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TA DE USZ KI JON KA W KRA KO WIE. Ten wie czór po etyc ki ka to wic kie go po ety by! ko lej "
nym spo tka niem wpi sa nym w cykl im prez zwi# za nych z pro mo cj# je go naj now sze go

to mu po etyc kie go „S!o wo w s!o wo”, wy da ne go przez In sty tut Mi ko !ow ski w Bi blio te "
ce Ar ka dii ja ko 125 po zy cja z rz$ du. Or ga ni za to rem im pre zy przy go to wa nej przez %ród "
miej ski O&ro dek Kul tu ry 18 ma ja br. by !o Sto wa rzy sze nie Pi sa rzy Pol skich. O ran dze

te go po etyc kie go spo tka nia &wiad czy fakt, 'e pro wa dzi li je tak zna ko mi ci znaw cy po ezji

jak prof. Mar ta Wy ka, któ ra za ry so wa !a syl wet k$ &l# skie go po ety oraz prof. Woj ciech

Li g$ za, au tor wni kli we go ko men ta rza kry tycz ne go utrzy ma ne go w to na cji wy so kich

ocen. Opra w$ mu zycz n# za pew ni! wir tu oz gi ta ry Jan Obe rbek. Na spo tka nie przy by li

przed sta wi cie le 'y cia li te rac kie go Kra ko wa, m.in. po eta i kry tyk prof. Sta ni s!aw Sta bro

i dr Jan Piesz cza cho wicz, re dak tor na czel ny mie si$cz ni ka „Kra ków”, któ ry przy po mnia!
zwi#z ki Ta de usza Ki jon ki z Kra ko wem od cza su stu diów po lo ni stycz nych. By !a oka zja

do wspo mnie( i li te rac kich dy gre sji. Wie le miej sca za j$ !a pre zen ta cja wier szy przez

au to ra, któ rych wy bór znacz nie wy kro czy! po za ra my pre zen to wa nej ksi#' ki.

Ki jon ka ch$t nie od po wia da! na py ta nia odno&nie kra kow skie go okre su bio gra fii i na "
wi# za nych wów czas kon tak tów. 

NAJ WA! NIEJ SZA NA GRO DA MU ZE AL NA DLA MU ZEUM "L# SKIE GO! Mu zeum %l# skie zdo by !o naj wa' niej sz# dla pol skie go &ro do wi "
ska mu ze al ne go na gro d$  – Grand Prix w kon kur sie na Wy da rze nie Mu ze al ne Ro ku „Sy bil la 2015”. Dla pol skich pla có wek mu ze al nych

Sy bil la jest tym, czym s# Osca ry w &wie cie fil mo wym. Dy rek tor Na ro do we go In sty tu tu Mu ze al nic twa i Ochro ny Zbio rów

prof. UKSW dr hab. Piotr Ma jew ski okre &li! Sy bil l$ ja ko „naj bar dziej zna cz# c# na gro d$ w sek to rze mu ze ów”. W tym ro ku Mu zeum

%l# skie otrzy ma !o a' dwie sta tu et ki – oprócz Grand Prix uho no ro wa ne zo sta !o rów nie' na gro d# „Sy bil la 2015” w ka te go rii „In we sty "
cje” za bu do w$ no wej sie dzi by mu zeum. 11"oso bo we ju ry wy bra !o lau re atów spo &ród re kor do wej w tym ro ku licz by 246 zg!o sze(
na de s!a nych z naj wa' niej szych pla có wek mu ze al nych w kra ju. Uro czy sta ga la roz da nia sta tu etek od by !a si$ 23 ma ja w Te atrze Wiel "
kim – Ope rze Na ro do wej w War sza wie. 

Na zdj! ciu: Na gro d! od bie ra Ali cja Knast dy rek tor Mu zeum "l# skie go 
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Czasopismo
„lsk. Miesicznik spoeczno-kulturalny”

jest dostpne w wersji elektronicznej
w LSKIEJ BIBLIOTECE CYFROWEJ

4. IN DU STRIA DA 2016
8. Je rzy Ma chu ra DRU Y NA MA RZE 

12. Ja kub o gi now KO NIEC PO LI TY KI W STY LU VÁCLAVA HA VLA:
CZE SKA SCE NA PO LI TYCZ NA ZMIE NIA OB LI CZE

15. Grze gorz Szto ler NA WET WIYN TY JON NIE PO MÓG.
PAW A ZE AR HI TLER, A PIE CHÓW KA ZA LO A WIEL KO WO DA. 

22. Ta de usz Ki jon ka MU ZY KA I PRZY JA
30. Roz mo wa ze Zbi gnie wem My g, opie ku nem Do mu Po ezji – Mu zeum Ha li ny Po wia tow skiej,

bra tem Po et ki PO SIA DA A NATURALNE, WIATO WEWN TRZNE 
33. Ja cek Ku rek BLU ES GRU BA 
34. An na Pion tek CZAR NA PY TA – CZAR NY W GIEL, CZY LI LSK NA WI NY LU 
36. Kry sty na He ska -Kwa nie wicz Z KOR NE LEM FI LI PO WI CZEM W DRÓW KA

PO CIE SZY SKIM CMEN TA RZU 
41. Roz mo wa z Hen ry kiem Kon wi skim cho re ogra fem i re y se rem CUD NE DZIEC KO DRZE WIEC KIE GO
52. Wie sa wa Ko no pel ska CZTE RY DA MY ZA WAD N Y SER CA MI

