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W Ope rze !l" skiej w By to miu po raz pierw szy wy sta #
wio na zo sta $a ope ra Krzysz to fa Pen de rec kie go – „Ubu
Król”. W pre mie ro wym spek ta klu (3 kwiet nia) uczest #
ni czy$ kom po zy tor. Twór ca mi spek ta klu s": Wal de #
mar Za wo dzi% ski (re &y se ria i sce no gra fia), Ja ni na
Nie sob ska (cho re ogra fia), Ma ria Bal ce rek (ko stiu my),
Ju rek Dy ba$ (kie row nic two mu zycz ne). Au to ra mi li #
bret ta (opar te go na sztu ce Al fre da Jar ry’ego „Ubu
Król, czy li Po la cy”) s" Krzysz tof Pen de rec ki i Je rzy Ja #
roc ki. Par tie ty tu $o we wy ko na li An na Lu ba% ska (Mat "
ka Ubu) i Pa we$ Wun der (Oj ciec Ubu). W spek ta klu
wzi' $o udzia$ 40 so li stów, chór, ba let, sta ty (ci oraz
dwie or kie stry pro wa dzo ne przez dwóch dy ry gen tów.
Pre mie r' po prze dzi $o otwar cie wy sta wy (na zdj' ciu)
pt. „Ope ry Krzysz to fa Pen de rec kie go” au tor stwa
Ju liu sza Mul ta rzy% skie go.

Do lek tu ry „Po pre mie rze…” pió ra Mag da le ny Dzia dek

za pra sza my na s. 62"63.

List in ten cyj ny o wspó$ pra cy w ob sza rze
kul tu ry pod pi sa li w Te atrze im. Ja na Ko cha #
now skie go w Opo lu przed sta wi cie le w$adz
obu re gio nów, Mar sza $ek Wo je wódz twa
Opol skie go An drzej Bu $a (na zdj' ciu
w (rod ku) i cz$o nek Za rz" du Wo je wódz twa
!l" skie go Hen ryk Mer cik (na zdj' ciu z pra #
wej). Wspól ne przed si' wzi' cia kul tu ral ne
da j" obu stro nom szan se dal sze go roz wi #
ja nia twór cze go po ten cja $u miesz ka% ców
obu wo je wództw. Jed nym z ele men tów
wspó$ pra cy mo &e by) wspól na pu bli ka cja
zwi" za na ze zbli &a j" cy mi si' ob cho da mi
set nej rocz ni cy po wsta% (l" skich, ale tak &e
szer sze wspó$ dzia $a nie w kon tek (cie po li #
ty ki hi sto rycz nej. 
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Tra dy cyj nie z oka zji Mi' dzy na ro do we go Dnia Te atru ak #
to rzy z wo je wództw (l" skie go i opol skie go zo sta li uho no #
ro wa ni Z$o ty mi Ma ska mi. Te go rocz na uro czy sto() od by $a
si' w Opol skim Te atrze Lal ki i Ak to ra im. Aloj ze go Smol #
ki. Na gro dy lu dziom te atru wr' czy li cz$o nek Za rz" du
Wo je wódz twa !l" skie go Hen ryk Mer cik oraz cz$o nek Za #
rz" du Wo je wódz twa Opol skie go Grze gorz Sa wic ki. Ty tu$
„Przed sta wie nie ro ku” w wo je wódz twie opol skim uzy #
ska$ spek takl „Dzia dy”, wy re &y se ro wa ny przez Paw $a Pas #
si nie go w Opol skim Te atrze Lal ki i Ak to ra im. Aloj ze go
Smol ki, w wo je wódz twie (l" skim ten za szczyt ny ty tu$
otrzy ma$ spek takl „Sze() wcie le% Ja na Pisz czy ka” Je rze #
go Ste fa na Sta wi% skie go w re &y se rii Woj cie cha Ko (ciel #
nia ka w Te atrze Pol skim w Biel sku #Bia $ej. Naj lep szym
spek ta klem dla m$o dych wi dzów uzna no „Na ry suj mi ba #
ran ka” wg „Ma $e go ksi' cia” An to ine de Sa int #Exu pe #
ry’ego w re &y se rii Pie tro Fe na tie go w !l" skim Te atrze Lal ki
i Ak to ra „Ate neum” w Ka to wi cach.

Wi# cej o Z$o tych Ma skach na s. 81"82
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WY DAW CA:
GÓR NO "L# SKIE TO WA RZY STWO

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

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

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

WSPÓ%WYDAWCA:
BIBLIOTEKA "L#SKA

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

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

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

Re dak to r na czel na
KATARZYNA$KUROCZKA (BERETA)

Dzia& krytyki literackiej
portal www.slaskgtl.pl

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

MARIA$SZTUKA
Sekretarz redakcji

Dzia& kultury
BOG DAN WI DE RA

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

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

Ko rek ta
AD RES RE DAK CJI:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

4. Roz mo wa z prof. dr hab. An drze jem Ko wal czy kiem, rek to rem-elek tem uni wer sy te tu !l" skie go

UNIWERSYTET JUTRA
6. Ka ta rzy na G#uch -Jusz kie wicz AU TO RY TET? NIE MA MY CZA SU

NA ZA STA NA WIA NIE SI+ NAD TA KI MI RZE CZA MI
10. Ja kub $o gi now S$O WA CJA PO WY BO RACH. ZGNI $Y KOM PR O MIS W CIE NIU NEO FA SZY STÓW 
12. Ma ria D% bicz DWA LI STY DO VLA STY 
15. Hen ryk Szcze pa& ski TER CJAN OD 'W. KA ZI MIE RZA 
18. An na Po bóg -Le nar to wicz 'WI+ TY WOJ CIECH – APO STO$ 'L, SKA 
22. Ja nusz Wój cik BENO BUDAR – POETA SERBO$U*YCZAN, 'WIADEK TRAGEDII

I PIEWCA NADZIEI S$OWIA-SKIEGO NARODU
26. Fe liks Netz ZDA NIA I UWA GI 
33. Roz mo wa ze Sta ni s#a wem Skro wa czew skim, 'wia to wej s#a wy dy ry gen tem i kom po zy to rem

KA TO WIC KIE LA TA MI STRZA 
34. Ste fan Za bie row ski HEN RYK SIEN KIE WICZ I JO SEPH CON RAD

W LA TACH I WOJ NY 'WIA TO WEJ 
38. Je rzy P#acz kie wicz NIE CHCIA $A MIESZ KA. W KA TO WI CACH – LI LI LA RYS! 
44. Marek Lyszczyna 35. URODZINY 'L,SKIEJ ORKIESTRY KAMERALNEJ  
53. El( bie ta Pi sar czyk EDWARD M, KO SZA – WIELKA PO STA. „MU ZYCZ NEJ” CZ+ STO CHO WY
60. Sa bi na Wa szut OD MOR CIN KA DO NET ZA. MI STRZO WIE WSPÓ$ CZE SNYCH LI TE RA TÓW
64. Maria Sztuka RODZINA – WSPÓLNOT, MI$OSIERDZIA
66. Ka rol Ra fa# Bu la MA RZEC Z SZY MA NOW SKIM 

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

Ma rek S. Szcze pa& ski KUL TU RA DZI SIAJ
37. 'L, SKA OJ CZY ZNA POL SZ CZY ZNA

Jan Mio dek UDRZI STA NY 
46. KA MIE- DRO GO CEN NY 

Ja cek Ku rek POD ZIM N, GWIAZ D, PÓ $NO CY 
57. MI+ DZY NU TA MI

Mag da le na Dzia dek CHOPIN – NASZ WSPÓ$CZESNY. W NOSPR – POD ZNAKIEM MUZYKI
LUDOWEJ. MUZYKA JUGOS$OWIA-SKA W NOSPR

61. PO RAD NIA J+ ZY KO WA
Ka ta rzy na Wy rwas TEN S+DZIA I TA S+DZIA

84. Z ZA PI SKÓW EME RY TA 
Ja ro s#aw Sta rzyk DWIE STRONY ULICY

PLA STY KA
47. Wi told Tu rant 'WIAT$O Z INNEJ RZECZYWISTO'CI
49. JÓ ZEF STO LORZ. MA LAR STWO 
50. RO MAN NY GA. MA LAR STWO 
51. Roz mo wa z Ro ma nem Ny g" TO SAMO CO BY$O, INO W NOWYM CZASIE
83. KO LEK CJA „'L, SKA”: HEN RYK BZDOK 

OPERA
62. Magdalena Dziadek MOCNY WSTRZ,S 

TEATR
65. Witold Koci&ski MISTRZOWSKI POJEDYNEK 

KSI#) KI
70. Krzysz tof Ku czy& ski KSI,* KA „'L, SKA PE$ NA” 
71. Ewa Bar tos UWA* NE CZY TA NIE
72. Katarzyna Kuroczka (Bereta) BY. U SIEBIE, TO BY. SOB, 
73. Ma rek Rap nic ki SZEP TEM
74. Grze gorz Szto ler TO BYLI NASI DZIADKOWKIE
75. Bog dan Wi de ra KRÓT KO O KSI,* KACH 

PO EZJA I PRO ZA
3. WIERSZ NA OTWAR CIE 

Fe liks Netz Z KSI+ GI SPE$ NIO NYCH WRÓ*B
24. Beno Budar WIER SZE. Prze k"ad Ja nusz Ire ne usz Wój cik
28. Ra do s#aw Ko bier ski TROP 

EKO LO GIA
58. Jo lan ta Kar ma& ska NASZA WODA 

STA %E RU BRY KI
67. ZNA KI I TWA RZE MIA STA KA TO WI CE 

Wies#awa Konopelska 12 'L,SKICH SMOKÓW 
68. OPO LE. 71. ROCZNICA WYZWOLENIA STALAGU 344 LAMSDORF
69. Z *Y CIA BI BLIO TEK

Kinga Baranowska-Jaworek AKTYWNY SENIOR – AKTYWNA BIBLIOTEKA!
76. NO TAT NI KI KUL TU RAL NE. Re da gu j": Wie s#a wa Ko no pel ska, Jan Pi che ta,

Jo an na Kot kow ska, Ja nusz Wój cik, Ma ria Sztu ka, Ja cek Si ko ra.

83. 'L, SKI MIE SI,C 

NA OK%AD CE: 
Sce na z II ak tu ope ry „UBU KRÓL” Krzysz to fa Pen de rec kie go. W ro li Oj ca Ubu Pa we" Wun der.
Pre mie ra 3 kwiet nia 2016r. w Ope rze 'l! skiej.
Fot. To masz Griess gra ber/Ope ra 'l! ska
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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

W NUMERZE:

1
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Feliks Netz 1939 – 2015
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FELIKS NETZ

Z ksi!gi spe"nionych wró#b

Ludzie mówili, !e b"dzie deszcz,
i dobrze zrobili ci, co zacz"li zbija# p$ywaj%ce domy,
bo pada$o przez czterdzie&ci dni i czterdzie&ci nocy.

Ludzie mówili, !e ten, który idzie, mieni si" Synem Bo!ym,
i !andarmi wyszli mu na spotkanie,
bo nie by$o jasne jak daleko mo!e zaj&#.

Ludzie mówili, !e Imperium Rzymskie rozpadnie si" 
lada dzie', i rozpad$o si", 
a przeliczono si" tylko o kilka stuleci.

Ludzie mówili, !e co& si" zacznie.
I zacz"$o si". I nawet starcy rwali koszule na sztandary,
a !e ukr"cono z nich powrozy, rzecz to ju! inna.

Ludzie mówili, !e dobrze b"dzie we &nie,
I ci, co dali temu wiar", &pi%, 
i jest im naprawd" dobrze.

Ludzie mówili, !e b"dzie koniec &wiata.
I jest. Tylko nie rzuca si" w oczy.

FE LIKS NETZ – (1939!2015). Po eta, pro za ik, fe lie to ni sta, pu bli cy sta, kry tyk
fil mo wy, t"u macz. De biu to wa" zbio rem wier szy Zwi! zek zgo dy (1968),
w tym sa mym ro ku wy da" pierw sz# po wie$% Sto dni od pu stu. Twór ca s"u !
cho wisk (m.in. Ma "y trak tat dla do ro s"ych (1966), Z"o ta re ne ta (1970), Kar #
ta po wo "a nia (1975), Bal la da o fa mi lo ku (1977), Ca ro bój cy (1990),
Har mo nia (1992), Po kój z wi do kiem na woj n$ pol sko #ja ru zel sk!, Ze ga rek
(2008), W mi nio nych dwóch de ka dach wy da" m.in. Uro dzo ny w %wi$ to
zmar "ych (1995, po wie$%), Wiel ki za m$t (1996), Dys har mo nia ca ele stis
(1994), Trzy dni nie %mier tel no %ci (2014), Po za ka drem (2006)\, &wi cze nia
z wy gna nia (2009), Krzyk so wy (tom wier szy, 2014).
Znaw ca, ko men ta tor i t"u macz dzie" Sándo ra Márai’ego ('ar, Ksi$ ga zió", Wy #
st$p go %cin ny w Bol za no, Krew (wi$ te go Ja nu are go, Pierw sza mi "o%), Dzie #
dzic two Es te ry, Wy spa, Nie bo i zie mia). Wy da" po raz pierw szy w j& zy ku
pol skim Mi ko "a ja Go go la Wy bra ne frag men ty ko re spon den cji z przy ja ció" mi,
w przy go to wa niu no wy prze k"ad Eu ge niu sza Onie gi na Alek san dra Pusz ki !
na i ob szer ny wy bór po ezji W"a dy s"a wa Cho da sie wi cza *zy Ra che li. W la !
tach 1995!2015 kie ro wa" Dzia "em po ezji i pro zy, by" tak 'e za st&p c# re dak to ra
na czel ne go (1995!2014) mie si&cz ni ka spo "ecz no !kul tu ral ne go „(l#sk”. 
12 kwiet nia 2016 ro ku mi ja pierw sza rocz ni ca Je go $mier ci. 

Re dak cja jest wdzi$cz na pa ni Be acie Netz za udo st$p nie nie wier sza „Z ksi$ gi spe" nio #
nych wró+b” oraz za pi sków „Zda nia i uwa gi”, któ re pu bli ku je my we wn!trz nu me ru.
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– Przez dwie ostat nie ka den cje by! pan

pro fe sor pro rek to rem do spraw ds. na "
uki i wspó! pra cy z go spo dar k#. To dwie

dzie dzi ny nie zwy kle istot ne w funk cjo "
no wa niu wspó! cze snej uczel ni. Mo$ na

wi%c do mnie my wa&, $e ka den cja 2016"
2020 b% dzie kon ty nu acj# do tych cza so "
wej li nii pro gra mo wej i 'l# sk# Al ma Ma !
ter nie wstrz# 'nie re wo lu cja.

– Da le ki je stem od gwa! tow nych
prze wro tów. Uni wer sy te to wi po trzeb na
jest sta bi li za cja a do tych cza so wy pro -
gram roz wo ju na szej uczel ni, w któ re -

go re ali za cji uczest ni czy !em ja ko pro rek -
tor przez ostat nich osiem lat jest kie run -
kiem w!a "ci wym i po win ni "my da lej nim
po d# $a%. Dla te go mo im za da niem jest
kon ty nu acja i wzmac nia nie tych dzia !a&,
któ re z za !o $e nia by !y da le ko si'$ ne. Na -
le $y je tyl ko wspie ra% i do sto so wy wa%
do zmie nia j# cej si' ko niunk tu ry. St#d kil -
ka mo dy fi ka cji, z pew no "ci# mu sz#
na przy k!ad ulec zmia nie sys te my ocen
na szych pra cow ni ków i to za rów no
w gru pie na uczy cie li aka de mic kich, jak
i po zo sta !ych, na le $y tak $e do pre cy zo -

wa% i do sto so wa% do wy mo gów cza su
"cie$ k' awan su za wo do we go. To zro zu -
mia !e, $e w dzi siej szych re aliach trze ba
k!a"% szcze gól ny na cisk na wzmoc nie -
nie po zy cji na uko wej po szcze gól nych
wy dzia !ów, wspie ra j#c ich dzia !a nia za -
rów no w kwe stiach do ty cz# cych in no -
wa cyj nych przed si' wzi'% edu ka cyj -
nych, jak i po zy ski wa nia "rod ków
ze wn'trz nych na ba da nia a tak $e ra cjo -
nal ne go wy ko rzy sta nia ba zy dy dak -
tycz no -ba daw czej i in fra struk tu ry uczel -
ni. To s# jed nak zmia ny ewo lu cyj ne.
Kie run ki kszta! ce nia i do sto so wy wa nie
pro gra mów edu ka cyj nych s# wy ni kiem
sta !ej trans for ma cji ryn ku pra cy i zmie -
nia j# ce go si' za po trze bo wa nia na spe cja -
li stów, czy okre "lo ny typ ba da& na uko -
wych. Ka$ da wi'c uczel nia mu si
re ago wa% na te po trze by i do sto so wy wa%
si' do wy zwa& w sze ro kim aspek -
cie – od re gio nal ne go po ogól no "wia to -
wy. 

– Uni wer sy tet osa dzo ny jest jed nak

przede wszyst kim w re aliach lo kal "
nych i bar dzo sil nie od dzia !u je na swój

re gion, miej sco wa spo !ecz no'& tak $e
nie kry je swo ich ocze ki wa( pod ad re "
sem uczel ni. 

– To zro zu mia !a ko re la cja. Jak g!' bo -
ko je ste "my osa dze ni w re aliach re gio -
nu naj le piej "wiad czy licz ba ofe ro wa -
nych przez Uni wer sy tet (l# ski
spe cja li za cji kszta! ce nia a jest ich po nad
dwie "cie trzy dzie "ci. In no wa cyj ne pro -
gra my edu ka cyj ne s# efek tem sta !e go
mo ni to rin gu ryn ku, je go za po trze bo -
wa nia, licz nych kon sul ta cji i ob ser wa -
cji zmian za cho dz# cych we wszyst kich
dzie dzi nach $y cia spo !ecz ne go. Na sz#
obec no"% w re gio nie ob ra zu j# tak $e
licz ne umo wy o wspó! pra cy za war te po -
mi' dzy uczel ni# a fir ma mi, sa mo rz# da -
mi czy pod mio ta mi go spo dar czy mi. Ich
ro la w przy go to wy wa niu pro gra mów
kszta! ce nia jest co raz znacz niej sza, do -
wo dz# te go cho cia$ by licz ne ra dy pro -
gra mo we, któ re po wsta j# przy po szcze -
gól nych wy dzia !ach. Wspie ra j# nas one
w wie lu dzie dzi nach: wspó! two rze nia
pro gra mów stu diów, %wi cze&, sta $y,
prac dy plo mo wych i dok tor skich, opra -
co wy wa niu te ma ty ki kur sów, prak tyk za -
wo do wych, wspól nych se mi na riów itp.
Ta wspó! pra ca ma tak $e kon kret ny wy -
miar w po sta ci do po sa $e nia uczel ni
w okre "lo ny sprz't ba daw czy i do -
"wiad czal ny. To przy k!ad zmian, któ re
b' d# moc no ak cen to wa ne w przy sz!o "ci,
po nie wa$ d# $y my do wzmoc nie nia
udzia !u przed si' bior ców i pra co daw ców
w pro ce sie dy dak tycz nym i zin ten sy fi -
ko wa nia wspó! pra cy z oto cze niem spo -
!ecz nym, sa mo rz# do wym, go spo dar -
czym i aka de mic kim.

– Po o'mio let nim do 'wiad cze niu

wspó! pra cy uczel ni z go spo dar k# jak

pan rek tor oce nia jej po ziom? 

– Da le ko nam jesz cze do ide a!u, któ -
ry za spo ka ja! by ocze ki wa nia obu "ro do -
wisk, aka de mic kie go i biz ne so we go.
W tej dzie dzi nie jest jesz cze du $o do zro -
bie nia, za rów no po stro nie uczel ni, jak
i pod mio tów go spo dar czych. Wspó! pra -

Z profesorem ANDRZEJEM KOWALCZYKIEM,
rektorem!elektem, rozmawia MARIA SZTUKA

15 marca Kolegium Elektorów Uniwersytetu )l#skiego w Katowicach

dokona!o wyboru rektora 'l#skiej Alma Mater na kadencj% 2016 – 2020.

Od 1 wrze'nia 2016 r. stanowisko to obejmie prof. dr hab. Andrzej

Kowalczyk.

Uniwersytet
jutra
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ca z oto cze niem za le !y nie tyl ko
od atrak cyj no "ci na szej ofer ty ba daw czej
czy edu ka cyj nej ale tak !e od za in te re so -
wa nia na szych part ne rów go spo dar -
czych po ten cja #em uczel ni. 

– Czy ta ka swo ista sym bio za uczel ni
z go spo dar k! nie za w" #a mi sji uni $
wer sy te tu? 

– To oczy wi ste, !e nie mo !e my spro -
wa dza$ uni wer sy te tu do po zio mu szko -
#y za wo do wej. Pod sta wo wym za da -
niem uczel ni jest i po zo sta nie kszta# ce nie
elit in te lek tu al nych, na to miast przy go -
to wa nie za wo do we po win ny ofe ro wa$
stu dia po dy plo mo we czy spe cja li stycz -
ne kur sy ale ten kie ru nek funk cjo no wa -
nia uczel ni jest tyl ko jed nym z wie lu.
Chcia# bym, aby za rów no stu den ci jak
i dok to ran ci ko rzy sta li w co raz to wi%k -
szym stop niu ze spe cja li stycz nych prak -
tyk, któ re mo g& za owo co wa$ mi% dzy in -
ny mi za gwa ran to wa niem za trud nie nia
po uko' cze niu stu diów. Na wie lu kie run -
kach za sa da ta bar dzo do brze si% spraw -
dza, war to wi%c upo wszech nia$, uno wo -
cze "nia$ i pro mo wa$ te go ty pu
me cha ni zmy. T% szan s% trze ba mak sy -
mal nie wy ko rzy sta$, nie zb%d ne jest jed -
nak wy pra co wa nie od po wied nich stan -
dar dów mo ty wu j& cych. 

– Ewo lu cja uni wer sy te tu od przy s%o $
wio wej „wie #y z ko &ci s%o nio wej”, miej $
sca in te lek tu al ne go od osob nie nia to
pro ces, któ ry w ostat nich la tach znacz $
nie przy spie szy%…

– Uni wer sy tet ju tra, i nie mam tu
na my "li cza su od le g#e go, to uni wer sy -
tet spo #ecz nie od po wie dzial ny. To zna -
czy ta ki, któ ry ro zu mie po trze b% w#& cza -
nia si% do pra cy na rzecz oto cze nia
go spo dar cze go, biz ne so we go, sa mo -
rz& do we go … Tak sze ro ko ro zu mia ne
oto cze nie mu si jed nak wi dzie$, do ce nia$
i po strze ga$ war to"$ o"rod ków aka de -
mic kich, ja ko wa! nych ele men tów roz -
wo ju mia sta, ogniw uczest ni cz& cych
w kre owa niu przy sz#o "ci re gio nu, opra -
co wy wa niu stra te gii je go mo der ni za cji.

– Ab sol wen ci na szej uczel ni wspó% $
two rz! t" rze czy wi sto&', wie lu z nich zaj $
mu je wy so kie sta no wi ska w in sty tu cjach
o zna cze niu de cy zyj nym w re gio nie.

– Tak, to praw da, jed nak do ide a#u ro -
zu mie nia ro li uczel ni w re gio nie po trzeb -
na jest po wszech na "wia do mo"$, któ ra
na szcz% "cie ro "nie, cho$ trze ba przy -
zna$ – po wo li. 

– Uni wer sy tet (l! ski jest bar dzo sil $
nie zin te gro wa ny z mia sta mi, w któ rych
funk cjo nu je. W Ka to wi cach, So snow cu,
Cho rzo wie, Cie szy nie o U( mó wi
si" – „nasz”. 

– To efekt wie lo let niej pra cy lu dzi, któ -
rzy z pa sj& or ga ni zu j& zna ko mi te pro mu -
j& ce na uk%, uni wer sy tet i re gion im pre -
zy. Uni wer sy tet Dzie ci, M#o dzie !y,
Trze cie go Wie ku, kla sy pa tro nac kie
w li ce ach, to tyl ko nie któ re przy k#a dy
"wiet nej wspó# pra cy z oto cze niem.
„Oso bli wo "ci "wia ta fi zy ki”, „Noc bio -
lo gów”, „(wi% to Licz by Pi”, Fe sti wa le
Na uki, de ba ty, kon kur sy sym po zja… te
im pre zy ju! na sta #e za do mo wi #y si%
w ka len da rzu im prez re gio nal nych. B% -

dzie my wi%c kon ty nu owa$ t% dzia #al no"$
i w mia r% mo! li wo "ci uatrak cyj nia$ ich
for mu #y. Ogrom ne za in te re so wa nie ty -
mi spo tka nia mi do wo dzi, !e wy si #ek
w#o !o ny w ich or ga ni za cj% op#a ca si%,
spa ja uczel ni% z lo kal n& spo #ecz no "ci&,
wy zwa la mnó stwo ko lej nych ini cja tyw
a co naj wa! niej sze przy ci& ga m#o dych
lu dzi, czy li na szych po ten cjal nych stu -
den tów. 

– Funk cja pro rek to ra jest bar dzo ab $
sor bu j! ca, rek to ra b" dzie za pew ne
jesz cze bar dziej, si %! rze czy pra ca na $
uko wa mu si odej&' na plan dal szy, 

– Rze czy wi "cie funk cje ad mi ni stra cyj -
ne znacz nie ogra ni cza j& pra ce ba daw cze.
Z ro ku, na rok przy by wa obo wi&z ków,
a po nie wa! nie po tra fi% za da', któ re po -
wie rzy #a mi uczel nia trak to wa$, ja ko za -
j% cie do dat ko we i sta ram si% wy ko ny wa$
je w pe# ni od po wie dzial nie, tak wi%c
na pra ce ba daw cze cza su po zo sta je co -
raz mniej. W pierw szej ka den cji uda wa -
#o mi si% go dzi$ te dwie dzie dzi ny, ale
pra cy ad mi ni stra cyj nej sta le przy by wa.
W 2008 ro ku, kie dy obej mo wa #em
funk cj% pro rek to ra, uczel nia apli ko wa -
#a o fun du sze na ba da nia w sze "ciu kon -
kur sach, og#a sza nych przez na sze mi ni -
ster stwo i je go agen dy, a w 2015, tyl ko
w ska li ro ku, mie li "my ich trzy dzie "ci
pi%$. To oczy wi "cie po wód do za do wo -
le nia, ale jed no cze "nie ob ra zu je zwi%k -
sze nie obo wi&z ków. Kie dy" pro rek to rzy
przy je! d!a li na dy !u ry do rek to ra tu, te -
raz mo je po by ty na wy dzia le spro wa dza -
j& si% do kil ku go dzin nych dy !u rów,
w cza sie któ rych od by wam swój wy k#ad
i se mi na ria oraz kon sul ta cje ze wspó# -
pra cow ni ka mi. Oczy wi "cie z pra cy na -
uko wej w swo jej Ka te drze Hy dro ge olo -
gii i Geo lo gii In !y nier skiej na pew no nie
zre zy gnu j%, ale nie któ re pro jek ty ba daw -
cze b% d& mu sia #y po cze ka$.

– Za dwa la ta Uni wer sy tet (l! ski
b" dzie &wi" to wa% ju bi le usz 50$le cia. 

– Ma rze niem by #o by, aby ten rok ju -
bi le uszo wy za pi sa# si% w hi sto rii uczel -
ni klu czo wy mi in we sty cja mi. Po trze by
uni wer sy te tu s& ogrom ne. Na no we sie -
dzi by ocze ku j& z nie cier pli wo "ci& bio -
lo dzy, che mi cy, fi lo lo dzy…. Chcie li by -
"my nie tyl ko zmo der ni zo wa$ aka de mi ki
w Li go cie ale tak !e od da$ do u!yt ku no -
we, o wy! szym stan dar dzie w cen trum
Ka to wic, pla nu je my rów nie! bu do w%
do mu se nio ra dla eme ry to wa nych pra -
cow ni ków. To bar dzo roz le gle pla ny, jed -
nak uczel nia nie jest w sta nie sa mo dziel -
nie pod j&$ si% tak kosz tow nych
in we sty cji, po szu ku je my wi%c wspar cia.

– Bu do wa cen trum aka de mic kie go
w &ród mie &ciu po win no zmo bi li zo wa'
wszyst kie uczel nie Ka to wic a tak #e sa $
mo rz!d, to mo g%a by by' ko lej na wspa $
nia %a wi zy tów ka me tro po lii.

– Li czy my na to, !e tak w#a "nie ten
pro jekt zo sta nie ode bra ny. Za do mo -
wie nie si% stu den tów w Ka to wi cach
mo g#o by tak !e za owo co wa$ ich po zo -
sta niem w mie "cie po uko' cze niu na uki
a to ju! jest kon kret na i wy mier na ko -
rzy"$ dla me tro po lii. Po nad to in te gra cja
uczel ni tech nicz nych, hu ma ni stycz nych,

ar ty stycz nych i me dycz nych stwo rzy #a -
by za pew ne sty mu lu j& cy kli mat, wy zwa -
la j& cy mnó stwo in te re su j& cych po my -
s#ów i ini cja tyw zmie rza j& cych
w kie run ku Uni ver Ci ty.

– Z Uni wer sy te tem (l! skim jest pan
rek tor zwi! za ny od 1975 r., z pi" cio let $
ni! prze rw! na pra c" w cha rak te rze wy $
k%a dow cy na uni wer sy te cie w Al gie rii.
Po cho dzi pan z uro kli we go Kra sno $
siel ca, pi"k ne go za k!t ka Ma zow sza, to
da le ko od (l! ska… 

– Za nim tu tra fi #em pró bo wa #em spo -
!yt ko wa$ swój wy uczo ny za wód geo lo -
ga naj pierw w pra cow ni urba ni stycz nej
urz% du wo je wódz kie go w Olsz ty nie,
ja ko asy stent pro jek tan ta, a na st%p nie
w gda' skim od dzia le kra kow skie go
Przed si% bior stwa Geo lo gicz ne go Bu -
dow nic twa Wod ne go „Hy dro geo” ju!
w ran dze geo lo ga. Oka za #o si% jed nak,
!e ani pra ca urz%d ni ka w ad mi ni stra cji
pa' stwo wej, ani pro jek tan ta nie za spa -
ka ja #y mo ich za wo do wych am bi cji, to
nie by# mój "wiat. Kie dy wiec do wie -
dzia #em si%, !e na Uni wer sy te cie (l& skim
po wsta je Wy dzia# Na uk o Zie mi, zde cy -
do wa #em si% nie mal na tych miast. 

– Po Ma zow szu, Po je zie rzu i Po mo $
rzu – (l!sk. To by %a trud na od mia na?

– Przede wszyst kim by #em wów czas
m#o dym cz#o wie kiem, ce cho wa #a mnie,
jak ka! de go przy rod ni ka, ogrom na cie -
ka wo"$ "wia ta, by# rok 1975, (l&sk t%t -
ni# !y ciem. Wpraw dzie wi dok z okna nie
by# po ry wa j& cy, nasz wy dzia# mie "ci# si%
wte dy w sta rym bu dyn ku szkol nym
w So snow cu, ale nie to by #o naj wa! niej -
sze. No wo two rzo na jed nost ka m#o dej
uczel ni to by #o po t%! ne wy zwa nie ale
przede wszyst kim per spek ty wa ogrom -
nych mo! li wo "ci roz wo ju na uko we go.
By #o to w du !ej mie rze za s#u g& prof. dr.
hab. in!. An drze ja Ró! kow skie go. Cz#o -
wie ka nie zwy kle pra co wi te go i wszech -
stron ne go, to on za ra zi# nas swo j& pa sj&.
Nie by #o jesz cze sprz% tu ba daw cze go, la -
bo ra to riów, ale my wie dzie li "my jak gro -
ma dzi$ ma te ria #y, jak pro wa dzi$ ob ser -
wa cje. Tak wi%c z jed nej stro ny by #y to
do sy$ trud ne wa run ki, ale z dru -
giej – kom for to we, po nie wa! otwie ra #y
przed na mi wi zj% dys cy pli ny o cha rak -
te rze eks pe ry men tal nym. Roz le g#e spek -
trum ba da' a tak !e pra ca na uczy cie la
aka de mic kie go by #y sku tecz n& za ch% t&
i ko lo sal n& mo ty wa cj&. Wie dzia #em, !e
to jest mo je miej sce. Nie by #a to de cy -
zja po chop na, mia #em prze cie! za so b&
do "wiad cze nie po przed nich miejsc pra -
cy. Gdzie kol wiek zmie nia #em miej sce
po by tu, po cz&w szy od War sza wy, gdzie
stu dio wa #em, po przez Olsz tyn, Gda'sk,
So sno wiec, Ka to wi ce… ni gdzie nie sta -
wia #em si% w ro li „ob ce go”. Szcze rze
mó wi&c nie by #o na to cza su. Pra ca za -
wsze po ch#a nia #a mnie ca# ko wi cie. A wi -
dok za oknem? Spo wsze dnia#. Wpraw -
dzie miesz kam te raz w osie dlu pe# nym
zie le ni, któ ra za ch% ca do co dzien nych
wy cie czek ro we ro wych, ale ani
przed czter dzie stu la ty, ani tym bar dziej
te raz, nie czu #em i nie czu j% si% tu ob co. 

– Dzi" ku j" za roz mo w". !
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W wie lo po ko le nio wych ro dzi nach „ta tu lek i ma mul ka za wsze mie li recht”. Sza cu nek i zro zu mie nie wy da !
wa "o by si# ka$ de z na st#p nych po ko le% wy ssie z mle kiem mat ki. Ale czy rze czy wi &cie tak si# sta "o? Dla cze go
dzi& mó wi si# co raz g"o &niej o tym, $e m"o dzie$ nie ma au to ry te tów al bo je &li ju$ – to s' one… by le ja kie?

Au to ry tet?
Nie ma my cza su

na za sta na wia nie si!
nad ta ki mi rze cza mi

KATARZYNA G"UCH#JUSZKIEWICZ

Sza cu nek i zro zu mie nie

N
ie pa mi! tam, kie dy po raz pierw szy
prze czy ta "am, #e w $l% skim do mu

mi! so i kie" ba sa na le #a "y si! w pierw -
szej ko lej no $ci g"o wie ro dzi ny – czy li
oj cu. Nie pa mi! tam, gdzie po raz pierw -
szy us"y sza "am o ob my wa niu nóg zm! -
czo nym po szych cie na gru bie al bo
w hu cie. Wiem, #e te in for ma cje przy -
j! "am ja ko dziec ko tak na tu ral nie, jak
fakt, #e zmie nia j% si! po ry ro ku
a na $wi! te go Szcze pa na trze ba po "kn%&

ba zi ka „#e by gar d"o nie bo la "o”. Mo ja
Ma ma tu# po uro dze niu si! w 1946 ro -
ku w ka to wic kiej dziel ni cy D%b, mu sia -
"a cze ka& na swo j% ko lej w do mo wej
hie rar chii przy kar mie niu, bo Dzia dek
wra ca" zm! czo ny z hu ty i trze ba by "o
„na wa rzy& mu #u ru”. Dzi$ mo #e brzmi
to ku rio zal nie, ale dla mo jej Bab ci by -
"o to tak oczy wi ste, jak to, #e pó' niej
w la tach 50. od k"a da "a ka# dy grosz, by
wes prze& swo ich ro dzi ców na oj co wi' -
nie w Ko stuch nie, wsta wa "a o 4 ra no by
na pa li& w pie cu i pod grza& wo d!
na „wo dzion ka z czosn kiem”. Sza cu nek

i zro zu mie nie – ta kie mot to z pew no $ci%
po ma ga "o wte dy nie jed nej $l% skiej #o -
nie i mat ce, któ ra mu sia "a bo ry ka& si!
z sza r% rze czy wi sto $ci%. Umie ra" Sta lin,
dzie ci w przed szko lu p"a ka "y, zbli #a "y
si! wy da rze nia po zna( skie go czerw ca,
co raz g"o $niej by "o o m"o dym Ka ro lu
Woj ty le. Na za cho dzie ko bie ty od wa# -
nie mó wi "y o swo ich pra wach, dzia "al -
no$& za czy na li po li ty cy tzw. wiel kie go
for ma tu, li te ra tu ra, mu zy ka, film o#y -
wa" po po wo jen nej sta gna cji. A na )l% -
sku… au to ry te ty wci%# po zo sta wa "y te
sa me. W wie lo po ko le nio wych ro dzi -

Ry
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nach „ta tu lek i ma mul ka za wsze mie li
recht”. Sza cu nek i zro zu mie nie wy da -
wa !o by si" ka# de z na st"p nych po ko le$
wy ssie z mle kiem mat ki. Ale czy rze -
czy wi %cie tak si" sta !o? Dla cze go dzi%
mó wi si" co raz g!o %niej o tym, #e m!o -
dzie# nie ma au to ry te tów al bo je %li
ju# – to s& one… by le ja kie? Nie chce
mi si" w to wie rzy'. Wci&# mam wie -
lu zna jo mych, któ rzy #y j& w ro dzi nach
wie lo po ko le nio wych i za rów no ro dzi -
ce jak i dziad ko wie – je %li jesz cze #y -
j& - s& dla nich wa# ni. Ale czy naj wa# -
niej si? 

O po moc w roz wi k!a niu tych za ga dek
po pro si !am dr MA RI! BUSZ MAN "WI "
TA# SK$, wy k%a dow c& Uni wer sy te tu
Eko no micz ne go w Ka to wi cach "wy bra "
n' w tym ro ku przez stu den tów uczel "
ni naj lep szym wy k%a dow c' w ka te go "
rii prak tyk, oraz MA( GO RZA T!
JA NIC K$, ko or dy na tor k& wo lon ta ria "
tu Ho spi cjum Cor dis w Ka to wi cach,
a tak #e kil ko ro m!o dych lu dzi z ka to wic -
kie go osie dla Ty si&c le cia.

Czy nie jest tak, #e do st"p do no wo -
cze snych tech no lo gii i p"d #y cia co -
dzien ne go spo wo do wa!, i# po ko le nie
wspó! cze snych 20-lat ków, 15-lat ków
czy wresz cie 10-lat ków ma ju# zu pe! -
nie in ne spoj rze nie na kwe sti" au to ry -
te tów? Ow szem, in ter net do mi nu je
#y cie na szych dzie ci. Ale przez ten wie -
lo let ni wp!yw hi sto rycz nie za ko rze nio -
nej mi !o %ci do ro dzi ny czy na wet do oj -
czy zny, tu na te re nach (l& ska jest
chy ba (!) ina czej? Spo tka !am si" na wet
z opi ni&, i# tyl ko tu, w na szym re gio -
nie m!o dzie# w%ród au to ry te tów wy -
mie nia jesz cze... ro dzi ców…?

– My %l", #e my, ja ko ro dzi ce chcie -
li by %my, aby tak by !o. A czy tak jest, to
pew nie trze ba by spraw dzi' sze ro kim
ba da niem na ten te mat, któ re po ka za -
!o by nasz re gion na tle in nych w Pol -
sce. Mo# na tak #e przej rze' pod tym k& -
tem dia gno z" spo !ecz n& prof.
Cza pli$ skie go. Je %li nie oprze my si"
na ba da niach to b" dzie my bar dziej
mó wi' o tym, co jest obie go w& opi ni&
czy na szym #y cze niem – pod kre %la dr
Ma ria Busz man – Wi ta$ ska, któ ra ja -
ko mat ka dwóch ch!op ców w wie ku
szkol nym i przed szkol nym, %wiet nie
wie, co mó wi. 

Jak do wo dzi et no log Ire na Bu kow -
ska -Flo re$ ska w swo jej zna ko mi tej
po zy cji: Ro dzi na na Gór nym !l" sku,
„w ro dzi nie dziec ko na by wa pew ne
wzo ry za cho wa#, sys te my war to $ci,
nor my, od rzu ca lub przyj mu je pew ne
au to ry te ty, jak rów nie% zwy cza je i oby -
cza je. W ro dzi nie kszta& tu je si' sza cu -
nek dla hi sto rii oj czy zny pry wat nej, re -
gio nu dla bio gra fii in dy wi du al nej
i ro dzin nej, lo kal nych bo ha te rów, dla
gwa ry, $ro do wi ska przy rod ni cze go,

tra dy cji mu zycz nych.” Czy to dla te go
do dzi% roz p!y wam si" przy El li Fit zge -
rald i Ray’u Char le sie, bo te go s!u cha!
mój oj ciec? A mo #e dla te go wszyst kim
zna jo mym ku pu j" ksi&# ki Re ma rqua,
bo uwa #am je za naj lep sze na %wie cie?
Wzru szam si", gdy s!y sz" opo wie %ci
o Po wsta niach (l& skich bo moi Wu jo -
wie je prze #y li? 

Mo je po ko le nie lat 70. mi mo #e za -
cz" !o si" nie co bun to wa', pa mi" ta
jesz cze nie raz twar d& r" k" ro dzi ca ko -
ja rzo n& oneg daj z au to ry te tem. „Wszel -
kie nie po s!u sze$ stwo, z!e za cho wa nie,
znisz cze nie cze go% skut ko wa !o po -
cz&t ko wo s!ow nym upo mnie niem. Po -
wszech ne by !y wów czas po wie dzon ka,
jak: „kto nie s!u cha oj ca i mat ki, nie -
chaj s!u cha psiej ko !at ki” lub „jak nie
po mo #e god ka, to po mo #e kij” – cy tu -
je Ire na Bu kow ska -Flo re$ ska. Ten kij
w po sta ci d!u giej li nij ki to pa mi" tam na -
wet ze szko !y pod sta wo wej w Za brzu,
mój brat pa mi" ta gor sze rze czy, o czym
dzi% le piej g!o %no nie wspo mi na'…

A co pa mi" ta j& lu dzie star si? Ci, któ -
rzy dzi% w tram wa ju mu sz& sta', bo
m!o dzie# sie dzi wy god nie ze s!u chaw -
ka mi na uszach i od p!y wa w in ne
%wia ty? Kie dy% bu dzi li re spekt i po -
wszech ny sza cu nek. W cza sie uro czy -
sto %ci ro dzin nych na le #a !o im si" ho -
no ro we miej sce przy sto le, naj lep sze
da nia, zwra ca no si" do nich per „wy”,
np.: jo Wos pro sza, przyj dom do nos.
Dej cie, po mo ga Wom. 

Pó) niej for ma „go da nio za dwo je”
zmie ni !a si" i przy j" !a si" for ma: czy
Ma ma mo #e przyj%'?, czy Ta to móg! -
by zo ba czy'? Mo je dzie ci do ostat niej
z #y j& cych bab' do dzi% mó wi&: „czy
mo g!a by mi Bab cia na la' her ba ty?”, al -
bo” „czy Bab cia si" do brze czu je?”
Opie ka i po moc oso bom w po de sz!ym
wie ku za wsze w tym re gio nie by !a rze -
cz& na tu ral n&. Dzi% znam ro dzi ny,
w któ rych do te %ciów mó wi si" po imie -
niu…

Youtu be rzy, vlo ge rzy, blog ge rzy,
ce le bry ci

Aje #e li dzie ci z ostat nich klas pod sta -
wó wek ch"t niej ni# ro dzi ców s!u -

cha j& youtu be rów w prze ró# nych kwe -
stiach – czy to mo dy, spo so bu
od #y wa nia si", czy np. fa scy na cji Ja po -
ni& – mo #e my wy snu' te z", #e Ban shee,
Agniesz ka Grze lak czy StU al bo RE -
ZI s& dla nich au to ry te ta mi?

Dr Ma ria Busz man "Wi ta) ska: – Mo -
im zda niem tak by !o za wsze. W pew -
nym wie ku ju# in ne oso by s& wi"k szym
ni# ro dzi ce au to ry te tem. To s& na -
uczy cie le, ró wie %ni cy czy gwiaz dy,
a te raz ce le bry ci czy youtu be rzy. Nie
zmie nia j& si" moc no me cha ni zmy dzia -
!a nia, eta py na sze go doj rze wa nia, tyl -

ko kto in ny sta je si" w!ad c& zbio ro wej
wy obra) ni, do te go do cho dz& zmia ny
w za kre sie ka na !ów ko mu ni ka cji czy
ma in stre amo wych me diów. 

– My %l", #e ma my bar dzo cie ka w&
m!o dzie#. Wca le nie gor sz& ni# ta
z lat 70. czy 80., tyl ko po pro stu ca! kiem
wol n& – mó wi Ma% go rza ta Ja nic ka,
ko or dy na tor wo lon ta ria tu Ho spi cjum
Cor dis w Ka to wi cach. Cz&o wiek wol -
ny mo %e sam szu ka(, do cho dzi(
do praw dy. A dro gi ludz kich po szu ki -
wa# s" ró% ne.

– Po ko le niu 70’ by !o !a twiej. Ido lem
by! John Len non, Dzie ci - Kwia ty,
po tem Led Zep pe lin, al bo Mo dern Tal -
king, au to ry te tem Lech Wa !" sa, na -
uczy ciel pla sty ki al bo JP2. Zmie ni !y
si" war to %ci dla m!o dzie #y w po rów -
na niu - z cho cia# by wspo mnia ny mi la -
ta mi sie dem dzie si& ty mi?

Dr Ma ria Busz man"Wi ta) ska: – Zga -
dzam si" z tym, #e zmie nia j& si" ido -
le, zmie nia j& prio ry te ty i war to %ci,
ka# de po ko le nie przy no si swo je, co%
do da je i wzbo ga ca rze czy wi sto%'. Ale
nie zgo dzi !a bym si" z te z&, #e po ko le -
niu lat 70. by !o !a twiej. To nam czy li te -
mu po ko le niu si" tak po pro stu wy da -
je (%miech), bo to nam by !o wte dy
!a twiej. Ka# de po ko le nie do sta je swój
czas i to on jest je dy ny, uni ka to wy, nie -
wy bie ral ny, jed no ra zo wy. Nie ma my
mo# li wo %ci po wtór ki. Po za tym ka# de
po ko le nie uwa #a, #e to je go cza sy s&
naj lep sze, naj barw niej sze i naj bar dziej
przy ja zne, bo w!a sne. Mo ja Bab cia, któ -
ra do #y !a pra wie stu lat wi"c mia !a po -
rów na nie, tak uwa #a !a o la tach dwu -
dzie stych i trzy dzie stych – cza sach
swo jej m!o do %ci. Ni by ma rzy my cza -
sem, #e by prze nie%' si" w cza sie, ale ra -
czej nie na sta !e…

– To praw da – przy ta ku j". Za za pach
bab ci nej sy pial ni wy pu co wa nej ter -
pen ty n& i smak ser ni ka mo jej ma my od -
da !a bym 10 lat wspó! cze sne go #y cia.
A mo je dzie ci? Co wy nio s& z do mu?

Ma% go rza ta Ja nic ka mó wi wprost:
– M!o dzi po trze bu j& mi mo wszyst ko
dro go wska zów, prze wod ni ków. A ido -
li z in ter ne tu i pierw szych stron ko lo -
ro wych ga zet? Ra czej nie, je %li tak jest,
to zna czy, #e lu dzie obok, ci naj bli# -
si si" nie spraw dza j&. I wte dy m!o dzie#
od wra ca si" od praw dzi we go #y cia,
od te go wszyst kie go z czym so bie nie
po tra fi po ra dzi', a co jest na praw d"
wa# ne. Oczy wi %cie, #e cz" sto s!y sz",
#e dzi siej sza m!o dzie# jest gor -
sza. I wte dy je stem w%cie k!a i jest mi
wstyd za tych, któ rzy tak mó wi&... Bo
oni wy sta wia j& oce n" nam... lu dziom
po 40, 50... Smut ne jest spo !e cze$ stwo,
któ re m!o dym nie po tra fi wska zy wa'
w!a %ci wych dróg. Na wet je %li b!& -
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dz!, to prze cie" pra wo ka" de go cz#o -
wie ka. Ale to na szym za da niem jest
tak "y$ aby m#o dych ci! gn!c do gó ry
a nie rów na$ do do #u, do te go co by -
le ja kie. 

Za sta no wi #y mnie te s#o wa. Zw#asz -
cza po dys ku sji na te mat za sad no %ci
dal sze go ist nie nia gim na zjów. Znam
kil ka na praw d& do brych szkó# w re gio -
nie ze %wiet n! ka dr!. I ka pi tal n! m#o -
dzie "!. Wy star czy chcie$. Po wi deo
Syl we stra War d& gi, uka zu j! cym
psa – pa j! ka stra sz! ce go lu dzi, któ re
sta #o si& naj po pu lar niej szym ma te ria -
#em ser wi su YouTu be w ro ku 2014,
youtu be rzy sta li si& jed nym z naj go r&t -
szych te ma tów i jed ny mi z wa" niej -
szych osób, któ re wy wie ra j! wp#yw
na m#o dych lu dzi w In ter ne cie. Co gor -
sza, nie któ rzy do ro %li nie ma j! po j& cia
o ich ist nie niu, nie zna j! ksy wek, nie
wi dzie li "ad ne go ka wa# ka twór czo %ci
fil mo wej za miesz czo nej w sie ci. A po -
win ni. Bo to %wiat, w któ rym „cze%$,
cwe lu”, al bo „elo, ziom” za st& pu je po -
wi ta nie…My ogl! da my w do mu
youtu be rów wspól nie. Wiem co to
jest JA PA NA zja dam, kim jest s#od ki
Gu de ta ma, dla cze go ch#op cy chc!
mie$ fry zu r& jak STU. S#u cha my ra zem
Cold play, je' dzi my na kon cer ty, %le dzi -
my cha ry ta tyw n! dzia #al no%$ D"e -
mu. I roz ma wia my. Cór ka mo jej przy -
ja ció# ki w wie ku 10 lat, Ha nia
(ycz kow ska, by #a ju" wo lon ta riusz k!
Ho spi cjum Cor dis. Ju" wie, ja kie to
trud ne, cho cia" pa ra dok sal nie #a twiej -
sze dla dziec ka ni" dla do ro s#e go. Bo
dziec ko szcze rze i pro sto przyj mu je
cho ro b& in nych. Mó wi o niej bez skr& -
po wa nia. Mo ja pier wo rod na te raz wy -
my %li #a, "e b& dzie si& uczy$ j& zy ka mi -
go we go, aby in nym dzie ciom
opo wia da$ mi ga j!c... mu zy k&. M#o -
dzie" z za przy ja' nio ne go gim na zjum
i li ceum krzy wi si& na pod j& ty te mat:
„Au to ry tet? Wia do mo? Mat ka, oj ciec,
brat. No, mo "e jesz cze Wa #& sa, Jan Pa -
we# Dru gi, Ma #ysz. Bar to szew ski. Re -
li ga. Owsiak. Ale te raz sam ju" nie
wiem ko go s#u cha$. Sie bie czy po li ty -
ków. Nie ma my cza su na za sta na wia -
nie si& nad ta ki mi rze cza mi –wy ja %nia
)u kasz. I in ne g#o sy m#o dzie "y: 

„...Mnie strasz nie za sta na wia, jak
ta kie... (s#o wo nie cen zu ral ne) mo "e
by$ a" tak po pu lar ne. Sam je stem na -
sto lat kiem, ale nie mo g& zro zu mie$ te -
go fe no me nu. In te re su j! mnie gry,
mu sz& cza sa mi obej rze$ od ci nek ja kie -
go% YouTu be ra, czy gra za #ó" my jest
war ta za ku pu i pa su je mi jej te mat, ale
ca #a ta „%mie tan ka” to nic in ne go jak
dar cie mor dy, ro bie nie „be ki” i wie le,
wie le in nych tyl ko dla wy %wie tle* – co%
jak Onet. No ale co si& dzi wi$, jak %red -
nia wie ku tych wi dzów to 6 pod sta -
wów ki (Gim na zjum te" ogl! da, spo koj -

nie) Mo "e ju" je stem sta ry, ale chy ba
17 lat to do sy$ nie du "o…” – GE EK

„…Youtu be rzy mó wi! o rze czach,
o któ rych oso by w ta kim wie ku nie po -
win ny s#y sze$, vlo gi cz& sto ma j! wie -
le pod tek stów, a sa mi youtu be rzy prze -
kli na j! – a chy ba wia do me, "e g#u pa we
fil mi ki z prze kle* stwa mi nie s! zbyt do -
bre dla dzie ci. Spra w! dru go rz&d n! jest
to, "e m#od sze dzie ci nie poj mu j! iro -
nii i wie le rze czy mo g! wzi!$ na po -
wa" nie” – ME LA SA

„...Ow szem, ma to ne ga tyw ny
wp#yw. Wpierw jest za fa scy no wa nie
oso bo wo %ci! wa" niej sz!, pó' niej ko pio -
wa nie jej. Ro zu miesz o co mi cho dzi?
Tok sycz ne dzie ci Youtu ba (znam ta -
kich, na wet ju" nie s! dzie$ mi, a na sto -
lat ka mi.) za czy na j! mó wi$ jak Re -
zi/Isa mu/Ni tro/Ja ki %in ny gów niak,
za czy na j! ko pio wa$ je go styl, war to -
%ci, "y cie i w ogó le oso bo wo%$. Uwa -
"am wi&c, "e ta kie tok sycz ne po wie la -
nie ko go% bar dzo ne ga tyw nie wp#y wa
na roz wój dziec ka. Do brze, "e nie b& -
d& mia# ni gdy dzie ci, ale moi sta rzy s!
OK mam w nich opar cie, ku masz? he -
heh” –YOLO

Czy m#o dzie" jest em pa tycz na? Pa -
trz!c na WO+P i po moc wo lon ta riac -
k! cho cia" by w Ho spi cjum Cor dis
wy da je si&, "e tak. Ale mo "e ja tak bar -
dzo chc& wi dzie$ do br! m#o dzie", bo
sa ma mam do ra sta j! ce dzie ci?

Dr Ma ria Busz man!Wi ta" ska: – Zde -
cy do wa nie uwa "am, "e m#o dzie" jest
em pa tycz na. Pra cu j& na co dzie* ze stu -
den ta mi, ale tak "e mam za j& cia w ra -
mach pro jek tów Uni wer sy te tu Eko no -
micz ne go w Ka to wi cach skie ro wa nych
dla dzie ci i m#o dzie "y. Mo g& po twier -
dzi$, "e to m! drzy, re flek syj ni, war to -
%cio wi, za an ga "o wa ni spo #ecz nie, sza -
le nie pra co wi ci (cho dzi tu o pra c&
za wo do w! i na uk&) i sym pa tycz ni lu -
dzie. Dla mnie przy jem no %ci! i da rem
jest ob co wa nie z Ni mi, sta ram si& du -
"o od sie bie prze ka za$ ale tak "e wie -
le ucz& si& od Nich. Oczy wi %cie, "e tak
jak za wsze jed nost ki s! in ne, ale kie -
dy pa trze$ ca #o %cio wo to ob raz m#o de -
go po ko le nia, któ ry wy #a nia si& z ta kiej
ob ser wa cji, jest zde cy do wa nie bar dzo
po zy tyw ny i bu du j! cy.

Ma# go rza ta Ja nic ka z Ho spi cjum Cor !
dis: – Aby m#o dy cz#o wiek mia# ide a#y,
wiel kie au to ry te ty to trze ba zwy czaj nie
po ka zy wa$ mu dro g& do nich przez mi -
#o%$ do %wia ta, sztu ki, hi sto rii, przy ro -
dy, mu zy ki... wte dy ka" dy od naj dzie co%
dla sie bie. Czy nam by #o #a twiej – za -
sta na wia si&... – Mo "e, nie wiem... nie
chcia #a bym aby m#o de po ko le nie mu sia -
#o "y$ w ja kim kol wiek sys te mie to ta li -
tar nym. Wo l& "e by czy ta li o na szym "y -
ciu z m! drych ksi! "ek – o Ja nie Paw le II,
o Mat ce Te re sie o kim kto chce... i tam
od naj dy wa li wzor ce i ido li.

Ali cja lat 11: – Mo im au to ry te tem jest
Je rzy Owsiak. WO+P. To wiel ka rzecz.
Mój brat ma dzi& ki nie mu zdro we ser -
ce. I zdro we uszy. Du "a spra wa. Na lo -
dów ce na kle i#am or kie stro we ser ce,
czu j& do nie go sza cu nek. Niech so bie
mó wi! in ni o nim co chc!, ale naj pierw
niech po ka "! co sa mi zro bi li dla in nych.
Jak ro dzi ce si& zgo dz!, chc& za rok by$
wo lon ta riu szem i zro bi$ co% dla in nych. 

Je rzy Owsiak w jed nym z wy wia -
dów: – Nie spra wu j& rz! du dusz i nie
czu j& si& au to ry te tem. Sy tu acja, w któ -
rej je stem wy mie nia ny przed pa nem
W#a dy s#a wem Bar to szew skim, jest dla
mnie kr& pu j! ca. Sta ram si& nie mó wi$
lu dziom jak ma j! "y$ i nie wy po wia -
dam si& na wszyst kie te ma ty. 

Pa mi& tam, po %mier ci wspo mnia ne -
go pro fe so ra Bar to szew skie go po ja wi#
si& ta ki cy tat. Do dzi% "a #u j&, "e wy rzu -
ci #am ga ze t& z tym tek stem.
„Wiek XX to wiek do bra i z#a, ale i he -
ro icz nych war to %ci”. A XXI? Nie wiem. 

Po zwo l& so bie za ko* czy$ cy ta tem
z ksi!" ki, któ ra sta #a si& dla mnie la ta
te mu swo istym prze wod ni kiem, a oso -
ba je wy po wia da j! ca jest dla mnie
jed nym z au to ry te tów. 

„Edu ka cja jest czym% wi& cej ni"
prze ka zy wa niem wie dzy i umie j&t no -
%ci, po zwa la j! cych osi! ga$ kon kret ne
ce le. Po le ga te" na otwie ra niu oczu
dziec ka na po trze by i pra wa in nych.
Mu si my po ka za$ mu, "e je go dzia #a -
nia ma j! wy miar po wszech ny. Mu si -
my te" zna le'$ spo sób ma roz wi ja nie
je go na tu ral nej zdol no %ci em pa tii, by
po czu #o si& od po wie dzial ne wo bec
in nych i, tym sa mym, mo ty wo wa ne
do dzia #a nia. W rze czy sa mej, gdy by -
%my mie li wy bie ra$ mi& dzy wie dz!
a pra wo %ci!, ta dru ga jest z pew no %ci!
bar dziej war to %cio wa. Do bre ser ce,
owoc cno ty, sta no wi sa mo w so bie,
wiel kie do bro dziej stwo dla ludz ko %ci.
Sa ma wie dza – nie.” Da laj la ma – Ety !
ka na no we ty si$c le cie. 

!

Ka ta rzy na G#uch !Jusz kie wicz – au tor ka jest
dzien ni ka rzem Pol skie go Ra dia Ka to wi !
ce. Pra cu je nad tym, aby sta" si# au to ry !
te tem dla swo ich dzie ci oraz stu den tów U$. 
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MAREK S. SZCZEPA"SKI

S!o wo o Mar ku Tu liu szu

Pierw sze re flek sje nad kul tu r! to wa rzy-
szy "y ju# an tycz nym fi lo zo fom,

a za pre kur so ra tych roz wa #a$ uzna je si%
nie oce nio ne go Mar ka Tul liu sza Cy ce ro-
na. To w"a &nie on zmie ni" sens te go ter mi-
nu i miast upra wy zie mi (cul tu ra agri), j!"
mó wi' o upra wie ludz kiej du szy (cul tu ra
ani mi). Sys tem kul tu ry Sta re go Kon ty nen-
tu ro &ci" so bie – z po czu ciem wy# szo-
&ci – przez kil ka stu le ci pra wo do sym bo-
licz nej, i nie tyl ko, do mi na cji nad &wia tem.
Sprzy ja" te mu czas za mor skich wy praw
i eu ro pej skiej ko lo ni za cji. Idea eu ro po cen-
try zmu obo wi! zy wa "a a# do cza sów
O&wie ce nia, kie dy dro g% uto ro wa "y so bie
kon cep cje re la ty wi zmu kul tu ro we go.
G"o si "y one, #e &wiat za lud nia j! licz ne kul-
tu ry, z któ rych #ad na nie po win na ro &ci'
so bie pra wa do glo bal nej su pre ma cji.
Prze "om XIX i XX wie ku utrwa li" po gl!d
w po strze ga niu wie lo &ci kul tur, ich zró#-
ni co wa nia a tak #e rów no &ci.

Trud ny po wrót na eu ro pej skie !o no

Wsys tem &wia ta wie lo barw ne go kul-
tu ro wo nie mal 27 lat te mu zo sta "a

po now nie w"! czo na Pol ska, któ ra sta n%-
"a w ob li czu ko niecz no &ci prze war to-
&cio wa nia utrwa la nej, szcze gól nie w okre-
sie re al ne go so cja li zmu, wi zji dwóch
wro gich &wia tów prze dzie lo nych #e la zn!
kur ty n!. To wa# na re mi ni scen cja w kon-
tek &cie wspó" cze snych po staw nie któ rych
ro da ków wo bec pro ble mu uchod( ców
i imi gran tów, któ rzy co raz licz niej
przy by wa j! na eu ro pej ski kon ty nent. De-
kla ro wa na przez nich nie ch%' wo bec
przy by szów z od r%b nych kr% gów kul tu-

ro wych wy ni ka w znacz nej mie rze w"a -
&nie z in dok try na cji lat mi nio nych. Ró#-
no rod no&' kul tu ro wa nie by "a bo wiem
co dzien no &ci! Po la ków po II woj nie
&wia to wej jak mia "o to miej sce w pa$-
stwach Eu ro py Za chod niej. St!d tak istot -
ny dy le mat, a tak #e l% ki, któ re to wa rzy-
sz! Po la kom sto j! cym przed per spek ty w!
w"! cze nia kul tu ro wej ró# no rod no &ci w co-
dzien ne #y cie. 

Od wa ga mniej szo "ci?

Wspó" cze sna Pol ska cha rak te ry zu je
si% jed nak do strze gal nym zró# ni co-

wa niem kul tu ro wym, szcze gól nie w nie-
któ rych re gio nach Pol ski, ta kich cho' by
jak Gór ny )l!sk czy Pod la sie. Mo# na za-
uwa #y' po wol ny wzrost licz by od wa#-
nych przed sta wi cie li roz ma itych kr% gów
kul tu ro wych, cho cia# wci!# Rze czy po s-
po li ta cha rak te ry zu je si% ni skim udzia "em
de kla ra cji mniej szo &ci na ro do wych i et-
nicz nych w&ród miesz ka$ ców. Za po cz!t-
ko wa nej w ro ku 1989 li be ra li za cji
#y cia spo "ecz ne go i po li tycz ne go kra ju to-
wa rzy szy co raz wy ra( niej sze w"! cza nie si%
przed sta wi cie li mniej szo &ci na ro do wych
i et nicz nych w sfe ry #y cia pu blicz ne go.
A to zwi%k sza szan se prze trwa nia i roz wo-
ju w"a snej, cz% sto en de micz nej, kul tu ry.
Za my ka nie si% w lo kal nych &wia tach pro-
wa dzi bo wiem do mar gi na li za cji i za ni ku
kul tu ro wej od mien no &ci. Rów no cze &nie
wa run kiem udzia "u przed sta wi cie li mniej-
szo &ci w #y ciu pu blicz nym jest ich ak cep-
ta cja przez do mi nu j! c! gru p% na ro do-
wo &cio w!, gdy# tyl ko wów czas two rzy si%
po #! da ny stan oby wa tel skiej rów no wa gi.

Mi# dzy to le ran cj$ a dys kry mi na cj$

Ist nie niu grup mniej szo &cio wych to wa-
rzy sz! dwie &cie ra j! ce si% po sta wy Po-

la ków: po sta wa to le ran cji oraz prze ciw-
na jej po sta wa nie ch% ci i dys kry mi na cji.
Nie jest to zja wi sko wy "!cz nie pol skie, ale
ta dwo isto&' rze czy jest szcze gól nie wi-
docz na w kon fron ta cji z fa l! uchod(-
ców – przede wszyst kim mu zu" ma-
nów – któ rzy ra czej wcze &niej ni# pó( niej
b% d! szu ka li dla sie bie miej sca tak #e
w RP. Jest to pro blem o ty le trud ny, #e
ok. 36 mi lio nów miesz ka$ ców Pol ski de-
kla ru je wy zna nie rzym sko ka to lic kie. Tym
bar dziej dzi wi, #e tak wie lu oby wa te lom
trud no jest za ak cep to wa' w s! siedz twie
wy znaw ców od mien nych re li gii i tra dy-
cji kul tu ro wych, zw"asz cza jed nak is la mu. 

Dwu znacz ne "wi# to wa nie

Pol ska trans for ma cja sprzy ja pro ce so-
wi prze ni ka nia do kra ju ró# nych, ob-

cych do tych czas, wzo rów kul tu ro wych,
któ re oby wa te le w mniej szym b!d( wi%k-
szym stop niu ak cep tu j!, lub te# od rzu ca-
j!. Przyj mo wa ne ele men ty od mien nych
kul tur w pew nym stop niu wzbo ga ca j! ro-
dzi my sys tem. Przy k"a dem jest ce le bro-
wa nie za po #y czo nych, i ró# nie przy tym
oce nia nych, &wi!t ta kich cho' by, jak
Wa len tyn ki czy Hel lo we en. Otwar to&'

na od mien ne kul tu ry wzbo ga ca mo# li-
wo&' wy bo ru Po la ków wo bec fil mów,
sztuk te atral nych, ksi! #ek, mu zy ki czy,
w bar dziej prag ma tycz nym po dej &ciu,
kuch ni i tren dów w mo dzie. Po la cy
ma j! tak #e wy bór sty lu #y cia, któ ry ko-
re spon du je z ich ocze ki wa nia mi i spo dzie-
wa ny mi re zul ta ta mi – #y cie pry wat ne,
mo bil no&' za wo do wa, kon sump cja.
Ro da ków nie dzi wi ju# wi docz ny z da le-
ka sym bol McDo nal da czy KFC, a tak #e
wie lu in nych sym bo li glo bal ne go ujed no-
li ce nia &wia ta. 

Przy zwo le nie i opór

Po la cy w po wa# nym stop niu ak cep tu-
j! wy da rze nia b% d! ce ma ni fe sta cj!

od mien nych od ro dzi mej kul tur et nicz-
nych czy na ro do wych. Fe sti wal Kul tu ry
Rom skiej czy *y dow skiej s! do sko na "ym
przy k"a dem, a licz ne w nich uczest nic two
po twier dza atrak cyj no&' im prez i przy-
zwo le nie na obec no&' w spo "e cze$ stwie.
Nie na le #y jed nak przyj mo wa' a prio ri,

#e ka# da od mien no&' kul tu ro wa jest
dzi siaj przez Po la ków ak cep to wa na.
Sprze ciw miesz ka$ ców sto li cy, i nie tyl-
ko, wo bec bu do wy Cen trum Kul tu ry
Mu zu" ma$ skiej na war szaw skiej Ocho cie
jest przy k"a dem po sta wy od rzu ce nia
i nie go dze nia na wpro wa dza nie ele men-
tów od mien nych kul tur w pej za# kra ju.
Po mi mo te go, Po la cy co raz cz% &ciej s!
&wiad ka mi wkom po no wy wa nia sym bo li
roz ma itych kul tur w kszta" tu j! cy si% ob-
raz wspó" cze snej Rzecz po spo li tej. 

Ku li na ria, bu ty i sa mo cho dy

Trud no nie za uwa #y' zwi%k sza j! cej si%
ilo &ci et nicz nych re stau ra cji, ofe ru j!-

cych Po la kom kuch nie &wia ta, cho cia#
rów nie cz% sto i ochot nie po wra ca j! oni
do ro dzi mych ku li na riów. Dzi siaj bo wiem,
w ka# dym nie mal za k!t ku &wia ta, a wi%c
tak #e i w RP, mo #e my sko rzy sta' z sie-
ci zna nych &wia to wych re stau ra cji, sko-
rzy sta' z ulu bio ne go ho te lu czy ku pi'
bu ty, ubra nia, sa mo chód zna nej &wia to-
wej mar ki. Pro duk ty ró# nych kul tur s!
do st%p ne nie mal wsz% dzie, a rów no cze -
&nie na da j! ko lo ryt uli com &wia to wych,
eu ro pej skich i pol skich miast. W trans for-
ma cyj nym kra ju do br! prze strze ni! dla
te go pro ce su s! naj wi%k sze mia sta, cho-
cia# nie tyl ko, gdzie naj licz niej zgro ma-
dzi li si% no wi, naj cz% &ciej cza so wi imi-
gran ci wno sz! cy wszyst kie wy mie nio ne
od mien no &ci do pol skiej co dzien no &ci.
Ta ka w"a &nie jest wspó" cze sna kul tu ra
ro dzi ma, któ ra po zo sta je dy na micz na,
gdy# wy ma ga te go wspó" cze sny sys tem
&wia to wy któ re go Rzecz po spo li ta jest ele-
men tem. Po la cy wci!# po zo sta j! wier ni
przede wszyst kim kul tu rze na ro do wej,
ale na szcz% &ci nie od wra ca j! si% tak #e
od in nych kul tur, z któ ry mi co raz cz% &ciej
ob cu j! w #y ciu co dzien nym. 

Fe lie ton zo sta! na pi sa ny z dr hab. An n"
#liz, pro fe sor Uni wer sy te tu Opol skie go 
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L
i be ral nych ko men ta to rów nie po ko i!y wy -
so kie no to wa nia na cjo na li stów z SNS

(S!o wac kiej Par tii Na ro do wej), któ rzy nie -
daw no po wsta li jak Fe niks z po pio !ów
i z po par ciem 6-10 pro cent szy ko wa li si"
do po wro tu do par la men tu, z któ re go wy pa -
dli przed czte re ma la ty. A po nie wa# po pu lar -
no$% Sme ru nie co spa d!a po ni #ej nie daw nych
czter dzie stu kil ku pro cent, bra ty s!aw ska ka -
wiar nia hu cza !a od plo tek, kto b" dzie ko ali -
cjan tem so cja li stów w przy sz!ym rz& dzie Fi -
cy. Czy tak jak w la tach 2006-2010 b" dzie
nim na cjo na li stycz na SNS, co mo g!o by
ozna cza% po wrót do g!o $nych w tych la tach
s!o wac ko -w" gier skich kon flik tów? A mo #e
Fi co wy bie rze, tak jak de kla ro wa!, któ r&$
z mniej kon tro wer syj nych par tii – cha dec kie
KDH, kon ser wa tyw no -cen tro w& Siet’ Ra do -
sla va Pro chaz ki lub s!o wac ko -w" gier sk&
par ti" Most -Hid Be li Bu ga ra?

Go spo dar ka kwit nie, opo zy cja w roz syp ce

G
dzie$ tam w tle ma ja czy !y wi zje: a co je -
$li son da #e si" my l&, wy bor cy znów si"

zmo bi li zu j& prze ciw ko Fi cy, za sko cz&
wszyst kich i tak jak w 2002 czy 2010 ro ku
wy bio r& cen tro pra wi c"? Co je $li po par cie dla
ba lan su j& cych na gra ni cy pro gu par tii, ta kich
jak li be ral na SaS Ri char da Su li ka, w dzie'
g!o so wa nia gwa! tow nie wzro $nie, ugru po -
wa nia te wej d& ja kim$ cu dem do Ra dy Na -
ro do wej (tak jak SaS i Most w 2010 ro ku)
i w efek cie po wsta nie wy ma rzo ny przez
prze ciw ni ków Fi cy „zle pie niec”? Czy li ko -
ali cja czte rech -pi" ciu cen tro pra wi co wych
par tii, ana lo gicz na do tej, któ ra w la -
tach 1998-2006 two rzy !a re for ma tor ski rz&d
Mi ku la sza Dzu rin dy, a w la tach 2010-
2012 – Ive ty Ra di czo vej.

W ta ki roz wój wy da rze' nie mal nikt
na se rio nie wie rzy!, cho cia# wie lu mia !o
na to nie skry wa n& na dzie j". Wszyst ko wska -
zy wa !o jed nak na to, #e Fi co suk ces ma za -
pew nio ny. Na ko rzy$% je go ga bi ne tu prze ma -
wia !y re we la cyj ne wy ni ki go spo dar cze:
mniej wi" cej w 2013-2014 ro ku kraj w ko' -
cu wy szed! ze spo wol nie nia spo wo do wa ne -
go glo bal nym kry zy sem i po wró ci! na $cie# -
k" szyb kie go wzro stu PKB, któ ry si" ga
obec nie 3,5% rocz nie. Od po nad dwóch lat

s!o wac ka go spo dar ka kwit nie, bez ro bo cie
spa d!o do po zio mu nie no to wa ne go od de ka -
dy, wy ra( nie wzra sta j& wy na gro dze nia,
a na s!o wac kiej zie mi po ja wia j& si" pre sti #o -
we za gra nicz ne in we sty cje – cze go przy k!a -
dem jest cho% by fa bry ka Ja gu ara ko !o Ni try.
Po pra w" ko niunk tu ry od czu wa j& te# mniej
za mo# ni, a to za spra w& cz" sto kry ty ko wa -
nych przez opo zy cj" szczo drych „pa kie tów
so cjal nych” rz& du Fi cy. W$ród nich – do ta -
cje na two rze nie miejsc pra cy w de pre syj nych
re gio nach, bez p!at ne po ci& gi dla stu den tów
i eme ry tów, ob ni #e nie VAT na pod sta wo we
pro duk ty spo #yw cze z 20 do 10%, do p!a ty
do wy po czyn ku dla dzie ci czy do dat ki
do eme ry tur. Eko no mi $ci za !a mu j& r" ce
(„przyj d& gor sze cza sy i bu d#et te go nie wy -
trzy ma”), opo zy cja na zy wa to wszyst ko po -
pu li zmem, ale tra dy cyj ni wy bor cy Sme ru si"
cie sz& – po la tach za ci ska nia pa sa rz&d
w ko' cu co$ im da!.

Fi co roz p! ta" de mo ny, któ re go po #ar "y

W
pew nym mo men cie Ro bert Fi co jed nak
zde cy do wa nie prze sa dzi!. Gdy za cz&! si"

kry zys imi gra cyj ny, za cz&! ostro ata ko wa%
uchod( ców i za de kla ro wa!, #e S!o wa cja zde -
cy do wa nie nie zga dza si" na ich przy j" cie – bo
to ob ca kul tu ra, za gro #e nie ter ro ry stycz ne itp.
Pod ko niec 2015 ro ku Smer zmie ni! swe ha -
s!o wy bor cze z so cjal ne go („Ro bi me pre lu -
di”) na an ty imi granc kie („Chra ni me Slo -
ven sko”) i po sta wi! na kon fron ta cj" z Eu ro p&:
Bra ty s!a wa ja ko je dy na za skar #y !a de cy zj" UE
w spra wie po dzia !u uchod( ców mi" dzy kra -
je cz!on kow skie. Pi kan te rii spra wie do da je
fakt, #e w od ró# nie niu od s& sied nich W" gier
i Au strii, S!o wa cji ten pro blem przy naj mniej
na ra zie nie do ty czy. Imi gran ci omi ja j& S!o -
wa cj" sze ro kim !u kiem, a obo wi&z ko wa
kwo ta uchod( ców, do przy j" cia któ rej UE zo -
bo wi& za !a S!o wa cj", by !a $miesz nie ma -
!a – je dy nie 802 oso by.

Zda niem ko men ta to rów, roz p" tu j&c an ty -
imi granc k& hi ste ri" Fi co roz bu dzi! w spo !e -
cze' stwie de mo ny, któ re w efek cie za szko -
dzi !y je mu sa me mu i do pro wa dzi !y
na po li tycz ny Olimp eks tre mi stów. Pre mier
za cz&! bo wiem mó wi% o imi gran tach j" zy -
kiem, któ ry wcze $niej by! ko ja rzo ny ra czej
ze skraj n& pra wi c&. So cjal de mo kra tycz ny li -
der tym sa mym uwia ry god ni! swo im au to ry -
te tem skraj nie kse no fo bicz ne po gl& dy, któ -
re we d!ug so cjo lo gów po dzie la 15-20%
S!o wa ków, ale do tej po ry by !y one uzna wa -
ne za wsty dli we, nie na miej scu w ofi cjal nym
dys kur sie. A sko ro ju# na wet pre mier mó wi
otwar cie o tym, #e ka# dy ob cy to po ten cjal -
ne za gro #e nie dla S!o wa cji i trze ba t" S!o wa -
cj" przed ob cy mi chro ni%, to po co g!o so wa%
na Smer, sko ro mo# na od da% g!os na bar dziej
ra dy kal ne ru chy, któ re o tych spra wach mó -
wi !y od za wsze – po my $le li ra dy kal niej na -
sta wie ni wy bor cy. I od da li g!os nie tyl ko
na oswo jo nych ju# na ro dow ców z SNS, ale
te# na neo fa szy stow sk& Lu do w& Par ti" Na -
sza S!o wa cja (LSNS) Ma ria na Ko tle by, któ -
rej wej $cie do par la men tu nie $ni !o si" wi"k -
szo $ci S!o wa ków w naj gor szych kosz ma rach.

Wy bor cze trz! sie nie zie mi

P
o wy bor cze za sko cze nie by !o tym wi"k sze,
#e na S!o wa cji na dwa ty go dnie przed wy -

bo ra mi obo wi& zu je mo ra to rium na pu bli ko -
wa nie son da #y wy bor czych (do te go do cho -
dzi te# tra dy cyj na ci sza wy bor cza na 48
go dzin przed g!o so wa niem). W efek cie S!o -
wa cy ogl& da j& cy 5 mar ca wie czór wy bor czy

Zgni!y kompromis

w cieniu

neofaszystów

S!owacja po wyborach

JAKUB "OGINOW

Plakat nacjonalistow z SNS, z lewej nowy lider

Jesz cze je sie ni$ 2015 ro ku wy da wa "o si!, #e b! d$ to naj nud niej sze wy bo ry w hi %
sto rii nie pod le g"ej S"o wa cji, ze zna nym z gó ry zwy ci!z c$ i ba nal nie prze wi dy wal %
nym wy ni kiem. To, #e po raz czwar ty z rz! du wy gra Smer Ro ber ta Fi cy, by "o dla
wszyst kich oczy wi ste – py ta nie brzmia "o je dy nie, czy na dal b! dzie mia" bez wzgl!d %
n$ wi!k szo&' miejsc w par la men cie. 
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os!u pie li: wst"p ne wy ni ki ba da# exit poll
(oraz po dob ne do nich osta tecz ne wy ni ki wy -
bo rów) to tal nie ró$ ni !y si" od te go, na co
wska zy wa !y ostat nio opu bli ko wa ne son da -
$e (czy li te z po !o wy lu te go).

Po pierw sze, rz% dz% cy obec nie sa mo -
dziel nie Smer za miast ocze ki wa nych 34-40%
otrzy ma! za le d wie 28%. W prze li cze niu
na man da ty da je to je dy nie 49 miejsc w 150-
oso bo wym jed no izbo wym par la men cie, pod -
czas gdy do tej po ry mia! 83 po s!ów, czy li po -
nad po !o w".

Dru gim za sko cze niem jest wy nik „Sie ci”
Ra do sla va Pro chaz ki. Ten cha ry zma tycz ny
po li tyk w 2014 ro ku omal nie zo sta! pre zy -
den tem – za j%! trze cie miej sce z wy ni -
kiem 21%, tyl ko o je den punkt pro cen to wy
mniej, ni$ An drej Ki ska. Gdy by wszed!
do dru giej tu ry, mia! by po dob ne do Ki ski
szan se na po ko na nie w niej Ro ber ta Fi cy
i by& mo $e dzi' przyj mo wa li by 'my go z ho -
no ra mi, gdy od wie dza! by on nasz re gion
z ofi cjal n% wi zy t%, ja ko g!o wa s% sied nie go
pa# stwa. M!o de go, nie skom pro mi to wa ne -
go afe ra mi Pro chaz k" okrzyk ni" to wów czas
„no w% na dzie j% s!o wac kiej opo zy cji” i wy -
kre owa no na jej przy sz!e go li de ra. A trze ba
przy zna&, $e po dzie lo na do gra nic mo$ li wo -
'ci, uwi k!a na w afe ry ko rup cyj ne cen tro pra -
wi ca, jak ka nia d$d$u po trze bu je no wych li -
de rów i au to ry te tów. W 2014 ro ku Pro chaz k"
okrzyk ni" to na wet „przy sz!ym pre mie rem”,
a on sam po sta no wi! wy ko rzy sta& ka pi ta! za -
ufa nia i stwo rzy! #Siet’: no w% par ti" – nie
par ti", któ ra mia !a ba zo wa& na en tu zja zmie
m!o dych aky wi stów i stwo rzy& no w% ja ko'&
s!o wac kiej po li ty ki, a dwa la ta pó( niej prze -
bo jem wej'& do par la men tu, po ko nu j%c le -
wi co wy Smer. Wy sz!o ina czej: za miast pew -
ne go dru gie go miej sca i wy ni ku 12-15%,
par tia ta le d wo prze 'li zgn" !a si" przez próg
wy bor czy, uzy sku j%c 5,6% i za le d wie
10 man da tów, z cze go trzech ju$ opu 'ci !o
Siet’ tu$ po wy bo rach, za nim zd% $o no za przy -
si%c no wy par la ment.

Dru gie miej sce z wy ni kiem 12% nie spo -
dzie wa nie za j" !o na to miast ugru po wa nie, któ -
re mia !o do par la men tu nie wej'&: prze wy -
bor cze son da $e da wa !y mu 3-4%,
w po ry wach osi% ga !a ono 5%. Cho dzi o li -
be ral n% i nie co eu ro scep tycz n%, cho& ide owo
pro eu ro pej sk% par ti" Slo bo da a So li da ri ta
(SaS) Ri char da Su li ka. Jej li der w prze sz!o -
'ci by! jed nym ze wspó! au to rów s!yn nej re -
for my po dat ko wej, o któ rej g!o 'no by !o
rów nie$ w Pol sce – cho dzi o s!o wac ki po da -
tek li nio wy z wy so k% (rów no war to'& 7 ty si" -
cy z!o tych) kwo t% wol n%. Li be ral na SaS

po raz pierw szy we sz!a do par la men tu
w 2010 ro ku, po czym przez rok wspó! two -
rzy !a rz%d Ive ty Ra di czo vej – i przy czy ni !a
si" do je go upad ku. Su lik ka te go rycz nie nie
zga dza! si" na ra ty fi ka cj" unij ne go pla nu po -
mo co we go dla Gre cji, któ ry ozna cza! by
m.in., $e bo gat szym Gre kom po ma ga& b" d%
rów nie$ bied niej si cz!on ko wie stre fy eu ro,
w tym w!a 'nie S!o wa cja. Od mo wa ra ty fi ka -
cji gro zi !a skan da lem, na któ ry pre mier Ra -
di czo va nie mo g!a so bie po zwo li& – ma !a S!o -
wa cja tym sa mym za blo ko wa !a by mi ster nie
two rzo ny plan, nad któ rym swój pa tro nat ob -
j" !a An ge la Mer kel i in ni eu ro pej scy li de rzy.
Osta tecz nie pa kiet zo sta! za twier dzo ny dzi" -
ki po ro zu mie niu pre mier Ra di czo vej z Ro -
ber tem Fi c% – je go opo zy cyj ny wów czas
Smer za pro po no wa! swe g!o sy w za mian
za skró ce nie ka den cji par la men tu. Dla Fi cy
oka za !o si" to strza !em w dzie si%t k", gdy$
w przy spie szo nych wy bo rach w mar cu 2012
Smer uzy ska! re kor do we 42%, co za pew ni -
!o mu czte ry la ta sa mo dziel nych rz% dów.

