia i le gen dy o po -
czt kach rze ki Wi sy, ry cer zach pi cych
w Czan to rii, o Ma lin ce i pierw szym
miesz ka cu – Im ko Wi se ce. W cza sie fe -
rii wo lon ta riu sze czy ta j dzie ciom baj ki,
„Czy ta nie na nia da nie” uzu pe nia j pro -
jek cje fil mo we. W tym ro ku Bo lek i Lo -
lek za bie ra j su cha czy w swój wiat
przy gód. To wa rzy szy im Kró lo wa nie gu
spo gl da j ca ze cian wy po y czal ni dla
mo dych czy tel ni ków. To efekt przed sta -
wie nia te atral ne go i kon kur su pla stycz ne -
go dla przed szko la ków. Wy sta wa zo o na
z ich prac przy ci ga do bi blio te ki ma ych
ar ty stów oraz ro dzi ców i dziad ków.

No wo ci w wi la skiej bi blio te ce s
pro jek cje fil mo we. Na du ym ekra nie
mo na zo ba czy przede wszyst kim fil my
do ku men tal ne, zwi za ne z re gio nem l -
ska Cie szy skie go, ale nie tyl ko. Bi blio -
tecz ne ki no w grud niu 2015 ro ku po ka za -
o film o Bol ko Kan to rze (1910–1992),
bok se rze i dzia a czu spor tu i tu ry sty ki
z Cie szy na, któ ry wal czy pod Mon te
Cas si no. Ja ko dru gi za pre zen to wa no film
TVP Ka to wi ce z cy klu „A y cie to czy si
da lej”, za któ ry au tor ka Ewa Ko zik otrzy -
ma a na gro d Si le sia Press. Od ci nek po -
wi co ny ro do wi Nie do bów zgro ma dzi
przed ekra nem 120 osób, któ re mia y
oka zj spo tka si rów nie z An drze jem
Nie do b, pi sa rzem i dra ma tur giem, au to -
rem wie lu re por ta y i sztuk te atral nych.
W naj bli szych pla nach jest po kaz fil mu
bio gra ficz ne go pt. „Nie za le na re pu bli ka
Sa mo siuk”, po wi co ne go wy bit ne mu
ope ra to ro wi fil mo we mu Zyg mun to wi Sa -
mo siu ko wi, a tak e spo tka nie  z je go re -

y se rem Ada mem Le wan dow -
skim. In te re su j ce do ku men ty
znaj du j pu blicz no, któ ra
cht nie ko rzy sta z tej no wej
ofer ty bi blio te ki.

Co raz wi cej osób star szych
uczest ni czy w spo tka niach gru -
py dys ku syj nej i uczsz cza
na za j cia kom pu te ro we. Mi -
a at mos fe ra tych spo tka nie
wy wo u je stre su – s one cie -
ka w for m sp dza nia wol -
ne go cza su, któ ra su y edu ka -
cji i roz wi ja niu y cia
to wa rzy skie go. Na uka ob su gi
kom pu te ra za po bie ga cy fro -
we mu wy klu cze niu se nio rów,
a dys ku sje wo kó te ma tów
wy bra nych przez uczest ni ków
in spi ru j do od kry wa nia nie -
zna nych kart z dzie jów Wi sy.
W po miesz cze niach bi blio te ki
do brze czu j si or ga ni za cje
spo ecz ne, któ re od by wa j tu
swo je ze bra nia, pró by i wy st -
py, szkol ne gru py zor ga ni zo -
wa ne, zu chy i har ce rze, a na -
wet pod opiecz ni Miej skie go
Orod ka Po mo cy Spo ecz nej.
Bi blio te ka wspó pra cu je ze
szko a mi wszyst kich szcze bli,
a tak e in ny mi jed nost ka mi
owia to wy mi oraz in sty tu cja -
mi kul tu ry.

No wo cze sna pla ców ka nie
mo e obej si bez e -usug. Nie wy cho -
dzc z do mu, mo na prze gl da ka ta log
zbio rów bi blio te ki, sa mo dziel nie pro lon -
go wa i za ma wia ksi ki czy au dio bo oki,
a tak e ko rzy sta z bi blio gra fii re gio nal -
nych do stp nych na stro nie in ter ne to wej.
Je li czy tel ni ka in te re su je ofer ta e -bo -
oków, to za po red nic twem wi la skiej bi -
blio te ki otrzy ma do stp do plat for my
IBUK i po nad 2400 ksi ek elek tro nicz -
nych, mo e tak e sko rzy sta na miej scu
z e -pra sy. Je li ja kiej po zy cji bra ku je
w zbio rach, za wsze mo na zo y pro po -
zy cj za ku pu po przez za kad k „Za pro po -
nuj ksi k”. Bi blio te ka oprócz za pew nia -
nia do st pu do wie dzy i kul tu ry wspie ra
edu ka cj, umo li wia jc swym uyt kow ni -
kom ko rzy sta nie z pi ciu j zy ko wych
i spe cja li stycz nych kur sów e -le ar nin go -
wych. Tra dy cyj nie ofe ru je tak e usu gi re -
pro gra ficz ne: ska no wa nie, dru ko wa nie
i ko pio wa nie.

Od kil ku lat bi blio te ka pro wa dzi dzia -
al no wy daw ni cz i ma ju na kon cie
sie dem pu bli ka cji. Wy da nie trzech ksi -
ek wspar a me ry to rycz nie, a dwie przy -
go to wa a sa mo dziel nie. By y to: Im ko Wi -
se ka Bo gu mi a Hof fa i to mik y wo by ci
prof. Wo dzi mie rza Sztur ca. Po nad to bi -
blio te ka wy ko na a dwa drucz ki bi blio fil -
skie: bi blio gra fi prac Ja na Kro pa oraz
opra co wa nie po wi co ne wsi Osto ji e vo
(Ba nat, Ser bia), w któ rej y j po tom ko -
wie miesz ka ców Wi sy. W XIX wie ku
po w dro wa li za pra c na dru gi ko niec mo -
nar chii Habs bur gów, ale na dal utrzy mu -
j kon takt z kra jem przod ków. W pla nach
s ju ko lej ne pu bli ka cje. Za ch ca my
do od wie dze nia sie dzi by bi blio te ki w Wi -
le. Za pra sza my!

RE NA TA CZY

Z YCIA
BIBLIOTEK

Gminna Biblioteka Publiczna
im. Jana niegonia w Wile

Nowa odsona

Wy po y czal nia i czy tel nia w bu dyn ku daw ne go ki na „Ma rze nie”.
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Takpo pro stu, to co ja mo -
g wie dzie o sta ro za -

kon nych?  W mo im mia stecz -
ku na Opolsz czy nie nie by o
ich wi da w okre sie po wo jen -
nym, a i przed tem by o ich
niewie lu. 

Z przed wo jen nych wspo -
mnie mej Star ki wiem, e
ko o ka plicz ki by sklep y da,
a ten na Go dy swo im klien tom
da wa cze ko la d. 

Nie co wi cej wie dzia em
z sta rej Bi blii, któ r cho cia by
z po wo du ilu stra cji mie dzio ryt -
ni czych cz sto wer to wa em
a tak e z „Pa na Ta de usza”. 

Du o pó niej z za in te re so wa -
niem czy ta em do stp n li te ra -
tu r, i ba wi em si „Przy sza -
ba so wych wie cach” Ho ra ce go
Sa fri na, ech to spe cy ficz ne
my le nie Tal mu dy stów.... 
y dów ubra nych jak ze sta -

rej fo to gra fii zo ba czy em do pie ro du o
pó niej, w cza sie swych w dró wek
po Eu ro pie.
e nie wie dz t mo na przy pi sa

szer szym war stwom na sze go na ro du,
wnio sku j na pod sta wie barw nej aneg -
do ty, opo wie dzia nej mi przez me go
przy ja cie la, Pio tra Szal sz wy bit ne go re -
y se ra, pi sa rza, mu zy ka i wie lu jesz cze
in nych spe cjal no ci.

W 1993 ro ku na zle ce nie ORF – te le -
wi zji au striac kiej – przy st pi em do re ali -
za cji fil mu „Dzie po wsze dni War szaw -
skie go get ta”, któ ry po wsta wa z oka zji 50.
rocz ni cy Po wsta nia w Get t cie.

Ze wspó pra cu j cym ze mn kie row -
ni kiem pro duk cji fil mu Je rzym Bri ze ze
sto li cy, uda li my si do Mi ni ster stwa
Spraw Za gra nicz nych w War sza wie w ce -

lu za in te re so wa nia ich pro jek tem. Wy -
dzia em Wspó pra cy Kul tu ral nej MSZ
kie ro wa wów czas – Ra fa Mar sza ek. 

Chcie li my omó wi ko pro duk cyj ny
udzia stro ny pol skiej. 

Ter min wi zy ty uzgod ni em oczy wi cie
wcze niej te le fo nicz nie z Wied nia, gdzie
miesz kam.

By o to zi m 1992 ro ku. 
Ubra ni ele ganc ko, jak przy stoi w ta -

kich oko licz no ciach, gar ni tu ry, czar ne
pasz cze i czar ne ka pe lu sze. 

Wy gl da li my bar dzo po wa nie. 
Do kad nie o godz, 10.00 wkro czy li -

my do se kre ta ria tu dy rek to ra. 
Se kre tar ka uprze dzi a nas, e dy rek -

tor b dzie wkrót ce do na szej dys po zy -
cji, ale mu si my jesz cze chwi l po cze ka,
bo ma jesz cze go ci. 

No i rze czy wi cie, po kil ku
mi nu tach wy szli. 

Se kre tar ka umie cha jc si
do nas, we sza do dyr. Mar sza -
ka i po in for mo wa a go o na -
szym przy by ciu, przez uchy lo -
ne drzwi usy sze li my:

„Pa nie dy rek to rze, przy szli
ci dwaj y dzi z Wied nia, ale
mó wi po pol sku”... 

Spoj rze li my na sie bie wy -
mow nie.

Po tem we szli my do dy rek -
to ra, omó wi li my spra w
i opu ci li my mi ni ster stwo. 

Je rzy Bri ze (no ta be ne, wie -
lo let ni, za su o ny dzia acz Pol -
skie go Sto wa rzy sze nia Jaz zo -
we go) po wie dzia do mnie
na uli cy:

„Wiesz ja te go dy rek to ra
skd znam. On mi si zresz -
t ca y czas ja ko tak dziw nie
przy gl da. 

Po chwi li Je rzy przy po mnia so -
bie – „no tak, Ra fal Mar sza lek, zna ny
kry tyk fil mo wy. 

Je go ma on ka i mo ja o na zna j si
do brze i spo ty ka j si cz sto. 

Ca y czas za cho dzi em w go w, skd
go znam. Te raz ju wiem”. 

Je rzy Bri ze wró ci do do mu i opo wie -
dzia o wszyst kim o nie – Zo si. 

Ta za za te le fo no wa a do o ny Ra fa -
la Mar szal ka. 

Pa ni Mar sza lek stwier dzi a z ko lei:
„Ra fa wró ci do do mu i opo wie dzia, e
dzi siaj od wie dzi o go dwóch y dów
z Wied nia, e jed ne go zna, ale nie mo -
e so bie przy po mnie skd”. 

Pa ni Mar sza lek po mo ga ma on ko wi
i opo wie dzia a o te le fo nie Zo si Bri ze. 

Mar szal ko wi uly o wy ra nie.

Anegdoty
HENRYK BZDOK

W muzeach
nie wszystkie

eksponaty 
mona zawsze

oglda.
Postanowilimy

pokazywa
niektóre 

na naszych
amach.

Dzi pocztówka
ze zbiorów 

Muzeum Historii
Katowic.

W zbiorach Muzeum Historii Katowic poza pocztówkami oraz fotografiami architektury, reporterskimi zapisami wydarze
peno jest take zdj ludzi, czsto anonimowych. Dzi prezentujemy portret zbiorowy kucharzy, kelnerów i obsugi z hotelu
„Monopol” w okresie midzywojennym.
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Ostrzeenie
dla wiata

– Po Szczy cie Zie mi w Rio w 1992 ro ku
opu bli ko wa no do ku ment pn. „Ostrze e 
nie na ukow ców wia ta dla ludz ko ci”,
pod pi sa ny przez 1600 lu dzi na uki, wród
nich po o w y j cych no bli stów. Na pi sa li
w nim m.in.: „po trzeb na jest ca ko wi ta
prze mia na na sze go spo so bu trak to wa nia
Zie mi oraz wszel kie go y cia, je li chce my
unik n wiel kiej ka ta stro fy i je li nasz
dom na tej pla ne cie ma by oca lo ny”.

– Do td nie zda rzy si mo ment, by po gar -
sza nie sta nu ro do wi ska, za po czt ko wa ne
wraz z na sta niem epo ki prze my so wej, zo -
sta o przy ha mo wa ne. Je go de struk cja ci gle
po st pu je. Co raz szyb ciej. „Twar dych” do -
wo dów na uko wych, ilu stru j cych zy stan
eko lo gicz ny na szej pla ne ty, przy by wa. Mó -
wi o tym cy klicz ne, glo bal ne ra por ty ro do -
wi sko we. Wród nich je den z czo o wych
na wie cie, wy da wa ny co dwa la ta Li ving Pla -
net Re port, przygotowywany przez WWF
(wia to wy Fun dusz na Rzecz Dzi kich Zwie -
rzt), Glo bal Fo ot print Ne twork i Lon dy skie
To wa rzy stwo Zoo lo gicz ne.

W eks plo ata cji przy rod ni czych za so bów
Zie mi prze kro czy li my ju, w od nie sie niu

do nie któ rych z klu czo wych czyn ni ków
ro do wi sko wych, wszel kie gra ni ce bez pie -
cze stwa. Zbli a my si do punk tu kry tycz -
ne go. y je my na eko lo gicz ny kre dyt, po zo -
sta wia jc nie wy obra al ny dug przy szym
po ko le niom. Sa mi te pa ci my co raz wy sz
ce n za y cie w ska o nym, wy eks plo ato wa -
nym po nad wszel kie nor my i mia ry – ro do -
wi sku na tu ral nym. Na sza y cio daj na bios fe -
ra jest ju nie mal mier tel nie cho ra!

– Mo na to wia ry god nie zmie rzy?
– Hi sto ria na szej pla ne ty od no to wu je co

naj mniej pi cio krot ne okre sy wy mie ra nia
na niej y cia. wiad cz o tym gwa tow ne
zmia ny ró no rod no ci bio lo gicz nej w mi -
nio nych epo kach geo lo gicz nych. Nie któ re
z nich by y naj praw do po dob niej skut kiem
zde rze nia Zie mi z cia a mi ko smicz ny mi.

Dzi siaj hi sto ria zda je si po wta rza.
Z prze strze ni Zie mi zni ka j ma so wo cen -
ne ga tun ki ro lin, zwie rzt i ró nych grup
or ga ni zmów z so b po wi za nych. W tem -
pie, ja kie go na sza cy wi li za cja do td nie od -
no to wy wa a. Tym ra zem spraw c za po -
czt ko wa ne go szó ste go w dzie jach Zie mi
wy mie ra nia jest czo wiek.

Bio ró no rod no jest wy znacz ni kiem
y cia. Jej za ni ka nie naj wik szym dla nie -
go za gro e niem. Wska nik y j cej pla ne -
ty (oce nia bio ró no rod no opie ra jc si
na tren dach w po nad 3600 pu bli ka -
cjach 1300 ga tun ków kr gow ców na ca -
ym wie cie) od 1970 ro ku zmniej szy si
o 40 pro cent. Li ving Pla net Re port z 2014
ro ku po da je, e glo bal na licz ba ssa ków,
pta ków, pa zów i ryb jest dwu krot nie
mniej sza ni jesz cze 40 lat te mu. We dug
pro gra mu ONZ pn. Mi le nij na Oce na Eko -
sys te mu, obec ne tem po wy mie ra nia ga tun -
ków jest ty sic krot nie wy sze ni w cza -
sach za nim po ja wi si czo wiek.
Z prze strze ni na szej pla ne ty zni ka na wet
do stu kil ku dzie si ciu ty si cy ga tun ków
w ci gu jed ne go tyl ko ro ku. Praw do po dob -
nie tra ci my od kil ku do kil ku na stu ga tun -
ków co go dzi n.

– To nie je dy ny wska nik oce ny bio ró 
no rod no ci Zie mi...

– Ko lej ny to tzw.,, lad eko lo gicz ny”.
Po ka zu je on sto pie kon sump cji za so bów
na tu ral nych czy li w prak ty ce ska l ich nad -
uy wa nia.

Za so by przy ro dy po zy sku je my bez
umia ru. Nisz czy my je, cz sto nie od wra -
cal nie. Wi cej i szyb ciej ni na tu ra jest je
w sta nie od two rzy. Tnie my drze wa bez
opa mi ta nia, za nim zd  wy ro sn mo -
de ich po ko le nia. Za mie ca my oce any.
Trze bi my w nich o wi ska ryb po nad mo -
li wo ci od twa rza nia ich po pu la cji; czer -
pie my bez umia ru wo d z rzek i t pod -
ziem n, za nim jej za so by zo sta n przez
na tu r uzu pe nio ne. Wresz cie tru je my at -
mos fe r ziem sk dwu tlen kiem w gla
(w ilo ci po nad 35 mld ton rocz nie) i in -
ny mi za nie czysz cze nia mi w ta kiej ilo ci,
któ rej nie s w sta nie wcho n co raz sab -
sze i mniej sze la sy, ani za nie czysz czo ne
mo rza.

Ska l zu y wa nia za so bów przy ro dy wy -
ra nie po ka zu je wa nie „lad eko lo gicz -
ny”, ja ki po zo sta wia czo wiek ko rzy sta jc
z za so bów ro do wi ska na tu ral ne go na okre -
lo nej, pro duk tyw nej po wierzch ni l dów
i mórz. Z te go ra chun ku wy ni ka, e ape tyt
kon sump cyj ny wia ta nie bez piecz nie ro -
nie, kosz tem co raz mniej wy dol nych
i wci nisz czo nych eko sys te mów.

We dug or ga ni za cji Glo bal Fo ot print Ne -
twork od daw na y je my na eko lo gicz ny
kre dyt. Dla za spo ko je nia na szych po trzeb
po trze bu je my ju nie jed nej, a po nad pó -
to ra y cio daj nej pla ne ty. Ziem ska przy ro -
da po trze bu je po nad 18 mie si cy, aby
od two rzy to, co zu y li my w ci gu jed -
ne go ro ku. Tem po, w ja kim kon su mu je my
obec nie za so by przy ro dy gwa ran tu je nam,
e jesz cze przed ro kiem 2030 na za spo ko -
je nie na szych po trzeb b dzie my po trze bo -
wa li dwu pla net.

Naj wik szy lad eko lo gicz ny od ci ska -
j na Zie mi kra je naj bo gat sze. Gdy by np.
ca a ludz ko mo ga y na po zio mie
Ka ta ru, po trze bo wa a by bez ma a pi ciu
na szych pla net. Ale i po ziom kon sump cji
Po la ków dwu krot nie prze wy sza mo li wo -
ci ro do wi ska na tu ral ne go. Za ten nie spra -
wie dli wy po dzia dóbr, kon sump cyj n
pa zer no pa c kra je naj bied niej sze i przy -
sze po ko le nia.

Mo del roz wo ju go spo dar cze go, ce chu -
j cy si bez wzgld n eks plo ata cj za so bów
Zie mi, dal szy wzrost la du eko lo gicz ne go

Rozmowa z prof. dr. hab. PIOTREM SKUBA,
biologiem, ekologiem, etykiem rodowiskowym i nauczycielem

akademickim z Katedry Ekologii Uniwersytetu lskiego

Prof. dr hab. Piotr Sku ba a
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ma oczy wi cie swój kres. Ken neth Bo ul -
ding – eko no mi sta fi lo zof, do rad ca pre zy -
den ta Ken ne dy’ego – po wie dzia: „ka dy,
kto wie rzy w nie ogra ni czo ny roz wój cze -
go kol wiek fi zycz ne go na fi zycz nie sko -
czo nej pla ne cie jest al bo sza le cem, al bo
eko no mi st.”

– Ju pa ci my za roz bu cha n kon sump 
cj i eko lo gicz n bez tro sk...

– Nie ste ty. W ra por cie ONZ pn. Mi le nij -
na Oce na Eko sys te mu, eks per ci i na ukow -
cy z 95 kra jów wia ta oce ni li, i 60 pro cent
usug (15 z 25), wiad czo nych przez eko -
sys te my zo sta o znisz czo nych al bo jest wy -
ko rzy sty wa nych w spo sób nie zrów no wa -
o ny. A to wa nie od nich za le y na sza
przy szo, zdro wie i bez pie cze stwo.

To, co mnie oso bi cie naj bar dziej nie po -
koi, to brak wa ci wej re ak cji wia ta po -
li ty ki na na ra sta j ce za gro e nia. Tyl ko
cz po li ty ków do strze ga je i chce o nich
roz ma wia. Kie dy zo ba czy em hu mor ry -
sun ko wy w De tro it Free Press, któ ry
wiet nie od zwier cie dla te go ro dza je re ak -
cje po li ty ków.

Je den z na ukow ców od czy tu je tre
ape lu: „Wiel ki pro blem! Szyb ka de gra da -
cja ziem skie go eko sys te mu b dzie mia a
ogrom ny wpyw na los mo dych ge ne ra -
cji!” Po li tyk od po wia da: „W czym pro -
blem?”.

Dow cip ny i za smu ca j cy za ra zem hu mor
ry sun ko wy opu bli ko wa no kie dy na a -
mach „Mel bo ur ne”. Licz na gru pa na -
ukow ców od czy tu je kwe sti: „1360 na -
ukow ców z 95 kra jów mó wi wia tu, e
je ste my na kra w dzi za ga dy”. Po li tyk od -
po wia da: „Po pro sz dru g opi ni”.

– S jesz cze gdzie na wie cie miej sca
dzie wi cze, czy ste, na tu ral ne?

Pe ter Ka re iva z ame ry ka skie go In sty -
tu tu Stu diów ro do wi sko wych Uni wer sy -
te tu San ta Kla ra wspól nie z in ny mi eko -
lo ga mi oce ni glo bal ny wpyw czo wie ka
na eko sys te my l do we. Wnio ski s smut -
ne. Po nad 83 proc. l dów jest pod bez po -
red nim wpy wem lu dzi. W prak ty ce nie
ma ju miejsc nie tkni tych przez czo wie -
ka. I prze mys i rol nic two sta o si glo bal -
ne, skut ki ocie ple nia kli ma tu si ga j wsz -
dzie. Tyl ko 14 pro cent l dów jest
chro nio nych. Co nie zna czy po zba wio nych
pre sji cy wi li za cji. Tyl ko 1 pro cent l dów
mo na uzna za osto j dzi kiej przy ro dy.
W tej ka te go rii mie ci si m.in. ark tycz -
na tun dra, pó noc ne la sy Sy be rii i Ka na -
dy, pu sty nie Afry ki i Au stra lii czy do rze -
cze Ama zon ki.

In ni ba da cze przy go to wa li glo bal n
ma p wszech oce anu, ilu stru j c wpyw
czo wie ka na ka dy ki lo metr kwa dra to wy
je go po wierzch ni. Po nad 41 proc. mórz jest
sil nie eks plo ato wa nych i za nie czysz cza -
nych mi liar da mi ton od pa dów. To za bi ja
w nich y cie. Prze o wie nia ryb za gra a j
prze trwa niu ry bo ów stwa. Oce any w ocie -
pla j cym si kli ma cie po cha nia j dwu tle -
nek w gla, ku mu lu j co raz wi cej cie pa.
Na wet w g bi nach.

Trze ba za py ta co si sta nie, gdy za czn
to cie po od da wa? Czy uda si po wstrzy -
ma wzrost tem pe ra tu ry na Zie mi tyl ko
o dwa stop nie Cel sju sza do 2050 ro ku? Jak
w co raz go rt szym kli ma cie za cho wa si
bios fe ra, gdy np. top nie j cy lód taj gi za -
cznie uwal nia do at mos fe ry ogrom ne
ilo ci me ta nu?

– Spo ecz no glo bal na nie czu je jesz 
cze ka ta stro fal ne go za gro e nia...

– Przy czyn jest bar dzo wie le. Na cze le
po sta wi bym nie ro zu mie nie przy ro dy. Po -
win ni my prze my le przy ro d na no wo!
Wie lu z nas si wy da je, e bez przy ro dy
mo na si oby. Bra ku je nam po g bio nej
wia do mo ci, e wiat, w któ rym y je my
jest ca o ci, my za le d wie jej czst k.
Od przy ro dy, jej po wi za i wspó za le -
no ci, usug spe nia nych przez eko sys -
tem – je ste my ca ko wi cie za le ni. Przy -
ro da jest do sko na a. Ka dy y wy ga tu nek
jest w niej po co. Ma swo je zna cze nie
i od gry wa wa n, przy pi sa n mu ro l.
Wszyst ko, co y je w ro do wi sku przy rod -
ni czym jest ze so b po wi za ne. Je li ja ki
je go ele ment zo sta nie na ru szo ny, pr dzej
lub pó niej od czu je my to bo le nie.

Ta wie dza o funk cjo no wa niu przy ro dy
po win na nas do pro wa dzi do okre lo ne -
go sys te mu war to ci. Pra gnc za cho wa
wiat, pra gnc by zdro wym i szcz li -
wym, mu si my dba o in nych, o in ne for -
my y cia. Sza cu nek dla y cia po wi nien by
war to ci, któ ra okre la na sze y cie.

Jak wa nym jest ka dy ga tu nek dla funk -
cjo no wa nia przy ro dy, co mo e si sta, gdy
tra ci my ko lej ne ga tun ki do sko na le ob ra -
zu je jed na z eko lo gicz nych kon cep cji na -
uko wych, tu ma cz ca za le no mi dzy
do brze funk cjo nu j cym eko sys te mem
a ró no rod no ci bio lo gicz n. Jej au to rzy
przy rów na li zmniej sza nie si licz by ga tun -
ków w eko sys te mach do wy pa da nia ko lej -
nych ni tów z kon struk cji sa mo lo tu. Z sa -
mo lo tu mo e wy pa je den, kil ka czy
kil ka dzie sit ni tów i nic si nie sta nie, ma -
szy n uzna si za spraw n. Jed nak wszy -
scy do sko na le zda je my so bie spra w, e
wy pad nie cie któ re go z ko lej nych ni tów

(nie je ste my w sta nie okre li – któ re go?)
spo wo du je ka ta stro f... Tak mo e si sta
z na szym wia tem.

– Co mu si si zda rzy, by wiat zacz
odpowiedzialnie re ago wa na za gro e nia,
nie u dzi nie ogra ni czo nym wzro stem
go spo dar czym, nie usta j cym do bro by 
tem...? Mia ra cj ame ry ka ski pi sarz i fi 
lo zof Ralph Wal do Emer son, któ ry ju
w XIX wie ku pi sa, e ra sa ludz ka umrze
na cy wi li za cj?

– Nie ka dy mu si by bio lo giem czy
eko lo giem. Na to miast ka dy mu si by
wia do my, e je go y cie, zdro wie, szcz -
cie, bez pie cze stwo za le  od usug
wiad czo nych przez eko sys te my. Lu dzie
co raz go niej do ma ga j si czy ste go po -
wie trza, czy stej wo dy i zdro wej yw no ci.
Za czy na j ak cep to wa fi lo zo fi: le piej
„by ni mie”. I szyb ko si ucz, jak zmie -
nia wiat, tak e tech no lo gicz nie, na bar -
dziej przy ja zny. To da je na dzie j.

Wie my jak si ura to wa. Zna my roz wi -
za nia tech no lo gicz ne, któ re po zwo l nam
utrzy ma w mia r kom for to we y cie.
Nie ste ty na ra zie nie wie le ro bi my. Na ra -
zie, mi mo wy si ku lu dzi na ca ym wie cie,
po no si my po ra k.