FE STI WA LO WEJ PU BLICZ NO CI 
54. Ka ta rzy na Ta u UKA ZA Y SI LI STY Z DA CHAU GU STA WA MOR CIN KA 
60. Ma ria Sztu ka SAWA NIE UMIERA
62. Ma rek Lysz czy na OR GA NO WA MA PA WIA TA. O fe sti wa lu Dni Mu zy ki or ga no wej w Gli wi cach.
70. Mi ro sa wa Pin dór O SCE NIE POL SKIEJ TÍNSKÉHO DI VA DLA

(TE ATRU CIE SZY SKIE GO) W ESKÉM TÍN (CZE SKIM CIE SZY NIE)

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

Ma rek S. Szcze pa ski ME DIA SPO ECZ NO CIO WE – CIEM NA STRO NA MO CY
56. PO RAD NIA J ZY KO WA

Ka ta rzy na Wy rwas W PO LA NI CY-ZDRO JU 
57. KA MIE DRO GO CEN NY

Ja cek Ku rek TOSAMO I POLIFONIA
59. L SKA OJ CZY ZNA POL SZ CZY ZNA

Jan Mio dek ALE HI CA! 
63. MI DZY NU TA MI

Mag da le na Dzia dek MUZYCY LSCY W WIEDNIU
84. Z ZA PI SKÓW EME RY TA

Ja ro saw Sta rzyk HERKULES POIROT BY TO WYKRY

PLA STY KA
48. Wie sa wa Ko no pel ska 25. PRA CA RO KU – RE FLEK SJE W CZAS JU BI LE USZU
49. PRA CA RO KU 2015 
50. JE RZY MO SKAL (1930-2016) 
51. TE ATR SWÓJ WI DZIA OGROM NY (oprac. wk)
84. KO LEK CJA „L SKA”: EWA ZA WADZ KA 

KSI KI
69. Bog dan Wi de ra WOJEWÓDZTWO FOTOGENICZNE
74. Katarzyna Niesporek PRZEZWYCIAJC MILCZENIE
74. Bog dan Wi de ra SIOSTRA
75. Bog dan Wi de ra KRÓT KO O KSI KACH 

PO EZJA I PRO ZA
3. WIERSZ NA OTWAR CIE 

Ma go rza ta Ska ba nia „CÓ JEST PRAW DA?” PI AT 
20. Ma go rza ta Ska ba nia WIER SZE 
28. Ma rian Lech Bed na rek ZA PI SKI O CZER NI CY. OKNO 
46. Kinga Kociak WIERSZE

EKO LO GIA
64. Jo lan ta Kar ma ska LAS POWRACA DO... NATURY

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

Da wid Sta niek RO BO TY, MI KRO SKOP I KLU SKI L SKIE 
67. ZNA KI I TWA RZE MIA STA KA TO WI CE 

EU ROP PEJ SKI KON GRES GO SPO DAR CZY W KA TO WI CACH 
68. OPO LE. KU STOSZ MA DONN KRE SO WYCH TA DE USZ KU KIZ – IN ME MO RIAM
76. NO TAT NI KI KUL TU RAL NE. Re da gu j: Wie sa wa Ko no pel ska, Jan Pi che ta, Jo an na Kot kow ska,

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

NA OKAD CE: 
„Ra sa. Pie an tra cy tu” – wi do wi sko przy go to wa ne na fi na IN DU STRIA DY 2016
w Mu zeum l skim.
Fot. To masz ak/BP
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MA!GORZATA SKA!BANIA

„Có! jest praw da?” Pi "at 

praw da z ogro du sa skie go nie zna ju! swo je go au to ra
i mo !e myl ne no si imi"
jest ch#op cem w pe ru ce 
fi gu r$ zre kon stru owa n$ po uszko dze niach wo jen nych
i po ko jo wych 
cz"%& gór na po sta ci g#o wa zu pe# nie no wa
nie wie my jak wy gl$ da #a po przed nia
na gi tors zle pio ny z ka wa# ków i uzu pe# nio ny 
od two rzo na pra wa r" ka i le wa d#o' z ta blicz k$ uci" t$ od gó ry 
ory gi nal ny kar tusz z na pi sem
in spi ce cau tu se ris
tre su ra w okre %lo nym ce lu

Ma" go rza ta Ska" ba nia – ur. w 1965 w Ty chach. Ab sol went ka ASP w Kra "
ko wie, dy plom u prof. Je rze go No wo siel skie go, sta# w Chrze $ci ja% skiej
Aka de mii Sztuk Pi&k nych w Kam pen, w Ni der lan dach. Wy da 'a dwie
ksi(# ki po etyc kie: „na le cia 'o $ci”, „szmuc ty tu'”. Jej wier sze pu bli ko wa "
ne by 'y w pol skich i ame ry ka% skich al ma na chach, w ma ga zy nach
li te rac kich i fi lo zo ficz nych: „Twór czo $ci”, „Fun da cji Kar po wi cza”,
„La tar ni Mor skiej”,  „Ak cen cie”,   „Aspek tach Fi lo zo ficz no "Pro za tor "
skich”, „He li kop te rze”, „In dia na Vo ice” w An der son, „Del to na High
Scho ol Bo okRe views” w Del to nie, „RALPH The Re view of Arts, Li te ra tu !
re, Phi lo so phy and the Hu ma ni ties” San Die go,  „Lo tus "Eater” w Rzy mie.
Pra cu je ja ko ta pi cer w Pra cow ni sto lar sko "ta pi cer skiej w Te atrze
im. Oster wy w Lu bli nie. 