Czas eks tre mi stów

O
ile s!a by wy nik Sme ru i Sie ci oraz do bry
re zul tat SaS mo$ na na zwa& za sko cze -

niem, to wy bor czy suk ces neo fa szy stow skiej
LSNS Ma ria na Ko tle by by! dla S!o wa ków
au ten tycz nym szo kiem. Po dob nie zresz t% jak
rów nie nie ocze ki wa ne wej 'cie do par la -
men tu no wej an ty sys te mo wej par tii Sme Ro -
di na („Je ste 'my Ro dzi n%”) Bo ri sa Kol la ra.
Na zwa par tii jest efek tem do bre go po czu cia
hu mo ru jej za !o $y cie la, któ ry jest oj cem dzie -
si" cior ga dzie ci z nie 'lub nych zwi%z ków. Po -
li tyk jest ko ja rzo ny ze zwi%z ka mi z bra ty -
s!aw sk% ma fi% (on sam de men tu je te
in for ma cje), a je go par tia nie ma $ad ne go pro -
gra mu po za jed nym prze s!a niem: wszy scy
po li ty cy to z!o dzie je, a my po li ty ka mi nie je -
ste 'my. Neo fa szy 'ci Ma ria na Ko tle by uzy -
ska li 8% i ma j% 14 man da tów, na to miast Sme
Ro di na – 6,6% i 11 po s!ów.

O ile Sme Ro di na jest ty po wym po li tycz -
nym pro jek tem na jed n% ka den cj", trak to wa -
nym w ka te go rii nie szko dli we go po li tycz ne -
go folk lo ru, to z LSNS spra wa jest
po wa$ niej sza. W po rów na niu z ko tle bow ca -
mi, na cjo na li 'ci z SNS, któ ry mi do nie daw -
no stra szo no li be ral nych wy bor ców oraz s% -
sia dów S!o wa cji, wy da j% si" by& zu pe! nie
nie szko dli w%, zwy czaj n% kon ser wa tyw n%
par ti%, któ ra po pro stu z wy ra cho wa nia gra
na cjo na li stycz n% nu t%. W nie da le kiej prze -
sz!o 'ci by !o ina czej – na cze le SNS sta! skan -

da li zu j% cy po li tyk -oli gar cha Jan Slo ta, któ -
re go nie bez po wo du na zy wa no „s!o wac kim
)y ri now skim”. Slo ta s!y n%! z nad u$y wa nia
al ko ho lu, wul gar nych wy po wie dzi, ob ra $a -
nia mniej szo 'ci oraz otwar tym po gró$ kom
w sty lu „wy 'le my czo! gi na Bu da peszt”. No -
wy li der SNS An drej Dan ko (wy bra ny nie -
daw no na mar sza! ka no we go par la men tu) jest
zu pe! nym prze ci wie# stwem po przed ni -
ka – kul tu ral ny, elo kwent ny, umiar ko wa ny
w wy po wie dziach. I cho cia$ po li to lo go wie
ostrze ga j%, $e to tyl ko fa sa da, a cz!on ko wie
i sym pa ty cy SNS na dal ma j% na cjo na li -
stycz ne i kse no fo bicz ne po gl% dy (wie lu
z nich np. wy su wa pre ten sje te ry to rial ne wo -
bec Pol ski), to w obec nej sy tu acji udzia! SNS
w rz% dzie ni ko go ju$ nie obu rza.

Co in ne go Ko tle ba. Po li tyk od kil ku lat
mrów cz% pra c% bu du je po zy cj" swo j% i swo -
je go an ty de mo kra tycz ne go ru chu, a je go
ha s!a mi s% wyj 'cie z UE i NA TO, oba le nie de -
mo kra cji i wpro wa dze nie ustro ju na wi% zu j% -
ce go do te go z lat fa szy stow skie go Pa# stwa
S!o wac kie go Jó ze fa Ti so (1939-45). „Ni gdy
nie $y !o si" tak do brze, jak za Ti sy” – twier -
dzi Ko tle ba, pro wa dz%c „pra c" edu ka cyj n%”
z m!o dzie $% (to w!a 'nie m!o dzi wy bor cy naj -
cz" 'ciej g!o so wa li na neo fa szy stów). W 2013
ro ku Ma rian Ko tle ba zo sta! wy bra ny w bez -
po 'red nich wy bo rach na $u pa na (mar sza! ka)
Kra ju Ba# sko by strzyc kie go, gdzie w'ród
opo nen tów zy ska! przy do mek „ma !y Hi -
tler”. Wspó! pra c" z ko tle bow ca mi zde cy do -
wa nie wy klu czy !y wszyst kie si !y po li tycz ne
obec ne w par la men cie, w!%cz nie z na ro -
dow ca mi.

Trud na ko ali cja na czas s!o wac kiej
pre zy den cji

P
od czas pi sa nia tych s!ów trwa j% roz mo wy
ko ali cyj ne, ma j% ce za cel wy !o nie nie

przy sz!e go rz% du. Nie jest to !a twe, zw!asz -
cza $e po li ty cy mó wi% o po wy bor czym pa -
cie. Mi sj" stwo rze nia rz% du otrzy ma! urz" du -
j% cy pre mier Ro bert Fi co, któ ry pró bu je
utwo rzy& ko ali cj" Smer – Most – SNS – Siet’.
Na iro ni" lo su za kra wa ju$ to, $e w no wej ko -
ali cji ma si" zna le(& par tia mniej szo 'ci w" -
gier skiej Most -Hid oraz... na ro dow cy z SNS,
dla któ rych przez la ta g!ów nym wro giem by -
!a w!a 'nie mniej szo'& w" gier ska. Tym nie -
mniej, ta ka wspó! pra ca by !a by nie zb"d na rów -
nie$ w al ter na tyw nym rz% dzie Ri char da
Su li ka, któ ry two rzy !o by SaS, OLa NO -No -
va, Most i SNS z po par ciem an ty sys te mow -
ców Bo ri sa Kol la ra. Pre zy dent Ki ska za po -
wie dzia! po wie rze nie w!a 'nie Su li ko wi mi sji
stwo rze nia rz% du w wa rian cie B, gdy by trze -
ci rz%d Ro ber ta Fi cy nie uzy ska! jed nak wo -
tum za ufa nia. 

Za raz po wy bo rach ode zwa !y si" g!o sy, $e
tak czy ina czej $a den z tych ga bi ne tów (Fi -
cy czy Su li ka) nie prze trwa d!u go, a spra wa
sko# czy si" ko lej ny mi wy bo ra mi. Pro blem
w tym, $e pierw sze po wy bor cze son da $e po -
ka zu j%, i$ na no wych wy bo rach naj bar dziej
zy ska li by eks tre mi 'ci. S!o wac kie me dia bi -
j% na alarm – w po pu lar nych dzien ni kach
„Sme”, „Pra vda” i „Dzen nik N” oraz w ty -
go dni ku „Ty$ de#” uka zu j% si" ar ty ku !y,
przy po mi na j% ce, jak do w!a dzy w Niem czech
swe go cza su, w po dob nych oko licz no 'ciach,
do cho dzi! Adolf Hi tler. Dzi' si" k!ó ci my
o sto! ki, a oby za kil ka lat si" nie oka za !o, $e
Smer wraz z opo zy cj% mu sz% utwo rzy& sze -
ro k% ko ali cj" „wszy scy prze ciw ko Ko tle -
bie” – prze strze ga j% pu bli cy 'ci bez wzgl" du
na to, czy sym pa ty zu j% ze Sme rem czy
z cen tro pra wi c%.

!

Plakat opozycyjnej OLANO. Fico jako zlodziej.
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Na „ty” prze szli ko re spon den cyj nie
z ini cja ty wy po ety. „Pisz my do sie bie
na „Ty”, bo ta od mia na Pa ni, Pa na, Pa !
nu roz bi ja zu pe" nie zda nie”
[27 IX 1960]. Na pierw sze po !mier ci
mat ki "wi# ta w 1957 wy je cha$ do Pra -
gi. „Zbyt ci#% ko pa trze& na pu ste miej -
sce” – na pi sa$ do Vla sty. Za miesz ka$
w ho te lu Flo ra na Vi noh ra dach, bli sko
do mu Vla sty. D$u gie pu ste ko ry ta rze
z ci' giem bia $ych drzwi do po koi, za -
mglo ne lu stro. Wo da ka pi' ca z kra nu.
Ci sza. Za s$o ni# te fi ran ka mi okna w do -
mach, gdzie krz' ta li si# lu dzie przy go -

to wu j' cy wie cze rz# wi gi lij n'. Wi gi li#
sp# dzi$ z ro dzi n' Vla sty.

W opu bli ko wa nym w 1960 ro ku to -
mi ku po ezji Roz mo wa z ksi! ciem za -
mie !ci$ ma $e pro zy po etyc kie pt. Wi -
gi lia w ob cym mie "cie. Dwa la ta
wcze !niej w cze skim wy daw nic twie
SNKLU HU [po tem Ode on] uka zu je
si# wy bór wier szy Uprost#ed $ivo -
ta, 1958 [W "rod ku %y cia] w t$u ma cze -
niu Vla sty. To pierw sza za gra nicz na
an to lo gia po ezji Ró %e wi cza. Ju% wcze -
!niej Vla sta pu bli ko wa $a prze k$a dy
wier szy w cza so pi smach li te rac kich,

jak Kve tan, Sve to va li te ra tu ra, Li te rar -
ni no vi ny. Prze gl' dam ksi'% ki Ró %e -
wi cza w prze k$a dach Vla sty. Po ezja,
pro za, dra ma ty. Od skrom nych to mi -
ków, po oka za $e, jak Me zi apo ka lip su
a…, al bu mo we wy da nie Pa se ki z 2004
ro ku. W twar dej opra wie, z ko lo ro w'
ob wo lu t', z fo to gra fia mi na stro nie ty -
tu $o wej i we wn'trz to mu.

Dzie si#$ lat wcze %niej w re no mo wa !
nej ofi cy nie Me lan trich ma si# uka za$
wy bór wier szy z lat 90. Ok$ad ka i ma -
te ria $y pro mo cyj ne wy dru ko wa ne

Za cz# li do sie bie pi sa$ w 1949 ro ku. Za przy ja& ni li si# je sie ni' w 1957 po tym,
jak ra zem od wie dzi li grób mat ki Ró (e wi cza na cmen ta rzu w Gli wi cach. W bi blio te ce Vla sty

za cho wa" si# to mik po ezji Nie po kój z de dy ka cj': „Pa ni Vla scie Dvo)á*ko vej z po dzi# ko wa niem
za od wie dzi ny w mo im do mu – Ta de usz Ró (e wicz 20.10.57 r.”

Dwa listy do Vlasty
Vla sta Dvo rac ko va i Ta de usz Ró %e wicz na wie czo rze au tor skim w Pra dze 21 mar ca 1991 ro ku

MARIA D!BICZ
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i prze s!a ne do ksi" gar#. Po eta nie zga -
dza si" na ty tu! Jak svel to pa vu!inou
[Jak "wia t#o pa j$ czy ny]. Pro po nu je:
P#a sko rze% ba, Twarz, Prze "wie tle nia. To
ty tu !y wier szy. Vla sta wci$ ga mnie
do „spi sku”. Przed k!a dam po ecie ar gu -
men ty, wzmoc nio ne uwa ga mi Vla sty:
„w ty tu le brzmi echo in nych wier szy,
na wet g!ów ny mo tyw Kar to te -
ki. I wiersz z Twa rzy trze ciej: &mier' /
prze ni ka przez (y cie/jak "wia t#o/przez
pa j$ czy n$/wi sz) c) w drzwiach/otwar -
te go po ko ju/. I po eta si" zga dza. Przy -
je% d%a do Pra gi. Od wie dza wy daw c",
w In sty tu cie Pol skim ma spo tka nie
au tor skie. Jest maj 1995 ro ku. Jak
zwy kle szu ka przy ja ció! ze swe go po -
ko le nia. Sta wia j$ si" sta rzy zna jo mi, t!u -
ma cze Ja ro slav Si mo ni des i Erich Soj -
ka. To b" dzie ich ostat nie spo tka nie.
Si mo ni des umie ra w 1996, Soj ka
w 1997. 

Na wie czo rze au tor skim to wa rzy szy
mu Vla sta i m!o dy fle ci sta. Mu zy ka.
S!u cha i za my &la si". „Szu kam no wej
for my wie czo ru au tor skie go, kie dy
czy tel ni cy nie za da j$ py ta#, sa mi szu -
ka j$ od po wie dzi, a au tor wy ci sza
swo j$ ro l", wy co fu je si", chce pra wie
za cho wa' ano ni mo wo&'”.

W li &cie do Vla sty, trzy dzie &ci lat
wcze &niej, pi sa!, %e ma na tu r" tra wy…
nie d" bu ani ró %y. Trwa „pod &nie giem,
pod nie po wo dze nia mi…”. Jak by ob -
ja &nia! swój wiersz Tra wa. 

T!u macz ce mo "e si# zwie rzy$, jak

przy ja ció! ce. Od po ezji si# nie od ry %
wa, cho$ cza sa mi te go pra gnie. Co -
raz wi" cej i cz" &ciej po dró %u je, cho'
nie lu bi pa ko wa' wa liz ki i opusz cza'
do mu, „warsz ta tu”. Ale „sie dze nie
w do mu to jest %y cie zre du ko wa -
ne”. I za trza sku je zam ki. 

I.

Dro ga Vla sto,
Je stem od ty go dnia w do mu. Czy b" -

d" co& pi sa! o po dró %y nie miec kiej?
Wi dz" wszyst ko (le, nie wy ra( nie.
Chy ba nie b" d" pi sa!. Nie czu j" si"
zdol ny do s$ dze nia, oce nia nia. Wiem
co raz mniej. I jesz cze raz Ci po wta -
rzam, ja wiem do brze, cze go nie zro -
bi !em, cze go nie na pi sa !em. I no sz" to
w so bie. Po dró %e kszta! c$. To jed no
jest oczy wi ste. Wró ci !em do do mu
i znów usia d!em na sto sie swo ich no -
ta tek, na &miet ni ku. Wspo mnia !a&
w ostat nim li &cie o „Opo wia da niu
dy dak tycz nym”. Przy &l" Ci kie dy&
ko men tarz do te go po ema tu – s$ tam
dia lo gi z umar !y mi, któ rzy prze gra li,
s$ im pre sje na te mat sztu ki wspó! cze -
snej, ka wa! ki re por ta %u itd. itp. )e -
gnam si" ci$ gle z „po ezj$”, po wo li

prze sta j" pi sa' wier sze – chcia! bym
ode rwa' si" na kil ka lat od po ezji, to
jest mo je pra gnie nie

ale ci) gn$
za so b)
te pa pie ro we fla ki
nie my "la #em
(e tak trud no
ode rwa' si$
od te go

wiem, %e pi sz" do Cie bie w tym ce -
lu, %e by szu ka' „po cie chy”. Chc"
sam so bie wy t!u ma czy' pew ne rze czy.
Nie pew ne rze czy – ale sa mo %y cie.
Ci$ gle je stem w pierw szej kla sie i za -
da j" g!u pie py ta nia. Sto j" z otwar ty mi
usta mi, za wsze za sko czo ny, zdu mio -
ny. Mo %e pi sz" nie ja sno? Ale mam

do te go ja kie& pra wo. Je stem „po et$”.
Ta kie sta ny m" cz$ mnie, je stem re ali -
st$, nie lu bi" „sta nów po etyc kich” – lu -
bi" rze czy w &wie tle, re al ne, wy ra( nie
za ry so wa ne. Przez ty le lat wy do by -
wam rze czy z mg!y, ciem no &ci; p!a ci
si" za to. Cz!o wiek sam zo sta je w do -
le. *le py. Na st"p ny list na pi sz" „nor -
mal ny”. Po sta ram si". Mia !em przez
chwi l" w$t pli wo &ci, czy Ci te „mg!y”
wy sy !a'. Ale niech id$. Osta tecz nie to
te% mo je. Dzi" ku j" Ci za opie k"
nad Wie s!a w$ i za prze s!a n$ ksi$% k"
Me zi cho dzi.

B$d( zdro wa
Ta de usz

14 XI 1962

Po dró% nie miec ka w pa( dzier ni ku 1962 to by! wy jazd
do Ham bur ga, Ko lo nii i Mo na chium. Od wie dza! mu -
zea i ga le rie oraz roz ma wia! o pla no wa nej pre mie rze

Kse ro ko pia pierw szej stro ny przy to czo ne go wy (ej li stu
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!wiad ków [od by !a si" w 1963]. 2. Wie s!a wa, #o na Ta -

de usza Ró #e wi cza, by !a wte dy pierw szy raz w Pra -

dze. Vla sta po wie dzia !a po tem: – Ta k$ #o n" jak Wie -

s!a wa, po win ni mie% wszy scy po eci. 3. Me zi
cho dzi – to mik po ezji Vla sty uka za! si" w wy daw nic -

twie Mla da Fron ta, 1962. 

II.

Dro ga Vla sto, 

Pi sz" „krót ko”, bo mi oko do ku cza.

Co u nas w do mu – opo wie Ci Ma ria,

z któ r$ roz ma wia my co dzie&. Je 'li
cho dzi o ty tu! to mu to zo staw P"a sko -
rze# b$ (jak to brzmi po cze sku?)

„(wia t!o przez pa j" czy n"” nie jest

do bre. Prze sy !am Ci wy bór wier szy1

(„s!o wo po s!o wie” – to alu zja do „#y -

cia po #y ciu” – tzn. s!o wo po „'mier -

ci” s!o wa – s!ów). Przy 'lij mi przez

Ma ri" spis tre 'ci Two je go wy bo ru. Mo -

#e jesz cze do dasz ja kie' wier sze z te -

go to mu któ ry Ci prze sy !am. Je 'li
prze t!u ma czysz Po emat au ty stycz -
ny2 – to daj cy tat z Rim bau da w ory -

gi na le fran cu skim: cho dzi o zwrot k"
„je den udzia!: je den kie!” Un lot: une

dent seul / un lot: deux dents / un lot:

tro is dent /un lot: qu atre dents / un lot:

deux dents

Py ta !a' o fi lo wa nie lamp – kie dy

w lam pie naf to wej by! )le przy ci" ty
knot lam pa fi lo wa !a (kop ci !a)…”

[…] Czy zro bi !a' ju# no tat ki z na -

szych w" dró wek po 'la dach Kaf ki

(my 'l" o tym wy stra szo nym sta rusz -

ku któ ry nam opo wia da! o K., za s!o -

ni! przed tym okna – pa mi" tasz?).

Ca !u je my Ci" ser decz nie

i Wie s!a wa i ja – Ta de usz

9 XI 1994 Wro c!aw 

1. Ró #e wicz wy s!a! tom wier szy S"o wo po s"o wie [Wy -

daw nic two Dol no 'l$ skie 1994]. 2. Pra co wa !am w te -

atrze i mia !am kon tak ty z pi sa rza mi i t!u ma cza mi. 3.

Wier sza Po emat au ty stycz ny Vla sta nie w!$ czy !a do to -

mu Jak svel to pa vu*inou. Wiersz W %wie tle lamp fi -
lu j& cych – tak. 

(la da mi Kaf ki Ró #e wicz cho dzi!
od 1949 ro ku. Wte dy po raz pierw szy

by! w Pra dze i w ogó le za gra ni c$.
Szu ka! osób i miejsc. Cór ka Ot tli,

uko cha nej sio stry Kaf ki, by !a do br$
zna jo m$ Vla sty. Po zna! sta rusz ka,

„pa ni$ W. O.”, któ ra przez noc prze -

t!u ma czy !a mu opo wia da nie Ja ma.
Zo ba czy! Stra ho vski ka mie nio !om,

biu ro Kaf ki, dom, w któ rym pi sarz

miesz ka!. +e by na pi sa% Pu "ap k$,
ostat ni utwór, in spi ro wa ny oso b$
i dzie !em Kaf ki, mu sia! „za po mnie%
set ki prze czy ta nych stron”. Od da li%
si" od swe go bo ha te ra. Nie wy trwa!
w po sta no wie niu. Na pi sa! po emat

prze rwa na roz mo wa o ostat nich

dniach Kaf ki w sa na to rium Kier ling

pod Wied niem. „Zro zu mia !em da rem -

no'% roz wi$ za nia „ta jem ni cy” Kaf ki”.

Kie dy do wie dzia! si", #e w Pra dze po -

sta wio no pi sa rzo wi po mnik i obej rza!
go na pocz tów ce, na pi sa! w 2005 ro -

ku wiersz – pro test pt. Te go si$ Kaf -
ce nie ro bi. Ale Vla sta nie chcia !a
wier sza prze t!u ma czy%. 

III.

W 2011 ro ku, kie dy Vla sta Dvo!á"ko #
va otrzy ma $a w Kra ko wie Na gro d%
Trans atlan tyk, ju& si% nie zo ba czy li.
Ró #e wicz prze s!a! list, od czy ta ny

pod czas uro czy sto 'ci. Przy po mnia!
od wie dzi ny Vla sty w Gli wi cach. I, co

jej, t!u macz ce swo ich utwo rów, za -

wdzi" cza.

Te raz, kie dy Ta de usza Ró #e wi cza nie

ma ju# w'ród nas, Vla sta Dvo,á*ko va

wy j" !a ze swo jej bi blio te ki ksi$# k"
Mat ka od cho dzi. – Do t&d jej nie prze -
t"u ma czy "am. Chcia "a bym, aby uka za -
"a si$ po cze sku je sie ni&. To b" dzie

sym bo licz ne za mkni" cie na szej przy -

ja) ni po pra wie 60. la tach. !

Kart ka z pierw szej w"o skiej po dró 'y, któ ra trwa "a trzy mie si& ce, 1960

Vla sta Dvo!á"ková, ur. 21 II 1924. Po !
et ka, t"u macz ka, re dak tor ka. Wy da "a
osiem to mów po ezji. T"u ma czy z an giel !
skie go, nie miec kie go i przede wszyst kim
z pol skie go [Mi "osz, Szym bor ska, Ró #e !
wicz, Her bert]. Re dak tor ka w wy daw nic !
twach li te ra tu ry pi$k nej i w ra diu. Bi blio !
gra fia prze k"a dów, przy go to wa na
w zwi%z ku z Na gro d% Trans atlan tyk,
za wie ra kil ka dzie si%t na zwisk pol skich pi !
sa rzy z wszyst kich epok li te rac kich.
Ostat nio opu bli ko wa "a: tom po ezji An !
ny &wirsz czy' skiej, Po ezj$ pol skie go
ba ro ku i an to lo gi$ w"a snej po ezji pt. Kdo
v slun ci cho di [Kto w s"o' cu cho dzi].
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Flo rian Klo se to je den z za !o "y cie li
„Eleu sis” – pierw szej na #l$ sku taj nej ro %
bot ni czej or ga ni za cji zor ga ni zo wa nej
na po do bie& stwo lo "y ma so& skiej. Jej
kon spi ra to rzy na zy wa li sie bie eleu sia na mi
al bo El sa mi – od skró tu „LS” – ini cja !ów
grec kie go: „la on so te res” – w swo bod nym
t!u ma cze niu ozna cza j" ce go: „wy baw cy
znie wo lo nych”. Za cel g!ów ny sta wia li
so bie od ro dze nie na ro do we Po la ków i Po -
lek. Ich ofi cjal nie funk cjo nu j" c" przy bu -
dów k" a w!a #ci wie pa ra wa nem by !o „Wy -
zwo le nie” – or ga ni za cja za pi sa na w pru skim
re je strze sto wa rzy sze$. Na te re nie Za brza
pro pa go wa !a idee abs ty nen cji. Wy pró bo -
wa ni jej adep ci tra fia li do „Eleu sis” i tam
by li za przy si% ga ni ja ko bra cia i sio stry. So -
jusz ni kiem „Eleu sis” by !o za wi" za ne w Za -
bo rzu Kó! ko Fi la re tów kie ro wa ne przez Sta -
ni s!a wa Pie ch%.

Przy ja zn" d!o$ kie ro wa li w stro n% ro -
da ków za gro &o nych al ko ho li zmem, ni ko -
ty ni zmem, pro sty tu cj" i ha zar dem – na kra -
w% dzi tam tych stu le ci, naj wi%k szy mi
pla ga mi spo !ecz ny mi wil hel mi$ skie go
ce sar stwa. At mos fe ra el sow skich ze bra$
przy po mi na !a uro czy sto #ci ku czci mi to -
lo gicz nej De me ter. Pra gn% li mo ral nej
i na ro do wej od no wy pol skiej oby cza jo wo -
#ci. Ko ja rzy li to z Eleu zy nia mi sta ro &yt -
nych Gre ków i wio sen nym od ro dze niem
przy ro dy. By li miesz ka$ ca mi Za brza i Za -
bo rza – ko leb ki i g!ów ne go o#rod ka te go
sto wa rzy sze nia na pru skim 'l" sku. Dru -
gie, ju& wkrót ce za wi" za li w Gli wi cach
a ko lej ne w Ryb ni ku.

Jak wi le& scy fi la re ci

Ich du cho wym przy wód c$ i mi strzem
po zo sta wa! prze by wa j$ cy w Szwaj ca rii,
nie co eks cen trycz ny, kra kow ski in te lek %
tu ali sta prof. Win cen ty Lu to s!aw ski,
na po cz"t ku XX wie ku wy k!a dow ca fi -
lo zo fii na uni wer sy te tach w Lo zan nie

i Ge ne wie a wcze #niej na wie lu in nych
uni wer sy te tach eu ro pej skich. Prócz roz -
wa &a$ nad isto t" by tu fa scy no wa !a go
me ta fi zy ka i jo ga.

„W Mor ges mia !em jed no prze &y cie,
któ re zde cy do wa !o w znacz nej mie rze
o dal szej mo jej dzia !al no #ci. Przed Bo &ym
Na ro dze niem 1901 ro ku przy by !a do mnie
de le ga cja od gór ni ków #l" skich (...),
z pro# b", abym pi sa! dla ro bot ni ków. By!
to sku tek wy da nia I to mu „Wy k!a dów Ja -
giel lo$ skich” (...)”. – wspo mi na! uczo ny.

Po s!a$ ca mi #l" skich ro bot ni ków by li Jo -
achim So! tys, re dak tor by tom skie go ty go -
dni ka „'wia t!o” oraz wy da wa nej w Za brzu
„Ga ze ty Pol skiej” i Jan Wy cisk, z za wo -
du szewc z warsz ta tem na sta rej za brza$ -
skiej ce giel ni. 24 grud nia 1901 ro ku wraz
z in ny mi de le ga ta mi z wszyst kich dziel -
nic Pol ski uczest ni czy li w uro czy stym se -
mi na rium zor ga ni zo wa nym przez pro fe -
so ra w sa lach Mu zeum Na ro do we go
Pol skie go na zam ku w Rap per swi lu. S!u -
cha li je go wy k!a du na te mat „Eleu te -
rii” – to wa rzy stwa do wal ki z al ko ho li -
zmem wzo ro wa ne go na do #wiad cze niach
an giel skie go Za ko nu Do brych Tem pla riu -
szy i Ar mii Zba wie nia, z któ ry mi ze tkn"!
si% pod czas po by tu w Lon dy nie.

W rok pó( niej prof. Lu to s!aw ski roz po -
cz"! po ta jem ne spo tka nia z za brza$ ski mi
ro bot ni ka mi. Od by wa !y si% w pry wat nych
miesz ka niach J. Wy ci ska, J. Wie chu !y
i Mor cisz ka w Za bo rzu lub na za ple czu
za brza$ skiej ksi% gar ni J. So! ty sa. By !y lek -
cj" ro man tycz nych ide a!ów daw nych fi -
la re tów.

„[...] pó( n" no c" mie wa !em wy k!a dy,
wspo mi na! pro fe sor – ob ja #nia !em zm% -
czo nym ca !o dzien n" pra c" gór ni kom
pisma Mic kie wi cza, S!o wac kie go i Kra -
si$ skie go. Od po wia da !em na ich py ta nia,
za ch% ca !em, by do mnie pi sa li [...]”

22 stycz nia 1903 r., dla uczcze nia 40.
rocz ni cy po wsta nia stycz nio we go, pod czas
in au gu ra cyj ne go ze bra nia adep tów „szko -

!y wy cho wa nia na ro do we go” za przy si% -
ga! pierw szych eleu sia nów, któ rzy dla
u#pie nia czuj no #ci pru skich pro ku ra to rów,
anon so wa li si% ja ko „Gu ten tem pler Lo ge”,
czy li „Lo &a Do brych Tem pla riu szy”. 

Kszta! c"c wo l% i cha rak ter, po zna j"c tra -
dy cje, po g!% bia j"c #wia do mo#) na ro do w",
umac nia li wi% zi z Pol sk" Ma cie rz". Ni -
czym mi strzo wie jo gi by li sta now czy mi
abs ty nen ta mi od na po jów al ko ho lo wych,
ni ko ty ny, wy bu ja !ej nie kon tro lo wa nej
sek su al no #ci i gier ha zar do wych. Ich
ide a! przy po mi na! olim pij skie go Zeu sa
Eleu te rio sa zwa ne go Wy zwo li cie lem.
Za wzór do na #la do wa nia uzna li cz!o wie -
ka my #l" ce go – chro bre go, szla chet ne go,
sta le d" &" ce go do do sko na !o #ci. G!ów n"
ce ch" je go cha rak te ru by !a wstrze mi%( -
li wo#) poj mo wa na ja ko umiar i umie j%t -
no#) wy bo ru z!o te go #rod ka. Ta ki styl &y -
cia za pew nia! mo ral ne i na ro do we
od ro dze nie m!o de go po ko le nia ro da ków
na 'l" sku. Pro pa go wa li go na !a mach
„Iskry” – or ga nu Lu do wych Kó! Sa mo -
kszta! ce nia, re da go wa ne go przez Jo achi -
ma So! ty sa – oj ca za !o &y cie la el sow skiej
or ga ni za cji.

Flo rian, wów czas cie #la gór ni czy ko pal -
ni „Con cor dia” za przy ja( ni! si% z nim
w 1900 r. W trzy la ta pó( niej wspól nie
z Jan kiem Wy ci skiem, wte dy ko le g"
z gór ni czej szych ty, He le n" Wik to ri" So! -
ty si n", &o n" Jo achi ma i Ed kiem Ry ba rzem,
sty pen dy st" za brza$ skie go Zwi"z ku Wza -
jem nej Po mo cy Ro bot ni ków za wi" za li
pierw sz" ko mór k% sa mo kszta! ce nio we go
ko !a bra ter skie go sku pia j" c" tam tej szych
Po la ków pra gn" cych po ta jem nie po zna -
wa) dzie je oj czy stej hi sto rii i li te ra tu ry. 

Ami cus li bro rum

Mia! lat 41 i wie lo let nie do 'wiad cze nie
w pra cy na ni wie na ro do wej. Ru chli wy
i przed si( bior czy wci$" mia! pre zen cj(

Tercjan
od !w. Kazimierza

TYSI"CZNIK ELSOWSKIEGO PU#KU

Pan Flo rian by! m(" czy zn$ s!usz ne go wzro stu. Lu dzie czu li przed nim re spekt.
Uwa g( przy ku wa !y je go sza re oczy i prze ni kli we spoj rze nie. Bu dzi !y sym pa ti( i za %
ufa nie. No si! bro d( i su mia ste, sar mac kie w$ sy. )ycz li wie u'miech ni( ty, tak wo %
bec uczniów jak i pe da go gów Pa& stwo we go Gim na zjum Kla sycz ne go imie nia #w.
Ka zi mie rza w Ka to wi cach, by! po oj cow sku opie ku& czy. Ni czym do wód ca pa !a %
co wej awan gar dy, ju" od pro gu wi ta! "a ków, pro fe so rów i go 'ci. Do le gen dy prze %
szed! ja ko wa" na fi gu ra – jed na z ikon tej szko !y. Po 'mier ci za st$ pi li go ko lej %
no dwaj sy no wie, wy gl$ dem i spo so bem by cia, do oj ca po dob ni jak dwie kro ple
wo dy. Klo sów pa mi( ta j$ wszy scy gim na zja li 'ci z przed wo jen ne go „Mic kie wi cza”
ale pra wie nikt nie zna ich se kre tów. 

HENRYK SZCZEPA$SKI
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dwu dzie sto lat ka. Od wcze snej m!o do "ci
pre nu me ro wa! i kol por to wa! ga ze ty pol -
skie. Po pu la ry za cja pol skie go pi "mien -
nic twa i czy tel nic twa by !a je go pa sj#.

Od 18 lat by! $o na ty z Ge no we f#
z do mu Kwa si groch, tro skli w# opie kun -
k# do mo we go ogni ska, ko cha j# c# mat k#
o"mior ga dzie ci a przy tym wier n# to wa -
rzysz k# pra cy kon spi ra cyj nej. W"ród
za brza% skich Po lek wspól nie kol por to wa -
li „Przo dow ni c&”, ga ze t& ko bie c# re da -
go wa n# w Kra ko wie przez Ma ri& Sie dlec -
k#. W 1902 r. licz na gru pa Za brskich
Po lek z Kor fan tym na cze le uczest ni czy -
!a w kra kow skich uro czy sto "ciach ju bi -
le uszu twór czo "ci Ma rii Ko nop nic kiej.
Rok rocz nie or ga ni zo wa li wy ciecz ki
do pod wa wel skie go gro du – skarb ca
na ro do wych pa mi# tek.

Dla Za brzan, wspo mnie nia tam tych
wy jaz dów przez d!u gie la ta by !y in spi ra -
cj# do snu cia nie ko% cz# cej si& opo wiast -
ki o kró lew skim gro dzie nad Wi s!#; wy -
j#t ko wo barw nej dla ka$ de go, kto nie
móg! te go zo ba czy' oso bi "cie. 

Stam t#d Flo rian nie le gal nie i pó! le gal -
nie prze wo zi! pol sk# li te ra tu r& i cza so pi -
sma. Po tem ja ko „ksi#$ ko wy”, kol por to -
wa! je i sprze da wa! w"ród Po la ków
w Za brzu i oko li cy. Na szcze gól ne nie -
bez pie cze% stwo w po sta ci wy so kiej
grzyw ny lub ka ry wi& zie nia na ra $a! si&
roz po wszech nia niem ma te ria !ów pa trio -
tycz nych, przez ofi cjal n# cen zu r& i po li -
cj& pru sk# uzna wa nych za pro pa gan do -
we i pod bu rza j# ce prze ciw ce sar skie mu
re $i mo wi. 

Bu dzi ciel pol skie go du cha

Mia !a go na oku miej sco wa po li cja.

W li "cie do re dak cji „G!o su #l$ skie go” za %
wia da mia!, &e w cza sie prze pro wa dzo %
nej u nie go re wi zji &an dar mi szcze gól n$
uwa g' zwra ca li na ob ra zy. „Nie wiem,
czy im si& po do ba !y – pi sa! Klo se – bo
mam trzy ob ra zy Ta de usza Ko "ciusz ki,
Bi tw& pod Ra c!a wi ca mi i Przy si& g& Ko -
"ciusz ki na Ryn ku Kra kow skim”. Po dob -
nie wy gl# da !o miesz ka nie je go ko le gi
Wy ci ska. (cia ny naj wi&k sze go po ko ju
ozdo bi! go d!em Pol ski, por tre ta mi pol -
skich kró lów i bo ha te rów na ro do wych
a nad wej "ciem umie "ci! ha s!o: „Krzycz
o wol no"' pol skie go lu du”. Wci#$ ocie -
ra! si& o nie bez pie cze% stwo i by! o krok
od wpad ki. 

Wy so ko ce ni! so bie funk cj& skarb ni ka
i kwe sta rza na Skarb Na ro do wy w Rap -
per swi lu. Mia! le gi ty ma cj& z la ko w#
pie cz& ci# i pod pi sa mi. Strzeg! jej jak oka
w g!o wie. Zbie ra! sk!ad ki i po da tek na -
ro do wy. Pó) nym wie czo rem, przed Bo -
$ym Na ro dze nie m1904 ro ku wraz i kil -
ko ma ko le ga mi zo sta! za trzy ma ny przez
pru skich po li cjan tów. Aby zre wi do wa'
po dej rza nych kon wo jo wa li ich do ko mi -
sa ria tu. Flo rian mia! przy so bie ra per swil -
sk# le gi ty ma cj&. Za nim do tar li na miej -
sce, zd# $y! j# zje"'... Ra zem z la ko wy mi
pie cz& cia mi!

Wcho dz#c na sa l& roz praw pru skie go
s# du w Gli wi cach po wie dzia! po pol sku:
„Niech b& dzie po chwa lo ny Je zus Chry -

stus!” Za co s& dzio wie, na do bry po cz# -
tek wy mie rzy li mu 50 ma rek grzyw ny
a do pie ro po tem przy st# pi li do prze s!u -
cha nia Klo se go, jak zwy kle oskar $o ne -
go o wy wro to we kno wa nia prze ciw
wiel kie mu ce sar stwu Wil hel ma II. 

Mia! za s!u gi w or ga ni za cji wy jaz du
licz nej gro ma dy Za brzan na uro czy sto -
"ci grun waldz kie do Kra ko wa "wi& tu j# -
ce go od s!o ni& cie po mni ka 500. rocz ni cy
zwy ci& stwa nad Krzy $a ka mi. Win cen ty
Ogro dzi% ski przy po mi na, $e dla uczcze -
nia wspa nia !e go ju bi le uszu „3 dru hów za -
brskich po wio z!o tacz ka mi zie mi& na ko -
piec grun waldz ki a$ do Nie po !o mic”.
Na gra ni cy po li cja pru ska zre wi do wa !a
po wra ca j# cych. Nie usz!o im to bez kar -
nie. Za p!a ci li grzyw ny od 5 do 50 ma rek.
Do sta li wy po wie dze nia z pra cy, a jesz -
cze in ni zna le) li si& na czar nej li "cie. Wie -
lu $an dar mi aresz to wa li za po sia da nie
pol skich orze! ków. Za re kwi ro wa li ksi#$ -
ki, bro szu ry pa trio tycz ne, "piew ni ki i pa -
mi#t ki, a na wet pocz tów ki z wi do ka mi
Kra ko wa. 

Ty si'cz nik el sow skie go pu! ku

Je dy n$ szko !$, ja k$ Flo rian uko( czy!
by !a wiej ska lu do wa w ro dzin nej Wie %
szo wie (oko !o 10 km od Za brza). Dal sz#
edu ka cj& za wdzi& cza! sa mo kszta! ce niu.
Uczy! si& ko rzy sta j#c z po rad dy dak tycz -
nych prof. Lu to s!aw skie go. Po zo sta wa!
z nim w cz& stych kon tak tach, po dob nie
jak z Ma ri# Ko nop nic k#, Kor ne lem Ma -
ku szy% skim i red. Sie dlec k#. By li dum -
ni ze swe go ele wa cie sz# ce go si& co raz
wi&k szym au to ry te tem, a po aresz to wa -
niu J. So! ty sa zdo by wa j# ce go po zy cj& li -
de ra za brza% skich el sów. 

Pro pa go wa! idee trze) wo "ci. Za ch& ca!
do pra cy i ofiar no "ci spo !ecz nej. By! uro -
dzo nym ora to rem ob da rzo nym cha ry zm#.
Pod czas wie ców i ze bra% „Wy zwo le nia”
wzbu dza! aplauz s!u cha czy, prze ko ny wa!
do za an ga $o wa nia na rzecz spra wy pol -
skiej. 

W"ród uczest ni ków abs ty nenc kich
wie ców nie bra ko wa !o szpic li. Na sku tek
do no su El so wie zo sta li zde kon spi ro wa -
ni. W li sto pa dzie 1905 r. Klo se i dwu dzie -
stu pi& ciu je go kam ra tów sta n& !o
przed s# dem. By li w"ród nich: Jan Wy -
cisk, Jan Przy by !a, Fran ci szek *e la zny,
Edward Ry barz, Ka rol Pan der, Wik tor
Ole", Teo dor Foj cik i in ni. Bro ni !o ich
czte rech pol skich ad wo ka tów: Ka zi -
mierz Cza pla, Zyg munt Sey da, Ma rian
Ró $a% ski i Kle mens Wnu kow ski. 

Ska za ni na grzyw ny i aresz ty, od wo !y -
wa li si& do S# du Rze szy w Lip sku. Ich ape -
la cja zo sta !a od da lo na a w uza sad nie niu
pru scy s& dzio wie wy kpi li si& wy "wiech -
ta nym, k!am li wym slo ga nem pru skiej
pro pa gan dy: „...te go ro dza ju sprze ci wia -
j# ca si& in te re som pa% stwa dzia !al no"' jest
szcze gól nie szko dli wa i ka ry god na na Gór -
nym (l# sku, któ ry jest zie mi# nie miec k#
i któ ry ni gdy nie na le $a! do daw niej sze go
Kró le stwa Pol skie go....”.

Re la cje z pro ce su za miesz cza !a pol sko -
j& zycz na pra sa z ka to wic kim „Gór no "l# -
za kiem” na cze le. 

Flo ria na na 3 mie si# ce osa dzo no w wi& -
zie niu. Nie z!a ma !a go pry cza i kra ty kar -
ce ru. Wy szed! bar dziej zde ter mi no wa ny
i prze ko na ny do s!usz no "ci swo ich ide -
a!ów. Ju$ po kil ku mie si# cach uda !o si&
od bu do wa' i zwie lo krot ni' sze re gi taj ne -
go zwi#z ku „Eleu sis”. Licz ba kon spi ra -
to rów prze kro czy !a 1000. Zgod nie z tra -
dy cj# po wsta nia ko "ciusz kow skie go
Flo ria na Klo se dru ho wie awan so wa li
do stop nia „ty si&cz ni ka” – ja ko do wód -
ca 10 rot by! rów ny pu! kow ni ko wi.
W sprzy si& $e niu z t# szar $# s!u $y! do cza -
sów Pol ski Od ro dzo nej. Je go za ufa ny mi
szta bow ca mi by li: Jó zef Go !# bek, Ro man
Wi& cek, Sta ni s!aw Pie cha oraz Jan Py ka. 

Te raz na kon spi ra cyj n# kry jów k& ob -
ra li so bie dom Ja na i Fran cisz ki Wie chu -
!ów w Za bo rzu. Spo ty ka li si& tam wie czo -
ra mi lub no c#. S!u cha li wy k!a dów,
dys ku to wa li, czy ta li pol sk# li te ra tu r&, pre -
zen to wa li swo je re fe ra ty – wy ni ki sa mo -
kszta! ce nio wych stu diów. Ko rzy sta li
z kon sul ta cji pro gra mo wych i dy dak tycz -
nych pe da go gów do je$ d$a j# cych z Kra -
ko wa. 

Ich na uczy cie la mi i na uko wy mi prze -
wod ni ka mi by li: prof. Sta ni s!aw Pi go%,
Kor nel Ma ku szy% ski, Ta de usz Stru mi! -
!o, Ste fan Sa cha, He le na Du low ska, Ro -
ma Wo dzicz ków na i in ni. 

Pod czas noc nych wy k!a dów Kor ne la
Ma ku szy% skie go, po li cja zor ga ni zo wa !a
ob !a w&. W ostat niej chwi li uda !o si&
wy pro wa dzi' wy k!a dow c& i ukry'
w miesz ka niu ro dzi ców Jan ka Przy by !y.
Dwóch in nych pre le gen tów z Kra ko wa
po li cjan ci w sztur mo wych pi kiel hau -
bach, ciu pa sem do star czy li na po ste ru nek
gra nicz ny z Au stro -W& gra mi. Z w!a "ci -
wym so bie po czu ciem hu mo ru stre su j# -
c# przy go d& wspo mi na! au tor „Sza ta na
z siód mej kla sy”.

Pru ska $an dar me ria i dy rek to rzy ko pal -
ni „Con cor dia” na le $# cej do Don ner -
smarc ków nie da wa li za wy gra n#. Gór -
nik Klo se zo sta! wy rzu co ny z pra cy.
Mia! jed nak szcz& "cie i przy ja ció!. W"ród
nich zna la z!a si& Ma ria Ko nop nic ka, or -
ga ni za tor ka kra kow skie go Ko mi te tu Po -
mo cy uwi& zio nym "l# skim bra ciom. We
Lwo wie o Eleu sia nów, na !a mach pra sy,
pod czas ze bra% i wy k!a dów upo mi na !a si&
He le na So! ty si na, po aresz to wa niu m& -
$a w Cy ta de li war szaw skiej, ja ko ba nit -
ka prze by wa j# ca w Ga li cji.

Wkrót ce do sta! pra c&. Znów stem plo -
wa! przod ki i chod ni ki te raz w le $# cej
po s# siedz ku ko pal ni Bi sku pi ce. 

Na cze le ro bot ni ków

Od ma ja 1889 r., po kl' sce hi sto rycz ne %
go straj ku kil ku na stu ty si' cy gór ni ków

by! ener gicz nym dzia !a czem „To wa rzy %
stwa Wza jem nej Po mo cy dla Ro bot ni %
ków Gór no "l$ skich”, któ re w 1909 r. po -
!# czy !o si& z po dob ny mi pol ski mi
or ga ni za cja mi z Za g!& bia Ruh ry i Wiel -
ko pol ski two rz#c or ga ni za cj&, któ ra ja ko
sto wa rzy sze nie Po la ków w Niem czech
przy j& !a na zw& Zjed no cze nie Za wo do we
Pol skie – ZZP. Jej pierw szym pre ze sem
a$ do 1913 r. by! Woj ciech So si% ski. Za -
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st! pi" go Jó zef Ry mer, po la tach pierw -

szy wo je wo da na od ro dzo nym #l! sku.

W 1913 r. li czeb no$% ZZP sza co wa no

na po nad 75 ty si& cy. Od 1919 jej cz"on -

ko wie sta no wi li pod sta wo wy trzon sze -

re gów po wsta' czych.

W 1910. Flo rian Klo se za "o (y" od dzia"
ZZP w Za brzu i przez 12 lat by" je go pre -

ze sem. By" wspó" za "o (y cie lem Pol skie -

go Ban ku Lu do we go i tam tej szych swoj -

skich „Kon su mów” „Uni tas”.

Pod czas kam pa nii wy bor czej do Re ich -

sta gu w 1912 r. or ga ni zo wa" pol ski elek -

to rat i bra" udzia" w agi ta cji na rzecz kan -

dy da tów na ro do wych. To w"a $nie wte dy

ja ko je dy ny po se" z okr& gu ka to wic ko -za -

brskie go w "a wach ber li' skie go par la -

men tu Rze szy za siad" Woj ciech So si' ski,

ro do wi ty Po lak, li der ZZP i je den z przy -

ja ció" Flo ria na Klo se, wspól nie z któ rym

wio sn! 1913 r. or ga ni zo wa li gór ni czy

strajk we wszyst kich ko pal niach gór no -

$l! skich. Wal czy li o o$mio go dzin ny

dzie' pra cy, pod wy( k& p"ac i 14 dni urlo -

pu. Mu sie li ska pi tu lo wa%, gdy na ko pal -

nia ne po dwó rza, w asy $cie pru skiej (an -

dar me rii wkro czy "y re gu lar ne od dzia "y
woj ska, po s"usz ne zle ce niom ma gna -

tów w& gla i sta li.

Kl! ska but nej Rze szy

Po wy bu chu pierw szej woj ny "wia to wej,
na prze kór szy ka nom pru skiej ad mi ni #
stra cji pa ra li $u j% cym dzia &al no"' Po la #
ków, od wrze "nia 1915 r. Klo se pra co #
wa& w (l% skim Ko mi te cie Wy ko naw czym
Nie sie nia Po mo cy G&o du j% cej Lud no "ci
Kró le stwa Pol skie go. Na le (a" do czo "o -

wych przed sta wi cie li od dzia "u za brza' -
skie go. Za "o (y cie lem i prze wod ni cz! cym

tej or ga ni za cji za ini cjo wa nej przez kra -

kow skie go bi sku pa Ada ma Sa pie ch& by"
le gen dar ny ka p"an ks. Alek san der Skow -

ro' ski a jed nym z li de rów Jó zef Ry mer. 

W la tach 1917- 1922, gdy by" rad nym

gmi ny Za brze, kie ru j!c si& od ru chem ser -

ca, spon ta nicz nie za pew ni" opie k& je' com

ro syj skim, przy mu so wo pra cu j! cym

w oko licz nych ko pal niach i hu tach. Zre -

da go wa" skar g&, pod pi sa n! przez nich

i wnie sio n! do w"adz woj sko wych. Za ten

hu ma ni tar ny gest, Pru sa cy po sta wi li Klo -

se go przed s! dem wo jen nym. Od ku li lub

strycz ka za kon szach ty z wro giem wy ba -

wi" go zbieg oko licz no $ci i do sko na "a mo -

wa obro' cza ad wo ka ta. Sko' czy "o si& ka -

r! grzyw ny i kon fi ska t! do dat ko wych kart

(yw no $cio wych. 

Po upad ku II Rze szy, na dal kie ro wa"
za brza' skim ZZP. By" czyn ny w Pol skiej

Or ga ni za cji Woj sko wej (POW). W grud -

niu 1918 r. ja ko de pu to wa ny z po wia tu

Za brskie go wspól nie z ad wo ka tem Sta -

ni s"a wem Ko by li' skim i kil ku na sto ma in -

ny mi man da ta riu sza mi Ra dy Lu do wej

uczest ni czy" w ob ra dach Pol skie go Sej -

mu Dziel ni co we go w Po zna niu.

Wal czy" w ko lej nych po wsta niach $l! -
skich. Ja ko m!( za ufa nia pol skie go Ko -

mi te tu Ple bi scy to we go na Za brze, prze -

ma wia" na wie cach pol skich. 

Wy gna niec z Za brza

La tem 1922 r. gdy Za brze zna la z&o si!
po nie miec kiej stro nie roz gra ni czo ne go
(l% ska – Flo rian Klo se wraz z licz n% ro #
dzi n% prze pro wa dzi& si! do Ka to wic.
Kil ka ty go dni wcze $niej ob cho dzi" dia -

men to we uro dzi ny. Pra c& i miesz ka nie

otrzy ma" w ka to wic kim Gim na zjum im.

#w. Ka zi mie rza przy uli cy Mic kie wi -

cza 13. Pierw szym je go dy rek to rem by"

ks. Ko) lik, taj ny ko mi sarz aka de mic kie -

go Kó" ka Bra ter skie go „Zet”, do bry zna -

jo my z daw nych lat, jesz cze na wil hel -

mi' skim #l! sku opie ku j! cy si& pol sk!
m"o dzie (! gim na zjal n!.

Klo se wci!( by" sze fem abs ty nenc kie -

go „Wy zwo le nia”, li de rem Zwi!z ku

Obro ny Kre sów Za chod nich i kil ku in -

nych or ga ni za cji a przede wszyst kim

pre ze sem Za brza' skie go Ko "a Zwi!z ku

Po wsta' ców #l! skich na Uchod)c twie.

Sztan dar or ga ni za cji mia" ho no ro we

miej sce w je go s"u( bo wym miesz ka niu

na par te rze ka to wic kie go gim na zjum.

Po $e gna nie pu& kow ni ka

Zmar& na za pa le nie p&uc – 9 mar ca 1926
ro ku. Kon dukt po grze bo wy wy ru szy&
sprzed szkol nej bra my przy uli cy Mic kie #
wi cza. Za mie ni" si& w wiel k! ma ni fe sta -

cj& pa trio tycz n!. W dro dze na cmen tarz

przy uli cy Fran cu skiej za trum n! zmar -

"e go kro czy "y t"u my z przed sta wi cie la mi

w"adz wo je wódz kich i ad mi ni stra cji apo -

stol skiej, zwi!z ków za wo do wych i nie -

pod le g"o $cio wych. Uro czy sto$% ce le -

bro wa" ks. Ana sta zy Mu rza z pa ra fii

Ma riac kiej. Nad gro bem po chy li "y si&
sztan da ry kil ku na stu sto wa rzy sze'. *a -

"ob ne pie $ni $pie wa "y chó ry z Za brza

i Ka to wic a wtó ro wa "y im or kie stry gór -

ni cze. Mo gi "& przy kry "y wi! zan ki kwia -

tów w$ród któ rych wy ró( nia" si& pi&k ny

wie niec od Ma rii Sie dlec kiej z Kra ko wa. 

P.S. In spi ra cj! do na pi sa nia szki cu s!
wspo mnie nia i pa mi!t ki oca lo ne przez
pra wnucz k" Flo ria na Klo se, p. Alek -
san dr" Mol. Za ich udo st"p nie nie au tor
sk#a da ser decz ne po dzi" ko wa nia! 

!

Prof. Win cen ty Lu to s#aw ski (po $rod ku), obok Ge no we fa i Flo rian Klo so wie
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18 Ob raz !w. Woj cie cha z ka pli cy !w. Woj cie cha Col le gium Ma ius Uni wer sy te tu Opol skie go na Wzgó rzu Uni wer sy tec kim, gdzie – jak g"o si tra dy cja

chrze !ci ja# ska – z te go wzgó rza mia" g"o si$ w Opo lu ka za nia !w. Woj ciech
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Wszyst kie te uwa gi od no sz! si" tak #e
do ziem $l! skich. W li te ra tu rze mo !e my
si" spo tka# z opi nia mi, !e dziel ni ca ta, ze
wzgl" du na s$ siedz two z Mo ra wa mi
i Cze cha mi ze tkn" %a si" z no w$ re li gi$
o wie le wcze &niej ni! po zo sta %e zie mie
pol skie. Ar gu men tem na te opi nie jest
wzmian ka za miesz czo na w „Le gen dzie
pa no' skiej”, czy li „(y wo cie &w. Me to -
de go” o po t"! nym ksi" ciu sie dz$ cym
na Wi &le, któ ry „ur$ ga% chrze &ci ja nom”
i któ re mu wy s%an ni cy Me to de go mie li
po sta wi# al ter na ty w": al bo ochrzci si" do -
bro wol nie na swo jej zie mi, al bo zmu sz$
go do te go na zie mi cu dzej. Re la cja ta
ko' czy si" s%o wa mi: I tak te! si" sta #o,

ale – jak mo! na si" do my &le# – nie wie -
my, czy cho dzi o to, !e ksi$ !" prze sta%
„ur$ ga# chrze &ci ja nom” czy, !e przy j$%
chrzest, a je &li tak – to do bro wol nie czy
przy mu szo ny? Ten frag ment da% asumpt
do twier dze nia, !e nie tyl ko pa' stwo Wi -
&lan, ale rów nie! )l$sk zna laz% si"
pod zwierzch nic twem Pa' stwa Wiel -
ko mo raw skie go, za po &red nic twem któ -
re go przy szli na te zie mie pierw si mi sjo -
na rze. Z po wy! szym wnio sko wa niem
mo! na si" zgo dzi# lub nie, ba da nia ar che -
olo gicz ne – jak do tej po ry – nie po twier -
dza j$ obec no &ci Wiel kich Mo raw na )l$ -
sku (na wet tym, któ ry dzi& zwie my
Gór nym). Nie ule ga na to miast w$t pli wo -
&ci, !e w po %o wie X wie ku zie mie &l$ skie
zna la z%y si" pod w%a dz$ cze skich Prze -
my &li dów. W tej sy tu acji po ja wie nie si"
mi sjo na rzy, zw%asz cza za kon ni ków,
na )l$ sku wy da je si" bar dzo praw do po -
dob ne, cho# pa mi" ta# trze ba, !e a!
do 973 Cze chy po zba wio ne by %y w%a snej
die ce zji, a ich in te re sy re pre zen to wa ne
by %y przez Ko &ció% nie miec ki (die ce zj"

w Ra ty zbo nie pod le g%$ ar cy bi skup stwu
w Mo gun cji). Prof. Ma rek Der wich
(z Uni wer sy te tu Wro c%aw skie go) wy su -
n$% swe go cza su hi po te z", !e to w%a &nie
)l$sk, ze wzgl" du na swo je wcze &niej -
sze kon tak ty z chrze &ci ja' stwem, móg%
pe% ni# ro l" sta cji mi syj nej do chry stia ni -
za cji po zo sta %ych ziem pol skich. Hi sto -
ryk ten wska zu je tu na Wro c%aw, ja ko
na miej sce funk cjo no wa nia !e' skiej
wspól no ty be ne dyk ty' skiej, po wi$ za nej
z kon wen tem &w. Je rze go na pra skim
Hra dzie, sku pio nej przy ka pli cy gro do -
wej na wro c%aw skim Ostro wie Tum skim. 

Mó wi!c o II po %o wie X wie ku, nie spo &
sób po mi n!' oso by bi sku pa pra skie go
Woj cie cha S%aw ni ko wi ca. Dys ku sja
na te mat je go obec no &ci na )l$ sku szcze -
gól ny roz miar osi$ gn" %a w1997 r.,
przy oka zji ob cho dów ty si$c le cia je go
&mier ci. Kult &w. Woj cie cha obec ny
by% na Gór nym )l$ sku przez wie ki.
Szcze gól nie !y we je go for my wi docz -
ne by %y w ta kich miej sco wo &ciach gór -
no &l$ skich, jak Opo le, By tom, Mi ko %ów,
Ra dzion ków, Mied* na, Je %o wa, (e la zna
i wie lu in nych. Trud no w spo sób jed no -
znacz ny roz strzy gn$# t" dys ku sj"
na rzecz zwo len ni ków b$d* prze ciw ni -
ków obec no &ci przy sz%e go &wi" te go
na na szym te re nie. Prze ciw ko niej prze -
ma wia brak po twier dzo nych wzmia -
nek *ró d%o wych, za – po wszech nie nie
zna na gor li wo&# Woj cie cha w wy pe% nia -
niu swych obo wi$z ków ja ko bi sku pa
Pra gi. Trud no te! so bie wy obra zi#, aby
nie po ja wi% si" na )l$ sku po za j" ciu tej
dziel ni cy przez Miesz ka I w po %o wie lat
osiem dzie si$ tych X stu le cia. Na le !a %o
bo wiem ure gu lo wa# kwe stie funk cjo no -

wa nia Ko &cio %a na tym te re nie, tym bar -
dziej w sy tu acji, gdy zwierzch no&# ko -
&ciel na by %a ró! na od przy na le! no &ci
pa' stwo wej. Wy ni ki ba da' ar che olo gicz -
nych, prze pro wa dzo nych w ostat nim
okre sie przy cho dz$ w pew nym stop niu
w su kurs miej sco wym tra dy cjom. Do -
ty czy to cho cia! by Opo la, w któ -
rym – we d%ug &re dnio wiecz nej kro ni ki
do mi ni ka nów opol skich – Woj ciech
mia% prze by wa# „oko %o ro ku 984”. Dzi" -
ki ar che olo gom wie my ju!, !e za j" cie
)l$ ska przez Miesz ka I od by %o si" w ro -
ku 985, a wi"c zwrot u!y ty we wspo -
mnia nej kro ni ce na da je opol skiej le gen -
dzie zna mio na praw do po do bie' stwa.
Przyj rzyj my si" na mo ment te mu *ró d%u.
Po raz pierw szy po wo %a% si" na nie
Franz Idzi kow ski w swej mo no gra fii
Opo la z 1863 ro ku. Wów czas kro ni ka ta,
wraz z in ny mi do ku men ta mi do mi ni ka -
nów opol skich znaj do wa %a si" w Ar chi -
wum Pro win cjo nal nym we Wro c%a wiu.
Nie ste ty, po II woj nie &wia to wej wszel -
ki &lad po nich za gi n$%. Uda %o mi si" j$
ostat nio od two rzy# na pod sta wie in nych
*ró de% za cho wa nych w Od dzia le R" ko -
pi sów Bi blio te ki Uni wer sy te tu Wro -
c%aw skie go oraz w ar chi wach cze skich
i rzym skich. War to przy wo %a# in te re su -
j$ cy tu nas frag ment (w mo im swo bod -
nym t%u ma cze niu):

Oko #o ro ku 984 za cza sów ce sa rza Ot -

to na II, Woj ciech, nie gdy$ bi skup Pra -

gi, opu $ciw szy zdra dziec kich Cze chów,

zo sta# Apo sto #em licz nych na ro dów.

W" grów na praw dzi w% wia r" ka to lic k%
na wró ci# i w niej ich utwier dzi#, Sar ma -

tów, tak !e S#o wian i wie le in nych w niej

utwier dzi#, do brze po kie ro wa ny przy by#
na &l%sk, by i tu b#" dy ich na by te zwal -

!wi"ty

Wojciech

– Aposto#
!l$ska

ANNA POBÓG%LENARTOWICZ

Wiek X to okres in ten syw ne go roz &
wo ju chrze $ci ja( stwa na te re nach Eu &
ro py za chod niej. Du #! ro l" w tym pro &
ce sie ode gra %y klasz to ry, zw%asz cza
be ne dyk ty( skie, sku pio ne wo kó% kon &
gre ga cji w Clu ny. Nie bez po wo du jest
to te# czas re cep cji chrze $ci ja( stwa
przez kra je „no wej Eu ro py”, czy – jak j!
swe go cza su okre $li% prof. Je rzy K%o &
czow ski – „m%od szej Eu ro py”, w sk%ad
któ rej wcho dzi %a tak #e Pol ska. Kie run &
ki i eta py roz wo ju no wej re li gii na te &
re nie ziem pol skich s! ci! gle przed mio &
tem dys ku sji. Z punk tu wi dze nia
hi sto ry ka, na sza wie dza o tym pro ce &
sie w sto sun ku do ob cho dów Mi le nium
Chrztu Pol ski (w 1966 r.) nie wie le si"
zmie ni %a. Wy ni ka to z bra ku )ró de% pi &
sa nych, któ re by wspo mi na %y o tym wy &
da rze niu. Trze ba so bie wy ra) nie po &
wie dzie', #e szan se na od kry cie czy
od na le zie nie no wych )ró de%, ja kiej$
„me try ki chrztu Miesz ka”, s! zni ko me, je &
$li wr"cz nie nie mo# li we. Z te go te# po &
wo du nie ma my do wo dów na #ad ne
po wa# niej sze ak cje chry stia ni za cyj ne
na te re nie Pol ski przed po %o w! wie ku X.
W su kurs mo #e nam przyj$' tyl ko ar che &
olo gia, a w%a $ci wie roz wój tech ni ki, któ &
r! ta na uka wy ko rzy stu je. 
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cza! i dzi" ki Bo #ej po mo cy po przez

g$o sze nie S$o wa Bo #e go %wia t$o wia ry

do nich za pro wa dzi$, st&d te# na zwa ny

zo sta$ Apo sto $em 'l& ska. 

Nie po ra tu na szcze gó !o w" ana li z# te -

go prze ka zu. Kwe sti" spor n" jest

cho cia$ by obec no%& Woj cie cha na W# -
grzech – brak bo wiem na to jed no -

znacz nych do wo dów 'ró d!o wych. Z dru -

giej jed nak stro ny – pa trz"c na kult

Woj cie cha, ja ki roz wi n"! si# pó' niej

w tym kra ju – nie mo$ na te go wy klu -

czy&. Rzu ca si# brak w tym wy ka zie

chry stia ni zo wa nych lu dów Po la ków,

chy ba, $e od naj dzie my ich w gru pie

„wie lu in nych S!o wian” (bo prze cie$ nie

Sar ma tów). Z na sze go punk tu wi dze nia

naj wa$ niej sze jest na zwa nie Woj cie -

cha Apo sto !em (l" ska. Nie znaj dzie my

ta kie go okre %le nia w $ad nym in nym 'ró -

dle „Woj cie cho wym”, ba, ni gdzie nie

ma my na wet po twier dze nia, $e w ogó -

le by! na (l" sku. Istot ne jest te$ wy od -

r#b nie nie (l" ska ja ko nie za le$ ne go te -

ry to rium (W# gry – S!o wia nie – (l"sk).

Tu do ty ka my jak $e wa$ ne go za gad nie -

nia do ty cz" ce go cza su po wsta nia le gen -

dy i sa mej kro ni ki. W %wie tle obec ne go

sta nu wie dzy na ten te mat na le $y stwier -

dzi&, $e kro ni ka jest two rem pi#t na sto -

wiecz nym. Po wsta !a w klasz to rze do mi -

ni ka nów w Opo lu, ale przy pusz czal nie

z in spi ra cji ksi# cia opol skie go i bi sku -

pa wie lu die ce zji Ja na Kro pi d!y. Bi skup

Jan, ja ko ksi" $# opol ski sta cjo no wa!
na Zam ku Gór nym tu$ obok klasz to ru

oj ców do mi ni ka nów. W ich ko %cie le ka -

za! si# zresz t" po cho wa&, ja ko je dy ny

z Pia stów opol skich. Pe! ni! sze reg god -

no %ci ko %ciel nych, by! mi# dzy in ny mi bi -

sku pem po zna) skim i no mi na tem na ar -

cy bi skup stwo gnie' nie) skie. Kult %w.

Woj cie cha roz wi ja j" cy si# g!ów nie

w Wiel ko pol sce nie by! mu ob cy. Mam

tu na my %li nie tyl ko Gnie zno, ale tak -

$e cho cia$ by Trze mesz no, w któ rym

funk cjo no wa !a po dob na do opol skiej tra -

dy cja o po by cie Woj cie cha, z t" wszak -

$e ró$ ni c", $e za kon ni cy trze me sze) scy

szczy ci li si# po sia da niem re li kwii %wi# -
te go (nie wie my, czy au ten tycz nych).

Za spra w" ksi# cia – bi sku pa Kro pi d!y
do sz!o do in te re su j" ce go po !" cze nia

dwóch zja wisk spo !ecz no -kul tu ro wych:

kul tu %wi# te go Woj cie cha i po czu cia %l" -
skiej to$ sa mo %ci. Pa mi# ta& bo wiem

trze ba, $e (l"sk za cza sów bi sku pa

Kro pi d!y ju$ od pra wie stu lat znaj do wa!
si# w gra ni cach pa) stwa cze skie go. Po -

!" cze niu tych dwóch zja wisk z pew no -

%ci" sprzy ja !o we zwa nie Ko %cio !a do mi -

ni ka) skie go – w!a %nie %w. Woj cie cha. In -

na spra wa, $e we zwa nie to, po raz

pierw szy wspo mnia ne w 1295 r., z bie -

giem ko lej nych lat, ust" pi !o pierw sze) -
stwa Naj %wi#t szej Ma rii Pan nie, %w. Je -

rze mu, %w. An nie, czy %w. Do mi ni ko wi.

Do pie ro od mo men tu spi sa nia kro ni ki,

opol scy do mi ni ka nie za cz# li sta ra nia

o uczy nie nie z bi sku pa Pra gi pa tro na mia -

sta, co im si# zresz t" wkrót ce uda !o.

!ró d"o to po ka zu je te# spo so by pro wa $
dze nia chry stia ni za cji przez Woj cie $
cha, ty po we dla nie go sa me go, jak

i dla epo ki, w któ rej #y". Pro wa dzi" swo $
j% mi sj& na tzw. Gór ce, nie wiel kim

wznie sie niu do dzi' funk cjo nu j% cym

w cen trum Opo la. Te go ty pu „gór ki”, ja -

ko miej sca ak cji ewan ge li za cyj nej spo -

ty ka my w tra dy cji wie lu miast pol skich

(cho cia$ by w Gda) sku, tak $e przy udzia -

le Woj cie cha). Umo$ li wia !y one do br"
s!y szal no%& i wi docz no%& mi sjo na rzy,

wo kó! nich mo g!a si# te$ ze bra& spo ra

gru pa osób, nie stwa rza j"c za gro $e nia dla

funk cjo nu j" ce go nie opo dal gro du. In nym

atry bu tem ewan ge li za cyj nej mi sji Woj -

cie cha by !a stud nia. W przy pad ku Opo -

la, cu dow ne 'ró de! ko wy try sn# !o wów -

czas, gdy %wi# te mu za bra k!o wo dy

do udzie le nia chrztu wie lu na wró co nym.

Po wsta !a w tym miej scu stud nia funk -

cjo no wa !a w mie %cie a$ do cza sów I woj -

ny %wia to wej. Woj cie cho we stud nie po -

wsta wa !y w tym cza sie w wie lu

miej scach w Eu ro pie, zw!asz cza tam,

gdzie $y wy by! kult bi sku pa Pra gi. Naj -

s!yn niej sz" jest stud nia z ko %cio !a %w.

Woj cie cha (obec nie %w. Bar t!o mie ja)

na Wy spie Ty be riadz kiej w Rzy mie.

Trze cim trwa !ym efek tem obec no %ci

Woj cie cha w Opo lu (i nie tyl ko) jest po -

sta wie nie ko %ció! ka (ka pli cy) ku czci

NMP. W te go ty pu prze ka zach trud no

do szu ki wa& si# zna mion ir ra cjo nal no %ci,

wy da je si#, $e w ta ki spo sób mo g!o od -

by wa& si# wi#k szo%& ak cji chry stia ni za -

cyj nych w tym okre sie. Tra dy cja opol -

ska ma jesz cze je den cie ka wy ele ment,

ja kim jest mia no wi cie od cisk stóp %wi# -
te go, po wsta !y na ka mie niu w efek cie

$ar li wie g!o szo nych ka za). Ka mie) ten,

przez wie ki znaj du j" cy si# w ka te drze

wro c!aw skiej, obec nie zde po no wa ny

jest w Mu zeum Ar chi die ce zjal nym we

Wro c!a wiu. Po dob na le gen da zwi" za na

z od ci skiem stóp funk cjo no wa !a te$
w Trze mesz nie, nie mo$ na wi#c wy klu -

czy& jej wiel ko pol skie go ro do wo du.

*"cz ni kiem tra dy cji móg! by& w tym

przy pad ku wspo mnia ny bi skup Jan Kro -

pi d!o lub po zna) scy do mi ni ka nie znaj -

du j" cy si# w je go oto cze niu. 

Nie przy pad ko wo wspo mi nam tu o do $
mi ni ka nach, bo wiem ode gra li oni nie $
po 'led ni% ro l& w roz wo ju Ko 'cio "a
na (l% sku. Oczy wi %cie, ja ko za kon, któ -

re go po cz"t ki si# ga j" dru giej de ka -

dy XIII wie ku, nie mia! on wp!y wu

na po st# py chry stia ni za cji na zie miach

pol skich w pierw szym okre sie ewan ge -

li za cji. Z dru giej jed nak stro ny, wie my,

Gotycka  XV-wieczna  kropielnica w katedrze w Opolu
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jak du !" ro l# ode gra li do mi ni ka nie
w chry stia ni za cji Li twy i Ru si
w XIV i XV wie ku. $l"sk w XIII stu le -
ciu móg% po szczy ci& si# naj wi#k sz" licz -
b# fun da cji do mi ni ka' skich w Pol sce.
Tyl ko za spra w" ksi# cia W%a dy s%a -
wa I Opol skie go po wsta %y wspól no ty bra -
ci ka zno dzie jów w Ra ci bo rzu, Cie szy nie
i O(wi# ci mie. Nie dzi wi wi#c, !e to w%a -
(nie z (Gór nym) $l" skiem zwi" za ni s"
wy bit ni do mi ni ka nie te go okre su. 

Mam tu na my !li zw"asz cza Win cen te #
go z Kiel czy i Pe re gry na z Opo la. Pierw #
szy z nich po cho dzi" z nie wiel kiej miej #
sco wo !ci Kiel cza ko "o Strze lec

Opol skich. Do nie daw na przy pusz cza -
no, !e po cho dzi% z Kielc, bo ja ko( nie
chcia no da& wia ry, !e tak wy bit na po sta&
mo g%a uro dzi& si# w ja kiej( (l" skiej
wsi. Win cen ty, zwi" za ny z ro dem Od ro -
w" !ów (by& mo !e na wet ro dzin nie)
kszta% ci% si# w kra kow skiej szko le ka te -
dral nej pod okiem Mi strza Win cen te go
Ka d%ub ka. Po tem swo j" ka rie r# roz po -
cz"% u bo ku ko lej ne go bi sku pa kra kow -
skie go, jed ne go z wy bit niej szych in te -
lek tu ali stów te go cza su w Pol sce, Iwo na
Od ro w" !a, wiel kie go pro pa ga to ra za ko -
nu (w. Do mi ni ka. Po wst" pie niu
do klasz to ru do mi ni ka nów, Win cen ty po -
wró ci% na $l"sk, gdzie zo sta% prze orem
two rz" cej si# wspól no ty oj ców ka zno -
dzie jów w Ra ci bo rzu. Po zo sta wi% po so -
bie wie le nie zwy k%ych dzie%, z któ rych
na pierw sze miej sce wy su wa j" si# oba
„)y wo ty (w. Sta ni s%a wa” (tzw. mniej szy
i wi#k szy), kreu j" ce – jak to okre (li% swe -
go cza su Ge rard La bu da – no w" wi zj#
hi sto rii Pol ski. To one da %y ide olo gicz -
n" pod sta w# do zjed no cze nia pa' stwa
pol skie go. Na po trze by uro czy sto (ci ka -
no ni za cyj nych (w. Sta ni s%a wa, któ re mia -
%y miej sce w Kra ko wie 8 ma ja 1253 r.
Win cen ty z Kiel czy skom po no wa% i na -
pi sa% spe cjal n" se kwen cj# ku czci (wi# -
te go, z któ rych naj bar dziej zna ny jest
hymn Gau de Ma ter Po lo nia. We d%ug
wspo mnia ne go tu ju! G. La bu dy, Win -
cen ty z Kiel czy by% au to rem za gi nio nej
kro ni ki do mi ni ka' skiej, w któ rej zna la -
z%o si# pierw sze zda nie za pi sa ne w j# zy -
ku pol skim – cho dzi tu o s%yn ne s%o wa,
wy po wie dzia ne tu! przed (mier ci" przez
Hen ry ka Po bo! ne go na po lach le gnic -
kich: Go rze nam si! sta "o! Win cen te mu
przy pi su je si# tak !e au tor stwo no we go
Rocz ni ka ka pi tul ne go kra kow skie go. 

Dru gim, nie mniej zna nym do mi ni ka ni -
nem, wy wo dz" cym si# z (Gór ne go) $l" -
ska by% Pe re gryn z Opo la, au tor po pu lar -
nych ka za' (de tem po re et de sanc tis),
któ re do dzi( mo !e my zna le*& w bi blio -
te kach nie mal ca %ej Eu ro py. Two rzy% je
u schy% ku XIII wie ku w klasz to rze w Ra -
ci bo rzu. By% tak !e prze orem klasz to ru do -
mi ni ka nów w Ra ci bo rzu oraz dwu krot nie
pro win cja %em pol skiej pro win cji do mi ni -
ka nów. By% te! pierw szym in kwi zy to rem
mia no wa nym dla ziem pol skich.

Wi dzi my wi$c, %e chrze !ci ja& stwo na 'l( #
sku ma swo j( d"u g( me try k$, mo% li wie,

%e d"u% sz( ni% zie mie !rod ko wej, pó" noc #

nej i pó" noc no #wschod niej Pol ski. Z po -
wo du bra ku *ró de% pi sa nych, nie mo !e -
my, nie ste ty, prze (le dzi& eta pów chry stia -
ni za cji tych ziem. Pó* niej sza, acz kol wiek
si# ga j" ca jesz cze cza sów (re dnio wie -
cza, tra dy cja, wska zu je na (w. Woj cie cha
ja ko na fak tycz ne go Apo sto %a $l" ska.
Trze ba tu wy ra* nie stwier dzi&, !e bez
wzgl# du na to, czy Woj ciech rze czy wi -
(cie by% na $l" sku, wa! na jest je go obec -
no(& przez na st#p ne stu le cia, po przez kult,
któ ry w wie lu miej sco wo (ciach (l" skich
by% i jest obec ny do dnia dzi siej sze go. Mó -
wi"c o dzie jach $l" ska nie mo! na po mi -
n"& te! ro li Ko (cio %a na tych te re nach,
zw%asz cza od mo men tu utwo rze nia die -
ce zji wro c%aw skiej w 1000 ro ku (na zje* -
dzie gnie* nie' skim). Zie mia ta, tyl ko
w wie kach (red nich wy da %a wie lu zna cz" -
cych „lu dzi Ko (cio %a”, w tym ta kich (wi# -
tych, jak Ja dwi ga, Ja cek, Cze s%aw, Bro -
ni s%a wa, czy wy bit nych twór ców, jak

wspo mnia ni po wy !ej Win cen ty z Kiel czy
i Pe re gryn z Opo la. I jest to dzie dzic two,
do któ re go zw%asz cza dzi siaj, przy oka -
zji ju bi le uszu 1050-le cia Chrztu Pol ski,
po win ni (my si# od wo %y wa&. 

!

An na Po bóg # Le nar to wicz – ab sol went !
ka hi sto rii Uni wer sy te tu Wro c"aw skie go.

Od 1990 r. zwi# za na z Wy$ sz# Szko "# Pe !
da go gicz n# w Opo lu/ Uni wer sy te tem

Opol skim. Au tor ka b#d% re dak tor ka

22 ksi# $ek oraz po nad 200 ar ty ku "ów na !
uko wych i po pu lar no nau ko wych. Spe !
cja li zu je si& w ba da niach nad dzie ja mi Ko !
'cio "a (w tym zw"asz cza za ko nów:

ka no ni ków re gu lar nych, do mi ni ka nów, cy !
ster sów), hi sto ri# (l# ska (zw"asz cza ksi& !
stwa opol sko !ra ci bor skie go) i pi 'mien nic !
twem 're dnio wiecz nym.

Stud nia #w. Woj cie cha na dzie dzi$ cu Col le gium Ma ius Uni wer sy te tu Opol skie go
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Be no Bu dar – pi sarz ser bo !u "yc ki, po #
eta, re dak tor, t!u macz, przy ja ciel
Pol ski i Po la ków, szcze gól nie ce nio #
ny i po pu lar ny na $u "y cach ob cho dzi!
ju bi le usz 70#le cia uro dzin.

Przy szed! na "wiat 19 mar ca 1946 r.
w miej sco wo "ci Ku low (niem. Wit ti -

che nau, po wiat Hoy er swer da, Sak -
so nia). Po uko# cze niu sla wi sty ki
na uni wer sy te cie w Lip sku oraz stu -
diach w Ro sto wie nad Do nem, roz po -
cz$! pra c% w 1969 r. ja ko lek tor w Wy -
daw nic twie Do mo wi na w Bu dzi szy nie.
Jed no cze "nie pod ko niec lat 80. kon -

Be no Bu dar
– po eta

Ser bo !u "y czan,
#wiadek tragedii
i piewca nadziei

s!owia$skiego
narodu

JANUSZ IRENEUSZ WÓJCIK

Be no Bu dar czy ta wier sze w ogro dzie Ju ri ja Br!za na ("wi# to Po ezji $u %yc kiej, Hor ny Hajnk, VIII 2008).

ty nu owa! stu dia w In sty tu cie Li te ra tu -
ry w Lip sku. Re da go wa! !u &yc kie
cza so pi smo dla dzie ci „P!om jo” (P!o -
myk), od 1990 r. by! je go re dak to rem
na czel nym. Na le &y do Zwi$z ku Ar ty -
stów Ser bo !u &yc kich, pro wa dzi rów -
nie& ko !o li te rac kie w Ró &an cie, (niem.
Ro sen thal) – miej sco wo "ci piel grzym -
ko wej zwi$ za nej z kul tem ma ryj nym,
zwa nej cz% sto !u &yc k$ Cz% sto cho w$.
De biu to wa! to mem po etyc kim „Mi kus
a Daj kus” w 1978 r., w do rob ku twór -
czym au to ra znaj du je si% po nad dwa -
dzie "cia po zy cji ksi$& ko wych (po -
ezja, pro za, sztu ki te atral ne, a tak &e
sce na riu sze fil mów do ku men tal nych
i s!u cho wisk ra dio wych).

Zna cz$ c$ cz%"' twór czo "ci li te rac -
kiej ser bo !u &yc kie go pi sa rza sta no wi$
utwo ry dla dzie ci i m!o dzie &y. Je go
wier sze i opo wia da nia opu bli ko wa no
w licz nych an to lo giach i cza so pi -
smach li te rac kich: nie miec kich, pol -
skich, cze skich, s!o wac kich, serb -
skich, ukra i# skich i ro syj skich. Po eta
jest rów nie& au to rem tek stów wie lu
pio se nek i szla gie rów ser bo !u &yc kich
z re per tu aru M(r'i na We cli cha, zna ne -
go !u &yc kie go kom po zy to ra, aran &e ra
i wo ka li sty. Be no Bu dar prze k!a da!
pro z%, po ezj%, sztu ki te atral ne z j% zy -
ków s!o wia# skich (tak &e z pol skie go)
i nie miec kie go na j% zyk gór no !u &yc ki,
m.in. utwo ry To! sto ja, Je sie ni na, Aj ma -
to wa. 

W 2013 r. otrzy ma! pre sti &o w$ na -
gro d% ar ty stycz n$ My to )i*in ske ho,
przy zna wa n$ w Sak so nii czo !o wym
przed sta wi cie lom kul tu ry ser bo !u -
&yc kiej dla upa mi%t nie nia wy bit ne go
po ety, pi sa rza i dra ma to pi sa rza two -
rz$ ce go w j% zy ku gór no !u &yc kim,
teo re ty ka li te ra tu ry i kul tu ry ser bo !u -
&yc kiej – Ja ku ba Bar ta -)i*in skie go
(1856-1909). Be no Bu dar miesz ka
w nie wiel kiej miej sco wo "ci Hor ni
Hajnk ko !o Ró &an tu (po wiat Bu dzi -
szyn), a je go dom znaj du je si% nie opo -
dal do mu Ju ri ja Br+za na (1916-2006),
jed ne go z naj wa& niej szych pi sa rzy !u -
&yc kich XX wie ku, któ re go utwo ry
pu bli ko wa no w prze k!a dach na 25 j% -
zy ków. Bu dar stwo rzy! pry wat n$ izb%
pa mi% ci li te ra tu ry ser bo !u &yc kiej,
gdzie zgro ma dzi! m. in. ksi$& ki, fo to -
gra fie, p!y ty fo no gra ficz ne, ob ra zy, li -
sty, do ku men tu j$ ce &y cie li te rac kie
Ser bo !u &y czan, sta no wi$ cych fe no men
kul tu ro wy wspó! cze snej Eu ro py. Opo -
k$ te go nie wiel kie go i za ra zem wy j$t -
ko we go na ro du s!o wia# skie go, któ ry
prze trwa! wie ki bez w!a snej pa# stwo -
wo "ci s$ twór cy kul tu ry, pod trzy mu -
j$ cy to& sa mo"' na ro do w$ i two rz$ cy
jej wspó! cze sne ob li cze: atrak cyj ne,
przy ci$ ga j$ ce za in te re so wa nie mi% -
dzy na ro do wych kr% gów na uko wych
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i !ro do wisk twór czych m. in. z Pol ski,
Czech, Ro sji, S"o wa cji, Ukra iny, Ser -
bii. Be no Bu dar od czte rech de kad da -
je !wia dec two lo sów swo je go na ro du,
si# ga j$c w li ry ce i pro zie do roz le g"ych
in spi ra cji i te ma tów, po cz$w szy
od me an drów "u %yc kie go !re dnio -
wie cza, po przez tra gicz ne wy da rze -
nia II woj ny !wia to wej, ko& cz$c
na wspó" cze snych prze mia nach spo -
"ecz no -po li tycz nych, za gra %a j$ cych
za cho wa niu to% sa mo !ci na ro do wej
Ser bo "u %y czan. Wy da rze niem na ryn -
ku wy daw ni czym by "o uka za nie si#
ksi$% ki Be no Bu da ra „Te' ja m(jach
zbo'o” (2005), za wie ra j$ cej wspo -
mnie nia czter dzie stu )u %y czan, zmu -
szo nych do s"u% by w We hr mach cie, te -
ma ty k# t# kon ty nu owa" w ko lej nej
pu bli ka cji „Und im mer die se Angst”
(2014), przy wo "u j$ cej wspo mnie nia
ser bo "u %yc kich ko biet z cza -
sów II woj ny !wia to wej.