Mo e naj le piej spu en to wa ten pro -
blem so wa mi Pau la Gil din ga, au stra lij skie -
go dzia a cza na po lu ochro ny ro do wi ska
i przed si bior cy. Po cho dz one z ksi ki
„The Gre at Di srup tion” (Wiel kie za bu rze -
nie): „al bo po zwo li my, e by za a ma nie sta -
re go sys te mu nas spa ra li o wa o, al bo
stwo rzy my no wy, zrów no wa o ny mo del
eko no micz ny... By mo e nie je ste my zbyt
by strzy, ale nie je ste my te a tak gu pi”.

Roz ma wia a:
JO LAN TA KAR MA SKA

Przed po le lo dow ca Jostedalen w Nor we gii
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Gru dnio wa pre mie ra Te atru im. Ada ma
Mic kie wi cza w Cz sto cho wie by a

ko lej n opo wie ci André Hübne ra -Ocho -
dli o wspó cze sno ci. Wy bór pad na Pro-
c Ni ko a ja Ko la dy. Wcze niej re y ser zre -
ali zo wa w na szym te atrze kil ka spek ta kli
m. in. Do dna na pod sta wie tek stów Lud-
mi y Pie tru szew skiej, któ ry z Pro c  czy
ro syj ska rze czy wi sto, gdy al ko hol oka-
zu je si naj prost szym spo so bem roz wi-
zy wa nia pro ble mów. Tym ra zem jed nak
wiat nie jest tak jed no rod nie bez na dziej-
ny, a bio gra fia ka le ki Il ji zda je si po wie-
la mo del po wsta wa nia z mar twych,
o czym za wiad cza nie tyl ko zmia na je go
wy gl du, przede wszyst kim ko lo ru ko szu-
li, ale tak e za cho wa nia. Re ali za to rzy
prze ko nu j, e prze su ni cia mi dzy dwo-
ma bie gu na mi: nie szcz cie – szcz cie, za-
le  przede wszyst kim od re la cji z in ny-
mi i sa mo ak cep ta cji, cho dy na mi ka tych
zmian przy po mi na, jak krót kie i kru che s
chwi le ra do ci. Bo szcz cie to bli sko
z dru gim czo wie kiem, bez gra nicz ne za-
ufa nie, ca ko wi te od so ni cie mi mo nie bez-
pie cze stwa kom pro mi ta cji i miesz no ci.

Pro ca w prze ka dzie Je rze go Cze cha
w cz sto chow skim te atrze to pik ne przed-
sta wie nie, do pra co wa ne sce no gra ficz nie
oraz ak tor sko, cho nie ka dy widz uto sa-
mi si z po ka za n na sce nie re la cj. In sce-
ni za cja zy ska a ak cep ta cj Ni ko a ja Ko la-
dy, obec ne go na jed nej z prób (w tym cza sie
przy go to wy wa Oe nek Mi ko a ja Go go la
w Te atrze l skim w Ka to wi cach), któ ry
wy ra zi zdzi wie nie wy bo rem sztu ki, w Ro -
sji na dal ucho dz cej za skan da licz n ze
wzgl du na te mat i spo sób po ka za nia rze-
czy wi sto ci. W Pol sce zre ali zo wa no j
na Sce nie Pre zen ta cji w War sza wie (2008),
po tem pre zen to wa no na IX Fe sti wa lu Dra-
ma tur gii Wspó cze snej „Rze czy wi sto
przed sta wio na” w Za brzu. Kil ka lat pó niej
sztu k zra dio fo ni zo wa Pa we Szko tak
(2012). Je li w Ro sji dra mat za cho wa si -
 wy wo a nia skan da lu, to ra czej trud no spo-
dzie wa si te go w Pol sce, cho oczy wi cie
re ak cje mo g ujaw nia spo ecz ny po ziom
to le ran cji. Jed nak skan dal nie jest ce lem re -
ali za to rów.

Cz sto chow ska in sce ni za cja nie epa tu-
je wi dza ho mo sek su al n re la cj, któ ra
wpraw dzie tkwi u pod staw przed sta wio-
ne go wia ta, ale na sce nie ogra ni cza si nie-
mal do pod bar wio nej ero tycz nie przy ja-
ni. W przy pad ku sa mot ne go Il ji fa scy na cja
An to nem jest do prze wi dze nia. Ka le ka mu -
si za chwy ci si ra do ci, y wot no ci, ale
rów nie fi zycz no ci stu den ta. Trud no
jed nak roz strzy gn, na ile jest to sku tek
orien ta cji sek su al nej, a na ile uoso bie nie
je go ma rze.

Krót ki opis spek ta klu – opo wie o ho-
mo sek su al nej mi o ci, by by wic ogrom-
nym nad uy ciem. To mo e na wet za ska-
ku j cy obu m czyzn epi zod, któ ry
po pro stu si zda rza, wy zna cza jc punkt
kul mi na cyj ny ich zna jo mo ci. Wi dzo wie
ob ser wu j na ro dzi ny ich obo pól nej fa scy-
na cji i pó niej sze pró by oswo je nia te go, co
si sta o. An ton, mo dy i przy stoj ny stu dent,
pew nie bo ysz cze ko biet, po sta na wia to
od rzu ci, Il ja na to miast przyj mu je ja ko cud
bli sko ci dru gie go czo wie ka.

Za rów no ka le ka, po ru sza j cy si na wóz-
ku, jak i stu dent An ton od po czt ku ma j
ko po ty z sek su al no ci, ale przede wszyst-

Ni ko aj Ko la da Pro ca, re y se ria i sce no
gra fia: André Hübner Ocho dlo, mu zy ka:
Adam u chow ski, wspó pra ca sce no gra ficz
na: Sta ni saw Kul czyk, ruch sce nicz ny:
Wo dzi mierz Ku ca Te atr im. A. Mic kie wi
cza w Cz sto cho wie. Pre mie ra 18.12.2015.

Sod ko gorz ki
epi zod

kim z bu do wa niem mi dzy ludz kich re la-
cji. An ton, pik ny i ja sny jak anio, ist nie-
je w y ciu Il ji jak do bry sen, jak bo o na-
ro dze nio wa opo wie, za po wia da j ca cud
prze mia ny. Jest nie jed no znacz ny i nie do-
okre lo ny pod wzgl dem spo ecz nym
i pcio wym, wpro wa dza w y cie Il ji wia t-
o, za czy na go so cja li zo wa, uczy in ne go
spo so bu mó wie nia i za cho wa nia. Przy wra-
ca go y ciu, nie tyl ko do sow nie, wy ci-
ga jc pi ja ne go spod nad je da j cej ci a-
rów ki, ale przede wszyst kim do strze ga jc
w nim czo wie ka. To on prze ko nu je Il j,
e je go uom na cie le sno mo e by in try-
gu j ca, zwasz cza je go du gie pal ce ty po-
we dla pia ni stów czy oczy wy ra a j ce nie-
ch wo bec lu dzi. Il ja nie mie ci si
bo wiem w ste reo ty pie ka le ki -e bra ka. Ju
mo li wo by cia in te re su j cym dla ko go
ta kie go jak An ton prze su wa Il jw cen trum
y cia, a mo e ra czej po zwa la do strzec, e
na mar gi ne sie rów nie to czy si y cie,
a staw k jest szcz cie.

Spek takl André Hübne ra -Ocho dli nie mal
prze kszta ca si w przy po wie tak e
dzi ki za sto so wa niu dwóch od mien nych
po etyk – re ali stycz nej i oni rycz nej,
a wszyst ko od by wa si w miesz ka niu
Il ji, wy po sa o nym w pik ne drew nia ne
me ble, cho okle jo ne ga ze ta mi, fu tu ry-
stycz n cho in k (sce no gra fi opra co wa re-
y ser we wspó pra cy ze Sta ni sa wem Kul-
czy kiem). To po ko ik, w któ rym przyj mu je
si go ci, z sza fa mi, re ga em, sto li kiem
i krze sa mi. Jed no cze nie widz mo e ob-
ser wo wa to, co dzie je si na ko ry ta rzu
oraz w kuch ni s sia dów, gdzie miesz ka
La rys sa, ko bie ta nie mal ogra ni czo na
do od ru chów zwie rz cych. Po za sce n po-
zo sta je sy pial nia Il ji oraz kuch nia, z ciek-

n cym kra nem, a dwik ten wy tr ca
z rów no wa gi An to na. Z te go po wo du
cz wy da rze od by wa si po za sce n,
wic widz prze kszta ca si wów czas w su-
cha cza. Na rod ku sce ny mi dzy ak to ra-
mi i wi dza mi znaj du je si ta fla pla sti ku,
któ ra wzma ga sy tu acj pod gl da nia i po-
t gu je wra e nia wietl ne, zwasz cza gdy
po ka zy wa na jest rze czy wi sto sen na al -
bo gdy ak to rzy za sty ga j, by stwo rzy nie-
ru cho my ob raz. 

Pod mio tem scen oni rycz nych po zo sta je
praw do po dob nie Il ja, wi dza ob ser wu je je -
go prze mia n, a mo e ra czej ak cep ta cj od-
mien no ci, gdy m skie fan ta zje na te mat ko-
bie ty -ko ci cy za st pu je An ton. W tych
sce nach gów n ro l od gry wa wia to i pro-
jek cje, a tak e ciem no roz dzie la j ca po-
szcze gól ne se kwen cje. Ciem no co raz
du sza i co raz bar dziej nie po ko j ca, gdy
z go ni ków roz brzmie wa gos po sta ci
i oczy wi cie mu zy ka skom po no wa na przez
Ada ma u chow skie go, wspó pra cow ni ka
Te atru Ate lier im. A. Osiec kiej w So po cie.

Osob ny frag ment na le y si ak to rom
i ich grze. Adam Hu ty ra stwo rzy po sta
rod ka mi na tu ra li stycz ny mi. Po pi ja ne mu
be ko ce z pa pie ro sem w ustach i w sa li ka-
me ral nej od by wa si to na po zio mie zro-
zu mia o ci. Zresz t, trze ba przy zna, e
kom ple men to wa ny przez re y se ra ak tor
(w wy da wa nej przez te atr „Ga ze cie Te at-
ral nej” na zwa go jed nym z naj lep szych ak-
to rów po ko le nia, do ce nia jc przede wszyst-
kim je go Klau diu sza w Ham le cie) gra
na praw d do sko na le, przede wszyst kim nie
szar u je, co cza sa mi zda rza mu si w lej-
szym re per tu arze. To wa rzy szy mu przej-
mu j cy To masz Wo sok, któ ry w tym ro -
ku uko czy PWST w Kra ko wie. W wie cie
sce nicz nym An ton jest po sta ci naj wa niej-
sz. To on stwo rzy ten wiat, wic je go
odej cie skut ku je mier ci Il ji. Wo sok
kreu je po sta au tsaj de ra, a je go in no po-
t gu j jesz cze ata ki cho ro by. On chce
za wszel k ce n by nor mal ny, dla te go
trud no stwier dzi, czy szan ta ka le ki od-
by wa si na praw d czy mo e jest je dy nie
pró b zra cjo na li zo wa nia je go re la cji
z Il j. Ale To masz Wo sok wy ra nie zmie-
nia wów czas swój wy raz twa rzy. Do sko-
na a jest rów nie Iwo na Cho uj w epi zo-
dach, pre zen tu jc ró ne ob li cza ko bie co ci.

Ty tu o wa pro ca to na rz dzie wal ki Il ji ze
szcz ciem in nych, z ota cza j cym ich do-
mo wym cie pem, mo e na wet nie do
przez nich ce nio nym. Ta agre sja jest prze-
cie ostat nim eta pem wal ki o sie bie, to bunt
wo bec nie spra wie dli wo ci, wo bec lo su,
wo bec tym, któ rym si uda o, cho mo e na-
wet nie mu sie li si sta ra. Il ja uwa a bo-
wiem, e spo e cze stwo po win no si nim za-
j, a przy tym nie po tra fi al bo nie chce
za ak cep to wa te go, co mu po zo sta o. Swo-
je za cho wa nie tu ma czy: „e by lu dziom nie
by o za do brze”. Ale to na po czt ku, po odej-
ciu An to na ju nie ata ku je…

JO AN NA WA RO SKA

Il ja (Adam Hu ty ra) nie mie ci si w ste reo ty pie
ka le ki -e bra ka.
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3mar ca zmar a w Kra ko wie fa scy nu j ca
wie le po ko le ka pan ka sztu ki – le gen dar -

na ma lar ka i gra ficz ka Ja ni na Krau pe -wi -
der ska (ur. 27 stycz nia 1921 w So snow cu).
Jej nie zwy ka twór czo prze pe nio na ta jem -
ni c, ale przede wszyst kim wiel k ra do ci
y cia, po zo sta nie na za wsze w hi sto rii sztu -
ki. Jej dzie a sur re ali stycz ne i abs trak cyj ne
od wo u j si do astro lo gii, czy wrcz ma gii,
hip no ty zu j od bior c i wci ga j w wiat za -
cza ro wa ny, ale nie zo wro gi. Do sko na y
warsz tat, ge nial ne ope ro wa nie bar w sta wia -
j ar tyst k wród tu zów sztu ki pol skiej.
Cie szy a si opi ni wiel kiej znaw czy ni kul -
tu ry Da le kie go Wscho du i fi lo zo fii zen.
„Jej ma lar stwo jest wy ra zem g bo kie go
od czu cia jed no ci i har mo nij ne go wspó brz -
mie nia wszyst kich ele men tów wszech wia -
ta: du cho wo ci i ma te rial no ci, trwa nia
i prze mi ja nia, y cia i mier ci” – przy po mnia -
no w ko mu ni ka cie na stro nie Mu zeum Na -
ro do we go w Kra ko wie. 

Stu dia na Wy dzia le Ma lar stwa kra kow skiej
Aka de mii Sztuk Pik nych w pra cow ni Paw -
a Da dle za – wspa nia e go ma la rza, zmar e go
w mo dym wie ku pod czas woj ny z wy cie -
cze nia w po ci gu (pik na i tra gicz na po sta)
– roz po cz a w 1938 r. Po wy bu chu II woj ny
wia to wej by a uczen ni c Fry de ry ka Paut scha
w Sta atli che Kun st ge wer be schu le Kra kau, któ -
r uko czy a w 1941ro ku. Zna la za swo je
miej sce w ro do wi sku tzw. „no wo cze snych”,
po zna jc m.in. Ta de usza Brzo zow skie go, Ta -
de usza Kan to ra i Ka zi mie rza Mi kul skie go.
W tym cza sie na le a a rów nie do Te atru Pod -
ziem ne go Kan to ra (gra a „kon struk ty wi stycz -
n” Go pla n w Bal la dy nie przy go to wa nej
w 1942 r.). Ja ni na Krau pe -wi der ska tak to
wspo mi na po la tach w wy wia dzie dla Ty go -
dni ka Po wszech ne go: Gdy trwa y pró by
do „Bal la dy ny”, drzwi pil no wa ksidz Mar -
cin Sie dlec ki. Trwa a oku pa cja, do miesz ka -
nia trze ba by o przy cho dzi po je dyn czo, aby
nie wzbu dza po dej rze. Ak to rzy mie li nie wie -
le miej sca do gra nia, ubra ni by li w stro je
z wor ków ko nop nych. Po sta cz sto by a
upodob nio na do fi gu ry geo me trycz nej, ruch
ak to rów mia by nie na tu ral ny, Kan tor chcia
odej od me tod re ali stycz ne go gra nia. Umia
tak usta wi ak to rów i de ko ra cje, e ka da cz
spek ta klu upodob nia a si do ob ra zu ma lar -
skie go. Ja nie chcia am si po ka zy wa pu blicz -
no ci ja ko ak tor ka, ale Kan tor trzy ma dla
mnie ro l Go pla ny. Po wie dzia: Ja ko to za -
a twi my. B dziesz sie dzia a za for m, nie
b dzie ci wi da. Nie do, e sie dzia am
w kuc ki za for m (mo na j zo ba czy na zdj -
ciach ze spek ta klu), to jesz cze mó wi am przez
tu b do mied ni cy, co znie kszta ca o mój gos.
Tak mia o by – gos nie ziem ski, nad na tu ral -
ny. Ro la by a nie wiel ka, wic cz sto mo gam
przy pa try wa si ko le gom, ko le an kom i ich
szki co wa. Na przed sta wie niu gro ma dzi o
si do czter dzie stu osób. By wród nich np.
pó niej szy fil mo wiec Woj ciech Has. Ka ro la
Woj ty y nie by o, bo co by my o tym pó niej
wie dzie li. Po spek ta klu nie kla ska no. 

Po woj nie Ja ni na Krau pe -wi der ska po -
wró ci a na kra kow sk ASP, jej na uczy cie la -
mi by li ta cy mi strzo wie jak Eu ge niusz
Eibisch i Wa caw Ta ran czew ski. Stu dio wa -
a tak e na wy dzia le gra fi ki, gdzie wy ka da li
An drzej Jur kie wicz i Kon rad Srzed nic ki.
W 1948 ro ku uko czy a wy dzia ma lar stwa
(dy plom otrzy ma a w 1955 r.), a rok pó niej
stu dia gra ficz ne. Swo je y cie za wo do we
zwi za a z ma cie rzy st uczel ni, gdzie
w 1980 ro ku zo sta a pro fe so rem nad zwy czaj -
nym, a sie dem lat pó niej zwy czaj nym.
Od 1957 ro ku bya zwi za na z Dru g Gru -
p Kra kow sk, po nad to na le a a do kul to wej,
ka to wic kiej Gru py One iron. 

Mo dzi ar ty ci to wa rzy szy li jej nie mal
do ko ca. Nasz mo dy przy ja ciel, ab sol went
i obec nie dok to rant kra kow skiej Aka de -
mii, uta len to wa ny ma larz Lech Ko la si ski
ka de od wie dzi ny w na szym do mu za czy -
na opo wie ci o wi zy cie u Pa ni Pro fe -
sor – o kar tach, ho ro sko pach, dro bia zgach…
Fa scy na cja ab so lut na! A ile sym pa tii i czu -
o ci by o za wsze w tych opo wie ciach. Pa -
ni Pro fe sor mia a lat… Lat si ko bie tom nie
li czy! Du sz by a bar dzo mo d oso b!
Kie dy po wie dzia a: Stu den tów uwra li -
wiam na to, e co mu si my w tym spo e cze -
stwie zo sta wi. Nie zwa a na to, e lek ce -
wa y si sztu k… Trze ba wic ro bi swo je
i nie ucie ka od prze zna cze nia, ar ty st jest
si do ko ca y cia! Ta len tu zdra dza nie wol -
no na wet dla naj wik szej ka sy.

Jej m em by rów nie wiel ki ar ty sta ma -
larz, uro dzo ny w Grod cu (dzi siaj dziel ni ca
B dzi na) pro fe sor Jan wi der ski. Po je go
mier ci w 2004 r. Ja ni na Krau pe spu ci zn
po nim prze ka za a do Mu zeum Za g bia
w B dzi nie, gdzie na sta ej wy sta wie mo e -
my po dzi wia je go ra do sne pra ce czer pi ce
z naj lep szych tra dy cji pol skie go ko lo ry -
zmu, a za ra zem po zo sta j ce nie po wta rzal ny -
mi ar cy dzie a mi. Pro fe sor by ko cha nym
przez uczniów wy cho waw c kil ku po ko le
ma la rzy. Spod je go r ki wy szo wie lu ar ty -
stów o eu ro pej skim i wia to wym for ma cie.
Mi o ci do swo ich stron ro dzin nych po zo sta
wier ny do mier ci. Uczest ni czy w ple ne rach
ma lar skich „B dzi skie pej za e”, spo ty ka
si z miesz ka ca mi. W B dzi nie, szcze gól -
nie za w Grod cu po szu ki wa in spi ra cji ar -
ty stycz nych. W 2000 ro ku zo sta Ho no ro wym
Oby wa te lem Mia sta B dzi na. Ja ni na Krau -
pe -wi der ska po cho dzi a ze zna nej fa mi lii
prze my sow ców, ni gdy nie od ci na a si
od so sno wiec kich ko rze ni. Na zy wa no j

„Dziew czy n z So snow ca”. Ale Kra ków po -
ko cha a na de wszyst ko. Ra zem z m em
stwo rzy li naj wy bit niej szy w dzie jach za g -
biow sko -kra kow ski du et ar ty stów. Ich sa wa
si ga a da le ko po za gra ni ce kra ju. Kie dy po -
wie dzia a: Bar dzo do bre s zwiz ki mi dzy
ar ty sta mi, sza nu j czas po trzeb ny na twór -
czo. Ró ni li my si, m sko czy stu dia
przed woj n, ja by am w awan gar dzie po wo -
jen nej. On w kon tak cie z przy ro d od czu wa
wi to wia ta…

W 1997 ro ku ar tyst ka zo sta a od zna czo -
na Na gro d Mia sta Kra ko wa w dzie dzi nie
kul tu ry i sztu ki. W 2008 otrzy ma a Zo ty Me -
dal „Za su o ny Kul tu rze Glo ria Ar tis”. Re -
pre zen to wa a Pol sk na Bien na le Sztu ki
w Saõ Pau lo (1965), Bien na le Sztu ki w We -
ne cji (1952, 1978), EXPO w Se wil li (1992).
Ja ni nie Krau pe -wi der skiej po wi co no
film „Chc by ma lar k”, któ re go pre mie ra
mia a miej sce w 2012 ro ku pod czas uro czy -
ste go be ne fi su.

– To dla nas wiel ka stra ta. Pra ce ar tyst -
ki s pre zen to wa ne w mu zeum w sa li de dy -
ko wa nej Gru pie Kra kow skiej. W twór czo ci
Ja ni ny Krau pe -wi der skiej in te re su j ca jest
in dy wi du al na in ter pre ta cja abs trak cji, któ -
ra w jej wy pad ku opie ra a si na re la cji z pi -
sa niem i pi smem – mó wi PAP wi ce dy rek tor
Mu zeum Na ro do we go w Kra ko wie, hi sto ryk
sztu ki An drzej Szczer ski – Ona trak to wa a
abs trak cj w ka te go riach se man tycz nych,
w jej pra cach mo na by o od na le zna ki od -
no sz ce do nie zwy ke go al fa be tu, któ ry sa -
ma wy my la a i w to wpi sy wa a for my bli skie
sur re ali zmo wi. Po tra fi a w abs trak cji, któ ra
wy da je si sche ma tycz na, za wrze ele ment
czo wie cze stwa i in dy wi du ali zmu. 

WI TOLD KO CI SKI
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Wielka dama
polskiej awangardy

Janina Kraupewiderska (1921 – 2016)
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Ze„sta rym ka to wi cza ni nem” (tak chcia
e by go przed sta wia w tek stach pu -

bli ko wa nych m.in. w na szym mie sicz ni -
ku) pa nem dok to rem An drze jem Ro a no -
wi czem roz ma wia em wie le ra zy o hi sto rii
mia sta, bo by wiad kiem naj wa niej szych
wy da rze. Pew ne go dnia, kie dy ju wy czer -
pa li my te mat i wy  czy em ma gne to fon,
za py ta em o ho tel „Po lo nia”. Kil ka dzie sit
lat miesz ka em na prze ciw te go bu dyn ku, nie
mia em na to miast po j cia o tym, kie dy po -
wsta. Pan An drzej opo wie dzia mi, e
w Ka to wi cach miesz ka bo ga ty rze nik na -
zwi skiem Skwa ra („to by wiel ki ha ka ta”).
On to przed woj n za cz bu do wa ka mie -
ni c czyn szo w, na któ rej mia na dzie j za -
ra bia jesz cze wi cej. Ale te przy go to wy -
wa si do woj ny – ro bi i ma ga zy no wa
prze two ry dla nie miec kie go woj ska, któ re
tu prze cie przyj dzie. Pol ski wy wiad to wy -
kry i rze ni ka po sa no do Be re zy Kar tu -
skiej. Niem cy rze czy wi cie przy szli, uwol -
ni li z obo zu „bo ha te ra” i w na gro d
po zwo li li mu wy bu do wa ho tel „Eichen -
dorf”. Tam, u „wiel kie go ha ka ty” pra co wa
por tier, Nie miec, o na zwi sku ab so lut nie ger -
ma skim (nie ste ty – nie za pa mi ta em), któ -
ry ja ko boy ów za trud nia pol skich har ce rzy,
a mi dzy ni mi mo dziut kie go An drzej ka Ro -
a no wi cza.

Przy po mnia a mi si ta hi sto ria, kie dy
w mo je r ce tra fi a ksi ka Ja dwi gi Li po -
skiej -Saj dak Pod zo t gwiaz d. Karcz my,
ho te le, re stau ra cje, ka wiar nie daw nych
Ka to wic. Po szu ka em „Po lo nii”, ale zna la -
zem tyl ko su ch, kil ku li nij ko w in for ma -
cj. Ale przy zna mu sz, e ksi ka eme -
ry to wa nej dy rek tor ki Mu zeum Hi sto rii
Ka to wic jest fa scy nu j ca. Za wie ra wia do -

mo ci o obiek tach otwar tych w Ka to wi cach
od cza sów naj daw niej szych do lat ca -
kiem nie od le gych. Po za in for ma cja mi
o wa ci cie lach, ad re sach, na zwach, spe cjal -
no ciach w cz ci opi so wej zna la zy si
jesz cze aneg do ty. Cho by o tym, jak Woj -
ciech Kor fan ty wda si w ho te lu „Sa voy”
w bi ja ty k z m em pew nej po san ki.
Naj wa niej sze jest jed nak to, e o daw nych
lo ka lach i ho te lach mo e my nie tyl ko po -
czy ta, ale rów nie je zo ba czy na ar chi -
wal nych zdj ciach i pocz tów kach ze zbio -
rów Mu zeum Hi sto rii Ka to wic. Dla mnie
ta ksi ka mia a do dat ko wo wy miar sen ty -
men tal ny. Opo wia da a o miej scach pa -
mi ta nych z cza sów mo do ci, na wet dzie -
ci stwa. Z tych wszyst kich przy czyn
za pro si li my au tor k do au dy cji Pol skie go
Ra dia Ka to wi ce, w któ rej Be ata To ma nek
wraz ze mn przy po mi na hi sto ri re gio nu,
usi u jc od po wie dzie na py ta nie ty tu o we:
Czy to praw da, e… Za su ge ro wa em wte -
dy, e pa ni Ja dwi ga po win na przy go to wa
wy da nie dru gie, znacz nie po sze rzo ne i uzu -
pe nio ne. Ty le bo wiem rze czy mo go by si
jesz cze w tej ksi ce zna le. Po nie wa ro -
bi li my ju kie dy au dy cj o ka to wic kich
knaj pach, nie oce nio nym kon sul tan tem
móg by by Hen ryk Bzdok. Mo e i Hen -
ryk Wa niek. Ale wy szo na to, e trze ba by
by o za an ga o wa w to przed si wzi cie ca -
y sztab lu dzi. Nie mie li my w Ka to wi cach
ta kich kro ni ka rzy „y cia ga stro no micz ne -
go” jak Za ru ba, So nim ski i in ni, któ rzy po -
tra fi li opi sa syn ne lo ka le war szaw skie, ta -
kie jak cho by „Zie mia ska”. U nas by o by
trze ba w pu bli ka cjach pi sa rzy szu ka uam -
ków (zna la zo by si co chy ba u Bo le sa -
wa Su rów ki, Sta ni sa wa Brosz kie wi cza,

mo e na wet Wil hel ma Szew czy ka). Po nad -
to au tor ka stwier dzi a, e po woj nie za ni -
ka wa ci wie tra dy cja fo to gra fo wa nia tych
obiek tów – fa sad ho te li, re stau ra cyj nych
wntrz, zdj per so ne lu… Dla cze go?
Bo w PRL nie uzna wa no re kla my? Bo lo -
ka le mia y si sta na wzór ra dziec ki
„punk ta mi zbio ro we go y wie nia”? Bo
w miej scach pu blicz nych obo wi zy wa
cz sto pa ra no icz ny za kaz ro bie nia zdj?
Nie wiem. Wy da je mi si jed nak, e ja kie
zdj cia mo g spo czy wa w ar chi wach do -
mo wych. Wpraw dzie w PRL rzad ko urz -
dza no im pre zy ro dzin ne w re stau ra cjach, ale
by y prze cie ja kie zjaz dy ko le e skie,
kon fe ren cje za wo do we, wy ciecz ki or ga ni -
za cji i sto wa rzy sze, wic pew nie ich
uczest ni cy fo to gra fo wa li si w ele ganc kich
wn trzach pod czas po si ków, wzno sze nia
to a stów itd.