4

Po nad 90 ty si! cy osób od wie dzi "o 44 obiek ty szla ku za byt -

ków znaj du j# cych si! w 27 mia stach re gio nu i wzi! "o udzia"
w po nad 400 przy go to wa nych zda rze niach ar ty stycz nych, wy -

sta wach i spek ta klach. Wy star czy po wie dzie$, %e na wi do wi -

sko w Cze la dzi przy go to wa no 2 i po" ty si# ca bez p"at nych wej -

&ció wek, to i tak ch!t nych do obej rze nia te go pe" ne go ognia,

prze my s"o wych d'wi! ków i fa jer wer ków by "o znacz nie

wi! cej. 

Mo ty wem te go rocz nej In du stria dy by "y le gen dy prze my -

s"o we. Wo kó" nie zwy k"ych po sta ci, któ re w prze sz"o &ci bu -

do wa "y po t! g! prze my s"o w# (l# ska, stwo rzo no wie le nie zwy -

k"ych opo wie &ci prze ka za nych w ró% no rod nej for mie. 

Im pre zy „roz ru cho we” od by wa "y si! w tym ro ku w Cho -

rzo wie, Cze la dzi, Ka to wi cach, Ryb ni ku, Sie mia no wi cach (l# -

skich i Za brzu. T"u my od wie dzi "y Park Tra dy cji w Sie mia -

no wi cach (l# skich, Sztol ni! Kró lo wa Lu iza w Za brzu, osie -

dla w Ni ki szow cu i Gi szow cu, ka to wic k# Fa bry k! Por ce la -

ny, a tak %e mniej sze obiek ty, jak Bro war Oby wa tel ski

w Ty chach czy Mu zeum Pra sy (l# skiej w Pszczy nie. 

(wi! to Szla ku Za byt ków Tech ni ki to oka zja do zaj rze nia

do wn! trza nie zwy k"ych po prze my s"o wych obiek tów, ale tak -

%e do od wie dze nia... swo ich daw nych miejsc pra cy.

Na po tka ne w cze ladz kiej „Elek trow ni” dwie za cie ka wio ne ma -

szy na mi pa nie za py ta ne, czy obej rza "y ju% wy sta w!, od pwo -

eidzia "y: my przede wszyst kim przy sz"y zo ba czy$ miej sce,

gdzie prze pra co wa "y &my kil ka dzie si#t lat! Ale jest wspa nia -

"e i pi!k ne. War to tu by "o przyj&$! I o to tak %e cho dzi w tym

wiel kim &wi! cie. 

„Roz ruch ma szyn” roz p! dzo ny wie czo rem, w pi" tek 10 czerw #
ca „Sym fo ni" hut ni cz"” w wy ko na niu gru py te atral nej Ti ta nick
na te re nie Ga le rii Sztu ki Wspó$ cze snej „Elek trow nia” w Cze #
la dzi, a za ko% czo ny wi do wi skiem „Ra sa. Pie&% an tra cy tu” na spe #
cjal nie wy bu do wa nej, nie by wa le atrak cyj nej sce nie Mu zeum
'l" skie go pod czas In du stria dy w dniu na st!p nym, stwo rzy $y
dy na micz ne i ener ge tycz ne ra my te go rocz ne go 'wi! ta Szla ku
Za byt ków Tech ni ki Wo je wódz twa 'l" skie go.

HU TA KRÓ LEW SKA. CHO RZÓW

„RA SA. PIE!" AN TRA CY TU”. MU ZEUM !L# SKIE

MU ZEUM !L# SKIE. KA TO WI CE

HU TA KRÓ LEW SKA. CHO RZÓW
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HU TA KRÓ LEW SKA. CHO RZÓW

GA LE RIA SZTU KI WSPÓ! CZE SNEJ „ELEK TROW NIA” CZE LAD"
„JA RAM SI#” – SPEK TAKL TE ATRU $L% SKIE GO.

HU TA KRÓ LEW SKA. CHO RZÓW

„LE GEN DY CZE LADZ KIE GO PRZE MY S!U”.
GA LE RIA SZTU KI WSPÓ! CZE SNEJ „ELEK TROW NIA” CZE LAD"

„SYM FO NIA HUT NI CZA”. GA LE RIA SZTU KI WSPÓ! CZE SNEJ
„ELEK TROW NIA” CZE LAD"
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6 MUZEUM !L"SKIE. KATOWICE

MUZEUM !L"SKIE. KATOWICE



7GALERIA SZTUKI WSPÓ!CZESNEJ „ELEKTROWNIA”. CZELAD"

GALERIA SZTUKI WSPÓ!CZESNEJ „ELEKTROWNIA”. CZELAD" MUZEUM #L$SKIE. KATOWICE

HU TA KRÓ LEW SKA. CHO RZÓW GALERIA SZTUKI WSPÓ!CZESNEJ „ELEKTROWNIA”. CZELAD"
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Wy bie ra my re pre zen ta cj! "l# ska

i… „"l# ska”