Po eta w wier szu „Pi ja na *mier+”
przy wo "a" wy da rze nia zwi$ za ne ze
!mier ci$ Ja na Ska li – ser bo "u %yc kie -
go dzia "a cza na ro do we go, po ety i pu -
bli cy sty upo mi na j$ ce go si# o pra wa
mniej szo !ci na ro do wych, któ ry zgi n$"
w stycz niu 1945 r. we wsi Dzie dzi ce
ko "o Na my s"o wa. Au tor te go utwo ru
sta je si# nar ra to rem tra gicz nych wy -
da rze&, ni czym przo dow nik chó ru
w an tycz nej grec kiej tra ge dii, w któ -
rej lu dzie zo sta j$ uwi k"a ni w sy tu acje
bez wyj !cia, gdzie nie od wra cal ne
wy ro ki lo su sta j$ si# ich prze zna cze -
niem. Wiersz Bu da ra jest pro te stem
prze ciw prze mo cy i okru cie& stwu
woj ny; pi ja ny %o" nierz spraw ca !mier -
ci Ja na Ska li sta je si# tyl ko !le pym na -

rz# dziem zbrod ni, za któ r$ tak na praw -
d# od po wie dzial ni s$ to ta li tar ni siew -
cy z"a, sys tem hi tle row ski, sta li now -
ski, wszy scy dyk ta to rzy, za !le pie ni
fa na ty cy, ide olo dzy okrut nych woj en,
na któ rych gi n$ zwy kli lu dzie. Prze -
s"a nie „Pi ja nej *mier ci”, po mi mo %e
na wi$ zu je do trau my II woj ny !wia -
to wej wci$% jest ak tu al ne w nie spo koj -
nym wspó" cze snym !wie cie po gr$ %o -
nym w kon flik tach wo jen nych
i prze mo cy. 

Be no Bu dar w swo jej twór czo !ci sta -
le da je !wia dec two umi "o wa nia )u %yc
i oj czy ste go j# zy ka, od wo "u j$c si#
do dzie dzic twa swo ich wiel kich po -
przed ni ków (Zej ler – Ko syk – Ci,in -
ski), ale tak %e prze ja wia g"# bo k$ tro -
sk# o przy sz"o!+ Ser bo "u %y czan,
któ rym w wier szach: „Nasz skra wek
zie mi” i „Do przy sz"o !ci wo "a j$ cy” za -
da je trud ne py ta nia do ty cz$ ce ich
bier nych po staw wo bec za gro %e& to% -
sa mo !ci na ro do wej. Po eta nie jest
sku pio ny tyl ko na prze strze ni to% sa mo -
!cio wej i re gio nal nej, m.in. w wier -
szach „Rze ka cza su” i „Ko niec zie mi”
si# ga do te ma ty ki uni wer sal nej zwi$ -
za nej z eg zy sten cj$ wspó" cze sne go
cz"o wie ka, po ru sza j$c pro ble my prze -
mi ja nia, !ro do wi ska na tu ral ne go, utra -
ty pod sta wo wych war to !ci na sze go
kr# gu kul tu ro we go, dla te go twór czo!+
po ety z Hor ne go Hajn ku cho+ osa dzo -
na moc no w "u %yc kim mi kro ko smo sie,
ma wy miar uni wer sal ny, eu ro pej ski
i z ta kiej per spek ty wy mo %e my do ko -
na+ jej pe" ne go ogl$ du. War to pod kre -
!li+, %e Be no Bu dar jest am ba sa do rem
Ser bo "u %y czan, uczest ni cz$c w wie lu
mi# dzy na ro do wych fe sti wa lach ar ty -

stycz nych, kon fe ren cjach po pu lar no -
-na uko wych, m.in. w Brze gu, Opo lu,
War sza wie, Kra ko wie, Po zna niu, gdzie
wa lo ry ar ty stycz ne jego utwo rów
i pi#k no j# zy ka gór no "u %yc kie go
wzbu dza j$ %y we za in te re so wa nie s"u -
cha czy i kry ty ki li te rac kiej. 

D"u go let nie wi# zi przy ja- ni "$ cz$
Po et# z pol ski mi twór ca mi, uczest ni -
ka mi Mi# dzy na ro do we go Na jaz du
Po etów na Za mek Pia stów *l$ skich
w Brze gu, dla te go w ich imie niu oraz
w"a snym, sk"a dam Ju bi la to wi naj ser -
decz niej sze %y cze nia jesz cze wie lu
lat spe" nio nych w s"u% bie ma "e go na -
ro du, któ ry jak ma "a s"o wia& ska wy -
spa oto czo na fa la mi ger ma& skie go
oce anu wci$% trwa na prze strze ni
dzie jów, dzi# ki tym, któ rzy tak jak
Be no Bu dar strze g$ gór no "u %yc kiej
mo wy i da j$ schro nie nie Mo hi ka nom
wspó" cze snej Eu ro py w ma tecz ni ku
oj czy stej kul tu ry. 

Ad mul tos an nos dro gi Be no!
!

B. Bu dar i J. Wój cik przed gro bem Ja ku ba Barta -!i"in skie go przy ko #cie le w Wo tro wie – $u %y ce
(&wi'to Poezji $u%yckiej, VI 2006).

BENO BUDAR

DO PRZY SZ!O "CI 

WO !A J# CY

Ser bo "u %y cza nie,
có% to my czy ni my,
%e tak oto gi nie my
spo koj nie, bez mie cza,
zu pe" nie ci cho, od wn# trza,
z go ry cz$ i z u!mie chem,
bez po czu cia wsty du
al bo tyl ko ze zwy k"ej g"u po ty –
„Wszak nas jesz cze do sy+ jest!”
Za mu ra mi, za pi#k ny mi p"o ta mi
wie lu buj nych wio sek,
w!ród ba wi$ cych si# dzie ci
jesz cze s"y cha+ gi n$ c$ mo w#.

O Ser bo "u %y cza nie,
a có% to my czy ni my
po przej !ciu hu ra ga nu dzie jów
%e czy ni my tak nie wie le
dla szcz# !cia przy sz"o !ci na szej?

Prze k(ad z gór no (u %yc kie go:
Ja nusz Ire ne usz Wój cik
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BENO BUDAR Prze k!ad z gór no !u "yc kie go: Ja nusz Ire ne usz Wój cik

NASZ SKRAWEK ZIEMI *

Nie jeste!my zahartowani
jak Eskimosi.
Nie jeste!my pi"knie hebanowi
jak Afrykanie.
Nie mamy !wiatowego j"zyka
jak Anglicy.
Nie jeste!my bogaci w rop"
jak Kuwejtczycy.
Nie mamy wielkich gór
jak Austriacy...

A jednak mamy skrawek pi"knej ziemi
a w niej swoje korzenie.
Tu ojcowizna nasza,
opoka i schronienie,
tu ro!nie nasz chleb,
tu mogi#a dziadków.

Tu mamy nasz j"zyk prastary
a w nim pie!ni nasze,
pobo$ne i radosne.
Tu nasi przodkowie,
na nas spogl%daj%...
Jeste!my rodzin% tak niewielk%
$e przez tysi%clecie
nie byli!my przyczyn%
ani jednej wojny!

Czy!my tak ca#kiem bez grzechu...
kiedy woda wysycha
z naszego &ród#a?

KO NIEC ZIE MI

Za wi!' – nie na wi!' – woj na
w ma #ym i wiel kim
o zie mi" o wo d"
o chleb o wia r"
bi ja ty ka na zie mi wsz" dzie
na ro dy prze ciw na ro dom
lu dzie prze ciw lu dziom

na ko( cu i tak wszyst ko spa li
s#o( ce brze mien ne
od la wy i po pio #ów
co $y we mar twe b" dzie 
a prze cie$ po kój jest wsz" dzie
do pó ki si" nie roz pocz nie
w ulot nym ob#" dzie
wszyst ko od no wa
gdzie! i kie dy!....

RZE KA CZA SU W SWO IM PO !" DA NIU

Rze ka cza su w swo im po $% da niu
za bie ra wszyst ko ze so b%,
to pi na ro dy, kró lów i zie mie wsze la kie.
A je !li co! jesz cze oca le je,
w d&wi" kach, wier szach, sen ten cjach,
to i tak rze ka cza su to po $re
w swo ich $% dzach, prze zna cze niach.

MOST POKOJU *

Nie daje $adnego pokoju
ka$dego roku za! 
znowu przera$a nas
kiedy skacze ze( cz#owiek 
strapiony na duszy 
by zazna' ukojenia
na dole przepa!ci
pod Mostem Pokoju 

* Most Po ko ju w Bu dzi szy nie – naj wi#k szy most ka mien ny w Sak -
so nii, przy ci$ ga  wie lu sa mo bój ców z ró" nych stron Nie miec. 

* Ser bo !u "y cza nie – naj mniej szy s!o wia% ski na ród,
za miesz ku j$ cy na Gór nych i Dol nych &u "y cach
w gra ni cach Sak so nii i Bran den bur gii, pierw sze 'ró -
d!a pi sa ne o nich po cho dz$ z VII wie ku
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PI JA NA !MIER" 

(wspo mnie nie !mier ci Ja na Ska li 22.01.1945 r.)

Na my s!ów. Za cie k!e wal ki o ko le jo wy dwo rzec.
"o! nie rze We hr mach tu ucie ka j# na za chód.
Wie$ Dzie dzi ce opu $ci li go spo da rze,
po zo sta !o tu taj tyl ko kil ku Po la ków 
i Jan Ska la ze swo j# ro dzi n#.
Cie sz# si% z na dej $cia wy zwo li cie li
ale w$ród nich ta& czy pi ja na 'mier(.
Nikt ko stu chy nie roz po zna je 
w mun du rze Czer wo no ar mi sty,
kie dy wpa da na gle do izby,
wy ma chu j#c ma szy no wym pi sto le tem.
Strze la se ri# do ku chen nej sza fy,
krzy czy, wrzesz czy, wy szcze rza j#c k!y:
„Wszy scy won! Przed drzwi!
Te raz roz strze lam fa szy stów!”
Jan Ska la z )o n# i dwie ma cór ka mi,
sto j# przed do mem:
jed na z nich trzy ma na r% kach
wnucz ka Pio tru sia.
Dr)#. 'mier( jest ju) bar dzo bli sko, 
nad cho dzi upior na chwi la. 

We wn%trz ny g!os 
pod po wia da Po ecie 
wy cho dz# ce mu z sze re gu:
– to nie jest 'mier( w mun dur ubra na,
to jest tyl ko oka le czo ny cz!o wiek,
pi ja ny z ze msty i z nie na wi $ci.
Dla te go po ro syj sku
prze ma wia do je go su mie nia,
po wo li, ostro) nie, $ci szo nym g!o sem,
opa no wu j#c ner wy jak by roz bra ja! bo jo wy gra nat.

Czer wo no ar mi sta za p!a ka!,
pod je go czasz k# prze la tu j# b!y ska wi ce, 
strze la do oko !a, w$cie k!y, sza lo ny,
ku le le c# na o$lep i jed na z nich tra fia do ce lu.

Pi ja na 'mier( za ta cza j#c si% od cho dzi bez s!o wa.
Roz le ga si% p!acz. Na za mar z ni% tej zie mi 
Jan Ska la – wy da je ostat nie tchnie nie. 

Ry
s. 
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Wpli ku „Mo je do ku men ty” za cho wa -
!em krót ki list, ja ki w mar cu 1999

ro ku wy s!a !em do na czel ne go re dak to -
ra spó! dziel ni wy daw ni czej CZY TEL -
NIK, pa na Hen ry ka Ch!y stow skie go, za -
czy na j" cy si# od s!ów: 

Jest ta ki pi sarz w! gier ski, któ ry na zy -
wa si! Sándor Márai. Je go po wie"# pt.
A gy er tyák cson kig égnek (co zna czy:
„$wie cie pa l% si! do ogar ka”) od nio s&a
wiel ki suk ces we W&o szech: 300 000 eg -
zem pla rzy sprze da nych w ci% gu kil ku ty -
go dni! Wy daw nic two ADEL PHI za po -
wia da in ne dzie &a w! gier skie go pi sa rza.
We W&o szech (po wta rzam za pra s% w! -
gier sk%) mó wi si! o wiel kim od kry ciu,
o zwy ci! stwie po "mier ci, o klej no cie li -
te rac kim tej ran gi co Mu sil i Roth! 

Prze t&u ma czy &em t! po wie"#, "wia dom,
'e na wet naj go r!t sze za chwy ty w&o -
skich re cen zen tów, ju' nie mó wi%c o mo -
im en tu zja zmie dla tej ksi%' ki, nie za st% -
pi% Pa nu bez po "red nie go kon tak tu
z tek stem. 

Jesz cze kil ka zda$ w tym du chu…
Na co li czy !em? Trzy wy daw nic twa,
do któ rych zwra ca !em si# z po dob nym
ape lem, nie za in te re so wa !y si# po wie %ci"
w# gier skie go au to ra. „Kto dzi siaj ku pi

W# gra?” – od po wie dzia! je den z wy daw -
ców, co zna czy !o tyl ko to: „Daj &e mi pan
%wi# ty spo kój!” Trzy la ta po dob nych do -
%wiad cze$. W grun cie rze czy, ja na wet
ro zu mia !em tych pa nów – rok by! 1997
i dwa na st#p ne. Ksi# gar nie za rzu co ne ko -
lo ro wy mi to ma mi z Za cho du, z Ame ry -

ki. A ja wy ska ku j#, ni czym Fi lip z Ko -
no pii, z li te ra tu r" w# gier sk"… A prze cie
zna lem te pe! ne go ry czy s!o wa Sándo -
ra Mára ie go za pi sa ne w to mie Ami
a na pló ból ki ma radt (Nie w!" czo ne
do dzien ni ka):

„Los li te ra tu ry w! gier skiej jest tra -
gicz ny. $wiat co" tam s&y sza& o kil ku eks -
por to wych pi sa rzach; zna te' jed no, czy
dwa na zwi ska kla sy ków – Pet(fie go, Jó -
ka ie go, ale tyl ko na zwi ska, nie ich dzie -

&a! – a o po ko le niu Ara nya, na st!p nie
o po ko le niu Ny uga tu – g&u che mil cze nie
w "wia to wej li te ra tu rze. Owe go lo su nie
mo' na t&u ma czy# je dy nie za gad ko wo "ci%
na sze go j! zy ka. Po nor we sku mó wi% trzy
mi lio ny lu dzi, a ca &y "wiat zna na zwi ska
Knu ta Ham su na i Hen ry ka Ib se na; fla -
mandz ki te' nie jest j! zy kiem "wia to wym,
a prze cie' Ver ha eren jest po et% ca &e go
kul tu ral ne go "wia ta; i nie mo' na wszyst -
kie go t&u ma czy# tym, i' nie ma my t&u ma -
czy. Cza sem tra fia li si! t&u ma cze, któ rzy
t&u ma czy li na nie miec ki, fran cu ski, an -
giel ski zna cz% ce dzie &a na szych no wo -
'yt nych pi sa rzy, a jed nak li te ra tu ra
w! gier ska nie „wy da rzy &a si!” w "wie -
cie. My "l!, 'e j! zy ko wa sa mot no"#,
brak od po wied niej ran gi t&u ma czy,
wszyst ko to nie t&u ma czy owe go tra gicz -
ne go fa tum. Jest na to miast wiel ce praw -
do po dob ne, 'e li te ra tu ra w! gier ska ja -
ko" tam, w czym" „nie kon tak tu je
z li te ra tu r% "wia to w%”. Wy cho wa no
nas na mo d&! za chod ni%, za chod ni duch
by& naj szla chet niej sz% in spi ra cj% dla na -
szych ta len tów, ale dzie &o, ale ta cu dow -
na, bo ga ta w! gier ska li te ra tu ra po zo sta -
&a sa mot na nie tyl ko w j! zy ku, tak 'e
w g&! bi swo je go du cha, nie za iskrzy &a
w ze tkni! ciu ze "wia tem. Dla cze go? I tu
wy czu wam co" na praw d! fa ta li stycz ne -
go, ta sa mot no"# nie omal pod nie ca, jak
wszel kie fa tum.”

Tym ra zem za iskrzy !o! Po wa& ny g!os
re ko men du j" cy ksi"& k# nie zna ne go
%wia tu, ale co tam %wia tu! – prze cie&
i W# grom, po za, na tu ral nie, w" skim gro -
nem ba da czy li te ra tu ry – przy szed!
z Ne apo lu. Dziw ne, za iste, by wa j" lo -
sy ksi" &ek i lu dzi… Gu staw Her ling
Gru dzi$ ski za bra! g!os w spra wie w# -
gier skie go pi sa rza z mia sta, w któ rym
do brych pa r# lat prze miesz ka!, a w!a %ci -
wie prze &y! Sándor Márai. Pol ski pi sarz,
m!od szy o po ko le nie, by! w ja ki% spo -
sób po dob ny do owe go W# gra, któ ry
Pol ski ra czej nie zna!, acz kol wiek pew -
ne po lo ni ca s" w je go dzie le obec ne, lecz
po do bie$ stwa do ty cz" po sta wy obu
wiel kich emi gran tów, bacz nych, m" -
drych, wie le wie dz" cych ob ser wa to -

rów XX wie ku. Obaj pi sa li dzien ni ki.
Szu ka nie po kre wie$stw mi# dzy dia ry -
st" Mára iem, a dia ry st" Gom bro wi -
czem (co uczy ni! Ja cek Du kaj w re cen -
zji Krwi "wi! te go Ja nu are go), nie
wy da je mi si# traf ne. My %l# ze smut -
kiem, &e &y li tak bli sko, a los ich nie ze -
tkn"!. Ta my%l nie mo g!a nie po ja wi' si#
w Dzien ni ku pi sa nym no c%. W sierp -
niu 1998 za no to wa! Gu staw Her ling
Gru dzi$ ski: „W swo ich w! drów kach

Je stem pe wien, !e Márai i Her ling Gru dzi" ski mie li by so bie wie le do po #
wie dze nia, o upio rach re wo lu cji, o Eu ro pie, któ ra utra ci $a styl, czy li du #
sz%, o tzw. po !y tecz nych idio tach, ale i Con ra dzie, któ re go Márai nie zmier #
nie ce ni$, znaj du j&c w nim owo wy so kie na pi% cie etycz ne, któ re jest prze cie!
zna kiem szcze gól nym au to ra Wy zna! pa try cju sza. Los ich nie ze tkn&$.

W pli ku „Mo je do ku men ty” za cho wa !em...

Zda nia i uwa gi
FELIKS NETZ

Feliks Netz (1942-2015) w swoim gabinecie
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z !o n" za miesz ka# m.in. w Ne apo lu,
na Po sil li po, bli sko mnie, ale na rok
przed mo im osie dle niem si$ w Ne apo -
lu, a po la tach wy bra# Sa ler no, ko #o
Dra go nei, te! przed mo im dra go nej skim
pa no wa niem”. Jak by ka pry !ny los nie
chcia" spo tka nia tych dwóch wy gna# -
ców: Po la ka i W$ gra. W$ gier od wie dzi"
Be ne det to Cro ce go na rok przed !mier -
ci% „ksi$ cia nie z"om ne go”, od by" z w"o -
skim fi lo zo fem d"u g%, za sad ni cz% roz -
mo w$ (w j$ zy ku fran cu skim, za no to wa"
Márai), Gu staw Her ling Gru dzi# ski
uczy ni" go bo ha te rem s"yn ne go opo wia -
da nia, a je go cór k$, Li di$, po j%" za &o -
n$. Ten zwi% zek by" nie mniej trwa "y
od zwi%z ku ma" &e# skie go Mára ie go
z Lo l% Mat zner! Je stem pe wien, &e
Márai i Her ling Gru dzi# ski mie li by
so bie wie le do po wie dze nia, o upio rach
re wo lu cji, o Eu ro pie, któ ra utra ci "a
styl, czy li du sz$, o tzw. po &y tecz nych
idio tach, ale i Con ra dzie, któ re go Márai
nie zmier nie ce ni", znaj du j%c w nim
owo wy so kie na pi$ cie etycz ne, któ re jest
prze cie& zna kiem szcze gól nym au to ra
Wy zna% pa try cju sza. Los ich nie ze tkn%".
Nie ze tkn%" tak &e Mára ie go, cho' móg",
z Ja nem Le cho niem, Ka zi mie rzem Wie -
rzy# skim i Jó ze fem Wit tli nem, z któ ry -
mi pew nie mi ja" si$ w ko ry ta rzu pro wa -
dz% cym do stu dia Ra dia Wol na Eu ro pa
w No wym Jor ku. Au dy cja w j$ zy ku w$ -
gier skim na st$ po wa "a bez po !red nio
po au dy cji w j$ zy ku pol skim. Sándor
Márai za sia da" przed mi kro fo nem,
do któ re go przed kwa dran sem mó wi li
trzej pol scy po eci, zie lo ne suk no, na któ -
rym ów wy so ki, lecz ju& nie co przy gar -
bio ny W$ gier, po "o &y" kart ki z co ty go -
dnio wym fe lie to nem -ko men ta rzem,
jesz cze by "o cie p"e od do ty ku r%k trzech
Po la ków, z któ rych dwóch: Wit tlin
i Wie rzy# ski, sp$ dzi li dzie ci# stwo i m"o -
do!' oraz zd% &y li by' pod da ny mi te go
sa me go ce sa rza, bo &y li w tym sa mym
im pe rium, roz le g"ym, roz ci% ga j% cym
si$ od Trie stu do Sze pie tów ki. Ale
i z Le cho niem nie jed no go "% czy! S% ta -
kie zda nia i uwa gi w dzien ni kach Mára -
ie go, któ re – za st% piw szy W$ gry Ráko -
sie go Pol sk% Bie ru ta – mo& na by zna le('
w Dzien ni ku Ja na Le cho nia: „W$ gier
(czy taj: Pol ski) ju! nie ma. Jest tyl ko so -
wiec ka ko lo nia. Nie ma te! li te ra tu ry w$ -
gier skiej (czy taj: pol skiej). S" tyl ko r$ -
ko pi sy, tu i tam, w szu fla dach, w kra ju
i za gra ni c". Nie ma tak !e w$ gier skie go
(czy taj: pol skie go) czy tel ni ka. Nie ma ju!
nic.” 

Je stem pe wien, &e kil ka zda# au to ra
„In ne go !wia ta” po mo g"o nie zna ne mu
W$ gro wi spo tka' si$ z pol skim czy tel -
ni kiem. „Po wie&' ()ar – FN) jest rze czy -
wi &cie fa scy nu j" ca, do ra dzam j" go r" -
co wy daw com pol skim, je !e li ju!
wy cho dz" po wo li z za cza dze nia por no -
gra ficz no -kry mi nal ne go. Zna ko mi ty
istot nie pi sarz i tra gicz na po sta'. Ro &a -
rzo ne w$ gle (ja bym jesz cze do da# w po -
pie le, sko ro po pió# jest w po wie &ci wa! -
niej szy od do ga sa j" cych ju! w$ gli) s"
nie zrów na nym u!y ciem for my mo no lo -

gu, po pi sem wir tu oze rii nar ra cyj nej”
Trze ba& wi$ cej? I to po tej jed nej, li cz% -
cej 110 stron po wie !ci? A jed nak jest
jesz cze kil ka s"ów: „Kie dy do bio r" si$
do nie go na se rio wy daw cy (gó ry r$ ko -
pi sów!) sta nie si$ po &miert nie s#aw ny.

Au tor Ksi$ cia Nie z#om ne go za po wie -
dzia" „na dej !cie ery Mára ie go”!

Czy to pro roc two si$ spe" ni "o? S% dz$,
&e spe" nia si$ przez ca "% mi nio n% de ka -
d$. Kry ty cy nie kry li obaw, &e ta jed -
na po wie!' mo &e by' dzie "em wy j%t ko -
wym w do rob ku w$ gier skie go au to ra.
Co w niej urze ka "o? In ten syw no!',
z ja k% Márai wy wo "y wa" z ciem no !ci
!wiat Au stro -W$ gier, opo wia da j%c j$ -
zy kiem oszcz$d nym, lecz pre cy zyj -
nym hi sto ri$ m$ skiej przy ja( ni (nie bez
pod tek stu ho mo ero tycz ne go) z"a ma n%
przez po ja wie nie si$ ko bie ty, któ ra
zde wa sto wa "a &y cie przy ja ció" nic
szcze gól ne go nie ro bi%c; po pro stu b$ -
d%c tam, gdzie oni. W tle tej cien kiej po -
wie !ci, wy po wie dzia nej nie omal jed -
nym tchem, obec na jest no stal gia
za !wia tem, w któ rym ka& dy cz"o wiek
zna" swo je miej sce, i ka& dy czu", &e re -
spek tu j%c ten "ad, sta je si$ je go be ne fi -
cjen tem. Nie ma w tej po wie !ci gro zy

to cz% cej si$ w Eu ro pie mor der czej
woj ny, lecz wy da je si$, &e po wsta "a
z bez sil ne go sprze ci wu wo bec dzie j% -
ce go si$ z"a i okru cie# stwa. Czter -
dzie sto let ni pi sarz za t$ sk ni" za !wia tem,
prze ciw ko któ re mu si$ zbun to wa" bli -
sko 'wier' wie ku te mu, cze mu da"
!wia dec two w po wie !ci Zbun to wa ni.

Ta po wie!' jest ju& do st$p na po pol -
sku, a za ni% po ja wi% si$ dal sze po zy cje
cy klu Dzie #o Ga re nów, o któ rym da si$
po wie dzie', &e s% w$ gier ski mi Bud -
den bro ka mi, ale na pi sa ny mi przez pa try -
cju sza, któ ry na co dzie# nie roz sta wa"
si$ z dzie "em Mar ce le go Pro usta W Po -
szu ki wa niu stra co ne go cza su. Jed nak
(ar – co, ja ko t"u macz tej ksi%& ki !le dzi -
"em szcze gól nie uwa& nie – nie zdo by"
pol skie go czy tel ni ka tak, jak sta "o si$ to
we W"o szech i w Niem czech, wst$p nym
bo jem. Kry ty cy by li ostro& ni: do bre to,
ale – us"y sza "em z jed nych ust – to ju&
bar dzo passé.

Dwie ksi%& ki, ca" ko wi cie ró& ne
od (a ru, prze ko na "y naj bar dziej na wet
nie prze ko na nych: au to bio gra fia na -
zwa na przez au to ra ze wzgl$ dów praw -
nych po wie &ci" (przed woj n% Márai
prze gra" pro ces o na ru sze nie dóbr oso -
bi stych i za p"a ci" bar dzo wy so k% ka r$),
pt. Wy zna nia pa try cju sza (w ory gi na le
jest po pro stu miesz cza nin) oraz Dzien -
nik (do bry wy bór z pi$ ciu to mów). Po -
wie!' au to bio gra ficz na wy pe" ni "a istot -
n% lu k$ w na szej li te ra tu rze: oka za "o si$,
&e nie ma my tej ran gi ar ty stycz ne go do -

ku men tu o pol skim sta nie miesz cza# -
skim. Márai opo wie dzia" z czu "o !ci%,
ale i z dy stan sem, dba j%c o szcze gó", ale
i o to, by rzecz uno si "a si$ pa r$ cen ty -
me trów nad zie mi%. Zo fia Ch% dzy# ska,
wy ra fi no wa ny ki per no wa tor skiej pro -
zy, nie kry "a za chwy tu: w"a !nie Wy zna -
nia pa try cju sza uzna "a za naj lep sz%
ksi%& k$, ja k% prze czy ta "a w ostat niej de -
ka dzie! Za pa mi$ ta "em te s"o wa, wy po -
wie dzia ne w bo daj ostat nim ju& wy wia -
dzie wy bit nej t"u macz ki dzie" Ju lio
Cor ta za ra, po my !la "em: ta opi nia jest
nie do prze ce nie nia. W tym cza sie
uka za" si$ zbiór „m% dro !cio wych” mi -
nia tur Mára ie go pt. Ksi$ ga zió# (znam
ta kich, któ rzy twier dz%, &e gdy by po -
zna li t$ ksi%& k$ wcze !niej. by li by dzi!
lep szy mi lud( mi; sam do nich na le &$),
z"o &y "em w CZY TEL NI KU prze k"ad
po wie !ci Wy st$p go &cin ny w Bol za no,
i w na pi$ ciu !le dzi "em lo sy dzie "a
Mára ie go w Pol sce. Py ta ny przez w$ -
gier skich przy ja ció", wci%& nie mia "em
dla nich jed no znacz nej od po wie dzi.
Przy sz"a do mnie w dzie# syl we stro wy
ro ku 2004. W Ga ze cie )wi" tecz nej,
pod pi sa na przez Ada ma Za ga jew skie -
go. Ob szer ny tekst (re zul tat lek tu ry

Dzien ni ka) opa trzo ny by" jed no znacz -
nym ty tu "em: No wy kla syk! Wy bit ny
pol ski po eta na pi sa": 

„By #a to dla mnie jed na z naj wa! niej -
szych ksi" !ek ro ku. Z pew no &ci" trze ba
b$ dzie za pa mi$ ta' to na zwi sko.

Ta pi$k na ksi"! ka jest wy zna niem, hi -
sto ri" Eu ro py )rod ko wej i hi sto ri" wiel -
kiej mi #o &ci, wresz cie opi sem umie ra nia.
A jed nak jest to wiel ka ksi"! ka o !y -
ciu – spe# nia j" cym si$ w my &le niu,
twór czo &ci, w mi #o &ci i po dró !ach”.

By "o tam jesz cze o przy wi le ju by cia
Eu ro pej czy kiem. To zda nie po ru szy "o
mnie naj moc niej: bo eu ro pej sko!', to& -
sa mo!' eu ro pej ska, po dziw dla jej kul -
tu ry i wzgar da dla jej roz licz nych ogra -
ni cze# – to jest klucz do dzie "a Sándo ra
Mára ie go. 

W zi mo wy przed wie czerz wy sze -
d"em, jak co dzie#, z psem do la su. Przez
rzad kie ogo "o co ne drze wa ry so wa "y si$
ko pal nia ne szy by. By "em u sie bie, a rów -
no cze !nie w ro dzin nym mie !cie Mára -
ie go, któ re dla nie go mia "o jed n% tyl ko
na zw$: Kas sa, i w Bu da pesz cie, na uli -
cy Mi kó, i na Po sil li po w!ród naj ubo& -
szych spo !ród ubo gich, i wresz cie w san
Die go, sk%d mo ja sio stra przy s"a "a mi fo -
to gra fi$ do mu, w któ rym Sándor Márai
do &y wa" ostat nich star czych lat z Lo l%,
i gdzie w kil ka mie si$ cy po jej !mier ci,
ode bra" so bie &y cie. Po my !la "em wte dy:
uda "o si$! Márai jest w Pol sce. 

!

...bo eu ro pej sko!", to# sa mo!" eu ro pej ska, po dziw dla jej kul tu ry
i wzgar da dla jej roz licz nych ogra ni cze$ – to jest klucz do dzie %a
Sándo ra Mára ie go. 
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RADOS!AW KOBIERSKI

Opowiadanie

Czy mó wi co! pa nu na zwi sko Lu styg? 

Mo "e za da# to py ta nie zbyt g#o !no, $le ob li czy# po ziom de -

gra da cji s#u chu sta re go sprze daw cy al bo war to!% ha #a su mia -

sta, któ re bu dzi #o si& za je go ple ca mi. M&" czy zna nie wy gl' -
da# na ta kie go, któ ry jest w sta nie po !wi& ci% wy go d&, kom fort

ogl' da nia TV LED w prze stron nym po ko ju i wy kro i% z me -

tra "u w#a sne go miesz ka nia po miesz cze nie na sklep, by le tyl -

ko po czu% si& jesz cze u"y tecz nym. Spo #ecz nie ak tyw nym, co

jest wa" ne w ma #ych wspól no tach. Nie mia# ty le si#, "e by o to

wal czy%. To nie by# je go biz nes. To w ogó le nie by# je go biz -

nes. Pew nie za trud ni# go je go w#a sny zi&% al bo sy no wa, "e by

je go eme ry tu ra nie wy gl' da #a jak po ku ta za 30 lat pra cy.

Do skle pu pra wie nie za gl' da #o !wia t#o i we wn'trz pa no wa#
wil got ny ch#ód. Prze stra szy# go. Cz#o wiek za re ago wa# gwa# -
tow nie, jak by Maks za rwa# mu sen al bo za sko czy# na ja kiej!
pre cy zyj nej ope ra cji, któ ra wy ma ga ab so lut ne go sku pie nia,

i cof n'# si& ze swo im ta bo re tem pod re ga#. „Sta ry sa miec pr& -
dzej opu !ci swo je te ry to rium, ni" za ry zy ku je bez po !red ni kon -

takt”, nie wie dzie% cze mu po my !la# Maks, brzmia #o to zu pe# -
nie jak frag ment mi syj ne go fil mu nada wa ne go w week end

o wcze snej po rze. Oczy za prze krzy wio ny mi oku la ra mi nie mia -

#y "ad ne go wy ra zu. Nic do po wie dze nia. Zu pe# nie jak asor -

ty ment za le ga j' cy na pó# kach „ty si' ca i je den dro bia zgów”.

Kto! po pro stu zro bi# so bie ob jazd po hur tow niach i ze bra#
wszyst ko, co przy pad kiem wpa d#o mu pod r& k&. Tro ch& ema -

lii i pla sti ko we go ba dzie wia dla dzie ci, cz& !ci za mien ne dla

ro we rów i che mi& rol ni cz', nie skom pli ko wa ne agd i pa sman -

te ri&, wk#a dy do zni czy i szk#o. Nie od po wie dzia# na py ta nie.

S#y szy si& tyl ko te py ta nia, w któ rych znaj du je si& moc, "e by

na nie od po wie dzie%. 
W po wie trzu czu# ozon. Nie da le ko mu sia# spa!% deszcz. Sa -

mo cho dy wje" d"a #y na ry nek na pó# mo krych opo nach, !lad ury -

wa# si& na gle, gdzie! w po #o wie uli cy i dy mi#. Au to bus za s#a -

nia# wia t& i ta bli c& og#o sze( – na war stwio ny pa limp sest,

cha otycz ny re por ta" z "y cia gmi ny. Re kla my Dach pol lu (bla -

cha pro fi lo wa na), firm od szko do waw czych, pla ka ty cyr ku Lu -

na, przedaw nio ne hi sto rie kup na i sprze da "y (ku pi& se icen to,

sprze dam s#o m&, pro sia ka od dam w do bre r& ce itd.). Nikt nie

wsia da# ani nie wy sia da#. Kie row ca wspar ty #ok cia mi o kie -

row ni c& pa trzy# przed sie bie. By% mo "e na ten ciem niej szy !lad

na jezd ni, któ ry wy sy cha#, pa ro wa#, uno si# si& gdzie! w gó r&
do ja kie go! nie ba zna ków, tro pów, po szlak. Al bo da lej: na za -

kra to wa n', ciem n' wi try n& skle pu mo no po lo we go, któ ry

móg# by by% ja kim! wy ba wie niem od te go dnia. Od ko lej ne -

go ko lej ne go kur su w tym sa mym kie run ku. 

Nie spo dzie wa# si& dal sze go ci' gu. Nic ta kie go, jak dal szy ci'g
nie ist nie je, po my !la# Maks. Tej lu ki, któ r' w pew nym mo men -

cie cz#o wiek od kry wa, prze wa" nie wca le jej si& nie spo dzie wa -

j'c, nie da si& ni czym za pe# ni%. Po wi nien zro bi% zdj& cie. Naj -

le piej z gó ry. Lu bi# gór ne ka dry. Uchwy ci% ten mo ment, kie dy

co! si& ko( czy i nic no we go nie za czy na. Al bo od wrot nie: po -

cz' tek, a po tem d#u ga prze rwa, d#u gi nie sko( czo ny de fi cyt. Zna -

laz# kie dy! co! po dob ne go w Rzy mie, w jed nej z tych cia snych

ale luk su so wych ga le rii w Qu ar tie re Ebra ico. Tra fi# tam zresz -

t' przy pad kiem, ro bi# krót ki ma te ria# o Ro ma Ter mi ni, i chcia#
si& pó$ niej po w#ó czy% po mie !cie bez prze wod ni ka. Zdj& cie wy -

ko na no zi m' przed ba zy li k' San ta Ma ria in Ara Co eli. Po dob -

no. Tak us#y sza# od rów nie luk su so wej w#a !ci ciel ki ga le rii. Pra -

ca by #a ano ni mo wa, nie przed sta wia #a nic cha rak te ry stycz ne go,

nic rzym skie go, wi&c dziew czy na z Qu ar tie re Ebra ico mu sia -

#a po sia da% nad zwy czaj n' wie dz&. A mo "e po pro stu !wiet nie

orien to wa #a si& w to po gra fii mia sta. Fo to gra fia przed sta wia #a
scho dy. Gór ny kadr. Cien ka war stwa !nie gu le "' ca na scho dach

przy po mi na #a prze tar ty per ga min. Wsz& dzie !la dy bu tów.

Wszel kie roz mia ry, wie lo!% form, od ca# kiem fi ne zyj nych po pro -

sty sche mat: p#a skie i nie okre !lo ne pla my po de szw i ob ca sów.

Wszyst kie te ludz kie tro py w pew nym mo men cie ury wa j' si&.
Jak by ist nia #a ja ka! nie pod wa "al na gra ni ca, któ rej nie da si& prze -

kro czy%. Ku pi# to ano ni mo we zdj& cie za 50 eu ro i po wie si#
w swo im war szaw skim miesz ka niu na Pra dze. W kuch ni, bo po -
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kój, któ re go okna wy cho dzi !y na po dwó rze, by! za ciem ny. Po -
my "la!, #e to do bry po cz$ tek, i war to po my "le% o ca !ym cy klu,
swo iste go ro dza ju do ku men cie po dró #y i przy pad ków (ja ko
szcze gól nych form ko niecz no "ci), ale ci$ gle bra ko wa !o cza su,
czas za wsze roz pi& ty by! mi& dzy lot ni czym ter mi na lem, re por -
ta #em pi sa nym w po "pie chu i ho te lem za re zer wo wa nym
na jed n$ noc. Po za tym ma !o kto zaj mo wa! si& do ku men to wa -
niem nie ci$ g!o "ci w ta ki spo sób, #e by Mak sa to wy star cza j$ -
co za fra po wa !o.

Do skle pu wcho dzi !a ko bie ta z wiel k$ re kla mów k$ Bos sa.
Mia !a za miar wej"%, ale Maks ci$ gle sta! w przej "ciu. Od su -
n$! si& i zszed! o je den sto pie' ni #ej. Nie wie dzia!, jak za cz$%.
Od cze go za cz$%. Dla te go ci$ gle tkwi! w jed nym miej scu.
Od sa me go ra na do mia sta zje# d#a !y bia !e va ny na bu! gar skich
re je stra cjach. Va ny i trans i ty. Bia !e. Ten sam biz nes, ten sam
kraj i ko lor. I ten sam to war: ciuch z tu rec kiej ba we! ny re pli -
ko wa ny w nie sko' czo no"%. Te mat, któ ry le #y, jak mó wi$ lu -
dzie z bran #y, na uli cy. Go to wy do pod nie sie nia. Gdy by nie
imi granc ki kry zys, Maks móg! by zro bi% fo to sto ry o tu ry sty -
ce za rob ko wej. Bli ski i Da le ki Wschód. Tur cja i np. Ban gla -
desz. Przy da! by si& moc ny le ad i kil ka czar no -bia !ych zdj&%
wy ko na nych sze ro ko k$t nym obiek ty wem z fil trem po !ów ko -
wym. Dla pod kre "le nia dra ma tur gii. 

Ko bie ta od sta wi !a tor b& i opar !a si& o re ga!. Wy gl$ da !a, jak -
by wra ca !a z na bo #e' stwa. Czar na spód ni ca, bia !a ko szu la,
imi ta cja ko ra li „wpusz czo na” pod ko! nie rzyk, cia sny #a kiet.
By !a bla da i mia !a ewi dent ne go ze za. Le wa (re ni ca uwa# nie
lu stro wa !a Mak sa, pra wa fi lo wa !a na sprze daw c&. Oto co zna -
czy mie% nad wszyst kim kon tro l&, po my "la! nie bez iro nii i cie -
nia gorz kiej sa tys fak cji.

– Dzi siaj chcia !am po bra% dwie "cie z!o tych, to mi wy da!
w sa mych dwu dziest kach – #a li !a si&.

– A co? To wszyst ko na sprze da#? – sprze daw ca zmie ni! te -
mat i wska za! tor b& Bos sa. Oka za !o si&, #e jed nak po tra fi mó -
wi%. Ar ty ku !o wa! twar do i me cha nicz nie, jak by mia! nie do -
pa so wa n$ pro te z&.

– Wnu kom wio z&. Sk$d tu zno wu ty le wo dy? M$# mnie za -
zwy czaj od bie ra na krzy #ów ce. Ale dzi siaj nie chc& pa trze%
na to miej sce.

– )la dów ju# nie ma, wszyst ko wy my li pod ci "nie niem.
– S!y sza !am, #e ha mul ce nie za dzia !a !y. To by! sta ry ro wer. 
– Al bo si& za my "li !a. To po dob no Ma zu ro wa. Zo sta wi !a

czwór k& dzie ci, naj star sze nie sko' czy !o dzie si& ciu lat. No
niech pa ni sa ma po wie.

– Jak mie li j$ roz po zna%, sko ro twa rzy nie by !o?
– Twa rzy nie by !o, po zna li po ro we rze.

*

Ni gdzie nie ru sza! si& bez map Mi che li na. Lu bi! ich do k!ad -
no"% i pre cy zj&. Brat Edo uar da, An dre naj pierw za pro jek to -
wa! roz bie ral n$ opo n& z d&t k$, dwie de ka dy pó( niej wy ko -
rzy sta! swo je do "wiad cze nie kar to gra ficz ne i w 1910 ro ku
stwo rzy! wzór, pierw sz$ ma p& Fran cji, na któ rej ka# dy typ dróg
za zna czo ny by! od po wied nim ko lo rem, wpro wa dzo no rów -
nie# in for ma cje o od le g!o "ciach mi& dzy wi&k szy mi mia sta -
mi. Pa tent ze sk!a da niem ma py w har mo nij k& rów nie# na le -
#a! do Mi che li na. Maks ro zu mia!, #e w cza sach bez wzgl&d ne go
prze p!y wu in for ma cji i na tych mia sto wych ak tu ali za cji GPS,
ko rzy sta nie z map by !o swo iste go ro dza ju ata wi zmem. Ale
w ten spo sób chy ba roz wi n$! u sie bie zmys! prze strze ni. Za -
zwy czaj wy star cza !o mu jed no spoj rze nie na ma p&, #e by j$
za pa mi& ta%; ni gdy nie skr& ca! za wcze "nie ani za pó( no. I ni -
gdy nie wy l$ do wa! w po lu rze pa ku, w któ rym – we dle pro -
gra mu ob s!u gi wa ne go przez ste ryl ny g!os Ho !ow czy ca – wio -
d!a krót sza dro ga do ce lu. 

Ja ka szko da, my "la! Maks, #e nikt nie wpad! na po mys!, #e -
by stwo rzy% ro dzaj ma py cza su, na któ rej zna la z!y by si& nie -
ist nie j$ ce dro gi i prze su ni& te szla ki, bro dy i mo sty, zg!a dzo -
ne aglo me ra cje i wy sie dlo ne wsie; do tej nie prag ma tycz nej

kar to gra fii za" do !$ czo ne by !y by pla ny wy ma za nych "ród -
mie"%, prze j& tych do mów i skle pów, fa bryk i warsz ta tów.
Wszyst ko wy ry so wa ne na kal ce tech nicz nej, któ r$ przy k!a -
da !o by si& do ma py pod sta wo wej. O tych sa mych wy mia rach.
Dla po rów na nia. Dla mo# li wo "ci wy bo ru. Dla po dró #u j$ cych
wstecz i w g!$b. 

Dzie' przed po dró #$ od pa li! Go ogla i zo ba czy! mia sto z gó -
ry. Mia !o owal ny kszta!t, przy po mi na !o p& tl& go to w$ do za -
ci "ni& cia. Kla sycz ny uk!ad: ry nek i pro sto pa d!e uli ce dzie li -
!y ob szar na osiem kwar ta !ów. W za ry sie mu rów miej skich
nie mal kwa drat. Resz ta za bu do wa' od cho dz$ cych pro mie ni -
"cie for mu je jed nak owal. W prze strze ni kil ku dzie si& ciu ki -
lo me trów nie wi da% ni cze go po dob ne go. Wsz& dzie kla sycz -
ne rz& dów ki al bo ja kie" nie fo rem ne i roz pro szo ne struk tu ry.
Za pa mi& ta! na zwy ulic: Klasz tor na, Nad rzecz na, Ka cza,
Ogro do wa. By !y efek tem prze su ni& cia i nad pi sa nia. Gdy by
przy !o #y% „an ty ma p&”, oka za !o by si&, #e tyl ko uli ca Ka cza
za cho wa !a swo j$ na zw& i po zo sta !a na swo im miej scu. To by!
nie unik nio ny i nie sko' czo ny pro ces. W kra ju ta kim jak ten
for mo wa nie ni gdy si& nie za ko' czy !o. S$ na tym glo bie miej -
sca geo lo gicz nie ak tyw ne. Ale jest rów nie# sej smi ka hi sto -
rycz na. Et na, We zu wiusz, Grim svton, He kla ra zem wzi& te nie
wy rz$ dzi !y ta kich szkód, jak nie wy ga s!y wul kan w ser cu Eu -
ro py.

Do sta! pro po zy cj& od Ser ge’a. Z Le Mon de. Pierw szy raz,
od kie dy w lip cu Fen go lio ob j$! dzien nik. Ser ge za dzwo ni!
wie czo rem, aku rat Maks ko' czy! si& pa ko wa%. W Pa ry #u ko -
le gium zde cy do wa !o o za miesz cze niu kil ku krót kich re por -
ta #y z mar szów an ty imi granc kich w Eu ro pie. On drej zo bo -
wi$ za! si& zro bi% re la cj& z Bra ty s!a wy, Maks mia! przy go to wa%
re la cj& z Pol ski.

– Maks, strasz nie mi przy kro, #e twój ostat ni ma te ria! wy -
le cia!. Sam wiesz, co si& u nas dzia !o. Te raz masz ko lej n$ szan -
s&. Two ja re la cja pój dzie w blo ku ze zdj& cia mi On dre ja. Obok
g!ów ny tekst Lu cie o ka ta stro fie Sy ryj czy ków na Mo rzu Egej -
skim. O Asmie i jej dwu mie si&cz nym syn ku. Chc& mie% ta -
ki kon tra punkt. Masz dwa dni. Na wet nie py tam, czy zd$ #ysz. 

– Nie uwa #asz, #e to kon tra punkt zbyt do s!ow ny?
– Maks, ja ci& nie py tam o zda nie. W Ca la is ma my na ra -

sta j$ cy pro blem, któ re go nikt nie chce i nie umie roz wi$ za%.
To kwe stia cza su, kie dy za czn$ si& roz ru chy. I pro te sty z dru -
giej stro ny. *e by tyl ko pro te sty!

– U nas nie ma imi gran tów, Ser ge. To nie ta sa ma sy tu acja. 
– W!a "nie o to mi cho dzi, #e nie ma. Co z two j$ mat k$,

Maks? 
– Chcia !em wzi$% urlop.
– Nie te raz.
Otwo rzy! wa liz k& i spa ko wa! obiek ty wy. Sze ro ko k$t n$ Sig -

m& i dwa Tam ro ny. Za mó wi! mar ga ri t& i zdj$! ze sto ja ka bu -
tel k& Mal bo ro ugh Sau vi gnon Blanc. Nie za mie rza! jej wca -
le otwie ra%. To by! me cha nicz ny gest, ale w pe! ni
kon tro lo wa ny. Tak mia !o to wy gl$ da%. Nie cier pia!, kie dy na -
gle co" wcho dzi !o mi& dzy nie go a ma te ria li zu j$ c$ si& per spek -
ty w&. Wy pe! ni! kie li szek mi ne ral n$ i sta n$! w oknie. Uli ca Sta -
lo wa prze mó wi !a bia !ym i zim nym "wia t!em ga le rii i ko lej n$
roz ró b$ pod lom bar dem. Zda wa !o mu si&, #e s!y szy gwa! tow -
ne bi cie ser ca uli cy. Nie gdy" wy to pio ne przez hu t&. Krzyk na -
grza nych ta nim to wa rem m&# czyzn, wy pu k!y i szyb ko "cier -
ny, wrze nie Alei So li dar no "ci, w& drów k& wo dy w gó r&
i w dó!, zgie!k ba za rów Pa chul skie go i Do ma' skie go. Ba za -
rów, któ re nie ist nie j$.

Py ta nie Ser ge’a by !o py ta niem, któ re go nie za da! so bie, od -
k$d przy wióz! mat k& z Bie lan do jej miesz ka nia w Pia secz -
nie. Co z two j$ mat k$, Maks? No w!a "nie, co? Naj pierw j$
za wióz!, bo znów za cz& !a mó wi% o Bo gu. Kie dy mat ka za -
czy na !a mó wi% o Bo gu, za zwy czaj ozna cza !o to, #e od sta wia -
!a olan za pi n&. Kie dy prze sta wa !a bra% le ki, otwie ra !a okno
w tym swo im cia snym WAM -owskim miesz ka niu i rzu ca !a
si& w dó! na rów no przy ci& ty traw nik. Wy bra! nu mer na wy -
"wie tla czu, ode bra !a od ra zu. Wy obra zi! so bie, #e sie dzi na ta -
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bo re cie w kuch ni, w szla fro ku, któ ry jej ku pi! dwa dzie "cia lat

te mu w PDT w Lu bie niu Ku jaw skim, w zmy wa ku pi# trzy si#
stos ta le rzy i pó! mi sków z za schni# t$ war stw$ kasz ki bo bo -

vi ta, ra dio jest w!$ czo ne na ca !y re gu la tor, a ona ka ta to nicz -

nie wpa tru je si# w te le fon. Cze ka na ten zna jo my, wy so ki

d%wi#k po !$ czo ny z nie dy skret n$ wi bra cj$, któ re zbu dz$ j$
ze "mier tel ne go snu.

– Jak &y jesz?

– Za py taj, kie dy &y j#.
– No do brze, to kie dy &y jesz?

– W tej w!a "nie chwi li. Przy jed%.
Spa ko wa! wa liz k# do ba ga& ni ka, za cze ka! na ku rie ra, po -

tem za dzwo ni! do Jur ka, dzien ni ka rza z Byd gosz czy, &e by mu

zro bi! ma te ria! z mar szu i wy s!a! na go ogle dri ve’a. Sam za -

mie rza! je cha' do Kielc. Wy mia na uprzej mo "ci. Wszyst ko

"wiet nie dzia !a !o, do pó ki za cho wa na by !a rów no wa ga. Pró -

bo wa! so bie przy po mnie', kie dy ostat nio zro bi! co" dla Je rze -

go. Sko ro jed nak Je rzy zgo dzi! si# bez wa ha nia, mo &e wca -

le nie tak daw no?

W obec nej sy tu acji Pia secz no by !o po dro dze. Maks nie ty -

le po my "la! o mat ce, ile o sta rym zdj# ciu, któ re za po mnia! za -

bra' po przed nim ra zem. Od kil ku de kad le &a !o w pu dle i cze -

ka !o na mo ment, kie dy mat ka ze chce upo rz$d ko wa' swo j$
pa mi#'. Wbi! si# w Tar go w$ na wy so ko "ci Dwor ca Wi le( skie -

go, po tem w Gro chow sk$. W!$ czy! ra dio i si# gn$! do kar to nu

z piz z$. By !a ju& su cha i zim na. Jak by wgry za! si# w kar ton.

Po !mier ci mat ki po ka zy wa no jesz cze przez stu le cie jej cie" w ja -
ski ni – ol brzy mi, strasz li wy cie". Gdzie to by !o? – za sta na wia!
si#, prze &u wa j$c cia sto z se rem i s!u cha j$c ko men ta rza do „ana -

li zy kon sump cji” An gu sa De ato na. Ja ka" ko bie ta twier dzi !a, &e
Mor dor prze niós! si# ju& dwa la ta te mu z Do ma niew skiej na Wo -

l#. „Te raz Wo la sta je si# wiel kim open spej sem”, do ko( czy !a. 

Za sta! mat k# na przy bi ja niu gwo% dzi do drzwi sza fy.

Oczy wi "cie mia !a na so bie ten s!om ko wy szla frok. Od "wie -

&o ny blond a& po si we od ro sty. W miesz ka niu by !o czy sto. Ze -

ro ku rzu. Ze ro sy fu po taj skim in stant &ar ciu. Jak by prze sz!a
ra zem z lo ka lem, w któ rym miesz ka dia li z# po !$ czo n$ z pla -

zma fe re z$. 
– Wy ci$ gn# !am z paw la cza rze czy na zi m#. Chy ba zna la -

z!am ten sza ry golf, któ re go szu ka !e" – tro ch# go prze stra szy -

!a z tym m!ot kiem i gwo% dzia mi w r# kach. Przy po mi na !a te -

raz ze staw Ge ta Stan kie wi cza pod ty tu !em „Zrób to sam”.

*

Chcia! po czu' to miej sce. Wy czu' je. Za par ko wa! sa mo chód

pod ap te k$. Skwer, nie li cz$c me ne la z siat k$, by! ca! kiem pu -

sty. W in ten syw ne, nie fo rem ne cie nie kli nem wbi ja !o si# bia -

!e "wia t!o, przy po mi na !o &e la zo wy j# te z pie ca. Zro bi! ob chód,

dwu krot nie ob szed! ry nek i przy le ga j$ ce do( uli ce. Wszyst -

ko co po sia da!, ca !a je go pew no"' czy nie pew no"' za wie ra -

!y si# w tym jed nym zdj# ciu pod pi sa nym na od wro cie „la ja

lu styg, le lov 1939” – tak jest, ma !y mi li te ra mi – w ude rza j$ -
cym po do bie( stwie por tre to wa nej do bab ci Ame lii, któ ra zmar -

!a dwa la ta przed je go na ro dzi na mi w lu tym sie dem dzie si$ -
te go trze cie go ro ku nie sko( czyw szy sie dem dzie si# ciu trzech

lat, w prze mil cza nych ro dzin nych hi sto riach o prze my s!ow -

cach, któ rzy po woj nie za j# li eks po no wa ne miej sca na ko lei

i za k!a dach mi# snych, i o ro dze( stwie mat ki, któ re dziw nym

zbie giem oko licz no "ci wy je cha !o z Pol ski z po cz$t kiem sze"' -
dzie si$ te go dzie wi$ te go do Szwe cji. Nie wiem, kto to jest, nie

pa mi# tam, nie znam – t!u ma czy !a si# mat ka. – My "l#, &e tra -

fi !o tu przy pad kiem. Twój oj ciec przy wióz! kie dy" z Lu bli -

na mnó stwo sta rych zdj#'. Pew nie si# po mie sza !y. Ta ki z nie -

go by! woj sko wy. W ca !ej jed no st ce si# go ba li, a w grun cie

rze czy to by! sta ry, sen ty men tal ny g!u piec. Chy ba nie s$ dzisz,

&e nie po zna !a bym swo jej mat ki Ame lii? Zresz t$ sam po -

patrz – dziew czy na jest po pierw szej ko mu nii, bia !e r# ka wicz -

ki, suk nia, we lon, kwia ty i szka ple rzyk na pier si. La ja to jest

imi# &y dow skie, Lu styg to na zwi sko jesz cze bar dziej &y dow -

skie, a tu masz ka to lic k$ dziew czy n#, któ rej na do da tek nie

ko ja rz#. Nic tu si# nie zga dza i nie pa su je. 

Po bo& ne oszu stwo, ale ca! kiem s!usz ne. Ze ska no wa! kadr

i wy s!a! do kil ku zna jo mych. Dla po rów na nia. Wy bra! naj wcze -

"niej sz$ fo to gra fi# Ame lii i oczy wi "cie zdj# cie dziew czy ny

w sza rej suk ni. Ucze pi! si# tej hi sto rii, by' mo &e na wet j$ wy -

my "li!, &e by si# nad so b$ u&a la' al bo &e by uza sad ni' to cho -

ler ne nie do pa so wa nie, ja kie go nie ustan nie do "wiad cza!.
Do cza su, w któ rym przy sz!o mu &y' – w spo sób szcze gól -

ny. Po trze bo wa! obiek tyw nej opi nii. Oba zdj# cia by !y mar -

nej ja ko "ci. Nie spo dzie wa! si# cu dów. I &a den nie na st$ pi!.
Kto" tam do pa trzy! si# po do bie( stwa, ale mi zer ne go. Kto" in -

ny zro bi! wi# cej, ni& si# po nim spo dzie wa no. „Zlu stro wa!”
na zwi sko i wy s!a! Mak so wi link do ba zy Yad Va shem. La ja

Lu styg – czy ta! la ko nicz n$ in for ma cj# – born in Le low in 1900,

war ti me ad dress: Ka to wit zer stras se 9. Oba wia! si#, &e cho -

ro ba w ko( cu po ch!o nie i je go. Pa tos za prze cze nia. Pa tos i na -

mi#t no"' za prze cze nia. 

Ruch w mia stecz ku si# wzma ga!. Za uwa &y! bia !e va ny

na bu! gar skich re je stra cjach. Nie wie dzia! od cze go za cz$'.
Sklep „ty si$c i je den dro bia zgów” wy gl$ da! nie mal iden tycz -

nie jak sklep gro szo wy Ry gie ra gdy by tyl ko przy !o &y'
do nie go tam t$ nie prak tycz n$ ma p#. Sk$d to wie dzia!?
Po pro stu wie dzia!. 

No to wa!. Ry nek, dzie wi$ ta dzie si#':
– To chy ba przed wo jen ne? – ko bie ta prze !o &y !a chleb z pra -

wej do le wej i przyj rza !a si# zdj# ciu. – Ale nie znam, nie znam,

ja tu do pie ro po pi#' dzie si$ tym przy je cha !am. Za m# &em, wie

pan. Ale by! tu ksi$dz, co ro bi! zdj# cia przed woj n$. Tyl ko &e
nie pa mi# tam na zwi ska. Je go by trze ba za py ta'. Pan z te le -

wi zji czy z ga ze ty?

– Nie, py tam ca! kiem pry wat nie.

Ogro do wa, pi#t na "cie mi nut pó% niej, m#& czy zna:

– Lu styg, Lu stig, nic mi to nie mó wi. Grób ca dy ka mo g#
pa nu otwo rzy'. My kwa jest z dru giej stro ny, pan wie, co to

my kwa? So wi( scy, Nie psu jo wie, Kli ma so wie, Gu lo wie,

Fol tyn to tak, ale Lu styg to nie s!y sza !em. To co? Otwie ra'
ten grób? 

Róg Szcze ko ci( skiej i Klasz tor nej, pod skle pem „Ce zar”.

Zno wu star sza ko bie ta:

– W Kra ko wie, pro sz# pa na, by! dok tor o ta kim na zwi sku.

Od p!uc. Ty le wiem. 

Ro gat ki mia sta, za mo stem na Bia !ej, po !u dnie, m#& czy zna

w twe edo wej ma ry nar ce i kasz kie cie, kil ku dnio wy za rost, ostry

nie prze tra wio ny za pach al ko ho lu, dwie alu mi nio we ba( ki

na mle ko obok.

– Jak pan po wie dzia !e"? Lu styg? A to w ogó le pol skie?

– Nie, ra czej &y dow skie.

– )y dów tu nie ma. I ni gdy nie by !o. 

Czter na sta, nie mal to sa mo miej sce. Be to no wa za po ra

na Bia !ej. Dwóch ro bot ni ków z pi !a mi spa li no wy mi. Jak si#
pó% niej oka zu je, oj ciec i syn. 

– Naj pierw to by !a po wód%, pa nie. Wo da znisz czy !a oba mo -

sty. Po tem spa li! si# m!yn. Kto" t# ru de r# ku pi!, i pr#d ko zna -

laz! si# ogie(. Tak si# za !a twia spra wy. Ta za po ra od m!y na nie

dzia !a ju& od lat. Bu do wa li j$ w la tach trzy dzie stych. Te& oj -

ciec i syn. Oni by pew nie pa mi# ta li t# Lu styg. Je "li to praw -

da, &e tu &y !a.

Pi#t na sta, re stau ra cja na ryn ku. Czar i klej not PRL - u. Da -

nia re gio nal ne, g!o "ne ra dio na za ple czu, chleb pro sto z pie -

ca, uni wer sal na ka wa i bu tel ka mi ne ral nej, ma syw na ko bie -

ta za kon tu arem. Nie ko niecz nie w tej ko lej no "ci.

– *ad ne zdj# cie. *ad na ko bie ta. Wy gl$ da jak sza ryt ka. 

Có& by si# sta !o, gdy by twój )yd zo sta! roz grze szo ny i prze -

j# ty przez aryj sk$ stro n#, a nie tyl ko t# aryj sk$ stro n# pró bo -

wa! zdo by' wszyst ki mi do st#p ny mi me to da mi? Mia sto Mak -

so wi umy ka !o. Po wi nien co" czu', wy chwy ci' ja ki" sy gna!,
co" si# po win no do nie go prze bi' z tam te go rów no le g!e go nur -

tu, ani przez chwi l# nie wie rzy! w pa mi#' ob cych. W pa mi#'
in nych. W pa mi#' zmo dy fi ko wa n$. Mia sto z je go klu czo wy -
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mi frag men ta mi, za pl! ta ne w ak cji mu ucie ka "o, wy my ka "o
si# z r!k. 

Za mó wi" co$ cie p"e go. Ciu lim. Ucie ra ne ziem nia ki za pie -
ka ne na %e ber kach wie przo wych. Nie fo rem na, bru nat na ma -
sa na ta le rzu wy gl! da "a jak da nie z in nej epo ki. Co la w pusz -
ce. Za pa" ki. W mi# dzy cza sie przej rza" new sy. Wy ka so wa" spam
ze skrzyn ki pocz to wej. Od po wie dzia" na kil ka za le g"ych
smsów, tyl ko po to, %e by za j!& czym$ my $li, któ re aku rat chcia -
"y by& nie ru cho me. Cho dzi "o o to, %e by pod trzy ma& kon takt,
a przy naj mniej stwo rzy& ta kie wra %e nie. Od po wie dzi wca le
nie mu sia "y by& prze ko nu j! ce. Ja ki$ fa cet na ze wn!trz – drzwi
re stau ra cji by "y otwar te na o$cie% – $mia" si# kon wul syj nie.
Skan du j! co. Jak by ro bi" to pierw szy raz w %y ciu.

*

Po sta no wi" prze no co wa& w Na kle. Noc leg w pa "a cu za pro -
jek to wa nym przez Na xa brzmia" sen sow niej ni% agro tu ry sty -
ka na obrze %ach g"# bo kiej pro win cji. Czy mo %e by& co$ gor -
sze go ni% obrze %a pro win cji? Ni% agro tu ry sty ka na obrze %ach
pro win cji, któ rej nie omi ja si# tyl ko dla te go, %e roz ci! ga si#
przy dro dze kra jo wej, nie spo sób wy mi n!& te go „ni gdzie”, %e -
by do je cha& „gdzie$”, „do k!d$”. Gdzie do sta je si# w pa kie cie
praw dzi we mle ko, praw dzi wy kry sta li zu j! cy si# miód, praw -
dzi we go psa na "a' cu chu i s"o m#, któ r! wno si si# na bu tach
do sie ni, bo ska la wy alie no wa nia wspó" cze sne go miesz ka' ca
miast jest tak wiel ka, %e wy star czy mu mar ny sub sty tut
w miej scu ze rwa nej wi# zi. Mak sa by "o sta&, %e by za p"a ci& czte -
ry stów ki za noc leg. Ser ge’a by "o sta&. A Maks pra co wa" dla
Ser ge’a w tej chwi li. W tym mo men cie. Maks $wiet nie zna" fran -
cu ski i by" ca" kiem nie z"ym fo to re por te rem. W Le Mon de by li
lep si, ale lep si te% kie dy$ za czy na li ja ko „ca" kiem nie (li”.

Od pa li" awa ryj ne $wia t"o w ka bi nie sa mo cho du. Roz "o %y"
ma p# na ko la nach. Po tem gdzie$ mi# dzy Ma "o pol sk! a Ma -
zow szem umie $ci" zdj# cie dziew czy ny w sza rej suk ni. W sie -
dem dzie si! tym trze cim ro ku La ia mia "a by sie dem dzie si!t trzy
la ta. Ty le sa mo co Ame lia. Je $li wie rzy& ad no ta cji, La ia mu -
sia "a uro dzi& si# w po "o wie lat dwu dzie stych, wi#c nie mo g"a
by& Ame li!. Po wi nien chy ba og"o si& ro zejm. Za miast wra ca&
na za jutrz do mia sta, py ta& o ksi# gi pa ra fial ne, chwy ta& si# ostat -
nie go tro pu, o ile nie wy pa ro wa" jak dzi siej sze $la dy opon. Og"o -
si& ro zejm i uzna&, %e te wszyst kie po dró %e na po "u dnie W"och,
do pó" noc nej Afry ki, w któ rej od lat na ra sta" pro blem, któ ry
te raz przy p"y n!" do Eu ro py, wzi# "y si# zni k!d. Je go w"a sna hi -
sto ria nie ma nic z tam ty mi wspól ne go. Ty le %e by "a to nie -
praw da. Wie dzia" to, ale nie po tra fi" te go udo wod ni&. 

Od pa li" sil nik for da, w"! czy" $wia t"a, wrzu ci" pierw szy bieg,
po tem dru gi i ru szy" cia sny mi uli ca mi na wschód. Wy kr# ci"
nu mer z pre fik sem 33 i w"! czy" ze staw g"o $no mó wi! cy. Na -
sta wi" si# na d"u gie cze ka nie. Oni ni gdy nie od bie ra j! od ra -
zu. Ju sty na za wsze mia "a awer sj# do roz mów przez te le fon.
Wo la "a od pi sy wa&, dla te go Maks ni gdy nie wy s"a" jej %ad nej
wia do mo $ci. Sta ry to co in ne go. Mu sia" do je cha& do te le fo -
nu na tym swo im wóz ku, ale ro bi" to z non sza lan cj! nie god -
n! woj sko we go. Ty le %e kie dy ju% za cz!" ga da&, nie móg" sko' -
czy&. Jak si# sta ry zna laz" we Fran cji, w Ar gen teu il, nie ca "e
dzie si#& ki lo me trów od Pa ry %a i pi#t na $cie mi nut pie szo od mo -
stu, któ ry kie dy$ ma lo wa" Mo net? To pro ste. Po pierw sze by -
"o go na to sta&. Po dru gie od de ka dy cho ro wa" na Par kin so -
na, a Fran cu zi za cz# li sto so wa& uni kal n! te ra pi# in iek cji ge na mi
te ra peu tycz ny mi. Wresz cie po trze cie – po zna" Ju sty n#, któ -
ra pro fe sjo nal nie za j# "a si# je go cia "em. To w za sa dzie prze -
s! dzi "o kwe sti# je go po wro tu.

– Max, c’est toi? – g"os Ju sti ne jest ni% szy ni% za zwy czaj,
w tle roz gry wa si# trans mi sja ja kie go$ me czu. 

– Za wsze uwa %a "em, %e wy ra %e nie „ciem na noc” to tau to -
lo gia. Oka zu je si# jed nak, %e to ple onazm. Mam uza sad nio ne
oba wy, %e mo je %y cie od te go mo men tu bar dzo si# zmie ni. 

– Eh bien, Je l’ap pel le ma in te nant – s"y szy jej kro ki, szyb -
kie, me ta licz ne stuk ni# cia ob ca sów po fran cu skiej ce ra mi ce

Chri stia na Bie che ra. Pew nie gdzie$ si# wy bie ra j!. Al bo
w"a $nie wró ci li. Po chwi li t"o na gle si# wy ci sza. 

– Maks, w"a $nie mia "em do cie bie dzwo ni& – t"u ma czy si#
sta ry – wra ca my do kra ju na po cz!t ku ty go dnia. Nie uwie rzysz,
co si# sta "o!

– Po wiedz mi, kie dy Ju sti ne na uczy si# wresz cie pol skie -
go? 

– Mam jak naj gor sze wspo mnie nia z tym eta pem w mo im
%y ciu. 

– Chcia "em ci# w"a $ci wie za py ta& o sta re dzie je. W osiem -
dzie si! tym sta cjo no wa "e$ w Lu bli nie. Dwa ty go dnie, o ile pa -
mi# tam. Przy wo zi "e$ stam t!d ja kie$ zdj# cia?

– Zdj# cia? Ale sk!d? Z jed nost ki? My $my w ogó le nie
opusz cza li ko szar. 

– No w"a $nie, te% mnie to zdzi wi "o. Ty ra czej ni gdy nie ba -
wi "e$ si# w ta ki spo sób.

– Co masz na my $li?
– Sam nie wiem. Mat ka na zwa "a ci# sen ty men tal nym g"up -

cem. My $l#, %e te okre $le nie tyl ko w po "o wie jest praw dzi we.
Ty le. Wy "! czy" si#. Wy "! czy" te le fon. Zwol ni" do czter dzie -

stu przed ostrym za kr# tem w pra wo. Na wprost wy "o ni "a si#
ciem niej sza, nie fo rem na bry "a la su. A mo %e par ku. Noc ma
wie le od cie ni, któ re o ni czym nie prze sa dza j!. 

Za trzy ma" for da na szu tro wym pod je( dzie przed pa "a cem.
Okna fron to nu te% by "y ciem ne. Pa li "o si# tyl ko na par te rze.
Do $rod ka wpro wa dzi" go w"a $ci ciel, Ame ry ka nin, któ ry o%e -
ni" si# z pol sk! dzien ni kar k!. Maks ko ja rzy" na zwi sko. Czy -
ta" kie dy$ jej tekst z za kre su ety ki dzien ni kar skiej. Kehrt sprze -
da" swo je udzia "y w fir mie VFP Com mu ni ca tions i za j!" si#
eli tar n! tu ry sty k!. Przy po mi na" Mak so wi bo ha te ra, któ ry urwa"
si# z po wie $ci "o trzy kow skiej, ale nie szcz# $li wie osiad"
w za du %ym do mu. Whi skey dzia "a "o na Kehr ta za szyb ko.
Po go dzi nie bie sia do wa nia w kuch ni si "! pró bo wa" zdj!& z Mak -
sa ble zer Te da Ba ke ra i za mie ni& go na swo je go po "a ta ne go
Ha riss’a. Przy niós" klucz do po ko ju i na gle prze pad". Maks do -
pi" resz t# w sa mot no $ci. Wie czo rem przy szed" ma te ria" z mar -
szu w Byd gosz czy. Zdj# cia nie do bre, ale cze go móg" si# spo -
dzie wa&? Po wi nien by& na miej scu, za miast mar no wa& czas
na ta ni! psy cho dra m# i ce do wa& obo wi!z ki na in nych. Od pa -
la" po ko lei zdj# cia. )ad nych zbli %e'. Ko lo ro wy t"um w ma -
sie, trans pa ren ty z lo go MW i Za wi szy, zie lo ne i na ro do we fla -
gi, ja ki$ fa cet w bia "ym po lo i adi da sach z unie sio n! do gó ry
r# k! za ci $ni# t! w pi#$&. Ko bie ta w oknie ka mie ni cy, kto$ z ty -
"u trzy ma nad jej g"o w! ma "e, ro ze bra ne dziec ko. Za da le ko,
%e by co$ z co$ z tym zro bi& bez stra ty ja ko $ci. 

W no cy otrzy ma" wia do mo$& od Ser ge’a: „Ja d# do Bruk -
se li. Chan tal nie %y je. Je stem ca" kiem za "a ma ny. Rób swo je”.
Zd! %y" od pa li& sa fa ri i prze czy ta& na g"ó wek „Au tri ce d’une
œu vre pion nière, la réali sa tri ce bel ge s’est su icidée..”, przy -
po mnie& so bie, %e Chan tal Aker man cier pia "a na dwu bie gu -
nów k#, i po now nie za sn!". *ni "o mu si# mia sto w se pii. Na ryn -
ku le %a" piach. Czu" ten piach w sta wach i mi# dzy z# ba mi. Nie
móg" si# po ru szy&. Wszyst kie drzwi i okna by "y za mkni# te.
Wiatr wzbi ja" k"# by py "u i z si "! pu styn ne go %y wio "u ci ska"
w $cia ny bu dyn ków. Na gle zna laz" si# przed ja kim$ blo kiem
w Bruk se li i zo ba czy" cia "o Chan tal. Le %a "a na wznak
na rów no przy strzy %o nym traw ni ku i mia "a zro $ni# te usta. Ja -
ki$ zna jo my g"os po wta rza" jed no zda nie za je go ple ca mi: dla -
cze go ma my bu rzy& t# nie win no$&?

Ra do s!aw Ko bier ski (ur. 1971 w Cho rzo wie) – pol ski po eta, pro za !
ik, kry tyk li te rac ki, fe lie to ni sta, wspó" twór ca gru py po etyc kiej

Na Dzi ko. Ab sol went fi lo lo gii pol skiej na Uni wer sy te cie #l$ skim

w Ka to wi cach. Lau re at kon kur sów li te rac kich. De biu to wa" to mem

nie do go ny w 1997 ro ku. Pu bli ko wa" w Ak cen cie, Cza sie Kul tu ry,

FA !ar cie, Kwar tal ni ku Ar ty stycz nym, Kre sach, Od rze, Twór czo %ci, Res

Pu bli ce. Dwu krot nie no mi no wa ny do Na gro dy Li te rac kiej Gdy nia

oraz Li te rac kiej Na gro dy Eu ro py #rod ko wej An ge lus. Za po wie%&
Zie mia Nod uho no ro wa ny zo sta" na gro d$ TVP Kul tu ra Gwa ran cja
Kul tu ry za rok 2011. Wier sze i pro z' t"u ma czo no m.in. na an giel ski,

w"o ski, nie miec ki, chor wac ki, w' gier ski. Miesz ka w My s"o wi cach.
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– Przy je cha! pan do Ka to wic w ro ku…
– ... 1949, na je sie ni – wte dy roz po cz! -

"em pra c# z Fil har mo ni! $l! sk! w Ka -

to wi cach.

– W ja kim sta nie j" pan za sta!?
– By "em wte dy m"o dy i pra co wa "em.

Mo g"em osi! ga% przy zwo ite mu zycz ne

wy ni ki. Mo g"em gra% z or kie str! to, co

chcia "em. Przez pierw sze trzy la ta by"
tam bar dzo do bry kon cert mistrz Dwo -

ra kow ski, któ ry przed woj n! by" cz"on -

kiem Fil har mo nii War szaw skiej, a po -

tem, jak po szed" na eme ry tu r# by"
kon cert mi strzem Ry szard Fal stach. Nie

wiem ja kie by "y ich dal sze lo sy, ale przy -

pusz czal nie Fal stach da lej gra" ja ko

kon cert mistrz.

– Pod czas po by tu w Ka to wi cach
miesz ka! pan w ka mie ni cy przy uli cy
Sza fran ka.

– Tak, miesz ka "em wte dy w ka mie ni -

cy pod nu me rem 9 przy uli cy Sza fran -

ka, na pierw szym pi# trze. Dzie li "em

miesz ka nie z Sie radz ki mi. To by li bar -

dzo mi li lu dzie. On by" dzien ni ka rzem,

a je go sy no wie przy ja& ni li si# z in n! s! -
siad k! – z Zo fi! Bie niew sk!, któ ra wy -

pro wa dzi "a si# po tem do War sza wy. 

– Dzi# w tym miej scu znaj du je si$ Mu %
zeum Hi sto rii Ka to wic, st"d war to do %
pre cy zo wa&: miesz ka! pan po pra wej
czy le wej stro nie?

– Po pra wej. Mo je okna wy cho dzi "y
na drze wa. Pa mi# tam ta k! hi sto ri#.
Sko' czy "em pi sa% ope r#, zo sta wi "em par -

ty tu r# na biur ku, a w po ko ju by "o otwar -

te okno. Wra cam, a tu wi zy tów ka pta ka

na par ty tu rze [(miech..] Mó wi li mi, )e
to na szcz# cie. Po je cha "em z t! ope r!
do War sza wy, ale ta przy go da ja ko( mnie

znie ch# ci "a... 

– ... i nie zo sta !a wy sta wio na?
– Nie, nie chcia "em jej wy sta wi%.

Wy rzu ci "em j!. Te mat by" nie bar dzo po -

li tycz ny, ale do(% b"a hy.

– Ten ka to wic ki okres by! wa' ny
w pa na 'y ciu? Miesz ka j"c od wie lu lat
w Sta nach Zjed no czo nych, wra ca pan
cza sem pa mi$ ci" do te go mia sta?

– To by "y dla mnie sza le nie cie ka we

la ta. Nie by "y to bar dzo szcz# (li we la ta

po li tycz nie, ale dla mnie wa) na by "a sta -

"a pra ca z or kie str!. To by "o fan ta stycz -

ne i bar dzo po trzeb ne do (wiad cze nie dla

m"o de go dy ry gen ta. Nie ka) dy ma ta k!
szan s# w )y ciu. Za zwy czaj pol scy czy

za gra nicz ni dy ry gen ci za czy na li od ko -

re pe ty tu ry w ope rach, gra li na for te pia -

nie, uczy li (pie wa ków, uczy li si# re per -

tu aru, dy ry go wa nia. To by "a ich szko "a.

A ja mia "em szko "# sym fo nicz n!, ale mo -

g"em te) pra co wa% nad ope ra mi. W Fil -

har mo nii cza sa mi wy sta wia li (my kon -

cer to we wer sje oper, ze (pie wa ka mi, ale

bez in sce ni za cji. W ci! gu ro ku mia "em

mi ni mum dwa dzie (cia pi#% ty go dni pra -

cy, czy li dwa dzie (cia pi#% pro gra mów

w ci! gu ro ku. I tak by "o przez pi#% lat.

Pro sz# so bie wy obra zi% ile cza su mo -

g"em po (wi# ci% na stu dio wa nie ma te ria -

"u! To by "o g"ów nym szcz# (ciem mo jej

ca "ej ka rie ry.

– Czy trud no by !o !" czy& pra c$ dy ry %
gen ta z kom po no wa niem?

– To jest nie ste ty zu pe" na tra ge dia... To

s! dwa zu pe" nie prze ciw ne so bie, wiel -

kie )y cio we ro le. W pew nym sen sie

jed nak so bie po ma ga j!. Kom po zy tor

mu si do k"ad nie zna% swój in stru ment.

Si# ga j!c do hi sto rii, Cho pin zna" for te -

pian, ale nie zna" do brze or kie stry wi#c
kto( mu in stru men to wa". Wspó" cze (nie,

w XX wie ku kom po zy tor je (li pi sa"
na or kie str#, mu sia" j! zna%. Bez wzgl# -
du na to, czy pi sa" na or kie str# ka me ral -

n!, czy sym fo nicz n!, czy pi sa" ope r#. Mu -

sia" zna% bar dzo do brze swój warsz tat.

Sy tu acja dy ry gen ta za tem cza sem mo g"a
by% po dob na. Na to miast w sen sie sku pie -

nia, w sen sie po trzeb ne go cza su, to s! rze -

czy bar dzo trud ne do po go dze nia. Na -

ucze nie si# ja kie go( re per tu aru wy ma ga

d"u gich lat stu diów. Nie ste ty nie za -

wsze tak si# dzie je. Cza sem dy ry gen ci

zna j! par ty tu r# po bie) nie. Z dru giej

stro ny jest jesz cze pra ca z or kie str!,
roz mo wy z mu zy ka mi... to wszyst ko zaj -

mu je pe" ne )y cie. Za ma "o jest te go )y -

cia na ten ko lo sal ny ma te ria"... A kom -

po zy tor mu si si# sku pi% na in nych

rze czach. Wp"y wy mu zy ki, któ r! dy ry -

gu je, nie w!t pli wie prze szka dza j! w sku -

pie niu nad w"a sn! mu zy k!. Dy ry gent mu -

si by% eks tra wer tycz ny – )e by da% in nym

lu dziom sie bie. Kom po zy tor na to miast

mu si by% in tro wer tycz ny... zda rza li si#

kom po zy to rzy i dy ry gen ci, ale daw niej

by "o wi# cej cza su. Gu stav Mah ler by"
i dy ry gen tem i kom po zy to rem, i jak

p"y n!" stat kiem do Ame ry ki to mia" co

naj mniej ty dzie', )e by co( na pi sa%. Dzi -

siaj, w ci! gu kil ku go dzin je ste (my

w Au stra lii czy w Ja po nii. Jest ci! g"a go -

ni twa za cza sem. Pier re Bo ulez, któ ry by"
kom po zy to rem, za cz!" dy ry go wa% bo

chcia" wy ko ny wa% w"a sne utwo ry. Je (li
za cz!" po tem dy ry go wa% mu zy k# hi sto -

rycz n!, to ro bi" na swój spo sób. I nie

przej mo wa" si# tym spe cjal nie. Zna "em

go oso bi (cie w okre sie gdy by" dy rek to -

rem New York Phil har mo ny. Mó wi" mi

wte dy, )e ra no wcze (nie wsta je, pra cu -

je dwie go dzi ny, idzie na pró b#, po czym

zno wu wra ca do pra cy kom po zy tor -

skiej. W ogó le si# nie przej mo wa" dy ry -

gen tu r!! Ro bi" to bar dzo tech nicz nie,

po swo je mu. Wie lu by "o ta kich kom po -

zy to rów, któ rzy za ra zem dy ry go wa li,

ale jed na ze stron ich dzia "al no (ci za wsze

cier pia "a. W osta tecz no (ci za wsze prze -

wa )a" je den ele ment... skut ki by "y ne ga -

tyw ne, od bi ja "y si# cho cia) by na ory gi -

nal no (ci kom po zy cji. Aby by% so b!,
trze ba bo wiem „od cze pi%” si# od hi sto -

rii mu zy ki. 

– Z per spek ty wy pa na do #wiad cze nia
udzie li! by pan ja kiej# ra dy m!o dym
dy ry gen tom?

– *e by si# uczy li.. i po zna wa li par ty -

tu ry! Pro sz# mi wie rzy%, )e dzi siaj wie -

lu m"o dych lu dzi ich nie zna lub zna je

po bie) nie i dy ry gu je. To jest nie uczci we.

– Ma pan ja kie# nie spe! nio ne ma rze %
nie?

– Wie le, wie le... mu sia "em dy ry go wa%
i nie by "o na nie cza su [(miech]. 

– Dzi$ ku je my za roz mo w$.

Roz ma wia li: 
MA REK LYSZ CZY NA

i AN NA SZCZE PISZ CZAK

Sta ni s!aw Skro wa czew ski (ur. 3 pa! "
dzier ni ka 1923 we Lwo wie). W la "
tach 1949"1954 by# dy rek to rem Fil "
har mo nii $l% skiej w Ka to wi cach.

Obec nie jest ho no ro wym dy ry gen tem

Min ne so ta Or che stra, a tak &e dy ry "
gen tem go 'cin nym Sa ar la en di scher

Rund funk Or che stra, Na ro do wej Or "
kie stry Sym fo nicz nej Pol skie go Ra dia

oraz Deut schen Ra dio Phil har mo nie.

W la tach 2007"2010 by# te& g#ów nym

dy ry gen tem Yomiu ri Nip pon Sym "
pho ny Or che stra w To kio. W 1999 zo "
sta# od zna czo ny Krzy &em Ko man dor "
skim z Gwiaz d% Or de ru Od ro dze nia

Pol ski. W 2004 otrzy ma# ty tu# dok to "
ra ho no ris cau sa Aka de mii Mu zycz nej

we Wro c#a wiu. W 2009 ode bra# w Ka "
to wi cach „Dia men to w% Ba tu t(” – na "
gro d( przy zna wa n% przez Za rz%d Pol "
skie go Ra dia.
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Roz mo wa ze STA NI S(A WEM
SKRO WA CZEW SKIM

'wia to wej s#a wy dy ry gen tem

i kom po zy to rem

Ka to wic kie

la ta

Mi strza
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Wy buch pierw szej woj ny !wia to wej
w po cz"t ku sierp nia 1914 ro ku

za sta je Sien kie wi cza w je go po sia d#o -
!ci, w Ob l$ gor ku, za! Con ra da -Ko rze -
niow skie go z ro dzi n" w ho te lu, w Kra -
ko wie, w któ rym, po 40-let niej
nie obec no !ci, od wie dza j"c Pol sk$, za -
trzy ma# si$ przed pa ro ma dnia mi. Tym -
cza sem wy pad ki ów cze sne to cz" si$
z szyb ko !ci" la wi ny. Wo bec wy po wie -
dze nia woj ny Ser bii przez Au stro -W$ -
gry, 29 lip ca Ro sja og#a sza mo bi li za cj$
po wszech n", za! 31 lip ca w ce sar stwie
au striac kim te% og#o szo na zo sta je mo -
bi li za cja. W od po wie dzi na to 1 sierp -
nia Niem cy wy po wia da j" woj n$ Ro sji,
a 3 sierp nia so jusz nicz ce Ro sji – Fran -
cji. 4 sierp nia An glia wy po wia da woj -
n$ Niem com, a od 6 sierp nia Au stro -W$ -
gry s" w sta nie woj ny z Ro sj". Strzel cy
Jó ze fa Pi# sud skie go. a do k#ad niej Pierw -
sza Kom pa nia Ka dro wa, prze kra cza j"
w Mi cha #o wi cach gra ni c$ za bo ru ro syj -
skie go i wkra cza j" do Kielc. Ka wa le rzy -
!ci le gio no wi od wie dza j" au to ra „Try -
lo gii” w Ob l$ gor ku. 