Wró c jesz cze na mo ment do „Po lo nii”.
Przez du gi czas kie row ni kiem te go eks klu -
zyw ne go lo ka lu by pan Kwo lek. Nie wy so -
ki, y sy, za wsze wy pro sto wa ny jak by po kn
kij. e la zn r k trzy ma kel ne rów, dba
o wy so ki po ziom kuch ni – efek tem by y
„Srebr ne Pa tel nie” przy zna wa ne naj lep -
szym re stau ra cjom w Pol sce. W dzie ci stwie
mo gem z bal ko nu ob ser wo wa go jak wy -
pro sto wa ny po ja wia si cza sa mi
przed drzwia mi swo je go kró le stwa. Re gu -
lar nie jed nak mo gem wcze snym po po u -
dniem ogl da wy cho dz ce go z „Po lo nii”
kel ne ra w ele ganc kim smo kin gu, z ide al nie
bia  ser we t na przed ra mie niu, któ ry z ta -
c z dwo ma zim ny mi pi wa mi mar ki nie do -
stp nej w ów cze snych skle pach prze cho dzi
przez jezd ni i wcho dzi do bra my na sze go
do mu. Zna czy o to, e le gen dar ny ka to wic -
ki psy chia tra, dok tor Ka zi mierz Go lon ka roz -
po czy na prze rw obia do w. Opo wie dzia em
o tym pa nu An drze jo wi Ro a no wi czo wi, któ -
ry za py ta mnie, czy wiem, e w „Po lo nii”
jad obiad sam ge ne ra de Gaul le. Nie dla -
te go, e tam by a naj lep sza kuch nia w mie -
cie. Po pro stu kie row nik Kwo lek by ko le -
g ge ne ra a z fran cu skie go ru chu opo ru.
My l, e z te go spo tka nia gdzie tam ja kie
zdj cia po win ny ist nie. 

W cza sie na szej ra dio wej roz mo wy z au -
tor k ksi ki Pod zo t gwiaz d do szli my
do smut ne go wnio sku, e Ka to wi ce to
„mia sto tym cza so we”. Z opi sa nych w tej
pu bli ka cji obiek tów do dzi za cho wa o
si za le d wie kil ka i to w for mie ca ko wi cie
zmie nio nej. Dzi siej sza „Krysz ta o wa” nie
przy po mi na „Li bo riu sa Ot to” – wy kwint -
nej ka wiar ni dla pa z to wa rzy stwa, ale
przy naj mniej jest i ma od lat t sa m na zw.
A wy star czy po je cha do Wied nia, Pa ry a,
na wet do Czech, e by za trzy ma si w sza -
cow nym ho te lu i na pi ka wy w ka wiar ni,
któ re ist nie j w tym sa mym miej scu od wie -
ku a cza sem i du ej. Dla cze go na sze lo ka -
le zmie nia j na zwy co ja ki czas? Po dob -
no dzie je si to ze wzgl dów po dat ko wych.
Wic fir ma prze sta je ist nie. Po ma lu je si
to sa mo wn trze, tro ch zmie ni wy strój i ju
jest co no we go, za su gu j ce go na fi skal -
ne ulgi. Tak mi to do mt nie tu ma czy
zna jo my, „któ ry si zna”.

Smut nym sym bo lem upad ku jest pu sty,
nisz cze j cy, nie gdy naj bar dziej eks klu zyw -
ny ho tel „Si le sia”. A zmia n wi da te
w mno e niu si tan det nych, jed no ra zo wych
punk tów ser wo wa nia ke ba bów i bur ge rów.

BOG DAN WI DE RA

„Eichendorf”
czyli „Polonia”
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Znaki i twarze miasta

Ho tel „Pod zo t gwiaz d” dzi przy ul. Sta ro wiej skiej

Re stau ra cja i strzel ni ca w Par ku Ko ciusz ki

Ogo sze nia ka wiar ni
„Li bo rius Ot to”

Bu dy nek ho te lu „Sa voy”, ul. Ma riac ka



Grafika
AN DRZE JA SZNEJ WE ISA 

Ar ty sta uro dzi si w 1960 ro ku w Za brzu. Stu dia w dzie dzi nie pro jek to wa nia gra 
ficz ne go i gra fi ki ar ty stycz nej od by na Aka de mii Sztuk Pik nych w Ka to wi cach

i w Pa stwo wej Wy szej Szko le Sztuk Pla stycz nych w Po zna niu. Zaj mu je si gra fi k
ar ty stycz n, ma lar stwem, ilu stra 
cj ksi ko w i pra so w oraz
pro jek to wa niem pu bli ka cji. Je go
pra ce pre zen to wa no na wy sta 
wach in dy wi du al nych i zbio ro 
wych w kra ju i za gra ni c (Cze chy,
Niem cy, Fran cja, Wo chy, USA,
Chi ny). Obec nie pe nic funk cj
wi ce pre ze sa opol skie go od dzia u
ZPAP, or ga ni zu je wie le re gio nal 
nych przed si wzi ar ty stycz nych
oraz mi dzy na ro do we ple ne ry
ma lar skie i wy sta wy. W swo jej
au tor skiej ga le rii „Ra miar nia”
w Opo lu pro mu je rów nie do ko 
na nia in nych twór ców. An drzej Sznej we is uka zu je na swo ich ob ra zach wiat ory gi nal 
nej po ety ki. W ogro dzie je go wy obra ni spo ty ka my sze reg ta jem ni czych po sta ci, któ re
za pra sza j nas do oni rycz nej w drów ki w po szu ki wa niu kra iny wra li wo ci, kra iny in 
tym nych uczu, o któ rych za po mi na my al bo bo imy si do nich przy zna, aby nie na ra 
zi si na omie sze nie w co raz bar dziej zma te ria li zo wa nym i agre syw nym wie cie ja ki
ota cza nas na co dzie. Do scen ma lar skich Sznej we isa mo e my wie lo krot nie po wra 
ca, wci po szu ku jc ukry tych zna cze w re la cjach po mi dzy po sta cia mi,
re kwi zy ta mi i sce no gra fi, któ re przy wo u j od wiecz ne py ta nia – kim je ste my,
do kd po d a my? Ale Ar ty sta nie po zo sta je je dy nie w fi lo zo ficz nym kr gu baj ko wo  ar 
cha icz nych wia tów, mru ga rów nie do nas okiem, sub tel nej sa ty ry i au to iro nii. An drzej
Sznej we is w swo jej twór czo ci zdo a osi gn stan har mo nii po mi dzy for m i tre ci
ob ra zów, po mi dzy nar ra cj ilu stra to ra i kre ato ra nie po wta rzal ne go dzie a. (jiw)
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„Lot przez sen” „Romeo i ul Jan” „Survival”

„Najtrudniej jest o zachwyt”

„Przepyw”

„niadanie na dywanie”

„Królik”„Super bohater”„Sfera dowiadcze”
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a dli nia nin z uro dze nia, a miesz ka -
j cy w Ra ci bo rzu Wik tor Bu gla
(rocz nik 1930) ob da rzy swych

czy tel ni ków no w po zy cj ksi ko w – gwa -
ro wy mi wier sza mi dla dzie ci „O czym
szep to ze gó wek?”. „Któ nie zna ba jek opo -
wia da nych wie czo ra mi al bo czy ta nych dzie -
ciom przed za ni ciem? – pi sze w so wie
wstp nym Au tor. By y za wsze i b d na dal,
bo nic nie za st pi bez po red nie go kon tak tu
z czy ta j cym czy ga w dzia rzem, któ re go
mo na w ka dej chwi li do tkn, e by si
upew ni, e to, co sy cha, nie jest jesz cze
snem. Wier sze, ja kie pro po nu j w tym
zbior ku, prze zna czo ne s przede wszyst kim
dla dzie ci, cho i star si czy tel ni cy znaj d
w nich pew nie wspo mnie nia i kra jo bra zy
dzie ci stwa i mo do ci”. Mi o ni cy gwar l -
skich na to miast – do po wia dam od ra -
zu – znaj d w to mie bo gac two lek sy kal ne
i uro d j zy ka, ja ki Wik tor Bu gla wy do by
z po ka dów swe go ser ca i z pa mi ci.

Gwa ro w se ri za czy na ty tu o wy ze gó -
wek, po pu lar ny na l sku od po wied nik po -
dusz ki, ma j cy roz licz ne po sta cie wa rian tyw -
ne ze gó wek, ze go wek, za gó wek, zo gó wek,
zy gó wek, utwo rzo ny przy rost kiem –ek
od pod sta wy so wo twór czej -wy ra e nia przy -
im ko we go za go w. W pierw szym wier szu
zbio ru ów ze gó wek jest faj nac ki, czy li „faj -
ny, ad ny”, a do ucha dziew czyn ki Emil ki
szep cze o grom nie piyk ne, sztyjc no we boj -
ki. o grom nie piyk ne to po  cze nie wy ra zo -
we z naj bar dziej chy ba ty po wym sub sty tu -
tem neu tral ne go uczu cio wo bar dzo, ja kim jest
w gwa rach l skich przy só wek ogrom nie,
a sztyjc – „sta le, ci gle” – to te cz sto uy -
wa ny ger ma nizm (por. niem. stets „sta le”).
Ma my w tym wier szu rów nie dia lek tal ne
brzmie nia cho cio „cho, cho cia”, krow ski
„kro wi”, kie ry „któ ry”, uza „znów, zno wu”,
ciyn giem „ci gle, ca y czas”, cho by „jak by,
jak gdy by” oraz man te lo ki „mo ty le”.

Ro bo ta rech to ra – „pra c (ro bo t) na uczy -
cie la” – mia u pta ków z ko lej ne go wier sza
kos, bez tó, co piy wo od ra na ae do wie -
czo ra – „dla te go, e pie wa od ra na a
do wie czo ra”. W in nym wier szu zgro ma dzo -
ne na pa stwi sku zwie rz ta wy wo u j ha j,
bu tel, lar mo i ty ja ter – „awan tu r, ha as i te -
atr”, a w jesz cze in nym – „O utop cu” – au -
tor in for mu je, e w tym Szto ko wym stow ku

dzi siok (czy li „dzi, dzi siaj”) go ju ni ma.
Uto piec mia sza pa kacz ki – „no g kacz ki”,
a oczy jak u a by wy blysz czo ne – „oczy jak
u a by wy trzesz czo ne”. Prze wa nie by ma -
y, cza sa mi wiel no ski („wiel ki, du y”), ma -
tlo re („pl ta y to”; od ar cha icz ne go
rze czow ni ka re po cho dzi ry sko), a berg -
mo na Gu stli ka kom po w gu ta li nie – „gór -
ni ka Gu stli ka k pa w mu le w glo wym”
(por. gu ta lin „pa sta do obu wia”). Do cha -
up przy cho dzi ufi fra ny ca y – „ca y ubru -
dzo ny”, ata ko wa lu dzi z krzi ko py – „z ro -
wu, z przy ko py”, a przy wasz czo ny mi
gra bia mi go ni ka pry w sta wie – „kar pie
w sta wie”.

Aja kich form uy wa j grzy by – bo ha te rzy
na stp ne go utwo ru? – Pra wok „praw dzi wek”
chwa li si ubar wio nym ka pe lu szem i za pew -
nia, e tak dyc ki je co ro ku – „tak za wsze jest
co ro ku”, ka nia – pa ry zo lem „pa ra so lem”
i tym, e si jej w pas ka nia j stro my – „drze -
wa” (cha rak te ry stycz ny bo he mizm – cze -
chizm – zwasz cza w gwa rach po u dnio we -
go l ska). Ma lak mó wi: szef by dzie sy mnie
jak la la i ma my tu wy ra e nie sy mnie „ze
mnie” z pry mar nym w pol sz czy nie i utrzy -
mu j cym si w dia lek cie l skim bez d wicz -
nym przy im kiem -przed rost kiem s - (por. ty -
po wo l skie brze mie nia sje cha, sle cie
„zje cha, zle cie”). Do daj my, e su ro jad ki s
l ski mi su ro wiot ka mi.

Szpak z wier sza „O szpo ku -cu do ku”
miesz ka, oczy wi cie, w ka dub ku „w ka dub -
ku – w karm ni ku, w dom ku dla pta ków”, na -
pro ciw gmi ny – „na prze ciw gmi ny”. Jest tak -
e w tym wier szu cha rak te ry stycz na for ma
mo no „mo e” i fo ne tycz ny bo he mizm gdo
„kto”. Ty tu o wy szpak raz si fest wy lyn -
ko – „bar dzo si zlk, prze stra szy”. Sro -
ka jest stro k – z wstaw nym „t”, a od po -
wied ni kiem po pu lar ne go na l sku
bo he mi zmu sku li te go „z po wo du cze go,
dla te go e” jest u Wik to ra Bu gli for ma skyrs
te go. Zwie rz ta – za wsty dzo ne, e si zl -
ky gwiz da nia szpa ka – rza y si a do ci -
mo ka, czy li „mia y si a do wie czo ra”.

Z ko lei cwer gi spod ber gi – „kra sno lud -
ki spod ha dy” (niem. Zwerg – „ka -
rze”) – mia y czer wio ne ka bot ki, czer wio -
ne ga lo ty i czer wio ne szcze wi ki – „czer wo ne
ma ry nar ki, czer wo ne spodnie i czer wo ne bu -
ci ki” (zwra cam tu uwa g na cha rak te ry stycz -

ne dla wie lu l skich gwar mik kie „w”
w for mie czer wo ny). Fry cek, My cek po ci -
mo ku raj to wa li na ha zo ku, czy li „Fry cek,
My cek o zmierz chu je dzi li kon no na za j -
cu” (por. niem. re iten „je dzi kon no”, der
Ha se „za jc”), ale tak w ogó le to cwer gi po -
ma ga y lu dziom i po ci mo ku, i za wid nio ka.
Ma my tu pik n an ty te tycz n pa r lek sy kal -
n ci mok „ciem no, zmierzch” – wid niok
„ja sno, przed zmro kiem”.

Do bry pies sta re go Aloj za lu dziom przo,
czy li „lu bi, ko cha lu dzi”, zy – gdy by
smut ny, wy do mie sioncz ka „wy do ksi -
y ca”. Ko ty Igna ca na to miast by y prze pa -
dzi te „a ko me”: jak wi dzia y mysz, je den chy -
to, dru gi chy to, a tyn trze ci ty (z po  cze nia
y wej do dzi w gwa rach cza sow ni ko wej
po sta ci chy ta i kie dy wa rian tyw nej wo bec
niej for my chwa ta po wsta a trze cia – dzi
je dy na w j zy ku ogól nym – chwy ta).
Alojz mia moc ka ksi ek „du o ksi ek”,
a gdy je czy ta, ko ty sie dzia y mu na kli nie
„na ko la nach”, w ten spo sób wy ci ga jc
z nie go raj ma ty ka „reu ma tyzm”.

W wier szu „O kre cich ma rze niach” po -
ja wia si ci ma – wa riant mo ka, ci mo ka oraz
kon sek po la „ka wa ek po la”, zie mia za jest
pu kla to „gar ba ta” (por. niem. der Buc kel
„garb”). Z ko lei w wier szu „o Skarb ni ku”
je go bo ha ter szczyb nym ki lof kiym klu po
po cia nie – „srebr nym ki lof kiem pu ka
po cia nie”, ale i wy je da na po wierzch -
ni, by zo ba czy, co lu dzie ro bi po grub -
skim tru dzie – „po ko pal nia nym tru dzie,
po pra cy w ko pal ni”. A gdy wszyst kim by -
o juz zim no, cwer gi sko czy y szpryt nie
i zgod nie ro y gny wart ko na ber dze ognie,
by te roz sie mo gli ogrzo przi ogniach,
a z hy cu ka miy nie go no pyn ka y” – „kra -
sno lud ki sko czy y spryt nie i zgod nie roz pa -
li szyb ko na ha dzie ogie, by te raz mo gli
si przy nim ogrza, a z go r ca (por. niem.
die Hit ze „go r co, upa, skwar”) ka mie nie
go no p ka y”.

Wszyst kie te frag men ty do wod nie po ka -
zu j, jak wiel ka si a li ry ki, uczu cio wo ci,
fan ta zji mo e tkwi w tek stach po etyc kich
na pi sa nych gwa r. Ale po trzeb ny jest do te -
go ta lent i j zy ko wy such, któ ry od ty lu lat
uru cha mia z po yt kiem dla czy tel ni ków
Wik tor Bu gla.



O gwarowych
wierszach
dla dzieci
Wiktora Bugli
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zy trud no opo wia da si hi sto ri g bo ko osa dzo n
w ju da izmie w kra ju nie po zba wio nym an ty se mic -
kich prze ko na? Czy mo na bez kar nie upra wia li -

te rac k gr z moc no za ko rze nio ny mi ste reo ty pa mi na te -
mat re li gij nych prak tyk y dów? I w ko cu – czy kto, kto
tak wie le uwa gi po wi ca oso bom ste reo ty po wo uwa a -
nym za „za bój ców” Je zu sa Chry stu sa, mo e by sza no wa -
ny i po wa a ny? I tak, i nie. W in ter ne cie sze rz si dys -
ku sje o an ty pol skim na sta wie niu To kar czuk, o jej uczest -
nic twie w spi sku y dow skim i nie ch ci do ro da ków. Nie -
któ rzy wy po wia da j si w spo sób tak ostry, e pew nie pod -
le ga j pod nie je den pa ra graf ko dek su kar ne go. Na szcz -
cie to nie je dy ne go sy w spo rze o in ter pre ta cje naj now -
szej po wie ci To kar czuk, cho nie mo na ich lek ce wa y.
Po ka zu j pew n wia do mo na sze go spo e cze stwa
i po zwa la j do strzec j dro trud nych re la cji pol sko -y dow -
skich. Hi sto ria z 1752 ro ku po zo sta je wic ak tu al na
do dzi.

To nie zwy ka, mi tycz na opo wie o dzie jach Ja ku ba Fran -
ka i lo sie je go wy znaw ców. Hi sto rycz ne ró da sta j si
pre tek stem do na pi sa nia dzie a, któ re po rów ny wa ne jest
z Sien kie wi czow sk try lo gi. Opra co wa nia m.in. Ja na Dok -
tó ra i Ger sho ma Scho le ma, hi sto ry ka i fi lo zo fa, oka zu j
si przy czyn kiem do roz bu do wa nej re flek sji o tym, co mo -
go by si zda rzy. Na tym hi sto rycz nym po ten cja le zbu -
do wa ne zo sta y Ksi gi Ja ku bo we. To nie by wa e stu dium
na ro dzin, roz wo ju i mier ci an ty tal mu dycz nej sek ty. To ona
i jej nie zwy ky przy wód ca sta n si pierw szo pla no wy mi
bo ha te ra mi wie lo wt ko wej opo wie ci. Ona – naj pierw nie -
win na, wy st pu j ca prze ciw tra dy cji i od wa na w po sta -
no wie niach oraz On – zde ter mi no wa ny, in try gu j cy, nie -
usta j co po ci ga j cy i no sz cy w so bie iskr bo , któ ra
uobec nia si cza sem w po sta ci nie ziem skiej au ry. So li dar -
nie prze ko nu j swój lud o si le wia ry i nie uchron nym na -
dej ciu no we go po rzd ku. Frank, zgod nie z prze po wied -
ni, zmie nia wy zna nia, by od by w drów k przez „trzy

Ol ga To kar czuk: Ksi gi Ja ku bo we al bo Wiel ka po dró  przez sie dem gra 
nic, pi j zy ków i trzy du e re li gie, nie li czc tych ma ych opo wia da na
przez zmar ych, a przez au tor k do pe nio na me to d ko niek tu ry, z wie 
lu roz ma itych ksig za czerp ni ta, a tak e wspo mo o na ima gi na cj, któ 
ra to jest naj wik szym na tu ral nym da rem czo wie ka. Kra ków 2014, ss. 912.

wiel kie re li gie” (ju da izm, is lam i chrze ci ja stwo) i wy -
zwo li wier nych spod jarz ma pa nu j cych ustro jów oraz za -
sad i na uk za war tych w naj wa niej szych ksi gach – Tal -
mu dzie i Zo ha rze.

Kry sty na Pie trych zwra ca uwa g na ob raz Kre -
sów XVIII wie ku, któ ry ob rós w mit o wie lo kul tu ro wej mie -
szan ce na ro do wo cio wej i re li gij nej, y j cej w zgo dzie oraz
sza cun ku w gra ni cach Rze czy po spo li tej Oboj ga Na ro dów.
Ol ga To kar czuk dys kre dy tu je i ob na a ten ad ny, wy god -
ny mit – uka zu je sztyw n hie rar chi za cj, któ rej pod le ga spo -
e cze stwo. War stwy i sta ny de cy du j o y ciu i god no ci
jed nost ki. Ka ta rzy na Kos sa kow ska, jed na z po sta ci, na pi -
sze na wet w li cie do An to nie go Mo liw dy, e nie dla niej
sy tu acja, w któ rej „pa nów (…) nie ma i wszy scy wo bec Bo -
ga, tak i w po sia da niu rów ni”.

Nie któ rzy prze wi du j, e opo wie o no wym „me sja szu”,
Ja ku bie Fran ku, to opus ma gnum au tor ki, dzie o wy bit ne
i naj wa niej sze w ka rie rze pi sar skiej, ta kie, któ re usu wa
w cie po zo sta e tek sty i po zwa la za mie ni nie szla chet -
ny me tal w zo to, krwa w hi sto ri w li te rac ki maj stersz -
tyk. To jed no cze nie wiel kie wy ró nie nie i po t ne prze -
kle stwo.

Roz e mo cjo no wa ne dys ku sje grze j ser ca wy daw ców, po -
nie wa ksi ka sprze da je si wiet nie i tu ma czo na jest
na wie le j zy ków. To du y suk ces. Po zy cja ro dzi mej pi sar -
ki jest tak sil na, e ukra i skie wy daw nic twa, któ re sy n
ze scep ty cy zmu i nie cht nie od no sz si do pro po zy cji prze -
ka dów au to rów za gra nicz nych (te raz tak e ze wzgl du
na nie a tw sy tu acj eko no micz n), za zwy czaj cht nie zga -
dza j si na pu bli ka cje po wie ci To kar czuk. Wie dz, e czy -
tel ni cy si znaj d, bo pi sar ka jest do bra, a jej hi sto rie po -
ry wa j ce.

Po wie dzie o bo ha te rach Ksig Ja ku bo wych, e s barw -
ni i in te re su j cy, to zbyt ma o. wiat, któ ry pi sar ka wy -
kre owa a i opi sa a i do któ re go po zwo li a na stp nie nam,
czy tel ni kom, zaj rze, jest nie zwy ky i cu dow ny: go ny,
ko lo ro wy i prze sik ni ty za pa cha mi na ro do wych przy sma -
ków oraz eg zo tycz nych po ma ra czy. Go sy zda j si prze -
krzy ki wa, a ró no rod ne ak cen ty i za pie wy uka da w dzi -
wacz n, po nadna ro do w pie o wol no ci, nie uf no ci
i oba wie przed tym, co ob ce i nie zna ne. Tur kot kó i we -
so y gwar nie cich nie. Wszyst ko wo kó jest wy pe nio ne
at mos fe r mi stycz nej ta jem ni cy i du cho wej eks ta zy. Nic
nie jest oczy wi ste, a praw da ro zu mia na jest za wsze ina -
czej. Ma si wra e nie, e opo wie snu ta przez lau re at -
k Na gro dy Ni ke nie do ko ca jest jej au tor stwa. Zda je
si wy st po wa w ro li me dium, któ re po zwa la nam do -
tkn rze czy wi sto ci, ist nie j cej po za ra ma mi ogrom nej
po wie ci i wy le wa j cej si po za jej gra ni ce. Gra ni ce, jak
udo wad nia au tor ka E.E., s prze cie pyn ne, a mi dzy tym,
co na sze, oswo jo ne i do bre, a tym co nie tu tej sze, dzi kie
i prze kl te, sy cha wy ra nie po brz ki wa nie zo tych
mo net.

To po wie pi sa na z wiel kim roz ma chem, nie bo j ca si
kon tro wer sji. Prze ciw nie, po wsta je z nich i w nich to nie.
Za pra sza do dys ku sji i lek ce wa y na sze zda nie. Roz bi -
ja s dy, wy kpi wa ste reo ty py, mia dy au to ry te ty. Wi je si
jak rze ka, cho sa ma by wa oce anem. Nic tu nie jest po -
wie dzia ne raz na za wsze, bo so wo prze cie nie oca la,
cho Frank nie ustan nie prze ko nu je, e „w pi smach jest
wszyst ko”.

W pismach,
podobno, 

jest wszystko
KSIKI ANITA JASISKA
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omy nie zmie nia j miej sca” – pi sze Szcze pan
Twar doch – dla te go mo li wa jest pa mi i od twa -
rza nie wspo mnie, na wet je li kto wcze niej

przez kil ka na cie lat pró bo wa je za trze me to d le cze nia
za po mo c snu. Drach to pró ba re kon struk cji wy da rze, któ -
re czas roz wlek na prze strze ni po nad stu lat, pró ba ze bra -
nia w je den lo gicz ny cig wspo mnie, hi sto rii, prze y, wy -
pad ków dwóch ro dzin – Ma gno rów i Czo ików, któ rych lo -
sy spla ta j si ko dem ge ne tycz nym wspól nych po tom ków.
To wresz cie pró ba uka za nia ich pry wat nej opo wie ci
na tle hi sto rycz nych wy da rze gów nie XX wie ku na Gór -
nym l sku. Jed nak pió ro Twar do cha kre li znacz nie
szer szy kon tekst tem po ral ny. Naj da lej w prze szo co fa -
my si do ro ku 1241, wy ciecz ka w przy szo do pro wa dza
nas z ko lei do 2016 ro ku. Nar ra tor wy pro wa dza nas tak e
po za Gór ny lsk, szcze gól nie pod czas opi sów wo jen nych
ba ta lii. 

Nar ra tor, czy li kto? To pierw sza god na uwa gi kwe stia. Czy -
tel nik Mor fi ny pa mi ta za pew ne, jak trud na do roz po zna nia
by a nar ra tor ka, to wa rzy sz ca Kon stan te mu Wil le man no wi
w ka dej chwi li, sie dz ca nie ja ko w je go go wie. Wni kli wa
lek tu ra po zwa la osta tecz nie od na le w niej nie ko go in ne -
go, jak sa m For tu n, rzym sk bo gi ni kie ru j c ludz ki mi lo -
sa mi, któ ra by a od po wied ni kiem grec kiej Ty che. W Dra chu
nar ra tor ob na a sam sie bie, ua twia jc nam za da nie roz po -
zna nia go. Tym ra zem jest nim zie mia, po któ rej cho dz wszy -
scy bo ha te ro wie po wie ci, do któ rej tra fia j po swej mier -
ci, któ ra no si wszyst kie ich smut ki i ra do ci, jest mil cz c ob -
ser wa tor k za wi ych ko lei lo su Jo se fa, Va le ski, Woj cie cha,
Ern sta, Ge li, Jo achi ma, Sta ni sa wa, Ni ko de ma, We ro ni ki i wie -
lu in nych, po zwa la dr y swe cia o w rod ku w po szu ki wa -
niu czar ne go so ca, chro ni o nie rzy w oko pach, a na wet sta -
je si kry jów k dla Jo se fa, któ ry ma na r kach krew ko chan -
ki oraz swe go ry wa la.

