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2 ma ja miesz ka! cy re gio nu uczci li 95. rocz ni c" wy bu chu III Po wsta nia #l$ skie go. Ju bi le uszo we wy da rze nia za go %ci &y m.in. w Ka to wi '
cach, #wi" to ch&o wi cach i w So snow cu. W Ka to wi cach na pla cu przy Po mni ku Po wsta! ców #l$ skich cz"%( ofi cjal n$ za in au gu ro wa li )o& '
nie rze kom pa nii ho no ro wej 34. Dy wi zjo nu Ra kie to we go Obro ny Po wietrz nej w By to miu. Wie czo rem w ko %cie le pw. %w. Ja dwi gi #l$ '
skiej w Ka to wi cach 'Szo pie ni cach me tro po li ta ka to wic ki ar cy bi skup Wik tor Skworc od pra wi& uro czy st$ msz" za Oj czy zn". No c$ roz b&y s&o
%wia t&o nad Ka to wi ca mi, przed Mu zeum #l$ skim od by& si" m.in. mul * me dial ny spek takl pt. „Ten dwu dzie sty pierw szy ro czek”. 

Za pra sza my do lek tu ry tek su Ma cie ja Fi ca na s. 4!11. 

9 kwietnia, w bazylice Naj%wi"tszego Serca

Jezusowego na warszawskiej Pradze odby&a
si" uroczysta gala XXII Targów Wydawców

Katolickich, podczas której wr"czono

nagrody i odznaczenia  wybitnym

wydawcom i autorom. W kategorii „Nauki

ko%cielne” Feniksa przyznano „Theologii

Benedicta” tom I–III, autorstwa ks. prof.

Jerzego Szymika, wydanej przez Ksi"garni"
%w. Jacka. Feniksa 2016 ks. prof. J. Szymik

(na zdj"ciu pierwszy z lewej) i prezes

zarz$du Ksi"garni %w. Jacka ks. Adam

Kiedrzyn (na zdj"ciu w drugim rz"dzie)

odebrali z r$k prefekta Kongregacji Nauki

Wiary kardyna&a Gerharda L. Müllera

(na zdj"ciu pierwszy z prawj) oraz

przewodnicz$cego kapitu&y Nagrody

Feniks 2016 prof. Krzysztofa Nareckiego.

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

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

4. Ma ciej Fic O PO WSTA NIACH 'L+ SKICH Z ZA G$, BIEM D+ BROW SKIM W TLE
12. Roz mo wa z prof. Mari! Zra"ek POMYS$ NA MIASTO
18. Roz mo wa z prof. Zbi gnie wem Bia "a sem NIE JE STEM APO LO GE T+ SO SNOW CA 
28. Roz mo wa z An n! Chrza now sk!, pio sen kar k! i kom po zy tor k! Z SO SNOW CA DO KRA KO WA

Z PRZE SIAD K+ W GRE CJI 
34. Pawe" Majerski PRZEWODNIK o W"odzimierzu Wójciku
40. Krzysz tof A. Ku czy# ski „CA RAM BA” W PO CY STER SKIM KLASZ TO RZE.

Wspo mnie nie o Wil hel mie Szew czy ku, znaw cy 'l! ska i spraw nie miec kich
43. Ma ciej Fic WIL HEL MA SZEW CZY KA 'LA DA MI NIE OCZY WI STY MI… 
54. Magdalena Rebeta DRUGIE *YCIE DWORCA KOLEJOWEGO W MACZKACH
75. Grze gorz Szto ler CY SA RO KI I PRU SO KI. KON FE REN CJA O 'L+ SKIM PO GRA NI CZU

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

Ma rek S. Szcze pa# ski CZY MO *E MY JESZ CZE MÓ WI. O TO* SA MO 'CI LO KAL NEJ 
39. KA MIE/ DRO GO CEN NY

Ja cek Ku rek ...HISTORYK?
58. PO RAD NIA J, ZY KO WA

Ka ta rzy na Wy rwas ZA MIESZ KA. W RIO SZE?
59. Hen ryk Bzdok ANEG DO TY 
63. 'L+ SKA OJ CZY ZNA POL SZ CZY ZNA

Jan Mio dek FLA MA DO MO WEJ FA JER KI 
65. MI, DZY NU TA MI

Mag da le na Dzia dek TRADYCJE 'L+SKIEJ KULTURY MUZYCZNEJ. KWARTET AIRIS.
84. Z ZA PI SKÓW EME RY TA

Ja ro s"aw Sta rzyk GDZIE SENS, GDZIE LOGIKA

PLA STY KA
46. Witold Koci#ski MARIAN MALINA – ARTYSTA OSOBNY
49. MA RIAN MA LI NA. MALARSTWO, GRA FI KA 
50. MA CIEJ MA KA RE WICZ Po li chro mie i wi tra (e w ko #cie le #w. Sta ni s"a wa B.M. w Cze la dzi 
51. Wie s"a wa Ko no pel ska SKARB „CZE LADZ KIEJ NO TRE DA ME”
69. Hen ryk Bzdok ...BY CHWI LA PO ZO STA $A TA K+, JA K+ JEST. O ple ne rze ma lar skim w Wi #le 
84. KO LEK CJA „'L+ SKA”: JA CEK RY KA $A 

TEATR
64. Joanna Waro#ska DOPAMIN+ W MÓZG

KSI"( KI
70. Mi "osz Pio tro wiak U -RÓ DE$ WRA* LI WO 'CI 
71. Mo ni ka Wit czak PRZY PA DEK PAW $A G.
72. Ry szard Bed nar czyk BEZ PIE KA SZA LA $A W GÓR CZY NACH TAR NOW SKICH
73. Ewa Wy l$ %ek WY PISZ, WY MA LUJ – „POD S$U CHY I POD GL+ DY”

JE RZE GO JAR NIE WI CZA 
74. Bog dan Wi de ra KRÓT KO O KSI+* KACH 

PO EZJA I PRO ZA
3. WIERSZ NA OTWAR CIE

S"a wo mir Ma tusz UWI, ZIE NIE, PIERW SZY LOT 
16. Ma rze na Or czyk -Wi czkow ska WIER SZE 
22. Zbi gniew Bia "as RUTKA
31. Je rzy Lu cjan Wo& niak WIER SZE
32. Adrian Wit czak WIER SZE 
33. Bar tosz Wi czkow ski WIER SZE
36. Woj ciech Gra bow ski B, DZIN
38. Pa tryk Chrzan WIER SZE 

EKO LO GIA
60. Jo lan ta Kar ma# ska WODOCI+GI I KANALIZACJA KATOWIC

STA $E RU BRY KI
62. Z *Y CIA BI BLIO TEK

Anna Teleszko AKTYWNIE I Z PASJ+
67. ZNA KI I TWA RZE MIA STA KA TO WI CE

95. ROCZNICA WYBUCHU III POWSTANIA 'L+SKIEGO
68. OPO LE. NAGRODA TOWARZYSTWA PRZYJACIÓ$ 'L+SKA
69. NO TAT NI KI KUL TU RAL NE. Re da gu j!: Wie s"a wa Ko no pel ska, Jan Pi che ta, Jo an na Kot kow ska,

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

NA OK$AD CE: 
So sno wiec, mu ral au tor stwa Jac ka Ry ka "y
Fot. Ar ka diusz $aw ry wia niec
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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:
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S!AWOMIR MATUSZ

Uwi!zienie, pierwszy lot

1.

W tomie Raport z obl!"onego miasta
Zbigniewa Herberta znajduj!
nasionko dmuchawca. Przele"a#o
w niewoli trzydzie$ci trzy lata,

zamkni!te mi!dzy wierszami,

nie$wiadome co dzia#o si! 
w tym czasie za murami biblioteki.

Zaczyna si! maj, wi!c trzeba 

je uwolni%. Niech frunie razem 

z m#odszymi bra%mi i siostrami.

W recenzjach i spisie tre$ci dzie#a,  

o nim zapomniano. Tyle lat 

czeka#o na swoj& wolno$%.

2.

Nasionko odlecia#o, zamkn&#em

ksi&"k!. Nasiono znikn!#o 

w t#umie kolorowych spódniczek,

pierwszych kwiatów, w zwiewnej chmurce. 

Nie zwróci#em uwagi, które wiersze rozdziela#o. 

Nie poznam mlecza, 

jaki z niego zakwitnie.

2016

S"a wo mir Ma tusz (1963) – au tor kil ku na stu to mi ków wier szy. W ostat "
nim cza sie wy da#: „Pie $ni odej $cia i po wro tu” (2010), wy bór wier szy

„Ci sza” (z po s#o wiem Krzysz to fa Kucz kow skie go, 2012), „Pio sen ka

o okien kach. Po dwór ko Szpil ma na” (2014, ja ko set ny tom Bi blio te ki To "
po su) i ksi%& k' „Licz nik Ge ige ra. 20 naj wa& niej szych wspó# cze snych

wier szy pol skich w in ter pre ta cjach” (2013). W ostat nich la tach o je go

twór czo $ci pi sa li m.in. Zbi gniew Choj now ski, Kry sty na K#o si( ska, Ja nusz

Ko bier ski, Ka rol Ma li szew ski, Ar tur No wa czew ski, An na !o zow ska "Pa "
ty now ska, To masz Py zik. 



4 Albina Balas (1899 – 1977). Zwana – szopienick! królow! Polski. Sanitariuszka i zaprzysi"#ona kurierka w trzech powstaniach
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S
ia d!em do pi sa nia ni niej sze go tek "
stu #wie $o po za ko% cze niu kon fe "

ren cji na uko wej pt. „95 lat re flek sji

nad Po wsta nia mi &l' ski mi. Fak ty

a pa mi() – pro log do ob cho dów 100"
le cia Po wsta% &l' skich”, zor ga ni zo wa "
nej w Mu zeum &l' skim w Ka to wi "
cach 28 kwiet nia te go ro ku. Spo tka nie

uczo nych z Ka to wic, Opo la i Wro c!a "
wia nie na tra fi !o mo $e na osza !a mia "
j' cy od zew miesz ka% ców, ale ci, któ "
rzy na nie do tar li, mo gli po s!u cha)
(oczy wi #cie w mej su biek tyw nej oce "
nie) cie ka wych wy st' pie%. Pod czas

jed ne go z nich mój in sty tu to wy przy -

ja ciel, dr hab. Lech Krzy !a now ski

(kre "l#c ob raz po wsta$ "l# skich w kon -

tek "cie wspó% cze snych wy da rze$ po -

li tycz nych), przy wo %a% in ter ne to w#
wy mia n& zda$, to wa rzy sz# c# te go -

rocz nym ob cho dom rocz ni co wym

w wo je wódz twie "l# skim, któ r# po sta -

no wi %em wy ko rzy sta' we wpro wa dze -

niu ar ty ku %u.

Te go rocz ne ob cho dy 95. rocz ni -

cy III po wsta nia "l# skie go za pla no wa -

ne zo sta %y od 28 kwiet nia do 3 ma ja,

a ja ko ostat ni ich ak cent za pro jek to wa -

no kon cert pt. „Pol ska w Ho% dzie Po -

wsta$ com (l# skim”, umiej sco wio ny

na pla cu przed Urz& dem Miej skim

w So snow cu. Re pre zen tan ci Sto wa rzy -

sze nia Po ko le nie, or ga ni za to ra kon cer -

tu, w za po wie dzi wy da rze nia na pi sa li

m.in.: „Je ste "my win ni tym, któ rzy

prze le wa li w%a sn# krew w wal ce

z Niem ca mi wdzi&cz no"', któ rej nie

mo !e za trze' up%yw cza su. Nie mo g#
jej rów nie! przy 'mi' echa hi sto rii pi -

sa nej na za mó wie nie po li tycz ne "ro do -

wisk pra gn# cych kul tu ro wo ode rwa'
(l#sk od Pol ski”. Ri po st# na t& wy po -

wied) sta% si& wpis jed ne go z dzia %a -

czy Ru chu Au to no mii (l# ska na por -

ta lu spo %ecz no "cio wym: „Ide al ny

wy bór miej sca. So sno wiec sta no wi% za -

ple cze dla pol skiej stro ny gór no "l# skiej

woj ny do mo wej. Tam ulo ko wa no ma -

ga zy ny bro ni, stam t#d przez gra ni c&
prze cho dzi %y „zie lo ne lu dzi ki”. Wresz -

cie to Pol ska sko rzy sta %a na po wsta -

niach i po dzia le ob sza ru ple bi scy to we -

go. Nie dzi wi za tem, !e w pol skim

mie "cie przy daw nej gra ni cy ce le bro -

wa' b& d# pa mi&' o zdo by ciu ko lo nii”.

Dla cze go przy wo %u j& te frag men ty?

Nie !e by wska za' na – sk# di n#d oczy -

wi sty – ele ment upo li tycz nie nia te ma -

ty ki po wsta$ czej (tak zresz t# by %o
od sa me go po cz#t ku, czy li od bli sko

stu le cia), ale by pod kre "li', !e kwe stie

po gra ni cza "l# sko -za g%& biow skie go

oraz obec no "ci i ro li Za g%& bia D# brow -

skie go w po wsta$ czej epo pei wci#! s#
nie do sta tecz nie eks po no wa ne i zbyt

ma %o opi sa ne sze ro kie mu kr& go wi

czy tel ni ków, nie zaj mu j# cych si& pro -

fe sjo nal nie pro wa dze niem ba da$ hi sto -

rycz nych, a przez to mo g# po ja wia' si&
w moc no ste reo ty po wym prze ka zie.

Dla te go spró buj my co" w tej spra wie

zmie ni'.

Ja kie go ro dza ju wie dza o #l' sko "za g!( "
biow skiej ko eg zy sten cji obec na jest

w tzw. prze strze ni pu blicz nej i obie go "
wej opi nii? W%a "ci wie na wet po do g%&b -

nej lek tu rze li te ra tu ry po pu lar no nau ko -

wej do strze gal ne s# dwa ele men ty:

ulo ko wa nie na ob sza rze Za g%& bia D# -
brow skie go obo zów dla po wsta$ ców -

-uchod) ców po upad ku I po wsta nia "l# -

skie go i po wo %a nie na tym sa mym

te re nie pod ko niec wrze "nia 1919 ro ku

(w so sno wiec kim pa %a cu Scho ena)

G%ów ne go Do wódz twa Mi li cji Gór no -

"l# skiej, któ rej ko men dan tem zo sta% zna -

ny bar dziej z okre su swo jej ak tyw no -

"ci w tzw. Pol sce Lu do wej p%k Mi cha%
*y mier ski. Tym cza sem re gion co naj -

mniej z kil ku jesz cze po wo dów by%
szcze gól nie wa! ny dla gór no "l# skich

po wsta$ ców jesz cze przed wy bu chem

dzia %a$ zbroj nych. Po pierw sze, Za g%& -
bie D# brow skie przed 1918 ro kiem sta -

no wi %o je den z istot niej szych ob sza rów

bez po "red nich kon tak tów z Gór no "l# -
za ka mi. Licz na gru pa wy wo dz# cych si&
z Gór ne go (l# ska spe cja li stów (maj -

strów czy ro bot ni ków wy kwa li fi ko wa -

nych) pod j& %a wów czas pra c& w za k%a -

dach za g%& biow skich (utwo rzo nych

zresz t# przez gór no "l# skich prze my -

s%ow ców, by wy mie ni' tyl ko: Hu go Ho -

hen lo he, Gu sta wa Kram sta, Si mo -

na Ku snit sky’ego czy An drze ja

Re nar da), cz&"' z nich zde cy do wa %a si&
na wet za miesz ka' po wschod niej stro -

nie Bry ni cy (st#d nie rzad kie – wbrew

dzi siej szym ste reo ty pom – by %y mie sza -

ne "l# sko -za g%& biow skie ma% !e$ stwa,

a po tem ro dzi ny). Po dru gie, ten w%a -

"nie ob szar po sia da% spo ry po ten cja%

O po wsta niach

!l" skich

z Za g#$ biem

D" brow skim

w tle

MACIEJ FIC

Kwe stie po gra ni cza #l' sko "za g!( biow skie go oraz obec no #ci i ro li Za "
g!( bia D' brow skie go w po wsta% czej epo pei wci'$ s' nie do sta tecz nie

eks po no wa ne i zbyt ma !o opi sa ne sze ro kie mu kr( go wi czy tel ni ków,

nie zaj mu j' cych si( pro fe sjo nal nie pro wa dze niem ba da% hi sto rycz nych,

a przez to mo g' po ja wia) si( w moc no ste reo ty po wym prze ka zie.



6 Powsta!cy "l#scy w Karbowej, 1921 r.

Przysi$ga powsta!ców "l#skich w Mys%owicach w 1921 r.
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ludz ki i go spo dar czy (sil nie roz wi ni! -
te ga "! zie prze my s"ów: gór ni cze go,
hut ni cze go, me ta lo we go, ma szy no we -
go i w"ó kien ni cze go), mia" te# znacz -
ne tra dy cje w za kre sie ak tyw no $ci mi -
li tar nej (m.in. w trak cie re wo lu cji 1905
ro ku na zie miach ro syj skich przez 10
li sto pa do wych dni ist nia "a na tym te re -
nie na wet wol na od w"adz car skich Re -
pu bli ka Za g"! biow ska). W mia stach Za -
g"! bia (So snow cu, Cze la dzi czy
D% bro wie Gór ni czej) u pro gu XX wie -
ku dzia "a "o te# sze reg sto wa rzy sze&,
zwi%z ków za wo do wych i par tii po li -
tycz nych, funk cjo no wa "y or ga ni za cje
spo "ecz ne. Wresz cie, co w ostat nich la -
tach sku tecz nie udo wod ni" prof. Da riusz
Na wrot, te ry to rium Za g"! bia D% brow -
skie go sta no wi "o je den z istot niej szych
re zer wu arów si" pol skich Le gio nów Jó -
ze fa Pi" sud skie go w po cz%t ko wym
okre sie I woj ny $wia to wej. 

Po od zy ska niu przez Pol sk! nie pod -
le g"o $ci w 1918 ro ku re gion sta" si! te -
re nem nad gra nicz nym, ma j% cym bez -
po $red ni% stycz no$' z Gór nym
(l% skiem. Po nad to te ren ten by" do brze
sko mu ni ko wa ny z War sza w% i resz t%
kra ju. I cho' w naj wcze $niej szym
okre sie oczy Za g"! bia ków skie ro wa -
ne by "y w in n% stro n! (Wschod niej
Ma "o pol ski i Wiel ko pol ski) po wsta nia
$l% skie zak ty wi zo wa "y cz!$' z nich
w jesz cze sil niej szym stop niu. 

Nie spo koj na gra ni ca !l" sko #za g$% #
biow ska (sta no wi" ca od 1918
do 1922 ro ku jed no cze !nie gra ni c%
pol sko #nie miec k") od po cz"t ku ist #
nie nia II RP przy ku wa $a uwa g% w$adz
ogól no pol skich, a tak &e miej sco #
wych (zw$asz cza do wódz twa okr% gu
woj sko we go w B% dzi nie). Jed nak
szczu p"o$' si", a tak #e pro wa dzo ny
na sze ro k% ska l! prze myt gra nicz ny,
sku tecz nie utrud nia "y za pew nie nie
szczel no $ci gra ni cy, nie da j%c jed no -
cze $nie mo# li wo $ci wspo mo #e nia
wy st! pu j% cych prze ciw ko Niem com
pro pol sko na sta wio nych miesz ka& ców
Gór ne go (l% ska. Tym cza sem wy -
buch I po wsta nia $l% skie go (trwa j% ce -
go od 16/17 do 24 sierp nia 1919 ro -
ku), któ re sta no wi "o od po wied)
po wsta& ców na dzia "a nia pro wa dzo -
ne przez stro n! nie miec k%, sta" si! dla
miesz ka& ców Za g"! bia pierw sz% oka -
zj% we ry fi ka cji ich sto sun ku wo bec s% -
sia dów. Ró# ne oko licz no $ci (brak
ko or dy na cji dzia "a& or ga ni za cyj nych,
wi!k sza swo bo da dzia "a nia ni#
na Gór nym (l% sku etc.) spo wo do wa -
"y, #e So sno wiec sta" si! sie dzi b%
w"adz po wsta& czych (tu zlo ka li zo wa -
no sztab Pol skiej Or ga ni za cji Woj sko -
wej Gór ne go (l% ska [POW G(l.]
pod kie row nic twem Al fon sa Zgrzeb -

nio ka), tu te# po ja wi" si! te# re pre zen -
tant Szta bu G"ów ne go Woj ska Pol skie -
go, p"k M. *y mier ski. Jed no znacz ne
wspar cie dla wal cz% cych pre zen to wa -
"y za rów no w"a dze miast (B! dzi -
na czy So snow ca), jak i spo "e cze& stwo
re gio nu (sta ra j%c si! wy wrze' pre sj!
na #o" nie rzy czyn nej s"u# by, pro wa -
dz%c szko le nia przy spo so bie nia woj -
sko we go, a tak #e przy "% cza j%c si!
do wal cz% cych Gór no $l% za ków).
W$ród naj bar dziej zna nych Za g"! -
bia ków, któ rzy wy ru szy li na po moc
po wsta& com w sierp niu 1919 ro ku,
zna le)' mia" si! m.in. pó) niej szy
„król te no rów” Jan Kie pu ra.

Mi mo am bi cji po wsta& ców ogrom -
ne dys pro por cje wal cz% cych stron
(za rów no w kwe stii li czeb no $ci, jak
i uzbro je nia) za de cy do wa "y o je go
szyb kim zd"a wie niu. Od li sto pa -
da 1918 ro ku stro na nie miec ka dys po -

no wa "a bo wiem po t!# nym za ple czem
mi li tar nym – na te re nie Gór ne go (l% -
ska umiesz czo ne zo sta "y re gu lar ne
woj ska nie miec kie: do wo dzo na przez
gen. Kar la Höfe ra 117. Dy wi zja Pie -
cho ty, któ rej na zw! zmie nio no na Dy -
wi zj! Ochro ny Po gra ni cza (Grenz -
schutz), wspo ma ga na po nad to przez
for ma cje pa ra mi li tar ne nie miec kich

ochot ni ków (Fre ikorps). Wal ka pol -
skich po wsta& ców prze ciw ko re gu lar -
nym for ma cjom mi li tar nym (ma j% cym
do dat ko wo $wie #o w pa mi! ci do -
$wiad cze nia I woj ny) mo g"a przy nie$'
tyl ko je den sku tek – zdu sze nie zry wu
i zmu sze nie resz tek for ma cji po -
wsta& czych do opusz cze nia te ry to rium
Gór ne go (l% ska. Po wsta& cy wy co fa -
li si! w je dy nym mo# li wym kie run -
ku – prze kra cza j%c Prze msz! i wkra -
cza j%c na te ren pa& stwa pol skie go.
Przez naj bli# szy mie si%c (do 1 pa) -
dzier ni ka 1919 ro ku, kie dy pod pi sa -
no pol sko -nie miec k% umo w! o amne -
stii, dzi! ki któ rej po wsta& cy mo gli
po wró ci' do do mów) Za g"! bie D% -
brow skie (obok za chod niej Ma "o pol -
ski) sta "o si! miej scem exo du su
uczest ni ków dzia "a& zbroj nych. Do "% -
czy li zresz t% do licz nej gru py Gór no -
$l% za ków, któ rzy zna le) li w mia stach

Za g"! bia schro nie nie przed prze $la do -
wa nia mi nie miec ki mi jesz cze
przed wy bu chem I po wsta nia. By
dzia "a nia opie ku& cze sko or dy no -
wa' 23 sierp nia 1919 ro ku po wo "a no
w So snow cu G"ów ny Ko mi tet Nie sie -
nia Po mo cy (l% za kom Za g"! bia D% -
brow skie go (na cze le sta n%" pre zy dent
So snow ca Cze s"aw Jan kow ski).

Dzia $al no!' pro pa gan do w" na rzecz opo wie dze nia si% w ple bi scy cie
za przy $" cze niem spor ne go te ry to rium do Pol ski pro wa dzo no w Za #
g$% biu za rów no po przez or ga ni zo wa nie dla Gór no !l" za ków wy cie czek
na te ren Za g$% bia (mia $y os$a bi' ostrze nie miec kiej pro pa gan dy, uka #
zu j" cej Pol sk% ja ko ob szar za co fa nia i ni skie go po zio mu za awan so wa #
nia tech no lo gicz ne go), jak i pro wa dze nie ak cji kul tu ral no #o!wia to wej,
skie ro wa nej zw$asz cza wo bec dzia $a czy ple bi scy to wych, a tak &e
miesz ka j" cych na te re nie Za g$% bia D" brow skie go Gór no !l" za ków.

Zarz!d Powsta"ców w Czeladzi przed wojn!
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Na sze ro k! ska l" po moc or ga ni zo wa -
#y par tie po li tycz ne, sto wa rzy sze nia
spo #ecz ne, jed nost ka Pol skie go Czer -
wo ne go Krzy $a [PCK] i zwi!z ki za -
wo do we, cho% oczy wi &cie w swo ich
dzia #a niach wy ko rzy sty wa #y te$
wspar cie p#y n! ce z g#" bi RP. 

W po cz!t kach wrze "nia 1919 ro ku,
w miej sce zli kwi do wa nych struk tur
pa# stwo wych: Ko mi sa ria tu Na czel nej
Ra dy Lu do wej [NRL] w Po zna niu
i Pod ko mi sa ria tu NRL w By to miu,
po wo $a no do %y cia na te re nie So &
snow ca Ko mi sa riat Rad Lu do wych
'l! skich. Or gan mia# prze j!% do tych -
cza so we kom pe ten cje wska za nych
pod mio tów, je go za da nia mi mia #y
sta% si": opie ka nad po zo sta #y mi w Za -
g#" biu uchod' ca mi oraz pro wa dze nie
ak cji ple bi scy to wej (m.in. przez wy -
da wa nie w mie &cie pi sma „Po wsta -

niec”). Ko mi sa riat ist nia# do po cz!t -
ków 1920 ro ku, kie dy w#a dz" na ob -
sza rze Gór ne go (l! ska ob j" #a zgod nie
z po sta no wie nia mi tzw. trak ta tu wer -
sal skie go Mi" dzy so jusz ni cza Ko mi sja
Rz! dz! ca i Ple bi scy to wa [MKRiP]
(sku pia j! ca re pre zen tan tów Fran cji,
Wiel kiej Bry ta nii i W#och, kie ro wa -
na przez fran cu skie go ge ne ra #a Hen -
ri Le Ron da) i za in au gu ro wa# swo j!
dzia #al no&% Pol ski Ko mi sa riat Ple bi -
scy to wy [PKPl.] w By to miu (kie ro wa#
nim Woj ciech Kor fan ty). 

Prze nie sie nie sie dzi by w#adz nad lud -
no &ci! pol sk! na Gór nym (l! sku po -
za Za g#" bie nie zli kwi do wa #o oczy wi -
&cie za in te re so wa nia te ma ty k!
gór no &l! sk!, na #a mach pra sy i w dzia -
#a niach par tyj no -zwi!z ko wych kwe stie
zna cze nia prze my s#u Gór ne go (l! ska
dla II RP oraz po ten cja #u gór no &l! skich
ro bot ni ków dla wzmoc nie nia po zy cji

tej gru py w spo #e cze) stwie od ro dzo nej
Rze czy po spo li tej by #y cz" sto eks po no -
wa ne. Na #a mach za g#" biow skich cza -
so pism mo ty wo wa no miesz ka) ców
re gio nu do ak tyw niej szej po mo cy
w pro wa dze niu ak cji ple bi scy to wej
na rzecz przy #! cze nia spor ne go te re nu
do II RP. Dla jej uspraw nie nia w lu -
tym 1920 ro ku po wo #a no na wet Ko mi -
tet Ple bi scy to wy „Ty go dnia zbiór ki
na ple bi scyt kre sów za chod nich”. 

Wy buch II po wsta nia "l! skie go
(z 19 na 20 sierp nia 1920 ro ku) mia$
miej sce w wy j!t ko wo trud nym dla
Po la ków mo men cie. Za le d wie kil ka
dni wcze &niej (17 sierp nia), wo bec po -
g#o sek o za j" ciu przez woj ska Ar mii
Czer wo nej War sza wy, na ob sza rze
Gór ne go (l! ska na si li #y si" ata ki grup
pro nie miec kich na zwo len ni ków przy -
#! cze nia spor ne go te ry to rium do Pol -
ski. Wo bec wzra sta j! cej agre sji t#u mu
roz jem cze woj ska fran cu skie otwo rzy -
#y ogie), za bi ja j!c kil ku na stu de mon -
stran tów, w od po wie dzi na co nie miec -
kie bo jów ki do ko na #y ata ku na sie dzi b"
fran cu skie go przed sta wi ciel stwa
MKRiP. W trak cie za mie szek, pod czas
opa try wa nia ran nych, za bi ty zo sta#
przez Niem ców pol ski le karz An drzej
Mie l"c ki. 18 sierp nia nie miec kie bo -
jów ki do ko na #y ata ku na sie dzi b" Ko -
mi sa ria tu Ple bi scy to we go na ob szar
po wia tu ka to wic kie go, do tkli wie bi j!c
pra cow ni ków. Dzia #a nia zbroj ne trwa -
#y jesz cze kró cej ni$ rok wcze &niej
(do 25 sierp nia), ale wal ki po wsta) cze
za ko) czo no tym ra zem osi! ga j!c
g#ów ny za #o $o ny cel – na mo cy de cy -
zji MKRiP zli kwi do wa na zo sta #a
nie miec ka po li cja bez pie cze) stwa
(Si cher he it spo li zei), a na jej miej sce za -
de cy do wa no o po wo #a niu mie sza nej
pol sko -nie miec kiej po li cji ple bi scy to -
wej (Abs tim mung spo li zei). Udzia# Za -
g#" bia D! brow skie go w ci! gu pi" ciu
dni walk w sierp niu 1920 ro ku oce ni%
mo$ na ja ko s#a by, ro la re gio nu ogra -
ni czy #a si" w#a &ci wie do miej sca prze -
gru po wy wa nia si# po wsta) czych i sie -
dzi by szta bu POW G(l. 

Spo #ecz no&% re gio nu w#! czy #a si"
za to w dzia #a nia upa mi"t nia j! ce zry -
wy po wsta) cze oraz agi ta cj" ple bi scy -
to w!. (wia dec twem dzia #a) z za kre su
upa mi"t nia nia sta #o si" przede wszyst -
kim od s#o ni" cie 19 grud nia 1920 ro ku
na so sno wiec kim cmen ta rzu po mni ka
ku czci po le g#ych po wsta) ców
– Gór no &l! za ków i Za g#" bia ków (w#a -
&ci wie pierw szej te go ty pu for my
w ska li kra ju). O zna cze niu wy da rze -
nia &wiad czy fakt, $e od by #o si" ono
z udzia #em kil ku dzie si" ciu ty si" cy
uczest ni ków w obec no &ci m.in. mar -
sza# ka Sej mu RP Woj cie cha Tr!mp -

Ro! dzie". Ka to lic ka #e" ska Szko $a Pod sta wo wa (1904), sie dzi ba Na czel nej W$a dzy Cy wil nej i Woj -
sko wej III po wsta nia
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czy! skie go i pol skie go ko mi sa rza

ple bi scy to we go W. Kor fan te go. Dzia -

"al no#$ pro pa gan do w% na rzecz opo -

wie dze nia si& w ple bi scy cie za przy "% -
cze niem spor ne go te ry to rium do Pol ski

pro wa dzo no w Za g"& biu za rów no po -

przez or ga ni zo wa nie dla Gór no #l% za -

ków wy cie czek na te ren Za g"& bia

(mia "y os"a bi$ ostrze nie miec kiej pro -

pa gan dy, uka zu j% cej Pol sk& ja ko ob szar

za co fa nia i ni skie go po zio mu za awan -

so wa nia tech no lo gicz ne go), jak i pro -

wa dze nie ak cji kul tu ral no -o#wia to -

wej, skie ro wa nej zw"asz cza wo bec

dzia "a czy ple bi scy to wych, a tak 'e
miesz ka j% cych na te re nie Za g"& bia

D% brow skie go Gór no #l% za ków. Ce -

lem dzia "a! kul tu ral no -o#wia to wych

by "o uka za nie mak sy mal nie sze ro kie -

mu kr& go wi od bior ców (g"ów nie za po -

#red nic twem przy wo "a nych grup) do -

rob ku kul tu ry pol skiej. W tym tak 'e
ce lu bar dzo o'y wio n% dzia "al no#$
(w tym tak 'e or ga ni za cj& przed sta wie!
„wy jaz do wych”) pro wa dzi "y m.in. za -

g"& biow skie ze spo "y te atral ne. Mi mo

up"y wu cza su na dal wa' nym ele men -

tem po mo cy Po la kom po dru giej stro -

nie Bry ni cy by "o gro ma dze nie przez

miesz ka! ców Za g"& bia #rod ków fi -

nan so wych (tu szcze gól n% ro l& ode gra -

"y Ko mi tet Ple bi scy to wy, Ro bot ni czy

Ko mi tet Po mo cy Po wsta! com oraz

zwi%z ki za wo do we).

Przy go to wa nia do ple bi scy tu na Gór !
nym "l# sku bie g$y rów no le gle z pro !
wa dze niem dzia $a%, któ re mia $y za !
bez pie czy& ko rzyst ne dla Pol ski
roz strzy gni' cia. Dla te go Za g"& bie D% -
brow skie na dal wy ko rzy sty wa ne by "o
ja ko te ren ko or dy na cji po su ni&$, któ -

re mia "y przy czy ni$ si& do od po wied -

nie go przy go to wa nia stro ny pol skiej

na wy pa dek ewen tu al ne go, ko lej ne go

zbroj ne go zry wu. Od stycz nia 1921 ro -

ku w So snow cu ulo ko wa no Do wódz -

two Ochro ny Ple bi scy tu, sta no wi% ce

za kon spi ro wa ne kie row nic two przy -

sz"ej po wsta! czej ar mii oraz or ga ni za -

cje zaj mu j% ce si& do sta w% za opa trze -

nia z Pol ski i szko le niem kadr

woj sko wych. Na te ry to rium po gra ni -

cza gór no #l% sko -za g"& biow skie go roz -

lo ko wy wa no ma ga zy ny z 'yw no #ci%
i bro ni%. Ob szar Za g"& bia D% brow skie -

go zo sta" wy ko rzy sta ny ja ko miej sce

prze cho wa nia ci&' kie go sprz& tu, po -

trzeb ne go do ewen tu al nej wal ki, a bar -

dzo trud ne go do prze cho wa nia na ob -

sza rze ple bi scy to wym. Do dat ko wo

Za g"& bie sta "o si& te re nem, na któ rym

przy go to wy wa no ka dry woj sko we,

a na wet pro du ko wa no bro! (w So -

snow cu uru cho mio no taj n% wy twór ni&
gra na tów i pe tard, tam tej si ro bot ni cy

przy go to wy wa li dla po wsta! ców sa mo -

cho dy pan cer ne). 

Ple bi scyt z 20 mar ca 1921 ro ku,

w któ rym g"o so wa no o przy na le' no -

#ci spor ne go te ry to rium do Nie miec al -

bo Pol ski, za ko! czy" si& zwy ci& stwem

Nie miec. Wzi& "o w nim udzia" pra -

wie 1,2 mi lio na osób (po nad 97%

upraw nio nych do uczest nic twa), za po -

zo sta niem w gra ni cach Nie miec opo -

wie dzia "o si& 59,7% g"o su j% cych, za#
za przy "% cze niem do Pol ski 40,3%. Za -

da niem, przed któ rym sta n& "y w"a dze

alianc kie, by "o prze "o 'e nie roz strzy -

gni&$ ple bi scy to wych na gra ni c& pol -

sko -nie miec k%. Co oczy wi ste, obie

stro ny spo ru pro wa dzi "y zma so wa ne

dzia "a nia na rzecz wpro wa dze nia mak -

sy mal nie ko rzyst nych dla nich roz wi% -
za!. Po sza no wa nia d% 'e! Gór no #l% za -

ków do ma ga "y si& i Niem cy i Pol ska,

ka' dy z kra jów od czy tu j%c je jed nak

ina czej. Pro wa dzo no bar dzo sil n% pro -

pa gan d& me dial n% (bra "y w niej udzia"
tak 'e pe rio dy ki za g"& biow skie). I w"a -

#nie w ob li czu og"o szo nych pod ko niec

kwiet nia 1921 ro ku pra so wych do nie -

sie! o po wsta niu dwóch roz bie' nych

ra por tów przy go to wa nych przez

MKRiP (któ re wzmo g"y oba wy od no -

#nie osta tecz ne go roz strzy gni& cia) W.

Kor fan ty pod j%" de cy zj& o wy bu chu

ko lej ne go po wsta nia. 

III po wsta nie #l% skie trwa "o od 3 ma -

ja do 25 czerw ca 1921 ro ku, kie dy to

Niem cy za ak cep to wa li alianc k% pro -

po zy cj& roz dzie le nia wal cz% cych stron,

og"o szo no za wie sze nie bro ni i roz po -

cz& to pro ces je go po wsta nia. Tym ra -

zem jed nak prze bieg in su rek cji by" zu -

pe" nie od mien ny od po przed nich.

Przede wszyst kim zo sta "o ono do -

brze przy go to wa ne i za pla no wa ne

(do dzi# zresz t% nie wy star cza j% co do -

ce nia ne by wa j% zdol no #ci tak tycz ne

i dy plo ma tycz ne dyk ta to ra po wsta nia,

W. Kor fan te go, umie j&t nie re zy gnu j% -
ce go z ro man tycz nej for mu "y stra ce! -
czych walk Po la ków). Po nad to si "y obu

stron tym ra zem by "y w mia r& wy rów -

na ne (po obu tro nach fron tu sta n& li
zresz t% nie jed no krot nie to wa rzy sze

bro ni z ar mii nie miec kiej okre su I woj -

ny). Po trze cie wresz cie, tym ra zem

tak 'e stro na pol ska mo g"a ko rzy sta$
z ci&' kiej bro ni (po ci% gów i sa mo cho -

dów pan cer nych, ar mat, dzia"), a sa ma

kam pa nia woj sko wa bli' sza by "a re gu -

lar nym dzia "a niom wo jen nym, tak in -

nym od wy obra 'e! wie lu dzi siej szych

od bior ców, wy nie sio nych m.in. z fil -

mów Ka zi mie rza Kut za. Naj bar dziej

zna cz% ce bi twy te go po wsta nia

(pod K& dzie rzy nem -Ko( lem czy Gó -

r% )w. An ny) w ni czym nie ust& po wa -

"y bo wiem swo im od po wied nicz kom

sprzed kil ku lat (okre su 1914-1918). 

Po dej mo wa no na sze ro k# ska l' ak cje spo $ecz ne – fi nan so we wspar !
cie prze ka zy wa $y w$a dze miast (np. Ra da Miej ska B' dzi na), mia sta i gmi !
ny Za g$' bia or ga ni zo wa $y lo kal ne ko mi te ty po mo cy Gór no (l# za kom
(dla ko or dy na cji dzia $a% utwo rzo no Ko mi tet Cen tral ny Po mo cy Gór !
no (l# za kom w Za g$' biu), pro wa dzo no po moc me dycz no !sa ni tar n#
(w tym war to zw$asz cza pod kre (li& istot n# ro l' za g$' biow skie go od !
dzia $u PCK).

W III po wsta niu (l# skim Za g$' bia cy (po dob nie jak re pre zen tan ci wie !
lu in nych cz' (ci Pol ski) w$# czy li si' do walk po wsta% czych przez swój
bez po (red ni udzia$.

Przy j' ta 20 pa) dzier ni ka 1921 ro ku przez Ra d' Am ba sa do rów osta tecz !
na de cy zja o po dzia le Gór ne go "l# ska (na mo cy któ rej Pol ska otrzy ma !
$a 29% ob sza ru ple bi scy to we go, za miesz ka $e go przez 46% lud no (ci i bar !
dziej uprze my s$o wio ne go od po zo sta wio ne go w gra ni cach Nie miec)
przy nio s$a Pol sce nie wiel ki te ry to rial nie, ale bar dzo zna cz# cy go spo !
dar czo ob szar, bez któ re go roz wój II RP bli* szy by$ by z pew no (ci# ów !
cze snej Ru mu nii (okre (la nej mia nem kra ju pa ster sko !rol ni cze go).
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W III po wsta niu !l" skim Za g#$ bia -

cy (po dob nie jak re pre zen tan ci wie lu

in nych cz$ !ci Pol ski) w#" czy li si$
do walk po wsta% czych przez swój

bez po !red ni udzia#. Licz b$ ochot ni -

ków – re kru tu j" cych si$ zw#asz cza spo -

!ród osób m#o dych, cz$ sto ma j" cych

ju& za so b" epi zo dy walk we Wschod -

niej Ma #o pol sce – sza cu je si$ dzi!
na oko #o 5 ty si$ cy osób (mniej wi$ -
cej 10% wszyst kich si#), w!ród któ rych

znaj do wa #a si$ co naj mniej 500-oso -

bo wa gru pa miesz ka% ców Za g#$ bia.

Przez Za g#$ bie pro wa dzi# zresz t" szlak

prze rzu to wy – Alek sy Bie% sta n"# na -

wet na cze le sto sow ne go Biu ra Prze -

rzu tów. W!ród re pre zen tan tów re gio -

nu znaj do wa li si$ tak &e ofi ce ro wie,

pe# ni" cy w woj skach po wsta% czych

funk cje do wód cze – by wy mie ni' tyl -

ko naj bar dziej zna ne go, wy wo dz" ce -

go si$ z Cze la dzi ofi ce ra Woj ska Pol -

skie go kpt. Fe lik sa An ker ste ina, by #e go

le gio ni st$ i POW -ia ka, któ ry do wo dzi#
wcho dz" c" w sk#ad Gru py Ope ra cyj -

nej „Pó# noc” Pod gru p" „Bu trym”

(wal czy #a w po wia tach klucz bor skim,

ole skim i tar no gór skim). 

In n" for m" wspar cia dla po wsta% ców

by #o po wszech ne po dej mo wa nie przez

za g#$ biow skie w#a dze po szcze gól nych

miast sto sow nych uchwa# i odezw.

Pre zen to wa no je pod czas wie ców zor -

ga ni zo wa nych m.in. w B$ dzi nie czy

D" bro wie Gór ni czej. Po dob nie jak

w prze sz#o !ci po dej mo wa no na sze ro -

k" ska l$ ak cje spo #ecz ne – fi nan so we

wspar cie prze ka zy wa #y w#a dze miast

(np. Ra da Miej ska B$ dzi na), mia sta

i gmi ny Za g#$ bia or ga ni zo wa #y lo kal -

ne ko mi te ty po mo cy Gór no !l" za kom

(dla ko or dy na cji dzia #a% utwo rzo no

Ko mi tet Cen tral ny Po mo cy Gór no !l" -
za kom w Za g#$ biu), pro wa dzo no po -

moc me dycz no -sa ni tar n" (w tym war -

to zw#asz cza pod kre !li' istot n" ro l$
za g#$ biow skie go od dzia #u PCK). 

Wy da rze nia lat 1919!1921 na Gór nym
"l# sku wci#$ bu dz# spo ry i dys ku sje.
Przy j$ ta 20 pa( dzier ni ka 1921 ro ku

przez Ra d$ Am ba sa do rów osta tecz -

na de cy zja o po dzia le Gór ne go )l" ska

(na mo cy któ rej Pol ska otrzy ma #a 29%

ob sza ru ple bi scy to we go, za miesz ka #e -

go przez 46% lud no !ci i bar dziej uprze -

my s#o wio ne go od po zo sta wio ne go

w gra ni cach Nie miec) przy nio s#a Pol -

sce nie wiel ki te ry to rial nie, ale bar dzo

zna cz" cy go spo dar czo ob szar, bez któ -

re go roz wój II RP bli& szy by# by z pew -

no !ci" ów cze snej Ru mu nii (okre !la nej

mia nem kra ju pa ster sko -rol ni cze go).

Au to no micz ne wo je wódz two !l" skie ze

swo imi po ten cja #em i znacz n" sa mo -

dziel no !ci" (sym bo li zo wa ny mi przez

Sejm )l" ski, w#a sny skarb, two rzo ny

z po dat ków oby wa te li i dzia #al no !ci go -

spo dar czej ró& nych pod mio tów oraz

sze ro kie upraw nie nia wo je wo dy !l" -
skie go) do dzi! dla wie lu miesz ka% ców

sta no wi" obiekt wes tchnie% i ma rze%
o do stat nio !ci i za sob no !ci re gio nu.

Cho' w re ali za cji „cu du nad Ra w"” (jak

spa ra fra zo wa' mo& na roz po wszech -

nio ny w !wia do mo !ci Po la ków „cud

nad Wi s#"”) z pew no !ci" naj wi$k sz" ro -

l$ ode gra li sa mi pro pol sko na sta wie ni

Gór no !l" za cy, nie mo& na za po mi na'
o wspar ciu ich d" &e% przez re pre zen tan -

tów in nych ziem pol skich. W!ród nich

za!, obok Wiel ko po lan, z pew no !ci"
jed n" z wa& niej szych spo #ecz no !ci po -

zo sta wa li Za g#$ bia cy. I war to o tym tak -

&e dzi! pa mi$ ta'… !

Pszczy na, re stau ra cja Bia !a sa w Do mu Lu do wym, 29 czerw ca 1922 (dzie" g!ów nej uro czy sto #ci po wro tu zie mi pszczy" skiej do Pol ski). Sto j$ w dru gim

rz% dzie w #rod ku od le wej: po se! Woj ciech Kor fan ty, gen. bro ni Sta ni s!aw Szep tyc ki, b. ko men dant POW G. &l. na po wiat pszczy" ski ppor. Sta ni s!aw Krzy -

'ow ski, ks. pra !at Jan Ka pi ca, wo je wo da #l$ ski Jó zef Ry mer. Sie dz$ w #rod ku od le wej: sta ro sta ka to wic ki Jan Mild ner, sta ro sta pszczy" ski dr Fran ci szek

Lerch, bur mistrz Pszczy ny Jan Fi gna.
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Ma ciej Fic – dr hab., hi sto ryk, wi ce dy !
rek tor In sty tu tu Hi sto rii Uni wer sy te tu

"l# skie go. Swo je za in te re so wa nia ba daw !
cze kon cen tru je na bio gra fi sty ce zwi# za !
nej z XX !wiecz nym Gór nym "l# skiem, dy !
dak ty ce hi sto rii oraz dzie jach o$wia ty,

na uki i kul tu ry w XX wie ku. 
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Jan Bastek
urodzony w 1895 roku

Marta P!onka
urodzona w 1895 roku

Jan Psiuk
urodzony w 1893 roku

Konstanty Tabaka
urodzony w 1900 roku
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– Miesz ka my w re gio nie, w któ rym
jesz cze nie daw no t!t ni "o #y cie a je go
naj wi!k szym pro ble mem by "o za nie$
czysz cze nie po wie trza. Znik n! "y ko$
pal nie, hu ty, za k"a dy prze twór cze, w"ó$
kien nic two… mia sto zmie ni "o si! nie
do po zna nia. 

– Rok 1989 r. za po cz!t ko wa" prze ob-

ra #a nia, któ re zmie ni "y nie tyl ko nasz re-

gion, ale ca "! Pol sk$. Zmia ny te ob j$ "y
szcze gól nie mia sta, któ rych g"ów nym

%ró d"em utrzy ma nia miesz ka& ców by"
prze mys" ci$# ki i wszyst kie po krew ne

mu ga "$ zie. Re struk tu ry za cja prze my s"u

przy nio s"a wie le kon se kwen cji, jej efek-

ty w nie któ rych dzie dzi nach by "y wr$cz

szo ku j! ce. W la tach 1992–1994 w Za-

g"$ biu D! brow skim prze kszta" ce niom

ule g"o bli sko 140 firm, w'ród nich zna-

le% li si$ ta cy po ten ta ci jak: Hu ta Ka to-

wi ce, so sno wiec ki „Bu czek”, „Pre ma -

-Mil met” elek tro cie p"ow nie: „B$ dzin”,

„(a gi sza”, za k"a dy odzie #o we „Wan da”,

ko pal nia pia sku „Macz ki -Bór”, ce men-

tow nia; wszyst kie ko pal nie So snow ca

i za k"a dy ko ope ru j! ce z prze my s"em wy-

do byw czym we sz"y w sk"ad ka to wic kie-

go hol din gu.

Kie dy mó wi my o prze kszta" ce niach,

pa mi$ ta) na le #y, #e wie le za k"a dów

ule g"o li kwi da cji a wraz z ni mi znik n$-
"y miej sca pra cy. La wi no wo wiec za cz$-
"y po ja wia) si$ pro ble my spo "ecz ne.

Pierw szym szo kiem by "o bez ro bo cie,

zja wi sko, przy naj mniej for mal nie, nie-

ist nie j! ce w po przed nim sys te mie.

Za utra t! za trud nie nia po sy pa "y si$ ko-

lej ne pro ble my, na przy k"ad zu bo #e nie

ogrom nej gru py lu dzi. Dla wie lu

za miesz ka "ych na te re nach prze my s"o-

wych ro dzin, przy zwy cza jo nych do tra-

dy cyj ne go mo de lu, w któ rym #y wi cie-

lem by" oj ciec, mat ka za' zaj mo wa "a si$
wy cho wa niem dzie ci, utra ta za rob ku

oj ca, je dy ne go %ró d"a utrzy ma nia, ozna-

cza "a ka ta stro f$. Po nad to ci, któ rzy

miesz ka li w do mach na le #! cych do po-

ten ta tów prze my s"o wych, z chwi l! ich

li kwi da cji zo sta li na gle po zba wie ni

opie ki za k"a du pra cy, a uryn ko wie nie

op"at za miesz ka nie dra stycz nie po gor-

szy "o ich sy tu acj$ ma te rial n! wie lu

ro dzin. Szcze gól nie do tkn$ "o to wdo wy,

lu dzi star szych miesz ka j! cych w fa mi-

lo kach. Kie dy' mo gli oni ocze ki wa) do-

ra% nej po mo cy w naj drob niej szych na-

wet spra wach, cho cia# by prze cie ka j! cej

ryn ny, ad mi ni stra cja ko pal ni czy hu ty by -

"a zo bo wi! za na do usu wa nia uste rek. Na-

gle zo sta li po zba wie ni tej opie ki. Stwo-

rze nie wa run ków wy ku pu miesz ka&
za k"a do wych za przy s"o wio wy „grosz”

wy da wa" si$ wie lu 'wiet n! oka zj! za bez-

pie cze nia miesz ka nia dla na st$p nej ge-

ne ra cji. Ale nikt nie po in for mo wa" tych

lu dzi, #e wraz z na by ciem pra wa w"a s-

no 'ci ro dz! si$ te# obo wi!z ki re mon tów

bu dyn ków, a na to nie by li przy go to wa-

ni. Brak re mon tów w wie lu wy pad-

kach pro wa dzi" do de gra da cji sub stan-

cji miesz ka nio wej. Bo gat si miesz ka& cy

wy pro wa dza li si$ do lep szych miesz ka&,
po zo sta wa li ubo# si, a do opusz czo nych

kwa te ro wa no lu dzi bied nych a tak #e, nie-

ste ty cz$ sto, „ele ment” pa to lo gicz ny. To

by" po cz! tek na ra sta nia pro ce sów se gre-

ga cji spo "ecz no -prze strzen nej w mia s-

tach, po g"$ bia nie si$ zró# ni co wa nia wa-

run ków #y cia miesz ka& ców. 

– Z tym na g"ym ubo #e niem naj trud$
niej ra dzi "y so bie dzie ci. 

– Rzad ko o tym mó wi my, a prze cie#
pro blem utra ty pra cy ro dzi ca, ob ni #e nia

do cho dów ro dzin spo wo do wa "y sze reg

ne ga tyw nych zja wisk w"a 'nie w'ród

Z prof. MARI% ZRA&EK rozmawia MARIA SZTUKA

Pomys!
na miasto
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dzie ci. W szko !ach po ja wi !y si" kra dzie-

#e je dze nia czy ko lo ro we go piór ni ka, po-

nie wa# to w!a $nie w$ród dzie ci naj bar-

dziej bo le $nie ujaw ni! si" po dzia!
na bied nych i bo ga tych. Sy no ni mem bie-

dy by! brak dru gie go $nia da nia, bo gac t-

wa – ko lo ro we ga d#e ty szkol ne. Zda wa%
by si" mo g!o, #e to tro ch" po bocz ny pro-

blem, tym cza sem to on wy ge ne ro wa!
wie le dzi siej szych dy le ma tów spo !ecz-

nych. Dzie cia ki do ro s!y i wie le z nich na -

uczy !o si" funk cjo no wa% w $ro do wi sku

dzie dzi cz& cym bie d", za cz" !y sze rzy% si"
pa to lo gie spo !ecz ne – al ko ho lizm, roz-

bo je, prze st"p czo$%. 
– Po ja wi !a si" tak #e bez dom no$%…
– Kie dy bu do wa no hu t" „Ka to wi ce”

a ko pal nie pra co wa !y pe! n& pa r&, wer-

bo wa no do pra cy lu dzi z ró# nych stron

Pol ski. Dla przy jezd nych wzno szo no

ho te le ro bot ni cze. Jed ni prze no si li si"
pó' niej do no wych miesz ka(, in ni za-

wie ra li zwi&z ki ma! #e( skie, ale znacz-

na cz"$% po zo sta !a w ho te lach, któ rych

po upad ku za k!a dów prze my s!o wych

nie mia! kto utrzy my wa%. Lu dzie tra ci-

li nie tyl ko pra c", ale tak #e dach

nad g!o w&. Cz" sto nie mie li gdzie wra-

ca%, by wa !o bo wiem, #e wie lu z nich

wspo ma ga !o w la tach pro spe ri ty swo-

je ro dzi ny w od le g!ych miej sco wo-

$ciach, wy sy !a j&c im kom for to we, jak

na owe cza sy, pro duk ty z „gie wek sów”,

czy wspar cie fi nan so we. Kie dy utra ci-

li do bre za rob ki ro dzi ny na wsi nie

chcia !y ich utrzy my wa%. Po wrót z pu-

sty mi r" ka mi by! wy klu czo ny. W po-

cz&t ko wym okre sie re struk tu ry za cji

za cz&! po ja wia% si" gwa! tow ny wzrost

bez dom no $ci. Ja ka by !a je go ska la

dzi$ trud no po wie dzie%, nikt te go nie re-

je stro wa!. G!o $nym echem od bi !a si"
w re gio nie hi sto ria bez dom nych, któ-

rzy zna le' li schro nie nie w ka na !ach cie-

p!ow ni czych w osie dlu Pa de rew skie go

w Ka to wi cach. W wi"k szo $ci by li to

miesz ka( cy ho te li, któ rzy nie mie li

ju# do cze go wra ca%. 
– Ju# w la tach 90. lu dzie za cz" li ucie&

ka% z miast.
– De po pu la cja po bez ro bo ciu jest

dru gim szcze gól nie do tkli wym skut-

kiem re struk tu ry za cji. Mia sta za cz" !y si"
wy lud nia%. Miej sce prze my s!u mia! po-

wo li przej mo wa% sek tor us!u go wo -prze-

twór czy i tu ry sty ka, ale nie by !y to ju#
tak atrak cyj ne jak prze mys! dzie dzi ny,

efekt by! wi"c !a twy do prze wi dze nia.

Na st& pi! gre mial ny od p!yw lud no $ci

w po szu ki wa niu pra cy w wy uczo nych

za wo dach a ci, któ rzy zo sta li w du #ej

licz bie za si li li gro no bez ro bot nych.

W la tach pro spe ri ty, czy li 1978–1988,

licz ba miesz ka( ców Za g!" bia D& brow-

skie go si" ga !a bli sko 560 tys., w ko lej-

nym dzie si" cio le ciu spa d!a o po nad

10 pro cent. Naj do tkli wiej od czu! to So -

sno wiec, tra c&c w tym okre sie po nad

15 proc. lud no $ci. Ten pro ces na dal si"
po g!" bia. Pro gno zy s& za trwa #a j& ce,

prze wi du je si", #e w 2030 r. licz ba lud-

no $ci w So snow cu, D& bro wie Gór ni czej

i w po wie cie b" dzi( skim spad nie o ko-

lej ne 15 proc. Dla sa mo rz& dów to ka ta-

stro fa: mniej sza licz ba lud no $ci ozna cza

ni# sze wp!y wy z po dat ków do ka sy

mia sta, ob ni #a tak #e je go po ten cja!
a w efek cie po wo du je ubo #e nie miast

i brak pie ni" dzy na roz wój. Sy tu acja zda-

je si" by% pa to wa. 

– Szcze gól nie, kie dy uciecz ki z mia sta
s' tyl ko po zor ne. 

– To ko lej ne istot ne 'ró d!o ubo #e nia

miast, kto za mo# niej szy ucie ka od smo-

gu, ha !a su i kor ków ulicz nych w za ci sze

w!a sne go do mu, bu du j&c go po za gra ni-

ca mi mia sta. To rze czy wi $cie po zor na

uciecz ka i dla w!adz miast sta no wi

wiel kie wy zwa nie, po nie wa# owe sub-

ur bia wy my ka j& si" ka som miej skim.

Naj wi" cej miesz ka( ców opu $ci !o So s-

no wiec i D& bro w" Gór ni cza, prze no sz&c
si" w ma low ni cze oko li ce za le sio ne go

po wia tu b" dzi( skie go. Za do mo wie ni

w siel skich wsiach, przy je# d#a j& do pra-

cy do mia sta, ko rzy sta j& z dróg, par kin-

gów, in fra struk tu ry, lo ka li ga stro no-

micz nych, obiek tów roz ryw ko wych,

nie zo sta wia j& tu jed nak swo ich po dat-

ków, po nie wa# od pro wa dza j& je w miej-

scu za miesz ka nia. 

– W mia stach po zo sta j' lu dzie star&
si, eme ry ci.

– To jest rze czy wi $cie bar dzo po wa#-
ny, ale i z!o #o ny pro blem. W la tach 70.

czy 80. od no to wa li $my bo om bu dow nic -

twa wie lo ro dzin ne go, kró lo wa !a „wiel-

ka p!y ta”, do któ rej ocho czo prze pro wa-

dza li si" m!o dzi. Lu dzie star si na to miast

po zo sta wa li w sta rych za so bach, ju# wte-

dy po ja wi !y si" po cz&t ki se gre ga cji wie-

ko wej. W la tach 80, pro wa dzi !am ba da-

nia, py ta !am lu dzi star szych, gdzie

chcie li by wró ci%, gdy by mu sie li opu $ci%
swo je miesz ka nie np. na czas re mon tu.

Oka za !o si", #e by li je dy ny mi, któ rzy

pra gn" li po wró ci% ze wzgl" du na te sa -

me miej sca, tych sa mych s& sia dów, to sa -

mo oto cze nie. Na to miast na py ta-

nie – gdzie chcia! by$, aby miesz ka !y
two je dzie ci – nie mal wszy scy zgod nie

od po wia da li: w blo ku. To by !o bar dzo in-

try gu j& ce zja wi sko. Bez dusz ne, cza-

sem kosz mar ne, blo ko wi ska by !y wów-

czas sy no ni mem awan su spo !ecz ne go.

Z de po pu la cj& wi& #e si" ko lej ne zja wi-

sko, szcze gól nie wi docz ne w So snow-

cu, któ ry jest jed nym z naj szyb ciej sta-

rze j& cych si" miast. Prze wi du je si", #e
w 2030 ro ku b" dzie tu miesz ka% naj-

wi"k sza licz ba lu dzi star szych. Per-

spek ty wy dla ca !e go wo je wódz twa $l&-
skie go tak #e nie s& opty mi stycz ne,

do ro ku 2050 co trze cia oso ba b" dzie

w wie ku 65 +. – to za po wia da ka ta stro-

f" de mo gra ficz n&. To nie jest bo l&cz ka

tyl ko na sze go re gio nu. Sta rze nie si"
spo !e cze( stwa jest pro ble mem, któ ry

sp" dza sen z oczu eko no mi stom i po li-

ty kom w ca !ej Eu ro pie. 

– Ju# te raz wie le miej skich in sty tu cji
kul tu ry na rze ka na spa dek fre kwen cji.

– To zja wi sko ma wie le przy czyn,

m.in. brak na wy ków sp" dza nia cza su

w in sty tu cjach kul tu ral nych, ob ni #e nie

po zio mu #y cia wie lu ro dzin. To tak #e
efekt sta rze nia si" lud no $ci. Z wie-

kiem spa da ak tyw no$% i ch"% uczest ni-

cze nia w #y ciu pu blicz nym. Po nad to pa-

mi" taj my, #e ze sta rza !o si" po ko le nie,

któ re uczo no, #e nie na le #y by% ak tyw-

nym spo !ecz nie, po przed ni sys tem ra-

czej nisz czy! wszel kie od dol ne ini cja-

ty wy. Nie ste ty tro ch" pó' no za czy na my

si" za sta na wia% jak wy do by% lu dzi star-

szych z ich miesz ka(, jak za bez pie czy%
im od po wied nie wa run ki #y cia w miej-

scu, w któ rym miesz ka j&, aby nie trze-

ba by !o umiesz cza% ich w ró# ne go ty -

pu in sty tu cjach opie ku( czych. Te raz

oka zu je si", #e to bar dzo po wa# na kwe -

stia. In fra struk tu ra w mia stach, któ re

stra ci !y 'ró d!a do cho du jest w op!a ka-

nym sta nie i cz" sto nie po tra fi za bez pie-

czy% po trzeb w!a snych miesz ka( ców.

Na ra sta wi"c zja wi sko wy klu cze nia,

mar gi na li zo wa nia naj bied niej szych

dziel nic, któ rych nie ste ty za czy na przy-

by wa%. 
– Sta re osie dla po pa da j' w ru in"

a no we od gra dza j' si" od resz ty mia sta. 
– Za rów no osie dla bu do wa ne w la-

tach 60., 70., 80. w $ci s!ym cen trum, jak

i od da lo ne od nie go, co raz bar dziej po-

pa da j& w ubó stwo. Kie dy$ t"t ni& ce #y-

ciem dziel ni ce, dzi$ od cho dz& w za po-

mnie nie. Te blo ki s& ju# na ogó!
w bar dzo z!ym sta nie tech nicz nym,

brzyd kie, odra pa ne z sy pi& cym si" tyn-

kiem nie two rz& miejsc przy ja znych,

do któ rych wra ca si" z przy jem no $ci&.
Co raz cz" $ciej w tych za so bach ko mu-

nal nych lo ku je si" miesz ka nia so cjal ne,

ge ne ru j&c la wi no wo sze reg pro ble mów

spo !ecz nych, nie wy !& cza j&c zja wisk

pa to lo gicz nych. Ni ko go ju# dzi siaj nie

dzi wi& no wo po wsta j& ce ogro dzo ne,

izo lu j& ce si" od oto cze nia osie dla, strze-

#o ne przez fir my ochro niar skie, z ka me-

ra mi $le dz& cy mi ka# dy ruch na uli cy. Ta

swo ista get to iza cja roz prze strze nia si"
w ca !ym kra ju, sta je si" zja wi skiem po-

wszech nym. Wszel kie izo la cje nie s!u-

#& roz wo jo wi miast. 

– Po li ty ka spo !ecz na w tej kwe stii
w wie lu mia stach ku le je.

– Wy da je mi si", #e sa mo rz& dy, wbrew

po zo rom, nie ma j& wi zji, ja ki mi mia sta-

mi chcia !y by by%. Zo sta !y z ol brzy mi-

mi te re na mi po prze my s!o wy mi, co raz

bar dziej zde wa sto wa ny mi, sa mo rz&-
dow cy wi"c trak tu j& je ja ko zb"d ny

ba last. W Niem czech w Za g!" biu Ruh-

ry po ra dzi li so bie z tym pro ble mem, po-

miesz cze nia po ko pal nia ne wy ko rzy sta li

na mu zea, ga le rie, punk ty ga stro no-

micz ne... My na to miast mo #e my obu dzi%
si" w rze czy wi sto $ci, w któ rej je dy nym

$wiad kiem prze sz!o $ci b" dzie wkom po-

no wa ny w Mu zeum )l& skie szyb ko pal-

nia ny i bu dyn ki po ko pal nia ne, ko pal nia

Gu ido w Za brzu, mo #e zo sta nie co$ jesz-

cze w Sie mia no wi cach, w Cho rzo wie…
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nie zro zu miem – dla cze go tra ci my tak
uni ka to w! szan s", aby za cho wa# to$ sa-
mo%# te go re gio nu i utrwa li# je go hi sto-
ri"? Wpraw dzie sa mo rz! dy po dej mu j!
obec nie pró by za cho wa nia dzie dzic-
two okre su prze my s&o we go, ale ro bi si"
to zbyt pó' no. Wie le cie ka wych ar chi-
tek to nicz nie po zo sta &o %ci po ko pal niach
i hu tach zo sta &o po pro stu roz gra bio ne.

– Po my s!ów na no we wi zy tów ki

miast zda je si" by# bar dzo du $o. 

– To praw da, ro dzi si" wie le ró$ no rod-
nych ini cja tyw: mia sto ogro dów, mu zy-
ki, spor tu… – czer pi! cych z kon cep cji
smart ci ty, mia sta kre atyw ne go itp. Jed-
nak wszyst kie te po my s&y nie do strze ga-
j! te go, co jest w za si" gu r" ki. Sta ra za-
bu do wa, nie zwy k&e ka mie ni ce, osie dla
ro bot ni cze, obiek ty po prze my s&o we dla
wie lu miast s! ogrom n!, ale na dal nie
wy ko rzy sta n!, szan s!. Dla cze go nie
idzie my w kie run ku za cho wa nia tej
tkan ki, któ ra two rzy &a kie dy% na sze
mia sta, nie by &y ni! prze cie$ mo no ton-
ne, nud ne, jed no li te blo ko wi ska. Mia sto
ma &! czy#, by# miej scem, gdzie lu dzie
chc! by#, chc! si" spo ty ka#, do któ rych
chc! wra ca#. Te go nie da si" na ma lo wa#
sie dz!c przy biur ku, ta kie miej sca two-
rzy &o za zwy czaj kil ka po ko le( i nie
mo$ na ich za st" po wa# no wy mi, ob cy mi
prze strze nia mi. 

– Naj lep szym przy k!a dem jest tak

zwa na pa tel nia w So snow cu, kla sycz%
ny w" ze! ko mu ni ka cyj ny, któ ry ni gdy

nie by! i nie ma szans, aby sta! si" miej %
scem no stal gicz nych spo tka&…

– … zw&asz cza, $e na prze ciw ko jest
prze pi"k ny dwo rzec PKP, za by tek, ja kich
dzi% ju$ ma &o a przed nim wspa nia &y
plac, któ ry a$ si" pro si, aby za t"t ni& $y-
ciem, a nie war ko tem par ku j! cych tam
sa mo cho dów. Je %li chce my my %le# o roz-
wo ju mia sta, je go re wi ta li za cji mu si my
my %le# pew nym ob sza rem pro ble mo-
wym. Nie wy star czy od re stau ro wa# je-
den, dwa bu dyn ki, to zde cy do wa nie
za ma &o, aby stwo rzy# kli mat, przy wo-
&a# ge nius lo ci. 

– Przy znam, $e z za zdro 'ci( pa trz"
na )ód*, któ ra mo $e chlu bi# si" ma nu%
fak tu r(, wkom po no wa nym w ni(
pa !a cem Izra ela Po zna& skie go, wspa%
nia le od re stau ro wa ny mi i za go spo da%
ro wa ny mi ka mie ni ca mi, dzie si(t ka mi

ga le rii, ga le ry jek, sal wy sta wo wych

w XIX %wiecz nych bu dyn kach, !o dzia nie

sza nu j( swo ich pro to pla stów, chro%
ni( swo j( to$ sa mo'#, nie nisz cz( prze%
sz!o 'ci. Oka zu je si", $e mo$ na w tym

kon tek 'cie sta# si" atrak cj( na ska l" eu%
ro pej sk(. 

– Oczy wi %cie, ale to nie mo $e by#
dzia &a nie jed no ra zo we. Urze czy wist-
nia nie wi zji mu si by# roz s!d nie za pla-
no wa ne i nie za le$ ne od zmie nia j! cych
si" ekip w&o da rzy. Wi zje nie mo g! by#
ro ta cyj ne. Gdy by tak by &o, nie mie li by -
%my dzi siaj $ad nych za byt ków. Ma my te-
raz zna ko mi t! oka zje do re wi ta li za cji,
%rod ki unij ne mo$ na m! drze wy ko rzy -

sta#, za cho wu j!c przede wszyst kim spe-
cy fi k" da ne go mia sta, czy ni!c z niej nie
tyl ko atrak cyj n! wi zy tów k", ale i – co
jest znacz nie wa$ niej sze – za trzy mu j!c
w nich lu dzi, któ rzy „swo je” uli ce,
„swo je” osie dla, „swo je” mia sta ko ja rz!
z miej sca mi prze cho wu j! cy mi wspo m-
nie nia. Mia sta Za g&" bia nie ma j! po my-
s&u jak za ha mo wa# de po pu la cj", za-
ch" ci# lu dzi z in nych re gio nów, aby
chcie li tu za miesz ka#. Ofer ty pra cy s!
zni ko me, bra ku je przy ja zne go oto cze nia,
nie ma prze strze ni pu blicz nej, któ ra
po zwa la &a by na mi &e sp" dze nie wol ne-
go cza su. Bra ku je in no wa cyj nej i kre a-
tyw nej wi zji mia sta. Naj bar dziej ru ch-
li w! gru p! s! lu dzie m&o dzi, oni ocze ku j!
atrak cyj nych wa run ków miesz ka nio-
wych, miejsc pra cy i bez piecz nej prze-
strze ni, któ ra b" dzie gwa ran to wa# ró$-
no rod ne for my roz ryw ki. Nie wy star czy
ju$ jed no ki no. Du( ski ar chi tekt i urba-
ni sta Jan Gehl wy rzu ci& z Ko pen ha gi au -
ta i uczy ni& z niej mia sto ro we rów, po-
mys& oka za& si" ge nial ny, lu dzie po czu li
si" nie tyl ko bez piecz nie, ale tak $e do-
strze gli uro kli we miej sca, któ rych zza
szyb p" dz! cych od %wia te& do %wia te& sa-
mo cho dów nie mie li oka zji ogl! da#. To
wy ma ga &o ogro mu pra cy, cho cia$ by
zna ko mi cie przy go to wa nych tras ro-
we ro wych, któ re nie ury wa j! si" w po-
&o wie dro gi… ale war to by &o. W Ho lan-
dii ten po mys& tak $e zna ko mi cie si"
spraw dzi&. 

– Cz" sto Pa ni Pro fe sor mó wi o re wi%
ta li za cji, czy to re me dium na wszyst kie

pro ble my? 

– Re wi ta li za cja rze czy wi %cie mo $e
by# pew nym re me dium, po nie wa$ jest
to pro gram nie tyl ko go spo dar czy i tech-
nicz ny, ale przede wszyst kim spo &ecz-
ny, przy wra ca j! cy $y ciu dziel ni ce wy-
klu czo ne. Po s&u $" si" przy k&a dem
z Fran cji, któ ry mia &am oka zj" ob ser wo-
wa#. Ju$ na wst"p nym eta pie, kie dy fir-
ma ma j! ca prze pro wa dza# re wi ta li za cj"
ini cju je spo tka nia eko no mi stów, ar chi-
tek tów, urba ni stów, praw ni ków, pe da-
go gów, so cjo lo gów z miesz ka( ca mi
i prze pro wa dza kon sul ta cje, za czy na si"
par ty cy pa cja lo kal nej spo &ecz no %ci
w two rze nie no wej prze strze ni. To bar-
dzo wa$ ny aspekt. De ba ty by wa j! cza-
sa mi bar dzo burz li we, ale od po cz!t ku
wspól no ta de cy du je o ko( co wym kszta&-
cie swo jej dziel ni cy. Tak ro dzi si"
wspó& od po wie dzial no%# za pro jekt.
Dru gi etap to wspó& uczest ni cze nie
miesz ka( ców w pra cach re mon to wych,
po rz!d ko wych. Fir ma re ali zu j! ca pra-
ce re mon to wo -mo der ni za cyj ne or ga-
ni zu je szko le nia a na st"p nie za trud-
nia nie cz" %ci miesz ka( ców do re ali za cji
drob nych za da(. Ko rzy %ci s! wy mier-
ne, lu dzie otrzy mu j! cza so w! pra c",
zdo by wa j! no we umie j"t no %ci, by wa, $e
znaj du j! za j" cie w in nych eki pach bu-
dow la nych. No we za sa dy re wi ta li za cji
za k&a da j!, $e jest wie lu in te re sa riu szy
pro jek tu, s! ni mi za rów no miesz ka( cy

jak i w&a %ci cie le drob nej przed si" bior-
czo %ci. W Pol sce pod ko niec ubie g&e go
ro ku za cz" &a obo wi! zy wa# usta wa z 9
pa' dzier ni ka o re wi ta li za cji. To bar dzo
wa$ ny do ku ment, po nie wa$ pre cy zu je
on za sa dy oraz tryb przy go to wa nia
i pro wa dze nia re wi ta li za cji nie w for mie
jed no ra zo we go dzia &a nia, ale pro ce su,
któ ry ma na ce lu wy pro wa dza nie ze sta-
nu kry zy so we go ob sza rów zde gra do wa-
nych. Naj lep sza na wet usta wa nie po-
mo $e, je $e li nie b" dzie my pa mi" ta#
o pod sta wo wej za sa dzie – w&! cze niu
miesz ka( ców ob sza ru pod da ne go re wi-
ta li za cji we wszyst kie jej eta py, od pro-
jek to wa nia prze strze ni, po ostat nie po-
sa dzo ne drze wo. Tyl ko wte dy, kie dy
wy klu cze ni po czu j! si" go spo da rza mi
miej sca, mo$ na li czy# na przy wró ce nie
ich $y ciu spo &ecz ne mu. Jak po ka zu j!
przy k&a dy w ta kich zbio ro wi skach na-
wet ra dy kal nie zmniej sza j! si" ak ty
wan da li zmu. Na le $y wie rzy# w lu dzi
i ich ini cja ty w". To zro zu mia &e, $e za-
an ga $u j! si" w pro jekt gru py lu dzi naj-
bar dziej ak tyw nych, pro ble mu g&" bo kiej
pa to lo gii za pew ne nie da si" tym spo-
so bem roz wi! za#, ale trze ba przede
wszyst kim wal czy# o dzie ci i m&o-
dzie$, aby sta li si" kre ato ra mi prze strze-
ni, w któ rej miesz ka j!, po nie wa$ je %li
b" d! czu li si" zwi! za ni z tym te re nem,
ze chc! w przy sz&o %ci zo sta# w swo jej
dziel ni cy, w swo im mie %cie. 