Ale obaj pi sa rze nie cze ka j" bier nie
na roz wój wy pad ków. 2 sierp nia Con rad,
za ra d" przy ja ció#, wy je% d%a z Kra ko wa
do Za ko pa ne go, tak mo ty wu j"c, w pi sa -
nym w dniu 1 sierp nia na pa pie rze fir -
mo wym kra kow skie go „Grand Ho te lu”
li !cie do Joh na Gal wor thy`ego, swo j" de -
cy zj$:

„Z#a pa #a nas tu mo bi li za cja. Jesz cze
przez trzy dni b$ d" kur so wa #y po ci" gi dla
lud no !ci cy wil nej; ale z Jes sie, któ ra jest
ta k" in wa lid k" i Jac kiem, któ ry czu je si$
nie zbyt do brze (go r"cz ka), nie !miem ry -
zy ko wa& kosz ma rów wo jen nej w$ drów -
ki. Tak wi$c przy na gla ny i na ma wia ny,
i po d#u gim (24 godz.) na my !le, zde cy -
do wa #em si$ wy wie'& sie bie i ca #y nie -
szcz$ sny szczep do Za ko pa ne go (w gó -
rach, oko #o 4 go dzin ko le j" st"d),
po za te ren wszel kich mo% li wych dzia #a(
wo jen nych. Wo l$ by& ra czej unie ru -
cho mio ny tu taj, gdzie mam przy ja ció#,
ni% pró bo wa& wy do sta& si$ i utkn"&
w ja kim! mia stecz ku nie miec kim, po -
mi$ dzy ar mia mi.”

Ale i Sien kie wicz nie cze ka# bier nie
na roz wój wy pad ków. Jak wspo mi na# au -
tor „Krzy %a ków”:

„W pierw szych dniach woj ny przy by -
#em wraz z ro dzi n" do Kra ko wa, gdzie
po zo sta li !my przez kil ka ty go dni. By #y
to cza sy ci$% kie go nie po ko ju. Tro ska
o kraj i dzie ci nie po zwo li #a mi sy pia&.
Cz$ sto po kil ka no cy z rz$ du nie mo g#em
za mkn"& oczu, wi$c, jak si$ to zwy kle
czy ni w ta kich ra zach, pró bo wa #em
czy ta& od wie czo ra do ran ka.”

Po dob nie tra ge di$ ro da ków w mo men -
cie wy bu chu wiel kiej woj ny (bo tak
wów czas okre !la no I woj n$ !wia to w")
prze %y wa# Con rad. W re por ta %u pu bli ko -
wa nym po po wro cie doAn glii wy zna wa#:

„Nie czas i mo %e nie miej sce tu taj roz -
wo dzi& si$ sze rzej na te mat tra gi zmu
tam tej sy tu acji. Ca #y na ród, wi dz"c jak
je go nie szcz$ !cia osi" ga j" szczy to wy
punkt w osta tecz nej ka ta stro fie, nie
móg# ni ko mu za ufa&, do ni ko go si$ od -

STEFAN ZABIEROWSKI

Hen ryk
Sien kie wicz

i Jo seph Con rad
w la tach I woj ny

!wia to wej

Hen ryk Sien kie wicz pred Grand Ho te lem w Kra ko wie. Fo to gra fia mi gaw ko wa, ok. 1910.
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wo !a", zni k#d ocze ki wa" po mo cy. Odar -
to go z wszel kiej na dziei i na wet z ostat -
nich z!u dze$, ale w%ród za m& tu umy s!ów
i nie po ko ju su mie$ nie by! zdol ny
do szu ka nia uciecz ki w sto ic kim go dze -
niu si& z lo sem.” 

Wszyst ko wska zu je na to, 'e w Kra -
ko wie Sien kie wicz z ro dzi n# za trzy ma!
si& w swo im ulu bio nym „Grand Ho te -
lu”, któ ry nie daw no opu %ci! Con rad - Ko -
rze niow ski. Jak wspo mi na! Adam Grzy -
ma !a Sie dlec ki: 

„Wtór nym te re nem mo ich spo tka$
z Sien kie wi czem by !a ma !a sal ka w ka -
wiar ni Grand Ho te lu na uli cy S!aw kow -
skiej. Przy jezd ne mu au to ro wi «Krzy 'a -
ków» Kra ków nie by! by w pe! ni
Kra ko wem, gdy by o 10 ra no nie zja wia!
si& w tej sal ce na na ka wu si& ze %mie tan -
k# – ka wu si& spe cjal n#, «sien kie wi -
czow sk#», ka wu si&, nad przy rz# dze -
niem któ rej dla do stoj ne go spo 'yw cy
czu wa! oso bi %cie dy rek tor ho te lu i re -
stau ra cji: na zy wa! on si& z hel le$ ska
Chro now ski.”

Ale wo bec po gar sza j# cej si& dla Au -
stro -W& gier sy tu acji wo jen nej, ro syj ski
„wa lec pa ro wy” (jak wów czas mó wio -
no) pod cho dzi! ju' pod Kra ków, Sien -
kie wicz, by by" da lej od pla cu bo ju, po -
sta no wi! wy je cha" do Wied nia. Ale
po byt w nad du naj skiej sto li cy nie oka -
za! si& dla au to ra „Try lo gii” po my%l ny.
Jak pi sa! bio graf pi sa rza, Ju lian Krzy 'a -
now ski:

„Przy byw szy 17 wrze %nia do Wied nia
prze ko na! si&, 'e wpad! z desz czu
pod ryn n& i 'e unik n#w szy k!o po tów
z 'an dar me ri# ro syj sk# móg! mie" je
z au striac k#.”

Rzecz po le ga !a na tym, 'e pusz czo -
no w obieg, za miesz czo n# w pra sie fran -
cu skiej i rze ko mo pod pi sa n# przez
Sien kie wi cza, de kla ra cj& po li tycz n#,
skie ro wa n# prze ciw ko pa$ stwom cen -
tral nym, któ rej ad re sa tem mia !o by" Ko -
!o Pol skie (czy li pol scy po s!o wie w par -
la men cie au striac kim) we Wied niu.
Aby nie by" przed mio tem re pre sji ze
stro ny w!adz au striac kich, Sien kie wicz,
za ra d# przy ja ció!, opu %ci! Wie de$ i,
w to wa rzy stwie me ce na sa An to nie go
Osu chow skie go, w dniu 3 pa( dzier ni ka
przy by! do neu tral nej Szwaj ca rii, gdzie
osiad! w Ve vey. 

Pa r& dni pó( niej Jo seph Con rad z ro -
dzi n#, dzi& ki da le ko id# cej po mo cy ro -
da ków, opu %ci! Za ko pa ne i przy by!
do Kra ko wa. Wy je' d'a j#c z Za ko pa ne -
go, Con rad, przy po mo cy pol skich do -
rad ców, przede wszyst kim zna ne go kra -
kow skie go ad wo ka ta, dra Teo do ra
Ko scha, któ ry pro wa dzi! mi& dzy in ny -
mi spra wy Igna ce go Pa de rew skie go
i Hen ry ka Sien kie wi cza, przy go to wa!
me mo ria! przed sta wia j# cy pla ny swo ich
po czy na$ po po wro cie do An glii na rzecz
in te re sów Pol ski. Pi sa! tam mi& dzy in -
ny mi, 'e za mie rza: 

„Wznie%" i przy zwy cza i" pu blicz -
no%" w An glii do tej my %li, 'e Po la kom
na le 'y si& le gal ne uzna nie ich
narodowo%ci tak w pa$ stwach po ko na -
nych, jak i w pa$ stwach zwy ci& skich.”

Z Kra ko wa przy by! Con rad 10 pa( -
dzier ni ka do Wied nia, gdzie spo ty ka! si&
z ro da kiem zaj mu j# cym wy so kie sta no -
wi sko w ad mi ni stra cji au striac kiej, Ma -
ria nem Bi li$ skim, bra tem au striac kie go
mi ni stra skar bu, Le ona Bi li$ skie go,
a tak 'e z am ba sa do rem ame ry ka$ skim.
Fre de ri cem C. Pen fiel dem. Po tem, nie
bez trud no %ci, skie ro wa! swe kro ki
do neu tral nych wów czas W!och, gdzie
wraz z ro dzi n#, do tar! 20 pa( dzier ni ka.

Tak wi&c ów cze sne dro gi Sien kie wi -
cza i Con ra da prze bie ga !y po dob -
nie – uciecz ka przed dzia !a nia mi wo jen -
ny mi do Kra ko wa, a pó( niej da lej
do Wied nia, a stam t#d do neu tral ne go
kra ju – Sien kie wicz do Szwaj ca rii,
a Con rad do W!och. Z tym wsze la ko, 'e
Szwaj ca ria sta !a si& dla Sien kie wi cza
miej scem do ce lo wym, na to miast Con -
rad z por tu w Ge nui stat kiem ho len der -
skim po wró ci! do An glii. Oby dwaj pi -
sa rze by li w tych la tach. cho" w spo sób
od mien ny, wci# gni& ci w dzia !al no%"
po li tycz n# na rzecz Pol ski.

Sien kie wicz, zna ny od daw na, ze
swych spo !ecz nych i po li tycz nych za -

in te re so wa$, pod j#! si& w Szwaj ca rii sze -
ro kiej dzia !al no %ci cha ry ta tyw nej
na rzecz znisz czo ne go przez dzia !a nia
wo jen ne kra ju. We dle ka len da rium sien -
kie wi czow skie go pió ra Ju lia na Krzy 'a -
now skie go:

„W stycz niu po wsta j# rów no cze %nie
dwa ko mi te ty po mo cy ofia rom woj ny;
w Ve vey in sty tu cj& pod na zw# Co mi te`
Ge ne ral de Su is se po ur les Vic ti mes de
la Gu er re en Po lo gne or ga ni zu je Sien -
kie wicz wraz z I. Pa de rew skim i A. Osu -
chow skim, w Kra ko wie za% dzia !a %ci -
%le z po przed nim zwi# za ny Ko mi tet
Bi sku pa Kra kow skie go.”

Ju' 1 lu te go 1915 ro ku og!a sza Sien -
kie wicz ode zw& „Do lu dów cy wi li zo wa -
nych”, w któ rej ape lu je o udzie le nie po -
mo cy Po la kom. Czy ta my w tej ode zwie:

„Wi&c w imi& te go udzia !u w 'y ciu
ludz ko %ci, w imi& praw, ja kie ów udzia!
da je, w imi& na uki Chry stu so wej, w imi&
cier pie$ daw nych i obec nych, zwra cam
si& do was, ucy wi li zo wa ne na ro dy,
i wzy wam dla mo je go – wa szej po mo -
cy. Niech d(wi ga j# si& z gru zów pol skie
mia sta i wsie. Niech ch!o pu pol skie mu
nie zbrak nie si! do uj& cia p!u ga ni ziar -
na na ob sia nie gle by; niech ser ce pol -
skie do zna in nych uczu" prócz bó lu,
niech g!os pol ski prze sta nie by" tyl ko
j& kiem po wszech nym. Niech mat ki
pol skie po tra fi# da" dzie ciom co% wi& -
cej prócz !ez.

Chle ba i da chu dla pol skie go lu du, by
móg! do cze ka" wio sny od ro dze nia.”

Dzia !a nia Ko mi te tu wspie ra ne zo sta -
!y – co w ów cze snej sy tu acji po li tycz nej
by !o zro zu mia !e – przez am ba sa do rów
ro syj skich – Alek san dra Bec ken dor fa
w Lon dy nie i Alek san dra Izo wol skie go
w Pa ry 'u. W mar cu 1915 ro ku Igna cy Pa -
de rew ski zwró ci! si& do Con ra da z pro -
po zy cj# przy !# cze nia si& do Ko mi te tu.
W od po wie dzi Con rad prze s!a! na r& ce
wy bit ne go pia ni sty i po li ty ka te le gram
na st& pu j# cej tre %ci:

„Z pe! nym sza cun kiem dla Pa na wy -
bit nej oso bo wo %ci nie mo g& wst# pi"
do Ko mi te tu, w któ rym, jak si& do wia -
du j&, b& d# wy st& po wa" na zwi ska Ro -
sjan.” 

Od mo wa Con ra da sta !a si& (ró d!em
licz nych kon flik tów i nie po ro zu mie$.
Wspo mi na! po la tach przy ja ciel Con ra -
da i je go po li tycz ny do rad ca Jó zef Hie -
ro nim Re tin ger:

„Wy je cha !em do Lon dy nu, a w kil ka
dni pó( niej przy by! tam sam Pa de rew -
ski i, spo tkaw szy mnie, za cz#! mi ro bi"
nie s!y cha nie gorz kie wy mów ki, 'e naj -
praw do po dob niej z mo jej wi ny Con rad
od mó wi! udzia !u w an giel skim ko mi te -
cie dla ofiar wo jen nych w Pol sce. Po ka -
za! mi te le gram otrzy ma ny od Con ra da,
w któ rym ów o%wiad cza! – nie pa mi& -
tam ju' do k!ad nie ja ki mi s!o wy – 'e nie
we( mie udzia !u w ko mi te cie, któ re go
jed nym z pro tek to rów by! hr. Bec ken -
dorf, ów cze sny am ba sa dor ro syj ski
w Lon dy nie.[...]”

Jesz cze go rzej rze czy si& przed sta wia -
!y w Ve vey. Wspo mi na! cz!o nek Ko mi -
te tu Jan Per !ow ski: 

„W isto cie ce le Ko mi te tu by !y o wie -
le szer sze. Cho dzi !o nie tyl ko o po moc
ma te rial n#, lecz tak 'e o pro pa gan d&.
Chcie li %my przy po mnie" %wia tu, 'e Po -
la cy ist nie j#, 'e Pol ska chce ist nie"
i ma do te go nie przedaw nio ne pra wa.
Con rad od mó wi! wspó! pra cy z na szym
Ko mi te tem pod pre tek stem, 'e bie rze
w nim ja ki% udzia! «am ba sa dor car skiej
Ro sji» / Da wa! lek cje pa trio ty zmu Sien -
kie wi czo wi i Pa de rew skie mu. Pa -
mi& tam chwi l&, gdy me ce nas Osu chow -
ski, wi ce pre zes Ko mi te tu, su chy
sta ru szek. o oczach wci#' go re j# cych
naj szla chet niej szym za pa !em, za wia -
do mi! nas, trz& s#c ko %cia ny mi r& ka mi
w po wie trzu i j# ka j#c si& ze wzru sze nia,
'e «pan Kon rad Ko rze niow ski, zna ko -
mi ty pi sarz an giel ski, za wiód! na sze

Joseph Conrad, 1904
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ocze ki wa nia». Za pa d!a ci sza. Ogar n" !o
nas zdu mie nie, jak kol wiek zna li #my

prze sz!o#$ Con ra da. Prze cie% wspó! -
dzia !a li z Ko mi te tem na wet cu dzo ziem -

cy %ycz li wi Pol sce. Sk&d ta nie ch"$? Od -

po wied' na to da! Sien kie wicz, jak

za wsze spo koj nie i w s!o wach pro stych:

„To zwy k!a rzecz. Cz!o wiek nie raz m#ci

si" za swój w!a sny z!y uczy nek.”

Wy po wied' Sien kie wi cza zda wa !a
si" po wtó rze niem za rzu tów, ja kie

pod ko niec wie ku sta wia !a Con ra do wi

Eli za Orzesz ko wa w s!yn nym ar ty ku le

„Emi gra cja zdol no #ci” po miesz czo nym

na !a mach pe ters bur skie go „Kra ju”.

Au tor ka „Nad Nie mnem” pi sa !a tam,

ma j&c na my #li Con ra da:

„Zdol no#$ twór cza to sa ma ko ro -

na ro #li ny, sam szczyt wie %y, sa mo ser -

ce ser ca na ro du. I ten kwiat, ten szczyt,

to ser ce od bie ra$ na ro do wi swe mu i od -

da wa$ An glo sak so nom, któ rym pta sie -

go mle ka na wet nie bra ku je, dla te go, %e
dro %ej za nie p!a c&! Ale% o tym po my -

#le$ na wet nie po dob na – bez wsty du!”

Wszyst ko wska zu je na to, %e kie ro wa -

no pod ad re sem Con ra da lek ko my#l ne

oskar %e nia, nie zda j&c so bie spra wy

z przy czyn ta kie go w!a #nie sto sun ku te -

go pi sa rza do Ro sji. Nie wie dzia no, al -

bo nie chcia no wie dzie$, %e Kon rad Ko -

rze niow ski, syn bo ha te rów na ro do wej

spra wy, by! wraz z ro dzi ca mi ze s!a ny

jesz cze przed wy bu chem po wsta nia 1863

do Wo !og dy, za kr&g po lar ny. (e przed -

wcze #nie opu #ci li go ro dzi ce, ofia ry

mo skiew skich prze #la do wa). (e do -

pie ro po sia da nie oby wa tel stwa an giel -

skie go umo% li wi !o Kon ra do wi Ko rze -

niow skie mu bez piecz ne od wie dzi ny

ro dzin nych stron. (e w ese ju „Woj -

na i au to kra cja„(1905) ostro kry ty ko wa!

po li ty k" Ro sji. (e je go zna ko mi te utwo -

ry li te rac kie po wie #ci „Taj ny agent”

(1907) i „W oczach Za cho du” (1911) da -

wa !y wstrz& sa j& cy ob raz ro syj skiej au -

to kra cji i dy wer syj nych dzia !a) am ba -

sa dy ro syj skiej w Lon dy nie. Za iste

trud no by !o wy ma ga$ od cz!o wie ka

o ta kich do #wiad cze niach wspó! pra cy

z przed sta wi cie la mi ro syj skiej dy plo ma -

cji. A za ra zem Con rad w swo jej twór czo -

#ci po dej mo wa!, cho$ w skrom nych

roz mia rach, pro ble ma ty k" pol sk&. Do#$
wy mie ni$ au to bio gra ficz ny tom „Ze

wspo mnie)”, czy opo wia da nie „Ksi& %"
Ro man” 

Pi sarz nie za po mnia! te% o swo ich za -

ko pia) skich zo bo wi& za niach i usi !o wa!
w zmie nio nej sy tu acji po dej mo wa$
na grun cie an giel skim pew ne dzia !a nia

na rzecz Pol ski. I tak 15 sierp nia 1916

ro ku z!o %y! wspól nie z Re tin ge rem wi -

zy t" w bry tyj skim Mi ni ster stwie Spraw

Za gra nicz nych i przed sta wi! tam me mo -

ria! „Kwe stia pol ska” za wie ra j& cy pro -

jekt wskrze sze nia nie pod le g!e go pa) stwa

pol skie go pod pro tek to ra tem mo carstw

En ten ty. W ro ku 1919 opu bli ko wa! ob -

szer ny esej „Zbrod nia roz bio rów”,

w któ rym bro ni! in te re sów nie pod le g!e -

go pa) stwa pol skie go, na wet zdo by wa -

j&c si" na kry ty k" po li ty ki mo carstw za -

chod nich.

O
skar %e nia Con ra da o brak uczu$ pa -

trio tycz nych przez Sien kie wi cza

opar te by !o na nie zna jo mo #ci spra wy.

Re la cjo no wa ne z dru giej r" ki przez nie -

ch"t ne go Con ra do wi pol skie go dy plo ma -

t" Ja na Per !ow skie go (po dob nie jak

Con rad wy cho wan ku wu ja Ta de usza

Bo brow skie go) nie wy da je si" w pe! ni

wia ry god ne. Tak wi"c kon flikt tych

dwu wiel kich Po la ków w istot nej mie -

rze opar ty by! na nie po ro zu mie niu wy -

ni ka j& cym z nie zna jo mo #ci mo ty wów

dzia !a nia i do ko na) au to ra „Lor da Ji ma”.

Prze cie% i Sien kie wicz i Con rad we dle

swej naj lep szej wo li za bie ga li w owych

prze !o mo wych la tach o spra wy pol -

skie. Wy da je si", %e ju% po #mier ci

Sien kie wi cza w ro ku 1916, co# z tych

oskar %e) do tar !o do Con ra da, sko ro on

uzna! za sto sow ne wy ja #ni$ swo j& po sta -

w" pol skie mu dzien ni ka rzo wi w Sta nach

Zjed no czo nych, An to nie mu Czar nec kie -

mu, któ re mu po wie dzia!:
„Nie by !o mo j& rze cz& wy da wa nie s& -

du o tych, co or ga ni zo wa li ten Ko mi tet.

Gdy stwier dzi !em, %e am ba sa dor car skiej

Ro sji przy j&! cz!on ko stwo w Ko mi te cie,

pro si !em przy wód ców pol skich, by mie li

mnie za uspra wie dli wio ne go, i% cz!on -

kiem Ko mi te tu by$ nie mo g".”
Ale za ra zem do da wa!:
„To w!a #nie zda rze nie spo wo do wa !o

nie któ rych przy wód ców pol skich

do uzna nia mnie za ta kie go, któ ry za po -

mnia! o kra ju swych oj ców. Co jed nak

ja uczy ni !em dla spra wy pol skiej

w zwi&z kach wy !&cz nie an giel skich,

oraz wy !&cz nie pol skich, wie dz& ci,

któ rzy ra zem ze mn& pra co wa li.”

Wy da je si", %e naj pe! niej i naj spra wie -

dli wiej po sta w" Con ra da w la tach pierw -

szej woj ny #wia to wej oce ni! Ste fan (e -

rom ski, pi sz&c o pu bli cy sty ce te go

pi sa rza na te ma ty pol skie:

„Zna ko mi ty au tor czy ni! wów czas

co móg!: rzu ca! na sza le wa %& cych si" lo -

sów swe na zwi sko. Je ste #my mu

wdzi"cz ni za to przy czy nie nie si" za na -

mi w chwi lach sta now czych i de cy du -

j& cych.”

!

Telegram Conrada do Paderewskiego, 1915. 
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onie wa! od lat po wta rzam, !e
mo im ulu bio nym "l# skim s$o -
wem jest cza sow nik drzist -

n!" – „upa"%, wal n#%”, nie ukry wam, !e
w cza sie ostat nie go kon kur su gwa ro we -
go „Po na szy mu, czy li po "l# sku” (li sto -
pad 2015) szcze gól nie mi $o by $o mi
us$y sze% imie s$o wo w# for m& udrzi sta -
ny – u!y t# w zna cze niu „ub$o co ny
po desz czu”. By $y to zma ga nia ju bi le -
uszo we – dwu dzie ste pi# te, !ar to bli wie
okre "la ne mia nem li gi mi strzów, bo
uczest ni czy li w nich tyl ko lau re aci
z po przed nich lat. Wszy scy oni – bez
wy j#t ku – za pre zen to wa li tek sty wy j#t -
ko wej uro dy, wy g$o szo ne "l#sz czy zn#
naj szla chet niej sze go ga tun ku.

A sko ro dzi siej szy od ci nek za cz# $em
od drzi sta nia, przy wo $am te raz in ne
cha rak te ry stycz ne po sta cie cza sow ni ko -
we. Us$y sze li "my wi&c np. od pa ni z Za -
be$ ko wa roz ka' ni ko we nie ga# buj cie sie
„nie wstyd' cie si&”, wy wie dzio -
ne – oczy wi "cie – od ga# by z za cho wa -
nym w gwa rach "l# skich pier wot nym
„g”, na to miast uczest nik z Ra dli na
u!y$ wa rian tu za ha# bi $a sie „za wsty dzi -
$a si&” – z „h”. Cu dow ne by $o zda nie
bly st$ach na zy gor – „spoj rza $am na ze -
gar”, a nie mniej wy ra zi ste – mu sie li sie
fest gi ba" za ro bo tom z cza sow ni kiem
gi ba" si% „uwi ja% si&”.

O bo ha te rze jed nej z ga w&d po wie -
dzia no, !e sie roz to pie rzo$, czy li „wy m# -
drza$ si&”. W in nej opo wie "ci sy re ny sie
za& roz to pie rza $y – „sy re ny znów si& roz -
le ga $y”. By $y to cie ka we u!y cia prze no -
"ne, bo s$ow ni ki re je stru j# zna cze nia kon -
kret ne: „roz k$a da% si& z czym", roz ci# ga%
co" sze ro ko”, „zaj mo wa% wo kó$ sie bie
du !o miej sca”, „roz prze strze nia% si&, roz -
sze rza% si&” (por. np. Bo !e na Cz#st ka -
-Szy mon, Je rzy Lu dwig, He le na Sy no -
wiec: „Ma $y s$ow nik gwa ry Gór ne go
(l# ska”, Ka to wi ce 2000, str. 217).

Pa ni z Wo dzi s$a wia (l# skie go opo -
wia da $a o od by wa niu – „ob rz# dza niu

trzo dy, kar mie niu in wen ta rza” i ki da -
niu gno ja – „rzu ca niu gno ju (na po lu
do wo zu)” (por. !ar to bli wy zwrot ki da"
sie 'u rym – „ga da% g$up stwa, mó wi%
nie praw d&”). Wie lu opo wia da j# cych
u!y $o cza sow ni ków spo ko pi" „zro zu -
mie%”, erb n!" „wzi#%”, fa ro ni" „pie ro -
no wa%” (od fa ro na – wa rian tu pie ro na),
ze zgo wi" „zbro i%”, za ka li" „za bru -
dzi%”, cli" „t& sk ni%”, che chla" „ko $y -
sa%”. W mo no lo gu jed ne go z nich
u!y to 1. oso by licz by po je dyn czej po -
oklu dzom „po opo wia dam”, nar ra tor ka
in nej opo wie "ci z ko lei mu si cha$ pa klu -
dzi" – „dom pro wa dzi%” i do da je:
przy by da $ach si%, czy li „przy zwy cza -
i$am si&”. Cza sem z ro bo t# nad by -
dzie – „nie zd# !y”.

Ude rza j# ca – jak za wsze – by $a licz -
na obec no"% form ró! ni# cych si& tyl ko
cz#st ka mi mor fo lo gicz ny mi od po sta -
ci j& zy ka ogól no pol skie go, ta kich np.
jak niy wia (cha rak te ry stycz ne dla
Opolsz czy zny) – „nie wiem”, mo no
„mo !e”, pro &ci" „pro sto wa%”, lo ce „la -
ta”, pe dza ny „po wie dzia ny”, dych n!"
„ode tchn#%, od po cz#%”, po miesz ka"
„miesz ka%”, ukro" „ukro i%”, za mu rzy"
„za mu ro wa%”, umrzy li „umar li”, po mi -
n!" „prze mi n#%, umrze%”.

Sk$a dnio w# wy j#t ko wo "ci# od zna -
cza j# si& kon struk cje jo nim niy ma „ja
nim nie je stem”, niy ma szcz% &li wo „nie
jest szcz& "li wa”, mnie je je den „ja je -
stem je den”, to niy ma izba „to nie jest
izba”, tak to te mu by $o „tak to by $o”,
a pe$ n# eks pre sji do sad no "ci# – zwro -
ty mnie sie tu mierz nie „mnie si& tu nu -
dzi”, za cz$y d(wi ga" 'yrd ka „za cz& $y
pod no si% po przecz k&”, wo 'a sie to
do prow dy, za fre la mi &wi drzy „za pan -
na mi si& roz gl# da” czy dzi& ju' jest
pod do rni kiem „dzi" ju! jest pod dar -
ni# – nie !y je”.

Po ja wia $y si& te! ka len da rzo we fra -
zy, ta kie jak po &wi% tym Ja ku bie kar to -
fle na du bie, na Grom ni ce zi my po $o wi -

ce, po &wi% tym Woj cie chu zbo 'e le piej
trzy mej w mie chu, a tak !e sen ten cjo nal -
na kon struk cja jak by dzie 'yt ko, to by -
dzie wszyt ko.

Nie trud no si& do my "li%, !e kli mat
tych !e opo wie "ci by$ na ogó$ me lan -
cho lij no -wspo mnie nio wy, ar cha izu -
j# cy. A prze cie! w jed nej z ga w&d po -
ja wi$ si& di zajn, a w in nych – zda nia
ta kich ksi! 'ek jest full i dzi& praw dzi -
wych ko wo li ju' nie ma z mod ny mi an -
gli cy zma mi di zajn i full oraz z a! nad -
to wy ra' nym na wi# za niem do s$ów
po pu lar nej wspó$ cze snej pio sen ki dzi&
praw dzi wych Cy ga nów ju' nie ma.
Bo )l! zo ki sie miy niom! – chcia $o by si&
w tym mo men cie za cy to wa% s$o wa
uczest nicz ki kon kur su z Ja strz& bia
Zdro ju.

Ale na dal mó wi# o szum nych zi% ciach
„przy stoj nych, $ad nych zi& ciach”, roz -
to licz nych god kach „roz licz nych, roz -
ma itych opo wie "ciach”, prza nych lu dzi -
skach „ko cha nych, lu bia nych lu dziach”,
smro dla wym luf cie „smro dli wym,
"mier dz# cym po wie trzu”, o kim" pie -
&cia tym „lu bi# cym piesz czo ty” al bo
wra zi dla tym „w"cib skim”, wra' li wa tym
„wra! li wym”, o kim", o czym" her nym
„bo ga tym, do stat nim” czy u&mor da nym
„brud nym”.

Przed Wi gi li# mó wi# o ka prach „kar -
piach”, a ca $y rok u!y wa j# po rów na)
g$u pi jak za sta r! Pol sk! i s$a by jak
cwist (cwist – „prz& dza do ce ro wa nia”).
Na Sie wierz mó wi# Sie wior, a od nazw
Ra dzion ków, Bo brek, Szom bier ki wy -
wio d# cza sem daw ne przy miot ni ki ra -
dzi# ski, bo brec ki i szom bier ski – tak jak
kon se kwent nie utrzy mu j# do pe$ niacz
rze czow ni ków ro dza ju !e) skie go z ar -
cha icz n#, sta ro pol sk# ko) ców k# „-e”:
do Ita lie, z elek trow nie, z ku( nie, z piw -
ni ce, do kuch nie, do &wie tli ce – „do Ita -
lii, z elek trow ni, z ku' ni, z piw ni cy,
do kuch ni, do "wie tli cy”.

!

Udrzistany

!L"SKA#
OJCZYZNA

POLSZCZYZNA

JAN MIODEK

P
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30sierp nia 1939 r. dwie skrzy nie z ma -

te ria !a mi oso bi sty mi zo sta !y nada -

ne w Po zna niu z miej scem prze zna cze nia:

Bia !a Pod la ska, w "lad za mo imi ro dzi ca -

mi, któ rzy zde cy do wa li si# na uciecz k#
na wschód. Tyl ko jed na skrzy nia do tar !a
na miej sce. W tej za gi nio nej znaj do wa !o
si# wie le ma te ria !ów do ku men tu j$ cych

dzia !al no"% ar ty stycz n$ Li li La rys. Prze -

pa d!y na za wsze.

Po zo sta !y je dy nie re la cje, wspo mnie -

nia i od naj dy wa ne cza sem skraw ki dru -

ku, wy bla k!e fo to gra fie, jak by do ma ga -

j$ ce si# swej fak tycz nej hi sto rii,

kon tek stu w ja kim kie dy" po ja wi !y si#
na "wie cie. Oca la !a se ria ko re spon den -

cji – li sty, kart ki pocz to we z za pi sem nie -

zwy k!ych ludz kich lo sów.

By !em naj m!od szy w na szej ro dzi nie

i to g!ów nie ja by !em za in te re so wa ny

wspo mnie nia mi mo jej mat ki. Wra ca !a
do nich nie ch#t nie, gdy& mój oj ciec – jej

dru gi m$& – mia! kry tycz ny sto su nek

do ar ty stycz nej prze sz!o "ci swo jej &o ny. 

Krym

Uro dzi !a si# w 1909 ro ku na Kry mie,

w Ja! cie, do k$d jej ro dzi ce – An drzej

i Teo do zja Ma li szew scy – zde cy do wa li si#
wy je cha% w 1905 ro ku ze wzgl# dów

zdro wot nych. 'wiet nie im si# po wo dzi -

!o; wy kszta! ce nie An drze ja i je go zmys!
do in te re su po zwo li !y mu uru cho mi% fir -
m# ko sme tycz no -fry zjer sk$, z no wo "cia -

mi pro sto z Pa ry &a. (y li w oto cze niu pysz -

nej na tu ry i wspa nia !ych lu dzi. Tam

wzra sta !a ma !a Li li. Dom Ma li szew skich

od wie dza li ar ty "ci – m!o dy Alek san der

Wer ty) ski i Iwan Mo z&u chin, któ ry w ich

sa lo nie pre zen to wa! kro ki no we go ta) -
ca – tan ga. Za nim sp!y nie krwi$ i b!o tem

re wo lu cji, Krym d!u go jesz cze b# dzie

pach nia! fi ga mi i ma gno li$. Tur cy i Ta ta -

rzy b# d$ ofe ro wa% swo je eg zo tycz ne s!o -

dy cze. Król hisz pa) ski, Al fons XIII, zd$ -
&y jesz cze od wie dzi% ja! ta) ski port. 

Li li po bie ra lek cje for te pia nu i ucz#sz -

cza na za j# cia do szko !y ba le to wej, co

od po cz$t ku trak tu je po wa& nie. Ma ta -

lent i du &o wdzi# ku.

Jej oj ciec, An drzej, zd$ &y! uciec

przed fa lan g$ bol sze wic k$ w 1918 ro ku

i zbieg! do Fran cji. W Ja! cie zo sta !a &o -

na z trój k$ dzie ci – prze szli i prze &y li ter -

ror, g!ód i anar chi# woj ny do mo wej. 

An ti bes, …./…. 1919

Ma da me et Mlle Ma li szew ska

Yal ta, Cri mea – Ho tel Dja li ta

Ko cha na To le! ko i Dzie ciacz ki mo je!

Dzi" rok up#y n$# od mo je go roz sta nia

si% z Wa mi i nic nie wiem o Was.

Ja my "l$ mo j$ "l% Wam mo je &y cze nia,

b$d' cie zdro wi,

Ta tu", An drzej Ma li szew ski.

War sza wa 

Po dró& do War sza wy mat ki z trój k$
dzie ci trwa !a trzy mie si$ ce; przy by li

Po la tach, kie dy dro ga !y cia znów za pro wa dzi j" do Ka to wic, b# dzie wie $
lo krot nie wspo mi na%: „Ja kie czy ste by &o kie dy' to mia sto: w at&a so wych
pru nel kach sz&am z do mu do te atru”. 

Nie chcia !a
miesz ka"

w Ka to wi cach
– Li li La rys!

JERZY P#ACZKIEWICZ

Li li La rys – He le na Ma li szew ska, Po zna!, 1933
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je sie ni! 1922 ro ku, wy n"dz nia li i g#od -
ni, przy si" ga j!c ni gdy ju$ jej nie opu %ci&.

Li li zo sta #a od da na do pro wa dzo nej
przez za kon ni ce szko #y z in ter na tem
w W! choc ku. Po ro ku wró ci #a stam t!d
st" sk nio na za ta' cem. Po wy ko na niu
za le d wie kil ku pas, Li li zo sta #a przy -
j" ta na za j" cia u ba let mi strza Alek san -
dryj skie go; czy ni #a b#y ska wicz ne po -
st" py. 

Pierw sze wy st" py gru py ba le to wej,
w któ rych uczest ni czy #a Li li Ma li szew -
ska mia #y miej sce w War sza wie pod ko -
niec 1926 ro ku. Wkrót ce na st! pi #y wy -
jaz dy do ró$ nych miejsc w kra ju. Z tych
ob jaz do wych wy st" pów wspo mi na #a
szcze gól nie mi #o wspó# pra c" i kon tak -
ty z Ja ni n! Ma dzia rów n!, Win cen tym
(o sko tem i Jó ze fem Sen dec kim, za s#u -
$o ny mi ju$ ar ty sta mi sce ny. 

Za le d wie po ro ku za cz" #a wy st" po wa&
so lo, w du etach i ter ce tach ta necz nych,
w ta kich te atrach i ka ba re tach przed wo -
jen nej War sza wy jak Mo mus, Czar ny
Kot, Czer wo ny As, Ni to uche. I zno wu
wy jaz dy, ju$ ja ko Li ly La rys, bo ta ki
pseu do nim pod po wie dzia# jej im pre sa -
rio i opie kun ar ty stycz ny, Blach man. Jak
ma wia #a, ob je cha #a z wy st" pa mi „ca #!
ów cze sn! Pol sk"”. Jej po pi so wym nu -
me rem by# „Umie ra j! cy #a b"d)” Sa int -
-Saënsa, z któ rym ob je cha #a ca #y kraj.
W ro ku 1933, w cza sie wy st" pu w po -
zna' skim Pa la is de Dan se, zo sta #a sfil -
mo wa na w tym w#a %nie ta' cu.

Do sko na #y tan cerz, Kon rad Ostrow ski
wy bra# j! na swo j! part ner k"; two rzy li ra -
zem pe# ne eks pre sji du ety. Oca la #e re cen -
zje od no to wu j! aplauz pu blicz no %ci
i bar dzo po chleb ne zda nie ów cze snej kry -
ty ki. Na st"p nym part ne rem by# wy bit ny
tan cerz An drzej *nie $y' ski! W%ród mu -
zy ków, któ rzy jej akom pa nio wa li do ta' -
ca by li Zyg munt Ka ra si' ski, Szy mon Ka -
ta szek, Ar nold Le wak.

Mia #a wdzi"k i po wab, ele gan cj"
i oso bi sty czar. Za du rzo ny stu dent ze
Lwo wa za nu ci jej do ucha w Par ku Stryj -
skim w 1929 ro ku: „Ich küsse Ih re
Hand, Ma dam…”, mu zyk Ar nold Le wak
ofia ru je w (o dzi pier %cio nek z sza fi rem
cej lo' skim i wy ry ty mi ini cja #a mi, fo to -
gra fo wie za pro po nu j! jej se sje zdj" -
cio we. W Ka to wi cach kto% wpi sa# jej
do no tat ni ka re fren pio sen ki: „Jak )le
i trud no mi $y& bez twej mi #o %ci…”. 

Wy bra #a Mie czy s#a wa Ste fa nic kie -
go, m#o de go po rucz ni ka lot nic twa pol -
skie go, z któ rym by #a za r" czo na przez
kil ka lat. Roz sta nie na st! pi #o pod ko -
niec 1933 ro ku, gdy Li li „dla in ne go”
zde cy do wa #a si" ze rwa& i z na rze czo -
nym, i z ka rie r! ar ty stycz n!. Ofi cer
lot nik zgi nie w 1940 ro ku za mor do wa -
ny w Ka ty niu, a Li li do ko' ca $y cia, kie -
dy tyl ko spo tka j! co% z#e go, b" dzie so -
bie wy po mi na&: „To ka ra za Miet ka”. 

Ka to wi ce i Po zna!

Iznów Ka to wi ce – w#a %nie uko' czo no
bu do w" no wo cze sne go do mu na ro gu

ulic Ja na i Dwor co wej. Zo sta je za pro szo -

na do Par ku Ko %ciusz ki na se sj" zdj" cio -
w!, z któ rej oca la #o na wet kil ka fo to gra -
fii… „Tru ba dur War szaw ski” po da je
ad res kon tak to wy: Li li La rys, tan cer -
ka – Ka to wi ce, ka ba ret Ma scot te! Po la -
tach, kie dy dro ga $y cia znów za pro wa -
dzi j! do Ka to wic, b" dzie wie lo krot nie
wspo mi na&: „Ja kie czy ste by #o kie dy% to
mia sto: w at#a so wych pru nel kach sz#am
z do mu do te atru”. 

W ksi!$ ce Bo $e ny Ma mon to wicz -
-(o jek pt. „Terp sy cho ra i lek kie mu zy”,
wy da nej w 1970 ro ku Li li od naj dzie na -
zwi ska swych part ne rów i ko le $a nek ze
sce ny, z któ ry mi wy st" po wa #a w la -
tach 1927–1933; za kre %li je i b" dzie
wspo mi na&: Nel ly Igna tow ska, Ina Ney,
Ire na To pol nic ka, Iga Kor czy' ska, Zdzi -
s#aw +a dej ko.

Prze sta #a wy st" po wa& ze wzgl" du
na swe go pierw sze go m" $a, Ste fa -
na Osmól skie go, któ ry dzie si"& lat pó) -
niej przej dzie szlak Ar mii An der sa przez
Mon te Cas si no do Lon dy nu. Zwi! zek ten
sk#o ni j! do zmia ny za wo du: w 1934 ro -
ku He le na Ma li szew ska uko' czy #a kurs
zor ga ni zo wa ny przez In sti tut de Be auté
KLY TIA w Pa ry $u i jesz cze w tym sa -
mym ro ku uru cho mi #a w#a sny ga bi net
ko sme tycz ny o na zwie „Ma de le ine”,
w Po zna niu przy uli cy 27 Grud nia. 

Jest sa mo dziel na i sta& j! na nie za le$ -
no%&. Ch"t nie udzie la po mo cy ma te rial -
nej swym ko le gom ze sce ny. Za cho wa#
si" od ci nek pocz to wy prze ka zu pie -
ni"$ ne go z ma ja 1939 r. od tan cer ki, Ire -
ny To pol nic kiej, z not k!: 

Wczo raj wró ci !am z "o dzi, gdzie by -

!am 5 dni na wy st# pach. Zdo by !am tro -

ch# flo ty i za raz prze sy !am To bie swój

d!ug, o któ rym na ra zie zu pe! nie za po -

mnia !am. $ci skam Cie bie i ma lut k%
i cze kam od po wie dzi na mój list, Ir ka.

S#yn ny bas ba ry ton, Pa we# Pro ko pie -
ni, nie b" dzie tak s#ow ny i d#u gu nie ure -
gu lu je. Ale zo sta wi %lad re la cji na swej
fo to gra fii z za bój czym spoj rze niem
aman ta i z de dy ka cj!:

Bar dzo Mi !ej i Ko cha nej Pa ni He le -

nie Ma li szew skiej, w do wód sym pa tji

za ty le oka za ne go ser ca pod czas po by -

tu w Po zna niu, Pa we! Pro ko pie ni.

Po zna&, 16.X.1936. 

Za lesz czy ki

W1934 ro ku uro dzi #a si" jej cór ka,
Iru sia. Ka$ de wa ka cje sp" dza

z dziec kiem na da le kich wy jaz dach.

Li li Ma li szew ska, po pra wej – Ja! ta 1915



40

La tem 1938 ja d! we dwój k" do Za lesz -

czyk – w s#om ko wych ka pe lu szach

i z siat ka mi na mo ty le.

Tam w#a $nie Li li po zna swe go part ne -

ra na resz t" %y cia: to Zyg munt P#acz kie -

wicz, praw nik i eko no mi sta, ab sol went

Uni wer sy te tu Ja na Ka zi mie rza we Lwo -

wie. Prze pro wa dzi si" dla niej do Po zna -

nia, b" dzie j! uczy& fran cu skie go, a ona,

w swej pi"k nej ka li gra fii, prze pi sze

„na czy sto” je go wier sze pi sa ne o niej

i dla niej. 

Tej no cy z nie ba po ca !un ki le c"
B!o go s!a wio ne, naj s!od sze, ta jem ne,

Ko j" wes tchnie nia

I su sz" !zy na sze – wza jem ne.

No wy ta niec lam beth walk b" dzie

ryt mem ich pierw sze go ma# %e' skie go

kar na wa #u. A go r! ce la to 1939 sp" dzo -

ne w Ja star ni b" dzie ich ostat nim,

przed wo jen nym la tem; ostat nim po ci! -
giem wró c! do Po zna nia, gdzie roz po -

cz" to ju% ko pa nie ro wów prze ciw lot -

ni czych.

Po zna#, 28.VIII.39 r.

Ko cha na Li li,

Pisz i to pr$d ko jak do je cha !a% i gdzie

upa trzy !a% so bie sta !e lo cum. Po zna#
w kil ka go dzin po Two im wy je& dzie ca -

!y roz ko pa ny a na strój pod nie ce nia

wzra sta. Dzi% po po !u dniu za bie ram

si$ do pa ko wa nia swo ich rze czy a na -

st$p nie Two ich po zo sta !o %ci i przed mio -

tów ga bi ne to wych (…)

Po zna#, 29.VIII.39 r., godz. 23-cia.

Li li Naj dro' sza!

St$ sk ni !em si$ ju' bar dzo za To b", mi -

mo 'e tak nie daw no 'e gna !em Ci$
na dwor cu, nie daw no bo prze cie' do -

pie ro wczo raj. Dzi% spie sz$ w Twe

stro ny …

Sy tu acja w Po zna niu jest b. gro& na:

za rz" dzo no ostre po go to wie, na wszyst -

kich pla cach zro bio no ro wy (Pla cu Wol -

no %ci nie po zna !a by%), w ka' dej chwi li

mo' na spo dzie wa( si$ na lo tów lot ni czych

i ogra ni cze nia ko mu ni ka cji. (…) B"d& te -

dy spo koj na i ocze kuj od P. H. li stu po -

le co ne go z kwi tem na no wy ba ga' i mnie

w Bia !ej P [od la skiej] 31 bm., gdzie Cie -

bie od wie dz$ na je den dzie#.
Daj ser decz ne go bu zia ka, Z.

Bia !a Pod la ska i Lu blin

Wi"c uciecz ka na wschód – gi n! pa -

mi!t ki i do by tek. Czas woj ny i gro -

z" oku pa cji prze %y j! w Bia #ej Pod la -

skiej – w za u# ku po mi" dzy wi" zie niem,

get tem i cmen ta rzem. Cz" sto b" d! si" roz -

sta wa&: to Lu blin, to zno wu oko licz ne

wio ski. Na li stach i kart kach pocz to wych

po ja wi #y si" no we znacz ki – z na pi sem

Ge ne ral Gou ver ne ment al bo Deut ches

Re ich, z pro fi lem Adol fa Hi tle ra:

)u ków, 20.VI.44 r.

Ko cha ny Zyg mu siu!

(…) Wszyst ko to, co zdo by li %my z ta -

kim tru dem, nie wol no nam bez g!$b sze -

go roz wa 'e nia za bez cen tra ci(. Je ste -

%my te raz we tro je i o tym za po mi na( nie

mo' na. Dla Bo gu sia trze ba ju' szy ko wa(
cie p!e rze czy na zi m$. Tu za 'ad n" ce -

n$ nic nie zdo b$ dziesz. (…) Cie ka wa je -

stem ile go spo da rze b$ d" li czy( za kur -

cz$ ta! W in nych wsiach po dob no

po 20 z!. Jak b$ dzie z cu krem? Na wsi

ku pi( nie mo' na.

Wie czo ra mi móg! by% go to wa( so bie

ka sz$, na litr wrz"t ku por ce la no wy ku -

be czek i od sta wi( na wol ny ogie#. Móg! -
by% ku pi( u p. Ka mi# skich mle ka. Ka sz$,
klu ski k!a dzio ne, to zda je si$ po tra fisz.

Kar to flan k$ z za cier k" i s!o ni n" z ce bul -

k" okra si(, to po 'yw ne.

)y czy my Ci spo koj nych no cy i wy trwa -

nia, po le ca j"c Bo zi. Ca !u j$ Ci$ ra zem

z Bo gu siem moc no,

Two ja Li li

Bia !a Pod la ska, 5.VII.44 r.

Mo ja Ko cha na Li li!

(…) Dzi$ ku j$ Bo gu Wszech moc ne mu, 'e
Was w po r$ st"d wy wio z!em: nie mó wi"c
ju' o kwe stii utra ty 'y cia, mo' na do sta( po -

mie sza nia zmy s!ów od ci" g!ych ata ków,

war ko tu na nie bie i zie mi. Z ka' dym

dniem jest co raz go rzej w tej spra wie.

Wszy scy na si wspól ni zna jo mi opu %ci li ju'
Bia !", uda j"c si$ w roz ma itych kie run kach.

W urz$ dzie sie dzi my pra wie ju' spa ko wa -

ni ocze ku j"c roz ka zu wy jaz du. W miesz ka -

niu na szym nie ma okien i fu tryn. Czym -

'e wi$c s" wo bec tych ogl$d nie po da nych

fak tów wszel kie ja !o we spo ry i ura zy? Le -

piej módl si$ z Bo gu siem, abym móg!
do Was kie dy% ca !o i szcz$ %li wie do je cha(,
je stem bo wiem Wam w 'y ciu, chy ba jesz -

cze po trzeb ny? (…)

Sio stra Li li, Ce cy lia, te% ucie k#a z Po -

zna nia, schro nie nie na czas woj ny zna -

la z#a ze sw! ro dzi n! w Sta lo wej Wo li.

Na ile to by #o mo% li we w ta kich wa run -

kach, pi sz! do sie bie: 

Li li La rys (He le na Ma li szew ska) ja ko Cy gan ka
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Lu blin, 18.V.44 r.

Ko cha na Ce siu!
(…) My !my prze "y li noc gro zy dn. 11

bm.! Mia sto by #o z gó ry o!wie tlo ne.
Po pew nym cza sie roz po cz$ #o si$ bom -
bar do wa nie – jak rów nie" z do #u, obro -
na prze ciw lot ni cza. Zd% "y li !my tyl ko z#a -
pa& p#asz cze a ja tro ch$ ubra& dziec ko
i zbiec na dó# klat ki scho do wej. Tak
w bra mie sta li !my w trwo dze ocze ku j%c
la da chwi la naj gor sze go. Spo ro osób
zgi n$ #o – du "o ran nych. W kil ku punk -
tach mia sta by #y bom by roz pry sko we,
któ re sie j% znisz cze nie i !mier&. Wi dok
tra fio nych do mów jest okrop ny – w pro -
mie niu kil ku set me trów nie ma szyb
a na wet okien z ra ma mi. Od nas nie da -
le ko spa d#o 6 bomb – de to na cje strasz -
ne, !wist i p$d po wie trza – og#u sza j% ce,
!wia t#o o!le pia j% ce! Cz$!& lud no !ci
z mia sta wy w$ dro wa #a, cz$!& co dzie'
na noc ucie ka z po dusz k% i ko cem
do zna jo mych na po bli skie wsie, in ni
znów po ro wach kry j% si$, a kto ma
schro ny – tam d% "y ju" z sa me go wie -
czo ra.(…)

Trzy ka to wic kie ad re sy

Ju! na po cz"t ku ro ku 1945, Zyg munt
szu ka no wych dróg. Rz"d Tym cza so -

wy RP pro po nu je mu za go spo da ro wa -
nie ca #e go trans por tu na Gór nym $l" sku.
Pod j"# wów czas szyb k" de cy zj%: Ka to -
wi ce. Ach, zo sta wi& za so b" to co zruj -
no wa ne i mi nio ne! Rze czy wi 'cie, w tym
no wym miej scu ich !y cie si% wy pe# ni.
Tak pi sze do !o ny po zo sta j" cej w Lu -
bli nie z ich pierw szym dziec kiem, Bo -
gu siem:

Ka to wi ce, dnia 3 mar ca 1945 r.

(…) (y cie na )l% sku w cza sie mo jej
nie obec no !ci nie zmie ni #o si$. Skle py, za -
k#a dy, warsz ta ty na dal za mkni$ te. Czyn -
nych jest je dy nie kil ka ho te li, któ re pro -
wa dz% sto #ów ki dla urz$d ni ków, po za tym
lud no!& nie do sta je "ad nych przy dzia #ów
i ju" g#od nie je. Nie ma chle ba (je dy nie
dla urz$d ni ków), kro pli mle ka ani t#usz -
czów. Brak te" jest zu pe# ny no wych pie -
ni$ dzy. S% jed nak ju" pierw sze ozna ki, "e
stan ten po pra wia si$. Kwe stia miesz ka -
nio wa na to miast przed sta wia si$ zu pe# -
nie ina czej ni" w Lu bli nie. Miesz ka' jest
wie le, ale s% prze wa" nie spl% dro wa ne.
Obec nie otwie ra j% si$ dal sze mo" li wo -
!ci w tym kie run ku skut kiem wy sie dla -
nia „Volks deut schów” i ko sza ro wa nia
ich w obo zach pra cy.(…) Obec nie miesz -
kam ja ko sub lo ka tor przy jed nej pó# nie -
miec kiej ro dzi nie przy ul. M#y' -
skiej 16 m. 6.

(…) Jak wi dzisz z tych krót kich
wzmia nek, po za miesz ka niem wy twor -
nym, któ re za wsze mo "e by&, nie ma
wa run ków apro wi za cyj nych, zw#asz cza
dla na sze go Bo gu sia, abym móg# Was
tu taj ju" spro wa dzi&. Tym bar dziej "e
front jest na jed nym (po #u dnio wym) od -
cin ku wci%" bli sko (37 km), a "o# dac -

two wci%" gra bi wy czu wa j%c anar -
chi$. S% dz$ jed nak, "e do dwóch mie -
si$ cy sto sun ki po win ny si$ unor mo wa&
tu taj i b$ dzie mo" li wo!& spro wa dze nia
Was, cze go ogrom nie pra gn$. Mo" li wo -
!ci bo wiem na przy sz#o!& wi dz$ dla sie -
bie du "e. Mam bo wiem tu taj ta k% du -
"% ilo!& sa mo cho dów, ogrom nych
ga ra "y, warsz ta tów, ja kich nie mia #a
na wet daw na War sza wa; po trze ba jed -
nak to wszyst ko zor ga ni zo wa&. To te"
pra cu j$ od ra na do wie czo ra, my !l%c
o przy sz#o !ci, po zna j%c sto sun ki miej -
sco we i po wo li akli ma ty zu j%c si$ na tym
te re nie.(…)

Ca #u j$ i !ci skam Was naj ser decz niej, 
Zyg munt.

Ka to wi ce, 17.III.45 r.

(…) Spo ro szcze gó #ów z "y cia na )l% -
sku – mo je go oso bi ste go – po da #em To -
bie ju" w po przed nim li !cie. Od te go cza -
su nie wie le si$ zmie ni #o. Han del
pry wat ny na dal pra wie nie ist nie je, nic
te" do sta& nie mo" na – brak pie ni$ dzy
w obie gu. Po za fry zje ra mi, le ka rza mi,
den ty sta mi przy by #y mi ze wscho du,
brak na dal szew ców, kraw ców itd.

Otwie ra j% si$ po wo li no we ka wiar nie
i re stau ra cje, w któ rych zresz t% nic do -
sta& nie mo" na. Mi mo tych trud no !ci
apro wi za cyj nych na p#y n$ #a tu taj ca #a fa -
la lu dzi z in nych dziel nic Pol ski w po -
szu ki wa niu po sad, za rob ków itp. I za pe# -
nia miesz ka nia po nie miec kie. Ja
od ty go dnia mam rów nie" przy dzie lo ne
miesz ka nie przy ul. Mi ko #ow skiej 17 m. 4
w cen trum mia sta, wy j%t ko wo wie le
nie ob ra bo wa ne. (…)

Li sty, te le fo ny, te le gra my – pod nie ce -
nie ogrom ne! Po ty lu la tach po nie wier -
ki za czy na si% no we !y cie... 

Ka to wi ce, 22.III.45 r.

Ko cha na Li li, 
Cie sz$ si$, "e Ty i nasz Bo gu!, mi mo

trud no !ci lu bel skich, je ste !cie zdro wi i t$ -
sk ni cie rów nie" za mn%. Bli ska jest ju"
chwi la, kie dy znów si$ spo tka my i b$ dzie -
my ra zem "y& w in nych wa run kach.
A wa run ki mo je zmie nia j% si$ z dnia
na dzie' na lep sze. Mam obec nie wy twor -
ne 7-mio po ko jo we miesz ka nie – przy ul.
Mi ko #ow skiej 17 m. 4 i je stem w trak cie
je go urz% dza nia. Po nie wa" sy tu acja
apro wi za cyj na na )l% sku po pra wia si$

Li li La rys (He le na Ma li szew ska), War sza wa 1928
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z dnia na dzie!, mam za miar Was za bra"
do sie bie za raz po #wi$ tach W.N.

Pro sz$ Ci$ tyl ko pa kuj za wcza su

wszyst kie rze czy do wy jaz du oraz sku -

puj: 1) ja ja, 2) ma s%o, 3) sma lec, 4) mle -

ko skon den so wa ne, 5) cze ko la d$, 6) cu -

kier, 7) kon ser wy ryb ne. Ar ty ku %y pod 4,

5, 6, 7, ku puj w skle pie so wiec kim.(…)

A wi$c do zo ba cze nia!

Ca %u j$ Was naj ser decz niej, Wasz Zyg -

munt i Tia tia.

P.S. 1/ By %em w Po zna niu. Dom

i miesz ka nie na sze nie ist nie je. Na wet nie

ma #la du. 

2/ Dom Osmól skie go na Li bel ta spa -

lo ny. Z.

In for ma cja o zbu rzo nym do mu z ich
miesz ka niem oka !e si" nie praw d#, tri -
kiem Zyg mun ta, by zu pe$ nie ju! od wie%&
Lil k" od jej ch" ci po wro tu do Po zna nia,
czy te! do ca$ ko wi cie zruj no wa nej wów -
czas War sza wy.

W ostat niej chwi li ko rzy sta j# z oka zji
na jesz cze lep sze miesz ka nie i wio -
sn# 1945 ro ku wpro wa dza j# si" pod ad -
res Ma tej ki 4 m. 7. W swym ko lej nym
ka len da rzy ku, te go! ro ku, Li li no tu je
pod da t# 9 ma ja – Ko niec woj ny! To
miesz ka nie b" dzie ich ostat nim. 

Zyg munt otrzy ma$ wa! ne sta no wi sko
Na czel ni ka Urz" du Sa mo cho do we go
na Okr"g 'l# ska – pod le ga$ mu ca $y
trans port na tym te re nie, wkrót ce zo sta$

te! pre ze sem Au to mo bil klu bu 'l# skie -
go. Li li jest za chwy co na – je! d!#
po no wych te re nach ziem za chod nich,
od po $u dnia na pó$ noc, uczest ni cz#
w raj dach sa mo cho do wych. Ona stroi
si" i pi"k nie je, pla nu j# te! mie& dru gie
dziec ko. 

Sta li no gród

No wy $ad, no we na dzie je. Li li jesz cze
raz uru cha mia ga bi net ko sme tycz ny,

ju! na no wym miej scu, pod no wym ka -
to wic kim ad re sem. Na krót ko jed nak:
sta li nizm zmie cie po wo jen ny en tu zjazm
i ch"& do przed si" bior czo %ci. To chy ba
wte dy Li li za cznie so bie u%wia da mia&,
!e to nie jest jej miej sce. Przed wo jen ne
Ka to wi ce to by $a m$o dzie( cza przy go -
da, po woj nie trze ba by $o sta wi& czo $a
zu pe$ nie in nym wy zwa niom i prze ciw -
no %ciom. W 1949 ro ku zmu szo na zo sta -
$a do za mkni" cia swe go miej sca pra cy
i )ró d$a pew nej nie za le! no %ci – ga bi ne -
tu ko sme tycz ne go. M#! stra ci$ sta no wi -
sko i zde cy do wa$ si" wró ci& do ad wo -
ka tu ry. Rok pó) niej, do prze stron ne go
miesz ka nia do kwa te ro wa no im lo ka to -
rów. Mia sto co raz bar dziej sza rza $o
w jej oczach, %l# ska gwa ra sta $a si" przy -
kra dla jej uszu, na zy wa $a j# pro stac k#
i or dy nar n#. Wsz" dzie by $a go to wa za -
uwa !y& brud. Ofi cjal na zmia na na zwy
mia sta na Sta li no gród do pe$ ni $a mia ry

nie sma ku i roz cza ro wa nia. Wszak ucie -
k$a z Kry mu w bie dzie i g$o dzie
przed „fa l# ko mu ny”! Co raz wi"k szy
kon trast ja wi$ si" w jej oczach po mi" -
dzy tym no wym miej scem a tym, co po -
zo sta $o w jej pa mi" ci tak wiel kie i pi"k -
ne, i to co zna $a – Ode ssa, Lwów,
War sza wa. 

Ch"t nie przy cho dzi $a do szko $y, aby
„na du !ej prze rwie” po roz ma wia& z na -
uczy ciel ka mi swych sy nów: pa ni# Tr# -
dow sk# i pa ni# Ja ro s$aw sk#. By $a przez
nie z en tu zja zmem wi ta na: !o na pa -
na me ce na sa, w la kier kach, w su kien -
kach z su ro we go je dwa biu i w pa na mie
na ufry zo wa nej g$ów ce, pach n# ca i tak
in na od ma tek in nych uczniów szko $y
pod sta wo wej przy ul. D# brów ki. Znaj -
do wa $y wspól ny j" zyk – ku wiel kiej
wza jem nej przy jem no %ci.

Sen o Sa skiej K! pie, ope ra i Ju go s"a wia

Znie po ko jem przyj mo wa $a wia do mo -
%ci o de zer cji z Ka to wic jej naj bli! -

szych zna jo mych: Ra dzi kow scy, Przy -
go dzi( scy, Eber hard to wie – wszy scy ju!
z po wro tem w War sza wie! W ta jem ni -
cy przed m" !em snu $a plan, któ ry zresz -
t# ni gdy si" nie spe$ ni$: miesz ka nie
na Sa skiej K" pie! Ju! ma plan, roz k$ad,
ju! pla nu je jak usta wi me ble… M#! jed -
nak nie wy ra zi$ zgo dy. I nie ja ko w za -
do%& uczy nie niu b" dzie j# za bie ra$ do te -
atru i na kon cer ty. Na wszyst kie
in sce ni za cje oper: Li li upodo ba so bie
g$os An drze ja Hiol skie go, Zyg munt
d$u go b" dzie si" za chwy ca$ %pie wem Na -
ta lii Sto ko wac kiej. W 1960 ro ku za bie -
ra !o n" sa mo cho dem do Ju go s$a wii, je! -
d!# ca $e czte ry ty go dnie po kra jach
ów cze sne go tu ry stycz ne go do st" pu.
Po po wro cie wy zna swo im ko le gom: za -
ko cha $em si" w Lil ce po raz dru gi! Ale
ju! szyb ko o tym za po mni i b" dzie j# zo -
sta wia& w do mu sa m# z na wa $em pro -
ble mów dnia co dzien ne go. To wte dy Li li
b" dzie wra ca $a my %l#, a cza sem i s$o -
wem, do miejsc, w któ rych wo la $a by
by&. I do cza su, z któ re go umia $a czer -
pa& wi" cej ra do %ci.

Po dej rza na #mier$

Naprze $o mie lat 1962/63 wszy scy
prze !y j# szok a naj bar dziej to

prze !y je je go !o na: zna ny ad wo kat ka -
to wic ki aresz to wa ny! W tym aresz cie,
Zyg munt P. umrze %mier ci# na g$#, któ -
ra dla Li li po zo sta nie ju! na za wsze spra -
w# po dej rza n# i nie wy star cza j# co wy ja -
%nio n#. – „Ach, te Ka to wi ce, sa me
nie szcz" %cia, w Po zna niu ni gdy by
do te go nie do sz$o!” W ostat nim swym
li %cie do m" !a z dnia 28.I.63 r. – z Ka -
to wic do Ka to wic – pi sze: 

Ko cha ny Zyg mu siu,

Ser decz nie dzi$ ku j$ Ci za &y cze nia

w dwu dzie st' czwar t' na sz' rocz ni c$.
Ten dzie! sp$ dzi %am na roz my #la niu

i wspo mi na niu po rów nu j'c na sze &y cie

Zyg munt P%acz kie wicz, Na czel nik Urz$ du Sa mo cho do we go, Ka to wi ce 1947
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przed wo jen ne, wo jen ne i po wo jen ne. Nie

b! d! opi sy wa" tych trzech faz, zna ne s#
one To bie do brze!... W $wi! ta, No wy Rok

i na sz# rocz ni c! szcze gól nie %# czy %am si!
du cho wo z To b#. Na kry cie &wi# tecz ne

z op%at kiem na Two im miej scu przy sto -

le do tej po ry stoi i cze ka na Cie bie!

W pierw szy dzie' $wi#t i No wy Rok by -

%am w po %u dnie bli sko Cie bie. I tak cho -

dz#c tam wo ko %o za wsze roz my &lam,

przy po mi na j#c so bie na sze miesz ka nie

oku pa cyj ne obok wi! zie nia, get ta, dwóch

cmen ta rzy, ka to lic kie go i (y dow skie go

oraz po ste run ku po li cji. Ile nas zdro wia

i ner wów kosz to wa %o to s# siedz two!

Dla cze go tych my &li nie mo g! si! po -

zby"? (…)

Zo sta !a sa ma z dwo ma sy na mi, ci" gle
jesz cze ucz" cy mi si#, star sza cór ka bu -
do wa !a ju$ swo je w!a sne $y cie. Prak tycz -
nie bez %rod ków, z dwo ma za wo da mi,
z któ rych $a den nie by! ju$ do pod j# cia.
Za cz# !a wy naj mo wa& po ko je ci" gle jesz -
cze prze stron ne go miesz ka nia przy Ma -
tej ki 4., stu den tom, ar ty stom, li te ra tom.
Przez do bre kil ka lat w „po ko ju po bab -
ci” za miesz ki wa! po eta Ta de usz Ki jon -
ka, od wie dza ny cza sem przez re dak to ra
i li te ra ta Wil hel ma Szew czy ka – za wsze
ze swym nie od !"cz nym cy ga rem. Sta !a
si# go spo dy ni", kie row nicz k", pra cow -
ni c", wszyst kim, tyl ko nie pa ni" ele ganc -
kie go, do tam te go cza su, do mu. Jej za -
po bie gli wo%& i tro ska o utrzy ma nie
ja kie go% po zio mu te go go spo dar stwa

by !y god ne po dzi wu. Ko mu ni ka cja z lo -
ka to ra mi, w tym z jej w!a snym naj m!od -
szym sy nem, przy bie ra& za cznie cza sem
for m# ko re spon den cji – z po ko ju do po -
ko ju. Co na pi sa ne, jak by trwal sze, wy -
ra' niej sze:

Ka to wi ce, 31.I.83 r.

Ju rek!

Do bra ra da z ser ca mat ki! Idziesz

do pra cy po pó% to ra ro ku nie obec no &ci

i prze by tych cier pie niach (któ re uszla -

chet nia j# cz%o wie ka!) – wi!c pro sz!
Ci!, b#d) mi %y i uczyn ny, wy ka( si! do -

br# pra c# i bez wul gar nych s%ó wek – bo

wszyst kie oczy b! d# po ta kim cza sie

zwró co ne na Cie bie. A naj wa( niej sze, nie

bierz ko go& na swój warsz tat uszczy pli -

wo &ci, aby& na tej pla ców ce nie mia%
wro ga, tak jak to by %o w po przed niej, bo

lep szej pra cy dla sie bie dzi& nie znaj -

dziesz. Pro sz!, jak do bre go sy na, dbaj

o swo j# opi ni!! Do bra pra ca du cho wo

wzbo ga ca. B%o go s%a wi! Ci a na pew no

uszla chet nisz si!. Ma ma. 

Jej ar ty stycz na prze sz!o%& na sce nie
za cznie wte dy prze cho dzi& na stro n# co -
raz bar dziej skry wa nych wspo mnie(
i sen ty men tów. A jej by !y part ner, An -
drzej )nie $y( ski jest prze cie$ wci"$ nie -
da le ko, w Ope rze By tom skiej, jej
akom pa nia tor, Ar nold Le wak – miesz -
ka za le d wie o kil ka ulic da lej... Mo $e
by za dzwo ni&, po je cha&? Nie, to ju$ ko -
niec. Cza sem po wró ci jesz cze do daw -

nych no ta tek, kil ku oca la !ych fo to gra -
fii, prze ra bia nych su kie nek z przed wo -
jen ne go krep de szy nu. Cza sem zwie rzy
si# z cze go% swe mu naj m!od sze mu sy -
no wi, któ ry to wszyst ko, jak by pod ja -
kim% na tchnie niem, za pa mi# ta na d!u -
gie la ta. W tym wszyst kim nie
prze sta nie si# u%mie cha& do lu dzi na po -
ty ka nych, za cho wa $ycz li wy i przy ja -
zny dla nich ton i tro sk# w bar wie g!o -
su, za wsze ch#t na za mie ni& kil ka s!ów,
w czym% do ra dzi& i o co% spy ta&, swym
me lo dyj nym g!o sem, w pi#k nej pol sz -
czy' nie z le ciut kim, ro syj skim za %pie -
wem...

Nie chcia !a miesz ka& w Ka to wi cach,
a prze $y !a w tym mie %cie 41 lat – He -
le na z Ma li szew skich P!acz kie wi czo -
wa – Li li La rys: 1909–1986. 

Spo czy wa na cmen ta rzu pa ra fii %w.
Pio tra i Paw !a w Ka to wi cach.

Je rzy P!acz kie wicz (ur. w 1946, w Ka !
to wi cach) – hi sto ryk tan ga w Pol sce.
Ko lek cjo ner p"yt, nut, wy daw nictw
i zdj#$ do ty cz% cych tan ga i mu zy ki
przed wo jen nej. Au tor mu zycz nych
au dy cji ra dio wych i te le wi zyj nych
oraz ar ty ku "ów po &wi# co nych w wi#k !
szo &ci mu zy ce okre su przed wo jen ne !
go. Jest sy nem Li li La rys. 

Zyg munt P%acz kie wicz z (o n# He le n# otwie ra j# rajd sa mo cho do wy, Ka to wi ce, 1947
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Z
oka zji tej rocz ni cy war to przy po -
mnie! po cz"t ki ze spo #u ka to wic kich

ka me ra li stów. Or kie stra po wsta #a w 1981
ro ku z ini cja ty wy prof. Ka ro la Stryji
– ów cze sne go dy rek tor Fil har mo nii $l" -
skiej oraz prof. Ja na Win cen te go Ha we -
la – dy ry gen ta i kom po zy to ra, któ ry sta#
si% na wie le lat jej kie row ni kiem i pierw -
szym dy ry gen tem. Or kie stra po wsta #a
w nie #a twych cza sach, za rów no ze wzgl% -
du na sy tu acj% po li tycz n" (stan wo jen ny)
jak i spe cy fi k% mu zy ki ka me ral nej,
w wy ko ny wa niu któ rej do dzi& spe cja li -
zu je si% nie wie le ze spo #ów eta to wych.
Cz% &ciej s" one two rzo ne do ra' nie lub ist -
nie j" efe me rycz nie i spo ty ka j" si%
przy oka zji za le d wie kil ku wy ko na(
w da nym se zo nie ar ty stycz nym.
$l" skiej Or kie strze Ka me ral nej by #o

o ty le #a twiej, )e prof. Ha wel, w tym ro -
ku rów nie) ob cho dz" cy swój ju bi le usz,
by# d#u go let nim sze fem Aka de mic kiej
Or kie stry Sym fo nicz nej, któ ra dzi% ki te -

mu mo g#a sta! si% za ple czem oraz ku' -
ni" kadr dla ka me ra li stów. Jak si% oka -
za #o, na ty le do brych, )e w la tach PRL -
-u – jak wspo mi na prof. Ha wel – dzi siaj
b% d" cy Ho no ro wym Sze fem $l" skiej Or -
kie stry Ka me ral nej – zda rza #o si%, )e nie -
któ rzy z nich nie wra ca li z to urnée, wy -
bie ra j"c emi gra cj% i pra c% w or kie strach
„za )e la zn" kur ty n"”. 

No wy roz dzia# w hi sto rii or kie stry roz -
po cz"# si% wraz z ob j% ciem w 2006 ro -
ku funk cji kie row ni ka i pierw sze go dy -
ry gen ta przez W#o cha Mas si mi lia no
Cal die go – zwy ci%z c% Mi% dzy na ro do we -
go Kon kur su Dy ry gen tów im. Grze go -
rza Fi tel ber ga w 1999 ro ku. Uro dzo ny
w Me dio la nie dy ry gent pro wa dzi# or kie -
str% do 2010 ro ku.

W 2013 ro ku sze fem ka me ra li stów
zo sta# Ro bert Ka ba ra – twór ca kra kow -
skiej Sin fo niet ty Cra co vii, wy bit ny al -
to wio li sta i skrzy pek, ma j" cy na swo -
im kon cie wspó# pra c% m.in z Mak sem

35. urodziny !l"skiej

Orkiestry Kameralnej 

!l" ska Or kie stra Ka me ral na,
je den z trzech eta to wych

ze spo #ów Fil har mo nii !l" skiej,
ob cho dzi w tym ro ku

trzy dzie sto pi$ cio le cie
swo je go ist nie nia.

Uro dzi ny – jak przy sta #o
na or kie str$ – uczci 3 czerw ca br.

wy ko na niem
Sym fo nii Ka me ral nej

oraz Kon cer tu na for te pian,
tr!b k" i or kie str" smycz ko w!

Dmi tri ja Szo sta kie wi cza
pod dy rek cj"

swo je go kie row ni ka
Ro ber ta Ka ba ry, z Be at" Bi li% sk"

oraz Ja nem Ha ra si mo wi czem
w ro li so li stów.
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"l# ska Or kie stra Ka me ral na 2016

MAREK LYSZCZYNA



We nge ro wem oraz dy ry gent, wy cho wa -

nek Je rze go Mak sy miu ka. Ro bert Ka -

ba ra prze pro wa dzi! or kie str" przez

trud ny okres re mon tu sie dzi by przy uli -

cy So kol skiej – kie dy #a den z ze spo !ów

Fil har mo nii nie mia! sta !e go ad re su,

a pró by od by wa !y si" cy klicz nie w ró# -
nych miej scach, w bu dyn kach za przy -

ja$ nio nych in sty tu cji. – W Ka to wi cach
jest mnó stwo wspa nia !ych wn"trz, mu -
zy ki mo #e my s!u cha$ w ró# nych en to -
ura ge’ach – mó wi! mi Ro bert Ka ba ra

rok te mu w wy wia dzie, kie dy wspo mi -

na! okres re mon tu. 

Or kie stra ma na swo im kon cie wie le

na gra% (w tym rów nie# no mi no wa nych

b&d$ na gra dza nych, tak #e do tej naj wa# -
niej szej na gro dy w pol skim prze my 'le
fo no gra ficz nym – Fry de ry ka), wie le

wy st" pów w pre sti #o wych sa lach kon -

cer to wych oraz na s!yn nych fe sti wa lach

mu zycz nych jak Fe sti val des Vo utes,

Mi" dzy na ro do wy Fe sti wal Mu zycz ny

w Cze skim Krum lo wie, Fe sti wal Mu -

zycz ny w (a% cu cie, Con cert ge bo uw

w Am ster da mie, Kon ser wa to rium Me -

dio la% skie, Kon zer thaus w Ber li nie.

Ze )l& sk& Or kie str& Ka me ral n&
na prze strze ni lat wy st" po wa !o wie lu wy -

bit nych dy ry gen tów i so li stów: m.in.:

Ke vin Ken ner, Gar rick Ohls son, Bru no

Ca ni no, Ma rian na Va si lie va, Wol fgang

Güttler, Kon stan ty An drzej Kul ka,

Krzysz tof Ja ko wicz, Ka ja Dan czow -

ska, Aga ta Szym czew ska, Le szek

Mo# d#er, An drzej Ja go dzi% ski, Paul

Es swo od, Je rzy Mak sy miuk, Mi ro s!aw

J. B!asz czyk.

Ka me ra li stom #y czy my ko lej nych ju -

bi le uszy oraz wie lu sub tel nych, ar ty -

stycz nych wra #e% i do ko na%!
!
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Prof. Jan Wincenty Hawel – wspó!twórca i pierwszy dyrektor zespo!u.

Massimiliano Caldi – pod jego batut% &l%scy kamerali&ci grali  w latach
2006-2010.

Od 2013 roku szefem zespo!u jest Robert Kabara.
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K
si!dz Emil Szra mek moc no ar ty ku -
"o wa" prze ko na nie, #e „chrze $ci ja% -

stwo przy sz"o do Pol ski przez &l!sk”.
To my$l cel na i uza sad nio na. Nie po win -
na za tem umkn!' uwa gi trzy ma j! cych
pie cz( nad ob cho da mi 1050-le cia chrztu
Pol ski. Kul mi na cja tych uro czy sto $ci
przy pa da na kwie cie% te go ro ku. &l!sk
bar dzo wcze $nie #y" du cho wo $ci! i do -
$wiad cze niem in te lek tu al nym chrze -
$ci ja% skiej Eu ro py. Uni wer sy te ty eu ro -
pej skie od Bo lo nii po Pra g( go $ci "y
w $re dnio wie czu &l! za ków w licz bie
znacz nie wi(k szej ni# miesz ka% ców
po zo sta "ych pol skich ziem. Od 1364,
a zw"asz cza 1399 ro ku, naj bli #ej by "o
ze &l! ska na Uni wer sy tet Kra kow ski na -
zy wa ny wów czas stu dium ge ne ra le.
Hen ryk Ba rycz pi sa": „[...] w epo ce naj -
wi(k sze go wzro stu Uni wer sy te tu, w la -
tach 1400–1525 licz ba stu diu j! cej tam
m"o dzie #y by "a im po nu j! ca: trzy i pó"
ty si! ca im ma try ku lo wa nych &l! za ków
na ogól n! licz b( wpi sa nych w tym
cza sie nie wie le po nad 25 ty si( cy scho -
la rów, a za tem pra wie 14% wszyst kich
stu den tów. Ale i po utra cie przez uni -
wer sy tet zna cze nia mi( dzy na ro do we go
fre kwen cja m"o dzie #y $l! skiej cho'
zmniej szy "a si( po wa# nie, by "a prze cie#
da lej du #a. Ogó "em w ci! gu wie ku XV
i XVI ucz(sz cza "o na ogól n! licz -
b( 37 648 stu den tów bli sko 4000 &l! -
za ków, czy li prze sz"o 10% ca "o $ci
scho la rów”. Jak da lej skru pu lat nie
uczo ny wy li cza", po mi( dzy 1535 a 1600
ro kiem prze wi n( "o si( te# przez ko ry -
ta rze Uni wer sy te tu Kra kow skie go przy -
naj mniej 20 „ka no ni ków ka te dry wro -
c"aw skiej z po cho dze nia &l! za ków”. Nie
spo sób nie zwró ci' uwa gi tak #e i na to,
#e po utra cie przez Aka de mi( Kra -
kow sk! (tak Uni wer sy tet by" na zy wa -
ny od ko% ca XVI w.) zna cze nia mi( dzy -
na ro do we go wie lu miesz ka% ców ze
&l! ska ob ra "o swój edu ka cyj ny kurs
na znacz niej sze o$rod ki na uko we. &l! -
za cy wie le wte dy po dró #o wa li. Ale
i wie lu na &l!sk przy by wa "o, a w stu -
le ciach na st(p nych nie mia "o si( to
zmie ni'. By "a $l! ska zie mia prze strze -
ni! po dró #y i wy mia ny, prak ty ko wa nia
go $cin no $ci i nada wa nia g"( bo kie go
sen su idei spo tka nia. My $l!c o ko rze -
niach $re dnio wiecz ne go &l! ska,
przy wo "a' war to s"o wa Pre dra ga Ma tve -
je vi 'a z je go Bre wia rza !ród ziem no mor -
skie go: „Bez wzgl( du na miej sce uro -
dze nia czy po by tu mo# na sta' si(
cz"o wie kiem &ród ziem no mo rza. Te go
si( nie dzie dzi czy, to si( zdo by wa. By -
cie cz"o wie kiem &ród ziem no mo rza to
je dy nie ce cha, nie za le ta. W gr( wcho -
dzi nie tyl ko hi sto ria czy tra dy cja, geo -
gra fia czy stro ny ro dzin ne, pa mi(',
dzie dzic two czy wia ra. &ród ziem no mo -
rze to prze zna cze nie”.

W 1257 r. ksi! #( opol ski W"a dy s"aw
(ten sam, któ re mu na zw( za wdzi( cza
Wo dzi s"aw &l! ski) wy da" do ku ment
ze zwa la j! cy mie chow skim bo #o grob -
com na lo ka cj( wsi Cho rzów na pra wie

nie miec kim. Osta tecz nie lo ko wa no j!
ok. 1300 r. Wte dy te# Cho rzów prze -
szed" w r( ce mni chów, po dob nie jak
wie$ D!b, zwa na wów czas naj praw do -
po dob niej Bia "o brze zie (naj star sza
dziel ni ca dzi siej szych Ka to wic). Obro% -
cy Gro bu Pa% skie go, któ rych le gen dar -
ne po cz!t ki si( ga j! 1099 r., re gu "(
$w. Au gu sty na przy j( li w 1114 r., a za -
twier dze nie pa pie #a Ka lik sta uzy ska li
w 1122 r. Od t!d te# zwa no ich Stró #a -
mi Gro bu Pa% skie go. Zbu do wa li
w Cho rzo wie szpi tal, wkrót ce prag ma -
tycz nie prze nie sio ny pod mu ry By to -
mia. Szpi tal ów na le #a" do do mów
pro win cji ma "o pol skiej za ko nu. Mni si
nie pa ra do wa li tu w zbro jach i zdob nych
p"asz czach (jak mo g"o by si( wy da -
wa', s! dz!c po fol de rach wy da wa -
nych dzi$ w mie $cie i ma so wych im pre -
zach or ga ni zo wa nych z udzia "em bractw
ry cer skich i grup re kon struk cyj nych).
By li skrom ny mi szpi tal ni ka mi, wy -
znaw ca mi war to $ci wiel kich, acz ma -
"o wi do wi sko wych. Ale bo #o grob cy
swo je sie dzi by mie li tak #e w in nych
miej sco wo $ciach &l! ska, np. w Ra ci bo -
rzu (a $ci $le za je go mu ra mi w No wym
Mie $cie), Z!b ko wi cach, By to miu czy
Ny sie, gdzie od bi sku pa wro c"aw skie -
go To ma sza I otrzy ma li szpi tal i gdzie
do dzi$ mia sto zdo bi po zo sta "y po nich
ko $ció" i klasz tor (obec nie Dom For ma -
cyj ny die ce zji opol skiej, daw niej wy# -
sze se mi na rium du chow ne). 

Cho' bo #o grob cy w wie ku XIV w"! -
cze ni zo sta li do jo an ni tów, w nie któ rych
kra jach na dal cie szy li si( sa mo dziel no -
$ci!. Prze trwa li tak #e na zie miach pol -
skich, wi(c i w Mie cho wie, a cho rzow -
ska pa ra fia $w. Ma rii Mag da le ny na dal
znaj do wa "a si( pod ich opie k!.
W XVIII w. cho rzow ski pro boszcz bo -
#o grob ca ks. Lu dwik Bo jar ski od kry"
tam tej sze z"o #a w( gla i uzy ska" po zwo -
le nie na ich wy do by cie. W ten spo sób
po wsta "a tu pierw sza ko pal nia – „Fürstin
He dwig”, za "o #o na na grun tach za ku -
pio nych przez klasz tor, a po jej unie ru -
cho mie niu – dru ga. Od kry cie Bo jar skie -
go otwo rzy "o zu pe" nie no wy roz dzia"
dla oko lic je go pa ra fii. Pro boszcz Jó zef
Cy ryl W! so wicz, pe" ni! cy za ra zem
funk cj( ge ne ral ne go ko mi sa rza po sia -

d"o $ci bo #o grob ców w Pru sach, prze -
ka za" Wy# sze mu Urz( do wi Gór ni cze -
mu we Wro c"a wiu za rocz ny czynsz
w wy so ko $ci 40 ta la rów te ren pod bu -
do w( Hu ty Kró lew skiej. Osta tecz nie
po wsta "o tu po kil ku de ka dach mia sto,
któ re w XX w. wch"o n( "o wie$ Cho -
rzów, przyj mu j!c jej na zw(. W je go
herb w 1938 r. wpi sa no krzy# bo #o grob -
ców. Dzie dzic two za ko nu przy s"a nia
dzi$ mo da na week en do we fe sty ny ry -
cer skie i ko mer cyj no -hob by stycz ne
sza le% stwo re kon struk cji hi sto rycz -
nych, któ rym nie wie dzie' cze mu przy -
pi su je si( ja kie$ szcze gól ne w"a $ci wo -
$ci edu ka cyj ne. 