Au tor Wiecz ne go Grun wal du po su wa si jed nak o wie le da -
lej i nie po prze sta je na pro stym uczy nie niu zie mi wszech wie -
dz cym nar ra to rem, co sa mo w so bie wy da je si oczy wi ste.
Zie mia trwa, jest wiecz na w po rów na niu z krót kim lo sem czo -
wie ka. Cza sa mi tak dra ma tycz nie krót kim, jak y cie kil ku -
let niej We ro ni ki za ko czo ne upad kiem z dzie si te go pi tra
blo ku na ka to wic kim Tau ze nie czy y cie ano ni mo we go dziec -
ka w New Jer sey, wrzu co ne go do ku ba na mie ci tu po na -
ro dzi nach. Twar doch w usta jed ne go z bo ha te rów – sta re go Szcze pan Twar doch: Drach. Kra ków 2014, ss. 395.

Pin du ra, któ re go wszy scy trak tu j jak wa ria ta – wka da bar -
dzo wa ne so wa, po wra ca j ce na za sa dzie le it mo ti vu w ró -
nych miej scach po wie ci. „Pnbczek je son ko. Pnbczek
je drze wo, czek, srnik, szczur i y to a kar to fle na po lu”. To
na wra ca j ce ni czym re fren wy zna nie wia ry so lar nej po zwa -
la spoj rze osta tecz nie na zie mi jak na czar ne go bo ga. Lo -
gicz ny cig, któ ry mo na od na le na kar tach ksi ki, jest na -
st pu j cy: Bóg jest so cem, a so ce jest we wszyst kim (je -
go ener gia kr y bo wiem w przy ro dzie), a za tem wszyst ko
jest Bo giem. 

Zie mia jest wic w po wie ci nar ra to rem, Bo giem i czar -
nym so cem. Mo na na wet po wie dzie, e jest bó stwem wy -
ni co wa nym, bo z jed nej stro ny przej mu je atry bu ty bo sko -
ci, jak wszech wie dza, wszech obec no, pa no wa nie nad ludz -
kim lo sem, a z dru giej – sta je si za prze cze niem, an ty te z,
an ty obra zem te go, co kul tu ra uto sa mia z bo sko ci. Twar -
doch naj do sad niej wy ra a to stra we sto wa nym wer sem
z Ewan ge lii w. Ja na, któ ry na wra ca wie lo krot nie w nar ra -
cji. „wia to w ciem no ci wie ci i ciem no j ogar nia”.
W tek cie Ja no wym to wia to zwy ci a, a wic Chry stus,
któ ry przy cho dzi na wiat, by go wy do by z mro ku grze chu,
spod pa no wa nia ksi cia ciem no ci – sza ta na. W Dra chu ciem -
no jest sil niej sza, to ona zwy ci a, sta je si bó stwem, przej -
mu je je go ro l. Dia be sta je si Bo giem, a za tem i zie mia sta -
je si dia bem. Ten ostat ni za by wa okre la ny w Bi blii smo -
kiem, dra chem, dla te go au tor wka da w usta Pin du ra ta k oto
re flek sj: „Ziy mia to je ta ki sro gi drach, a y my po je go cie -
le, a na gru bach ko piy my je go cia o, ke re je czy stym
scym”.

I ten bo sko -sza ta ski pier wia stek kr y nie ustan nie we
Wszech wie cie, wci ga jc w swo isty dan ce ma ca bre ko lej -
ne po ko le nia nie tyl ko lu dzi, ale i zwie rzt. Za rów no do bro,
jak i zo uczy nio ne set ki, dzie sit ki czy kil ka lat te mu na wra -
ca i wci wy da rza si od no wa, trwa nie ustan nie we
wszyst kich chwi lach na raz. Ca a za wi a fa bu a po wie ci Twar -
do cha su y uka za niu wa nie owej ci go ci i usta wicz no -
ci. Wszel kie opi sa ne za szcze gó o wo ak ty okru cie stwa oraz
sek su al nych per wer sji ma j za za da nie pod kre le nie do mi -
na cji za w ludz kiej hi sto rii, pew ne go le pe go przy mu su czy -
nie nia go. 

Rów no cze nie trze ba po wie dzie, e pi sarz nie ste ty prze -
kro czy gra ni c li te ra tu ry pik nej. Bar dzo pla stycz ne
i wy ka zu j ce ogrom ne oczy ta nie i eru dy cj au to ra de skryp -
cje stop nio wo za czy na j jed nak m czy, a w mia r po st -
pu lek tu ry zm cze nie i nie smak si ga j ze ni tu. Cha rak te -
ry stycz na dla pi sar stwa Twar do cha ma nie ra mie sza nia
szcze gó o wych opi sów bu do wy i funk cjo no wa nia wprost
nie zli czo nych ro dza jów bro ni z nie mal e pro to ko a mi ak -
tów sek su al nych oraz roz ma itych pro ce sów bio lo gicz nych
za cho dz cych w or ga ni zmie, z pro ce sa mi gnil ny mi na st -
pu j cy mi po mier ci wcz nie, ro dzi w czy tel ni ku sze reg
py ta. Po co to wszyst ko? Cze mu su  ko lej ne cha rak te -
ry sty ki bro ni oraz ra por ty ro dem z kry mi nal nych kro nik
opi su j ce dro g po ci sku w cie le ja kiej ofia ry? Ile ra zy
mo na pod gl da mniej lub bar dziej bru tal ne sce ny ero -
tycz ne? Czy to wszyst ko pe ni w ogó le ja k funk cj es -
te tycz n? Czy dzi ki te mu au tor mó wi nam co wi cej o y -
ciu, czo wie ku, hi sto rii, Gór nym l sku, o czym kol -
wiek? A mo e tyl ko chwa li si roz le g wie dz? A mo e
tyl ko gra dra cha? 

Jed no jest pew ne, e w efek cie po wsta a nar ra cja prze a -
do wa na szcze gó a mi, zda nia ule gy spra so wa niu, bra ku je im
od de chu, któ ry mo na od na le cho cia by w pro zie Wie sa -
wa My liw skie go, a prze cie pi sze on zda nia o wie le bar dziej
roz bu do wa ne, ci gn ce si przez kil ka stron, ale ma j ce w so -
bie ja k prze strze, w któ rej czy tel nik mo e snu wa sn nie -
za le n myl. Twar doch nie da je au to no mii czy tel ni ka ad -
nych szans, strze la jc do niej bez par do no wo z ka ra bi nu ma -
szy no we go.

Umierceni
przez Twardocha
KSIKI KATARZYNA BERETA
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iko go chy ba nie dzi wi fakt, e dzie ci w szko le ucz
si czy ta. Ni ko go nie za ska ku je rów nie to, e tak
na by t umie jt no wy ko rzy stu j na stp nie do za po -

zna wa nia si ze szkol ny mi lek tu ra mi. Jed nak e czy ta nie to nie
tyl ko zdol no roz ró nia nia li ter, ska da nia z owych li ter sów,
a ze sów zda. Do zro zu mie nia tek stu nie zbd ne jest prze -
cie nie tyl ko je go li te ral ne od czy ta nie, ale tak e zna jo mo
ko du czy kon tek stu. Ucze kla sy pierw szej szko y pod sta wo -
wej do wia du jc si, e Woj tek zo sta stra a kiem, mu si prze -
cie wie dzie, kim jest ów stra ak i czym si tak w ogó le zaj -
mu je. Ten sam ucze dwa la ta pó niej mu si wie dzie, e pies
je d cy ko le j to wy j tek, a nie re gu a. I kie dy wresz cie nasz
przy ka do wy bo ha ter ko czy b dzie swo j edu ka cj, to do lek -
tu ry Gom bro wi cza czy Ró e wi cza tak e b dzie po trze bo wa
„cze go wi cej” ni sa me go tek stu.

A gdy by tak za py ta, czy dzie ci w szko le po win ny si uczy
ogl da nia fil mów? Tu taj od po wied ju nie ko niecz nie wy da -
je si by ta ka oczy wi sta… Tym cza sem tekst kul tu ry w po -
sta ci wi zu al nej tak sa mo wy ma ga umie jt no ci od czy ta nia jak
tekst kul tu ry w for mie li te rac kiej. Ksi ka To masza Grusz -
czy ka Czy ta nie fil mu – ogl da nie li te ra tu ry wa nie na ten pro -
blem sta ra si zwró ci uwa g. Co wi cej, au tor udo wad nia,
e umie jt no ro zum ne go „czy ta nia fil mu” to nie tyl ko za -
gad nie nie rów no rzd ne do „czy ta nia li te ra tu ry”. Te sfe ry wza -
jem nie si prze ni ka j, zresz t to spe cy fi ka nie tyl ko re la cji na li -
nii film -li te ra tu ra.

Nie daw no na ekra nach kin ca e go wia ta po raz ko lej ny
za go ci naj syn niej szy agent Jej Kró lew skiej Mo ci, nie -
mier tel ny (cho sam z li cen cj na za bi ja nie) Agent 007. Nie
by o by jed nak e ak tor skiej kre acji Da nie la Cra iga, gdy by nie
Ian Fle ming wpro wa dza j cy na kar tach Ca si no Roy ale po -
sta Ja me sa Bon da. Tak e Har ry Pot ter czy Igrzy ska mier -
ci po ko mer cyj nym suk ce sie na ryn ku li te rac kim w szyb kim
tem pie tra fia j do wia ta fil mu. Naj cht niej ogl da n po zy -
cj w hi sto rii ame ry ka skiej te le wi zji ka blo wej wci po -
zo sta je The Wal king De ad, ekra ni za cja ko mik su pod tym sa -
mym ty tu em. Po pu lar no se ria lu prze o y a si z ko lei
na po wsta nie sze ciu jak do tej po ry po wie ci. Od po wie -
ci gra ficz nej, po przez se rial, do po wie ci! A kie dy uwia -
do mi my so bie, e fil mo wy cykl Pi ra ci z Ka ra ibów in spi ro -

Tomasz Gruszczyk: Czytanie filmu – ogldanie literatury. Propozycje do
spotka edukacyjnych. Wydawnictwo Uniwersytetu lskiego,
Katowice, 2015, ss. 184.

wa ny jest tak wa ci wie jed n z atrak cji Di sney lan du…? Po -
wie dzie, e y je my w erze mul ti me dial nej, to tak jak by nic
nie po wie dzie.

Czy ta nie fil mu – ogl da nie li te ra tu ry to po zy cja sy gna li -
zu j ca ko niecz no po sze rze nia pro ce su edu ka cji tak e o za -
gad nie nia do ty cz ce sztu ki wi zu al nej, to rów nie pro po zy -
cja, w ja ki spo sób mo na te go do ko na. Ka dy roz dzia za -
ko czo ny jest su ge stia mi dy dak tycz ny mi, wska za niem lek -
tu ry, któ ra po zwo li na szer sze po zna nie za pre zen to wa ne go
za gad nie nia. Do ce lo wym od bior c jest tu taj ucze szko y
red niej, ale mo e nim by wa ci wie ka dy, kto chcia by
do wie dzie si wi cej o tym, „jak czy ta fil my”. Przy oka -
zji ko lej nych roz wa a au tor za po zna je czy tel ni ka tak e
z pod sta wo w wie dz z za kre su fil mo znaw stwa, w ko cu
je e li chce my po zna re la cje za cho dz ce po mi dzy fil mem
a in ny mi for ma mi sztu ki, to na le a o by co wie dzie na te -
mat sa me go fil mu.

To masz Grusz czyk pre zen tu je w swo jej ksi ce kil ka ka -
no nicz nych wrcz kr gów te ma tycz nych z za kre su hi sto rii fil -
mu. Nie jest to jed nak chro no lo gicz ny prze gld, ma my tu taj
do czy nie nia bar dziej z au tor skim wy bo rem tych sfer, gdzie
film wcho dzi w re la cje z in ny mi dzie dzi na mi sztu ki, zwasz -
cza z li te ra tu r. Czy ta nie fil mu – ogl da nie li te ra tu ry po ka -
zu je, e od biór sztu ki fil mo wej bez od po wied nie go przy go -
to wa nia me ry to rycz ne go jest mo li wy, ale nie tak war to cio -
wy, jak móg by by. Na wst pie au tor przy po mi na, e to ju
Geo r ge Méliès po nad sto lat te mu po o y na cisk na fik cj,
na two rze nie wia ta przed sta wio ne go w fil mie, a nie tyl ko
na wi zu al ny za pis wia ta rze czy wi ste go. Chcc w pe ni zro -
zu mie za mys twór cy, od bior ca mu si cho cia w pod sta wo -
wym stop niu za po zna si z re gu a mi ar ty stycz nej wi zji, któ -
ra jest pre zen to wa na.

Oczy wi cie, e mo e my przy to czo ne w ksi ce Per y
na dnie po trak to wa ja ko film, zu pe nie za po mi na jc o je -
go hra ba low skich ko rze niach. Nie zmie ni to jed nak fak tu,
e wy bór wa nie ta kiej li te rac kiej pod sta wy mia dla fil mow -
ców ogrom ne zna cze nie. Po za tym o ile cie kaw sza b dzie
kon sta ta cja, e na ba zie twór czo ci te go sa me go pi sa rza mo -
na stwo rzy pi od mien nych fil mo wych no wel, ope ru j cych
ró n prze cie sty li sty k. Tak e po pu lar no gru py Mon ty
Py thona da je si le piej zro zu mie do pie ro po spoj rze niu
na rze czy wi sto, w któ rej roz po czy na li oni swo j dzia al -
no. Trze ba so bie wy obra zi, ja ki szok mu sia a wy wo a
na prze o mie lat sze dzie si tych i sie dem dzie si tych emi -
sja La ta j ce go Cyr ku Mon ty Py tho na, któ ra mia a miej sce
na an te nie bar dzo kon ser wa tyw nej wów czas BBC. Po nad -
to wy jt ko wo Mon ty Py tho na uwy pu klo na zo sta je w sy -
tu acji, gdy dys po nu je my ma te ria em po rów naw czym z za -
kre su ko mi zmu, gro te ski i iro nii. Twór czo Lar sa von Trie -
ra, czy ogól niej twór czo spod zna ku Do gma 95, rów nie
po win na by ana li zo wa na w szer szym aspek cie. Prze cie ów
ma ni fest by wy ra zem swo iste go bun tu wo bec te go, co sztu -
ka fil mo wa pro po no wa a wcze niej. Je e li do wol ny nurt,
w do wol nej for mie sztu ki ist nie je w opo zy cji do cze go, to
si  rze czy mu si my po zna to, co stoi po dru giej stro nie. Po -
za tym isto t Do gmy by o wpro wa dze nie licz nych sztyw nych
re gu, wrcz sa mo ogra ni cze, ja kim pod le ga mia twór ca.
Zu pe nie ina czej pa trzy my na dzie o sztu ki, któ re jest ubo -
gie w rod ki wy ra zu ze wzgl du na ogra ni czo ny ta lent ar -
ty sty, a zu pe nie ina czej na skrom no eks pre sji, sta no wi -
c ce lo wy za bieg. 

Ksi ka To ma sza Grusz czy ka z pew no ci za ch ca nas
do za sta no wie nia si nad tym, w ja ki spo sób ogl da my fil my.
Nie wt pli wie umo li wi czy tel ni ko wi po sze rze nie wie dzy, któ -
ra po zwo li wzbo ga ci ogl da nie. Przede wszyst kim jed nak su -
ge ru je nam, e nie któ re fil my za miast tyl ko ogl da, po win -
ny my rów nie od cza su do cza su prze czy ta…

Midzy drukiem
a ekranem

KSIKI ALEKSANDER TABOR
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owie Pio tra Gu ze go Stan wy jt ko wy uzna na zo sta -
a w 1968 ro ku przez lon dy skie „Wia do mo ci” za naj -
wy bit niej sz ksi k pol skie go pi sa rza wy da n

na emi gra cji. Otrzy ma nie tak za szczyt ne go wy ró nie nia
w cza sach, gdy po za Oj czy zn pi sa li i wy da wa li twór cy tej
mia ry, co Gom bro wicz, Mi osz, Her ling -Gru dzi ski, no bi li -
to wa o ma o zna ne go – cho ma j ce go ju w do rob ku kil ka
ksi ek pro za tor skich – pi sa rza. Oczy wi cie ze wzgl du na cen -
zu r i po ru sza n przez Gu ze go te ma ty k je go twór czo mo -
gli wów czas po zna tyl ko czy tel ni cy po za chod niej stro nie e -
la znej kur ty ny. Obec nie dzi ki opol skie mu Wy daw nic twu No -
wik ze Sta nem wy jt ko wym mo g po la tach ob co wa tak e
kra jo wi czy tel ni cy. Jed nak o tym, e pro za ta mo e i dzi przy -
ci gn uwa g, de cy du j nie tyl ko za ka za ne w cza sach Pol -
ski Lu do wej roz ra chun ki z sze ro ko po j tym sta li ni zmem. Na si -
 jej li te rac kie go od dzia y wa nia wpyw ma tak e – wzbu dza -
j ca i dzi po dziw – no wa tor ska nar ra cja, zry wa j ca z tra dy -
cyj nym trak to wa niem cza su ak cji. 

Ksi k Gu ze go two rz bo wiem czte ry osob ne nar ra cje.
Ka da ulo ko wa na jest w in nym cza sie i sta no wi mo no log we -
wntrz ny in nej po sta ci, po zor nie nie po  czo nej z po zo sta y -
mi trze ma. Nar ra to rzy snu j frag men ta rycz ne opo wie ci
o wa snych lo sach i po wi za nych z ni mi lud mi. Bar dziej s
to my lo we aso cja cje, swo isty stru mie wia do mo ci, rz dz -
cy si pra wa mi przy pad ku i cha osu. Z jed ne go nie spój ne go
wt ku wy ni ka ko lej ny. Cha otycz ne my li wy ra a ne s przez
rów nie nie upo rzd ko wa n mo w, nie li cz c si z gra ma tycz -
ny mi i in ter punk cyj ny mi re gu a mi, pe n ko lo kwia li zmów,
emo cjo nal nych dia lo gów. Nie wa ne s na stp stwo zda rze
i chro no lo gia. Nar ra tor dzi ki swo bo dzie my li mo e do wol -
nie prze miesz cza si w cza sie i prze strze ni, z te ra niej szo -
ci prze no si si do opi su mi nio nych wy da rze. A jed nak jest
co, co  czy te roz wi chrzo ne nar ra cje i za gu bio nych w wie -
cie bo ha te rów. Tym wspól nym mia now ni kiem jest po kre wie -
stwo, przy na le no do jed nej ro dzi ny Nie szto rów.

Nar ra tor k i bo ha ter k pierw szej cz ci po wie ci, dzie j cej
si 1 li sto pa da 1947 ro ku, jest – naj star sza z ro dzi ny – me ce -
na so wa Wi sia Nie szto ro wa. Po ru sza jc si w ci gu jed ne go dnia
w do brze jej zna nej prze strze ni miesz ka nia i naj bli sze go oto -
cze nia, ci gle po wra ca my la mi do prze y tych w prze szo ci
chwil. Ni czym w ner wi cy na trctw wspo mi na wa sny zwi zek
ma e ski ze Ste fa nem, ana li zu je mo men ty ero tycz nych spe -
nie, wspól ne nie do le i po dej rze nia o zdra d. Tym ty po wo mi -
o snym roz ter kom to wa rzy sz re tro spek cje do ty cz ce y cia ro -
dzin ne go i mar ty ro lo gicz nych sy tu acji, na któ re pod czas oku - Piotr Gu zy: Stan wy jt ko wy. Opo le 2015, ss. 194. 

pa cji i tu po woj nie na ra o na by a ro dzi na Nie szto rów.
Za sce na mi eg ze ku cji i pa cy fi ka cji po d a j oba wy o y cie Ste -
fa na prze su chi wa ne go przez ge sta po. Na te tra gicz ne ob ra zy
na ka da j si l ki o, kon spi ru j ce go mi mo za ko cze nia woj -
ny, sy na Je rze go, o któ re go do py tu j si ubow cy, na zy wa jc go
ban dy t za przy na le no do Ar mii Kra jo wej. Jed n z wik -
szych roz te rek nar ra tor ki sta je si wa nie ta ki osd pod ziem -
ne go woj ska pol skie go. „Nie mu si pa ni z ta kim na ci skiem, e
w pol skim woj sku, my do brze wie my, ja kie to by o woj sko, ban -
dy ci!” – mo no lo gu je bo ha ter ka. W tej pierw szej nar ra cji zna -
la zy si tak e dy wa ga cje na te mat ci ge go sta nu wy jt ko we -
go dla Po la ków, wy ja nia j ce po cho dze nie ty tu u po wie ci Pio -
tra Gu ze go. 

W dru giej nar ra cji, pro wa dzo nej 3 li sto pa da 1945 ro ku, bo -
ha te rem jest Ro man Nie sztor, di pis po szu ku j cy swo jej
daw nej uko cha nej Ole ki, by ej wi niar ki obo zu konc ne tra -
cyj ne go. Cho dzc po wszel kich tym cza so wych in sty tu cjach
utwo rzo nych w bry tyj skiej stre fie oku pa cyj nej Nie miec,
ana li zu je wa sne oku pa cyj ne lo sy. Jed nak naj bar dziej ob se -
syj nie po wra ca j do nie go za pa mi ta ne sce ny ro man su
z Ole k. W ten mi o sny w tek wplót si tak e mo tyw oso -
bi stej ze msty na ry wa lu Ko ste lec kim, nie tyl ko za uwie dze -
nie uko cha nej, ale i za po ni e nie, ja kie go do zna  Ro man, gdy
sta n w obro nie y dow skie go stu den ta w cza sach an ty se mic -
kich po gro mów na pol skich uczel niach. Iro nia lo su spra wi -
a, e spo tka Ko ste lec kie go pod czas po szu ki wa Ole ki i sta
si wiad kiem je go za bój stwa, któ re go do ko na li z ze msty
wspó wi nio wie z obo zu kon cen tra cyj ne go.

Mo no log Ro ma na na tle in nych wt ków wy ró nia si eg -
zy sten cjal ny mi roz ter ka mi zwi za ny mi z py ta niem o to, jak
y w Eu ro pie i Pol sce po do wiad cze niach lu do bój stwa. Czy
tra gicz ne prze y cia obo zo we po zwo l uo y lu dziom nor -
mal ne y cie, nie na zna czo ne wiecz nym stra chem i trau m? Pi -
sarz nie pod j si udzie le nia osta tecz nej od po wie dzi. Dru ga
nar ra cja po wie ci po sia da otwar te za ko cze nie, pe ne nie do -
po wie dze i mo li wo ci: „mo e si wy co fa? mo e tam jed -
nak nie i, co? nie, mu sz, prze cie, no mu sz, prze cie”.

Zu pe nie in ne go ro dza ju roz ter ki, bar dziej mo ral ne ni ide -
olo gicz ne, nur tu j nar ra to ra trze ciej cz ci. Jej ak cja dzie je si
w ci gu jed ne go wi gi lij ne go dnia 1957 ro ku, a wic w okre -
sie po pa dzier ni ko wej od wil y. Nie szto ro wie spo tka li si
z oka zji wit Bo e go Na ro dze nia w ma jt ku rol nym za rz -
dza nym przez Ro ma na, któ ry jed nak po tra fi uo y so bie y -
cie w no wej pol skiej i so cja li stycz nej rze czy wi sto ci. Zgo a ina -
czej wy gl da pe na dy le ma tów i wt pli wo ci eg zy sten cja Je -
rze go, wy pusz czo ne go z wi zie nia, w któ rym od sia dy wa wy -
rok za uczest nic two w ak cjach dy wer syj nych po akow skie go od -
dzia u par ty zanc kie go. Mo ral ne roz ter ki nie da j Je rze mu spo -
ko ju. Z po wo du je go od mo wy za strze le nia pe pe erow skich dzia -
a czy i ostrze e nia ich w ob a wie roz bi ty zo sta ca y od dzia,
a sam Je rzy aresz to wa ny przez bez pie k. Na wet po la tach nar -
ra tor nie jest pew ny, czy po st pi wa ci wie, nie prze wi du jc
naj gor szych kon se kwen cji wa sne go zgod ne go z mo ral no ci
po st po wa nia. Ulgi nie przy nio so mu na wet od sie dze nie wy -
ro ku ani zwol nie nie dzi ki amne stii. Tym bar dziej nie mo e po -
go dzi si z po zor ny mi po li tycz ny mi zmia na mi, ja kie za szy
w kra ju w 1956 ro ku i po zor nym ua ska wie niem, bo na dal dr -
czy go po t ne nie zma zy wal ne po czu cie wi ny. pie wa ne ko -
l dy tak e nie przy no sz uko je nia.

Po wie ko czy si nar ra cj pro wa dzo n przez Wan d Nie -
szto rów n w ci gu jed ne go dnia – 23 czerw ca 1966 ro ku. Ak -
cja osnu ta wo kó pro ce su zbrod nia rza wo jen ne go Wie shof -
fa jest moc no od re al nio na. Trud no zo rien to wa si, któ re dy -
wa ga cje bo ha ter ki s wy two ra mi jej fan ta zji, a ja kie wy da -
rzy y si na praw d pod czas oku pa cji. Zwasz cza wy zna nia nar -
ra tor ki o tym, e jest cór k obo zo we go opraw cy, przy po mi -
na j uro je nia oso by osza la ej od nad mia ru nie szcz. W fan -
ta zma tycz nym mo no lo gu bo ha ter ki zna la zo si jed nak spo -
ro re ali stycz nych wzmia nek o lo sach po szcze gól nych czon -
ków ro dzi ny Nie szto rów, co uda nie za my ka wcze niej roz -
po cz te wt ki, czy nic po wie bar dziej spo ist.

Jedna rodzina,
a cztery narracje

KSIKI RYSZARD BEDNARCZYK
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kad sca lo ny Ja na Ba ro na wy ró nia bez po red nio. Ujaw -
nia si ona zwasz cza w wier szach, w któ rych pod miot li rycz -
ny usta wia sie bie w ro li ob ser wa to ra rze czy wi sto ci.

Pod spra woz daw cze, cza sa mi je dy nie opi so we wer sy, po zba wio ne
uczu i emo cjo nal ne go za an ga o wa nia, zo sta y pod o o ne zwy czaj -
ne, ludz kie dra ma ty. Osta tecz nie: tam gdzie „ja” li rycz ne chce by
naj bar dziej zdy stan so wa ne, tam naj pe niej i praw dzi wie sie bie od -
sa nia. 

Przez po ja wia j ce si w tych utwo rach pro ste, po wsze dnie scen -
ki prze zie ra lk pod mio tu. Nie po kój wzbu dza w nim co dzien no,
w któ rej y cie spo ty ka si ze mier ci, szcz cie z a o b, spra wie -
dli wo z nie spra wie dli wo ci, mi o z nie na wi ci, praw da z kam -
stwem. Dla po ety nie s to po j cia abs trak cyj ne. Prze ciw nie: s sub -
stan cjal ne, od no sz si do rze czy wi sto ci ja ko by tu. Cho ona ra ni,

Jan Ba ron: Ukad sca lo ny. Szcze ci nek 2015, ss. 44.

To tylko poezja
KSIKI KATARZYNA NIESPOREK

U

Dla cze go na fo to gra fi po pol sku mó wi si
zdj cie? Za nu rze ni we wspó cze sno ci

z pew no ci si te go nie do wie my, trze ba za -
nur ko wa w hi sto rii. Wiel k po mo c w roz -
wi za niu tej za gad ki s star sze sow ni ki j -
zy ka pol skie go.