– Dzi" ku j" za roz mo w".

!

Prof. Ma ria Zra !ek, dr na uk hu ma ni !
stycz nych, pro fe sor Wy" szej Szko #y
Hu ma ni tas w So snow cu, dzie kan Wy!
dzia #u Na uk Hu ma ni stycz nych. Pra ce
ba daw cze kon cen tru je wo kó# po li ty!
ki spo #ecz nej. Jest au tor k$ eks per tyz
opra co wy wa nych dla Rzecz ni ka Praw
Oby wa tel skich, Rz$ do wej Ra dy Lud!
no %cio wej a tak "e sze re gu eks per tyz
wy ko na nych dla Re gio nal ne go O%rod!
ka Po li ty ki Spo #ecz nej w Ka to wi cach.
Uczest ni czy #a ja ko eks pert w opra co!
wa niu Wo je wódz kiej Stra te gii Po li ty!
ki Spo #ecz nej 2006–2020, a w la!
tach 2013–1015 by #a li de rem ze spo #u
za da nio we go ds. se nio rów w ra mach
Ak tu ali za cji Wo je wódz kiej Stra te gii
Po li ty ki Spo #ecz nej. By #a kon sul tan tem
Stra te gii Roz wo ju Gór no %l$ sko !Za!
g#& biow skiej Me tro po lii „Si le sia”
do 2025 r. Opra co wa #a wraz z ze spo!
#em Stra te gi& prze ciw dzia #a nia bez ro!
bo ciu w Sie mia no wi cach 'l$ skich.
Cz#o nek Ko mi sji ds. Osób Star szych
przy Rzecz ni ku Praw Oby wa tel skich
(dru ga ka den cja) a od 2015 r. prze!
wod ni cz$ ca 'l$ skiej Ra dy do spraw
Se nio rów przy Mar sza# ku Wo je wódz!
twa 'l$ skie go.
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Czy mo!emy
jeszcze
mówi"

o to!samo#ci
lokalnej?

Notatnik 
spó$nionego 

przybysza

MAREK S. SZCZEPA%SKI

Mi! dzy do mem a ko smo sem
– ob ro ty glo bu sa

Wewspó! cze snym "wie cie prze ni -
ka j# si$ dwa wiel kie pro ce sy

spo !ecz ne, go spo dar cze, po li tycz ne i kul -
tu ro we. Z jed nej stro ny trud no nie do -
strzec symp to mów glo ba li za cji, z dru giej
za" – trium fu ma !ych spo !ecz no "ci czy
zbio ro wo "ci lo kal nych, ko ja rzo nych
cz$ sto z oj czy zna mi pry wat ny mi, he ima -

ta mi. Po j$ cie glo ba li za cji po cho dzi
od !a ci% skie go ter mi nu glo bus, a ten
ozna cza "wiat, ku l$ ziem sk#. Cza sa mi
mó wi si$ wr$cz o sys te mie "wia to wym
stwo rzo nym przez 193 nie pod le g!e pa% -
stwa, po !# czo ne ze so b# wie lo ra ki mi za -
le& no "cia mi. Do tak poj mo wa ne go uk!a -
du "wia to we go na le &y rów nie&
naj bar dziej izo lo wa ny kraj "wia ta, czy li
Ko rea Pó! noc na, po zo sta j# ca jed nak
w ogra ni czo nych zwi#z kach z ze wn$trz -
nym oto cze niem. Z dru giej stro ny spo -
!ecz no "ci lo kal ne to ma !e zbio ro wo "ci li -
cz# ce za zwy czaj oko !o 5 ty si$ cy
miesz ka% ców, przy pi sa ne do okre "lo ne -
go te ry to rium, opar te w du &ym stop niu
na bez po "red nich re la cjach mi$ dzy lud' -
mi. W ta kich spo !ecz no "ciach na wet nie -
wpraw ny ob ser wa tor do strze &e po dzia!

na my i oni, swoi i ob cy, tu tej si i nie tu -

tej si. Za zwy czaj w ta kich po dzia !ach my

je ste "my lep si od onych, swoi od nie swo -

ich, tu tej si od nie tu tej szych. Wa& ne
w ta kich przy pad kach s# nie prze kra czal -
ne gra ni ce po za któ ry mi po ja wia j# si$
po sta wy kse no fo bicz ne. Po wsta je oczy -
wi ste w tej sy tu acji py ta nie czy w!# cza -
j#c si$ w uni wer sal ne pro ce sy "wia to we
mo &e my wci#& by( sil nie przy pi sa ni
do oj czy zny pry wat nej, któ ra jest za zwy -
czaj bli& sza cz!o wie ko wi ni' li amor ficz -
ny, nie skon kre ty zo wa ny, nie czy tel ny
i ob cy w isto cie "wiat czy kon ty nent? 

Lo kal na don ki szo te ria – nie war to wal "
czy# z przy sz$o %ci&

Po wrót do lo ka li zmu i re ne sans ma !ych
spo !ecz no "ci ro dz# na dzie j$ na za cho -

wa nie ich kul tu ro wej to& sa mo "ci To& sa -
mo"( ta, to wzgl$d nie trwa !a iden ty fi ka -
cja pew nej gru py lu dzi i po je dyn czych
jej cz!on ków z okre "lo nym ze spo !em po -
gl# dów, idei, prze ko na%, z kon kret ny mi
zwy cza ja mi i oby cza ja mi, z da nym sys -
te mem war to "ci i norm. Owa iden ty fi -
ka cja po win na umac nia( jed no"( gru py
i "wia do mo"( od r$b no "ci, in no "ci czy na -
wet nie po wta rzal no "ci. Na prze obra &e -
nia spo !ecz no "ci lo kal nej wp!y wa wie -
le czyn ni ków w"ród któ rych szcze gól n#
ro l$ od gry wa go to wo"( lub – prze ciw -
nie – nie ch$( do uczest nic twa w pro ce -
sach glo bal nych. A tych za trzy ma( nie
spo sób. Glo ba li za cja jest przy sz!o "ci#
Pol ski i jej ma !ych spo !ecz no "ci. Z przy -
sz!o "ci# si$ nie wal czy. Mo& na do niej
le piej lub go rzej si$ przy go to wa(. W za -
cho wa niu lo kal nej to& sa mo "ci wa& -
na jest otwar to"( na ze wn$trz ne war to -
"ci kul tu ro we, roz trop na ak cep ta cja
no wych form "wi$ to wa nia czy no wi nek
ku li nar nych za po &y cza nych z ca !e go
nie mal "wia ta. 

Czy ba na$ i gra fo ma nia
war te s& za bie gów?

Pod le ga j#c pro ce som glo bal nym spo -
!ecz no "ci lo kal ne mo g# za tra ci( w!a -

sn# to& sa mo"(, ale izo la cja od ta kich
wp!y wów nie jest w!a "ci wie mo& li wa.
Chy ba &e my "li my o ma !ych spo !ecz no -
"ciach wy spiar skich lub przy pad kach
sa mo izo la cji – przy k!ad to Me no ni ci
w Ka na dzie czy ple mi$ Ha dza w pó! noc -
nej Tan za nii b#d' bli sko 400 mi lio nów &y -
j# cych na glo bie lu dów tu byl czych, czy li
lu dzi w ró& nym stop niu wy klu czo nych
z udzia !u we wspó! cze snej cy wi li za cji.
Ze wn$trz ne wp!y wy zwi# za ne z pro ce -
sa mi glo bal ny mi s# po wi# za ne z kszta! -
to wa niem ró& nych po staw w"ród cz!on -
ków kon kret nej spo !ecz no "ci. Te sa me
fil my, ta ka sa ma mu zy ka, styl ubie ra nia,
ada pta cja ob cych s!ów do w!a sne go j$ -
zy ka, "wi$ to wa nie ta kich sa mych uro czy -

sto "ci to tyl ko kil ka przy k!a dów prze ni -
ka nia ele men tów kul tu ry glo bal nej
do "wia ta spo !ecz no "ci lo kal nych. Pro ble -
mem jest, na ile te no we war to "ci zmar -
gi na li zu j# war to "ci tra dy cyj ne, czy mo -
&e tra dy cja zo sta nie w pe! ni czy mo &e
tyl ko cz$ "cio wo za cho wa na? Wy bór
w ta kim kon tek "cie spro wa dza si$
do dwóch za sad ni czych kie run ków.
Po pierw sze, im si !a uwi k!a nia lu dzi
i te ry to riów w pro ces glo ba li za cji jest
wi$k sza, tym mniej sze szan se na prze -
trwa nie "wia do mo "ci, kul tu ry i to& sa mo -
"ci lo kal nej. Po dru gie, je "li przy wi# za -
nie do war to "ci lo kal nych jest sil ne
wów czas ob ser wu je my pró by wy !# cza -
nia si$ z pro ce sów glo ba li za cji. Wte dy te&
war to "ci ze wn$trz ne s# przyj mo wa ne
z du &# ostro& no "ci#. Przy k!a dem jest
dba !o"( o lo kal n# gwa r$, kult bo ha te rów
czy pie l$ gno wa nie ro dzi mej sztu ki, na -
wet je "li ma ona gra fo ma% ski czy ba nal -
ny cha rak ter.

Po tycz ka Pro me te usza
z lo kal nym ego cen try kiem

Istot nym ele men tem kszta! tu j# cym po -
sta w$ przed sta wi cie li lo kal no "ci wo bec

pro ce sów glo bal nych jest po ziom spo -
!ecz nej in te gra cji. In te gra cj$ w ska li oj -
czy zny pry wat nej trak to wa( mo& na ja -
ko po &# da n# war to"(, wpi sa n# w ka non
spo !e cze% stwa oby wa tel skie go. In te gra -
cja, sil na in te gra cja, u!a twia po my"l ny
roz wój lo kal ny i do bro stan znacz nej
gru py miesz ka% ców. Za pew nia im bo -
wiem udzia! we wspó! de cy do wa niu
o &y ciu i zmia nach w!a snej wspól no ty
oraz gwa ran tu je przy s!u gu j# ce im pra wa.
Tym cza sem dez in te gra cja to war to"(
w wi$k szo "ci nie po &# da na i nie funk cjo -
nal na w &y ciu zbio ro wo "ci lo kal nej.
Cho cia& na le &y pa mi$ ta(, &e dez in te gra -
cja jest rów nie& po zy tyw na, kie dy ro dzi
no w# ja ko"( spo !ecz n# i kul tu ro w#. Za -
rów no si !a uwi k!a nia spo !ecz no "ci lo kal -
nej w pro ce sy glo bal ne, jak i po ziom in -
te gra cji spo !ecz nej to prze pla ta nie si$
glo ba li zmu i lo ka li zmu Rów no cze "nie
nie ule ga w#t pli wo "ci, &e pro ce sy glo bal -
ne u!a twia j# spo !ecz no "ciom lo kal nym
funk cjo no wa nie w uk!a dzie "wia to wym
i sie cio wym, ale pra wie na pew no na ru -
sza j# tym sa mym utrwa lo ne hi sto rycz nie
uk!a dy to& sa mo "ci lo kal nej. Dzi siaj to& -
sa mo"( lo kal na to go to wo"( do dzia !a%
na rzecz spo !ecz no "ci, w tym tak &e po -
czy na% in no wa cyj nych, ale rów nie&
prze ciw nie – wy nio s!y dy stans wo bec
spo !ecz no "ci lo kal nej. Z jed nej za tem
stro ny ma my po sta wy pro spo !ecz ne,
pro me tej skie, z dru giej za" po wszech ne
prze cie& za cho wa nia ego cen trycz ne, na -
kie ro wa ne nie mal wy !#cz nie na kon kret -
ne go miesz ka% ca lo kal nej spo !ecz no "ci. 

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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MARZENA ORCZYK!WICZKOWSKA

NEW SY

sier pie! 2014 – kwie cie! 2015

1.
sier pie!, desz czo wy week end
an ge li na jo lie bie rze "lub z bra dem pit tem
uci na j#c plot ki o kry zy sie w zwi#z ku
wi rus ebo la do tar$ do se ne ga lu
wra ca my z za ko pa ne go po sta na wia j#c
ni gdy wi" cej par szy wej po go dy i oscyp ków
w sie ci po zna j% prio ry te ty mi ni ster stwa edu ka cji
oraz pi%& naj gro' niej szych pa so (y tów
w"ród nich ta sie miec, t% go ry jec dwu nast ni cy 
i afry ka! ski me tro wy ro bak 
któ ry w% dru je przez mi% "nie
raz na ru ski rok prze bi ja skó r%
i mo( na pró bo wa& go wy j#&
trze ba to jed nak ro bi& ostro( nie, wol no
pu tin po su wa si% szyb ciej
co raz da lej. nam ju( nie wy pa da
nic po za smut n# kon sta ta cj#
zje dli "my wszyst kie jab$ ka
z drze wa wia do mo "ci do bre go i z$e go
do brn% li "my do "cia ny no "nej 
jak let ni news

2.
ko niec wrze "nia, po cz# tek ko! ca. geo r ge clo oney za ob r#cz ko wa ny
u"miech ga "nie na twa rzach fa nek. ko pacz roz po czy na 
no wy roz dzia$ w (y ciu pol ski. pa li kot chwi lo wo od zy sku je wia r% w bo ga
niech b" dzie b#o go s#a wio ny twój ruch, ewo. mój ruch le d wo za uwa (al ny 
ot, unie sie nie k# ci ka ust. da laj la ma fe mi ni stycz nej li te ra tu ry 
pi sze ko lej ny e -ma il do wy znaw cy ni ke. spier da laj, da laj da laj – 
brzmi echo na kar tach po czyt nych dzien ni ków. k# ci ki mo ich ust 
prze (y wa j# ner wi co wy kon flikt. nie po strze (e nie nad cho dzi pa' dzier nik
d(i ha dy "ci pu bli ku j# na gra nie z ko lej n# eg ze ku cj#
u nas dzie! sen ny, na dal ro "nie ce na ja b$ek. je sie! w to ku 
w mo dzie par ki, hot spo ty. ko chan ko wie wy mie nia j# 
wir tu al ne po ca $un ki. jesz cze cie p$o i s$o necz nie, ale co" si% l% gnie 
zim ne go w my "lach, s$o wach, cia $ach. ka ro li na kor win -pio trow ska 
wzru sza si% na wi zji. ko niec "wia ta, po cz# tek ko! ca

Ma rze na Or czyk !Wicz kow ska – au tor ka ksi"# ki po etyc kiej Gryp sy z Pa nop ti ko nu (Ma Mi Ko, 2010). Na gro dzo na Po etyc $
k" Na gro d" R.M. Ril ke go (So pot 2011). By %a tak #e lau re at k" kon kur sów li te rac kich i po etyc kich im. R. Wo jacz ka, S. Gro $
cho wia ka, K. Ra to nia, M. H%a ski, M. Kaj ki, A. Ba ba ry ki, ABER $RA CJE, no mi no wa na do na gro dy g%ów nej w kon kur sie
im. J. Bie re zi na w 2006 r. De biu to wa %a opo wia da nia mi i wier sza mi w „&l" sku”. Pu bli ko wa %a tak #e m.in. w: „To po sie”, „Fra $
zie”, „Ar ka dii”, „No wym Za g%' biu”, „Mi go ta niach”, „Art Pa pie rze”, „sZA Fie”, „SO SNar cie”. Wspó% za %o #y ciel ka D" brow skiej
Bry ga dy Po etyc kiej, po my s%o daw czy ni oraz wspó% or ga ni za tor ka im prez kul tu ral nych: „Po li gon Po etów” oraz „Ma new ry
Po etyc kie”, od by wa j" cych si' w Za g%' biu w la tach 2012$2015. Uko( czy %a psy cho lo gi' na Uni wer sy te cie &l" skim. Miesz $
ka i pra cu je w D" bro wie Gór ni czej.
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3.
gru dzie!. "a zik cu rio si ty wy kry" me tan na mar sie
#mie ci za le ga j$ w prze pe" nio nych po jem ni kach na uli cach po zna nia 
wi gi lia. cze kam na #nieg, tym cza sem w par ku kwit n$ sto krot ki
pla %e pod ka li nin gra dem za sy pa ne bursz ty nem. pu tin od po czy wa
ter ro ry #ci ata ku j$ cha ri le heb do. czu j& si& nie pew nie
je den po dru gim od cho dz$: ba ra! czak, sa la mun, krau ze
je den po dru gim przy cho dz$: sty cze!, lu ty, ma rzec

4.
ko niec mar ca, na dal ma "o #wia t"a
na por ta lach: dur czok, od ra, lu bitz 
prze sta wia my czas na let ni. po dob no wkrót ce 
ma si& ocie pli', pó ki co bi lans ci$ gle na mi nu sie
s$d woj sko wy w taj lan dii ska zu je oby wa te la 
na dwa dzie #cia pi&' lat wi& zie nia za ob ra z& kró la 
na fa ce bo oku. na mo jej osi cza su ci sza
pierw sza rocz ni ca #mier ci ma my. w kwiet niu co# si& otwie ra
dwu let ni ada#, któ ry w grud niu wpad" do rze ki
wró ci" ca" kiem do zdro wia i ma lu je pi san ki
jest #wia te" ko w tu ne lu. nie chaj za brzmi al le lu ja

MUST HAVE, MUST HATE

nikt nie wygl$da dobrze w trumnie
zw"aszcza anja rubik
która %yje intensywnie i #wietnie si& miewa
w diamentowej kolii apart
nikt nie wypada dobrze w te#cie bia"ej r&kawiczki
rzuconej ukradkiem na #nieg
nikt nie brzmi czysto 
w melodii forever young
nikt na powa%nie nie my#li 
o ko!cu tej s"odkiej bajki
jeste#my jeleniem z babcinej makatki
czerwonym kapturkiem na muszce my#liwego
zwodz$ nas: mi"o#', metafory i metki
m&tne wyobra%enia pe"ni
%"ób pe"en siana jak róg obfito#ci 
za rogiem kolejny modowy sezon
must have, must hate
pola blichtru, pola s"awy
pola haute couture
strach na wróble
jest sum$ wszystkich strachów
ma oczy uchod(cy
usta krystyny paw"owicz i per"y
od coco chanel

Ry
s. 

W
oj

te
k 
!u

ka
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Z prof. ZBI GNIE WEM BIA !A SEM
roz ma wia KA TA RZY NA KU ROCZ KA (BE RE TA)

Nie

jestem

apologet!
Sosnowca

– Jest pan uro dzo nym so sno wi cza"
ni nem...

– Je stem z uro dze nia so sno wi cza-

ni nem, ale przez po my! k". Moi ro dzi-

ce nie miesz ka li w So snow cu, ja na-

to miast uro dzi !em si" w tu tej szym

szpi ta lu tyl ko dla te go, #e je stem

dziec kiem z kon flik tem krwi i gdy by

trze ba by !o mi prze to czy$ po uro dze-

niu krew, to w so sno wiec kim szpi ta-

lu by !o to po pro stu mo# li we. Mo ja

ma ma jest z po cho dze nia sie wie-

rzan k%, a wi"c z Za g!" bia, a ta to jest

spod &wier kla' ca, czy li z po gra ni cza

(l% sko -za g!" biow skie go. Ja z ko lei ca -

!e dzie ci' stwo i okres m!o dzie' czy

miesz ka !em w Po r" bie, do li ceum

cho dzi !em w Za wier ciu i do pie ro

na stu dia przy by !em do So snow ca.

Ka# dy za( my (li ta kim skró tem, #e
sko ro uro dzo ny w So snow cu, miesz-

ka w So snow cu i pi sze o nim, to jest

so sno wi cza ni nem z dzia da pra dzia da.

Nie wy pro wa dzam z b!" du miesz ka'-
ców, któ rzy s% dz%, #e sko ro uro dzo-

ny tu taj, to zna czy nasz, swój. 

– Li czy si# me try ka.
– Tak. Z te go po wo du mo #e bar dziej

mnie lu bi%, cie sz% si" mn% ja ko ich pi-

sa rzem.

– Wcho dz$c za tem g%# biej w pa na
&y cio rys, za py tam, czy za mi %o wa nie
do ope ry, w#d kar stwa i kra jów skan"
dy naw skich ma ja ki' mia now nik
wspól ny ze s%u& b$ woj sko w$ na Bli"
skim Wscho dzie?

– Nie. Na to miast ma wspól ny mia-

now nik ze so b%. Okres fa scy na cji

Skan dy na wi% mam ju# tro ch" za so -

b%, obec nie cz" (ciej je# d#" do Tur cji,

za pusz cza j%c si" w swych w" drów-

kach a# pod jej wschod ni% gra ni c"
z Ar me ni%. Uwa #am na to miast, #e za-

rów no ope ra, w"d kar stwo, jak i po z-

na wa nie wiel kich, asce tycz nych prze-

strze ni skan dy naw skich !% czy po trze ba

we wn"trz ne go wy ci sze nia i ja kie go(
to tal ne go sku pie nia si" na tym, co

w da nym mo men cie si" ro bi. Nie

mo# na bo wiem s!u cha$ ope ry czy !o-

wi$ ryb, zaj mu j%c si" rów no cze (nie

czym( in nym. Dla mnie w"d kar stwo

nie jest spor tem, ale bar dzo in ten syw-

nym prze #y wa niem na tu ry. Gdy ja d"
na przy k!ad sa mo cho dem, mo g" wy-

my (la$ ko lej ne cz" (ci ksi%# ki, ale

gdy sie dz" w ope rze lub w"d ku j"
na ja kim( pust ko wiu, to nie mo g" pla-

no wa$ dal szych roz dzia !ów. Lu bi"
wi"c ro bi$ te rze czy, bo one mnie

zmu sza j% do od su ni" cia wszyst kie go

na dal szy plan i sku pie nia si" tyl ko

na nich. Na to miast z Bli skim Wscho-

dem nie ma to nic wspól ne go. Mo#-
na wr"cz po wie dzie$, #e Bli ski

Wschód jest zu pe! nym od wró ce niem
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idei spo koj ne go sku pie nia. Tam by !o
roz pro sze nie, bom bar do wa nie licz ny-

mi bod" ca mi, nie wspo mi na j#c o dzia-

!a niach woj sko wych. Jest to za prze-

cze nie te go, cze go szu kam

w sa mot no $ci i ci szy w%d ko wa nia czy

w we wn%trz nym sku pie niu, któ re

ch!o nie mu zy k% w ope rze.

– Ma pan za tem na tu r! kon tem"
pla to ra...

– Zde cy do wa nie tak. Nie lu bi% te -

go mó wi&, ale jest to na wet na tu ra

kon tem pla cyj ne go ro man ty ka, oczy-

wi $cie w ro zu mie niu, ja kie nada li

ro man ty ko wi an giel scy po eci. Naj-

pierw prze 'y wa si% na tu r%, a do pie ro

po tem prze pro wa dza spo koj n# re-

flek sj%. Zde cy do wa nie od dzie lam sa -

mo prze 'y wa nie na tu ry od pó" niej sze-

go my $le nia czy za pi sy wa nia.

Przy go to wu j% te raz no w# ksi#' k%
do dru ku, mój ame ry ka( ski dzien nik

sprzed pi%t na stu lat. Wi da& w nim, 'e
to, co ro bi !em przez dzie si%& mie si%-
cy w Sta nach, to by !o g!ów nie sa mo-

t ne je' d'e nie sa mo cho dem. Je stem

wi%c me dy ta cyj nym sa mot ni kiem,

cho cia' przy sz!o mi 'y& w cza sach,

któ re zu pe! nie ta kie funk cjo no wa-

nie unie mo' li wia j#. Nie mniej to we-

wn%trz ne pra gnie nie we mnie tkwi

i my $l%, 'e jest to cz% sta ce cha pi sa-

rzy. 

Mo im ma rze niem jest za szy& si%
gdzie$ w skan dy naw skiej g!u szy

z w%d k# i do bry mi ope ro wy mi p!y ta-

mi. Móg! bym tam sie dzie& la ta mi.

– Do sko na le ro zu miem t! po trze"
b!. Wró# my jed nak do rze czy wi "
sto $ci ta kiej, ja ka jest. S%u& ba w woj"
skach ONZ mia %a z pew no $ci' wie le

wspól ne go z pa na pra c' t%u ma cza li"
te ra tu ry an giel skiej, ame ry ka( skiej

i ni ge ryj skiej na j! zyk pol ski. Ja jed"
nak chcia %a bym przy wo %a# prze kor"
nie w tym lin gwi stycz nym kon tek $cie

cy tat z Pa na po wie $ci Pu der i py!:
„Trze ba t%u ma czy# po ezj! an giel sk'
na j! zyk pol ski. Szcze gól nie je $li si!
cz%o wiek zna laz% w So snow cu. Tu taj

nikt ni gdy nie b! dzie si! po s%u gi wa%
j! zy kiem an giel skim”. Oczy wi $cie

od czy tu j! w tym pa na wy $mie ni ty

&art, a mo &e na wet iro ni!, ale rów"
no cze $nie chc! za py ta#, jak to jest

dzi siaj z j! zy ka mi ob cy mi w So s"
now cu? Jak si! od naj du je tu tej szy

Wy dzia% Fi lo lo gicz ny U) w do bie

glo ba li za cji?

– To jest frag ment, na któ ry czy tel-

ni cy rzad ko zwra ca j# uwa g%, je $li nie

wie dz# o an gli sty ce w So snow cu

i o ca !ej iro nii te go, 'e to miej sce tu-

taj jest. Z jed nej stro ny to dziw ne, 'e
na Po go ni znaj du je si% pr%' ny Wy dzia!
Fi lo lo gicz ny z wszyst ki mi neo fi lo lo-

gia mi, i 'e s!y szy si% tu taj ob ce j% zy-

ki na uli cy; ale z dru giej stro ny to

pi%k ne, 'e nie ja ko wbrew lo gi ce uda-

!o si% stwo rzy& na praw d% sil n# an gli -

sty k%, o któ rej, gdzie nie ja d%, s!y sz%
do bre rze czy. Na sza an gli sty ka li czy

si% nie tyl ko w Pol sce, ale i w Eu ro-

pie.

Jed nak ten cy tat wi# 'e si% dla mnie

jesz cze z czym$. Kie dy na pi sa !em Ko-
rze! ca, moi ko le dzy w pra cy uwa 'a-

li, 'e jest to po wie$& z klu czem, czy li

'e na praw d% opi sa !em wy k!a dow-

ców z an gli sty ki pod po zo rem opo-

wia da nia o ró' nych po sta ciach hi sto-

rycz nych. Kil ka osób po de sz!o
do mnie z py ta niem, czy do brze sie-

bie od naj du j# w któ rym$ z bo ha te rów.

T!u ma czy !em im, 'e to nie jest po-

wie$& z klu czem, i wi dzia !em, jak jest

im trud no uwie rzy&, 'e to tyl ko po-

wie$&, co$ zu pe! nie fik cyj ne go, a nie

pasz kwil na w!a sny wy dzia!. W pew-

nym mo men cie zda !em so bie jed nak

spra w% z te go, 'e moi ko le dzy i stu-

den ci, dla któ rych je stem przede

wszyst kim pra cow ni kiem na uko wym,

uwa 'a j#, 'e na pi sa nie prze ze mnie po-

wie $ci jest w ja kim$ sen sie roz li cza-

niem si% z tym, co mnie ota cza wo kó!.
Dla te go pi sz#c Pu der i py", mo g!em

ju' so bie po zwo li& na ta kie mru gni%-
cie w stro n% ko le gów z pra cy, na neo-

fi lo lo gicz n# wy ciecz k% – nie iro nicz-

n#, ale 'ar to bli w#.
– Ale So snow ca ju& pan nie oszcz!"

dzi%... W Ko rze" cu za pi sa% pan, &e So "
sno wi ce ma j' z%e po wie trze i nic po"
rz'd ne go tu ni gdy nie wy ro $nie, &e
ma %o kto chce tu taj zo sta# na d%u &ej

i &e „ca %e to mia sto, ca %y na ród to

jed na tra gicz na po my% ka”. W Pu drze
i py le na to miast czy ta my, &e „jesz cze

si! nie zda rzy %o, &e by kto$ co$ w So "
snow cu zo sta wi%, a po po wro cie od"
na laz% to na miej scu”, &e nie wspo "
mn! o przy po mi na niu nie chlub nej

hi sto rii so sno wiec kie go tru ci cie la

w Ta lu. Czy w ten spo sób od zy wa si!
w pa nu kry ty ka w%a snej zie mi, któ"
ra zwy kle po ja wia si! ja ko ko lej ny

etap po okre sie fa scy na cji „ma %'
oj czy zn'”? Czy te& mo &e to pró ba

upo ra nia si! z pew ny mi ste reo ty pa"
mi po przez nada nie im wy ra* ne go

iro nicz ne go wy d*wi! ku?

– Po ru szy !a Pa ni kil ka wa' nych

kwe stii. Po pierw sze, rze czy wi $cie nie

je stem apo lo ge t# So snow ca i ni gdy

nim nie by !em. Dzi wi mnie cza sa mi

mi !o$&, któ r# so sno wi cza nie mnie

ota cza j# ja ko so sno wiec kie go kro ni-

ka rza. By& mo 'e nie czy ta j# mo ich

ksi# 'ek zbyt uwa' nie. Pa r% osób na-

wet py ta !o mnie, za co w So snow cu

mnie tak lu bi#, sko ro wca le nie mi to-

lo gi zu j% te go mia sta. Ja sam ni gdy nie

mia !em okre su fa scy na cji So snow-

cem, wi%c po wie dzia! bym ina czej.

Ob raz, któ ry przed sta wi !em w po wie-

$ciach, jest i tak du 'o cie plej szy

od te go, co no si !em w so bie wcze $-
niej. To nie jest za tem tak, 'e wy ima-

gi no wa !em so bie ja kie$ pi%k ne wy ob-

ra 'e nie So snow ca, z któ rym te raz

wal cz%. Wr%cz od wrot nie, mój por tret

te go mia sta by! czar ny, a to, 'e te raz

jest czar ny z ele men ta mi ko micz ny-

mi i mo men ta mi sym pa tycz ny mi,

jest efek tem wie lu lat wal ki, aby za-

ak cep to wa& So sno wiec ja ko miej sce,

o któ rym mo g% pi sa&. Na szcz% $cie za-

cz# !em do nie go do ra sta& w ta kim

wie ku, 'e nie po pa dam ju' ze skraj-

no $ci w skraj no$&. Za in te re so wa !em

si% so sno wiec k# hi sto ri# po czter dzie -

st ce, czy li po kry zy sie wie ku $red nie-

go, wi%c nie mu sia !em ko cha& al bo

nie na wi dzi& te go miej sca. Za uwa-

'y !em wów czas, 'e cho cia' jest to

prze strze( o trud nej uro dzie i trud nych

dzie jach, to jest w nim bar dzo in te re-

su j# ca dla pi sa rza hi sto ria. To zna czy,

'e mia sto po !o 'o ne tam, gdzie So sno-

wiec, w tam tym cza sie by !o ja kim$
Klon di ke, zie mi# obie ca n#. W tym

sen sie wi dzia !em tu taj pe wien po ten-

cja!, ale wi dzia !em go ja ko li te ra tu ro-

znaw ca, a nie es te ta. Ni gdy na to miast

nie za ch!y sn# !em si% So snow cem,

dla te go wy da je mi si%, 'e mo ja try lo-

gia po ka zu je ca !e Za g!% bie ja ko cie-

ka we, ale rów no cze $nie brzyd kie

i trud ne. W ka' dym ra zie mo je po wie-

$ci nie s# so sno wiec ki mi laur ka mi i ni -

gdy nie by !o mo im za mia rem, aby si%
ko mu kol wiek pod li zy wa&. Rów no cze -

$nie nie mam po trze by ze msty na tym

mie $cie za co kol wiek.

– Mo &e po pro stu praw d' jest to,

co za pi sa% pan w Pu drze i py le, &e
„So sno wiec ni gdy nie s%y n'% ja ko

mia sto pro stych za le& no $ci”, i to

t%u ma czy ca %' je go za wi %o$#.

– Na praw d% tak na pi sa !em? To

zga dzam si% sam ze so b# ($miech).

– Ostrze pa na pió ra wy cho dzi jed"
nak po za So sno wiec. W Ko rze" cu
pod kre $li% pan, &e „cho ro ba po dejrz "
li wo $ci by %a przy pa d%o $ci' en de"
micz n' w tym re gio nie”, pa ni Zi mo"
ro dzic przy pi sa% pan wi!k sz'
po dat no$# na „mi kro ba pro stac kiej

nie &ycz li wo $ci wi sz' ce go w za g%!"
biow skim po wie trzu”, opi sa% pan

rów nie& strasz ne za g%! biow skie dzie"
ci, na wi dok któ rych prze cho dzie(
ucie ka na dru g' stro n! uli cy. Z ko lei

An drzej Nie mo jew ski na kre $li% ob raz

lu dzi Za g%! bia ja ko „cy klo pów”,

„ludz kich ko lo sów” czy „dzie jo wych

ol brzy mów” po cz! tych w &y wio le
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ognia, któ rzy prze cho dz!c „przez

p"o mie ni ste mo rze pra cy”, wy trzy#
mu j! „ognio w! pró b$”. Ja cy za tem

s! na praw d$ Za g"$ bia cy?

– Chy ba praw da, jak zwy kle, le !y
po "rod ku. Twar dy mi lud# mi s$, cy klo-

pa mi mo !e mniej. Ja wi dz% du !o ne-

ga tyw nych cech w „cha rak te rze za g&%-
biow skim”, a Za g&% bie znam do"'
do brze po przez pry zmat wie lu ma &ych

miej sco wo "ci, a nie tyl ko So snow-

ca. I ogól nie nie mam sen ty men tu

do te go ro dza ju men tal no "ci. Nie

wcho dz$c w szcze gó &y, chcia& bym

je dy nie pod kre "li', !e opi sa &em rze czy,

z któ ry mi si% spo tka &em w rze czy wi -

sto "ci. Na praw d% mu sia &em prze cho-

dzi' na dru g$ stro n% uli cy na wi dok

gru py dzie ci. Ba& bym si% wszyst ko po-

t% pia' w czam bu&, ba& bym si% te! mi-

ty zo wa' jak w cy ta cie o cy klo pach, bo

tu by li bar dzo ró! ni lu dzie w bar dzo

ró! nych mo men tach dzie jo wych. Nie

wiem na przy k&ad, co Za g&% bia cy ro-

zu mie j$ pod po j% ciem Za g&% biak. Je-

"li bo wiem mó wi my o okre sie, w któ-

rym umiesz czo ne s$ fa bu &y mo ich

po wie "ci, to mó wi my i o (y dach,

i o Niem cach, i o Po la kach, i o Ro s-

ja nach, i o fa bry kan tach, i o szwar-

cow ni kach, i o han dla rzach, i o ar ty -

stach itd. Oni nie mie li jed nej

wspól nej ce chy cha rak te ro lo gicz nej,

bo by li z ró! nych miejsc, z któ rych

przy wo zi li w&a sne ry sy. Za g&% bie jest

wi%c, mo im zda niem, kon glo me ra tem

tych wszyst kich gru po wych w&a "ci-

wo "ci, i je "li bym zgo dzi& si% z tym, !e
kie dy" gdzie" co" si% prze to pi &o, to

przez ile" tam lat mo !e rze czy wi "cie

wy kszta& ci &y si% ja kie" ce chy wspól-

ne. Ale mó wie nie o so bie, !e sko ro si%
po cho dzi z dzia da pra dzia da z So s-

now ca, to ma si% wiel ko miej ski cha-

rak ter, jest we d&ug mnie "miesz ne, bo

czte ry po ko le nia wstecz nie by &o tu !a-

d ne go mia sta, ale wio ska, w któ rej to-

n% &o si% w b&o cie. 

Za g&% bie z jed nej stro ny ma ta k$ du -

!$ ma s% lud no "ci na p&y wo wej, !e to

mu si roz my wa' spój no"' cha rak te ro-

lo gicz n$, a z dru giej stro ny mnó stwo

lu dzi wy je cha &o st$d lub znik n% &o
pod czas woj ny, wi%c jest to bar dzo do-

"wiad czo ny re gion, co pew nie nie

wp&y wa naj le piej na za ufa nie do lu-

dzi. Za tem cz%"' z tych ne ga tyw nych

w&a "ci wo "ci wy ni ka nie ty le z ja kich"
„za g&% biow skich ge nów”, co z at mos-

fe ry bra ku sta &o "ci, z ja kiej" nie pew-

no "ci ju tra oraz w&a snej to! sa mo-

"ci – czym my w&a "ci wie je ste "my, ju!
mia stem czy jesz cze wsi$? Ina czej

rzecz si% ma w miej scach ta kich, jak

Kra ków czy Po zna). Tam nikt no wy

si% nie wci "nie, jest pew na sta &o"',

wi%c ja kie" ce chy kra kow skie czy po -

zna) skie mo g&y si% przez wie ki wy-

kszta& ci'. Tu taj na to miast jest wiecz-

na fluk tu acja.

– Cie sz$ si$, %e mó wi pan o tej

fluk tu acyj no &ci, bo to do sko na le

ko re spon du je z tym, co Krzysz tof

K"o si' ski pi sze o po wie &ci Ste fa na

(e rom skie go Lu dzie bez dom ni, i%
od s"o ni "a ona „pi$t no tym cza so#
wo &ci” Za g"$ bia. Jak na co dzie' od#
czu wa si$ t$ pro wi zo rycz no&), swe#
go ro dza ju si mu la crum?

– Od czu wa si% dziw nie, dla te go !e
po mi mo tej fluk tu acyj no "ci i te go, co

po wie dzia& pan prof. K&o si) ski, Za g&%-
bia cy, czy ra czej so sno wi cza nie, do-

szli w pew nym mo men cie do wnio -

sku, !e jed nak ma j$ g&% bo k$, od r%b n$,
de fi niu j$ c$ ich i sta bil n$ to! sa mo"'
i !e po win ni z niej by' dum ni i po win-

ni j$ pie l% gno wa'. Ale gdy by ko go"
za py ta', na czym ona mia &a by po le-

ga', to pew nie w od po wie dzi us&y sze-

li by "my: wier no"' Za g&% biu So sno-

wiec, trzy ra zy ogl$ da nie Ko rze! ca
w Te atrze Za g&% bia i to chy ba na ty -

le. Z cza sów stu diów pa mi% tam, !e re-

gion ten wsty dzi& si% tej dziw nej, nie

do ko) ca zde fi nio wa nej to! sa mo "ci,

a dzi siaj – na dal nie wie dz$c do k&ad-

nie, czym ona jest – pod kre "la, !e j$
po sia da. Na przy k&ad ja d$c z Ka to wic

do So snow ca, mo! na za uwa !y' ta b-

li c% z na pi sem „Wi ta my w Za g&% biu

D$ brow skim”, tak jak by si% prze je!-
d!a &o do in ne go sta nu w Ame ry-

ce. I to si% po ja wi &o po Ko rze! cu. Kto"
mi na wet mó wi&, !e dzi% ki mnie Za-

g&% bia cy od zy ska li po czu cie w&a snej

to! sa mo "ci. A ja mó wi%: mnie w to nie

mie szaj cie! Ja z tym nie chc% mie' nic

wspól ne go, z tym od gra dza niem si%.
Naj pierw Za g&% bie mia &o !al do *l$ -
ska, !e ten "mie je si% z nie go, i! jest

za gra ni c$, a te raz sa mo po sta wi &o
znak na Bry ni cy. Kto si% wi%c i od ko -

go od gra dza? Oczy wi "cie w tym za-

in te re so wa niu hi sto ri$ jest wie le po-

zy tyw ne go, bo lu dzie za czy na j$
grze ba' w ar chi wach, je# dzi' na wy-

ciecz ki i dzi% ki te mu do strze ga j$, !e
ma j$ u sie bie wie le in te re su j$ cych

rze czy. Z dru giej stro ny jed nak ro dzi

to ty po we dla Po la ków za cho wa nie,

!e gdy za czy na my my "le' po zy tyw-

nie o so bie, to au to ma tycz nie za czy-

na my my "le' ne ga tyw nie o in-

nych. I tak to po strze gam, !e uwol ni &o
si% nie bez piecz ne my "le nie, !e sko-

ro my je ste "my Za g&% bia ka mi, to

pa trz my z gó ry na tych, któ rzy ni mi

nie s$.
– To jest fun do wa nie w"a snej

to% sa mo &ci na opo zy cji do czy jej&
in no &ci.

– No, w&a "nie! O to mi cho dzi &o,

!e ist nie je nie bez pie cze) stwo bu do-

wa nia na opo zy cji. I to mi si% nie po-

do ba.

– To, o czym mó wi my, do sko na le

ko re spon du je z tym, co Ewa Ko#
sow ska na pi sa "a 14 lat te mu, %e
przed So snow cem ry su je si$ na st$#
pu j! ca al ter na ty wa: al bo, chc!c sta)
si$ mia stem tra dy cyj nym, stwo rzy

so bie mit, al bo na uczy si$ wy ko rzy#
sty wa) atut bra ku tra dy cji. Któ r!
z dróg wy bra" we d"ug pa na?

– Chy ba rze czy wi "cie za anek to wa&
Ko rze! ca ja ko swój mit za &o !y ciel-

ski. Przy czym do ko na &o si% to nie ty -

le po przez ksi$! k%, bo z t$ mniej sza

licz ba osób si% ze tkn% &a, co po przez

in sce ni za cj% w Te atrze Za g&% bia.

Oczy wi "cie sta &o si% to po za mo j$ wo -

l$ i "wia do mo "ci$. Przy st% pu j$c
do pi sa nia Ko rze! ca, chcia &em

po pro stu za pe& ni' wol ny czas, ja ki

po zo sta& mi wie czo ra mi, a !e nie ogl$-
dam te le wi zji, za cz$ &em pi sa'. Ale nie

mia &em agen dy, !e zro bi% Za g&% biu

co" ta kie go. Nie mia &em za mia ru

bu dze nia ani two rze nia za g&% biow-

skiej czy so sno wiec kiej to! sa mo "ci.

Ge ne ral nie #le si% z tym czu j%, ale

zda j% so bie spra w%, !e z tych dwóch

opcji So sno wiec wy bra& &a twiej sz$
dro g% – zbu do wa nia mi tu, na do da-

tek tro ch% fa& szy we go. Bo to jest tyl-

ko fik cja, cho cia! osa dzo na w re a-

liach to po gra ficz nych i hi sto rycz nych,

ale jed nak fik cja. Dla te go mar twi% si%,
gdy Za g&% bia cy bio r$ te po wie "ci

ja ko praw d% ob ja wio n$ o So snow cu,

za uwa !a j$c g&ów nie te ele men ty,

któ re im od po wia da j$. 
– Mo %e wi$c dla te go trud no w So #

snow cu stwo rzy) tra dy cj$, kul tu r$,

bo zo sta" on za "o %o ny nie na sa lo#
nach, ale „na ha" dzie i na na sy pie”,

jak stwier dzi" pan w Ko rze! cu? Upo#
dab nia go to do Sta lo wej Wo li, któ#
ra „wy ro s"a na pie cu mar te now#
skim”. Oba mia sta ist nie j! przede

wszyst kim ja ko sy pial nie dla prze my#
s"u. W sy pial ni za& si$ tyl ko &pi.

– Zga dza si%, tyl ko !e daw niej te

mia sta rze czy wi "cie funk cjo no wa &y
ja ko sy pial nie przy za k&a dach pra cy

i wte dy lu dzie nie mar twi li si% za gad-

nie niem to! sa mo "ci. Mie li pra c%
i wszyst ko ja ko" to czy &o si% do przo-

du. Pro blem umo co wa nia si% w kul-

tu rze, za ko rze nie nia w czym" po ja wi&
si%, gdy te za k&a dy pa d&y. Tu ju! nie

ma !ad nych ko pal ni i nie mo! na po-

wie dzie', !e te wszyst kie blo ki to s$
sy pial nie dla ist nie j$ cych fa bryk, bo

to jesz cze ja k$" ra cj% by tu by mia &o.

Pro blem po le ga na tym, !e cz&o wiek

bu dzi si% w tej ni ko mu nie po trzeb nej
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sy pial ni i nie wie, co ma ze so b! zro-
bi". Po ja wi #a si$ wi$c po trze ba zmi-
to lo gi zo wa nia te go, co by #o. Wy-
two rzy #y si$ dwa kon flik tu j! ce si$ ze
so b! mi ty. Pierw szy mit do bro by tu
za Gier ka g#o si, %e w je go de ka dzie,
szcze gól nie w So snow cu, by #o fan ta-
stycz nie. Dru gi mit, %e za Gier ka
by #o &le. A po tem uka za# si$ Ko rze-
niec ja ko al ter na ty wa dla tych dwóch
mi tów i lu dzie uwie rzy li, %e w cza sach
Ko rze! ca to do pie ro by #o fan ta stycz-
nie! Ale je 'li si$ przyj rze" bli %ej po-
sta ciom tej po wie 'ci, to ma my do br!
fi( sk! bo n$, nie miec kich fa bry kan tów
z wi zj! i pol skich szwar cow ni ków. To
z kim si$ iden ty fi ku j! dzi siej si so sno-
wi cza nie?! Na to miast wy st$ pu j! cy
w ksi!% ce ar ty 'ci i dzien ni ka rze s! je-
dy nie mar gi ne sem tam tej spo #ecz-
no 'ci. To nie jest tak, %e So sno wiec
na po cz!t ku XX wie ku by# t$t ni! cym
%y ciem mia stem re dak to rów i kul tu-
ral nych ga zet.

Gdzie wi$c szu ka" te go mi tu za #o-
%y ciel skie go? Czy w tym, co car
zbu do wa# na ha# dzie, czy w tym, co
Gie rek zbu do wa# po tym, jak po roz-
rzu ca# sta re cha #u py i po sta wi# w ich
miej sce blo ki? Nie ma ta kie go ja sne-
go punk tu w da le kiej prze sz#o 'ci,
w któ rym by mo% na wszyst ko umo-
co wa". Jest po trze ba mi to lo gi za cji, ale
w prak ty ce wy gl! da to 'red nio. 

– Czy po szu my in du stria li za cji,
któ re tak fa scy no wa !y epo k" mo der#
ni zmu mo g$ jesz cze dzi siaj wy wo !a%
po dob n$ eks cy ta cj"? Czy cz!o wiek
wspó! cze sny s!y szy w tym jesz cze
mu zy k", jak Ko strzy& z po wie 'ci Ka#
de na #Ban drow skie go Czar ne skrzy !
d"a, któ ry stwier dzi!, (e (a den kwar#
tet 'wia ta nie od da ta kich szme rów?
A mo (e dla nas to ju( tyl ko iry tu j$#
cy szum in for ma cyj ny, cy wi li za cyj ny
ja zgot, któ ry anek tu je w na szym (y#
ciu reszt ki au to no mii, ja k$ jest ci sza?
Jak pan to po strze ga ja ko mi !o 'nik
mu zy ki ope ro wej i au tor po wie 'ci,
w któ rych no ta be ne nie s!y cha%
mo der ni stycz nej fa scy na cji prze my#
s!em?

– Je stem cz#o wie kiem, któ ry nie
zno si ha #a su, wi$c wszyst kie od g#o-
sy t$t ni! ce go mia sta, prze my s#u, hut,
ko pal ni itd. s! mi ra czej ob ce, m$ cz!
mnie. Ci sza i Skan dy na wia s! mo j!
od skocz ni! od tej g#o 'nej rze czy wi -
sto 'ci. Ale je 'li ju% ja kie' d&wi$ ki, to
mu sz! one by" bar dzo moc no upo-
rz!d ko wa ne i two rzy" es te tycz n! ca-
#o'", jak w ope rze. Ha #as w sen sie
cha osu zu pe# nie do mnie nie prze ma-
wia. Mam 'wia do mo'" te go, %e na-
pi sa #em trzy ksi!% ki o mniej wi$ cej
pierw szych czter dzie stu la tach ist nie-

nia So snow ca, w któ rych je 'li po ja-
wia j! si$ ko pal nie czy fa bry ki, to
w ab so lut nym tle. Oczy wi 'cie mu sz!
si$ po ja wia", bo by# bym na iw ny,
gdy bym te go nie przed sta wi#. Na to-
miast sta ram si$ je tak bar dzo wy ci-
szy", jak to tyl ko mo% li we. W pew-
nym sen sie scho wa #em prze mys#
pod zie mi!, bo nie in te re su je mnie
mo der ni stycz ne ha s#o „mia sto, ma sa,
ma szy na”. Prze mys# wy st$ pu je
w mo ich po wie 'ciach ja ko pod szew-
ka So snow ca. Jest gdzie' pod spodem
i tam so bie bul go cze ni czym sol fa ta-
ra, ale nie ma go na po wierzch ni
i w cen trum mo jej uwa gi.

– W swo ich po wie 'ciach wy szed!
pan oczy wi 'cie da le ko po za re gion,
po dej mu j$c si" trud nej, ale w mo im
od czu ciu s!usz nej kry ty ki na szych
na ro do wych wad. Gdy bo ha te ro#
wie Ko rze# ca za sta na wia j$ si", ja ka
Pol ska ma si" od ro dzi% po la tach nie#
wo li, pa da py ta nie: „Ta, o któ rej ju(
Ko cha now ski pi sa!, (e stoi nie rz$ dem
i prze kup stwem”? W in nym miej scu
jed na z po sta ci kon sta tu je, (e „Po lak
z Po la kiem si" nie do ga da” i wresz#
cie pod ko niec po wie 'ci pod su mo wa!
pan: „Ja kie to wszyst ko smut ne. Ja#
kie (a !o sne. I za wsze ta kie sa mo”. Nic
do da%, nic uj$%. Nie uczy my si"
na b!" dach. Je ste 'my, jak by po wie#
dzia !a Szym bor ska, „ucznia mi naj t"p#
szy mi w szko le 'wia ta”.

– W pe# ni si$ zga dzam. Uwa %am,
%e je ste 'my nie zbyt by strym na ro-
dem. To prze ko na nie po g#$ bi #o si$
we mnie pod wp#y wem lek tu ry
przed wo jen nej pra sy po trzeb nej mi
do Ko rze! ca, Pu dru i py "u oraz Ta -
lu. Ude rzy #o mnie, %e nic si$ nie
zmie ni #o w na szej men tal no 'ci
od tam tych cza sów. Na dal mie li my
te sa me rze czy! )wiat ru szy# do przo-
du, a my nie tyl ko ni cze go si$ nie na -
uczy li 'my (bo gdy by 'my si$ na uczy-
li, to mo %e zro zu mie li by 'my, %e
czas mó wi" na ja kie' in ne te ma ty,
a nie w kó# ko ob ra ca" to sa mo), ale
na wet nie wy ci! gn$ li 'my %ad nych
wnio sków z te go mi$ dle nia! Mnie to
oczy wi 'cie bo li i wo la# bym, %e by by -
#o ina czej, ale jest jak jest.

– Czy pla nu je pan eks plo ro wa%
jesz cze ja kie' w$t ki so sno wiec kie, za#
g!" biow skie? A mo (e te raz na st$ pi
zwrot w ja kim' zu pe! nie in nym kie#
run ku? Mo (e czy tel ni cy chcie li by
po dej rze% pa na ocza mi Bli ski Wschód
lub Ni ge ri"?

– Naj pierw mnie po dej rz!, i to ju%
je sie ni!, z ame ry ka( skiej per spek ty-
wy. W pa& dzier ni ku uka %e si$ Ne bra -
ska, mój dzien nik po dró %y po Sta nach.
Pod czas pra wie dzie si$ cio mie si$cz ne -

go po by tu zje& dzi #em Ame ry k$ sa mo-
cho dem, ro bi!c przy tym no tat ki,
z któ rych czy tel ni cy b$ d! mo gli mnie
po zna" tro ch$ bli %ej. Dzien ni ki z na-
tu ry rze czy bar dziej ob na %a j! au to ra,
ni% po wie 'ci, cho cia% sta ram si$, by
Ne bra ska by #a o Ame ry ce, a nie
o mnie.

Pó& niej mam w pla nie czwar ty tom
kro nik. I wte dy nie b$ dzie ju% try lo-
gii so sno wiec kiej, ale kwar tet za g#$-
biow ski. In try gu je mnie hi sto ria Rut-
ki La skier, na szej An ny Frank.
W 1943 ro ku na pi sa #a ze szy cik, któ-
ry na st$p nie ukry #a. Zo sta# on od na-
le zio ny i spra wa bar dzo si$ na g#o 'ni-
#a. Ju% za cz! #em pra c$ nad t!
po wie 'ci!. Z jed nej stro ny mu sz$
bo wiem po ru szy" te mat woj ny w Za-
g#$ biu, bo to by# bar dzo bo le sny czas
dla te go re gio nu, a z dru giej – hi sto-
ria na sto let niej *y dów ki z B$ dzi na
po pro stu mnie za fa scy no wa #a. Prze-
de mn! stoi te raz nie zwy kle trud ne za-
da nie. Mu sz$ cof n!" si$ o czte ry po-
zio my od te go, kim je stem na praw d$,
by zro zu mie", jak mo g#a czu" si$
dziew czy na, na sto lat ka, *y dów ka
i to jesz cze pod czas woj ny. Mam na-
dzie j$, %e mi si$ to uda, bo bar dzo
bym chcia#, aby to by #a du %a epic ka
opo wie'".

W swym pi sar stwie nie sku piam si$
ju% za tem tyl ko na So snow cu. My 'l$
jesz cze o na pi sa niu cze go' w ro dza-
ju zbio ru ese jów i prze wod ni ka li te-
rac kie go po wschod niej Tur cji, któ r!
ostat nio do'" cz$ sto od wie dzam.
Mam ju% spo ro ma te ria #ów o miej s-
cach pod ar me( sk! gra ni c!, któ re
nie s! po wszech nie zna ne i od wie dza-
ne przez tu ry stów, ale któ re zo sta #y
utrwa lo ne w li te ra tu rze, jak Kars
w #nie gu Or ha na Pa mu ka. Zwie dza-
#em to mia sto w#a 'nie z t! po wie 'ci!
w r$ ku, po dob nie jak nie któ rzy przy-
je% d%a j! do So snow ca z Ko rze! cem
pod pa ch!. Chcia# bym ze bra" te mo -
je me dy ta cje nad li te ra tu r! i Tur cj!
w je den tom, swe go ro dza ju prze wod-
nik czy tel ni czo -kul tu ral ny. W ten
spo sób chc$ wró ci" do mo ty wów, któ-
re za wsze lu bi #em, czy li do sa mot nych
po dró %y w dziw ne miej sca.

!

Zbi gniew Bia !as (1960) – an gli sta, li te !
ra tu ro znaw ca, pro fe sor na uk hu ma ni !
stycz nych, pra cow nik In sty tu tu Kul tur
i Li te ra tur An glo j" zycz nych Uni wer sy !
te tu #l$ skie go, au tor po wie %ci, któ rych
ak cja umiej sco wio na jest w So snow cu:
Ko rze niec (2011), Pu der i py! (2013)
oraz Tal (2015).
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! [Frag ment pierw szy: wrze sie! 1939]

Ju! trzy la ta mi n" #y i jesz cze pó# ro ku, od kie dy przy szli Niem cy. Z da le ka nie
szli. B" dzin le !a# za le d wie kil ka na $cie ki lo me trów od gra ni cy.

Gdy ju! prze wró ci li szla ba ny, ale jesz cze nie do tar li do mia sta, s#y sza #o si" ró! -
ne hi sto rie. Nie któ re by #y strasz ne, a in ne nie. Pew nej dziew czyn ce w Sie wie -
rzu, sto j% cej na uli cy By tom skiej przed do mem i pa trz% cej z prze ra !e niem i fa -
scy na cj% ocza mi wiel ki mi jak spodki na to cz% ce si" przez mia sto czo# gi, m#o dy
!o# nierz po da# cze ko la d". „Nimm”, po wie dzia#, i to by #o pierw sze nie miec kie s#o -
wo, ja kie us#y sza #a w !y ciu. Wte dy jesz cze mo! na by #o po my $le&, !e nie b" dzie
tak 'le. Po wal cz% z pol ski mi !o# nie rza mi na fron cie, bo na tym woj na po le ga, ale
jak ju! po wal cz%, jak ju! si" Pol ska pod da, bo pod da& si" mu sia #a, to wte dy na -
st% pi #ad. Ow szem, przyj dzie oku pa cja, ale wie lu (y dom w za sa dzie by #o wszyst -
ko jed no. Wsz" dzie i tak czu li si" oku po wa ni, wsz" dzie prze ga nia ni, wiecz nie
si" tu #a li, wi"c co za ró! ni ca, czy Nie miec (y da ci $nie, czy Po lak, czy Ru ski. To
si" prze cie! da prze trzy ma&. A jak by ju! mia #o by& bar dzo 'le, za wsze mo! na pró -
bo wa& ucie ka&, emi gro wa&, czy to do Pa le sty ny, czy gdzie in dziej jesz cze. Naj -
le piej za$ do Ame ry ki Pó# noc nej. W osta tecz no $ci do Po #u dnio wej.

My $le nie by #o te! i ta kie, !e sko ro w ca #ym Za g#" biu jest (y dów sze$& dzie si%t
ty si" cy, to nikt przy zdro wych zmy s#ach wszyst kich nie wy gna. Prze cie! sze$& -
dzie si%t ty si" cy osób mo !e wie le do bra wy two rzy&, ka! de mu pa) stwu bar dziej jest
przy dat nych sze$& dzie si%t ty si" cy pra co wi tych (y dów, ni! ta kich, co ich nie ma.

A pa) stwu, któ re pro wa dzi woj n", tym bar dziej trze ba lu dzi, bo kto$ mu si !o# -
nie rzom ka le so ny #a ta&, kto$ mu si na bo je pro du ko wa&, mun du ry pra& i pra so wa&
oraz do szy wa& obe rwa ne gu zi ki.

Ja ka! to szcze gól na ko rzy$& mia #a by wy nik n%& z nie obec ne go al bo mar twe -
go (y da? Czy z !y we go nie ma wi"k sze go po !yt ku? Oczy wi $cie nikt nie by# tak
na iw ny, by nie wie dzie&, !e w Niem czech (y dom 'le si" dzia #o za rz% dów Hi -
tle ra. Ale, jak ju! po wie dzia no, (y dom 'le si" dzia #o za wsze, wsz" dzie,
za wszel kich rz% dów, we wszyst kich kra jach, no, mo !e po za jed n% Ame ry k% Pó# -
noc n%. Na dzie ja si" za tem tli #a, !e b" dzie 'le, ale nie go rzej, ni! wte dy, kie dy jest
nor mal nie 'le. A nor mal nie 'le, to jest pra wie do brze. Pra wie pi"k nie. Pra wie !e
zna ko mi cie jest, je $li jest tyl ko nor mal nie 'le. I na to na le !a #o li czy&.

Z sze$& dzie si" ciu ty si" cy (y dów w Za g#" biu pra wie jed na trze cia miesz ka #a
w B" dzi nie. Dwa dzie $cia sze$& ty si" cy osób. W ob li czu ta kiej licz by przy dat nych
(y dów, tak wie rzo no, na wet Niem cy mu sz% g#o wa mi po ki wa& w za du mie. Bo
je $li w in nych mia stach i mia stecz kach w Pol sce mó wi #o si": wa sze uli ce, na sze
ka mie ni ce, to ni gdzie nie by #o to tak praw dzi we, jak w B" dzi nie. Ka to li ków wpraw -
dzie by #o po nad trzy dzie $ci ty si" cy, czy li ciut wi" cej, ale w cen trum mia sta spró -
buj ja kie go$ u$wiad czy&. Nie któ re ra chu by mó wi #y od wrot nie, !e to (y dów jest
wi" cej. Je den dia be# by si" w tych sta ty sty kach ro ze zna#.

Za nim przy szli Niem cy, ja kie to pi"k ne mia sto by #o!
Tu! nad rze k% wzno si #o si" wzgó rze zwie) czo ne ru ina mi pra sta re go pol skie -

go zam ku. Obok zam ku wzno si# si" ko $ció#. Pod zam kiem i pod ko $cio #em ca -
#e wzgó rze ob le pia #y !y dow skie do my. Nie któ re z nich – ist ne pa #a ce, in ne – le -
pian ki, ale tak by& mu sia #o, bo na ca #ym $wie cie ni gdzie #a ska bo gac twa nie jest
jed na ko wo roz dzie lo na w$ród lu dzi.

Nad rze k% sta #a wiel ka mu ro wa na sy na go ga. To !e zbu do wa no j% nie opo dal zam -
ku i ko $cio #a, ale nie co ni !ej, by #o spra wie dli we. Bo na wet je $li nad mia stem gó -
ro wa #y pol ski za mek i pol ski ko $ció#, to jed nak !y dow skie do my od stu le ci przy -
tu lo ne by #y do te go wzgó rza w spo sób nie ro ze rwal ny i, jak ma wia# ra bin,
sym bo licz ny. By li ta cy, co uwa !a li, !e nie ma si" co tak kle i& do pol skich mu -
rów, by li ta cy, co tak uwa !a li, i w$ród Po la ków. Ale nikt nie móg# za prze czy&,
!e od wie ków (y dzi i Po la cy k#" bi li si" tu wspól nie i w ko) cu w#a $nie do sz#o
do te go, !e wa sze uli ce, na sze ka mie ni ce, wasz za mek, na sza sy na go ga, a rze ka
wspól na. I tak by mo g#o zo sta&.

Mo g#o by, ale nie zo sta #o.
Bo pierw sze go wrze $nia o pi% tej ra no roz leg# si" war kot i tak ni sko prze le cia -

#y sa mo lo ty, !e je $li kto$ sta# na zam ko wym wzgó rzu, a nie zd% !y# si" skry&, to
móg# by po my $le&, !e go za raz o g#o w" za ha cz%. Z ko lei, je $li si" pa trzy #o w stro -
n" zam ku na przy k#ad od Za wa la, to si" wy da wa #o, !e da chów ki po spa da j% z do -
mów, !e ma szy ny roz bi j% si" o wie !" ko $cio #a *wi" tej Trój cy al bo !e wie !" str% -
c%; ale nie, !a den nie za ha czy#, tyl ko pe# z#y z#o wro go po nie bie, a to si" do pie ro
w ko $cie le mu sia# ksi%dz Sta si) ski ba&, bo on nie ja ko w B" dzi nie naj wy !ej za -
sia da#, naj bli !ej nie ba i nie miec kich sa mo lo tów.

Tak by #o a! do trze cie go wrze $nia. Ko men dan ci obro ny czy ni li mnó stwo za -
mie sza nia, krzy cze li, !e by lu dzie nie wy sta wa li na uli cach i si #% wpy cha li ga piów
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do bram. Sy re ny wy !y od ra na do wie czo ra. Ko bie ty roz da wa !y miesz ka" com opa -

trun ki i tam po ny, za# dziew cz$ ta ze Sto wa rzy sze nia M!o dzie %y &e" skiej wr$ cza -

!y me da li ki. W za sa dzie mia !y te me da li ki roz da wa' %o! nie rzom, ale me da li ków

by !o du %o wi$ cej ni% %o! nie rzy, zresz t( ci mie li ju% od daw na me da li ki po #wi$ -
co ne na Ja snej Gó rze al bo w Ostrej Bra mie, wi$c b$ dzi" skie nie mia !y dla nich

ta kie go zna cze nia, wo le li by pi sto le ty, a po za tym by li za j$ ci, po nie wa% do sta li roz -

kaz wy sa dze nia za mi no wa ne go mo stu. Jak huk n$ !o od Cze ladz kiej, nie je den z wra -

%e nia na zie mi$ pad!, ale co to da ta kie wy sa dze nie mo stu? W czym to Niem com

prze szko dzi? A lu dziom bez mo stu %y' trud niej. Po !a pa' si$ w sy tu acji te% co -

raz trud niej. Jed ni wo !a j(, %e by ucie ka', in ni, %e by nie ucie ka', urz$d ni cy ze bra -

ni przed ma gi stra tem twier dz(, %e nie wy da no roz ka zu ewa ku acji, ale z ko lei przy -

zna j(, %e na st( pi !y po wa% ne pro ble my z !(cz no #ci(, wi$c mo %e i wy da no, ty le

%e roz kaz nie do tar!? Co bied niej si po sta no wi li nie cze ka' na %ad ne roz ka zy, tyl -

ko ucie ka', bo jak si$ jest bied nym, to ani nie ma co zo sta wia', ani nie ma si$
czym prze ku pi' te go, któ ry na sta nie po tym cha osie. Prze cie% ja ki# #wiat na sta'
mu sia!. Wi$c bied ni Po la cy ra zem z bied ny mi &y da mi, d)wi ga j(c twar de bo chen -

ki chle ba w wor kach i ci( gn(c chu de ko zy na po stron kach, pierz cha li z mia sta,

cho cia% gdy by ich za py ta', gdzie ucie ka j(, ma !o kto wie dzia! by, co od po wie dzie'.
„Na wschód! By le da lej st(d! Niem cy s( ju% bli sko i wszyst kich wy mor du j(!”
Ta kie si$ s!y sza !o wo !a nia, cho cia% od cza su do cza su ten i ów stu ka! si$ w g!o -

w$, %e to prze sad na hi ste ria. 

Trze cie go wrze #nia znik n$ !y po ci( gi, znik n$ !y ro we ry, i %o! nie rze pol scy znik -

n$ li wraz z dzia! ka mi prze ciw lot ni czy mi, znik n$ !y ko bie ty z opa trun ka mi, kr$ c( -
ce si$ ko !o po ste run ku PCK przy sy na go dze, znik n$ li ko men dan ci z opa ska mi na r$ -
kach, a czwar te go wrze #nia nad ra nem znik n$ li pol scy po li cjan ci. Przez kil ka go dzin

pa no wa !a ci sza, a po po !u dniu na uli cach po ja wi li si$ nie miec cy %o! nie rze.

Jesz cze by li ta cy, cho cia% by !o ich co raz mniej, co uwa %a li, %e Niem cy za pro -

wa dz( po rz( dek. W ca !ym mie #cie po wy wie sza no Be kan nt ma chun gi. &e wszel -

kie pró by nie sub or dy na cji b$ d( ka ra ne #mier ci(, %e pod no sze nie cen to wa rów b$ -
dzie ka ra ne #mier ci( i %e spe ku la cja oraz sza ber po znisz czo nym mie niu te% b$ d(
ka ra ne #mier ci(. Wiel kiej roz ma ito #ci kar Niem cy nie prze wi dy wa li. Jest jed nak

fak tem, %e nie po win no si$ kra#' ani spe ku lo wa', ani sza bro wa'. Otwar te po zo -

sta wa !o py ta nie, na ile do s!ow nie na le %a !o bra' te gro) by i za ka zy, ale Niem cy

bar dzo szyb ko roz wia li ewen tu al ne w(t pli wo #ci miesz ka" ców. Ósme go wrze #nia

na dzie dzi" cu spa lo ne go wi$ zie nia po wie si li m!o de go Po la ka i sta re go &y da, bez

%ad nej dys kry mi na cji, jed ne go obok dru gie go. Po la ka za to, %e ukrad! ka wa !ek

dru tu z po go rze li ska, a &y da pie ka rza za to, %e pod niós! o grosz ce n$ chle ba. Zgro -

za wszyst kich ogar n$ !a. Stry czek za ka wa !ek dru tu? Al bo za pod nie sie nie ce ny

o grosz? Prze cie% ten nie szcz$ sny pie karz pod no sz(c za le d wie o grosz, w!a #ci -

wie nic nie pod niós!, bo %e by upiec chleb, mu sia! spe ku lan tom p!a ci', wszak ni -

cze go ju% do sta' nie mo% na by !o le gal nie, wi$c po wi nien ce ny o do brych pa r$
gro szy pod nie#'. Ale %e si$ ba!, to tyl ko o grosz pod niós!. No i to, %e ze stra t(
sprze da wa! na nic si$ zda !o, bo go Niem cy i tak po wie si li.

I ju% dla wszyst kich by !o ja sne, %e nie nad cho dz( %ad ne uczci we cza sy. Bo kra#'
i spe ku lo wa' to jed no, ale za bi ja' za drut i za stra t$ na chle bie to z uczci wo #ci(
nie mia !o nic wspól ne go (…).

Dzie wi( te go wrze #nia wie czo rem wy buch! po %ar i nie mal ca !e wzgó rze zam -

ko we sta n$ !o w ogniu. &y dow skie do my do brze nada wa !y si$ na po chod nie. W piw -

ni cach wi$k szych ka mie nic sk!a do wa no w$ giel na zi m$, z ko lei da chy bied niej -

szych do mów by !y drew nia ne i kry te pa p(, wi$c ogie" mia! gdzie hu la'. Cz$#'
pa py to pi !a si$ i sp!y wa !a ze spa dzi stych da chów jak go r( ca la wa, cz$#' try ska -

!a iskra mi w nie bo, a w piw ni cach zaj mo wa! si$ w$ giel i od %a ru p$ ka !y szy by

w okien kach. Od do !u pie k!o i od gó ry pie k!o, a w #rod ku &y dzi. Ci, któ rych po -

%a ry za sta !y na gór nych pi$ trach bo gat szych ka mie nic, mie li od ci$ t( dro g$ uciecz -

ki, po nie wa% w$ giel p!o n( cy w piw ni cach unie mo% li wia! wyj #cie do sie ni. Wszel -

kie pró by otwie ra nia drzwi ko" czy !y si$ #mier ci(. Wie lu w ta ki spo sób do ko na !o
%y wo ta. In ni wy ska ki wa li z gór nych pi$ ter, bo wo le li roz trza ska' si$ na chod -

ni kach i bru ku, ni% spa li'. My li si$ jed nak ten, kto uwa %a, %e bie da cy z ma lut -

kich par te ro wych dom ków, kry tych ta ni( pa p( mie li le piej, po nie wa% nie za bi -

ja li si$, wy ska ku j(c z pi$ ter, ani nie mie li w$ gla w piw ni cach. Ta bie do ta,

wy bie ga j( ca na uli ce z sie ni czy na wet wy cho dz( ca z okien cha !up, pa da !a od ra -

zu od kul Niem ców, któ rzy urz( dzi li so bie re gu lar ne po lo wa nie i strze la li do ka% -
de go, kto pró bo wa! ucie ka' z p!o n( cych do mów. Na st$p ne go dnia przy pa lo ne

zw!o ki za wa la !y uli ce, zglisz cza sy na go gi i no wy %y dow ski cmen tarz na wzgó -

rzu. Wsz$ dzie le %e li lu dzie al bo cz$ #cio wo zw$ gle ni, al bo udu sze ni dy mem, al -

bo za strze le ni pod czas pró by uciecz ki. Do po %ó! k!ych twa rzy i szkli stych, sze -

ro ko otwar tych oczu po przy kle ja !y si$ strz$p ki sa dzy, smu gi smo !y, frag men ty
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spa lo nej pa py i po pió!. Le "e li po wy krzy wia ni we wszyst kie stro ny jak by ja cy#
wspó! cze #ni ucie ki nie rzy z Pom pe jów. Jesz cze kil ka dni pó$ niej, kie dy sz!o si%
w#ród zgliszcz ulic mia sta w tym kwar ta le, któ ry po !o "o ny by! przy sy na go dze,
z dziur po wy bi tych piw nicz nych oknach wi da& by !o "ar, a kie dy za pa da! wrze -
#nio wy zmrok, w% giel do pa la j' cy si% w piw ni cach l#ni! czer wo no i z!o wro go przez
pu ste ra my okie nek nad chod ni ka mi.