Od cho dz!c (za ko ny znie sio ne zo sta -
"y w Pru sach w 1810 r., a ostat ni cho -
rzow ski pro boszcz bo #o grob ca Hi la ry
Przy byl ski zmar" ja ko ksi!dz $wiec ki
w ro ku 1816), za kon ni cy zo sta wi li to
miej sce skie ro wa ne nie ja ko ku prze my -
s"o wej przy sz"o $ci i pa mi(' ma "o efek -
tow nej, lecz cen nej, idei szpi tal nej,
opie ki nad opusz czo ny mi, osa mot nio -
ny mi, do tkni( ty mi cho ro b!, a tak #e idei
obro ny Gro bu Chry stu so we go w Je ro -
zo li mie. Dzi$ bar dziej ni# kie dy kol wiek
po trzeb ne jest my $le nie o &l! sku
w owym $ród ziem no mor skim ho ry zon -
cie. Hu ma ni sta i pa pie ski se kre tarz
Lo ren zo Val la, g"o si" prze ko na nie, #e
Eu ro pa &rod ko wa w na tu ral ny spo sób
ci! #y kul tu ro wo ku Mo rzu &ród ziem -
ne mu. W wie kach $red nich i wcze sno -
no wo #yt nych kon sty tu owa" si( &l!sk ja -
ko prze strze% kul tu ry ema nu j! cej ze
&ród ziem no mo rza. By" wów czas jed -
no $ci!, któ rej nie zdo "a no po wie kach
oca li'. Dzi$ sta no wi ona war to$' dro -
g! i wy j!t ko wo trud n! do od zy ska nia.
Jest jak za gu bio na si "a i po wra ca j! ce
ma rze nie, uwo dzi ciel ska uto pia, bar -
dziej jed nak re al na, ni# mo g"o by si(
wy da wa'. Jest wy zwa niem i za da -
niem. Jak pro ro czo w XVI w. wo "a" Ca -
spar Ur si nus Ve lius ze &wid ni cy:
„O Rzy mie, z"o ty Rzy mie. Ty si( ra du -
jesz wiecz n! wio sn!, ty po sia dasz ty -
lu za cnych i uta len to wa nych po etów,
lecz nasz &l!sk, cho cia# le #y pod zim -
n! gwiaz d! pó" no cy jest nie mniej
wart od cie bie”.

!

JACEK KUREK KAMIE!  DROGOCENNY

Pod zimn"
gwiazd"
pó#nocy
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W
spó! cze sne ma lar stwo sta wia wy so kie
wy ma ga nia ar ty stom nie tyl ko

pod wzgl" dem tech ni ki, ale tak #e !a dun ku in -
te lek tu al ne go i emo cjo nal ne go dzie !a, ja kie
chc$ za pre zen to wa% &wia tu. Wy da je si", #e
mi n" !y cza sy !a twych efek tów i warsz ta to -
wej bez rad no &ci, ukry wa nej pod pseu do no -
wa tor skim po dej &ciem do two rzy wa i for my.
Bar dzo wie lu ma la rzy pa trzy z po dzi wem
na da wa nych mi strzów i wca le te go nie ukry -
wa. Jed nym z bar dziej wy ma ga j$ cych kie -
run ków dzi siej szej sztu ki jest re alizm
ma gicz ny, któ re go ko rze nie tkwi$ w nad re -
ali zmie i w pew nej mie rze w pop -ar cie. Jed -
nak pa trz$c na pra ce mi" dzy na ro do we go gro -
na twór ców uczest ni cz$ cych w ju# po raz
ko lej ny w or ga ni zo wa nym przez Ga le ri" Be -
skidz k$ w Szczyr ku wy da rze niu o na zwie
Ma gi cal Dre ams III, pra ce ar ty stów z Pol -
ski, Nie miec, Sta nów Zjed no czo nych, Fran -
cji i Bu! ga rii, a w po przed nich edy cjach tak -
#e z Au strii i W!och, mo# na !a two doj&%
do wnio sku, #e za czerp n" li oni, a w ka# dym
ra zie zna ko mi ta ich wi"k szo&%, ze wspo mnia -
nych 'ró de!, to co w nich jest naj lep sze -
go – warsz tat, no &n$ me ta fo r", ko mu ni ka tyw -
no&% oraz, do ty czy to nie któ rych twór ców,
wy czu le nie na me ta fi zy k" i nie po ko j$ co pa -
ra dok sal n$ au r" na szych cza sów. Do tej ka -
te go rii ar ty stów zwi$ za nych z re ali zmem ma -
gicz nych za li czy! bym bez wa ha nia Jó ze fa
Sto lo rza, ma la rza miesz ka j$ ce go obec nie we
W!o c!aw ku, lecz z uro dze nia ka to wi cza ni -
na. Sto lorz wy sta wia obec nie rów nie cz" sto
w kra ju jak i za gra ni c$, g!ów nie w USA
i w Niem czech. Ad mi ra to rów je go twór czo -
&ci urze ka j$ pe! ne mi stycz ne go nie po ko ju
kra jo bra zy, w któ rych cz" sto od na le'% mo# -
na &la dy ta jem ni czych istot, ru iny bu dow li,
na wpó! za tar te na pi sy. Te pej za #e ma j$ wie -
le wspól ne go ze snem, w któ rym bar dziej od -
czu wa my ni# do strze ga my czy j$& obec -
no&% i na wet nie &mie my od ga dy wa%, ja kie
mo #e mie% zna cze nie. Na pod kre &le nie za -
s!u gu je nie w$t pli wie, za uwa #o ne i do ce nio -
ne przez kry ty ków, ope ro wa nie &wia t!em,
któ re go 'ró d!a tak #e nie wi dzi my; mo #e my
si" go je dy nie do my &la%. S!o wem – Ta jem -
ni ca. 

Wiel ki sza cu nek mu si bu dzi% opa no wa nie
tech ni ki przed sta wia nia te go &wia t!a oraz pie -
czo !o wi to&%, z ja k$ ar ty sta trak tu je naj -
mniej szy na wet de tal swe go dzie !a, a co
za tym idzie, ogrom na pra co wi to&%. By !a# -
by to ce cha wy wie zio na ze (l$ ska? Prof. Ju -
lian Gem bal ski, przy ja ciel ar ty sty, zwra ca
tak #e uwa g" na pew n$ mu zycz no&% je go
prac, za war ty w nich rytm. Naj bar dziej
wi$ #$ c$ od po wied' na to py ta nie, jak
i na kil ka in nych mo #e da% je dy nie sam Jó -
zef Sto lorz. Za czy na j$c roz mo w", cof nij my
si" jed nak o ja kie& ...pi"% dzie si$t lat.

– Gi ta rzy sta ba so wy w bar dzo m!o dym
ze spo le i ucze" li ceum pla stycz ne go. Po nad #
to mi ni strant w ar chi ka te drze Chry stu sa
Kró la. To by! nasz pierw szy kon takt; tak $e
mój pierw szy kon takt z two imi pró ba mi ar #
ty stycz ny mi. Gip so wy re lief egip ski wi sia!
jesz cze w miesz ka niu mo jej ma my. Po tem
znik n% !e& z Ka to wic. Na de sz!y cza sy stu diów
i o tym okre sie two je go $y cia wiem nie wie #
le, a o dal szych two ich lo sach nic zgo !a.
Two je pierw sze suk ce sy, fa scy na cje, au to #
ry te ty, no i po ra$ ki, bo to te$ in te re su j% ce.

– Gip so we go re lie fu nie pa mi" tam, na to -
miast utkwi !a mi w pa mi" ci po t"# na bi blio -
te ka i iko na Hen ry ka Wa) ka (wte dy stu den -
ta ASP) w wa szym do mu. Po za tym !$ czy !o
nas gra nie na mszach be ato wych w Kryp cie
Ka te dry. Gi ta ra ba so wa brzmi w mo jej g!o -
wie do dzi&. Po tem mia !em krót ki epi zod gra -

nia z Ir kiem Dud kiem (co mu przy po mnia -
!em w ubie g!ym ro ku, po je go kon cer cie we
W!o c!aw ku). Trwa !o to krót ko, bo wa# niej -
sza by !a ma tu ra. Po ma tu rze wy je cha !em
z Ka to wic na stu dia. Naj pierw To ru) i Kon -
ser wa tor stwo i Za byt ko znaw stwo na UMK.
W To ru niu po zo sta wi !em jed nak trwa !y
&lad... Jak mi opo wia da! S!a wek Wierz chol -
ski, „przy wio z!em blu esa do To ru nia”, a do -
k!ad niej prze tar !em szlak dla Ja sia Ja now -
skie go i Ir ka Dud ka. Po tem zmar no wa ne
dwa la ta w ar mii, a jesz cze po tem pew na da -
ma, dzi& mo ja #o na, za bra !a mnie do W!o -
c!aw ka. Pra cu j$c w Mu zeum w!o c!aw skim,
za cz$ !em te# stu dio wa% Hi sto ri" Sztu ki
na lu bel skim KUL -u.

– Aka de mic kie przy go to wa nie, a two ja
in dy wi du al no&' – jak to si( ma do sie bie?

– Ja ko& to si" jed nak do sie bie ma. Du #o
si" nie „na stu dio wa !em”, ale to, cze go do -
&wiad czy !em, kon takt z pro fe so ra mi, wy k!a -
dy, li te ra tu ra, da !y mi pod sta wy do in dy wi -
du al ne go zg!" bia nia wie dzy z in te re su j$ cych
mnie dys cy plin. Po zo sta! za chwyt nad przed -
mio tem stu diów. Bez nie go, nie wie le bym
osi$ gn$!.

– Co (kto) wp!y n( !o na two j% po sta w(
twór cz% i ar ty stycz n% oso bo wo&'? 

– Pod sta wy da !o mi wy cho wa nie w do mu,
przy ja cie le z lat szkol nych. Praw dzi wy,
tra dy cyj ny &l$ ski etos. W wie ku 8 lat po zna -
li &my si" z Jul kiem Gem bal skim. Ca !a pod -

sta wów ka (S.P. 1 na Ja giel lo) skiej) w jed -
nej !aw ce. Przy ja') trwa do dzi& i je ste &my
dla sie bie jak bra cia. Bar dzo wa# ny jest
okres, kie dy by li &my mi ni stran ta mi w ka te -
drze. To w!a &nie tam, ks. An zelm Skro bol,
na uczy! nas te go, aby od sie bie wy ma ga%.
Rze tel no&%, punk tu al no&%, wier no&% da ne mu
s!o wu… Po la tach zda !em so bie z te go spra -
w", pod cho dz$c do eg za mi nu z Ety ki Chrze -
&ci ja) skiej na KUL -u. Na wiel kich drzwiach
wi sia !a ta bli ca z na zwi skiem Sze fa Ka te -
dry – Ks. Prof. Kar dy na! Ka rol Woj ty !a…
By! ma rzec 1975 r. Za trzy i pó! ro ku
wszyst ko sta !o si" ja sne. Prze cie# zna !em ks.
Kar dy na !a jesz cze z ka to wic kiej ka te dry.
Pa mi" ta !em Je go do bre oczy... Po tem,
w 1987 r., da ne mi by !o znów spoj rze% w te
oczy i u&ci sn$% d!o) Oj ca (wi" te go pod czas
spo tka nia z twór ca mi kul tu ry w ko &cie le
(wi" te go Krzy #a w War sza wie… By !em g!" -
bo ko prze ko na ny, #e „do ty kam” (wi" te go.
Od czy tu j" te fak ty, po zor ne przy pad ki, ja -
ko zna ki dla mnie i ro dzaj zo bo wi$ za nia.

Ka# dy z nas ma swo ich Mi strzów. Jesz -
cze w li ceum, za ko cha !em si" w ma lar stwie
ho len der skim z!o te go wie ku. Ma estria wy -
ko na nia i ten cu dow ny pó! mrok, kon tra stu -
j$ cy z ja skra wo o&wie tlo ny mi szcze gó !a mi.
Po wo lut ku za cz" !o we mnie doj rze wa% to
„co&”. Jesz cze nie by !em &wia do my co to
jest, dla te go wy bra !em stu dia kon ser wa cji
dzie! daw nych mi strzów. Po tem zo ba czy !em

!wia t"o z in nej

rze czy wi sto #ci

WITOLD TURANT

Józef Stolorz
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w ga le rii pierw szy ob raz Hen ry ka Wa! ka
i wy sta w" Zdzi s#a wa Bek si! skie go. Wów -
czas po ja wi #o si" go r$ ce pra gnie nie – jak -
%e bym chcia# tak ma lo wa&… Có%, pierw -
sze pró by by #y da le ce nie do sko na #e, ale co
to zna czy „dlo 'lon zo ka”?… „Bier si"
do ro bo ty, ino pa miyn tej, jak co( ro bisz, rob
to roz, a po rz$d nie, co by( niy mu sio# po so -
bie po pra wia&” – wbi ja# przez la ta do g#o -
wy mój Ta ta. Po skut ko wa #o!

Na le %y tak %e wspo mnie& o ro li, ja k$
ode gra #a i co raz bar dziej od gry wa dla mnie
mu zy ka. Prze cie% to w#a (nie w 1967 r.
po raz pierw szy do cie ra j$ d)wi" ki Pro col Ha -
rum, The Mo ody Blu es, po tem Va nil la Fud -
ge. Dla sie dem na sto lat ka to by# ko smos, co(
nie wy obra %al nie pi"k ne go, uru cha mia j$ ce -
go wy obra) ni", a ta po tra fi by& nie prze wi -
dy wal na. Wte dy nie wie dzia #em jesz cze, %e
ko! czy si" dla mnie era big -be atu a za czy -
na kie# ko wa& co( bar dzo po wa% ne go, co za -
pro wa dzi mnie do upa ja nia si" mu zy k$
naj pierw Klau sa Schul ze (któ re go na mi"t -
nie s#u cham do dzi() a po tem Hen ry ka Mi -
ko #a ja Gó rec kie go czy Arvo Par ta.

– Jak kszta! to wa !a si" two ja tech ni ka i ja #
kie miej sce zaj mu je w two jej sztu ce kwe #
stia warsz ta tu? 

– Te mat rze ka. To jest dla mnie naj wa% -
niej sze. Pra co wa #em la ta mi nad tech ni k$,
zg#" bia #em wszel k$ do st"p n$ li te ra tu r",
a do te go &wi cze nia, &wi cze nia i zno wu &wi -
cze nia. Po wo lut ku przy cho dzi #y efek ty. Ja -
k$% mia #em fraj d", pa trz$c na pierw sze go
„Rem brand ta” ja kie go na ma lo wa #em. By# ta -
ki ba ro ko wo -ho len der ski… Pra cu j$c daw -
ny mi, spraw dzo ny mi tech ni ka mi, sto su j$c
przy bli %o ne ma te ria #y, z cza sem do cho dzi -
#em do mo ich wi zji. Po cz$t ko wo by #y to ob -
ra zy za mglo ne, ciem ne z ele men ta mi (wia -
t#a. Po tem na st$ pi #o przej (cie w na strój.
Za cz" #a si" po ja wia& ca #a sfe ra ele men tów
iko no gra ficz nych, czy li sym bo li ka. Do te -
go ty tu #y, któ re sta #y si" pod po wie dzi$
w ja kim kie run ku ma po d$ %a& od bior ca. Ma -
lu j" wie lo war stwo wo. Te wszyst kie war stwy
farb, prze )ro czy ste, nie kie dy pó# prze )ro czy -
ste, na k#a da ne jed na na dru g$, po wo du j$
efekt, ja kie go ma lu j$c al la pri ma (za pierw -
szym ra zem na no si my w#a (ci wy ko lor) nie
mo% na osi$ gn$&. Tyl ko w ten spo sób mo g"
da& od bior cy wra %e nie g#" bo kiej prze strze -
ni, %e „chce si" wej(& w ob raz”. Od po wia -
da j$c na py ta nie – tech ni ka, rze mio s#o to za -
sad ni cze rze czy, któ re wci$% trze ba
udo sko na la&, ale s$ one pod po rz$d ko wa ne
ce lo wi, któ re mu s#u %$ a ten wy kra cza ju%
znacz nie da lej… Tu taj za czy na si" sfe ra du -
cha…

– Kry ty cy pod kre $la j% ro l" $wia t!a w two #
ich ob ra zach; czy to tyl ko za bieg tech #
nicz ny, czy te& to $wia t!o po cho dzi z „in nej
rze czy wi sto $ci”, czy jest ono ele men tem
me ta fi zy ki wy ra' nie obec nej w two im ma #
lar stwie?

– Ale% tak. Z drob nym spro sto wa niem.
Cho dzi mi o 'wia t#o(&, czy li obec no(&, jak
to uj$ #e(, „in nej rze czy wi sto (ci”. Zda j" so -
bie spra w" z te go, %e „do ty kam” stre fy prze -
%y& mi stycz nych. Mam licz ne po twier dze -
nia te go, %e ogl$ da j$ cy mo je ob ra zy,
do (wiad cza j$ cz" sto po dob ne go sta nu du szy.
S$ to spra wy trud ne, wy ma ga j$ ce od nas, ja -
kie go( ro dza ju otwar cia si" na prze %y cia po -
za ma te rial ne. W sza rej co dzien no (ci, po ja -
wia j$ si", jak %e cz" sto mo men ty, któ re
trud no na zwa& przy pad ka mi. Je %e li po pa trzy -
my na nie, ja ko na zna ki, wte dy wszyst ko za -
czy na uk#a da& si" w bar dziej lo gicz n$ ca #o(&.

– Te mat naj cz" $ciej obec ny w two ich ob #
ra zach, to gó ry. Wy da j% si" mie( zna cze nie

ab so lu tu – nie osi% gal nej do sko na !o $ci.
W tym kra jo bra zie po ja wia j% si" cz" sto
dziw ne, trud ne do zde fi nio wa nia by ty – jak #
by $la dy czy jej$ obec no $ci. Jak na le &y to in #
ter pre to wa(?

– Od wcze sne go dzie ci! stwa ro dzi ce
wo zi li nas w gó ry. Wa ka cje w Bren nej…
Naj pierw w Le (ni cy (1956), gdzie jesz cze
nie by #o elek trycz no (ci. Wie czo rem lam pa
naf to wa i k$ piel w lo do wa tej rze ce. Na ko -
la cj" chleb z ma s#em i ja go dy z cu krem. Jak
ja mo g" nie ko cha& gór? Po tem przy sz#y ko -
lej ne do (wiad cze nia. W la tach 70. w" drów -
ki po bez dro %ach Be ski du Ni skie go. Pó) niej
ogl$ da #em te% in ne gó ry. Kie dy pierw szy raz
ja d$c do Jur go wa zo ba czy #em Ta try Biel skie,
za my ka j$ ce per spek ty w" do li ny, od ra zu na -
zwa #em je „Gó r$ Trój cy 'wi" tej”. Po tem to
na ma lo wa #em.

Mo %e nie ka% dy si" ze mn$ zgo dzi, ale
chy ba nie jest przy pad kiem, %e naj wa% niej -
sze wy da rze nia opi sa ne w Sta rym i No wym
Te sta men cie dzie j$ si" na wznie sie niach. Po -
wie dzia# bym – sym bo licz nie – po wy %ej…
czy li na gó rze. Kie dy mnie py ta j$ (tu taj we
W#o c#aw ku) po co mi si" chce wspi na& i m" -
czy&, od po wia dam, %e war to, bo z gó ry wi -
da& da lej i le piej. Po za tym, gó ry ucz$ po -
ko ry i cier pli wo (ci.

Te wszyst kie reszt ki „cze go(” na mo ich
ob ra zach, ta swo ista „ar che olo gia”, jest
wy ni kiem pew nych ob ser wa cji. Ka mien ne
po zo sta #o (ci po cy wi li za cjach, o któ rych ma -
my nie wie le wia do mo (ci, je dy nie prze ró% -
ne hi po te zy, ma j$ je den wspól ny, #$ cz$ cy je
ele ment. S$ na ogó# po zo sta #o (cia mi obiek -
tów z kr" gu sa crum… Je dy ne co prze trwa -
#o do na szych cza sów, to (lad po szu ki wa nia
Bo ga. To, %e te obiek ty by #y bu do wa ne z nie -
znisz czal ne go ma te ria #u, te% chy ba o czym(
(wiad czy. Resz ta, uk#ad tych ka mie ni, ta jem -
ni cze (dla nas) zna ki…. Mo %e my je dy nie,
z naj g#"b szym sza cun kiem sk#o ni& g#o w".
Czy my mu si my ko niecz nie wszyst ko wie -
dzie&, wszyst ko mie& po li czo ne? W tym
miej scu przy po mi na mi si" aneg do ta o (w.
Au gu sty nie, pró bu j$ cym zro zu mie& sens
Trój cy 'wi" tej. Id$c brze giem mo rza, zo ba -
czy# ch#op ca, prze le wa j$ ce go ma #ym na czyn -
kiem wo d" z mo rza, do ma #e go wg#" bie nia
w pia sku. Ma lec za py ta ny co ro bi, po wie -
dzia# (wi" te mu – pr" dzej ja prze le j" tu taj ca -
#e mo rze, ni% ty zro zu miesz isto t" Trój cy
'wi" tej.

– Czy miej sca, w któ rych zda rza !o ci si"
prze by wa(, wp!y n" !y w ja ki$ spo sób
na two je ma lar skie wi zje?

– Nie w$t pli wie tak. My ma la rze, je ste -
(my tzw. „wzro kow ca mi” i ma my w g#o -
wie ta ki ma #y szki cow nik. Przez la ta tych
„szki ców” od k#a da si" nie z#a ilo(&. Nie wia -
do mo rów nie%, kie dy któ ry( z nich b" dzie
po trzeb ny. Na wia sem mó wi$c – jak %e nie -
po j" ta, nie ogar nio na jest po jem no(& na szej
g#o wy. Ca #e %y cie no si my w so bie te
wszyst kie ob ra zy, d)wi" ki, za pa chy… tak,
za pa chy rów nie%. Po kil ku na stu la tach,
pa mi" tam za pach za u# ków ma le! kiej osa -
dy w To ska nii, oka za #o si", %e by #y one
„m#o de”, bo ko (ció #ek bu do wa no
w VII wie ku, na to miast du %o wcze (niej
miesz ka li tu Etru sko wie. A sma ki… Smak
%ym lo ka ze (wi nio bi cia u mo je go Sta rzi ka
w Bo gu ci cach… po zo sta# w g#o wie i wiem,
%e ju% ni gdy ta kie go nie po czu j". Ma sorz
(jak po wie dzia# mój ta ta) wzi$# ta jem ni c"
te go sma ku „do gro bu”.

– W ja kim kie run ku ewo lu uje two ja
twór czo$(?

– Trud ne py ta nie… Je dy nie Pan Bóg zna
na nie od po wied). Przy pusz czam, %e mu -

zy ka ja kiej s#u cham, b" dzie mia #a zna cz$ -
cy wp#yw na mo je ob ra zy. Co raz bar dziej
bo li mnie by le ja ko(& wspó# cze sno (ci. To
rów nie% nie jest obo j"t ne dla kszta# tu mo -
ich kre acji.

– Du &o wy sta wiasz, tak &e za gra ni c%. Kry #
ty cy za uwa &a j% two je ma lar stwo. Czy od #
czu wasz to ja ko suk ces i co jest dla cie bie
je go mia r%?

– Dziw ne s#o wo… Suk ce sem s$ dla mnie
re ak cje od bior ców. To znacz nie wi" cej, ni%
ho no ra rium. Kie dy s#y sz" w roz mo wie, %e
dzi" ki tej wy sta wie chce mi si" %y&, to czy
mo %e by& lep sza na gro da za wy si #ek? Oczy -
wi (cie ma rze niem ka% de go twór cy jest
mo% li wo(& utrzy ma nia si" z tej pra cy. Z tym,
nie ste ty, ró% nie by wa. Rem brandt, Nor wid,
za ko! czy li ziem sk$ w" drów k" w przy tu# -
kach… Có%, ce na za two rze nie pi"k na, by -
wa okrut na. Mam te go (wia do mo(& i te% te -
go do (wiad czam. 

– Za li cza ny je ste$ do gro na twór ców re #
ali zmu ma gicz ne go. Czy to nie jest ta ka tro #
ch" !a twa ety kie ta? Bie rzesz udzia! we
wszyst kich im pre zach te go kr" gu – wa& nym
punk tem na wa szej ma pie sta! si" Szczyrk,
ale to nie tyl ko Ga le ria Be skidz ka.

– Jest to okre (le nie, z któ rym nie do ko! -
ca si" iden ty fi ku j". Kie dy(, w la tach 80., kry -
tyk „West fa len Post” za li czy# mo je ob ra zy
do ma lar stwa mi stycz ne go. Bo j" si" s#o wa
„ma gia” i je go wszel kich sko ja rze!. Bar dziej
ade kwat nym by #o by pod po rz$d ko wa nie ta -
kie go ma lar stwa do sztu ki wi zjo ner skiej.
Pod ta kim ty tu #em – Vi sio na ry Art.– funk -
cjo nu j$ na (wie cie ma la rze, z któ ry mi „jest
mi po dro dze”. Z wie lo ma je stem za przy ja) -
nio ny. By& mo %e, %e z cza sem Ga le ria Be -
skidz ka w Szczyr ku, przej dzie w t" for mu -
#", gdy% sta #a si" ju% wa% nym punk tem
na ma pie (wia to wych po ka zów tej sztu ki.
Ma #o te go, s$ wszel kie wa run ki ku te mu, aby
Szczyrk sta# si" miej scem re gu lar nych spo -
tka!, ar ty stów -wi zjo ne rów z ca #e go (wia ta,
wszak bio r$ oni udzia# w wy sta wach
w Szczyr ku. Zo ba czy my, czas po ka %e…

– Two je ko rze nie tkwi% na )l% sku. Czy je #
ste$ wo bec te go ma la rzem $l% skim? Z ja #
kim kr" giem tu tej szych twór ców co$ ci" !% #
czy (je $li w ogó le)?

– Tak, zde cy do wa nie! Fakt, %e miesz kam
od 42 lat we W#o c#aw ku, nie ma zna cze nia.
Kwe stie men tal no (ci, tra dy cji kul tu ro wej,
któ re wy no si my z do mu, ma j$ fun da men -
tal ny wp#yw na ca #e na sze %y cie. Je stem za -
przy ja) nio ny z wie lo ma (l$ ski mi ar ty sta mi.
Szcze gól nie bli skie mi s$ kon tak ty z kr" -
giem mu zy ków. Jest ja ka( spe cy fi ka w na -
szym, (l$ skim poj mo wa niu twór czo (ci.
Jest w niej wie le cie p#a, sze reg ele men tów,
wska zu j$ cych na g#" bo kie hi sto rycz nie ko -
rze nie, tkwi$ ce w tra dy cji kul tu ry eu ro pej -
skiej. Z per spek ty wy W#o c#aw ka (w któ rym
ele men ty ob ce, wy ni ka j$ ce z wie lo let nie go
tkwie nia w za bo rze ro syj skim, s$ do dzi( od -
czu wal ne) wi dz" to wy ra) nie. Wszak s$ -
siedz two Czech, Au strii i rz$ dy pru skie po -
zo sta wi #y w nas ja ki( (lad.

– Nad czym pra cu jesz obec nie?
– Cze ka mnie udzia# w sze re gu wy staw,

wi"c jed no cze (nie pra cu j" nad wie lo ma
ob ra za mi. Bio r$c pod uwa g", %e ka% dy, ze
wzgl" du na mo j$ tech ni k", wy ma ga pa ru al -
bo i pa ru na stu ty go dni pra cy, mam co ro bi&.

– Dzi" ku j" za roz mo w".

Na sze spo tka nie od by !o si" pó# n$ wio -
sn$ 2015 ro ku.

!
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z ROMANEM NYG! rozmawia HENRYK BZDOK

– Rom ku, jak si" #y je w ma $ym mie %
&cie na 'l( sku, je ste& tu bo daj #e w Bie %
ru niu ne sto rem...

– Ny go wie osie dli li si! w Bie ru niu
w ro ku 1575, z tej ra cji i w"a snej wo li
tu tkwi!. Daw niej by "o tak, jak mó wi -
li mi star si, lu dzie miesz ka li w jed nym
miej scu, ale i prze no si li si!, by li to
g"ów nie rze mie#l ni cy. Nie je stem ne sto -
rem, je #li cho dzi o po wi$ za nia ze sztu -
k$, bo mój stryj Jan Ny ga star szy, ja ko
pierw szy sko% czy" w ro ku 1898 uczel -
ni!, któ r$ pó& niej na zwa no Aka de mi$
Sztuk Pi!k nych w Kra ko wie. Wiem
rów nie', 'e jesz cze przed pierw sz$
woj n$ #wia to w$ do sta" na gro d! Mia sta
By to mia, wy ko ny wa" tak 'e po li chro mie
ma lar skie w pa "a cach na Mo ra wach
i w ko #cie le w Bar dzie (l$ skim. A w"a -
#ci wie to wszyst ko si! za cz! "o od je go
oj ca, pra dziad ka Kle men sa, sto la rza
i ko #ciel ne go, któ ry rze& bi". Stryj za "o -
'y" fir m! ma lar sk$, któ r$ pó& niej pro -
wa dzi" oj ciec – Jan Ny ga m"od szy. To
oj ciec wpro wa dzi" mnie w taj ni ki ma -
lar stwa.

– Ogl( da j(c zdj" cie przod ka stwier %
dzam, #e za cho wa $e& ty po we po ci( g$e
ry sy twa rzy ro du Ny gów.

– Jak mi po wie dzia no, co# mi w cza -
sie po ro du he ba ma z no sem po ro bi "a,
w ro dzi nie nikt ta kie go nie ma. Od ma -
"e go mia "em do st!p do wie lu ksi$ 'ek
z barw ny mi re pro duk cja mi, któ re wer -
to wa "em i po zna wa "em praw dzi we ko -
lo ry wie lu ma la rzy. Moi #l$ scy przod ko -
wie po dró 'o wa li, zna li po za#l$ skie kra je.
Wu jek ar chi tekt du 'o opo wia da" mi
o mo rzu, by "em tym tak za chwy co ny, ku -
po wa "em cza so pi smo „Mo rze”, bu do wa -
"em mo de le stat ków. To mo rze tam
gdzie# we mnie po zo sta "o. Wie le w szko -
le ry so wa "em, ro bi "em ga zet ki #cien ne,
no i z"o 'y "em pa pie ry na Aka de mi!
do Kra ko wa...

– Te ga zet ki by $y zwrot ni c( kie ru j( %
c( wie lu na in ne #y cio we to ry.

– Oj ciec cho) by" rze mie#l ni kiem te'
ma lo wa", mia" nie z"$ wie dz!, któ r$ mi
prze ka zy wa", uczy" mnie ry so wa nia,
mó wi" o bar wach, pro por cjach i per spek -
ty wie i tak od po cz$t ku mia "em ju' pew -
ne pod sta wy. Po je cha" ze mn$ do Kra -
ko wa, wspie ra" w cza sie eg za mi nów, no
i zna la z"em si! na pierw szym ro ku ASP
w Kra ko wie, by" to rok 1956...

– Ja ko& ci" nie za uwa #y $em, cho) wte %
dy te# po raz pierw szy zda wa $em.

– Zna la z"em si! na pierw szym ro ku,
w#ród ko le gów na wet o sie dem lat star -
szych i by "em in ny dla nich. Mó wi li
do mnie Ru mek, jak by nie po tra fi li „o”
wy ma wia). Do sta "em si! do pro fe so ra
Ta ran czew skie go, któ ry by" po zna nia -
kiem. To, 'e by "em in ny w swo im ma -
lo wa niu po wo do wa "o, 'e wszy scy cze -
ka li na to, co te' po wie pro fe sor, a ten
rzek" tak: „Wiesz Ny ga, Ty je ste# z in -
ne go miej sca, co si! na zy wa (l$sk, wy
tam je ste #cie zu pe" nie in ni w tych spra -
wach, jak ma lu je cie Chry stu sa to za wsze
tam ty le jest krwi...” Wy ja #nia", 'e ta moc
ko lo rów i eks pre sja wy ni ka z kul tu ry
z któ rej si! wy wo dz!.

Ja by "em lo gicz ny w ma lo wa niu, jak
zmie nia "em ko lor dzban ka, to in ne rze -
czy te' zmie nia "em. Tra fi "em w do bre
miej sce, pro fe sor by" ko lo ry st$, wi!c mo -
g"em si! przy nim do brze roz wi ja). Ja -
ko je dy ny, mo g"em wcho dzi) do pra cow -
ni Pro fe so ra, mia "em zo sta) na uczel ni,
ale nie czu "em si! w ro li asy sten ta, no
i po stu diach wró ci "em do Ka to wic
z wie lo ma in ny mi z na sze go re gio nu,
w#ród nich by li Zy ga Du dzik i Sta ni s"aw
Ho chu".

– Cz" sto was z Zy g( spo ty ka $em,

by li &cie za wsze bli sko.

– On by" star szy ode mnie, zo sta li #my
przy j! ci do Zwi$z ku, nie co pó& niej za -
"o 'y li #my gru p! twór cz$ AR KAT, do tej
na zwy przy czy ni" si! An drzej S. Ko wal -
ski. By li #my do#) ak tyw ni, do Ka to wic

ja ko przed sta wi ciel Zwi$z ku przy je' d'a"
z War sza wy Ma rian Bo gusz. Twier dzi",
'e na sza dzia "al no#) jest po zy tyw na. Ma -
rian zaj mo wa" si! sztu k$ prze strzen n$
zwi$ za n$ z ar chi tek tu r$, wspó" pra co wa"
ze swo imi ko le ga mi, któ rzy prze szli so -
cre alizm, abs trak cjo ni #ci tam miej sca nie
mo gli zna le&). Or ga ni zo wa" licz ne sym -
po zja dla tych, któ rzy nie mie #ci li si!
w ów cze snych stan dar dach po wra ca j$ -
ce go re ali zmu, pierw sze na Po mo rzu.
By" to czas, kie dy w Pol sce w tym za -
kre sie wie le mo' na by "o zro bi).

– Pa mi" tam z te go okre su two j(
wy sta w" w Ga le rii Ka to wi ce, pre zen to %
wa $e& tam pra ce z po gra ni cza kon cep %
tu ali zmu, by $e& po sym po zjum i wy czu %
wa $o si" u cie bie po wiew no wych idei

ob ra zo wa nia.

To sa mo co by !o,
ino w no wym czasie 
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– Ma rian Bo gusz by! jed nym ze

wspó! or ga ni za to rów kon cep tu ali stycz -

ne go sym po zjum Wro c!aw’70, w któ rym

i ja uczest ni czy !em. Po Wro c!a wiu by -

!y wy sta wy m.in. w Kra ko wie, War sza -

wie i Lu bli nie. Ma lo wa li "my wte dy

na fa sa dach bu dyn ków w Lu bli nie

i Krap ko wi cach. To mi da wa !o kon takt

z ar chi tek ta mi... Dzi# ki Bo gu szo wi i je -

go bli skim kon tak tom z gru p$ AR KAT

mia !em in ne po dej "cie, cho% ró wie "ni -

cy Bo gu sza by li ode mnie o dwa dzie "cia

lat star si czu !em si# w"ród nich do brze,

to by !o dla mnie co" bli skie go w tym ka -

to wic kim i ogól no pol skim by cie.

– Krap ko wi ce …to w mo im nie gdy !
siej szym s" siedz twie.

– W cza sie sty pen dium za gra nicz ne -

go w 1989 ro ku po zna !em rze& bia rza Ar -

ne -Bernd Rhaue, z któ rym do tych czas je -

stem w gru pie mi# dzy na ro do wej „RAR”,

kon takt cho% da le ki by! mi bar dzo bli -

ski w kon cep tu ali stycz nym sen sie ro zu -

mie nia sztu ki i te go co w niej by !o.

W ko' ców ce lat sie dem dzie si$ tych zna -

laz! mnie me ce nas ze Szwaj ca rii i za pro -

si! do sie bie. Wte dy tam li kwi do wa no

prze mys! i w tych miej scach ar ty "ci mo -

gli two rzy%. To by !o dla mnie spo tka nie

z twór ca mi z sze ro kie go "wia ta. Mia !em

wy sta w# w Zu ry chu.

Po po by cie w Szwaj ca rii w 1989 ro -

ku, w cza sie na st#p nej wy sta wy w Fre -

ibur gu do wie dzia !em si# o przy zna niu

mi Sty pen dium Fun da cji Ja na Paw -

!a II z Rzy mu. Tam od kry! mnie ga le -

rzy sta z Ho lan dii, któ ry za pro po no wa!
mi wy sta w#. Ga le rzy sta przy bli (y! mi

swój kraj, a pó& niej od wie dzi! mnie

w Bie ru niu. Za bra !em go na cmen tarz,

by po ka za% mu grób ro dzi ców, jak (e si#
zdzi wi!, kie dy na jed nym z na grob ków

zo ba czy! swo je na zwi sko – Damm.

Ta ki by! )l$sk, prze by wa !o tu wie lu lu -

dzi z Eu ro py. Ta kie to by !y spra wy po -

gra ni cza.

– By #e$ tak %e w 1994 ro ku wspó# au !
to rem ksi"% ki „Stwo ro ki &l" skie”....

– Wie dz# o kul tu rze i po da niach "l$ -
skich po sia d!em dzi# ki opo wia da niom

przod ków, jak cho cia( by na przy k!ad

opo wie"% o upa d!ym me te ory cie – „pio -

ru nie” obok gór ki Kle men so wej. Po la -

tach zna le zio no ten me te oryt, któ re go da -

ta upad ku po ba da niach oka za !a si#
zgod na z pra sta rym opo wia da niem.

By! w gru pie AR KAT m!o dy li te rat

Gen Za czyk, on kie dy" po wie dzia!:
„Ro mek, ty ty le wiesz o tych utop cach

i re gio nie, (e trze ba co" z tym zro bi%”.

No i wy da li "my ksi$( k#.
Mam w zbio rach do mo wych, odzie -

dzi czo ne po przod kach ksi$( ki r#cz nie

pi sa ne o zio !ach, przez lu dzi, któ rzy nie

wiem jak si# kszta! ci li i sk$d czer pa li

wie dz#. Kie dy" za cho ro wa !em na za to -

ki i ty mi zio !a mi si# ra to wa !em, bo one

le cz$ le piej ni( an ty bio ty ki.

– Zwa li #a si' li pa, mia #em d#u ta

i chcia #em zro bi( so bie rze) b', ta k" lu !
do w", jak to Ze ga d#o wicz ro bi. U nie !
go r' ce wy cho dz" z brzu cha i to nie

prze szka dza, bo dzie #a s" fra pu j" ce, tak

pe# ne $wie %o $ci, %e za chwy ca j". Mnie

za$ w wy ko na niu rze) by w po dob nym

sty lu prze szka dza #a wie dza „to se ne da

pa ne Ha vra nek....”

– Moi przod ko wie jak by te go nie

mie li. Ja ka mo (e by% g!# bo ko"% w ob -

ra zie, czy czer' jest ko lo rem, gdzie

i jak ata ko wa% p!asz czy zn# ob ra zu, czy

na skra ju zro bi% cen trum – mo( na – ale

trze ba wie dzie% jak. Kie dy mo( na za sto -

so wa% czer' a kie dy nie, kie dy biel mo -

(e ist nie% w ob ra zie przy in nych ko lo -

rach. To mi prze ka za no.

Gdy two rzy !em ta kie „no wo cze sne ob -

ra zy” ko le (an ka ma my, któ ra j$ od wie -

dza !a po wie dzia !a: „An na co ten sy nek

ci tu taj ma lu je?” A mat ka na to: „To sa -

mo co tu by !o, ino w no wym cza sie i dla -

te go jest in ne”. Wró c# do roz mo wy

z Ge nem i Zy g$ w pra cow ni, gdy mod -

ne by !o po j# cie „po st# pu”, mó wi li „po -

st#p jest w tech ni ce ale nie w sztu ce

i mo ral no "ci”. S$ war to "ci nie znisz -

czal ne – z!o b# dzie z!em a do bro do brem.

Kie dy pierw szy raz by !em na Za cho -

dzie, to wi dzia !em to pie k!o po st# pu, ale

dia b!a nie spo tka !em. Wi dzia !em ro dzi -

n# me go me ce na sa ze Szwaj ca rii, któ -

ra (y !a po dob nie jak u nas. U Dam ma

w Ho lan dii ro dzi na opie ko wa !a si#
dzie% mi przy ja ció!, któ rzy zgi n# li w ka -

ta stro fie lot ni czej. Wie rz# w war to "ci,

któ re !$ cz$, ma lu j# ob ra zy, w któ rych to

po ka zu j#.
– Jak %y je i two rzy ar ty sta miesz ka !

j" cy w ma #ej spo #ecz no $ci ta kiej, jak Bie !
ru*...

– Ja nie wi dz# Bie ru nia ja ko cze go"
ma !e go, je( d($c po Eu ro pie za uwa (y -

!em, (e w!a "nie to od czy ty wa ne jest ja -

ko atut. W od ró( nie niu od mo ich ko le -

gów sta ra j$ cych si# by% "wia tow ca mi, ta

mo ja m$ dro"% z ma !e go Bie ru nia ro bi -

!a wra (e nie i dla te go zna laz! mnie ten

Ho len der i in ni. Lu dzie po dob nie

ukszta! to wa ni jak ja, trosz czy li si#
i trosz cz$ o utrzy ma nie tra dy cji w na -

szym „*a bim Kra ju”. Ma my tu wcze -

sno "re dnio wiecz ny Ko piec po !o (o ny

przy Via Re gia, zna le zio no mo ne ty

rzym skie, pie ce do wy to pu (e la za, ma -

my p$t ni czy, ba ro ko wy ko "ció! "w. Wa -

len te go, za wsze si# tu co" dzia !o i wie -

rz#, (e tak po zo sta nie. 

!

Ro man Ny ga uro dzi! si" w 1938 ro ku w Bie ru niu Sta rym. Stu dia uko# czy! na Wy dzia le
Ma lar stwa Aka de mii Sztuk Pi"k nych w Kra ko wie w 1962 r. w pra cow ni pro fe so ra Wa $
c!a wa Ta ran czew skie go. Zaj mu je si" te ma ty k%: re li gij n%, hi sto rii ro dzin nej i gór no &l% skiej.
By! cz!on kiem gru py AR KAT w Ka to wi cach, na le 'e li do niej m.in. Igor Neu bau er, Hen ryk
Mi ko !aj Gó rec ki, Sta ni s!aw Ho chu!, An drzej S. Ko wal ski, Zyg munt Lis, Ze non Mo skwa,
Ro man No wo tar ski, Lu dwik Po nie wie ra, An drzej Urba no wicz. Suk ce sem gru py by !o zor $
ga ni zo wa nie dzie si" ciu wy staw gru po wych i trzy krot nie Ka to wic kich Spo tka# Twór ców
i Teo re ty ków Sztu ki (1968, 1969, 1970), któ rych re zo nans mia! za si"g po nadkra jo wy, a tak $
'e po wo !a nie nie za le' nej ga le rii sztu ki. By! rów nie' cz!on kiem gru py PRO JEKT Obe rbu $
schweg w Ko lo nii, a w 2003 r. wspó! two rzy! Mi" dzy na ro do w% Gru p" Ar ty stycz n% RAR
(Ro man Ny ga z Bie ru nia, Ro mu ald Je zio row ski z Opo la i Ar ne Berndt Rhaue z Gor litz).
Jest lau re atem licz nych na gród oraz sty pen diów, m.in. na gro dy Cle mens Pro Ar te Sta $
ro sty Bie ru# sko $L" dzi# skie go za 2001 rok, sty pen dium Mi ni stra Kul tu ry w 2008, sty pen $
dium Mar sza! ka Wo je wódz twa (l% skie go w 2005 oraz sty pen dium Fun da cji Ja na Paw $
!a II (Stut t gart, Ko lo nia) w 1989. By! wspó! or ga ni za to rem wy staw ar ty stów z Ko lo nii
i Ka to wic w ra mach part ner stwa miast oraz po mi" dzy Sta cj% Sztu ki St. Pe ter w Ko lo nii
i Mu zeum Ar chi die ce zjal nym w Ka to wi cach. Z wa' niej szych zle ce# w prze strze ni pu blicz $
nej mo' na wy mie ni): p!a sko rze* b" pod po mni kiem Stocz niow ców w Gda# sku (1980 r.)
i no we ko ro ny dla ob ra zu Mat ki Bo skiej Pie kar skiej (1985 r.) Wy sta wia! in dy wi du al nie
w Kra ko wie, Ka to wi cach, Szwaj ca rii, Niem czech, Ho lan dii, Bel gii. Uczest ni czy! rów nie'
w wie lu wy sta wach zbio ro wych w Pol sce, we Fran cji, Au strii, Niem czech i na W" grzech.
Ostat nie wa' niej sze wy sta wy to: z Gru p% RAR w Mo raw skiej Ostra wie i Gor litz oraz wy $
sta wa ju bi le uszo wa Bun de sver band Bil den der Kun stler w Ko lo nii. 
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Dzie ci! stwo i szli fo wa nie ta len tu

Trud no jest przed sta wi! "y cie cz#o -

wie ka, któ ry w po wszech nym prze ko -

na niu za s#u "y# so bie na wy j$t ko w$ pa -

mi%! po tom nych. Wie lu ju" pró bo wa #o
po przez ar ty ku #y pra so we czy pra ce na -

uko we uka za! do nio s#y wk#ad pro fe so -

ra M$ ko szy w "y cie mu zycz no -kul tu ral -

ne Cz% sto cho wy. 

Edward M$ ko sza uro dzi# si% 13 pa& -
dzier ni ka 1886 r. w Li sko wie k. Ka li sza.

Od po cz$t ku by# „ska za ny” na by cie mu -

zy kiem. Po cho dzi# bo wiem z ro dzi ny

o tra dy cjach mu zycz nych. Je go przod ko -

wie od po ko le' by li or ga ni sta mi. On sam

ma j$c sie dem lat, po tra fi# gra! na or ga -

nach. Umie j%t no(! t% wy ko rzy sty wa#,
za st% pu j$c cza sem oj ca w pra cy or ga ni -

stow skiej. I cho cia" pra gnie niem oj ca by -

#o, aby je dy ny syn zo sta# ksi% dzem, on

sam wy bra# mu zy k%. Wy bit ny ta lent,

któ ry zdra dza# od wcze snych lat, spra wi#,
"e szyb ko tra fi# do zna ko mi tych pe da go -

gów w )o dzi i War sza wie. Wy star czy po -

wie dzie!, "e in stru men ta cji i form

mu zycz nych uczy# si% u Zyg mun ta No -

skow skie go, gry na or ga nach u Mie czy -

s#a wa Su rzy' skie go, (pie wu m.in. u Ja -

na i Edwar da Resz ków. Stu dia w sfe rze

mu zy ki sa kral nej kon ty nu owa# w Pra dze

u be ne dyk ty nów. Bar dzo wcze (nie za zna -

czy #a si% te" je go pa sja za szcze pia nia in -

nym mi #o (ci do mu zy ki, m.in. po przez

za k#a da nie ze spo #ów mu zycz nych. W pa -

ra fii (w. Mi ko #a ja w Wol bo rzu do t$d dzia -

#a chór, któ ry za #o "y# w 1904 r., ma j$c
18 lat. W tej miej sco wo (ci or ga ni zo wa#
tak "e wie le kon cer tów, wie czor nic, przed -

sta wie' i pre lek cji, a do cho dy z im prez

prze zna cza# na funk cjo no wa nie dwóch

taj nych szkó#, któ re pro wa dzi# wraz z ks.

Bo le s#a wem Wró blew skim. Wszyst kie te

ini cja ty wy i kon se kwent na dzia #al no(!
w wa run kach za bo ru sta no wi #y tak "e lek -

cj% pa trio ty zmu. Pod za bo ra mi tyl ko ak -

tyw no(! kul tu ral na by #a do zwo lo na i le -

gal na. Ona te" sta no wi #a po (red ni kon takt

z pol sz czy zn$ i hi sto ri$ kra ju. W(ród wie -

lu ta len tów i pa sji prze ja wia# za in te re so -

wa nie ob rz% da mi lu do wy mi, zw#asz cza

ob rz% dem we sel nym, kul ty wo wa nym

na tam tej szych wsiach. Ze wzgl% du

na umie j%t no (ci gry na wie lu in stru men -

tach M$ ko sza an ga "o wa ny by# w za st%p -

stwie ja ko mu zyk w Or kie strze Sym fo -

nicz nej w od le g#ym o 14 km Piotr ko wie

Try bu nal skim. Nie za le" nie od za j%! mu -

zycz nych znaj do wa# rów nie" czas na kra -

jo znaw stwo, or ga ni zu j$c wy ciecz ki dla

m#o dzie "y wiej skiej. Przy pa dek zrz$ -
dzi#, "e w 1906 r. m#o dy Edward po zna#
s#aw ne go ju" wów czas au to ra Ch!o pów.

Od daj my g#os sa me mu ar ty (cie: „Wy la -

z#ow ski, s% dzia gmin ny, przy pro wa dzi#
do mnie Rey mon ta, "e bym go za ba wi#,
przez ten czas gdy by# za j% ty ja k$( spra -

w$. [...]. Jak mi s% dzia przed sta wi# Rey -

mon ta, no gi si% przede mn$ ugi% #y z wra -

"e nia, bo przed ty go dniem aku rat

sko' czy #em czy ta nie Ch!o pów, któ ra to

po wie(! zro bi #a na mnie wiel kie wra "e -

nie, tym bar dziej "e od uro dze nia by #em

wy cho wy wa ny mi% dzy ch#o pa mi, któ rych

zna #em na wy lot. Czym wi%c mo g#em za -

ba wi! ta k$ zna ko mi to(!? [...] Pod czas

obia du roz ma wia li (my nt. Ch!o pów. Rey -

mont py ta#, któ ra z po sta ci by #a naj traf -

niej opi sa na. Od po wie dzia #em, "e Aga ta.

Mo ja od po wied& bar dzo si% Rey mon to -

wi po do ba #a i do da#, "e i on tak uwa "a”. 

Spo tka# si% tak "e z Ja nem Ka spro wi -

czem, a z Ma ri$ D$ brow sk$ w Ka li szu

zry wa# jab# ka w... cu dzych ogro dach.

W pó& niej szym okre sie to wa rzy szy# ja -

ko ilu stra tor Ste fa no wi *e rom skie mu

w po dró "y po Po mo rzu. W tym cza sie po -

wsta #y je go pierw sze kom po zy cje. 

Z Li sko wa do Cz" sto cho wy

W1912 r. Edward M$ ko sza prze niós#
si% do Cz% sto cho wy, gdzie za pi sa# si%

ja ko ilu mi na tor "y cia mu zycz ne go oraz

60 lat pracy twórczej jako nauczyciel #piewu i muzyki! Wychowawca

m$odzie%y, organizator %ycia muzycznego po wyzwoleniu, pierwszy

dyrygent Orkiestry Symfonicznej w Cz"stochowie, za$o%yciel Zespo$u Pie#ni

i Ta!ca Ziemi Cz"stochowskiej... W ponad pó$wiecznej historii miasta

nie by$o poczyna! i inicjatyw muzycznych, w których nie uczestniczy$by

Edward M&kosza.

Prof. Edward
M!kosza

– wielka posta"
„muzycznej”

Cz#stochowy
EL$BIETA PISARCZYK

Edward M"kosza podczas oficjalnej uroczysto#ci w Cz$stochowie
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wszel kich ini cja tyw kul tu ral nych po dej -
mo wa nych na te re nie mia sta. Pra co wa!
m.in. ja ko: kie row nik Spo !ecz ne go To wa -
rzy stwa "pie wa cze go „Lut nia”, ka pel -
mistrz or kie stry stra #ac kiej, od 1915 r. – kie -
row nik chó ru szew ców, a od 1922 r.
– ka pel mistrz or kie stry w Hu cie Szk!a
„Wy czer py” czy dy ry gent ama tor skich
ze spo !ów mu zycz nych, m.in. chó ru „Jed -
no$%”. Po nad to or ga ni zo wa! licz ne od czy -
ty i kon kur sy, a na wet an ga #o wa! si&
przy bu do wie ba zy let nich ko lo nii w Ro -
ma no wie k. Ka mie ni cy Pol skiej dla nie za -
mo# nej m!o dzie #y.

Wkrót ce te# zo sta! na uczy cie lem $pie -
wu w kil ku cz& sto chow skich szko !ach:
w Gim na zjum 'e( skim Wa c!a wy Chrza -
now skiej i w Gim na zjum M& skim im.
H. Sien kie wi cza. Za k!a da! uczniow skie
chó ry i or kie stry, z któ ry mi cz& sto wy st& -
po wa!. Do tra dy cji na le #a !y do rocz ne
kon cer ty chó ru i or kie stry Gim na zjum im.
H. Sien kie wi cza, któ re re la cjo no wa !a
ów cze sna cz& sto chow ska pra sa. 
Szcze gól nie za pi sa! si& w hi sto rii cz& sto -
chow skiej Stra #y Ognio wej. Przez wie -
le lat pro wa dzi! or kie str& d& t), a pod czas
woj ny pe! ni! funk cj& ko men dan ta stra #y.
Zbie ra! w oko licz nych wsiach me lo die lu -
do we. W!a $nie to by !o je go pa sj) #y cio -
w) – z me lo dii tych two rzy! kom po zy cje.
Do naj bar dziej zna nych utwo rów na le #):
„Kwia ty Pol skie”, „Ocze pi ny na Ku ja -
wach”, „Obe r tas Ma ry na” oraz ta( ce
lu do we i mar sze. 

Dwa la ta po przy by ciu do Cz& sto cho -
wy za !o #y! ro dzi n&. W ma! #e( stwie
z Ire n) Nur czy( sk) (1895-1968) mia! tro -
je dzie ci: cór k& Bar ba r&, za m&# n) za Ju -
liu szem Kon czy( skim oraz sy nów: Je rze -
go i An drze ja, mu zy ka.

Na uczy ciel... Ja na Kie pu ry

–W tym cza sie – wspo mi na An drzej
M) ko sza, syn pro fe so ra – wpierw -

szych la tach po dru giej woj nie $wia to wej
pro wa dzi! w na szej szko le (Gim na zjum

H. Sien kiew cza) dwu stu oso bo wy chór
mie sza ny, chór m& ski a tak #e dwie or kie -
stry: sym fo nicz n) i d& t). Nie któ re in stru -
men ty or kie stry d& tej po cho dzi !y jesz cze
ze szko !y pod za bo rem ro syj skim, znaj du -
j) cej si& w dzi siej szym gma chu. Or ga ni -
zo wa! kon cer ty sym fo nicz ne i chó rów,
a w cza sie szkol nych przed sta wie( or kie -
stra przy gry wa !a w cza sie an trak tów.
W ro ku 1927 bra li $my udzia! w kon kur -
sie chó rów w Kiel cach, gdzie za j& li $my
pierw sze miej sce. S) dz&, #e gdy by to dzia -

!o si& w dzi siej szych cza sach, nasz chór
wy st& po wa! by za gra ni c), bo by !a to jed -
na z naj lep szych or kiestr d& tych w Pol -
sce – mó wi pan An drzej. 

Ko lej n) pa sj) Edwar da M) ko szy by -
!o kra jo znaw stwo. Dla m!o dzie #y, z któ -
r) pra co wa! or ga ni zo wa! licz ne wy ciecz -
ki ro we ro we i pie sze do zam ków Ju ry
Kra kow sko -Cz& sto chow skiej oraz w Ta -
try. Za Dzia !al no$% w Krze wie niu Kra jo -
znaw stwa i Tu ry sty ki otrzy ma! dy plom
przy zna ny przez Za rz)d Pol skie go To wa -
rzy stwa Kra jo znaw stwa i Tu ry sty ki
w Cz& sto cho wie. Uczy! m!o dych lu dzi
mi !o $ci do pa mi) tek kul tu ry pol skiej,
zw!asz cza lu do wej. Pi sa! pa mi&t ni ki
i wspo mnie nia cz& sto o cha rak te rze tu ry -
stycz no -kra jo znaw czym.

Ja ko wy bit ny i uzna ny mu zy ko log
udzie la! lek cji $pie wu so lo we go naj wi&k -
szym s!a wom. Wy star czy wy mie ni% cho% -
by ta kie na zwi ska jak Ste fa nia Stel masz -
czy ko wa – pri ma don na Ope ry Po zna( skiej
czy An to ni na Ka wec ka. A Jan Kie pu ra...
To w!a $nie pro fe sor M) ko sza udzie la!
pierw szych fa cho wych po rad wo kal nych
„ch!op cu z So snow ca”, u któ re go od kry!

wiel ki ta lent. Wdzi&cz ny za to Kie pu ra
ofia ro wa! pro fe so ro wi swo je zdj& cie z de -
dy ka cj): „Bar dzo mi !e mu Pa nu prof. M) -
ko szy w do wód uzna nia – Jan Kie pu ra, te -
nor Ope ry War szaw skiej 9.2.26”. W!a $nie
w 1926 r. od by! si& je den z pierw szych wy -
st& pów m!o de go $pie wa ka, zor ga ni zo -
wa ny przez M) ko sz& w Gim na zjum im.
Hen ry ka Sien kie wi cza. Po now nie Kie pu -
ra go $ci! w Cz& sto cho wie w 1933 r. "pie -
wa! wte dy przy akom pa nia men cie pro fe -
so ra pod czas mszy na Ja snej Gó rze. 

W kon spi ra cji 

Tra gicz ne la ta II woj ny $wia to wej nie
po wstrzy ma !y za pa !u Edwar da M) ko -

szy. Nie mo g)c pro wa dzi% jaw nej pra cy
pe da go gicz nej, wzgl&d ne bez pie cze( -
stwo zna laz! w ro li ko men dan ta Ochot -
ni czej Stra #y Po #ar nej. Zdo !a! ukry%
przed Niem ca mi in stru men ty mu zycz ne
w po miesz cze niach na le #) cych do Stra -
#y, któ re po wy zwo le niu sta !y si& pierw -
szym sprz& tem mu zycz nym Or kie stry
Sym fo nicz nej.

Wspól nie z Lu dwi kiem Waw rzy no wi -
czem i je go sy nem Ta de uszem w kon spi -
ra cji uczy! mu zy ki i do pro wa dzi! swo ich
uczniów do zdo by cia dy plo mu. Po woj -
nie ra zem za !o #y li In sty tut Mu zycz ny.
Pra ca w stra #y, z ko niecz no $ci to le ro wa -
nej przez Niem ców, u!a twia !a mu nie sie -
nie po mo cy nie tyl ko swo im uczniom,
któ rych przyj mo wa! w sze re gi Stra #y Po -
#ar nej, ale rów nie# wy sie dle( com z ziem

za chod nich czy uchod* com z War sza wy.
W miesz ka niu M) ko szy zna laz! dach
nad g!o w) i opie k& m.in. zna ko mi ty
pol ski wio lon cze li sta De zy de riusz Dasz -
czow ski. Ko men da Stra #y by !a wie lo krot -
nie miej scem schro nie nia dla m!o dych lu -
dzi, ukry wa j) cych si& tu przed ze s!a niem
do Rze szy. To za po $red nic twem stra #y
p!y n& !a w pierw szych la tach oku pa cji po -
moc dla miesz ka( ców get ta. 

Z mi !o "ci do Czar nej Ma don ny

Pro fe sor M) ko sza pra co wa! rów nie# dla
Ja snej Gó ry, gdzie pro wa dzi! #e( ski

ze spó! $pie wa czy „Kó !ecz ko”. Pra ca
z ze spo !em trwa !a po nad 40 lat. Pro fe sor
opra co wa! spe cjal nie dla chó ru po nad 150
pie $ni. Do hi sto rii prze szed! zwy czaj
spa ce rów pro fe so ra z chó rzyst ka mi
po wa !ach ja sno gór skich po ka# dym
wy st& pie. Wte dy to oma wia no b!& dy
wy ko naw cze ze spo !u. Chó rzyst ki by !y
na zy wa ne M) ko szan ka mi. 

Ce cho wa !a go sil na wie* z klasz to rem
Oj ców Pau li nów. Swo j) po sta w) bu do -

Orkiestra d!ta za"o#ona przez Edwarda M$kosza, Wolbórz, 1904

Wy bit ny ta lent, któ ry zdra dza! od wcze snych lat, spra wi!, #e szyb ko tra $
fi! do zna ko mi tych pe da go gów w %o dzi i War sza wie. Wy star czy po wie $
dzie&, #e in stru men ta cji i form mu zycz nych uczy! si' u Zyg mun ta No skow $
skie go, gry na or ga nach u Mie czy s!a wa Su rzy( skie go, "pie wu m.in. u Ja na
i Edwar da Resz ków.
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wa! in nych, tak "e oso by du chow ne.

– Mo g!em z bli ska ob ser wo wa# je go na -

bo "e$ stwo, cze%# i mi !o%# do Ja sno gór -

skiej Bo ga ro dzi cy – wspo mi na o. Jó zef

P!a tek, na ocz ny %wia dek "y cia prof. M& -
ko szy – wpa try wa# si' w je go po god n&
twarz, ws!u chi wa# w prak tycz ne wska -

za nia i uczy# si' od nie go nie tyl ko

kul tu ry mu zycz nej ale tak "e w!a %ci wych

po staw "y cio wych, a zw!asz cza re li gij -

no -mo ral nych.

Pod czas oku pa cji uczy! %pie wu w Taj -

nym Wy" szym Se mi na rium Du chow nym

Pau li nów. Pod je go ba tu t& dzia !a !y na Ja -

snej Gó rze chór i or kie stra d' ta kle ry ków.

W stycz niu 1945 r. ra to wa! klasz tor

przed po "a rem wznie co nym przez ucie -

ka j& cych Niem ców. Za gro "e nie by !o
ogrom ne ze wzgl' du na roz la n& ben zy -

n'. Po zli kwi do wa niu po "a ru prof. M& -
ko sza wy zna!: „Czu j' wiel k& ra do%#, "e
mo g!em si' w ja ki% spo sób przy czy ni#
do ra to wa nia i oca le nia ja sno gór skie go

sank tu arium, któ re jest bez cen nym skar -

bem i po mni kiem kul tu ry na ro do wej...”. 

– Pro fe sor s!u "y! Pa ni Ja sno gór skiej

tak "e ja ko or ga ni sta i wo ka li sta w kwar -

te cie m' skim. Ta len tem i po go d& du cha,

otwar to %ci& i ser decz no %ci& pro fe sor

ubo ga ca! in nych – do da je o. Je rzy Tom -

zi$ ski, ko lej ny %wia dek "y cia Edwar da

M& ko szy i by !y ge ne ra! Za ko nu Pau li -

nów – na wet w czas oku pa cyj nej no cy

po tra fi! nie%# ra do%# i opty mizm. – Kie -

dy wy bu ch!a woj na, kle ry ków z pau li$ -
skie go se mi na rium na Ska! ce w Kra ko -

wie umiesz czo no na Ja snej Gó rze. Prof.

M& ko sza pro wa dzi! dla nas za j' cia %pie -

wu, zor ga ni zo wa! tak "e or kie str' sym fo -

nicz n&. Da wa! nam bar dzo wie le ( bu dzi!
za mi !o wa nie do mu zy ki, uczy! pra wi d!o -

wej tech ni ki mó wie nia i od dy cha nia.

W cza sach, kie dy nie by !o g!o %ni ków

i mi kro fo nów, je go ra dy, jak mó wi#, aby

by# do brze s!y sza nym, a jed no cze %nie

oszcz' dza# g!os, by !y dla nas bez cen ne.

Wie le wniós! w "y cie mu zycz ne Ja snej

Gó ry, ale pa trz&c od stro ny ludz kiej, to

pod czas oku pa cji nas, kle ry ków, ura to wa!
psy chicz nie. Wy obra) my so bie tam ten

czas – wo kó! sza le je ter ror. Niem cy zaj -

mu j& ko lej no kom na ty kró lew skie i in ne

po miesz cze nia, a my ma my or kie str', gra -

my mu zy k' kla sycz n&, %pie wa my. To by -

!o wy j&t ko wo sku tecz ne an ti do tum

na tam te cza sy. Przy po mnie# trze ba tak -

"e, za pi sa n& w kro ni ce, ak cj' ga sze nia po -

"a ru wznie co ne go w klasz to rze przez

ucie ka j& cych Niem ców. W Ar se na le

Niem cy urz& dzi li ma ga zyn ma te ria !ów

biu ro wych, amu ni cji i pa li wa – mó wi o.

Je rzy Tom zi$ ski. – Mie li roz kaz, by

w przy pad ku ewa ku acji spa li# klasz tor.

Kie dy zo rien to wa li si', "e ro syj skie czo! -
gi s& ju" bli sko, roz la li w Ar se na le ben zy -

n', na dzie dzi$ cu usta wi li ci' "a rów k',

na któ rej umie %ci li kil ka na %cie ma szyn

do pi sa nia i pa pie ry, a po tem j& pod pa li -

li. Od sa mo cho du mia! si' za j&# Ar se na!,
a po nie wa" by !y tam po ci ski, praw do po -

dob nie klasz tor wy le cia! by w po wie trze.

Na krzy ki „pa li si'”, na dzie dzi niec zbieg!
pro fe sor i kle ry cy, z któ ry mi pro wa dzi!
pró b'. Po nie wa" by! ofi ce rem Stra "y Po -

"ar nej, nie stra ci! zim nej krwi. Pierw sz&
rze cz&, ja k& zro bi! to ra zem z kle ry ka mi

ode pchn&! plat for m' w g!&b dzie dzi$ ca,

by le jak naj da lej od Ar se na !u.

„Do brze spe! nio ny obo wi" zek lu dziom

szcz# $cie da je”

Edward M& ko sza by! zna n& i ce nio n&
oso b& w mie %cie, cie szy! si' sza cun -

kiem swo ich wy cho wan ków. Po dru giej

woj nie %wia to wej kon ty nu owa! pra c'
na uczy cie la mu zy ki m.in. we wspo -

mnia nym In sty tu cie Mu zycz nym (prze -

kszta! co nym w Pa$ stwo w& Szko !' Mu -

zycz n&), w cz' sto chow skich li ce ach czy

Ni" szym Se mi na rium Du chow nym.

Ko cha ny i sza no wa ny przez uczniów.

Jed nym z nich w Ni" szym Se mi na rium

by! ks. inf. Ire ne usz Sku bi%, by !y re dak -

tor na czel ny „Nie dzie li”, któ ry tak wspo -

mi na Pro fe so ra: 

– Po ma tu rze po pro si !em o au to graf [...].

Na lek cjach pod cho dzi! do nas z pew nym

dy stan sem, ale i z ogrom n& "ycz li wo %ci&.
Mia! nie zwy k!y za pa! do te go co ro bi!, by!
ca !y prze si&k ni' ty mu zy k& i %pie wem.

Ch't nie dzie li! si' z na mi do %wiad cze nia -

mi ze swo je go d!u gie go "y cia. Pod kre %la!,
"e uczci wo%#, rze tel no%#, so lid no%# za -

wsze wy gry wa j&.
Na do wód tych s!ów pod pi' cio li ni&

z nu ta mi prof. M& ko sza na pi sa! s!o wa:

„Do brze spe! nio ny obo wi& zek lu dziom

szcz' %cie da je” – mó wi ksi&dz in fu !at. 

Oprócz pra cy za wo do wej, dzia !a! spo -

!ecz nie. 

Ak tyw nie uczest ni czy! w sta ra niach

o wy bu do wa nie gma chu dla fil har mo nii

i po wo !a niu do "y cia Pa$ stwo wej Or kie -

stry Sym fo nicz nej, or ga ni zo wa! licz ne

kon cer ty. By! po my s!o daw c& i or ga ni za -

to rem Ze spo !u Pie %ni i Ta$ ca Zie mi

Cz' sto chow skiej, Ze spo !u Pie %ni i Ta$ -
ca przy Po li tech ni ce Cz' sto chow skiej

oraz dzia !a czem To wa rzy stwa Po pie ra nia

Kul tu ry Re gio nal nej. Ze bra!, opra co wa!
i roz pi sa! na chór i or kie str' oko !o 1000

pie %ni i przy %pie wek z re gio nu cz' sto -

chow skie go.

Cz# sto chow ski Oskar Kol berg

By! mi !o %ni kiem folk lo ru, Oska rem

Kol ber giem dla re gio nu cz' sto chow -

skie go. Je) dzi! po wsiach i za pi sy wa!

W!ród braci stra"ackiej, 1926

Przy pa dek zrz" dzi!, %e w 1906 r. m!o dy Edward po zna! s!aw ne go ju% wów &
czas au to ra Ch!o pów. (...) Spo tka! si# tak %e z Ja nem Ka spro wi czem, a z Ma &
ri" D" brow sk" w Ka li szu zry wa! jab! ka w... cu dzych ogro dach. W pó' niej &
szym okre sie to wa rzy szy! ja ko ilu stra tor Ste fa no wi (e rom skie mu

w po dró %y po Po mo rzu.

Ja ko wy bit ny i uzna ny mu zy ko log udzie la! lek cji $pie wu so lo we go naj wi#k &
szym s!a wom. Wy star czy wy mie ni) cho) by ta kie na zwi ska jak Ste fa nia Stel &
masz czy ko wa – pri ma don na Ope ry Po zna* skiej czy An to ni na Ka wec ka. A Jan

Kie pu ra... To w!a $nie pro fe sor M" ko sza udzie la! pierw szych fa cho wych po &
rad wo kal nych „ch!op cu z So snow ca”, u któ re go od kry! wiel ki ta lent.
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utwo ry lu do we, ro bi! to fa cho wo i pie czo -
!o wi cie, ze bra! po nad dwa ty si" ce me lo -
dii i pie #ni. By !y one kan w" je go twór -
czo #ci kom po zy tor skiej. 

Je go do ro bek twór czy jest prze cho wy -
wa ny w ja sno gór skim ar chi wum. W okre -
sie mi$ dzy wo jen nym re pre zen to wa! cz$ -
sto chow skie #ro do wi sko mu zycz ne
w Miej skiej Ko mi sji Kul tu ral no -O#wia -
to wej, po wo !a nej przez Ra d$ Mia sta
w 1936 r. 

W pierw szych la tach po wo jen nych
na wi" za! wspó! pra c$ z Pol skim Ra diem,
któ ra trwa !a a% do je go #mier ci. Je go opra -
co wa nia i utwo ry o cha rak te rze lu do wym
we sz!y do re per tu aru wie lu ze spo !ów re -
gio nal nych w ca !ym kra ju. Nie stru dzo -
ny w pro pa go wa niu kul tu ry mu zycz nej,
cze go prze ja wem by !y m.in. od czy ty
wy g!a sza ne na te re nie ca !ej Pol ski. Ta ak -
tyw na i wie lo wy mia ro wa dzia !al no#&
Edwar da M" ko szy spo ty ka !a si$ z du %ym
uzna niem. 

Wie lo krot nie za swo j" pra c$ od zna cza -
ny na gro da mi pa' stwo wy mi. Otrzy ma!
licz ne od zna cze nia, m.in. Krzy% Ofi -
cer ski „Po lo nia Re sti tu ta”, Z!o ty Krzy%
Za s!u gi i Or der „Pro Ec c le sia et Pon ti fi -
ce”, Krzy% Ka wa ler ski Or de ru Od ro dze -
nia Pol ski, zo sta! tak %e lau re atem Na gro -
dy Cz$ sto cho wy. A po #mier ci jed n" z ulic
w!a dze mia sta na zwa !y imie niem Edwar -
da M" ko szy.

Pod czas ju bi le uszu 25-le cia je go pra -
cy w Cz$ sto cho wie Alek san der Drób
tak scha rak te ry zo wa! syl wet k$ ju bi la ta
na !a mach „Go' ca Cz$ sto chow skie go”:
„...wy traw ny ka pel mistrz (...) #pie wak, or -
ga ni sta, akom pa nia tor, na wet kom po zy -
tor, wresz cie umi !o wa ny przez m!o dzie%
na uczy ciel. Uro dzo ny opty mi sta, za -
wsze po god ny, ko le %e' ski, nie po zba wio -
ny za let to wa rzy skich, zy ska! so bie ogól -
n" sym pa ti$ oraz po pu lar no#& w sze ro kich
sfe rach na sze go mia sta”. 

Po grzeb pod okiem...
s!u"b bez pie cze# stwa

Pro fe sor M" ko sza zmar! 25 kwiet -
nia 1974 r., do %yw szy s$ dzi we go

wie ku 88 lat. Po grzeb pro fe so ra dla
w!adz ko mu ni stycz nych sta! si$ nie wy -
god nym pro ble mem. Za raz po #mier ci
Edwar da M" ko szy szko !y i za k!a dy pra -
cy w Cz$ sto cho wie otrzy ma !y se ri$ te le -
fo nów z za ka zem: chó rom i or kie strom
nie wol no bra& udzia !u w po grze bie. Jed -
na z za k!a do wych or kiestr wy !a ma !a
si$. Mu zy cy przy szy li wpraw dzie bez
mun du rów, ja ko oso by pry wat ne, ale
z in stru men ta mi, aby to wa rzy szy& uko -
cha ne mu mi strzo wi w ostat niej dro dze.
Na st$p ne go dnia ka pel mistrz or kie stry
zo sta! zwol nio ny z pra cy. Za raz po #mier -
ci ów cze sne w!a dze par tyj ne zwró ci !y si$
do ro dzi ny z za py ta niem, ja ki ro dzaj po -
grze bu wy bie ra. Je #li pa' stwo wy bez
udzia !u ksi$ %y wte dy mia sto po kry je
kosz ty, trum na z ho no ra mi b$ dzie prze -
wie zio na na la we cie na cmen tarz. Pro -
fe sor M" ko sza by! cz!o wie kiem re li gij -
nym, or ga ni st" na Ja snej Gó rze wo bec

te go nie by !o in nej al ter na ty wy jak po -
grzeb ko #ciel ny.

Trum na z cia !em pro fe so ra zo sta !a
wy sta wio na w je go do mu przy ul. D" -
brow skie go 18 a. Przez ca !y dzie' dom
by! ob ser wo wa ny przez ów cze sne s!u% -
by bez pie cze' stwa. W zwi"z ku z tym, %e
po grzeb mia! cha rak ter ko #ciel ny ( mil -
cza !y wszyst kie lo kal ne me dia ( w %ad -

nej ga ze cie nie mo g!o by& naj mniej szej
wzmian ki o #mier ci pro fe so ra, po sta ci
zna nej nie tyl ko w Cz$ sto cho wie.
W przed dzie' po grze bu pó) nym wie czo -
rem pod dom pod je cha !a Ny sa i trum n$
prze wie zio no na Ja sn" Gó r$. Na pod je% -
d%a j" cy sa mo chód cze ka li ju% Oj co wie
Pau li ni. Trum n$ przy wi ta no z ho no ra mi
i wpro wa dzo no w asy #cie za pa lo nych po -
chod ni. Umiesz czo no j" na ka ta fal ku
w ka pli cy #w. Pio tra i Paw !a. Na st$p ne -
go dnia uro czy sty kon dukt wy ru szy!
z Ja snej Gó ry i skie ro wa! w stro n$ uli cy
3 Ma ja. Tra sa mia !a prze bie ga& da lej ul.
Ja sno gór sk", Wa !a mi Dwer nic kie go
na cmen tarz Ku le, a wi$c bocz ny mi
a nie g!ów ny mi uli ca mi mia sta. Ta ki by!
na kaz ko mu ni stycz nych w!adz. Trum n$
z!o %o no w gro bie na za byt ko wym cmen -
ta rzu Ku le. W po grze bie nie mo g!a
uczest ni czy& m!o dzie% szko !y mu zycz nej,
ani na uczy cie le a tak %e cz$ sto chow skie
or kie stry d$ te. Za uczest nic two w po grze -
bie gro zi !a utra ta sta no wi ska i pra cy.

Wpi sa ny w po czet kon fra trów
pau li# skich

Pa mi$& o pro fe so rze jest na dal %y wa.
Do dzi siaj jest on jed n" z naj bar dziej

zna cz" cych po sta ci w %y ciu mu zycz nym
mia sta. Je go na zwi sko przez po nad 60 lat
po ja wia !o si$ przy oka zji wszyst kich
nie mal wy da rze' mu zycz nych w Cz$ sto -

cho wie, m.in. tak wa% nych, jak re ak ty wo -
wa nie or kie stry sym fo nicz nej czy bu do -
wa Fil har mo nii. To w!a #nie Edwar do wi
M" ko szy zo sta !a po #wi$ co na wy sta wa
zre ali zo wa na w ra mach VIII Dni Mu zy -
ki w 2006 r., któ ra za pre zen to wa !a po sta&
wy bit ne go mu zy ka, uwzgl$d nia j"c ró% -
no rod ne aspek ty %y cia i pra cy twór czej.
Pro fe sor wy cho wa! wie lu zna ko mi tych
mu zy ków. Dzi$ ki *wi$ tu Mu zy ki, pro fe -
sor otrzy ma! po la tach na le% ny ho!d
chó rów i or kiestr, któ rym kie dy# za bro -
nio no udzia !u w po grze bie. 

Do ro bek po zo sta wio ny po tom nym
przez prof. Edwar da M" ko sz$ jest nie
do prze ce nie nia. Po za utwo ra mi lu do wy -
mi, pro fe sor pi sa! mu zy k$ na ró% ne in stru -
men ty i gra! pra wie na wszyst kich. Ce -
lo wa! w mu zy ce or ga no wej – uwa %a ny
by! za praw dzi we go wir tu oza. Na to -
miast pie #ni pro fe so ra M" ko szy ma j" cha -
rak ter pa trio tycz no -ma ryj ny ze wzgl$ du
na epo k$, w ja kiej po wsta !y. S" to bar dzo
pi$k ne i od ser ca p!y n" ce utwo ry. 

Pro fe sor po zo sta! wier ny mu zy ce i Ja -
snej Gó rze do ko' ca swo ich dni. Dzi$ ki
ty tu !o wi kon fra tra zna laz! si$ w gro nie
osób naj bar dziej zna mie ni tych i za s!u %o -
nych dla Na ro do we go Sank tu arium.
W klasz tor nej kro ni ce pod da t" 25 kwiet -
nia 1974 r. za no to wa no: „Zmar! wiel ce
za s!u %o ny dla Za ko nu i Ja snej Gó ry

kon fra ter pau li' ski prof. Edward M" ko -
sza. Pro fe sor M" ko sza przez 44 la ta
pro wa dzi! na Ja snej Gó rze chór %e' ski.
Kie ro wa! te% ak cj" ga sze nia po %a ru
wznie co ne go przez ucie ka j" cych z Ja snej
Gó ry Niem ców 16 stycz nia 1945 r.”. 
Po je go #mier ci ro dzi na z!o %y !a r$ ko pi -
sy utwo rów w ja sno gór skim ar chi wum. 

!

Bi blio gra fia:
Ka ta rzy na Ozi mek, Ja nusz Jad czyk, „Pa -

mi"t ki po pro fe so rze Edwar dzie M" ko szy”,
w: „Rocz nik Mu zeum Cz$ sto chow skie -
go 2007”.

Ta de usz Gie rym ski, „Edward M" ko sza”,
w: „Lu dzie trzy dzie sto le cia. Syl wet ki za s!u -
%o nych dla wo je wódz twa ka to wic kie go” (
pra ca zbio ro wa pod red. Hen ry ka Re cho wi -
cza, Ka to wi ce 1974.

„Pa mi$t nik Edwar da M" ko szy” (r$ ko -
pis).

Re la cja ku zy nek i sy na An drze ja M" ko szy:
spi sa! i opra co wa! Alek san der Cie #lak ( stro -
na in ter ne to wa LO im. H. Sien kie wi cza
w Cz$ sto cho wie.

An na Wy szy' ska, „Kon fra ter, stra %ak,
kom po zy tor”, w: „Nie dzie la” 19/2007.

Jó zef Sta ni s!aw P!a tek OSP PE, „+y cie mu -
zycz ne na Ja snej Gó rze XX wie ku”, w:
„Stu dia Cla ro mon ta na 20, War sza wa 1986 r.

Wan da Mal ko, „Edward M" ko sza (1886-
1974)”, w: „Nie dzie la” 44/2011.

Wan da Mal ko, „70 lat Or kie stry Sym fo -
nicz nej w Cz$ sto cho wie. Fil har mo nia Cz$ -
sto chow ska im. Bro ni s!a wa Hu ber ma -
na 1945-2015”, Cz$ sto cho wa 2015.

W zwi$z ku z tym, "e po grzeb mia! cha rak ter ko %ciel ny – mil cza !y wszyst &
kie lo kal ne me dia – w "ad nej ga ze cie nie mo g!o by' naj mniej szej wzmian &
ki o %mier ci pro fe so ra, po sta ci zna nej nie tyl ko w Cz( sto cho wie.
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Mi!dzy
nutami

ty, dwu d! wi" ki i in ne brzmie nia „dziw -

ne”. Kul mi na cj# kom po zy cji by $o ode gra -

nie przez so li st" au ten tycz nej me lo dii

oraw skiej. Ivan Buf fa przed sta wi$ utwór

za ty tu $o wa ny Or ga ni smo, b" d# cy skom -

pli ko wa n# gr# od cin ków in stru men tal nych

opar tych na sta ran nie wy se lek cjo no wa -

nym ma te ria le d!wi" ko wym. Kom po -

zy cj" uatrak cyj ni $a obec no%& po ja wia j# -
cych si" gdzie nie gdzie ryt mów

ta necz nych. Na za ko' cze nie kon cer tu

mu zy cy oby dwu ze spo $ów za gra li b$y sko -

tli w# kom po zy cj" fran cu skie go twór cy

Bru no Man to va nie go p. t. Si prés, Si lo -
in na dwa for te pia ny (w tej ro li Ivan Buf -

fa i Dia na Buf fa) i ze spó$ in stru men tal ny

(dy ry go wa$ Szy mon By wa lec). Trud -

na – wy ma ga j# ca od in stru men ta li stów

pre dys po zy cji so li stycz nych, jak i umie -

j"t no %ci „zgra nia si"” mu zy ka za brzmia -

$a, zgod nie z in ten cj# kom po zy to ra, pre -

cy zyj nie i przej rzy %cie.

Mu zy ka ju go s!o wia" ska w NO SPR

Wtej sa mej sa li 6 mar ca od by$ si" kon -

cert, w cza sie któ re go Or kie str# Mu -

zy ki No wej za dy ry go wa$ po cho dz# cy ze

S$o we nii Ste ven Loy. Pro gram wy pe$ -
nio no bar dzo ma $o zna n# w Pol sce mu zy -

k#, kom po zy to rów uro dzo nych w by $ej

Ju go s$a wii. W pierw szej cz" %ci za pre zen -

to wa no utwo ry Be ri sla va (ipu)a (rocz -

nik 1958), Ali)era Si ja ri cia (ur. 1969)

i Uro)a Roj ko (ur. 1954) – w ogól no %ci

do%& szkol ne, przy no sz# ce stan dar do we

roz wi# za nia in spi ro wa ne so no ry zmem

i spek tra li zmem. Wiel k# nie spo dzian k# by -

$a na to miast dru ga cz"%& im pre zy. Pra wy -

ko na nie utwo ru fin gers of ra in Ur)ki

Pom pe (ur. 1969) by $o praw dzi wym try -

um fem au tor ki, któ ra po ja wi $a si" zresz t#
oso bi %cie w NO SPR. Jej utwór, rów nie*
zdra dza j# cy ko mi ty w" ze spek tra li sta mi tu -

dzie* Li ge tim oka za$ si" %wiet nie skon stru -

owa nym ob ra zem mu zycz nym, wci# ga j# -
cym s$u cha cza swym „przy rod ni czym”

ko lo ry tem i ta jem ni czym na stro jem. +wiet -

ny by$ rów nie* utwór fi na $o wy – On the
Gu ar ding of the He art Dju ro ,ivko wi cia

(ur. 1969) – sze ro ko za kro jo ny fresk ze

%wiet nie za pla no wa n# gra da cj# na pi"&,
po le ga j# c# na al ter no wa niu od cin ków sta -

tycz nych („me dy ta cyj nych” i dy na micz -

nych („or gie” ryt mów à’la !wi" to wio sny). 