Rze czow nik zdj cie w zna cze niu ‘fo to -
gra fia’ od no to wa ny jest – si  rze czy – do pie -
ro w sow ni kach XX -wiecz nych, ale by uy -
wa ny ju w wie ku XIX, cze go do wo dzi przy -
kad: Sa mi si w ró nych po zach zdej mo wa -
li my po cho dz cy z pa mit ni ka z lat 1863 –
1870 za miesz czo ny w „Sow ni ku j zy ka pol -
skie go PAN” pod red. W. Do ro szew skie go
(przy de fi ni cji zdej mo wa si – zdj si: po -
tocz nie ‘fo to gra fo wa je den dru gie go, da si
fo to gra fo wa’). Zna cze nia fo to gra ficz ne go
nie no tu je jesz cze ani „Sow nik j zy ka pol skie -
go” Sa mu ela Bo gu mi a Lin de go, wy da ny
w la tach 1807 – 1814, ani „Sow nik j zy ka pol -
skie go” (tzw. wi le ski) pod red. A. Zda no wi -
cza (i in.), wy da ny w Wil nie w 1861 ro ku, któ -
ry pod ha sem zdj cie za miesz cza de fi ni cj
‘sam wi ze ru nek na ry so wa ny z cze go’. Do pie -
ro w wy da nym w 1927 ro ku VIII to mie
„Sow ni ka j zy ka pol skie go” (tzw. war szaw -

skie go) pod red. J. Kar o wi cza, A. Kry skie -
go i W. Nied wiedz kie go umiesz czo no de fi -
ni cj „ry sow ni cz” ‘ry su nek wprost z oso by,
z przed mio tu zro bio ny, plan miej sco wo ci w ta -
ki spo sób spo rz dzo ny” z przy ka dem: Gie -
olo gicz ne [tak!] zdj cia kra ju pro wa dzo ne b -
d da lej, a obok niej po  cze nie zdj cie fo to -
gra ficz ne z de fi ni cj ‘fo to gra fia ko go, cze go’.
Pod cza sow ni ko wym ha sem zdjw jed nym
ze zna cze czy ta my na to miast, i w zna cze -
niu fo to gra ficz nym ist nia o po  cze nie zdj
fo to gra fi z ko go, z cze go ‘sfo to gra fo wa
ko go, co, spor tre to wa za po mo c fo to gra fii,
do ko na zdj cia fo to gra ficz ne go, od fo to gra -
fo wa ko go, co’ oraz dla cza sow ni ka zdj si
zna cze nie fo to gra ficz ne ‘od fo to gra fo wa si’
z przy ka dem: U ko go si zdej mo wa a?

Sow nik pod red. W. Do ro szew skie go
trak tu je fo to gra ficz ne zna cze nie zdj ja ko
uy cie po tocz ne ‘ro bi zdj cie, fo to gra fo wa’,
np. Zo sta em zdj ty w dwóch po zach: en fa -
ce i z pro fi lu (1908), in ne przy ka dy po cho -
dz z lat 1900 i 1936; sow nik ten no tu je tak -
e prze sta rza e ju ów cze nie zna cze nie ‘ro -
bi szkic, plan cze go, do ko ny wa po mia rów;
od twa rza’ z przy ka da mi z li stów Sien -

kiew cza: Chcia by tak e by ma la rzem i zdej -
mo wa wi do ki gór skie, So wac kie go: Go ethe
naj grzecz niej ich przy j i pro si Mic kie wi cza,
e by mu po zwo li ka za zdj je go por tret,
z pro zy Adol fa Dy ga si skie go y j ce go
w la tach 1839 – 1902: Mu sz zdj ry su nek
z tych skle pów na pod cie niach i in ne.

Z przy to czo nych de fi ni cji i przy ka dów ja -
sno wy ni ka, e zdj ciem, zdej mo wa niem
pier wot nie na zy wa no je dy nie wier ne od -
wzo ro wa nie rze czy wi sto ci za po mo c ry sun -
ku, na stp nie za – po wy na le zie niu i upo -
wszech nie niu fo to gra fii – na zw tej czyn no -
ci stop nio wo prze no szo no na no w tech ni -
k utrwa la nia ob ra zu wia ta. Stop nio wo, bo
naj pierw du go w uy ciu by o po  cze nie zdj -
cie fo to gra ficz ne, któ re spo tka mo na jesz -
cze w po wo jen nej pro zie (np. w po wie -
ciach Ma ria na Bran dy sa „la da mi Sta sia
i Nel” z 1961 ro ku oraz „Z pa nem Bie gan -
kiem w Abi sy nii” z 1962 ro ku). Pó niej,
zgod nie zresz t z ten den cj do skró tu, uy -
wa no ju rze czow ni ka od cza sow ni ko we go
zdj cie. Wspó cze sne sow ni ki od sy a j
przy ha le zdj cie do cza sow ni ka zdj, cho
pew nie ma jc obec nie apa ra ty fo to gra ficz -
ne w smart fo nach i ta ble tach, nie my li my,
e zdej mu je my ob raz wia ta, aby za cho wa
go w pa mi ci. Jak pi sa Da niel Kah ne man
w „Pu ap kach my le nia”: Ro bi cy zdj cie nie
po strze ga wi do ku ja ko chwi li, któ r na le y
sma ko wa, lecz ja ko przy sze wspo mnie nie,
któ re trze ba za pro jek to wa.

KATARZYNA WYRWAS

Co zdejmuje zdjcie?

„roz wa la”, jest w swej isto cie nie zro zu mia a, czo wiek mu si w niej
y i si z ni zma ga. 

So wem -klu czem wier szy Uka du sca lo ne go jest „oj ciec”. Pro wa -
dzi ono do pry wat nej sfe ry „ja” li rycz ne go. Po eta od sa nia skom pli -
ko wa n re la cj po mi dzy oj cem a sy nem: „Sza now ny Pa nie zwa ny
oj cem, pro sz / wi cej do mnie nie pi sa”, przed sta wia iry tu j ce na -
trc twa pierw sze go: „pro wa dzi ledz twa w spra wie za gi nio nych / skar -
pe tek i no y czek (…) / kr gów po fi li an ce bez spodka na sto le”, je -
go sche ma tycz no po  czo n z za fa szo wa n po bo no ci: „y cie
oj ca to czy si w re gu lar nym ryt mie. / Od ma wia nie mo dlitw: jutrz -
ni po obu dze niu; nie szpo rów w rod ku dnia; kom ple ty przed snem.
(…) By by lep szym ksi dzem / ni m em”. Oka zu je si, e nie ch
do oj ca ma tu swo je o wie le gb sze pod o e. Wy co fu jc pod miot
w cie, umiej sca wia jc go „na ze wntrz”, po eta po zwa la mó wi mu
naj wi cej i naj bar dziej otwar cie. W ten spo sób ma my szan s si gn
do po czt ków bo le snej hi sto rii „ja” (po rzu co ne go al bo od rzu co ne -
go): „Syn bacz nie ob ser wo wa pe ron, na któ rym, / gdy kon duk tor ogo -
si od jazd, mi gn: bia a czap ka oj ca, ple cak, ja skra wa fla nel ka. / Syn
zo sta nie wród ob cych, zych lu dzi”. Ale i ten po ko le nio wy kon flikt
nie b dzie trwa wiecz nie, za pew ne prze rwie go mier. Wy mow nie
wy brzmie wa j tu wer sy z utwo ru Roz wi za nie: „(…) Je li / ist nie -
je ta kie miej sce, punkt, py w prze strze ni, / oj ciec, syn ma pew no,
to pro sta, / któ ra go z nim po  czy”. 
mier  czy, ale i roz dzie la. Nie by wa le po ru sza j ce w to mi ku Ba -

ro na s – wy po wia da ne w pierw szej, a nie jak po przed nio w trze ciej
oso bie – wier sze o cho ro bie sio stry. „Je ste my w co raz in nym mar -
twym punk cie” – na pi sze po eta. Jest em pa tycz ny. Swój sprze ciw wo -
bec umie ra nia mo e jed nak e wy ra zi tyl ko w ge stach, czy nach, w ni -
czym wi cej: „Zwy kle strzy gem si krót ko; / te raz chc, by ogo lo -
no mi go w, // nie po wi nie nem mie wi cej wo sów // ni ty, sio -
stro”. 

Pro sto ta i kla row no fraz wier szy Ba ro na prze ko nu j. Po eta ni -
cze go w nich nie uda je, bo nie ma te ku te mu po wo du. „To tyl ko
po ezja, któ ra nie oca la au to ra przed miesz no ci” – na pi sa. Au tor
Uka du sca lo ne go mil czy, kie dy nie chce mó wi wprost o swo ich bo -
lcz kach. Tak si jed nak zo y o, e wier sze, któ re mo gy by rów nie
do brze by osob no za pi sa ny mi no tat ka mi, two rz nie tyl ko ty tu o -
wy „ukad sca lo ny”, ale tak e eks po nu j praw dy, o któ rych na co dzie
si nie my li. I cho cia s oczy wi ste, cz sto si o nich za po mi na.
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Przed ja kim cza sem do wie dzia em si, e Mi chal Vie vegh jest naj -
cz ciej czy ta nym przez swo ich ro da ków cze skim pi sa rzem. Po -

szu ka em wic je go ksi ek, aby uzu pe ni brak w swo jej edu ka -
cji. Pierw sza z po zy cji, na któ re tra fi em tro ch mnie zi ry to wa a. Ta -
ki post mo der nizm, ni by tro ch „wzi ty w cu dzy sów”, ale jed nak.
Na to miast Krót kie baj ki… po pro stu mnie za chwy ci y, urze ky, ocza -
ro wa y. Naj kró cej mó wic to li te ra tu ra „fa mi lij na” i o fa mi lii. Au -
tor w prze miesz nym wst pie kie ro wa nym „do zm czo nych ro dzi -
ców” pi sze, e w dru ku in nym ko lo rem za zna czo ne s frag men ty,
któ re mo na w cza sie czy ta nia dzie ciom po mi n. Hi sto ryj ki opo -
wia da ne przez Vie ve gha do ty cz czte ro oso bo wej ro dzi ny. Jest ta -
tu – ak tor te atral ny i fil mo wy, wy st pu j cy tak e w dwóch te le wi -
zyj nych se ria lach, co oczy wi cie spra wia, e jest oso b saw n. Ma -
mu sia pra cu je w ap te ce i nie cier pi ko biet, któ re za cze pia j ta tu sia
na uli cy, aby si z nim sfo to gra fo wa. No i s jesz cze Ka sia i Ba -
sia, có recz ki (4 la ta, 2 la ta). Po szcze gól ne roz dzia y opo wia da j
czy tel ni kom, ale i dzie ciom bo ha te rów jak ta tu i ma mu sia si po -
zna li, jak si po ko cha li, jak ta tu zwa rio wa, jak wy gl da obiad we
wo skiej re stau ra cji (bar dzo – ku nie za do wo le niu ta tu sia ele ganc -
kiej, czy li dro giej), o tym, jak si pi sze li sty do Dzie cit ka itd. itp.
Wszyst ko to bar dzo miesz ne i dla naj mod szych i – na nie co in nym
po zio mie – dla do ro sych. Przy czym „zm cze ni ro dzi ce” mo g po -
trak to wa te „krót kie baj ki” ja ko ro dzaj po rad ni ka po ka zu j ce go np.
jak roz ma wia z dzie mi. Ksi ecz k prze tu ma czy wiet nie
An drzej Ba bu chow ski, nasz ko le ga i wspó pra cow nik; wy obra am
so bie, e pra ca mu sia a go tym ra zem bar dzo cie szy. Go r co po -
le cam t po zy cj na wet czy tel ni kom wy po cz tym i bez dziet nym.

Mi chal Vie vegh:
Krót kie baj ki
dla zm czo nych ro dzi ców.
Prze. An drzej Ba bu chow ski.
Wyd. CZU Y BAR BA RZY CA,
War sza wa 2015, s. 72.

Taksi ecz ka tra fi a do mnie pó no, kil ka lat po wy da niu. Trud -
no by o j wy pa trzy w po wo dzi ko lo ro wych agre syw nych oka -

dek. Zde cy do wa em si jed nak na jej po le ce nie, cho by ze wzgl -
du na fakt, e na le y do se rii, w któ rej ju uka za y si pu bli ka cje po -
wi co ne An gli kom, Fran cu zom, Niem com, Po la kom itd. To ksi -
ka, któ ra za in te re su je wszyst kich, któ rych cie ka wi Chi ny. Nie jest
to re por ta, nie jest to tu ry stycz ny po rad nik, nie jest to te ja ki lek -
sy kon „na te mat”. Au tor ka, Chin ka o po etyc kim imie niu Bam bus zaj -
mu je si po ka zy wa niem chi skiej men tal no ci, tra dy cji, kul tu ry w kon -
fron ta cji z bar ba rzy ca mi, czy li lud mi Za cho du. Dla za ch ty dwa
cy ta ty: „Ka dy, kto nie mia szcz cia uro dzi si Chi czy kiem, jest
ob cym dia bem.” „Chi czy cy zje dz wszyst ko, co ma no gi, oprócz
sto u, i wszyst ko, co ma skrzy da, prócz sa mo lo tu.” 

Zhu Song: Chi czy cy.
[Se ria: Prze wod nik kse no fo ba]
Wyd. „fi ne bo oks”,
War sza wa 2011, s. 96.

Izno wu co dla dzie ci. Spe cjal nie dla nich na pi sa ny prze wod nik
po Ty chach i oko li cy, ale mó wi cy te o hi sto rii, kul tu rze i sztu -

ce. Na po czt ku my la em, e Tysz ko b dzie ja k po sta ci baj ko -
w, skrza tem opro wa dza j cym Al po mie cie. Oka za o si, e to
jej ró wie nik, dzie si cio la tek imie niem Ty mek. Tysz kiem za zgo -
dzi si a ska wie zo sta po tym, jak dzie ci do wie dzia y si, e na -
zwa Ty chy po cho dzi, we dug jed nej z hi po tez pro fe so ra Ja na
Miod ka, od osa dy, w któ rej miesz ka li po tom ko wie Ty mo te usza,
na któ re go wo a no Ty cho (po dob nie jak Sta ni sa wa Sta chem). Ksi -
ka zo o na zo sta a z krót kich tek stów od po wia da j cych na roz ma -
ite py ta nia. Na przy kad: Co py nie w Ty chach? Czy Ty chy s sta -
re, czy no we? Czy w Ty chach miesz ka kie dy ksi ? Co gra w ty -
skim her bie? Co pro du ku je si w Ty chach? Po nad to znaj dzie my tu
opo wie ci o ta jem ni czych miej scach, ko cio ach, bu do wa nych
po woj nie osie dlach, przy rod ni czych oso bli wo ciach, po wsta niach
l skich, klu bach spor to wych itd. itp. Tek stom to wa rzy sz licz ne zdj -
cia, ale s te ilu stra cje Agniesz ki Czy ew skiej, któ r mia o mo -
na na zwa trze ci au tor k te go prze wod ni ka. To jesz cze nie ko niec
atrak cji. Do ksi ki do  czo na zo sta a gra plan szo wa „Do oko a Ty -
chów z przy go da mi”. Co pe wien czas po ja wia j si w tym prze wod -
ni ku dla dzie ci tak e krzy ów ki po ma ga j ce w utrwa le niu na by tych
pod czas lek tu ry wia do mo ci. Ksi ka po y tecz na, bar dzo pik nie
wy da na, przez co przy ci ga j ca mo dych czy tel ni ków. Nie by o by
le gdy by in ne mia sta po szy za przy ka dem Ty chów i opu bli ko wa -
y wa sne prze wod ni ki ad re so wa ne do mo dych, w atrak cyj ny spo -
sób po ka zu j ce im hi sto ri, za byt ki i wspó cze sno ich miej sca. Tak
po j ta edu ka cja re gio nal na z ca  pew no ci za su gu je na uzna nie.

Aga ta Da wid ko,
Ma ria Li pok Bier wia czo nek:
Z Tysz kiem i Al na ty skich cie kach.
Wyd. Urzd Mia sta Ty chy,
Ty chy 2016, s. 88.

Ksi ka to do nie zwy ka. Jest plo nem kon kur su pla stycz ne go, fo to -
gra ficz ne go, li te rac kie go i na uko wo -ba daw cze go „u bry po trze bu -

j In dian” skie ro wa ne go gów nie do uczniów i na uczy cie li. Po za t cz -
ci – na zwij my to – ar ty stycz n, za wie ra tak e hi sto ri spro wa dze nia
150 lat te mu u brów do Mur cek. Tam tra fi y z Bia o wie y za nim prze -
nie sio no je do la sów pszczy skich. I mo na po wie dzie, e przy czy ni -
y si do oca le nia te go ga tun ku przed ca ko wi tym wy mar ciem. Pa sjo -
nu j cy jest tekst dr. Je rze go Pa ru se la u bry w Murc kach – po czt ki re -
sty tu cji ga tun ku, z któ re go do wia du je my si, e wszyst kie u bry
na wie cie, po cho dz od tych murc kow skich, ba! – wszyst kie ma j w so -
bie ge ny jed ne go by ka – Ple be je ra. Zna my je go imi, bo u bry od ko -
caXIXwie ku ma j swo je ksi gi ro do wo do we. Ksi ka jest bo ga to ilu stro -
wa na zdj cia mi, ale tak e pra ca mi pla stycz ny mi dzie ci. Bar dzo cie ka we.

U ró de. u bry murc kow skie.
Wyd. Urzd Mia sta Ka to wi ce
i Ra da Jed nost ki Po moc ni czej 18,
Ka to wi ce 2015, s. 150.

KRÓTKOOKSIKACH
BOGDAN WIDERA



NOTATNIK
KULTURALNY
Redaguj: 
Wiesawa Konopelska 
Jan Picheta 
Joanna Kotkowska
Janusz Wójcik
Maria Sztuka
Jacek Sikora Po mnik z gra ni tu z in skryp cj po wi co n Emi lo wi Pit ter man no wi, nad le -

ni cze mu w Murc kach oraz in spek to ro wi le ne mu w su bie ksi cia Ja -
na Hen ryk XI Hoch ber ga. Po mnik znaj du je si na te re nie Le nic twa Ko biór.

Pod pa tro na tem „l ska”

102 ty tu y zgo szo ne do Na gro dy „Ju liusz”

RYB NIK. To za ska ku j cy suk ces no wej ini cja ty wy li te rac -
kiej! 23 lu te go upy n ter min nad sy a nia ksi ek do Gór no l skiej
Na gro dy Li te rac kiej „Ju liusz”. Ksi ki na py wa y do Ryb ni ka ca -
y mi kar to na mi z ró nych stron Pol ski – z re gio nu Ra ci bo rza, Pszo -
wa, Ka to wic, Mi ko o wa, Ty chów; z du ych aglo me ra cji, ta kich
jak: War sza wa, Wro caw, Kra ków, ód, Gdy nia. Po ja wi y si te
pro po zy cje z naj dal szych za kt ków kra ju – z Brze gu, Ol ku sza, czy
wid ni cy. 

Do mi no wa y to mi ki po ezji. Nie za bra ko opo wia da, ese jów,
po wie ci – szcze gól nie kry mi na ów. Nad sy a no rów nie baj ki, czy
bio gra fie. Zgo sze do ko ny wa y gów nie wy daw nic twa, ale ksi -
ki nad sy a li rów nie au to rzy, bi blio te ki, sto wa rzy sze nia, ga le rie.
Do kon kur su zgo szo no 102 ty tu y. Na de sa no m.in. po zy cje tak po -
czyt nych au to rów, jak: Szcze pan Twar doch, Ka ta rzy na Bon da,
An na Jan ko, Mi cha Wit kow ski, Mar cin Za ga do, Woj ciech Chmie -
larz, Zie mo wit Szcze rek.

Pierw sze po sie dze nie ju ro rów od b dzie si od 8 do 10 kwiet nia
br. Zwy ciz ca kon kur su zo sta nie wy o nio ny 16 pa dzier ni ka pod -
czas fi na u Ryb nic kich Dni Li te ra tu ry. 

Pod pa tro na tem „l ska”

Ta jem ni ce Pusz czy Pszczy skiej

TY CHY. Do 2 lip ca w Mu zeum Miej skim w Ty chach – Sta ry Ma -
gi strat mo na ogl da wy sta w pt. „Ta jem ni ce Pusz czy Pszczy -
skiej”. Tak pi sze o niej Agniesz ka Ocie pa -We iss, au tor ka eks po zy -
cji: „Wie lu miesz ka ców l ska, a tak e in nych cz ci Pol ski,
zwie dzi o ju i po zna o dzie je zam ku pszczy skie go, go ci o
w Za mecz ku My liw skim Prom ni ce czy te do wie dzia o si, jak wa -
rzo ne jest pi wo w ty skim bro wa rze, któ re go po czt ki si ga -
j XVII wie ku. O hi sto rii tej cz ci Gór ne go l ska przy po mi na -
j jed nak nie tyl ko za byt ko we bu dyn ki, któ re zaj mu j wa ne miej sce
w prze strze ni da nej miej sco wo ci. To tak e Pusz cza Pszczy ska
bo ga ta w obiek ty nie ro ze rwal nie zwi za ne z hi sto ri i tra dy cja mi
re gio nu. S to m.in. dzie wit na sto wiecz ne ka mien ne po mni ki
z in skryp cja mi i ka plicz ki, cz sto na wi zu j ce do wa nych wy da -
rze, a tak e schro ny z lat II woj ny wia to wej.

O hi sto rii pusz czy przy po mi na j pra daw ne na zwy ob sza rów le -
nych (tzw. mie czysk), któ ry mi na dal po su gu je si miej sco wa lud -
no, a któ re od czy ta mo na na sta rych ma pach. Na wy sta wie obok
obiek tów do ku men tu j cych hi sto ri Pusz czy Pszczy skiej, zwie -
dza j cy b d mie li oka zj obej rze fil my au tor stwa An drze ja
Bran dy sa, po ka zu j ce y cie le nych zwie rzt. Atrak cj wy sta wy b -
dzie tak e pre zen ta cja oka zów ta kich jak dzik, da niel czy so wa, co
z pew no ci za in te re su je nie tyl ko naj mod szych go ci. Wa nym
eks po na tem b dzie róg my liw ski, tzw. ples sów ka, ma j cy dla ty -
szan sym bo licz ne zna cze nie. Wy sta wa bo wiem ma rów nie przy -
po mnie hi sto ri Ty chów, dzi mia sta z ro giem my liw skim w her -
bie, daw niej sta rej osa dy za o o nej przed wie ka mi w ser cu Pusz czy
Pszczy skiej”. 

Prócz Agniesz ki Ocie py -We iss, au to ra mi wy sta wy s An drzej
Bran dys i Jan G sior. 

Ka to wi ce Jaz zArt Fe sti val

KA TO WI CE. Fe sti wal (25.04 – 30.04) osnu ty wo kó ob cho dów Mi -
dzy na ro do we go Dnia Jaz zu UNE SCO, in spi ra cj dla pro gra mu czer -
pie z idei, któ r go si ku ra tor wy da rze nia, Her bie Han cock. „Duch
jaz zu to duch otwar to ci” – te so wa pia ni sty sta y si mot tem ze -
szo rocz nej edy cji. W tym ro ku mot tem s so wa Lo uisa Arm stron -
ga, któ re na wi zu j do ham le tow skie go py ta nia i s za ra zem bez -
wa run ko wym pod su mo wa niem: „To jazz or not to jazz, the re is no
qu estion”.

Fe sti wal, jak ma o in nych wy da rze jaz zo wych, wcho dzi w cz -
ste re la cje nie tyl ko z in ny mi ga tun ka mi (world mu sic, elek tro ni ka
czy mu zy ka kla sycz na), ale i for ma mi ar ty stycz ny mi. Po raz pierw -
szy zor ga ni zo wa no wy sta w gra fik po wi co nych jaz zo wi („Gra -
phi co lo gy”). Po ka za ne zo sta n tak e fil my o te ma ty ce mu zycz nej.

Fe sti wal roz pocz nie i za ko czy si sil nym skan dy naw skim ak cen -
tem, czy li The Thing i Se lvhen ter. Oba ze spo y s zna ne nie tyl ko
fa nom mu zy ki im pro wi zo wa nej, ale i by wal com OFF Fe sti va lu. Po -
za tym: ko mik so wa Bruk sel ska Or kie stra Jaz zo wa, zja wi sko wa
Yasmin Le vy oraz y wa le gen da, czy li Jack De Joh net te. Gwiaz dy
na du ych sce nach wspie ra b d klu bo wo ro dzi mi, jed ni z naj cie -
kaw szych ar ty stów mo de go i red nie go po ko le nia. Cze ka nas tak -
e ka to wic ka pre mie ra tria RGG. Sil na re pre zen ta cja e ska, ener -
gia i in ter dy scy pli nar ny dia log to do me na fe sti wa lu, wy pra co wa na
pod czas ostat nich edy cji. Warsz ta ty dzien ni kar skie po pro wa dzo ne
przez An dreya Hen ki na z The NYC Jazz Re cord b d za po lem dla
wy po wie dzi spe cja li stów, gów nie kry ty ków jaz zo wych. 

Szcze gó o wy pro gram na stro nie in ter ne to wej In sty tu cji Kul tu ry
Ka to wi ce Mia sto Ogro dów www.mia sto -ogro dow.eu

Od no wi li sar ko fag kró la Ste fa na Ba to re go

TY CHY. Do 15 lu te go w Ka te drze na Wa we lu, w Ka pli cy Wa zów
mo na by o po dzi wia od no wio ny sar ko fag kró la Ste fa na Ba to re -
go. Re no wa cj prze pro wa dzi a Pra cow nia Agniesz ki i To ma sza Trzo -
sów w Ty chach. Agniesz ka Trzos jest wy ka dow c ASP w Ka to wi -
cach. Pod czas prac drew nia n skrzy ni, na któ r na o o ne by y
cy no we ozdob ne py ty, za st pi a spe cjal nie za pro jek to wa na kon struk -
cja ze sta li nie rdzew nej. Kon ser wa to rzy przy wró ci li te po li chro mie,
zo ce nia i zre kon stru owa li de ta le ele men tów rze biar skich, opie ra -
jc si o do ku men ta cj spo rz dzo n w 1877 r. przez prof. Jó ze fa ep -
kow skie go. Na wie ko sar ko fa gu wró ci por tret kró la Ste fa na Ba to -
re go. To ko pia wy ko na na przez dr Ew Wi koj we dug za cho wa nej
po do bi zny wad cy. – Pa trz na sar ko fag z po dzi wem. Stan obec ny
nie ma si ni jak do sta nu wyj cio we go. Kon struk cja, któ ra znaj du -
je si we wntrz jest tak prze my la na, e cy no we bla chy w ogó le nie
pra cu j, co wcze niej by o ogrom nym pro ble mem, bo by y po przy -
kr ca ne ru ba mi, wy pa cza y si i krzy wi y – mó wi dy rek tor Zam -
ku Kró lew skie go na Wa we lu prof. Jan Ostrow ski.