A prze cie" to nie by !o wca le naj gor sze, co mia !o si% (y dom w B% dzi nie przy -
da rzy&. To by! tyl ko po cz' tek ko) ca roz !o "o ne go na kil ka lat, na kil ka kr% gów
pie kie!.

! [Frag ment dru gi: 12 sierp nia 1942: Punkt na Ha ko achu]

Ner wo wo spo gl' da li w nie bo, jed nak z nie ba nie mo gli si% spo dzie wa& li to -
#ci. Z o!o wia nych chmur spa d!o kil ka ci%" kich, gru bych kro pel desz czu, a po -
tem na st' pi !a prze rwa. Lu dzie z na dzie j' spoj rze li do gó ry. Ale to nie by! ko niec.
Do pie ro te raz roz la !o si% na praw d%. Ku czin sky wsta! zza sto li ka i cho dzi! wzd!u"
sze re gu (y dów, z któ rych ka" dy mia! te go dnia kru czo czar ne w!o sy. Sta n'!
przed grup k' star ców i za !o "y! r% ce na ple cy. Z dasz ka czap ki ka pa !y mu kro ple
desz czu. A oni trz% #li si% ze stra chu i pró bo wa li zbi& cia sno w gro ma d%.

Ku czin sky przy gl' da! im si% z co raz wi%k sz' uwa g'. Na je go twarz za cz'! wy -
pe! za& kpi' cy u#miech.

Po czo !ach, po licz kach i szy jach sta rych (y dów sp!y wa !y stru" ki czar nej far -
by. Im bar dziej pa da !o na ich g!o wy, tym wi% cej czar nych stru "ek sp!y wa !o po ich
twa rzach, a w!o sy z kru czo czar nych – na szyb ko, by le jak za far bo wa nych, cza -
sa mi wy sma ro wa nych pa st' do bu tów al bo sa dz', czym tam kto mia! i zd' -
"y! – zmie nia !y si% w brud ne i si we.

I dla te go Ku czin sky si% #mia!.
– Chcie li #cie si% od m!o dzi&? (e by móc pra co wa& dla Trze ciej Rze szy?

Chwa leb ne, na der chwa leb ne. 
Mil cze li. Nie od wa "y li si% te" wy cie ra&, bo to ozna cza !o by przy zna nie si%

do wi ny.
Ku czin sky sta n'! przed ni skim, szczu p!ym star cem. Chwy ci! go za bro d%, uniós!

twarz (y da i spoj rza! mu w oczy.
Ech, pa nie Ku czin sky, pa nie Ku czin sky, co te" pan mo "e wi dzie& w oczach prze -

ra "o ne go star ca? Niech pan spoj rzy w te $re ni ce wy ra$ niej, mo "e pan zo ba czy
sa me go sie bie ju" za kil ka lat, dyn da j' ce go w So snow cu na szu bie nicz nym sznu -
rze? Ale Ku czin sky te go nie wi dzi, wy pusz cza bro d% (y da, a sta rzec na tych miast
opusz cza wzrok. Spo gl' da na czub ki swo ich bu tów, a w je go $re ni cach za mar -
!a ju" wi zja opraw cy wi sz' ce go na szu bie ni cy, o ile w ogó le ta ka wi zja na jed -
no krót kie mgnie nie roz b!y s!a.

M' drzy lu dzie wie dz', "e s' sta rusz ko wie, w oczach któ rych od bi ja si% zna -
ne i nie zna ne.

Ku czin sky prze sta! si% #mia& i szczek n'!:
– Wy trze& mor dy.
O, jak szyb ko wy cie ra li twa rze r% ka wa mi i d!o) mi, tak jak by spraw ne wy ko -

na nie roz ka zu mo g!o ich ura to wa&, tak jak by mo g!o udo wod ni&, "e s' przy dat -
ni, "e b% dzie mia !a z nich Trze cia Rze sza po cie ch%, "e zgrze szy li wpraw dzie t'
fa ce cj' z far bo wa niem, ale s' sub or dy no wa ni, o pro sz%, jak szyb ko si% po tra fi'
wy trze&. Ty le "e deszcz nie ust% pli wy na dal pa da! na ich g!o wy i no we czar ne stru" -
ki po ja wia !y si% na ich twa rzach.

Ku czy) skie mu ju" si% to znu dzi !o.
– Drei – po wie dzia! krót ko. 
Zna czy: Aus sie dlung. Zna czy: Au schwitz. Zna czy: Zum Schmelz.
Ci, któ rzy do sta li gru p% 1A, prze zna cze ni by li do wy wóz ki na ro bo ty. 
– Trzy maj si% mnie – po wie dzia !a Lin ka, #ci ska j'c Rut k% za d!o).
Ale Rut ce trz% s!a si% bro da ze stra chu.
– Lin ka…
– No, cze go…
– To ju" chy ba lep sza by !a by #mier&.
– Nie b'd$ idiot k' – fuk n% !a Lin ka. – *mier& jest naj gor sza. Nie ma nic gor -

sze go. Po patrz na tych sta rych. Czy my #lisz, "e gdy by Trój ka nie by !a naj gor -
sza, to ma lo wa li by w!o sy far b'? Ro bi li by z sie bie po #mie wi sko? My #lisz, "e nie
wo le li by do sta& 1A tak jak my? Wszyst ko by za to od da li.

– Nie wiem. – Rut ka nie prze sta wa !a si% trz'#&. – Ma ma i ta ta do sta li Je dyn -
k% i He niu# te", wi dzia !am, wi%c oni zo sta n' w B% dzi nie, ro zu miesz? Zo sta n' w do -
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mu. A nas wy wio z! na ro bo ty. Lin ka, gdzie nas wy wio z!? Mo jej Bab ce da li Trój -

k", tak mi si" wy da je, al bo Dwój k". A Dwój ka ozna cza, #e b" d! si" jesz cze nad ni!
za sta na wia$… Na ro bo ty jej prze cie# nie da dz!, bo jest za sta ra, wi"c do sta nie

i tak w ko% cu Trój k"… Ale co z na mi b" dzie? Cie bie mo g! wy s&a$ gdzie in dziej

i mnie gdzie in dziej. Na pew no tak zro bi!.
– Nie rycz – po wie dzia &a spo koj nie Lin ka. 

– Prze cie# ja nie ry cz", wca le nie ry cz", ani jed nej &zy nie uro ni &am. Twarz mam

mo kr! od desz czu, ty te# masz mo kr! twarz. Ja bym te# ci mo g&a po wie dzie$,
Lin ka nie rycz. 

– Po s&u chaj. Ja wca le nie my 'l", #e to ju# ko niec. – I za nu ci &a ci cho – Ju tro te#
wsta je s&o% ce, ju tro te# jest dzie%… – A po wa# niej szym to nem do da &a. – Po pierw -

sze, nie do sta &y 'my Trój ki, wi"c b" dzie my #y$. I to jest naj wa# niej sze w tej chwi -

li, ro zu miesz? Tyl ko to si" li czy na ten mo ment. Po dru gie, twój oj ciec ma na pew -

no ja kie' pie ni! dze i mój oj ciec te# ma jesz cze pie ni! dze. Je 'li nie wró ci my

do do mów, to nas b" d! pró bo wa li wy j!$. Co my 'lisz, #e Niem cy nie s! prze kup -

ni? (e nie s! chy trzy? Prze cie# to sa mi &a pów ka rze! 

– Ale mój oj ciec ju# nie ma #ad nych pie ni" dzy – po wie dzia &a ci cho Rut ka. 

– Acha… To i tak jest jesz cze wyj 'cie.

– Ja kie?

– Mu sisz pró bo wa$ zwia$.
– St!d?

– St!d.

Rut ka ro zej rza &a si" wo kó& sie bie.

– Prze cie# tu jest pe& no Niem ców z ka ra bi na mi i psa mi. Ob sta wi li ca &e bo isko.

– Nie wiem jak. Ale ja na pew no nie za mie rzam sta$ bez czyn nie. Pój d" si" tro -

ch" po kr" ci$ ko &o po li cjan tów. Oni s! in ni ni# ge sta pow cy, mo #e co' mi si" uda

z ni mi za &a twi$. Idziesz?

Rut ka po kr" ci &a g&o w!.
Lin ka wzru szy &a ra mio na mi. 

– Jak chcesz. Tam da lej sie dz! Sa lek Gol dzwe ig i Ma nia Po toc ka. Po cze kaj z ni -

mi. Je 'li mi si" nic nie uda, wró c" do was. 

! [Frag ment trze ci: 1943]

– Dzie% do bry – Sta sia nie czu &a si" zbyt pew nie, kie dy sta n" &a przed furt k!
do mu, któ ry do nie daw na by& jej do mem.

– Dzie% do bry – od po wie dzia &a kil ku na sto let nia dziew czy na i w jej po wi ta niu

za wie ra &o si" py ta nie. Pa ni do ko go? Pa ni w ja kiej spra wie? W tych dniach ka# -
da wi zy ta oso by nie zna jo mej mo g&a ozna cza$ co' bar dzo z&e go. Nie mo# na ni -

ko mu po wie dzie$, #e ma si" wy no si$, bo nie wia do mo, kim jest przy bysz i ja -

kie z&e wie 'ci ma w za na drzu. I za pro si$ do 'rod ka te# strach, tym bar dziej #e
aku rat nie ma ro dzi ców, a bab ka 'pi na gó rze.

– Ja… po wie dzia &a Sta sia i za wa ha &a si". W d&o niach 'ci ska &a to reb k". – To by&
mój dom. Nasz dom. 

Rut ka przy gl! da &a si" m&o dej ko bie cie o kru czo czar nych w&o sach. Mo g&a by by$
(y dów k!, ale nie by &a. Nie no si &a Ju densz ter nu. 

– Przed woj n! my tu w&a 'nie miesz ka li 'my – do da &a Sta sia. – Ale… – wzru -

szy &a ra mio na mi. 

– My miesz ka li 'my przy uli cy )wi" te go Ja na, na pew no pa ni wie gdzie. W ta -

kiej trzy pi" tro wej ka mie ni cy… – Rut ka po czu &a si" pew niej. Jej ro dzi na by &a bo -

gat sza i daw niej zaj mo wa &a lep szy dom ni# ro dzi na tej m&o dej ko bie ty. Tu by &o
tyl ko jed no pi" tro. No i w ogó le War pie to prze cie# by &a naj gor sza dziel ni ca w mie -

'cie. To nie jest wi na Rut ki, #e ich prze sie dlo no do te go do mu, i #e wy sie dlo no

tych Po la ków. Cie ka we, gdzie oni te raz miesz ka j!.
Rut ce mi gn!& w pa mi" ci mo ment prze pro wadz ki. Przy uli cy )wi" te go Ja na, po -

dob nie jak przy wszyst kich uli cach wo kó&, przy Pod wa lu, Mo drze jow skiej, Sta -

rym Ryn ku, przy Ko& &! ta ja i Ma &a chow skie go, wsz" dzie, jed na przy dru giej sta -

&y fur man ki, nie któ re wiel kie, nie któ re ma &e, a jesz cze do te go tacz ki i wóz ki, ale

przede wszyst kim wo zy dra bi nia ste o du #ych drew nia nych ko &ach, i wszyst kie

za &a do wa ne by &y wy so ko, po brze gi, pi" tro wo, cyr ko wo, do byt kiem wy no szo -

nym na pr"d ce z ka mie nic, z bram, po da wa nym przez okna par te ru. *a do wa no

nie tyl ko to bo &y z ubra nia mi czy na czy nia ku chen ne, ale tak #e me ble: sto &y, któ -

re szcze rzy &y no gi, krze s&a, sza fy, ko mo dy; w'ród szlo chu, la men tu, smro du po -

tu i stra chu. Wóz sta& tu# przy spi" trzo nym wo zie. Trze ba by &o cze ka$ z wy jaz -

dem, a# fur man ka, któ ra blo ko wa &a dro g", ru szy pierw sza, wi"c si" kl" &o s! sia dów
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i da lej la men to wa !o, a wszy scy si" spie szy li, bo wia do mo, #e je $li Niem cy da li

cza su ty le a ty le, to za opie sza !o$% mo g& raz dwa po wie si% na przy k!ad na ga !" -
zi te go wiel kie go drze wa przy sta rym cmen ta rzu ko !o wa !ów miej skich. Tam ju#
z cmen ta rza tyl ko $miet nik zo sta! i na drze wach ko na ry w sam raz gru be, #e by

'yd za dyn da!, a miej sce by !o na skrzy #o wa niu kil ku ulic, ze wsz&d ta k& na ucz -

k" by !o by wi da%. Wi"c na le #a !o si" spie szy%. Z uli cy (wi" te go Ja na na Ka ser -

ne stras se nie by !o da le ko, ale Rut ka wcze $niej ni gdy tam nie by wa !a. Ca !a ka -

ra wa na fur ma nek ru szy !a uli c& Ko! !& ta ja i za to ry, i stro mo pod gór k". 'y dzi mie li

te raz sie dzie% na War piu, a ich stre fa zo sta !a ozna czo na bia !& far b&. Za gra ni c&
wy ty czo n& przez bia !& far b" osie dla% si" ju# nie mo gli. Mo gli tyl ko z gór ki na War -

piu po wz dy cha%, pa trz&c na mia sto za to ra mi, sk&d ich po ty lu wie kach wy rzu -

co no. I tak si" cie szy li, #e nie miesz ka j& za mu ra mi, bo to i owo si" s!y sza !o o )o -

dzi czy War sza wie. A oni tu mu rów nie mie li, tyl ko t" li ni" na ma lo wa n& na bru ku.

Nie któ rzy jed nak mó wi li, #e nie ma si" z cze go cie szy%, bo ko !em kre do wym chrze -

$ci ja nie si" od dia b!a se pa ru j& i to #e 'y dzi tu s& za li ni&, zna czy, #e ja ko dia b!y
s& po strze ga ni. Wszyst kie go te go jed nak Rut ka nie my $la !a te raz, sto j&c
przy furt ce, tyl ko jej mi gn&! we wspo mnie niach ów dzie*, kie dy ostat ni raz wy -

cho dzi !a z bra my ka mie ni cy, z ro dzi ca mi, z bab k& i z Jo achim kiem. Spoj rza !a
wte dy na za p!a ka n& ma m" i po my $la !a, #e ma ma wy gl& da na bar dzo, bar dzo sta -

r& ko bie t".
Otwo rzy !a furt k".
– Pro sz". 
Sta sia we sz!a na po dwór ko, Rut ka za mkn" !a furt k" i te raz obie sta !y przy ma -

!ej !aw ce usta wio nej przed do mem pod krza kiem bzu.

Rut ka wska za !a r" k& !aw k". 
– Mo #e pa ni usi& dzie?

Sta sia po kr" ci !a g!o w&. 
– I pa ni przy sz!a w ja kiej spra wie? 

Sta sia stro pi !a si". 
Rut ka po ki wa !a g!o w&.
– Wiem, chce pa ni spraw dzi%, czy nie nisz czy my do mu…

Sta sia za czer wie ni !a si" po uszy. W!a $nie po to oj ciec ka za! jej zaj rze% do do -

mu przy Ka ser ne stras se. Ci 'y dzi, któ# ich zna!? Kto wie dzia!, co to za ro dzi -

na i czy do mu nie znisz cz&. Oj ciec Sta si zda wa! so bie spra w", po dob nie jak wszy -

scy, #e 'y dzi nie b" d& tam miesz ka% na sta !e, #e wcze $niej czy pó+ niej Niem cy

znaj d& ja kie$ roz wi& za nie ich kwe stii, czy li do do mu si" kie dy$ wró ci. Get ta nie

b" dzie wiecz nie. Bóg da, Niem cy te# nie b" d& wiecz nie. A dom, je $li si" o nie -

go za dba, zo sta nie. Na le #a !o by pil no wa%, czy no wi lo ka to rzy s& w po rz&d ku, czy

ni cze go nie nisz cz& na przy k!ad…

– Pro sz" wej$% – Rut ka za pro si !a Sta si" ru chem r" ki. – Oj ca nie ma. Ma ma jest

u s& siad ki. Nie ste ty nie mo g" pa ni ugo $ci% jak na le #y. Ch"t nie po cz" sto wa !a bym

pa ni& her ba t&, ale nie po sia da my.

– Mo #e by mi si" uda !o za !a twi% wam tro ch" her ba ty – po wie dzia !a Sta sia, ale

nie ru szy !a si" z miej sca.

– Nie. Dzi" ku j". – Rut ka pod nio s!a g!o w". – W!a $ci wie to da je my so bie do -

brze ra d". Tyl ko ty le, #e nie ma my her ba ty. Pro sz", pro sz" wej$% i si" ro zej rze%.
Ni cze go tu nie nisz czy my. Zresz t&… wo le li by $my miesz ka% w na szym daw nym

do mu.

– Oczy wi $cie – po wie dzia !a Sta sia. – Nie b" d" wcho dzi !a. – Na dal sta !y obie

przy furt ce. – Wca le nie przy sz!am spraw dza%, czy ni cze go nie nisz czy cie – za -

ru mie ni !a si" po now nie. – Tak wpa d!am, po dro dze, z sen ty men tu. Pra cu j" nie -

da le ko w szo pie, ja kie$ sto me trów st&d. Aku rat mam prze rw", Niem cy wy szli

na obiad, wi"c… cz!o wie ka za wsze ci& gnie do w!a sne go do mu.

– Wi dzi pa ni… – za cz" !a Rut ka.

Sta sia chcia !a za pro po no wa% tej dziew czy nie, by jej mó wi !a po imie niu, ale

po krót kim na my $le zde cy do wa !a, #e spo ufa la nie si" z oso b& nie zna jo m&, w do -

dat ku z 'y dów k&, mo g!o by wca le nie by% do bre. Pó+ niej ci 'y dzi mo gli by so -

bie ro $ci% ja kie$ pra wa al bo pro si% o po moc.

– Wi dzi pa ni – po wie dzia !a Rut ka. – Ró# ni ca mi" dzy na mi jest ta ka, #e pa ni

mo #e od wie dzi% swój daw ny dom, a ja nie mam do te go pra wa. 

– Ile masz lat? – za py ta !a Sta sia. 

– Czter na $cie. 

– A ja dwa dzie $cia trzy. 

A po chwi li wa ha nia do da !a: – Je $li chcesz, mów mi po imie niu. Je stem Sta -

sia. – Wy ci& gn" !a d!o* i u$miech n" !a si". 

!
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Z piosenkark! i kompozytork! AGNIESZK! CHRZANOWSK!
rozmawia EDYTA ANTONIAK"KIEDOS

Z Sosnowca do Krakowa

z przesiadk! w Grecji

– Uro dzi "a si# pa ni w So snow cu i tu
sp# dzi "a dzie ci$ stwo oraz wcze sn%
m"o do&'. Jak brzmi dla pa ni to mia sto?
Czy to Kie pu ra? Szpil man? A mo (e
stu kot tram wa jo wych szyn al bo pta ki
na Sta wi kach?

– Z bar dzo wcze sne go dzie ci! stwa pa -

mi" tam war kot mo to ru, m" #a sio stry,

mo je go dziad ka, pa mi" tam prze ja#d# ki

nad rze k$ w oko li cach uli cy Naf to wej,

pew nie dzi siaj by %o by to nie mo# li we, #e -

by wo zi& tak po pro stu ma lut kie dziec -

ko na mo to rze. Bar dzo to lu bi %am. Mo -

#e dla te go, kie dy nie co pod ro s%am, jak

zda %am eg za min i otrzy ma %am kar t" ro -

we ro w$, to za za ro bio ne pod czas wa ka -

cji w Gre cji pie ni$ dze, ku pi %am so bie

mo to ro wer mar ki Ro met i je' dzi %am nim

do li ceum. Oczy wi (cie stu kot szyn

tram wa jo wych to jest ele ment, któ ry tak -

#e do sko na le pa mi" tam, po nie wa# z do -

mu do li ceum, kie dy nie mia %am jesz cze

mo to ro we ru, mu sia %am prze mie rzy&
tram wa jem ca %e mia sto i oczy wi (cie jak

je' dzi %am do li ceum mu zycz ne go w Ka -

to wi cach to tak #e to wa rzy szy% mi stu kot

tram wa jo wej czter dziest ki. Dzi siaj tram -

wa je brzmi$ znacz nie ci szej. Wie le si"
zmie ni %o. Mu sz" jed nak po wie dzie&,
#e tam te cza sy %a twiej by %o by mi sko ja -

rzy& z ko lo ra mi ni# z d'wi" ka mi. Mia -

sto by %o po zor nie sza re, ale w mo jej rze -

czy wi sto (ci po ja wia% si" ko lor wraz

z oso b$ mo je go stry ja, Ku by Chrza now -

skie go, któ ry ro bi% (wia to w$ ka rie r", ta! -
czy% w ze spo le ba le to wym Be jar ta i kie -

dy wra ca% z ko lej nych po dró #y to mie ni%
si" ko lo ra mi. By% praw dzi w$ in spi ra cj$
i dzi" ki nie mu mój So sno wiec z dzie ci! -
stwa by% na praw d" barw ny. 

– Mo je py ta nie chcia "o otrze' si#
o po ezj#. Bo te( chy ba po "% cze nie po )

ezji z mu zy k% jest pa ni naj wi#k sz% ta )
jem ni c%… 

– Dla mnie sa mej jest ta jem ni c$, dla -

cze go od kie dy pa mi" tam chcia %am %$ -
czy& prze s%a nia z d'wi" ka mi i ryt mem.

Od kie dy pa mi" tam uk%a da %am so bie me -

lo dyj ki i do da wa %am do nich tekst. Wy -

ra #a nie si" w pio sen ce, wy da wa %o mi si"
naj bli# sze mo jej na tu rze, to by %o dla

mnie oczy wi ste i nie wy ni ka %o z #ad nych

g%" bo kich prze my (le!, dzia %o si" to nie -

ja ko sa mo. Naj wa# niej sze wy da wa %o mi

si" znaj do wa nie od po wied nich tre (ci,

na ty le istot nych, by móc (pie wa& je ze

sce ny. Nie wiem, czy wszyst kie mo je

pio sen ki zro dzi %y si" z po ezji, na pew -

no szu ka %am do brych tek stów, cie ka -

wych i do brze na pi sa nych. Ka# dy wers

ma dla mnie wpi sa n$ ju# w sie bie mu -

zy k" z kon kret ny mi po cho da mi in ter wa -

%ów i ich okre (lo nym na st"p stwem
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w cza sie. Dla cze go tak jest? Tej ta jem -

ni cy nie od kry je my.

– Sk!d u pa ni za in te re so wa nie po ezj!
"pie wa n! czy jak pa ni wo li pio sen k! ar #
ty stycz n!? Czy by $o co", co szcze gól nie
pa ni! w t% stro n% po kie ro wa $o?

– Naj bar dziej lu bi! okre "le nie pio sen -

ka au tor ska, po nie wa# nie za my ka nas

w okre "lo nym sty lu, a jesz cze bar dziej

lu bi! mó wi$ nor mal ne pio sen ki. Pi sa nie

w okre "lo nym, zna nym sty lu, jest dla

mnie nie do za ak cep to wa nia. Jak kol wiek

%le to za brzmi, za wsze sta ra &am si!
chro ni$ przed d%wi! ka mi, na ile si! da,

szu ka &am po pro stu ci szy. W ci szy do -

pie ro po wsta j' d%wi! ki. Wiem, #e nie da

si! zu pe& nie od izo lo wa$ od "wia ta, ale

jed nak war to nie po d' #a$ za #ad nym

kon kret nym tren dem, sty lem, mu zycz -

n' oso bo wo "ci' czy au to ry te tem, bo wte -

dy to, co stwo rzy my, b! dzie bar dziej na -

sze. Tre "ci po etyc kie, w któ rych si!
za ko chu j! i któ re pó% niej sta j' si! pio -

sen ka mi, za wsze wy da wa &y mi si! naj -

lep sze do "pie wa nia. Nie ma oczy wi "cie

re gu &y, ale za zwy czaj dzi! ki w&a "ci wie

do bra nym s&o wom i za ba wie ni mi, mo -

#e my cho$ w cz! "ci uchwy ci$ isto t! zja -

wi ska, o któ rym chce my opo wie dzie$.
Rzecz ja sna, ni cze go nie da si! wy ra zi$
do ko( ca, ale mi &o jest pró bo wa$. 

– &pie wa pa ni tek sty w$a sne, ale
te' au to rów ta kich jak Jó ze fa &lu sar #
czyk #La tos, Mi cha$ Za b$oc ki czy W$o dzi #
mierz Du lem ba. Co kie ru je pa ni! w wy #
bo rze tek stów? 

– Za wsze mu sz! si! w pe& ni uto# sa -

mia$ z tre "ci', wi!c po szu ku j'c wier szy

na pi sa nych przez in nych, mu sz! od naj -

dy wa$ co", z czym ca& ko wi cie si! zga -

dzam. Szu kam zbie# ne go ogl' du "wia -

ta, wa# nych te ma tów, opo wie "ci

o kon kret nych po sta ciach z hi sto rii,

war tych przy po mnie nia. Jest te# mnó -

stwo pio se nek w mo im re per tu arze,

któ rych po wsta nie za in spi ro wa &am. Czu -

j'c g&! bo k' po trze b! opo wie dze nia o lo -

sach wy bit nej rze% biar ki Ca mil le Clau -

del, opo wie dzia &am o niej po ecie

Mi cha &o wi Za b&oc kie mu, wie rz'c, #e on

zna ko mi cie uchwy ci j' w wier szu i tak

si! sta &o. Po dob nie by &o z bar dzo wie -

lo ma in ny mi utwo ra mi, co spra wi &o, #e
s' ze mn' spój ne, na czym za le #y mi naj -

bar dziej. 

– Lu bi pa ni na sce nie nie tyl ko "pie #
wa( i lek ko ta) czy(, ale te' opo wia da
pa ni aneg dot ki, try ska hu mo rem,
wspo mi na ja kie" za baw ne sy tu acje.
Czy przy go to wu je si% pa ni do ta kich wy #
po wie dzi, czy ra czej dzie je si% to spon #
ta nicz nie? 

– Praw d! mó wi'c, za zwy czaj mam je -

dy nie pew n' my"l prze wod ni', któ rej

chcia &a bym pod po rz'd ko wa$ prze bieg

kon cer tu, ale nie przy go to wu j! te go, co

mó wi! mi! dzy utwo ra mi. Oczy wi "cie

od bi ja si! w mo ich wy po wie dziach to,

co aku rat ostat nio czy ta &am, ale za -

zwy czaj s' to mo je su biek tyw ne po gl' -
dy oraz spon ta nicz ny dia log z pu blicz -

no "ci', któ ra za wsze jest prze cie# in na. 

– Pe wien kra kow ski po eta na pi sa$, 'e
„So sno wiec jest jak ko bie ta”. Czy zgo #
dzi $a by si% pa ni z tym po rów na niem
Mar ci na Ba ra na?

– To za le #y, co po eta mia& kon kret nie

na my "li. Ko bie t!, po dob nie jak m!# czy -

zn!, mo# na pró bo wa$ opi sa$, ale b! dzie

to za wsze opis nie do sko na &y, nie pe& ny.

Ka# da ko bie ta i ka# dy m!# czy zna jest

nie co in ny w re la cji z ró# ny mi oso ba mi,

tym bar dziej trud no po wie dzie$, ja kie do -

"wiad cze nia mia& pan Mar cin Ba ran. So -

sno wiec mo #e by$ dla jed nych zna ko mi -

tym miej scem do #y cia, do star cza j' cym

%ró de& ener gii, a dla in nych mo #e by$ nie

do znie sie nia. Wszyst ko za le #y od te go,

cze go szu ka my. Nie ma ide al nych miejsc.

Ka# de mia sto ma do za ofe ro wa nia co"
szcze gól ne go i co" zwy k&e go. Py ta nie czy

po tra fi my do strzec to, co jest wy j't ko we.

To do ty czy tak #e, a mo #e przede wszyst -

kim re la cji mi! dzy lud% mi. 

– Czy za tem Kra ków jest tym mia #
stem, gdzie od na la z$a pa ni to „co"”
szcze gól ne go? A mo 'e przez swo je
zwi!z ki z Gre cj! fa scy nu j! pa ni! bar #
dziej miej sca eg zo tycz ne i lu dzie o nie #
ba nal nej czy wr%cz eks cen trycz nej oso #
bo wo "ci? 

– W ja kim" sen sie w Kra ko wie zna -

la z&am to, o czym w dzie ci( stwie, w ro -

dzin nym mie "cie, opo wia da& mi mój stryj

Ku ba Chrza now ski. On przy ja% ni& si!
z Pio trem Skrzy nec kim i jak by wa&
w Kra ko wie to wy st! po wa& na sce nie

Ka ba re tu Piw ni cy pod Ba ra na mi. Mó wi&,
#e jak do ro sn! i po za &a twiam swo je spra -

wy to przed sta wi mnie Pio tro wi i wpro -

wa dzi do Piw ni cy. Wte dy nie ro zu mia -

&am, co tam mo #e by$ ta kie go

nie zwy k&e go, zro zu mia &am to znacz nie

pó% niej, kie dy mo je go stry ja ju# nie by -

&o. Tra fi &am jed nak do Ka ba re tu, dzi! -
ki nie zwy k&e mu przy pad ko wi i mo g! po -

wie dzie$, #e dla mnie Kra ków, to

Piw ni ca pod Ba ra na mi i przede wszyst -

kim Piotr Skrzy nec ki, z któ rym zwi' za -

nych by &o wie le wa# nych chwil mo je go

#y cia sce nicz ne go i pry wat ne go. Roz ma -

wia li "my oczy wi "cie o two rze niu pio se -

nek i "pie wa niu, o ko lej nych mo ich re -

ci ta lach w Piw ni cy, sce no gra fii

i ko stiu mach, ale przede wszyst kim

pro wa dzi li "my roz mo wy o tym, co tak

na praw d! ma naj wi!k sze zna cze nie,

czy li o tym jak two rzy$ na sze co dzien -

ne #y cie. Piotr by& mi strzem w kre owa -

niu nie zwy k&ych sy tu acji. Po wta rza&, #e
ka# da rzecz, któ r' ro bi my, po win na

by$ wy j't ko wa i #e war to u#y wa$ wy -

obra% ni ca &y czas. Czy cho dzi o ma &y bu -

kie cik, któ rym chce my ko go" ob da ro -

wa$, czy o dom, ogród, strój czy

o kon wer sa cj! z przy pad ko wo spo tka -

n' oso b', wszyst ko po win no by$ dzie -

&em sztu ki. Oczy wi "cie ta kie po dej "cie

wy ma ga wy si& ku i pra cy, ale dzi! ki te -

mu omi ja my by le ja ko"$ i ba na&. Te raz

ju# od lat nie "pie wam w Piw ni cy w Ka -

ba re cie, cza sem tyl ko or ga ni zu j! swo je

re ci ta le, bo jest to wci'# mo je miej sce,

naj wa# niej sze i wy j't ko we, ze wzgl! du

na la ta, któ re tam prze #y &am i na oso b!
Pio tra, z któ rym sp! dzo ny czas by&
bez cen ny. Ale tu mu sz! do da$, #e mo -

g&a bym ni gdy nie tra fi$ do Kra ko wa,

gdy by nie spo tka ny przy pad ko wo w So -

snow cu Jó zef Skrzek. By &o to w mo men -

cie, kie dy przy le cia &am z Gre cji do Pol -

ski na ty dzie(, po to by wy mie ni$
pasz port. Pra co wa &am w Gre cji w szko -

le mu zycz nej po pierw szym ro ku stu -

diów i nie s' dzi &am, #e kie dy kol wiek

wró c!. Los jed nak spra wi& ina czej. Po -

zna &am Józ ka Skrze ka, któ ry wy s&u chaw -

szy kil ku mo ich kom po zy cji za pro po no -

wa& wspól ny kon cert. Uwa #a&, #e ucze nie

dzie ci gry na for te pia nie w Gre cji w mo -

im przy pad ku jest stra t' cza su, #e po win -

nam si! roz wi ja$, wró ci$, do ko( czy$ stu -

dia, pi sa$ pio sen ki i wy st! po wa$. I tak

zro bi &am. 

– My "l!c o pol skiej kul tu rze i pio #
sen ce, to by $a bar dzo do bra de cy zja.
W ko) cu nie tyl ko w Kra ko wie uzna #
wa na jest pa ni za na st%p czy ni% Ewy
De mar czyk. Jak pa ni re agu je na ta kie
po rów na nia? Piotr Skrzy nec ki uczy$
pa ni! nie zwa 'a( na to, co mó wi! in #
ni, ale ar ty sta po trze bu je uzna nia
i splen do ru…

– Tak so bie my "l!, #e ar ty sta nie po -

trze bu je te go wszyst kie go, je #e li dla nie -

go sa me go jest war to "ci' sa m' w so bie

to, co ro bi. W przy pad ku osób pi sz' cych,

czy wy ko nu j' cych pio sen ki, je "li co" jest

wa# ne, to przede wszyst kim kon takt

z od bior c', szu ka nie dia lo gu. Je "li za"
wy po wied% ma by$ au ten tycz na, to by -

&o by bar dzo %le, gdy by by &a wzo ro wa -

na na kim kol wiek. Dla te go mu sz! szcze -

rze po wie dzie$, #e s&y sz'c pró by

okre "la nia mnie czy po rów ny wa nia,

za wsze si! za sta na wiam, ja kie ele men -

ty oce nia j' cy bie rze pod uwa g!. W przy -

pad ku Pa ni Ewy i mnie w&a "ci wie nie ma

punk tów stycz nych czy po dob nych,

mo #e po za za k&a da nym naj cz! "ciej czar -

nym stro jem na sce n!. Na to miast z ca -

&' pew no "ci' dla Pa ni Ewy i dla mnie

wa# ny by& do bry tekst i do bra mu zy ka.

To s' war to "ci, któ re nas &' cz' i &' czy nas

praw do po dob nie dla te go jesz cze jed no

wy da rze nie, Fe sti wal Pio sen ki Ak tor skiej

we Wro c&a wiu w 2000. Pa ni Ewa by &a
w ju ry, a ja pre zen to wa &am mo je pio sen -

ki, mi! dzy in ny mi hi sto ri! „Ca mil le

Clau del”. Ju ry by &o dla mnie &a ska we

i otrzy ma &am trzy na gro dy. 

– W tym ro ku mi ja 20#le cie pa ni
pra cy na sce nie. Ta kie okr! g$e da ty to
za wsze czas pod su mo wa), prze war to #
"cio wa). Co pa ni! naj bar dziej cie szy, co
si% uda $o zre ali zo wa( z m$o dzie) czych
ma rze), a co wci!' przed pa ni!?
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Czy wy zna cza !a so bie pa ni ja kie" ce le,

czy mo #e niós! pa ni$ przez #y cie wiatr… 

– To, co jest dla mnie naj istot niej sze,

czy li kon takt z lud! mi po przez mu zy k",
a zw#asz cza pio sen k", to si" re ali zu je ca -

#y czas. Przy czym ta pra ca nie ko$ czy

si" ni gdy, to jest ci% g#y pro ces, ka& dy

kon cert to nie wia do ma, spraw dzian,

czy po mi mo na szych ró& nych wra& li wo -

'ci i po gl% dów, uda si" do trze( do dru -

giej oso by z w#a sn% my 'l%. Je 'li cho dzi

o m#o dzie$ cze pla ny, to wy da j% mi si"
dzi siaj abs trak cyj ne, bo kie dy wresz cie

zda je my so bie spra w", &e wy obra &e nia

nas ogra ni cza j% i za bie ra j% po czu cie

ra do 'ci, to po pro stu prze sta je my od czu -

wa( na pi" cie z ni mi zwi% za ne i nie d% -
&y my na si #" do ni cze go. Na sze spra wy

za le &% od sza le nie wie lu uwa run ko -

wa$, ale ni gdy nie b" dzie tak do brze, czy

tak !le, jak so bie wy obra &a my, b" dzie

zwy czaj nie ina czej. Z per spek ty wy cza -

su, pa trz%c na ilo'( rze czy, któ re uda #o
mi si" zro bi(, je stem zdzi wio na, po nie -

wa& pio se nek, któ re po ja wia j% si" w mo -

jej g#o wie, nie da ne mi by #o móc przed -

sta wia( w me diach pol skich tak, aby

mia #y szan se do trze( do sze ro kiej pu -

blicz no 'ci. Z te go punk tu wi dze nia,

wszyst ko wy da je mi si" cu dem. 

– Wspó! pra co wa !a pa ni przez te la %
ta z wie lo ma ar ty sta mi, mu zy ka mi, li %
te ra ta mi, ak to ra mi… Ostat nio pi sze

i kom po nu je pa ni dla Ar tu ra Got za,

zwi$ za ne go nie gdy" z Te atrem Roz ryw %
ki w Cho rzo wie. Mo# na Pa& stwa wspól %

nie spo tka' na kon cer tach. Co ta kie go

mu si „za dzia !a'”, #e roz po czy na pa ni

swo isty dia log z in nym twór c$? 

– W#a 'nie dia log jest isto t% rze czy. Ar -

tur Gotz za pre zen to wa# z suk ce sem

w Ra dio wym Te atrze Pio sen ki, któ ry

pro wa dzi #am w Ra diu Kra ków, utwo ry

ze swo je go pierw sze go al bu mu „Obiekt

sek su al ny”, w któ rych prze wi ja #a si" te -

ma ty ka re la cji dam sko -m" skich. Po -

my 'la #am wte dy, &e móg# by ja ko „M"& -
czy zna pra wie ide al ny”, kon ty nu owa( te
w%t ki, w for mie sa ty rycz nych pio se nek

i by( g#o sem m" skim, przed sta wia j% cym

od czu cia i pro ble my, z ja ki mi si" bo ry -

ka kto', ko mu sta wia ne s% nie re al ne

do spe# nie nia &% da nia. Ar tur za py ta#
po pro stu, czy nie na pi sa #a bym dla nie -

go jed nej pio sen ki, co po trak to wa #am po -

wa& nie i pró bo wa #am spoj rze( na 'wiat

ocza mi m"& czy zny. By #o to nie zwy kle

in spi ru j% ce i trosz k" si" roz pi sa #am,

a w kon se kwen cji po wsta #o trzy na 'cie

opo wie 'ci. 

– Pod kre "li !a pa ni ro l( tre "ci, prze s!a %
nia w pio sen ce. Wi(k szo"' pa ni tek stów

do ty ka spraw nie zwy kle de li kat nych,

bo w!a "nie dam sko %m( skich. Co z pro %
ble mów wspó! cze sne go "wia ta naj %
bar dziej w pa ni du szy gra? Ja kie prze %
s!a nie chce pa ni nie"' in nym?

– Nie s#y cha ne jest to, &e od ty si%c le -

ci lu dzie bo ry ka j% si" z ty mi sa my mi pro -

ble ma mi, któ re prze cie& sa mi two rz%. Za -

rów no kie dy', jak i te raz, mo& na by

po wie dzie(, &e nikt ni ko mu nie da# pra -

wa do za bie ra nia dru giej oso bie wol no -

'ci, nikt ni ko mu nie da# pra wa by dru -

g% oso b" oce nia(, odzie ra( z god no 'ci,

prze 'la do wa(, nie mó wi%c o od bie ra niu

&y cia. Trud no si" po go dzi( z fak tem, &e
wspó# cze sny 'wiat nie wy ci% ga wnio -

sków z hi sto rii, i &e ka& dy z nasz z osob -

na nie pra cu je nad so b% i nie za da je so -

bie pro ste go py ta nia – po co krzyw dz"
dru g% isto t"? Re flek sja by #a by zba -

wien na.

– Ten rok zw!asz cza z ra cji ju bi le uszu

b( dzie nie zwy kle in ten syw ny. Cze go #y %
czy !a by pa ni so bie i swo im wiel bi cie lom

na na st(p ne la ta.

– Rok Ju bi le uszo wy za in au gu ro wa li -

'my kon cer tem 22 stycz nia w Piw ni cy

pod Ba ra na mi i w Piw ni cy, w rocz ni c"
jed ne go z pierw szych mo ich re ci ta li

za po wia da nych przez Pio tra Skrzy nec -

kie go od b" dzie si" w grud niu kon cert za -

my ka j% cy Rok Ju bi le uszo wy. Ja ko &e
kon cert in au gu ru j% cy sta# si" jed no cze -

'nie mo im kon cer tem imie ni no wym, po -

wsta #a idea or ga ni zo wa nia ta kie go kon -

cer tu co ro ku, wi"c mam na dzie j", &e
przez naj bli& sze la ta b" dzie my si" spo -

ty ka( za wsze w stycz niu w Piw ni cy oraz

&e znaj d" si #", by do pro wa dzi( do wy -

da nie mo jej ko lej nej p#y ty. 

– W imie niu swo im, re dak cji „)l$ ska”

oraz mi !o "ni ków pa ni ta len tu sk!a da my

naj ser decz niej sze #y cze nia, aby uda !o
si( pa ni zre ali zo wa' wszyst kie pla ny,

a mu zy ka i po ezja wci$# by !y nie wy czer %
pa nym *ró d!em ra do "ci. !
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Edyta Antoniak Kiedos (z lewej) ze swoj! rozmówczyni! Ann! Chrzanowsk!
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JERZY LUCJAN WO!NIAK

!WI TEM W LE SIE

mi! dzy drze wa mi ja sno"#
nie od le g$a pla ma $% ki
o"wie tlo na s$o& cem

na gle z g%sz czu "wi% ty nia nie ba
pod par ta wy so kim zdu mie niem

na pniu sie dz! 
po tem le '! te atr chmur
ku ku$ ka jak ostry akord 
i mi mo wszyst ko las s$y sz!
co osiad$ we mnie zm! cze niem tak do brym
jak ozdro wie nie

OGRO DY

sp$y nie na cie bie z któ rym" "wi tem
lub z któ rym" cier pie niem
"wia t$o wy ra 'a nia sie bie
i up$y nie jesz cze tro ch! cza su
nim zro zu miesz na czym po le ga –
b! dzie le kar stwem pod no sz% cym z ko lan

ani po my "lisz 'e masz by# so b% –
bo b! dzie w to bie jak krew i my"l
a na wet na to bie jak rzep
wcze pio ny w sztruk so w% kurt k!
$a go dz% cy strach
przed up$y wa j% cym cza sem

Je rzy Lu cjan Wo" niak – uro dzo ny w 1939 r., miesz ka w So snow cu. De biu to wa" w ka to wic kich „Po gl# dach” w ro ku 1983.

Pu bli ko wa" wier sze w „Ty go dni ku Kul tu ral nym”, „Po ezji”, „Mie si$cz ni ku Li te rac kim', „Pi %mie Li te rac ko &Ar ty stycz nym”,

„Ak cen cie”, „'l# sku”, „Po gra ni czach” „Akan cie”, „To po sie”. Wy da" to mi ki po etyc kie: Pod skó r# (1991), Ró zga %wia t"a
(1991), Sze lest cza su (1993), Z oczu biel mo z ser ca strach (1998), W Ta trach (2001), Ko ro wa nie po ko ry (2003), Sa mot &
no%( ko ta (2005), 'li mak na as fal cie (2009). Tak )e pro za ik i ese ista. Krót kie opo wia da nia i ese je dru ko wa" w „Ze szy tach

Li te rac kich”, „Po gra ni czach”, „'l# sku”, „Akan cie”, „Ku rie rze Li te rac kim”, „SO SNar cie”. Obec ny w an to lo gii „Ta try i po eci”,

wy da nej w ko edy cji Bi blio te ki Na ro do wej i Pa* stwo we go In sty tu tu Wy daw ni cze go, a tak )e w an to lo giach: „Za g"$ bie po &
etów” i „Pi sa rze z Za g"$ bia” oraz w kil ku al ma na chach po kon kur so wych.
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ADRIAN WITCZAK

W!TP 

m!" czy# ni po am pu ta cjach $a twiej wy czo$ gu j% si! z ner wic
z nor na dra bi ny opar te o nie w$a &ci we &cia ny 

pe$ zniesz go dzi na mi po &cia nie 
i fry wol nie sp$y wasz w pó$ se kun dy
kul ty wu jesz j!dr ne po &lad ki mu sku lar ne $yd ki 
twier dzisz "e ci che ko na nie czy g$o &na ago nia
to ró" ni ce w od g$o sach a je &li kult 
to tyl ko po zo rów

&ci szo ne ra dio na da je ko mu ni kat
zw!t pie nie jak ka rie r" mo# na ob li czy$ we d%ug wzo ru
w!tp to jed nost ka w!t pli wo &ci 
od kry ta przez ame ry ka' skich na ukow ców

w%tp ja &nie o&wie co ny pan to fel ku 
w%tp bun tow ni ku po pi!' dzie si%t ce
w%tp 'wier' m!" czy zno roz dep ta ny przez "o n!

b%d# scep ty kiem bez zma zy
w%tp po dwa kro' 

APO KRYF O SIE KIE RZE, SZCZE BEL KACH I ROZ BU RZA NIU ZA BYT KÓW RU STY KAL NYCH

Na ka" de k$am stwo znaj dzie si! sie kie ra.
Jesz cze wyj mie my szcze bel z trze cie go oka i b! dzie my wie dzie'.
Splu( przez ra mi! i zgad nij jak sie kie ra wbi ta w pie( od sy $a do nie ba.

Go ty ku i ka tedr nie zna li &my. Cie( rzu ca $a sto do $a.
S% sie ki by $y pu ste, &wia t$o wpa da $o do &rod ka przez szcze li ny,
kurz k$! bi$ si! w pro mie niach jak ze &wi! tych ob raz ków.

Ro ze bra li &my sto do $! na de ski i za pa$ ki. Py$ uno si$ si! nad wo da mi.
Dzia dek nie za p$a ka$, do pi$ pó$ szklan ki wód ki i usn%$ na gi jak Noe.
Nie &wia do mi 'pa li &my za pach sia na. W ciem no &ciach b$ysz cza $y kap sle po pi wie,
z$o tów ki i au re ole.

Sie kie ra wbi ta w nie bo ujaw ni $a za po mnia n% bel k! w oku,
jesz cze szcze bel i za cznie my wy $a my wa' te sny, te pal ce.
B! dzie my bie ga' jak ko gu ty ze &ci! t% g$o w% wo kó$ pnia
wo kó$ drze wa, któ re po dob no w nas kwit nie.

Ad rian Wit czak (1984) – hi sto ryk, po eta. W la tach 2010!2011 zwi" za ny z kie lec ki mi gru pa mi li te rac ki mi S#ow nia cy $wi !
to krzy scy i Au rea Dic ta. Pu bli ko wa# w pra sie kul tu ral no li te rac kiej: „$l"sk”, „Opcje”, „No we Za g#% bie”, „Te raz”, „Ra do !
sto wa”, „Kwar tal NIK”, na stro nach in ter ne to wych „Neu ro kul tu ry” i „Od ry” oraz w in for ma to rach kul tu ral nych „Wi ci”,
„So snart”. Jest lau re atem kil ku kon kur sów po etyc kich: Dru gie go Po je dyn ku na Wier sze w In sty tu cie Fi lo lo gii Pol skiej UJK
w Kiel cach (pierw sza na gro da – 2011), XX edy cji Sla mu Po etry w Do mu $ro do wisk Twór czych w Kiel cach (zwy ci%z !
ca – 2011), XIII OKP w Kiel cach (grand prix – 2011), TJW w klu bie Frak tal w Mi ko #o wie (pierw sze miej sce – 2012), TJW
w Kut nie (2013), TJW im. Ho ra ka w By to miu (2016). Au tor przed de biu tem ksi"& ko wym. Miesz ka w So snow cu.
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BARTOSZ WICZKOWSKI

DO 84 PRZY CHO DZ! PA NO WIE

i przy szed! do mnie pan oj ciec
i ka za! i"# do li ceum pierw sze go a po tem na stu dia
i zo sta# kim", wi$c po sze d!em do li ceum ale szó ste go
i na stu dia ale tyl ko zo sta !em

i przy szed! do mnie pan wy k!a dow ca i za da!
mnó stwo py ta% i po wie dzia! &e tyl ko w tym war to"#
bo ka& da od po wied' jest wzgl$d na a py ta nia sta !e
wi$c za cz( !em za da wa#

i przy szed! do mnie pan han dlo wiec
i po wie dzia! &e jak ku pi$ to b$ d$ mia!
wi$c ku pi !em i mia !em i zo sta wi! wi zy tów k$
ale ja gu bi$ wi zy tów ki

i przy szed! do mnie pan pra co daw ca i po wie dzia!
&e po wi nie nem by# wdzi$cz ny i ro bi# co ka &e
bo na mo je miej sce jest dzie si$ ciu ta kich 84
a na wet 83, 82, 81, 80 itd. i omi n(! mnie awans

i przy szed! do mnie pan po li tyk i po wie dzia!
&e te raz jest czas dla 84 i &e by wszy scy 84 mie li
god nie i do brze i &e on co praw da 48 ale du chem 84
i by! i po szed! i ani nie mia !em ani nie zo sta !em

i przy szed! pan bóg i po pa trzy! i zo sta wi! wi zy tów k$
ale jak ju& mó wi !em
ja gu bi$ wi zy tów ki

84 KROI WA RZY WA I S"U CHA PO EZJI
JA KIEJ NIE NA PI SA" I NIE NA PI SZE

przy cho dzi do mnie po eta Ch. i py ta
czy chc$ po s!u cha# no we go m!o de go zdol ne go
to ja mó wi$ &e chc$ i da lej kro j$ wa rzy wa
bo by li "my w kuch ni i zro bi !em ka w$
no to po eta Ch. czy ta i wiersz zda je si$ nie mie# ko% ca
my "la !em &e b$ dzie go rzej i kró cej
ale by !o nie 'le zgrab nie za baw nie na wet
a po tem zro bi !o mi si$ smut no bo to ko lej ny
m!o dy gniew ny "wie &y w for mie
nie "wie &y w tre "ci i mam od ta kich jak on md!o "ci
od ich ostro "ci wi dze nia i czy sto "ci prze ka zu
a co ko lej ny to wi dzi ostrzej i czy "ciej prze ka zu je
&e mu sie nie po do ba cy wi li za cja za chod nia al bo
ludz ko"# ogól nie a mnie te& si$ nie po do ba
tyl ko je stem ju& po trzy dzie st ce i mo je nie za do wo le nie
nie ob cho dzi ra czej ni ko go zw!asz cza &e nie jest
tak spek ta ku lar ne tyl ko zwy czaj ne
i na wet nie ska le czy !em sie w pa lec

Bar tosz Wicz kow ski – ab sol went fi lo zo fii, au tor to mi ku wier szy Pó! noc na Stro na, wy da ne go przez Miej sk! i Po wia to w!
Bi blio te k" w B" dzi nie (2011). Lau re at kon kur sów po etyc kich, m.in.: II OKP o „Gra ni to w! Strza #"” (Strze lin) w ka te go rii
de biut, XVI i XVII OKL im. M. H#a ski (Cho rzów), VII OKP im. W. B! ka „Or fic ka Stru na” (Ostrów Wlkp.), VII OKP dla
M#o dych Twór ców im. Zbi gnie wa Do mi nia ka ($ód%), Kon kur su Li te rac kie go z oka zji 60. rocz ni cy ist nie nia Zwi!z ku Li te ra &
tów Pol skich w $o dzi. Pu bli ko wa# m.in. w: „'l! sku”, „PKP zi nie”, „Me ga lo po lis”. Wspó# za #o (y ciel D! brow skiej Bry ga dy
Po etyc kiej, wspó# or ga ni za tor im prez: „Po li gon Po etów” oraz „Ma new ry Po etyc kie”.
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W
ie le pu bli ka cji W!o dzi mierz Wój "
cik po #wi$ ci! le gen dzie Jó ze fa Pi! "

sud skie go w li te ra tu rze Dwu dzie sto le "
cia. Je go naj wa! niej sze roz pra wy

do ty czy "y tak !e Le opol da Staf fa, Ja -

na Le cho nia, Ka zi mie rza Wie rzy# skie -

go, An to nie go S"o nim skie go, Jó ze fa

Wit tli na, Sta ni s"a wa Ba li# skie go, Zo fii

Na" kow skiej, Le ona Krucz kow skie go,

Zo fii Ro ma no wi czo wej, Ma rii Kun ce -

wi czo wej, Ta de usza Bo row skie go, Ta -

de usza Ró !e wi cza. Ko lej ne szki ce na -

uko we w na tu ral ny spo sób for mo wa "y
ksi$! ki, m.in.: Zo fia Na! kow ska (1973),

Na dzie je i z!u dze nia. Le gen da Pi! sud skie -

go w pol skiej li te ra tu rze mi" dzy wo jen -

nej (1978, wyd. roz sze rzo ne w ro -

ku 1987), Es te tyzm, re alizm, po li ty ka

(1981), Ska man dry ci i in ni nad Se kwa -

n# (1995), W Pol sce i na ob czy$ nie.

O twór czo %ci Zo fii Ro ma no wi czo wej

(1999), Staff i Ró &e wicz (1999), Po wrót

do Na! kow skiej (2004), Spo tka nia za g!" -
biow skie (2006), Za g!" biow skie im pre -

sje (2006), Na sze pol skie mie si# ce. Na -

sze za g!" biow skie %cie& ki (2008), Mo je

czte ry po ry ro ku (2011). 

Tro pem po etyc ko -bio gra ficz nych po -

dró !y i spo tka# Pro fe sor po d$ !a" od lat.

Ch%t nie o tym opo wia da" w mu rach

uczel ni, pod czas wspól nych wy jaz dów

na kon fe ren cje, w oko li cach "a gi skiej „ha -

cjen dy”, w swo im – jak !e tro skli wie pie -

l% gno wa nym – przy do mo wym ogród ku

w So snow cu. Czy ta nie li te ra tu ry (i obec -

no&' „w li te ra tu rze”) ozna cza "a dla nie -

go po zna wa nie cz"o wie ka i ro zu mie j$ c$
lek tu r% &wia ta, zgod nie z prze &wiad cze -

niem, i! w prze kaz ar ty stycz ny na trwa -

"e wpi sa ne jest do &wiad cze nie !y cio we

au to ra. Po &ród miast, któ re go urze k"y od -

naj dzie my Pa ry!, ja wi$ cy si% nam ja ko

miej sce szcze gól ne: d"u gich dys ku sji

w uro czych ka fej kach, spo tka# ar ty stów

z ca "e go &wia ta, spa ce rów po bul wa rach

i oka za "ych par kach. Nie dzi wi wi%c
fakt, i! jed n$ z ksi$ !ek po &wi% ci" w"a &nie

„fran cu skie mu fe no me no wi” i po szu ki -

wa niu &la dów pol skiej obec no &ci. Fran -

cja sta "a si% wa! nym miej scem w bio gra -

fii twór ców zwi$ za nych z gru p$
Ska man der, któ rych Pro fe sor wy so ko

ce ni". W nie pod le g"ym pa# stwie ska man -

dry ci da wa li wy raz ra do &ci po dró !o wa -

nia „tu ry stycz ne go”, po zna wa nia &wia ta,

po szu ki wa nia in spi ra cji, by we wrze -

&niu 1939 ro ku do &wiad czy' ak tu ali za cji

sy tu acji ro man tycz ne go wy gna# ca. Dla

Wój ci ka li czy "o si% po szu ki wa nia za pi -

su au ten tycz ne go, od kry wa nie in te lek tu -

al ne go wy mia ru „praw dy oso bo wo &ci”. 

Pra ce W!o dzi mie rza Wój ci ka prze ni ka
re flek sja o trud nym stu le ciu, mo wa
wszak nie tyl ko o eg zo tycz nych wy pra "
wach, in spi ru j% cych w$ drów kach
na Wschód i Za chód po strze ga nych ja "
ko fak ty jed nost ko we, rów nie& o do "
#wiad cze niu w$ drów ki ja ko fi gu ry ludz "
kie go lo su. W% drów ki cz"o wie ka XX

wie ku – w uj% ciu wcie lo ne go mi tu raj -

skie go wy gna nia. W"o dzi mie rza Wój ci -

ka in try go wa" ob raz do okre &lo nej „prze -

strze ni kul tu ro wej”, wpi sy wa nej

w utwo ry li te rac kie i – trak to wa ne

na rów nych wo bec nich pra wach – dzien -

ni ki, no tat ni ki, li sty; ob ser wo wa" ewo lu -

cje po staw i „za cho wa# pi sar skich”;

my &la" o (ró d"ach na szych fa scy na cji eu -

ro pej sko &ci$, no wo cze sno &ci$. 
Cha rak te ry stycz na wy da je si% dzi&

ksi$! ka o opo wia da niach i po wie &ciach

Zo fii Ro ma no wi czo wej. W sk"a da j$ -
cych si% na ni$ szki cach do strze !e my

przede wszyst kim eta py po dró !y w mi -

kro prze strze ni po szcze gól nych po wie &ci,

dzi% ki cze mu au tor ozna cza" punk ty

wa! ne dla pa no ra micz ne go uj% cia te go

do rob ku. Zra zu si% ga" po wier sze obo zo -

we, od kry wa" &la dy sprzed lat, któ re

wp"y n% "y na for mu "% pro zy Ro ma no wi -

czo wej, i ob ser wo wa" po k"a dy bio gra -

fii – z prze &wiad cze niem, i! cho' prze -

cho wu j$ ca &la dy cier pie nia pa mi%'
wie dzie ku kre so wi, od kry' mo !e jed nak

„wy miar hu ma ni stycz ny”. Nie przy pad -

ko wo wi%c, gdy wska zy wa" &wia to po gl$ -
do we „p%k ni% cia”, psy chicz ne za "a ma nia

bo ha te rów i kon se kwen cje wy bo rów,

po wra ca "y na zwi ska pi sa rzy ró! nych, do -

&wiad czo nych przez woj n%, ge ne ra cji. 

Rów nie! w ksi$! ce o Staf fie i Ró !e -

wi czu przed mio tem za in te re so wa nia

oka zu j$ si% – na przy k"ad – &la dy w"o -

skie i li rycz ne po dró !e pierw sze go

z nich, fa scy na cje li te ra tu r$ i my &l$
Wscho du. W"o dzi mierz Wój cik bar dzo

ce ni" Wi kli n", zbiór od kry wa j$ cy no we

ob li cze li ry ki Staf fa (pry wat no&', od czu -

cie mi ja j$ cych chwil, ra do sne roz b"y ski

i re flek syj ne „wy ci sze nia”). Ch%t nie

od kry wa" splo ty bio gra fii i li te rac kich

dia lo gów, splo ty „&wia to wo &ci” i swoj -

sko &ci, eg zo ty ki i – jak w przy pad ku

Staf fa – ro dzi me go, wiej skie go pej za !u. 

Pu bli ka cje i wy k"a dy (uni wer sy tec kie,

czy po pu lar no nau ko we) Pro fe sor przy -

go to wy wa" ja ko wni kli wy czy tel nik,

któ ry nie skry wa swo ich emo cji, i ja ko

hi sto ryk li te ra tu ry, któ ry oca la zja wi ska

!y cia li te rac kie go, nie stro ni$c od s$ dów

war to &ciu j$ cych. Je go pra ce wy ni ka "y
z kon se kwent nej obec no &ci po &ród lu dzi

pió ra, z wie lo let nich ob ser wa cji i przed -

si% wzi%' ba daw czych. Wy ni ka "y z obec -

no &ci po &ród lu dzi w% dru j$ cych w prze -

strze ni &wia ta i prze strze ni j% zy ka,

po szu ku j$ cych in dy wi du al ne go to nu.

Ta od r%b no&' by "a dla W"o dzi mie rza

Wój ci ka wa! na, wszak ona de cy du je

osta tecz nie o ob li czu ar ty stycz nym. Ist -

nie je te! jesz cze jed na stro na twór czej

obec no &ci: uchwyt na w ar ty stycz nej kre -

acji „prze strze# cz"o wie ka”. O niej W"o -

dzi mierz Wój cik ni gdy nie za po mi na".

Ist nie j% ta kie ob sza ry li te ra tu ry, któ "
re – z roz ma itych po wo dów – od wie dza "
my nie zmier nie rzad ko. S% te& in ne, któ "
re opusz cza my na krót ko, wci%&
od czu wa j%c ich bli sko#' i swoj sko#'. By -

wa, !e w nich w"a &nie mo !e my si% „za -

do mo wi'” i do nich po wra ca'. Z up"y -

wem lat ma py ta kich miejsc i oko lic

bli skich li te ra tu ro znaw com sta j$ si% co -

raz bar dziej czy tel ne. Na ma pie W"o dzi -

mie rza Wój ci ka od wie lu lat istot ny

Na spo tka nie mo& na si$ umó wi' – uprzed nio d!u go je pla nu j%c, my #l%c o szcze "
gó !ach. Spo tka nia mo g% te& mie' cha rak ter przy pad ko wy, nie spo dzie wa ny. Mo& "
na spo tka' ko go# „twa rz% w twarz” lub po #red nio; w miej scu uzgod nio nym, spe "
cjal nie wy bra nym, al bo „po dro dze”, w miej scu nie ma j% cym dla owe go
spo tka nia wi$k sze go zna cze nia. I o tych pierw szych, ocze ki wa nych, i o tych dru "
gich, spo tka niach „przy god nych” (w obu przy pad kach umiej sco wio nych w prze "
strze ni Za g!$ bia D% brow skie go, Gór ne go (l% ska, Eu ro py) pi sy wa! Pro fe sor
W!o dzi mierz Wój cik – ce ni%c war to#' po dró &y i pry wat ne go od kry wa nia miejsc
od le g!ych, a jed no cze #nie swe trwa !e za ko rze nie nie. 

PRZE WOD NIK

o W!o dzi mie rzu

Wój ci ku

PAWE" MAJERSKI
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punkt orien ta cyj ny wy zna cza !o dzie !o
Zo fii Na! kow skiej – od nie go wszak za -

czy na! na uko w" po dró#. Po ja wia !y si$
po tem tek sty krót sze, in nym ra zem „po -

jem niej sze”, uj mu j" ce ak tu al nie nur tu j" -
cy ba da cza pro blem. W ksi"# ce Po wrót
do Na! kow skiej au tor po d" #y! w stro n$
ese istycz nej swo bo dy, przy bli #a! po -

wie %cio pi sar k$ m!o d" i doj rza !", zra zu

pew n" swych es te ty zu j" cych sztu k$
prze ko na& i zmie nia j" c" si$, po szu ku j" -
c" „form ade kwat niej szych”. Po wro ty

do okre %lo nych mo ty wów i my %li nie -

rzad ko prze mie nia j" si$ tu taj w no tat ki

na mar gi ne sie dzien ni ka Na! kow skiej,

a przy tym – co za wsze in try gu je czy tel -

ni ka – po zo sta wia j" %la dy nie zwy k!e go

tem pe ra men tu pi sz" ce go. Wa# ne s" dla

Wój ci ka – mo no gra fi sty owe punk ty od -

nie sie nia, in te re su j" go bo wiem w"t ki

prze wod nie, ale i te ma ty po ja wia j" ce si$
gdzie% „z bo ku”, cho' nie b$ d" ce zwy -

k!ym mar gi ne sem. Uchwy ce nie za sa dy

pi sar skiej obec no %ci w zmie nia j" cym swe

ob li cze %wie cie oraz ro zum ne zbli #a nie

si$ do dra ma tycz nych splo tów #y cia

i ar ty stycz ne go %wia dec twa uzna' przyj -

dzie za istot ne zna mio na ba daw czych

i edu ka cyj nych przed si$ wzi$' W!o dzi -

mie rza Wój ci ka. Od kry wa j"c in dy wi du -

al ny tekst bio gra fii, mo #e my pre cy zyj -

niej od czy ta' wspól ny tekst kul tu ry.

W kr$ gu za in te re so wa& Wój ci ka sy -

tu owa !y si$ li te rac kie mi ty, zwi"z ki

sztu ki s!o wa z po li ty k", ar ty stycz ne

osi" gni$ cia lu dzi pió ra po zo sta j" cych

na ob czy( nie. Rów no cze %nie z tym nur -

tem ba da& li rycz no-pro za tor sko-dra -

ma tur gicz ne go pej za #u „oj czy zny i ob -

czy zny” !" czy !y si$ do cie ka nia

re gio na li stycz ne. W ksi"# kach Spo tka -
nia za g!" biow skie i Za g!" biow skie im pre -
sje ze sta wi! szki ce zwi" za ne w!a %nie

z kon kret nym re gio nem, ale nie za my -

ka! si$ w w" sko po j$ tej for mu le opi su re -

gio na li stycz ne go – „do %rod ko we go”,

ego cen trycz ne go, z po wo du za bor czej

„wsob no %ci” zmie nia j" ce go per spek ty -

w$ rze tel ne go ogl"d. W!o dzi mierz Wój -

cik pod j"! nie gdy% wy zwa nie sys te ma -

tycz ne go i kon se kwent ne go ze sta wia nia

spra woz da& z #y cia kul tu ral ne go Za g!$ -
bia D" brow skie go: ana li zo wa! tek sty li -

te rac kie po wsta j" ce tu taj i te go miej sca

do ty cz" ce, ko men to wa! wy da rze nia

zwi" za ne z przy jaz da mi zna nych lu dzi

pió ra, spo tka nia mi au tor ski mi, pre zen -

to wa! syl wet ki. Ale te# raz jesz cze do -

da' trze ba, i# owe %wia dec twa wy ni ka -

!y bez po %red nio z ak tyw nej obec no %ci

w kul tu rze re gio nu ich au to ra – uczest -

ni ka, wspó! twór cy, ob ser wa to ra. Co

wa# ne: pi sarz nie by! dla Pro fe so ra au -

to rem wy bra nych, po je dyn czych ksi" #ek,

lecz au to rem wszyst kich ksi" #ek, któ re

wy sz!y spod je go pió ra. Za rów no wy j"t -
ko wych, jak i %wiad cz" cych o re gre sie,

do brych i prze ci$t nych. St"d re je stry ty -

tu !ów i kon se kwent na da ta cja, po zwa la -

j" ca uchwy ci' rytm pi sar sko -wy daw ni -

czy. Do pie ro pó( niej, ze stre fy

po na wia nych od czy ta&, wy !a nia si$
oce na i za rys hie rar chii. Dla Pro fe so ra

li czy! si$ efekt li te rac ki dzie !a wpi sa ne -

go w tekst bio gra fii. Szki ce sta wa !y si$
nie kie dy ma !y mi pa no ra ma mi, in nym ra -

zem por tre ta mi. Ni gdy nie za po mi na!
o tych, któ rzy ode szli. Gdy przy by wa -

!o bo le snych roz sta&, z któ ry mi pró bu -

je dra ma tycz nie mie rzy' si$ na sza pa -

mi$', przy by wa !o je go wspo mnie&.

Au tor Spo tka! za g"# biow skich nie na le !
"a# do gro na ar chi wi stów izo lu j$ cych si%
w prze strze ni bi blio tecz nej. Ow szem, po -

ru sza! si$ w ksi"# ni cy, któ ra swo imi

zbio ra mi wy mow nie %wiad czy o prze sz!o -

%ci: gwa ran tu je obec no%' au to rom i dzie -

!om sprzed lat, ewo ku je my %li o hi sto rycz -

nym con ti nu um, po zwa la do strzec

wspó! brz mie nia i dy so nan se tek stów

daw nych i no wych. Wci"# jed nak, uni -

ka j"c spo rz" dza nia la bo ra to ryj nych pre -

pa ra tów, po szu ki wa! zna ków pry wat no -

%ci re gio nu w prze strze ni uni wer sum.

Trosz czy! si$ o przy sz!o%' re gio na li sty -

ki, jak no tu je w jed nym z fe lie to nów za -

g!$ biow skich – „re gio na li sty ki no wo cze -

snej”. Roz s"d nej i ro zum nej. Snu j"c
my %li o cen trum i pe ry fe riach, gra ni cach

pro win cji re al nej i men tal nej, przy po mi -

na! ja ki% czas te mu: „Kie dy pierw szy raz

przy by !em do Lon dy nu, to nie moi przy -

ja cie le ci" gn$ li mnie do Bri tish Mu -

seum, mi mo #e by li w an giel skiej sto li -

cy za do mo wie ni od 1945 ro ku. To w!a %nie

dzi$ ki mo jej ini cja ty wie – przy by sza

z Kra ju – po raz pierw szy uj rze li oni w ca -

!ej oka za !o %ci zbio ry tej prze bo ga tej pla -

ców ki. Ja by !em ich prze wod ni kiem.

Czy# to nie pa ra doks...?”. W!o dzi mierz

Wój cik po zo sta nie Prze wod ni kiem, z tro -

sk" roz wi ja j" cym przez la ta sw" nar ra cj$
o miej scu oraz cza sie, nie za cie ra j" cym

%la dów w!a sne go do %wiad cze nia i cha rak -

te ry stycz nych to nów i%cie sar mac kich

emo cji. By wa! cz!o wie kiem w po dró #y,

ce ni" cym wie dz$ o %wie cie i kul tu ro wych

osob no %ciach, po zo sta wa! Prze wod ni -

kiem st"d, cz!o wie kiem Uni wer sy te tu

i uko cha nej „ma !ej oj czy zny”.

!

Pa we# Ma jer ski – hi sto ryk li te ra tu ry,

kry tyk li te rac ki, ad iunkt w Za k!a dzie Li "
te ra tu ry Wspó! cze snej In sty tu tu Na uk

o Li te ra tu rze Pol skiej im. Ire ne usza

Opac kie go Uni wer sy te tu #l$ skie go

w Ka to wi cach. Au tor ksi$ %ek: Je rzy
Jan kow ski (1994), Uk!a dy spraw dze".
W kr# gu No wej Fa li (1997), Anar chia
i for mu !y. Pro ble my twór czo $ci po etyc %
kiej Ana to la Ster na (2001), Od mia ny
awan gar dy (2001), Hy bry dy. O „m!o %
dej po ezji” z lat sze$& dzie si' tych
(2011), Gór ny (l'sk i Za g!# bie D' brow %
skie. Szki ce o dwu dzie sto wiecz nej kul %
tu rze li te rac kiej re gio nów (w dru ku).

Miesz ka w D$ bro wie Gór ni czej.
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WOJCIECH
GRABOWSKI

Sno bu je my si! na zna jo mo"# z ta ki mi po sta cia mi. Ja cek Ry ka $a i ja. Czer pie my

z tych kon tak tów o%yw cze so ki. Jak by na to nie pa trze#, b! dzi& skie bryn ki ma -

j' fi lo zo fi! %y cia. Jest to %y cie fi lo zo fów, sto ików. Nic nie ro bi', pi j' i s' wol ni.

Ta wol no"# wy ni ka z te go, %e nie ogra ni cza j' si!. My, %y j' cy w me an stre amie, pró -

bu je my trzy ma# si! w ry zach, kon tro lu je my z wiel kim wy si$ kiem i cier pie niem spo -

%y cie al ko ho lu. A oni – nie. Id' na ca $o"#, uwa %a j'c, %e dla cze go nie? Dla cze go

ich mo del krót kie go, in ten syw ne go %y cia ma by# gor szy od in nych mo de li? Dla -

cze go krót kie %y cie ma by# gor sze od d$u gie go? To jest w$a "nie wol no"#. Cie p$o
s$o& ca na twa rzy. Cho# by przez chwi l!.

Te raz nad B! dzi nem "wie ci in ten syw ne s$o& ce. Wio sna. Za raz me ne le wy pe$ -
zn', za lud ni' mia sto. Przez zi m! te% ich spo ty kam, ale s' zzi!b ni! ci. 

A wio sna, la to to ich po ra. Bio r' mia sto w swo je po sia da nie. Czy wy obra %a cie

so bie to mia sto bez nich? Czy wy obra %a cie so bie la to bez nich? S' tak po trzeb ni

jak zie le& drzew w po dwór kach, w"ród ce gie$ i li szai. Na sz$o mnie i od naj du j! daw -

ne no tat ki i ry sun ki. My "l! o nich cz! sto: o Paw le, Wal dim, ma mie Paw $a. Ta wol -

no"#, któ r' mie li, po zwa la $a im od kry wa# w rze czy wi sto "ci zja wi ska nad przy ro -

dzo ne, nie wy t$u ma czal ne, nie prze k$a dal ne na zdro wy roz s' dek. Nie prze cz! – tak %e
na sku tek wzmo %o ne go spo %y cia al ko ho lu. 

* * *

Bu dy nek, w któ rym miesz kam, nie jest zbyt re pre zen ta cyj ny. Ale wy star czy przej"#
przez b$ot ni ste po dwór ko i ju% s' slum sy – in ny "wiat. Po dru giej stro nie znaj du -

je si! ko "la wa, trzy pi! tro wa ka mie ni ca. Ma si! wra %e nie, %e jest zro bio na z te go

sa me go lep kie go b$o ta, któ re do niej pro wa dzi. Na wprost mo ich okien jest dach

kry ty po strz! pio n' pa p' i za rdze wia $y po chy lo ny ko min przy kry ty garn kiem.