Przy po mnij my przy oka zji, *e Ka to wi -

ce mia $y przed woj n# znacz ne za s$u gi

w pro pa go wa niu mu zy ki ju go s$o wia' -
skiej. Od 1936 ro ku dzia $a $o tu Ko $o Pol -

sko -Ju go s$o wia' skie (jed no z kil ku ta kich

kó$ dzia $a j# cych w Pol sce). Zaj mo wa $o si"
m.in. or ga ni zo wa niem kon cer tów. Wy st" -
po wa $y w nich %l# skie chó ry, a tak *e so -

li %ci z kon ser wa to rium, m.in. Jó zef Cet -

ner i Ste fa nia Al li nów na. Pie %ni

ju go s$o wia' skie mia$ w re per tu arze chór

„Ogni wo” pro wa dzo ny przez Ste fa na

Ma ria na Sto i' skie go. Swo istym ewe ne -

men tem by $o po wsta nie przy ko pal ni

w Knu ro wie ro bot ni cze go ze spo $u tam -

bu ra szów. Cie szy$ si" on znacz n# po pu -

lar no %ci# i na wet do st# pi$ za szczy tu wy -

st" pu w ka to wic kiej roz g$o %ni Pol skie go

Ra dia.

!

kon tro lo wa nie (w prak ty ce – znacz ne

ogra ni cza nie) pe da li za cji, któ ra w wy ko -

na niach sta rych pia ni stów po wo do wa $a
tak uro kli we owie wa nie cho pi now skich

fi gur brzmie nio w# mgie$ k#. Te raz ka* dy

akord mu si brzmie& ty le, ile za pi sa no

w nu tach, wy pa da te* uwzgl"d nia& ja ko

ci sz" wszyst kie pau zy. S# oczy wi %cie

tak *e do bre stro ny no wej, aka de mic ko -

-kon kur so wej pia ni sty ki cho pi now skiej,

nie spo sób jed nak nie za uwa *y&, *e pod -

po rz#d ko wa nie si" mo dom na uko wym

przy nio s$o ja ko sku tek stan da ry za cj" in -

ter pre ta cji. Nie wie le miej sca zo sta je

na w$a sne po my s$y. Prze ko na $am si"
o tym, s$u cha j#c re ci ta lu Krzysz to fa

Ksi#* ka (17 lu te go, kon cert z cy klu

„+ro da M$o dych w NO SPR” fir mo wa ny

przez In sty tu cj" „Si le sia”), jed ne go z naj -

lep szych pol skich uczest ni ków ze sz$o rocz -

ne go kon kur su cho pi now skie go w War -

sza wie. Stro na spor to wa – bar dzo do bry,

aspekt kom pe ten cyj ny – te* wzo ro wo

(ma zur ki ba aaar dzo dzi kie), wk$ad w$a -

sny – na szcz" %cie jest, w mi $ej po sta ci

m$o dzie' czej we rwy i ener gii, eks po no -

wa nej w ka* dym utwo rze od przy s$o wio -

we go pierw sze go akor du. Krzysz tof Ksi# -
*ek za gra$ m.in. kom plet ma zur ków

z op. 7, Fan ta zj" f -moll, Sche rzo h -moll
i Po lo nez fis - moll, a na bis do da$ jesz cze

dwa ma zur ki.

W NO SPR – pod zna kiem

mu zy ki lu do wej

21lu te go za gra $y w Sa li Ka me ral nej

NO SPR dwa ze spo $y spe cja li zu j# -
ce si" w mu zy ce wspó$ cze snej: ka to wic -

ka Or kie stra Mu zy ki No wej (dy ry gent:

Szy mon By wa lec) i s$o wac ki Qu asars (dy -

ry gent: Ivan Buf fa, któ ry wy st# pi$ rów nie*
ja ko kom po zy tor i pia ni sta). Oby dwu

ze spo $ów s$u cha li %my na zmia n" b#d! jed -

no cze %nie w utwo rach do sko na le nam zna -

nych (Pre lu dia ta necz ne Lu to s$aw skie go,

Aus al ler Welt stam men de Zyg mun ta

Krau ze go), jak i w za gra nicz nych no wo -

%ciach. Z tych ostat nich za brzmia $a na po -

cz#t ku kom po zy cja s$o wac kiej au tor ki Ja -

ny Kmi to vej Me ta me rie, skom po no wa na

na ze spó$ in stru men tal ny oraz lu do w# s$o -

wac k# „fu ja r"”. Na „fu ja rze” za gra$ Mi -

chal Pal ko, wy do by wa j#c z niej fla *o le -

Cho pin – nasz wspó! cze sny

Ka* da epo ka ma „swo je go” Cho pi na.

Za ka* dym ra zem jest to oczy wi %cie

Cho pin praw dzi wy, au ten tycz ny. II po $o -

wa XIX w. by $a wi dow ni# zma ga nia si"
dwóch wi zji mu zy ki cho pi now skiej: wir -

tu ozow skiej i ska me ra li zo wa nej. Pro pa -

ga to ra mi tej dru giej by li pia ni %ci, któ rzy

czu li si" bez po %red ni mi spad ko bier ca mi

Cho pi na i wy ko naw ca mi je go ar ty stycz -

ne go „te sta men tu”, na przy k$ad Jan Kle -

czy' ski, któ re go wy k$a dy O wy ko ny wa -
niu dzie# Cho pi na s# do dzi% wzor cem dla

tych, któ rzy wi dz# w Cho pi nie „kla sy ka

ro man ty zmu” i czu j# si" zo bo wi# za ni

do prze strze ga nia ta kich re gu$, jak na tu -

ral no%&, pro sto ta, rów no wa ga mi" dzy

tre %ci# i for m#. Po cz# tek XX w. przy niós$
od no wie nie es te ty ki in ter pre ta cji cho pi -

now skich w du chu mo der ni zmu – za owo -

co wa $o to po raz ko lej ny „przy tar ciem ro -

gów” lwom for te pia nu, jak rów nie* do%&
kon tro wer syj n# pro po zy cj# gra nia mu zy -

ki cho pi now skiej w spo sób ce lo wo „su -

chy” i %ci szo ny (na te mat es te ty ki gra nia

Cho pi na w okre sie mi" dzy wo jen nym

du *o mó wi ów cze sna kry ty ka mu zycz -

na – do tej po ry, o dzi wo, nie mal zu pe$ -
nie nie zna na – obec nie przy po mnia na

na kar tach no wo wy da nej przez NIFC an -

to lo gii Cho pin w kry ty ce mu zycz nej
(1918–1939). Cza sy po wo jen ne to okres

bo jów o au to ry tet, pod j" tych przez gru -

p" pia ni stów pol skich zwi# za nych g$ów -

nie z war szaw sk# uczel ni# mu zycz n#, b" -
d# cych rów no cze %nie ju ro ra mi ko lej nych

kon kur sów cho pi now skich. W to ku tych

bo jów tra dy cyj ny „ide a$” cho pi now ski po -

zo sta$ w za sa dzie nie na ru szo ny – w po -

gl# dach wy ra *a nych przez Ja na Ekie ra,

Re gi n" Smen dzian k" czy Li di" Ko zu bek

od naj dzie my bez tru du echa my %li XIX -

-wiecz nej. Ogrom ny prze $om przy nio s$y
na to miast na sze cza sy. Za dzia $a $y tu dwa,

sprzecz ne zresz t#, im pul sy. Z jed nej stro -

ny wy ko naw stwo cho pi now skie zo sta $o
„uspor to wio ne”, czy li na sta wio ne na bi -

cie re kor dów szyb ko %ci i g$o %no %ci,

w czym po mo g$y, po dob nie jak w spo rcie,

no we me to dy tre nin gu fi zycz ne go i psy -

cho lo gicz ne go, z dru giej stro ny ule g$o pre -

sji „na uko wo %ci”. Obo wi# zu j# cym za $o -

*e niem, wy wie dzio nym z teo rii i prak ty ki

wy ko naw stwa mu zy ki daw nej, kul ty wu -

j# cej ide a$ hi sto ri cal ly in for med per for -
man ce, sta $o si" opar cie in ter pre ta cji

na au ten tycz nym tek %cie cho pi now skim.

Re zul ta tem – swe go ro dza ju „kult tek stu”,

skut ku j# cy pa ra dok sal nie „udziw nie -

niem” wy ko na', w któ rych po ja wi $y si"
ele men ty od czy ta nia owe go tek stu na ka -

za ne przez mu zy ko lo gów. Z kr" gu an giel -

sko j" zycz ne go wy p$y n" $a np., nie no wa

zresz t# su ge stia, i* mu zy ka Cho pi na

brzmi orien tal nie. Prze $o *y $o si" to na po -

wszech n# dzi% w%ród pia ni stów am bi cj"
sty li zo wa nia ma zur ków na mu zy k" pier -

wot n#, wr"cz dzi k#. Po dru gie, wy my %lo -

no, *e „tak na praw d"” Cho pin jest

po li fo ni st#, wi"c pia ni %ci za cz" li obo wi#z -

ko wo eks po no wa& – nie kie dy w spo sób

wr"cz ka ry ka tu ral ny – %rod ko we, po -

bocz ne g$o sy kom po zy cji. Spraw dzia nem

kom pe ten cji wy ko naw cy sta $o si" te*

MAG DA LE NA DZIA DEK
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O
r ga ni za cja Na ro dów Zjed no czo nych,

chc!c zwró ci" uwa g# na za gro $e nie

za so bów wod nych Zie mi, usta no wi %a
w 1992 ro ku &wia to wy Dzie' Wo dy.

Osiem lat pó( niej Zgro ma dze nie Ogól -

ne ONZ zgod nie przy j# %o re zo lu cj# o pra -

wie ka$ de go cz%o wie ka w do st# pie

do wo dy pit nej.

Od pierw sze go )wi# to wa nia &wia to we -

go Dnia Wo dy w 1993 ro ku, sy tu acja tyl -

ko si# po gor szy %a. Wkro czy li )my na rów -

ni# po chy %!. We d%ug &wia to we go Fo rum

Eko no micz ne go ju$ w 2030 ro ku su sza kli -

ma tycz na ostat niej de ka dy mo $e roz prze -

strze ni" si# na wet na czter dzie stu pro cen -

tach po wierzch ni Zie mi. Czy li de fi cyt

wód s%od kich jesz cze si# po wi#k szy. A ma -

my ich na praw d# nie wie le. Nie ca %e 3

proc. wszyst kich za so bów Zie mi.

Nie wszyst kie s! do na szej dys po zy cji.

Jej naj bo gat sze za so by uwi# zio ne w top -

nie j! cych lo dow cach, wraz ze wzro stem

tem pe ra tu ry sp%y wa j! do s%o nych mórz

i oce anów. (po kry wa j! one 97 proc. po -

wierzch ni na szej pla ne ty). Dru gie ich

(ró d%o pod wzgl# dem wiel ko )ci to wo dy

pod ziem ne. Nie wszyst kie s! do st#p ne,

wie le z nich zdo %a li )my za nie czy )ci". Po -

dob nie jak te naj %a twiej do st#p ne w rze -

kach, je zio rach, mo kra d%ach. Na do da tek

eks plo atu je my je w tak ogrom nej ilo )ci

i w tak szyb kim tem pie, $e nie s! w sta -

nie nor mal nie si# od twa rza". I prze sta j! by"
w pe% ni od na wial ne.

Z na tu ry do)" sta bil ny )wia to wy bi lans

wod ny, zmie nia si#, zda niem na ukow ców,

nie od wra cal nie. I po dob nie jak w przy pad -

ku ocie pla j! ce go si# kli ma tu, )wiat nie re -

agu je sku tecz nie na to za gro $e nie.

Do ty czy to tak $e na sze go kra ju, gdzie

go spo da ro wa nie wo da mi ma szcze gól ne

zna cze nie. Pol ska pod wzgl# dem ich za -

so bów lo ku je si# na przed ostat nim miej -

scu w Eu ro pie. Na jed ne go miesz ka' ca na -

sze go kra ju przy pa da trzy krot nie mniej

wo dy ni$ wy no si )red nia eu ro pej ska. I cho"
od lat osiem dzie si! tych ubie g%e go wie ku

wie le si# zmie ni %o, do dzi) nie wy pra co -

wa li )my kra jo wej, spój nej stra te gii go spo -

da ro wa nia wo da mi. Od lat s%y szy my za po -

wie dzi o po trze bie za rz! dza nia ni mi

w sys te mie zlew nio wym, ra cjo nal nym

ich wy ko rzy sty wa niu, po pra wie czy sto )ci,

bez pie cze' stwie prze ciw po wo dzio wym,

zwi#k sze niu re ten cji i ma ga zy no wa niu

wód, wy ko rzy sty wa niu szla ków wod nych

do trans por tu, po zy ski wa niu ener gii wo -

dy na wi#k sz! ska l# i.....
Obec nie w re sor cie )ro do wi ska przy go -

to wy wa ne jest no we Pra wo wod ne, pla no -

wa ne s! ko lej ny raz naj bar dziej po trzeb -

ne re for my. D%u $ej zwle ka" nie wol no.

Nie do sta tek wo dy do ty ka wie le re gio -

nów kra ju. U)wia da mia j! nam to po wta -

rza j! ce si# ka ta stro fal ne po wo dzie i su sze.

Jak cho" by ta ubie g%o rocz na, gdy wy sy cha -

%y nie tyl ko rze ki i stud nie. Tak $e uj# cia

wo dy i kra ny. Ogra ni cze nia po bo ru wo dy

od czu %a go spo dar ka.

!l" skie #ró d$a

A
glo me ra cja &l! ska, po wie lu trud nych

do )wiad cze niach de fi cy tu wo dy, re -

gla men to wa nia jej w cza sach moc no wo -

do ch%on ne go, sta re go prze my s%u, obro ni -

Na sza wo da
JOLANTA KARMA!SKA

Czy wy star czy %wia tu wo dy? Jej nie do bo ry od czu wa ju& po nad czter dzie %ci pro cent
lu dzi na %wie cie. Po nad mi liard ma do niej moc no utrud nio ny do st'p. Co ro ku z te (
go po wo du rocz nie umie ra 3,5 mi lio na osób, w tym po nad dwa mi lio ny dzie ci. Z te (
go te& po wo du wy ha mo wu j" go spo dar ki wie lu kra jów, po gar sza si' ja ko%) &y cia i...
Ju& nie tyl ko o ro p', ale i wo d' to cz" si' woj ny, na si la j" ma so we mi gra cje lud no %ci.

Wo dy zu &y wa my co raz wi' cej. Ma my jej do dys po zy cji co raz mniej. Ze wzgl' du
na prze lud nie nie, za nie czysz cze nie %ro do wi ska na tu ral ne go, nad mier n" eks plo ata (
cj' jej za so bów i roz re gu lo wa ny kli mat. Na co wi'c cze ka my? Kie dy zro zu mie my po (
wa g' sy tu acji i za cznie my w spo sób bar dziej zrów no wa &o ny go spo da ro wa) wo d",
chro ni) j" i sza no wa), by star cza $o jej wszyst kim?

Je zio ro !y wiec kie – sp"yw wo dy do So "y z lotu ptaka

Fo
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!a si" przed do tkli w# po su ch# w kra nach

w 2015 ro ku. Po ra dzi! so bie z ni# zna ko -

mi cie, za rz# dza ny przez Gór no $l# skie

Przed si" bior stwo Wo do ci# gów spraw ny,

ela stycz ny, bez piecz ny i co raz bar dziej ener -

go osz cz"d ny sys tem za opa try wa nia w wo -

d" do pi cia z gór skich rzek, za opa tru j# cy

bli sko 3,5 mln miesz ka% ców.

Two rzy j# bu do wa na kon se kwent nie

od 130 lat uni ka to wa w ska li Eu ro py, nie -

mal 1000-ki lo me tro wa, u!o &o na pier $cie -

nio wo sie' ma gi stral na. Z uj" cia mi wo dy,

za k!a da mi jej uzdat nia nia, prze pom pow -

nia mi, pod ziem ny mi zbior ni ka mi i z naj -

no wo cze $niej szym la bo ra to rium.

Nie zda je my so bie spra wy w jak bar dzo

szcz" $li wej je ste $my sy tu acji ma j#c wo d"
w kra nie. I jak fa scy nu j# ca mo &e by' po -

dró& do jej ze spo lo nych (ró de! przy rod ni -

czych, tech nicz nych i twór czych lu dzi, któ -

rym na co dzie% j# za wdzi" cza my. W co raz

trud niej szych wa run kach do jej po zy ski -

wa nia.

Ta ka po dró& jest mo& li wa, o czym przy -

po mnia! miesz ka% com ob cho dzo ny za -

wsze 22 mar ca )wia to wy Dzie% Wo dy. Je -

go te go rocz nym ha s!em by !a „Wo da

i pra ca”. Bar dzo traf nie. Po nad po !o wa pra -

cow ni ków na $wie cie – oko !o 1,5 mi liar -

da, za trud nio na jest w sek to rach zwi# za -

nych z wo d#. Dru ga po !o wa $wia to wych

miejsc pra cy jest od wo dy i jej do star czy -

cie li za le& na.

Jest w$ród nich Gór no $l# skie Przed si" -
bior stwo Wo do ci# gów, któ re z tej oka zji

wspól nie z Wo je wódz kim Fun du szem

Ochro ny )ro do wi ska i Go spo dar ki Wod -

nej w Ka to wi cach oraz w!a dza mi sto li cy

)l# ska, przy go to wa !o nie la da wy da rze nie.

Zbio ro w# po dró& do (ró de! wo dy, któ ra

p!y nie w na szych kra nach.

Wy sta wa na Ryn ku

Umo& li wi !a j# nie zwy k!a wy sta wa na ka -

to wic kim Ryn ku. Pre zen to wa ne s#
na niej przez kil ka ty go dni wiel ko for ma -

to we zdj" cia lot ni cze Ja nu sza Mo czul skie -

go, zna ko mi te go fo to gra fa, któ ry z wiel -

k# pa sj# od lat uwiecz nia )l#sk wi dzia ny

z nie ba.

Tym ra zem ich te ma tem s# zbior ni ki

wod ne – (ró d!a wo dy pit nej dla miesz ka% -
ców re gio nu. Wpi sa ne w pej za& przy ro -

dy i sie dlisk ludz kich nie zwy k!e sztucz -

ne je zio ra, za adap to wa ne przez na tu r"
i po zor nie tyl ko spo koj ne rze ki. Tak &e hi -

sto rycz ne ju& za po ry i elek trow nie wod -

ne oraz mniej zna ne in ne obiek ty hy dro -

tech nicz ne.

War to$' tej wy sta wy do pe! nia j# cel ne,

krót kie i pro ste w prze ka zie pu blicz nym

opi sy zdj"' red. Mar ci na Czy &ew skie go.

Au tor uwzgl"d nia w nich rów nie& echa hi -

sto rii, ta jem nic, nad zwy czaj nych zda rze%
i oczy wi $cie cu da na tu ry.

Mo& na si" z nich do wie dzie' m. in.: jak

nie zwy k!# hi sto ri" ma za po ra w Ko z!o wej

Gó rze i ja ka moc spraw cza tkwi w je zio -

rze go cza! ko wic kim? Co kry je las murc -

kow ski w naj wy& szym punk cie tej cz" $ci

Ka to wic, a co k" py drzew na od cin ku sie -

ci ma gi stral nej GPW w Mi ko !o wie? Któ -

ry ze zbior ni ków be skidz kich zbu do wa no

na sa mym szczy cie gó ry i któ ra z rzek do -

star cza miesz ka% com )l# ska naj wi" cej

wo dy do pi cia?

Nie od !#cz n# cz" $ci# po rz#d ko wa nia

go spo dar ki wod nej i ochro ny wód jest edu -

ka cja. Do ce nia j# szcze gól nie Wo je wódz -

kie Gór no $l# skie Przed si" bior stwo Wo do -

ci# gów, któ re wspó! pra cu je ze szko !a mi,

przed szko la mi i $ro do wi ska mi ko $ciel ny -

mi. Co raz wi" cej dzie ci i m!o dzie &y nie tyl -

ko go $ci w naj cie kaw szych obiek tach

GPW, ale i uczest ni czy w spe cjal nie dla

nich or ga ni zo wa nych kon kur sach.

I t" kam pa ni", jak za po wie dzia! pre zes

Za rz# du WFO) i GW w Ka to wi cach An -

drzej Pi lot pod czas )wia to we go Dnia

Zie mi, Fun dusz do fi nan su je.

Ochro na wód tak jak pro mo cja sze ro ko

ro zu mia nej eko lo gii jest jed nym z czo !o -

wych prio ry te tów Fun du szu. Wie dz# o tym

naj le piej nie tyl ko in sty tu cje, ko rzy sta j# ce

z wspar cia swo ich in we sty cji eko lo gicz -

nych (GPW SA sko rzy sta !o do t#d z do fi -

nan so wa nia swo ich przed si" wzi"' w wy -

so ko $ci bli sko 43 mi lio nów z!o tych), ale

i or ga ni za cje po za rz# do we, pro mu j# ce

eko lo gi".

Ga ja i Ar ka

S!w$ród nich zna ne do brze w ca !ym

kra ju: Fun da cja Eko lo gicz na Ar ka

i Klub Ga ja. Obie te or ga ni za cje przy go -

to wa !y wi do wi sko we spek ta kle ulicz ne, by

u$wia do mi' spo !e cze% stwu ro l" wo dy

i nie bez pie cze% stwo, ja kie nie sie uby tek jej

za so bów.

Klub Ga ja, któ ry od lat swo im ogól no -

pol skim pro gra mem pn. „Za adop tuj rze -

k"” po ry wa m!o dzie&, sa mo rz# dy, oby wa -

te li do od kry wa nia rzek, akwe nów w ich

oko li cy, an ga &u j#c ich do dzia !a% i ota cza -

nia rzek opie k# – tym ra zem nie przy pad -

ko wo by! ani ma to rem )wia to we go Dnia

Wo dy w Ryb ni ku. W ub. ro ku prze p!y wa -

j# ca przez to mia sto pi"k na, ma low ni cza

rze ka Ru da, za adop to wa na przez ryb ni -

czan, zo sta !a og!o szo na Rze k# Ro ku 2015.

Lecz pod czas $wi" ta wo dy to nie Ru da,

lecz jej do p!yw Na cy na (jed na z naj bar -

dziej za so lo nych rzek w kra ju) by !a
w cen trum ich uwa gi i tro ski. Na ryb nic -

kim Ryn ku oraz na bul wa rach nad Na cy -

n# w barw nym ko ro wo dzie szczu pa ków

ucznio wie skan do wa li, by i do tej rze ki po -

wró ci !y ry by.

Wspó! go spo da rzem )wia to we go Dnia

Wo dy na ka to wic kim Ryn ku by !a Fun da -

cja Eko lo gicz na Ar ka. Obok pre zen to wa -

nej ple ne ro wej wy sta wy zbior ni ków wod -

nych, zor ga ni zo wa !a hap pe ning „*ap my

wo d"”. Rów no cze $nie by !a to in au gu ra cja

wiel kiej re gio nal nej kam pa nii edu ka cyj nej,

za ch" ca j# cej miesz ka% ców do gro ma dze -

nia w mia r" mo& li wo $ci wo dy – desz czów -

ki oraz sza no wa nia wo dy, ja k# ma my

do dys po zy cji.

Wkrót ce w tra s" wy ru szy wod ne, Mo -

bil ne Cen trum Edu ka cji Eko lo gicz nej.

Za pla no wa no w nim, jak zwy kle, cie ka we,

nie kon wen cjo nal ne za j" cia. Ucznio wie

b" d# po zna wa' za sa dy funk cjo no wa nia no -

wo cze snych in sta la cji eko lo gicz nych,

zwi# za nych z go spo dar k# wod n# po przez

za ba w" i w!a sn# cie ka wo$'.
Ten do brze zna ny nie tyl ko na )l# sku po -

jazd te ma tycz ny ma za mon to wa ne wia tra -

ki i sys te my so lar ne. I do dat ko wo ro we -

ro we ki no wod ne – za si la ne ener gi#
z od na wial nych (ró de!, w któ rym pre zen -

to wa ne b" d# lo kal ne pro ble my go spo -

dar ki wod nej oraz spo so by ochro ny wód.

!

W Katowicach ra zem z Ar k! uczy my si" sza no wa# wo d" W Rybniku z Ga j! do ma ga my si" czy stej Na cy ny!
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R
oz po cz!" si# no wy cykl co mie si#cz nych spo tka$ z po eta mi i pi -

sa rza mi, or ga ni zo wa ny pod pa tro na tem cho rzow skie go Por -

tu Po etyc kie go. W no wym ro ku Ewa Ole jarz i Sa bi na Wa szut za -

pra sza j! go %ci do ksi# gar ni Z"a Bu ka, któ ra mie %ci si# w bu dyn ku

ga le rii ASP Ron do Sztu ki w Ka to wi cach. 

24 lu te go o go dzi nie 18.00, przy &ó" tym sto li ku ja ko pierw -

sza za sia d"a Ka ta rzy na Be re ta (obec nie Ku rocz ka) – dok tor na -

uk hu ma ni stycz nych, li te ra tu ro znaw ca, ese ist ka, kry tyk li te rac -

ki, po et ka, pro za ik, sty pen dyst ka Mi ni stra Kul tu ry (2014),

au tor ka wy wia dów z wa& ny mi po sta cia mi pol skiej kul tu ry, li -

te ra tu ry i na uki, od po wie dzial na za dzia" kry ty ki li te rac kiej

w mie si#cz ni ku spo "ecz no -kul tu ral nym „'l!sk” oraz za stro n#
GTL i „'l! ska”. 

Pod czas spo tka nia Ka ta rzy na Be re ta opo wia da "a o pa sji fo to -

gra fo wa nia, o nie zwy k"ych prze &y ciach pod czas prze pro wa dza -

nych wy wia dów, przy bli &y "a rów nie& uczest ni kom wie czo ru 'l!sk
ta ki, ja kim go po strze ga w swo ich po szu ki wa niach i ba da niach

kul tu ry i li te ra tu ry te go re gio nu.

Au tor ka za pre zen to wa "a przej mu -

j! cy frag ment sztu ki Ja Gu staw, któ -

ra po wsta "a w ra mach sty pen dium.

Go %cie mo gli po s"u cha( opo wie %ci

o Gu sta wie Mor cin ku, po sta ci szcze -

gól nie bli skiej Ka ta rzy nie Be re cie. 

By" rów nie& czas na po ezj#. Au tor -

ka prze czy ta "a kil ka wier szy, któ re jak

sa ma po wie dzia "a, s! w niej, ale jesz -

cze nie po tra fi! uzy ska( od po wied nie -

go kszta" tu, za mie ni( si# w s"o wa,

z któ rych b# dzie za do wo lo na. Zgro -

ma dzo na na spo tka niu pu blicz no%(,
nie po dzie li "a te go zda nia, wier sze

uzna no za pe" ne i war to %cio we. 

Pod czas po nad go dzin nej roz mo -

wy do tkni# to za le d wie u"am ka te ma tów, któ ry mi zaj mu je si# Ka -

ta rzy na Be re ta. Nie do syt za ch# ca do %le dze nia dal szych po czy -

na$ na uko wych i li te rac kich lu to we go go %cia. 

W mar cu za pro sze nie do roz mo wy przy j# "a Sa bi na Wa wer la -

-D"u gosz, zwi! za na z Ka to wi ca mi po et ka, któ ra pi sze i pu bli ku -

je ju& od kil ku na stu lat. Jej wier sze uka zy wa "y si# w mie si#cz -

ni ku spo "ecz no -kul tu ral nym „'l!sk”, w „Opcjach”, „In stynk cie”,

„Ar ka diach”. By "y czy ta ne na an te nie Ra dia Ka to wi ce. Bo ha ter -

ka mar co we go spo tka nia zdo by "a wie le wy ró& nie$, a tak -

&e III miej sce w kon kur sie im. Ra fa "a Wo jacz ka w ro ku 2013.

Du &! cz#%( spo tka nia za j# "a roz mo wa na te mat pro mo cji li te ra -

tu ry. Sa bi na Wa wer la -D"u gosz opo wia da "a o swo jej pra cy w Fo -

rum Li te rac kim, któ re go jest or ga ni za tor k!. Nie za bra k"o rów -

nie& po ezji. W%ród wie lu prze czy ta nych wier szy, ze bra nych

w de biu tanc kim to mi ku Spra woz da nia z ob ser wa cji, wy da nym

przez kra kow skie wy daw nic two Mi nia tu ra, naj bar dziej po ru szy"
pu blicz no%( ten de dy ko wa ny sy no wi. 

Po dwój nie 

Ksa we re mu

Wi taj „do uble” – okra sza u%mie chem kr! g"o %ci,

Ja kich sa ma nie zdo "a "a bym so bie przy da rzy(
Pod le wym &e brem uwi "e% do mek, w%ród

Uner wio nych ni tek ple ciesz ci chut ko po cz! tek.

S"o wa o któ rych nikt jesz cze nie s"y sza".
Roz bi jasz "ok cia mi za cia sn! ba$ k#,
Na dzie wasz na nó& ki sen ne %li ma ki i klasz czesz

Wi dz!c od wró co ny czer wo ny l!d.

Tak to wy gl! da – do gó ry no ga mi

Stoi na g"o wie ka& de drze wo i ptak

Du &o, wci!& wi# cej te go.

Prze strze$ otwie ra kadr…

Pod czas spo tka nia wie lo krot nie zo sta" wspo mnia ny Fe liks Netz

po eta i pro za ik, wie lo let ni re dak tor mie si#cz ni ka „'l!sk”, któ -

ry by" dla Sa bi ny Wa wer li -D"u gosz na uczy cie lem, a po zo sta" mi -

strzem. 

Spo tka nia z Ka ta rzy n! Be re t! i Sa bi n! Wa wer l! -D"u gosz, ko -

bie ta mi pe" ny mi ró& no rod nych pa sji, by "y do sko na "ym pre lu dium,

a jed no cze %nie za po wie dzi! ko lej nych roz mów Bu|Ga dek. 

Za pro sze nia przy j# li: 
Kwie cie$ – Ar ka diusz Krem za

Maj – Jan Ba ron

Czer wiec – )u cja Du dzi$ ska z Gru p! Na Kre ch#
Wrze sie$ – Bar ba ra Ja nas -Du dek i Ja cek Du dek

Pa* dzier nik – Sa bi na Wa szut

Li sto pad – Ewa Ole jarz

!

Od Mor cin ka

do Net za.

Mi strzo wie

wspó! cze snych

li te ra tów

Kubek z plakatem BuGadek

Ewa Olejarz i Sabina Wawerla-D!ugosz

Katarzyna Kuroczka (Bereta) i Sabina Waszut

SABINA WASZUT

Z
d
j"

c
ia

: 
z
 a

r
c
h
iw

u
m

 S
a
b
in

y
 W

a
s
z
u
t



61

W muzeach

nie wszystkie

eksponaty 

mo!na zawsze

ogl"da#.
Postanowili$my

pokazywa#
niektóre 

na naszych

%amach.

Dzi$ pocztówka

ze zbiorów 

Muzeum Historii

Katowic.

Szko da, !e tak pi"k ny dwo rzec ist nie je ju! tyl ko na pocz tów ce mu ze al nej. Mia #o si" co$ zmie ni%, mia #o by%
le piej, na ra zie jed nak nie wi da%, !e by tam po ja wi li si" ja cy$ spe cja li $ci od re mon tów, czy kon ser wa cji za byt &
ko wych obiek tów…

Ten s! dzia i ta s! dzia

Rze czow ni ki wid nie j! ce w ty tu le

ró" ni! si# ro dza jem, co pod kre $la -

j! to wa rzy sz! ce im za im ki wska zu -

j! ce. Rze czow nik s& dzia wy ra% nie na -

wi! zu je ko& ców k! -a do de kli na cji

"e& skiej, po dob nie jak wie le in nych:

wo je wo da, mo nar cha, po eta, hi po kry -

ta, psy chia tra, den ty sta, geo de ta,

wró! bi ta, lo go pe da, ko smi ta, je zu ita,

po li glo ta etc. Pra s'o wia& ski rze czow -

nik ro dza ju m# skie go *s" d' ji zna ny

jest na grun cie pol skim od XIII w.,

lecz pier wot nie od mie nia' si# rze -

czow ni ko wo: s& dzi -a, s&dz -i, s& dzi -&,
s& dzi -" jak po et -a, po et -y, po eci -e, po -

et -&, po et -" itd. Od po cz!t ku XV w.

za cz# 'a si# sze rzy( od mia na z ko& -
ców ka mi przy miot ni ko wy mi: s& dzi -

-ego, s& dzi -emu, a dzi$ po zo sta 'o $ci!
od mia ny rze czow ni ko wej s! na rz#d -

nik s& dzi" i miej scow nik s& dzi, przy

czym w s'ow ni kach for my te s! ju"
od lat 30. XX w. od no to wy wa ne 

ja ko daw ne lub prze sta rza 'e, 

a ja ko wspó' cze sne po da je si# 
wer sje przy miot ni ko we obu: s& dzim.

S# dzia mi, praw ni ka mi by wa li

daw niej wy '!cz nie m#" czy% ni. Mi -

mo zmian zwi! za nych z po st# pu j! -

c! od ko& ca XIX w. eman cy pa cj!
i mo" li wo $ci! zdo by wa nia ró" no -

ra kie go wy kszta' ce nia ko bie ty nie

mo g'y pra co wa( w za wo dach praw -

ni czych, uwa "a no bo wiem, "e pra -

ca te go ty pu jest nie od po wied nia

dla ich wra" li wo $ci. W Pol sce do -

pie ro w la tach 30. XX w. 7 ko biet

zo sta 'o s# dzia mi, a 1 pro ku ra to rem.

Obec nie ni ko go ju" nie dzi wi ko bie -

ta przy wdzie wa j! ca to g#. Za zmia -

na mi spo 'ecz ny mi nie od ra zu na -

d! "a' j# zyk, zw'asz cza "e ko bie ty

w gro nie praw ni ków sta no wi 'y
mniej szo$(. Z cza sem jed nak by 'o
ich co raz wi# cej i za cz# to sto so wa(
od mia n# ró" n! od wer sji m# skiej.

Dla uwy dat nie nia ró" nic po s'u" my

si# po '! cze nia mi z rze czow ni ka mi

pan i pa ni: (to jest) pan s& dzia, pa -

ni s& dzia; (nie ma) pa na s& dzie go,

pa ni s& dzi; (przy gl" dam si&) pa nu

s& dzie mu, pa ni s& dzi; (wi dz&) pa na

s& dzie go, pa ni" s& dzi&; (roz ma -

wiam z) pa nem s& dzi", pa ni" s& -
dzi"; (mó wi& o) pa nu s& dzim, pa ni

s& dzi. W licz bie mno giej u"y wa my

form: s& dzio wie (m#" czy% ni) i s& -
dzie (ko bie ty), od po wied nio rów -

nie": (nie ma) s& dziów i s& dzi;

w ce low ni ku for my s! jed na ko we:

(prze gl" dam si&) s& dziom; w bier -

ni ku ma my (wi dz&) s& dziów i s& -
dzie; w na rz#d ni ku i miej scow ni ku

for my s! ta kie sa me dla obu ro dza -

jów: (id& z) s& dzia mi, (mó wi& o) s& -
dziach.

Nie któ rzy u"y wa j! for my s& dzi -

na, nie jest to jed nak na zwa zbyt

pre cy zyj na, jed no znacz na, w daw -

nej pol sz czy% nie s& dzi n" na zy wa -

no bo wiem "o n# s# dzie go, w po -

dob ny spo sób two rzo no in ne na zwy

od m# "ow skie, jak hra bi na ‘"o na

hra bie go’, wo je wo dzi na ‘"o na wo -

je wo dy’, ksi&! na ‘"o na ksi# cia’,

pre ze so wa ‘"o na pre ze sa’ itd. Obec -

nie nie na zy wa si# ko bie ty za po mo -

c! ty tu 'u czy za wo du jej ma' "on ka

i s& dzi na w zna cze niu ‘"o na s# dzie -

go’ jest okre $le niem prze sta rza -

'ym. Z ko lei s& dzi n& w zna cze niu

‘ko bie ta s# dzia’ uzna je si# dzi$
za okre $le nie po tocz ne.

Oczy wi $cie ko bie ty by wa j! tak -

"e s# dzia mi spor to wy mi, s# dziu j!
w kon kur sach, dla te go po ja wia j!
si# po '! cze nia: s& dzia spor to wa,

pi% kar ska, kon kur so wa, pol ska.

W od nie sie niu do praw ni czek w sy -

tu acjach ofi cjal nych u"y wa ne s!
na zwy: s& dzia s" du okr& go we go,

re jo no we go, ro dzin ne go, chy ba "e
ma my do czy nie nia z po '! cze nia -

mi ty pu su ro wa s& dzia, m%o da s& -
dzia.

KA TA RZY NA WY RWAS
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O
pe ra !l" ska jest pi" t" pol sk" sce n",
na któ rej wy sta wio no ope r# Ubu Król

Krzysz to fa Pen de rec kie go. Utwór zo sta$
uko% czo ny w 1991 ro ku i w tym &e ro ku

mia$ swo j" pra pre mie r# w Niem czech,

pod czas Fe sti wa lu Ope ro we go w Mo na -

chium. Pra pre mie ra pol ska od by $a si#
w 1993 ro ku w Te atrze Wiel kim w 'o dzi

(w re &y se rii Le cha Ma jew skie go), na -

st#p nie wy sta wio no ope r# w Kra ko wie

(w re &y se rii Krzysz to fa Na za ra), War -

sza wie (re &y ser – Krzysz tof War li kow ski)

i Gda% sku (re &y ser – Ja nusz Wi (niew ski).

Ju& sa mo ze sta wie nie na zwisk pol skich re -

ali za to rów su ge ru je, w ja kim kie run ku zd" -
&a $a do t"d pol ska hi sto ria sce nicz na dzie -

$a. W j# zy ku hi sto ry ków te atru na zy wa si#
to „ope r" re &y ser sk"”, a ozna cza wi zjo ner -

ski te atr, w któ rym sce nicz ne „tu i te raz”

prze mie nia si# w uni wer sal ne „za wsze

i wsz# dzie”. Na rz# dziem owej prze mia ny

jest za zwy czaj gra te atral ny mi kon wen cja -

mi, po $" czo na z wpi sy wa niem w pier wot -

ny prze kaz roz ma itych ko dów, szy frów

i sym bo li. Uni wer sa li stycz nym uj# ciom re -

&y ser skim Ubu Kró la sprzy ja utrwa lo ne

w na szej (wia do mo (ci do okre (le nie miej -

sca ak cji: „w Pol sce, czy li ni gdzie”. Tu

przy po mn#, &e przed Jar ry’m po dob n"
my(l, a ra czej bez -my(l o Pol sce w$o &y$
Gu sta ve Flau bert w usta jed ne go z bo ha -

te rów Szko !y uczu", mier ne go li te ra ta

Sénéca la. Ten, szy ku j"c si# do po li tycz nej

ka rie ry, wy g$o si$ przed ka wiar nia n" wi -

dow ni" na st# pu j" ce prób ne prze mó wie nie:

„Za wsze z t" sa m" ra do (ci"…. Na ród pol -

ski nie zgi nie… b# dzie my na dal pro wa dzi)
na sze wiel kie dzie $o… Daj cie mi pie ni# -
dzy dla mo jej ro dzin ki…” „Za (mie wa li si#
s$u cha j"c go i orze kli, &e wspa nia $y i dow -

cip ny z nie go kom pan” – ko men to wa$
Flau bert (cy tu j# we d$ug prze k$a du Ry szar -

da En gel kin ga). Za rów no Flau bert, jak

i Jar ry pra wi" nam po dob ne mo ra $y na te -

mat g$u po ty i aro gan cji w$a dzy, jed nak

pierw szy wy ra &a si# oszcz#d nie i mi mo

wszyst ko ele ganc ko, dru gi za( gro ma dzi

do prze sy tu ja skra we efek ty, pra gn"c
moc no wstrz" sn") wi dzem. Jed nak co

naj wa& niej sze, w po wie (ci Flau ber ta za -

rów no Sénécal, jak i in ni uzur pa to rzy *le
ko% cz", u Jar ry’ego ma my na to miast prze -

wrot ny hap py end.

Moc ny wstrz"s wy da je si# by) nad rz#d -

n" in ten cj" re ali za to rów by tom skiej pre mie -

ry Ubu Kró la, któ ry mi by li: Wal de mar Za -

wo dzi% ski (re &y se ria, sce no gra fia), Ju rek

Dy ba$ (kie row nic two mu zycz ne), Ja ni -

na Nie sob ska (cho re ogra fia) i Ma ria Bal -

ce rek (ko stiu my). W po rów na niu z do tych -

cza so wy mi re ali za cja mi spek takl jest

bar dziej re ali stycz ny, miej sca mi wr#cz na -

tu ra li stycz ny (jak w sce nie md$o (ci, któ re

opa no wu j" Zgra j# Cha mów po skon su mo -

wa niu pol skich po traw ze (wi% skie go ko -

ry ta w sce nie „Wiel kie +ar cie” z pierw sze -

go ak tu). W ogó le w ope rze po ja wia si#
spo ro mi# sa (rów nie& w po sta ci wul ga ry -

zmów j# zy ko wych), wy ko rzy sta no te& ele -

ment brzy do ty – np. pa ra g$ów nych bo ha -

te rów pre zen tu je si# nam ja ko sta d$o wy -

j"t ko wo nie chluj ne. Re ali stycz nie wy pa d$a
fi na $o wa bi twa, jak rów nie& roz po czy na j" -
ca akt dru gi sce na „Od mó& d&a nie”, któ r"
zre ali zo wa no z u&y ciem czy tel nych sym -

bo li od wo $u j" cych si# do ro syj skie go ab so -

lu ty zmu i cha rak te ry zu j" cej ten ustrój

wszech obec nej prze mo cy. Oczy wi (cie nie

spo sób zde fi nio wa) ca $e wi do wi sko ja ko te -

atr re ali stycz ny – ze sce na mi epa tu j" cy mi

do s$ow no (ci" s" sia du j" bo wiem roz wi" za -

nia na wi" zu j" ce do po ety ki sym bo li stycz -

nej (np. sce na „U Ca ra” w ak cie II, w któ -

rej bio r" udzia$ wy ol brzy mio ne po sta cie

ca rów oraz od re al nio ne po sta cie ro syj -

skich &o$ nie rzy w z$o tych uni for mach) lub

eks pre sjo ni stycz nej (roz po czy na j" ce

akt I „Wiel kie $o &e Ubu i Ubi cy”, w któ rym

bo ha te ro wie od by wa j" swo je kosz mar ne

igrasz ki). Jed ne go nie mo& na si# w by tom -

skim Ubu Kró lu do szu ka): gro te ski, chy -

ba &e uzna my za ni" do() nie for tun ny po -

mys$ za ko% cze nia sce ny „U Ca ra” rej te ra d"
ku le j" ce go &o$ nie rza po ru sza j" ce go si#
za po mo c" „bal ko ni ka”, czy te& „zmar -

twych wsta nie” Ro za mun dy z $ó& ka do opa -

la nia w sce nie „U Kró la” (akt I), ro ze gra -

nej w sce ne rii klu bu fit ness. Re zy gna cja

twór ców pre mie ry z ele men tów gro te sko -

wych by $a, jak si# wy da je, (wia do ma i wy -

ni k$a st"d, &e in tu icyj nie uchwy ci li oni ton

po wa gi, ja k" tchnie mu zy ka Pen de rec kie -

go. Kom po zy tor co praw da wie lo krot nie za -

pew nia$, &e mu zy ka Ubu Kró la jest „zej -

(ciem z pie de sta $u i ob siu sia nem go”
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Po premierze „Ubu Króla” w Operze !l"skiej

Mocny wstrz"s
MAGDALENA DZIADEK
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(cy tu j! z pro gra mu), jed nak trud no si! do -

praw dy z tym za pew nie niem zgo dzi". Po -

dob nie trud no przy sta" na obo wi# zu j# c#
wer sj!, któ ra g$o si, %e w sen sie ga tun ko wym

Ubu Król jest buf f!, za& w aspek cie sty li -

stycz nym – ro dza jem pa sti szu, ra do sne go

na &mie wa nia si! z cu dzych tech nik. Do tych -

cza so wi ko men ta to rzy ope ry wy li czy li kil -

ku na stu kom po zy to rów, któ rzy z$o %y li ja -

ko by swo je mu zycz ne pod pi sy w par ty tu rze

Krzysz to fa Wiel kie go. Us$y sza no tam m.in.

echa Mo zar ta, Ros si nie go, Wa gne ra, Straus -

sa, Mu sorg skie go, Stra wi' skie go, Szo sta -

ko wi cza, Ber ga, We il la, a na wet Mo niusz -

ki. Je &li na wet tak jest – to w wi!k szo &ci owe

sy gna tu ry s# dla od bior cy nie czy tel ne. Na -

wi# za nia do ty cz# bo wiem g$ów nie tech nik

wo kal nych i roz wi# za' ob sa do wych, na to -

miast ca $o&" jest – mi mo wszyst ko – wy -

bit nie pen de rec ka – przy naj mniej w pierw -

szym ak cie, bo na le %a $o by wyj&" od te go,

%e tre&" mu zycz na obu ak tów dia me tral nie

si! od sie bie ró% ni, tak jak by ich po wsta nie

dzie li $o do bre kil ka de kad. W ak cie pierw -

szym in wen cja kom po zy tor ska jest bar dziej

ory gi nal na i jed no li ta (cho cia% pod ko niec

s$y cha" rze czy wi &cie cy ta ty, ale z Bi ze ta),

a je &li ju% usi $u je my j# sko ja rzy" z ja k#& tra -

dy cj# – na rzu ca si! na zwi sko Wa gne ra, ja -

ko wzo ru mu zy ki pod nio s$ej i wy ko rzy stu -

j# cej ol brzy mi dia pa zon eks pre sji, nad to

bio r# cej swo j# spe cy fi k! nie ty le z roz wi# -
za' wo kal nych, co z brzmie' or kie stro wych.

Do pie ro w dru gim ak cie po ja wia si! wi! -
cej osten ta cyj nych za po %y cze'. Nie li cz#c
sce ny „U Ca ra”, w któ rej Pen de rec ki za pro -

po no wa$ nam sty li za cj! mu zy ki cer kiew nej

bez po &red nio na wi# zu j# c# do wzor -

ców XIX -wiecz nych, s$y szy my w nim

licz ne echa mu zy ki re pre zen tu j# cej idiom

mi li tar ny, w wer sji wy kszta$ co nej przez Car -

la Orf fa i Kur ta We il la – &wia do mie tan det -

nej, sko ja rzo nej z du chem mu zy ki po pu lar -

nej. A wi!c przede wszyst kim fan fa ry,

a po za tym mar sze i po lo ne zy – te ostat nie

wy st! pu j# ce w wer sji cha rak te ry stycz nej

dla XVIII -wiecz nej Ro sji, w któ rej po lo nez

funk cjo no wa$ ja ko ga tu nek ce re mo nial ny. 

Ca $o&" fan ta stycz nie zin stru men to wa -

na i tak te% za gra na. Pod ba tu t# Jur ka Dy -

ba $a or kie stra ope ro wa i usta wio na na bal -

ko nie Or kie stra Woj sko wa z By to mia

brzmia $y pre cy zyj nie (bra wa dla mu zy ków

wy ko nu j# cych so lów ki na in stru men tach

d! tych). Gra obu ze spo $ów cha rak te ry zo -

wa $a si! od wa g#, wr!cz bra wu r#. Te sa me

ce chy mo% na przy pi sa" wi!k szo &ci so li -

stów, któ rzy po ja wi li si! na sce nie. Bar dzo

trud ne par tie ty tu $o we wy ko na li z wiel kim

po wo dze niem An na Lu ba' ska i Pa we$
Wun der (któ rym te sa me ro le po wie rzy $a
po przed nio Ope ra Na ro do wa w War sza -

wie; Pa we$ Wun der &pie wa$ te% Oj ca Ubu

w przed sta wie niu kra kow skim). Rów nie%
&pie wa cy mniej do &wiad cze ni w Pen de rec -

kim sta n! li na wy so ko &ci za da nia: pi!k n#
i do br# Ro za mun d! by $a An na Wi &niew -

ska -Schop pa, na iw nym Kró lem Wa c"a -

wem – Zbi gniew Wunsch. W ro li sy nów

Wa c$a wa ob sa dzo no Le oka di! Du %y, An -

n! No wo rzyn -S$a wi' sk# i Ju liu sza Ur sy -

na -Niem ce wi cza. Spo &ród po zo sta $ych

wy ko naw ców wy ró% ni $a si! dy na mi k#
&pie wu oraz gry ak tor skiej sió dem ka Cha -

mów. Ca ro wie (Ce za ry Bie sia dec ki,

Krzysz tof Ko to' ski) by li na le %y cie do stoj -

ni, król Sta ni s"aw Lesz czy# ski (W$o dzi -

mierz Skal ski) – zgod nie z za my s$em au -

to ra li bret ta do&" ni ja ki, na to miast j# ka j# cy

si! Po s"a niec (Ja nusz Wenz) nie spo dzie -

wa nie za baw ny na tle po nu rej ak cji. Bar -

dzo wa% n# ro l! w spek ta klu mia $y ze spo -

$y. Chór i ba let po wi!k szo no, tak %e
w sce nach zbio ro wych na sce nie po ja wia$
si! wr!cz t$um. Re %y ser mi strzow sko gra$
tym „cia $em zbio ro wym”, a ca $e przed sta -

wie nie to czy $o si! %wa wo i dy na micz nie.

Spek takl przy go to wa no w j! zy ku nie -

miec kim, czy li w wer sji, jak za brzmia $a
na pra pre mie rze mo na chij skiej. Wer sj! pol -

sk# tek stu, au tor stwa Je rze go Ja roc kie go,

wy &wie tlo no nad sce n#. Pie czo $o wi cie

przy go to wa no pro gram. Au to rem za miesz -

czo nych w nim tek stów, war to &cio wych

pod wzgl! dem in for ma cyj nym, a przy tym

kom po nu j# cych si! z wy mo w# sztu ki Jar -

ry’ego, by$ Alan Mi sie wicz. Pre mie r! za -

ko' czy $a prze mo wa Pen de rec kie go, w któ -

rej po ru szy$ on pro blem ak tu al no &ci tre &ci

dzie $a Jar ry’ego we wspó$ cze snej pol skiej

rze czy wi sto &ci. Pu blicz no&" na gro dzi $a
owa cj# i t! prze mo w!, i kom po zy to ra,

i wy ko naw ców. Pen de rec ki zre wan %o wa$
si! za pew nie niem, %e obej rza ne przez

nie go przed sta wie nie jest naj lep sz# z do -

tych cza so wych re ali za cji Ubu Kró la.

!

Anna Luba#ska (Matka Ubu) i Pawe" Wunder

(Ojciec Ubu)
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Me tro po li tal ne !wi" to Ro dzi ny za go #ci
w na szym re gio nie ju$ po raz dzie wi% -

ty. Idea zro dzi &a si" w 2007 ro ku pod czas #l% -
skiej piel grzym ki sa mo rz% dow ców i par la -
men ta rzy stów do Rzy mu w 750-le cie #mier ci
#w. Jac ka, pa tro na !l% ska, jej po my s&o daw -
czy nia mi by &y ów cze sna wi ce mar sza& ki ni Se -
na tu #p. Kry sty na Bo che nek i pre zy dent Za -
brza Ma& go rza ta Ma' ka -Szu lik. Ju$ pierw sze
uro czy ste spo tka nie ro dzin #l% skich do wio -
d&o po trze by or ga ni za cji te go ty pu wy da rze'.
Do ko lej nych edy cji do &% cza &y no we mia sta,
or ga ni za cje i sto wa rzy sze nia, ka$ de go ro ku
przy by wa tak $e ró$ no rod nych im prez a ich
twór cy prze #ci ga j% si" w co raz to atrak cyj -
niej szych po my s&ach. 

15 mar ca w Bi blio te ce !l% skiej w Ka to wi -
cach od by &a si" kon fe ren cja or ga ni za cyj -
na IX edy cji Me tro po li tal ne go !wi" ta Ro dzi -
ny. W spo tka niu pod prze wod nic twem
me tro po li ty ka to wic kie go ar cy bi sku pa Wik -
to ra Skwor ca, ho no ro we go pa tro na M!R oraz
pre zy dent Za brza Ma& go rza ty Ma' ki -Szu lik,
prze wod ni cz% cej Gór no #l% skie go Zwi%z ku
Me tro po li tal ne go, ko or dy na to ra M!R,
uczest ni czy li: mar sza &ek wo je wódz twa #l% -
skie go Woj ciech Sa &u ga, wi ce wo je wo da
#l% ski Jan Chrz%szcz oraz sa mo rz% dow cy
z wie lu miast, przed sta wi cie le du cho wie' -
stwa, in sty tu cji kul tu ry, sto wa rzy sze' or ga -
ni za cji po za rz% do wych oraz me diów. 

Te go rocz nej edy cji przy #wie ca( b" dzie ha -
s&o: Ro dzi na – wspól no t! mi "o sier dzia. W li -
#cie in ten cyj nym ar cy bi sku pa Wik to ra
Skwor ca i pre zy dent Za brza Ma& go rza ty
Ma' ki -Szu lik czy ta my: „Prze s&a nie to za wie -
ra w so bie za rów no aspekt spo &ecz ny, jak
rów nie$ re li gij ny. W tym kon tek #cie Ro dzi -
na sta je si" pierw sz% prze strze ni% bu do wa -
nia re la cji mi" dzy ludz kich opar tych na ser -
decz no #ci, wspó& czu ciu, wza jem nym
prze ba cze niu i wra$ li wo #ci na po trze by bli -
skich. Po nad to, nie spo sób nie za uwa $y(, $e
te go rocz ne ha s&o Me tro po li tal ne go !wi" ta

Ro dzi ny ko re spon du je z og&o szo nym przez
pa pie $a Fran cisz ka Nad zwy czaj nym Ju bi le -
uszem Mi &o sier dzia i z prze s&a niem !wia to -
wych Dni M&o dzie $y w Kra ko wie: B"o go s"a -
wie ni mi "o sier ni, al bo wiem oni mi "o sier dzia
do st! pi! (Mt 5,7)”.

W pro gra mie M!R znaj d% si" sym po zja
na uko we, kon fe ren cje, wy k&a dy, kon cer ty,
spek ta kle te atral ne, fe sty ny, pik ni ki ro dzin -
ne, kon kur sy, kier ma sze, im pre zy spor to we
i wy da rze nia re li gij ne. Ofi cjal na in au gu ra cja
na st% pi w so bo t" 21 ma ja w Do mu Mu zy ki
i Ta' ca w Za brzu, w nie dzie l" (22 ma ja) w ar -
chi ka te drze Chry stu sa Kró la w Ka to wi cach
od b" dzie si" li tur gicz na in au gu ra cja M!R
w for mie dzi"k czy nie nia za ju bi le usze ma& -
$e' skie. Da ta za ko' cze nia M!R jest sym bo -
licz na, wie le im prez ju$ za pla no wa no pod ko -
niec czerw ca a jak po ka zu je do tych cza so wa
prak ty ka, pod czas wa ka cji tak $e nie za -
brak nie uro czy sto #ci, któ re wpi su j% si"
w for mu &" #wi" ta.

Nie spo sób przed sta wi( ca &y pro gram
M!R, jest on nie zwy kle bo ga ty. Jed nym z naj -
wa$ niej szych wy da rze' b" dzie piel grzym ka
m"$ czyzn i m&o dzie' ców do sank tu arium
Mat ki Bo $ej Pie kar skiej (29 ma ja), w któ rej
za po wie dzia& wi zy t" go#( spe cjal ny – me tro -
po li ta gnie) nie' ski, pry mas Pol ski ar cy bi skup
Woj ciech Po lak. 4 czerw ca w sie dzi bie Na -
ro do wej Or kie stry Sym fo nicz nej Pol skie go
Ra dia w Ka to wi cach za brzmi Ora to rium
„Sanc tus Adal ber tus” Hen ry ka Mi ko &a ja Gó -
rec kie go. B" dzie to uczta dla me lo ma nów.
W Pie ka rach !l% skich, w ba zy li ce NMP
i #w. Bar t&o mie ja od b" dzie si"V Fe sti wal Pio -
sen ki Ma ryj nej „!pie waj my na szej Pa ni”,
Urz%d Wo je wódz ki w Ka to wi cach za po wie -
dzia&XXIII Uro czy st% Se sj" Sej mi ku !l% skie -
go pod ha s&em: „Ro dzi na – naj wa$ niej szym
do brem” (25 ma ja), w Za brzu w &a) ni &a' cusz -
ko wej pod czas dys ku syj ne go pa ne lu
„Przy !l% skim sto le” uczest ni cy b" d% wspól -
nie czy ta li ksi%$ ki (23 ma ja). W D% bro wie

Gór ni czej pro gram przed sta wia si" im po nu -
j% co, b" d% to m.in.: mu zycz ne pik ni ki ro dzin -
ne, kon kur sy pla stycz ne, im pre zy in te gra cyj -
ne po &% czo ne z za ba wa mi ru cho wy mi
i ta necz ny mi, spo tka nia z ro dzi ca mi, wy ciecz -
ki ro dzin ne, wy k&a dy, pre lek cje, in dy wi du al -
ne kon sul ta cje ro dzi ców ze spe cja li sta mi, im -
pre zy spor to we…

Do pro gra mu M!R we sz&y ju$ na sta &e spo -
tka nia dzie ci w ogro dach Ku rii Me tro po li tal -
nej, tak $e i w tym ro ku nie za brak nie atrak -
cji. 4 czerw ca go #ci ba wi( b" d% ma li ar ty #ci
a po ka zy jed no stek spe cja li stycz nych: Stra$y
Po $ar nej, Po li cji i WOPR do star cz% naj m&od -
szym na pew no wie lu nie za po mnia nych
emo cji. Mu zeum Gór no #l% skie w By to miu
przy go to wa &o pik nik ar che olo gicz ny oraz
kon cert „Ro dzin ne mu zy ko wa nie” (4 czerw -
ca). Pod czas V Cho rzow skiej No cy Ko -
#cio &ów od b" dzie si" VII Zjazd Ry cer stwa
Chrze #ci ja' skie go (4-5 czerw ca). W Za -
brzu (21 ma ja) fe styn ro dzin ny b" dzie pro -
mo wa& Eu ro pej ski Ty dzie' Pi& ki No$ nej
Olim piad Spe cjal nych. 

W Ja worz nie za go #ci wy sta wa prac ry sun -
ku #wia t&o cie nio we go za ty tu &o wa na „Jan
Pa we& II po sta( nie za po mnia na”. W My s&o -
wi cach, w par ku S&up na wszyst kich po -
ch&o ni" tych co dzien na pra c%, po szu ku j% -
cych od po czyn ku sprzy ja j% ce go re flek sji
przy ci% gnie jak zwy kle Eku me nicz ny Kon -
cert Ro dzin ny „B%d) jak Je zus!”. 29 ma ja
Sie mia no wi ce !l% skie za pra sza j% do SCK
Par ku Tra dy cji na „IV !l% skie Ro dzin ne Mu -
zy ko wa nie”, czy li gra nie, #pie wa nie i go da -
nie po na szy mu. 

Spo &ecz no -re li gij ne dzie dzic two !l% ska
po &% czo ne z re flek sja mi nad wspó& cze sny mi
pro ble ma mi tej zie mi b" dzie przy #wie ca -
&o XXV Pie kar skie mu Sym po zjum Na uko -
we mu „Mi &o sier dzie na pe ry fe riach $y cia spo -
&ecz ne go” (28 ma ja), któ re mu w tym ro ku
to wa rzy szy( b" dzie wy sta wa ma lar stwa ks.
An drze ja Grusz ki oraz wy sta wa fi la te li -
stycz na. 29 ma ja do pro gra mu M!R przy &% -
czy si" !l% ski Te atr Lal ki i Ak to ra „Ate neum”
ofe ru j%c dzie ciom i ich ro dzi com spek takl pt.
„Mi &o#( do trzech po ma ra' czy” w re $y se rii
Zbi gnie wa G&o wac kie go.

W Dziel ni co wym Do mu Kul tu ry w Pie -
ka rach !l% skich (30 ma ja) naj wi"k sze prze -
bo je po #wi" co ne ro dzi nie oraz mat czy nej mi -
&o #ci b" dzie mo$ na us&y sze( pod czas
kon cer tu „Ro(c)k z ro dzi n%” Ir mi ny Bar -
czew skiej -Ga rus i za pro szo nych go #ci.
W Sie mia no wi cach !l% skich naj m&od si b" -
d% ubie ga( si" o ty tu& mi strza p&y wa nia
a w Pie ka rach !l% skich mi &o #ni cy dwóch kó -
&ek po dej m% zma ga nia w XI Pie kar skiej Ro -
we ro wej Ma sie Kry tycz nej…

B" dzie w czym wy bie ra(, wszyst kie im -
pre zy ad re so wa ne s% do ro dzin, któ re pra gn%
cho( kil ka go dzin sp" dzi( na wspól nej za ba -
wie i re flek sji, roz mo wie o co dzien no #ci
i spra wach trud nych. To jest tak $e zna ko mi -
ta oka zja, aby roz wi% za( nie je den pro blem.
Jak po wie dzia& pod czas kon fe ren cji or ga ni -
za cyj nej me tro po li ta ka to wic ki ar cy bi skup
Wik tor Skworc: „W&a #nie w ro dzi nie po win -
no si" uczy( w&a #ci wych po staw – mi &o #ci
i mi &o sier dzia. My #l", $e je #li cz&o wiek
od naj m&od szych lat uczy si" tych trzech pi"k -
nych, pro stych s&ów: pro sz#, dzi# ku j#, prze -
pra szam, to w do ro s&ym $y ciu na pew no sta -
nie si" cz&o wie kiem mi &o sier dzia, a to jest
w&a #nie po sta wa tak bar dzo po $% da na w ka$ -
dym spo &e cze' stwie, w ka$ dym pa' stwie”.

Szcze gó "o we in for ma cje do ty cz! ce pro gra -
mu IX Me tro po li tal ne go $wi# ta Ro dzi ny
znaj du j! si# na stro nie in ter ne to wej
www.swie to -ro dzi ny.pl 

MARIA SZTUKA

Ro dzi na – wspól no t!
mi "o sier dzia

W Bi blio te ce $l! skiej w Ka to wi cach od by "a si# kon fe ren cja po %wi# co na or ga ni za cji IX edy cji
Me tro po li tal ne go $wi# ta Ro dzi ny. 
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Pod pa tro na tem „$l! ska”

IX Me tro po li tal ne #wi$ to Ro dzi ny
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Ja nusz G!o wac ki An ty go na w No wym
Jor ku, re "y se ria i opra co wa nie mu zycz ne:
Fi lip Giel don, sce no gra fia, ko stiu my: Ad #
rian na Go !$ biew ska, kom po zy cja %wia t!a:
Ma ria Ma chow ska, re ali za cja %wia t!a
i wi deo: Krzysz tof Wo& niak, Piotr Rosz #
czen ko.

Te atr 'l( ski im. Sta ni s!a wa Wy spia) #
skie go w Ka to wi cach. Sce na w Ma lar ni.
Pre mie ra: 18 mar ca 2016. 

T
e atr jest azy lem, te atr jest
!mie chem i "za mi, te atr jest

praw d#… Bez te atru $y cie
tra ci smak. Wspó" czu j% tym,
któ rzy te go nie ro zu mie j#.

Obej rza !em ostat nio trzy zna -

ko mi te spek ta kle. Wiel ka ra do"#
i ogrom na sa tys fak cja. W so -

sno wiec kim Te atrze Za g!$ bia

Re mi giusz Brzyk wy re %y se ro -

wa! w spo sób mi strzow ski „Sió -

dem k$” Zie mo wi ta Szczer ka.

Jest "miesz no i strasz no, czy li

Pol ska w pi gu! ce. W Ope rze

&l' skiej w By to miu tak %e mi -

strzow ska re ali za cja Wal de ma -

ra Za wo dzi( skie go nie zwy k!ej

ope ry Krzysz to fa Pen de rec kie -

go „Ubu Król” z ge nial ny mi

kre acja mi ak tor sko -wo kal nym

An ny Lu ba( skiej i Paw !a Wun -

de ra. Sie dem na sto la tek Al fred

Jar ry sto lat te mu na pi sa! sce -

nicz n' kpi n$ „Ubu Król, czy li

Po la cy”. Sztu ka uczniac ka nic

si$ nie ze sta rza !a – po ty lu la -

tach sta !a si$ prze ra %a j' co ak tu -

al na! Za chwy ca j' ca re ali za cja

pod ka% dym wzgl$ dem. 

No i wresz cie spek takl ka me -

ral ny, ale da j' cy wi dzo wi to, co

w te atrze ko cham naj bar -

dziej – kon takt z wiel k' sztu k' ak tor sk'.
Na Sce nie w Ma lar ni Te atru &l' skie go im.

Sta ni s!a wa Wy spia( skie go w Ka to wi -

cach mia !a miej sce pre mie ra „An ty go ny

w No wym Jor ku”. Mistrz pió ra Ja nusz

G!o wac ki na pi sa! t$ tra gi ko me di$ na za -

mó wie nie te atru Are na Sta ge w Wa szyng -

to nie. Pre mie ra od by !a si$ w mar cu 1993

ro ku.

Ka! da epo ka ma ta k" tra ge di#, na ja -
k" za s$u gu je. Na pi sa $em po pro stu ko me -
dyj k# o roz pa czy – uwa %a Ja nusz G!o wac -

ki. Daj nam Bo %e jak naj wi$ cej ta kich

„ko me dy jek”. Od 23 lat „An ty go na…”

gry wa na jest na ca !ym "wie cie i wca le si$
nie sta rze je, wr$cz prze ciw nie jej bo ha te -

rów mo %e my spo tka# co raz cz$ "ciej

na uli cach na szych miast. W obec nych

cza sach, gdy tak !a two zry wa ne s' wi$ zi

ro dzin ne i w ka% dej chwi li mo% na stra ci#
pra c$, m!o dym lu dziom jak by bli %ej

do sy tu acji, w któ rej zna le) li si$ bo ha te -

ro wie sztu ki z lat 90. Nie przy pad ko wo !a -

wecz ka, wo kó! któ rej to czy si$ ich %y cie

jest nam zna na z ka to wic kich ulic Mie l$c -

kie go czy Ma riac kiej. G!o wac ki prze strze -

ga przed utra t' wol no "ci i nie za le% no "ci,

opo wia da o t$ sk no cie za po wro tem do nor -

mal ne go %y cia, ale przede wszyst kim

o za cho wa niu resz tek god no "ci po sto cze -

niu si$ na dno eg zy sten cji. Od bi# si$
od nie go nie da ra dy, ale cz!o wie cze( stwa

utra ci# nie wol no, ni gdy. Jest sztu ka G!o -

wac kie go wspa nia !ym ma te ria !em do po -

ka za nia ak tor skie go kunsz tu. Na ka to wic -

kiej sce nie to czy si$ fa scy nu j' cy

po je dy nek ak tor ski po mi$ dzy Wie s!a -

wem S!a wi kiem (Sa sza) a Je rzym G!y bi -

nem (Pche$ ka). Pierw szy z nich to ro syj -

ski *yd, zde ge ne ro wa ny al ko ho lik,

nie gdy" wiel ki ar ty sta, a dru gi to Po lak,

te% „lu bi wy pi#”, jest bar dziej cwa ny, po -

no# in te li gent (cho cia% trud no w to uwie -

rzy#). Z za par tym tchem "le dzi my ich

wza jem ne re la cje, nie ch$ ci pod szy te hi -

sto rycz n' za sz!o "ci' przy jed no cze snej po -

trze bie przy ja) ni, na wet w ka ry ka tu ral nym

wy da niu. Oni si$ nie cier pi' i %y# bez sie -

bie nie mo g'. Do ku cza j' so bie, kpi'
z sie bie, ale wie rzy my, %e w chwi li osta -

tecz nej pró by nie za wio d'. Wie s!aw S!a -

wik gra „ser cem”, Je rzy G!y bin „ro zu -

mem”. Obaj per fek cyj ni, ale jak %e in ni

w bu do wa niu emo cji. S!a wik jest Sa sz",
G!y bin – po s!u gu j'c si$ do sko na !' ak tor -

sk' tech ni k' – kreu je po sta#. Ten kon cert

na dwóch ak to rów win ni obej rze# wszy -

scy adep ci te atral ne go rze mio s!a. Obaj ar -

ty "ci bro ni' za ja dle, na wet wbrew tek sto -

wi, swo ich po sta ci. 

To wa rzy szy im w tym !aw ko wo -par ko -

wym %y ciu Ani ta, owa ty tu !o wa An ty go -

na, przy wo !u j' ca ci' gle zmar !e go Joh na…

Czy w ogó le go zna !a? To nie jest wa% ne.

Stwo rzy !a so bie mit – wy ma rzo n' mi !o"#,
któ ra si$ sko( czy !a… Jej „ko cha nek”

nie %y je. Nie chce by po cho wa no go

w zbio ro wej mo gi le, mu si mu spra wi#
god ny po grzeb w miej scu, któ re zna!
i na swój spo sób po ko cha!. Ci' gn'c za so -

b' mar ke to wy wó zek pe !en „skar bów” raz

jest kom plet n' wa riat k', to zno wu bar dzo

sta now cz' i lo gicz n' wy ko naw czy ni'
wy du ma nej wo li zmar !e go. Kry sty na Wi -

"niew ska de ner wu je i wzru sza, nie wie my,

kie dy "wia do mie wszyst kich ok!a mu je

a kie dy na praw d$ wie rzy w ten swój wy -

du ma ny "wiat. Jak na praw dzi w' tra ge di$,
o grec kim ro do wo dzie przy sta !o, ak cj$ ko -

men tu je chór w po sta ci Po li cjant ki – w tej

ro li re we la cyj na Ewa Le "niak – to twar -

da sztu ka, co to nie jed no wi dzia !a i ra czej

nic jej nie wzru sza, ni by gar dzi swo imi

„pod opiecz ny mi”, ale czu wa nad ich i tak

ju% okrut nym lo sem i prze strze ga nas – wi -

dzów: We d$ug ostat nich da nych licz ba bez -
dom nych w No wym Jor ku zwi#k sza
si#. I w ko% cu te go ro ku na ka! dych trzy -
stu no wo jor czy ków przy pa da& b# dzie je -
den bez dom ny. To by zna czy $o, !e dzi siaj

w te atrze jest co naj mniej jed -
na oso ba, któ ra nie d$u go znaj -
dzie si# na uli cy. I ta oso ba do -
brze wie, o kim mó wi#. Ciar ki

cho dz' po ple cach... 

Z kro ni kar skie go obo wi'z -

ku do dam, %e w ro li Cia $a wy -

st' pi !a Mi le na Sta szuk – zbyt

ko bie ca i zbyt ru chli wa jak

na zw!o ki Joh na. Zresz t' nie -

wa% ne czy je to s' zw!o ki, by -

le god nie do pe! ni# ry tu a!u...

Spo koj nie i z ogrom nym

sza cun kiem dla tek stu wy re %y -

se ro wa! „An ty go n$ w No -

wym Jor ku” w Te atrze &l' -
skim Fi lip Giel don – ar ty sta

o cie ka wej bio gra fii: uro dzo -

ny w Sztok hol mie, ma j'c
26 lat wró ci! do kra ju ro dzi -

ców i roz po cz'! stu dia na Wy -

dzia le Re %y se rii !ódz kiej

PWS FTviT. Dy plom uzy ska!
w 2015 r. Ma w do rob ku dwa

fil my: do ku men tal ny – „Eg za -

min doj rza !o "ci” i fa bu lar -

ny – „Lu na” oraz spek takl

„O"” w Te atrze Po wszech -

nym w +o dzi utka ny z pio se -

nek Agniesz ki Osiec kiej.

W jed nym z wy wia dów twór -

ca ka to wic kiej „An ty go ny…”

po wie dzia!: Tekst sztu ki jest 'miesz ny, mo! -
na si# po 'mia&, ale nie za po mi naj my, !e
ogl" da my lu dzi, ja kich spo ty ka my co -
dzien nie, prze cha dza j"c si# uli ca mi na -
szych miast. Mo !e przy cho dz"c na ten
spek takl, któ ry' z wi dzów po sta no wi po -
chy li& si# nad tym pro ble mem. Wie rz#, !e
tak si# mo !e sta&, bo si $a sztu ki jest
ogrom na. Dla te go j" two rz#. Te s!o wa to

bal sam dla du szy. Oby Fi lip Giel don ni -

gdy o nich nie za po mnia!! I jesz cze jed -

no zda nie re %y se ra war te za pa mi$ ta nia:

Tak jak Rzym kie dy' sp$o n"$, ame ry ka% -
ski ide a$ stoi dzi' w p$o mie niach nie za le! -
nie od miej sca na 'wie cie. Po zo sta je py -
ta nie, czy je ste 'my w sta nie ten po !ar
uga si&?

Nie daw no moc no prze %y !em w Te -

atrze &l' skim po ra% k$, ja k' by !o „We se -

le” w re %y se rii Ra do s!a wa Rych ci ka i to

wca le nie z po wo du zwa rio wa nych po my -

s!ów g!o "ne go twór cy, ale z po wo du po -

gu bie nia si$ ak to rów w tym te atral nym

dzi wa dle. A prze cie% to ak to rzy, jak s!usz -

nie za uwa %a !a nie daw no Bar ba ra Grusz -

ka -Zych s' naj wi$k szym skar bem Te atru

&l' skie go i krzyw dzi# ich nie wol no.

Tym bar dziej cie szy mi strzow ski po pis na -

szych ulu bie( ców w „An ty go nie w No -

wym Jor ku”.

WI TOLD KO CI! SKI

Mistrzowski

pojedynek

Fa scy nu j" cy po je dy nek ak tor ski po mi# dzy Wie s$a wem S$a wi kiem (od le -
wej) a Je rzym G$y bi nem
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29mar ca przy pa da rocz ni ca mier ci naj wik sze go po Cho pi nie
kom po zy to ra pol skie go – Ka ro la Szy ma now skie go. Eu ro pej -

skie Mia sto Mu zy ki UNE SCO, ja kim sta y si Ka to wi ce jest miej -
scem szcze gól ne go kul tu Szy ma now skie go. To tu od by o si pierw -
sze na l sku wy ko na nie w j zy ku pol skim czo o we go je go dzie a
„Sta bat Ma ter” (1934), sam kom po zy tor no si si z za mia rem pro -
fe so ro wa nia w tu tej szym Kon ser wa to rium Mu zycz nym, w czym
prze szko dzi a mu przed wcze sna mier. Je go imi no sz ka to wic -
kie in sty tu cje mu zycz ne – w tym Aka de mia Mu zycz na, tu mie ci
si Biu ro To wa rzy stwa Mu zycz ne go im. Ka ro la Szy ma now skie -
go, std wy wo dzi si wie lu ar ty stów, któ rzy pie l gnu j spu ci zn
po wiel kim kom po zy to rze, tu miesz ka j ak tu al ni pre ze si To wa rzy -
stwa, a w Aka de mii Mu zycz nej od 2012 r. od by wa j si Mi dzy -
na ro do we Kon kur sy Mu zycz ne im. Ka ro la Szy ma now skie go za -
ini cjo wa ne przez To wa rzy stwo.

W mar cu by li my w Ka to wi cach wiad ka mi dwóch wa nych wy -
da rze zwi za nych z oso b te go wiel kie go twór cy.

Pra wy ko na nie. 1 i 2 mar ca od by o si pra wy ko na nie kom po zy cji
na gro dzo nej III miej scem na II Mi dzy na ro do wym Kon kur sie Kom -
po zy tor skim im. Ka ro la Szy ma now skie go, Ka to wi ce 2015. Przy po -
mn, e I Mi dzy na ro do wy Kon kurs Kom po zy tor ski im. Ka ro la Szy -
ma now skie go To wa rzy stwo ogo si o w 2012 r. dla uczcze nia 130.
rocz ni cy uro dzin swe go pa tro na. Przed mio tem or ga ni zo wa ne go we
wspó pra cy z Aka de mi Mu zycz n im. Ka ro la Szy ma now skie go
kon kur su by utwór na wiel k or kie str sym fo nicz n o cza sie trwa -
nia 10–16 mi nut. Na kon kurs na py n a z ca e go wia ta re kor do -
wa licz ba 176 prac kom po zy tor skich. Oce nia o je ju ry zo o ne z re -
no mo wa nych kom po zy to rów – czon ków To wa rzy stwa Mu zycz ne go
im. Ka ro la Szy ma now skie go w ska dzie: Eu ge niusz Kna pik – prze -
wod ni cz cy, Krzysz tof Mey er, Ra fa Au gu styn, Sa wo mir Czar nec -
ki. Lau re ata mi zo sta li Oscar Pra dos Sil le ro (Hisz pa nia) – I na gro -
da, Pa olo Bog gio (Wo chy) – II na gro da, Ry uji Ku bo ta
(Ja po nia) – III na gro da, Ralf Gaw lick (USA) – wy ró nie nie. Pra -

wy ko na dzie pod j y si Na ro do wa Or kie stra Sym fo nicz na Pol -
skie go Ra dia (I na gro da), Or kie stra Sym fo nicz na Fil har mo nii w Kra -
ko wie (II na gro da), Aka de mic ka Or kie stra Sym fo nicz na Aka de mii
Mu zycz nej w Ka to wi cach (III na gro da). Ko lej na edy cja mia a miej -
sce w 2015 r. Pa tro nat ho no ro wy nad kon kur sem ob j li mar sza ek
wo je wódz twa l skie go – Woj ciech Sa u ga oraz pre zy dent Ka to -
wic – Mar cin Kru pa. Za o e nia re gu la mi no we po zo sta y bez zmian,
po dob nie jak skad ju ry kon kur su. Prze du o no je dy nie czas
trwa nia kom po zy cji kon kur so wych do 20 mi nut. I tym ra zem licz -
ba na de sa nych prac by a im po nu j ca – 139 prac z 35 kra jów. Zwy -
ci y Da nie le Ga spa ri ni z Woch kom po zy cj Sno wi se, Sno whe -
re, Sno way. Snow sen ce. II na gro d otrzy ma Hy un suk Jun (Ko rea
Pd.) za kom po zy cj pt. Vi sta ra, trze ci – Jo na than Post hu ma (Sta -
ny Zjed no czo ne) za Strings of Pe arls. Wy ró nie nie ju ry przy zna -
o pol skie mu kom po zy to ro wi An drze jo wi Ka ra o wo wi za utwór
Mul ti co lo ur Ho ri zon. Na gro dzo ne kom po zy cje przy j te zo sta y
do pro gra mu trzech or kiestr z Ka to wic i Kra ko wa w se zo nie kon -
cer to wym 2016/2017. 

Kom po zy cja Strings of Pe arls („Sznu ry pe re”) Jo na tha na
Post hu ma’y, wy ko na na przez Aka de mic k Or kie str Sym fo nicz -
n od zna cza si atrak cyj n sza t ko lo ry stycz n i umie jt nym roz -
pla no wa niem na pi dra ma tycz nych. Nic za tem dziw ne go, e ten
awan gar do wy utwór mo de go Ame ry ka ni na, ab sol wen ta Wy -
dzia u Kom po zy cji Uni wer sy te tu w Wi scon sin – Ma di son w sta -
nie Min ne so ta, spo tka si z y wym od dwi kiem. Pu blicz no okla -
ski wa a i dzie o, i sa me go kom po zy to ra, któ ry wzi udzia
w pra wy ko na niu swo je go utwo ru. Aplau zem przy j to rów nie bar -
dzo do bre wy ko na nia Kon cer tu for te pia no we go d -moll KV 466 Wol -
fgan ga Ama deu sa Mo zar ta (z so list k Alek san dr wi gut) i VI Sym -
fo nii An to ni na Dvoaka, któ re do pe nia y pro gram te go bar dzo
uda ne go kon cer tu pod dy rek cj Ma cie ja To ma sie wi cza.

Wie czo ry z mu zy k Ka ro la Szy ma now skie go. W 19. edy cji fe sti -
wa lu Wie czo ry z mu zy k Ka ro la Szy ma now skie go (14–16 III) mu -
zy ka pol skie go twór cy ze sta wio na zo sta a tym ra zem z twór czo ci
so li stycz no -ka me ral n Bo hu sla va Mar tin – o osiem lat mod sze -
go cze skie go kom po zy to ra (prze y Szy ma now skie go o 22 la ta).
Wik szo swe go y cia Mar tin sp dzi po za gra ni ca mi oj czy -
zny – we Fran cji, gdzie ze tkn si z Stra wi skim i kom po zy to ra -
mi Gru py Sze ciu oraz w Sta nach Zjed no czo nych Ame ry ki, gdzie
za in te re so wa si mu zy k jaz zo w. W mu zy ce Mar tin nie trud no
za uwa y wic wpy wy neo kla sy cy zmu i jaz zu obok ele men tów
rdzen nej cze skiej mu zy ki lu do wej. Cze si za li cza j Mar tin do swo -
ich naj wy bit niej szych przed sta wi cie li mu zy ki w XX wie ku. 

Trzy kon cer ty w Aka de mii Mu zycz nej po zwo li y me lo ma nom
nie tyl ko na po now ne ob co wa nie z mu zy k na sze go Mi strza, ale
da y spo sob no ze tkni cia si z do rob kiem ra czej ma o zna ne go
w Pol sce cze skie go kom po zy to ra. A war to pod kre li, e jest to do -
ro bek nie ba hy, obej mu je pra wie 400 utwo rów – w tym ope ry, ba -
le ty, sym fo nie, kon cer ty oraz spo r gru p utwo rów ka me ral nych.
Do udzia u w kon cer tach obok ar ty stów pol skich za pro szo no wy -
ko naw ców z Czech: Sedláko vo Kvar te to – ze spó na gra dza ny
w mi dzy na ro do wych kon kur sach (m.in. lau re at I na gro dy I Mi -
dzy na ro do we go Kon kur su Kwar te tów Smycz ko wych im. Ka ro la Szy -
ma now skie go, Ka to wi ce 2014) oraz pia ni st Ivo Kahánka z Aka -
de mii Mu zycz nej w Pra dze. 

Zró ni co wa ny pro gram kon cer tów móg za spo ko i ocze ki wa -
nia naj bar dziej wy bred nych su cha czy, obej mo wa bo wiem utwo -
ry so lo we: Ko y san k op. 52, Pie Kur piow sk z 1931 r. – tu w wer -
sji na flet i for te pian, for te pia no w Fan ta zj C -dur op. 14, Mi ty
na skrzyp ce i for te pian op. 30, Ma zur ki op. 50 Nr 1-4 Ka ro la Szy -
ma now skie go oraz So na t na flet i for te pian (1945), So na t
na klar net i for te pian (1945), So na t for te pia no w (1954), 3 Ta -
ce cze skie (1926) Bo hu sla va Mar tin, a tak e ze spo o we: I Kwar -
tet smycz ko wy op. 37 Szy ma now skie go oraz VI Kwar tet Smycz -
ko wy (1946), II Kwin tet for te pia no wy (1944) i No net (1959)
Mar tin. Po ka na por cja mu zy ki! Bar dzo do brze za pre zen to wa na!
Wy ko naw cy – cie sz cy si mi dzy na ro do w sa w zna ko mi ty fle -
ci sta u kasz Du gosz, in stru men ta li ci za sia da j cy przy pierw szych
pul pi tach NO SPR (gros wy ko naw ców No ne tu) i mu zy cy zwi za -
ni z ka to wic k Aka de mi Mu zycz n (pia ni ci – An drzej Jun gie -
wicz, To masz Ka mie niak, Syl wia Mi cha lik, skrzyp ko wie – Krzysz -
tof La so, Ma go rza ta Wa siu cio nek, klar ne cist ka Ka ta rzy na Pa la)
da li po pis spraw no ci tech nicz nej i du ej wra li wo ci mu zycz nej.