Nie ste ty, w dzi siej szej na szej dru !y -
nie na ro do wej, no tu j" cej – po okre sie
chu dych lat – czas nie w"t pli wej hos sy,
#l" ski fut bol re pre zen to wa ny jest na der
skrom nie. Co praw da, jed nym z pod sta -
wo wych za wod ni ków dru !y ny tre ne ra
Ada ma Na wa$ ki jest bram ko strzel ny
Ar ka diusz Mi lik, wy wo dz" cy si% z Roz -
wo ju Ka to wi ce, a po tem kon ty nu uj" cy
ka rie r% w Gór ni ku Za brze, ale obec nie
to gracz Ajak su Am ster dam. Gdy pi sa -
$em te s$o wa, nie by $a jesz cze zna -
na ka dra Pol ski na Eu ro, a w 28-oso bo -
wej eki pie kan dy da tów by$ tyl ko je den
pi$ karz wy st% pu j" cy obec nie w bar -
wach #l" skie go klu bu – rów nie! na past -

nik Ma riusz St% pi& ski z Ru chu Cho rzów.
Za tem ma $o nas, bar dzo ma $o… Nie ja -
ko wi%c dla po krze pie nia re gio nal -
nych – #l" skich serc, pro po nu j% za ba w%
we wspo mnie nia, a za ra zem w… se lek -
cjo ne ra. Spró buj my, dro dzy Czy tel ni -
cy – mi $o #ni cy spor tu, ze sta wi' dru !y -
n%  ma rze& – naj lep sz" „je de nast k%”
pi$ ka rzy na sze go re gio nu lat 1945 -
2016, czy li mo! na rzec: po wo jen ne -
go 70-le cia. Po wspo mi naj my tych pi$ -
ka rzy, któ rzy kie dy# sta no wi li trzon
na szej ka dry na ro do wej. A ta kich pi$ ka -
rzy na (l" sku by $o spo ro, za tem wy bór
mo !e by' trud ny, nie tyl ko ze wzgl% du
na sen ty ment do te go czy in ne go gra cza
czy klu bu, ale i z przy czyn czy sto
obiek tyw nych, bo prze cie! nie$a two
po rów na' kla s% pi$ ka rza z lat 50. z tym,
z tym z dzi siej szej de ka dy – in ne tak ty -

ki, in ne stra te gie na bo iskach, nie co in -
ne usta wie nia, s$o wem: in ny fut bol.
W tej sy tu acji naj lep szym kry te rium wy -
da j" si% by' osi" gni% te z dru !y n" klu bo -
w" czy w re pre zen ta cji suk ce sy, ale tak -
!e wy mo gi wspó$ cze snej pi$ ki
no! nej. I cho' na pew no nie obej dzie si%
bez sen ty men tów, to jed nak rzecz w tym,
by wy bra' nie je de na stu pi$ ka rzy – in -
dy wi du al nie, ale „je de nast k%” – dru !y -
n% sta no wi" c" do brze ro zu mie j" cy i uzu -
pe$ nia j" cy si% te am.

Szym ko wiak czy Kost ka?

A za tem kto w bram ce? W la tach 60.
po przed nie go stu le cia ki bi ce za chwy ca li
si% kunsz tem Edwar da Szym ko wia ka,
eta to we go, rzec mo! na, stra! ni ka re pre -

Gdy ten nu mer na sze go mie si!cz ni ka do trze do r#k czy tel ni ków, pi$ kar ski tur niej EU RO 2016 na sta dio nach

Fran cji b! dzie si! ju% to czy$ w naj lep sze, a pol ska re pre zen ta cja b! dzie ju% mia $a za so b# pierw sze gru po we

me cze (oby z do bry mi wy ni ka mi, ro ku j# cy mi awans do ko lej nej fa zy mi strzostw!).

JERZY MACHURA

Dru!yna marze"
Hubert Kostka
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zen ta cyj nej bram ki. Naj wi!k sze suk ce -
sy za li czy" on jed nak w klu bo wej „11”
Po lo nii By tom, z któ r# w 1965 r. si! gn#"
po Pu char La ta (In ter to to), a przede
wszyst kim po Pu char Ame ry ki, po któ -
rym to suk ce sie wi ta no w By to miu po -
lo ni stów ni czym bo ha te rów na ro do -
wych. Po tem mie li $my in ne go su per
go al ke epe ra – Hu ber ta Kost k! z Gór ni -
ka Za brze, jed ne go z bo ha te rów wy st! -
pów za brza% skiej dru &y ny w Pu cha rze
Eu ro py Zdo byw ców Pu cha rów. Do dzi$
ki bi ce pa mi! ta j# he ro icz ne bo je Gór ni -
ka z Ro m# w pó" fi na le i z Man che ste rem
Ci ty – w fi na le tych roz gry wek. Kost ka
strzeg" tak &e bram ki pod czas Igrzysk
Olim pij skich w Mo na chium (1972),
wal nie przy czy nia j#c si! do zdo by cia
z"o te go me da lu przez na sz# re pre zen ta -
cj!. Obiek tyw nie wi!c oce nia j#c bar dziej
war to $cio we suk ce sy sta "y si! udzia "em
Kost ki, za tem je go wy bie ram do na szej
je de nast ki. Przy oka zji, nie co star si ki -
bi ce, za pew ne przy po mn# so bie i ta kie
na zwi ska bram ka rzy jak: Jan Go mo la
(Gór nik), Wi told Szy gu "a (Za g"! bie So -
sno wiec) czy Piotr Cza ja (GKS Ka to wi -
ce i Ruch Cho rzów). A po nie wa& wspo -
mi na my pi" ka rzy nie tyl ko z te re nu
dzi siej sze go wo je wódz twa $l# skie go,
ale ze 'l# ska, czy li ca "e go re gio nu ja ki
„obej mu je” mie si!cz nik „'l#sk”, za -
tem nie wy pa da prze oczy( ta kich na -
zwisk jak Kon rad Kor nek czy Jó zef M"y -
nar czyk (obaj z Od ry Opo le).
M"y nar czyk od niós" na wet wi!k sze suk -
ce sy ni& Kost ka, ale by "o to w okre sie
gdy by" za wod ni kiem Wi dze wa )ód*
a po tem por tu gal skie go FC Por to. Z po -
dob nych wzgl! dów nie bio r! te&
pod uwa g! Je rze go Dud ka, któ ry
do wiel kich pi" kar skich zdo by czy do -
szed" nie w Knu ro wie czy Ty chach, ale
na za chod nio eu ro pej skich sta dio nach.