Ka mil Ko cu rek: To po gra fia woj ny

KA TO WI CE. W Ga le rii l skie go Te atru Lal ki i Ak to ra Ate neum
mo na by o ogl da wy sta w gra fi ki Ka mi la Ko cur ka To po gra fia
woj ny. Ka mil Ko cu rek (ur. w 1960 r. w Ty chach) jest ab sol wen tem
ka to wic kiej Aka de mii Sztuk Pik nych. Dy plom z gra fi ki warsz ta to -76
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wej – wy ró nio ny i na gro dzo ny me da lem – uzy ska w 2015 r. w pra -
cow ni prof. Ja na Szma tlo cha. Pra cu je ja ko asy stent w Pra cow ni Ry -
sun ku i Ma lar stwa dr. hab. Da riu sza Syr kow skie go w ASP w Gda -
sku.  Sty pen dy sta Mi ni stra Na uki i Szkol nic twa Wy sze go (2013),
lau re at wie lu na gród i wy ró nie, wród nich na gro dy gów nej wy -
sta wy Naj lep sze dy plo my Aka de mii Sztuk Pik nych 2015 w Gda -
sku, Grand Prix ka to wic kie go Trien na le Gra fi ki Pol skiej (2015),
na gród gów nych w I Ex Li bris In ter na tio nal Gra na da Con test (Hisz -
pa nia, 2014) i Hong Kong Gra phic Art Fie sta (Hong  Kong, 2014),
Na gro dy Mi ni stra Kul tu ry i Dzie dzic twa Na ro do we go (2013).
Uczest ni czy w po nad 50 wy sta wach w kra ju i za gra ni c.

Suk ces Mar ty u ki

TY CHY. W ubie gym ro ku Mu zeum Fry de ry ka Cho pi na roz pi sa -
o kon kurs na por tret Fry de ry ka Cho pi na. Do udzia u w nim or ga -
ni za to rzy za pro si li mo dych twór ców (do 36 ro ku y cia), ocze ku -
jc re flek sji nad wa sny mi po sta wa mi wo bec te go naj wy bit niej sze go
pol skie go twór cy. Do re flek sji nad ak tu al no ci je go oso bo wo ci i mu -
zy ki. Pierw szy etap za ko czy si w li sto pa dzie wy o nie niem 25 naj -
lep szych prac. Wród wie lu pro fe sjo nal nych twór ców zna la za si
gra fi ka wy ko na na tech ni k „su chej igy”, au tor stwa 15-let niej ty -
szan ki Mar ty u ki. 7 grud nia ju ry w ska dzie: prof. dr hab. Ma ria
Po przc ka, prof. John Rink, Mag da le na He liasz, dr Aga ta Szy dow -
ska, Piotr Ja nas, Ma ciej Ja nic ki (ku ra tor Mu zeum Fry de ry ka Cho -
pi na), Mar ta Ta ba kier nik ogo si o wy ni ki przy zna jc trzy dru gie miej -
sca ex aequo: Mar cie u ce, Ro ber to wi Ku cie, To ma szo wi
Wik to ro wi. 1 mar ca w Mu zeum Fry de ry ka Cho pi na w War sza wie
od by si wer ni sa pre zen tu j cy naj cie kaw sze pra ce na de sa ne
na kon kurs. Mi mo mo de go wie ku w ar ty stycz nym CV Mar ty u -
ki zna la zy si ju: gów na na gro da w kon kur sie na lal k te atral n
(Te atr Ba nia lu ka), na gro dy w cz sto chow skich kon kur sach „In ne
spoj rze nie” oraz ty skich „Z chlub nych kart i miejsc na ro do wej hi -
sto rii” i „Mu zy ka i ob raz”. Zbie no na zwisk lau re at ki i na sze go
re dak cyj ne go gra fi ka nie jest przy pad ko wa. Mar ta odzie dzi czy a
po oj cu nie tyl ko ta lent, ale i pa sj. y czy my ko lej nych ar ty stycz -
nych tro fe ów. 

Mi osz Woj cie cha Pra mow skie go

KA TO WI CE. „Mi osz. Tu tej szy” to pro jekt Woj cie cha Pra mow -
skie go, pre zen tu j cy miej sca zwi za ne z y ciem i twór czo ci Cze -
sa wa Mi o sza. Jest to ima gi na cyj na w drów ka tro pem Mi strza
po wa nych dla po ety miej scach w Pol sce i na Li twie. Au tor wy sta -
wy prze je cha po nad 7000 ki lo me trów od Li twy po Su walsz czy zn,
wy ko na bli sko 3000 fo to gra fii, od wie dza jc dzie sit ki mia ste czek.
Ide wy sta wy sta no wi prze ni ka nie si kul tur, prze ko na nie o tu tej -
szo ci. Gdy Mi osz jest w Ber ke ley – jest tu tej szy, gdy jest w Kra -
ko wie – jest tu tej szy i na Li twie – tak e. W tej wy sta wie, Mi osz jest
bez pasz por tu. Wa na jest je go po ezja, pro za, któ re ma j i b d mia -
y wy miar po nad cza so wy, uni wer sal ny, do sma ko wa nia – od To ma -
szo wa, po Kaj pe d i Syd ney. Pra cu jc nad wy sta w Pra mow ski,
cz sto ce lo wo, d y do uni fi ka cji ob ra zów, pra wie do sy me trycz -
nych ze sta wie, aby po ka za, e pej za spod pol skich Szy pli szek
jest po dob ny do te go spod li tew skich Kiej dan, bar wa je zio ra Ho -
ny iden tycz na z ko lo rem Wi lej ki, drze wa w Tau rysz kach i Pod ko -
mo rzyn ka – ta kie sa me. 

Po wsta je Ty ski Sow nik Bio gra ficz ny

TY CHY. Mu zeum Miej skie w Ty chach roz po cz o pra ce nad ty skim
sow ni kiem bio gra ficz nym. Do wspó pra cy za pra sza wszyst kich ty -
szan in te re su j cych si hi sto ri mia sta. Pro po zy cje bio gra mów mo -
g by nad sy a ne do ko ca ma ja. Jest wie le po sta ci wa nych dla Ty -
chów, któ re z upy wem lat zo sta y za po mnia ne, a in for ma cje na ich
te mat po zo sta y w pa mi ci nie licz nych osób. S to m.in. na uczy cie -
le, ar ty ci, le ka rze, urzd ni cy, dzia a cze spo ecz ni, har ce rze i wie le
in nych po sta ci. Za miesz cze nie w sow ni ku ich bio gra mów po zwo li
na upo wszech nie nie wie dzy na ich te mat wród szer sze go gro na czy -
tel ni ków. Obok uza sad nie nia, dla cze go da na po sta po win na zna le
si w sow ni ku, wa ne b d rów nie in for ma cje bio gra ficz ne, ta kie
jak: da ta i miej sce uro dze nia, imio na ro dzi ców, wy kszta ce nie, miej -
sce za trud nie nia, dzia al no spo ecz no -kul tu ral na, do ro bek ar ty stycz -
ny, pu bli ka cje oraz in ne osi gni cia, przy zna ne or de ry i od zna cze -
nia, sty pen dia, na gro dy itd., in for ma cje o za o o nej ro dzi nie, da ta
i miej sce mier ci. W sow ni ku za miesz czo ne zo sta n bio gra my nie -
y j cych ju po sta ci wa nych dla hi sto rii Ty chów (b d to za rów -
no oso by uro dzo ne w Ty chach oraz przy by e do Ty chów z in nych
miej sco wo ci), z uwzgld nie niem obec nych dziel nic mia sta Ty chy,
któ re daw niej by y sa mo dziel ny mi gmi na mi (tj. Ciel mi ce, Ja ro szo -
wi ce, Pa pro ca ny, Urba no wi ce, Wil ko wy je). W sow ni ku znaj d si
tak e bio gra my osób, któ re uro dzi y si w Ty chach, ale ich dzia al -
no i osi gni cia nie s zwi za ne z ro dzin nym mia stem, a za su -
gu j na upa mit nie nie. Mu zeum za strze ga so bie pra wo wy bo ru bio -
gra mów do pu bli ka cji, a tak e pra wo do ich zre da go wa nia zgod nie
z przy j tym wzo rem not bio gra ficz nych. Pro po zy cje mo na prze sy -
a na ad res: a.ocie pa@mu zeum.ty chy.pl lub do star czy oso bi cie
do sie dzi by Mu zeum w Sta rym Ma gi stra cie (pl. Wol no ci 1). Oso -
b ko or dy nu j c pra ce nad ty skim sow ni kiem bio gra ficz nym,
udzie la j c wszel kich nie zbd nych in for ma cji jest Agniesz ka Ocie -
pa -We iss z Dzia u Hi sto rii Mia sta – tel. 32 327 18 20-22, wew. 30.

NO TO ART 2 Ze szy ty – In te rak cja 2016

KA TO WI CE. W Ga le rii In tym nej Do mu Owia to we go Bi blio te ki
l skiej go ci a wy sta wa prac pi cior ga gra fi ków zwi za nych
z Wy dzia em Sztu ki Uni wer sy te tu Pe da go gicz ne go w Kra ko wie, któ -
rych  czy idea no ta cji ar ty stycz nych w for mie ze szy tów z od rcz -
ny mi szki ca mi i ry sun ka mi. W ra mach Mi dzy na ro do we go Trien -
na le Gra fi ki ar ty ci pre zen to wa li swo je ze szy ty ja ko zbio ry ma tryc,
od bi tych w tech ni kach gra ficz nych (li no ry cie, li to gra fii, wkl so dru -
ku, he lio gra fii, si to dru ku i dru ku cy fro wym), w któ rych si spe cja -
li zu j i z któ ry mi eks pe ry men tu j od lat. Au to ra mi wy sta wy by li: Jan
Buj now ski (mo no ty pia, li no ryt), Ha li na Ca der -Paw ow ska (he lio -
gra fia, druk cy fro wy), Prze mek Li put (druk cy fro wy, An na Sa dow -
ska (wkl so druk) i Pa we We in reb (li to gra fia, se ri gra fia).

Pod pa tro na tem „l ska”

„Ubu król” Krzysz to fa Pen de rec kie go w Ope rze l skiej

BY TOM. 4 kwiet nia w Ope rze l skiej w By to miu od b dzie si pre -
mie ra ope ry „Ubu król” Krzysz to fa Pen de rec kie go. Re y se ri i sce -
no gra fi spek ta klu po wie rzo no Wal de ma ro wi Za wo dzi skie mu, cho -

Ka mil Ko cu rek z cy klu To po gra fia woj ny Mar ta u ka na wy sta wie po kon kur so wej, z ty u od le wej pra ce:
Mar ty u ki, Ro ber ta Ku ty i To ma sza Wik to ra



re ogra fi – Ja nin nie Nie sob skiej (to du et zna ny z in sce ni za cji „Don
Car lo sa”, któ ra w 2011 r. na gro dzo na zo sta a Zo ty mi Ma ska mi w ka -
te go riach Przed sta wie nie Ro ku oraz Re y se ria; otrzy ma a te Te atral -
n Na gro d Mu zycz n im. Ja na Kie pu ry w ka te go rii Naj lep szy spek -
takl). Kie row nic two mu zycz ne ob j Ju rek Dy ba, a ko stiu my
za pro jek to wa a Ma ria Bal ce rek. Au to ra mi li bret ta „Ubu Kró la” s
Krzysz tof Pen de rec ki i Je rzy Ja roc ki. wia to wa pra pre mie ra od by a
si 25 lat te mu – 6 lip ca 1991 ro ku w Bay eri sche Sta at so per
w Mo na chium. Jej li bret to opar te jest na sztu ce fran cu skie go dra ma -
tur ga Al fre da Jar ry’ego pt. „Ubu Król, czy li Po la cy” z 1888 r. Sztu -
k po raz pierw szy po ka za no 10 grud nia 1896 r. w pa ry skim Théâtre
de l’Œu vre i z uwa gi na skan dal, ja ki wów czas wy wo a a, szyb ko zdj -
to z afi szu re per tu aro we go. Piotr Ka mi ski w ksi ce „Ty sic i jed -
na ope ra” tak opi su je to dzie o: „Pi szc Kró la Ubu, Pen de rec ki wpi -
sa si w fi glar ny prd post mo der ni stycz ny mu zy ki wspó cze snej,
lu bu j cy si w pa sti szu i pro wo ka cji. Owiad czy zresz t wprost, e pra -
cu jc nad swym utwo rem od po czt ku sta ra si i w la dy sa me go
Jar ry’ego, drwic so bie z au to ry te tów, wiel kich kla sy ków, lecz rów -
nie i z sie bie sa me go, z mu zy ki wspó cze snej i awan gar dy, on glu -
jc naj ró niej szy mi kon wen cja mi, czer pic pe ny mi gar cia mi z czte -
rech wie ków hi sto rii ope ry. Pa ra dok sal nie, w tym do sko na le
sprzy ja j cym kon tek cie, kom po zy tor nie ucie ka od ad nych cy ta tów,
wa sno rcz nie wy mie rza jc sztur cha ce – tym lub owym efek tem me -
lo dycz nym, har mo nicz nym, in stru men tal nym czy ryt micz nym – swym
wiel kim an te na tom: Händlo wi, Mo zar to wi, Ros si nie mu, Ver die mu,
Wa gne ro wi, Of fen ba cho wi, Ry szar do wi Straus so wi, nie za po mi na jc
o Kur cie We il lu, Stra wi skim, czy nie ja kim… Pen de rec kim”.

Dom Pa mi ci y dów Gór no l skich

GLI WI CE. Dom Pa mi ci y dów Gór no l skich to no wy Od dzia
Mu zeum w Gli wi cach, któ ry mie ci si w od re stau ro wa nym y dow -
skim Do mu Przed po grze bo wym przy ul. Ksi cia Jó ze fa Po nia tow -
skie go 14. Mi sj pla ców ki jest upo wszech nia nie wie dzy na te mat hi -
sto rii y dów na Gór nym l sku oraz ich wka du w roz wój na sze go
re gio nu. Tej te ma ty ce po wi co na jest wy sta wa sta a. Dom Pa mi -
ci y dów Gór no l skich b dzie prze strze ni dia lo gu mi dzy kul tu -
ro we go, de bat na te mat to le ran cji i ko eg zy sten cji ró nych re li gii, kul -
tur i na ro dów. 

Ste fan Gie row ski w Mu zeum Ar chi die ce zjal nym

KA TO WI CE. W Ga le rii Sztu ki Wspó cze snej „Fra An ge li co”
w Ka to wi cach go ci wy sta wa ma lar stwa Ste fa na Gie row skie go za -
ty tu o wa na „Ma lo wa nie Dzie si cior ga Przy ka za”. Ste fan Gie row -
ski uro dzi si w 1925 r. w Cz sto cho wie. W la tach 1945–1948 stu -
dio wa ma lar stwo w Aka de mii Sztuk Pik nych im. Ja na Ma tej ki
w Kra ko wie w pra cow niach Zbi gnie wa Pro nasz ki, Ka ro la Fry cza,
Wa dy sa wa Ja roc kie go oraz rów no cze nie hi sto ri sztu ki na Uni -
wer sy te cie Ja giel lo skim w Kra ko wie. Od 1949 r. miesz ka w War -
sza wie. W la tach 1962–1996 by zwi za ny z Aka de mi Sztuk Pik -
nych w War sza wie. W 1983 r. zo sta wy bra ny rek to rem, ale wa dze
pa stwo we od rzu ci y je go kan dy da tu r. W 1986 r. otrzy ma ty tu pro -

fe so ra zwy czaj ne go.  Wy sta wa pre zen tu je cykl ob ra zów, któ re po -
wsta y w la tach 1986–1987, tu po sta nie wo jen nym, kie dy ze wzgl -
du na boj kot ofi cjal nych in sty tu cji kul tu ry, pol scy ar ty ci bli sko wspó -
pra co wa li z Ko cio em i cz sto wy sta wia li w je go prze strze niach.
De ka log Ste fa na Gie row skie go po raz pierw szy po ka za ny zo sta
w 1989 r. w Mu zeum Ar chi die ce zji War szaw skiej. Od te go cza su go -
ci wie lo krot nie, m.in. w Na ro do wej Ga le rii Sztu ki Za ch ta w War -
sza wie (1992) czy Mu zeum Sztu ki w o dzi (2003). Ob ra zy z te go
cy klu ar ty sta opa trzy nie tyl ko ko lej ny mi licz ba mi rzym ski mi, jak
wszyst kie swo je pra ce od ko ca lat 50., ale tak e ty tu a mi – tre ci
Dzie si ciu Przy ka za we dug Bi blii w tu ma cze niu ks. Ja ku ba Wuj -
ka wy da nej w 1885 r. In spi ra cj do po wsta nia cy klu ob ra zów by a
Ta bli ca Dzie si cior ga Przy ka za, na ma lo wa na pod ko niec XV wie -
ku przez ano ni mo we go ma la rza gda skie go dla Ba zy li ki Ma riac kiej.

Zmar a asy stent ka Przy bo sia

BIEL SKO BIA A. 26 lu te go zmar a naj star sza miesz kan ka Biel -
ska -Bia ej Mar ta Ro a ska (ur. 15 czerw ca 1910 r. we Fryd ku na Za -
ol ziu). Jej oj ciec pa stor An drzej Bu zek wy bu do wa we Fryd ku ko -
ció ewan ge lic ki, a po za j ciu Za ol zia przez ar mi cze cho so wac k
w 1919 r. wy emi gro wa z ro dzi n na zie mie ad mi ni stro wa ne przez
wa dze pol skie. Mar ta Ro a ska w li ceum cie szy skim im. A. Osu -
chow skie go by a uczen ni c Ju lia na Przy bo sia, któ ry oe ni si z jej
szkol n przy ja ció k. Jesz cze przed woj n uko czy a an gli sty k
i ger ma ni sty k na UJ. Po mier ci m a Sta ni sa wa Ro a skie go
w 1948 r. Ju lian Przy bo za pro po no wa jej po sa d se kre tar ki w am -
ba sa dzie pol skiej w szwaj car skim Ber nie, gdzie po eta by am ba -
sa do rem. Po przy je dzie do kra ju w 1953 r. pra co wa a m.in. w Pol -
skiej Aka de mii Na uk w War sza wie. Po przej ciu na eme ry tu r
w la tach 70. resz t y cia sp dzi a w Biel sku -Bia ej. 

W tro ba ze wier kiem

BIEL SKO BIA A. Ru dzic ki po eta, pre zes Od dzia u l skie go ZLP
Ju liusz W tro ba od lat jest za uro czo ny biel skim ar ty st -gra fi kiem
Jó ze fem wier kiem (1935–2013). 23 lu te go w Ksi ni cy
Be skidz kiej po eta za pre zen to wa plon swych fa scy na cji – ksi k po -
etyc ko -pla stycz n „W wier ko wym ga ju”. Za war w niej nie mal
40 wier szy li rycz nych in spi ro wa nych gra fi ka mi swe go biel skie go przy -
ja cie la, któ re rów nie mo na po dzi wia na kar tach ksi ki wy da nej
przez Wy dzia Kul tu ry UM w Biel sku -Bia ej. Ju liusz W tro ba za war
w pu bli ka cji tak e ob szer ny szkic bio gra ficz ny Jó ze fa wier ka oraz
frag men ty tek stów wspo mnie nio wych biel skie go gra fi ka. 

So ce w Ku bi szów ce

BIEL SKO BIA A. W mar cu w Do mu Kul tu ry im. Wik to rii Ku bisz
w Biel sku -Bia ej, czy li po pu lar nej Ku bi szów ce, swo je pra ce ma lar -
skie pre zen tu je ab sol went ka biel skie go „pla sty ka” Agniesz ka
No wi ska. Biel ska ar tyst ka od lat miesz ka za gra ni c. Dok to rat zwi -
za ny ze sztu k Ty be tu obro ni a z wy ró nie niem w ASP w Wa len cji78
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w 2006 r. Ar tyst ka po wia da, e to wa nie pod wpy wem hisz pa -
skie go so ca zmie ni a punkt wi dze nia na ma lar stwo. Od td za cz -
a uy wa ja snych i moc nych ko lo rów. – Obec nie ma lu j wo d i od -
de chem, wy dmu chu j czst ki far by i for mu j na pót nie po  da ny
ksztat – twier dzi Agniesz ka No wi ska, któ ra przez ostat nich kil ka
lat miesz ka w Lu izja nie. 3 mar ca w Ku bi szów ce od by si wer ni -
sa prac ar tyst ki po  czo ny z wie czo rem au tor skim no wej ksi ki
po etyc kiej Ja na Pi che ty „zo ty deszcz” ilu stro wa nej wa nie przez
Agniesz k No wi sk. 

Za wadz ka roz wie tla ciem no

BIEL SKO BIA A. Od 26 lu te go do 28 mar ca po trwa w Ga le rii Biel -
skiej BWA wy sta wa ob ra zów i fo to gra fii Ewy Za wadz kiej – ab sol -
went ki, a obec nie wy ka dow czy ni ka to wic kiej ASP, lau re at ki wie -
lu mi dzy na ro do wych kon kur sów pla stycz nych. Eks po zy cja
pre zen tu je ob ra zy i fo to gra fie z lat 2003–2015. Mot tem wy sta wy jest
a ci ska sen ten cja „Suf fi cit unum lu men in te ne bris” („Wy star czy
je den pro mie wia ta, aby roz wie tli ciem no”). W ten spo sób ar -
tyst ka pod kre la nie zwy k ro l wia ta, a za ra zem mro ku, obec nych
w jej dzie ach.

Wiel kie sprz ta nie

BIEL SKO BIA A. Ale ka Po lis to ab sol went ka In sty tu tu Sztu ki U
w Cie szy nie. Jest twór c fil mów do ku men tal nych, wi deo, ani ma cji,
per for man sów, sztu ki cy fro wej i ma lar stwa. 22 lu te go w Ga le rii Biel -
skiej BWA za pre zen to wa a per for mans pt. „Ro sa Ro tes
Städtchen” – jed no z se rii sprz ta w ga le riach miej skich – pod ar -
ty stycz n opie k Ka ta rzy ny i Zbi gnie wa Szum skich z Te atru Ci ne -
ma w Mi cha o wi cach. To wa nie z K. i Z. Szum ski mi opra co wa a
spe cjal ne ge sty co dzien no ci, któ re ma j „od cza ro wa” sprz ta nie
ja ko naj ni ej w hie rar chii spo ecz nej po strze ga n pra c. Ty tu
dzia a na wi zu je do ksi ki chi skie go pi sa rza Gu Hua o cza sach
re wo lu cji kul tu ral nej, nie miec kich okre le le wi cy oraz na zwi ska
ko mu nist ki Ró y Luk sem burg. 

Cho piec z gwiazd

BIEL SKO BIA A. 28 lu te go w Te atrze La lek Ba nia lu ka od by a si
pre mie ra spek ta klu „Cho piec z gwiazd” Oska ra Wil de’a w ada pta -
cji i re y se rii Ole ga ug dy w prze ka dzie Ma rian ny Lis i Lu cy -
ny Ko zie – dy rek tor ki biel skiej sce ny lal ko wej. Sce no gra fi stwo -
rzy a La ri sa Mi ki na -Pro bo dy ak, a mu zy k na pi sa Bog dan
Szcze pa ski. 

O Ju rze na Ju rze…

CZ STO CHO WA. W Sa li l skiej MGS do 28 lu te go mo gli my po -
dzi wia efek ty 41. Ogól no pol skie go Ple ne ru Ma lar skie go „Ju raj ska
Je sie” Zwiz ku Pol skich Ar ty stów Pla sty ków. W tym ro ku wrze -
nio wy ple ner od by wa si w Oj co wie, a je go ko mi sa rzem by a Gra -
y na Tar kow ska. Oprócz czon ków cz sto chow skie go okr gu
w spo tka niu wzi li udzia go cie z okr gów: ka to wic kie go, opol skie -
go, gli wic ko -za brza skie go, oraz przed sta wi cie le Sto wa rzy sze nia
Ma ry ni stów Pol skich – Da riusz So ta i Wo dzi mierz Ku lej.

Ar ty ci pró bo wa li po ka za za po mo c roz ma itych tech nik i kon -
wen cji wci od kry wa ne pik no Ju ry Kra kow sko -Cz sto chow skiej.
By y wie lo barw ne Sta lak ty ty Gra y ny Tar kow skiej, mi nia tu ry
Zdzi sa wa mu dzi skie go czy charakterystyczne pra ce An ny Waw -
ry ko wicz -a ko wicz. Roz po zna wal no warsz ta tu i do sta y skad
ar ty stów na ko lej nych ple ne rach nie ozna cza jed nak mo no to nii wy -
staw. Bo w ka dym ro ku po ja wia j si no we pro po zy cje, wiad cz -
ce o po szu ki wa niach, od kry ciach i olnie niach. W tym ro ku oprócz
ry sun ków i ob ra zów po ja wi y si in sta la cje Ja nu sza Pa cu dy czy Gra -
y ny Tar kow skiej, tka ni ny ar ty stycz ne Ja dwi gi Wo sik oraz Odam -
ki oda mu ska y Mar ka Miel czar ka, czy li od na le zio ne frag men ty form
ka mien nych.

Ar tyst ka wie lo two rzy wo wa

CZ STO CHO WA. 17 lu te go w OPK Gau de Ma ter od by a si pro -
mo cja de biu tu po etyc kie go Alek san dry An ny Ko wal skiej W ob j -
ciach Bo ga, mi nia tu ry szpi tal ne. Spo tka nie pro wa dzi a prof. El bie -
ta Hur nik. To mik po wsta ja ko za pis do wiad cze nia cho ro by
i prze y au tor ki -pa cjent ki (jed n z przed mów na pi sa a zna na w Cz -
sto cho wie dr na uk me dycz nych Wan da Ter lec ka). Alek san dra
An na Ko wal ska jest ab sol went k Wy dzia u Sztu ki Aka de mii im. Ja -
na Du go sza w Cz sto cho wie w za kre sie ma lar stwa. Tu obro ni a dy -
plom wia to w dia lo gu z chwi l (2013) w pra cow ni pro fe so ra
Wo dzi mie rza Ka ran kie wi cza i ju wów czas ob ra zom to wa rzy szy -
y wier sze (wcze niej li cen cjat u prof. Kry sty ny Szwaj kow skiej z gra -
fi ki warsz ta to wej). Od pó to ra ro ku jest czon ki ni Zwiz ku Ar ty -
stów Pla sty ków Pol skich od dzia u cz sto chow skie go. W cza sie
spo tka nia au tor ka ujaw nia a roz ma ite ta len ty – czy ta a wier sze, pre -
zen to wa a gra fi ki (zdo bi ce to mik), ale rów nie pie wa a po ezj wraz
z ze spo em Im past. To by o na praw d cie ka we spo tka nie.

Za in spi ro wa ny iko n

CZ STO CHO WA. Ja ko pod su mo wa nie pó rocz ne go sta u w OPK
Gau de Ma ter u kasz Kol man za pre zen to wa 19 lu te go swo je ob ra -
zy o te ma ty ce re li gij nej, gów nie pa syj nej, za ch ca j ce rów nie
do kon tem pla cji w okre sie Wiel kie go Po stu. To nie s ty po we iko -
ny, ar ty sta nie jest kon ty nu ato rem tra dy cji iko no pi sa nia, bli ej mu
ra czej do Je rze go No wo siel skie go. Wa ne jest dla nie go wia to, a sam
ob raz oka zu je si po mo stem mi dzy wia tem i tym, co nie wi dzial -
ne. By a to ko lej na sa kral na opo wie ma la rza. W li sto pa dzie 2014
pre zen to wa swo je ob ra zy w Art -Fo to Re gio nal ne go Orod ku Kul -
tu ry wraz z fo to gra fia mi Krzysz to fa wier to ka na wy sta wie Dwie
po sta wy.
u kasz Kol man jest cz sto cho wia ni nem, ab sol wen tem Ze spou

Szkó Pla stycz nych im. Jac ka Mal czew skie go oraz Aka de mii im. Ja -
na Du go sza. Zaj mu je si rów nie ry sun kiem, fo to gra fi, ko la em
i ko mik sem. Pod czas wer ni sa u Ta de usz Pier siak, dy rek tor OPK Gau -
de Ma ter, za po wia da pre zen ta cj je go prac w Wej ciów ce.