By y to trzy zna ko mi te kon cer ty god ne Eu ro pej skie go Mia sta Mu -
zy ki i pa mi ci wiel kie go pol skie go kom po zy to ra.

Bren na, 21 mar ca 2016


Ma rzec
z Szy ma now skim 

Jo na than Post hu ma – lau re at II Mi dzy na ro do wego Kon kur su Kom po -
zy tor skiego im. Ka ro la Szy ma now skie go.
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Uro czy stym kon cer tem 4 kwiet nia br. w Au li im. prof. Bo le sa -
wa Sza bel skie go za ko czo ny zo sta pro jekt „Re wi ta li za cja

za byt ko we go obiek tu Aka de mii Mu zycz nej im. Ka ro la Szy ma -
now skie go w Ka to wi cach”. 

W od re stau ro wa nej au li mo na po dzi wia od so ni te po li chro -
mie au tor stwa Emi la Nllne ra a tak e no we or ga ny – wy ko naw c
kon cer tu in au gu ru j ce go ten nie zwy kle pik nie brzmi cy in stru -
ment, by prof. Ju lian Gem bal ski. W dal szej cz ci kon cer tu wy -
st pi li rów nie ar ty ci nor we scy z In sty tu tu Mu zycz ne go Uni wer -
sy te tu w Ber gen – Aka de mii im. Edwar da Grie ga wspó pra cu j cej
z ka to wic k Aka de mi. Wy kad na te mat od so ni te go i zre kon -
stru owa ne go wy stro ju au li wy go si a prof. dr hab. Ewa Cho jec ka,
któ ra przez zgro ma dzo ny mi od kry a ró no rod ne taj ni ki te go nie -
zwy ke go przed si wzi cia.

Od wie dza jc au l war to zwró ci uwa g na sie cio wo – e bro we
skle pie nie, pod trzy my wa ne przez 12 gry fów na zwa nych przez
prof. E. Cho jec k l ski mi smo ka mi. cia n au li zdo bi przy wró -
co ne do y cia ma lo wi da przed sta wia j ce za mek w Ole ni cy
i drew nia ny ko ció w Mi kul czy cach (ju nie ist nie j cy). Po mi -
dzy ni mi, skry te za sza f or ga no w, wid nie je ma lo wi do przed -
sta wia j ce w. Ja dwi g oraz wi ze ru nek ar chi tek ta i mu ra rza, ja ko
e naj pierw szym prze zna cze niem te go nie zwy kej uro dy gma chu
za pro jek to wa ne go w sty lu neo go tyc kim by a u po czt ku XX wie -
ku Szko a Rze mios Bu dow la nych. Po prze ciw le gej stro nie wid -
nie j ma lo wi da przed sta wia j ce Dom Wa gi w Ny sie i ra tusz we
Wro ca wiu.

Dzi to je dy ne ta kie wn trze w Ka to wi cach! Za byt ko wy gmach
by rów nie pierw szym miej scem, gdzie urz do wa Sejm l ski,
a od cza sów po wo jen nych mie ci si tu Aka de mia Mu zycz na.

Do nie zwy kej hi sto rii gma chu, a tak e wy stro ju wn trza au li
i je go au to rów po wró ci my jesz cze na a mach „l ska”. (wk)

67
Znaki i twarze  miasta

Akademia Muzyczna po remoncie elewacji.
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cia na fron to wa z za mon to wa ny mi or ga na mi. Po oby dwu stro nach ma lo wi da przed sta wia j 
ce za mek w Ole ni cy (z le wej) i drew nia ny ko ció w Mi kul czy cach.

Zwie cze prz se strze g gry fy – l skie
smo ki.

Od re stau ro wa ne ma lo wi do – wi ze ru nek
w. Ja dwi gi oraz bu dow ni cze go i ar chi tek ta
przy kry a sza fa z pisz cza ka mi or ga no wy mi.

Na prze ciw le gej cia nie ma lo wi da przed sta wia j ce Dom Wa gi w Ny sie (z le wej) i ra tusz we
Wro ca wiu.

12 l skich smo ków
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wia dek hi sto rii – Wik tor Na tan son, mo do cia ny po wsta niec war szaw ski,
je niec Sta la gu 344, wspo mi na po byt w obo zie

Przed sta wi cie le pi ciu wy zna mo dl si za ofia ry Sta la gu 344 pod Po mni 
kiem Mar ty ro lo gii Je ców Wo jen nych

Dzieci i nauczyciele z Publicznego Przedszkola w ambinowicach skadaj
kwiaty pod Pomnikiem Martyrologii Jeców Wojennych, za nimi oczekuj
w kolejce uczniowie z Gimnazjum w Cisku

Dy rek tor CMJW Vio let ta Re zler Wa si lew ska pod Po mni kiem Mar ty ro lo gii
Je ców Wo jen nych wi ta go ci, któ rzy przy by li na uro czy sto wy zwo le nia
Sta la gu 344 Lams dorf 

71. rocz ni ca wy zwo le nia
Sta la gu 344 Lams dorf

Przed Po mni kiem Mar ty ro lo gii Je ców Wo jen nych w Miej 
scu Pa mi ci Na ro do wej w am bi no wi cach od by a si uro 

czy sto upa mit nia j ca 71. rocz ni c wy zwo le nia Sta la gu 344,
za dru ta mi te go obo zu prze by wa o pod czas II woj ny wia to wej
bli sko 300 ty si cy je ców wo jen nych, o nie rzy ko ali cji an ty 
hi tle row skiej z nie mal 50 na ro dów, naj wik sz gru p sta no wi li
je cy ra dziec cy, oko o 40 ty si cy z nich zmar o w tra gicz nych
wa run kach, zo sta li po cho wa ni w zbio ro wych mo gi ach
na cmen ta rzu przed Po mni kiem. Je cy pol scy, ja ko pierw si tra 
fi li do Lams dorf w 1939 ro ku, oko o 43 ty si ce osób wy wie zio 
nych pó niej w gb III Rze szy, na stp ni by li po wsta cy war 
szaw scy, oko o 6 ty si cy je ców, w tym 650 dzie ci  o nie rzy,
a wród nich bo daj naj mod szy je niec wo jen ny – dzie si cio let 
ni Je rzy Szulc pseu do nim „Ty grys” oraz 1037 ko biet o nie rzy
na cze le z mjr Wan d Gertz.

Po hym nie pa stwo wym gos za bra Wik tor Na tan son, by y je 
niec Sta la gu 344 Lams dorf, po wsta niec war szaw ski, któ ry
w stycz niu 1945 r. wy szed z obo zu wraz z in ny mi je ca mi
w mar szu ewa ku acyj nym. Vio let ta Re zler Wa sie lew ska, dy rek 
tor CMJW, po wi ta a licz nych go ci: kom ba tan tów, w tym je ców
wo jen nych, przed sta wi cie li kor pu su dy plo ma tycz ne go, wadz
rz do wych i sa mo rz do wych, sub mun du ro wych, ro do wisk
na uki, kul tu ry i owia ty, oraz mo dzie szkol n i miesz ka ców
Opolsz czy zny. Wspól n mo dli tw za ofia ry obo zu od mó wi li
przed sta wi cie le pi ciu wy zna: ks. Fry de ryk Sty la z pa ra fii w.
Mar ci na Bi sku pa w Ja sie ni cy Dol nej, ks. Grze gorz Ce bul ski z pra 
wo saw ne go or dy na ria tu WP we Wro ca wiu, ks. Woj ciech Prac 
ki z pa ra fiii Ewan ge lic ko Au gs burg skiej w Opo lu, Alek san der
Gle ich ge wicht, prze wod ni cz cy Gmi ny Wy zna nio wej y dow 
skiej we Wro ca wiu oraz Ma rek Mo ro re pre zen tu j cy Mu zu 
ma ski Zwi zek Re li gij ny w Pol sce. W ce re mo nii woj sko wej
z Ape lem Pa mi ci uczest ni czy li o nie rze 91. Ba ta lio nu Lo gi 
stycz ne go w Kom prach ci cach. Po zo e niu wi za nek i za pa le niu
zni czy dru ga cz uro czy sto ci od by a si w mu zeum, gdzie go 
cie uczest ni czy li w pro jek cji uni ka to we go do ku men tu fil mo we 
go, re je stru j ce go wy zwo le nie Sta la gu 344 Lams dorf, od na le zio 
ne go w Ro syj skim Pa stwo wym Ar chi wum Ki no Fo to
Do ku men tów w Kra sno gor sku. Uro czy sto ci zor ga ni zo wa o Cen 
tral ne Mu zeum Je ców Wo jen nych w am bi no wi cach Opo lu
i Urzd Gmi ny w am bi no wi cach pod pa tro na tem Mar sza ka
Wo je wódz twa i Wo je wo dy Opol skie go. (jiw)

Ja ro saw Fur ga a (rocz nik 1919) – kom ba tant, je niec wo jen ny, naj star szy
czo nek Zwiz ku Kom ba tan tów Rze czy po spo li tej i By ych Wi niów Po li 
tycz nych (ko o w Brze gu) wraz z m em swo jej wnucz ki ska da kwia ty
pod Po mni kiem Mar ty ro lo gii Je ców Wo jen nych w am bi no wi cach
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Dzia al no bi blio tek ju daw -
no prze sta a ogra ni cza si

tyl ko do wy po y cza nia ksi ek
i co dzien nej pra sy. Wraz z no wy -
mi wy zwa nia mi XXI wie ku bi -
blio te ka sta a si cen trum kul tu -
ry, edu ka cji i in for ma cji,
miej scem spo tka lu dzi cie ka -
wych wia ta, skarb ni c wie dzy
do stp n dla ka de go, bez pat nie,
nie mal co dzien nie. 

Tak e Miej ska Bi blio te ka Pu -
blicz na im. Gu sta wa Da ni ow -
skie go w So snow cu na co dzie
wy pe nia sw sta tu to w mi sj, ja -
k jest: „gro ma dze nie, za cho wa -
nie i upo wszech nia nie wród
Czy tel ni ków zbio rów, któ re sta -
no wi cz re gio nal ne go, na ro -
do we go i wia to we go dzie dzic -
twa oraz jak naj pe niej sze
za spo ka ja nie po trzeb edu ka cyj -
nych, in for ma cyj nych i kul tu ral -
nych lo kal nej spo ecz no ci,
w tym rów nie po trze by to sa mo -
ci kul tu ro wej miesz ka ców Za -
g bia D brow skie go”. 

Bo ga ta ofer ta bi blio te ki ka de -
go ro ku opra co wy wa na jest tak,
aby od po wia da a oso bom ze
wszyst kich grup wie ko wych. Nie
mo e wic za brak n pro po zy cji
dla star szych, cho mo dych du -
chem. Ostat nie la ta wy ka za y
ogrom ne za po trze bo wa nie na im -
pre zy prze zna czo ne spe cjal nie
dla gru py 60+, czy li se nio rów,
dys po nu j cych cz sto spo r ilo -
ci wol ne go cza su, a po zba -
wio nych, nie ste ty, od po wied nich fun du szy, by
móc w pe ni za spo ko i kul tu ral ny i edu ka cyj -
ny ape tyt. So sno wiec ka bi blio te ka nie mo ga
po zo sta na to obo jt na. W efek cie mo e po -
chwa li si ró no rod n ofer t dla se nio rów.
Oto kil ka wy bra nych – spo ty ka j cych si
z naj cie plej szym od ze wem – pro po zy cji:

„Ki no w Bi blio te ce” – Wie lu z nas ko cha
do bre ki no. Nie ste ty, nie ka de go sta na co -
ty go dnio w wi zy t w ki nie. W MBP w So -
snow cu ce na to nie pro blem. Funk cjo nu j ce
od 2011 ro ku „Ki no w Bi blio te ce” jest pro -
jek tem cie sz cym si ogrom nym za in te re so -
wa niem wród osób 60+. W ka d ro d
o godz. 18.00 Au la Bi blio te ki Gów nej wy pe -
nia si spra gnio ny mi fil mo wych wra e wi -
dza mi. W re per tu arze mo na od na le naj cie -
kaw sze i naj go niej sze ada pta cje dzie
li te rac kich. Nie bra ku je rów nie prze gl dów
te ma tycz nych, po wi co nych wy bit nym re y -
se rom i ak to rom. 

Spo tka nia au tor skie – So sno wiec ka bi blio -
te ka ka de go mie si ca za pra sza w swe go cin -
ne pro gi wspó cze snych twór ców pol skiej li -
te ra tu ry, za rów no pi sa rzy re pre zen tu j cych
re gion, jak i li te rac kie gwiaz dy – lau re atów
naj wa niej szych ogól no pol skich na gród, by -
wal ców fe sti wa li, oso by kszta tu j ce czy tel -
ni cze gu sta Po la ków. Dba jc o sym pa tycz n
at mos fe r spo tka, or ga ni za to rzy da j czy tel -
ni kom – w tym se nio rom – mo li wo krót -
kiej roz mo wy z go ciem, zdo by cia cen ne go
au to gra fu, zro bie nia so bie pa mit ko wej fo -
to gra fii. Praw dzi wym wi tem dla osób ce -
ni cych so bie bez po red ni kon takt z au to ra -
mi ulu bio nych ksi ek s co rocz ne
So sno wiec kie Dni Li te ra tu ry (12. edy cja
star tu je ju 10 ma ja!). 

Wer ni sa e – Bi blio te ka red nio co dwa
mie si ce przy go to wu je nie zwy kle cie ka we
wy sta wy, do ty cz ce te ma tów z ob sza ru kul -
tu ry, hi sto rii, na uki i sztu ki. Wer ni sa e po  -
czo ne s z pre zen ta cj mul ti me dial n bd wy -
ka dem.

Od wie dzi ny w Do mach Po mo cy Spo 
ecz nej – Po de szy wiek, cho ro by, nie pe no -
spraw no – to pro ble my cz sto unie mo li -
wia j ce se nio rom do tar cie do bi blio tecz nych
pla có wek. Chcc za po bie ga wy klu cze niu
osób star szych, re pre zen tan ci bi blio te ki re -
gu lar nie od wie dza j pod opiecz nych Do -
mów Po mo cy Spo ecz nej. Cza sem tyl ko
po to, by wy mie ni prze czy ta ne ksi ki
na no we, wy se lek cjo no wa ne w opar ciu o in -
dy wi du al ne gu sta se nio rów. Znacz nie cz -
ciej jed nak bi blio te ka rze po ja wia j si
w in sty tu cjach z pre zen ta cja mi mul ti me dial -
ny mi lub wy ka da mi. Przy spe cjal nych oka -
zjach to wa rzy sz im dzie ci z so sno wiec kich
szkó i przed szko li, któ re pre zen tu j se nio -
rom spek ta kle, mon ta e sow no -mu zycz ne,
mi ni kon cer ty. To wiet na mi dzy po ko le -
nio wa za ba wa, szcze gól nie lu bia na przez na -
szych se nio rów.

„Ak cja: e mo ty wa cja” – Pro jekt re ali zo wa -
ny przez Fun da cj Oran ge su y ak ty wi za cji
spo ecz nej osób w wie ku 60+ oraz wy ty cze -
niu no wych tren dów w dzia a niach kul tu ral -
no -spo ecz nych. Uczest ni cy „Ak cji: e -mo ty -
wa cji” zo sta li za pro sze ni do udzia u
w przy go dzie od kry wa nia… sie bie. Nad prze -
bie giem ka de go spo tka nia on li ne z za pro szo -
nym go ciem czu wa psy cho log.

Klu by Se nio ra – Co raz wi cej pla có wek
MBP w So snow cu za ka da pr nie dzia a j -
ce Klu by Se nio ra. O tym, cze go do ty czy ma -
j spo tka nia, de cy du j ich czon ko wie. Nie -
któ re klu by wik szy na cisk ka d na wie dz
hi sto rycz no -re gio nal n, or ga ni zu jc slaj do wi -
ska czy wy ciecz ki po za po mnia nych za kt kach
So snow ca („Klub Mi o ni ków Daw nej Po go -
ni” w Fi lii nr 17 – Po go), in ne – na tu ry sty -
k, wy bie ra jc si na ca o dnio we wy jaz dy kra -
jo znaw cze (klu by Fi lii nr 3 – Kli mon tów i Fi lii
nr 10 – Ka zi mierz Gór ni czy, „Cap puc ci no
z pian k” w Fi lii nr 19 – Mi lo wi ce), a jesz -
cze ko lej ne – na r ko dzie o, zg bia jc na za -
j ciach taj ni ki no wych tech nik pla stycz nych:

de co upa ge, ku mi hi mo, qu il ling
czy kan za shi („Klub Se nio ra
z Pa sj” w Fi lii nr 15 – Mec). Nie
bra ku je jed nak grup sku pia j -
cych si na li te ra tu rze i na wspól -
nych dys ku sjach o prze czy ta -
nych ksi kach („Ka wia ren ka
Srebr ne go Wo sa” w Fi lii
nr 5 – Wal cow nia).

Wy ciecz ki kra jo znaw cze – Fi -
lia nr 3 – Kli mon tów i Fi lia
nr 10 – Ka zi mierz Gór ni czy sta -
y si dla za ko cha nych w po dró -
ach se nio rów ide al nym miej -
scem do pla no wa nia mniej szych
i wik szych wy praw kra jo znaw -
czych. Dzi ki wspar ciu or ga ni za -
cyj ne mu bi blio te ki, czy tel ni kom
uda o si wspól nie od wie dzi
m.in.: Boch ni i No wy Wi nicz,
sie dzi b Sej mu RP w War sza wie,
zie mi san do mier sk, Ko tli n
Kodz k, Krzy to pór, Pszczy n
czy Ku ro zw ki. 

Dys ku syj ny Klub Ksi ki – Ju
od dwóch lat MBP w So snow cu
z za an ga o wa niem or ga ni zu je
co mie sicz ne spo tka nia DKK
„Ka dy Ko cha Dys ku sje”, pod -
czas któ rych mi o ni cy sztu ki
so wa oma wia j prze czy ta ne
ksi ki oraz dys ku tu j o li te ra tu -
rze i kul tu rze. Po nad to czon kow -
stwo w Klu bie da je mo li wo
wzi cia udzia u we wspól nych
wyj ciach do te atru czy spo tka -
niach au tor skich od by wa j cych
si po za mu ra mi bi blio te ki.

Warsz ta ty kom pu te ro we
– Na uka ko rzy sta nia z naj now szych tech no -
lo gii wca le nie mu si by trud na. Naj cz ciej
wy star czy od po wied ni sprzt, trosz k wol ne -
go cza su i kom pe tent ny i cier pli wy in struk -
tor. W wik szo ci so sno wiec kich bi blio tek
ka dy se nior mo e in dy wi du al nie umó wi si
na warsz ta ty kom pu te ro we bd wzi udzia
w za j ciach gru po wych. Uczest ni cy tych
bez pat nych szko le ucze ni s pod sta wo wej
ob su gi kom pu te ra, a chwi l pó niej ko rzy -
sta nia z bi blio tecz ne go e -ka ta lo gu, za ka da -
nia i uy wa nia pocz ty elek tro nicz nej,
bez piecz ne go sur fo wa nia po In ter ne cie oraz
wy ko rzy sty wa nia po pu lar nych na rz dzi
ko mu ni ka cyj nych, umo li wia j cych np. skon -
tak to wa nie si z ro dzi n prze by wa j c
za gra ni c. 

„Ksi ka na te le fon” – Co zro bi, gdy nie -
szcz li wy wy pa dek lub prze wle ka cho ro ba
unie mo li wia j przyj cie do bi blio te ki? By roz -
wi za ten pro blem, ko lej ne pla ców ki so sno -
wiec kiej ksi ni cy uru cha mia j spe cjal n ofer -
t – „Ksi ka na te le fon”, dzi ki któ rej se nio rzy
unie ru cho mie ni w do mu mo g za pro si do sie -
bie za ufa ne go bi blio te ka rza, od da prze czy ta -
ne ksi ki, a wy po y czy no we.

Mó wi si – do okrut nie – e „Pa nu Bo -
gu sta ro si nie uda a”. Czy jest to jed nak
po wód, by za a my wa r ce i na eme ry tu rze
re zy gno wa ze spo tka z lud mi, po g bia nia
za in te re so wa, od kry wa nia no wych, nie -
ocze ki wa nych pa sji? Zde cy do wa nie nie, tym
bar dziej e cza sem je dy nym wy si kiem, na ja -
ki trze ba si zdo by, jest wi zy ta w po bli skiej
bi blio te ce, gdzie nie tyl ko mo na wy po y czy
ksi k, ale te po zna przy ja ció… A wte dy
resz ta pój dzie ju gad ko.

Wi cej o ofer cie MBP w So snow cu:
www.bi blio te ka.so sno wiec.pl

KIN GA
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arw na po sta Wil hel ma Szew czy ka, jed ne go z naj bar dziej zna -
nych pi sa rzy i dzia a czy spo ecz no -kul tu ral nych Gór ne go l -
ska XX wie ku, jest ci ge y wa, nie chce si wie rzy, e to

ju 25 lat mi n o od je go mier ci 8 czerw ca 1991 ro ku, kie dy to re -
dak tor na czel ny ka to wic kich „Po gl dów” na za wsze odo y pió ro,
któ rym tak spraw nie i z ogrom nym ta len tem wy cza ro wy wa przez du -
gie dzie si cio le cia po wie ci, opo wia da nia, dra ma ty, po ezje i ty si ce
szki ców oraz fe lie to nów.

Wpraw dzie w mi nio nych la tach dzi ki licz nym in sty tu cjom i urz -
dom, jak Sto wa rzy sze nie im. Wil hel ma Szew czy ka, Urzd Mia sta
i Gmi ny Czer wion ka -Lesz czy ny, Gór no l skie To wa rzy stwo Li te rac -
kie, czy mie sicz nik „lsk”, a przede wszyst kim dzi ki sta ra niom
Cór ki pi sa rza – prof. Gra y ny B. Szew czyk, or ga ni za tor ce licz nych
ak cji upa mit nia j cych y cie i dzia al no Oj ca, Wil helm Szew czyk
ci ge y je w wia do mo ci tak e i mod sze go po ko le nia Gór no l za -
ków, a zwasz cza ka to wi czan, to prze cie wy da nie an to lo gii utwo rów
au to ra Skar bu Don ner smarc ków jest cie ka wym w za mie rze niu i po -
trzeb n pro po zy cj edy tor sk, któ ra z pew no ci spo tka si z za in te -
re so wa niem sze ro kie go gro na czy tel ni ków, tak e z in nych, nie tyl ko
gór no l skie go, re gio nów kra ju.

Ksi ka Ko chaj l sk zie mi uj rza a wia to dzien ne dzi ki do ta -
cji bur mi strza Mia sta i Gmi ny Czer wion ka Lesz czy ny, a wic ro dzin -
nej miej sco wo ci au to ra (jak wia do mo, ma lut ki Czu chów zo sta
z cza sem wcho ni ty przez nie co wik sz Czer wion k, do kd zresz -
t prze nie li si ro dzi ce, a któ ra w pó niej szych la tach po  czy a si
ad mi ni stra cyj nie z Lesz czy na mi), za opu bli ko wa na zo sta a sta ra niem
wy daw nic twa Vec tra.

W przy go to wa niu me ry to rycz nym an to lo gii wzi a udzia czwór -
ka szcze gól nie do te go pre de sty no wa nych ba da czy, pra cow ni ków
na uko wych Uni wer sy te tu l skie go: prof. Ma rian Ki siel, znaw ca
po ezji XX wie ku; prof. Gra y na B. Szew czyk, cór ka pi sa rza, opie -
kun ka li te rac kiej spu ci zny Oj ca, edy tor ka je go dzie i au tor ka
licz nych o nim pu bli ka cji; dr hab. Ma ciej Fic, au tor m. in. wa nej ksi -
ki Wil helm Szew czyk 1916-1991. l ski po li tyk i dzia acz spo ecz -
ny 2007; dr Mi cha Skop, au tor – b d cych w dru ku – roz pra wy
ha bi li ta cyj nej i bi blio gra fii zwi za nych z po sta ci l skie go pi sa rza.

Ksi ka ska da si z trzech gów nych cz ci, ka da z nich, po prze -
dzo na nie wiel kim, ale in struk tyw nie na pi sa nym wst pem, przy no si
wy bór szcze gól nie cha rak te ry stycz nych dla Wil hel ma Szew czy ka ga -
tun ków li te rac kich, upra wia nych przez nie go przez po nad 60 lat trwa -
j cej dzia al no ci.

I tak cz I po wi co na jest po ezji l skie go au to ra. Wy bór i wpro -
wa dze nie przy go to wa Ma rian Ki siel, i – jak stwier dza – wier sze
przy na le  do pierw sze go eta pu twór czo ci W. Szew czy ka, tj. do ok.
ko ca lat 50. S to utwo ry cz sto o am bi cjach spo ecz nych,

Wil helm Szew czyk, Ko chaj l sk zie mi, Agen cja Re kla mo wo Wy daw 
ni cza Vec tra, Czer wion ka – Lesz czy ny 2016, ss. 239

roz pi te mi dzy te ma ty k l sk a ob sza rem pry wat no ci. Nie któ re
ro bi na czy tel ni ku do dzi siaj wra e nie, jak np. Po grzeb Kor fan te go
z 1939 ro ku. Nie rzad ko au tor za sta na wia si nad ludz kim lo sem, za
„me ta fi zy ka lub eg zy sten cja wia do ma wa snej escha to lo gii sta n si
bo daj naj wa niej szym te ma tem tej po ezji”. 

Traf nie za uwa a Ma rian Ki siel, e W. Szew czy ka „do ro bek po etyc -
ki przy so ni y pro za i ese isty ka”. Wa nie tym dwóm ko lej nym ga -
tun kom li te ra tu ry po wi co ne s dal sze blo ki te ma tycz ne an to lo gii.

Cze II to pro za, a mó wic do kad niej frag men ty 10 po wie ci, ew.
po wie ci bio gra ficz nych, jak np. wy j tek z Mar no traw stwa ser ca, wiet -
nie na pi sa nej hi sto rii o y ciu nie co dzien nej ko bie ty Lou An dre as Sa lomé.

Tak e i w po wie ciach au tor cz sto na wi zu je do nie a twej hi sto -
rii gór no l skiej zie mi, m. in. w Klesz czach, uka zu je zo o ne me an -
dry nie miec ko -pol skiej hi sto rii, tak e okre su po wo jen ne go. Gra y na B.
Szew czyk, re dak tor tej cz ci ksi ki, pro po nu je te wgld w li te rac -
kie re por ta e, jak np. Sam po czy li my nek szcz cia czy Anio y
z lo du, b d ce re zul ta tem skan dy naw skich po dró y l skie go pi sa rza.
Po wie ci Wil hel ma Szew czy ka to za rów no po wie ci spo ecz no -po -
li tycz ne, jak i oby cza jo we czy psy cho lo gicz ne. Cz sto s one „do ku -
men tem po wi ka nych lo sów l za ków.”

I wresz cie cze III, na któ r ska da j si tek sty pu bli cy stycz ne. Ich
wy bo ru, z ogrom nej licz by ok. 7000 (!) do ko na Ma ciej Fic. Ska la
cza so wa jest sze ro ka, pierw sze z nich po wsta y u pro gu lat 50., ostat -
nie za tu przed mier ci pi sa rza w 1991 ro ku. Ma ciej Fic mia nie -
a twe za da nie, ja ko e W. Szew czyk pi sa nie tyl ko du o, ale i na bar -
dzo ró ne te ma ty. By przy tym „uwa nym ob ser wa to rem gór no l -
skiej (a tak e ogól no pol skiej i nie miec kiej – KAK) rze czy wi sto ci”.
Tek sty za pro po no wa ne przez re dak to ra te go blo ku s do brze do bra -
ne, na wi zu j do wie lu szcze gól nie cz sto przez W. Szew czy ka po -
ru sza nych te ma tów, po zwa la j tak e raz jesz cze zo ba czy nie zwy kle
wy so k orien ta cj au to ra w trud nych za gad nie niach kra jo wych
i mi dzy na ro do wych, jak np. au to no mia l ska. Po ka za no tak e
nie co lej sz, ale dla W. Szew czy ka rów nie cha rak te ry stycz n te ma -
ty k, jak np. szkic o Sher loc ku Holm sie. 

Tom za my ka krót ki szkic au tor stwa Mi cha a Sko pa, in for mu j cy
o za o e niach pro gra mo wych i dzia al no ci po wo a ne go do y cia
w 2006 ro ku Sto wa rzy sze nia im. Wil hel ma Szew czy ka, któ re
od 10 lat bar dzo owoc nie (sym po zja na uko we, bie sia dy li te rac kie, ini -
cja ty wy edy tor skie) dba o za cho wa nie pa mi ci o y ciu i twór czej dzia -
al no ci au to ra Syn dro mu l skie go. Jed nym z naj go niej szych,
do rocz nych, wy da rze jest mi dzy na ro do wy kon kurs po etyc ki
„O Zo te Cy ga ro Wil hel ma”.

An to lo gia jest bar dzo uda nym przed si wzi ciem edy tor skim,
w kom pe tent ny i – pa trzc od stro ny czy tel ni ka – in te re su j cy spo -
sób przy po mi na li te rac ki do ro bek Wil hel ma Szew czy ka.

Gra y na B. Szew czyk, któ ra by a tak e kon sul tan tem ca o ci,
pi sze w swo im wpro wa dze niu do cz ci III o pro zie: „Po nie wa wik -
szo po wie ci W. Szew czy ka jest dzi siaj nie do stp na […] war to
za sta no wi si nad ich ca o cio wym, kry tycz nym wy da niem”. Nie -
wt pli wie au tor ka tej re flek sji ma ra cj, ja ko e wie le utwo rów ka -
to wic kie go pi sa rza re pre zen tu je wy so ki po ziom li te rac ki i oma wia
tre ci, któ re zwasz cza na te re nie l skim wci s y we i wa ne.

O ile tek sty pu bli cy stycz ne Wil hel ma Szew czy ka, je go fe lie to ny
i szki ce, nie gdy dru ko wa ne na a mach wie lu ga zet, jak np. „y cie
Li te rac kie”, „Po gl dy”, „Od ra”, „Dzien nik Za chod ni”, (M. Fic ob li -
cza ilo tych ga zet i cza so pism na ok. 150), bd emi to wa ne
w TV w po pu lar nej au dy cji „Z dym kiem cy ga ra”, by y w spo rym stop -
niu wy da ne na stp nie w po sta ci ksi ko wej, to po ezja, a zwasz cza
pro za (po wie ci, opo wia da nia) po wo li zni ka j ze wia do mo ci od bior -
ców. Zni ka j z te go pro ste go po wo du, e w ostat nich la tach nie by -
y – o dzi wo! – wzna wia ne (z ma y mi wy jt ka mi, jak nie zwy kle
po pu lar ny Skarb Don ner smarc ków, któ ry w 2009 ro ku mia
VI. wy da nie).

A prze cie jest to li te ra tu ra nie tyl ko o du ym po ten cja le ar ty stycz -
nym, ale i pod no sz ca wa ne tre ci te ma tycz ne. An to lo gi Ko chaj
l sk zie mi war to wic po trak to wa ja ko sy gna do wzmo o ne go
za in te re so wa nia edy tor skie go dzie em Wil hel ma Szew czy ka.

Sa ma an to lo gia pre zen tu je si bar dzo oka za le, du ym war to ciom
me ry to rycz nym i ar ty stycz nym idzie w pa rze sta ran no w wy da niu:
opra co wa nie gra ficz ne, cie ka wie do bra ne zdj cia, a tak e ka ry ka tu -
ra WI SZa au tor stwa Ta de usza Dy niew skie go. Mo e je dy nie za bra ko
wst pu wpro wa dza j ce go w za o e nia me to do lo gicz ne ksi ki, a tak -
e przy po mi na j ce go syl wet k Wil hel ma Szew czy ka (co by o by wa -
ne szcze gól nie dla mo dzie y gim na zjal nej i li ce al nej, in te re su j cej
si dzie ja mi re gio nu). 

Jest to po zy cja, któ ra z pew no ci znaj dzie miej sce na pó ce z naj -
cie kaw szy mi pro po zy cja mi wy daw ni czy mi ze l ska nie tyl ko
w bie  cym ro ku.

Ksika
„lska pena”

KSIKI KRZYSZTOF A. KUCZYSKI

B
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wo j ksi k Ka ta rzy na Nie spo rek za czy na od wy zna -
nia: „Twór czo Mar ci na wie tlic kie go sta a mi si
bli sza na chwi l przed tem, za nim w 2011 ro ku po -

eta po  czy jed n okad k wszyst kie do td na pi sa ne przez sie -
bie to my po etyc kie”. Bli sko twór czo ci mo e za po wia da
nie bez pie cze stwo za tra ce nia si w przy jem no ci, co cz sto
pro wa dzi do s dów nie obiek tyw nych i na wy rost. Mar cin wie -
tlic ki – przed sta wi ciel po ko le nia „bru Lio nu” – po eta, pro za -
ik, a tak e mu zyk od lat kon se kwent nie two rzy swój me dial -
ny ob raz ar ty sty zbun to wa ne go. Wy st pu je prze ciw ko
dok try nom i po li ty ce, moc no osa dza si w cza sie hi sto rycz -
nym. Nie bez pie cze stwo si gni cia po in ter pre ta cyj ny ste reo -
typ przy opi sie je go twór czo ci wy da je si wy jt ko wo du e.
Kry tycz ka – po mi mo de kla ro wa nej bli sko ci – nie pod da je
si jed nak po ku sie bio gra fi zmu. Nie two rzy wi ze run ku po -
ezji au to ra Pie ni pro fa na po przez na su wa j ce si od ra zu sko -
ja rze nia z kon tek sta mi spo ecz no -hi sto rycz ny mi. 

Nie spo rek wy do by wa sen sy z sa mej tkan ki po etyc kiej
i bie rze w na wias pro jek to wa ny przez pi sa rza au to por tret.
„Ja” wie tlic kie go nie kon cen tru je si za tem na ob ra zie po -
ety -bun tow ni ka czy au tsaj de ra, lecz na je go po ezji. Z niej
wy pro wa dza wi ze ru nek twór cy. Pra ca nad wy do by ciem
z tek stów po etyc kich ich au to ra od by wa si tu taj w wy wa o -
ny i m dry spo sób. Kry tycz ka wie lo krot nie pod kre la, e bo -
ha ter wier szy au to ra Trze ciej po o wy to jed nost ka wy kre owa -
na. Gdzie za tem po szu ku je „ja” wie tlic kie go? 

Nie spo rek za zna czy a, e „au tor Ni skich po bu dek w za -
war to swo ich wier szy w cza (…) z pre me dy ta cj ele men -
ty pry wat no ci”. Nie kó ci si to z de kla ro wa nym odej ciem
au tor ki od bio gra fi zmu. Prze ciw nie, pi szc o pod mio to wo ci
w wier szach wie tlic kie go, po ka zu je ona ich roz bu do wa ny
i wie lo wt ko wy ksztat. Si ga po ca o po etyc kiej twór czo -
ci i na kon kret nych wier szach ujaw nia, ja kie prze obra e nia
za cho dz w pod mio cie li rycz nym i czyn no ciach twór czych.
„W mo jej ksi ce po chy lam si nie tyl ko nad osta tecz n wer -
sj utwo rów wie tlic kie go, ale tak e nad osob ny mi to ma mi
w ich pier wot nej re dak cji” – pi sze Nie spo rek, pod kre la jc
nie go to wo i wie lo aspek to wo pod mio to wo ci za pi sa nej
w po ezji. 
le dze nie zmian, ja kich w ko lej nych wy da niach wier szy

do ko nu je po eta, nie ma tu cha rak te ru edy tor skie go, lecz od -
no si si do po szu ki wa nia prze obra e, za cho dz cych w sa -
mym pod mio cie twór czym. Prze czy ta my wic o „bo ha te rze
(li rycz nym), któ ry sta le jest w dro dze, nie za trzy mu j cym si
i tym sa mym nie po zwa la j cym al bo te nie po tra fi cym sie -

Ka ta rzy na Nie spo rek: „Ja” wie tlic kie go. Ka to wi ce 2014, ss. 160.

bie okre li, uchwy ci w jed no, kon kret ne i sta e „ja”„. Zmia -
ny i prze obra e nia pod mio tu wier szy do ko nu j si – pi sze kry -
tycz ka – „wo kó trzech kr gów te ma tycz nych: au ten tycz no,
ro man tycz no, (nie) re li gij no”. 

In te re su j ce Nie spo rek za gad nie nia wpi su j si w nurt
ba da nad te ma ta mi eg zy sten cji. Ksi ka zo sta a po dzie lo -
na na czte ry roz dzia y: 1. wie tlic ki au ten tycz ny, 2. wie -
tlic ki ro man tycz ny, 3. wie tlic ki (nie) re li gij ny, 4. Bóg wie -
tlic kie go. Sku pia j si one na le dze niu zmian w spo so bie
my le nia i re ago wa nia po ety na rze czy wi sto. Nie spo rek
wy do by wa z wier szy za gad nie nia i pro ble my, ja kie po ru sza -
j ich au to ra i jed no cze nie umiesz cza je w uni wer sal nym
kul tu ro wym kon tek cie. Czy tel nik ma oka zj przy gl da si
utwo rom wie tlic kie go, in ter pre to wa nym zgod nie z po rzd -
kiem ich po wsta wa nia. Od wo a nie do chro no lo gii spra wia,
e ksi k czy ta si jak opo wie o roz wo ju jed nost ki
ludz kiej. 

Au tor ka wy do by wa bo ha te ra li rycz ne go z po ko le nia
hi sto rycz ne go. Ana li zu jc i in ter pre tu jc Zim ne kra je, Nie spo -
rek po ka zu je „na ro dzi ny” i „doj rze wa nie” pod mio tu od mo -
men tu wy od rb nie nia si z „nie okre lo no ci”. Je ste my
w dro dze – ob ser wu je my roz ma ito po szu ki wa, bunt, do -
wiad cze nie i do wiad cza nie wia ta, a do za prze cze sie bie
i do pi sy wa nie do ju ist nie j cych – no wych prze y. 

Pierw szy roz dzia trak tu je o tym, jak „ro dzi si” i „doj -
rze wa” bo ha ter li te rac ki. Czy tel nik ma oka zj le dzi je go
roz wój, a tak e po zna wa czyn ni ki ze wntrz ne, któ re go
ukszta to wa y. Ko lej ne cz ci ksi ki s uzu pe nie niem
tych roz po zna. Nie spo rek prze ko nu je, e kul tu ra, hi sto ria,
po li ty ka i re li gia, z ja ki mi sty ka si jed nost ka ludz ka
w swym y ciu, zo sta j ka do ra zo wo prze obra o ne. W roz -
dzia le dru gim – o wpy wie na pod miot wier szy wie tlic kie -
go tra dy cji ro man tycz nej – czy tel nik ob ser wu je dal szy roz -
wój bo ha te ra. Do wiad cze nie mi o ci ero tycz nej i du cho wej
prze kszta ca bo ha te ra, po sze rza je go ho ry zon ty po znaw cze.
Roz dzia y trze ci i czwar ty po wi co ne zo sta y zma ga niom
pod mio tu z Bo giem. In ter pre ta cja uwy ra nia tu ewo lu cj
bo ha te ra, od kry wa j ce go w so bie „reszt k do wiad cze nia
du cho we go”. Tak po ka za ny wie tlic ki ja wi si czy tel ni ko -
wi ja ko jed nost ka kry tycz na, po sia da j ca szcze gól n wra -
li wo, wspó od czu wa j ca i go to wa na po dej mo wa nie prób
prze obra a nia wia ta i sa me go sie bie. 

Nie spo rek nie za strze ga so bie pra wa do two rze nia je dy -
ne go i susz ne go ob ra zu po ety. We wst pie skru pu lat nie
od no to wu je in ne pra ce na uko we i kry tycz ne, po wsta e na te -
mat wie tlic kie go. Ma jc wia do mo, e przed ni by li
in ni, wska zu je jed no cze nie na swo j ksi k ja ko pierw sz
po zy cj au tor sk w pe ni po wi co n twór czo ci po etyc kiej
au to ra Schi zmy. Czy nic tak, bie rze pe n od po wie dzial no
za wa sn lek tu r. Nie kry je si za usta le nia mi in nych.
Za ka dym ra zem skru pu lat nie od no to wu je stan ba da
nad twór czo ci wie tlic kie go, by w za ko cze niu ka de go
z roz dzia ów przed sta wi w ja sny i pre cy zyj ny spo sób
swo j in ter pre ta cyj n wy kad ni. Tych kil ka pu ent z ko lej nych
cz ci, gdy by je ze bra w ca o, od da o by w pe ni za o e -
nia au tor ki. 

Lek tu ra ksi ki Nie spo rek da je wie le sa tys fak cji. Po zna -
je my nie tyl ko roz ma ite wi ze run ki pod mio tu – „ja” wie tlic -
kie go. Kry tycz ka na pi sa a, e „przez in ter pre ta cj – ka ta lo -
gu je i po rzd ku je (ona) wy a nia j ce si z wier szy au to ra
Zim nych kra jów ró ne ob li cza i to sa mo ci bo ha te ra li rycz -
ne go, cz sto zwie lo krot nio ne go, roz dar te go, po gr o ne go (…)
w by ciu je dy nie po o wicz nym”. O tym jest ksi ka. Ale my
ma my tak e oka zj przyj rze si do brej sztu ce in ter pre ta cji,
uwa ne mu czy ta niu wier szy, bu do wa niu por tre tu z ulot nych
sów. Do wiad czy przy jem no ci lek tu ry. 

Uwane czytanie
KSIKI EWA BARTOS
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l za cy w wie cie Ja na Co fa ki to przede wszyst kim wia -
dec two mud nej pra cy au to ra, któ ry mu sia oczy ta, osu -
cha i na ogl da si ró no rod nych ro dza jo wo i ga tun ko -

wo dzie oraz za po zna si z bo ga ty mi zbio ra mi ar chi wal ny -
mi, by wy snu wie lo barw n hi sto ri o y ciu Pio tra Be cza y, Ewy
De mar czyk, Ju liu sza Grz dzie la, o. Le opol da Mo czy gem by,
ks. Fran cisz ka Ku rza ja, Ada ma Ma ko wi cza, o. Ed mun da
Sze li gi, prof. Flo ria na mie ji, Er ne sta Wi li mow skie go „Ezie -
go”, Kry stia na Zi mer ma na, Ge rar da Bie ka, Ge rar da Cie li ka,
He le ny Lehr, Ed mun da Ja na Osma czy ka, An to nie go Su pi -
ka, prof. Ja na Szcze pa skie go, prof. Wal de ma ra wie rze go,
ro du Li pow cza nów: Paw a bur mi strza Ustro nia, Paw a in y -
nie ra i pi lo ta, Wik to ra architekta i Jac ka ma la rza, a tak e ro du
Ol sza ków: dra Wa ca wa bur mi strza Kar wi ny, je go dwóch sy -
nów Wa ca wa i Fe lik sa oraz wnu ków – prof. Wa ca wa Zu ber -
ka i prof. Wo dzi mie rza Zu ber ka. Trze ba do da, e ten po ka -
ny po czet po sta ci zo sta jesz cze uzu pe nio ny pi dzie si cio ma
krót ki mi not ka mi bio gra ficz ny mi o l za kach zna nych na wie -
cie. By przy go to wa tak roz pi t te ma tycz nie ksi k, Co fa -
ka mu sia za po zna si z ró no rod n dzia al no ci swo ich
bo ha te rów, od ar ty stycz nej (li te rac kiej, mu zycz nej i ma lar skiej)
po czy na jc, przez spor to w prze cho dzc, a na na uko wej,
spo ecz nej, re li gij nej i po li tycz nej ko czc. 

Kto móg by uzna, e do ko na ny przez pi sa rza wy bór jest
nie pe ny, krzyw dz cy dla osób po mi ni tych czy na wet obar -
czo ny ja ki mi ide olo gicz ny mi prze san ka mi. List z po dob ny -
mi pre ten sja mi tra fi do re dak cyj nej skrzyn ki pocz to wej.
Je go au tor za rzu ci Co fa ce brak w pu bli ka cji y cio ry su
ks. Jó ze fa Lon dzi na oraz uka za nie Za ol zia przez pry zmat pro -
pol skiej pro pa gan dy. Po lek tu rze l za ków na wie cie uzna -
j obie uwa gi za bez pod staw ne. Czy dzie o ks. Lon dzi na  sk -
di nd wiel kie i god ne pa mi ci ja ko ta kiej, a tak e na trwa e
wpi sa ne w dzie je l ska  wy ma ga, by uwzgld nio no je w tym
wa nie miej scu? Lub jesz cze ina czej: czy je go brak na praw -
d po wa nie zu bo a t i tak du g i – pod krel my – nie zwy -
kle bo ga t li st na zwisk, któ re swo j roz ma it dzia al no ci
przy czy ni y si do roz sa wie nia Pol ski, a cz sto kon kret nie l -
ska po za gra ni ca mi nie tyl ko kra ju, ale na wet kon ty nen tu? 

Gdy by za bra ko w pu bli ka cji Co fa ki np. Zi mer ma na lub
o. Sze li gi, wte dy gos kry tycz ny by by rze czy wi cie susz ny
i ko niecz ny. Mo na oczy wi cie za da au to ro wi py ta nie, dla -

Jan Co fa ka: l za cy w wie cie. War sza wa 2015, ss. 403.

cze go wi cej miej sca nie po wi ci cho cia by Hen ry ko wi
Mi ko a jo wi Gó rec kie mu, za miesz cza jc je dy nie je go krót ki
bio gram na ko cu ksi ki, ale od po wied tro ch sa ma ci nie
si pod pió ro. Nie spo sób bo wiem w jed nym to mie ogar n
wszyst kie go, ca e go ar cy bo ga te go do rob ku l za ków, któ rych
los roz rzu ci po ca ej ku li ziem skiej. 

Za trzy mu jc si du ej przy za rzu cie nie pe no ci li sty, mo -
na by do rzu ci jesz cze je den ka myk do ogród ka a lów i stwier -
dzi, e ze l skiem zwi za ni by li prze cie in ni wy bit ni
ar ty ci, na ukow cy, spo ecz ni cy i po li ty cy, któ rzy mo e nie czu li
si i nie by li l za ka mi, ale spo r cz y cia tu taj prze y li
i wnie li du y wkad w roz wój lo kal nej kul tu ry czy na uki, a ich
dzia al no zna na jest po za gra ni ca mi Pol ski. Wspo mnie mo -
na by cho cia by Woj cie cha Ki la ra, prof. Zbi gnie wa Re li g
czy Ta de usza Ró e wi cza. Jed nak ten gos za pi su j z pew n
iro ni, bo mam wia do mo, e te go ro dza ju dy wa ga cje
nie chyb nie pro wa dzi y by po pierw sze, do ob struk cji unie mo -
li wia j cej wy da nie ja kiej kol wiek pu bli ka cji pod ty tu em
l za cy w wie cie, gdy li sta by a by sta le wy du a na, a w ko -
cu za cz a by przy po mi na ksi k te le adre so w, w któ rej nie -
ja ko z urz du mu sz zna le si wszy scy ma j cy kie dy kol -
wiek ja ki kol wiek l ski ad res za miesz ka nia; po dru gie, ta kie
roz wa a nia by y by chy ba wy cz nie pod sta w do pod sy ca -
nia ró ne go ro dza ju nie po ro zu mie na tle na ro do wo cio wym,
po li tycz nym czy ide olo gicz nym. Za wsze kto w tej gru pie by -
by przez ko go po strze ga ny ja ko nie po praw ny po li tycz nie. 

Wra ca jc za tem do za rzu tu au to ra li stu ja ko by Co fa ka pod -
sy ca an ty cze skie ani mo zje na Za ol ziu, wspo mi na jc o Ol sza -
kach ja ko ar li wych pa trio tach pol skich, na le y stwier dzi,
e pi sz cy do re dak cji chy ba nie do czy ta ksi ki do ko ca
al bo czy ta j bez zro zu mie nia. Wy star czy bo wiem za po zna
si z roz dzia a mi po wi co ny mi Zi mer ma no wi oraz Osma -
czy ko wi, by zo rien to wa si, e Co fa ka jest zde cy do wa nym
prze ciw ni kiem pa trio ty zmu mar ty ro lo gicz ne go i o za bar wie -
niu na cjo na li stycz nym, pre fe ru je na to miast „pa trio tyzm o -
pa ty”, jak na zwa go Zi mer man, czy li po czu cie od po wie dzial -
no ci za miej sce, w któ rym si y je, za pa nu j cy w nim ad
spo ecz ny i po rz dek. Ta ka za po sta wa wy ma ga od wo a nia
si nie do mar ty ro lo gii, wo jacz ki, prze la nej krwi czy ja kich
in te re sów na ro do wych, ale do kul tu pra cy i pra wo rzd no ci,
jak pi sa Osma czyk. „ró dem si y spo ecz no ci ludz kich jest
pra ca” – pod kre li w Spra wach Po la ków, dla te go Co fa ka opi -
su jc y cie wy bra nych l za ków, snu na de wszyst ko opo wie
o ich mo zol nej i wy trwa ej pra cy nad udo sko na la niem sie bie,
upra wia nych dys cy plin oraz wy ko ny wa nej dzia al no ci
ar ty stycz nej, spor to wej, spo ecz nej oraz na uko wej. To hi sto -
ria ilu stru j ca praw dzi wie l ski pa trio tyzm, któ ry po le ga
na kul cie po rzd nej ro bo ty, wy ko ny wa nej z po czu cia od po -
wie dzial no ci za po wie rzo ne przez in nych lub wy zna czo ne
so bie sa me mu za da nia, a wszyst ko po to, by w ten spo sób stwo -
rzy miej sce, w któ rym b dzie si do brze y o; by zbu do wa
„ma  oj czy zn”, czy li ka wa ek zie mi, na któ rym przy szo nam
y, a nie ja k abs trak cyj n ide olo gicz n wspól no t. 

Bo ha te ro wie ksi ki Co fa ki po pro stu wy ko nu j do brze
swo j pra c, czym kol wiek ona jest – pie wa niem, gra niem,
pi sa niem, ma lo wa niem, wy ko ny wa niem obo wiz ków urzd -
ni ka czy na ukow ca, bo wa nie ta pra ca jest ich wia tem, ich
miej scem na zie mi, w któ rym czu j si wsz dzie u sie bie.
Chy ba naj lep szym do wo dem s y cio ry sy Pio tra Be cza y,
Kry stia na Zi mer ma na i Ada ma Ma ko wi cza, dla któ rych
gra ni ca mi ich wa snej „ma ej oj czy zny” s gra ni ce mu zy ki;
mo na wrcz po wie dzie, e miesz ka j na sta e w mu zy ce,
cho geo gra ficz nie s w nie ustan nym ru chu. My l, e wa -
nie to chcia po ka za Co fa ka, pi szc l za ków w wie cie.
Je dy ne, co mo g i mu sz mu za rzu ci, to nad uy wa nie
du ych kwan ty fi ka to rów. Wszyst ko jest naj lep sze, pierw sze,
je dy ne, naj wa niej sze. Chy ba ni gdy i w ni czy jej bio gra fii ta -
ki ide alizm si nie spraw dza, na wet w y wo tach wi tych.

By u siebie,
to by sob

KSIKI KATARZYNA KUROCZKA (BERETA)
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owie kto, e mo na cze ka a wier szy na zbie ra si
ko pa al bo dwie. I wszyst ko si ule y i uo y. Mo -
na z cze ka nia i de sty la cji uczy ni me to d. Ale wte dy

po etyc ki to mik stra ci to, co dla Bar ba ry Grusz ki -Zych bar dzo
cen ne: tem pe ra tu r chwi li, ro l in tym ne go dzien ni ka, w któ -
rym sa ma au tor ka prze gl da si jak w czu ym (i czuj nym), spra -
wie dli wym zwier cia dle.

Naj now sza ksi ka Przy rzd do uzdat nia nia wo dy da je
od po wied na ten li te rac ki dy le mat. Wy bór po et ki jest ja sny
i czy tel ny – pi sa, osa cza mo ment, w któ rym na sza uwa -
no sta je na wy so ko ci za da nia, nie cze ka, po skra mia roz -
pacz i zdu mie nie, e „dzie ci s chwi l dzie mi | i ma li ny pod -
no szo ne do ust | po chwi li roz py wa j si | w krwi sty sod ki
sok (…)”. Ten za my ka j cy to mik wiersz jest osten ta cyj nie bez
ty tu u, po dob nie jak wszyst kie in ne, z trze ma wy jt ka mi.
Przy pa dek? By naj mniej. Te wier sze na la du j no tat ki na kart -
kach wy rwa nych z bru lio nu, któ re zo sta y za pi sa ne, kie dy za -
pi sa ne by mia y i nie po trze bu j na gów ka. Tak jak ty tu u nie
po trze bu j go dzi ny i mi nu ty, nie po trze bu j dni, któ re prze -
cie ka j nam przez pal ce, któ re s tkan k na sze go w grun cie
rze czy nie po j te go y wo ta. Ale po trze bu j za pi su! One
wszyst kie – te wier sze – mo gy by skry si pod jed nym na -
trt nie pul su j cym w skro niach po ety i czy tel ni ka neo nem z na -
pi sem Od cho dze nie. I tam by scze zy, gdy by nie uno si a ich
ja ka po etyc ka i ludz ka po pro stu si a wspó czu cia, oca le nia.
Po et ka la dem swe go nie zrów na ne go to mu Sza ra jak wró bel
sta je w szran ki z nie uba ga nym cza sem, prze ciw sta wia jc mu
mi o i pa mi. „Wie rz e je ste my hym nem | wy pie wa -
nym przez Bo ga | na cze swo je go stwo rze nia (…)” – wy -
zna je po et ka. „Je ste my hym nem” – o ile si ko cha my!

Rwa na, pe na epi zo dów opo wie pro wa dzi do wnio sku, i
aby po j swój los, po czu si ka mycz kiem w wiel kiej mo -
za ice po ko le, trze ba wyj po za swo je szcz cie i nie szcz -
cie, cien k kre sk Ku li sie wi cza wpi sa je w po wta rzal no
zda rze, uczu i re flek sji. Trze ba wspó -czu j cym, nie zaz dro -
snym okiem ogar n nad mor sk pro me na d, sa l ki no w, zna -
jo m uli c… Wte dy na st pu je po etyc ki cud zna le zie nia
wspól ne go mia now ni ka dla na sze go -tu -piel grzy mo wa nia. Jak
w wier szu *** (m czy ni i ko bie ty), ci ar al bo ***(star si
m czy ni). To ich wa nie, ci chych wiad ków ze go i do bre -
go, ob da rza czu o ci po et ka, a na praw d ob da rza ich go sem:
„(…) ko cha ich ka dy jej ka myk i li stek drzew | co ro ku tra -
c cych wszyst ko oni ju ty le stra ci li | dla te go tak pil nu j uli -
cy ucie ka j cej jak y cie”. Naj wa niej szy w ksi ce wiersz?
By mo e li nia fron tu, któ ra roz po czy na si za pie ra j c dech

Barbara GruszkaZych: Przyrzd do uzdatniania wody. Wrocaw 2015, ss. 36.

czy st fra z, któ ra prze rzu ca uk pa ra bo li po mi dzy wia ta -
mi, tak jak to mo e zro bi je dy nie i wy cz nie po eta! „tra wa
uczy si desz czu | za ka dym ra zem na no wo | jak usta sów
któ re prze cie ra j je wo d (…)”. A mo e zu pe nie in ny, gdzie
z po zo ru ba nal ny, „y cio wy” epi zod pro wa dzi do nie zwy kej
po in ty: „(…) te raz te po la cho dz z na mi na in ne spa ce ry | przy -
po mi na jc le d wie zdmuch ni te dzie ci stwo”.

Po wie dzie o po ezji, e jest m dra to nie wie le po wie dzie,
ale jed nak! To ca kiem rzad ka ce cha w kra inie re klam,
w ba bi lo nie po zor nych zna cze i ko kie te ryj nych uni ków.
Bar ba ra m drze go spo da ru je so wem, po tra fi bez sze lest nie
prze no si si w cza sie i prze strze ni, spi na je klam r me ta -
fo ry. Je li sen su alizm to prze fil tro wa ny pe n za lot no ci dys -
kre cj, je li ocho ta do krzy ku – to po skro mio na na dzie j,
e pro wa dzi nas „wiel ki Pan”.

I przy znam jesz cze, omie lo ny lek tu r, e „lu bi, kie dy”
po et ka wie, e jest ko bie t i roz pusz cza wo sy przed cie ka -
wym czy tel ni kiem. Kie dy idzie na prze bój, zna jc czas i miej -
sce! O, niech by tak: „(…) e te dziew czy ny id | za mnie
w stro jach k pie lo wych nad mor sk pro me na d | e pro wa -
dzi je so ce i oczy m czyzn e to one | pro wa dz nas przez
naj gad sze pla e swo ich ple ców”. I lu bi, kie dy w wier szu
ro bi si pik nie i uro czy cie, jak w jed nym z naj bar dziej
uro czych utwo rów, w mo wie do ró y, opie kun ki no cy, któ -
ra „ja sna jak na sze cia a | zmie nio ne przez blask ksi y ca |
je ste war ga mi | szep cz cy mi wo ni | to cze go nie usy szy
ptak”. Uj mu j cy jest tak e wiersz *** (za oknem zie lo ne
je zio ro), któ ry wpro wa dza nas do ma tecz ni ka po et ki,
ga bi ne tu, gdzie „kla wia tu ra | kom pu te ra” jest wiad kiem jak
ro dzi si wiersz; to „(…) naj cz ciej | do ty ka ne miej sce wia -
ta – oznaj mia au tor ka – piesz cz si na niej | ze so wa mi jak
z ad nym ko chan kiem”.

Drob ne kon tu ry wier sza Grusz ka -Zych wy pe nia so wa mi
nor mal nej pol skiej mo wy – jest w ko cu prze cie zna ko mi -
t dzien ni kar k – i jak to si dzie je, e wród tych „zwy kych”
sów czai si ta jem ni ca, ser ce po ezji?! Oto jest py ta nie, na któ -
re od po wia da so bie ju sam czy tel nik, znaj du jc w wier szach
z Przy rz du do uzdat nia nia wo dy po cie sze nie, a w ka dym
ra zie lek cj na dziei. Po et ka nie kry je, e jej ró dem po cie -
sze nia jest Ten, któ ry kie dy wresz cie „prze trze nas szmat k
do czy sta”, sam Bóg. Ale naj pierw wy pa da od ro bi lek cje. y -
cia i po ezji. Wie dzc, e „trze ba by o po zwo li | Mu czy ni
cu da trze ba by o | po zo sta je go cu dem a nie | przez chwil -
k y cia Wiecz ne mu | po ka zy wa na co nas sta”.

Na an ty po dach si y wia ry, w któ rej „sta o ci mo jej moc”,
pul su je to, co nie trwa e: ziem ska mi o, zdro wie, w ko -
cu y cie na sze! Po eta to ten, co ko cha, prze y wa, wspo mi -
na, od pra wia eg ze kwie nad chwi l, któ ra zwal cza na sz
pew no sie bie, bo – od cho dzi. Jak przej mu j ca ele gia brzmi
wiersz ci ar. Nie a two unie w mo jej ma ej go wie
brze mi ty lu osta tecz nych po e gna – mó wi au tor -
ka – „w cza sie du gich spa ce rów | uli ca mi bez po wiek bo
prze cie one nie pi | jak ci co ni mi cho dzi li | a te raz si po -
ka dli na du ej ni y li (…)”. Nie a two, ale trze ba! I oto jed -
no nie win ne so wo „po ka dli” od sy a ka de go Po la ka -Eu -
ro pej czy ka mi dzy Od r a Dnie strem do wiel kie go hym nu
Fran cisz ka Kar pi skie go. I w oka mgnie niu ra zem miesz ka -
my, w wie rze i j zy ku! I lej nam na du szy, pa trz cym na
„a b dzie” z Re gent’s Par ku, „kie dy je ste my osob no | wy -
ci ga jc do sie bie r k z te le fo nem”.

Po ezja Grusz ki -Zych to po ezja szep tu. Wy so kiej pró by
ka me ra li sty ka. Ostat ni to mik jest te go ko lej nym do wo dem
„mo je wier sze nie zmie nia j wia ta | ale zmie nia j | two je
oczy”. No wa nie!

Szeptem
KSIKI MAREK RAPNICKI

P
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si ka ta sta no wi wspa nia e do pe nie nie wy sta wy
pre zen to wa nej w boj szow skim gim na zjum w 2014
ro ku. Do brze, e ze bra ny pie czo o wi cie ma te ria

do ku men ta cyj ny zna laz si te raz w al bu mie. Dzi ki te mu
na sza w drów ka sta je si bar dziej in tym na, wy mow niej -
sza. 

Z cze go ska da si pu bli ka cja? We wst pie s wy ry so -
wa ne pla ny po szcze gól nych boj szow skich wsi i wy mie nie -
ni ko lej no ci, któ rzy z nich zo sta li wzi ci do kaj ze row skiej
ar mii. Znaj dzie my tak e opi sy, jak sto lat te mu wy gl da -
y Boj szo wy, No we Boj szo wy, wier czy niec, Je dli -
na i Mi dzy rze cze oraz in for ma cje kto w nich miesz ka.
Cy to wa na jest kro ni ka pro wa dzo na przez boj szow skie go
pro bosz cza Alek san dra Spen dla. Po ru sza my si mi dzy
wspo mnie nia mi miesz ka j cych w Boj szo wach lu dzi. Pre -
lu dium do cz ci do ku men ta cyj nej sta no wi spis wa niej -
szych bi tew sto czo nych przez gór no l skie pu ki, w któ -
rych uczest ni czy li nie tyl ko boj szow scy przod ko wie.
Wresz cie ma my li st po le gych: z Boj szów 59 na zwisk,
z No wych Boj szów – 26, z Je dli ny – 16, z Mi dzy rze -
cza – 27, wier czy ca – 35. Do te go trze ba do li czy kil -
ku na stu za gi nio nych. W po o wie al bu mu na tra fia my
na o nier skie y cio ry sy od two rzo ne al bo na pod sta wie re -
la cji ro dzin nych al bo opo wie ci na ocz nych wiad ków. S
oczy wi cie krót sze, o wie le skrom niej sze ni y cio ry sy
l za ków wal cz cych w dru giej woj nie.

Na l sku ni gdy nie by o od po wied niej po ry na zbie ra -
nie ta kich re la cji, bo d e nie l za ków do dba o ci o wa -
sne lo sy za wsze ko mu prze szka dza o. To czy y si wic te
opo wie ci o dziad kach z Wiel kiej Woj ny po ci chu, w kr -
gach ro dzin. I gdzie nie gdzie uda o si oca li kil ka zdj,
przy ka dy ko re spon den cji po lo wej, wa ci wie fron to wej
(Feld post kar ten). Na wet pro pa gan do we zdj cia two rz tu
od po wied ni kli mat – by wspo mnie za tro ska ne go nad o -
nier sk mo gi  kaj ze ra Wi lu sia. A nie bra ku je w ksi ce
pe re ek do ku men ta cyj nych, czy li zdj l za ków z fron -
to wych od dzia ów, la za re tów, w to wa rzy stwie ro dzin bd
te pik nych dziew czyn. Tak sa mo jak re pro duk cji wo jen -
nych pla ka tów czy ów cze snych ga zet. 

Aloj zy Ly sko: To by li na si dziad ko wie. W stu le cie Wiel kiej Woj ny
19141918. Boj szo wy 2015, ss. 87.

Dzi ki pu bli ka cji do cie ra my na po wo jen ne cmen ta rze,
gdzie spo czy wa j l scy chop cy w mun du rach kaj ze -
row skiej ar mii. l za cy dzie li li te upo ko rze nia, ja kich do -
zna wa li nie miec cy o nie rze po prze gra nej woj nie. Wspo -
mi na To masz Ly sko, rocz nik 1894, e kie dy do sta si
do fran cu skiej nie wo li, na po wi ta nie – jak ka de go kaj ze -
row skie go wo ja ka  „sko pa li mie, splu li, zbi li po gym -
bie – mu sio ech to wszyst ko wroz z in ny mi wo jo ka mi
zniy”. l za cy po ka le cze ni, ale szcz li wi – e sie ju tyn
pie ro ski wo jen ny pie kie lec sko czy – wra ca li do l -
skich do mów. Nie wszy scy.

„W su mie przez wszyst kie la ta woj ny y cie utra ci o
ok. 15 mln o nie rzy. Nic prze to dziw ne go, e woj na ta
zwa na by a Rze zi Na ro dów – opi su je Ly sko. – Niem cy
i Au stria (w tych pa stwach su y li Gór no l za cy) zmo -
bi li zo wa li 23 mln o nie rzy. Co siód my oby wa tel przy -
wdzie wa mun dur. Licz b za bi tych i ran nych w tych ar -
miach osza co wa no na 35 mln”.

Ca y ten do ku men ta cyj ny trud, ja ki pod wo dz Ly ski
prze pro wa dzi sztab wspó pra cow ni ków, ma g bo ki sens,
bo sta no wi hod pa mi ci. Znak spó nio ne go po ko -
nu – od nas, po ko le na stp nych.To byli

nasi dziadkowie
KSIKI GRZEGORZ SZTOLER

K
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Wskrom nej, cho cia ad nej bi blio te kar ce zna ny i po pu lar ny (to
zna czy bo ga ty) pi sarz za ko chu je si. Wa ny jest ten za imek

zwrot ny „SI”. Ona go uwiel bia, su cha wszyst kie go, co mó wi, ma -
lu je si i stroi dla nie go. On z sa tys fak cj wi dzi jej po dziw dla sie bie,
prze ko na ny jest po nad to, e zna laz „ko bie t tra dy cyj n”. Po bie ra j
si, po czym on spe nia jej, ale te swo je ma rze nia o dom ku (tak na -
praw d to wil la) z ogród kiem i dwoj gu zdro wych dzie ciach. Jed nak
wraz z dzie mi w gniazd ku He dvi ki i Moj mi ra po ja wia si do ula,
czy li nie wia sta wspie ra j ca ko bie ty pod czas ci y, po ro du i po o gu.
O ist nie niu ta kiej pro fe sji, czy mi sji do wie dzia em si do pie ro nie -
daw no. Do ula nie jest po o n ani pie l gniar k. To oso ba to wa rzy sz -
ca ci ar nej, wspie ra j ca j, bar dziej po wier ni ca, czy przy ja ció ka ni
eks pert ka od ci, czy po ro dów. Do ula sta je si dla He dvi ki kim
w ro dza ju mat ki za stp czej, któ ra miesz ka z ca  ro dzi n wspie ra jc
swo j pod opiecz n i wcho dzc nie ustan nie w kon flikt z jej m em.
Vie vegh t „woj n pci” opi su je z hu mo rem, cho cia je go bo ha te ro -
wi nie jest by naj mniej do mie chu. Pi sarz nie oszcz dza te He dvi -
ki – eko o ny, po cze sku bio man el ki, któ ra nie jest wca le
„tra dy cyj na”, ale na le y do ko biet wy zwo lo nych i no wo cze snych, an -
ga u j cych si cza sem w do ko micz ne przed si wzi cia i ak tyw no -
ci, któ re jed nak dla Moj mi ra s prze ra a j ce, szo ku j ce al bo
stre su j ce. Czy ta si to z ogrom n przy jem no ci, bo na pi sa ne jest
bar dzo spraw nie, cie szy cze ski hu mor, zu pe nie za ska ku je za ko cze -
nie. Wy daw nic two „Sta ra Szko a” na okad ce za po wia da wy da nie
jak by kon ty nu acji Eko o ny, po wie ci pt. Eko m. Na pew no j prze -
czy tam, cie ka wy nie spo dzia nek, ja kie tym ra zem szy ku je czy tel ni -
kom Vie vegh. 

Mi chal Vie vegh:
Eko o na.
[Prze. Mi ro saw mi giel ski]
Wyd. „Sta ra Szko a” Sp. z o.o.,
Rud no 2016, s. 240.

Ju od ja kie go cza su wy chwa lam wy daw nic twa mu ze al ne, w tym
ka ta lo gi, któ re te raz „to wa rzy sz wy sta wom”, co ozna cza, e sta -
y si pu bli ka cja mi a nie tyl ko re je strem po ka zy wa nych eks po na -
tów. To mo g od nie w ca ej roz ci go ci do ty tu o wej po zy cji.
Kac per Bo ek na le y na pew no do ar ty stów, któ rzy ju za zna czy li
swo j obec no we wspó cze snej sztu ce pol skiej. Mo na po wie -
dzie, e do  cza do gro na mi strzów gra fi ki warsz ta to wej, o czym
mo na si prze ko na w MHK, w Od dzia le Gra fi ki im. Paw a Stel -
le ra. Po do ba mi si „ba ro ko wo” je go prac, ich na sy ce nie szcze gó -
a mi, pew ne sto cze nie po szcze gól nych frag men tów kom po zy cji.
Ale jest jesz cze co. Sztu ka Bo ka jest nie tyl ko „li te ra tu r”, ona
wrcz si do li te ra tu ry od wo u je i z niej czer pie. Mo e my ogl da
je go wi zje Mi strza i Ma go rza ty oraz R ko pi su zna le zio ne go w Sa -
ra gos sie. Po le cam.

Kac per Bo ek.
Akwa for to we od bi cie wia ta.
Wyd. Mu zeum Hi sto rii Ka to 
wic,
Ka to wi ce 2016, s. 52.

Dru gi dzi cze ski au tor, któ ry jed nak pi sa jak nie -Czech. Nie ma w tej
po wie ci sur re ali stycz ne go hu mo ru, at mos fe ry hra ba low skich pi -

wiar, cie pe go trak to wa nia bo ha te rów, y wych lu dzi z ich sa bo cia mi,
ale prze cie w grun cie rze czy do brych. Mo e dla te go, e ak cja ksi ki
to czy si w Ostra wie. By em tam kie dy ja ko dziec ko i do zna em szo -
ku (cho wte dy nie zna em na wet te go so wa). Zo ba czy em mia no wi cie
mia sto brud niej sze, czar niej sze od sa dzy, bar dziej za dy mio ne i po nu re
ni mo je Ka to wi ce, w któ rym w do dat ku nie by o wi da ad nych resz -
tek daw nej wiet no ci. Dla Mar ti na, bo ha te ra po wie ci sym bo lem „no -
wej swo bo dy” (ko mu ni zmu) s czar no -ó te ta my. Zgod nie z ja ki mi
prze pi sa mi wy ty cza j przej cia, ozna ko wu j ni skie wej cia, pro gi,
schod ki itd. Ale s jed no cze nie te re nem, w któ rym rz dzi par tia, to jej
te ry to ria. Po za ni mi s tyl ko ha dy, ja kie ra chi tycz ne reszt ki zie le ni, co
tam jesz cze. W mie cie y j lu dzie, któ rzy si w „no w swo bo d” za -
an ga o wa li, zwy czaj ni gór ni cy i hut ni cy, któ rzy tu zo sta li przy sa ni ze
wsi do ro bo ty, oraz ci „któ rym si co ze sra o” – to zna czy chop cy, któ -
rzy za sta li kry mi na li sta mi i dziew czy ny, któ re sta y si dziw ka mi. Ale s
te nie przy sto so wa ni (Mar tin na le y do nich). Ma j ja kie ma rze nia,
am bi cje, ce le, ale nie re al ne, mu sz y w co dzien nym ko o wro cie. Czas
mi ja, zmie nia si ustrój, pa da prze mys, ro dzi si de mo kra cja, ka pi ta -
lizm, jed nak dla tych wra li wych nic to nie zna czy. Na dal „po spo li to
skrze czy”, cho cia ju in na i in ny jej skrzek. Przez mo ment wy da je si,
e ci „na zna cze ni” to ta kie „brat nie du sze”. Ale ich zwiz ki s nie trwa -
e, roz pa da j si, jak wszyst ko wo kó. Cie ka wa te jest for ma tej pro zy.
Po czt ko wo wy da je si, e to krót kie opo wia da nia, ta kie „ob raz ki
z Ostra wy”, pó niej oka zu je si, e zmie nia j si bo ha te ro wie, a ich lo -
sy za czy na j si prze ci na. Po nu re, ale war te prze czy ta nia.

Jan Ba la ban:
Któ r dy szed anio.
[Prze. Ol ga Czer ni kow]
Wyd. „Afe ra”,
Wro caw 2015, s. 240.

Te go au to ra czy tel ni cy tej ru bry ki mie li ju oka zj po zna, bo oma -
wia em je go pierw sz ksi k Asty kasz ta na. To eme ry to wa ny in y -

nier gór nik zwi za ny przez wie le lat z ko pal ni Kle ofas, przede
wszyst kim za z Za  em, ka to wic k dziel ni c. Pie ro czyk to „fre -
chow ny gizd”. Tak na zwa a go mat ka, kie dy za miast i „ro bi na gru -
ba” wy bra si na stu dia do Gli wic. Obe lga, któ r usy sza, sta a si dla
nie go po wo dem do du my, bo wy rwa si z ro bot ni cze go ro do wi ska
a mic l sk tra dy cj. „Fre chow nym giz dem” po zo sta. Na eme ry tu -
rze za j si pi sar stwem. Sy nek z fa mi lo ka to wa ci wie pod rcz nik hi -
sto rii Gór ne go l ska XX wie ku. Ale nie zwy ky, bo dzie je si tyl ko
w jed nej dziel ni cy. I woj na wia to wa, po wsta nia, ple bi scyt, II woj na
itd. to tyl ko ha sa któ rych tre ci sta j si lo sy ro dzi ny au to ra, je go s -
sia dów, ko le gów, in nych miesz ka ców Za  a, któ rych po zna pod czas
zbie ra nia ma te ria ów do ksi ki. Go r co po le cam.

Gin ter Pie ro czyk:
Sy nek z fa mi lo ka.
Wyd. Na ro do wa Ofi cy na l ska,
Za brze 2016, s. 156.

KRÓTKOOKSIKACH
BOGDAN WIDERA
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70le cie Mu zeum Zam ko we go 

PSZCZY NA. 70-le cie Mu zeum Zam ko we uczci kon fe ren cj na uko -
w „Za wy twor n fa sa d. Ku li sy funk cjo no wa nia re zy den cji ary sto -
kra tycz nych”, któ ra od by wa si b dzie 12 i 13 ma ja w Staj niach
Ksi  cych w Pszczy nie. W pro gra mie kon fe ren cji znaj d si wy -
st pie nia m.in. pra cow ni ków na uko wych uni wer sy te tów i po li tech -
nik, Pol skiej Aka de mii Na uk, Mu zeum Na ro do we go w Kiel cach, mu -
ze ów w Biel sku -Bia ej, a cu cie, Nie bo ro wie, yw cu, Cie szy nie,
Wi la no wie, Pszczy nie, o dzi, a tak e go ci z za pro szo nych mu ze -
ów z za gra ni cy. Dru ga cz ob cho dów od b dzie si 13 ma ja w Sa li
Lu strza nej pszczy skie go zam ku.

Pod pa tro na tem „l ska”

Mi ko ow skie Dni Mu zy ki

MI KO ÓW. XXVI Mi ko ow skie Dni Mu zy ki od by wa si b d
od 21 ma ja do 11 czerw ca. Ich nie stru dzo nym kie row ni kiem ar ty -
stycz nym jest wir tu oz or ga nów Wa dy saw Szy ma ski. W ra mach
fe sti wa lu za pla no wa nych zo sta o dzie wi zró ni co wa nych kon cer -
tów w wy ko na niu so li stów i ze spo ów z Pol ski, Czech, Ho lan dii, Nie -
miec i Ukra iny. Mi ko ow skie Dni Mu zy ki za in au gu ru je
21 ma ja o godz. 19.30 w ba zy li ce w. Woj cie cha kon cert „Lwow -
scy wir tu ozi”, któ rzy wy ko na j Kon cert klar ne to wy A -dur W. A. Mo -
zar ta i Sym fo ni F -dur L. Mo zar ta. Rów nie w ba zy li ce 22 ma ja od -
b dzie si re ci tal or ga no wy Ste fa na de Wij gert (Am ster dam).
Z ko lei w ko cie le ewan ge lic kim wy st pi Roy al String Qu ar tet
(25.05). Z re ci ta lem or ga no wym wy st pi Ka rel Mar ti nek (Cze -
chy) – kon cert od b dzie si w ba zy li ce w. Woj cie cha. Rów nie sa -
la Do mu Kul tu ry go ci b dzie wy ko naw ców, 29 ma ja wy st pi NSI
Qu ar tet z kon cer tem jaz zo wym. 2 czerw ca – po now nie w ko cie le
ewan ge lic kim – b dzie mo na uczest ni czy w kon cer cie ka me ral -
nym Trom bo ne Unit Han no ver (Niem cy), któ rzy za pre zen tu j mu -
zy k wspó cze sn K. Se roc kie go, A. Bruck ne ra, T. Su sa to,
D. Bo ur ge ois, F. Ra be. Ko lej ny kon cert od b dzie si 5 ma ja w ba -
zy li ce w. Woj cie cha – b dzie to kon cert or ga no wy Wa dy sa wa Szy -
ma skie go z udzia em Sta ni sa wa Dzie wio ra (trb ka), a wy ko na ne
zo sta n utwo ry J. S. Ba cha, A. G. Rit te ra, A. Hol lin sa, A, Gu il man -
ta. 8 czerw ca w Mi ko o wie za pie wa Sta ni saw Soy ka & Cra cow Sin -
ger, któ rzy wy ko na j „Sha ke spe are a ca pel la”. Te go rocz ne Mi ko -
ow skie Dni Mu zy ki za ko czy kon cert 11 czerw ca – rów nie
w ba zy li ce w. Woj cie cha. Wy st pi Or kie stra Sym fo nicz na Fil har -
mo nii l skiej pod dy rek cj Kai Bu mann, a so li st wie czo ru b dzie
Va dim Brod ski (skrzyp ce). W pro gra mie znaj d si: I Kon cert skrzyp -
co wy D -dur N. Pa ga ni nie go i IV Sym fo nia d -moll R. Schu man na.
Szcze gó o wych in for ma cji na te mat Dni udzie la biu ro or ga ni za cyj -
ne fe sti wa lu: tel. 32/2262147, 608 398 400.

Pod pa tro na tem „l ska”

lsk oczy ma Pau la Ro the ra

BY TOM. Ua mek se kun dy, se kun da, mo e dwie… Cha rak te ry stycz -
ny dwik mi gaw ki apa ra tu fo to gra ficz ne go… Czas za trzy mu je si
w miej scu. Co de cy du je o wy bo rze uj cia, w tym kon kret nym mo -
men cie, w któ rym do cho dzi do spo tka nia cza su z miej scem?

Nie po wta rzal no te go, co sta no wi te mat fo to gra fii, po zwa la od -
bior cy na re flek syj ny dia log z prze szo ci, chro nic j w ten spo sób
od za po mnie nia. Fo to gra fia sta no wi od bi cie rze czy wi sto ci utrwa lo -
ne na kli szy fo to gra ficz nej – od cisk au to ra i chwi li, ci gu zda rze, hi -
sto rii oso bi stych, hi sto rii obiek tów czy pik na ota cza j cej przy ro dy.
Jest su biek tyw nym ma te ria em – no ni kiem pa mi ci, któ ry po zwa la
na po ru sza nie si ba lan su jc na gra ni cy mi dzy do ku men tem a for -
m eks pre sji – cza sem rze czy wi stym i nie rze czy wi stym jed no cze nie.
W nie zwy k po dró z apa ra tem w r ku, utrzy ma n w kli ma cie lat 20.
i 30. XX w., za bie rze zwie dza j cych Paul Ro ther (1898–1986). Uro -
dzi si w Orze go wie, za do ro se y cie sp dzi w Szom bier kach. Z za -
wo du ko wal, pra co wa przez wie le lat w ku ni ko pal ni „Ho hen zol -
lern” (pó niej: „Szom bier ki”). By czo wie kiem o ró no rod nych
za in te re so wa niach. Pa sjo no wa si hi sto ri, astro no mi, geo lo gi, upra -
wia tu ry sty k pie sz. Paul Ro ther w spo sób skru pu lat ny re je stro wa,
stu dio wa i do ku men to wa wiat. Wy ko rzy sty wa w tym ce lu ja ko na -
rz dzie apa rat fo to gra ficz ny. Za cho wa ny zbiór fo to gra fii li czy oko -
o 400 zdj znaj du j cych si w pry wat nych zbio rach ro dzi ny. Uka -
zu j one pik no l skich kra jo bra zów i ar chi tek tu ry oraz po sta ci,
z in tu icyj nym wrcz wy czu ciem kom po zy cji i zmy sem ar ty stycz nym.
Uj mu j ca jest nie zwy ka es te ty ka wia ta, za trzy ma na w od cie niach
czer ni i bie li. Po wsta e zdj cia s wia dec twem pa sji fo to gra ficz nej
Pau la Ro the ra – pa sji po zna wa nia lu dzi i ota cza j cej ich rze czy wi sto -
ci. Ku ra to rzy wy sta wy: Ma ciej Dro, dr Jo an na Lu sek, Wal de mar y -
a. Wy sta wa czyn na od 14 ma ja do 31 wrze nia 2016 r.

Ga le rie sztu ki pol skiej w no wej od so nie

KA TO WI CE. Ga le rie sztu ki pol skiej Mu zeum l skie go zno wu b -
dzie mo na ogl da w pe nej kra sie. Od 15 mar ca prze strze zo sta -
a wzbo ga co na o pre zen ta cj dzie Jó ze fa Brand ta, jed ne go z czo o -
wych pol skich ma la rzy -ba ta li stów. Aby zwik szy kom fort ogl da nia
dzie w Ga le riach sztu ki pol skiej, po pra wio no m.in. sys tem in for ma -
cji wi zu al nej, zmie nio no miej sca za wie sze nia nie któ rych ob ra zów
w ob r bie ka dej se kwen cji te ma tycz nej, co po zwo li o jesz cze le piej
owie tli eks po na ty i zo ba czy je z do god nej per spek ty wy z ka de -
go miej sca ga le rii. Wy bra ne ob ra zy Le ona Wy czó kow skie go, Pio -
tra Mi cha ow skie go czy Jó ze fa Che mo skie go b d eks po no wa ne
wy mien nie, w cy klu pó rocz nym, dzi ki cze mu wy sta wy b d bar -
dziej ró no rod ne. Ga le ria sztu ki pol skiej po 1945 ro ku zo sta nie wzbo -
ga co na o nie ek spo no wa ne do tych czas w mu zeum dzie a Ta de usza Kan -
to ra, a w cz ci pre zen tu j cej stre et art o pra ce gru py Monts fur
z Cz sto cho wy, któ rej dzie a znaj du j si za rów no w pre sti o wych
ga le riach, jak i w ulicz nych za ka mar kach oraz opusz czo nych fa bry -
kach. Pa sjo na tów sztu ki wi deo na pew no za in te re su j spo tka nia z ar -
ty sta mi i kry ty ka mi sztu ki w in au gu ru j cej sw dzia al no w kwiet -
niu „Aka de mii wi de oar tu”. In spi ra cj do spo tka b d za pre zen to wa ne
po raz pierw szy w Mu zeum l skim pro duk cje au tor stwa Na ta lii LL,
Jó ze fa Ro ba kow skie go, Zbi gnie wa Li be ry i in nych zna nych twór ców.
Do 17 lip ca w Ga le rii sztu ki pol skiej 1800–1945 mo na b dzie ogl -
da dzie a Jó ze fa Brand ta, ar ty sty, któ ry mia nie zwy k pa mi wzro -
ko w oraz wy obra ni fil mow ca. Uni kal n ce ch je go twór czo ci jest
spo sób pa trze nia na zda rze nia jak na dy na micz ne, ko lo ro we wi do -
wi ska, co mo na za ob ser wo wa na jed nym z naj bar dziej zna nych ob -
ra zów ar ty sty Nie bez piecz na prze pra wa. Dru gim pre zen to wa nym dzie -
em jest po cho dz cy z pry wat nej ko lek cji por tret kon ny Zbi gnie wa
Ho ro dy skie go. Ob raz po wsta na za mó wie nie, w szczy to wym
okre sie twór czo ci Brand ta, któ ry – jak mó wio no – „wka da wi cej
pa sji w ko nia ni w czo wie ka”. 76
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Na gro da Ju liusz ma lo go

RYB NIK. Roz strzy gni ty zo sta kon kurs na wy ko na nie pro jek tu gra -
ficz ne go lo go Gór no l skiej Na gro dy Li te rac kiej JU LIUSZ. Do kon -
kur su zgo szo no 45 pro jek tów lo go, któ re spy n y z ca ej Pol ski. Ko -
mi sja kon kur so wa, naj wy ej oce ni a pro jekt Ma cie ja Kwa niew skie go
ze Szcze ci na. Wy bra ne lo go sta nie si ofi cjal nym ele men tem iden -
ty fi ka cji gra ficz nej Gór no l skiej Na gro dy Li te rac kiej Ju liusz. Ko -
mi sja zgod nie uzna a, e pro jekt ten jest ory gi nal ny, po my so wy, funk -
cjo nal ny oraz na wi zu je do po sta ci Ju liu sza Ro ge ra nie miec kie go
le ka rza i przy rod ni ka, z za mi o wa nia et no lo ga oraz dzia a cza spo ecz -
ne go. Gór no l ska Na gro da Li te rac ka to na gro da, któ ra przy zna wa -
na b dzie co rocz nie za naj lep sz ksi k na pi sa n i wy da n po pol -
sku w ro ku po przed nim. Pierw sza edy cja pod su mo wa na zo sta nie
pod czas te go rocz nych Ryb nic kich Dni Li te ra tu ry. Lau re at na gro dy
otrzy ma ufun do wa ne przez mia sto 40 tys. z. Ksi ki oce nia b dzie
ka pi tu a, któ r two rz przed sta wi cie le orod ków li te rac kich i uni wer -
sy tec kich z ró nych stron kra ju.