O zmierz chu ten ko min wy gl' da jak "miesz ny chu dy cz$o wie czek z me lo ni kiem

na g$o wie.

Miesz ka nie na naj wy% szym pi! trze ko "la wej ka mie ni cy zaj mu j' Pa we$ i je go ma -

ma. Pa we$ jest blon dy nem w "red nim wie ku o de li kat nych ry sach. Za cho dzi do nich

Wal di – mi nia tu ro wy za ro "ni! ty cz$o wie czek za miesz ku j' cy miesz ka nie pi! tro ni -

%ej. S' to cie ka wi, sym pa tycz ni lu dzie sp! dza j' cy czas na pi ciu al ko ho lu. Ma ma

Paw $a – roz czo chra na wied( ma o mi $ym u"mie chu – ma jesz cze jed no za j! cie: su -

szy zio $a na bla sza nym za rdze wia $ym pa ra pe cie. Uk$a da te zwi! d$e $o dy gi i li "cie

z na masz cze niem, ob ser wu j'c uwa% nie po dwór ko z kr! c' cy mi si! bez pa& ski mi psa -

mi i mnie w oknie na prze ciw ko. 

Kie dy pa da deszcz, ka mie ni ca po dru giej stro nie po dwór ka na si' ka wo d'.
Ko "la wa fa sa da wte dy ciem nie je, p!cz nie je si ny mi wy kwi ta mi. D$u gie sznu ry

wo do ro stów zwi sa j' ce z okna ch$osz cz' mo kry mur. 

Upior ny wrak ka mie ni cy p$y nie przez B! dzin.

Miesz ka nie Paw $a i je go ma my od daw na nie przy po mi na ju% miesz ka nia. Jest

to za gra co na, sple "nia $a no ra, ja ki" twór or ga nicz ny z fan ta stycz ny mi za cie ka mi

na "cia nach. Od lat nie ma j' ju% fi ra nek i ich %y cie nie ma dla mnie ta jem nic. Z cza -

sem po zna li "my si! bli %ej.

Któ re go" dnia – wzmo %o ny ruch na po dwór ku. Z okna miesz ka nia Paw $a bie -

gnie sznur %ó$ tych ku b$ów bez dna. Na do le kr! c' si! ro bot ni cy w kom bi ne zo nach,

wno sz' dra bi ny i wor ki ce men tu.

Wy eks mi to wa li ich, czy co? – za sta na wiam si! i id! z cie ka wo "ci do ka mie ni -

cy na prze ciw ko.

– Ma ma zo sta $a upro wa dzo na – mó wi dra ma tycz nie Pa we$. Przez t' prze kl! t'
ciot k!, jej sio str!. Wkro czy $a ona o "wi cie, kie dy jesz cze spa li "my.
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Zbu dzi li nas! – do da je Wal di – bo aku rat prze by wa !em

u Paw !a.

– Wkro czy !a na gle – t!u ma czy Pa we! – bez za po wie dzi,

a za ni" eki pa z wia dra mi, z dra bi na mi... 

I jest to dziw ne, bo kie dy opo wia da, mi ja j" ich lu dzie z wia -

dra mi, dra bi na mi, a oni – Pa we! i Wal di jak by ich nie za uwa -

#a j". Sie dz" zdez o rien to wa ni na dwóch krze s!ach na $rod ku

po ko ju, a tam ci roz k!a da j" dra bi ny, mie sza j" wiel ki mi $wi dra -

mi wap no z wo d". Pa we! mu si prze krzy ki wa% ha !as urz" dze&:
– Ciot ka do mnie z mor d": zro bi li $cie z miesz ka nia me li n'!

To jest me li na a nie miesz ka nie! A ty, Wal de mar, mó wi

do Wal die go, w ogó le nie po wi nie ne$ tu przy cho dzi%. Ja si' ob -

ru szy !em: Wal de mar jest mo im przy ja cie lem i mo #e tu przy -

cho dzi%, kie dy ze chce. Mo wy nie ma, #e by nie przy cho dzi!. No,

ale za cz' !o si'. Krót ko mó wi"c, za rz" dzi !a re no wa cj' lo ka lu.

Kie dy to mó wi, ro bo ciarz prze su wa go wraz z krze s!em, #e -

by roz sta wi% dra bi n'.
Ob ser wu j' sy tu acj' przez na st'p ne dni. A z miesz ka nia Paw -

!a od ra na do wie czo ra nie prze rwa nie, ci" g!ym stru mie niem

su n" rze czy: ja kie$ wiel kie s!o je z bia !o -#ó! ty mi bul wa mi za -

nu rzo ny mi w m't nej cie czy, bu re ko ce i pie rzy ny, zje# d#a wiel -

ki plu szo wy ty grys czar ny od sa dzy, ja d" po p' ka ne do ni ce, prze -

gni !e ru lo ny dy wa nów i frag men ty me bli. Rów no cze $nie

bie lo no $cia ny, zdzie ra no br" zo we sple $nia !e li no leum. Po dwór -

ko we psy s" zdez o rien to wa ne, kr' c" si' nie spo koj nie wo kó!
kon te ne ra i ob szcze ku j" ma la rzy. Pa we! i Wal di no ca mi pi j"
($wie ci si' w oknie oga rek $wiecz ki), w dzie& naj pierw $pi"
do po !u dnia na pod !o dze w cia snej kuch ni, a pó( niej sie dz" zre -

zy gno wa ni pod $cia n" ka mie ni cy, pod czas gdy ro bot ni cy wy -

ko nu j" swo j" pra c'. Trwa !o to wszyst ko oko !o ty go dnia. Ostat -

nim ak cen tem re mon tu by !o po now ne przy by cie ciot ki, któ ra

w nie bie skim far tu chu uro czy $cie umy !a okno po ko jo we i ku -

chen ne. Szy by b!ysz cza !y w s!o& cu, gdy ciot ka ba lan so wa !a
na no wej ocyn ko wa nej bla sze pa ra pe tu. A Pa we! i Wal di sie -

dzie li nie ru cho mo, na krze s!ach w pu stym po ko ju.

Od wie dzi !em ich kil ka dni pó( niej. Po wo li do cho dzi li

do sie bie. Stop nio wo si' za go spo da ro wy wa li – pod bia !" $cia -

n" sta! ju# rz"d pu stych bu te lek po wi nie owo co wym. Wal -

di przy niós! z po wro tem ze $miet ni ka ko ce i pie rzy ny.

Miesz ka nie wy gl" da !o dziw nie – bia !e i jak by wi'k sze ni#
przed tem. Przez czy ste okno wi dzia !em na sz" ka mie ni c', na -

je #o n" an te na mi sa te li tar ny mi.

– Ty so bie wy obra #asz? – Pa we! trzy ma! mnie za ra mi'. Na -

gle pu $ci!, mach n"! zre zy gno wa ny r' k" – nie, nie je ste$ w sta -

nie so bie wy obra zi%. To nie do po j' cia... to jest po za ludz kim

poj mo wa niem – Pa we!, wy pi ty, by! nie zwy kle elo kwent ny.

A #e by! wy pi ty za wsze, za wsze by! elo kwent ny.

Tak, tak – do da wa! Wal di – s" siad, przy nio s!e$ mo #e ra dio?

Na $rod ku bia !e go jak $nieg po ko ju sta !o sta re biur ko, któ -

re sk"d$ wy trza sn' li. Na po p' ka nej po li tu rze le #a! sal ce son.

Skom bi no wa li ob ro to we krze s!o bez jed ne go kó! ka (pew nie

by !o wy rzu co ne ra zem z biur kiem) i Wal di sie dz"c na tym krze -

$le, po chy lo ny, kro i! sal ce son na ma !e ka wa! ki i k!ad! na ga -

zet ce re kla mo wej.

Nie je ste$ w sta nie... Ja ka fu szer ka! Ja kie par tac two! Zo -

bacz! – Pa we! znów chwy ci! mnie za ra mi' i chwiej nym kro -

kiem za cz"! opro wa dza% po miesz ka niu.

– Tu far b" za chla pa ne, a tu zno wu nie do ma lo wa ne. Tu nie -

do ci" gni' cie, tu nie do rób ka. Dzia do stwo ty po we dla Za g!' -
bia, ja, przy mo ich dwóch le wych r' kach do ro bót, zro bi! bym

ten re mont le piej!

A ma ma? – za py ta !em.

– Ma ma zo sta !a od da na przez t' kur w', ciot k' na przy mu so -

we le cze nie od wy ko we – po wie dzia! po nu ro i po gro zi! pi' $ci"
nie wi dzial nej ciot ce. – Ale wró ci. Za dwa ty go dnie. Wra ca j"c
jed nak... – zdj"! r' k' z mo je go ra mie nia i po ka zy wa! – zo bacz,

no we drzwi, ale si' nie do my ka j". Ubi ka cja nie do ko& czo na...

tu zo sta wi li ku b!y. Fa tal na eki pa! Ja ka$ zbie ra ni na przy pad ko -

wych lu dzi!

I jesz cze tu – Wal di wska za! no #em pod !o g'.
– W!a $nie! Jesz cze tu. – Pa we! kop n"! $cia n' – Na ca !ej d!u -

go $ci od cho dzi li stwa. Jak #e tu miesz ka%? – ko& czy! wy po -

wied( z unie sio n" r' k". Wi dzia !em roz cza pie rzo ne dra ma tycz -

nie czar ne pal ce na bia !ym tle – Tu mo# na tyl ko pi%!

Kie dy umar! Pa we!, wy bra li $my si' z Wal dim na je go grób.

– )ni! mi si' Pa we! – po wie dzia! Wal di – sie dzia! na brze -

gu mo je go !ó# ka. Ta ki uro czy sty. 

Szli $my przez mia sto. Bryn ki z bram po zdra wia !y Wal die -

go. By !a wio sna. Wal di wy sta wia! bro da t", po marsz czo n" twarz

do s!o& ca.

Któ rej$ no cy przy $ni! mi si' Wal di. Szed! w bia !ej, czy stej

ko szu li. Pod cho dz' do nie go i py tam tro ch' kpi" co: co ty je -

ste$ ta ki ele ganc ki, Wal di? 

A wte dy on u$miech n"! si' bez z'b nie i wska zu j" cy, brud -

ny jak zwy kle pa lec po !o #y! na war gach.

A ra no na po dwór ku wi dz' am bu lans z wy !" czo nym „ko -

gu tem”. Ci chy, nie ru cho my, osta tecz ny. Ja kie$ syl wet ki

prze su wa j" si' nie spiesz nie za brud nym oknem miesz ka nia

Wal die go. Ju# wie dzia !em.

Wal di nie #y je od pi' ciu lat, nie #y je ju# ma ma Paw !a, cho%
trzy ma !a si' naj d!u #ej (zio !a!). Praw d' mó wi"c, w ka mie ni -

cy na prze ciw ko ju# nie #y je nikt i któ re go$ dnia pra cow ni cy

MZBM -u za bi li drzwi wej $cio we de ska mi i na ba zgra li far -

b" na $cia nie: WST*P WZBRO NIO NY. GRO ZI ZA WA LE -

NIEM.

Ale cza sa mi, pó( nym wie czo rem, wi dz' s!a biut ki p!o my -

czek $wie cy w miesz ka niu Paw !a. Ro bi mi si' przy jem nie

na du szy. Jest jak daw niej. Oga rek po !y sku j" cy w brud nej szy -

bie. Nie stru dze ni w' drow cy b' dzi& scy znaj du j" tam bez piecz -

n" przy sta&. Za bi te de ska mi drzwi do ka mie ni cy na prze ciw -

ko nie sta no wi" dla nich prze szko dy. Prze ni ka j" przez nie jak

du chy.

!

Woj ciech Gra bow ski – kie dy! fil mo wiec, re "y ser fil mów

o sztu ce. Obec nie po !wi# ca si# pi sa niu. Au tor zbio ru opo $
wia da% „Cz&o wiek – mo to cykl” (2012) i tek stów o ar chi tek $
tu rze 'l( ska i Za g&# bia dru ko wa nych na &a mach mie si#cz $
ni ka „'l(sk”, wy da nych w pu bli ka cji „Ar chi – traf” (2015).

W przy go to wa niu je go ksi(" ka o !l( skiej sztu ce.
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PATRYK CHRZAN

WCZA SO WI SKO

pla !a ma urok psa i sw"d uro czysk, mer da trzci n" 
na wa ru j" cej czasz ce je zio ra. czyn ne s#o$ ce na cie ra 
os#u pia #" wo d%, w po je dyn k%: na za schni% ty ogie$

bia #e cia# ka pod lot ków, bez #ad ne dla se ryj nych w%d ka rzy
na mo lo cze ka j" po ci" gów, w g#"b. m#o ko sy z wrzo so wisk 
eg ze kwu j" prze rzu ty z g#% bi po la: mi% dzy an ty cia #a lam pu cer, 

czer wo ne #eb ki su per jed no stek, la fi ryn dy w zwrot ni ku ra ka,
sta ro win ki wy mosz czo ne w graj do #ach. nie wy da rze ni na przy czó# ku

do nie ist nie nia, jak bry za na &cia nie o&rod ka spo czyn ko we go, 
mu rze &re dnio wiecz nej ka te dry. nie do czyn ni, na tar czy, upa #u 

sta j% si% tam by wal cem, za pusz czo nym tu byl cem: 
ryl cem na pia sku. bli sko od wo dy, bli sko od lu dzi 

dog days are over, dog days are over

(le w" r% k" ciem no &ci jest &wia t#o
w pra wej trzy ma trzcin k%)

OD STÓP DO G!ÓW 

wspo mnia #em ju! o sto pach?
ich pro cen to wych udzia #ach, w oce nie
ka! dej &wie !o po zna nej i nie zna nej, 
jak w au to bu sie, a przez to zim nej, 
jak grób ta kie go sa me go !o# nie rza.

Bo wiesz, mi !o"# to woj na a seks to bi twa
m" drzysz do s#u chaw ki, jak bym nie wie dzia#
!e cy tu jesz Ram m ste ina. Ty chy ba nie wiesz,
my l"c z Pau lo Co eh lo. Ta ka je ste& #a two wier na, a!
trud no uwie rzy', !e masz trzy fa kul te ty jak La mia Re no
z „Sek smi sji”. Nie, nie wszyst ko ko ja rzy mi si$ sek sem.

mam ta kie po czu cie mi sji, gdy pa trz% na noc
i na niej wid nie jesz. je ste& mo j" po ran n" ro s":
je "li wiesz, co chc$ po wie dzie#. mam no sa do ko biet
A ty da lej swo je: ka% dy fa cet mu si swo je wy cho dzi#. 

Ci& gle to „swo je i swo je”. „na sze” stu ka w zbyt 
twar d" sko rup k%, co mo !e jesz cze na si" ka, ale ju! tr" ci
mysz k". Nie ma %ad nych pod tek stów. Nie chc% ju! wy cho dzi'

na dur nia. Te raz pa trz"c z gó ry
prze pra szam. Za to, co ci za raz zro bi%
z g#o w".

Pa tryk Chrzan – ur. w 1977 ro ku w So !
snow cu. Mó wi o so bie „nie orto dok syj !
ny Za g"# biak”. W 2012 ro ku wy da"
ar kusz Po strzy !y ny, w 2013 ro ku to mik

wier szy Prze ka zy pod pro go we. Zaj mu je

si# dzien ni kar stwem. Miesz ka w D$ bro !
wie Gór ni czej.

Ry
s. 

W
oj

te
k 
'u

ka



39

Gdy w po !o wie lat osiem dzie si" tych
ubie g!e go wie ku roz po czy na !em stu -

dia w In sty tu cie Hi sto rii Uni wer sy te tu
#l" skie go, dzie dzi na wie dzy, któ r" wy -
bra !em, by !a dla mnie przede wszyst kim
na uk" hu ma ni stycz n", prze strze ni" na -
my s!u nad kon dy cj" ludz k", spo sob no -
$ci" do wnik ni% cia w g!"b ta jem nic
ludz kie go lo su. We rgi liu szem sta! si% dla
mnie ry ch!o Marc Bloch, któ re go esej
Po chwa !a hi sto rii trzy ma !em w d!o niach
jak dro go cen n" per !%. Od Blo cha w!a $nie
na uczy !em si%, &e hi sto ria to nie na uka
o prze sz!o $ci, ale o cz!o wie ku uwi k!a -
nym w czas. To Bloch na pi sa!: „Strze& -
my si% ogo !o ce nia na szej na uki z za war -
tej w niej po ezji. Przede wszyst kim za$
nie wstyd' my si% jej, a do strze g!em ta -
kie uczu cie u nie któ rych lu dzi. By !o by
zdu mie wa j" c" g!u po t" mnie ma(, &e ta
po ezja przez to, &e dzia !a tak sil nie
na na sz" wra& li wo$( uczu cio w", mia !a -
by by( mniej zdol na do za spo ka ja nia
rów nie& po trzeb na sze go na my s!u”.
Wie le lat pó' niej Nor man Da vies we
Wst" pie do Eu ro py do da!: „Rze cz"
szcze gól nie god n" ubo le wa nia jest roz -
brat mi% dzy hi sto ri" i li te ra tu r"”.

Dzi% ki Blo cho wi, a po tem i in nym,
w$ród któ rych wa& ne miej sce zaj mo wa!
Fer nand Brau del, ufa( za cz" !em, &e hi -
sto ria mo &e i po win na by( bra m" pro wa -
dz" c" ku wie lu na ukom, por tem i oa z",
praw dzi wym po cz"t kiem wiel kiej po dró -
&y. Na pa wa !a smut kiem kon sta ta cja, &e
hi sto ry cy za my ka j" si% na wiel kie hu ma -
ni stycz ne prze strze nie ró& nych dzie -
dzin na uki i s" prze dziw nie nie wol ni czo
uza le& nie ni od 'ró de! pi sa nych oraz
jed no wy mia ro wo trak to wa nych fak tów,
&e wie lu z nich nie dba o pi%k no j% zy ka,
któ rym si% po s!u gu j" a na wet go lek ce -
wa &y na naj bar dziej pod sta wo wym po -
zio mie or to gra fii i gra ma ty ki. 

Mi n% !o (wier( wie ku. Od no sz% wra -
&e nie, &e na sza wspó! cze sna hi sto rio gra -
fia nie zdo !a !a wnie$( wy star cza j" co wie -
le do my $le nia o upra wia niu tej ro li.
Na dal by wa nud na i sta tycz na, ob -
ostrzo na her me tycz ny mi ba rie ra mi, za -
mkni% ta na in ne dzie dzi ny na uki, do te -
go licz ni hi sto ry cy bez za strze &e)
przy j% li za do br" mo ne t% to, co ich na -
uk% hi sto rii try wia li zu je. Obo wi" zu j" ca
w ostat nich la tach mo da na re kon struk -
cje, ple ne ro we za ba wy i te atral ne ko stiu -
my, le gi ty mo wa na licz ba t!um nie od wie -
dza j" cych fe sty ny go $ci zda je si% – chy ba
na wet wbrew in ten cjom au to rów i in spi -
ra to rów – od bie ra( upra wia niu hi sto rii
jej za sad ni czy sens. Co raz cz% $ciej hi sto -
ria ko ja rzy si% al bo z nie straw ny mi se -
sja mi na uko wy mi, pod czas któ rych pre -
le gen ci mó wi" – pod pre tek stem
na uko wo $ci al bo z week en do wy mi tu -
dzie& wa ka cyj ny mi im pre za mi na $wie -
&ym po wie trzu. Cza sem mo &e jesz cze
z na pu szo ny mi ty ra da mi po li ty ków,
któ rzy wy ko rzy stu j" hi sto ri% do w!a -
snych ce lów. 

Co w isto cie po pu la ry zu j" ini cja ty wy
re kon struk cyj ne? Naj wier niej sze od -
two rze nie bi twy pod Grun wal dem za -
wsze b% dzie je dy nie jej mniej lub bar -
dziej nie do sko na !" in sce ni za cj", wr%cz
pa ro di" i oka zj" dla pra sy (nie tyl ko bru -
ko wej), by pi sa !a (s!usz nie czy nie)
o pi jac kich or giach na po lu bi twy, a dla
in ter ne to wych ko men ta to rów o po twor -
nych kor kach dro go wych i fa tal nej
or ga ni za cji. … Za ska ku j" ca jest bez kry -
tycz no$( wo bec no wej mo dy do pro wa -
dza j" cej raz po raz do sy tu acji co raz bar -
dziej ku rio zal nych, jak cho cia& by
po my s!u zre ali zo wa nia w Resz lu w 2010
ro ku prze ra &a j" ce go od two rze nia ak tu
spa le nia ostat niej na zie miach pol skich
cza row ni cy (in ter we nio wa !a w tej spra -
wie na wet mi ni ster El& bie ta Ra dzi szew -
ska) al bo te& nie daw na zu pe! nie re kon -
struk cja rze zi wo !y) skiej. Tu spo ty ka my
si% ju& naj zwy czaj niej z ele men tar nym
bra kiem wy czu cia i sma ku, bo prze cie&
o wa lo rach po znaw czych nie ma na wet
sen su mó wi(. Go !ym okiem wi da(, &e
nie cho dzi o hi sto rycz n" praw d% czy na -
wet edu ka cj%, ale o to, by przy ci" gn"(
tu ry stów czy wi dzów, zwró ci( uwa g%
me diów. Wszak gdy spo tka my kil ku
przed sta wi cie li gru py re kon struk cyj nej
sie dz" cych wo kó! ogni ska, to praw dzi -
we b% dzie w tym gro nie tyl ko ono sa -
mo... W cho rzow skim skan se nie od kil -
ku lat mi% dzy dzie wi%t na sto wiecz ny mi
cha !u pa mi z Isteb nej bie sia du j" w czerw -
cu ka& de go ro ku na swo ich do rocz -
nych zjaz dach „$re dnio wiecz ni ry ce rze”.
Za ba wa trwa na do bre! I niech tak b% -
dzie, ale na li to$( ludz k"... po co ta de -
ma go gia o war to $ciach edu ka cyj nych
po dob nych even tów??? 

Je &e li mo& na od czy ty wa( nie któ re
po my s!y re kon struk cyj ne w ka te go rii fe -
sty nu, za ba wy czy gry edu ka cyj nej, to
za ra zem nie po win no si% za po mi na(, &e
ak tyw no$( ta zro zu mia !a b% dzie ra czej
ja ko for ma upra wia nia hob by, a nie
pro fe sjo nal ne go pa ra nia si% hi sto ri".
Do brze przy go to wa ny strój z epo ki czy
ko pia daw nej bro ni nie wy ma ga j" hi sto -
rycz nych stu diów, a je dy nie oczy ta nia
i pa sji. Nie przy pad kiem li de ru j" w tej
dzie dzi nie god ni po dzi wu pa sjo na ci -

-ama to rzy. G!os mój za tem nie jest for -
m" sprze ci wu wo bec idei re kon struk cji,
ani pró b" kwe stio no wa nia ich uro dy
i sen su, a je dy nie py ta niem czy nie któ -
rzy nie przy pi su j" im in nej ro li ni& ta,
któ r" w isto cie wy da rze nia te ma j"
do ode gra nia. 

Dzi$ sens obec no $ci pro fe sjo nal nych
hi sto ry ków jest in ny, cho( w sa mej
isto cie ta ki jak od po cz"t ku ist nie nia te -
go za wo du. Nor man Da vies pi sa!:
„Do bry hi sto ryk mu si za tem po $wi% ci(
ty le sa mo uwa gi prze ka zy wa niu in for -
ma cji, co ich zbie ra niu i po rz"d ko wa niu.
Na tym eta pie pra cy mu si wy ko na(
wie le spo $ród za da), któ re ma j" tak &e
do spe! nie nia po eci, pi sa rze, ar ty $ci. Mu -
si sta le mie( na uwa dze to, co ro bi"
wszy scy in ni lu dzie, któ rzy uczest ni cz"
w kszta! to wa niu lub prze ka zy wa niu na -
szych wra &e) do ty cz" cych prze sz!o $ci:
hi sto ry cy sztu ki, mu zy ko lo dzy, mu ze olo -
dzy, ar chi wi $ci, ilu stra to rzy, kar to gra fo -
wie, kro ni ka rze i bio gra fo wie, ko lek cjo -
ne rzy na gra), fil mow cy, au to rzy
po wie $ci hi sto rycz nych – na wet spry cia -
rze han dlu j" cy «bu tel ko wa nym po wie -
trzem z cza sów $re dnio wie cza». 

Hi sto ry cy win ni wyj$( w stro n% cz!o -
wie ka ze s!o wem, któ re sta !o by si%
$wia t!em rzu co nym na prze sz!o$( tak, by
zdo !a !o przy wró ci( utra co n" wia r% w to,
&e cz!o wiek mo &e si% jed nak od mi nio -
nych po ko le) wie le na uczy(, &e ich do -
ro bek jest wspó! cze snym po trzeb ny, &e
pa mi%( mo &e po zwo li( na prze ba cze nie,
prze strzec przed b!% da mi, wzbu dzi(
sza cu nek dla ofiar i pra cy tych, któ rzy
nas po prze dza li, i da( szan s% na to, &e nie
po pe! ni my ich b!% dów. Hi sto ria to nie
tyl ko to, co si% zda rzy !o, to tak &e to
wszyst ko, co cz!o wiek prze &y! i o czym
ma rzy!, co pla no wa!, a co mi mo wszyst -
ko si% nie zi $ci !o. Hi sto ria to dzie je pra -
gnie) i na dziei, a za tem tak &e te go, cze -
go ci, któ rzy by li przed na mi, nie zdo !a li
zre ali zo wa(, po zo sta wia j"c na st%p com.
Krót ko mó wi"c do cie ka nia hi sto ry ków
nie ty le po win ny by( za spo ka ja niem cie -
ka wo $ci, a na wet re ali zo wa niem pa sji,
ale po szu ki wa niem praw dy. 

!

JACEK KUREK KAMIE!  DROGOCENNY

...Historyk?
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Wy da je mi si!, "e po raz pierw szy

us#y sza #em na zwi sko Wil hel ma Szew $
czy ka z ust mo je go Oj ca w po #o wie

lat 60. XX wie ku, bo daj jesz cze ja ko

ucze% li ceum. Jak do te go do sz!o?

Oj ciec, hi sto ryk i li te rat, by! po woj -

nie pro fe so rem Uni wer sy te tu Wro -

c!aw skie go. Miesz ka! po cz"t ko wo

– do 1955 ro ku – w Je le niej Gó rze, po -

tem we Wro c!a wiu. Wy da wa! wów czas

dwa cza so pi sma: na uko we – „Na uk#
i Sztu k#” (wraz z prof. Ju lia nem Krzy -

$a now skim) oraz po pu lar no -na uko wy

dwu mie si#cz nik „%l"sk”. Wte dy to

po zna! re dak to ra W. Szew czy ka, któ -

ry w Ka to wi cach by! re dak to rem na -

czel nym „Od ry”. Wil helm Szew czyk

cz# sto przy je$ d$a! do sto li cy Dol ne go

%l" ska w spra wach wy daw ni czych.

Zna jo mo&' i wza jem ny sza cu nek

po zo sta !y na la ta. Obaj by li prze cie$
za pa lo ny mi „pio nie ra mi” na %l" sku

i !" czy !o ich wie le w pa trze niu na pi# -
trz" ce si# pro ble my i po trze by kul tu -

ral ne ów cze snych czy tel ni ków; za le -

$a !o im bar dzo na przy po mi na niu

pol skie go udzia !u w kul tu rze %l" ska

mi nio nych wie ków, jak i uka za niu

atrak cyj no &ci tych ziem.

Si# ga j"c pa mi# ci" w od le g!e la ta, ju$
do okre su gdy miesz ka li &my po 1955

ro ku w (o dzi, wów czas gdy us!y sza -

!em po raz pierw szy na zwi sko „Szew -

czyk”, a mu sia !o to by' – jak wspo -

mnia !em – oko !o ro ku 1965-1966,

gdy$ pa mi# tam, $e Oj ciec wró ci! z ja -

kie go& spo tka nia !ódz kich li te ra tów,

gdzie za pro szo nym go &ciem z pre lek -

cj" by! w!a &nie pre zes od dzia !u Zwi"z -

ku Li te ra tów Pol skich [ZLP] w Ka to -

wi cach. Do sko na le pa mi# tam, jak

Oj ciec opo wia da! po tem, i$ W. Szew -

czyk re fe ro wa! o re cep cji li te ra tu ry pol -

skiej w NRF (jak to si# wów cza s mó -

wi !o). Cie ka wi !o mnie to, gdy$
my &la !em o pod j# ciu po ma tu rze stu -

diów ger ma ni stycz ny ch i ka$ dy „te mat

nie miec ki” by! dla mnie in te re su j" cy.

Po tem, ju$ na stu diach ku pi !em so -

bie Li te ra tu r! nie miec k" w XX wie ku
(2. wy da nie 1964) W. Szew czy ka.

Do dzi siaj uwa $am j" – po dob nie

zresz t", jak wi#k szo&' ger ma ni stów

mo je go po ko le nia – za po zy cj# do sko -

na le na pi sa n". Jej war to&' po le ga

m.in. na tak wa$ nym wi dze niu li te ra -

tu ry w kon tek &cie po li ty ki, co  zw !asz -

cza w wy pad ku Niem ców by !o s!usz -

nym za bie giem me to do lo gicz nym.

Po tem, wie le lat pó) niej, kil ka krot nie

na ma wia !em Pa ni" Gra $y n# Szew -

czyk, aby wy da !a – mo $e nie co po -

wi#k szo ne wy da nie 3., ale ja ko& do te -

go nie do sz!o, a szko da!

Wresz cie w czerw cu 1971 ro ku (do -

k!ad nie: 28 czerw ca, a mo g# to od czy -

KRZYSZTOF A. KUCZY!SKI

„Ca ram ba”

w po cy ster skim

klasz to rze

Wspo mnie nie o Wil hel mie Szew czy ku,

znaw cy "l# ska i spraw nie miec kich
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ta! z mi "ej de dy ka cji na eg zem pla rzu
tej w"a #nie Li te ra tu ry nie miec kiej

w XX wie ku), po zna "em oso bi #cie
W. Szew czy ka. Od chwi li za miesz ka -
nia Ro dzi ców w Ka to wi cach kon tak -
ty mo je go Oj ca z W. Szew czy kiem
– a po cz$ #ci i mo je – znacz nie si$ o%y -
wi "y. By "y to spo tka nia np. w Bi blio -
te ce &l' skiej, wów czas jesz cze w sta -
rej sie dzi bie przy ul. Fran cu skiej,
w &l' skim In sty tu cie Na uko wym, czy
w sie dzi bie ZLP. Tak wi$c owe go
28 czerw ca 1971 ro ku po sze d"em
z Oj cem, miesz ka j' cym od 1969 ro ku
w Ka to wi cach, za pro szo nym ja ko
pro fe sor do pra cy w In sty tu cie Hi sto -
rii na no wo  pow sta "ym Uni wer sy te cie
&l' skim przez pierw sze go rek to ra
prof. Ka zi mie rza Po pio" ka, do re dak -
cji „Po gl' dów”. Po cze ka li #my chwi -
l$ w se kre ta ria cie, gdy% ko( czy "o si$
ko le gium re dak cyj ne. A po tem…
Otwo rzy "y si$ drzwi ga bi ne tu Na -
czel ne go i uj rza "em mi le u#miech ni$ -
t' twarz m$% czy zny w chmu rze dy mu
cy ga ra, wie dzia "em od ra zu, %e to
sam W. Szew czyk. By "em do pie ro co
#wie %o upie czo nym ma gi strem fi lo lo -
gii ger ma( skiej Uni wer sy te tu )ódz kie -
go [U)], chy ba wo bec te go fak tu
(wa% ne go dla mnie) m.in. to czy "a si$
roz mo wa. Wil helm Szew czyk sa mo -
rzut nie za pro po no wa", i% przy oka zji
za py ta swo je go zna jo me go prof. Jó ze -
fa Ko ko ta, wów czas dy rek to ra
In sty tu tu &l' skie go w Opo lu, czy nie
by" by za in te re so wa ny „m"o dym cz"o -
wie kiem po ger ma ni sty ce”, któ ry swo -
j' pra ce dy plo mo w' na pi sa" o li te ra -
tu rze NRD. Bar dzo mnie urzek"
wów czas Pan Re dak tor, %e po my #la"
o po mo cy w zna le zie niu mi cie ka wej
pra cy. In na rzecz, %e wkrót ce za pro po -
no wa no mi asy sten tu r$ na U), uczel -
ni, na któ rej po tem prze sze d"em
wszyst kie szcze ble ka rie ry na uko wej.
By "y w la tach na st$p nych mo men ty,
kie dy my #la "em o przej #ciu na Uni wer -
sy tet &l' ski, ale los wi da! chcia" ina -
czej. Ale o tym sym pa tycz nym ge #cie
W. Szew czy ka pa mi$ tam z wdzi$cz -
no #ci' do dzi siaj…

Wi zy ta w re dak cji „Po gl! dów” zro bi "
#a na mnie wiel kie wra $e nie, bo cho "
cia$ przez mój dom ro dzin ny prze wi "
ja li si% licz ni, zna ni lu dzie na uki,
po raz pierw szy mo g#em po zna& cz#o "
wie ka, o któ rym przez la ta s#y sza #em
le gen dy: o je go wiel kiej zna jo mo #ci
Nie miec i spraw #l' skich, o je go wy -
bit nym ta len cie li te rac kim, o je go
wiel kiej spraw no #ci or ga ni za tor skiej,
m.in. ja ko re dak to ra kil ku wa% nych
cza so pism, a tak %e ja ko o oso bi sto #ci
po li tycz nej, w tym wie lo let nie go po -

s"a na Sejm. Ty lu au ten tycz nych przy -
mio tów sku pio nych w jed nej oso bie
nie uda "o mi si$ spo tka! ju% ni gdy
w %y ciu, cho cia% z cza sem po zna "em
wie lu wy so ce za s"u %o nych i uta len to -
wa nych lu dzi.

Po tej roz mo wie w re dak cji „Po gl' -
dów” w 1971 ro ku mo je bez po #red nie
kon tak ty z Wil hel mem Szew czy kiem
ule g"y na kil ka lat prze rwie, cho cia%
po #red nio nie ule g"y ca" ko wi te mu ze -
rwa niu, ja ko %e za cz' "em na "a mach
ce nio nych prze ze mnie „Po gl' dów”
og"a sza! drob ne pra ce niem co znaw cze.
W pó* niej szych la tach wie lo krot nie
wi dy wa "em si$ z Re dak to rem w Ka -
to wi cach, w in nych mia stach, m.in. we
Wro c"a wiu, gdzie W. Szew czyk by"
cz$ stym go #ciem. Szcze gól nie ser -
decz ne kon tak ty wi' za "y go z ger ma -
ni sty k' wro c"aw sk', z pro fe so ra mi
Ma ria nem Szy roc kim i Nor ber tem
Hon sz'. Wiem, %e za awan so wa na by -
"a my#l, aby wiel kie go znaw c$ spraw
nie miec kich wy ró% ni! dok to ra tem ho -
no ro wym Uni wer sy te tu Wro c"aw skie -
go. Nie ste ty, #mier! Re dak to ra w 1991
ro ku unie mo% li wi "a te pla ny. 

Ale po wró& my do lat 70. Z cza sem,
kie dy prze czy ta #em co raz wi% cej po "
wie 'ci i prac o li te ra tu rze nie miec kiej
pió ra W. Szew czy ka i mia #em do bry
ogl!d je go twór czo 'ci, po sta no wi #em
wy da& tom zbio ro wy, któ ry by do ku "
men to wa# ol brzy mi, wie lo te ma tycz "
ny do ro bek ka to wic kie go pi sa rza,
dzien ni ka rza i t#u ma cza. Pa mi$ tam
mo je wi zy ty w „Po gl' dach”, %ycz li we
mi na ra dy, m.in. z udzia "em tak %e Bo -
le s"a wa Lu bo sza. Ale chy ba by "em
jesz cze za m"o dy (by "y to la ta 1975-

1976), aby prze pro wa dzi! t$ nie "a tw'
pra c$ edy tor sk'. Po zo sta" mi tyl ko kon -
spekt i pew ne su ge stie, na nie sio ne r$ -
k' Re dak to ra. Gdy w 1975 ro ku uzy -
ska "em sto pie( dok to ra (pod opie k'
prof. Ar no Wil la, kie row ni ka "ódz kiej
ger ma ni sty ki i do bre go znaw cy pol -
sko -nie miec kich sto sun ków li te rac -
kich), za cz' "em bra! bar dziej in ten -
syw ny udzia" w ru chu na uko wym
#ro do wi ska ger ma ni stycz ne go. W ko( -
cu lat 70. co raz bar dziej za cz$ "a mnie
in te re so wa! te ma ty ka nie miec ko -#l' -
ska, do mo ich lek tur do sz"y m.in. co -
raz licz niej sze pra ce W. Szew czy ka. To
w"a #nie m. in. dzi$ ki nie mu le piej po -
zna "em %y cie i twór czo#! Ger har ta
Haupt man na, któ re mu ka to wic ki pi sarz
i niem co znaw ca po #wi$ ci" wie le uwa -
gi, og"a sza j'c licz ne tek sty o au to rze
Tka czy, b'd* t"u ma cz'c kil ka je go
dra ma tów. W )o dzi miesz ka" w ostat -
nich la tach %y cia prof. Zdzi s"aw +y gul -
ski (zmar "y w 1975 ro ku), ne stor
ger ma ni sty ki pol skiej, au tor m.in. mo -
no gra fii o G. Haupt man nie. Pa mi$ tam,
%e z uzna niem mó wi" o pra cach
W. Szew czy ka w tej dzie dzi nie,
a Li te ra tu ra nie miec ka w XX wie ku

(I. wyd. 1962) by "a jed n' z po zy cji,
któ re na sta "e mia" „pod r$ k'” na re -
ga le, a któ ra – jak wia do mo – za wie -
ra tak %e war to #cio wy roz dzia" o dol -
no #l' skim lau re acie na gro dy No bla. 

Co raz bar dziej sta wa "em si$ wiel bi -
cie lem twór czo #ci ka to wic kie go pi sa -
rza, prze czy ta "em m.in. je go po wie#!
Klesz cze (o któ rej pi sa "em pó* niej
w mo ich ar ty ku "ach), mó wi' c' o tra -
gicz nych lo sach zie mi gór no #l' skiej
na po cz't ku woj ny. Kon takt z „Po gl' -
da mi” utrzy my wa "em przez na st$p ne

Pod klasz to rze 1990. Od le wej: prof. Ol ga Do bi jan ka -Wit cza ko wa, prof. K.A. Ku czy! ski, Wil helm

Szew czyk
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la ta, a! do za mkni" cia te go wa! ne go
pe rio dy ku, dru ku j#c tam m.in. szki ce
i re cen zje no wo $ci ger ma ni stycz nych.
Za$ o W. Szew czy ku pi sa %em nie raz
np. w „&y ciu Li te rac kim”, czy w „Za -
ra niu 'l# skim”. Raz jesz cze po wtó rz":
by %em i je stem za fa scy no wa ny je go ol -
brzy mi# wie dz# o daw nej i wspó% cze -
snej li te ra tu rze nie miec kiej, o 'l# -
sku, a tak !e uro kli wym spo so bem
by cia Re dak to ra.

Od dziel nym dzia %em mo ich kon tak -
tów by %y kon fe ren cje na uko we, na któ -
rych re fe ren tem by% m.in. W. Szew -
czyk. Pa mi" tam np. se sj" o si le sia kach
w li te ra tu rze nie miec kiej w Ka to wi -
cach, czy o wspó% cze snej li te ra tu rze au -
striac kiej, or ga ni zo wa n# przez To wa -
rzy stwo Pol sko -Au striac kie, gdzie W.
Szew czyk mó wi% bar dzo in te re su j# co
o pro zie In ge borg Bach mann. By %y to
g%" bo ko prze my $la ne i do sko na le
skon stru owa ne wy st# pie nia. Gdy ju!
od 1981 ro ku by %em po ha bi li ta cji, or -
ga ni zo wa %em sam kon fe ren cje na -
uko we. By %em wte dy kie row ni kiem
Ka te dry Li te ra tu ry i Kul tu ry Nie miec,
Au strii i Szwaj ca rii U(. Z du m# mo -
g" po wie dzie), !e W. Szew czyk dwu -
krot nie ze chcia% za szczy ci) mo je se sje,
wno sz#c bar dzo wa! ny wk%ad w te
mi" dzy na ro do we zjaz dy. Pierw szy
z nich zor ga ni zo wa %em w 1989 ro ku
nt. fe no me nu  li te ra tur po gra ni cza,
gdzie W. Szew czyk re fe ro wa% o Emi -
lu Szram ku. Dru gi za$, w 1990 ro ku,
to nie zmier nie war to $cio wa – pierw -
sza wów czas w Pol sce – kon fe ren cja
o G. Haupt man nie, na któ r# zje cha li
pro mi nent ni go $cie z wie lu kra jów,
z USA, An glii, Nie miec, Au strii. Wil -
helm Szew czyk mó wi% o pol skiej re -
cep cji pi sa rza, wy do by wa j#c nie zna -
ne fak ty i cie ka wie osa dza j#c
za gad nie nie na tle ów cze sne go pi -
$mien nic twa nie miec kie go i pol skie -
go. Ger hart Haupt mann by%, jak wie -
my, od wie lu lat te ma tem, któ ry
fa scy no wa% ka to wic kie go pi sa rza.

Owa „haupt man now ska” kon fe ren -
cja w Pod klasz to rzu k. (o dzi by %a bar -
dzo uda na na uko wo. Ale mia %a pe wien
bar dzo nie mi %y – nie za le! ny od or ga -
ni za to rów – zgrzyt. Mia no wi cie, do za -
par ko wa nych kil ku aut, g%ów nie za -
chod nio nie miec kich, do sta li si" no c#
z%o dzie je. Jak by nie by %o te go do sy),
na st"p ne go dnia – pod czas to cz# cych
si" ob rad – do nie któ rych po koi do ko -
na no w%a ma nia. I tu taj jed n# z ofiar by%
W. Szew czyk. Mi mo i! klucz od po -
ko ju tkwi% ca %y czas w je go kie sze ni,
za mek w drzwiach zo sta% sfor so wa ny
i zgi n" %o spo ro rze czy. In ter wen cja, te -
le fo ny do od po wied nich s%u!b… Nie -
ste ty bez re zul ta tu. Ale te dwie kon fe -

ren cje bar dzo mnie z W. Szew czy kiem
zbli !y %y. Pod czas pierw szej z nich
za pro po no wa% mi przej $cie na „ty”, co
by %o dla mnie za sko cze niem i ogrom -
nym za szczy tem. Nie omiesz ka li $my
ob la) te go wy da rze nia – jak przy sta -
%o – pi wem. Umiar ko wa nie, bo to by -
%a prze cie! kon fe ren cja na uko wa.

Ak cen ty „Szew czy ko we” prze wi !
ja "y si# przez mo je $y cie do sy% cz# sto,
np. jed na z mo ich "ódz kich ma gi !
stran tek – obec nie „dy rek to ru je”
jed nej z wa$ nych pla có wek w Cz# sto !
cho wie – przy go to wa "a pra c# dy plo !
mo w& o ger ma ni stycz nych pra cach
W. Szew czy ka. Wi dz#c j# po la tach,
do wie dzia %em si", !e W. Szew czyk mi -
%o j# wów czas przy j#% w do mu, u!y czy%
spo ro po trzeb nych jej ma te ria %ów. Ale
by %y te! i in ne spo tka nia. W mar -
cu 1985 zmar% w Ka to wi cach mój Oj -
ciec. By %em ogrom nie wdzi"cz ny W.
Szew czy ko wi, i! wzi#% udzia% w po -
grze bie, od da j#c ho%d zmar %e mu. Nie -
ste ty nie by %o mi da ne to wa rzy szy) W.
Szew czy ko wi w je go ostat niej dro dze,
gdy nie ocze ki wa nie zmar% on 8 czerw -
ca 1991 ro ku. Ale za to nie co pó* niej
mia %em oka zj" wy g%o si) kil ka o nim
re fe ra tów, m.in. w 2001ro ku na  fo rum
Gór no $l# skie go To wa rzy stwa Przy ja -
ció% Na uk im. W. Ro* dzie+ skie go,
gdy mó wi %em o je go nie po wta rzal nym
do rob ku niem co znaw czym.

Swo je go cza su by %em opie ku nem
na uko wym Na uczy ciel skie go Ko le -
gium J" zy ków Ob cych we W%o c%aw -
ku z ra mie nia U(. Roz po cz# %em
wów czas wy da wa nie cza so pi sma na -
uko we go „Neo fi lo log Ku jaw ski”
(1991), za$ do I to mu z%o !y li swo je ar -
ty ku %y czo %o wi pol scy ger ma ni $ci,
jak m.in. Mi cha% Cie $la, N. Hon sza,
Ste fan H. Ka szy+ ski, G. Szew czyk.
Jed nym z au to rów zo sta% tak !e W.
Szew czyk, z bar dzo cie ka wym tek stem
pt. Ja nosch li rycz ny i sen ty men tal ny.
Wiem, !e ar ty ku% by% po wszech nie czy -
ta ny z za in te re so wa niem, bo w tam tych
la tach ma %o jesz cze w Pol sce o tym pi -
sa rzu by %o wia do mo.

W li sto pa dzie 2004 ro ku, pod czas
sym po zjum w Ka to wi cach „Ger hart
Haupt mann – cz%o wiek i dzie %o”,
mó wi %em o za in te re so wa niach W.
Szew czy ka $l# skim dra ma to pi sa rzem.
Wie czo rem te go dnia prof. G. Szew -
czyk za pro si %a mnie wraz z prof.
An n# Stro k# do swo je go miesz ka nia,
pe% ne go pa mi# tek po oj cu. Po dzi -
wia li $my po raz ko lej ny wspa nia %# bi -
blio te k", li cz# c# gru bo po nad 40 tys.
to mów, ale na de wszyst ko mó wi li $my
o W. Szew czy ku, je go nie za po mnia -
nej po sta ci, licz nych za s%u gach i pa -

sji two rze nia. Prze gl# da li $my „Ksi" -
g" go $ci”, w któ rej na ka! dej nie mal
stro nie wid nie j# na zwi ska lu mi na rzy
li te ra tu ry i kul tu ry pol skiej, nie miec -
kiej czy %u !yc kiej. W 2009 ro ku za -
pro po no wa no mi na pi sa nie wst" pu
do ko lej ne go wy da nia ksi#! ki bio gra -
ficz nej Skarb Don ner smarc ków.
Uczy ni %em to z ra do $ci#, gdy! po zy -
cj" t" uwa !am za jed n# naj lep szych
nie tyl ko w do rob ku W. Szew czy ka,
ale i w ogó le za jed n# z naj wa! niej -
szych o daw nym 'l# sku.

W mo im "ódz kim ga bi ne cie od wie !
lu lat stoi du $a fo to gra fia W. Szew czy !
ka, za' dwie pó" ki z ksi&$ ka mi i tecz !
ka mi wy pe" nio ny mi zgro ma dzo ny mi
przez la ta ma te ria "a mi do je go $y cia
i twór czo 'ci, przy po mi na j& mi o Przy !
ja cie lu. Mo g" tak mó wi), gdy! te
w%a $nie s%o wa wid nie j# na pla ka cie,
przy go to wa nym w 2004 ro ku z oka zji
ko lej nej rocz ni cy je go odej $cia przez
„Struc tu r"”. Wów czas to wy g%o si %em
jed n# z mo ich pre lek cji o W. Szew czy -
ku i znaw cy te go „Co ro bi# Niem cy”.
Chcia% bym w je sie ni mo je go !y cia na -
pi sa) ksi#! k" o W. Szew czy ku, g%ów -
nie o je go za in te re so wa niach „te ma tem
nie miec kim”. Mo !e w ten spo sób od -
da% bym W. Szew czy ko wi cho) cz"$)
d%u gu, ja ki za ci# gn# %em u nie go
przez 20 lat przy ja* ni, kie dy to czer -
pa %em nie raz z je go ol brzy miej wie -
dzy, do $wiad cze nia i uzy ski wa %em
ser decz n# opie k" w na uko wych spra -
wach, za w%asz cza nie miec ko -$l# skich,
ale i o li te ra tu rze RFN, któ r# zna%
$wiet nie od „Ego na Ra ket te po Günte -
ra Gras sa”, jak to kie dy$ na pi sa%
prof. M. Szy roc ki. Ja ko cz%o nek Sto -
wa rzy sze nia im. Wil hel ma Szew czy -
ka po wi nie nem uczy ni) to tym bar -
dziej.

I jesz cze wy ja $nie nie ty tu %u wspo -
mnie nia. Dla cze go „ca ram ba”? Kie dy
w Pod klasz to rzu ko %o Su le jo wa, 50 km
od (o dzi, w po cy ster skim klasz to rze
zor ga ni zo wa %em w 1990 ro ku wspo -
mnia n# kon fe ren cj" o G. Haupt man -
nie, to wów czas w%a $nie W. Szew czyk
epa to wa% go $ci se sji swo im sym pa tycz -
nym „ca ram ba!”, wpla ta nym w roz mo -
wach, co by %o po wo dem, !e przez pe -
wien czas tak go na zy wa li $my
w na szym %ódz kim gro nie. Wil helm
Szew czyk po zo sta% w mo jej pa mi" ci
ja ko ser decz ny, pe %en em pa tii Przy ja -
ciel. Po sia da% ol brzy mi# wie dz", god -
n# nie jed ne go pro fe so ra uni wer sy -
tec kie go. Dzie li% si" z ni# ch"t nie,
s%o wem mó wio nym i na pi $mie.

!
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Wy wo dz! si! z po ko le nia, któ re Wil hel "
ma Szew czy ka zna# mo g$o je dy nie z je "
go wi zyt w szko $ach, al bo – cz! "
%ciej – z ekra nu te le wi zo ra, w któ rym
w de ka dzie lat 80. po ja wia$ si! ze swo "
imi ga w! da mi „z dym kiem cy ga ra”
czy z !a mów ga zet (naj cz" #ciej „Dzien -

ni ka Za chod nie go”, gdzie na prze !o mie

lat 80./90. ubie g!e go wie ku by! sta !ym

fe lie to ni st$). W#ród ów cze snych na -

sto lat ków, na wet tych in te re su j$ cych

si" hi sto ri$ Gór ne go %l$ ska, je go oso ba

nie bu dzi !a jed nak wi"k szych emo cji.

Nie wie le zmie ni !o na wet w tej kwe stii

pod j" cie prze ze mnie stu diów hi sto -

rycz nych na Uni wer sy te cie %l$ skim.

Wil helm Szew czy ka w stu diu TV. Zdj! cie po cho dzi z ksi"# ki M. Fic „Wi lelm Szew czyk (1916-1991).
$l" ski po li tyk i dzia %acz  spo %ecz ny”. Ka to wi ce 2007

Ze wzgl" du na for m" prac W. Szew czy -

ka, któ re nie sta no wi !y stric te tek stów hi -

sto rycz nych, je go ksi$& ki czy tek sty

nie znaj do wa !y si" na li stach lek tur, a wy -

k!a dow cy nie po le ca li ich ja ko punk tu

wyj #cia do ko lej nych za j"'.
Sy tu acja zmie ni !a si" jed nak dia me tral -

nie, gdy u kre su XX wie ku pod j$ !em stu -

dia dok to ranc kie na Wy dzia le Na uk

Spo !ecz nych Uni wer sy te tu %l$ skie go.

W wy ni ku roz mów z pro mo to rem mo jej

pra cy ma gi ster skiej i ba da czem

naj now szej hi sto rii Gór ne go %l$ ska, nie -

od &a !o wa nym prof. Fran cisz kiem Se ra -

fi nem, w#ród pro po zy cji te ma tów, któ -

re móg! bym pod j$' w swo jej dy ser ta cji,

po ja wi !a si" po sta' te go zna cz$ ce go

gór no #l$ skie go li te ra ta, spo !ecz ni ka i po -

li ty ka. W pierw szym mo men cie wy bór

wy da wa! si" do#' ba nal ny. Gdy po la tach

si" gam do w!a snych ma te ria !ów, od naj -

du j" pierw sze in for ma cje na te mat W.

Szew czy ka, za si" gni" te z bio gra mów:

„Uro dzo ny 5 I 1916 w Czu cho wie

pod Ryb ni kiem […]. Po cho dzi z ro dzi -

ny gór ni czej. Wspó! pra co wa! z pi sma mi

„Za ra nie %l$ skie”, „Ku( ni ca” (re dak tor

dzia !u li te rac kie go), wspó! za !o &y ciel

i wspó! re dak tor „Fan ta ny”. Od 1939

ro ku pra co wa! ja ko gór nik w Lu bu szu,

za po moc pol skim je) com wo jen nym

aresz to wa ny w 1940 ro ku przez ge sta po,

w 1943 ro ku zbieg! do Ge ne ral nej Gu ber -

ni [w!a #ci wie: Ge ne ral ne go Gu ber na tor -

stwa – dop. M.F.], uczest ni czy! w taj nym

na ucza niu. Od 1945 ro ku w Ka to wi cach

czyn ny w &y ciu kul tu ral nym; od 1945 ro -

ku kil ka krot nie se kre tarz lub pre zes ka -

to wic kie go od dzia !u ZLP. Od 1957

do 1985 ro ku po se! na Sejm kil ku ka den -

cji […]. Lau re at na gro dy m. Ka to wic

(1946) i m. Gli wic (1951), woj. ka tow.

(1957, 1960, 1964), mie si"cz ni ka „Od -

ra” (1966). Od zna czo ny na gro d$ pa) -
stwo w$ II stop nia (1972) i Or de rem

Bu dow ni czych Pol ski Lu do wej (1976).

De biut pi sar ski Szew czy ka – „List do*u -

&y czan” (1937), po etyc kie prze s!a nie

do prze #la do wa nych przez fa szyzm

obro) ców praw na ro do wych, za po cz$t -
ko wa! jed no cze #nie je go twór czo#' so -

ra bi stycz n$ […]. Re ali zo wa! no wy pro -

gram po ezji re gio nal nej. Zmar!
w Ka to wi cach w 1991 ro ku”. 

Trze ba pod kre #li', &e przy wo !a ny ob -

raz po zo sta je da le ce nie pe! ny na wet

pod wzgl" dem pod sta wo wych da nych

bio gra ficz nych. Do da' mo& na cho' by

pra c" w roz g!o #ni Pol skie go Ra dia

(krót ko przed wy bu chem II woj ny

i w okre sie po wo jen nym), re da go wa nie

„Od ry”, „Wie czo rów Te atral nych”,

„Prze mian”, „Po gl$ dów” i „Za ra nia %l$ -
skie go”, ogrom ny za kres za in te re so wa)
za wo do wych (obok ak tyw no #ci li te rac -

kiej obej mo wa !y m.in.: s!o wia no fil stwo,

niem co znaw stwo, dzien ni kar stwo pra so -

we i te le wi zyj ne, te atro lo gi", trans la tor -

stwo). Ale o tym pi sa !em ju& na !a mach

„%l$ ska” w stycz nio wym nu me rze.

MACIEJ FIC

Wilhelma
Szewczyka

!ladami
nieoczywistymi…
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Po wy! szy, la ko nicz ny ob raz W. Szew -
czy ka wy da wa" si# sta wia$ go w sze re -
gu (tak zresz t% do dzi& pró bu je opi sy wa$
go cz#&$ osób, po dej mu j% cych pró by pi -
sa nia o je go po sta ci) lo jal nych wspó" -
twór ców po wo jen ne go sys te mu re al ne -
go so cja li zmu. Wszak by wa", pi sy wa",
na le !a"… Z krót kich bio gra mów wy zie -
ra" ja ko do brze pa su j% cy do ob ra zu
twór cy „dwor skie go”, lo jal ne go au to ra
ksi% !ek i re pre zen tan ta ka to wic kie go
(czy sze rzej gór no &l% sko -za g"# biow -
skie go) &ro do wi ska li te rac kie go, le gi ty -
mu j% ce go po nad to no wy ustrój przez
wspó" uczest nic two w kszta" to wa niu
sce ny spo "ecz no -po li tycz nej. Wszyst ko
to oka za "o si# jed nak tyl ko fa sa d%,
za któ r% kry "o si# wie le wi# cej tre &ci…

W mia r!, jak do cie ra "em do ko lej nych
#ró de", umo$ li wia j% cych do k"ad niej &
sze od two rze nie prze sz"o 'ci W. Szew &
czy ka, je go po sta( zy ski wa "a w mo ich
oczach co raz wi!k szy ko lo ryt, po ka zu &
j%c mno go'( ró$ nych eta pów i „od cie &
ni” je go $y cio ry su. Pierw szy ta ki mo -
ment mia" miej sce, gdy prze pro wa dzi "em
kwe ren d# bi blio tecz n% przed wo jen nych
ga zet, któ re w du !ej mie rze wspó" two -
rzy": „Ku' ni cy” i „Fan ta ny”. Wy "o ni" si#
z niej m"o dy dzia "acz, wy ra' nie sk"a nia -
j% cy si# ku po stu la tom na ro do wym
(spo ra dycz nie otar" si# na wet o ha s"a an -
ty se mic kie), ale wy ra zi &cie g"o sz% cy
te! ha s"a s"o wia no fil stwa. Ko lej ny mo -
ment, w któ rym upew ni "em si#, !e wy -
bór W. Szew czy ka ja ko te ma tu hi sto rycz -
nych do cie ka( by" traf ny (a je go
bio gra fia „nie oczy wi sta”), sta no wi "o
na tra fie nie w zbio rach Ar chi wum Pa( -
stwo we go w Ka to wi cach (po tem te sa -
me do ku men ty od na la z"em w zbio rach
In sty tu tu Pa mi# ci Na ro do wej) na „De -
cy zj# spe cjal nej ko mi sji Na czel nej Dy -
rek cji Pol skie go Ra dia w War sza wie z 27
sierp nia 1946 ro ku ra port”. Fakt, !e na -
gra dza ny za swo je do ko na nia li te rac kie
i wcho dz% cy w sk"ad kil ku two rzo nych
przez no we w"a dze gre miów (m.in.
Wo je wódz kiej Ra dy Kul tu ry) li te rat
i dzien ni karz zo sta" pod da ny bar dzo
kry tycz nej oce nie (uka za ny ja ko od po -
wie dzial ny za „ten den cje an ty de mo -
kra tycz ne i szko dli we” ra dio wych au dy -
cji) do sko na le w mo jej oce nie uka zu je
spe cy fi k# i we wn#trz ne sprzecz no &ci po -
wo jen nych re aliów. Trze ci ob raz, nie
przy sta j% cy do ste reo ty po we go wi ze run -
ku W. Szew czy ka, wi% za" si# z dzi& ju!
do&$ do brze opi sa n% przez hi sto ry ków
(za in te re so wa nych czy tel ni ków od sy "am
m.in. do ksi% !ek Kry sty ny He skiej -
-Kwa &nie wicz, Ma rii W. Wa na to wicz
czy pi sz% ce go te s"o wa) in wi gi la cj% &ro -
do wi ska gór no &l% skiej in te li gen cji
(w&ród niej tak !e W. Szew czy ka) przez
s"u! b# bez pie cze( stwa na prze "o mie
lat 40./50. XX wie ku. Wil hel mo wi
Szew czy ko wi re pre zen tan ci „bez pie -
ki” za rzu ca li m.in. „wro go&$ wo bec

Zwi%z ku Ra dziec kie go”, pro wa dze nie
„dzia "al no &ci szko dli wej dla ów cze snej
rze czy wi sto &ci”, „an ty lu do wo&$” i „ten -
den cje se pa ra ty stycz ne”, pro wa dz%c
wo bec nie go dzia "a nia ope ra cyj ne
(w tym &le dz%c go i kon tro lu j%c pry wat -
n% ko re spon den cje). Czwar ty ze staw
ar chi wa liów, któ re po zwo li "y na spoj rze -
nie na W. Szew czy ka z szer szej per spek -
ty wy, przy nio s"a kwe ren da zbio rów Ar -
chi wum Akt No wych w War sza wie,
a zw"asz cza zgro ma dzo nych tam zbio -
rów in ge ren cji cen zor skich. Si# gni# cie
do tych ma te ria "ów po zwo li "o bo wiem
zo ba czy$, jak cz# sto i w jak sil ny spo -
sób pra cow ni cy Urz# du Kon tro li Pra sy
in ter we nio wa li w przy go to wy wa ne eg -
zem pla rze „Od ry” i „Prze mian”, wie lo -
krot nie mo dy fi ku j%c lub blo ku j%c druk
m.in. tek stów au tor stwa W. Szew czy ka.
Gdy do da$ do te go nie ja sne wów czas
(cho$ sta ra "em si# od po wied' uzy ska$

m. in. z ust nie !y j% ce go ju! dzi& Alek -
san dra Wi de ry, któ ry sp# dzi" z W. Szew -
czy kiem cz#&$ woj ny pod czas „wy pra -
wy” do )u !yc), a spraw nie roz wie wa ne
obec nie z po mo c% pra cow ni ków ka to -
wic kie go od dzia "u In sty tu tu Pa mi# ci
Na ro do wej epi zo dy okre su II woj ny
&wia to wej, zy sku je my ob raz XX -wiecz -
ne go dzia "a cza gór no &l% skich elit. Ob raz
tym bar dziej symp to ma tycz ny, !e ogra -
ni cze nia i szan se, b# d% ce udzia "em W.
Szew czy ka, do brze od da j% spe cy fi k# !y -
cia i funk cjo no wa nia miesz ka( ców Gór -
ne go *l% ska. I ju! cho$ by w tym kon tek -
&cie pa mi#$ o W. Szew czy ku de fi nio wa$
mo! na ja ko ele ment wi#k szej ca "o -
&ci – pa mi# ci o gór no &l% skich eli tach
i – sze rzej – spo "ecz no &ci re gio nu. Pra -
c# na pi sa "em i obro ni "em pod na uko w%
opie k% prof. Ry szar da Kacz mar ka, uka -
za "a si# osta tecz nie w wer sji skró co nej
i nie co zmo dy fi ko wa nej w 2007 ro ku na -
k"a dem Wy daw nic twa Uni wer sy te tu
*l% skie go, za ty tu "o wa na zo sta "a Wil -

helm Szew czyk (1916-1991). !l" ski po -

li tyk i dzia #acz spo #ecz ny.

Przed 15 la ty w je den z oko licz no 'cio &
wych rocz ni co wych tek stów po 'wi! co &
nych W. Szew czy ko wi za ty tu "o wa no Ile
pa mi! ci, ty le "y cia. Dla te go tak wa! nym
po zo sta je, by ten fa scy nu j% cy !y cio rys,
ob fi tu j% cy w zmien ne ko le je lo su, wzlo -
ty i upad ki, kom pro mi sy i sprze ci wy, od -
po wied nio upa mi#t nia$ i uobec nia$.
Za rów no przede mn%, jak i po mnie,
dzia "a nia te go ty pu pro wa dzi "o spo ro in -
nych osób. Bez po &red nio po &mier ci
W. Szew czy ka (w 1991 ro ku) przy go to -
wa no te ma tycz nie po &wi# co ny syl wet -
ce by "e go re dak to ra na czel ne go spe cjal -
ny nu mer „Za ra nia *l% skie go”,
zre da go wa ny przez prof. An drze ja Bro! -
ka. W tym sa mym 1991 ro ku uka za "a si#
zre da go wa na przez prof. Aloj ze go Me -
li cha i Ja na Mi tr# g# ksi%! ka, sta no wi% -
ca efekt spo tka nia gru py je go by "ych
wspó" pra cow ni ków, któ rzy zgro ma dzi li
si# w Ko sz# ci nie, by po wspo mi na$
W. Szew czy ka (za wie ra m.in. tek sty Bo -
le s"a wa Lu bo sza, J. Mi tr# gi i Woj cie cha
+u krow skie go), a w rok pó' niej re mi ni -
scen cje jed ne go z bli! szych wspó" pra -
cow ni ków, Bo le s"a wa Lu bo sza. W ko -
lej nych la tach, g"ów nie sta ra niem cór ki
prof. Gra !y ny Szew czyk, przy po mnia -
no tak !e nie któ re Szew czy ko we do ko -
na nia. W pi#$ lat po &mier ci au to ra Ha -

ny sa (w 1996 ro ku) po ja wi" si# zbiór je go
ese jów i fe lie to nów, przy go to wa ny
do dru ku przez G. Szew czyk oraz Woj -
cie cha Ja no t#. W tym sa mym ro ku Bi -
blio te ka *l% ska w Ka to wi cach wy da "a
tak !e dra mat W. Szew czy ka Nan ker.

Dia lo gi wro c#aw skie z ro ku 1339

w trzech od s#o nach (opra co wa ny przez
prof. Ja na Ma lic kie go), a Fun da cja dla
Wspie ra nia *l% skiej Hu ma ni sty ki tom
Nie ustra szo na roz mo wa z sa mym so b".
Po ezje 1937-1959.
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U pro gu XXI wie ku, w zwi!z ku z ob -

cho da mi 10. rocz ni cy "mier ci W. Szew -

czy ka, po ja wi #y si$ ko lej ne wa% ne po -

zy cje. W 2001 ro ku Bi blio te ka &l! ska

w Ka to wi cach upu blicz ni #a Nie mi !o"#
mnie wie dzie m!o de go. Wier sze nie pu -

bli ko wa ne i wcze sne, wy da ne w 10.

rocz ni c$ "mier ci Au to ra z r$ ko pi sów za -

cho wa nych w zbio rach cór ki Gra %y ny,

na k#a dem Wy daw nic twa „&l!sk” uka za -

#y si$ te% Wspo mnie nia. W 2002 ro ku

dru kiem uka za #y si$ ma te ria #y po se syj -

ne (przy go to wa ne do dru ku przez prof.

Jó ze fa &li wio ka), sta no wi! ce po k#o sie

se sji na uko wej w Mu zeum &l! skim

w Ka to wi cach z 9 li sto pa da 2001 ro ku.

W 2005 ro ku „Struc tu ra” wy da #a ko -

lej ny wy bór ese jów, szki ców i fe lie to nów

au tor stwa W. Szew czy ka (pt. Wi wat Ka -

to wi ce: ese je, szki ce, fe lie to ny). W 2006

ro ku, przy oka zji od s#o ni$ cia po pier sia

W. Szew czy ka w tzw. Ga le rii Ar ty -

stycz nej Mia sta Ka to wi ce, G. Szew -

czyk wy da #a ksi! %ecz k$ pt. Wil helm

Szew czyk 1916-1991. W 2009 ro ku

„Wy daw nic two Gór ni cze sp. z o.o.”

wy da #o po now nie de biut ksi!% ko wy – po -

emat Ha nys (pierw sze wy da nie uka za #o
si$ w 1938, dru gie w 1963 ro ku). W 2011

ro ku Ro bert Ra taj czak i Sa bi na Za rzyc -

ka przy go to wa li na to miast kie ro wa ny

do sze ro kie go kr$ gu od bior ców al bum,

w któ rym przy bli %y li czy tel ni kom %y cie,

li te rac ki do ro bek i pu bli cy stycz ne za an -

ga %o wa nie W. Szew czy ka. Wie le tek stów

au tor stwa W. Szew czy ka oraz je mu po -

"wi$ co nych uka za #o si$ na prze strze ni

ostat nie go 'wier' wie cza na #a mach ni -

niej sze go mie si$cz ni ka. Wresz cie w 2016

ro ku – 100 lat od mo men tu uro dze nia

i 'wier' wie ku od "mier ci W. Szew czy -

ka – ry nek wy daw ni czy wzbo ga ci# si$
o ko lej ne po zy cje. Naj now szy mi opra co -

wa nia mi na te mat W. Szew czy ka po zo -

sta j! pra ce au tor stwa Mi cha #a Sko pa, po -

"wi$ co ne ob ra zo wi li te ra tu ry nie miec kiej

w pu bli cy sty ce au to ra po wsta j! ce go

na prze strze ni dzie si$ cio le ci cy klu fe lie -

to nów Co ro bi& Niem cy? oraz sta no wi! -
cej bio gra fi$ twór czo "ci i opra co wa(,
a tak %e wy da ny na k#a dem dzia #a j! ce go

w ro dzin nej Czer wion ce Wy daw nic twa

„Vec tra” wy bór pro zy, po ezji i pu bli cy -

sty ki (pt. Wil helm Szew czyk. Ko chaj

"l& sk& zie mi$), po prze dzo ny krót ki mi

wpro wa dze nia mi G. Szew czyk, Ma ria -

na Ki sie la i Ma cie ja Fi ca. War to pod kre -

"li', %e ty tu# ostat nie go z to mów sta no -

wi swo ist! klam r$, spi na j! c! prze sz#o"'
i te ra) niej szo"' (ta ki ty tu# no si# bo wiem

pierw szy opu bli ko wa ny dru kiem wiersz

W. Szew czy ka). 

Ty le na te mat krót kie go prze gl! du

tek stów pi sa nych. W mo im prze ko na niu,

%y cio rys W. Szew czy ka na le %y jed nak

do tej gru py, któ r! okre "la si$ mia nem

„go to we go sce na riu sza na film”. Pierw -

szy krok w tym kie run ku zo sta# ju% zro -

bio ny. W 2015 ro ku W. Szew czyk tra fi#
do przy go to wa nej pod egi d! Bi blio te ki

&l! skiej w Ka to wi cach od 2012 ro ku

„Fil mo te ki &l! skich Por tre tów Mó wio -

nych”, gdzie zo sta# umiesz czo ny po "ród

bli sko 50 zna cz! cych po sta ci re gio nu.

Tam przy po mi na j! je go oso b$ m.in.: prof.

G. Szew czyk, prof. Zyg fryd No wak,

bur mistrz Czer wion ki -Lesz czyn Wie -

s#aw Ja ni szew ski, Lu dwik La to cha, Je -

rzy Da #ek, red. Wie s#aw G#o wacz, Ber -

nard Pie trzok, dr Ta de usz Sier ny, red.

Mi ro s#aw S#om czy( ski czy red. Wie s#aw

Wil czek. Jed nak na pe# no me tra %o wy

film fa bu lar ny ten kon sul tant b!d) wspó# -
au tor po dob nych przed si$ wzi$' (by

wska za' tyl ko „Bli sko, co raz bli %ej”

Zbi gnie wa Chmie lew skie go oraz „Pta -

ki pta kom” w re %y se rii Paw #a Ko mo row -

skie go) mu si jesz cze po cze ka'. Ale mo -

%e kie dy" ta ki po wsta nie… 

8 czerw ca 2016 ro ku przy pa da 25. rocz !
ni ca "mier ci W. Szew czy ka. Przy tej
oka zji w sie dzi bie Bi blio te ki #l$ skiej
(w sa li Be ne dyk tyn ka) od b% dzie si%
kon fe ren cja na uko wa, po "wi% co na je !
go oso bie i do ko na niom. W"ród za po -

wie dzia nych pre le gen tów znaj du j! si$
ucze ni ró% nych dys cy plin i spe cjal no "ci:

hi sto ry cy, kul tu ro znaw cy, po li to lo dzy,

ger ma ni "ci, re pre zen tu j! cy pla ców ki

i pod mio ty wo je wódz twa "l! skie go (Uni -

wer sy tet &l! ski, ka to wic ki od dzia# In sty -

tu tu Pa mi$ ci Na ro do wej oraz kwar tal nik

„Fa bry ka Si le sia”), a tak %e przy by li

spo za wo je wódz twa (z Uni wer sy te tu

*ódz kie go oraz In sty tu tu &l! skie -

go – Pa( stwo we go In sty tu tu Na uko we -

go w Opo lu). W"ród te ma tów, któ re ma -

j! zo sta' omó wio ne, zna la z#y si$ m.in.

pró by przed sta wie nia frag men tów %y cio -

ry su W. Szew czy ka, je go do ko na( pu -

bli cy stycz nych, re por ter skich i pi sar skich

(m.in. ksi! %ek „Skarb Don ner smarc -

ków” i „Mar no traw stwo ser ca czy li Lou

An dre as -Sa lomé”), wresz cie uka za nia je -

go zwi!z ków z Za ol ziem i &l! skiem

Opol skim. Na le %y mie' na dzie j$, %e
ta ka for ma b$ dzie sta no wi #a do br! ilu -

stra cj$ wszech stron no "ci je go za in te re -

so wa(. Ale o tym mo %e cie si$ Pa( stwo

prze ko na' oso bi "cie…

!
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Twór czo!" Ma ria na Ma li ny jest nie zwy #
kle emo cjo nal na, g$% bo ko za ko rze nio #
na w oso bi stych prze &y ciach, któ re
ar ty sta skrz%t nie ukry wa$ przed cie kaw #
ski mi. !y" w swo im #wie cie, bo wiem

z tym ze wn$trz nym co raz trud niej mu

by "o si$ po ro zu mie%. Im bar dziej od da -

la" si$ od lu dzi, tym moc niej szych

wzru sze& do star cza "a je go sztu ka, zmu -

sza j'c od bior c$ do spoj rze nia w g"'b du -

szy. Czas mi ja a dzie "o mi strza nie tyl -

ko si$ nie ze sta rza "o, ale jak to by wa

z do rob kiem wszyst kich wiel kich ar ty -

stów, na bie ra szla chet no #ci, ci' gle jest

ak tu al ne a for ma nie gdy# zbyt awan gar -

do wa sta je si$ bli ska i zro zu mia "a.