Trzech pew nia ków i…?

Jak usta wi! li ni" de fen syw n#? Obec -
nie tre ne rzy ró& nie eks pe ry men tu j#, ale
my przyj mij my tra dy cyj ny sys tem czy -
li 4 obro% ców. W $rod ku, w cha rak te rze
pa ry sto pe rów, wy bór wy da je si! do$( "a -
twy – sta wiam na „dwój k!” z Gór ni ka
Za brze: Sta ni s"a wa O$li z"! i Je rze go
Gor go nia. Za tym pierw szym prze ma wia -
j# przede wszyst kim klu bo we osi# gni! -
cia w eu ro pej skich roz gryw kach pu -
cha ro wych, za tym dru gim suk ce sy
z re pre zen ta cj# pod czas Mun dia lu 1974,
gdy Gor go% sta no wi" fi lar nie do prze by -
cia w s"yn nej dru &y nie tre ne ra Ka zi mie -
rza Gór skie go. My $l!, &e z tym wy bo rem
wszy scy si! zgo dz#, ale wy pa da wspo -
mnie( i o in nych re pre zen tan tach Pol ski,
któ rzy wy st! po wa li w tej ro li, np. Ma rian
Osta fi% ski (Ruch) czy Ro man Ba zan (Za -
g"! bie), któ ry z rów nym po wo dze niem
gra" i na flan kach. No w"a $nie: kto
na bocz nych stro nach de fen sy wy? Na le -
wej stro nie od po wied* wy da je si! bar dzo
pro sta: to Zyg munt An czok. Za pi" ka rzem
ro dem z Lu bli% ca prze ma wia j# suk ce sy
w Po lo nii By tom, Gór ni ku Za brze, no

i spek ta ku lar ne po wo "a nie do Re pre zen -
ta cji 'wia ta na po &e gnal ny mecz s"yn ne -
go Lwa Ja szy na. Je dy nym w"a $ci wie
kontr kan dy da tem dla An czo ka mo &e
by( wspo mnia ny ju& Ba zan, któ ry wy -
st! po wa" w ka drze na ro do wej w"a $nie
przed An czo kiem, ale ta kich suk ce sów
nie za pi sa no w je go &y cio ry sie. A za tem
An czok bez dy sku syj nie! O ile na le wej
stro nie li nii de fen syw nej te mat by" "a twy
do roz wi# za nia, to na pra wej ju& znacz -
nie trud niej wy bra( naj lep sze go. W bar -
wach na ro do wych z klu bów sze ro ko
ro zu mia ne go 'l# ska (a wi!c i Za g"! bia
i Opolsz czy zny) gra li m.in. Zbi gniew Gut
(Od ra) – pod czas „z"o tych” Igrzysk
Olim pij skich w Mo na chium, Ro man
Strza" kow ski (Za g"! bie), a wcze $niej
Ste fan Flo re% ski (Gór nik) I Hen ryk
Szcze pa% ski (Od ra). Za tem kto? Flo re% -
ski czy Szcze pa% ski? Ten dru gi a& 45 ra -
zy gra" w re pre zen ta cji kra ju (tak &e ja -
ko za wod nik )KS )ód*), by" jej pra wie
„eta to wym” ka pi ta nem, ale nie od niós"
ta kich suk ce sów jak Flo re% ski (dzie wi!(
ra zy mi strzo stwo kra ju, pi!( ra zy Pu char
Pol ski), a po za tym by" gra czem bar dziej
uni wer sal nym, bar dziej by" by przy dat -
nym do dzi siej szych wy mo gów fut bo lu.
No i, do daj my, by" na pol skich bo iskach
pre kur so rem w$li zgów. 

Dla ko go $ro dek po la?

Czas na $ro dek po la, czy li li ni" po mo %
cy. Kie dy$ no mi nal nie by "o to tyl ko dwu
za wod ni ków, dzi$, w bar dziej dy na -
micz nej, rzec mo& na: to tal nej wer sji fut -
bo lu, skrzy d"o wych uwa &a si! nie za na -
past ni ków, ale w"a $nie po moc ni ków.
Wy bierz my za tem „czwór k!”, zgod nie
ze wspó" cze sny mi ten den cja mi.

Kto w „cen trum dys po zy cyj nym” bo %
iska, czy li na sa mym $rod ku? Kto w ro li
tzw. play ma ke rów, czy li two rz# cych
gr!? Na my$l ci sn# si! przede wszyst kim
ta kie na zwi ska jak: Ste fan Grze gor -
czyk (Po lo nia), Wi told Ma jew ski (Za g"! -
bie), Zyg fryd Szo" ty sik, Wal de mar Ma -
ty sik (obaj z Gór ni ka), Cze s"aw
Susz czyk, Bro ni s"aw Bu la, Hen ryk Nie -
ro ba czy Zyg munt Masz czyk (wszy scy
czte rej z Ru chu). Mo& na jesz cze wspo -
mnie( o An drze ju Bun co lu, ale ten
okres pro spe ri ty mia" w cza sie, gdy
gra" w war szaw skiej Le gii. Suk ce sy
prze ma wia j# za Masz czy kiem (Mun -
dial 74) i Szo" ty si kiem (w Gór ni ku
i w re pre zen ta cji olim pij skiej), ale i wy -
mo gi wspó" cze snej pi" ki tak &e, to te& ob -
sta j! przy tym, du ecie. A kto z bo ku? Kto
w ro li skrzy d"o wych? Na pra wej stro nie
wy bór chy ba do$( pro sty – to Jan Ba na$
(Po lo nia, a po tem Gór nik), gracz
o nie na gan nej tech ni ce, po rów ny wa ny
(z ró& nych wzgl! dów) do s"yn ne go Ir -
land czy ka z Man che 4ste ru Uni ted Geo -
r ge’a Be sta – osi# ga" suk ce sy za rów no
w klu bo wym, jak i re pre zen ta cyj nym
wy mia rze. Go dzi si! wspo mnie( tu
jesz cze o pra wo skrzy d"o wym Za g"! -
bia – Jó ze fie Ga "ecz ce. Dwóch kan dy -
da tów do wy bo ru do strze gam na le wej

Jan

Bana!