Pod pa tro na tem „l ska”

Na uko wo i przy rod ni czo w Mu zeum Gór no l skim 

BY TOM. W Mu zeum Gór no l skim w By to miu czyn na jest wy -
sta wa Omne vi vum ex ovo, któ rej za da niem jest od po wie dzie na fi -
lo zo ficz ne py ta nie „co by o pierw sze: ku ra czy ja jo?”. Zde cy do wa -
nie ja jo! Ju prze cie w XVII wie ku do wo dzo no, e wszyst ko, co
y je, z nie go po cho dzi. Ale wt pli wo ci po zo sta y. Mo e wic jed -
nak ku ra? W ro ku 1651 Wil liam Ha rvey opu bli ko wa pra c za prze -
cza j c ist nie niu sa mo ródz twa: Omne vi vum ex ovo. Sa mo ródz two
or ga ni zmów wy szych od rzu co no tak e wsku tek do wiad cze
prze pro wa dzo nych w XVII wie ku przez Fran ce sca Re die go oraz
w XVIII wie ku przez Laz za ra Spal lan za nie go. Pro ble ma tycz na po -
zo sta wa a kwe stia bak te rii – nie po tra fio no wy tu ma czy ich szcze -
gól nie in ten syw ne go roz mna a nia si i wy st po wa nia nie mal
w ka dym miej scu. Te z o sa mo ródz twie mi kro or ga ni zmów oba li
do pie ro w XIX wie ku Lo uis Pa steur. Ja jo sta no wi u wie lu ga tun ków
zwie rzt fa z roz wo ju no we go osob ni ka. Ska da j je ró ne bez kr -
gow ce, w tym owa dy. Spo ród kr gow ców czy ni to ry by, pa zy, ga -
dy, pta ki, a z ssa ków przed sta wi cie le ste kow ców – dzio bak i kol czat -
ka au stra lij ska. Zoo lo gicz ny zbiór na uko wy Dzia u Przy ro dy
Mu zeum Gór no l skie go to pra wie 4000 jaj po nad 200 ga tun ków pta -
ków. Na wy sta wie przed sta wio ne s ja ja 60 ga tun ków pta ków (w tym
naj wik sze na wie cie ja jo stru sia ma da ga skar skie go i naj mniej sze – ja -
jo ko li bra), ja ja ga dów oraz re ki nów, a tak e fi li gra no we ja ja owa -
dów. Zwie dza j cy ma j oka zj zo ba czy po nad to zró ni co wa ne
pod wzgl dem wiel ko ci i kunsz tu bu do wy gniaz da po nad 30 ga tun -
ków pta ków (to tyl ko cz ko lek cji Mu zeum Gór no l skie go li cz -
cej po nad 250 gniazd oko o 90 ga tun ków pta ków!). A po nie wa
„pierw sza” mo ga by jed nak ku ra, to i jej nie za brak nie na tej wy -
jt ko wej eks po zy cji. Ku ra to ra mi wy sta wy s dr Piotr Cem pu lik i Ro -
land Do bosz.  Wy sta w mo na ogl da do 19 czerw ca 2016 r.

Gór no l skie kro szon ki 2016

BY TOM. O nie zwy kych mo li wo ciach de ko ro wa nia jaj mo na
by o prze ko na si, zwie dza jc wy sta w Gór no l skie kro szon ki 2016

w Mu zeum Gór no l skim. Pre zen to wa ne na niej fi li gra no we dzie -
a to pra ce zgo szo ne w te go rocz nej, 27 edy cji kon kur su na naj cie -
kaw sze kro szon ki wy ko na ne tra dy cyj ny mi i no wy mi tech ni ka mi. Oce -
nio ne by y one w czte rech ka te go riach ze wzgl du na za sto so wa n
tech ni k. Zdu mie wa j ca jest nie tyl ko pre cy zja wy ko na nia kro szo -
nek, ale i ró no rod no po ja wia j cych si na nich de se ni i mo ty -
wów – od geo me trycz no -kwia to wych czy so lar nych po abs trak cyj -
ne. S pi san ki wie lo barw ne, s i te po zba wio ne ko lo ru na rzecz
ory gi nal nej for my. Wy sta wa Gór no l skie kro szon ki 2016 do wo dzi,
e pol ski folk lor jest y wy i e mo e by ró dem in spi ra cji. To wa -
rzy szy jej eks po zy cja Omne vi vum ex ovo, pre zen tu j ca jaj ka
w zu pe nie in nym – przy rod ni czym – kon tek cie. Pi san ki w po szcze -
gól nych re gio nach otrzy ma y od mien ne na zwy (wy dmusz ki, kra szan -
ki, a na l sku kro szon ki), utrwa li y si te ró ne tra dy cje ich zdo -
bie nia. Naj star sz na So wiasz czy nie jest tech ni ka ba ti ko wa,
po le ga j ca na na no sze niu na jaj ko wzo ru za po mo c go r ce go wo -
sku. Na l sku naj wik sz po pu lar no ci cie szy si za tech ni ka ry -
tow ni cza – za bar wio ne jaj ko zdo bi si, wy dra pu jc na nim de ko ra -
cje. Pi san ki okle ja si rdze niem si to wia, pat ka mi bzu, som k bd
tra wi kwa sem. Co raz cz ciej po ja wia j si tech ni ki no wa tor skie – de -
co upa ge al bo au ry. Ga la fi na o wa kon kur su od by a si 12 mar ca
w Mu zeum Gór no l skim w By to miu. Swo j na gro d wr czy rów -
nie mie sicz nik „lsk”, o czym in for mo wa li my w mar co wym wy -
da niu. Ku ra to rem kon kur su i wy sta wy by a Ma go rza ta Kych.

Whe re are you, An dy?

WI TO CHO WI CE. Cen trum Kul tu ry l skiej w wi to cho wi -
cach 10 mar ca za pra sza o na otwar cie wy sta wy An to nie go Kre isa
pt. „Whe re are you, An dy?, któ ra usy tu owa na zo sta a w wie y KWK
Pol ska w wi to cho wi cach. An to ni Kre is jest czon kiem Zwiz ku
Pol skich Ar ty stów Fo to gra fi ków, jest au to rem licz nych wy staw in -
dy wi du al nych. Na eks po zy cji pre zen tu je zdj cia po ka zu j ce la ta sze -
dzie si te ubie ge go wie ku i ob raz wia ta za pa mi ta ny z tam tych lat:
od kry wa nie wia ta, sza le stwo mu zy ki Be atle sów, de ka den cja
w sztu ce i w y ciu, An dy War hol i Je go Fa bry ka, pop art. I no wa fi -
lo zo fia sztu ki. To po cz tek mo je go wia do me go y cia, wiec zo sta -
je w pa mi ci na za wsze. Dan cing In The Stre et, Blo win” In The Wind,
Dziw ny jest ten wiat i Na dru gim brze gu t czy. Pó niej Wiet nam,
o któ rym wsz dzie go no, pierw sze w PRL -owskiej rze czy wi sto ci
ko mik sy, nie spo koj ne, ko lo ro we la ta sie dem dzie si te. A w Pol sce sza -
ro, po nu ro. W cen trum te go wszyst kie go Ko bie ta, dzi ki któ rej wiat
to czy si co raz szyb ciej do przo du, wszak po eci pi sz dla Ko biet, mu -
zy cy gra j i pie wa j dla Ko biet, ar ty ci two rz dla Ko biet, w za -
mian ocze ku jc Jej umie chów i wzgl dów. Pol ska sztu ka fo to gra -
ficz na nie „za a pa a si” na pop art – chcia bym to nad ro bi….

„nie miej sca” Mar ci na Gór skie go

KA TO WI CE. Zwi zek Pol skich Ar ty stów Fo to gra fi ków Okrg
l ski za pra sza do od wie dze nia wy sta wy fo to gra fii Mar ci na Gór skie -
go „nie -miej sca”. W myl fran cu skie go an tro po lo ga Mar ca Augé, „nie -
-miej sca” to prze strze nie nie god ne na zwy „miej sca”. S to prze strze -
nie, z któ rych wszy scy ko rzy sta my, lecz tyl ko na chwi l – w dro dze
do „miejsc” praw dzi wych – na szych do mów. Mar cin Gór ski (1972)
stu dio wa na Wy dzia ach Bu dow nic twa i Ar chi tek tu ry Po li tech ni ki
l skiej, dzi jest pra cow ni kiem na uko wym tej uczel ni. Fo to graf, ku -
ra tor i po pu la ry za tor fo to gra fii. Wspó za o y ciel i pre zes Gli wic kie -

Paul Rother z przyjaciómi na wdrówce. Pokój na Opolszczynie (1931) Wystawa Omne vivum ex ovo w Muzeum Górnolskim w Bytomiu
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go Do mu Fo to gra fii, wspó au tor The F Blog i blo gu Miej sce Fo to -
gra fii, czo nek por tu gal skie go sto wa rzy sze nia Fo to al ter na ti va i Ko -
lek ty wu KGF, czo nek re dak cji Fo to in de xu, wspó pra cow nik por tu -
gal skich ma ga zy nów Di le ma i Ca me ra. doc. Wspó pra cow nik
Work shop X. Ku ra tor i wspó ku ra tor wy staw m.in. Ami Vi ta le, Je -
an ne Wells, Ma riu sza Fo rec kie go i Mi cha a u cza ka. Je go pra ce by -
y po ka zy wa ne na po nad 40 wy sta wach in dy wi du al nych i zbio ro wych
we Fran cji, Por tu ga lii, Szwe cji, Pol sce, Wiel kiej Bry ta nii, Wo szech,
Ja po nii, Czar no gó rze i Ma ce do nii. Au tor i wspó au tor kil ku ksi ek
fo to gra ficz nych w Pol sce, Por tu ga lii i Ira nie, pu bli ko wa ny w cza so -
pi smach fo to gra ficz nych w Por tu ga lii, Sta nach Zjed no czo nych,
Ser bii i Ro sji. Au tor lub wspó au tor pro jek tów fo to -do ku men ta cyj -
nych i fo to -so cjo lo gicz nych po wi co nych gi n cym lo kal nym spo -
ecz no ciom – Ma de iro, Qu are sma, Fa do i Bal ce rek. Zaj mu je si fo -
to gra fi tra dy cyj n red nio - i wiel ko for ma to w, in te re su j go
za gad nie nia na gra ni cy do ku men tu i za pi su so cjo lo gicz ne go oraz ar -
chi tek tu ry. Wy sta w mo na ogl da do 30 kwiet nia 2016 ro ku.

O We en ce, K busz ku, mi o ci i prze zna cze niu

KA TO WI CE. 2 kwiet nia od by a si pre mie ra pra so wa naj now sze -
go spek ta klu l skie go Te atru Lal ki i Ak to ra „Ate neum” O kró lew -
nie We en ce Ma rii Jo ter ki. Sztu ka in spi ro wa na tek stem Apo lej ka i jej
osio ek Ma rii Krüger, ad re so wa na do mod szych dzie ci, to pe na wdzi -
ku, za baw na i po god na hi sto ria o mi o ci. In sce ni za cja zre ali zo wa -
na z dy stan sem i du ym po czu ciem hu mo ru,  czy kon wen cj y we -
go pla nu z lal ka mi. Do daj my, e lek ko swin gu j ce pio sen ki, któ rych
w spek ta klu jest spo ro, na pew no za pad n w pa mi. Przed sta wie -
nie przy go to wa li twór cy zna ni ju wi dzom „Ate neum” z in te re su j -
ce go Szczu ro a pa – Ja nusz Ryl -Kry stia now ski (re y se ria), Ju lia Sku -
ra to va (sce no gra fia), Ro bert u czak (mu zy ka) i Ewe li na Ci szew ska
(ruch sce nicz ny). W ro lach gów nych wy st pu j Ka ta rzy na Pru do
i Grze gorz Ec kert. Pre mie ra  czy a si z ob cho da mi Mi dzy na ro do -
we go Dnia Te atru i VII edy cj ogól no pol skiej ak cji Do tknij Te atru.

Ode sza Da nu ta Ba ska

KA TO WI CE. 3 kwiet nia po du giej i ci kiej cho ro bie zmar a w Ka -
to wi cach Da nu ta Ba ska, ak tor ka l skie go Te atru Lal ki i Ak to ra „Ate -
neum”. Sp dzi a na tej sce nie wik szo swe go ar ty stycz ne go y cia.
Gra a nie mal do ko ca – jesz cze w lu tym wi dzo wie okla ski wa li j
w „Kraw cu Ni tecz ce” … Za nim zwi za a si na po nad 20 lat z ka -
to wic kim Te atrem Ate neum wy st po wa a na sce nach lal ko wych w Zie -
lo nej Gó rze, Sup sku, Szcze ci nie i Wa brzy chu. Wi dzo wie ka to wic -
kiej sce ny pa mi ta j j z bar dzo cha rak te ry stycz nych ról w bli sko 30
przed sta wie niach. Wcie li a sie m.in. w: eg zal to wa n Och mi strzy ni
w „Dziel nym szew czy ku” Ma rii Kow nac kiej, sym pa tycz ne go Mo -
dracz ka w „En tlicz ku -pen tlicz ku” Ja na Brze chwy, Pa ja ca i Dia ba
w lal ko wej „Ak sa mit ce, cór ce dia ba” Pier re’a Gri pa rie go, Wo dw ory -
gi nal nym au tor skim pro jek cie Ka re la Broka pt. „y wio y”, gro te -
sko w Ba b -Ja gw „Klo no wych bra ciach” Eu ge niu sza Szwar ca, w.
Mi cha a i o n Ka ro la (y wy plan) oraz Osa (w kon wen cji ma -

ski) – w „Jo an nie d’Arc” w ada pta cji Ka re la Broka, dow cip n G -
si Skór k i Kró lo w Ma lu si w „Naj mniej szym ba lu wia ta” Ma -
li ny Prze lu gi a tak e w cha rak te ry stycz n dia bli c Kru szyn k
w „Kraw cu Ni tecz ce” Zbi gnie wa Go wac kie go (spek takl otrzy ma
na gro d za naj lep sze przed sta wie nie Olsz ty skie go Ty go dnia Te atrów
Lal ko wych ANI MA 2015). Da nu ta Ba ska bar dzo ak tyw nie dzia a a
spo ecz nie, pe nic funk cje prze wod ni cz cej Ko mi sji Za ka do wej Zwiz -
ku Ak to rów l ska oraz se kre ta rza Za rz du Okr gu l skie go ZASP.

So necz ny or der

BIEL SKO BIA A. O Or de rze Umie chu mó wi si, e jest naj bar dziej
so necz nym od zna cze niem na wie cie. 21 mar ca br. w sa li kon cer -
to wej Ze spo u Pa stwo wych Szkó Mu zycz nych im. St. Mo niusz ki
w Biel sku -Bia ej wr czo no go zna ko mi tej biel skiej pi sar ce Re na cie
Pit kow skiej. Uro czy sto ce le bro wa kanc lerz Mi dzy na ro do wej Ka -
pi tu y Or de ru Umie chu Ma rek Mi cha lak w to wa rzy stwie od zna czo -
ne go ju wcze niej Or de rem Umie chu ks. Pio tra Sad kie wi cza zyw -
ca i gru py dzie ci, na wnio sek któ rych au tor ka „Dziad ka na hu taw ce”
zo sta a uho no ro wa na so necz n na gro d. Re na ta Pit kow ska jest ab -
sol went k so cjo lo gii UJ, au tor k oko o 20 ksi ek dla dzie ci i mo -
dzie y oraz lau re at k wie lu na gród, m.in. im. Astrid Lind gren
i Kor ne la Ma ku szy skie go. 

Doj rza a za dym ka 

BIEL SKO BIA A, KA TO WI CE. Po raz osiem na sty w sa lach kon cer -
to wych Biel ska -Bia ej i Ka to wic mo na by o po dzi wia mu zy ków
Biel skiej Za dym ki Jaz zo wej – Lo tos Jazz Fe sti wa lu. Od 1 do 6 mar -
ca wy st pi li m.in. bry tyj ski kon tra ba si sta Da ve Hol land z gi ta rzy st
Ke vi nem Eu bank sem i per ku si st Obe dem Ca lva irem, cy ga ski gi -
ta rzy sta fran cu ski Bi re li La gre ne z ze spo em, ame ry ka ski sak so fo -
ni sta Ma ceo Par ker, Pa we Kacz mar czyk Trio, Ma ciej Oba ra Qu ar -
tet, Atom String Qu ar tet oraz du et Woj ciech Myr czek i Pa we
To ma szew ski. Kon cert pt. „Z lo tu Pta ka” da – ob cho dz cy ju bi le -
usz 80-le cia – Jan Pta szyn Wró blew ski. Im pre z za mkn kon cert w sa li
ka to wic kiej NO SPR pn. „The Mo vie Mu sic of Spi ke Lee & Te ren -
ce Blan chard” z udzia em kwin te tu Te ren ce’a Blan char da, NO SPR
pod dyr. Alek san dra Hu ma li oraz so li stek – Dee Dee Brid ge wa ter, Chi -
ny Mo ses i Bec ki Ste vens. T. Blan chard i D. Hol land otrzy ma li sta -
tu et k au tor stwa Li dii Sztwiert ni – Anio Jaz zo wy 2016. 

Tyl ko espe ran to

BIEL SKO BIA A. 1 mar ca w sie dzi bie biel skie go od dzia u To wa rzy -
stwa Spo ecz no -Kul tu ral ne go y dów w Pol sce wa ci ciel Ra dia Biel -
sko Je rzy Handz lik przed sta wi spek takl pt. „Lu dwik (Elie zer) Za men -
hof – twór ca espe ran ta i gra ma ty ki ji dysz”. Je rzy Handz lik na uczy si
j zy ka espe ran to w szko le red niej i ju w tym j zy ku zda ma tu r. Ma
on wa sn sce n te atral n i wy st pu je ze swo imi spek ta kla mi i re ci ta -
la mi w sie dzi bach espe ran ty stów na ca ym wie cie – od Mek sy ku i Bra -78

Wystawa fotografii Marcina Górskiego „nie-miejsca” Danuta Baska
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zy lii po Is lan di, Hisz pa ni, Ser bi, Sy be ri i Wiet nam. Twór ca Ra dia
Biel sko twier dzi, e – dzi ki espe ran ty stom ze Szwe cji i Woch – o pry -
wat nych roz go niach re gio nal nych i lo kal nych wie dzia ju wi cej ni
kto kol wiek w Pol sce, za nim za o y swo je re gio nal ne ra dio. 

Przy ro da w BWA

BIEL SKO BIA A. Od 11 mar ca do 5 kwiet nia w Ga le rii Biel skiej
BWA go ci a wy sta wa prac co rocz ne go kon kur su fo to gra ficz ne go
„Wil dli fe Pho to gra pher of the Year 2015”, or ga ni zo wa ne go oneg -
daj przez BBC Worl dwi de, a obec nie ju tyl ko Mu zeum Hi sto rii Na -
tu ral nej w Lon dy nie. Na naj now sz, 51. edy cj zgo szo no po nad 42
tys. zdj wy ko na nych przez po nad 4 tys. fo to gra fów z 96 kra jów.
Jak po wia da dyr. ga le rii Aga ta Smal cerz, wy sta wa ma ogrom ny wa -
lor edu ka cyj ny, uka zu jc dra ma tyzm i ró no rod no y cia na Zie -
mi, a przez to po bu dza jc w nas ch dba o ci o jej przy sz ja ko.
Na wy sta w ska da o si sto fo to gra fii 76 fo to gra fów z 23 kra jów
na gro dzo nych i wy ró nio nych w 16 ka te go riach oraz czte ry na gro -
dy spe cjal ne. Wy sta w, któ ra swo j pra pre mie r ma za wsze je sie -
ni w Mu zeum Hi sto rii Na tu ral nej w Lon dy nie, ogl da j na stp nie
mi lio ny wi dzów na ca ym wie cie. W Pol sce wy sta wa pre zen to wa -
na jest ju po raz 14., a w Ga le rii Biel skiej BWA po raz trzy na sty
z rz du. Or ga ni za to rem eks po zy cji w Pol sce jest Agen cja Ze gart.

Familiada Bobów

BIELSKOBIAA. 3 marca w Galerii PPP bielskiego okrgu Zwizku
Artystów Plastyków odby si wernisa pn. „Pi pokole”. Na
wystawie zaprezentowao si kilkunastu artystów bielsko-krakowskiej
rodziny Bobów. Prace przedstawia m.in. Boena Boba-Dyga – znana
z konserwacji bielskich obiektów publicznych (ratusza, katedry czy
Teatru Polskiego) – krakowska piewaczka, kompozytorka, malarka
i poetka (czonkini SPP). Najbardziej znanym twórc bielskiego
odamu rodziny jest natomiast Bogusaw M. Boba (Colin), który
obchodzi wanie 45-lecie pracy twórczej. Zo ba czy li my tak e pra -
ce – za miesz ka ych we Wo szech – je go cór ki No emi oraz wnu ka Mi -
cha a Bo by. Pod czas wer ni sa u Bo e na Bo ba -Dy ga wy st pi a z mi -
ni re ci ta lem w du ecie z akor de oni st Ma cie jem Zim k. 

Mak bet w Te atrze Pol skim

BIEL SKO BIA A. 18 mar ca na de skach biel skiej sce ny dra ma tycz -
nej od by a si pre mie ra spek ta klu Wil lia ma Szek spi ra „Mak bet”. Tekst
prze tu ma czy Sta ni saw Ba ra czak, a wy re y se ro wa Grze gorz Su -
ski we wspó pra cy z dy rek to rem Wi tol dem Ma zur kie wi czem. Cho -
re ogra fi za j si rów nie Grze gorz Su ski, a ko stiu my za pro jek to -
wa a An na Czy. W ro l Mak be ta wcie li si Mi cha Cza der na, a La dy
Mak bet – Mar ta Gzow ska -Sa wic ka. 

Po e gna nie ko lek cji…

CZ STO CHO WA. I sta o si. Ob ra zy Zdzi sa wa Bek si skie go
z ko lek cji An ny i Pio tra Dmo chow skich, któ re od 10 lat mo gli my
ogl da w za adap to wa nej w tym ce lu prze strze ni Miej skiej Ga le rii
Sztu ki w Cz sto cho wie, zo sta y prze wie zio ne do No wo huc kie go Cen -
trum Kul tu ry w Kra ko wie. Na po e gna nie MGS zor ga ni zo wa De -

cen nium. Sta  wy sta w ob ra zów ar ty sty z lat 1983–1995 w Mu zeum
Zdzi sa wa Bek si skie go uzu pe nia a eks po zy cja w Sa li Po ple ne ro -
wej (ry sun ki z lat 1956–2000) oraz kre acyj ne fo to gra fie w An tre so -
li. Wcze niej ry sun ki ob je da y in ne mia sta, m.in. War sza w, Za -
ko pa ne czy Lu blin. Pre zen ta cj twór czo ci Zdzi sa wa Bek si skie go
uzu pe nia y im pre zy – spo tka nie z re dak to rem Pio trem Met zem o To -
ma szu Bek si skim, b d ce rów nie pro mo cj wy daw nic twa To masz
Bek si ski – In Me mo riam”, czy roz mo wa Bek si scy ina czej z Mag -
da le n Grze ba kow sk, au tor k bio gra fii Por tret po dwój ny, wy da nej
w 2014 ro ku. Obec nie Cz sto cho wa cze ka na 25 no wych ob ra zów
ar ty sty, 20 ry sun ków i 100 zdj, do td nie po ka zy wa nych w Pol sce,
a tak e ob ra zy trzech na la dow ców mi strza. We dug za po wie dzi Pio -
tra Dmo chow skie go, mo e my spo dzie wa si ich w ma ju.

Je dy na ta ka dziew czy na

CZ STO CHO WA. Od dwu dzie stu lat Iwo na Cho uj wy st pu je na sce -
nie cz sto chow skie go te atru. Z tej oka zji 18 mar ca od by si kon -
cert Nie tyl ko dziew czy na. Jak przy sta o na ab sol went k Pa stwo -
we go Stu dium Wo kal no -Ak tor skie go im. Da nu ty Ba dusz ko wej
w Gdy ni, ak tor ka wi to wa a ju bi le usz pie wa j co. Na pro gram zo -
y y si frag men ty spek ta kli: He mar w chmu rach, Bal la dy mor der -
ców, Ko chan ko wie dnia – hi sto ria jed nej fo to gra fii. Iwo na Cho uj
wy ko na a pio sen ki m.in. Ma ria na He ma ra, Nic ka Ca ve’a i Edith Piaff.
W kon cer cie wzi li udzia: Mar ta Hon zat ko, Ma go rza ta Mar ci niak
(ze spó te atral ny aku rat by na ob je dzie z Ham le tem), Ar ka diusz Go -
gow ski (z któ rym przed la ty Cho uj przy go to wa a Bal la dy mor der -
ców na Sce nie Ini cja tyw, po wo a nej przez Mar ka Pe re pecz k), tan -
ce rze z Cz sto chow skie go Te atru Ta ca Wo dzi mie rza Ku cy,
Woj tek Ko wal ski, za o y ciel Te atru from Po land, pe ni cy te go wie -
czo ru ro l kon fe ran sje ra, oraz cz sto chow scy mu zy cy: Olek Kle pacz,
ze spó Am pe rA, a tak e: Mi cha Ro rat, Mi cha Wal czak, An drzej War -
d ga, Ja nusz Fr czak, An drzej Mod kow ski, Mie czy saw Hond, Eu -
ge niusz Mar sza ek. pie wa li nie mal wszy scy go cie, na wet Woj tek
Ko wal ski wy ko na pie bez sów (do mu zy ki ze spo u Ha ba kuk).
By y kwia ty i y cze nia – od Pre zy den ta Mia sta, dy rek to ra Ro ber ta
Do ro saw skie go, Hen ry ka Ta la ra, któ ry przyj mo wa ju bi lat k, po -
zna n na pla nie Bo ej pod szew ki. Wspó pra c z cz sto chow skim te -
atrem Iwo na Cho uj roz po cz a 16 lu te go 1996 ro ku za stp stwem
za Aga t Ocho t -Hu ty r w Ustach prze wrot nych. Po tem by Pa mit -
nik nar ko man ki (1996) i An ty go na we dug Hel mu ta Kaj za ra (re. Ta -
de usz Ki ja ski, tu pie wa a pio sen ki O.N.A). Przez dwa dzie cia lat
ak tor ka wy st pi a w 51 spek ta klach. W tym cza sie wspó pra co wa -
a z Ada mem Ha nusz kie wi czem (We se le, 1999; Ro man se i bal la -
dy, 2001), Kry sty n Jan d (Na szkle ma lo wa ne, 2000) czy Igna cym
Go go lew skim (Mo ral no pa ni Dul skiej, 1997) i wie lo krot nie Ga -
brie lem Gietz kym. By a no mi no wa na do Zo tej Ma ski za Pa mit -
nik nar ko man ki (1996, re. Jo an na Orzesz ko wa) oraz Ka ti w Wa -
len tyn kach (2006, re. Szcze pan Szczyk no).

Gwiaz dy w Fil har mo nii

CZ STO CHO WA. Ostat ni mie sic w fil har mo nii by szcze gól nie
uda ny, a re per tu ar ró no rod ny. Przede wszyst kim od by a si ko lej -
na od so na Mul ti me dia Sym fo nia Gwiazd, w któ rej wy st pi Jan
Mráek (zdo byw ca I na gro dy na Mi dzy na ro do wym Kon kur sie Wio -
li ni stycz nym im. Frit za Kre isle ra w Wied niu). Za gra kon cert
skrzyp co wy D -dur op. 61 Lu dwi ka van Beetho ve na. 79
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Na po czt ku mar ca do Cz sto cho wy przy je cha na to miast Char -
les Ri chard Ha me lin z Ka na dy, zdo byw ca II miej sca na XVII Mi -
dzy na ro do wym Kon kur sie Pia ni stycz nym im. Fry de ry ka Cho pi na.
Za gra je den z rza dziej wy ko ny wa nych utwo rów – Kon cert for te -
pia no wy f -moll op. 21 Fry de ry ka Cho pi na. Or kie stra Sym fo nicz -
na pod dy rek cj Ada ma Kloc ka wy ko na a Kon cert na or kie str
smycz ko w Gra y ny Ba ce wicz oraz II sym fo ni D -dur op. 73 Jo -
han ne sa Brahm sa. Oprócz nich wy st pi li rów nie Mi cha Ba jor, Ar -
tur An drus oraz ba let i so li ci Ope ry Lwow skiej.

Wy kl ci nie za po mnia ni

CZ STO CHO WA. Na ro do wy Dzie Pa mi ci „o nie rzy Wy kl tych”
uczczo no w Cz sto cho wie roz strzy gni ciem kon kur sów dla uczniów
szkó gim na zjal nych i po nad gim na zjal nych. Na wo je wódz ki kon -
kurs „o nie rze wy kl ci” zor ga ni zo wa ny przez po san k do Par la -
men tu Eu ro pej skie go Ja dwi g Wi niew sk wpy n o 205 prac
(w tym 110 ze szkó po nad gim na zjal nych). Wród li ce ali stów zwy -
ci y Adam Cha u da z Ze spo u Szkó Tech nicz nych, a wród gim -
na zja li stów Mi cha Bor kow ski z Pu blicz ne go Gim na zjum Sto wa rzy -
sze nia Przy ja ció Szkó Ka to lic kich im. w. Jó ze fa w Cz sto cho wie.
Pod czas wr cza nia na gród za pre zen to wa no film uczniów VII LO
im. M. Ko per ni ka Ka pi tan, o Sta ni sa wie Soj czy skim „War szy cu”,
stra co nym 19 lu te go 1947 ro ku w o dzi. Na to miast na II Mul ti me -
dial ny Kon kurs o nie rze Wy kl ci – o nie rze Nie zom ni pod pa tro -
na tem Pre zy den ta Mia sta Cz sto cho wy Krzysz to fa Ma ty jasz czy ka na -
de sa no 66 prac, gów nie z cz sto chow skich szkó. W ka te go rii szkó
po nad gim na zjal nych zwy ci y Piotr Pod lew ski z II LO im. R. Trau -
gut ta, a w ka te go rii szkó gim na zjal nych Ad rian Król z Ze spo u Gim -
na zjów im. Mar sza ka Jó ze fa Pi sud skie go.

Czar Ka li ny

CZ STO CHO WA. OPK Gau de Ma ter upa mit ni o 25 rocz ni c
mier ci i 85 rocz ni c uro dzin cz sto cho wian ki Ka li ny J dru sik wy -
sta w przy go to wa n przez 15 ar ty stów Bo we mnie jest seks: Jo lan -
t Ja strzb, Pio tra Ka niec kie go, Mag da le n Lim bach, Jac ka yd -
b, Ma go rza t Mi ze r, To ma sza Mu sia a, Jac ka Pa u ch, Ma ria na
Pan ka, Ju sty n Ry bak, Ta de usza Rze ni ka, Ma go rza t S tow sk,
Da riu sza So t, Ma go rza t Stp niak, Kry sty n Szwaj kow sk, Ar -
ka diu sza Za j ca. Ku ra to rem wy sta wy by Ro bert S kie wicz. Zna -
la zy si na niej pra ce in spi ro wa ne po sta ci i le gen d cz sto cho wian -
ki. Uwa g zwra ca y cie ka we, cz sto me ta fo rycz nie ty tu y prac
de fi niu j ce miej sce Ka li ny J dru sik w so cja li stycz nej kul tu rze – Gra
z ci gni kiem (M. Mi ze ry), Ku sze nie w. An to nie go (T. Mu sia) czy Tre -
le na uku le le (J. Pa u cha). By y te por tre ty ak tor ki wy ko na ne przez
Ma go rza t S tow sk, Kry sty n Szwaj kow sk, Jo lan t Ja strzb.
Pra ce mo na by o ogl da do 7 mar ca, co przy go to wy wa o miesz ka -
ców do wi to wa nia Dnia Ko biet.

Nie tra my pa mi ci

AM BI NO WI CE. W Cen tral nym Mu zeum Je ców Wo jen nych
w am bi no wi cach 70 re cy ta to rów nie mal z ca ej Opolsz czy zny przy -
st pi o do fi na u XXIV edy cji Kon kur su Po ezji Je niec kiej „Nie tra -
my pa mi ci”. Ide te go kon kur su jest kszta to wa nie po staw pa trio -
tycz nych i roz wi ja nie wie dzy hi sto rycz nej wród uczniów opol skich

szkó (pod sta wo wych, gim na zjal nych i po nad gim na zjal nych) w opar -
ciu o po ezj je niec k i Miej sce Pa mi ci Na ro do wej w am bi no wi -
cach. Bar ba ra Grze gor czyk prze wod ni cz ca ju ry pod czas uro czy sto -
ci ogo sze nia wer dyk tu i wr cze nia na gród pod kre li a bar dzo wy so ki
po ziom pre zen ta cji kon kur so wych uczest ni ków.  W ka te go rii szkó
pod sta wo wych pierw sze miej sce zdo by a Ma tyl da Ga we ze Szko y Pod -
sta wo wej TAK w Opo lu, ko lej ne za Ka mil Ki lian ze SP w Gra czach
i Dag ma ra So ja ze Szko y Pod sta wo wej nr 2 w Nie mo dli nie. Wród gim -
na zja li stów naj lep sze by y uczen ni ce z Brze gu: zwy ci y a Alek san dra
Skow ro nek z Pu blicz ne go Gim na zjum nr 4, dru ga by a Ka ro li na Tru -
biew ska z Ze spo u Szkó nr 2, a trze cia Na ta lia Urba no wicz, re pre zen -
tu j ca Bi blio te k przy PG nr 4. W ka te go rii szkó po nad gim na zjal nych
pierw sze miej sce za j a An de li ka Gul czew ska, uczen ni ca Ze spo u Szkó
Eko no micz nych w Opo lu, dru ga by a Mag da le na Ka nia z ZSO w Opo -
lu, a trze cie miej sce za j Ad rian Szcz sny z Ze spo u Szkó w K dzie -
rzy nie -Ko lu. W gro nie ju ro rów za sia da li m.in.: Ed mund Bo rzem ski – po -
eta, Iwo na Ra taj czak – po lo ni sta, Be ata Wnk -Ma lec  – ak tor ka,
Bar ba ra Grze gor czyk – po lo nist ka, Ce cy lia Ja cew ska -Ca ban – ak tor -
ka, El bie ta Li sak -Du da – po et ka, Le szek Ma lec – ak tor, prof. Bar ba -
ra Ol szew ska – fi lo log UO. Pa tro nat ho no ro wy nad kon kur sem ob j -
li: mar sza ek wo je wódz twa opol skie go – An drzej Bu a, sta ro sta
opol ski – Hen ryk La kwa i opol ski ku ra tor owia ty – Mi cha a Sie ka. Pa -
tro nat me dial ny nad wy da rze niem spra wo wa o Ra dio Opo le, TVP Opo -
le i „No wa Try bu na Opol ska”.

Za byt ki prze ma wia j do nas z Kre sów

NY SA. Mu zeum Po wia to we w Ny sie w Pa a cu Bi sku pim udo stp -
ni o pu blicz no ci wy sta w Za byt ki, któ re prze ma wia j do nas z Kre -
sów Wschod nich, na któ rej za pre zen to wa no m.in. pra ce au tor stwa
Na po le ona Or dy, XIX -wiecz ne go ry sow ni ka i ma la rza, któ ry po -
zo sta wi po tom nym w swo im do rob ku ar ty stycz nym oko o 1000 prac
do ku men tu j cych wy gld wspó cze snych au to ro wi: re zy den cji, pa -
a ców i dwor ków kre so wych. Mu zeum po sia da 80 li to gra fii ar ty -
sty z dwóch pierw szych se rii Al bu mu wi do ków hi sto rycz nych Pol -
ski Na po le ona Or dy, wy da ne go w la tach 1873–1883 w Za ka dzie
Li to gra ficz nym Mak sy mi lia na Fa jan sa w War sza wie. Wspo mnia -
ne pra ce nie s je dy ny mi eks po na ta mi pre zen to wa ny mi na kre so wej
wy sta wie, zo sta y one bo wiem uzu pe nio ne o wy sta w fo to gra fii sta -
no wi cych owoc wspó pra cy Mu zeum Po wia to we go w Ny sie ze Sto -
wa rzy sze niem Od bu do wy Ko cio a w o pa ty nie (Ukra ina). Do o -
pa ty na po dró o wa a kie row nik mu ze al nej pra cow ni kon ser wa cji Jo lan ta
Du da a, któ ra spo rz dzi a do ku men ta cj fo to gra ficz n za byt ko we go
ko cio a pw. Nie po ka la ne go Po cz cia NMP z cza sów je go od bu do -
wy i re no wa cji. Z te go ko cio a po cho dzi syn ny ob raz Mat ki Bo skiej
o pa ty skiej, znaj du j cy si obec nie w ko cie le pa ra fial nym w Wój -
ci cach k. Ny sy, gdzie co ro ku od by wa j si Wo je wódz kie Dni Ma donn
Kre so wych. Pre zen ta cj wy sta wy za ko czy uro czy sty fi ni sa za pla -
no wa ny w ma ju pod czas mu ze al nej no cy skar bów.

Opol skie Kon fron ta cje Te atral ne 

OPO LE. W Te atrze im. Ja na Ko cha now skie go za ko czy y si
41. Opol skie Kon fron ta cje Te atral ne „Kla sy ka Pol ska”, pod czas któ -
rych za pre zen to wa no sze przed sta wie kon kur so wych, trzy spek -
ta kle to wa rzy sz ce i wie le im prez to wa rzy sz cych, spo tka te atral -
nych i kon cer tów. Spek ta kle oce nia o w tym ro ku ju ry spo ecz ne,
zo o ne z osób za in te re so wa nych te atrem, ale wy wo dz cych si spo -80
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Renata Pitkowska tu po wypiciu kielicha z wycinitym
przez dzieci sokiem z cytryny

„Wildlife Photographer of the Year 2015”
– fragment wystawy



za ro do wi ska te atral ne go, któ re po sta no wi o przede wszyst kim na -
gro dzi do ko na nia in dy wi du al ne. Wer dykt przed sta wi w imie niu ju -
ry Woj ciech Bi mek. Pierw sza na gro da (3000 z) za naj cie kaw sz, zo -
o n kre acj ak tor sk tra fi a do Grze go rza Art ma na, ak to ra Te atru
Pol skie go w Byd gosz czy, któ ry wy ró ni si w spek ta klu „Sa mu el Zbo -
row ski”. Dru g na gro d (2000 z) za naj lep sz, in spi ru j c i wy sma -
ko wa n sce no gra fi w spek ta klu „Fa ra on” Te atru Wy brze e z Gda -
ska przy zna no Ma cie jo wi Choj nac kie mu. Ju ro rzy po sta no wi li rów nie
wy ró ni Tar now ski Chór GOS. PL za opra w przed sta wie nia „Gra -
y na” Ada ma Mic kie wi cza z Te atru im. Lu dwi ka Sol skie go w Tar no -
wie. Jed no cze nie z ju ry spo ecz nym ob ra do wa o ju ry dzien ni kar skie,
któ re rów nie zde cy do wa o si przy zna na gro dy in dy wi du al ne, wer -
dykt ogo si a dzien ni kar ka Ra dia Opo le Ju sty na Przy bo ro wicz, na gro -
dy otrzy ma li: Ka ro li na Ba cia za ro l Dia ny w spek ta klu „Fan ta zy” w re -
y se rii Mi cha a Za da ry, Grze gorz Art man za ro l Lu cy fe ra w spek ta klu
„Sa mu el Zbo row ski” w re y se rii Paw a Wo dzi skie go oraz Ro bert
Urba ski za ada pta cj „Ca ra Sa mo zwa ca” w re y se rii Jac ka Gom -
ba. W pro gra mie Kon fron ta cji za pre zen to wa no przed sta wie nia na gro -
dzo ne w mi ni ste rial nym kon kur sie „Kla sy ka y wa” ogo szo nym przez
Mi ni ster stwo Kul tu ry i Dzie dzic twa Na ro do we go.

Pod pa tro na tem „l ska”

XVII Fe sti wal AVE MA RIA 

CZE LAD. 19–22 ma ja w Cze la dzi od by wa si b dzie 17. edy cja
fe sti wa lu Ave Ma ria. Tra dy cyj ny, naj bar dziej po pu lar ny wród me -
lo ma nów Tur niej Te no rów, któ ry za brzmi dru gie go dnia w ko cie le
w. Sta ni sa wa B. M., po prze dzi kon cert An ny Kut kow skiej -Kass (so -
pran ko lo ra tu ro wy) w Mu zeum Sa turn. Wie czór z te no ra mi de dy ko -
wa ny b dzie pa mi ci Bo gu sa wa Ka czy skie go, któ ry kil ka krot nie
by go ciem fe sti wa lu. Te go dnia b dzie mo na usy sze arie
ope ro we i pie ni w wy ko na niu Ma cie ja Ko man de ry, Ada ma Zdu -
ni kow skie go, Alek san dra Krucz ka i Paw a Ska u by. To wa rzy szy im
b dzie Fil har mo nia Za brza ska pod ba tu t Sa wo mi ra Chrza now -
skie go – dy rek to ra ar ty stycz ne go fe sti wa lu. Trze ci dzie b dzie mia
cha rak ter ple ne ro wy. Na ryn ku Sta re go Mia sta od b dzie si kon cert
z oka zji Dnia Mat ki, a je go wy ko naw c b dzie ze spó wo kal ny z Li -
ceum Ogól no kszta c ce go im. St. Wy spia skie go w B dzi nie,
gwiaz d wie czo ru b dzie Grze gorz Tur nau. Fe sti wal za ko czy si
w Ga le rii Sztu ki Wspó cze snej „Elek trow nia”, kon cer tem za ty tu o -
wa nym „Czte ry Da my”, w któ rym wy st pi: Ewe li na Szy bil ska, Ewa
Vi sin, Mag da le na Idzik, a przy for te pia nie za si dzie zna ko mi ta pia -
nist ka Mi rel la Ma lor ny. Za rów no pod czas Tur nie ju Te no rów jak i pod -
czas kon cer tu w „Elek trow ni” so wo o mu zy ce wy go si ks. Pa we So -
bie raj ski. Po nie wa jed nym ze wspó or ga ni za to rów fe sti wa lu, obok
pa ra fii w. Sta ni sa wa B.M. od je go za ra nia jest l ska Izba Le kar -
ska, w ko cie le w. Sta ni sa wa B.M. w nie dzie l 22 ma ja, po mszy
w. o godz. 10.00 od b dzie si kon cert w wy ko na niu chó rów le kar -
skich. Nie spo dzian k dla me lo ma nów b dzie te wspo mnia ny kon -
cert An ny Kot kow skiej -Kass, pie wa j cej „pa ni dok tor”.  Or ga ni za -
to rem fe sti wa lu jest Mia sto Cze lad. 

Zote Maski rozdane

Tra dy cyj nie z oka zji Mi dzy na ro do we go Dnia Te atru ak to rzy z wo -
je wództw l skie go i opol skie go zo sta li uho no ro wa ni Zo ty mi Ma -

ska mi. Uro czy sto od by a si 4 kwiet nia w Opol skim Te atrze Lal -
ki i Ak to ra im. Aloj ze go Smol ki. „Na gro dy te atral ne Zo te Ma ski to,
obok na gród im. Ka ro la Miar ki jed na z ini cja tyw od lat  cz cych wo -
je wódz twa l skie i opol skie. Nic nie  czy bar dziej ni sztu ka i te -
atr jest tu ele men tem od gry wa j cym zna cz c ro l. Z oka zji Mi dzy -
na ro do we go Dnia Te atru wszyst kim ar ty stom y cz wie lu suk ce sów,
by mie li sa tys fak cj ze swo jej pra cy oraz gra tu lu j tym, któ rzy Zo -
t Ma sk otrzy ma j” – po wie dzia czo nek Za rz du wo je wódz twa l -
skie go Hen ryk Mer cik.

Laureaci 48. edycji:
 WO JE WODZ TWO OPOL SKIE
Ty tu „Przed sta wie nie ro ku” uzy ska y „Dzia dy”, spek takl wy re -
y se ro wa ny przez Paw a Pas si nie go w Opol skim Te atrze Lal ki i Ak -
to ra im. Aloj ze go Smol ki.
W ka te go rii: ro la ko bie ca Zo t Ma sk otrzy ma a Ju dy ta Pa ra dzi -
ska za ro l Ali cji w spek ta klu „Ali cja po dru giej stro nie lu stra” w re -
y se rii Alek san dry Ko niecz nej w Te atrze im. Ja na Ko cha now skie -
go w Opo lu.
Ko lej nych 6 Zo tych Ma sek tra fi o do twór ców spek ta klu „Dzia -
dy”, otrzy ma li je:
Pa we Pas si ni za re y se ri,
Zu zan na Srebr na za sce no gra fi,
Sam bor Du dzi ski i Pa we Pas si ni za mu zy k,
Alek san dra Mi ko aj czyk (ka te go ria: ro la ko bie ca) za ro l Gu -
la rza,
Bo gu saw Kierc (ka te go ria: ro la m ska) za ro l Po ety.

 WO JE WODZ TWO L SKIE
Ty tu „Przed sta wie nie ro ku” otrzy ma spek takl „Sze wcie le Ja -
na Pisz czy ka” Je rze go Ste fa na Sta wi skie go w re y se rii Woj cie cha
Ko ciel nia ka w Te atrze Pol skim w Biel sku -Bia ej.
Naj lep szym spek ta klem dla mo dych wi dzów uzna no „Na ry suj mi
ba ran ka” wg „Ma e go ksi cia” An to ine de Sa int -Exu pe ry’ego w re -
y se rii Pie tro Fe na tie go w l skim Te atrze Lal ki i Ak to ra „Ate neum”
w Ka to wi cach.
El bie ta Okup ska (ka te go ria: ro la wo kal no -ak tor ska) za ro l
w spek ta klu „By am wró bel kiem – se kre ty Edith Piaf” w re y se rii
Wal de ma ra Pa tle wi cza w By tom skim Te atrze Ta ca i Ru chu Roz -
bark w By to miu oraz za ro l Pa ni Wil kin son w spek ta klu „Bil ly El -
liot” Lee Hal la i El to na Joh na w re y se rii Mi cha a Zna niec kie go w Te -
atrze Roz ryw ki w Cho rzo wie.
Vio let ta Smo li ska (ka te go ria: ro la ko bie ca) za ro l w spek ta klu
„Cho piec z a b dziem” In g ma ra Vil lqi sta w re y se rii au to ra w Te -
atrze l skim im. S. Wy spia skie go w Ka to wi cach.
Ka zi mierz Cza pla (ka te go ria: ro la m ska) za ro l Wo kul skie go
w spek ta klu „Lal ka” wg po wie ci Bo le sa wa Pru sa w re y se rii Ane -
ty Gro szy skiej w Te atrze Pol skim w Biel sku -Bia ej.
Ja cek Mi ko aj czyk (ka te go ria: re y se ria) za re y se ri spek ta klu „Ro -
dzi na Ad dam sów” Mar shal la Brick ma na, Ric ka Eli ce i An drew Lip -
py w Gli wic kim Te atrze Mu zycz nym w Gli wi cach.
Da mian Styr na (ka te go ria: sce no gra fia) za sce no gra fi do spek ta klu
„Sze wcie le Ja na Pisz czy ka” Je rze go Ste fa na Sta wi skie go w re -
y se rii Woj cie cha Ko ciel nia ka w Te atrze Pol skim w Biel sku -Bia ej.
Na gro dy spe cjal ne otrzy ma li: Wo dzi mierz Ku ca za re y se ri, cho -
re ogra fi i sce no gra fi spek ta klu te atral no -ta necz ne go pt. „Or fe usz”
Cz sto chow skie go Te atru Ta ca w Cz sto cho wie oraz za au tor sk
kon cep cj te go te atru oraz An na Pio trow ska za re y se rie i cho re -
ogra fie do spek ta kli By tom skie go Te atru Ta ca i Ru chu Roz bark
w By to miu. 81

„Dziady” w re. P. Passiniego – „Przedstawienie roku”
w województwie opolskim

Obrazy Zdzisawa Beksiskiego
z kolekcji Anny i Piotra Dmochowskich
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Lau re ata mi Na gro dy im. Le ny Star ke zo sta li: 
Grze gorz Cin kow ski – Te atr No wy w Za brzu – za ro l Ada sia Miau -
czy skie go w spek ta klu „Ko cham” Mar ka Ko ter skie go w re. Krzysz -
to fa Pru sa.
Mar cin Sza forz – Te atr l ski im. S. Wy spia skie go w Ka to wi -
cach – za ro l Kocz ka rio wa w spek ta klu „Oe nek” Ni ko a ja Go go -
la w re. Ni ko a ja Ko la dy i Akwi zy to ra II w spek ta klu „Sztu ka mi -
sa” We ro ni ki Mu rek w re. Ro ber ta Ta lar czy ka.
Piotr Szol ka – Ze spó Pie ni i Ta ca „lsk” im. St. Ha dy ny w Ko -
sz ci nie za ca o ksztat pra cy ar ty stycz nej.
Na gro d Dzien ni ka Te atral ne go im. Zbi gnie wa Gru cy dla naj lep sze -
go ak to ra te atral ne go w wo je wódz twie l skim otrzy maBar to miej
Basz czy ski z Te atru l skie go im. S. Wy spia skie go w Ka to wi -
cach. 

W SKRÓ CIE… 

 W Ga le rii Szyb Wil son w Ka to wi cach pre zen to wa na by a wy -
sta wa ma lar stwa pe da go gów i dok to ran tów In sty tu tu Sztu ki Wy -
dzia u Ar ty stycz ne go Uni wer sy te tu l skie go „Ob raz -sztu ka
ognia i ko lo ru”. W gro nie pe da go gów zna le li si: Ire ne usz Bo tor,
Krzysz tof Da dak, Ma ria Ki siel -Ja rek, Lech Ko o dziej czyk, El bie -
ta Ku raj, Ro man Ma ciusz kie wicz, Adam Mo len da i Ta de usz Rus,
na to miast dok to ran tów re pre zen to wa li: Alek san dra Fir li ska -Pi -
lorz, Ar tur Ja na sikj, Mar ta Ja vor ska, Jo an na Kna pek, Jo lan ta Kna -
pek, Ga brie la Pie nias, Ma ria Po susz na, Mag da le na Szad kow ska
i Krzysz tof Wil de. 
 Wy sta w gra fi ki „Al che mia pa mi ci” au tor stwa Ja ku ba Zdej -

sze go – ab sol wen ta Aka de mii Sztuk Pik nych w Ka to wi cach po ka -
za no w Ga le rii Art No va ZPAP w Ka to wi cach. 
 Film w re y se rii Da riu sza Za le gi pt. „Zbun to wa ny lsk. Ga -

w da z dzie jów walk spo ecz nych na Gór nym l sku” mia swo j
pre mie r pod czas po ka zu w Mu zeum l skim. 
 Rów nie w Mu zeum l skim od by si pre mie ro wy po kaz fil -

mu „Tra ge dia Gór no l ska 1945”, któ re go au to ra mi s Alek san dra
Fu da la i Adam Tu ru la (sce na riusz i re y se ria). Film po wi co ny jest
wy da rze niom na Gór nym l sku, któ re ro ze gra y si w mar cu 1945
ro ku, tu po wkro cze niu Ar mii Czer wo nej.
 W Mu zeum w Cho rzo wie wy kad nt. „Dzie wi sów o kul tu -

rze. Kra jo braz z krzy em” wy go si dr Ja cek Ku rek.
 Wy sta w ry sun ku i ma lar stwa Ja nu sza Kar bow nicz ka pt. „Roz -

mo wa” mo na ogl da w Ga le rii Sztu ki Wspó cze snej w Ka to wi -
cach. Jest ona uko ro no wa niem 40-le cia pra cy twór czej te go ar ty sty,
a za ra zem ostat ni w cy klu pre zen ta cji tej wy sta wy w ró no rod nych
ga le riach. 
 Mu zeum Miej skie w Sie mia no wi cach l skich za pra sza o

do zwie dze nia wy sta wy fo to gra fii Ka ri ny Cie pie li (1975-2014)
pt. „Amel lia”. 
 W ra mach ob cho dów 85. uro dzin Ja no scha, w Za byt ko wej Ko -

pal ni Gu ido w Za brzu od by o si spo tka nie z lau re ata mi „Ce gy z Ga -
ze ty – na gro dy im. Ja no scha”. 
 W Ga le rii „Na y wo” Pol skie go Ra dia Ka to wi ce wy sta w pa -

pie rów rcz nie czer pa nych pre zen to wa a Ewa Ro siek -Busz ko. 
 W Mu zeum Ar chi die ce zjal nym po ka za no wy sta w rze by An -

drze ja Bor gie y za ty tu o wa n „Mi o sier dzie”. 
 Wy sta w „In ny te atr. Ta de usz Kan tor” po ka za o Mu zeum Hi -

sto rii Ka to wic. By a to kon ty nu acja cy klu wy staw „In ny te atr”, któ -
re go prze sa niem jest pre zen ta cja twór ców form te atrów in nych ni
kon wen cjo nal ne. Do te go gro na na le y Ta de usz Kan tor – ar ty sta to -
tal ny, De miurg, Wiel ki Awan gar dzi sta. Wy sta wie to wa rzy szy y in -
ne wy da rze nia: wy kad o Ma ria nie Kan to rze -Mir skim – oj cu Ta de -
usza Kan to ra, opro wa dza nie ku ra tor skie, po kaz za pi su prób
do spek ta klu „Niech scze zn ar ty ci”, wy kad z ostat nich prób spek -
ta klu „Dzi s mo je uro dzi ny” Te atru Cri cot 2.
 Fo to gra fi dzi kiej przy ro dy po ka za o Mu zeum Gór no l skie

w By to miu. 
 W In sty tu cie Mi ko ow skim od by wa a si wy sta wa fo to gra fii

Ada ma Si ko ry pt. „I’m hap py”. Au tor jest ope ra to rem fil mo wym,
sce na rzy st, re y se rem fil mo wym, ma la rzem i fo to gra fi kiem. 
 Spo tka nie pro mu j ce al bum „Mo je Ka to wi ce II” au tor stwa Le -

cha Sza ra ca od by o si na Sce nie w Ma lar ni Te atru l skie go, a za -
pra sza li na nie: dy rek tor Te atru l skie go im. S. Wy spia skie go Ro -
bert Ta lar czyk, pre zes za rz du Pol ska Press lsk Ze non No wak
i pre zes za rz du Wy daw nic twa Na uko we go „lsk” Ta de usz Sier ny. 
 Ry sun ki sa ty rycz ne Ma go rza ty La za rek mo na by o zo ba czy

w ga le rii Bi blio te ki l skiej. 
 Zwi zek Pol skich Ar ty stów Fo to gra fi ków Okrg l ski oraz

EP SON za pra sza li na otwar cie zbio ro wej wy sta wy fo to gra fii Ep son
Di gi gra phie, któ rej au to ra mi by li: Ja cek Bo nec ki, Ma rek Czar nec -
ki, An drzej Dra gan, Krzysz tof Gie ra tow ski, Mar cin Ry czek, To masz
To ma szew ski, Wa caw Wan tuch i Ja nusz Woj cie szak.

 Mu zeum Hi sto rii Ka to wic za pra sza o na wy kad prof. Ewy Cho -
jec kiej pt. „Dzi siej sza kul tu ra post in du strial na – i co da lej?” w ra -
mach cy klu „Pa mi kul tu ro wa Ka to wic”. 
 W Mu zeum Gór no l skim od by a si pro mo cja ksi ki prof.

Ja na Dra bi ny By tom i oko li ce. Za pi ski z lat 1848–1863.
 W Mu zeum w Gli wi cach od by o si spo tka nie z Pio trem Bo -

ro niem, au to rem ksi ki Daw ne Gli wi ce. Stu dia z dzie jów mia sta
i je go miesz ka ców do ko ca XIX wie ku.
 Na pierw szy wy kad z cy klu Wo kó Cho rzo wa: „Róg Ro lan da

ery ma szy no wej” – cho rzow ski dzien nik „Der obe rschle si sche Ku -
rier”, któ ry wy go si Se ba stian Ro sen baum (IPN Od dzia w Ka to -
wi cach) za pra sza o Mu zeum w Cho rzo wie. 
 Ga le ria En gram Ka to wi ce Mia sto Ogro dów – In sty tu cja Kul -

tu ry im. Kry sty ny Bo che nek za pra sza a na otwar cie wy sta wy An -
to nie go Kre isa „Bia e -czar ne -bia e”. 
 Z oka zji Dnia Te atru Br zo wy Me dal „Za su o ny Kul tu rze Glo -

ria Ar tis” otrzy ma Alek san der Pe styk. Uho no ro wa no te in ne oso -
by z biel skiej sce ny dra ma tycz nej – Sa bi n Mu ras Zo tym, Ka zi mie -
rza Ta la ra Srebr nym, Be at Król Br zo wym Krzy em Za su gi,
a Ire ne usza Je zia ka Me da lem za Du go let ni Su b. Od zna ki „Za -
su o ny dla Kul tu ry Pol skiej” otrzy ma li: Je rzy Dzie dzic, Bo e na Ger -
ma ska, Bar ba ra Gu zi ska, Ma ria Su prun, Ja go da Krzy wic ka, Ro -
man Byr dy, Piotr Uni wer sa i Je rzy Go le nia. Laur Dem bow skie go
zdo by Ra fa Sa wic ki.
 W tym ro ku mi ja wier wie ku od chwi li, gdy dzia al no ar -

ty stycz n roz po cz Dzie ci cy Te atr Ptak Kry sty ny Po paw skiej. Z tej
oka zji biel ska ak tor ka za pre zen to wa a na de skach Do mu Kul tu ry
w Ol szów ce swój no wy spek takl pt. „Ja i Ma go sia”. 
 W mar cu w klu bo ka wiar ni BWA Aqu arium pra ce wy sta wia 80-

let ni biel ski ar ty sta i pro za ik Ju lian Ja cek Lesz czy ski oraz mo da chy -
bian ka Kry sty na Ni kiel. W Ga le rii Biel skiej BWA swój pro jekt pn.
„Pyn na to sa mo. Prze szo i przy szo w ry sun kach dzie ci re pre -
zen tu j cych za ni ka j ce kul tu ry” przed sta wia Sa wo mir Brzo ska. 
 13 mar ca w Kra kow skim Sa lo nie Po ezji w Ga le rii Biel skiej BWA

pre zen to wa no tom wier szy pt. „Ma da me Si szi” Pa try cji Ci chy -Szept.
Ak tor ka re cy to wa a tek sty wraz z Kon ra dem Igna tow skim z TL Ba -
nia lu ka. 
 „Cy na mo no we dziew czy ny” to naj now sza po wie kry mi nal -

no -oby cza jo wa bielsz czan ki Han ny Gre, któ ra uro dzi a si w Wi -
le. Ak cja po wie ci roz gry wa si w Biel sku -Bia ej, Cie szy nie, Ka -
to wi cach i Wi le. 
 1 kwiet nia Ja cek asz czok zna ny pod pseu do ni mem Sta chur -

sky zo sta na gro dzo ny ty tu em ho no ro wym „Cze cho sa wa 2016”.
Ty tu przy zna a ka pi tu a z ro dzin ne go mia sta pio sen ka rza pod prze -
wod nic twem bur mi strza Cze cho wic -Dzie dzic Ma ria na Ba chu ta. 
 „Al bum – cie szy skie” to ty tu kwiet nio wej wy sta wy ró no -

rod nych al bu mów fo to gra ficz nych i ich opraw od po o wy XIX w.
a po cza sy wspó cze sne, któ re pre zen tu je Mu zeum l ska Cie szy -
skie go. W zbio rach dzia u fo to gra fii cie szy skiej pla ców ki mu ze -
al nej znaj du je si po nad 100 al bu mów na fo to gra fie opra wio nych
w wy szu ka ne okad ki ze skó ry, pót na czy ak sa mi tu. 
Od 4 mar ca do 10 kwiet nia trwa a w GOK w Isteb nej wy sta wa ma -

lar stwa Paw a Wa a cha – ostat nie go za ol zia skie go ma la rza, któ ry po -
dej mu je pro ble ma ty k folk lo ru. Jest on m.in. lau re atem na gro dy „Ta -
cy Je ste my” Kon gre su Po la ków w Re pu bli ce Cze skiej. Wy sta wie
to wa rzy szy a eks po zy cja „naj wik szej ko ron ki ko nia kow skiej wia ta”.
 Cz sto chow skie wy sta wy: Wy sta wa In ter dy scy pli nar na Zwiz -

ku Pol skich Ar ty stów Pla sty ków Od dzia u Cz sto chow skie go;
Wej ciów ka – ko mik so we ka dry Mar ci na Ko zier kie wi cza; Od -
wach – fo to gra fie Krzysz to fa i Fi li pa wier to ków Oczy wi sto;
 W cz sto chow skim OKF Ilu zja od by si po kaz fil mu Phi la Grab -

sky’ego In Se arch of Cho pin (W po szu ki wa niu Cho pi na).
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Na szej re dak cyj nej ko le an ce Ka si Be re cie
i Da riu szo wi Ku rocz ce

z oka zji za war cia zwiz ku ma e skie go,
y czy my na no wej dro dze y cia

sa mych szcz li wych i po god nych dni w zdro wiu,
mi o ci i zgo dzie. Niech Was pro wa dz so wa
w. Ja na Paw a II: Mu si cie by sil ni mi o ci,

któ ra wszyst ko zno si, wszyst kie mu wie rzy,
wszyst ko prze trzy ma, t mi o ci,

któ ra ni gdy nie za wie dzie.

Ko le dzy z re dak cji
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KON TRO LA w trzech
spó kach w glo wych,
ja ka roz po cz a si
w lu tym, za ko czy a
si w po o wie mar ca.
W JSW, KHW oraz
KW wy ko ny wa no
au dyt, któ ry zle ci mi -
ni ster ds. ener gii
Krzysz tof Tchó rzew -
ski. Kon tro la mia a
na ce lu przed sta wie -
nie ak tu al nej kon dy cji
po szcze gól nych ko pal
oraz za ka dów a take
sa mych spó ek. Jak si
mo na do my le, ich
sy tu acja do po myl -
nych nie na le y.
DWIE wa ne ka to wic -
kie im pre zy kul tu ral -
ne  OFF Fe sti val i Tau -
ron No wa Mu zy ka
b d mu sia y w tym ro -
ku po ra dzi so bie bez
do ta cji Mi ni ster stwa
Kul tu ry i Dzie dzic twa
Na ro do we go. Mi mo
nie po myl nych de cy zji
or ga ni za to rzy obu im -
prez uspo ka ja j – oba
fe sti wa le si od b d.

W ubie gym ro ku fe sti wal Tau ron No wa Mu -
zy ka otrzy ma 232 ty si ce zo tych mi ni ste -
rial nej do ta cji, na to miast OFF Fe sti val otrzy -
ma z te go sa me go ró da 400 tys. z.
WY CIG o miej sce w przed szko lach zdo mi -
no wa w mar cu y cie ty si cy l skich
(i nie tyl ko) ro dzin. Nie mal w ca ym wo -
je wódz twie roz po cz a si wte dy re kru ta -
cja do przed szko li miej skich. W tym ro ku
sy tu acja jest wy jt ko wo stre su j ca. Cof ni -
cie re for my ob ni a j cej wiek szkol ny spo -
wo do wa o, e nie dla wszyst kich 3-lat ków
wy star czy miejsc. Spo ry pro blem mie li
te ro dzi ce, któ rzy do tej po ry za pi sy wa li
dzie ci do przed szko li w in nych mia stach.
Dla cze go? Bo sa mo rz dy w pierw szej ko -
lej no ci mu sia y za pew ni miej sca swo im
ma ym oby wa te lom.
MI MO ne ga tyw nej od po wie dzi MSW, wa -
dze Cz sto cho wy nie usta j w wal ce o utwo -
rze nie wo je wódz twa cz sto chow skie -
go. I dla te go pre zy dent Cz sto cho wy
An drzej Ma ty jasz czyk wy sto so wa w tej
spra wie list otwar ty do pre zy den ta RP An -
drze ja Du dy. Po wo a si w nim na obiet ni -
c po par cia dla utwo rze nia wo je wódz twa
cz sto chow skie go zo o n cz sto cho wia -
nom 19 lu te go ubie ge go ro ku w cza sie kam -
pa nii wy bor czej. „Dla te go w imie niu miesz -
ka ców pro sz o re ali za cj >umo wy<,
któ r za war Pan z ni mi, gwa ran tu jc, e go -
sy od da ne w kam pa nii prze o  si na od -
bu do wa nie po zy cji Cz sto cho wy ja ko li de -
ra re gio nal ne go” – za ape lo wa pre zy dent
Ma ty jasz czyk do pre zy den ta Du dy.
ZA BRZA SCY na ukow cy po sta wi li ko lej ny
mi lo wy krok w kar dio lo gii dzie ci cej. Ich
pro te zy ser ca Re li ga He art PED, prze zna -
czo ne dla naj mod szych, po zy tyw nie prze -
szy ba da nia na zwie rz tach i mo g tra fi
do te stów kli nicz nych. Je li wszyst ko pój -
dzie do brze, to ju w 2017 ro ku pom py
otrzy ma j pierw si ma li pa cjen ci.
ZDA NIEM mi ni stra ds. ener gii Krzysz to fa
Tchó rzew skie go i je go za stp cy, Grze go rza

To bi szew skie go, któ rzy 4 mar ca spo tka li si
z za rz dem i zwiz ka mi w Kom pa ni W -
glo wej, opty mal nym ter mi nem, kie dy Pol -
ska Gru pa Gór ni cza mia a by po wsta jest
1 ma ja. Pó niej sze ter mi ny mo gy by za gro -
zi dal szej pyn no ci fi nan so wej spó ki. Mi -
ni ster stwo li czy, e wy nik fi nan so wy PPG
b dzie na ko niec 2017 ro ku do dat ni. 
FI NA Y In tel Extre me Ma sters od by y si
po raz trze ci w Ka to wi cach. Przez Spodek
i MCK prze wi n o si znów gru bo po -
nad 100 tys. mi o ni ków gier kom pu te ro -
wych.
BOM BA eko lo gicz na ty ka w Tar now skich
Gó rach, bo tam tej sze ska do wi sko od pa dów
nie bez piecz nych po by ych Za ka dach Che -
micz nych za gra a pod wod nym zbior ni -
kom wo dy pit nej. Tym cza sem z za so bów
tych ko rzy sta j set ki ty si ce osób, a fir ma
li kwi do wa na jest od 22 lat. Na wy eli mi no -
wa nie za gro e nia zwi za ne go z od pa da mi
po trze ba ok. 100 mln z. Brak rod ków chy -
ba jest gów nym po wo dem te go, e w spra -
wie nie ro bi si nic kon kret ne go, cho sów
za pew nia j cych o do brej wo li i roz wi za -
niu pro ble mu pa do ju z ust po li ty ków i sa -
mo rz dow ców ca kiem spo ro.
ZA LEW ryb nic ki sy nie nie tyl ko z krwio -
er czych pi ra nii, ale tak e z ryb gi gan tów.
Karp wy o wio ny przez Da wi da Mu ch
wa y 34,5 ki lo gra ma.
GLI WIC KI 5,6-ki lo me tro wy od ci nek Dro go -
wej Tra sy red ni co wej otwar to 20 mar ca dla
kie row ców. By to naj trud niej szy tech nicz -
nie i naj bar dziej kosz tow ny od ci nek DT -ki.
Prze zna czo no na nie go w su mie 943 mln z.
Ofi cjal ne prze ka za nia mia stu in we sty cji
przez mar sza ka wo je wódz twa Woj cie cha Sa -
u g od by o si w 493-me tro wym tu ne lu pro -
wa dz cym przez Gli wi ce. Jed ni s za chwy -
ce ni tra s, upo rzd ko wa niem miej skiej
prze strze ni, in ni s prze ra e ni pod wy sze niem
po zio mu za nie czysz cze po wie trza. As sie -
dzi DT -ki chcie li by li kwi da cji nie prze zro -
czy stych ekra nów aku stycz nych, przez któ -
re czu j si „uwi zie ni, jak w klat ce”. Co raz
cz ciej sy cha te go sy sa mo rz dow ców,
by prze du y DT -k do Za g bia.
KO CIÓ otwie ra si na no we me to dy dusz -
pa ster skie, co szcze gól nie wi docz ne by o
w cza sie te go rocz ne go Wiel kie go Ty go dnia
(od 21 do 27 mar ca) i Tri du um Pas chal ne go,
kie dy to ka dy z wier nych móg – je li chcia
– otrzy ma dar mo we go sms -a al bo mej la
z du cho wym prze sa niem w. Fau sty ny.
Wy bo ru cy ta tów do ko na y sio stry ze Zgro -
ma dze nia Mat ki Bo ej Mi o sier dzia w Kra -
ko wie -a giew ni kach, do któ re go na le a a w.
sio stra Fau sty na. Or ga ni zo wa ne by y tak e
ca o do bo we dy u ry spo wied ni ków m.in.
Noc Kon fe sjo na ów od by a si w no cy
z 23 na 24 mar ca w ka pli cy w. Bar ba ry
w Cen trum Han dlo wym Si le sia Ci ty Cen ter.
Ci, któ rzy chcie li si wy ci szy i ze rwa z ru -
ty n mo gli wzi udzia w eks tre mal nych dro -
gach krzy o wych, któ rych tra sy li czy y z re -
gu y po kil ka dzie sit ki lo me trów.
WI ZY TA pa pie a Fran cisz ka w Pol sce
z oka zji wia to wych Dni Mo dzie y po -
trwa od 27 do 31 lip ca. W czwar tek,
28 lip ca, pa pie od wie dzi Cz sto cho w.
Na Ja snej Gó rze od b d si uro czy sto ci
z oka zji 1050 rocz ni cy chrztu Pol ski. 
OPI NI pu blicz n nie po koi jed nak stan
przy go to wa do tej wi zy ty, przede wszyst -
kim sto pie za pew nia nia bez pie cze stwa
piel grzy mom przy by wa j cym do Kra ko wa.

Spo dzie wa nych jest tu ok. 2,5 mln osób,
przede wszyst kim mo dzie y z ca e go
wia ta. Do Cz sto cho wy ma przy by pó
mi lio na piel grzy mów. W kon tek cie nie -
daw nych za ma chów w Bruk se li i Pa ry u
po ja wia j si  da nia wik szych kwot
na za pew nie nie bez pie cze stwa. Kra ków
ma do sta w su mie od rz du 180 mln z,
Cz sto cho wa do ma ga si 20-mi lio no wej
kwo ty na wy dat ki or ga ni za cyj ne mia sta
i cz sto chow skich sub me dycz nych i ra -
tun ko wych. Wia do mo prze cie, e po -
trzeb ne s do dat ko we pa tro le stra y miej -
skiej, lep szy mo ni to ring, wi cej ka re tek
z ob su g, wi cej ra dio wo zów etc.
SYL WET KA al bo po pier sie, a mo e bar dziej
sym bo licz nie – ser ce ja ko dar dla Za brza
i me dy cy ny. To jed na z kil ku wer sji po mni -
ka prof. Zbi gnie wa Re li gii, au tor stwa prof.
Krzysz to fa Nit scha, ja kie za pre zen to wa ne
zo sta y miesz ka com Za brza. Po mys po -
sta wie nia w Za brzu po mni ka wy bit ne mu
kar dio lo go wi po ja wi si w 2010 ro ku, ale
ad na z przed sta wio nych 18 prac nie spo -
tka a si z uzna niem ju ry. Mia sto od st pi -
o wic od for mu y kon kur so wej i zle ci o
przy go to wa nie pro jek tu po mni ka prof. Nit -
scho wi. Mo nu ment ma sta n przy ra tu szu.
ME TRO PO LIA spó nia a si o ca e la ta
i spó ni si jesz cze o rok. Po wód jest pro -
sty. Mi ni ster stwo Spraw We wntrz nych
i Ad mi ni stra cji nie zd y z wy da niem od -
po wied nich roz po rz dze do usta wy me tro -
po li tal nej. Rocz ne opó nie nie w in au gu ra -
cji me tro po lii w na szej aglo me ra cji ozna cza
prze pa dek po nad 200 mln z, któ re mia no
do sta z bu de tu cen tral ne go na in te gra cj.
POL SKA Gru pa Gór ni cza, któ rej po wsta nie za -
po wia da si na 1 ma ja, ma ura to wa pol ski
w giel. W no w spó k chc za in we sto wa
Ener ga, PGE, PGNiG Ter mi ka. Fir my te mia -
y by wnie do spó ki ka pi ta w wy so ko ci
1,5 mld z. Czwar tym udzia ow cem by a by
Kom pa nia W glo wa z udzia em 700 mln z,
któ re to pie ni dze po cho dzi ma j z ob li ga -
cji. Ta no wa struk tu ra ma ura to wa 11 ko pal
i 4 za ka dy na le  ce go gór ni cze go gi gan ta.
Wszyst kie trzy spó ki (Ener ga, PGE, PGNiG),
któ re wej d do PPG  czy nie tyl ko bran a
ener ge tycz na, ale i wspól ny, wik szo cio wy
udzia o wiec: Skarb Pa stwa.
RAD NI Sej mi ku l skie go przy j li 21 mar -
ca wspól ne sta no wi sko po pie ra j ce utwo -
rze nie l skie go In sty tu tu On ko lo gii w Gli -
wi cach. „Tyl ko w la tach 2012-2015
po nad 70 mln z wy pra co wa nych w Od dzia -
le w Gli wi cach, po cho dz cych ze l skie -
go Od dzia u Na ro do we go Fun du szu Zdro -
wia, zo sta o prze ka za nych do pla có wek
dzia a j cych na te re nie in nych od dzia ów
NFZ” – za uwa y li rad ni Sej mi ku.
UCHY LO NA zo sta a przez rad nych Sej mi ku
l skie go ubie go rocz na uchwa a in ten cyj -
na w spra wie po  cze nia Mu zeum Gór no l -
skie go w By to miu z Mu zeum l skim w Ka -
to wi cach, któ ra wzbu dzi a oba wy i pro te sty
pra cow ni ków by tom skiej pla ców ki.
ZSZO KO WA Y nas wszyst kich we wto -
rek 22 mar ca po ran ne in for ma cje o ter ro -
ry stycz nych za ma chach na lot ni sko i me -
tro w Bruk se li. Przy nio sy 34 ofia ry
mier tel ne i po nad dwu stu ran nych. Sta o
si to w ser cu Unii Eu ro pej skiej, Bruk se -
li – mie cie sym bo lu eu ro pej skiej jed no ci,
otwar to ci i de mo kra cji.

KRO NI KARZ

MIESIC
Zapis wydarze 

z miesica
poprzedzajcego

zamknicie 
numeru
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Henryk Bzdok

Kolekcja „lska”

Ur. 15 czerw ca 1937 r. w Roz wa dzy
na Gór nym l sku. Ab sol went Wy dzia u
Gra fi ki w Ka to wi cach Aka de mii Sztuk
Pik nych w Kra ko wie. Zaj mu je si gra fi -
k ar ty stycz n i uyt ko w, ma lar stwem,
ry sun kiem pra so wym i ma il art’em (tj.
sztu ki przez pocz t), fo to gra fi i vi deo.

Pra so we ry sun ki sa ty rycz ne i hu mo ry -
stycz ne pu bli ko wa na a mach pism ta kich
jak: Ko cyn der, Kak tus, Pa no ra ma, Jazz,
Try bu na Ro bot ni cza, Pol ska, Ma ga zyn
Pol ski, Szpil ki, Po gl dy, Par don (RFN),
Punch (An glia), OCTEH (Ju go sa wia), Di -
ko braz (Cze cho so wa cja). W ro ku 1971
zo sta lau re atem Srebr nej Szpil ki. Od ro -
ku 2005 zwi za ny z mie sicz ni kiem spo -
ecz no kul tu ral nym „lsk”. Ry sun ki pre -
zen to wa na wy sta wach w wie lu kra jach
Eu ro py, ale te w Ka na dzie i Ira nie.

Od ro ku 1964, przez po nad 20 lat,
wspó pra co wa z wy daw nic twem „lsk”.
W la tach 1969-72 wspó pra co wa  z TVP
w Ka to wi cach. Ma lar stwo i gra fi k pre -
zen to wa na licz nych wy sta wach w kra ju
i za gra ni c. Au tor licz nych mo zaik i ma lar -
stwa mo nu men tal ne go.

Pra ce w zbio rach m.in.: Ca sa di Ri spar -
mio di Pa do va e Ro vi go (Ita liua), Mi ni -
ster stwo Kul tu ry w War sza wie, Bay er AG
Le ver ku sen (Niem cy), Pre fet tu ra di Pa do -
va (Ita lia), Stadt Ga le rie „Soh le 1”- Berg -
ka men (Niem cy), „Ar to thek” – Berg ka men
(Niem cy), Co mu ne di Pie ve pe la go (Ita lia),
Pol skie Ra dio Ka to wi ce, Mu zeum Hi sto rii
Ka to wic, Pszczy skie Cen trum Kul tu ry,
Oro dek Kul tu ry w B dzi nie, Mu zeum
w Sie mia no wi cach l.

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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JA RO SAW STA RZYK

Dzia o si to w la tach pi dzie si tych. Ma ma za bie ra a mnie (chop -
czy ka w wie ku przed szkol nym) na za ku py, z cze go by em dum -

ny. Mi ni ster Hi la ry Minc wte dy jesz cze do ko ca nie wy gra „bi -
twy o han del”, któ ra po le ga a na zli kwi do wa niu tzw. „pry wat nej ini -
cja ty wy” przy po mo cy do mia rów, to jest ar bi tral nych po dat ków, któ -
rych ce lem by o znisz cze nie pry wat nych kup ców, ale te rze miel -
ni ków i in nych usu go daw ców. Dla te go na po czt ku uli cy Ko ciusz -
ki w Ka to wi cach, po pra wej stro nie, za raz za mo stem ko le jo wym,
ist nia y w tym cza sie skle pi ki – ta kie par te ro we pa wi lo ni ki. Z ni -
mi wi e si mo je wspo mnie nie. Otó za ku py za czy na li my od tej
wa nie pra wej stro ny. I pa mi tam za pa chy z tam tych lat. W tra fi -
ce, w któ rej ma ma na by wa a pa pie ro sy, pach nia o egip skim i tu rec -
kim ty to niem, na la dzie sta y drew nia ne skrzy necz ki z cy ga ra mi,
le a y te bla sza ne pu de ka z pa pie ro sa mi a ich wiecz ka zdo bi y pik -
ne ob raz ki z ja ki mi stat ka mi, z wiel b da mi itd. Fan ta stycz ny by
jesz cze dru gi skle pik, ze so dy cza mi. Do dzi mam w pa mi ci za -
pach wa fel ków z cy try no wym na dzie niem, wo ho len der skie go ka -
kao, aro ma ty wy sy a ne przez ró ne pra lin ki i roz ma ite in ne a ko -
cie. Ro zu miem wic Pro usta z t je go mag da len k, acz kol wiek nie
po dzie lam je go za chwy tu, skosz to wa em w Pa ry u – ta kie so bie ciast -
ko. Nie wcho dzi em tyl ko do rze ni ka, bo nie zno si em wi do ku su -
ro we go mi sa, po zo sta wa em na ze wntrz (bez opie ki – na co wów -
czas nikt nie zwra ca uwa gi). Zda rza y si jed nak dni, e w dro wa -
li my na za ku py le w stro n uli cy, wte dy wie dzia em (skd? jak?),
e do pierw sze go zo sta o ma mie nie wie le pie ni dzy, wic b dzie -
my ku po wa je dy nie rze czy nie zbd ne uni ka jc za przy ja nio nych
sprze daw czy.

Po kil ku dzie si ciu la tach olni o mnie. Hi sto ria ko em si to czy.
Cho dz te raz re pre zen ta cyj n uli c Ka to wic, z tym e stro n le w.
Tam w bra mie jest mój ulu bio ny skle pik z pa pie ro sa mi a ka wa ek
da lej, nie, nie sklep z cu kier ka mi, tyl ko ksi gar nia. Wcho dz do niej
z wiel k przy jem no ci, bo zd y em si za przy ja ni z pra cow -
ni ka mi, któ rzy do kad nie wie dz czym han dlu j, s oczy ta ni, po -
tra fi fa cho wo do ra dzi, cza sem sku si. S wiet ni. Nad cho dzi jed -
nak czas, kie dy zda j so bie spra w z fak tu, e w da nym mie si cu
prze kro czy em ju li mit wy dat ków „dla du cha” a eme ry tu ra wpy -
nie na mo je kon to do pie ro za ile tam dni. Za czy nam wów czas cho -
dzi pra w stro n re pre zen ta cyj nej uli cy. Nie ste ty wo la mo ja jest
sa ba, a na óg czy ta nia sil ny. Ostat nio usy sza em wia do mo, e
nie ma ju po wie ci Aga ty Chri stie Dzie si ciu ma ych mu rzyn ków,
jest „kry mi na” I nie by o ju ni ko go a pio sen ka nie jest o mu rzyn -
kach, tyl ko o o nie rzy kach. Mi mo po sta no wie nia po pra wy mu sia -
em wej do mo jej ksi gar ni. Mi a pa ni od ra zu po de sza do pó -
ki i rze czo n po zy cj przy nio sa. I te raz mam w do mu dwie te sa -
me ksi ki pod ró ny mi ty tu a mi. Ró ni si dzie cin n pio sen k.
Jed na za czy na si od sów „Dzie si ciu ma ych mu rzyn ków do sta -
o po kur cz ciu…”, dru ga – „Dzie si ciu ma ych o nie rzy ków pysz -
ny obiad za ja da o…” Tu macz ka mo ga na pi sa „wo ja ków”, przy -
naj mniej by si sy la by zga dza y. Po zo sta je wt pli wo: czy wol no
kla sy ka po pra wia, a ra czej po praw no cio wa po li tycz nie? 



Hen ryk Bzdok, Cze ka jc na DE DE...., 50x70 tech ni ka cy fro wa