Krzy cz' ca, ostra kre ska co raz bar dziej

przy sta je do na szych zwa rio wa nych

cza sów…

Ma rian Ma li na mo men ta mi dra( ni

po zor nie b"a hy mi te ma ta mi, by po chwi li

za chwy ci% nie tyl ko do sko na "o #ci'
warsz ta tu, ale wr$cz ge nial ny mi, fi lo zo -

ficz ny mi prze my #le nia mi, do któ rych nie

jest "a two do trze% w bie gu. Trze ba si$ za -

trzy ma% i ws"u cha% w to, co wiel ki

mag sztu ki ma nam do po wie dze nia.

Kie dy przy go to wy wa "em si$ do przy -

po mnie nia syl wet ki Ma ria na Ma li ny

za pra gn' "em po spa ce ro wa% je go #cie( -
ka mi, przy po mnie% so bie bu dy nek,

w któ rym miesz ka" i two rzy", od wie dzi%
je go grób na cmen ta rzu przy uli cy gen.

An der sa. By "em na po grze bie i my #la -

"em, (e tra fi$ bez pro ble mu. Pa mi$% jest

jed nak za wod na a lu dzie spo ty ka ni

na cmen ta rzu nie po tra fi li nam wska za%
miej sca. Po móg" In ter net i no wa apli ka -

Ma rian Ma li na

– ar ty sta osob ny

WITOLD KOCI!SKI

cja Gro bo net, cho cia( nie ca" kiem, prze -

cie( ale jek w daw nym zna cze niu ju( nie

ma, t"ok pa nu je nie by wa "y, grób na cho -

dzi na grób… By "a nie dzie la i spo ro osób

od wie dza "o naj bli( szych – szu ka li #my,

py ta li #my, cho% zna li #my teo re tycz nie

miej sce po chów ku (15 sek tor, 3 rz'd,

9 grób), nie mo gli #my od szu ka% mo gi -

"y – po mo g"a nam sym pa tycz na pa ni.

Dzi$ ku j$ raz jesz cze ser decz nie. Dzi wi$
si$, (e za rz'd ne kro po lii nie po my #la"
o umiesz cze niu na ta bli cy in for ma cyj nej

na zwisk naj wy bit niej szych spo #ród spo -

czy wa j' cych tu so sno wi czan. Przy oka -

zji uda "o nam si$ od na le)% miej sce

wiecz ne go spo czyn ku pro fe so ra Ire ne -

usza Opac kie go. 

Ma rian Ma li na uro dzi" si$ 28 lip -

ca 1922 r. w So snow cu w ro dzi nie Wa -

le ria na i Ma rian ny z Chwi stec kich.

Po uko& cze niu szko "y pod sta wo wej,

w la tach 1936–1939 uczy" si$ w pry wat -

nym Gim na zjum Prze my s"u Ar ty stycz -

ne go w So snow cu. W okre sie oku pa cji

hi tle row skiej kon ty nu owa" na uk$ na taj -

nych kom ple tach pod ar ty stycz n' opie -

k' Jó ze fa Szyl le ra. Po woj nie zo sta" przy -

j$ ty na dru gi rok Wy dzia "u Ma lar stwa

i Gra fi ki Aka de mii Sztuk Pi$k nych

w Kra ko wie. Stu dio wa" u zna ko mi tych

pro fe so rów: Je rze go Fed ko wi cza, Kon -

ra da Srzed nic kie go, An drze ja Jur kie wi -

cza. W mi$ dzy cza sie zda" ma tu r$.
Po uko& cze niu na uki w 1948 r. za j'" si$
pra c' pe da go gicz n' w kra kow skiej ASP,

Pro fil z pa pie ro sem (au to por tret), 1979, li no ryt
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naj pierw ja ko asy stent a na st!p nie (w la -

tach 1956–1960) by" ad iunk tem na tej

zna mie ni tej uczel ni. Od 1960 r., po po -

wro cie do So snow ca, po #wi! ci" si! wy -

"$cz nie pra cy twór czej. Na le %a"
do wspó" za "o %y cie li Gru py Za g"! bie. By"
m.in. cz"on kiem G"ów nej Ko mi sji Ar ty -

stycz nej przy Za rz$ dzie G"ów nym

Zwi$z ku Pol skich Ar ty stów Pla sty ków

(ZPAP) w War sza wie, Mi! dzy na ro do we -

go Ko mi te tu Ar ty stów Pla sty ków

(AIAP), So ci&t& In ter na tio na le des

Gra veurs sur Bo is w Zu ry chu (XY -

LON). Z te go ostat nie go cz"on ko stwa by"
szcze gól nie dum ny. Du %$ sa tys fak cj!
spra wi "o mu za pro sze nie, w gru pie naj -

wy bit niej szych pol skich gra fi ków, do zi -

lu stro wa nia bi blio fil skie go wy da nia

(PIW, 1965 r.) „Bo skiej Ko me dii”, ar cy -

dzie "a Dan te go Ali ghie ri.

Ko cha" W"o chy, cho cia% po dró %o wa'
bar dzo nie lu bi". Uwiel bia" Gi n! Lol lo -

bri gi d!, o spo tka niu z ni$ po tra fi" mó wi'
d"u go, na mi!t nie i… wy ra( nie. To ju% mo -

je wspo mnie nie z dzie ci) stwa. By" Ma -

rian Ma li na cz! stym go #ciem w na szym

do mu – przy ja( ni" si! z mo im #p. Oj cem.

Przy znam si!, %e tro ch! ba "em si! je go

„czar nych ry sun ków”. Po tem, jak wie lu,

ule g"em fa scy na cji je go gra fi ka mi. 

Pierw sz! in dy wi du al n! wy sta w" Ma #
rian Ma li na mia$ w 1955 r. w Ka to wi #
cach. Dru g$ w tym sa mym miej scu,

w ro ku 1960. Po ka zy wa" swo je pra ce

w kra ju i za gra ni c$ m.in. w Pra dze, Bra -

ty s"a wie, Bu da pesz cie, So fii, Wied niu.

Wy sta wia" na wszyst kich edy cjach Kra -

jo we go, a od 1966 r. Mi! dzy na ro do we -

go Bien na le Gra fi ki w Kra ko wie (1960–

1976), po dob nie – w ko lej nych edy cjach

Sym po zjum „Z"o te go Gro na” w Zie lo -

nej Gó rze (1965–1979). Zdo by wa"
na gro dy i wy ró% nie nia w kon kur sach

olim pij skich 1948, 1952, 1956, na I Mi! -
dzy na ro do wej Wy sta wie Drze wo ry tów

w Ba) skiej By strzy cy w 1972 r. otrzy -

ma" na gro d! i me dal, wie lo krot nie by"
wy ró% nia ny i na gra dza ny w Pol sce

i za gra ni c$. Pra ce Ma li ny znaj du j$ si!
w zbio rach wie lu mu ze ów pol skich

(m.in. w Mu zeum Na ro do wym w War -

sza wie, Kra ko wie, Wro c"a wiu, Szcze ci -

nie, Mu zeum *l$ skim w Ka to wi cach,

Mu zeum Gór no #l$ skim w By to miu,

Mu zeum w So snow cu) i za gra nicz nych

(m.in. w Mu zeum Sztu ki Wspó" cze snej

w To kio, Mu zeum Na ro do wym w Sztok -

hol mie, Lip sku, Rey kja vi ku, Bi blio te ce

Kon gre su w Wa szyng to nie). Du %e wy -

sta wy po #miert ne zor ga ni zo wa no

w 1990 r. w Ka to wi cach (wspól nie z Mu -

zeum *l$ skim i BWA), w So snow cu

w 1995 r. (Miej ska Ga le ria Sztu ki Extra -

va gan ce) oraz w grud niu 1997 r.

i w stycz niu 1998 r. (Mu zeum w So -

snow cu). 

Od da j! na chwi l! g"os zna ne mu, nie -

%y j$ ce mu ju% pla sty ko wi Ry szar do wi

Twar do cho wi, któ ry wspo mi na" Ma -

ria na Ma li n! w „Ga ze cie Wy bor czej”

przy oka zji 20. rocz ni cy #mier ci ma la -

rza: „Go dzisz si!?”, któ rym cz! sto na -
pa sto wa" roz mów ców, zna czy "o u Ma li -

ny „czy si! ze mn# zga dzasz?” Ar ty sta
lu bi" uda wa$ wiej sk# gwa r!, cho$ uro -
dzi" si! i nie mal ca "e %y cie sp! dzi" w So -
snow cu. W hut ni czej ro dzi nie ma "e go
Ma& ka (tak te% mó wi li na nie go przy ja -
cie le) o dzi wo nie prze ciw sta wia no si!
je go ar ty stycz nej pa sji. A ta po ja wi "a si!
wcze 'nie. W 1935 ro ku je go edu ka cja za -
wi s"a na w"o sku: oj ciec z hut ni czej pen -
sji nie móg" ju% "o %y$ na szko "! sy na. Ma -
"y Ma li na wy s"a" wi!c z bra tem
na ma lo wa ny w"a sno r!cz nie na sien ni ko -
wym p"ót nie por tret Pi" sud skie go do je -
go kan ce la rii. Mia" to by$ pre zent
na uro dzi ny mar sza" ka. Po ja kim' cza -
sie z War sza wy przy szed" ofi cjal ny list
z po dzi! ko wa nia mi. Dy rek tor szko "y
Ma li ny nie móg" ju% %# da$ od tak wy ró% -
nio ne go ucznia zbyt wy so kie go cze sne -
go. I da lej wspo mi na Twar doch, ale ju%
na we so "o, wszak by" #wiet nym sa ty ry -

kiem: Spe cy ficz ny spo sób by cia Ma li ny
by" (ró d"em wie lu za baw nych sy tu acji.
Gra fik mia" cho$ by zwy czaj pro wa dzi$

dys ku sj! z roz mów c# nie mal nos w nos.
Bar dzo prze szka dza "o to cho$ by An drze -
jo wi S. Ko wal skie mu, rów nie wy bit ne -
mu ar ty 'cie ma la rzo wi z So snow ca
i tak %e pro fe so ro wi aka de mic kie mu.
Kie dy Ma li na chcia" z nim roz ma wia$,
An drzej sta wia" przed so b# krze s"o.
Ma niek chcia" je obej'$ i tak si! wo kó"
nie go go ni li… 

Ma rian Ma li na by" zna ko mi tym ma -

la rzem, per fek cyj nie po s"u gi wa" si! ko -

lo rem, czer pi$c z naj lep szych pol skich

tra dy cji, z tym, %e bar wa na je go p"ót -

nach nie s"u %y "a de ko ra cyj no #ci dzie "a,

ale za wsze co# sym bo li zo wa "a. Przede

wszyst kim Ma li na by" ge nial nym gra fi -

kiem – po zo sta wi" po so bie pi!k ne li to -

gra fie, drze wo ry ty, li no ry ty. W ka% dej

tech ni ce czu" si! jak ry ba w wo dzie, ale

nie ustan ne eks pe ry men to wa nie do pro -

wa dzi "o go do wy na le zie nia w"a snej

tech ni ki ry tow ni czej – cel lo gra fii. Kom -
po zy cj! wy ry so wa n# na p"y cie z cel lo -
pla stu wy gnia ta si! roz grza nym na rz! -

Trzy fi gu ry, 1957, drze wo ryt 

Na tu ra -abs trak cja, 1982, cel lo gra fia

Brze mi! (por tret mat ki), 1973, li no ryt 
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dziem, po wle ka far b! i od bi ja na
pa pie rze – ty le s!ow ni ko wa de fi ni cja.

Cho dzi o ry cie na go r" co w p!y cie ze

sztucz ne go two rzy wa. Ryl cem by wa !a
cz# sto roz grza na szpry cha ro we ro wa.

Dla oto cze nia tech ni ka ra czej trud na

do za ak cep to wa nia z po wo du… za pa -

chu. Tyl ko w ro dzi nie ro zu mie j" cej po -

szu ki wa nia ar ty sty by !o to mo$ li we.

Po zo sta wi! oko !o 3 ty si# cy prac z za -

kre su ma lar stwa, gra fi ki i ry sun ku.

Wa$ ne miej sce w twór czo %ci Ma li ny zaj -

mu j" mar twe na tu ry i pej za $e. Jed nak

w cen trum za in te re so wa& twór czych

ar ty sty znaj do wa! si# za wsze cz!o wiek,

uka zy wa ny zra zu re ali stycz nie, z up!y -

wem cza su z ten den cj" do de for ma cji,

sty li za cji i abs trak cji. Znacz n" cz#%' je -

go prac (ob ra zy olej ne, ry sun ki, gra fi ka)

sta no wi" au to por tre ty i por tre ty ro dzin -

ne. Ja dwi ga Bed nar ska pi sze: Po wierzch -
nia fi gur jest po ora na cha rak te ry stycz -
nym dla ar ty sty wzo rem z"o #o nym
z ró# no rod nych plam, naj cz$ %ciej o in -
ten syw nej czer ni, uzy ski wa nych przez
roz licz ne #"o bie nie fak tu ry i two rz! -
cych k"$ bi! c! si$ g$ stwi n$ ci$&. Jak #e
od mien ny od por tre tu z lat pi$& dzie si! -
tych jest por tret mat ki ry to wa ny w 1973
r. pt. „Brze mi$”. Z cha osu ró# nych li nii
i plam una ocz nia j! cych jak by ogrom
trosk, któ re obar cza j! t$ naj bli# sz! ar -
ty %cie po sta& – wy "a nia si$ jej pe" ne tro -
ski ob li cze. Przy wo !am jesz cze s!o wa

nie za st" pio ne go Al fre da Li goc kie go:

W twór czo %ci Ma li ny %cie ra j! si$ ze so -
b! dwie ten den cje: sk"on no%& do emo cjo -

nal nej eks pre sji i sil nych na pi$& form
z ten den cj! do oszcz$d ne go ge stu,
uprosz cza nia %rod ków i mo nu men tal nej
pro sto ty. W wy ni ku ze tkni$ cia si$ tych
ten den cji po wsta "a kon cep cja sztu ki
spro wa dza j! cej przed mio ty do pe" nych
wy ra zu zna ków i sym bo li pla stycz nych.

W ogrodzie mojego domu, w tzw.

szo pie, %wiet ny rze( biarz i du sza -cz!o wiek

Ste fan Cho rem bal ski wy cza ro wy wa!
swo je go !# bie, zdo bi !y one po tem fon tan -

n# przy dwor cu, któ rej ju$ daw no nie ma

(nie znam dal sze go lo su tych ogrom nych

pta ków), po wsta wa! tu tak $e po mni czek

dla ka to wic kie go Par ku Ko %ciusz ki i ró$ -
ne in ne rze( biar skie cu de& ka, dla któ rych

los oka za! si# nie !a ska wy. Pan Ste fan sza -

no wa! i naj zwy czaj niej ko cha! wszyst kich

lu dzi. Od wie dza! go w tej let niej pra cow -

ni rów nie$ pan Ma rian, któ ry da rzy! go

szcze gól n" sym pa ti" (kto zresz t" nie lu -

bi! Cho rem bal skie go) i… na ma wia!
do „z!e go” – jak ma wia !a mo ja ma ma,

tzn. do kie li cha… Ró$ nie po tem by wa -

!o, ale ra czej we so !o ni$ smut no. Po Ma -

ria nie Ma li nie zo sta !o mi tro ch# pa mi" -
tek – kil ka szki ców o!ów kiem

nie wy bu do wa ne go ni gdy ko min ka i od -

bit ka kla sycz ne go dzi siaj ju$ drze wo ry -

tu „Trzy fi gu ry” z ro ku 1957. Od pa na

Ste fa na do sta !em me da lio ny z Igna cym

Pa de rew skim, Ada mem Mic kie wi czem

(przed %mier ci" ar ty sty spad! ze %cia ny

i wy ma ga! na pra wy, ni gdy ju$ do mnie nie

wró ci!, cho' mia! spe cjal n" de dy ka cj#,
któ rej mi $al naj bar dziej!), me da lion

z Le chem, Cze chem i Ru sem, p!a sko rze( -
by Tro ja ka )l" skie go, skocz ka i za baw -

ne, bar dzo ko lo ro we ma ski.

Kie dy za cz! "em swo j! pierw sz! pra c#
w re dak cji „Wia do mo $ci Za g"# bia” cz# %
sto spo ty ka "em Ma ria na Ma li n#. By!
nie mal co dzien nym go %ciem w na szej re -

dak cji. Mój ów cze sny szef Jan Prze -

msza -Zie li& ski da rzy! go ogrom n" es ty -

m" – wie dzia!, $e ni gdy nie pój dzie

na „gar nu szek” w!a dzy i da wa! mu

do zi lu stro wa nia tek sty, by wpa d!o mu

do kie sze ni pa r# z!o ci szów. Ar ty sta wy -

wi" zy wa! si# za wsze bez za rzu tu ze zo -

bo wi" za& i tym spo so bem ilu stra cje

w re gio nal nym ty go dni ku zy ska !y %wia -

to wy po ziom. Ma rian Ma li na by! wiel -

kim bun tow ni kiem, gar dzi! uk!a da mi,

zra $a! so bie ów cze snych „me ce na -

sów” – cza sa mi trud no by !o to po go dzi'
z pra gnie niem (nor mal nym dla ka$ de go

ar ty sty) po pu lar no %ci i uzna nia. Pla sty -

ków od da nych ser cem i du sz" Pe ere lo -

wi szcze gól nie ho !u bio no w mie %cie So -

snow cu (oj, nie bra ko wa !o ich, nie

bra ko wa !o!). *y !o im si# jak u Pa na Bo -

ga za pie cem – Ma li na do ko& ca $y cia

nie po sia da! w!a snej pra cow ni! 

Jak pi sze Sta ni s!aw Pri mus: Ma li na
(…) miesz ka" wraz z ro dzi n!: mat k!, oj -
cem i ro dze' stwem w cia snym miesz ka -
niu. Po mi mo tych trud nych wa run ków
stwo rzo no mu opty mal ne wa run ki dla ar -
ty stycz nej pra cy, od da j!c na je go u#y tek
po "o w$ miesz ka nia. (…) Ka# dy twór ca,
rów nie# wy bit ny, kszta" to wa ny jest przez
naj bli# sze oto cze nie. War to %ci ja ki mi na -
si! ka w %ro do wi sku ro dzin nym, zmie nio -
ne i prze two rzo ne, znaj du j! uj %cie i uze -
wn$trz nie nie w spo so bie ar ty stycz nej
pra cy, w po dej %ciu do spraw sztu ki.
U Ma ria na Ma li ny ma "o by "o ar ty stycz -
ne go roz wi chrze nia, cho& w pra cow ni
pa no wa" po no& tra dy cyj ny, ar ty stycz ny
ba "a gan, nie za wie le wy bu ja "ej fan ta -
zji, ist nia" na to miast kult do brej, ar ty -
stycz nej ro bo ty, za cie k"ej pra cy, grun tow -
ne go ma lar skie go i gra ficz ne go
rze mio s"a. Pra cy nad jed n! od bit k! po -
tra fi" ar ty sta po %wi$ ca& ca "e go dzi ny
i dni. Ka# dy szcze gó" tech nicz ny ro bo -
ty by" wa# ny; ro dzaj pa pie ru i far by, jej
g$ sto%& i kon sy sten cja, cier pli wo%& i wy -
czu cie w od bi ja niu kost k! z de ski lub ka -
wa" ka li no leum. 

Uli ca w po bli $u do mu, w któ rym

miesz ka! i two rzy! wiel ki so sno wi cza nin

no si imi# Ma ria na Ma li ny. Jest to w!a %ci -

wie kil ka rów no le g!ych uli czek wy pe! -
nio nych sta r" ce gla n" ale jak $e uro kli w"
za bu do w", kie dy spa ce ro wa li %my po tym

ma low ni czym za k"t ku kwi t!y kasz ta ny

i bzy. Gdy by mia sto dba !o o %la dy prze -

sz!o %ci, to mo$ na by tu taj stwo rzy' co%
rów nie pi#k ne go jak ka to wic ki Ni ki szo -

wiec czy !ódz ki Ksi# $y M!yn.

Pod ko niec $y cia Ma li na ca! ko wi cie

za mkn"! si# w swo jej sko ru pie, ni ko mu

nie ufa!, by! co raz mniej ko mu ni ka tyw -

ny. Mó wi! nie zro zu mia le, ale je go twór -

czo%' na bra !a mo nu men tal nej wr#cz

pro sto ty, nie praw do po dob nie wy szla -

chet nia !a. Nie da si# go umie %ci' w ja -

kim% nur cie pol skiej sztu ki – tak wiel -

kie in dy wi du al no %ci nie pod da j" si#
$ad nym za sze re go wa niom. Zmar! 28 lip -

ca 1985 ro ku w dniu swo ich 63. uro dzin. 

P.S. Z ogrom n! ra do %ci! do no sz$, #e
z fa scy nu j! cym do rob kiem Ma ria na
Ma li ny mo g! obec nie za po zna& si$
miesz ka' cy i tu ry %ci od wie dza j! cy
Gor li ce. W tam tej szej Ga le rii Sztu ki
„Dwór Kar wa cja nów” od 29 kwiet nia
do 1 czerw ca czyn na jest wy sta wa gra -
fik Ma ria na Ma li ny ze zbio rów Mu zeum
w So snow cu. !

Fo
t. 

W
i to

ld
 K

o c
i'

 sk
i 

Fo
t. 

W
i to

ld
 K

o c
i'

 sk
i 

Grób ro dzi ny Ma li nów na cmen ta rzu w So snow cu -Da' dów ce
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Marian MALINA
Malarstwo, grafika

Ar le kin, ok. 1958, olej, p!ót noBu kiet kwia tów, 1982, cel lo gra fia ko lo ro wa na

Tram waj So sno wiec "Da# dów ka, 1953, olej, p!ót no

Por tret Mat ki, 1942, olej, p!ót no na tek tu rze

Mar twa na tu ra z pó! mi skiem owo ców, ok. 1950, olej, p!ót no
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Maciej 

MAKAREWICZ

witra!e i polichromia

w ko"ciele "w. Stanis#awa B.M. 

w Czeladzi

Witra! tzw. milenijny 966$1966

Ostat nia Wie cze rza i M% ka Pa& ska

– frag ment po li chro mii w pre zbi te rium

la ta 60/70 XX w.

Trzy Ma rie, frag ment jed ne go z wi tra !y
Dro gi Krzy !o wej, 1970

Ro ze ta ze sce n' Zwia sto wa nia, "red ni ca – 6m, la ta 60$70. XX w.
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Prócz te go ma lo wi d!a, Ma ka re wicz w tej

"wi# ty ni po zo sta wi! po so bie wi ze run $
ki czte rech apo sto !ów, umiesz czo nych

na skrzy %o wa niu na wy g!ów nej i tran sep $
tu, a tak %e licz ne wi tra %e w oknach

naw bocz nych – 13 sta cji Dro gi Krzy %o $
wej i dwie po t&% ne ro ze ty – ka% da

o "red ni cy sze "ciu me trów (Zwia sto $
wa nie i Na wie dze nie Ma rii). Do po -
cz!t ku lat 90. mi nio ne go stu le cia, w prze -
strze niach mi" dzy fi la ra mi naw bocz nych,
by #a jesz cze jed na Dro ga Krzy $o wa,
któ rej przed sta wie nie w po sta ci ob ra -
zów – po li chro mii, chy ba nie zbyt prze ma -
wia #o do gro ma dz! cych si" w %wi! ty ni
wier nych, jak i do ów cze sne go go spo da -
rza ko %cio #a, bo wiem zo sta #a po pro stu
za ma lo wa na. Dzi% nie wie le osób pa mi" -
ta o jej ist nie niu. Je dy ne za cho wa ne, nie
naj lep szej ja ko %ci, czar no -bia #e zdj" cie od -
na la z#am w kro ni ce pa ra fial nej z tam tych
lat, pro wa dzo nej skru pu lat nie przez pro -

bosz cza ks. pra #a ta Jó ze fa Sob czy& skie -
go, któ ry w po #o wie lat 60. zle ci# Ma cie -
jo wi Ma ka re wi czo wi wy ko na nie wy -
stro ju ma lar skie go %wi! ty ni. Sub tel ne
ob ra zy mu sia #y zna ko mi cie wspó# gra'
z utrzy ma ny mi w tej sa mej kon wen cji wi -
tra $a mi bocz ny mi. Nie ste ty, za st! pi #y je
naj pierw ob ra zy na de sce au tor stwa Wi -
tol da Pa# ki (rów nie$ au to ra kil ku po li chro -
mii w ka pli cach i mo zaik w su pra por tach
bra my g#ów nej, drzwi bocz nych i Gol go -
ty na ze wn"trz nej %cia nie ko %cio #a), któ -
re cho cia$ pod wzgl" dem warsz ta tu by -
#y zna ko mi te, ni jak nie pa so wa #y
do Ma ka re wi czo we go spo so bu ma lo wa -
nia. Wkrót ce i t" Dro g" Krzy $o w! zdj" -
to, a jej miej sce za j" #y kla sycz ne, o nie -
wiel kiej war to %ci ar ty stycz nej ob ra zy,
nie wia do me go au tor stwa. Przy pa dek cze -
ladz kie go ko %cio #a nie jest od osob nio ny,
bo wiem nie #a twe s! lo sy sztu ki sa kral nej,
a zw#asz cza ob ra zów wy obra $a j! cych

dro gi krzy $o we. Sam Ma ka re wicz do -
%wiad cza# te go wie lo krot nie.

Ma ciej Ma ka re wicz (w!. Ste fan Ma ciej

Ma ka re wicz) uro dzi! si& 8 lip ca 1912

w Kra ko wie, tu stu dio wa!, miesz ka! i za $
!o %y! ro dzi n&. By! sy nem uro dzo ne go

w Sy no wódz ku (woj. sta ni s!a wow skie,

dzi siej sza Ukra ina) Ju liu sza Ma ka re wi cza,

któ ry dzi" ki sty pen dium hra bie go Ka ro -
la Lanc ko ro& skie go roz po cz!# stu dia
na aka de mii wie de& skiej, po tem stu dio wa#
w Mo na chium i w Rzy mie. Po dró $o wa#
do Gre cji, Kon stan ty no po la i Egip tu. By#
wspó# za #o $y cie lem szko #y ma lar stwa dla
ko biet we Lwo wie. Za miesz ka# na sta #e
w Kra ko wie. W do mu Ma ka re wi czów by -
wa li Teo dor Axen to wicz, Ju lian Fa #at, Ja -
cek Mal czew ski, Le on Wy czó# kow ski. 

Ma ciej Ma ka re wicz jesz cze przed woj -
n! uko& czy# Aka de mi" Sztuk Pi"k nych. Je -
go pierw sz! du $!, sa mo dziel n! re ali za cj!

Skarb

cze ladz kiej

No tre Da me

Sze"' fron tal nych kwa ter

pre zbi te rium w ko "cie le

"w. Sta ni s!a wa Bi sku pa

i M& czen ni ka

w Cze la dzi,

wy pe! nio nych

spo rych roz mia rów

po li chro mi# przed sta wia j# c#
Ostat ni# Wie cze rz&

i M& k& Pa( sk#,

to je dy ne na )l# sku dzie !o
wy bit ne go ma la rza

i wi tra %y sty

Ma cie ja Ma ka re wi cza.
WIES!AWA KONOPELSKA

Fo
 to

. z
ar

ch
. d

om
. D

o.
 M

a k
a r

e w
ic

z -
D

u d
ek

 

Frag ment r! ko pi su „Pa mi!t ni ka” Ma cie ja Ma ka re wi cza, 1962 Maciej Makarewicz, 1997
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sa kral n! by "a po li chro mia w Zie lon kach.

W 1931 r. zda" eg za min doAka de mii Sztuk

Pi#k nych Kra ko wie, gdzie stu dio wa" ma -

lar stwo i gra fi k#. Sied mio let ni okres stu -

diów za my ka j! dwa la ta sp# dzo ne w pra -

cow ni prof. Ka ro la Fry cza i Woj cie cha

We is sa, gdzie stu dio wa" de ko ra cj# $cien -

n! i sce no gra fi#. Ich wp"yw na ów cze sne -

go stu den ta by" wa% ny, cho cia% ogra ni czo -

ny, po nie wa% pew ne in kli na cje mia" ju%
wy ro bio ne po przez at mos fe r# do mu, ale

rów no cze $nie m"o dy Ma ka re wicz nie po -

zo sta wa" obo j#t ny na im pul sy wi! %! ce si#
z dzia "al no $ci! awan gar dy.

Je go pierw sze in dy wi du al ne pró by ma -

lar skie i kon ser wa tor skie przy pa d"y na czas

oku pa cji. Po woj nie w"! czy" si# czyn nie

w nurt prac or ga ni za cyj nych Zwi!z ku

Pla sty ków i Spó" dziel ni Ar ty stycz nej Pla -

sty ków. Od 1945 ro ku bra" udzia" w wy -

sta wach ma lar skich. W 1947 ro ku,

po pierw szej in dy wi du al nej wy sta wie

w To wa rzy stwie Przy ja ció" Sztuk Pi#k -

nych, przy j!" pro po zy cj# prof. Zbi gnie wa

Pro nasz ki i zo sta" asy sten tem w je go pra -

cow ni. Dzie si#& lat pó' niej, od 1957 ro ku

sa mo dziel nie pro wa dzi" pra cow ni# pla ka -

tu. W la tach 1967-1972 by" dzie ka nem Wy -

dzia "u Gra fi ki. Istot na w do rob ku twór -

czym Ma ka re wi cza by "a wspó" pra ca

z Pa( stwo wym Wy daw nic twem Mu zycz -

nym (od 1947 r.). W 1955 ro ku zo sta" kie -

row ni kiem ar ty stycz nym tej %e re dak cji.

W 1948 r. wzi!" udzia" w Wy sta wie

Sztu ki No wo cze snej zor ga ni zo wa nej przez

Klub Ar ty stów w Kra ko wie.

Twór czo!" Ma ka re wi cza to mo nu men tal #
ne re ali za cje po li chro mii ko !ciel nych oraz
kon ser wa cje pie czo $o wi cie od kry wa nych
fre sków re ne san so wych czy ba ro ko wych.
To rów nie% kon ser wa cja ob ra zów i fi gur,

nie raz ra to wa nych przed wy rzu ce niem.

Od pierw szej re ali za cji w 1939 r. do ostat -

niej w 1987 r. Ma ka re wicz wy ko ny wa" po -

li chro mie we d"ug w"a snych pro jek tów

w 16 obiek tach sa kral nych. W o$miu do -

ko na" kon ser wa cji od kry tych fre sków,

a w 6 po "! czy" kon ser wa cj# z no w! po li -

chro mi!. W dwóch przy pad kach mia"
szcz# $cie oca li& po li chro mi# oj ca.

Do cze ka" si# po nad stu re ali za cji wi tra -

%y we d"ug swo je go pro jek tu, na ma lo wa"
kil ka na $cie du %ych po li chro mii, trud no po -

li czy& dro gi krzy %o we i ob ra zy o te ma ty -

ce re li gij nej. W la tach 1943-1988 zre ali -

zo wa no 121 wi tra %y ko $ciel nych we d"ug

je go pro jek tu.

W 1976 r. za twór czo$& sa kral n! zo sta"
na gro dzo ny na gro d! im. bra ta Al ber ta.

Ale twór czo$& mo nu men tal na nie by "a
je dy n! dzie dzi n! sztu ki, któ rej od da wa" si#
Ma ciej Ma ka re wicz. Wie le cza su po -

$wi# ca" ma lar stwu szta lu go we mu i gra fi -

ce warsz ta to wej i u%yt ko wej.

W la tach 1945-1985 uczest ni czy" w 35

wy sta wach zbio ro wych i in dy wi du al nych.

*

Kie dy w 1977 ro ku Ma ciej Ma ka re wicz
prze cho dzi$ na eme ry tu r% po 30 la tach
pra cy dy dak tycz nej na ASP w Kra ko #
wie, mia" w swo im do rob ku nie tyl ko wy -

mier n! ilo$& re ali za cji ko $ciel nych, ob ra -

zów, pro jek tów, wi tra %y, gra fik czy pra wie

nie po li czal n! ilo$& ry sun ków, akwa rel,

gwa szy, ale rów nie% – ja ko pe da gog – wy -

kszta" ci" wie lu stu den tów, któ rzy prze wi -

n# li si# w tym okre sie przez je go pra cow -

ni#. Wie lu z nich by "o wy bit ny mi

in dy wi du al no $cia mi. W$ród uczniów Ma -

ka re wi cza od naj du je my wy bit nych ar ty -

stów: Ro ma na Cie $le wi cza, W"o dzi mie -

rza Bucz ka, An drze ja Da row skie go,

Kry sty n# Mio do( sk!, Bo le s"a wa Olesz k#. 
Po $mier ci ar ty sty, 1 wrze $nia 2009 ro -

ku, tak Go %e gna "a Aka de mia Sztuk Pi#k -

nych w Kra ko wie: 

„(…) Od szed! na eme ry tu r" w 1977 r.

w wie ku 65 lat, po sia da j#c ty tu! do cen ta,

mi mo pe! nej ak cep ta cji wnio sku o pro fe su -

r" przez Se nat ASP. Nie ste ty, pa pie ry je go

ugrz" z!y na kil ka lat w Ko mi te cie Miej skim

PZPR  i ni gdy ju$ tej pro fe su ry nie otrzy -

ma!. By! zna ny ze swo ich zna ko mi tych po -

li chro mii i wi tra $y w obiek tach sa kral nych.

Z per spek ty wy cza su jest ja snym, $e by! to
za sad ni czy po wód w tam tej rze czy wi sto %ci,

do nie przy zna nia ty tu !u pro fe so ra. Mi mo

po de sz!e go wie ku Ma ciej Ma ka re wicz po -

zo sta! ogrom nie twór cz# oso b#. 
Po przej %ciu na eme ry tu r" prze pro wa dza!

kon ser wa cje po li chro mii w sze re gu ko %cio -

!ów, kon ser wo wa! i pro jek to wa! ka pli c" Ko -

cha now skich w Zwo le niu. Czu! %wiet nie

pro blem ska li w obiek tach ko %ciel nych, ry -

su j#c i ma lu j#c ol brzy mie kar to ny. W pod -

kra kow skiej Ska le Ma ka re wicz sta! i ma -

lo wa! na rusz to wa niu w ro ku 1986. Mia!
wte dy 74 la ta! W 1999 ro ku w Pa !a cu Sztu -

ki w Kra ko wie po ka za no na wiel kiej wy sta -

wie cz"%& do rob ku Ma cie ja Ma ka re wi -

cza. Czte ry la ta pó' niej Ma ciej Ma ka re wicz

oso bi %cie nad zo ro wa! kon ser wa cj" po li -

chro mii je go pro jek tu za cho wa n# szcz" %li -
wie w jed nym z ko %cio !ów”.   

Do naj lep szych re ali za cji mo% na za li czy&
wy strój ma lar ski ko $cio "ów m.in. w Szcze -

pa no wie Brze skim, O$wi# ci miu, Pa ca no -

wie, Ma ko wie Pod ha la( skim, Ska le oraz

w cy ster skiej $wi! ty ni w Szczy %y cu. Ra -

zem z E. Czu hor skim wkrót ce po woj nie

od s"o ni li w Mo gi le ma lo wi d"a Sta ni s"a wa

Sa mo strzel ni ka. Do wa% nych kon ser wa tor -

skich osi! gni#& Ma ka re wi cza za li czy&
na le %y od s"o ni# cie ma lo wi de" ro ko ko -

wych w ko le gia cie w Woj ni czu, re ne san -

so wych ma lo wi de" w Rusz czy, kon ser wa -

cj# i aran %a cj# wn# trza w pod kra kow skiej

Mo dl ni cy, a w Msza nie Dol nej kon ser wa -

cj# ma lo wi de" oj ca Ju liu sza, za$ w Su li s"a -

wi cach bra ta Je rze go.

Ma lo wi d"a $cien ne wi! %! si# w twór czo -

$ci Ma cie ja Ma ka re wi cza z pra ca mi wi -

tra %o wy mi. Pra ce w tej tech ni ce roz po cz!"
jesz cze w cza sie oku pa cji w Zie lon kach

i Kracz ko wej ko "o )a( cu ta. Ar ty sta po -

wró ci" do re ali za cji wi tra %o wych w la tach

sze$& dzie si! tych, pro jek tu j!c cykl okien

dla ko $cio "a w Cze la dzi. Z te go cza su za -

cho wa "y si# ta kie oto za pi ski w pro wa dzo -

nym przez Ma ka re wi cza ka len da rzu – pa -

mi#t ni ku. Wy bra ne frag men ty przy ta czam

z za cho wa niem ory gi nal nej pi sow ni. 

3 wrze sie( 1962 

Mam je cha& dzi% do Cze la dzi.

To by !o pa r" dni te mu, gdy te le fo nicz nie

ks. Sta si( ski mnie tam po le ci! i umó wi!.
Za pa r" dni zo ba cz" „to” w czym, mo -

$e po sie dz" pa r" lat. Prze strze(, ar chi tek -

tu ra, te raz nie zna na i tyl ko ima gi no wa na.

(…) B" dzie prze ze mnie zro zu mia na w ja -

ki% spo sób, kie dy za pad nie de cy zja w ja ki?

Czy ju$ za raz, czy w miesz ka niu gdy za czn"
roz mie rza& i przy po mi na& so bie pro por cje,

o%wie tle nie, ca !o%& %cian? Nie wiem nic

o tym ko %cie le; Nie wiem pod ja kim jest we -

zwa niem, ani czy jest ju$ ma lo wa ny. Ja ki

b" dzie cz!o wiek, któ re go b" d" mu sia! uro -

bi& na po do bie( stwo swo je. (…)

Wi"c: ju$ je stem z po wro tem. Wy obra $a -

!em so bie, $e za sta n" ko %ció! pseu do go tyc -

ki ja kich wie le na )l# sku. Ten, gdy uj rza !em

z do !u z au to bu su, wy da wa! mi si" ko lo sem.

Pseu do ro ma( skim tro ch" bi zan tyj skim.

O dwóch kwa dra to wych wie $ach. No -

tre Da me. Wn" trze bia !e z ty si# ca mi

gzym si ków ar ka dek pi la strów i ro ze ty. (…) 

Ale gdzie tu mam si" zna le'& ja. Nie ma

miej sca. Jest tyl ko ar chi tekt. (…)

Nie jest wi"c ani tro ch", jak so bie wy -

obra $a !em. Ale nie jest 'le. Pra ca jest

w za sa dzie za ak cep to wa na i naj wi" cej wi -

dz" mo$ li wo %ci w wi tra $ach. (…)

22, nie dzie la

Mam wi"c pla ny i ro bi" pierw sze uk!a -

du ko lo ry stycz ne. To, co po !o $" tam

na skraw ki pa pie ru to za de cy du je o wy -

gl# dzie tej wiel kiej prze strze ni.(…) Prze -

ra biam wi tra$ po raz 6-ty, 7- my, 8- my

i w ko( cu ju$ co raz bli $ej po my s!u. Dzi%
ju$ je stem pew ny, $e b" dzie ostat ni.

24.09

Przez ten ty dzie( przy go to wa !em pla ny

po li chro mii do Cze la dzi. I ca !o %ci i frag -

men tów. Dzi% je za wo $" do Cz" sto cho wy

a ju tro do ko mi sji kur jal nej. Ju$ nie ma

w nich ani jed ne go ry zy kow ne go po my s!u,

któ re tak lu bi". S# ca! kiem po praw ne tak

jak ja obec nie. I s# bar dziej jed no li te. Ju -

tro si" zde cy du je pa r" lat pra cy.

W pó' niej szych la tach Ma ka re wicz wy -

ko na" kom po zy cje po li chro mii dla Lud' -
mie rza, Pa ca no wa, Po cze snej, Stop ni cy

oraz dla po cho dz! ce go z XVII wie ku ko -
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Ma ciej Ma ka re wicz (u do !u z le wej) z oj cem Ju -

liu szem pod czas pierw szych prac kon ser wa tor -

skich w San do mie rzu.
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!cio "a w ma "o pol skich Ro da kach, na le #$ -
ce go obec nie do die ce zji so sno wiec kiej. 

O twór czo !ci Ma cie ja Ma ka re wi cza tak

pi sa" w 1999 ro ku w ka ta lo gu do wy sta wy

w Pa "a cu Sztu ki, zna ko mi ty kry tyk sztu ki

Ta de usz Chrza now ski: „Spe cy fi k$ sztu ki

upra wia nej przez Ma cie ja Ma ka re wi cza jest

to, #e tkwi$c g"% bo ko w roz ma itych tra dy -

cjach ni gdy nie sta "a si% sztu k$ eklek tycz -

n$, #e – tak cz% sto pe ne tru j$c wn% trza ko -

!ciel ne – nie sta "a si% wy zby tym

ory gi nal no !ci ko pio wa niem wzo rów, ale za -

cho wu je za wsze sw$ ar ty stycz n$ od r%b -

no!&, a rów no cze !nie znaj du je umie j%t no!&
do pa so wa nia si% do bar dzo nie raz daw nych

dzie". i mu sz% (…) wy ra zi& #al, #e nie któ -

re z je go dzie" zo sta "y znisz czo ne (w Ra -

ci bo ro wi cach, Rusz czy, Ska wi nie), cza sem

z przy pad ku lo so we go, cz% !ciej z bra ku sza -

cun ku dla twór czo !ci ar ty sty”. 

*

Kie dy w 2010 ro ku pa ra fia szy ko wa "a
si% do ob cho dów 750-le cia ist nie nia, za -

pro po no wa "am zor ga ni zo wa nie re tro -

spek tyw nej, wie lo w$t ko wej wy sta wy

po !wi% co nej twór czo !ci te go in try gu j$ ce -

go, 87-let nie go ar ty sty. Mia" przy je cha&
i zo ba czy& swo je dzie "o po bli sko 50 la -

tach. Nie ste ty, zmar" kil ka mie si% cy

przed otwar ciem eks po zy cji. 

W przy go to wa niach nie oce nio na oka za -

"a si% po moc cór ki ar ty sty – Do ro ty Ma -

ka re wicz – Du dek, rów nie# zaj mu j$ cej si%
sztu k$ wi tra #u. Wraz ze swym m% #em An -

to nim za an ga #o wa "a si% w po wsta nie

pierw szej na 'l$ sku wy sta wy twór czo !ci

jej oj ca. Mia "o to by& tak #e spe" nie nie je -

go ma rze nia – do cze ka nia jesz cze jed nej,

zna cz$ cej wy sta wy, bo wiem ostat nia mia -

"a miej sce po nad 10 lat te mu. Roz po cz% -
"a si% wi%c, wy ma ga j$ ca wiel kiej pra cy se -

lek cja gra fik (na ma lar stwo w ka me ral nych

wn% trzach po ko pal nia nej, neo kla sy cy -

stycz nej wil li daw ne go dy rek to ra ko pal ni

„Sa turn”, w któ rej mie !ci si% miej skie Mu -

zeum Sa turn, nie wy star czy "o by miej -

sca), któ re w spo sób prze kro jo wy po ka za -

"y by nie tyl ko do ro bek, ale te# !wiad czy "y
o po god nym uspo so bie niu ar ty sty, za in te -

re so wa niach, tak #e o po czu ciu hu mo ru

i – mi mo doj rza "e go wie ku – du szy nie po -

skro mio ne go dziec ka. Jed nak g"ów nym

mo ty wem mia "y jed nak by& po li chro mie

i wi tra #e w cze ladz kim ko !cie le.

W kra kow skim miesz ka niu pa( stwa

Dud ków, przy uli cy Od ro w$ #a czas si% za -

trzy ma". Nie by "o wi%c pro ble mów z od -

szu ka niem oso bi stych za pi sków ar ty sty,

wy cin ków pra so wych, do ku men tów, ka -

ta lo gów, zdj%& z do mo we go ar chi -

wum – po cz$w szy od wy ko na nych pod -

czas prac kon ser wa tor skich, któ rych

Ma ciej Ma ka re wicz uczy" si% od swe go oj -

ca Ju lia na – po fo to gra fie wy ko na ne pod -

czas ró# no rod nych uro czy sto !ci i wa# nych

wy da rze( w Aka de mii Sztuk Pi%k nych

w Kra ko wie, w któ rej by" pro fe so rem.

Szyb ko oka za "o si%, #e w nie daw nej pra -

cow ni Ma cie ja Ma ka re wi cza z"o #o ne s$
p"ót na nie któ rych wi tra #y, w tym jed ne -

go z naj pi%k niej szych z cy klu Dro gi

Krzy #o wej, za ty tu "o wa ne go „Trzy Ma rie”.

Ci$ gle do st%p ne s$ te# kar to ny po li chro -

mii po wsta "ej w pre zbi te rium. Pod czas

roz mo wy oka za "o si%, #e ist nie je mo# li -

wo!& od two rze nia po li chro mo wa nej Dro -

gi Krzy #o wej – pew nie i te kar to ny s$ ci$ -
gle w pra cow ni. By "o by to za pew ne

ogrom ne przed si% wzi% cie dla pa ra fii, ale

ze wszech miar mo# li we. My!l t% pod j$"
obec ny pro boszcz pa ra fii !w. Sta ni s"a wa

B.M. ks. ka no nik Ja ro s"aw Wol ski: – Po -
li chro mie Ma cie ja Ma ka re wi cza s! wspa -
nia "ym ubo ga ce niem na szej #wi! ty ni, na -
szej cze ladz kiej No tre Da me. Po bli sko 50
la tach od chwi li po wsta nia, wy ma ga j!
kon ser wa cji i za bez pie cze nia. Pro za icz nym
po wo dem jest ko niecz no#$ osu sze nia
#cian ko #cio "a, co ju% czy ni my. Wil go$, któ -
ra sta je si& wi docz na po wo du je, %e po li -
chro mie s! za gro %o ne. Je #li za cho wa ne s!
kar to ny, to pra ce nad jej od no wie niem
prze bie ga "y by bar dzo spraw nie. Po zo sta -
je kwe stia sfi nan so wa nia nie zb&d nych
prac. Za pew ne b& dzie to za da nie trud ne,
ale nie nie mo% li we. W tym wzgl& dzie li cz&
na przy chyl no#$ kon ser wa to ra wo je wódz -
kie go i in nych osób oraz in sty tu cji, któ re
po sta ram si& za an ga %o wa$ w to war te za -
cho du przed si& wzi& cie. Zna j$c ope ra tyw -

no!& ks. Ja ro s"a wa Wol skie go mo# na

wie rzy&, #e ju# my !li nie tyl ko o tym, jak

za bez pie czy& po li chro mi%, ale tak #e co

zro bi&, by przy wró ci& !wi$ ty ni nie zwy k"e
ob ra zy Dro gi Krzy #o wej. 

Po li chro mie i wi tra #e Ma cie ja Ma ka re -

wi cza w cze ladz kiej !wi$ ty ni, po raz

pierw szy przez te go ar ty st% na zwa nej cze -

ladz k$ No tre Da me, co po la tach po wtó rzy"
pod czas swej byt no !ci w tym ko !cie le prof.

Wik tor Zin, s$ dzie dzic twem kul tu ro wym

nie tyl ko pa ra fii i mia sta, ale ca "e go re gio -

nu !l$ skie go. Kar to ny cze ka j$. !

Ma ciej Ma ka re wicz
– wa! niej sze re ali za cje sa kral ne:

Po li chro mie i wi tra !e w ko "cio #ach: Zie !
lon ka, Woj nicz, Szczy "yc, Szcze pa nów,

Ska wi na, Ska #a, Rze szów, Ra ci bo ro wi ce,

Rusz cza, Pa ca nów, O$wi% cim, Opocz no,

Ma ków Pod ha la& ski,, 'u" na, Lud( mierz,

Kra ków k. o.o. pi ja rów, Cze lad(, Bia #a.

Kon ser wa cje za byt ko wych wn$trz: 
Kra ków – ko $ció# o.o. pi ja rów, XVIII, Mo dl !
ni ca – ko $ció# pa ra fial ny, XVIII w., Mo gi #a – ko !
$ció# o.o. cy ster sów z XIII/XIV w. (od kry cie

i kon ser wa cja po li chro mii Sa mo strzel ni ka),

Msza na Dol na – ko $ció# pa ra fial ny XIX w.,

kon ser wa cja po li chro mii Ju lia na Ma ka re wi !
cza, O$wi% cim – ko $ció# pa ra fial ny XVII w.,

Ra ci bo ro wi ce – ko $ció# pa ra fial ny XVI w.,

Rusz cza – ko $ció# pa ra fial ny XV w., Szcze pa !
nów – ko $ció# pa ra fial ny XVI w., Szczy !
rze – ko $ció# o.o. cy ster sów XVII w., Wi la mo !
wi ce – ko $ció# pa ra fial ny XVIII w.,

Woj nicz – ko $ció# pa ra fial ny XV !XVIII w., Zie !
lon ki – ko $ció# pa ra fial ny XV w.

13. sta cja Dro gi Krzy %o wej „Zdj& cie z krzy %a”, 1963. Po li chro mia zo sta "a za ma lo wa na w po "o wie
lat 80. XX w. Je dy na fo to gra fia za cho wa "a si& w kro ni ce pa ra fial nej pro wa dzo nej przez ów cze sne go
pro bosz cza ks. Jó ze fa Sob czy' skie go.

Gó ru j! cy nad Za g"& biem ko #ció" #w. Sta ni s"a wa B. M. z dwie ma #ci& ty mi wie %a mi. Ma ciej Ma ka -
re wicz na zwa" go „cze ladz k! No tre Da me”.
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Drugie !ycie
dworca kolejowego

w Maczkach

MAGDALENA REBETA
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Zabytkowa komora celna po latach dewastacji zosta"a wyburzona w 2013 r.
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Fakt po pro wa dze nia w Za g!" biu D# -
brow skim pierw szej li nii ko le jo wej

wy da je si" by$ jed nym z naj wa% niej -

szych czyn ni ków mia sto twór czych.

Cof nij my si" do ro ku 1835, kie dy to za -

rz# do wi Ban ku Pol skie go zo sta !a przed -

sta wio na kon cep cja bu do wy dro gi %e la -

znej. Pierw sze pla ny prze wi dy wa !y
po !# cze nie War sza wy z gra ni c# ro syj sk#.
Zde cy do wa no si" na do pro wa dze nie

li nii ko le jo wej do wsi Niw ka (obec nie

dziel ni ca So snow ca), któ ra wów czas po -

!o %o na by !a przy &re dnio wiecz nym trak -

cie !# cz# cym Ma !o pol sk" z Gór nym 'l# -
skiem. Ob sza rem szcze gól nie

atrak cyj nym, bo wiem od po cz#t -
ku XIX wie ku roz wi ja! si" tu w nie zwy -

k!ym tem pie prze mys!, pra co wa !y ju%
pierw sze ko pal nie i hu ty. W po bli %u,

u zbie gu Bia !ej i Czar nej Prze mszy

spo ty ka !y si" gra ni ce Au strii, Ro sji

i Prus (kil ka dzie si#t lat pó( niej miej sce

to na zwa no Trój k# tem Trzech Ce sa rzy).

Te ren ten sta! si" nie zwy kle po pu lar ny,

zw!asz cza w&ród miesz ka) ców Prus, od -

wie dza !y go ty si# ce tu ry stów. Znacz nie

pó( niej przy Trój k# cie po sta wio no wie -

%" Bi smarc ka, z któ rej mo% na by !o po -

dzi wia$ uro kli we po !# cze nie Czar nej

i Bia !ej Prze mszy.

Oko !o 1844 ro ku pod j" to sta ra nia

pro wa dz# ce do po !# cze nia ko lei War -

szaw sko -Wie de) skiej z po wsta j# c#
w tym sa mym cza sie ko le j# Kra kow sko -

-Gór no &l# sk#. Pro jek to wa na li nia otrzy -

ma !a pó( niej na zw": Dro gi *e la znej

War szaw sko -Wie de) skiej (w skró cie

D*WW). Mi sj" do pro wa dze nia do po -

!# cze nia dróg po wie rzo no in %y nie ro wi

Sta ni s!a wo wi Wy soc kie mu, któ ry ana -

li zo wa! tak %e rze( b" te re nu pod k# tem

rów no &ci. By !o to wa% ne za da nie po nie -

wa% ów cze sne po ci# gi ci# gni" te przez

ma szy ny pa ro we mia !y ogrom ne pro ble -

my z wjaz da mi pod gó r". Sta ni s!aw Wy -

soc ki z !a two &ci# na k!o ni! Se nat Wol ne -

go Mia sta Kra ko wa do de cy zji

utwo rze nia w" z!a ko le jo we go ma j# ce -

go pro wa dzi$ przez Ja worz no Szcza ko -

w". Ko niecz na by !a jed nak zmia na pla -

nów od no sz# cych si" do lo ka li za cji

sta cji gra nicz nej i prze pro jek to wa nie

ostat nie go od cin ka li nii. Osta tecz nie zre -

zy gno wa no wi"c z pro po zy cji, aby bie -

g!a ona z Niw ki i za ko) cze nie tra sy

prze nie sio no do ów cze snej wsi Mac ki

(na zy wa n# rów nie% Ma$ ki, do pie ro

od 1925 ro ku – Macz ki). By! to je den

z kil ku prze !o mo wych mo men tów dla

Za g!" bia D# brow skie go. Od tej chwi li

ma !a wie& „na ko) cu &wia ta”, po !o %o -

na przy sa mej gra ni cy sta !a si" t"t ni# cym

%y ciem o&rod kiem ko le jo wym. Roz -

po cz" to przy go to wa nie in fra struk tu ry,

wy bu do wa no naj d!u% szy w tym cza sie

most ka mien ny nad Prze msz# (po -

nad 70 me trów), któ ry zo sta! wy sa dzo -

ny pod czas II woj ny &wia to wej, a na -

st"p nie ze wzgl" dów stra te gicz nych

od bu do wa ny. 

Mi mo swej na zwy, po cz#t ko wo nie by -

!o na wet mo wy o tym, aby ko lej War -

szaw sko -Wie de) ska (Dro ga *e la zna) !# -
czy !a dwie sto li ce. Ta ki plan zo sta!
przed sta wio ny ca ro wi tyl ko dla te go, aby

zgo dzi! si" on na ja kie kol wiek dzia !a nia

zmie rza j# ce do stwo rze nia li nii ko le jo wej.

Po nie wa% nie by !o jesz cze o&wie tle nia

elek trycz ne go, ów cze sne po ci# gi kur so -

wa !y je dy nie w ci# gu dnia. Po dró% wi"c
zaj mo wa !a spo ro cza su i wy ma ga !a licz -

nych prze sia dek. Pa sa %e ro wie w no cy od -

po czy wa li w dwor co wym ho te lu. No we

po !# cze nie ko le jo we otrzy ma !o na zw"
Gra ni ca, co do ku men tu j# za cho wa ne

z tam tych cza sów pocz tów ki.

Bu do wa dwor ca ko le jo we go w Macz -

kach, któ ry tak jak w przy pad ku swo je -

go war szaw skie go od po wied ni ka zo sta!
za pro jek to wa ny przez En ri co Mar co nie -

go, trwa !a kil ka lat (od 1839 r. do 1848

r.). Ar chi tekt, z po cho dze nia W!och zo -

sta! tu spro wa dzo ny przez jed ne go

z mo% nych. Mar co ni za pro jek to wa! wie -

le zna mie ni tych bu dyn ków m.in. dwo -

rzec ko lei War szaw sko -Wie de) skiej

w War sza wie, któ ry zo sta! zbu rzo ny

w cza sie woj ny, No wy Ra tusz w Ra do -

miu. Przy pusz cza si" te%, %e wy bu do wa!
on Dwo rzec G!ów ny w So snow cu. 

Za cho wa ny do dzi& bu dy nek w Macz -

kach (wpi sa ny do re je stru za byt ków) jest

jed nym z naj cen niej szych i naj wi"k szych

za byt ków ko le jo wych w Pol sce. Jed -

na z teo rii mó wi, %e ów cze sne dwor ce

funk cjo no wa !y na wzór dzi siej szych

lot nisk. Po dró% ni pod da wa ni by li po dob -

nej pro ce du rze, po zo sta wia j#c swo je

ba ga %e w wy dzie lo nym miej scu uda wa li

si" do po cze kal ni. Tu na s!u chi wa no

dzwon ków, in for mu j# cych o zbli %a j# cym

si" po ci# gu, trzy – ozna cza !y je go od jazd.

W po miesz cze niach dwor co wych znaj -

do wa !y si" osob ne bu fe ty i wspo mnia -

ne po cze kal nie dla po dró %u j# -
cych I, II i III kla s#. Na pierw szej

kon dy gna cji roz miesz czo ne by !y po ko -

je naj wy% szej ka te go rii, w któ rych pod -

czas prze rwy w po dró %y za trzy my wa li

si" wy so kiej ran gi urz"d ni cy pa) stwo -

wi, przy go to wa no tam tak %e apar ta -

ment dla rodziny cara. Wszyst kim po -

dró% nym s!u %y !a luk su so wa re stau ra cja,

któ ra na wet dzi& za chwy ca swo im

wy gl# dem. Z prze ka zów (ró d!o wych

wie my rów nie%, %e po obu kra w" dziach

pe ro no wych obo wi# zy wa !y in ne cza sy,

ró% ni ca wy no si !a 30 mi nut. 

Wia do mo, %e kil ka na &cie dni po tym

jak uru cho mio no po !# cze nie sto li cy

z Gra ni c#, by !a rów nie% mo% li wo&$
prze jaz du do Ja worz na Szcza ko wej.

Dzi" ki tym in we sty cjom War sza wa

i Kra ków zy ska !y po !# cze nia z Wro c!a -
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wiem, Szcze ci nem, Ham bur giem, Ha no -
we rem, Ber li nem i Wied niem. 

Nie co pó! niej w Macz kach wy bu do -
wa no ko mo r" cel n#, osie dle dla pra cow -
ni ków ko lei, bu dy nek pocz ty kon nej, ho -
tel, a pod ko niec XIX wie ku rów nie$
cer kiew i ko %ció& ka to lic ki, któ re sta &y
po prze ciw nych stro nach to rów. Po -
dob ny uk&ad urba ni stycz ny wi docz ny by&
w cen trum So snow ca. Do dzi% za cho wa -
&a si" tam cer kiew pod we zwa niem
'wi" tych Wie ry, Na dziei, Lu by i mat ki
ich Zo fii. Fun da men ty macz kow skiej
cer kwi zo sta &y w ubie g&ym ro ku na mie -
rzo ne przez stu den tów geo lo gii, pod czas
ba da( te re no wych. Za po mo c# geo ra da -
rów uda &o si" te$ od kry) ni sze gro bo we,
znaj du j# ce si" na &# ce, w miej scu gdzie
kie dy% sta &a cer kiew. Star si miesz ka( cy
Ma czek pa mi" ta j#, $e pod czas II woj ny
%wia to wej, kie dy prze cho dzi& t" dy front,
nie miec cy $o& nie rze oko pa li si" w tym
w&a %nie miej scu. Ro sja nie, któ rzy szli
w stro n" la su nie mie li wi"k szych szans
z uzbro jo ny mi prze ciw ni ka mi, wie lu

z nich zgi n" &o i to w&a %nie ich szcz#t ki
zo sta &y od na le zio ne. Wy ko pa li ska ar che -
olo gicz ne na tym te re nie po zwo li &y te$
na od kry cie kryp ty gro bo wej. Oka za &o
si", $e by& w niej po cho wa ny je dy ny pra -
wo s&aw ny pro boszcz pa ra fii, któ ry zmar&
w Macz kach. Zna le zi ska ocze ku j#
na ana li z" szcz#t ków w Za k&a dzie Me -
dy cy ny S# do wej w Kra ko wie.

Dzi% dwo rzec ko le jo wy w Macz kach
jest za le d wie cie niem daw nej %wiet no %ci
i na miast k# te go, jak pre zen to wa& si"
w XIX wie ku. Nie wie le po zo sta &o z ostat -
niej sta cji Dro gi *e la znej War szaw sko -
-Wie de( skiej Kró le stwa Pol skie go. Bo -
ga ty wy strój ar chi tek to nicz ny su fi tów
i %cian wy ró$ nia &y $e liw ne ko lum ny
ma j# ce za za da nie pod pie ra) za da sze nia
pe ro nów. W wy ni ku prze pro wa dzo nych
tam ba da( kon ser wa tor skich, w ze sz&ym
ro ku od kry to cie ka we or na men ty i zdo -
bie nia m. in. w po sta ci ele men tów kwia -
to wych. Kie dy w 2000 ro ku ostat ni
miesz ka( cy opu %ci li te ren dwor ca, bu dy -
nek za cz#& po pa da) w co raz wi"k sz# ru -

Policjanci na dworcu w Maczkach (okres mi!dzywojenny)

in". Z po wo du prze cie ka j# ce go da chu
mo k&y mu ry, a „czy %ci cie le” do ko ny wa li
spu sto sze nia. Wy no si li przede wszyst kim
ele men ty me ta lo we znaj du j# ce si" w po -
miesz cze niach bu dyn ku dwor ca. Zra bo -
wa no m.in. za byt ko we, $e liw ne drzwicz -
ki od pie ców ka flo wych, któ re dzi%
mo $e my po dzi wia) je dy nie na fo to gra -
fiach. Bar dzo cie ka wym, za cho wa nym
ele men tem jest po je dyn czy ka fel z lo go -
ty pem fir my z So sno wic, któ ry za cho wa&
si" na po sadz ce. 

Dzi" ki pa sjo na tom oca le nia dzie dzic -
twa na ro do we go, od wie lu lat czy nio no
sta ra nia o przy wró ce nie pier wot ne go bla -
sku hi sto rycz ne mu obiek to wi. W ko( cu
uda &o sie i dwo rzec w Macz kach zo sta -
nie pod da ny re wi ta li za cji. Po wsta nie
tu sie dzi ba Cen trum Na uko wo -Dy dak -
tycz ne go Trans por tu Ko le jo we go Po li -
tech ni ki 'l# skiej. Bu dy nek zo sta nie od -
re stau ro wa ny i przy sto so wa ny do funk cji
dy dak tycz nych. W daw nym po miesz cze -
niu re stau ra cyj nym znaj dzie si" sa la
ra dy wy dzia &u, a tu nel, któ ry sta no wi& b" -
dzie przej %cie pod ziem ne, po &# czy dwa
gma chy. Po wsta nie te$ par king na ziem -
ny. Otwar cie cen trum prze wi dzia ne jest
na 2 pa! dzier ni ka 2017 ro ku, na to miast
kszta& ce nie na stu diach sta cjo nar nych
i nie sta cjo nar nych pierw sze go stop nia
roz pocz nie si" 1 pa! dzier ni ka te go ro ku.
Stu den ci b" d# mo gli zdo by wa) kwa li fi -
ka cje i umie j"t no %ci w za kre sie funk cjo -
no wa nia no wo cze sne go trans por tu ko -
le jo we go na trzech spe cjal no %ciach:
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bu do wa i eks plo ata cja po jaz dów szy no -

wych, pro jek to wa nie i utrzy ma nie in fra -

struk tu ry trans por tu ko le jo we go oraz in -

!y nie ria bez pie cze" stwa w trans por cie

ko le jo wym. B# d$ or ga ni zo wa ne tu taj

rów nie! szko le nia i kur sy spe cja li stycz -

ne dla pra cow ni ków ko lei. W wy ni ku

og%o szo ne go trze cie go ju! prze tar gu,

w naj bli! szych ty go dniach ma zo sta&
wy %o nio na fir ma, któ ra przy st$ pi do prac.

Otwar cie obiek tu b# dzie nie w$t pli wie

wa! nym wy da rze niem kul tu ral nym,

edu ka cyj nym a dla miesz ka" ców Za g%# -
bia D$ brow skie go – hi sto rycz nym. Za -

pew ne obiekt ten znaj dzie si# na Szla -

ku Za byt ków Tech ni ki Wo je wódz twa

'l$ skie go.

W tym ro ku ob cho dzi& b# dzie my 171.

rocz ni c# uru cho mie nia pierw sze go, po -

wszech ne go po %$ cze nia ko le jo we go.

Po cz$t ko wo ogra ni cza %o si# ono do od -

cin ka z War sza wy do Gro dzi ska Ma zo -

wiec kie go, ale kil ka lat pó( niej zo sta %o
roz bu do wa ne a! do ów cze snej gra ni cy

Kró le stwa Pol skie go. Uru cho mie nie ca -

%e go od cin ka dro gi !e la znej War szaw sko -

-Wie de" skiej na st$ pi %o 1 kwiet nia 1848

ro ku, gdy po ci$g ze sto li cy do tar%
do miej sco wo )ci Gra ni ca. Bu dy nek

dwor ca w so sno wiec kich Macz kach to

je den z naj cen niej szych za byt ków pol -

skie go ko lej nic twa, od re stau ro wa ny

i przywrócony do !ycia po mo !e za cho -

wa& pa mi#& o nie zwy k%ej hi sto rii te go

miej sca.
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Otwarcie nowego obiektu zaplanowano na pa!dziernik 2016 r. Projekst: PAS Projekt Archistudio

"upem „czy#cicieli” pad$y zabytkowe %eliwne drzwiczki od pieców kaflowych

Dzi# dworzec w Maczkach jest cieniem dawnej #wietno#ci
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W muzeach

nie wszystkie eksponaty 

mo!na zawsze ogl"da#.
Postanowili$my

pokazywa#
niektóre 

na naszych %amach.

Dzi$ pocztówka

ze zbiorów 

Muzeum Historii

Katowic.

Za miesz ka! w Rio sze?

W pol sz czy! nie ma my wie le hisz pa" -
skich s#ów, któ re tra fi #y do nas ró$ ny mi

dro ga mi, cz% sto za po &red nic twem fran -

cu skim, an giel skim czy nie miec kim.

Wie lu z tych za po $y cze" u$y wa my

w po sta ci ory gi nal nej, jak ka ni bal, em -

bar go, mun dial, ore ga no, tor na do, nie -

któ re wy ma wia my w spo sób zbli $o ny

do ory gi nal ne go, jak tor til la [tor ti ja, tor -

til ja], jun ta [hun ta], car go [kar go], ma -

cho [ma czo]. Wie le hi spa ni zmów ule g#o
spo lsz cze niu w pi sow ni i wy mo wie: so -

ja (soya), gi ta ra (gu itar ra), ka kao (ca -

cao), ka nion (ca on), awi zo (avi so).

S#ow ni ki od no to wu j' nie któ re s#o wa

w dwóch wer sjach, co &wiad czy o ich

stop nio wej po lo ni za cji, np. kor ri da

i cor ri da, ran cho i ran czo, pon czo i pon -

cho. Nie przy j% li &my jak do t'd spo lsz -

czo nej wer sji na zwy wi na rio ja [wym.

rio ha] oraz re gio nu Rio ja. Nad ni mi dzi&
si% za trzy mam.

Na zwa wi na mo $e wy st% po wa(
w licz bie mno giej (rio jy, rioj, rio jom,

rio ja mi, rio jach), pod czas gdy na zwa re -

gio nu for my plu ral ne ma tyl ko po ten -

cjal ne, ra czej nie sto so wa ne (np. by%
w *Rio jach). Z od mia n' te go rze czow -

ni ka wiel kich pro ble mów nie ma, lecz

tyl ko w wy mo wie, bo ina czej jest w za -

pi sie. W Po rad ni PWN dr Jan Grze nia

wska zy wa#, $e w do pe# nia czu lp. naj lep -

sza by #a by for ma Rio jy. Po zo sta #e for -

my rów nie$ nie s' k#o po tli we: bier nik

Rio j&, na rz%d nik Rio j", wo #acz Rio jo!

W't pli wo &ci u$yt kow ni ków j% zy ka bu -

dz' ce low nik i miej scow nik, któ re

w de kli na cji $e" skiej po win ny przy bie -

ra( ko" ców k% -e, przy no sz'c ty po w'
obocz no&( ch: sz (jak w for mach mu -

cha – mu sze, otu cha – otu sze). Nie ste -

ty ró$ ni ce mi% dzy pi sow ni' a wy mo w'
na zwy Rio ja nie ja ko blo ku j' ch%( za pi -

su for my *Rio sze. O ile w for mach s#o -

wia" skich (jak ucie cha, strze cha, ol cha,

ma co cha, skru cha) czy za po $y czo nych

daw no te mu z ró$ nych j% zy ków w pi -

sow ni z ch (jak bla cha, ce cha, sy nek do -

cha, mo nar cha) wy mia na ta nie dzi wi,

to w oma wia nej na zwie nie s' tak

oczy wi ste. Gdy by &my by li zmu sze ni

do cz% ste go u$y wa nia w pi &mie za rów -

no na zwy re gio nu, jak i wi na z nie go po -

cho dz' ce go, upo wszech ni #a by si% pew -

nie in no wa cyj na pi sow nia *Rio sze,

*rio sze. For m% ta k' wi da( np. w ar ty -

ku le Wi ki pe dii (Po wy p& dze niu Mau rów

z Hisz pa nii w Rio sze osie dli li si& cy ster -

si…), lecz ogól nie w pu bli ka cjach na -

zwa Rio ja jest u$y wa na ostro$ nie, cz% -
sto uni ka si% jej od mie nia nia, czy ni'c
tak, jak su ge ro wa# nie gdy& prof. Jan

Mio dek, czy li od mie nia j'c rze czow ni -

ko wy cz#on przy niej sto j' cy, np. we

wspól no cie La Rio ja, a tak $e sto su j'c
for m% nie odmie nio n' bez to wa rzy sz' -
ce go jej rze czow ni ka, np. sy tu acja po -

li tycz na w La Rio ja. W u$y ciu s' for my

„bez piecz ne”, czy li nie za wie ra j' ce nie -

ty po wej or to gra ficz nie wy mia ny, jak

bier nik La Rio j& i do pe# niacz La Rio jy

(zob. np. M. My &li wiec, Po zy cja par tii

re gio nal nych w sys te mie po li tycz nym

wspó% cze snej Hisz pa nii, Ka to wi -

ce 2014).

Nie w't pli wie po moc ne w upo wszech -

nia niu si% form *Rio sze, *rio sze by #o by

przy j% cie spo lsz czo nej pi sow ni na zwy,

naj le piej w wer sji Rio ha, po nie wa$
za pi sow ni' z h prze ma wia j' for my b% -
d' ce ju$ w u$y ciu, ta kie jak Na wa ho,

Mo ha ve, mo hi to czy ma ri hu ana (ory gi -

nal nie: Na va jo, Mo ja ve, mo ji to, ma ri ju -

ana).

KA TA RZY NA WY RWAS

„Ch%o pak z So snow ca”

jest ca% kiem do brze

re pre zen to wa ny

w zbio rach Mu zeum

Hi sto rii Ka to wic.

W na szym mie $cie $pie wa%
sto j"c na da chu tak sów ki,

tu te! o!e ni% si&
z Mar t" Eggerth.

Ja n Kie pu ra z !o n"
na tle je go „Pa trii” w Kry ni cy.
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By! ta ki dow cip o Ro sja ni nie po wra ca j" cym z po by tu

w Ita lii i o re la cji ja k" sk!a da! przy ja cio !om. 

No wo bo gac ki, no to i w „La Sca li” by!, ale na czym... nie

bar dzo by! w sta nie so bie przy po mnie#. 
Nu zna je tie ope ra, czto na zy wa !as... kak Ew ro pej skij go rod

i wre mie go da... Lon don wie snom... niet, Ber lin zi moj... to "e
niet, Ki jew ose niu... niet,... Ta lin lie tam... wot imie ju tie bia – Ry -

ga lie tam, Ja wi die! Ri ga lie to... 

To mo ja uwer tu ra, da lej z $y cia w mu zycz nej aneg do cie pod -

rzu co nej przez re $y se ra Piotr ka Szal sz%, któ ry w ro ku 1972 wspól -

nie z ka to wic kim kom po zy to rem Bo gu mi !em Pa ster na kiem

pra co wa! nad fil mem mu zycz nym dla Te le wi zji, o ne sto rze scen

&l" skich, wiel kim ak to rze Bo le s!a wie Mie rze jew skim. 