Ernest

Pol

Zygfryd

Szo"tysik

Stanis"aw
O!liz"o

Zygmunt

Maszczyk

Jerzy

Gorgo#
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flan ce, bo w tej ro li da li si! za pa mi! ta"
przede wszyst kim: Ro man Lent ner (Gór -

nik) i Eu ge niusz Fa ber (Ruch). Z wy bo -

rem chwi l! si! wstrzy mam, naj pierw

spró bu j! bo wiem do ko na" se lek cji dwu

kla sycz nych na past ni ków, czy li gra czy

na #rod ku ata ku, jak do nie daw na zwy -

k$o si! mó wi". A tu wy bór ogrom ny. Po -

zy cja jed ne go wy da je si! by" nie pod -

wa %al na – to W$o dzi mierz Lu ba& ski i…

ty le. Ta no mi na cja wy da je si!, %e wszyst -

kich prze ko na. To gracz uzna wa ny

za jed ne go z naj wy bit niej szych w Pol -

sce i gdy by nie pe cho wa kon tu zja, to by$ -
by po rów ny wal ny suk ce sa mi z Ka zi mie -

rzem Dey n' i Zbi gnie wem Bo& kiem.

Kto z Lu ba! skim?

A kto part ne rem Lu ba! skie go
„na szpi cy”? Ge rard Cie #lik (Ruch),

Er nest Pohl (Gór nik), a tak %e Jan Li ber -

da (Po lo nia), Je rzy Wi lim (Szom bier ki

By tom), Jo achim Marx (Ruch), An -

drzej Ja ro sik (Za g$! bie), Jan Urban (Za -

g$! bie i Gór nik), An drzej Szar mach

(Gór nik), Jan Fur tok (GKS) czy Krzysz -

tof Wa rzy cha (Ruch)… K$o po ty bo gac -

twa. Sta ty sty ki i le gen dy prze ma wia j'
za kim# z gro na: Cie #lik – Pohl. Cho"
o Cie #li ku wszy scy s$y sze li z ra cji pa -

mi!t ne go me czu z ZSRR na Sta dio nie

(l' skim, to jed nak my #l!, %e pa ra Lu ba& -
ski – Pohl da wa $a by wi!k sz' gwa ran cj!
sku tecz no #ci, bar dziej by si! ro zu mia $a
w tej „dru %y nie ma rze&”. No do brze,

a Szar mach? Za tem ko lej ny dy le mat:

Pohl czy Szar mach? Suk ce sy re pre zen -

ta cji prze ma wia j' za tym dru gim, a po -

za tym bar dziej pa so wa$ by on chy ba

do li nii ofen sy wy z Ba na siem i Lu ba& -
skim. Trud ny wy bór. A prze cie% nie mo% -
na za po mi na" o Li ber dzie, któ re go tech -

ni k' za chwy ca li si! na wet Bra zy lij czy cy,

a chwa li$ go s$yn ny Pe le, gdy pod czas

to urnée pol skiej re pre zen ta cji po Ame -

ry ce P$d. w1966 r., by to mia nin ogry wa$

obro& ców „Kra ju ka wy”. I w$a #nie, tu

pew nie wie lu za sko cz!, do ata ku ja ko

part ne ra Lu ba& skie go po wo $a$ bym Li -

ber d!, a Szar ma cha de sy gno wa$ bym

na le we skrzy d$o, na któ rym da$ si! do -

brze po zna" cho" by w me czu z Fran cj'
o br'z pod czas Mun dia lu ‘82 To wy da -

je mi si! wy bór od po wied ni na dzi siej -

sze cza sy, ade kwat ny do wspó$ cze -

snych wy mo gów wzgl! dem tech ni ki

gra czy i tak ty ki na bo isku. Cho" to mo -

%e dla star szych ki bi ców brzmie" ob ra -

zo bur czo, ale Cie #li ka i Po hla zo sta wiam

na $aw ce re zer wo wych.

Na sza „11”

Oto i w ten spo sób wy $o nio na

re pre zen ta cja (l' ska,

a ra czej mie si!cz ni ka „(l'sk”:

KOST KA – FLO RE" SKI, O#LI Z$O,
GOR GO", AN CZOK %BA NA#,

SZO$ TY SIK, MASZ CZYK,
SZAR MACH%LU BA" SKI, LI BER DA

Re zer wo wi: 

Szym ko wiak, Szcze pa! ski,
Ba zan, Grze gor czyk, Cie &lik,

Pohl, Fa ber, Ja ro sik.

A kto tre ne rem? 

Tu te' wy bór
wy da je si( oczy wi sty

– to AN TO NI PIECH NI CZEK,
któ ry dwu krot nie do pro wa dzi)

re pre zen ta cj( Pol ski
do fi na )o wych tur nie jów

mi strzostw &wia ta. 
I chy ba nie trze ba ni cze go wi( cej

do da wa*.