Li te rac cy blo ge rzy Cz sto cho wy

CZ STO CHO WA. 9 lu te go w ba rze Pest ka dwo je cz sto chow skich
blo ge rów – Syl wia Gusz ko i Ad rian Ky (stu den ci III ro ku fi lo lo -
gii pol skiej Aka de mii im. Ja na Du go sza w Cz sto cho wie) opo wia -
da li o ksi kach, a przede wszyst kim o swo jej przy go dzie re cen zenc - 79
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kiej. Ró ni si od sie bie sta em, a przede wszyst kim do wiad cze -
niem blo ger skim. Ad rian Ky wszed do kra kow skie go pro jek tu Tram -
waj nr 4, Syl wia Gusz ko sa ma two rzy oraz pro mu je Bia e Me bel -
ki. Po le ca j ró no rod ne ksi ki – przede wszyst kim nie co lej sz
li te ra tu r do po czy ta nia, cho Ad rian Ky si ga rów nie po kla sy -
k i li te ra tu r dla dzie ci i mo dzie y (ja ko przy szy na uczy ciel). Oczy -
wi cie, nie s to je dy ni cz sto chow scy blo ge rzy. Z por ta lem lu bi -
my czy tac. pl wspó pra cu je np. lap sus (Sa wo mir Do ma ski).

Spo tka nie zbie go si w cza sie z opu bli ko wa niem w sie ci ra por -
tu In sty tu tu Kul tu ry Miej skiej na te mat blo gów o te ma ty ce kul tu -
ral nej, w któ rej wie lo krot nie po ja wia si Tram waj nr 4, cho nie znaj -
dzie my w nim na zwi ska Ad ria na Ky cia (to Se crus). 

Roz mo w w Pe st ce mo de ro wa Bar tosz Ben duch, ko le ga z ro ku,
ale tak e je den z or ga ni za to rów Dlu gosz. TV. Wtor ko wym roz mo -
wom o ksi kach to wa rzy szy y lo so wa nia ksi ek, dys ku sja o ka -
no nie lek tur szkol nych, któ ra prze ko ny wa a, e jest to wci wa -
ny te mat dla mo dych lu dzi.

Na gro dzo na baj ka

CZ STO CHO WA. 28 stycz nia na Fe sti wa lu Te atrów dla Dzie ci
w No wo huc kim Cen trum Kul tu ry baj k Nie sa mo wi te przy go dy
Ro bacz ka Kacz ka pu blicz no uzna a za naj cie kaw szy spek takl
fe sti wa lu. To pro po zy cja barw na i smut no -we so a, pe na pio se nek
i ru chu sce nicz ne go. Te atr im. Ada ma Mic kie wi cza w Cz sto cho -
wie ma j w re per tu arze od 2012 ro ku. Au to rem tek stu i re y se rem
jest dy rek tor te atru, Ro bert Do ro saw ski. Nie jest to pierw sza je go
re ali za cja. Wcze niej przy go to wa ada pta cj Trzech wi nek wg bra -
ci Grimm, a rok pó niej na pi sa sce na riusz na mo ty wach opo wia -
da Wo dzi mie rza Perzy skie go Ga ga nia rza i Pa tycz ka, któ ry rów -
nie wy re y se ro wa.

Te atr im. Ada ma Mic kie wi cza w No wej Hu cie wy sta wi te
Ja sia i Ma go si, spek takl któ ry po wró ci w tym se zo nie na sce n
po kil ku la tach nie obec no ci. W fe sti wa lu wzi y te udzia te atry
la lek z Kielc, Biel ska -Bia ej, Rab ki -Zdro ju, B dzi na i Rze szo wa.

Zi mo wy Las Sztu ki

OPO LE. Na sce nie Te atru Eko Stu dio pod czas dzie wi tej edy cji
„Zi mo we go La su Sztu ki”, któ re go ku ra to rem by An drzej Lach, bli -
sko 50 ar ty stów opol skich oraz go cie z Wro ca wia, To ru nia i Ka -
to wic, wy sta wi li swo je naj now sze pra ce: rze by, gra fi ki, in sta la cje,
ob ra zy i fo to gra fie. Prze wod nim mo ty wem te go rocz nej pre zen ta cji
by a – au ra. An drzej Czer nik, dy rek tor Te atru Eko Stu dio otwie ra -
jc wy sta w po wie dzia – to wa nie au ra ota cza nas i da je du  wy -
obra ni, dla te go dla ar ty stów te mat ten jest bar dzo sze ro ki. Z ro -
ku na rok „Zi mo wy Las Sztu ki” cie szy si co raz wik szym
za in te re so wa niem ar ty stów i pu blicz no ci, któ ra zwie dza jc gów -
n wy sta w uczest ni czy a w im pre zach to wa rzy sz cych. Pod czas
spek ta klu Te atru Jed ne go Ak tu w sied miu od so nach Ar ka diusz Bra -
nic ki (fo to gra fik) za pre zen to wa swo je naj now sze dzie o, na to miast
An to ni Pi ku ta wy st pi w re ci ta lu for te pia no wym (utwo ry Cho pi -
na, Schu man na, Szy ma now skie go). Or ga ni za to rzy im pre zy przy zna li
na gro dy ho no ro we Eko Li cie, w ka te go rii li ry ka, epi ka i dra mat dla
au to rów prac któ re wy war y na nich naj wik sze wra e nie. Lau re -
ata mi zo sta li: Be ata Ma cie jew ska (li ry ka) za rze b „B kit ny Anio”,
Bar tosz Po sac ki (dra mat) za ob raz „Lód” i An drzej Il ski (epi ka) za in -
sta la cj „Im pre sja”. War to pod kre li, e pry wat ny Te atr Eko Stu -

dio po mi mo trud nej sy tu acji fi nan so wej sfe ry kul tu ry, od wie lu lat
wzbo ga ca w zna cz cy spo sób y cie kul tu ral ne Opo la, kreu jc wie -
le przed si wzi ar ty stycz nych na ni wie te atru i sztuk pla stycz nych.
W pro gra mie do „Zi mo we go La su Sztu ki” or ga ni za to rzy na pi sa -
li – w tym le sie nie ma kr tych dróg, ciem nych cie ek i ze wszd czy -
ha j cych nie bez pie czestw. Tu ukry a si Sztu ka. Zna ni i ce nie ni twór -
cy, a tak e mo dzi ar ty ci, za miast drzew za sa dz w Zi mo wym Le sie
zia ren ko swo jej wy obra ni, któ re ota cza ar ty stycz na „au ra” zma -
te ria li zo wa na w po sta ci ró nych form ar ty stycz ne go wy ra zu.

Jan Co fa ka o l za kach w wie cie

OPO LE. Dy rek tor Mu zeum l ska Opol skie go Ur szu la Za jcz kow -
ska i pre zes Opol skie go Od dzia u Wo je wódz kie go Sto wa rzy sze nia
Wspó pra cy Pol ska -Wschód Eu ge niusz Brud kie wicz, za pro si li opol -
sk pu blicz no na spo tka nie z Ja nem Co fa k z oka zji uka za nia si
je go naj now szej ksi ki „l za cy w wie cie”. Wcze niej w l skiej
se rii au tor opu bli ko wa „Ksi g l za ków” (2009) i „l za cy
w War sza wie” (2008), za ka dym ra zem wzbu dza jc ty mi pu bli ka -
cja mi du e za in te re so wa nie opo lan, któ rzy po raz ko lej ny tum nie przy -
by li na spo tka niu z au to rem, wy pe nia jc sa l od czy to w Mu zeum
do ostat nie go miej sca. Wie saw My liw ski po lek tu rze ksi ki „l -
za cy w wie cie” na pi sa: Py ta nie, ja kie za da em so bie po prze czy ta -
niu tej ksi ki – czy jest re gion, któ ry da by Pol sce ty le wspa nia ych
ta len tów i oso bo wo ci? Jak e cz sto przy tym roz sa wia j cy nas w wie -
cie. I to w ró nych dzie dzi nach, od spor tu po mu zy k. By bym skon -
ny s dzi, e nie ma. Przy naj mniej je li cho dzi o ostat nie stu le cie. So -
wa wy bit ne go pi sa rza po twier dzi y zna cze nie oma wia nej pu bli ka cji
dla po pu la ry za cji wie dzy o wy bit nych oso bo wo ciach wy wo dz cych
si ze l ska: ar ty stach, na ukow cach, ka pa nach, spor tow cach i spo -
ecz ni kach. Jan Co fa ka opi sa wie le barw nych po sta ci l za ków, któ -
rzy zdo by li uzna nie i sa w za rów no w kra ju jak i za gra ni c. Au tor
wspo mi na pod czas spo tka nia: na pi sa nie ksi ki „l za cy w wie cie”
wy ma ga o ode mnie mud nej pra cy, po szu ki wa nia ma te ria ów pra -
so wych, spraw dza nia wie lu in for ma cji u ró de. Dzi ki te mu czy tel -
ni cy i uczest ni cy spo tka nia au tor skie go mo gli po zna no we wt ki l -
skich hi sto rii m.in.: Pio tra Be cza y, Ewy De mar czyk, Ju liu sza
Grz dzie li, o. Le opol da Mo czy gem by, ro du Li pow cza nów, Ada ma
Ma ko wi cza, ro du Ol sza ków, o. Ed mun da Sze li gi, prof. Flo ria na mie -
ji, Er ne sta Wi li mow skie go i ma estro Kry stia na Zi mer ma na. Re dak -
tor Co fa ka od so ni ku li sy bio gra fii bo ha te rów swo jej no wej ksi -
ki bez po szu ki wa nia ta niej sen sa cji, za cho wu jc takt i wa da jc lek kim
pió rem. Spo tka nie au tor skie pro wa dzi li: prof. Mi cha Lis i prof. Sta -
ni saw Ni cie ja, a frag men ty ksi ki „l za cy w wie cie” czy ta Ja -
nusz Ire ne usz Wój cik. Na za ko cze nie wie czo ru du ga ko lej ka czy -
tel ni ków usta wi a si do au tor skie go sto li ka re dak to ra Ja na Co fa ki
po au to gra fy.

Sput nik nad Opo lem

OPO LE. Fe sti wal Fil mów Ro syj skich Sput nik nad Pol sk – Sput -
nik nad Opo lem  go ci w Na ro do wym Cen trum Pol skiej Pio sen ki
oraz w ki nie Me du za w Opo lu. W pro gra mie Fe sti wa lu za pre zen -
to wa no no we pro po zy cje ki ne ma to gra fii ro syj skiej z ostat nich dwóch
lat: Geo graf prze pi glo bus, re. Alek san der Wie le din skij, Fran ko -
fo nia, re. Alek san der So ku row, Udar so necz ny, re. Ni ki ta Mi cha -
kow, Film o Alek sie je wie, re. Mi cha i Se ga, 14+, re. An driej Zaj -
cew, Map ki, re. L. Szwarc man, M. Mi rosz ki na, Mu zy kan ci80
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Spo tka nie z Ja nem Co fa k z oka zji uka za nia si je go naj now szej ksi ki
„l za cy w wie cie”

Zi mo wy Las Sztu ki w Opo lu



z Bre my, re. I. Ko wa lew ska ja, W. Li wa now. Na wszyst kich po ka -
zach pu blicz no wy pe ni a sa le ki no we po brze gi, a po ich za ko -
cze niu pro wa dzo no dys ku sje na te mat pre zen to wa nych fil mów, po -
 czo ne z kon kur sa mi na wi zu j cy mi do ich fa bu y. Oprócz
fil mów dla star szej wi dow ni or ga ni za to rzy przy go to wa li w ra mach
Ma e go Sput ni ka pro jek cje fil mów dla dzie ci po  czo ne z warsz -
ta ta mi pla stycz ny mi. Fe sti wal Sput nik nad Opo lem zo sta zor ga ni -
zo wa ny przez: Sto wa rzy sze nie Opol skie La my, Opol ski Odzia Wo -
je wódz ki Sto wa rzy sze nia Wspó pra cy Pol ska -Wschód, In sty tut
Sla wi sty ki Uni wer sy te tu Opol skie go, Ko o Na uko we Kul tu ry Ro -
syj skiej Uni wer sy te tu Opol skie go, Aka de mic kie Ko o Ar ty stycz -
ne Uni wer sy te tu Opol skie go. War to pod kre li du e za an ga o wa -
nie w re ali za cj fe sti wa lu ze stro ny mo de go po ko le nia ani ma to rów
kul tu ry. Pod su mo wu jc pierw sz re pli k Fe sti wa lu Fil mów Ro syj -
skich je go or ga ni za to rzy pod kre li li, e fil my ro syj skie w pol skim
ki nie oraz te le wi zji po ja wia j si bar dzo rzad ko, za pew ne dla te go,
e star sze po ko le nie z ró nych po wo dów od no si si kry tycz nie do fil -
mów ra dziec kich, na to miast mo dzi chc po zna wspó cze sn
ro syj sk ki ne ma to gra fi po szu ku jc ory gi nal nych fil mów, war to -
cio wych pod wzgl dem ar ty stycz nym. Du e za in te re so wa nie ze
stro ny mo dych wi dzów za ch ci o or ga ni za to rów Sput ni ka nad
Opo lem, aby w na stp nych la tach kon ty nu owa pre zen ta cj fil mów
ro syj skich w Opo lu i wy bra nych mia stach re gio nu. 

B dzi ski ju bi lat

B DZIN. W dzie jach Mu zeum w B dzi nie rok 2016 b dzie okre -
sem szcze gól nym. Ta sza cow na pla ców ka wi tu je bo wiem 60. uro -
dzi ny. 29 lip ca 1956 ro ku w b dzi skim zam ku otwar ta zo sta a pierw -
sza na te re nie Za g bia D brow skie go mu ze al na pla ców ka
na uko wo -ba daw cza. W 1957 r. de cy zj ów cze sne go mi ni ster stwa
kul tu ry i sztu ki in sty tu cja zo sta a w czo na do ogól no pol skiej sie -
ci mu ze ów. Po wierzch nie eks po zy cyj ne mu zeum obej mo wa y
wów czas wn trza re dnio wiecz ne go zam ku, o któ rym pierw sze
wzmian ki po ja wi y si w 1349 ro ku. Wspo mi na li o nim rów nie Jan
z Czarn ko wa i Jan Du gosz w spi sie wa row nych bu dow li wznie -
sio nych przez Ka zi mie rza Wiel kie go. Po t ne zmia ny or ga ni za cyj -
ne w mu zeum za po czt ko wa o przy  cze nie w 1983 r. do za so bów
pla ców ki b dzi skiej pe re ki ar chi tek to nicz nej, czy li XVIII -wiecz -
ne go ba ro ko wo -kla sy cy stycz ne go Pa a cu Mie ro szew skich wraz
z oka la j cym go za byt ko wym kom plek sem par ko wym, w któ rym
za cho wa y si ka mien ne rze by Ba chu sa i Flo ry wy ko na ne przez
Je rze go Le onar da We be ra w 1718 r. Obec nie mu zeum ofe ru je tak -
e zwie dza nia Do mu Mo dli twy „Mi zra chi”, zre wi ta li zo wa ne
Wzgó rze Zam ko we i Pod zie mia B dzi skie. Mu ze al ni cy za po wia -
da j w ro ku ju bi le uszo wym wie le atrak cji. Oprócz tra dy cyj nych im -
prez ta kich, jak Jar mark Rze mio sa i R ko dzie a czy Ogród Sztu -
ki za pla no wa no in te re su j ce wy sta wy cza so we, warsz ta ty, wy ka dy,
kon cer ty i wer ni sa e. 

Ars Lu dens

CZE LAD. W Ga le rii Sztu ki Wspó cze snej Elek trow nia w Cze la -
dzi od 3 mar ca gosz cz pra ce wy ka dow ców i stu den tów Aka de mia
Sztuk Pik nych w Ka to wi cach oraz Wy dzia u Sztuk Pik nych Uni -
wer sy te tu Ostraw skie go w Ostra wie. Wy sta wa „Ars Lu dens” jest efek -
tem wspó pra cy obu uczel ni. Ska da j si na ni gra fi ki, ry sun ki, ma -
lar stwo, in sta la cje, pro jek cje mul ti me dial ne, in te rak tyw ne gry

mul ti me dial ne oraz plan szo we gry ma ni pu la cyj ne. W wer ni sa u
uczest ni czy li m.in. stu den ci, au to rzy pre zen to wa nych ry sun ków, gra -
fik, pro jek tów, gier oraz kie row nik Ka te dry In ter me diów i Sce no -
gra fii ASP w Ka to wi cach Da riusz Ga jew ski i Ma rek Si bin sky szef
Ka te dry Gra fi ki i Ry sun ku z Uni wer sy te tu w Ostra wie. Au to ra mi pre -
zen to wa nych dzie s: Ja kub Ci ka a, Fi lip Ga jew ski, Jo nasz Ga jew -
ski, Ola Kwie ci ska, Pa try cja Li sni kow ska, Da rek  czyc ki, Mi le -
na Mi cha ow ska, An na Pi ku a, Ka sia Pi ku a, Ju lia Wój cik, Do ro ta
Wró bel, Ma te usz Z bek, Si mo na Drdáková, Ni kos Efti mia dis,
Da rek Ga jew ski Zby nek Janáek, Ra dek Juena, lva Kru pi cová,
Ol ga Mo ra vco va, Li bór No votn, Pau li na Po cz ta, Ma rek Si binsk,
To masz To bo lew ski.

Sztucz ny Miód

SO SNO WIEC. Ga le ri Extra va gan ce za wad n a Alek san dra
Urban i jej dzie a zgru po wa ne na wy sta wie pt. „Sztucz ny miód”.
Ar tyst ka jest ab sol went k Aka de mii Sztuk Pik nych we Wro ca wiu.
Zaj mu je si ma lar stwem, gra fi k oraz fo to gra fi. Sztu ka Alek san -
dry Urban sta no wi ar ty stycz n no tat k -ko men tarz wo bec po -
wszech nie pa nu j ce go „sty lu by cia” ak tu al nej nam spo ecz nej rze -
czy wi sto ci. Naj cz ciej uka zu je te ma ty k zwi za n z mrocz n stro n
spo e cze stwa, któ re bez kry tycz nie od da je hod wia tu wir tu al ne -
mu. Ar tyst ka in spi ru je si ob ra za mi kr  cy mi w sie ci glo bal nej,
zwasz cza ty mi, któ re s wia dec twem upad ku war to ci, po rzu ce -
nia zmy su kry tycz ne go i za gu bie nia in stynk tu sa mo za cho waw cze -
go. Przed sta wie nia epa tu j ob ra za mi fan ta zji ero tycz nych, ba ze -
skich za cho wa, tan de ty i okru cie stwa, sta no wic do sad n kry ty k
kon dy cji ak tu al ne go spo e cze stwa. Gów nym atry bu tem ar tyst ki
jest nie ba nal na wy obra nia wy ra o na w sztu ce po przez bo gac two
scen, eks pre sj na sy co nych barw oraz dy na mi k uka du przed sta -
wie. Sztu ka, któ r upra wia Alek san dra Urban nie sta no wi za pi su
do wiad cze, do zna czy ob se sji oso bi stych, lecz jest wy cz nie wy -
ni kiem po  cze nia umie jt no ci uwa nej ob ser wa cji oto cze nia
z jej ta len tem ima gi na cji. 

Pre zy dent Du da wród ro da ków

ZA OL ZIE. 14 mar ca za wi ta do Pra gi pre zy dent RP, An drzej
Du da, z ma on k. Dwu dnio w wi zy t w sto li cy Re pu bli ki Cze skiej
pa ra pre zy denc ka roz po cz a od spo tka nia z Po la ka mi y j cy mi na Za -
ol ziu i w in nych re gio nach kra ju. 

Oko licz no cio wa uro czy sto zor ga ni zo wa na w Am ba sa dzie RP
sta a si m.in. oka zj do wr cze nia pa stwo wych od zna cze.
Za wy bit ne za su gi w dzia al no ci na rzec pol skich ro do wisk w RC,
za krze wie nie pol skiej kul tu ry i tra dy cji na ro do wej uho no ro wa nych
zo sta o dzie si osób. Pre zy dent RP na da Krzy Ko man dor ski
Or de ru Od ro dze nia Pol ski pre ze so wi ho no ro we mu Ma cie rzy Szkol -
nej w RC, Ja no wi Bran ne mu, Krzy em Ka wa ler skim Or de ru Za su -
gi Rze czy po spo li tej Pol skiej od zna cze ni zo sta li pre ze si PZKO
i Kon gre su Po la ków, Jan Ry ko i Jó zef Szy me czek, na to miast Zo -
ty Krzy Za su gi otrzy ma li Wan da Fu sek, ks. Bo gu saw Ko ko tek,
Ha li na Nie do ba, Adam Pa low ski, An drzej Russ, Ha li na Twar dzik
i Hen ry ka a bi ska. W dru giej cz ci spo tka nia pre zy dent z ma -
on k czy ta li m.in. frag men ty „Pa na Wo o dy jow skie go” oraz „Quo
va dis” Hen ry ka Sien kie wi cza. Pa ra pre zy denc ka wy su cha a te mi -
ni -kon cer tu w wy ko na niu uczniów Pol skie go Gim na zjum im. Ju liu -
sza So wac kie go w Cze skim Cie szy nie. 81

Wy so kim od zna cze niem pa stwo wym pre zy dent An drzej Du da uho no ro wa
m.in. pre ze sa Kon gre su Po la ków w RC, Jó ze fa Szy mecz ka

Alek san dra Urban
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Chc od no wi ZLPC

ZA OL ZIE. Trwa j pra ce nad re ak ty wa cj Zrze sze nia Li te ra tów Pol -
skich w Re pu bli ce Cze skiej. Dzia al no tej ist nie j cej od oko o dzie -
si ciu lat tyl ko na pa pie rze or ga ni za cji za mie rza j – przy wspó pra -
cy z nie któ ry mi za in te re so wa ny mi do tych cza so wy mi czon ka mi
ZLPC – wzno wi mo dzi twór cy zrze sze ni w Gru pie Po etyc kiej
„Po lizg”. Ko lej ne spo tka nie gru py ro bo czej, któ ra ma za za da nie
przy go to wa wio sen ne ze bra nie wal ne ZLPC od by o si w so bo t
w sa li po sie dze Kon gre su Po la ków w Cze skim Cie szy nie. Wzi -
o w nim udzia sze cio ro „po li zgow ców”, jak rów nie re pre zen -
tu j cy red nie po ko le nie za ol zia skich li te ra tów Ja cek Si ko ra, któ -
ry b dzie wspo ma ga mo dych po etów m.in. w kon tak tach z obec ny mi
czon ka mi ZLPC. Pod czas spo tka nia wy o nio no trzy oso bo w grup -
k (Ewa Fur tek, Mar ta Ró a ska i Piotr Cie lec ki), któ rej za da niem
b dzie przy go to wa nie no we go sta tu tu or ga ni za cji, re gu la mi nu we -
wntrz ne go oraz ter mi nu wal ne go ze bra nia. – Li czy my tu na po moc
kie row nic twa Kon gre su Po la ków, któ re mu za le y na re ak ty wa cji or -
ga ni za cji li te rac kiej, zwasz cza za wi ce pre ze sa Ra dy KP, praw ni -
ka To ma sza Pu stów ki – po wie dzia a nam po spo tka niu Ewa Fur tek.

la da mi zbój ni ka On drasz ka

ZA OL ZIE. Kim by li be skidz cy zbój ni cy, ko go na pa da li, na czym
po le ga y ich ma gicz ne prak ty ki i dla cze go pa mi o nich prze trwa -
a stu le cia? Te go wszyst kie go do wie dzie li si uczest ni cy se mi na rium
pt. „la da mi zbój ni ka On drasz ka”, któ ry w Ho te lu „Pod aka cja mi”
w om nej Dol nej zor ga ni zo wa y Spó ka Ko li ba i Ogni sko Gó ra li l -
skich w Ko sza rzy skach.

O syn nym har na siu, od któ re go mier ci mi n o w ubie gym ro -
ku 300 lat, opo wia da Václav Mi cha lika z Mu zeum w Przy bo rze
b d ce go od dzia em Mu zeum No vo jiínska. W pó to ra go dzin nym
wy ka dzie cze ski et no graf nie tyl ko przy bli y po sta On drasz ka, ale
scha rak te ry zo wa te zja wi sko, ja kim by o be skidz kie zbój nic two.
Ubo le wa on jed nak, e dzi wie dza o On drasz ku za ni ka. – Mo dym
lu dziom co raz cz ciej ta po sta z ni czym si nie ko ja rzy. To zu pe -
nie ina czej ni na So wa cji, gdzie pa mi o Ja no si ku jest na dal y -
wa – prze ko ny wa.

Jed nym z go ci se mi na rium by te ga w dziarz i mu zy kant lu do -
wy Otmar Kan tor z Ja bon ko wa, któ ry uroz ma ici spo tka nie pie -
wem gó ral skich i zbój nic kich pie ni i gr na gaj dach.

W SKRÓ CIE 

 „Dom du szy” to ty tu wy sta wy ma lar stwa Re na ty Bon czar pre -
zen to wa nej w Mu zeum Zam ko wym w Pszczy nie. 
 Mu zeum Hi sto rii Ka to wic za pra sza o na cykl wy ka dów, a wród

nich m.in. na wy kad Mar ci na Cy ra na pt. „Pa mit ni ki Lu dwi ka An -
hal ta” ja ko ró do do dzie jów Gór ne go l ska, wy ka dy dr. hab. Zyg -
mun ta Wo nicz ki po wi co ne ob ra zo wi Gór ne go l ska w prze mó -
wie niach Woj cie cha Kor fan te go wy go szo nych w la tach 1904–1918
w Re ich sta gu i Land ta gu.
 „Gru pa Ja now ska 2016” pre zen to wa a swój do ro bek w Dzia -

le Et no lo gii Mia sta Mu zeum Hi sto rii Ka to wic w Ni ki szow cu. 
 Ka to wic ka Stre fa Kul tu ry (obiek ty Mu zeum l skie go, Na ro -

do wej Or kie stry Sym fo nicz nej Pol skie go Ra dia i Mi dzy na ro do we -
go Cen trum Kon gre so we go), zo sta y no mi no wa ne w ka te go rii
Ar chi tek tu ra do na gro dy „O” 2015 przy zna wa nej przez por tal O.pl
po wi co ny kul tu rze.
 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.
 Mu zeum l skie za pra sza o na ko lej n od so n pro jek tu

„Ksztat Rze czy. O w glu i por ce la nie” au tor stwa Ra fa a Urbac kie -
go i Anu Czer wi skie go – przed si wzi cia z po gra ni cza fil mu, ta -
ca wspó cze sne go, sce no gra fii, pra cy na uko wej i dzia a spo ecz -
nych. To opo wie o pra cy ko biet na l sku.
 Mu zeum w Cho rzo wie za pra sza o na pro mo cj 16. To mu „Ze -

szy tów Cho rzow skich” pod re dak cj Jac ka Kur ka. 
 1 mar ca roz po cz a si osiem na sta Biel ska Za dym ka Jaz zo -

wa – Lo tos Jazz Fe sti wal. Jej kon cer ty od b d si w sa lach Biel ska -
-Bia ej, schro ni sku na Szyn dziel ni i w NO SPR w Ka to wi cach.
 11 lu te go w sa lo nie mu zycz nym Zam ku Su kow skich me lo die

lu do we Pol ski i Ja po nii oraz utwo ry kla sy ki mu zycz nej i wspó cze -
snej obu kra jów za pre zen to wa li pia nist ka Mi ho Ku ri ha ra oraz te nor
Piotr Ni kiel. 
 W cy klu „Mu zy ka na zam ku” w Mu zeum w Biel sku -Bia ej

15 lu te go zna ne arie ope ro we i ope ret ko we wy ko na li: so pra nist ka
Jo an na Kor pie la -Jat kow ska, te nor Mie czy saw Basz czyk i pia nist -
ka Aga ta Adam czyk. 