Do brze pa mi% tam smu k!" syl wet k% Pa na Bo le s!a wa, cz% sto

wi docz n" w mie &cie, ubra ne go w gar ni tur w cie p!ych bar wach

i do pi% te go musz k" pod szy j". By !o w nim, w tych pol sko -lu -

do wych cza sach co& ary sto kra tycz ne go, przed wo jen ne go... by!
jak amant z fil mów, któ re ogl" da li &my w „Sta rym ki nie”. 

Piotr za pro si! go do sie bie i tak o tym opo wia da:

Mie rze jew ski od wie dzi! mnie w mo im do mu przy uli cy Cho -

pi na, gdzie cze ka li &my na Mi strza z ka w".
Cho dzi !o o omó wie nie nie któ rych szcze gó !ów mu zycz nych

przy go to wy wa ne go fil mu.

Do me ri tum jak to cz% sto w cza sie spo tka' z Bo le s!a wem

Mie rze jew skim by wa !o – nie do sz!o, bo wiem Mistrz od ra -

zu opo wia da! hi sto rie ze swe go nie zwy kle bo ga te go $y cio -

ry su – do da j"c ci" gle no we szcze gó !y. 

Tym ra zem by !o na te ma ty mu zycz ne.

W!a &nie wy ja &nia! nam szcze gó !y swo je go wy st% pu

w „Car men” Bi ze ta – „...i po s!u chaj ko cha necz ku (ko cha -

necz ku – to by !o ulu bio ne okre &le nie u$y wa ne przez Mi strza

w sto sun ku do za przy ja( nio nych osób). 

W 1910 chy ba to by !o – a mo "e pó# niej – nie pa mi$ -
tam – %pie wa !em w Car men – pa mi$ tasz ta k& me lo di$ ko -

cha necz ku – tam jest ta sce na: wcho dzi Car men i ja czy li ten

wo jak. Or kie stra – gra: wst$p – ciap, ciap, ciap, ciap. No

i ja %pie wam: „La don na e mo bi le” znasz to prze cie" ko cha -

necz ku...”.

Z wiel kim tru dem za cho wa li &my z Bo gu siem po wa -

g% – utwier dza j"c 87 let nie go Mi strza, $e oczy wi &cie pa mi% -
ta li &my... jak $e by ina czej!

!

Anegdoty
HENRYK BZDOK

Na &mie wa! si% An drzej Cze czot z Ry& ka Twar do cha gra fi -

ka za trud nio ne go w „Try bu nie Ro bot ni czej”, $e to sa ty -

ryk ry su j" cy w ra diu.

Praw da, w za k"t kach pa mi% ci us!y sza !em skrzy pie nie pi -

sa ka oraz s!o wa ar ty sty ko men tu j" ce go ka$ de po ci" gni% cie nie -

wi docz ne go ry sun ku... 

Za iste by !o to sur re ali stycz ne... ale zda rzy !o si%, $e to i ja

tam ry so wa !em. 

A by !o tak – w la tach sie dem dzie si" tych Ra dio Ka to wi ce

or ga ni zo wa !o kon cer ty dla „Lu dzi Do brej Ro bo ty”, co zwa -

!o si% mo $e i ina czej ale rów nie za baw nie. 

Tru pa mu zy ków, tan ce rek, pio sen ka rzy i in nych es tra dow -

ców au to bu sem od wie dza !a licz ne mia sta, by tam na sce nach

Do mów Kul tu ry, a na wet we wn% trzach pa !a ców /Pszczy na/,

czy te$ Pa !a cu /z na zwy/ M!o dzie $y w Ka to wi cach, da# wy -

st%p trans mi to wa ny przez ra dio.

Wcze &niej mi zna ny Szef Re dak cji Roz ryw ko wej Ra dia – Ed -

mund Woj na row ski – po eta, dzien ni karz, pu bli cy sta i twór ca ra -

dio wy oraz An to ni Ha lor, – re $y ser spek ta klu, za pro si li mnie

do pro gra mu – wcho dzi !em na sce n% a scho dzi! Zbi gniew Wo -

dec ki, or kie stra gra !a a ja do szta lu gi, by ko men to wa# ry sun kiem...

Po dob nie dzia !o si% i w te le wi zji, któ ra rów nie$ emi to wa -

!a pro gra my dla kla sy ro bot ni czej pod ty tu !em; „Z naj lep szy -

mi $y cze nia mi dla...”.

Zda rze nie opo wie dzia! mi Piotr Szal sza, cz% sto wspie ra j" -
cy mnie swo imi wspo mnie nia mi. 

W la tach sie dem dzie si" tych XX wie ku, dwóch by !o wio -

d" cych d(wi% kow ców w TVP Ka to wi cach: He nio )wi ta !a
i Nor bert Szklorz. 

Z ich oso ba mi wi" $e si%, we so !a hi sto ryj ka z cza sów mo -

jej wspó! pra cy re dak cyj nej z re $y se rem Jur kiem Mi chot kiem.

W cza sie prób w Sa li Do mu Mu zy ki i Ta' ca w Za brzu, do któ -

rej& tam ju$ edy cji pro gra mu pt. „Z naj lep szy mi $y cze nia mi

dla...” sie dzie li &my na wi dow ni, ja ko sztab re ali za cyj no -re da -

ka cyj ny, w&ród wie lu wy ko naw ców i osób to wa rzy sz" cych. 

Je rzy Mi cho tek pio sen karz i ak tor, pro wa dzi! pró b%
i w pew nym mo men cie, przez w!" czo ny mi kro fon ty mi s!o -

wy ode zwa! si% &piew nym g!o sem do, znaj du j" cej si% w wo -

zie trans mi syj nym, ka bi ny d(wi% kow ców:

„Nor bert pu&# mi pro sz% t% p!yt k% z ko lej n" pio sen k"”. 

Z ka bi ny d(wi% ko wej ode zwa! si% jed nak g!os nie Nor ber -

ta Szklo rza któ ry nie bra! wca le udzia !u w tej re ali za cji a He -

nia )wi ta !y: 

„Jo niy jest Nor bert ino Hy niu& i jo niy mom p!yt ki ino ta -

siym ka”. 

Znaj du j" cych si% na wi dow ni ogar n"! atak zbio ro we go, spa -

zma tycz ne go wr%cz &mie chu.

W re ak cji, lek ko oszo !o mio ny i ob ra $o ny Mi cho tek og!o -

si! 15 mi nu to w" prze rw%.
!
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K
si!" ka – al bum „Wo do ci! gi i ka na li za cja

Ka to wic” nie jest zwy k#! hi sto ri! po zy -

ski wa nia wo dy do pi cia i dla prze my s#u. Ani

na wet opi sem zmie nia j! cych si$ w cza sie

i prze strze ni roz wi! za% tech nicz nych i tech -

no lo gicz nych, s#u "! cych te mu ce lo wi. Jest

pa sjo nu j! c! opo wie &ci! o tym jak da le ka by -

#a dro ga, by ta k! w#a &nie wo d$ mo"na

by#o mie' w za si$ gu kur ka w kra nie. 

Opo wie&' ta si$ ga cza sów przed in du -

strial nych. Wów czas na Gór nym (l! sku

har mo nij nie funk cjo no wa #a na tu ral na sie'
me an dru j! cych wód pod ziem nych i po -

wierzch nio wych, z któ rych bez pro ble mów

ko rzy sta li osad ni cy. Nikt nie za k#ó ca#
obie gu wo dy w przy ro dzie. Rze ki, ich do -

p#y wy, po to ki, sta wy by #y czy ste, a wi$c
i wo da w stud niach bez piecz na.

Wo da, jak pi sze Le szek Jo dli% ski, dy -

rek tor Mu zeum Gór no &l! skie go w By to -

miu, au tor pa sjo nu j! ce go, hi sto rycz ne go

wst$ pu do tej nie kon wen cjo nal nej pu bli -

ka cji: „Wo da by #a (wci!" po zo sta je) trwa -

#ym ele men tem kra jo bra zu Gór ne go (l! -
ska. W ja kim& stop niu po dzie li #a je go los

i hi sto ri$.
Ta ostat nia za to czy #a wi$ cej ni" sym bo -

licz ne ko #o. Wspó# cze &nie kra jo braz (l! -
ska tra ci swój in du strial ny cha rak ter, po -

dob nie jak u schy# ku XVIII wie ku, kie dy

(l!sk gu bi# swój agrar ny, siel ski – ak cen -

to wa ny na li to gra fiach – pej za". Po ko le -

nie, któ re dzi siaj przy cho dzi na &wiat, nie

po zna ju" pej za "u Ka to wic i miast s! sied -

nich wy pe# nio nych la sem dy mi! cych ko -

mi nów, wie" wy ci! go wych ko pal% czy za -

bu do wa% fa brycz nych o cze wo no li cych

fa sa dach. Wo da, na wet je &li sym bo licz nie,

po now nie wkra cza na ka to wic ki ry nek. Ra -

wa te" ju" nie co in na, da je na dzie j$
na zmia n$ i no wy ob raz Ka to wic. Na po -

wrót wo dy do mia sta, a z ni! "y cia i har -

mo nii "y wio #ów.” 

I da lej... „Wo da, by #a za tem u po cz!t -
ków in du stria li za cji i no wo cze snej hi sto -

rii Ka to wic. By #a "y wio #em, nad któ rym

nie po tra fio no d#u gie la ta za pa no wa', któ -

rej za so by w cza sach po wo jen nej, ra bun -

ko wej go spo dar ki nisz czo no, by po tem,

nie ja ko wra ca j!c do ko rze ni, przy wró ci'
j! mia stu i je go miesz ka% com. Wy pe# ni'
ni! wspó# cze sne k! pie li ska, par ki, prze -

strze% pu blicz n!, przy wró ci' jej smak

wów czas, gdy od kr$ ca my kran, by uga -

si' pra gnie nie.

W mo im su biek tyw nym od bio rze tej

cz$ &ci dzie jów Ka to wic sym bo lem wo dy

po zo sta n! ka to wic kie wie "e wod ne....

W nie na pi sa nej mi to lo gii &l! skiej (gdy kie -

dy& ta ka po wsta nie) do wie cie si$ Pa% stwo,

"e wie "e wod ne to nic in ne go, jak kro ple

wo dy od bi te od zie mi, któ re za spra w! lu -

dzi i ich wo li za mie ni #y si$ w gi gan tycz -

ne, nie gdy& cy klo po we, kon struk cje rów -

ne szczy tom wie" ko &ciel nych. Ta ka

hi sto ria t#u ma czy #a by ich licz b$, ró" no rod -

Wodoci!gi

i kanalizacja Katowic

JOLANTA KARMA"SKA

Z ja k! mi sj! przy je cha" na Gór ny #l!sk w 1790 ro ku do ko pal ni sre bra i o"o wiu „Fry $
de ryk” sam Jo hann Wol fgang Go ethe? Ile wspól ne go mia "a ta wi zy ta z wo d!, wpi $
sy wa n! w lo sy two rzo ne go wów czas in du strial ne go pej za %u te go miej sca? W cza $
sie, gdy do st&p do jej czy stych 'ró de" sta wa" si& utrud nio ny. I dla ro dz! ce go si&
prze my s"u i lu dzi, któ rzy tu ma so wo na p"y wa li. Mó wi! o tym za pi sy z prze sz"o (ci.

Do st&p ne nie tyl ko dla hi sto ry ków, ba da czy. 

Od naj du je my je w ko lej nym, czwar tym w se rii ka to wic kich al bu mów Wy daw nic $
twa Pra sa i Ksi!% ka Grze go rza Grze gor ka pn. „Wo do ci! gi i ka na li za cja Ka to wic”. Czyli

w wart kiej, %y wej opo wie (ci o roz wo ju mia sta z punk tu wi dze nia (wiad cze nia mu

naj wa% niej szej us"u gi – za pew nie nia miesz ka) com czy stej, zdro wej wo dy. 

Niecka fontanny na dawnym !ladzie koryta Rawy zakrytej w centrum Katowic 
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no!" for my i po nad ludz k# ska -
l$, ja k# nie gdy! po sia da %y....”

A za tem i ta ksi#& ka – al bum,
czwar ta po wcze !niej szych:
„Uli cach i pla cach Ka to wic”,
„Do mach i gma chach Ka to -
wic”, „Pa ra fiach i ko !cio %#ch
Ka to wic”, po ma ga nie tyl ko
ro do wi tym 'l# za kom, od kry -
wa" in ny, ni& tyl ko ten zm$ czo -
ny, brud ny przez la ta i trud ny
do &y cia skra wek prze my s%o wej
aglo me ra cji.

Jak by !o daw niej?

Jak za tem wy gl# da% !l# ski pej -
za& przed kil ko ma cho" by

wie ka mi i w bli& szym nam cza -
sie? By% siel ski, by wa% te& ro -
man tycz ny. W czy stych rze -
kach, po to kach, roz le wi skach,
sta wach (tak &e ryb nych) i stud -
niach czy stej wo dy, do cza sów
roz wo ju gór nic twa, nie bra ko -
wa %o. S# na to do wo dy. 

Daw ne opra co wa nia o mie -
!cie i je go hi sto rii, do ku men ty,
ma py, fo to gra fie, pocz tów ki.
Jak ta, jed na z wie lu, z ko( ca XIX wie ku
ze sta wem gon do lo wym w Ka to wi cach,
miej scem nie dziel ne go wy po czyn ku
w oko li cy ka te dry, na prze d%u &e niu dzi siej -
szej uli cy Ple bi scy to wej.

S# te&XIX-wiecz ne opi sy do ty cz# ce Ra -
wy. Na zy wa nej te& po to kiem b#d) rze k#
bez )ró de%. Jed n# z naj wa& niej szych, a ra -
czej naj po pu lar niej szych w re gio nie, któ -
r# spo tka% los naj okrut niej szy. 

Z pierw sze go opi su Ka to wic z 1871 r.
mo& na wy czy ta" m.in., &e roz le wi sko tej
rze ki w cen trum mia sta pe% ne by %o jesz cze
dzi kie go ptac twa i ryb. Ale ju& pó) niej sze
za pi sy )ró d%o we, jej do ty cz# ce, nie po zo -
sta wia %y w#t pli wo !ci. Prze p%y wa j# ca przez
cen trum Ka to wic, cuch n# ca rzeka, ukry ta
miej sca mi w be to no wym ka na le !cie ko wym
pod mia sta mi aglo me ra cji, mo g%a tyl ko nie -
po ko i". Raz tyl ko do cze ka %a si$ do brej opi -
nii. Zda rzy %o si$ to w la tach 90. ubie g%e go
wie ku, gdy za gra nicz ni in we sto rzy, któ rzy
pla no wa li w sto li cy 'l# ska bu do w$ ho te lu,
za uwa &y li na ma pie z wielk# rado!ci#, &e
ich ho tel, sta nie nad Ri ver – Ra w#!

Ra wa, naj wi$k szy pra wo brze& ny do p%yw
Bry ni cy, prze p%y wa j# ca od )ró de% w Ru -
dzie 'l# skiej (obec nie s# znów za gro &o -
ne!!!), przez 'wi$ to ch%o wi ce, Cho rzów,
Ka to wi ce i My s%o wi ce, prze trwa %a. W swo -
ich krót kich, po wierzch nio wych od cin kach,
w ko ry cie pod ziem nym i sym bo licz -
nie – w jed nej z ka to wic kich fon tann. 

Prze trwa %a rów nie& ja ko !wia dec two
nisz cze nia przez prze mys% na tu ral ne go
!ro do wi ska wod ne go na ob sza rze Gór ne -
go 'l# ska. Bo wsz$ dzie tam, gdzie ro dzi%
si$ prze mys%, szcze gól nie ten wy do byw -
czy, na ru sza j# cy har mo nij ny obieg wo dy,
na st$ po wa %a wiel ka de gra da cja przy ro dy.
Cier pia% ca %y eko sys tem i lu dzie.

Za bu rze nia sto sun ków wod nych by %y dla
miesz ka( ców, pierw szym, nie po ko j# cym
sy gna %em. Ob ni &a% si$ po ziom wód grun -
to wych, s ch%a gle ba, zmniej sza %y si$ prze -
p%y wy w rze kach, za ni ka %y )ró d%a i ma %e
cie ki wod ne, zni ka %y z prze strze ni Ka to -

wic na tu ral ne roz le wi ska i stud nie. Wo dy
by %o co raz mniej. Sta wa %a si$ te& co raz
brud niej sza. Ska &o na che micz nie i bak te -
rio lo gicz nie nio s%a cho ro by i !mier".

Miesz ka( cy Gór ne go 'l# ska p%a ci li
za to naj wy& sz# ce n$. Ty fus i cho le ra azja -
tyc ka co kil ka lat zbie ra %y swo je &ni wo, jak
np. w 1973 ro ku. Je dy nym ra tun kiem by%
po bór wód do %o wych z ko pal(. T$ czy st#
od pom po wy wa no i gro ma dzo no z prze zna -
cze niem m.in. dla ma szyn pa ro wych.

Pierw sze uj" cia

Pierw sze uje cie wo dy po wsta %o w 1887
ro ku w ko pal ni „Kle ofas”, w Za %$ &u,

gmi nie le &# cej wów czas po za Ka to wi ca -
mi. Za nim prze d%u &o no do nich za %$ ski
wo do ci#g, wcze !niej po sia da %y go ju& in -
ne od r$b ne gmi ny jak np. Bo gu ci ce
i Szo pie ni ce.

Hi sto ria ka to wic kich wo do ci# gów jest
wy j#t ko wo cie ka wa. Mo& na si$ moc no
zdzi wi", gdy u!wia do mi my so bie jak cz$ -
sto mi ja my dzi! za byt ko we, zwi# za ne
z ni mi, obiek ty. By %y one ich cz$ !ci# jak
sta cja pomp na wo do ci# gu wio d# cym
z ko pal ni „Kle ofas”, sto j# ca przy ul. Gli -
wic kiej, u zbie gu z ul. Ma rii Go ep pert -
-May er czy oca la %e jesz cze, cho" za nie dba -
ne wie &e wod ne, cze ka j# ce na swój czas,
by mo g%y od &y" dla przy sz%o !ci. Ale by -
%y te& obiek ty, któ re swo je ist nie nie tej sie -
ci za wdzi$ cza %y. To cho" by wpi sa ny w sys -
tem wo do ci# go wy mia sta, za byt ko wy,
od no wio ny bu dy nek %a) ni miej skiej
przy uli cy Mic kie wi cza.

Nie od %#cz n# cz$ !ci# roz wo ju sie ci wo -
do ci# go wej jest ka na li za cja. W al bu mie

„Wo do ci# gi i ka na li za cja Ka to -
wic” po ka za na jest w ka drach
prze sz%o !ci, w kon kret nych
miej scach mia sta. Jej szla ki
mo& na pe ne tro wa" nie tyl ko
na za miesz cza nych frag men -
tach pla nów mia sta czy sta rych
fo to gra fiach. Cie ka wost ki ze
sfe ry go spo dar ki wod no -!cie -
ko wej trud no zli czy". Sa me
roz wi# za nia z daw nych lat
w tej dzie dzi nie mo g# nie jed -
ne go mi %o !ni ka sta rej tech ni ki
mi le za sko czy". To sa mo do ty -
czy roz wi# za( naj now szych.
Z ca %ym ich sys te mem za opa -
trze nia w wo d$ aglo me ra cji.
Z je go po t$& ny mi zbior ni ka mi,
sztucz ny mi je zio ra mi s%u &# cy -
mi re kre acji, uj$ cia mi wody,
oczysz czal nia mi !cie ków, ukry -
ty mi miej sca mi jej ma ga zy -
no wa nia czy prze sy %u. To prze -
cie& te mat – rze ka.

Rze ka, któ ra w ostat nich la -
tach z im pe tem wkra cza do no -
wej prze strze ni Ka to wic, by po -
pra wia" w nich mi kro kli mat
do &y cia.

To ogrom na zmia na. By"
mo &e za ja ki! czas b$ dzie j# mo& na sko -
men to wa" na wzór opi nii, za war tej
w ksi#& ce An to na Oska ra Klau sman na, au -
to ra opu bli ko wa nej w 1911 ro ku ksi#& ki
pt. „Gór ny 'l#sk po 55 la tach”. Ten uro -
dzo ny w 1851`ro ku pi sarz i dzien ni karz,
któ ry dzie ci( stwo sp$ dzi% na Gór nym
'l# sku, kil ka dzie si#t lat pó) niej pi sa%
m.in.: … „aku rat Ka to wi ce zna %em do!"
do brze z tam tych lat i me ta mor fo za osa -
dy, któ rej cen trum przed 50. la ty sta no wi -
%o po t$& ne ba jo ro, ze sto j# cym nad nim d%u -
gim, ni skim za bu do wa niem po dob nym
do szo py, w dzi siej sze wiel kie mia sto, wy -
da %a mi si$ nie praw do po dob na”. I da lej....
„po wsta %e w 1865 ro ku mia sto na le &y
do naj bar dziej nie zwy k%ych miejsc w ca -
%ym kra ju. Skok od oko %o 9000 miesz ka( -
ców do wi$ cej ni& 43 000, nie jest wca le
tym, co naj bar dziej god ne”.

Trze ba przy zna", &e jest to nie zwy k%a,
nie tyl ko dla Ka to wic, po zy cja wy daw ni -
cza. Jej trud ny, by naj mniej i nie bar dzo
atrak cyj ny, wy da wa" by si$ mo g%o zbyt
tech nicz ny te mat, zna ko mi cie ud)wi gn$ li
au to rzy „Wo do ci# gów i ka na li za cji Ka to -
wic”.

W!ród nich: re dak tor i kre ator ca %o !ci
Grze gorz Grze go rek; Jan Psiuk, wiel ki pa -
sjo nat wod no -wo do ci# go wej hi sto rii i jed -
no cze !nie wi ce dy rek tor Ka to wic kich Wo -
do ci# gów S.A. oraz wspó% pra cu j# cy z ni mi
Prze my s%aw Na dol ski. Zna ny do ku men ta -
li sta wo do ci# gów za k%a do wych i gmin -
nych. Tak &e Le szek Jo dli( ski, dy rek tor
Mu zeum Gór no !l# skie go w By to miu, któ -
ry opa trzy% t$ pe% n# fak tów po zy cj$ moc -
no za ch$ ca j# cym wst$ pem. 

!

Jedna z wie! wodnych Katowic przy ul. Pszczy"skiej
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G
min na Bi blio te ka Pu blicz -
na w Le lo wie funk cjo nu je

od 1947 ro ku. Obec nie sie! bi -
blio tecz n" (oprócz cen tra li)
two rz" trzy fi lie – w Dro chli nie,
Na kle i Pod le siu oraz – od 2014
ro ku – Izba Tra dy cji Zie mi Le -
low skiej. W ci" gu 68-let niej
dzia #al no $ci bi blio te ki z jej
zbio rów ko rzy sta #o wie lu
miesz ka% ców Le lo wa i oko -
licz nych miej sco wo $ci. W tym
cza sie – po cz"t ko wo skrom -
ny – ksi& go zbiór stop nio wo si&
po wi&k sza#. Dzi$ li czy 33 640
wo lu mi nów, w$ród któ rych czy -
tel ni cy znaj d" ksi"' ki dla dzie -
ci i m#o dzie 'y, cie ka we pu bli -
ka cje po pu lar no nau ko we,
be le try sty k&, wy daw nic twa en -
cy klo pe dycz ne, jak rów nie'
pod r&cz ni ki aka de mic kie. Po mi -
mo nie za wsze do brej kon dy cji
fi nan so wej, bi blio te ka roz wi ja -
#a si&, do sto so wu j"c za rów no
zbio ry, jak i us#u gi do po trzeb
u'yt kow ni ków. Po za gro ma -
dze niem, opra co wy wa niem
i udo st&p nia niem zbio rów GBP
w Le lo wie pro wa dzi sze ro k"
dzia #al no$! kul tu ral no -o$wia -
to w". Or ga ni zu je wy sta wy,
kon kur sy, warsz ta ty, spo tka nia au tor skie,
wie czo ry po ezji, kon cer ty, pre lek cje, po -
dej mu je te' – we wspó# pra cy z gim na zjum
i szko #a mi pod sta wo wy mi w gmi nie – dzia -
#a nia wspie ra j" ce edu ka cj& m#o dych miesz -
ka% ców.

Od 2012 ro ku bi blio te ka re ali zu je przed -
si& wzi& cie „Ak tyw ne 'y cie z pa sj"”. Pro -
jekt po wsta# przede wszyst kim z my $l"
o se nio rach, ale jed no cze $nie nie wy klu cza#
udzia #u dzie ci i m#o dzie 'y. Za ch& ca# do ak -
tyw no $ci i wspie ra nia ak ty wi za cji spo #ecz -
nej miesz ka% ców, #" cze nia po ko le%. Po pu -
la ry zo wa# wie dz& o re gio nie, pro mo wa#
bez piecz ny i zdro wy styl 'y cia, prze ciw -
dzia #a# dys kry mi na cji osób star szych.
Wszyst kie dzia #a nia zo sta #y cie p#o przy j& -
te przez lo kal n" spo #ecz no$!, dla te go pro -
jekt (cho! je go re ali za cj& po cz"t ko wo
prze wi dzia no na rok) na sta #e wpi sa# si&
w bi blio tecz ny har mo no gram. 

Do naj bar dziej atrak cyj nych pro po zy cji
z cy klu „Ak tyw ne 'y cie z pa sj"” na le '" bez
w"t pie nia im pre zy tu ry stycz ne. Oka zj"
do po zna nia hi sto rii naj bli' szej oko li cy by -
#y dwie w& drów ki – „(la da mi le low skich
)y dów” oraz „(re dnio wiecz ny Le -

lów” – któ re po pro wa dzi li Mi ro s#aw
Skrzyp czyk i Zbi gniew Bry #a z Le low skie -
go To wa rzy stwa Hi sto rycz no -Kul tu ral ne -
go. Oczy wi $cie or ga ni zo wa ne s" rów nie'
wy ciecz ki do bar dziej od le g#ych
miejsc – za rów no w kra ju (San do mierz,
Czar no las, Ka zi mierz Dol ny, Ko z#ów ka,
Na #& czów, Pu #a wy, Kiel ce), jak i za gra ni -
c" (Adr*pach, Dre zno). Le low scy se nio rzy
szcze gól nie mi le wspo mi na j" wy jazd,
pod czas któ re go od wie dzi li m.in. pó# noc -
no -wschod ni" cz&$! Pol ski oraz Wil no. Od -
by li rejs stat kiem po au gu stow skich je zio -
rach, zwie dzi li Tro ki – daw n" sto li c&
Li twy  i za mek na je zio rze Galvé. Spo rym
prze 'y ciem by# po byt na cmen ta rzu na Ros -
sie, jed nej z czte rech pol skich ne kro po lii
na ro do wych. Na d#u go w ich pa mi& ci – jak
za pew nia li po po wro cie – po zo sta nie te'
mo dli twa przed cu dow nym wi ze run kiem
Mat ki Bo skiej w ka pli cy w Ostrej Bra mie. 

W Le lo wie pie l& gnu je my daw ne zwy cza -
je $wi" tecz ne. Przed Wiel ka no c" w bi blio te -
ce se nio rzy w#a sno r&cz nie spo rz" dza j" pal -
my oraz in ne ozdo by. Ka' de go ro ku 24
czerw ca spo ty ka my si&, by – zgod nie z przy -
s#o wiem „Na $wi& ty Jan wo da kwit nie” – kul -

ty wo wa! tra dy cj& pusz cza nia
wian ków. W li sto pa dzie przy go -
to wu je my bi blio tecz ne spo tka nie
z oka zji wi gi lii $w. An drze ja, ob -
cho dzi my rów nie' Dzie% Se -
nio ra. To dru gie $wi& to – z udzia -
#em w#adz sa mo rz" do wych – jest
oka zj" do zwró ce nia uwa gi
na wa' n" ro l&, ja k" od gry wa j"
w na szej spo #ecz no $ci se nio rzy,
dzie l" cy si& swo imi do $wiad cze -
nia mi i – nie jed no krot nie – za ra -
'a j" cy nas ener gi" i cie ka wo $ci"
$wia ta. 

Cykl „Ak tyw ne 'y cie z pa -
sj"” obej mu je rów nie' spo tka -
nia edu ka cyj ne. W le low skiej
bi blio te ce se nio rzy mie li oka zj&
wy s#u cha! m.in. pre lek cji po -
$wi& co nej u#a twie niom wy ni ka -
j" cym z ko rzy sta nia z ban ko wo -
$ci elek tro nicz nej, wy g#o szo nej
przez przed sta wi cie la Na ro -
do we go Ban ku Pol skie go, czy
wy st" pie nia do ty cz" ce go bez -
pie cze% stwa w In ter ne cie. 

Aby w przy st&p ny spo sób
przy bli 'y! mu zy k& kla sycz n",
co ro ku bi blio te ka or ga ni zu je
kon cer ty no wo rocz ne. Kil ka
dni przed lub po przy wi ta niu
No we go Ro ku roz brzmie wa j"

tu stan dar dy mu zy ki roz ryw ko wej i utwo -
ry kla sycz ne w wy ko na niu kwar te tu smycz -
ko we go Espres si vo, two rzo ne go przez stu -
den tów i ab sol wen tów Pa% stwo wej Szko #y
Mu zycz nej w Kiel cach. 

Se nio rzy ch&t nie uczest ni cz" w spo tka -
niach au tor skich od by wa j" cych si& w bi -
blio te ce. Swo je ksi"' ki pro mo wa li tu m.in.
El wi ra Wa ta #a, au tor ka pu bli ka cji po dej mu -
j" cych sen sa cyj ne w"t ki hi sto rycz ne i Ja -
cek Get ner, któ ry se ri" hu mo ry stycz nych
po wie $ci kry mi nal nych Pan Przy pa dek i…
zy ska# so bie wie lu czy tel ni ków.

Ofer ta dla osób 60+ przy go to wa na przez
Gmin n" Bi blio te k& Pu blicz n" w Le lo wie
nie ogra ni cza si& do za pro po no wa nia form
sp& dza nia wol ne go cza su. Sta ra my si&, by
na sze przed si& wzi& cia s#u 'y #y ta kim ce lom,
jak: prze ciw dzia #a nie wy klu cze niu z do st& -
pu do kul tu ry i cy fro wych me diów, a tak -
'e za ch& ce nie do sze ro ko po j& tej ak tyw no -
$ci i roz wi ja nia za in te re so wa%. Pra gnie my,
by se nio rzy od wie dza j" cy na sz" bi blio te -
k& mie li po czu cie, 'e ich obec no$! jest po -
trzeb na i do ce nia na.

AN NA TE LESZ KO

Z )YCIA
BIBLIOTEK

Gminna Biblioteka Publiczna w Lelowie

Aktywnie i z pasj!

W Le lo wie wci!" "y wy jest zwy czaj wy ko ny wa nia palm wiel ka noc nych

Uczest ni cy bi blio tecz ne go wy jaz du przed po mni kiem Ja na Paw #a II nad je -
zio rem Stu dzie nicz nym

Spo tka nie z Jac kiem Get ne rem, sce na rzy st! i au to rem po wie $ci kry mi nal -
nych
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orocz ny gwa ro wy kon kurs

„Po na szy mu, czy li po !l" sku”

przy no si za wsze ob fi ty plon

in no wa cyj nej, naj cz# !ciej bar dzo dow -

cip nej fra ze olo gii. Nie ina czej by $o
w cza sie ostat nich ju bi le uszo -

wych – dwu dzie stych pi" tych – zma ga%.
Naj bar dziej utkwi $o mi w pa mi# ci

okre !le nie ko bie ty tra dy cyj nie sto j" cej

w cen trum do mo we go, ro dzin ne go

ogni ska: oto jed na z uczest ni czek na -

zwa $a j" fla m! do mo wej fa jer ki! Czy&
nie jest to ka pi tal ne?! Sto lat bym my -

!la$ i bym nie wy my !li$ ta kie go po $" cze -

nia wy ra zo we go!

In ny nar ra tor "o sto" we wsty dzie,
czy li „do zna$ wsty du, za wsty dzi$ si#”,

w opo wia da niach za! in nych osób

szcze gól n" pro duk tyw no !ci" ja ko o!ro -

dek ty po wych !l" skich zwro tów od zna -

cza$ si# cza sow nik mie#: mie# a"a,
mie# ra pla, mie# pto ka „za cho wy wa'
si# nie po wa& nie, g$u pio”, mie# cug
do cze go$ „mie' po ci"g, sk$on no !ci

do cze go!”, mie# grajf ka „mie' do cze -

go! zdol no !ci, by' spryt nym, mie'
smy ka$ k# do cze go!”, mie# ipi „by' g$u -

pim, nie do ro zwi ni# tym”, „nie mie' ra -

cji” (ty mosz ipi, a% ci we "bie ki -
pi! – pa mi# tam z dzie ci% stwa), mie#
jan kor, lan kor „czu' ból, &al, by' zroz -

pa czo nym”.

Pra wie w ka& dej wy po wie dzi po ja -

wia $a si# kon struk cja ty pu ty$ jest ale
g (") upi – kal ka nie miec kiej du bist aber
dumm, zda rza j" ca si# te& jed nak w tek -

stach sta ro pol skich (por. frag ment XV -

-wiecz nej „Skar gi umie ra j" ce go”: „Za& -
&y cie& mi !wiecz k# ale, moi mi li

przy ja cie le”). Ma mul ka jed nej z nar ra -

to rek z ko lei przy szli miesz ka#, czy li

„za miesz ka $a”.

Nie mo g$a na to miast nie roz ba wi' pu -

blicz no !ci ry mo wan ka ra dio, ko "o – rzi#
go "o, wy ra &a j" ca sta r" ludz k" sk$on no!'

do po sia da nia rze czy ucho dz" cych

za lep sze, wr#cz luk su so wych w swo -

im cza sie – na wet za ce n# nie do stat ku

(„d... go $a, czy li bie da na co dzie%, ale

ma my za to ra dio i ro wer”).

Co war to jesz cze przy wo $a' ze sfe -

ry lek sy ki? – Pa r# ra zy po ja wi $a si# go -
wied&, go wiyd& – wa riant ga dzi -
ny – „dro biu, zwie rz"t do mo wych”.

Mie li !my te& k"o buk „ka pe lusz”, kra icz -
ki „krom ki, ka nap ki”, utro p' „k$o pot”,

zwyk „zwy czaj”, furt „ci" gle, sta le”, na -
czy nie „me bel”, szla per k' „wy so k"
czap k#”, na skwol „umy!l nie, na umy!l -
nie”, eli „je !li, je &e li”, wdyc ki „za -

wsze, wci"&”, kar bi na dle „ko tle ty mie -

lo ne”, kier masz w zna cze niu „rocz ni cy

po !wi# ce nia ko !cio $a”, %y wo by cie „&y -

cie, &y wot”, dzie dzi n' „wie!” (w gwa -

rach po $u dnio we go (l" ska).

Zda rza $y si# lu do we, uprosz czo ne wa -

rian ty form stan dar do wych, np. ka tel mus
„ka te chizm”, hi mo ri dy „he mo ro idy”,

roj ma, roj ma ti ka „reu ma tyzm” – tak &e
w ob sza rze mor fo lo gicz nym: za cz"y, za -
c"y „za cz# $y”, ko pli „kop n# li”, ci! gli „ci" -
gn# li”, trza $li „trza sn# li”, ka p"o „kap n# -
$o”, czy zmie nio ne wzo ry od mia ny, np.

roz wa %u ja „roz wa &am”.

Z in nych po sta ci flek syj nych war to

przy wo $a' ty po we dziec ka „dzie ci”

i wy ra &e nie przy im ko we przed oczo ma
„przed oczy ma”, re likt daw nej licz by

po dwój nej, stwo rzo ny przez ana lo gi#
do brzmie nia r' ko ma, a tak &e przy miot -

ni ki gru bo wy „ko pal nia ny” (od gru by
„ko pal ni”), hut nic ki „hut ni czy”, %e le& -
ny „&e la zny”, drze wia ny „drew nia ny”

oraz – w licz bie mno giej – cu d&i (lu dzie)
„cu dzy, ob cy (lu dzie)”.

Kie dy za! do wie dzie li !my si#, &e
!w. Kla ra to pa tron ka pra czek, uzmy s$o -

wi li !my so bie, &e na wy bór pa tro na

ogrom ny wp$yw ma ety mo lo gia, po cho -

dze nie imie nia: wszak Kla ra po cho dzi

od $a ci% skie go przy miot ni ka cla ra
„czy sta, ja sna”! 

W od cin ku sprzed mie si" ca na pi sa -

$em, &e w cza sie kon kur su kto! po wie -

dzia$: (l! zo ki sie miy niom. – Tak, zmie -

nia j" si# (l" za cy i zmie nia si#
oby cza jo wo!' na (l" sku, cho' na pew -

no w na szym re gio nie wol niej ni&
gdzie in dziej. Mó wi# dzi! o tym po now -

nie, bo przed pa ro ma do s$ow nie dnia -

mi prze &y $em co! bar dzo zna mien ne go

w tym wzgl# dzie.

Za nim o tym opo wiem, raz jesz cze

za cy tu j# kon struk cj# z dzi siej sze go

od cin ka: ma mul ka przy szli za miesz -
ka# – z grzecz no !cio w" for m" 3 oso by

licz by mno giej przy szli, któ rej m$od si

u&y wa li, gdy z usza no wa niem mó wi li

o star szych – zw$asz cza o ro dzi cach.

Gdy zwra ca li si# do nich bez po !red nio,

po s$u gi wa li si# po sta cia mi przyjd& cie,
we& cie, daj cie, chod& cie, pa trz cie. Tyl -

ko tak si# od zy wa li do swych ro dzi ców

mój Oj ciec i je go ro dze% stwo, a kie dy

co! o nich mó wi li, two rzy li mi# dzy so -

b" do ko% ca &y cia kon struk cje ty pu ma -
ma po szli do Pie kar, ma ma wzi' li, ta -
ta przy szli, ta ta umar li.

Jesz cze moi szkol ni ko le dzy, gdy

po stu diach szli do pra cy na ko lej,

do ko pal%, hut, fa bryk, ta ki spo sób

zwra ca nia si# do star szych trak to wa li

jak oczy wi sty.

Tym cza sem przed pa ro ma dnia mi

do sta $em list mej lo wy od m$o de go in -

&y nie ra, ab sol wen ta Po li tech ni ki Gli wic -

kiej, skar &" ce go si# na for mu $y grzecz -

no !cio we przy wo $a ne go wy &ej ty pu,

któ ry mi po s$u gu j" si# w roz mo wie

z nim gór ni cy ze szty ga ra mi i r# ba cza -

mi na cze le. Zro bi $em wszyst ko, od po -

wia da j"c, by uzmy s$o wi' m$o de mu

cz$o wie ko wi, &e kry je si# pod ni mi pe$ -
ny sza cu nek. Czy go jed nak prze ko na -

$em? – „(l"sk sie miy nio!”. !

Flama

domowej
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Lu cy Preb ble Efekt, t!u ma cze nie: Klau "
dy na Roz hin, re #y se ria: Adam Saj nuk, sce "
no gra fia: Ka ta rzy na Adam czyk, mu zy ka:
Mi cha! Lam #a. Te atr im. A. Mic kie wi cza
w Cz$ sto cho wie. Pre mie ra: 2 kwiet "
nia 2016 r. 

E fekt Lu cy Preb ble w Te atrze im. Ada ma

Mic kie wi cza w Cz! sto cho wie to pierw -

sza re ali za cja Ada ma Saj nu ka przy go to wa -

na po za War sza w". Co o niej po wie dzie#?
Pi!k na, po ru sza j" ca, sta wia j" ca wa$ ne py -

ta nia… To pra ca ze spo %o wa, w któ rej ka$ -
dy z ar ty stów (ak to rzy, sce no graf, mu zyk)

przy czy ni% si! do efek tu ko& co we go. I ina -

czej ni$ w eks pe ry men cie przed sta wia nym

na sce nie nic nie za wio d%o, wszyst ko po sz%o
tak, jak trze ba.

Roz mo wy z re $y se rem dy rek cja pro wa -

dzi %a od daw na i do ty czy %y one ró$ nych tek -

stów, m. in. Pra dzia dów Woj cie cha Ku czo -

ka czy Dzien ni ków Le opol da Tyr man da.

Cz! sto chow ska pu blicz no'# wi dzia %a wcze -

'niej sze spek ta kle za %o $y cie la Te atru Kon -

se kwent ne go i dy rek to ra ar ty stycz ne go Te -

atru WAR Sa wy. Na ko lej nych spo tka niach

Przez Do tyk za pre zen to wa no: Kon ste la cje

N. Pay ne’a przy go to wa ne w Te atrze Po lo -

nia oraz Ofia r! S. Bel lo wa z Te atru WAR -

Sa wy.

Wy bra ny osta tecz nie dra mat, Efekt Lu cy

Preb ble, to tekst do'# no wy, je go pra pre mie -

ra od by %a si! w 2012 r.; w Pol sce za pre zen -

to wa %a go w ze sz%ym ro ku Agniesz ka Gli& -
ska w Te atrze Stu dio im. S.I. Wit kie wi cza

w War sza wie. Utwór po dej mu je nie zwy kle

ak tu al ny te mat. To hi sto ria mi %o 'ci, któ ra

roz po czy na si! w trak cie ba da& kli nicz nych

nad an ty de pre san tem, mi %o 'ci za ka za nej, po -

nie wa$ mo $e ona za fa% szo wa# wy ni ki eks -

pe ry men tu, a jed no cze 'nie mi %o 'ci po zba -

wio nej szans na przy sz%o'#. Ko chan ko wie

ró$ ni" si! od sie bie jesz cze bar dziej ni$ Ro -

meo i Ju lia – Con nie, stu dent ka psy cho lo -

gii, jest ak tu al nie w zwi"z ku z 50-let nim pro -

fe so rem i bar dzo pre cy zyj nie pla nu je

przy sz%o'#, cho# trud no chy ba mó wi# o ja -

kim' g%! bo kim uczu ciu, na to miast Tris jest

lu za kiem skon cen tro wa nym na te ra( niej szo -

'ci. Wy bu cho wi uczu cia pró bu je prze szko -

dzi# psy cho te ra peut ka z na wra ca j" c" de pre -

sj", któ ra nie wie rzy w far ma ko lo gicz ne

roz wi" za nia, cho# bie rze udzia% w pro gra -

mie. Dr Lor na Ja mes prze ko nu je roz s"d n"
Con nie, $e ich mi %o'# to je dy nie wy twór far -

ma ceu ty ków, a w do dat ku jed no z nich mo -

$e za $y wa# pla ce bo. Na tle mi %o sne go w"t -
ku po ja wia j" si! jed nak py ta nia bar dziej

pod sta wo we – co jest praw d", a co fik cj"?
czym jest rze czy wi sto'# i co j" two rzy?

wresz cie kim jest cz%o wiek, gdy je go na strój

za le$ ny od po zio mu zwi"z ków che micz nych

kszta% to wa ny jest przez od po wied ni do bór

ta ble tek? I jesz cze jed no py ta nie – czym jest

nor mal no'#? Py ta nia ak tu al ne zw%asz cza

w sy tu acji na ra sta j" cej me dy ka li za cji co -

dzien no 'ci. An drzej Wró blew ski w re -

cen zji ksi"$ ki An ny Mo raw skiej Twa rze de -

pre sji stwier dzi%, $e nie ma dzi'
przy zwo le nia na psy chicz ne cier pie nie. Si! -
ga j"c po ta blet k!, d" $y my do za do wo le nia

i do bre go sa mo po czu cia, któ re s" ozna k"
wspó% cze sno 'ci.

G%ów ne ro le w przed sta wie niu od gry wa -

j" m%o dzi ak to rzy i trze ba pod kre 'li#, $e ro -

bi" to do sko na le: Con nie – Ewe li na Pan -

kow ska (m.in. Te atr Roz ma ito 'ci

War sza wa), Tris – Woj ciech Brze zi& ski (Te -

atr Ate neum im. S. Ja ra cza w War sza wie).

On jest nie ustan nie po bu dzo ny, jak by $y%
na lek kim ha ju, ona roz wa$ na i nie zwy kle

po uk%a da na. On re ali zu je typ bun tow ni ka,

prze ciw ni ka sys te mu, co pod kre 'la stro jem,

spo so bem mó wie nia, ale tak $e za cho wa -

niem: nie od da te le fo nu ko mór ko we go, pa li

traw k! i wy pro wa dza Con nie z bu dyn ku.

To wa rzy sz" im ak to rzy z Cz! sto cho -

wy – Wal de mar Cu dzik (To by), Te re sa

Dziel ska (dr Lor na Ja mes) oraz Ma% go rza -

ta Mar ci niak (pie l! gniar ka).

Pro wa dz" cy ba da nie le ka rze to daw ni ko -

chan ko wie (ma% $on ko wie po roz wo dzie),

któ rzy, jak to zwy kle by wa, sa mi po trze bu -

j" po mo cy. Ona za rzu ca mu „li za nie ko lej -

nych szcze bli ka rie ry”, by zo sta# gwiaz d"
wspó% cze snej psy chia trii, on na to miast

wy po mi na jej ko lej ne na wro ty de pre sji

i nie umie j!t no'# po ra dze nia so bie z t"
przy pa d%o 'ci". Ró$ ni ich tak $e po dej 'cie

do scho rze nia. On wie rzy w far ma ceu ty ki,

ona w psy cho te ra pi!, co wi! cej ona jest

prze ko na na, $e de pre sja to po zby cie si! z%u -

dze&, któ re tzw. zdro wym lu dziom umo$ -
li wia j" $y cie. A jed nak to w%a 'nie ona

zwi!k sza daw ki le ku. By# mo $e, jej obec -

no'# w pro gra mie jest za bez pie cze niem

przed mo$ li wy mi za rzu ta mi scep ty ków, tym

bar dziej $e ona nie ustan nie wska zu je mo$ -
li we pro ble my i sie je w"t pli wo 'ci, oba wia

si! o zdro wie Tri sa, a jed no cze 'nie pró bu -

je ochro ni# Con nie. Mo $e na wet tro ch! ma -

ni pu lu je swo imi pa cjen ta mi, ale trze ba

przy zna#, $e ro bi to chy ba w do brej wie rze.

Nie do ko& ca zo sta %a okre 'lo na po sta# To -

bie go. Z jed nej stro ny po krzy ku je tro ch! jak

Tris, sw" pro fe sj! trak tu je ja ko for m!
sprze ci wu wo bec oj ca chi rur ga, któ ry obec -

ny jest w je go $y ciu na wet po 'mier ci, po -

nie wa$ od da% swój mózg na uce. Ale jak

na oso b! or ga ni zu j" c" ca %e przed si! wzi! -
cie zbyt du $o cza su sp! dza przy tyl nej 'cia -

nie. Wy da je si!, $e To by chcia% by od kry# co -

kol wiek, cho# by ta blet ki na za ko cha nie. Tak

si! prze cie$ cza sa mi zda rza – via gr! wy na -

le zio no w cza sie po szu ki wa nia le ku na nad -

ci 'nie nie. Ale ta ka po sta wa, 'wiad czy o je -

go sto sun ku do lu dzi, a na wet cz! 'cio wo

wy ja 'nia po wo dy de pre sji je go by %ej $o ny. 

Ob ser wu j"c sce n!, od no si my jed nak

wra $e nie, $e nad prze strze ni" czu wa nie wie -

le mó wi" ca, a na wet po zba wio na imie nia

pie l! gniar ka (Ma% go rza ta Mar ci niak). Jest

pra wie zu pe% nie trans pa rent na – wszyst ko

no tu je, wy ci sza emo cje, roz no si po si% ki, po -

ma ga ubra# si! bo ha te rom, ale przede

wszyst kim uspo ka ja i na ka zu je ci sz!, gdy

ko mu' nie co pusz cz" ner wy. Sta ra si! nie

wcho dzi# z ni kim w bli$ sze in te rak cje. Dba

o to, by kli ni ka by %a miej scem w pe% nie pro -

fe sjo nal nym.

Spek takl to rów nie$ prze pi!k na mu zy ka,

skom po no wa na przez Mi cha %a Lam $!.
Kom po zy tor nie po d" $a za emo cja mi po -

sta ci czy roz gry wa j" cy mi si! na sce nie zda -

rze nia mi. D(wi! ki s" spo koj ne, cie p%e,

ryt mi zu j" 'wiat, a chwi la mi jak by opo wia -

da j" zu pe% nie in n" hi sto ri!. Cza sa mi mu zy -

ka na k%a da si! na g%o sy ak to rów, by za g%u -

szy# je i unie wa$ ni#. Oprócz niej po ja wia j"
si! tak $e in ne d(wi! ki, np. szum w g%o 'ni -

ku wy wo %u je pra cu j" ca ko mór ka. To przy -

po mnie nie, $e za k%ó ce nia urz" dze& re je stru -

j" cych wy wo %a ne te le fo na mi ko mór ko wy mi

to nie fik cja.

Wra $e nia wi dzów po t! gu je rów nie$ nie -

zwy kle prze pi!k na, cho# asce tycz na sce no -

gra fia z p%y tek i te ra ko ty, za pro jek to wa na

przez Ka ta rzy n! Adam czyk. Na sce nie

znaj du je si! je dy nie rz"d krze se% pod 'cia -

na mi oraz pod no sz" ca si! nie co w ty le sce -

ny pod %o ga, któ ra two rzy sfe r! wol no 'ci,

in tym no 'ci po szu ki wa nej lub od naj dy wa -

nej… Prze strze& wy zna czo na ja sny mi ko -

lo ra mi zo sta %a zna ko mi cie o'wie tlo na,

a geo me trycz ne wzo ry na pod %o dze po t! -
gu j" rytm, któ re go po szu ku j" bo ha te ro wie,

a mo $e rytm, któ ry ich wci" ga. W trak cie

przed sta wie nia na 'cia nach po ja wia j" si!
slaj dy ludz kie go mó zgu, gdy le ka rze dys -

ku tu j" nad mo$ li wo 'cia mi ma ni pu lo wa nia

lud( mi, #wi cze nia dla pa cjen tów, wresz cie

ob ra zy wo dy (tak $e prze cie$ ko ja rz" ce

si! z nie 'wia do mo 'ci").
Jed no rod na sce no gra fia oraz mu zy ka

pod kre 'la j" to, co dzie je si! we wn! trzu po -

sta ci, ca %y czas obec nych na sce nie. Spek -

takl za ch! ca rów nie$ do pod j! cia w! drów -

ki w g%"b sie bie. Po cz"w szy od pierw sze go

py ta nia, co przy czy ni %o si! do two je go suk -

ce su lub je go bra ku. Ostat nie sce ny po me -

ta mor fo zie Tri sa s" wstrz" sa j" ce. Mi mo je -

go obec no 'ci widz od czu wa, $e „tu ju$ go

nie ma”, a za pew nie nia le ka rzy o „prze mi -

ja j" cej nie pa mi! ci” wca le nie dzia %a j"
uspo ka ja j" co. W fi na le ryt mi za cja przed sta -

wie nia sta je si! na tr!t na – wci"$ te sa me py -

ta nia, któ re za my ka j" bo ha te rów w bez na -

dziej nej te ra( niej szo 'ci wy po wia da nych

s%ów. Po zo sta je je dy nie mi %o'# Con nie…

A mo $e od po wie dzial no'#…

JO AN NA WA RO! SKA

Dopamin"
w mózg

– Ewe li na Pan kow ska (Con nie) i Woj ciech

Brze zi" ski (Tris) 
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Mi!dzy
nutami

j! ca po nad to pa mi"# o tym, $e wie lu
mu zy ków %l! skich mia &o ko rze nie
ple bej skie). Nie spraw dza si" tak $e
kon cep cja po ko le nio wa – ewen tu al n!
ch"# wy kre owa nia no we go „Po ko le -
nia 51” (czy li po ko le nia lat 80.:
uczniów i na st"p ców trój cy Kna -
pik – Krza now ski – La so') sku tecz -
nie ga si wie dza o wie lo ra ko %ci
i zmien no %ci in spi ra cji, ja kiej pod le -
ga j! owi m&o dzi twór cy, nie za le$ nie
od te go, czy de kla ru j! si" ja ko zwo -
len ni cy czy prze ciw ni cy swo ich „mu -
zycz nych oj ców”. 

Kon fe ren cji to wa rzy szy &y spo tka nia
z kom po zy to ra mi, kon cer ty, zwie dza -
no te$ prze bo ga te w zbio ry mu zycz ne
wro c&aw skie bi blio te ki. 

Kwar tet Airis

Wy ko na niem Kwar te tu g -moll

op. 10 Clau de’a De bus sy’ego oraz
Kwin te tu C -dur Fran za Schu ber ta Kwar -
tet Airis (Alek san dra Cza jor – I skrzyp -
ce, Gra $y na Zu bik – II skrzyp ce, Na ta -
lia Wa rec ka -Kar kus – al tów ka, Ju lia
Ko tar ba – wio lon cze la) za ko' czy& se zon
tzw. „re zy den cji” w In sty tu cji „Si le sia”
(19 kwiet nia, Sa la Kon cer to wa Pol -
skie go Ra dia). Do wy ko na nia dzie &a
Schu ber ta, na pi sa ne go nie ty po wo
na dwo je skrzy piec, al tów k" i dwie wio -
lon cze le do pro szo no Ada ma Krze -
szow ca. Trze ba przy zna#, $e pro -
gram – ol brzy mi, bo sk&a da j! cy si"
z dwóch ka me ral nych „ko lu bryn” wy -
m" czy& i wy ko naw ców i pu blicz no%#.
Ta ostat nia, jak by wie dzio na zbio ro wym
in stynk tem, „po p" dza &a” mu zy k" Schu -
ber ta bra wa mi po mi" dzy cz" %cia mi
utwo ru, do któ re go w pe& ni sto su je si"
me ta fo ra „nie bia' skie d&u $y zny”. Gdy -
by si" oka za &o, $e je go au to rem jest
na przy k&ad W&a dy s&aw (e le' ski, nie -
za wod nie otrzy ma& by od kry ty ków re -
pry men d" za nad u$y wa nie gam i pa sa -
$y w ro li wy pe& nia cza cza su
mu zycz ne go. Wy ko naw cy wy pe& ni li
ów czas bar dzo do k&ad nie. W miej scu,
gdzie sie dzia &am (%ro dek bal ko nu),
naj le piej s&y szal na by &a wio lon cze la
Ada ma Krze szow ca. Ze sta wie nie Schu -
ber tow skie go Kwin te tu z Kwar te tem
De bus sy’ego oka za &o si" bar dzo po -
ucza j! ce. Mo$ na by &o za uwa $y# zdu -
mie wa j! ce po do bie' stwo obu utwo rów,
po le ga j! ce na tym, $e nie spo sób stwier -
dzi# jed no znacz nie, czy s! one smut ne,
czy te$ we so &e. W przy pad ku De bus -
sy’ego jest to re zul tat %wia do me go za -
&o $e nia kom po zy tor skie go, po le ga j! ce -
go na sto so wa niu nie oczy wi stej (cho#
na dal to nal nej) har mo nii. Je %li za% cho -
dzi o Schu ber ta – je go spo sób po trak -
to wa nia to na cji C -dur do wo dzi te go, $e
w uszach na szych przod ków to na cje du -
ro we by wa &y roz po zna wa ne ja ko smut -
ne w&a %nie. !

He ine mann scha rak te ry zo wa& mi" -
dzy wo jen n! wro c&aw sk! ope ret k",
a sze fo wa kon fe ren cji An na Gra nat -
-Jan ki przed sta wi &a wro c&aw skie kom -
po zy tor ki w per spek ty wie „gen de ro -
wej”. Do%# du $o miej sca za j!& te mat
mi gra cji %l! skich mu zy ków do ró$ -
nych o%rod ków eu ro pej skich i od wrot -
nie (Lu ba Ki ja now ska mó wi &a np.
o dzia &al no %ci mu zy ków %l! skich we
Lwo wie, Klaus -Pe ter Koch scha rak -
te ry zo wa& po dró $e mu zy ków ze %rod -
ko wych Nie miec na )l!sk, a Jar mi la
Ga brie lová za j" &a si" zwi!z ka mi An -
to ni na Dvo*áka z wro c&aw skim wy -
daw c! Ha inau erem). W spo sób syn te -
tycz ny zja wi sko wie lo kul tu ro wo %ci
mu zycz ne go )l! ska przed sta wi& Hel -
mut Lo os. Wa$ ny g&os na le $a& do et -
no mu zy ko lo gów (tu zna la z&o si" m.in.
cie ka we wy st! pie nie Bo $e ny Musz kal -
skiej na te mat wro c&aw skie go „kan to -
ra nad kan to ra mi” Mo rit za Deut scha),
mó wio no te$ spo ro o %l! skiej mu zy -
ce XX wie ku. Tu – obok re fe ra tów
po %wi" co nych po szcze gól nym kom po -
zy to rom (np. Ry szar do wi Bu kow skie -
mu – re fe rat Alek san dry Pi ja row skiej,
Bo le s&a wo wi Sza bel skie mu – re fe rat
To ma sza Kie ni ka, Edwar do wi Bo gu -
s&aw skie mu – re fe rat An ny Sta chu ry -
-Bo gu s&aw skiej czy Gra $y nie Pstro -
ko' skiej -Na wra til – re fe rat Ka ta rzy ny
Bar tos) po ja wi &y si" wy st! pie nia, któ -
rych ce lem by &o do ko na nie syn te zy
„%l! skiej szko &y kom po zy tor skiej”,
czy te$ zre kon stru owa nie %l! skie go
„idio mu mu zycz ne go”. Za da nia te s!
oczy wi %cie w du $ej mie rze uto pij ne.
Nie naj lep szym, jak my %l", spo so bem
jest od grze wa nie na u$y tek
kon cep cji „%l! skiej szko &y” sta re go po -
my s&u na &! cze nie %l! sko %ci z pra co -
wi to %ci! (mo g" wy mie ni# wie lu pra -
co wi tych ko le gów, któ rzy nie ma j!
%l! skich ko rze ni) lub eto sem in te li -
genc kim (to ju$ na zbyt osten ta cyj na
po $ycz ka z Ma xa We be ra, za ciem nia -

Tra dy cje !l" skiej Kul tu ry
Mu zycz nej

Przez trzy dni (2–4 mar ca 2016) ob -
ra do wa no we Wro c&a wiu nad tra dy -

cja mi %l! skiej kul tu ry mu zycz nej. Ta -
ki ty tu& no si &a mi" dzy na ro do wa
kon fe ren cja mu zy ko lo gicz na zor ga ni -
zo wa na, ju$ po raz czter na sty, przez
Aka de mi" Mu zycz n! im. K. Li pi' skie -
go we Wro c&a wiu. Przed si" wzi" cie
zy ska &o wy j!t ko wy roz mach ja ko
cz"%# pro jek tu „Wro c&aw 2016 Eu ro -
pej ska Sto li ca Kul tu ry”. Ucze ni z Pol -
ski, Nie miec, Wiel kiej Bry ta nii, Czech
i S&o wa cji wy g&o si li kil ka dzie si!t re -
fe ra tów do ty cz! cych dzie jów pro fe sjo -
nal nej i lu do wej kul tu ry mu zycz nej
na )l! sku od %re dnio wie cza do na szych
cza sów. 

No wo cze sne po sta wy i me to do lo gie
za pre zen to wa li przede wszyst kim ba -
da cze zaj mu j! cy si" mu zy k! daw n!,
do nie daw na ko ja rze ni z her me tycz ny -
mi stu dia mi nad tre %ci! po $ó& k&ych pa -
pie rów nu to wych, obec nie sta wia j! -
cy – ja ko je dy ni – wa$ ne py ta nie
o to$ sa mo%# kul tu ry mu zycz nej )l! ska
ja ko eu ro pej skie go ma kro re gio nu.
Pró by od po wie dzi na to py ta nie za le -
$! ju$ nie tyl ko od ob ser wa cji w" dró -
wek ma nu skryp tów i dru ków mu -
zycz nych za cho wa nych w bi blio te kach
i ar chi wach, ale i od bar dziej wszech -
stron ne go ni$ daw niej spoj rze nia na za -
war to%# tych pism (np. na re gio nal n!
spe cy fi k" tek stów s&ow nych to wa rzy -
sz! cych nu tom). Ba da nia nad mu zy k!
daw n! o$y wia dzi% te$ i do dat ko wo
uwia ry god nia uwzgl"d nie nie kwe stii
so cjo lo gicz nych. Za kres py ta' ba -
daw czych zo sta je bo wiem roz sze rzo -
ny o pro ble ma ty k" „oto cze nia kul tu -
ro we go”, w któ rym dzia &a j! mu zy cy
oraz spo &ecz nej re cep cji mu zy ki. Mo -
de lo wy mi przy k&a da mi te go ro dza ju
uj"# by &y wy g&o szo ne na wro c&aw skiej
kon fe ren cji re fe ra ty Paw &a Gan car czy -
ka (Pe trus Wil hel mi de Gru dencz i je -

go twór czo!" na #l$ sku) i Ka ta rzy ny
Spur gjasz („Sin get dem Herrn ein

neu es Lied”. Ka to lic ki !piew nik

z XVIII -wiecz ne go %a ga nia: &ró d'a, re -

per tu ar, re cep cja). Cen nych in for ma -
cji do star czy li oczy wi %cie tak $e „tra -
dy cyj ni” +ró d&o znaw cy: Woj ciech
Odoj za po zna& nas z za war to %ci! tzw.
„Zie lo ne go ko dek su” z Bi blio te ki
Uni wer sy tec kiej we Wro c&a wiu, a Ry -
szard Wie czo rek – z ko lek cj! mu zy ki
in stru men tal nej bra ci Hess z te go$
Wro c&a wia.

Prze bo ga te zbio ry mu zycz ne Dol ne -
go )l! ska i je go sto li cy do star czy &y te -
ma tów jesz cze kil ku mu zy ko lo -
gom – z Pol ski, Nie miec, S&o wa cji
i Wiel kiej Bry ta nii. Si" gni" to nie tyl -
ko po te ma ty z daw nych epok, ale
i cza sów nam bli$ szych, np. Mi cha el

MAG DA LE NA DZIA DEK
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Miesz ka! cy re gio nu uczci li 95. rocz ni c" wy bu chu III Po -
wsta nia #l$ skie go. Ju bi le uszo we ob cho dy %wi" to wa no

w Ka to wi cach, #wi" to ch&o wi cach, So snow cu. 28 kwiet nia
Mu zeum #l$ skie oraz Mu zeum Po wsta! #l$ skich przy go to -
wa &y kon fe ren cj" „95 lat re flek sji nad Po wsta nia mi #l$ ski mi.
Fak ty a pa mi"' – pro log do ob cho dów 100-le cia Po wsta! #l$ -
skich”. Wzi" li w niej udzia& hi sto ry cy, przed sta wi cie le me -
diów, in sty tu cji kul tu ry oraz %l$ skich uczel ni. Z przy stan ku
Mu zeum Po wsta! #l$ skich w #wi" to ch&o wi cach wy ru szy&
tram waj po wsta! czy, któ ry kur so wa& na tra sie dzie si" ciu
mia stach aglo me ra cji %l$ sko -za g&" biow skiej. Po dró (u j$ cy
nim cz&on ko wie gru py re kon struk cyj nej opo wia da li o III Po -
wsta niu #l$ skim, pa sa (e ro wie mo gli tak (e obej rze' mi ni
wy sta w" ob ra zu j$ c$ wy da rze nia z 1921 r. a hi sto rycz na in -
sce ni za cja przed mu zeum przy bli (y &a kli mat sprzed 95 lat. 

2 ma ja w Ka to wi cach na pla cu przy Po mni ku Po wsta! ców
#l$ skich ofi cjal ne ob cho dy za in au gu ro wa li (o& nie rze kom pa -
nii ho no ro wej 34. Dy wi zjo nu Ra kie to we go Obro ny Po wietrz -
nej w By to miu, po prze dzi &o je wspól ne %pie wa nie z Ze spo -
&em Pie %ni i Ta! ca „Ma &y #l$sk”.

W ko %cie le pw. %w. Ja dwi gi #l$ skiej w Ka to wi cach -Szo pie -
ni cach (gdzie mie %ci &a si" Na czel na Ko men da Wojsk Po -
wsta! czych) me tro po li ta ka to wic ki ar cy bi skup Wik tor
Skworc prze wod ni czy& uro czy stej mszy za Oj czy zn". 

Wie czo rem rocz ni co we wy da rze nia skon cen tro wa &y si"
wo kó& Mu zeum #l$ skie go, gdzie od by &a si" pre zen ta cja ple -
ne ro wa in sta la cji mul ti me dial nej pt. „Ten dwu dzie sty pierw -
szy ro czek”, pro jek cje fil mów, m.in. „S&o necz ko ja sne zza
czar nych gór” w re (y se rii An to nie go Ha lo ra, „Woj sko pol skie
wst" pu je na #l$sk” w re (y se rii Woj cie cha Sar no wi cza, oraz
fa bu la ry zo wa ny do ku ment „W po gar dzie i chwa le. Woj ciech
Kor fan ty” zre ali zo wa ny przez Alek san dr" Fu da l" i Ma cie -
ja Mu zy czu ka.

Za ko! cze niem ob cho dów by& kon cert upa mi"t nia j$ cy rocz -
ni c" „Pol ska w ho& dzie Po wsta! com #l$ skim”, któ ry od by&
si" 3 ma ja na pla cu przed Urz" dem Miej skim w So snow cu.
Miej sce kon cer tu – sto li ca Za g&" bia – nie by &o przy pad ko we,
mia &o przy po mnie', (e nie tyl ko So sno wiec ale ca &e Za g&" -
bie D$ brow skie nio s&o po moc #l$ za kom we wszyst kich
trzech po wsta niach. Na sce nie wy st$ pi li m.in. ze spo &y D(em
i My slo vitz, Piotr Ku pi cha i Miu osh, Ma ciej Li pi na, Ka sia
Grze siek oraz So ul Hun ters Go spel Cho ir. (MS)

W ho! dzie
Po wsta" com 
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Pod Po mni kiem Po wsta# ców $l% skich w Ka to wi cach od by &y si! ofi cjal -

ne ob cho dy rocz ni co we

W ko 'cie le pw. 'w. Ja dwi gi w Szo pie ni cach me tro po li ta ka to wic ki abp.

Wik tor Skworc od pra wi& Msz! za Oj czy zn!

W $wi! to ch&o wi cach od twa rza no kli mat sprzed 95 lat

In sta la cja mul ti me dial na przed Mu zeum $l% skim „Pol ska w ho& dzie Po wsta# com $l% skim” – kon cert w So snow cu. 
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Znaki i twarze miasta

Fo
to

. T
om

as
z 
a

k/
BP

U
M

W
S

W no cy z 2 na 3 ma ja
1921 r. wszyst kie si y
po wsta cze roz po cz 

y ak cj bo jo w, w tym sa mym
cza sie od dzia pod do wódz twem
por. Ta de usza Pusz czy skie go (ps.
„Wa wel berg”) wy sa dzi w po wie 
trze mo sty ko le jo we na Od rze, za 
cz o si III Po wsta nie l skie,
na je go cze le sta n Woj ciech Kor 
fan ty… 95 lat pó niej miesz ka cy
l ska zo y li hod bo ha te rom
zwy ci skie go zry wu zbroj ne go. 

95. rocz ni ca wy bu chu III Po wsta nia l skie go
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NA GRO DA
TO WA RZY STWA PRZY JA CIÓ L SKA

26kwiet nia 2016 r. z oka zji 95. rocz ni cy III zwy ci skie go
po wsta nia l skie go i wi ta l za ków w War sza wie

w Mu zeum Ko lek cji im. Ja na Paw a II Fun da cji Ca roll Por 
czy skich od by a si uro czy sto wr cze nia na gro dy To wa 
rzy stwa Przy ja ció l ska. W te go rocz nej edy cji tej
pre sti o wej Na gro dy jej lau re ata mi zo sta li prof. dr hab. Sta 
ni saw Sa wo mir Ni cie ja, hi sto ryk, rek tor Uni wer sy te tu Opol 
skie go oraz prof. dr hab. Mak sy mi lian Paz dan, prawnik,
pro fe sor ho no ro wy i dok tor ho no ris cau sa Uni wer sy te tu l 
skie go w Ka to wi cach i rek tor tej uczel ni w la tach 19901996.
Lau da cj prof. Ni ciei wy go si Ja nusz Ire ne usz Wój cik do rad 
ca Mar sza ka Wo je wódz twa Opol skie go, by y du go let ni
Dy rek tor De par ta men tu Kul tu ry UMWO, po eta i or ga ni za 
tor „Na jaz du Po etów na Za mek Pia stów l skich” w Brze gu,
czo nek Za rz du Gór no l skie go To wa rzy stwa Li te rac kie go
w Ka to wi cach, na to miast lau da cje dla prof. Paz da na – pro 
fe sor Woj ciech Po pio ek, kie row nik Ka te dry Pra wa Cy wil ne 
go i Pra wa Pry wat ne go Mi dzy na ro do we go Uni wer sy te tu
l skie go, by y dzie kan Wy dzia u Pra wa tej uczel ni. Wy da 
rze nie to uwiet ni a uro czy sta Msza wi ta w Ar chi ka te drze
War szaw skiej w. Ja na Chrzci cie la, któ r kon ce le bro wa li kar 
dy na Ka zi mierz Nycz, Me tro po li ta War szaw ski oraz ar cy bi 
skup Wik tor Skworc, Me tro po li ta Ka to wic ki. Do Mu zeum
Ko lek cji im. Ja na Paw a II przy by a tum nie pu blicz no,
obec ni by li zna ko mi ci przed sta wi cie le ro do wisk na uki i kul 
tu ry wy wo dz cy si ze l ska m.in. Ka rol Ce bu la – przed si 
bior ca i me ce nas kul tu ry, prof. Ma rian Ze mba la, ak tor
Fran ci szek Piecz ka, przed sta wi cie le wadz sa mo rz do wych
l skich miast oraz in sty tu cji i sto wa rzy sze spo ecz no kul 
tu ral nych. Uro czy sto wr cze nia Na gród po pro wa dzi Pre 
zes To wa rzy stwa Przy ja ció l ska w War sza wie Jó zef
Mu sio. Lau re aci otrzy ma li dy plo my ho no ro we i „l zacz 
k” – rze by pro fe so ra Pio tra Gaw ro na uka zu j ce dziew czy 
n w stro ju lu do wym trzy ma j c w do ni jab ko.
Ga l wr cze nia Na gród uwiet ni zna ko mi ty kon cert w wy 
ko na niu Chó ru i Or kie stry Ze spo u Pie ni i Ta ca „lsk”
im. Sta ni sa wa Ha dy ny. (jiw)

Przed Ar chi ka te dr w. Ja na w War sza wie, od le wej: Ha li na Ni cie jo wa,
prof. Sta ni saw Ni cie ja, prof. Mak sy mi lian Paz dan, Jó zef Mu sio Pre zes To 
wa rzy stwa Przy ja ció l ska, Ja nusz Ire ne usz Wój cik. 

Tum pu blicz no ci wy pe ni sa l Ga le rii Por czy skich pod czas uro czy sto 
ci wr cze nia Na gród To wa rzy stwa Przy ja ció l ska w War sza wie. 

Od le wej: pro f. Mak sy mi lian Paz dan i prof. Sta ni saw Sa wo mir Ni cie ja
w fo te lach lau re atów ocze ku j na lau da cje i wr cze nie Na gro dy.

Od le wej: me ce nas kul tu ry Ka rol Ce bu la, ak tor Fran ci szek Piecz ka, prof. Sta 
ni saw Sa wo mir Ni cie ja z rzeb „lzaczki”, chó rzyst ka Ze spo u „lsk”, prof.
Mak sy mi lian Paz dan, re dak tor An na Po pek, lau da tor Ja nusz Ire ne usz Wój cik.

Od le wej: Pre zes Jó zef Mu sio i Ka rol Ce bu la – wzru sze ni pod nio sym kon 
cer tem Ze spo u „lsk” pod su mo wu j uro czy sto wi ta l za ków i wr cze 
nia Na gród To wa rzy stwa Przy ja ció l ska w War sza wie. 
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Mó wi ma la rze, e wszyst ko za cz o sie
od „Or lan da Sza lo ne go, lat te mu

dwa dzie cia. In y nier gór ni czy Le szek
Pan kie wicz – mi o nik gór, jak i przy ja ciel
ar ty stów, zw szy mo li wo sku ma nia jed -
ne go z dru gim w for mie ple ne rów. Wo zi
ich swo im ma lu chem po oko licz nych gó -
rach, wje da jc tam, gdzie in nym by o by
strasz no i trud no, do ra bia jc si wy mie nio -
ne go prze zwi ska. Ten dzi siej szy by to mia -
nin miesz ka w Wi le przez 20 lat. Po zna
lu dzi, gó ry i szla ki przez nie wio d ce. 

I zno wu jest z na mi i zno wu nas wo zi
ty le e lep szym sa mo cho dem. I tak to si
za cz o, cho w szcze gó ach mo go by
ina czej. 

Wy w szy miej sce „u J dry cha” ja ko
lo ka li za cj. I po le cia o....