Uff…, cho" to tyl ko za ba wa, to jed -

nak $a two nie by $o. Tym bar dziej %e zda -

j! so bie spra w!, %e wie lu czy tel ni ków b! -
dzie mia $a nie co in ne zda nie. Có%, ta ka

ro la se lek cjo ne ra…

Czy tak ze sta wio na re pre zen ta cja

(l' ska mia $a by ja kie kol wiek szan se

z dzi siej sz' re pre zen ta cj' kra ju z Ro -

ber tem Le wan dow skim, Grze go rzem

Kry cho wia kiem, Ja ku bem B$asz czy -

kow skim, Ar ka diu szem Mi li kiem i Ka -

mi lem Gli kiem w sk$a dzie? My #l!, %e
tak. Ty le tyl ko, %e ta ka „je de nast ka” ni -

gdy nie wy bie gnie na bo isko, %e do ta -

kie go me czu ni gdy nie doj dzie. Ale, to

w$a #nie jest urok ta kich wspo mnie nio -

wych za baw…

I na ko niec nie co smut na dy gre sja:

w gro nie „11” wy bra nych tu pi$ ka rzy jest

a% dzie wi! ciu, któ rzy w ró% nych okre -

sach swo jej ka rie ry wy st! po wa li w Gór -

ni ku Za brze i w nim od no si li naj wi!k -

sze suk ce sy. W tym sa mym Gór ni ku,

któ ry w tym ro ku, nie ste ty do st' pi$ de -

gra da cji z eks tra kla sy. Tym sa mym, ale

jak wi da" nie ta kim sa mym…

!

Andrzej Szarmach W!odzimierz Luba"ski

Ge rard Cie #lik – od daw na na le $a! do dru $y ny
„%l& ska”
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Twit tuj al bo gi!

P
or ta le ty pu Twit ter i Fa ce bo ok na sta -

!e za go "ci !y w #y ciu wie lu lu dzi. Nie -

któ rzy mó wi$ wprost, #e je "li nie twit -
tu jesz i nie ma Ci% na fej sie to nie

ist nie jesz wca le. Por ta le za st$ pi !y lek tu -

r% pra sy, miej sce spo tka&, zmie ni !y spo -

sób ko mu ni ka cji i sta !y si% wa# nym 'ró -

d!em in for ma cji. Ode gra !y nie ba ga tel n$
ro l% w wy da rze niach po li tycz nych i spo -

!ecz nych. Obec nie w pra wie ka# dej

ana li zie tzw. Arab skiej Wio sny pod -

kre "la si% ogrom n$ ro l% me diów spo !ecz -

no "cio wych. One nie tyl ko za !a ma !y mo -

no pol na in for ma cje tu ne zyj skich czy

egip skich me diów, ale tak #e by !y do sko -

na !ym ka na !em do prze ka zy wa nia in for -

ma cji. Ser wi sy ta kie jak Fa ce bo ok, czy

Twit ter umo# li wi !y spraw n$ wy mia n% in -

for ma cji, prze ka zy wa nie ko mu ni ka tów,

ostrze ga !y o nie bez pie cze& stwie i gwa -

ran to wa !y re la cje z miejsc, w któ rych nie

by !o dzien ni ka rzy. Szyb kie !$ cza in ter -

ne to we i za an ga #o wa nie ty si% cy in ter -

nau tów po zwo li !y na "le dze nie na #y wo

wy da rze&, któ re wkrót ce sta !y si% wa# -
nym ele men tem hi sto rii, a tak #e po ka -

za nie za chod nim me diom te go, cze go

ofi cjal ne w!a dze ab so lut nie po ka zy wa(
nie chcia !y – bru tal no "ci s!u#b mun du -

ro wych, pa cy fi ko wa nia de mon stran tów

i de spe rac kich prób ra to wa nia upa da j$ -
cych re #i mów. 

Mi strzo wie krót kiej for my

K
rót kie fil my, kil kuz da nio we in for ma -

cje by !y kon tra punk tem dla ofi cjal -

nej pro pa gan dy i po ka zy wa !y Tu ne zyj -

czy kom i Egip cja nom co na praw d%
dzie je si% w cen trum sto lic. Ko mu ni ka -

ty roz prze strze nia !y si% nie zwy kle szyb -

ko, wkrót ce zu pe! nie nie zwi$ za ni z tu -

ne zyj ski mi czy egip ski mi wy da rze nia mi

m!o dzi Eu ro pej czy cy „lu bi li” pro fi le

w ro dza ju We all are Kha led Sa id, ki bi -

co wa li de mon stran tom i za grze wa li

do wal ki. Pro fil upa mi%t nia j$ cy be stial -

sko za bi te go Egip cja ni na szyb ko zdo by!
ogrom n$ po pu lar no"( li czo n$ wir tu al ny -

mi po lu bie nia mi. Wkrót ce Kha led sta! si%
sym bo lem tam tych wy da rze&, je go zdj% -
cia sta !y si% roz po zna wal ne, a je go

"mier( prze sta !a by( ko lej nym nad u#y -

ciem s!u#b, a sta !a si% sym bo lem nie zgo -

dy na ter ror w!a dzy i bez sil no"( oby wa -

te li. Me dia spo !ecz no "cio we pra wie

na tych miast okrzyk ni% to or% #em do wal -

ki z to ta li ta ry zmem i dyk ta tu r$. 