 Fle ci sta Ja cek Osta szew ski, per ku si sta Ra do saw No wa kow -
ski i gi ta rzy sta Ma rek Pi tek to obec ny skad le gen dar nej gru py Osjan,
któ ra 25 lu te go za gra a dla bielsz czan w tam tej szej Ga le rii BWA. 
 Ma riusz Ku bie las za pre zen to wa w lu tym w Ga le rii Fo to gra -

fii B&B Ma y Wie de w Biel sku -Bia ej cykl fo to gra ficz ny „U Schul -
za”. To re zul tat eks pe ry men tu ar ty stycz ne go, in spi ro wa ne go li te rac -
k i pla stycz n twór czo ci wy bit ne go dro ho by cza ni na Bru no na
Schul za. 
 Z oka zji Biel skiej Za dym ki Jaz zo wej gru pa kil ku na stu fo to gra -

fi ków zwi za nych w fe sti wa lem wy sta wia a od 8 lu te go do 8 mar -
ca w biel skiej Sfe rze wa sne pra ce fo to gra ficz ne. 
 W lu tym w Ga le rii Aka de mic kiej ATH w Biel sku -Bia ej swo -

je pra ce pre zen to wa li – rze biar ka Li dia Sztwiert nia oraz gra fik Ra -
fa Ra ma tow ski. 
 24 lu te go w Ksi ni cy Be skidz kiej od by a si pro mo cja ksi -

ki „Al ba tros i hie na”. Na pi sa j wy ka dow ca aka de mic ki, hi sto ryk
sztu ki Krzysz tof Ma rek Bk. Jest to kry mi na, któ re go ak cja to czy
si w Biel sku -Bia ej. 
 28 lu te go w Kra kow skim Sa lo nie Po ezji w Ga le rii Biel skiej BWA

wy st pi a Ani ta Jan cia -Pro ko po wicz. Ak tor ka te atral na i fil mo wa,
ab sol went ka ódz kiej „fil mów ki” pro mo wa a tym ra zem swój tom
wier szy pt. „Po mi dzy”. 
 W Cz sto cho wie za gra li: TFP – Ga -Ga oraz Zie lo ne ab ki; Ru -

ra – The Dum plings, Go oral, Don Gu ra le sko,  ki an; Fil har mo nia
Cz sto chow ska – Uro dzi ny Mo zar ta, Strauss Fe sti val Or che stra; Du -
ety mi o sne; MDK – Ró e Eu ro py, Cz sto chow ska Ka pe la Bie siad -
na „Gru pa Ro ma na”; Fi ve O’Clock – Ju sty na Kró lak Qu ar tet; Mu zycz -
na Me ta – Ro mek Pu chow ski, Bre ak ma szy na; OPK Gau de
Ma ter – To masz ót ko, Ed Cher ry Trio (w cy klu JAZ Z to cho wa); Sta -
cher czak – Woj tek Ma zo lew ski z kwin te tem (w cy klu JAZ Z to cho wa).
 Cz sto chow skie wy sta wy: Wej ciów ka – Be ata Miel cza rek; Ga -

le ria ART -Fo to ROK -u – wy sta wa fo to gra fii Mal ta 2015; OPK Gau -
de Ma ter – fo to gra fie Ar ka So ty si ka; Ra tusz – Pod nieb na pa sja. Je -
rzy Ostrow ski – mo de lar ski mistrz z Cz sto cho wy;
 Cz sto chow skie spo tka nia li te rac kie: Bi blio te ka Pu blicz -

na – Ra fa Cu pr jak Po dru giej stro nie; OPK Gau de Ma ter – Ma go -
rza ta Ja nu szew ska Slaj dy z ku cy ka mi; spo tka nie To wa rzy stwa Ga -
le ria Li te rac ka de dy ko wa ne pa mi ci Wal de ma ra Ga i skie go
z oka zji 5. rocz ni cy mier ci.
 31 stycz nia zmar An drzej No wic ki, czo nek ze spo u Fi ve

O’Clock Or che stry (gra na ban jo i gi ta rze) oraz Sier giej Wow ko -
trub Trio.
 5 lu te go w So sno wiec kim Cen trum Sztu ki -Za mek Sie lec ki od -

by si spek takl mu zycz no -ka ba re to wy „Al bum ro dzin ny”. Bo ha -
te ra mi wie czo ru by li: Kac per Ku szew ski oraz ze spó mu zycz ny
w ska dzie: To masz Kre zy mon – for te pian, Kon rad Ku bic ki – kon -
tra bas, Ja cek Na my sow ski – pu zon, flet.
 2 lu te go w Miej skiej Bi blio te ce Pu blicz nej w So snow cu czy -

tel ni cy uczest ni czy li w spo tka niu z Wo dzi mie rzem Ko wa lew skim
i Ja nu szem Ma jew skim, wie czór au tor ski no si ty tu Excen try cy, czy li
po so necz nej stro nie uli cy.
 W Ga le rii a kom scy w So snow cu w lu tym go ci li: Ka mil Mysz -

kow ski i Krzysz tof Szla pa. Wspól nym te ma tem obu twór ców sta -
o si So ce. Wszyst kie pra ce zo sta y wy ko na ne przy po mo cy ca -
me ra ob scu ra, czy li w tech ni ce otwor ko wej, któ r au to rzy od wie lu
lat wy ko rzy stu j w swo ich dzia a niach ar ty stycz nych.
 We wszyst kich miej sco wo ciach Za ol zia, a tak e w Pra dze

i Brnie, od by wa y si w lu tym i mar cu sej mi ki gmin ne. Ich ce lem
jest wy o nie nie de le ga tów na Zgro ma dze nie Ogó ne Kon gre su Po -
la ków w RC, któ re od b dzie si 23 kwiet nia w Cze skim Cie szy nie.
 Od 20 lu te go w za ol zia skich mi o wi cach, wsi ro dzin nej by -

e go pre mie ra RP, Je rze go Buz ka, prze by wa gru pa chrze ci ja skich
uchod ców z Ira ku. Czter na cio ro osób zna la zo azyl w orod ku Kar -
mel na le  cym do Dia ko nii l skiej. 
 23 lu te go, w miej sco wo ci Re druth w Korn wa lii od by si po -

grzeb 96-let nie go Ray mun da Ka nio ka, po cho dz ce go z za ol zia skie -
go Pio sku pi lo ta Pol skich Si Po wietrz nych na Za cho dzie. By on pi -
lo tem dy wi zjo nów my liw skich 303 i 308.
 Jed no dnio w wi zy t w Pra dze zo y mar sza ek Sej mu RP, Ma -

rek Kuch ci ski. Mar sza ek przy je cha do Pra gi na za pro sze nie Ja na
Hamáka, prze wod ni cz ce go cze skiej Izby Po sel skiej. W pro gra mie
wi zy ty zna la zy si roz mo wy dwu stron ne na te mat ak tu al nej sy tu acji
w Eu ro pie, mi dzy in ny mi mi gran tów. Ma rek Kuch ci ski zo y wie -
ce na gro bie Václa va Ha vla, pod po mni ka mi Ja na Pa la cha i Ry szar -
da Siw ca i spo tka si z przed sta wi cie la mi or ga ni za cji pol skich w RC.
 W pierw szy czwar tek mar ca w au li Pol skie go Gim na zjum im.

J. So wac kie go w Cze skim Cie szy nie po raz ko lej ny spo tka li si su -
cha cze Mi dzy ge ne ra cyj ne go Uni wer sy te tu Re gio nal ne go PZKO.
Tym ra zem wy ka dow c by prof. Da niel Ka du biec. J zy ko znaw -
ca i folk lo ry sta, za o y ciel i pierw szy kie row nik Ka te dry Po lo ni sty -
ki i Folk lo ry sty ki Uni wer sy te tu Ostraw skie go wy go si wy kad
pt. „O cie szy skiej war to ci so wa”.82



83

WI CE MI NI STER ds.
ener gii Grze gorz To bi -
szow ski spo tka si
1 lu te go ze zwiz kow -
ca mi i za rz dem Kom -
pa nii W glo wej. Mi -
mo du gich roz mów
nie roz strzy gni to
spra wy wy pa ty gór ni -
czych czter na stek
za 2015 rok. Kon se -
kwen cj te go by y ma -
sów ki w 11 ko pal niach
spó ki i pi ciu za ka -
dach, w wy ni ku cze go
Za rzd KW wy co fa
si z wy po wie dze nia
po ro zu mie nia z lip -
ca 2015 ro ku. Po wró -
co no te do roz mów
na te mat wy pat czter -
na stek. W po o wie lu -
te go zwiz kow cy alar -
mo wa li, e za rzd
KW, by ra to wa spó -
k chce zmniej szy
red nie mie sicz ne
wy na gro dze nie gór ni -
ków na wet o 1,5 tys.
z. Wza jem ne roz bie -
no ci sko czy y si
ogo sze niem spo ru
zbio ro we go w KW.

TU STY czwar tek przy pad w tym ro ku 4 lu -
te go. To dzie kre pla al bo pcz ka – jak kto
wo li. Te raz tro ch in for ma cji ku li nar nych.
Pcz ki ber li skie roz po zna je si po ja -
snym pa sku na cie cie. Na dzie wa ne s
gów nie mar mo la d, ale te tof fi, bd
cze ko la d, a po kry wa ne cu krem pu drem lub
lu krem. Do na ty to ame ry ka skie pcz ki
z dziur k po rod ku – przy po mi na j pol skie
opon ki. Pcz ki wie de skie przy po mi na j
z ko lei gniaz da i s bar dzo sod kie. Wy ko -
ny wa ne s z cia sta pa rzo ne go. Olie bol len
to ho len der ski przy smak po dob ny do na -
szych ra cu chów. Na dzie wa ny jest ro dzyn -
ka mi, u ra wi n i ka wa ka mi jab ka. A pcz -
ki tu rec kie, ina czej lok ma – to nie wiel kie
ku lecz ki po da wa ne z mio dem lub cu kro -
wym sy ro pem.
KA TO WI CE ma j spo ro atu tów, w tym ni skie
bez ro bo cie, ale przed mia stem wci wie -
le wy zwa. Tak wy gl da j Ka to wi ce
na tle 11 in nych pol skich me tro po lii, ja kie
oce nio no w „Ra por cie o pol skich me tro po -
liach 2015” przy go to wa nym przez fir m
PwC. Prof. Wik tor Or ow ski, eko no mi sta,
pod su mo wa ra port stwier dze niem, i zmia -
ny w sto li cy na sze go wo je wódz twa s wi -
docz ne, ale wci nie uda o si osi gn ma -
sy kry tycz nej zmian, jak cho by w wy pad ku
Wro ca wia.
WNIO SEK Sto wa rzy sze nia Mi o ni ków Zie -
mi Tar no gór skiej o wpi sa nie tar no gór skich
pod zie mi i na ziem nych obiek tów po gór ni -
czych tra fi do pa ry skiej sie dzi by ko mi te tu
UNE SCO. For mal nie zo y li go przed sta -
wi cie le pol skie go rz du. Po mys wpi sa nia
tar no gór skich pod zie mi na li st UNE SCO
po ja wi si ju w 2004 ro ku, ale kon kret ne
pra ce roz po cz to czte ry la ta pó niej. Ca a
apli ka cja ma ty sic stron, a jej przy go to wa -
nie trwa o osiem lat i kosz to wa o 300 ty si -
cy zo tych. Je li wnio sek przej dzie po zy tyw -
n we ry fi ka cj, uzy ska nie wpi su b dzie
mo li we w po o wie 2017 ro ku.
GA LE RI Ka to wic k od wie dzi o w ca -
ym 2015 ro ku 14 mi lio nów klien tów, któ -

rych by o o 2,4 mln wi cej ni w ro -
ku 2014. Do daj my, e prócz wie lu wspa nia -
ych skle pów w GK dzia a od li sto pa -
da 2015 ro ku Sce na w Ga le rii, czwar ta sta a
sce na Te atru l skie go.
ZA BA WA w kar na wa o we ostat ki w sty lu
bra zy lij skim mia a miej sce w Za brzu. Mia -
no wi cie 320 me trów pod zie mi w ko pal -
ni Gu ido 6 lu te go od by a si kar na wa o wa
im pre za, któ rej mo ty wem prze wod nim by
naj syn niej szy kar na wa w Rio de Ja ne iro.
By o hucz nie i go r co.
KON GRES ar chi tek tu ry i wzor nic twa 4 De sign
Day s mia mia miej sce mi dzy 11 a 14 lu -
tym w Mi dzy na ro do wym Cen trum Kon gre -
so wym w Ka to wi cach. Za pre zen to wa o si
po nad 100 wy staw ców, za pro szo no
250 pre le gen tów, od by o si kil ka dzie sit se -
sji i pa ne li te ma tycz nych.
TRWA dziw na pas sa ryb nic kie go psy chia -
try ka, w któ rym – jak si oka zu je – bez -
praw nie prze trzy my wa ni s lu dzie. Ostat -
nio trze cim szcz liw cem, któ re mu uda o
si opu ci szpi tal po omiu la tach przy mu -
so we go le cze nia, by Sta ni saw Be ski
z Kra ko wa. Tra fi tam za kra dzie ka wy
z mar ke tu w 2007 ro ku. Do je go wy pusz -
cze nia – tak jak do po zo sta ych dwóch
„uwol nie” – przy czy ni si me ce nas Piotr
Woj ta szak. Oczy wi cie, za „po my ki” ryb -
nic kich fel cze rów z psy chia try ka za pa ci
Skarb Pa stwa (czy taj my, spo e cze stwo).
A mo e by tak – cho by na ty dzie – od -
wró ci ro l i ho spi ta li zo wa od po wie -
dzial ny za te „wy pad ki przy pra cy” per so -
nel?
MI JA de ka da od tej ka ta stro fy i na dal nie
wia do mo, czy z praw ne go punk tu wi dze -
nia za wi ni czo wiek, czy mo e na tu ra?
Przy po mnij my – 21 li sto pa da 2006 ro ku
o godz. 16.30 w ko pal ni Ha lem ba w Ru dzie
l skiej na g bo ko ci 1030 m do szo
do wy bu chu me ta nu, któ ry na stp nie za ini -
cjo wa eks plo zj py u w glo we go. 23 gór -
ni ków by o bez szans na prze y cie. Wy ro -
bi sko za mie ni o si w ku l ognia.
Fun da men tal ne py ta nie brzmi: co za ini cjo -
wa o wy buch lub kto za nie go od po wia da?
Trwa j cy sze lat pro ces przed S dem
Okr go wym w Gli wi cach, zda niem S du
Ape la cyj ne go w Ka to wi cach, nie da na to
od po wie dzi. Dla te go spra wa wra ca do po -
now ne go roz pa trze nia.
NO WO CZE SNE cen trum baj ki i ani ma cji
z in te rak tyw n cz ci edu ka cyj n i po ka -
zo w, sa l ki no w i sa la mi kon fe ren cyj ny -
mi ma wresz cie szan s po wsta w Biel sko -
-Bia ej przy Stu diu Fil mów Ry sun ko wych.
T mo li wo da o prze kszta ce nie biel skie -
go SFR w pa stwo w in sty tu cj kul tu ry.
Stu dio wcze niej by o spó k pra wa han dlo -
we go. Ak tu al nie w SFR trwa j pra ce
nad ostat nim od cin kiem fil mu ani mo wa ne -
go „Ku ba i ru ba”.
OSTAT NIE Ika ru sy w re gio nie je d jesz -
cze w ka to wic kim PKM -ie, co praw da
tyl ko w dni ro bo cze, ale za to na naj bar dziej
za to czo nych tra sach. Ich ostat ni kurs wy -
pad nie w te go rocz ne go syl we stra – wic mi -
o ni kom pu blicz nej ko mu ni ka cji zo sta o
jesz cze  tro ch cza su na zwie dza nie.
RU SZY no wy sta dion w Za brzu. 21 lu te go
po raz pierw szy na try bu nach za sia do
24,5 tys. wi dzów. By o to pod czas me czu
Gór ni ka Za brze z Ru chem Cho rzów, nie -
ste ty, prze gra nym 0:2. Ko men ta to rzy spor -
to wi pod su mo wa li spo tka nie do bit nie:
„Gór nik jest w ru inie” – w od ró nie niu
od no wo cze sne go sta dio nu. Jesz cze kil ka

mie si cy te mu pra co wa o na tym obiek -
cie 400 ro bot ni ków na do b, tu przed for -
mal ny mi od bio ra mi ju 250 osób. Przed
roz po cz ciem in au gu ra cyj ne go me czu Pro -
ku ra tu ra Ape la cyj na w Ka to wi cach wsz cz -
a ledz two w spra wie nie pra wi do wo ci
przy bu do wie sta dio nu.
MAR SZA EK l ski Woj ciech Sa u ga w li -
cie do pre mier Be aty Szy do sprze ci wi si
nie go spo dar no ci Cen trum On ko lo gii, któ -
ra po wo du je, e „gli wic ki od dzia CO (…)
jest zmu szo ny prze ka zy wa wy pra co wa ne
nad wy ki fi nan so we do orod ków w War -
sza wie czy Kra ko wie”. I za pro si pa ni pre -
mier do roz mów o utwo rze niu l skie go
Cen trum On ko lo gii w Gli wi cach, któ ry to
po mys ma spo re wspar cie spo ecz ne i me -
dial ne w ca ym na szym re gio nie.
PRA COW NI CY Mu zeum Gór no l skie go
do sta li pi smo z Mi ni ster stwa Kul tu ry
i Dzie dzic twa Na ro do we go. Mi ni ster
owiad czy w nim, e nie prze wi du je po  -
cze nia Mu zeum Gór no l skie go w By to miu
z Mu zeum l skim w Ka to wi cach. Za ta -
kim roz wi za niem opto wa swe go cza su za -
rzd wo je wódz twa l skie go, a sej mik
pod j na wet uchwa  in ten cyj n w tej
spra wie.
ZMAR tra gicz nie 48-let ni pu kow nik Sa -
wo mir Ber dy chow ski, „Czar ny”, by y
GROM -owiec, twór ca i pierw szy do wód -
ca jed nost ki spe cjal nej Agat z Gli wic. We -
dug nie ofi cjal nych in for ma cji mia po pe -
ni sa mo bój stwo. Nie chc w to jed nak
uwie rzy je go bli scy i przy ja cie le. Ber dy -
chow ski by na dzie j pol skiej ar mii. Nie -
daw no uko czy kurs ge ne ral ski, któ ry
trak to wa ny jest ja ko prze pust ka do dal szych
awan sów m.in. w struk tu rach do wód czych
NA TO. 
BO HA TER SKIE GO, jed ne go z ostat nich pi -
lo tów le gen dar ne go Dy wi zjo nu 303, sier -
an ta Raj mun da Ka nio ka ze l ska Cie -
szy skie go po e gna no uro czy cie 23 lu te go
br. w miej sco wo ci Re druth w Korn wa lii.
Mia 96 lat, uro dzi si 29 kwiet nia 1920 ro -
ku we wsi Pio sek na l sku Cie szy skim,
a zmar 8 lu te go br. Su y w utwo rzo nych
w An glii w cza sie woj ny pol skich dy wi zjo -
nach lot ni czych 301, 302, wspo mnia -
nym 303 i 308.
CZ STO CHO WA bez szans na po wrót wo -
je wódz twa. O rz do wych za mia rach do wia -
du je my si z od po wie dzi mi ni ste rial nej
na in ter pe la cj sup skie go po sa Zbi gnie wa
Kon wi skie go, któ ry zwró ci si do MSWiA
z py ta niem o pla ny wo bec woj. rod ko wo -
-po mor skie go. Od po wied pa da kon kret -
na: „Nie za mie rza my two rzy no wych
wo je wództw”. 
MI NI STER STWO Ener gii roz wa a sprze da
dwóch ko pal na le  cych do Ja strzb skiej
Spó ki W glo wej. Cho dzi o ko pal nie Jas -
-Mos i Kru pi ski. Pie ni dze z ich sprze da -
y mia y by za pew ni – przy naj mniej tym -
cza so w – pyn no fi nan so w tej spó ki.
Gór ni ków – a pra cu je ich w tych ko pal niach
nie mal 5,4 tys. osób – nie po ko j te in for -
ma cje.
PA PIE Fran ci szek przed lip co wy mi wia -
to wy mi Dnia mi Mo dzie y w Kra ko wie od -
wie dzi sank tu arium na Ja snej Gó rze w Cz -
sto cho wie. To ju nie mal pew ne, bo
pod ko niec lu te go go ci a na Ja snej Gó rze
Ko mi sja Wa ty ka ska, któ ra spraw dza a
mo li wo zor ga ni zo wa nia ta kie go przy -
jaz du.
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Kolekcja „lska”

Uro dzi si w 1934 ro ku w Ra dli nie -
-Bier tu to wach. Uko czy z wy ró nie niem
Li ceum Sztuk Pla stycz nych w Kra ko wie,
a na stp nie (1957) – rów nie w Kra ko -
wie – otrzy ma dy plom Aka de mii Sztuk
Pik nych (wów czas Kra kow skiej Aka de -
mii Sztuk Pla stycz nych). Stu dio wa gra fi -
k, ma lar stwo mo nu men tal ne\ i pla kat.
Sztu ki wi tra u uczy si od wy bit ne go
pol skie go wi tra y sty Ada ma Sta lo ny -Do -
brza skie go. Miesz ka w Ka to wi cach.
Pierw sze wi tra e za pro jek to wa dla Sank -
tu arium Na ro dze nia NMP w Pszo wie.
W 1960 r. za pro jek to wa swo je prze o mo -
we dzie o – wi tra dla ko cio a Ser ca
Pa na Je zu sa w Ka to wi cach -Murc kach.
W tym sa mym ro ku pod j rów nie za j cia
dy dak tycz ne w Ni szym Se mi na rium
Du chow nym w Ka to wi cach. Wspó pra co -
wa ja ko gra fik z ty go dni kiem „Go
Nie dziel ny” W la tach 1962-1976 od by wa
licz ne po dró e ar ty stycz ne do Pa ry a.
Two rzy ze spo y wi tra o we oraz po je dyn -
cze wi tra e, tak e po li chro mie i sgraf fi ta,
mo zai ki (ko ció o.o. Ob la tów w Ka to wi -
cach -Ko szut ce) dla ko cio ów w kra ju
i za gra ni c. Od 1958 r,. jest czon kiem
Zwiz ku Pol skich Ar ty stów Pla sty ków.
Jest lau re atem Zo te go Me da lu Za su o ny
dla Kul tu ry Pol skiej „Glo ria Ar tis”.

(wk)

Przez ca y ju bi le uszo wy Rok „l ska”,
z oka zji 20le cia ist nie nia pi sma, pre zen 
to wa li my co mie sic 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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czuwa
JA RO SAW STA RZYK

Je stem, jak Do sto jew ski, uza le nio ny od ha zar du. Ujaw niam si ni niej -
szym, po da j ten mój se kret do pu blicz nej wia do mo ci. (By mo e rzu -
ci okiem na ten tekst pan pro fe sor Jan Mio dek i ucie szy si, e sw ta jem -
ni c oga szam wszem i wo bec, nie do ko nu jc ja kie go tam „ka min gau tu”,
brr!) Wra ca jc do te ma tu: Do sto jew ski wiel kim pi sa rzem by, wic i je -
go uza le nie nie by o gi gan tycz ne. „Ja tam pi sa nie umiem i nie dbam
o sa w”, w mo im przy pad ku cho dzi ra czej o upra wia nie ha zar dzi ku, nie
za o to, by sta wia wszyst ko na jed n kar t. W prak ty ce po le ga to na od -
wie dza niu raz na ty dzie ko lek tu ry i wy sy a niu jed ne go ku po nu tot ka, któ -
ry ju od daw na na zy wa si ina czej. Ro bi to re gu lar nie, znam wic pa -
nie (prze mi e) pra cu j ce w tym punk cie, cza sem po ar tu je my, cz sto
(ra czej bez po wo dze nia) pró bu j mnie sko ni do kup na ja kiej wy jt ko -
wo ro ku j cej zdrap ki.

Te go dnia tak e za war em za kad i ju wy cho dzi em, kie dy nie mal
przy drzwiach zwró ci a si do mnie pa nien ka z py ta niem, czy móg bym
jej po wi ci chwi l i od po wie dzie na kil ka py ta, prze pro wa dza bo -
wiem an kie t dla fir my X (po ka za a za wie szo ny na szyi iden ty fi ka tor).
Zgo dzi em si bez en tu zja zmu, po nie wa wa nie nad je da tram waj,
któ rym za mie rza em od je cha. Trud no by o mi jed nak od mó wi, gdy pa -
nien ka by a mi a, kul tu ral na i ubra na jak dziew czyn ka, któ ra przy sza zda -
wa ma tu r. By i dru gi po wód – mam przy ja ció k, któ ra pra cu je ja ko
an kie ter ka. Opo wia da a mi, jak jej przy kro, kie dy tak zwa ni re spon den -
ci od ma wia j jej od po wie dzi i to cza sa mi w spo sób gru bia ski, nie bio -
rc pod uwa g fak tu, e ona po pro stu wy ko nu je pra c, z któ rej jest roz -
li cza na. 

Pa nien ka wic py ta a, ja od po wia da em, ona no to wa a… By o mi dzy
in ny mi py ta nie o wy kszta ce nie. „Po sia dam” wy sze, ale za sta no wi o
mnie, ja kie mo g by wy ni ki ca e go ba da nia. Czy ma gi stro wie, dok to ro -
wie, pro fe so ro wie s rów nie po dat ni na pa ce nie „po dat ku od gu po ty”,
co nie uki al bo ab sol wen ci pod sta wów ki?

– Jak pan oce nia praw do po do bie stwo wy gra nej? – za py ta a pa nien ka
(cy tu j z pa mi ci, wic nie do kad nie).

– Ja nie oce niam, ja wiem – od po wie dzia em. – Szan sa tra fie nia „szóst -
ki” jest jed na na 14 mi lio nów. Ale ja ko nie po praw ny opty mi sta uwa am,
e mo ja wy no si 50 pro cent – al bo wy gram, al bo nie.

Roz mo wa by a ca kiem sym pa tycz na, po e gna li my si mi o i uda em
si do swo ich za j. 

Po ja kim ty go dniu z ha kiem za dzwo ni te le fon.
– Mó wi Kry sty na Ik si ska. Czy roz ma wiam z pa nem Ja ro sa wem?
Po twier dzi em. Wte dy mo jej roz mów czy ni zmie ni si gos. Sta si

wrcz in kwi zy tor ski. Zo sta em prze py ta ny na te mat, czy bra em udzia
w an kie cie o tot ku, gdzie bra em, kto j prze pro wa dza, czym si le gi ty -
mo wa itd. itp. Nie pa mi ta em tyl ko jed ne go: czy pa nien ka za pi sy wa a
od po wie dzi na ta ble cie? Na ta ble cie, czy na pa pie rze? Nie po tra fi em na to
od po wie dzie, ale uwzgld nia jc ca o prze su cha nia my l, e zda em
i mi a pa nien ka nie b dzie mia a przy kro ci.

Ro zu miem, e fir my chc mie wia ry god ne wy ni ki ba da, dla te go
kon tro la. Dla te go „taj nia cy” z biz ne su cho dz uli ca mi i spraw dza j, czy
czo wiek roz da j cy ulot ki stoi rze czy wi cie tam, gdzie go po sta wi li i ty -
le go dzin, ile mu wy zna czo no i czy przy pad kiem nie wy rzu ca tych cen -
nych dru ków do ko sza. 

A jed nak al, e ju nie wie rzy si ni ko mu na so wo, e Wiel ki Brat czu -
wa nad wszyst kim.

Przy oka zji – cie ka we, czy kon tro ler ki ma j te in stan cj kon tro lu j c
ich ro bo t, i w któ rym mo men cie si ta struk tu ra bra ku za ufa nia ko czy? 
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