Kil ka na cie nie po nu me ro wa nych ple -
ne rów od by o si u An drze ja i Bo gu si
Mróz ków, któ rzy od kry li pro st praw d,
e lu bie nie si na wza jem da je re zul ta ty.
No mo e nie od kry li, ta cy po pro stu s,
two rzc ro dzin n at mos fe r, sprzy ja j c
po by to wi u nich.

Pra wie co sko czy si ko lej ny ple ner,
a w Mu zeum Be skidz kim w Wi le, trwa
wy sta wa dzie te go rocz nych uczest ni ków
ple ne ru, któ rym prze wo dzi ko mi sarz
Edy ta Rut kow ska, a w dru y nie sta wi li
si: Kry sty na Ja si ska, Do ro ta Fal kow ska
Ada miec, An na Lam pe, Ja cek Jan La -
skow ski i ni ej pod pi sa ny. 

Wer ni sa roz po cz si na sie dz co,
przy du gich sto ach. Pu blicz no i twór -
cy przy her ba cie, chle bie ze smal cem, ciast -
kach, a po tem i przy wi nie. Na szczy cie sto -
u Ma go rza ta Kie re – dy rek tor mu zeum
z rze czo wym wy ka dem o wy sta wie i omó -
wie niem prac ka de go au to ra z osob na.. 

Otwar ta wy sta wa, w któ rej po pi ob -
ra zów (i gra fik w mo im przy pad ku) ka -
de go z au to rów, zo sta a przy j ta z za in -
te re so wa niem, wnio sku jc z licz nie
zgro ma dzo nej pu blicz no ci, jak i za da wa -
nych ko le gom wie lu rze czo wych py ta.

Z uwa g po dzi wia em wszech stron no
Pa ni Dy rek tor, ema nu j cej wie dz
o wszyst kim, co be skidz kie, bo zna pa nu -
j ce tu oby cza je, kul tu r, gwa r; jest au -

ten tycz na. Do te go kie dy pie wa, to dud -
ni, „uczy” w przy mu ze al nej hi sto rycz nie
za cho wa nej kla sie szkol nej, ho du je i su -
szy zio a, przy pra wy i spo rz dza ory gi -
nal ne mie szan ki na pa rów. Ech, wy czu wa
si t zdro w gó ral sko, su cha jc jej mo -
wy i pie wu… 

Ple ner to in te gra cja, po zna nie miej sca
i oko li cy, in spi ra cja do no wych dzie a,
szki ce, ry sun ki fo to gra fie i no tat ki, to
prze spa ce ro wa ne ki lo me try z otwar ty mi
ocza mi, du gie roz mo wy i dys ku sje. Ple -
ner to re no wa cja wspo mnie i od wie a -
nie pa mi ci, to od po czy nek przy pra cy
i prze m cze nie kre acj.

Faj nie jest pa trze ze szczy tów na roz -
le ge pa no ra my, do strze ga jc umie jt nie
bli skie de ta le, a te raz, wio sn, le dzi oy -
wia j c si przy ro d w wie ej zie le ni
i sy sze do cho dz cy z niej piew pta ków
i kwi le nie ju obec nych pi sklt. 

Cie szy si tym, co co raz szyb ciej prze -
mi ja i ma lo wa, utrwa la, by chwi la po -
zo sta a ta k ja k jest.

HEN RYK BZDOK

Or lan do w ple ne rze Do ro ta Ada miec w rod ku i po bo kach

Au tor i dzie o – Ja cek La skow ski Po ple ne ro wy wer ni sa (od le wej): Kry sty na Ja si ska, An na Lam pe, Edy -
ta Rut kow ska i Ma go rza ta Kie re
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ie jest pro sto pi sa o ksi ce przy ja cie la. Brak dy stan -
su pro wa dzi do emo cjo nal ne go pa ra li u. By prze zwy -
ci y ten im pas, po wiem to ju w trze cim zda niu:

pod wzgl dem eru dy cji, ga w dziar skie go roz ma chu i ran gi
in te lek tu al nej Wo bec tra dy cji. l skie szki ce oiko lo gicz ne Ma -
riu sza Jo chem czy ka to ksi ka wy bit na i prze o mo wa.

„y je my w cza sach nad mia ru. Wszyst kie go jest za du o.
Za go ne jest wszyst ko. wiat spuch. Nie da je si skró ci,
zre du ko wa, upro ci; có do pie ro upo rzd ko wa!” – gorz -
ko orze ka Ja cek Pod sia do. Stu dia i szki ce Jo chem czy ka to
pe re gry na cja w po szu ki wa niu utra co ne go po rzd ku, wy pra -
wa do ma tecz ni ka w po szu ki wa niu a du. By od na le sens po -
za rze czy wi sto ci po zo rów, po za chi me ra mi no wo cze sno ci,
trze ba tyl ko moc no st pa po zie mi i roz gl da si do oko a.
W tej sy tu acji po moc na sta je si oiko lo gia. Gdy by nie „na -
uka o do mu”, po trze ba wy ra e nia l skich hi sto rii sko czy -
a by si pew nie pró b po wie cio w, se ri opo wia da czy te
zbio rem klechd do mo wych. Ko in cy den cja wy ra fi no wa nych
me to do lo gii i pry wat nej hi sto rii wy wie tli y l skie szki ce oiko -
lo gicz ne. Au to rzy Oiko lo gii tak pi sz o my le niu prze strze -
ni ja ko no wej for mie za miesz ki wa nia: „aby by o ono praw -
dzi we, mu sz zo ba czy mo je «miej sce» ja ko punkt prze ci cia
skom pli ko wa nej sie ci re la cji, wpu ci do je go wn trza «ob -
ce go», cze go efek tem jest do wiad cze nie, i «nie wszyst ko
za le y ode mnie»”. Jo chem czyk  czy si do bro wol nym kon -
trak tem z fi lo zo ficz ny mi de we lo pe ra mi, oiko lo ga mi. W swo -
ich szki cach two rzy wi zi, tka ni ci po ro zu mie nia, wy kre la
in tym n kar to gra fi. W in tro duk cji do okre la swój za mys:
„Je li chc na le e do «wspól no ty miesz ka j cych», mu sz two -
rzy dys kret ne i przy ja zne re la cje z tym, co su pa de li kat n
tkan k oikos (w szer szym zna cze niu to prze cie nie tyl ko
„dom”, w któ rym miesz kam, ale tak e bez po red nie s siedz -
two, oko li ca, re gion…). W ra mach te go zo bo wi za nia pra gn
wic pa trze na lsk, któ ry jest fak tycz nym bo ha te rem ni -
niej szej ksi ki. Ina czej nie po tra fi – mu sia bym wte dy zre -
zy gno wa z te go, co dro gie i bli skie (co móg bym za nie gdy -
siej szym sow ni kiem na zwa «do mo wi n»), a w kon se kwen cji
po pa w po wa ne oso bi ste ta ra pa ty (do mo -wi n…)”.

Z jed nej stro ny to do bra fi lo lo gicz na ro bo ta, pry wat ne ar -
chi wum ba da te re no wych, z dru giej stro ny ka dy szkic l -
skie go nar ra to ra móg by si za czy na ba nio w for mu : „Opo -

wiem wam pew n hi sto ri”. Z in y nie ryj n do kad no ci ob -
ry so wa te ren, zro bi ro do wi sko wy wy wiad, przej rze do -
ku men ta cj i wy kre li wa sne pla ny – to jed no, a wy wo a
wid ma pa mi ci, za py ta o pu ste miej sca, zo ba czy, usy sze
i prze nie si w daw no mi nio ny czas – to dru gie – nie oczy -
wi ste, nie sa mo wi te spec trum l skie go di ver ti men to. wia -
do ma sie bie kru cho do ma ga si sza cun ku, a oiko lo gia wy -
ja wia ta jem ni ce tyl ko tym, któ rzy sta n si do mow ni ka mi,
przyj m dar ugosz cze nia. Wy da je si, e i oiko lo gicz ny punkt
wi dze nia, i ksi ka Jo chem czy ka od nio sy sym bio tycz ne ko -
rzy ci. Au to ro wi po zwo li o to nada for m jed no rod ne go i spój -
ne go wy wo du na my som, któ re k bi y si w g bi je go du -
cha, a „na uka o do mu” ob ja wi a swój po ten cja szla chet ne go
i szcze re go opo wia da nia, nie ma j cy od po wied ni ka w ba da -
niach li te ra tu ro znaw czych. Do ce ni trze ba rów nie bra wu ro -
w po sta w au to ra w prze a my wa niu „l ku przed wpy wem”
no wych l skich apo lo ge tów. Jak mo na pi sa po Szy mut ce,
Ka dub ku, Na wa rec kim? Na gro bek ciot ki Ci li, Li sty z Rzy mu,
La jer man nie zbi ja j Jo chem czy ka z tro pu, a wrcz, dzi ki
ycz li we mu za pro sze niu i udzie le niu im go su, wzmac nia j
in no rod no je go po my su i nie pod le go wa sne go wy ra zu.
Wo bec tra dy cji… mo na na zwa szki ca mi ej de tycz ny -
mi – zma zu j cy mi ze l skich prze zro czy py li st war stw ba -
na u, od rzu ca j cy mi skru sza e prze s dy. Wszyst ko po to, by
in ten syw niej do wiad czy rze czy wi sto ci, w któ rej si miesz -
ka, pra cu je, my li, od po czy wa. Cier pli we i me to dycz ne
prze szu ki wa nie sta no wi ska ba daw cze go, od kry wa nie nie sa -
mo wi to ci „w obej ciu”, re -kul ty wa cja miejsc zde gra do wa -
nych, pa sjo nu j cy spo sób pre zen ta cji ar te fak tów, hi sto rii, wie -
ci gmin nych i fa mi liar nych za sy sze to wspól ne in gre dien ty
ka dej wy sma ko wa nej opo wie ci Jo chem czy ka.

Du go przy go to wy wa si do na pi sa nia tej ksi ki. Zbie ra
do wiad cze nia w ro man tycz nej szko le re we la to rów du cha, ko -
lek cjo no wa po etyc kie mi kro mo de le wszech ogó u, ostrzy me -
to do lo gicz ne na rz dzia tra dy cji li te rac kiej. Wszyst kie te do -
wiad cze nia po zwo li y mu sta n na pro gu do mu, oko li cy,
re gio nu. Ja ko ro man to log wi dzi wi cej, czu je moc niej, t sk -
ni bar dziej. Ja ko wy traw ny mi kro log ni by w so czew ce sku -
pia pa limp se sto we ob ra zy rze czy. Ja ko au tor uzna nej roz pra -
wy o tra dy cji li te rac kiej ze znaw stwem roz dzie la uczo ne go sy,
ze sta wia nie oczy wi ste s siedz twa tek stów, czuj nie dba o po -
to czy sto tek stu i uwa g czy tel ni ka.

Wszyst kie te wy uczo ne uni wer sy tec kim ter mi no wa niem
umie jt no ci niech nie prze so ni nam pierw szej oso by pi sz -
cej – Ma riu sza Jo chem czy ka. My le nie i by cie  cz si w in -
tym nych na my sach, któ rych au tor nie spro wa dza do po zio -
mu oznaj mia nia ex ca the dra. Jo chem czy ko we me dy ta cje
nad rze czy wi sto ci, któ ra go po ru sza i ra du je, za dr cza i nu -
y, to przy kad naj zna ko mit sze go po  cze nia fi lo lo gicz ne go
warsz ta tu z do mo w opo wie ci. Kto zna au to ra, b dzie wie -
dzia jak kon ge nial nie prze o y on sw ga w dziar sk swa -
d na trak ta to we po la, kto jesz cze go nie po zna, ma mo li -
wo po czu si za pro szo nym do spo tka nia z go cin nym
Ci ce ro ne.

W ksi ce Jo chem czy ka po rz dek  czy si z pro sto t
i uwa no ci. Ilu stra cja na okad ce, przed sta wia j ca o wie -
nie ryb l skie go pry mi ty wi sty Paw a Wró bla, za wie ra w so -
bie in ter se mio tycz ne stresz cze nie l skie go skryp to rium.
W fio le to wo -zie lon ka wo -po ma ra czo wym kra jo bra zie to czy
si pe ne za pa mi ta nia y cie (po dob nie to czy si god na za -
pa mi ta nia nar ra cja). Mo na do da do te go stu dium miej sca
li rycz ne szki cow ni ki z Po ema. wiat na iw ny Cze sa wa Mi -
o sza. Na idyl licz nych ob raz kach wid nie j dom, rze ka i gó -
ra, któ re w cu dzie dzie ci ce go spoj rze nia oszu ku j rytm chro -
no me tru. W l skich szki cach oiko lo gicz nych opo wie ci
m.in. o do mu, rze ce, gó rze s za pi sem y cia fak tycz ne go, któ -
re sta je si wiel kim do wiad cze niem gra nicz nych, roz wie -
tla j cym (nie tyl ko l skie) eg zy sten cje.

U róde
wraliwoci

KSIKI MIOSZ PIOTROWIAK
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Ma riusz Jo chem czyk: Wo bec tra dy cji. l skie szki ce oiko lo gicz ne.
Ka to wi ce 2015, ss. 144.
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ym pro ce sem y a ca a Pol ska lat 30. ubie ge go wie -
ku. Spra wa Grze szol skie go elek try zo wa a opi ni pu -
blicz n. Zbi gniew Bia as z mi strzow sk pre cy zj re -

kon stru uje tam te wy da rze nia, opie ra jc si na set kach re la cji
pra so wych z lat 1936-1939. Jed nak, jak sam au tor pod kre la,
Tal to nie jest tyl ko kry mi na. To opo wie o mi o ci i nie na -
wi ci. To me ta fo ra ów cze sne go, ale i wspó cze sne go spo e -
cze stwa, któ re sta n o nad kra w dzi prze pa ci.

Pa we Grze szol ski jest che mi kiem, wy na laz c i kie row ni -
kiem w Rur kow ni Huld czy skie go. Znacz nie ró ni si
od swo ich s sia dów z uli cy Ryb nej, a zwasz cza od swo jej o -
ny i jej ro dzi ny. To czo wiek sta tecz ny, po wci gli wy i skry -
ty. An na Grze szol ska cz sto skar y si na ozi bo m a i nie -
ustan nie po dej rze wa go o ro mans z mod sz o dwa dzie cia
lat Pe la gi. Cz sto wsz czy na awan tu ry nie tyl ko Paw o wi, ale
te je go rze ko mej wy bran ce i jej ro dzi nie. Wszy scy w oko -
li cy wie dz, z ja ki mi pro ble ma mi bo ry ka j si Grze szol scy.
Kie dy An na na gle umie ra, przy by y na miej sce le karz stwier -
dza, e ko bie ta mo ga pa ofia r otru cia. Zga sza po dej rze -
nia na po li cj, któ ra jed nak nie wsz czy na po st po wa nia. Na Po -
go ni za czy na j kr y plot ki o tru ci cie lu, któ ry za bi o n, by
zro bi miej sce dla mo dziut kiej ko chan ki. Ale praw dzi wa la -
wi na po dej rze ru sza kil ka mie si cy pó niej, gdy po krót kiej
cho ro bie umie ra j na sto let nie dzie ci Grze szol skie go – Ju rek
i Lu cy na – a je go su  ca tra fia do szpi ta la z ostrym za tru ciem.
Sek cja zwok wy ka zu je obec no w or ga ni zmach dzie ci du -
ych ilo ci mier tel nie nie bez piecz nej tru ci zny – ta lu. Ta sa -
ma sub stan cja kr y w cie le su  cej, po wo du jc nie od wra -
cal ne skut ki. W re zul ta cie Grze szol ski zo sta oskar o ny
i s dzo ny o dzie cio bój stwo. I cho osta tecz nie zo sta unie win -
nio ny, do wia do mo ci spo e cze stwa tra fi ju wy cz nie ja -
ko tru ci ciel ro dzi ny.

Bia as umie jt nie uni ka su ge stii, któ re mo gy by na pro wa -
dzi na trop praw dzi we go mor der cy. Nie pró bu je na wet udo -
wad nia, e to rze czy wi cie by a zbrod nia, a nie nie szcz li -
wy wy pa dek. Tal w tam tych cza sach by bar dzo a two
do stp nym rod kiem na tru cie szczu rów. Le a w ka dym do -
mu, w ka dej piw ni cy, na ka dej uli cy. Nie po trze ba by o ad -
nych spe cjal nych umie jt no ci, by zdo by t mier tel n tru -
ci zn. Czy tel ni cy do sa me go ko ca nie po zna j praw dy – tak
jak ów cze sne spo e cze stwo. Do dzi ta jem ni ca ro dzi ny Grze -

szol skich nie zo sta a roz wi ka na i Bia as nie sta ra si te go ro -
bi. Jest ra czej jak lu stro, któ re od bi ja wy da rze nia z prze szo -
ci i na ka da je na te ra niej szo. Tak na praw d dla po wie -
ci kwe stia wi ny i ka ry jest dru go rzd na. Au tor zwra ca uwa g
czy tel ni ka przede wszyst kim na lu dzi, ich dra ma ty, spo ry i nie -
na wi ci.

Tal pi sa ny jest lek kim, barw nym pió rem, dzi ki cze mu lek -
tu ra jest bar dzo a twa w od bio rze i nie spo sób si od niej ode -
rwa. Bia as z a two ci prze no si nas do So snow ca lat 30., tu
przed wy bu chem dru giej woj ny wia to wej. Do mia sta wy zwo -
lo ne go spod za bo rów, uprze my so wio ne go, wie lo kul tu ro we -
go, ale te pe ne go ta jem nic. Au tor do kad nie od wzo ro wu je
kli mat mia sta i nie boi si pi sa o So snow cu ta kim, ja kim by
(i do dzi jest), o je go mrocz nych i zych stro nach. Wier nie
od ma lo wu je te ów cze sne (i po nie kd dzi siej sze) spo e cze -
stwo, prze czu wa j ce na dej cie ja kiej nie okre lo nej ka ta stro -
fy, pe ne l ków, uprze dze i za wi ci. Spo e cze stwo po szu -
ku j ce ja kie go upu stu na gro ma dzo nych w nim zych emo cji
i pró bu j ce oczy ci wa sne su mie nia. 

Cho mo men ta mi ksi ka jest na praw d za baw na, gów -
nie dzi ki bar dzo barw nym i re ali stycz nie od da nym po sta ciom,
ich spo so bie by cia i mó wie nia, to w pew nym mo men cie czy -
tel nik prze sta je si mia. Bo oto sta je przed ogrom n, bez -
wzgld n ma s, do ma ga j c si krwi, a gdzie da le ko w od -
da li, na a wie oskar o nych, wi dzi czo wie ka za szczu te go,
zgn bio ne go i po ni o ne go, bez szan sy na spra wie dli wy wy -
rok. Tal to po wie o ko le ofiar nym, któ ry mu sia zo sta zo -
o ny w ofie rze bez wzgld nej opi nii pu blicz nej. W po wie ci
da si wy ra nie wy czu mo tyw kaf kow skie go Pro ce su.
Spo e cze stwo zro bi o ze spra wy Grze szol skie go wi do wi sko,
za po mi na jc, e w prze ci wie stwie do te atru, na sa li s do wej
sie dzi praw dzi wy czo wiek. Nie wa ne, w ja ki spo sób oskar -
o ny tu ma czy si przed s dem i jak po wa ne mia w r kach
ar gu men ty i do wo dy – wszyst kie je go so wa by y prze twa -
rza ne przez je dy ny susz ny, we dug so sno wiec kie go spo e cze -
stwa, wy rok: Grze szol ski by win ny i po wi nien po nie naj -
su row sz ka r. „Ju od pó to ra ro ku wal cz z ca ych si o swo j
god no. Nic to nie da o. Wsa dzo no mnie za kra ty, s dzi si
mnie za zbrod nie, któ rych nie po pe ni em. Chc si bro ni – za -
krzy ku j mnie, e je stem tru ci cie lem. Mil cz – po wia da j, e
je stem wy pra ny z ludz kich uczu. Pa cz – wo a j «Ju dasz»!”.

W trak cie lek tu ry czy tel nik od no si nie od par te wra e nie, e
wy da rze nia z prze szo ci s nie zwy kle zbie ne z te ra niej -
szo ci. Kwe stia ubo ju ry tu al ne go, sto su nek Po la ków do in -
nych na ro do wo ci, w tym do y dów, czy wresz cie nie zwy -
ke za in te re so wa nie spo e cze stwa w ca ym kra ju re la cj
pro ce su dzie cio bój cy, to tyl ko nie któ re pro ble my, ja kie zaj -
mo wa y na szych przod ków i zaj mu j nas do dzi. Bia as sp -
dzi pi lat na stu dio wa niu ar chi wal nej pra sy. W wy wia dach
pod kre la, e nie zwy kle ude rzy o go po do bie stwo ar ty ku -
ów z lat 30. do wspó cze snych. Za in te re so wa nie pro ce sem
Grze szol skie go po rów nu je wprost do spra wy ma my ma ej Ma -
dzi z So snow ca. Wszyst kie in wek ty wy, ja ki mi tum ob rzu -
ca Grze szol skie go przed s dem, s wprost za czerp ni te z in -
ter ne to wych for ko men tu j cych t spra w. W obu przy pad kach
spo e cze stwo wy da o wy rok, za nim za pad on na sa li s do -
wej.

Tal ró ni si od po przed nich ksi ek Zbi gnie wa Bia a -
sa – Ko rze ca oraz Pu dru i Py u – tak jak „la ta trzy dzie ste
ró ni y si od lat po prze dza j cych pierw sz woj n wia to w
i na st pu j cych tu po niej”. Cho naj now sza po wie utrzy -
ma na jest w po dob nej kry mi nal nej kon wen cji, jest znacz nie
bar dziej doj rza a i do ty ka wie lu wspó cze snych pro ble mów
spo ecz nych. Pod pro stym j zy kiem i dow ci pem kry je si dru -
gie dno: uni wer sal na opo wie o tra ge dii czo wie ka w star -
ciu z opi ni pu blicz n, z któ r nie ma szans wy gra. Bo „praw -
da uli cy za wsze wy gry wa z praw d s do w”.

Przypadek
Pawa G.

KSIKI MONIKA WITCZAK

T

Zbi gniew Bia as: Tal. War sza wa 2015, ss. 304.
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api sa na na emi gra cji w Hisz pa nii w la tach 1986-1994
po wie Zwi dy na wy so ko ciach by a pierw sz wy da -
n w kra ju po kil ku dzie si ciu la tach prze rwy ksi k Pio -

tra Gu ze go. Jej opu bli ko wa niu w 1994 ro ku w po zna skiej ofi -
cy nie sprzy ja okres ustro jo wej trans for ma cji w Pol sce
i znie sie nie za pi su cen zor skie go na na zwi sko au to ra, któ ry
po uciecz ce na Za chód w 1957 ro ku na pi sa kil ka po wie ci de -
ma sku j cych ko mu ni stycz ny apa rat bez pie cze stwa. W Zwi dach
na wy so ko ciach, któ rej dru gie wy da nie opu bli ko wa o opol skie
Wy daw nic two No wik w 2016 ro ku, pro za ik po now nie pod j
t te ma ty k, ale spo sób nar ra cji moc no ró ni si od te go zna -
ne go z wcze niej szych po wie ci. Au tor po rzu ci fa scy na cj fran -
cu sk no w po wie ci i zwi za ny mi z ni mo no lo giem we -
wntrz nym oraz stru mie niem wia do mo ci. Co wca le nie
ozna cza o ca ko wi te go po wro tu do tra dy cyj nej for mu y wszech -
wie dz ce go nar ra to ra. Ow szem zna la zy si w po wie ci frag -
men ty kla sycz nej nar ra cji, jed nak na der cz sto prze pla ta ne mo -
w po zor nie za le n, zbli a j c punkt wi dze nia nar ra to ra
do spo so bu spo strze ga nia wia ta przed sta wio ne go w po wie ci
przez bo ha te rów. Za tem wszech wie dza nar ra to ra by wa a ogra -
ni cza na, co przy da o tej pro zie uro ku au ten ty ku, uwia ry gad nia -
jc wy da rze nia.

Gu zy si gn w tej po wie ci tak e do po czt ków swo je go pi -
sar stwa, gdy pa ra si two rze niem po wie ci sen sa cyj nych z wy -
ra nym pod tek stem pro pa gan do wym, cha rak te ry stycz nym dla
pro zy two rzo nej w tam tym cza sie w Pol sce Lu do wej. Kto wie,
czy tym na wi za niem nie pró bo wa pro za ik ja ko wy bie li wa -
sne go su mie nia, bo opi sa ne pro wo ka cje apa ra tu bez pie cze -
stwa – jed ny mi z gów nych bo ha te rów po wie ci by li szef lo kal -
nej bez pie ki to wa rzysz Mi o ró yc ki i wy bi ja j cy si
funk cjo na riusz Ma ciej Ze za – wy mie rzo ne w an ty ko mu ni stycz -
n par ty zant k bar dziej su y y ob na a niu za tkwi ce go w ser -
cach ube ków ni eks po no wa niu sen sa cyj nej fa bu y. Przez co wca -
le nie sta a si pro za Gu ze go nud nym gnio tem. Ak cja to czy a si
w po wie ci wart ko, nie za bra ko na gych zwro tów zda rze.

O po wro cie Gu ze go do ró de wa snej twór czo ci i po szu -
ki wa nia oczysz cze nia wiad czy o rów nie ulo ko wa nie ak cji Zwi -
dów na wy so ko ciach w miej sco wo ci Gór czy ny Tar now skie.
To nie przy pa dek, e na zwa ta bar dzo ko ja rzy a si z Tar now -
ski mi Gó ra mi, w któ rych uro dzo ny w Za wadz kiem au tor sp -

dzi kil ka lat wa snej mo do ci, po bie ra jc w okre sie mi dzy -
wo jen nym na uki w tar no gór skich szko ach. Do mia sta gwar -
ków po wró ci rów nie po wo jen nej tu acz ce na krót ko w 1949
ro ku i by przez kil ka mie si cy pra cow ni kiem jed nej z miej sco -
wych firm. O umiej sco wie niu ak cji w Tar now skich Gó rach
wiad czy y tak e to po gra ficz ne szcze gó y za war te w opi sach
gów nych ulic czy bu dyn ków, za ka dów pra cy i in sty tu cji, ale
tak e cha rak te ry stycz nej men tal no ci miesz ka ców, z któ rych
nie któ rzy – dzi ki Gu ze mu – zo sta li eks po no wa ny mi fik cyj ny -
mi bo ha te ra mi li te rac ki mi.

Cho cia po wie nie by a do ob szer na, au tor za mie ci
w niej spo ro wt ków. Jed nym z istot niej szych by wspo mnia -
ny te mat ubec kiej pro wo ka cji, dzi ki któ rej bez pie ka mo ga spa -
cy fi ko wa lud no wsi Za le na, w wik szo ci opor n wo bec
lu do wej wa dzy i po pie ra j c PSL Mi ko aj czy ka. Pierw sze
skrzyp ce w tej ak cji gra szef lo kal nej bez pie ki to wa rzysz Ja -
ro saw Mi o ró yc ki, a je go wier nym wspó pra cow ni kiem by
Ma ciej Ze za. I ten bez piecz niac ki du et wi ci by try um fy
w utrwa la niu wa dzy lu do wej w Gór czy nach Tar now skich i oko -
li cy, gdy by nie ko bie ta. De mo nicz na Ma ry sia, pe na ero ty zmu,
roz wi za i pik na pra cow ni ca Urz du Bez pie cze stwa. To ona
po ró ni a d nych wa dzy i sek su funk cjo na riu szy. W na pa dzie
za zdro ci Ma ciej Ze za za strze li prze o o ne go i nie wier n ko -
chan k. Po czym sam przy pad ko wo zgi n tra fio ny ku l o -
nie rza z ulicz ne go pa tro lu. 

Obu ube ków z po zo ru po dob nych do sie bie pro za ik scha rak -
te ry zo wa w do sche ma tycz ny spo sób. Mi mo to zdo a w la -
ko nicz nych opi sach uwy dat ni ist nie j ce po mi dzy ni mi ró -
ni ce, zwasz cza w po dej ciu do za wo do wych obo wiz ków.
To wa rzysz Mi o ró yc ki to cy nicz ny, ru ty no wa ny gracz trak -
tu j cy in stru men tal nie za rów no wi niów, jak i wspó pra cow -
ni ków. Mniej po wierz chow nie przed sta wio ny zo sta przez
au to ra Ma ciej Ze za, no sz cy w swo jej pod wia do mo ci
kom pleks zdra dzo nej przez oj ca mat ki. Std wzi o si w je -
go po st po wa niu – pod szy tym ero ty zmem – freu dow skie d -
e nie do mier ci. 

Wa nie umie jt no cel ne go przed sta wie nia ludz kich cha -
rak te rów na le a a do wa nych za let po wie ci Zwi dy na wy so -
ko ciach. Po tra fi pi sarz do sko na le uka za ide owe roz ter ki sta -
re go so cja li sty Jó ze fa Czusz ki, któ ry prze ciw ny by ter ro ro wi
lu do wej wa dzy wo bec straj ku j cych ro bot ni ków. Za co zresz -
t stra ci y cie, za bi ty przez Ma cie ja Ze z w sfin go wa nym na -
pa dzie par ty zan tów Na ro do wych Si Zbroj nych. Rów nie do sko -
na le uchwy ci Gu zy ro dz cy si w lu dziach kon for mizm
i strach przed no w wa dz, wi docz ny zwasz cza w po st po wa -
niu zwy ke go urzd ni ka Au gu sta Sta ro sza, któ re go uczest nic -
two w so cja li stycz nych de mon stra cjach, ja kim sta si po grzeb
ofiar zdra dziec kie go pod zie mia an ty ko mu ni stycz ne go, by o prze -
ja wem ro dz ce go si oby wa tel skie go dwój my le nia. 

Ale pod na wskro re ali stycz n sce ne ri w po wie ci Gu ze go
skry wa y si tak e au to te ma tyzm oraz po le micz na in ter tek stu -
al no. Wszel kie na wi za nia do in nych utwo rów li te rac kich szcze -
gól nie wi docz ne by y w nar ra cji uka zu j cej krót ki po byt w Gór -
czy nach Tar now skich mo de go, cho cia ju uzna ne go, pi sa rza
Mi cha a Ama de usza y wo nia. W je go po sta ci sku pi au tor ce -
chy wie lu ów cze snych li te ra tów, pró bu j cych zna le swo je miej -
sce w re aliach stwo rzo nych przez pod po rzd ko wa n ide olo gicz -
ne mu i li te rac kie mu sche ma ty zmo wi po li ty k kul tu ral n no wej
wa dzy. y wo kie ro wa ny stra chem i ch ci zro bie nia pi sar skiej
ka rie ry na oczach czy tel ni ków sta wa si twór c w pe ni ule gym
na ka zom par tii ko mu ni stycz nej, obie ra jc kurs na so cre alizm.
W tej po sta ci do pa trzy si mo na naj wik szych po do biestw
do twór czej dro gi Je rze go An drze jew skie go. Na ten trop in ter -
pre ta cyj ny na kie ro wa zresz t sam Gu zy, pi szc w spo sób alu -
zyj ny, nie ob cy post mo der ni stycz nej po wie ci: „trzy ma w nich
ma szy no pis po wie ci, któ r wy da za dwa la ta, a za ty tu o wa nej
Ziar no i ple wy, o szla chet nym ko mu ni cie za mor do wa nym przez
mo de go akow ca zba a mu co ne go przez lon dy skich po li ty kie -
rów, to b dzie wiel ki suk ces ta po wie”. 

Bezpieka szalaa
w Górczynach

Tarnowskich
KSIKI RYSZARD BEDNARCZYK

N

Piotr Gu zy: Zwi dy na wy so ko ciach. Opo le 2016, ss. 140.
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en wy da ny w 2015 ro ku zbiór ese jów o re la cji sów
i ob ra zów roz po czy na si do sy nie ty po wo – pierw -
sz cz ksi ki pt. Z pod su chów otwie ra bo wiem

szkic o twór czo ci Cze sa wa Mi o sza. Jest to o ty le nie spo -
dzie wa ne, po nie wa Je rzy Jar nie wicz to zna ny an gli sta, zaj -
mu j cy si aka de mic ko m.in. po ezj ir landz k i ame ry ka -
sk. Jed nak w trak cie czy ta nia wy bór ese ju otwie ra j ce go tom
oka zu je si susz ny i ide al nie wkom po no wa ny w ca o zbio -
ru, gdy to uczu cie za sko cze nia nie opu ci czy tel ni ka a
do sko cze nia lek tu ry. Po czt ko wo wy bra ne pra ce s ba da -
ne w kon tek cie zja wi ska ek fra zy, a punk tem wyj cia dla ksi -
ki jest kon fron ta cja i ko re spon den cja sztuk. Echo ho ra cja -
skiej kon cep cji es te tycz nej ut pic tu ra po esis wi docz ne jest
zwasz cza w ese ju na te mat twór czo ci Ta de usza Ró e wi cza
i Fran ci sa Ba co na i mi mo, i w po zo sta ych szki cach zde rze -
nie tych dwóch form wci jest obec ne, to pre zen to wa ne pó -
niej ar ty ku y ofe ru j czy tel ni ko wi znacz nie wi cej – re pro -
duk cje ob ra zów, ka dry z fil mów i ba da nia kom pa ra ty stycz ne
oka dek spra wia j, e ksi ka sta je si nie ty le tek stem, ale
wie lo pasz czy zno w kost k Ru bi ka, nie pod le ga j c jed no -
znacz ne mu od czy ta niu.

Ko lej ne cz ci to mu (Mia sto pierw sze, Spo mi dzy, Mia -
sto dru gie, Z pod gl dów i Mia sto trze cie) to praw dzi wy ka -
lej do skop za rów no te ma tów, jak i twór ców, któ rych na pierw -
szy rzut oka  czy nie wie le. Wszak, co mo go by by
punk tem stycz nym J. M. Co et zee’ego i Iwo ny Chmie lew skiej
lub Dar ka Fok sa i Le ona Bat ti sty? Wspól nym mia now ni kiem
oka zu je si me to do lo gicz ne po dej cie i do cie kli wo ódz -
kie go ba da cza. Mo na po wie dzie, e Jar nie wicz ob na a wy -
bra ne utwo ry so wo po so wie, krop ka po krop ce. Au tor cier -
pli wie i ana li tycz nie sku pia si na de kli na cji, cz ciach mo wy
i epi te tach obec nych np. w wier szu Pio tra Som me ra. De kon -
struk cja jest wy czer pu j c prak ty k, lecz to wa nie dzi ki
ta kim za bie gom ho ry zont in ter pre ta cyj ny dzie zo sta je po -
sze rzo ny i ka e odej od sztam po wych i wtór nych prze my -
le, do któ rych czy tel nik mia oka zj si przy zwy cza i. Re -
flek sje Jar nie wi cza trze ba jed nak przyj mo wa z pew n

do z ostro no ci. On sam wszak nie wy pie ra si wt pli wo -
ci do ty cz cych je go wa snych ana liz, któ re wca le nie s in -
duk cyj nym wy wo dem. Nie go si prawd ex ca te dra, ra czej sta -
wia zna ki za py ta nia. Mi mo te go, e au tor sku pia si
naj cz ciej na de ta lu, uam ku, szcze gó le, to pro ces in ter pre -
ta cji nie zo sta je do pro wa dzo ny do ko ca, po zo sta wia jc uczu -
cie nie do sy tu i otwar te go za ko cze nia. Z jed nej stro ny ten
nie sko czo ny pro ces zna cze nio wy po zwa la do strzec ca ko -
wi cie no we aspek ty dzie i zwiz ki mi dzy ni mi (np. pa sko -
rze b z Ni ni wy i wier szem Ró e wi cza lub okad ka mi
ksi ki Ju sty ny Bar giel skiej), z dru giej jed nak za tra co na zo -
sta je wi mi dzy tek stem a od bior c, przez co dy stans mi -
dzy ba da n pra c i czy tel ni kiem zo sta je zwik szo ny. Za nu -
rze nie w tek cie mo e rów nie zo sta utrud nio ne przez
ró no rod no uy tych j zy ków – au tor swo bod nie przy gl -
da si pra com na pi sa nym w j zy ku an giel skim czy nie miec -
kim. Pro blem ko du i j zy ka zaj mu je znacz n cz ksi ki
Jar nie wi cza – po chy la si on nad nie przy sta wal no ci j zy -
ka do rze czy wi sto ci i, w ska li mi kro, nad wa ci w per spek -
ty w wo bec li ter. To sku pie nie si na de ta lu i prze nie sie nie
ak cen tu z ogó u dzie a do je go ska do wych uzmy sa wia czy -
tel ni ko wi, jak kru chym na rz dziem jest sys tem zna ków, któ -
rym ope ru je my. Co wi cej, w od au tor skiej nar ra cji prze pla -
ta j si dwa re je stry – po etyc ki i na uko wy („Na pi cie
mi dzy gra ma tycz n, po wierzch nio w ab sen cj pod mio tu a je -
go obec no ci im pli cyt n, pod skór n, wi cej: eg zy sten cjal -
n to je den z cie kaw szych wy mia rów wier sza”), co spra wia,
e czy tel nik mu si zwol ni i sku pi si na war stwie lek sy kal -
nej, by czer pa z lek tu ry przy jem no. Jest to po zor nie nie -
wy gó ro wa na ce na za mo li wo przyj rze nia si li te ra tu rze
i sztu kom wi zu al nym z no wej per spek ty wy. 

Po dró mi dzy prze szo ci a te ra niej szo ci, po ezj
a pik se la mi, w któ r za bie ra nas Jar nie wicz, nie jest jed nak
a twa, a i tem po po ru sza nia si au to ra od sko ja rze nia do sko -
ja rze nia, dy gre sje i przy pi sy nie ua twia j czy tel ni ko wi tej in -
te lek tu al nej w drów ki po (oko o) li te rac kich ob sza rach. Nie
jest to ksi ka dla czy tel ni ka po szu ku j ce go klu cza od po wie -
dzi, gdy Jar nie wicz ta ko we go nie ofe ru je. Ze bra ne szki ce pre -
zen tu j ana li zo wa ne tek sty w no wym wie tle, przede wszyst -
kim jed nak uka zu j wir tu oze ri so wa i warsz tat au to ra, któ ry
od cza su do cza su ujaw ni no wy kie ru nek in ter pre ta cyj ny. Jar -
nie wicz zwin nie i w im po nu j cy spo sób po ru sza si na gra -
ni cy ek fra zy i prze ka du in ter se mio tycz ne go, przed sta wia wa -
sne in ter pre ta cje i sko ja rze nia z twór czo ci m.in. be at ni ków
(Al len Gins berg), mo der ni stów (Cze saw Mi osz i Ta de usz Ró -
e wicz) i ar ty stów wspó cze snych (Zbi gniew Li be ra), nie za -
trzy mu jc si jed nak, by do ko na do gb nej re flek sji. Ksi -
ka jest ko lek cj im pre sji au to ra, któ re, to trze ba zde cy do wa nie
za zna czy, da le kie s od ba na u – po tra fi on  czy zja wi ska
w praw dzi wie uni ka to wy spo sób i ta de fa mi lia ry za cja po nie -
kd zna nych tek stów kul tu ry mo e za chwy ca. 

Cie ka we do wiad cze nie ma rów nie miej sce po prze czy -
ta niu ca o ci. Do pie ro wów czas bo wiem mo na do ce ni jej
ty tu – in cy den tal nie zda rza si, by tak do brze od da wa on cha -
rak ter wo lu mi nu, Jar nie wicz jed nak ko lej ny raz udo wad nia,
i po tra fi jak naj wa ci wiej do bie ra so wa i bra za nie od -
po wie dzial no. W ksi ce nic nie jest ab so lut nie pew ne i ka -
te go rycz ne, prze my le nia s efe me rycz ne i nie po twier dzo ne,
to czy tel nik mu si je sa mo dziel nie zwe ry fi ko wa i spoj rze
(pod gld n) na tek sty przez mi ster nie skon stru owa ny przez
au to ra wi zjer.

Wypisz wymaluj
– „Podsuchy

i podgldy”
Jerzego Jarniewicza

KSIKI EWA WYLEK

T

Jerzy Jarniewicz: Podsuchy i podgldy. Mikoów 2015, ss. 208.
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Wubie gym ro ku wy sta wa prac Han sa Bel l me ra w Mu zeum Hi sto -
rii Ka to wic by a na pew no jed nym z wa niej szych wy da rze

w y ciu kul tu ral nym na sze go mia sta. Jej zwie cze niem by o wy da nie
ni niej szej pu bli ka cji. Trud no j na zwa ka ta lo giem, cho cz al bu -
mo wa spe nia wa ci wie ta k ro l. Po nad to jed nak jest to zbiór tek -
stów o Bel l me rze, naj syn niej szym przed sta wi cie lu sztuk pla stycz nych
ro dem z Ka to wic, tek stów bar dzo ró no rod nych, bo s wród nich
i wspo mnie nia i pró by ana li zy nie któ rych prac, czy wy cin ków twór -
czo ci, za miesz czo no tu tak e bio gram ar ty sty. Za swo im ro dzin nym
mia stem twór ca – mó wic ogld nie – nie prze pa da. To by a „pi pi dó -
wa”, sie dli sko drob no miesz cza stwa nie zdol ne go do od bio ru wspó -
cze snej sztu ki. Je go pierw sza wy sta wa wzbu rzy a opi ni pu blicz n,
wic j szyb ko za mkni to, za mkni to te sa me go Bel l me ra za nie mo -
ral no. Z pro win cjo nal nej mie ci ny uciek do wiel kie go Ber li na, któ -
ry nie ste ty te oka za si „pi pi dó w”. Po zo sta Pa ry – cen trum sztu ki
i wol no ci. I tam rze czy wi cie osi gn suk ces, cho u nas jest wa ci -
wie twór c ma o zna nym. Cha rak ter mia trud ny. Vi sat – je go pó niej -
szy wy daw ca – w swo im wspo mnie niu pi sze, e do je go pra cow ni
wdar si aro ganc ki fa cet z wy ma ga nia mi,  da j cy po mo cy w od bi -
ciu swo jej gra fi ki. Go spo darz nie zrzu ci nie pro szo ne go go cia ze
scho dów i je go y cze nie spe ni. Ta ki by po cz tek ich wspó pra cy,
któ ra za owo co wa a wie lo ma wspa nia y mi wy daw nic twa mi. Hen ryk
Wa niek po zna Bel l me ra oso bi cie, kie dy uda o mu si w cza sach g -
bo kie go PRL -u wy je cha do sto li cy Fran cji, nie wie le jed nak z te go
spo tka nia wy niós. Do pie ro pó niej za cz od kry wa sztu k „Niem -
ca”, kon tro wer syj n, pro wo ku j c, jed no cze nie jed nak fa scy nu j c
i re ali zo wa n po mi strzow sku.

Bel l mer/Vi sat.
Wyd. In sty tu cja Kul tu ry
Ka to wi ce – Mia sto Ogro dów,
Mu zeum Hi sto rii Ka to wic,
Ka to wi ce 2015, s. 94 + 100 nlb.
(ilu stra cje).

Nad ra biam w dal szym ci gu za le go ci w czy ta niu no wej li te ra tu ry cze -
skiej i od kry wam w niej pew ne tren dy cza sem nie spo dzie wa ne. Za -

uwa y em np. e tam tej si au to rzy lu bi pi sa ksi ki o pi sa niu… ksi ki.
Nie wiem, czy to post mo der nizm, cza sem wy da je mi si, e te go po j cia
uy wa j te raz kry ty cy w bar dzo ró nych zna cze niach, ale gów nie po to,
e by co zdys kre dy to wa. Mnie on nie prze szka dza. Za uwa y em te, e
jed nym z wio d cych te ma tów cze skiej li te ra tu ry wspó cze snej jest woj na
pci, opi sy wa na jed nak nie po nu ro, po strind ber gow sku, ale „po cze sku”,
czy li tro ch tu sur re ali zmu, tro ch hu mo ru i lo kal ne go ko lo ry tu Pra gi al -
bo jesz cze le piej pro win cji. Tym ra zem pi sarz -nar ra tor two rzy ksi k
o swo im ma e stwie, ale opo wie o pa rze gów nych bo ha te rów za czy -
na si od ich dzie ci stwa i mo do ci, cza sów gdy jesz cze si nie zna j. Co
cie ka we, po szcze gól ne cz ci swo jej po wie ci da je do czy ta nia o nie, któ -
ra te tek sty re cen zu je, mó wi np. „wca le tak nie by o”, co oczy wi cie go de -
ner wu je. Po szcze gól ne „sce ny z y cia ma e skie go” s nie sy cha nie
barw ne, nie zwy ke, przy tym bar dzo za baw ne, czy ta si wic t hi sto ri
bar dzo do brze, trud no si od niej ode rwa. Cho cia… Cho cia ta ksi ka,
jak i wie le prze ze mnie od kry wa nych w no wej cze skiej pro zie, jest „fe mi -
ni stycz na”. Cze scy twór cy i to fa ce ci w tej woj nie pci wy ra nie sta j
po stro nie ko biet. One s nor mal ne, sil ne, zor ga ni zo wa ne, „oby wa tel skie”.
A cho py to sa be, nie od po wie dzial ne, nie doj rza e czy nie do ro se isto ty,
z wiel ki mi pro ble ma mi w swo im co dzien nym y ciu. Po wi nie nem wic
si prze ciw ko ta kie mu ob ra zo wi w imi m skiej so li dar no ci bun to wa, ale
nie umiem, bo mnie ta opo wie ba wi, na wet – cie szy. Jesz cze jed no spo -
strze e nie do ty cz ce no wej cze skiej li te ra tu ry: au to rzy bar dzo dba j o to,
e by za ko cze nia ich utwo rów by y nie ocze ki wa ne, wrcz za ska ku j ce.
Do dat ko wa atrak cja. Po le cam.

Petr a bach:
Gów no si pa li.
Wyd. II po pra wio ne.
Prze. Ju lia Ró e wicz.
Wyd. „Afe ra”, Wro caw 2015,
s. 168.

Mi strzo wie ba na u pi sz „ten y cio rys to go to wy sce na riusz fil mo -
wy”. Bio gra fia prof. Ta de usza Ceyp ka, oto la ryn go lo ga, na ukow -

ca i wy ka dow cy, ale tak e uta len to wa ne go fo to gra fa by a by
rze czy wi cie ma te ria em na film, ale… Sa me au tor ki w pod ty tu le pod -
kre la j, e ten por tret skon stru owa y „z okru chów wspo mnie”. Pro -
fe sor zresz t im pra cy nie ua twi, je go wspo mnie nia z cza sów
dra ma tycz nych s bar dzo su chy mi za pi ska mi. Cey pek uro dzi si we
Lwo wie w ro ku 1904, gdzie miesz ka do za ko cze nia II woj ny wia -
to wej. Do mia sta dzie ci stwa i mo do ci po wra ca i pó niej, aby fo to -
gra fo wa swój „raj utra co ny”. Nie trze ba by znaw c hi sto rii, e by
wie dzie, co prze y wcze niej we Lwo wie. Po woj nie tra fi na lsk,
tu sta si twór c re gio nal nej oto la ryn go lo gii zwi za nym ze l sk Aka -
de mi Me dycz n. Bo ga te y cie, wiet na ka rie ra na uko wa. Uzu pe nie -
niem tek stu s licz ne zdj cia.

Ma ria Kem pa, Jo an na Lu sek:
Ta de usz Cey pek, 19041990.
Por tret z okru chów wspo mnie.
Wyd. l ska Izba Le kar ska
w Ka to wi cach, Ka to wi ce 2015,
s. 168.

Lu dzie za wo do wo zaj mu j cy si li te ra tu r ma j na dzie j, e ich dzie -
o prze trwa przez po ko le nia, pi sz wic dla wspó cze snych, ale te

dla „pó nych wnu ków”, wic ta kie „li sty” nie s dla nich czym nie -
zwy kym. W tej jed nak ksi ce za miesz czo no ko re spon den cj do przy -
szo ci nie tyl ko li te ra tów. Sam po mys wy daw nic twa jest do sy
ory gi nal ny, bo ad re sa tem tek stu jest oso ba bli ska, z ro dzi ny, ale zu pe -
nie nie zna na, po nie wa po ja wi si na wie cie za oko o 200 lat. Au to -
rzy za tem nie ma j po j cia kim ich pra pra wnuk (pra pra wnucz ka)
b dzie i w ja kiej co dzien no ci przyj dzie mu (jej) y. Ma j tyl ko na -
dzie j, e w lep szej. wiat zmie nia si z ogrom n prd ko ci, nadaw -
cy nie si l si wic na to, e by prze wi dy wa, co za dwa stu le cia b dzie.
Opo wia da j wic o so bie, o swo im cza sie, war to ciach i za sa dach, kon -
kre tach ze swo je go oto cze nia. W ten spo sób po wsta o po nad 30 pry wat -
nych „kap su cza su”. Cie ka wa lek tu ra, któ ra po zwa la si zo rien to wa,
co wspó cze ni bar dzo chcie li by zo sta wi przy szym po ko le niom.

Most przez czas.
Li sty do pra pra wnu ka.
Wyd. „STA PIS”, Ka to wi ce 2016,
s. 212.

KRÓTKOOKSIKACH
BOGDAN WIDERA
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Du o wie my o ró nych po gra ni czach,
naj cz ciej sy szy my o tym l sko za g 
biow skim. Ale jest jesz cze in ne, mi
bli sze – te ry to rial nie i ro dzin nie. Mo 
wa o l skim po gra ni czu mi dzy daw 
nym l skiem Pru skim a Au striac kim.
Po wie kto – to ju daw no nie czy tel -
ne. I si g bo ko – na szcz cie – po my -
li. Bo to po gra ni cze obec ne jest cho by
w lu dziach miesz ka j cych mi dzy Zie -
mi Pszczy sk, czy li daw niej szym
l skiej Pru skim, a l skiem Cie szy -
skim przy na le nym nie gdy do l ska
Au striac kie go. Oczy wi cie, gra ni ca ta
wy two rzy a si nie na sku tek roz bio rów
– jak si myl nie s dzi jesz cze w nie któ -
rych szko ach – lecz wo jen pru sko -au -
striac kich o lsk to czo nych w po o -
wie XVIII wie ku. Ta gra ni ca
– cz cio wo utrwa lo na w miesz ka -
cach obu tych l sków – jest na sz
wspól n kul tu ro w spu ci zn. O tym
mi dzy in ny mi mó wi dr hab. Krzysz tof
No wak, hi sto ryk z Uni wer sy te tu l skie -
go, po my so daw ca i or ga ni za tor tej ory -
gi nal nej kon fe ren cji na uko wej pt. „l -
skie po gra ni cza: Cy sa ro ki i Pru so ki”.

– Ka dy hi sto ryk, czy et no graf po tra -
fi pik nie mó wi o swo im naj bli szym
re gio nie, ale e by po rów na z tym, co
jest za po tem, stwier dzi ja kich ma my
s sia dów – z tym s ju pew ne pro ble -
my. Cz sto za da j stu den tom py ta nia:
czy u was zbie ra si bo rów ki, czy czar -
ne ja go dy? Czy idzie si na po le, czy
na dwór? U ko go na Wi gi lii jest ku tia?
Te wza jem ne lo kal ne ró ni ce nas ubo -
ga ca j. Chce my po zna swo ich s sia dów
i stwo rzy pe wien mo del ba da po gra -
ni cza. Te raz zaj mu je my si daw nym
po gra ni czem l ska Pru skie go i Au -
striac kie go, po tem po gra ni czem ga li cyj -
sko -l skim. Je e li nam si to uda, nasz
pro jekt ma szan s sta si mo de lem ba -
da ta kich po gra nicz nych re jo nów – pod -
kre la dr hab. K. No wak. 

Mi mo desz czo wej au ry, praw dzi we go
przed wio nia, do sal ki le gen dar ne go
Ama tor skie go Klu bu Fil mo we go Klaps
w Chy biu, w so bo t 9 kwiet nia do tar o kil -
ka dzie sit osób z obu stron daw nej gra -
ni cy (któ ra sza ge ne ral nie Wi s), by wy -
su cha kil ku go dzin nej pre lek cji
hi sto ry ków, et no gra fów, so wem znaw -
ców i mi o ni ków te go nie zwy ke go po -
gra ni cza – w tym pi sz ce go te so -
wa. I tak dr hab. Wa caw Goj ni czek
z U barw nie przed sta wi wszyst kie te -
ry to rial ne za wi ro wa nia, ja kim pod le ga -
o Ksi stwo Cie szy skie – któ re obej mu -
je w sze te ry to rium ni lsk
Cie szy ski – czy te wol ne pa stwa sta -
no we pszczy skie i wo dzi saw skie
(po pru skiej stro nie). Wy st pie nie te go ba -
da cza do ty czy o po gra ni cza ra ci bor sko -
-cie szy sko -pszczy skie go w cza sach
re dnio wiecz nych i no wo yt nych. W.
Goj ni czek mó wi tak e o wad cach,
miesz ka cach te go po gra ni cza – ich j -
zy ku, wie rze, na ro do wo ci (trud no j jed -
no znacz nie okre li, bo tak jak ger ma ni -
zo wa li si So wia nie, tak sa mo
sla wi zo wa li si Niem cy). „Je ste my
owo cem te go po gra ni cza – pod su mo wa

swo je wy st pie nie W. Goj ni czek – i tak
a nie ina czej zo sta li my ukszta to wa ni
przez te wszyst kie hi sto rycz ne wy da rze -
nia”. Na kon fe ren cji by a te mo wa
o cie szy skiej gwa rze, czym ró ni si
od in nych gwar gór no l skich (prof. U
dr hab. Ewa Sa wek). Jo an na Bo na rek in -
te re su j co przed sta wi a kul tu r, gwa r
i zwy cza je lu do we w gmi nie Go dów.
Na to miast Agniesz ka Chle bek -Rol ska
wska za a na ró ni c w stro ju pszczy skim
a cie szy skim. I opo wie dzia a ob szer nie
o kul tu rze lu do wej „po pru skiej stro -
nie” – na Zie mi Pszczy skiej. Ty le re la -
cji – na ko niec re flek sja.

Wy da wa o by si, e to po gra ni cze
dzie li. Nic bar dziej myl ne go. Je stem naj -
lep szym przy ka dem wza jem nych, po -
zy tyw nych od dzia y wa tych dwóch
l sków – Au striac kie go i Pru skie go.
Prze cie gdy by mój dzia dek, Lu dwik
Szto ler (1903-1982), ro dem ze Stru mie -
nia, mia stecz ka na l sku Cie szy skim,
nie we ni si w 1930 ro ku na pru sk
stro n, do nie da le kiej wsi Stu dzion ka
na Zie mi Pszczy skiej, i nie po lu bi
Ber ty z do mu Gam a, nie by o by mnie
na wie cie. O tym wa nie opo wie dzia -
em. I nie tyl ko o tym. Pod kre li em, e
oba te l ski, te prze ni ka j ce si po gra -
ni cza – ce sar skie i pru skie – wi dz
i czu j ocza mi mo ich pra przod ków wa -
nie – wspo mnia ne go ju Lu dwi ka, ko -
men dan ta stra y po ar nej w Stu dzion -
ce (któ ry po dob nie jak je go brat Ka rol,

by ko men dan tem stru mie skiej OSP),
a tak e Ja na La za ra (rocz nik 1916)
z za la nej przez wo dy zbior ni ka go cza -
ko wic kie go cz ci Wi sy Wiel kiej, któ -
ry z pru skiej stro ny w dro wa na Za rze -
cze, na „cy sar sko”. Za bu do wa nia
La za rów by y ostat ni mi, po tem by a tyl -
ko fi gu ra Ja na Ne po mu ce na, most i dro -
ga na Za rze cze. Pru skie lon zo ki z Wi -
sy w dro wa y do ko cio a na Za rze czu
mi dzy gro bla mi sta wów, na skró ty.
By o bli ej ni do ko cio a w Wi -
le. I cie ka wiej. Bo na Za rze czu, jak
wspo mi na dzia dek La zar, „tam za wsze
by a mu zy ka”. Mu zy ka i piew nio s cy
si od go spo dy do go spo dy. Dziad ko wi
nie zmier nie po do ba y si te stro ny. I ta
„ce sar sko god ka”, mik sza, mil sza,
piew niej sza od je go wa snej, pszczy -
skiej. Ko lo ro we pro ce sje do ko cio a
na Za rze czu, wiel kie od pu sty – to ro bi -
o wra e nie, i to mój dzia dek wspo mi -
na do mier ci w 2003 ro ku. Te mi tycz -
ne Za rze cze z Cie szy skie go
od dzia y wa o i od dzia u je na dal na l -
za ków z pru skiej stro ny. I po dob nie jak
ca e to barw ne po gra ni cze cy sar sko -pru -
skie za su gu je na ba daw cz uwa g
i udo ku men to wa nie. Do brze si sta o, e
ta cen na ini cja ty wa l skie go na ukow -
ca dr. hab. Krzysz to fa No wa ka zna la za
zro zu mie nie i wspar cie wród wadz sa -
mo rz do wych Chy bia. Te raz chy ba czas
na ko lej ne po gra ni cza.



Cy sa ro ki i Pru so ki.
Kon fe ren cja
o l skim po gra ni czu
GRZEGORZ SZTOLER
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Nagrod Pre zy den ta Miasta Tychy w dzie dzi nie kul tu ry w tym roku
otrzyma Woj cie ch u ka. Na zdjciu prezydent Andrzej Dziuba i laureat

Na gro da dla Woj cie cha u ki

TY CHY. Te go rocz nym lau re atem na gro dy ar ty stycz nej pre zy den -
ta Mia sta Ty chy zo sta zna ko mi ty gra fik i ma larz Woj ciech u ka.
Twór ca, któ ry w ubie gym ro ku (cho trud no w to uwie rzy) wi -
to wa 30-le cie pra cy ar ty stycz nej jest ab sol wen tem Wy dzia u Gra -
fi ki ka to wic kiej fi lii Aka de mii Sztuk Pik nych w Kra ko wie. Dy plom
obro ni w pra cow ni wy pu ko dru ku Woj cie cha Krzy wo boc kie go
i w pra cow ni pro jek to wa nia gra ficz ne go Sta ni sa wa Klu ski. Swo -
je y cie za wo do we dzie li za wsze mi dzy wy daw nic twa mi pra so -
wy mi (1984–1990 – re dak tor gra ficz ny ty go dni ka „Tak i Nie”, 1988
–1991 – dy rek tor ar ty stycz ny Wy daw nic twa „Ju tro” a od 1995 r., czy li
od pierw sze go nu me ru – czo nek ko le gium re dak cyj ne go i kie row -
nik Dzia u Gra ficz ne go mie sicz ni ka „lsk”) a wiel k pa sj spo -
ecz ne go za an ga o wa nia w two rze nie wi ze run ku mia sta, z któ rym
zwi za si przed la ty. W Wy dzia le Ar chi tek tu ry w Ty chach przez
dwa dzie cia lat (1991–2011) pia sto wa sta no wi sko Pla sty ka Miej -
skie go. Jak pod kre li pod czas uro czy sto ci pre zy dent Tych An drzej
Dziu ba po nad 30-let ni do ro bek ar ty stycz ny Woj cie cha u ki i je go
wspa nia a pra ca twór cza w du ym stop niu prze o y y si na pro mo -
cj i kszta to wa nie kul tu ral ne go wi ze run ku Ty chów. 

Pra ce Wojt ka u ki znaj du j si Mu zeum Ar chi die ce zjal nym w Ka -
to wi cach, Mu zeum Be skidz kim w Wi le (od dzia Mu zeum l ska
Cie szy skie go). Sta no wi rów nie wspa nia e do pe nie nie zbio rów
dzie sztu ki w ga le riach osób pry wat nych i in sty tu cji we Wo szech,
Ho lan dii, Niem czech, Ja po nii, Szwaj ca rii, Ka na dzie i USA. Uczest -
ni czy w wie lu wy sta wach in dy wi du al nych i zbio ro wych,
m.in.: X Mi dzy na ro do we Bien na le Gra fi ki w Kra ko wie, Ogól no -
pol ska Wy sta wa Sztu ki „Ar se nal”, Ga le ria „Fra An ge li co” Mu zeum
Ar chi die ce zjal ne go w Ka to wi cach a tak e w wy sta wach ob jaz do -
wych we Fran cji, USA, Niem czech, Ka na dzie.  Je ste my dum ni z suk -
ce sów na sze go re dak cyj ne go ko le gi i ser decz nie gra tu lu je my! 

IN DU STRIA DA po raz siód my

KA TO WI CE KRA KÓW. Wród eu ro pej skich fe sti wa li pre zen tu j cych
prze my so we dzie dzic two, In du stria da roz ma chem ust pu je je dy nie
nie miec kiej No cy Kul tu ry Prze my so wej Extra schicht. Te go rocz ne
wi to Szla ku Za byt ków Tech ni ki od b dzie si w 27 miej sco wo ciach
wo je wódz twa l skie go, do dat ko wo we mie w nim udzia 11 obiek -
tów za przy ja nio nych. Pre In du stria da, czy li im pre za po prze dza j -
ca wi to Szla ku Za byt ków Tech ni ki Wo je wódz twa l skie go – od -
b dzie si w 29 ma ja m.in. w Gór no l skim Par ku Et no gra ficz nym
w Cho rzo wie, przy pie ka ro ku w Ru dzie l skiej, w za ka dzie sztu -
ki ko ciel nej w Pie ka rach l skich oraz w Mi ko o wie, Sie mia no wi -
cach l skich i Mia stecz ku l skim. Ce lem Pre In du stria dy ma by
po ka za nie epo ki przed prze my so wej, opo wie o ko rze niach, z któ -
rych wy rós prze mys re gio nu. W tym ro ku wy da rze nia siód mej ju
In du stria dy – pod ha sem „Prze my so we le gen dy” – b d od by wa -
y si w so bo t 11 czerw ca w 44 obiek tach. Dzie wcze niej „Roz -
ruch ma szyn” od b dzie si w 8 obiek tach na te re nie 6 miast aglo -
me ra cji. 

Mi o ni ków prze my so wych za byt ków cze ka j spek ta kle, kon cer -
ty, wy sta wy, warsz ta ty, po ka zy i du o noc ne go zwie dza nia. 

Wiel ko for ma to wa pro jek cja fil mów i fo to gra fii na ele wa cjach bu -
dyn ków, kon cer ty, warsz ta ty dla dzie ci, stre fa re lak su i punkt kul -
mi na cyj ny – mo nu men tal ne wi do wi sko Te atru Ti ta nick z Nie miec
tak w skró cie wy gl da sce na riusz roz ru chu ma szyn w Ga le rii Sztu -
ki Wspó cze snej „Elek trow nia”, cz ci daw nej KWK Sa turn w Cze -
la dzi. Roz ruch ma szyn w tym obiek cie to efekt wspó pra cy Wo je -
wódz twa l skie go, Mia sta Cze lad i Ars Ca me ra lis Si le siae
Su pe rio ris – wo je wódz kiej sa mo rz do wej in sty tu cji kul tu ry, któ rej
po wie rzo no to za da nie. Wie czór roz pocz n kon cer ty mo dych ar ty -
stów oraz warsz ta ty ori ga mi dla dzie ci. Wie czo rem ro ze gra si „Sym -
fo nia Hut ni cza” – wy jt ko we wi do wi sko Te atru Ti ta nick. A sko ro
to sym fo nia hut ni cza, to nie bra ku je jej ognia, bo Te atr Ti ta nick sy -
nie z wy ko rzy sty wa nia tra dy cji ko me dii dell’ar te i cyr ku wzbo ga -
co nych o mo nu men tal ne roz wi za nia sce no gra ficz ne. Efek ty sce nicz -
ne te atr wspie ra b dzie jesz cze je den so jusz nik – in du strial na sce ne ria
daw nej KWK Sa turn.

W sie mia no wic kim Par ku Tra dy cji roz ruch ma szyn roz pocz nie si
od kon cer tów ze spo ów Cie nie, Dro ga Ewa ku acyj na i 032. Fa nów
in du stria lu naj bar dziej ucie szy pro jek cja po ka zu mul ti me dial ne go
„Prze my so we Le gen dy” to wa rzy sz ca kon cer to wi ze spo u Dem.
B d fil my, zdj cia, gra fi ki opo wia da j ce o miej scach i obiek tach od -
cho dz cych wa nie w wiat le gend. Po zna my te co dzien ne y cie
daw nych spo ecz no ci ro bot ni czych, ich zma ga nia, wie rze nia i na -
dzie je. W wi zu ali za cji zo sta n wy ko rzy sta ne ma te ria y l skie go fo -
to gra fa, fil mow ca i do ku men ta li sty – Mar ka Sta czy ka, a tak e ma -
te ria y ar chi wal ne i pra ce pla stycz ne l skich ar ty stów. B dzie te
wy sta wa po ka zu j ca le gen dar ne obiek ty prze my su wo je wódz twa l -
skie go, wiel kie za ka dy, ele men ty ar chi tek tu ry in du strial nej. Na ko -
niec wie czo ru za pla no wa no trzy dzie sto mi nu to wy spek takl, po wi -
co ny prze my so wym le gen dom, w wy ko na niu Te atru NAM TA RA.

Te atral nie b dzie tak e w cho rzow skiej Hu cie Kró lew skiej.
Dwu stu szcz liw ców zo ba czy tam, opar ty na ta cu, mu zy ce i cie -
ka wych efek tach wi zu al nych, spek takl W Dro dze/In fi ni ty K, au tor -
stwa Syl wii Hef czy skiej -Le wan dow skiej i Pio tra Te tla ka.

Za byt ko wa Ko pal nia Igna cy w Ryb ni ku ku si po ka zem fil mu „Me -
tro po lis” z mu zy k na y wo. Rów no cze nie w ka to wic kim Ni ki szow -
cu (w Dzia le Et no lo gii Mia sta Mu zeum Hi sto rii Ka to wic) po su cha -
my prze bo jów z prze o mu XIX i XX wie ku, czy li mu zy ki z epo ki
pro jek tan tów osie dla, Geo r ga i Emi la Zil l man nów. Za brza ski Szyb
Ma ciej za pra sza na na stro jo wy kon cert Erith, któ ra prze nie sie nas
w ma gicz ny wiat. Szyb Pre zy dent w Cho rzo wie za ch ca do noc -
nej wspi nacz ki na szczyt wie y wy ci go wej, wzbo ga co nej o mo -
li wo po dró y w cza sie z Joh nem Ba il do nem i hra bi Re de nem, oj -
ca mi l skie go prze my su. Czas ocze ki wa nia na wej cie umi la b dzie
po byt w Faj rant Zo nie i ze spó Noc na Stra.

Szyb Wil son w Ka to wi cach za pra sza na wer ni sa Art Na if Fe sti -
va lu. To tak e do bra oka zja do po zna nia czo o wych twór ców ma -
lar stwa na iw ne go, wie lu z nich b dzie mo na tu spo tka. Wer ni sa
za ko czy si kon cer tem mu zy ki fla men co.

Fi na In du stria dy b dzie mia miej sce 11 czerw ca w Ka to wi cach.
Fe sti wal zwie czy mo nu men tal ny kon cert „Ra sa. Pie ni an tra cy tu”76
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w Mu zeum l skim w Ka to wi cach. „Ra sa” to mu zycz no -wi zu al -
na opo wie o du chu gór nic twa, po nadna ro do wej wspól no cie, wir -
tu al nym pa stwie gór ni ków wia ta, eko no micz nych no ma dach za -
pusz cza j cych ko rze nie w miej scach, w któ rych zie mia ob fi tu je
w czar ne pa li wo. In du stria da za wi ta w tym ro ku w sto li cy Ma o pol -
ski w Mu zeum In y nie rii Miej skiej i Mu zeum Lot nic twa Pol skie go. 

Pod pa tro na tem „l ska”

Kon fe ren cja na uko wa.
Wil helm Szew czyk (1916 –1991). 
W stu le cie uro dzin. 

KA TO WI CE. Kon fe ren cja zo sta a przy go to wa na z oka zji 100
rocz ni cy uro dzin Wil hel ma Szew czy ka (1916–1991). Od b dzie si 8
czerw ca w Bi blio te ce l skiej (Sa la Be ne dyk tyn ka), jej or ga ni za to -
ra mi s: In sty tut Ba da Re gio nal nych Bi blio te ki l skiej, In sty tut
Fi lo lo gii Ger ma skiej Uni wer sy te tu l skie go, In sty tut Hi sto rii Uni -
wer sy te tu l skie go, Sto wa rzy sze nie im. Wil hel ma Szew czy ka. 

Pro gram kon fe ren cji: 
W cz ci pierw szej prze wi dzia no wy st pie nia: dr. G. Bb ni ka (IPN

od dzia Ka to wi ce) – „Nie mo g zo sta Niem cem…”. Wil helm
Szew czyk i je go su ba w We hr mach cie, dr. hab. M. Fi ca (Uni wer -
sy tet l ski) – Po li tycz ne „fi zy ma ten ty” Wil hel ma Szew czy ka, prof.
dr. hab. M. Li sa (In sty tut l ski – Pa stwo wy In sty tut Na uko wy
w Opo lu) – Wil hel ma Szew czy ka lsk Opol ski (w my li i czy nach),
dr. P. Sar ny (Uni wer sy tet l ski) – Do ko na nia pu bli cy stycz ne Wil -
hel ma Szew czy ka (ze szcze gól nym uwzgld nie niem re to ry ki nar ra -
cji, dr M. Bli dy (Uni wer sy tet l ski) – „Po lak –l zak o eu ro pej skim
ser cu”. u yc kie spoj rze nie na so ra bi stycz n dzia al no Wil hel ma
Szew czy ka, dr. M. Sko pa (Uni wer sy tet l ski) – Za ol zie w szki cach
i ese jach Wil hel ma Szew czy ka.

W cz dru giej b dzie mo na wy su cha wy st pie: prof. dr. hab.
K. Ku czy skie go (Uni wer sy tet ódz ki) – Wil hel ma Szew czy ka re -
por ta e z po dró y do NRD i RFN i ich ro la w niem co znaw czej edu -
ka cji pol skie go od bior cy, prof. zw. dr hab. G.B. Szew czyk (Uni wer -
sy tet l ski) – Pod zna kiem „Sam pa” i „Anio ów z lo du”. Po dró e
Wil hel ma Szew czy ka do Skan dy na wii, dr. K. Kar wa ta (Te atr Roz ryw -
ki w Cho rzo wie) – Jak opo wia da hi sto ri? Wo kó „Skar bu Don -
ner smarc ków” Wil hel ma Szew czy ka, dr hab. R. Dampc -Ja rosz
(Uni wer sy tet l ski) – O bio gra fii Wil hel ma Szew czy ka „Mar no traw -
stwo ser ca czy li Lou An dre as -Sa lomé” oraz dr. hab. Z. Fe li szew skie -
go (Uni wer sy tet l ski) – Zna ki li te rac kie czy zna ki te atral ne? Wil -
hel ma Szew czy ka po gl dy na te atr.

No wy tom po etyc ki Ta de usza Ki jon ki

KA TO WI CE. Na go cin nej Sce nie w Ma lar ni Te atru l skie -
go, 25 kwiet nia od by a si pro mo cja no we go zbio ru wier szy Ta de -
usza Ki jon ki pt. „So wo w so wo”. Ksi ka uka za a si na ka dem
In sty tu tu Mi ko ow skie go. Spo tka nie z au to rem pro wa dzi a dr Edy -

ta An to niak -Kie dos – au tor ka roz pra wy dok tor skiej na te mat twór -
czo ci Ta de usza Ki jon ki. Wy bra ne wier sze z to mu „So wo w so wo”
pre zen to wa a An na Ka dul ska – ak tor ka Te atru l skie go.

Na wi dow ni za sia do kil ku dzie si ciu mi o ni ków po ezji Ta de usza
Ki jon ki i przy ja cie le. Wie czór za ko czy y roz mo wy o po ezji.

Naj now szy zbiór po ezji, to ju 16 po zy cja w do rob ku twór czym
Ta de usza Ki jon ki – po ety, pu bli cy sty, twór cy i wie lo let nie go re dak -
to ra na czel ne go mie sicz ni ka „lsk”. Jak sam mó wi, do pie ro
od trzech lat mo e swój czas po wie ci na pi sa nie wier szy, bo wiem
przez sie dem na cie lat gów nie zaj mo wa si re da go wa niem mie sicz -
ni ka, a tak e nie a twy mi spra wa mi zwi za ny mi z je go utrzy ma niem
na ryn ku i bie  cym fi nan so wa niem. 

Po spo tka niu mo na by o na by tom po ezji z de dy ka cj au to ra.

Po 20. la tach 

BY TOM. Spo tka nie z Le chem Ma jew skim w 20. rocz ni c pra pre -
mie ry ope ry „Po kój Sa ren” zor ga ni zo wa a Ope ra l ska w By to miu.
Do udzia u w wie czo rze prócz twór cy ope ry za pro sze ni zo sta li wy -
ko naw cy: El bie ta Ma zur, Le oka dia Du y, Ma rek Dy now ski, Piotr
y kow ski, wspó twór ca mu zy ki i li bret ta Jó zef Skrzek, dy rek tor Ope -
ry Ta de usz Se ra fin i u cja Gin ko – wów czas dy rek tor Wy dzia u Kul -
tu ry Urz du Mar sza kow skie go. Wy st pi tak e chór i or kie stra Ope -
ry l skiej pod ba tu t Krzysz to fa Dzie wic kie go.

Ope ra „Po kój Sa ren” to dzie o au to bio gra ficz ne, je go pra pre mie -
ra od by a si 31 mar ca 1996 r. w Ope rze l skiej w By to miu. Zo -
sta a tak e wy da na po dwój na py ta kom pak to wa z mu zy k z tej ope -
ry w wy ko na niu Wiel kiej Or kie stry Sym fo nicz nej Pol skie go Ra dia.

World Press Pho to w Cho rzo wie

CHO RZÓW. World Press Pho to po raz pierw szy za wi ta do Cho -
rzo wa. Wy sta wa jest pre zen ta cj naj lep szych zdj na gro dzo nych
w World Press Pho to, naj wa niej szym kon kur sie fo to gra fii pra so -
wej na wie cie. Or ga ni za to rem jest Fun da cja World Press Pho to, któ -
ra dzia a od 1955 r. Prze bie ga w kil ku na stu ka te go riach, obej mu j -
cych fo to gra fie po je dyn cze i se rie (re por ta e), ta kich jak zdj cie ro ku,
spor to we sy tu acje, y cie co dzien ne, por tre ty, przy ro da itd. Ka de -
go ro ku w kon kur sie uczest ni cz pra ce kil ku ty si cy fo to gra fów z ca -
e go wia ta. Wy sta wa pre zen tu je naj lep sze zdj cia. Wy sta wa pre zen -
to wa na b dzie w ha li by ej Elek trow ni Hu ty Kró lew skiej. To
pik ne, po prze my so we miej sce jest wpi sa ne do re je stru za byt ków
wo je wództw l skie go. Wy sta w b dzie mo na ogl da do 15 czerw -
ca 2016 r. Or ga ni za to rem wy da rze nia jest Urzd Mia sta w Cho rzo -
wie i Cen trum In te gra cji Mi dzy po ko le nio wej. 

Mi dzy na ro do we Cen trum Kon gre so we Bry  Ro ku 2015

KA TO WI CE. Mi dzy na ro do we Cen trum Kon gre so we w Ka to wi -
cach (MCK) zwy ci y o w ple bi scy cie Bry a Ro ku 2015. W kon -

„Sym fo ni Hut ni cz” – spek takl The atru Ti ta nick z Nie miec b dzie mo na
zo ba czy w Ga le rii Sztu ki Wspó cze snej „Elek trow nia” w Cze la dzi

Wil helm Szew czyk (1916-1991)
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kur sie or ga ni zo wa nym przez ser wis ar chi tek to nicz ny bry la.pl
gmach MCK zdo by naj wi cej go sów in ter nau tów, a tak e na gro -
d ju ry (trze cie miej sce) oraz wy ró nie nie spon so ra.

Mi dzy na ro do we Cen trum Kon gre so we to ju dru gi ka to wic ki
obiekt z ty tu em Bry a Ro ku. MCK po ko na o dzie si pro jek tów no -
mi no wa nych w dzie wi tej edy cji kon kur su. Pro jekt po wsta w pra -
cow ni JEMS Ar chi tek ci. Od da ny do uyt ku w 2015 r. wy ró nia si
post in du strial n es te ty k oraz uy tecz nym de si gnem.  czy wie le
funk cji: kon gre so wa, kon fe ren cyj na, wy sta wien ni cza, tar go wa i wi -
do wi sko wa. Obiekt z cha rak te ry stycz nym zie lo nym da chem prze -
zna czo ny jest dla 15 000 uyt kow ni ków i wraz z s sia du j c iko -
n ar chi tek tu ry – Ha l Wi do wi sko wo -Spor to w Spodek – sta no wi
jed n z naj wik szych aren dla spo tka kon gre so wo -wy sta wien ni czych
w Pol sce.

Ana to mia cza su

KA TO WI CE. Mu zeum l skie przy go to wa o eks po zy cj pla ka tów
wy bit nych pol skich ar ty stów, mi strzów tej dzie dzi ny sztu ki, m.in.
Woj cie cha Fan go ra, Ja ku ba Ero la, Ery ka Li pi skie go, Ja na Mo do -
e ca, Ro ma na Cie le wi cza. Wy sta wa pre zen to wa na w sie dzi bie
przy ul. W. Kor fan te go 3 po trwa do 3 lip ca. 

Ty tu wy sta wy od no si si do hi sto rii mu zeum, ak cen tu je je go obec -
n mi sj i pod kre la wy zwa nia przy szo ci. Wy bra ne pla ka ty re pre -
zen tu j bo ga ty zbiór mu ze al ny li cz cy po nad 15 ty si cy eg zem pla -
rzy. Pol scy twór cy pla ka tu w okre sie po wo jen nym wy zna cza li wy so ki
po ziom ar ty stycz ny i zdo by wa li uzna nie mi dzy na ro do we, a pla kat
re pre zen tu j cy „pol sk szko  pla ka tu” by ar ty stycz nym fe no me -
nem w sztu ce tam tych lat. Z cza sem wszed „na sa lo ny”, do sal mu -
ze al nych, sta si ele men tem dzie dzic twa kul tu ro we go.

Mo ty wem prze wod nim wy sta wy jest pla kat o wy mow nym ty tu -
le Ana to mia cza su au tor stwa jed ne go z naj wy bit niej szych ar ty -
stów – Fran cisz ka Sta ro wiey skie go. Wszyst kie pre zen to wa ne pra -
ce po cho dz z lat 60.– 80. XX wie ku – okre su roz kwi tu sztu ki
pla ka tu. Do bra ne zo sta y pod k tem ty tu ów, w któ rych uy te s
w ró nych kon fi gu ra cjach okre le nia cza su, od zwier cie dla j isto -
t pla ka tu ja ko sztu ki sko ja rze, któ ra uni ka for mu o wa nia jed no -
znacz nych tre ci. 

l ski Fe sti wal Fo to gra fii

CHO RZÓW. 28–29 ma ja w Cho rzo wie od by wa si b dzie l -
ski Fe sti wal Fo to gra fii.

Go  mi im pre zy b d czo o wi pol scy fo to re por te rzy, w tym lau -
re aci World Press Pho to, któ rzy po pro wa dz swo je spo tka nia au tor -
skie. S one ad re so wa ne do osób zaj mu j cych si fo to gra fi, m.in.
do dzien ni ka rzy, któ rzy rów nie wy ko nu j zdj cia do ga zet, co jest
dzi siaj nie mal po wszech n prak ty k. O swo jej pra cy opo wie dz: Ma -
ciej Na brda lik, Woj ciech Grz dzi ski, To masz La zar, Wik tor So bo -
lew ski, Do mi ni ka Ko szow ska. 

Or ga ni za to ra mi fe sti wa lu s: Mia sto Cho rzów, Cen trum In te gra -
cji Mi dzy po ko le nio wej i Cho rzow skie Cen trum Kul tu ry. 

Kul tu ra Na tu ra czy li du cho wo

KA TO WI CE. Fe sti wal Mu zycz ny Ka to wi ce Kul tu ra Na tu ra de biu -
to wa w mu rach no we go gma chu Na ro do wej Or kie stry Sym fo nicz -
nej Pol skie go Ra dia w ubie gym ro ku. W tym ro ku to wa rzy szy mu
nada ny Ka to wi com ty tu Mia sta Mu zy ki UNE SCO. Fe sti wal Ka to -
wi ce Kul tu ra Na tu ra sta si fla go wym przed si wzi ciem „mu zycz -
nych” Ka to wic. W ubie gym ro ku we wst pie do fe sti wa lo wej ksi -
ki pro gra mo wej pi sa prof. Eu ge niusz Kna pik, twór ca i po my so daw ca
fe sti wa lu: Czy Ka to wi ce po trze bu j mi dzy na ro do we go Fe sti wa lu,
i czy na za su gu j? Od po wied przy sza nie ba wem. A za wiad czy -
y o tej po trze bie nie tyl ko wy pe nio ne pu blicz no ci po brze gi sa -
le pod czas fe sti wa lo wych kon cer tów, ale na de wszyst ko at mos fe ra
wi ta, wiel kie go ocze ki wa nia na kre acje naj wy szej mia ry, emo cje
oraz du go trwa y, nie kie dy fre ne tycz ny aplauz zgro ma dzo nej pu blicz -
no ci ko cz cy ka dy kon cert. Cie szy ska la za cho dz cych zmian w kul -
tu rze, a jesz cze bar dziej spo ecz ne za po trze bo wa nie na jej owo ce.
Do brze to wró y na przy szo. Jak za ka da j or ga ni za to rzy, po szcze -
gól ne edy cje Fe sti wa lu te ma tycz nie kon cen tro wa si b d wo kó
okre lo ne go te ma tu wio d ce go. W ubie gym ro ku by y to me ta mor -
fo zy, w tym – du cho wo. Ka dy kon cert ujaw nia wic b dzie czst -
k nie ma te rial nej sub stan cji ukry tej w dwi kach. Kto wie, czy isto -
ta du cho wo ci nie jest j drem ta jem ni cy i ró dem MU ZY KI.
Po szu kaj my jej sa mo dziel nie w ka dym usy sza nym i prze y tym utwo -
rze. Mo e w jed nym z nich znaj dzie my od po wied na dr cz ce nas
py ta nia…. My l prze wod ni dru giej edy cji Fe sti wa lu Ka to wi ce Kul -
tu ra Na tu ra by a Du cho wo. Fe sti wal trwa od 13 do 22 ma ja i pre -
zen to wa za rów no dzie a sym fo nicz ne, jak i ka me ral ne, re per tu ar kla -
sycz ny i wspó cze sny. Fe sti wal za in au gu ro wa o wy bit ne dzie o
Oli vie ra Mes sia ena – Sym fo nia Tu ran ga lî la w wy ko na niu NO SPR
pod dy rek cj Ale xan dra Lie bre icha, a za ko czy kon cert jaz zo wy
z udzia em zna ko mi te go sak so fo ni sty Char le sa Lloy da i Wild Man
Dan ce Or che stra. W fe sti wa lu wy st pi li m.in. wy bit ny pia ni sta Gri -
go ry So ko lov oraz zna ne eu ro pej skie ze spo y: Mah ler Cham ber Or -
che stra, Aka de mie für Al te Mu sik Ber lin, Cu ar te to Ca sals.

Mu zycz ne wie czo ry w Ba zy li ce

KA TO WI CE. Rzym sko ka to lic ka Pa ra fia w. Szcze pa na w Ka to wi -
cach -Bo gu ci cach i Sank tu arium Mat ki Bo ej Bo guc kiej za ini cjo wa -
a w ma ju 2016 r. cy klicz n im pre z „Mu zycz ne wie czo ry w Ba zy -
li ce”. Wspó or ga ni za to rem re ali za cji pro jek tu jest Aka de mia
Mu zycz na im. Ka ro la Szy ma now skie go w Ka to wi cach, kie row nic -
two ar ty stycz ne ob j prof. AM dr hab. Ro man Wi da szek. „Mu zycz -
ne wie czo ry w Ba zy li ce” pre zen tu j sze ro kiej pu blicz no ci re per tu -
ar od wy bit nych dzie mu zy ki kla sycz nej (w tym sa kral nej),
po czw szy od J. S. Ba cha po przez W.A. Mo zar ta, po dzie a wy bit -
nych wspó cze snych pol skich twór ców. W pierw szej edy cji wy st -
pi li przed sta wi cie le l skie go ro do wi ska mu zycz ne go (Kwar tet l -
ski, Wa dy saw Szy ma ski – or ga ny, Ro man Wi da szek – klar net, Pa we
So bie raj ski – te nor oraz l ska Or kie stra Ka me ral na). We wspó pra -
cy z Aka de mi Mu zycz n pla no wa na jest rów nie pre zen ta cja wy -78
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Lech Ma jew ski i Jó zef Skrzek 20 lat po pra pre mie rze „Po ko ju Sa ren” Ana to mia cza su, Fran ci szek Sta ro wiey ski, 1978



ró nia j cych si stu den tów – dok to ran tów, a tak e wy ko na nie wo -
kal no -in stru men tal nych dzie sa kral nych, kom po zy to rów pol skie go
Ba ro ku. Pro jekt ma by ini cja ty w lo kal n, wpi su j c si jed nak
w szer sz stra te gi kul tu ral n Ka to wic – Mia sta Mu zy ki UNE SCO.
Pa ra fia Bo guc ka jest naj star sz pa ra fi ka to wic k, a dziel ni ca ze wzgl -
du na sw ar chi tek tu r sta no wi zwie cze nie szla ku sta rych Ka to wic. 

Po etyc ki Za targ Mu zycz ny

MI KO ÓW. Po etyc ki Za targ Mu zycz ny, czy li pre zen ta cja wier szy
po etów l skich od by a si w In sty tu cie Mi ko ow skim. Swo je utwo -
ry po etyc kie pre zen to wa li: Mar cin Bies, Bog dan Prejs, Ro ma Je gor,
Je rzy Su cha nek, Bar to miej Maj zel, Woj ciech Brzo ska, M.K.E. Ba -
czew ski, Ge no we fa Ja ku bow ska -Fi ja kow ska, Ma ciej Me lec ki,
Krzysz tof Siw czyk, Ra fa Mu szer i Piotr Gaj da. W ra mach Po etyc -
kie go Za tar gu Mu izycz ne go od by o si tak e spo tka nie au tor skie Ar -
ka diu sza Krem zy – au to ra „Ste row ni”.

Ca to Le in „Ci sza Pó no cy”

KA TO WI CE. W Ga le rii Mia sta Ogro dów (daw ne Cen trum Kul tu ry
Ka to wi ce) do 26 czerw ca mo na ogl da wy sta w fo to gra fii „Ci sza
Pó no cy”, jej au to rem jest Ca to Le in. Ar ty sta uro dzi si i do ra sta w re -
gio nie Fin n mark, naj da lej na pó noc ny wschód wy su ni tej cz ci Nor -
we gii, tam gdzie jesz cze do cie ra Golf sztrom, a ju za czy na si ro syj -
ska tun dra. Fin n mark le y w ob sza rze po lar nym, gdzie po mi mo du gich
i su ro wych zim cha rak te ry stycz nych dla te go re gio nu, kli mat jest zno -
ny dzi ki cie pe mu Pr do wi Za to ko we mu. Pod ko niec II woj ny wia -
to wej wszyst kie bu dyn ki na tym stra te gicz nym (ze wzgl du na bli -
sko Zwiz ku Ra dziec kie go) ob sza rze zo sta y spa lo ne przez
wy co fu j cych si z re gio nu Niem ców. Ca to Le in wy pro wa dzi si stam -
td w la tach 70., w 1980 r. za miesz ka w Sztok hol mie, któ ry by wte -
dy ist nym el do ra do dla mi o ni ków fo to gra fii. To tu Ca to od kry fo -
to gra fi ar ty stycz n, któ ra z cza sem sta a si je go y cio w cie k.
Naj bar dziej za in te re so wa a go jed nak fo to gra fia por tre to wa. Od 1996
ro ku fo to gra fo wa pi sa rzy dla naj wik szych wy daw nictw Eu ro py. 

Obec na wy sta wa pre zen tu je zdj cia Ca to Le ina wy ko na ne w pó -
noc nej Nor we gii, któ r od wie dzi po now nie do pie ro w 1984 r., po
10 la tach od wy pro wadz ki. Za cz wte dy do ku men to wa ro dzin ny
re gion i za uwa y, jak bar dzo zmie ni a si ta cz Nor we gii, po -
sta no wi utrwa li to na zdj ciach; ja o wy kra jo braz, przy ro d i lud -
no Pó no cy. Pre zen to wa ne zdj cia s owo cem wie lo let niej i osza -
a mia j cej po dró y. Po cho dz z lat 1984 – 2014. 

To po gra fia wol no ci

KA TO WI CE. W kwiet niu, w Ga le rii Szyb Wil son go ci a ko lej na od -
so na „pro jek tów wol no cio wych” za ini cjo wa nych przez prof. Zbi -
gnie wa Baj ka z kra kow skiej Aka de mii Sztuk Pik nych. Uczest ni ka -
mi by li ar ty ci -pe da go dzy, dok to ran ci i stu den ci ASP w Kra ko wie oraz
ich go cie: ar ty ci ASP w Ka to wi cach, Wy dzia u Sztu ki Aka de mii

im. Ja na Du go sza w Cz sto cho wie, Wy dzia u Ar ty stycz ne go Uni -
wer sy te tu l skie go w Cie szy nie, Wy dzia u Sztu ki UO w Ostra wie
i Ala nus Hoch schu le fur Kunst und Gel l schaft. Do dat ko wo, ja ko go -
ci spo za re gio nu, do udzia u w pro jek cie za pro szo no tak e ar ty stów
z Wy dzia u Sztu ki UR w Rze szo wie i ar ty stów ze Lwo wa. W ra mach
pro jek tu „To po gra fia wol no ci” od by y si m.in. warsz ta ty „Oswa -
ja nie ob ce go”, po ka za no tak e „Mi ste rium przej cia wg Kaf ki”, nie
za bra ko kon cer tu i ró no rod nych dzia a per for ma tyw nych.

18 Fe sti wal Sztu ki Te atral nej

RYB NIK. Fun da cja EDF Pol ska w Ryb ni ku 13–15 ma ja zor ga ni -
zo wa a 18 Fe sti wal Sztu ki Te atral nej, pod czas któ re go mo na by o
zo ba czy spek ta kle te atrów z Ty chów, Rze szo wa, Cz sto cho wy, Gda -
ska, War sza wy, To ru nia, Wro ca wia, Ryb ni ka, Skier nie wic a tak e
z Pra gi. Od by o si tak e spo tka nie z au to rem wy sta wy prof. Zbi gnie -
wem Baj kiem z Kra ko wa. Fe sti wal za ko czy a pre zen ta cja „Przy -
piew ki o szma cie” – per for man ce’u w wy ko na niu Te atr Ma ria na Bed -
nar ka – twór cy, po ety i ma la rza, a tak e dy rek to ra ar ty stycz ne go
fe sti wa lu. Fe sti wa lo we spek ta kle oce nia o ju ry: Mar ta Ta dla – ak tor -
ka Te atru Roz ryw ki w Cho rzo wie, Krzysz tof Sie lic ki – kry tyk te atral -
ny, re dak tor Te atru Pol skie go Ra dia w War sza wie, Bog dan Ren czy -
ski – ak tor Ta de usza Kan to ra i pra cow nik Cri co te ki – Orod ka
Do ku men ta cji Sztu ki Ta de usza Kan to ra w Kra ko wie.

Sztu ka w na szym wie ku

KA TO WI CE. Na wy sta w prac z ko lek cji Fun da cji Sztu ki Pol skiej
ING oraz Za ch ty – Na ro do wej Ga le rii Sztu ki za pra sza Ga le ria Sztu -
ki Wspó cze snej BWA w Ka to wi cach. 

Sztu ka w na szym wie ku to wy sta wa przy go to wa na przez ze spó
ar ty stycz no -ku ra tor ski w ska dzie Ra fa Do mi nik, Szy mon y dek.
Wy sta wa w przy stp ny spo sób tu ma czy za wi o ci zwi za ne z od -
bio rem i wy ko rzy sta niem sztu ki wspó cze snej w co dzien nym y ciu.
Na eks po zy cji skon fron to wa ne zo sta j pra ce ar ty stów z pod sta wo -
wy mi, cho cz sto nie wy po wie dzia ny mi, py ta nia mi nur tu j cy mi pu -
blicz no: czy dzi siej sza sztu ka ca ko wi cie ode rwa a si od rze czy -
wi sto ci? Kim wspó cze nie s ar ty ci i dla cze go efek ty ich dzia a
na zy wa my dzie a mi sztu ki? Co ma j wspól ne go abs trak cyj ne po szu -
ki wa nia awan gar dy ar ty stycz nej z y ciem zwy kych lu dzi?

Wy sta wie to wa rzy szy roz bu do wa ny pro gram wy da rze to wa rzy -
sz cych w po sta ci opro wa dza ku ra tor skich, warsz ta tów oraz spo -
tka na wy sta wie z ar ty sta mi i ku ra to ra mi. Wszyst kie wy da rze nia
s bez pat ne i otwar te dla pu blicz no ci.

Ska da j si na ni 162 dzie a sztu ki, re pre zen to wa ne gów nie przez
ma lar stwo, ale rów nie przez fo to gra fie, ry sun ki, pra ce wi deo i rze -
b. Obok kla sy ków (Wo dzi mierz Paw lak, Ste fan Gie row ski, Ja ro -
saw Fli ci ski, Zbi gniew Li be ra) w ko lek cji znaj du j si pra ce ar -
ty stów mo de go po ko le nia (Wil helm Sa snal, Ra fa Buj now ski, Mi cha
Bud ny, Ja kub Ju lian Zió kow ski i wie lu in nych). Ko lek cja pre zen -
to wa na jest na stro nie www.in gart.pl, a ska da j ce si na ni pra ce
s cz sto wy po y cza ne na wy sta wy w Pol sce i za gra ni c. 79

Ca to Le in, Bob bi Mi dzy na ro do we Cen trum Kon gre so we w Ka to wi cach
zwy ci y o w ple bi scy cie Bry a Ro ku 2015



Fo to gra fia Wal de ma ra Ja my 

BIEL SKO BIA A. Ga le ria Biel ska BWA po ka za a wy sta w fo to gra -
fii Wal de ma ra Ja my – au to ra wie lu zna nych cy kli fo to gra ficz nych
m.in. „Sym fo nia So necz na”, „Gry wo jen ne”, „Pa ra lak sa”, „Ma ne -
le”, „PRL” – ab sol wen ta Aka de mii Sztuk Pik nych w Po zna niu, wie -
lo let nie go czon ka Zwiz ku Pol skich Ar ty stów Fo to gra fi ków, upra -
wia j ce go fo to gra fi in sce ni za cyj n i do ku men tal n. Wal de mar Ja ma
jest pro fe so rem sztuk pla stycz nych, wy ka dow c ka to wic kiej
i gda skiej Aka de mii Sztuk Pik nych, a tak e w wy ka dow c Wy -
szej Szko y tech nicz nej w Ka to wi cach.

Mi ni ster nie da ka sy!

CIE SZYN. Nie od b dzie si XXVII ju edy cja Mi dzy na ro do we -
go Fe sti wa lu Te atral ne go Bez Gra nic w Cie szy nie i Cze skim Cie szy -
nie. – Po wo dem jest brak rod ków fi nan so wych – za ko mu ni ko wa
Ja nusz Le go, pre zes Od dzia u Re gio nal ne go w Cie szy nie sto wa rzy -
sze nia So li dar no Pol sko -Cze sko -So wac ka, któ re wraz ze sto wa -
rzy sze niem „Pu da” z Cze skie go Cie szy na or ga ni zu je im pre z. Te go -
rocz na edy cja mia a od by si w czerw cu. – Mi mo po zy ska nia gran tu
z Fun du szu Wy szeh radz kie go oraz ze rod ków sa mo rz dów miej skich,
po wia to wych i mi ni ster stwa kul tu ry Re pu bli ki Cze skiej nie je ste my
w sta nie zor ga ni zo wa te go rocz ne go fe sti wa lu na od po wied nim po -
zio mie. Je ste my prze ko na ni, e sy tu acja ta ma cha rak ter przej cio -
wy i w ko lej nych la tach kon ty nu acja tra dy cji pol sko -cze sko -so wac -
kich spo tka te atral nych nad Ol z b dzie mo li wa – stwier dzi Ja nusz
Le go. Naj wik sz cz do ta cji sta no wi y rod ki z pol skie go Mi -
ni ster stwa Kul tu ry i Dzie dzic twa Na ro do we go. Tym ra zem mi ni ster
rod ków po sk pi! Po po nad 25 la tach fi nan so wa nia. 

Eu ro pa sja

CIE SZYN. Od 31 mar ca do 3 kwiet nia w Cie szy nie prze by wa o 250
przed sta wi cie li ze spo ów te atral nych wy sta wia j cych mi ste ria pa syj -
ne. Przy by li mi o ni cy spek ta kli pa syj nych z 14 pastw Eu ro py. Pod -
czas spo tka nia od by si XXXII Mi dzy na ro do wy Kon gres „Eu ro -
pa sja 2016 – Cie szyn”. Im pre za od by wa si co ro ku w in nym mie cie
spo ród pra wie stu, w któ rych wy sta wia si mi ste ria. Go spo da rzem
cie szy skiej edy cji by o Sto wa rzy sze nie Ze spó Te atral ny przy pa -
ra fii pw. wi tej El bie ty w Cie szy nie pod kie run kiem sio stry Ja dwi -
gi Wy ro zum skiej. In te gral n cz ci kon gre su by o mi ste rium m -
ki pa skiej w wy ko na niu pod opiecz nych sio stry J. Wy ro zum skiej.

Jak za daw nych lat

CIE SZYN. Od 70 lat ist nie je ju Bi blio te ka Miej ska w Cie szy nie, któ -
ra od po czt ku mie ci si w za byt ko wym bu dyn ku zwa nym Deut sches
Haus. Z tej oka zji 14 kwiet nia br. w sie dzi bie pla ców ki od by a si oko -
licz no cio wa uro czy sto. Opra w ar ty stycz n wie czo ru by y frag men -

ty naj wie sze go spek ta klu Bog da na Ko kot ka „Po wró my jak za daw -
nych lat” w wy ko na niu ak to rów Sce ny Pol skiej Te atru Cie szy skie -
go, któ rzy za pre zen to wa li pol skie prze bo je okre su mi dzy wo jen ne go. 

Star scy

BIEL SKO BIA A. Nie zwy ke dzie a sztu ki fil mo wej zo ba czy li my
w kwiet niu w Ga le rii Biel skiej BWA. Od by a si wów czas wy sta -
wa pro jek tów sce no gra fii Al la na Star skie go do fil mów Ro ma na Po -
la skie go: „Pia ni sta”, „Oli ver Twist” i nie zre ali zo wa nych „Pom pei”
oraz fil mu „Han ni bal…” Pe te ra Web be ra. Eks po zy cja po ka zy wa a
te pro jek ty ko stiu mów o ny Al la na Star skie go, Wie sa wy Star skiej,
do zna nych fil mów oraz przed sta wie te atral nych i te le wi zyj nych
An drze ja Waj dy, Pe te ra Kas so vit za i Alek san dra Bar di nie go. Al lan
Star ski to wspó pra cow nik An drze ja Waj dy oraz Ste ve na Spiel ber -
ga. Za sce no gra fi do „Li sty Schin dle ra” otrzy ma w 1994 r. Osca -
ra. Wie sa wa Star ska jest z uro dze nia bielsz czan k, au tor k pro jek -
tów ko stiu mów do fil mów, w tym do pro duk cji, w któ rych Al lan
Star ski two rzy sce no gra fi, np. An drze ja Waj dy, Agniesz ki Hol land
czy Krzysz to fa Kie low skie go. Wy sta wa by a cz ci Uczniow skie -
go Kon gre su Kul tu ry pod ha sem „Za wód fil mo wiec…” or ga ni zo -
wa ne go przez IV LO im. KEN w Biel sku -Bia ej. 

Dwu dzie sta „Li pa”

BIEL SKO BIA A. Do 20 czerw ca 2016 r. mo na nad sy a pra ce
na XX Ogól no pol ski i XXXIV Wo je wódz ki Prze gld Dzie ci cej
i Mo dzie o wej Twór czo ci Li te rac kiej „LI PA 2016” pod pa tro na -
tem Pre zy den ta Biel ska -Bia ej. Im pre z or ga ni zu je od 1983 r. SM
„Zo te a ny”. Uczest ni ka mi prze gl du mo g by ucznio wie szkó
pod sta wo wych, gim na zjal nych i red nich, któ rzy na de l sa mo dziel -
nie na pi sa ne i ni gdzie nie pu bli ko wa ne utwo ry w trzech eg zem pla -
rzach. Re gu la min, kar ta zgo sze nia i do dat ko we in for ma cje s do -
stp ne na stro nie www.sck best.pl. Pra ce na le y prze sa pod ad re sem:
Spó dziel cze Cen trum Kul tu ry „Best” przy SM „Zo te a ny”,
43-300 Biel sko -Bia a, ul. Ju trzen ki 22, z do pi skiem „LI PA 2016”. Ju -
ry w ska dzie: To masz Ja strun, Jan Pi che ta i Ju liusz W tro ba przy zna
sto rów no rzd nych na gród set ce lau re atów. Or ga ni za cja Amne sty In -
ter na tio nal re pre zen to wa na przez spon so ra Mau ry ce go Ku la ka przy -
zna po raz pierw szy na gro d za utwór po wi co ny dys kry mi na cji. Na -
gro dzo ne utwo ry zo sta n opu bli ko wa ne w spe cjal nej an to lo gii. 

Sa crum

BIEL SKO BIA A. Od 4 do 7 kwiet nia od by si w Biel sku -Bia -
ej XVII Mi dzy na ro do wy Fe sti wal Mu zy ki Sa kral nej na Pod be ski -
dziu „Sa crum in Mu si ca”. Gwiaz d im pre zy by ze spó The Vo qu ali -
ty Sin gers z Lon dy nu, któ ry da kon cert mu zy ki go spel. Wy st pi y
po nad to ta kie gru py jak Press bur ger Kle zmer Band z Bra ty sa wy czy
Chór Vo skrie sin nia ze Sta ni sa wo wa, a tak e ze spo y be skidz -
kie – m.in. Be squ idians, Dzie Do bry Ana shim czy Ka pe la Wa a si. 80
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Wr cza nie na gród lau re atom Li py 2015. Na zdj ciu ju ro rzy – Jan Pi che ta
i To masz Ja strun oraz pia ni sta Ja nusz Ko hut

W MGS Cz sto cho wie gocia wy sta wa pod TEK STY Ra fa a Ol bi skie go



Od czy ty wa nie pod tek stów

CZ STO CHO WA. W Sa li Po ple ne ro wej MGS -u od 4 mar ca mo -
na by o ogl da pod TEK STY Ra fa a Ol bi skie go. Na wy sta wie za -
pre zen to wa no za pro jek to wa ne przez nie go okad ki „Jazz Fo rum”,
in ko gra fie oraz ma lar stwo. Pra ce Ol bi skie go po ka zu j wiat siel -
ski, pra wie ba nio wy, na sy co ny ko lo rem, ale tak e hu mo rem – np.
Kon wer sa cja kon tro lo wa na, w któ rych od naj dzie my licz ne na wi -
za nia kul tu ro we, do mi to lo gii czy mu zy ki… Na jed nym z ob ra zów
mo na zo ba czy tak e cór k ar ty sty, Na ta li.

Dru gi nurt two rzy y pra ce na wi zu j ce do wspó cze snej po li ty -
ki wia to wej, np. czar no -bia a gra fi ka przed sta wia a pro fe so ra
ubra ne go w to g, któ ry za st pu jc ma ta do ra, stoi na prze ciw by ka -
-wia ta, a tak e gra fi ki zna ne z oka dek ame ry ka skich ty go dni -
ków – ar ka dyj ski kra jo braz za po tem z ra kiet al bo czer wo ny go ryl
z po ci ska mi za miast z bów, któ ry mi ci ska wiat. 

W prze strze ni za kom po no wa nej przez pra ce Ra fa a Ol bi skie go
od by o si Po po u dnie z „Jazz Fo rum” (3 kwiet nia) spo tka nie z Paw -
em Bo row skim, re dak to rem ma ga zy nu od 1979 r. Oczy wi cie, nie
mo go za brak n mu zy ki. Pod czas wer ni sa u, na któ rym pro mo wa -
no te al bum Ra fa Ol bi ski: 50 oka dek na 50-le cie „Jazz Fo rum”
wy st pi sak so fo ni sta Ja cek Wa len tek, a pod czas fi ni sa u
(10 kwiet nia) wy st pi cz sto cho wia nin Mi cha Ostal ski. By tak -
e po kaz tan ce rzy w sty lu hip hop.

Kon kurs Do brej Pio sen ki

CZ STO CHO WA. Ju po raz dzie wi ty od by si w Cz sto cho wie
Kon kurs Do brej Pio sen ki prze zna czo ny dla wo ka li stów ama to rów,
któ ry jest jed nym z punk tów Fe sti wa lu im. Ka li ny J dru sik. W tym
ro ku gwiaz d by a Ewa Bem, dla te go ka dy z uczest ni ków mu sia
obo wiz ko wo wy ko na je den utwór z jej re per tu aru. Fe sti wal roz -
po cz si 22 kwiet nia w Miej skim Do mu Kul tu ry kon cer tem wo -
ka list ki. To wa rzy szy li jej: An drzej Ja go dzi ski (for te pian), Ro bert
Ma jew ski (trb ka, flu gel horn), Adam Ce giel ski (kon tra bas), Cze saw
Bart kow ski (per ku sja).

Do kon kur su za kwa li fi ko wa no 19 spo ród 40 osób. Na de sa nych
na gra su cha li Ja nusz So ty sik (sak so fo ni sta), Ka ta rzy na Su ska -Za -
gór ska (mez zo so pran) oraz Ry szard Stro jec (mu zyk i pe da gog). Prze -
su cha nia na y wo od by y si 23 kwiet nia. W ju ry Ew Bem za st -
pi Ja nusz Szrom (wo ka li sta jaz zo wy), któ ry pe ni funk cj
prze wod ni cz ce go. Oprócz nie go wy st py oce nia li: Ja nusz So ty -
sik (sak so fo ni sta) oraz Ma ciej Pó to rak (ak tor). Zwy ci y a Ma go -
rza ta Na ko niecz na. Ko lej ne miej sca zdo by y Bar ba ra Pio trow ska
i Bar ba ra Basz czyk; wy ró nio no Se ba stia na Du dzi ka, Pio tra Zub -
ka oraz Ma go rza t Ko wal sk.

Lau re aci wy st pi li w so bo t wie czo rem, a kon cert roz po cz re -
ci tal ubie go rocz nej zwy ci czy ni – Jo an ny Smaj dor.

Wo kó Ró e wi cza

CZ STO CHO WA. Z oka zji 2 rocz ni cy mier ci Ta de usza Ró e wi -
cza Te atr im. Ada ma Mic kie wi cza w Cz sto cho wie przy go to wa nie -
zwy kle in te re su j cy week end. Oprócz spek ta klu W sta rych de ko ra -
cjach, któ rym ze spó roz po cz se zon, by Sa lon Po ezji, re por ta ze
stycz nio wej pre mie ry w te atrze So ho oraz pra pre mie ra su cho wi ska
na gra ne go 11 mar ca br. Wszyst kie wy da rze nia upo wszech nia y twór -
czo Ta de usza Ró e wi cza, ale by y te oka zj wi to wa nia ju bi le -
uszu ak tor skie go Hen ry ka Ta la ra.

Ka de z wy da rze re ali zo wa o nie co in ne ce le. Film Ada ma Bed -
nar skie go i Mag da le ny Fi jo ek z te atru So ho, sie dzi by Stu dia Te atral -
ne Ko o i Te atru Ocho ty, wspó two rzo nych przez Igo ra Gorz kow skie -
go, re y se ra W sta rych de ko ra cjach, opo wia da o nie ustan nej pra cy
twór ców, o po trze bie ko rekt re y ser skich, by w post in du stral nej prze -
strze ni stwo rzy spek takl bar dziej ka me ral ny i bli szy wi dzo wi.

Efek tem me ta mor foz pier wot ne go dzie a by o te su cho wi sko za -
pre zen to wa ne dzi ki uprzej mo ci Dy rek to ra Te atru Pol skie go Ra -
dia, Ja nu sza Ku ku y. To by o nie zwy ke do wiad cze nie, zwasz cza
w ty po wo te atral nej prze strze ni.

Wresz cie Sa lon Po ezji pre zen to wa twór czo Ta de usza Ró e wi -
cza. Utwo ry czy ta li Agniesz ka o pac ka oraz Ma ciej Pó to rak, a o mu -

zy k za trosz czy li si u kasz Klucz niak (sak so fon) oraz Mi cha Ro -
rat (for te pian).

a wecz ka An to nie go Fert ne ra

CZ STO CHO WA. Od 16 kwiet nia miesz ka cy Cz sto cho wy mo g
przy si na a wecz ce przy ul. Wie lu skiej w po bli u Klasz to ru Ja -
sno gór skie go. a wecz ka po wi co na ak to ro wi jest nie co in na ni te
w III Alei NMP z Ha li n Po wia tow sk i Mar kiem Pe re pecz k. Ufun -
do wa j syn ar ty sty, An to ni ju nior, miesz ka j cy na sta e w Szwe cji.
W ten spo sób uczczo no 57 rocz ni c mier ci An to nie go Fert ne ra, ar -
ty sty uro dzo ne go w Cz sto cho wie. Pod czas od so ni cia a wecz ki Urzd
Mia sta re pre zen to wa li An drzej Sze wi ski oraz Zdzi saw Wol ski. Wcze -
niej w Mu zeum Cz sto chow skim od by o si spo tka nie przy po mi na -
j ce syl wet k do sko na e go ak to ra, pod czas któ re go za po wie dzia no przy -
go to wa nie wy sta wy w Ga bi ne cie Wy bit nych Cz sto cho wian. An to ni
Fert ner uro dzi si przy ul. Wie lu skiej w 1874 ro ku i by kszta co -
ny na ma te ma ty ka. Je go ro dzi na przez M nic kich by a sko li ga co -
na z Lud mi  Mar ja sk. Szko  ak tor sk uko czy w 1895 ro ku. De -
biu to wa w 1901r. w ro li Joj ne go w Ma ce Szwar cen kopf, od 1902 r.
wy st po wa w ze spo le Ope ret ki i Far sy Te atru No wo ci, a w 1908 wy -
st pi w fil mie An to pierw szy raz w War sza wie. 

Je rzy Du da Gracz na fo to gra fiach

CZ STO CHO WA. OPK Gau de Ma ter oprócz wie lu in te re su j cych
spo tka i cy klicz nych kon kur sów zaj mu je si rów nie dzia al no ci
wy sta wien ni cz. Na prze o mie mar ca i kwiet nia przy go to wa no wy -
sta w fo to gra fii Ja nu sza Miel czar ka In me mo rian – Je rzy Du da -
-Gracz – w 75. rocz ni c uro dzin. Zdj cia po wsta y pod czas se sji w pra -
cow ni ma la rza w Ka to wi cach w 1996 ro ku. Spo ród ok. 40 zdj
na wy sta w wy bra no kil ka na cie. Wród nich nie mo go za brak n
tryp ty ku: Je stem, Sam ze so b i Z mo imi, prac na gra dza nych
na wie lu kon kur sach. Je rzy Du da -Gracz i Ja nusz Miel cza rek sy sze li
o so bie jesz cze w cza sach stu denc kich – Miel cza rek wy st po wa w te -
atrze Bam bi no, a Du da -Gracz w ka ba re cie. Po la tach spo ty ka li si
tak e u Sa bi ny i Ro ma na Lon tych.

Kos sa ko wie w So snow cu

SO SNO WIEC. Co za suk ces, co za po pu lar no, grad za szczy tów,
ho no rów – te so wa Woj ciech Kos sak skie ro wa w li cie do o ny, Ma -
rii z Ki siel nic kich, w 1923 ro ku. So wa te s tak e ty tu em wy sta wy,
któ ra za go ci a w Mu zeum w So snow cu. 119 prac w tym 59 Ju liu -
sza (25 akwa rel i gwa szy, 2 ob ra zy olej ne, 20 drze wo ry tów, 12 he -
lio gra wiur), 32 Woj cie cha (ob ra zy olej ne), 16 Je rze go (ob ra zy olej -
ne) oraz 12 akwa re li Ka ro la. Pra ce po cho dz ze zbio rów mu ze ów
z Byd gosz czy, Ka to wic, Kra ko wa, Lu bli na, a cu ta, Olsz ty na,
Prze my la, Rze szo wa, Tar no wa, To ru nia, War sza wy i Wo caw ka oraz
ze zbio rów pry wat nych. W otwar ciu wy sta wy wzi a udzia wnucz -
ka Zo fii Kos sak -Szczuc kiej An na Fen by -Tay lor. 81
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Wo jen ne fo to gra fie y dow skiej par ty zant ki

B DZIN. Mu zeum Za g bia w B dzi nie pre zen tu je no w wy sta w
hi sto rycz n pt. „Ob li cza opo ru. Wo jen ne fo to gra fie Faye Schul man,
y dow skiej par ty zant ki”. Na Zam ku po ka za no pra ce po cho dz ce zy -
dow skie go Mu zeum Ga li cja w Kra ko wie, wy sta w zor ga ni zo wa a Je -
wish Par ti san Edu ca tio nal Fo un da tion z San Fran ci sco. Eks po zy cja
pre zen tu je fo to gra fie au tor stwa Faye Schul man, któ ra w cza -
sie II woj ny wia to wej przez dwa i pó ro ku wal czy a w so wiec kiej
bry ga dzie par ty zanc kiej w la sach przy daw nej gra ni cy pol sko -ra dziec -
kiej (dzi siej sza Bia o ru). Jed no cze nie nie prze sta wa a ona fo to gra -
fo wa, do ku men tu jc za rów no wal k, jak i y cie co dzien ne par ty -
zan tów. Faye Schul man jest naj praw do po dob niej je dy nym y dow skim
fo to gra fem, któ re mu uda o si uwiecz ni rze czy wi sto, w któ rej y li
y dow scy par ty zan ci. Jej nie zwy ke zdj cia po ka zu j bra ter stwo, zgro -
z, roz pacz, od wa g i chwa  tych dziel nych bo jow ni ków, któ rzy ofiar -
nie wal czy li z na zi sta mi i oca li li y cie ty si cy y dów.

12. So sno wiec kie Dni Li te ra tu ry

SO SNO WIEC. Ru szy y So sno wiec kie Dni Li te ra tu ry. Go  mi te -
go rocz nej im pre zy s m.in.: Kry sty na Czu bów na, Ar tur Do mo saw -
ski, An na Dzie wit -Mel ler, Mar ta Fox, Ma nu ela Gret kow ska, Woj ciech
Ja giel ski, Zie mo wit Szcze rek, To masz Tro ja now ski. Po za spo tka nia -
mi au tor ski mi – w ra mach „Roz mów o ksi kach” – w pro gra mie znaj -
d si wy jt ko we dzia a nia z po gra ni cza li te ra tu ry i in nych sztuk. B -
d to: wy sta wa mo no gra ficz na po wi co na y ciu i twór czo ci
Wil lia ma Szek spi ra, wy sta wa szek spi row skich pla ka tów te atral nych
z Ga le rii Pla ka tu Kra ków, in te rak tyw ny per for man ce w cen trum mia -
sta, hap pe ning szek spi row ski z udzia em ak to rów i miesz ka ców So -
snow ca, pa nel dys ku syj ny, pro jek cje spek ta kli TV BBC, wy ciecz ka
do Cen trum Sce no gra fii Pol skiej i wi do wi sko li te rac ko -mu zycz ne dla
dzie ci. Tra dy cyj nie, nie za brak nie spo tka nia z cy klu „Czas na de biut”.
In te gral n cz ci im pre zy b d pre zen ta cje ksi ek za pro szo nych
go ci, ak cja „Ca a Pol ska czy ta dzie ciom” i fi na kon kur su czy tel ni -
cze go „Bi blio er ca Ro ku 2015/2016”.

W SKRÓ CIE… 

 17 ma ja w Miej skiej Bi blio te ce Pu blicz nej w Ru dzie l skiej
od by o si spo tka nie z Bar ba r i Ada mem Pod gór ski mi oraz An n
Stemp nik – au to ra mi ksi ki pt. l ski strój lu do wy z Ru dy. 
 24 ma ja w Mu zeum Gór no l skim w By to miu od by a si Ga -

la Fi na o wa X Re gio nal ne go Kon kur su Gwa ry l skiej. 
 Dom Pa mi ci y dów Gór no l skich za pra sza na wy kad Sy -

jo nizm dr. hab. Jac ka Su rzy na – fi lo zo fa i wy ka dow cy na Uni wer -
sy te cie l skim w Ka to wi cach w ra mach cy klu Hi sto ria y -
dów – trzy ty si ce lat sa mot no ci. Py ta nie o y dow sk to sa mo. 
 10 ma ja Mu zeum Hi sto rii Ka to wic pod pi sa o umo w o part ner skiej

wspó pra cy kul tu ral nej z Obe rschle sie Lan de smu seum w Rat tin gen.
 W Ga le rii Pa a cu Kul tu ry Za g bia w D bro wie Gór ni czej od -

by wa si wy sta wa ma lar stwa Cy pria na No co nia – stu den ta Aka de -
mii Sztuk Pik nych w Ka to wi cach, za ty tu o wa na „Gra ni ce”.
 Ga le ria Elek trow nia w Cze la dzi za pra sza a na wer ni sa wy sta -

wy ce ra mi ki stu den tów kra kow skiej Aka de mii Sztuk Pik nych.
 W Ga le rii Ka to wi ce ZPAF od by a si wy sta wa fo to gra fii An -

to nie go Kre isa pt. „In ter pre ta cje 2”. 
 W Ka to wi cach po wsta je pierw szy na wie cie szlak tu ry stycz -

ny de dy ko wa ny hi sto rii mu zy ki – Szlak l skie go Blu esa. Ka to wic -
ki Klub Puls ze syn nej pio sen ki De mu „We hi ku cza su” by jed -
nym z naj wa niej szych miejsc na ma pie Ka to wic zwi za nych
z hi sto ri l skie go blu esa, mie ci si przy pla cu Wol no ci, w pod -
zie miach obec ne go Pa a cu Gold ste inów, i to tu od by si kon cert in -
au gu ru j cy ist nie nie Szla ku. 
 15–16 kwiet nia Mu zeum l skie w Ka to wi cach za pra sza o

do uczest nic twa w se sji na uko wej „We hi ku prze strze ni” to wa rzy -
sz cej wy sta wie „Post -Apo ca lyp sis. Pol ska eks po zy cja PQ 2015”. 
 Na „Wi de ofre ski” Le cha Ma jew skie go za pra sza o Mu zeum Miej -

skie w Za brzu.
 Wy sta wa „XV Mi dzy na ro do wy Ple ner Ma lar ski w Mycz kow -

cach” zor ga ni zo wa na przez Zwi zek Pol skich Ar ty stów Pla sty ków

Okr gi w Kra ko wie i Ka to wi cach od by a si w ga le rii Pa a cu Mo -
dzie y w Ka to wi cach. 
 Ma lar stwo Mi ro sa wa Go li szew skie go pre zen to wa a ga le ria Art.

No va 2 ZPAP Okrg w Ka to wi cach. 
 W Te atrze Roz ryw ki w Cho rzo wie mia a miej sce pra pre mie ra

mu si ca lu „Mo dy Fran ken ste in” z li bret tem Me la Bro ok sa i Tho ma -
sa Me eha na, mu zy k i tek sta mi pio se nek Me la Bro ok sa w cho re ogra -
fii Su san Stro man w re y se rii Jac ka Bo czy ka, sce no gra fi Grze go -
rza Po li ci skie go i kie row nic twem mu zycz nym Ma te usza Wa la cha.
Pro mo cja ksi ki „Li sty z Da chau. Gu staw Mor ci nek do sio stry Te -

re sy Mor ci nek” z udzia em re dak to rek to mu Kry sty ny He skiej -Kwa nie -
wicz i Lu cy ny Sa dzi kow skiej od by a si w In sty tu cie Pa mi ci Na ro do -
wej – Cen trum Edu ka cyj ne IPN w Ka to wi cach im. Hen ry ka Sa wi ka. 
W Mu zeum w Cho rzo wie od by si kon cert „Spo tka nie z pie ni

pa trio tycz n”, pod czas któ re go wy ko ny wa no pie ni le gio no we, ua -
skie i po wsta cze. Kon cert to wa rzy szy wy sta wie „Pa mo e i na -
ród wiel ki, znisz cze – tyl ko nik czem ny” – Kon sty tu cja 3 Ma ja i Ta -
de usz Ko ciusz ko na me da lach ze zbio rów Mu zeum w Cho rzo wie. 
 Na spo tka nie ze Sta ni sa wem Cze kal skim – au to rem ksi ki „Za -

g bie D brow skie – za wsze po dro dze” za pra sza a Miej ska i Po -
wia to wa Bi blio te ka Pu blicz na w B dzi nie. 
 Po szu ku j cy no wych mo li wo ci brzmie nio wych i wy ko naw -

czych du et jaz zo wy Myr czek & To ma szew ski wy st pi 23 kwiet nia
na dzie dzi cu Zam ku Su kow skich w Biel sku -Bia ej. Ar ty ci ujaw -
ni li swo je ta len ty w ra mach I Fe sti wa lu Mu zy ki Cros so ver, któ ry od -
by si w Biel sku -Bia ej od 22 do 24 kwiet nia. 
 W kwiet niu w Ga le rii Biel skiej BWA za pre zen to wa no wy sta -

w zna nych cy kli fo to gra ficz nych Wal de ma ra Ja my. Wy sta wia tam
rów nie ob ra zy, pra ce na pa pie rze, fo to gra fie oraz przed mio ty zna -
le zio ne w po bli u swe go do mu w por tu gal skiej miej sco wo ci Es -
te val gda ski ar ty sta Ja ro saw Fli ci ski. Eks po zy cja no si a ty tu „Ca -
sa – Co smos. Ho me ma de Pa in tings 2010-2015”. 
 „Pola. Pol ska lal ka ar ty stycz na” to ty tu wy sta wy – od

28 kwiet nia do 22 ma ja – to wa rzy sz cej 27 Mi dzy na ro do we mu Fe -
sti wa lo wi Sztu ki Lal kar skiej w TL Ba nia lu ka. 
 Od 12 do 14 kwiet nia w Biel sku -Bia ej od by wa y si pro jek -

cje i po ka zy zwi za ne z „Eu ro shorts 2015 – Eu ro pej skim Fe sti wa -
lem Fil mo wym”. By a to tzw. biel ska re pli ka. Im pre zie to wa rzy -
szy II Kon kurs „Fil mu je my Biel sko -Bia ”. 
W biel skiej Ga le rii ro do wisk Twór czych w kwiet niu za pre zen -

to wa no wy sta w pn. „Da ro wa ny czas”. Eks po zy cj po wi co no dzie -
om o te ma ty ce sa kral nej, in spi ro wa nym Ogól no pol ski mi Spo tka nia -
mi Twór ców w klasz to rze ber nar dy nów w Kal wa rii Ze brzy dow skiej. 
 W Ksi ni cy Be skidz kiej od 4 kwiet nia do 3 ma ja wy sta wia

swe dzie a „Wia trem ma lo wa ne” (ole je, akwa re le i pa ste le) ru dzic ki
ar ty sta Flo rian Ko hut. Eks po zy cj przy go to wa no z oka zji 25-le cia ga -
le rii „Pod stra chem po lnym”, któ r ma larz pro wa dzi w Ru dzi cy. 
 W biel skiej Gra wi ta cji w ra mach spo tka z po dró ni ka mi od -

by y si w kwiet niu VI Dni Au stra lii. Za pre zen to wa no m.in. gr
na did ge ri doo. Prze pro wa dzo no tak e warsz ta ty gry na tym in stru -
men cie.
 Na prze o mie kwiet nia i ma ja w Re gio nal nym Orod ku Kul -

tu ry w Biel sku -Bia ej mo na by o ogl da wy sta w pt. „Ar ty ci spod
Hro ba czej  ki”. Eks po zy cja by a po wi co na twór com, któ rzy uro -
dzi li si bd y li w Ko zach. Tam przy szed m.in. na wiat syn ny
twór ca biel skiej szko y ar ty stycz nej, mu zeum i ani ma tor ro do wi -
ska pla stycz ne go – Sta ni saw Oczko. 
 W Cz sto chow skiej Fil har mo nii kon cer to wa li: Ju sty na Stecz -

kow ska & Or kie stra Cy ga ska, Zbi gniew Wo dec ki, Han na Ba na szak,
wio lon cze list ka Astrig Si ra nos sion w Kon cer cie or mia skim, Raz Dwa
Trzy, Piw ni ca pod Ba ra na mi, Kay ah; W OPK Gau de Ma ter: JAZ -
Z to cho wa, pro jekt mu zycz no -fil mo wy Krzysz to fa Maj chrza ka i Ja -
na „Yacha” Pasz kie wi cza; W Klu bie Mu zycz nym Me ta: Pro le ta ry -
at; Pub Spor to wy Sta cher czak – 4 stro ny Am pe rA; W Miej skim Do mu
Kul tu ry – Od dzia Za mkni ty.
W Cz sto cho wie wy sta wia li – Kon duk to row nia: Ma go rza ta La -

za rek; MGS: Zo bacz bar dziej Ma tyl dy lo sar skiej, Vi sion/Wi zje. Pej -
za e sztu ki wo skiej i pol skiej, Bez ty tu u – olej na pót nie.
 W ra mach Mul ti me dia Sym fo nia Gwiazd w Cz sto cho wie od -

by si kon cert Kla sycz ny ro man tyzm, któ rym dy ry go wa Gud ni
A. Emils son z Is lan dii;
 Na gro d spe cjal n Zo tych Ma sek otrzy ma Wo dzi mierz Ku -

ca, za re y se ri, cho re ogra fi, sce no gra fi Or fe usza oraz au tor sk
kon cep cj te atru. 82
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WIO SNA w Ka to wi -
cach na de sza ca 
pe ni. W tym se zo nie
w mie cie po sa dzo -
no 220 ty si cy kwia -
tów, a tak e 1450 no -
wych drzew i 8500
krze wów. Na ron dzie
im. gen. Zit ka po ja -
wi y si brat ki. Kon -
struk cje kwia to we na -
po tka my na pla cu
Miar ki, przy uli cy
Jan ke go, na skwe rze
przy ul. Hal le ra
i w Ni ki szow cu.
Kwia ty w nie wiel -
kich do ni cach s, tak
jak w po przed nich la -
tach, na la tar niach
przy uli cach Sta ro -
miej skiej i Ma riac -
kiej.
STA A wy sta wa po -
wi co na wy p dzo -
nym, czy te – mi gra -
cjom – po wsta nie
w Mu zeum Gór no -
l skim w By to miu.

Ma po ka za ró ne fa zy osad nic twa
na tym te re nie, w tym mi gra cje, wy ni ka -
j ce z no we go a du w Eu ro pie po II woj -
nie wia to wej. Wy sta wa za po wia da si
cie ka wie i na pew no pod grze je emo cje
na l sku. Wia do mo, e przy go tu je j Le -
szek Jo dli ski, no wy  szef Mu zeum Gór -
no l skie go. To by y dy rek tor Mu zeum
l skie go, zna ny z kon tro wer syj nych
wy tycz nych do wy sta wy hi sto rycz nej
o Gór nym l sku. 
TRZY utwo ry wir tu oza skrzy piec Nic co -
la Pa ga ni nie go w wy ko na niu Bar to mie -
ja Fra sia, ma tu rzy sty z Ka to wic, za uro -
czy y ju ry XIV Mi dzy na ro do we go
Kon kur su Mo dy Pa ga ni ni w Le gni cy.
Lau re at wy gra swo j gru p wie ko w
i do sta na gro d za naj lep sze wy ko na nie
utwo ru Pa ga ni nie go, czy li ty tu Mo de -
go Pa ga ni nie go.
OD CI NEK naj now sze go se ria lu do ku men -
tal ne go „Pol ska Fil mo wa” dla Ca nal+
Di sco ve ryz Gra y n Sza po ow sk i Fi -
li pem Ba jo nem w ro li gów nej kr co no
w Mu zeum Zam ko wym w Pszczy nie.
Twór cy wra ca j w nim do miejsc, gdzie
kr co no zna ne fil my i se ria le. Pszczy -
ski Za mek jest wa nie jed nym z nich.
W 1986 ro ku po wsta wa y tu sce ny
do fil mu „Ma gnat” w któ rym Gra y na
Sza po ow ska gra a jed n z gów nych ról.
Ob raz re y se ro wa Fi lip Ba jon.
CZWO RO uczniów i ab sol wen tów szkó
z re gio nu zna la zo si w gro nie lau re -
atów i fi na li stów pre sti o we go 28.
Kon kur su Prac Mo dych Na ukow ców
UE (EU CYS 2016). Gów n na gro d
(ex aequo dla trzech osób) otrzy ma Ma -
ciej Ma ka, te go rocz ny ma tu rzy sta
z Cho rzo wa, któ ry stwo rzy pro to typ
urz dze nia do pro duk cji pu ca -na -chi -
pie i to me to d ta sz i prost sz od tej
sto so wa nej przez ba da czy z Ha rvar du.

W gro nie fi na li stów zna la za si te Aga -
ta An ge li ka Rzo ska, 17-lat ka, stu dent -
ka pierw sze go ro ku Aka de mii Mu zycz -
nej we Wro ca wiu. Na kon kurs od da a
pra ce pt. „Eko no fi zycz ne i so cjo fi zycz -
ne uwa gi o wzro cie eko no micz nym
wia ta”. Ja ku ba Mo raw skie go, ab sol -
wen ta V LO w Biel sku -Bia ej, na gro dzo -
no za ba da nia nt. wy zna cza nia roz o e -
nia prze strzen ne go ob o ków wo do ru
w Dro dze Mlecz nej na pod sta wie ob ser -
wa cji ra dio wych. Ju ry do ce ni o rów nie
pra c Mar ci na Kle iber ta z Knu ro wa,
ucznia dru giej kla sy LO Fi lo ma ta w Gli -
wi cach, któ ry za j si wpy wem nad -
tlen ku wap nia na wa ci wo ci za nie -
czysz czo nej gle by.
PI TA ju edy cja Ogól no pol skie go Kon -
kur su Dzien ni kar skie go im. Kry sty ny
Bo che nek przy nio sa spo r nie spo dzian -
k. Grand Prix otrzy ma pi sarz Aloj zy
Ly sko za pi sa n w j zy ku l skim „Opo -
wie gór no l sk”, któ r pu bli ko wa
na a mach „Dzien ni ka Za chod nie go”
i mie sicz ni ka „lsk”. – Nie wszy stek
umar a, Kry siu. Pó ki kon kurs trwa, ty
b dziesz y a i za to Ci dzi ku j – mó -
wi wzru szo ny zwy ciz ca.
BY Y pre zy dent Za brza win ny. Zo sta
ska za ny za za bój stwo na 25 lat. To on
dga no em i pod ci gar do ofie rze,
swo je mu wie rzy cie lo wi – uzna sd.
Zma sa kro wa ne cia o m czy zny od na -
le zio no w sierp niu 2008 ro ku w le sie
w Wy my so wie ko o B dzi na. led czy
do tar li do spraw ców, ana li zu jc lo go wa -
nie si te le fo nów ko mór ko wych do sta -
cji BTS ko o miej sca za bój stwa. Wród
osób po dej rza nych by wa nie Je rzy G.,
by y sa mo rz do wiec z Za brza, dok tor in -
for ma ty ki i au to ma ty ki. Mo tyw za bój -
stwa – fi nan so wy od po czt ku po ja wia
si w ledz twie i za ta ki uzna go Sd
Okr go wy w Ka to wi cach.
CIE SZYN ma by wa nym cen trum pro -
duk cji gier wi deo, a to za spra w po ro -
zu mie nia pod pi sa ne go przez Agen cj
Roz wo ju Prze my su, Uni wer sy tet l ski
i Sta ro stwo Cie szy skie. To szan sa nie
tyl ko dla mia sta i po wia tu, ale dla ca e -
go re gio nu. W Cie szy nie po wsta nie Ak -
ce le ra tor Gier Wi deo. Pro jekt ma by
mo de lo wym przy ka dem wy ko rzy sta nia
szans, któ re da je by ska wicz nie ro sn -
cy na ca ym wie cie ry nek gier wi deo.
Ak ce le ra tor gier wi deo to naj pro ciej uj -
mu jc – po  cze nie in ku ba to ra przed si -
bior czo ci z fun du szem za l ko wym,
któ re go gów nym za da niem jest do fi nan -
so wa nie firm roz po czy na j cych dzia al -
no. Two rze nie gier wi deo to wiet ny
biz nes, co udo wod ni o cho by stu -
dio CD Pro ject, któ re w 6 ty go dni
od pre mie ry sprze da o 6 mi lio nów ko -
pii gry „Wied min 3”.
RAD NI Sej mi ku Wo je wódz twa l skie -
go za ape lo wa li do pre mier Be aty Szy do
o wy da nie roz po rz dze do usta wy me -
tro po li tal nej. Na se sji 18 kwiet nia uchwa -
a w tej spra wie zo sta a prze go so wa na
sto sun kiem go sów 26:15. Prze ciw ni
by li rad ni Pra wa i Spra wie dli wo ci,

zgod nie z par tyj n li ni w tej spra wie.
Przez kil ka ostat nich ty go dni po li ty cy
PiS zde cy do wa nie kry ty ko wa li usta w
au tor stwa PO, uchwa lo n pod ko niec
ubie gej ka den cji Sej mu.
KUP, czy li l ska Kar ta Usug Pu -
blicz nych, to wspól ny pro jekt dwu dzie -
stu je den gmin aglo me ra cji ka to wic kiej
i KZK GOP. Kar ta mi KUP po su gu je
si obec nie 40 tys. osób, do ce lo wo licz -
ba ich uyt kow ni ków wzro nie do 700
ty si cy. Z kart, pe ni cych ro l elek tro -
nicz nych bi le tów okre so wych, mo na
ko rzy sta od pa dzier ni ka ubie ge go
ro ku. Nie ste ty, zda rza j si te awa rie te -
go nie za wod ne go sys te mu…
NO WA dro ga w cen trum Ka to wic ju nie
jest uli c ród miej sk, a uli c Fran za
Winc kle ra. To de cy zja ka to wic kich rad -
nych. Wi je si mi dzy Su per jed nost k,
li zgow cem, pa sa em han dlo wym
a daw nym ho te lem Si le sia. Bie gnie
od uli cy Cho rzow skiej do uli cy Pio tra
Skar gi. Ma nie co po nad 418 me trów.
Winc kler, nie miec ki prze my so wiec przy -
czy ni si do roz wo ju Ka to wic i nada nia
im w 1865 ro ku praw miej skich.
PO LI TECH NI KA l ska w Gli wi cach wy -
bra a no we go, 17. z ko lei rek to ra.
To 54-let ni prof. Ar ka diusz M yk, do -
tych cza so wy dzie kan Wy dzia u Me cha -
nicz ne go Tech no lo gicz ne go. Za st pi on
od 1 wrze nia br. na tym sta no wi sku
prof. An drze ja Kar bow ni ka. Ka den cja
no we go rek to ra po trwa do 31 sierp nia
2020 ro ku.
NA GRO DY im. Woj cie cha Kor fan te go
wr czo no po raz 24. w Sie mia no wi cach
l skich. Uro czy sto od by a si w Sie -
mia no wic kim Cen trum Kul tu ry – Par ku
Tra dy cji nie przy pad ko wo, po nie wa
Kor fan ty uro dzi si wa nie w gro dzie
Sie mio na. Na gro dzo no: Har cer ski Ze spó
Ar ty stycz ny „So necz ni” z Ka to wic,
któ ry dzia a na mu zycz nej sce nie ju
od po nad 50 lat, po cho dz ce go z Ru dy
l skiej Sta ni sa wa Ge rar da Tre fo -
nia – ko lek cjo ne ra i me ce na sa l skie -
go ma lar stwa i rze by w w glu. Na gro -
dzo no tak e zmar e go w ubie gym ro ku
blu esma na Ja na Kyk sa Skrze ka, mi -
cha ko wi cza ni na.
MI NI STER zdro wia Kon stan ty Ra dzi wi
oraz sze fo wa Kan ce la rii Pre ze sa Ra dy
Mi ni strów, Be ata Kem pa spo tka li si
z przed sta wi cie la mi gli wic kie go In sty -
tu tu On ko lo gii w spra wie przy szo ci
szpi ta la, któ ry chce od dzie li si od war -
szaw skiej cen tra li. Od lu te go l skie me -
dia pro wa dz ak cj na rzecz usa mo dziel -
nie nia si szpi ta la w Gli wi cach, któ ry
mu si da wa na rzecz War sza wy da ni n
z wy pra co wa nych zy sków. Ostat nio by -
y to 82 mln z. Cho cia pod czas spo tka -
nia ad na de kla ra cja na te mat po dzia u
cen trum nie pa da, to mi ni ster Ra dzi wi
za pew ni, e za ko czo ne zo sta n prak -
ty ki prze sy a nia pie ni dzy wy pra co wa -
nych w Gli wi cach do szpi ta li w War sza -
wie i Kra ko wie. Có zo ba czy my…

KRO NI KARZ

MIESIC
Zapis wydarze 

z miesica
poprzedzajcego

zamknicie 
numeru
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Gdzie sens,
gdzie logika
JA RO SAW STA RZYK

– Jak co jest gu pie, to jest gu pie – z nie za chwia n pew no ci sie bie
ogo si nasz osie dlo wy biz nes men.

– Cie ka we – mruk n pro fe sor, te z na sze go blo ku. – Naj pierw uzna -
em pa sk wy po wied za przy kad tau to lo gii, ale na sza mnie ta ka myl,
czy w tym zda niu nie ma przy pad kiem ja kie go swo iste go wdzi ku afo -
ry stycz ne go.

Sie dzie li my so bie w na szej ulu bio nej (jest sa la dla pa l cej mniej szo -
ci) ka wia ren ce, któ ra ma swój szyld, ale wszy scy i tak na zy wa j j „U Do -
ne go”, cho nikt nie wie, dla cze go wa ci ciel ma ta k wa nie ksyw k. Na -
uko wiec po sta no wi kon ty nu owa swo j wy po wied, od ra zu wpa da jc
w ma nie r wie lo let nie go wy ka dow cy. Afo ryzm (o ile to by afo ryzm) biz -
nes me na po su y pro fe so ro wi do za po zna nia nas z pod sta wa mi lo gi ki dwu -
war to cio wej (praw da -fasz).

– Z praw dzi wo ci zda nia A wy ni ka praw dzi wo zda nia B – pe ro ro -
wa. – Na przy kad: „pa da deszcz, wic uli ce s mo kre”. Na chop ski ro -
zum praw dzi we po win no by rów nie stwier dze nie od wrot ne: „uli ce s
mo kre, wic pa da deszcz”. Tak jed nak nie jest, po nie wa w dzie upal ny
i bez chmur ny uli ce mo g by mo kre, gdy prze je cha a przed chwi l po -
le wacz ka.

By o o ko niunk cjach, in wer sjach, lo gicz nej ana li zie zda… Nie po dej -
mu j si po wtó rze nia te go wy czer pu j ce go (dla su cha czy) wy wo du, któ -
ry jed nak za ko czy si do sy nie spo dzie wa nie. Uczo ny nasz po wie dzia
mia no wi cie, e by mo e pra wi da lo gi ki nie mu sz by trak to wa ne tak
ca kiem po wa nie, gdy zna ny kry tyk, Jan Brz kow ski, przy oka zji ana -
li zo wa nia po ezji Mi ro na Bia o szew skie go, oznaj mi, e so wo wresz cie
„wy zwo li o si ze su eb nej ro li no si cie la sen su”.

– To praw da – ode zwa si biz nes men. – Ja si z tym spo ty kam co -
dzien nie.

Za uwa y em, e w tym mo men cie Do ny prze chy li si przez kon tu ar
i za cz na su chi wa, czy przy pad kiem nie na ru szy my je dy ne go punk tu
re gu la mi nu obo wi zu j ce go w obiek cie, któ ry brzmi: „Go ciom za bra nia
si roz ma wia nia o po li ty ce!”

– Mó wi pra cow ni cy – kon ty nu owa przed sta wi ciel kla sy red niej – e -
by za a twi a po cz stu nek dla klien tów po biz ne so wym spo tka niu. A ona
mi mó wi, e za pa ci my wi cej, bo… mam to za pi sa ne… zna jo ma knaj -
pa „za im ple men to wa a zu pe nie in no wa cyj n ar chi tek tu r ka te rin gu”. Nie
wy wa li em jej, bo dziew czy na jest ro bot na i fir mie od da na…

– Nie uwie rzy cie pa no wie, ale zda rza mi si su cha ka wa ka au dy cji
mo to ry za cyj nej, któ ra po prze dza in te re su j cy mnie pro gram – prze j nar -
ra cj pro fe sor. – I usy sza em, e eks per ci od aut opo wia da j o ja kich ekra -
nach gdzie na de sce roz dziel czej, cz sto przy tym na rze ka j, e „in tu icyj -
na ob su ga” jest nie ta ka. Za wo dzi, al bo spra wia mnó stwo pro ble mów. Nie
mam sa mo cho du, nie wiem o co cho dzi, ale, tak mi si wy da je, e ro zu -
miem so wo „in tu icja”, i ma o mi ono pa su je do urz dze tech nicz nych.
Dla te go, kie dy za dzwo nio no do mnie, aby mnie na mó wi na kup no ja kie -
go smart fo na z ekra nem ob su gi wa nym in tu icyj nie, sta now czo od mó wi -
em. Nie mam in tu icji, wo l, e by co mo na re gu lo wa ra cjo nal nie, i e -
by o tym in for mo wa a ja ka pa pie ro wa in struk cja.

– Mo ja nie czy ta in struk cji – wes tchn nasz przed si bior ca. – Za wsze
naj pierw co in tu icyj nie ze psu je, a po tem stu diu je opi sy.

Za my li em si nad so wem, któ re wy zwo li o si z ro li no si cie la sen -
su. I do sze dem do wnio sku, e stwier dze nie osie dlo we go biz nes me na „jak
co jest gu pie, to jest gu pie” w grun cie rze czy jest nie gu pie. 

Uko czy Aka de mi Sztuk Pik nych w Kra -
ko wie – Wy dzia Gra fi ki w Ka to wi cach. Jest
pro fe so rem zwy czaj nym. W ASP w Ka to wi -
cach, pro wa dzi Pra cow ni Ma lar stwa. Jest
ma la rzem, po et, dra ma tur giem i re y se rem.
Mia po nad 60 wy staw in dy wi du al nych
w Pol sce, Niem czech, Fran cji, USA, Nor we -
gii, Cze chach, na W grzech, na So wa cji, we
Wo szech i w wie lu in nych kra jach. Uczest -
ni czy w kil ku set wy sta wach sztu ki na ca ym
wie cie. W ro ku 2002 ja ko pierw szy y j cy
ar ty sta pol ski mia wy sta w re tro spek tyw n
w Gma chu Gów nym Mu zeum Na ro do we go
w Kra ko wie. Je go pra ce znaj du j si w zbio -
rach m.in.: Mu zeum Na ro do we go w Kra ko -
wie, War sza wie, Po zna niu, Szcze ci nie,
Mu zeum Sztu ki No wo cze snej w o dzi, Mu -
zeum l skie go w Ka to wi cach, Mu zeum
Uni wer sy te tu Ja giel lo skie go w Kra ko wie,
w Stadt mu seum Dus sel dorf, w ko lek cji Vol -
ke ra Fe ie ra bend ta prze zna czo nej dla Spren -
gel Mu seum w Ha no we rze, w wie lu
Mu ze ach miej skich oraz w ko lek cjach pry -
wat nych w kil ku dzie si ciu kra jach wia ta.
Od ro ku 2005 zaj mu je si tak e te atrem – jest
au to rem sztuk te atral nych i ich re y se rem.
2005 r. – „Dom prze zna czo ny do wy bu rze -
nia” Te atr l ski im. St. Wy spia skie go
w Ka to wi cach (pra pre mie ra). Spek takl by
pre zen to wa ny w tym sa mym ro ku na Fe sti -
wa lu Pol skich Pra pre mier w Byd gosz czy,
a tak e w Sa li Gów nej Mu zeum Na ro do we -
go w Kra ko wie.
2007 r. – „Mle czar nia” (pra pre mie ra) Te atr
l ski im. St. Wy spia skie go w Ka to wi cach.
Spek takl na gra ny i wy emi to wa ny przez TVP
Ka to wi ce 2013
2012 r. – „Chod ne po ran ki„(pra pre mie ra)
Te atr Za g bia w So snow cu.
Je go twór czo, wie lo krot nie ana li zo wa -
na i opi sy wa na w set kach ar ty ku ów, opra co -
wa, prac ma gi ster skich etc sta a si te
po wo dem po wsta nia omiu fil mów te le wi -
zyj nych zre ali zo wa nych przez TVP War sza -
wa, TVP Kra ków, TVP Ka to wi ce i Ca nal+.
Ar ty sta otrzy ma Srebr ny Me dal Za su o ny
Kul tu rze Pol skiej Glo ria Ar tis.
Ad res stro ny in ter ne to wej ar ty sty: www.ja -
ce kry ka la.com
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