Wro gie prze j" cie

N
ie mi n% !o jed nak wie le cza su, a wy -

chwa la ne jesz cze kil ka lat te mu

me dia spo !ecz no "cio we sta !y si% do sko -

na !ym na rz% dziem dla grup ter ro ry -

stycz nych. Nie spo sób wi%c nie zgo dzi(
si% z Pa tri kiem Cock bur nem, któ ry

w ana li zie funk cjo no wa nia tzw. Pa& stwa

Is lam skie go pod kre "la, i#: „Ide olo gia,

dzia !al no"(, ce le fun da men ta li stycz -

nych sun nic kich d#i ha dy stów s$ co -

dzien nie nada wa ne za po "red nic twem te -

le wi zji sa te li tar nej, ser wi sów To uTu be,

Twit ter i FB. Tak d!u go jak te po t%# ne na -

rz% dzia pro pa gan do we ist nie j$, gru pom

po dob nym do Al Ka idy nie za brak nie

pie ni% dzy czy re kru tów”.

Okrut ni cy i me dia spo #ecz no $cio we

Od
po nad pi% ciu lat ob ser wu je my

z nie po ko jem wy da rze nia roz gry -

wa j$ ce si% w Sy rii, od dwóch lat ter ror

i bar ba rzy& stwo uosa bia nie uzna wa na

przez Za chód na zwa Pa& stwo Is lam skie

(Ka li fat). To or ga ni za cja, któ ra prze ra -

#a po zio mem okru cie& stwa i bez kom pro -

mi so wo "ci. Pod czar nym sztan da rem

i z ko ra nicz ny mi wer se ta mi na ustach za -

bi ja, tor tu ru je, ale przede wszyst kim zaj -

mu je ko lej ne mia sta na te re nie Sy rii i Ira -

ku, gdzie sie je ter ror, wpro wa dza w!a sne

pra wa i od no wa or ga ni zu je in sty tu cje

spo !ecz ne. To ugru po wa nie ter ro ry -

stycz ne jest po wa# nym za gro #e niem

nie tyl ko w ska li re gio nu, po nie wa# je -

go dzia !a nia wy kra cza j$ po za Bli ski

Wschód, a am bi cje si% ga j$ Eu ro py. Pro -

pa gan do we fil my ISIS po ka zu j$, #e
w ci$ gu kil ku lat no wy Ka li fat obej mie

nie tyl ko Le want, Ma gh reb, ale tak #e
Pó! wy sep Arab ski i Eu ro p%. Ugru po wa -

nie pro wa dzi bez kom pro mi so wy d#i had

nie tyl ko prze ciw ko wro gom z po la bi -

twy, ale tak #e prze ciw ko wszyst kim

pa& stwom Za cho du okre "la nych mia nem

Krzy #ow ców. 

Pod r"cz ni ki za bi ja nia

O
r ga ni za cja Pa& stwo Is lam skie do -

sko na le opa no wa !a wy ko rzy sty -

wa nie me diów, przede wszyst kim In ter -

ne tu, do roz prze strze nia nia swo jej

pro pa gan dy oraz ma te ria !ów in for ma -

cyj nych i in struk ta #o wych, jest te# ak -

tyw na w tzw. me diach spo !ecz no "cio -

wych. Pu bli ka cje ISIS s$ !a two

do st%p ne w In ter ne cie, do ich zna le zie -

nia nie jest po trzeb na zna jo mo"( j% zy -

ka arab skie go, teksty pu bli ko wa ne s$
w j% zy kach eu ro pej skich, a w arab sko -

j% zycz nych fil mach czy te le dy skach

umiesz czo ne s$ na pi sy. Me dia spo -

!ecz no "cio we sta !y si% dla or ga ni za cji

nie wy czer pa nym re zer wu arem sym -

pa ty ków, ra dy kal nych so jusz ni ków

i wresz cie co raz to no wych re kru tów.

Nie kon tro lo wa na prze strze& In ter ne tu

sta !a si% miej scem, gdzie mo# na udo -

st%p nia( ma te ria !y re kru ta cyj ne, po rad -

ni ki, pod r%cz ni ki za bi ja nia oraz sze reg

ma te ria !ów pro pa gan do wych.

Na le #y pod kre "li(, #e po ra #a j$ cy jest

ra dy ka lizm tej or ga ni za cji i sys tem rz$ -
dów przez ni$ stwo rzo ny. Nie uchron nie

ewo lu uje on w kie run ku stwo rze nia

na kon tro lo wa nych ob sza rach nie wy st% -
pu j$ cej do t$d struk tu ry spo !ecz no – ter -

ro ry stycz no -re li gij nej. Tym cza sem "wiat

z prze ra #e niem ob ser wu je ko lej ne zbrod -

nie – do ku men to wa ne i upu blicz nia ne

pra wie na tych miast. Eg ze ku cje, „wy mie -

rza nie spra wie dli wo "ci”, krwa we eg ze -

ku cje je& ców, nisz cze nie me cze tów szy -

ic kich czy za byt ków – czy ny zda wa!y by

si% mo g!o – tak okrop ne, #e wsty dli we,

tak wsty dli we, #e win ne by( po pe! nia -

ne w ukry ciu. To ta li tar ne re #i my zwy -

k!y do t$d swo je zbrod nie tu szo wa(,
ewen tu al nie ury wa(, czy po pro stu prze -

mil cza(. Nic bar dziej myl ne go! Or ga ni -

za cja swo im okru cie& stwem si% chwa -

li, dba o to, by bez wzgl%d no"(,
bru tal no"( i brak po sza no wa nia dla ja -

kich kol wiek re gu! (z wy j$t kiem w!a snej

ide olo gii) zo ba czy li wszy scy. Ze szcze -

gó !a mi. W kwiet niu 2016 ro ku Pa& stwo

Is lam skie, dla przy k!a du, ska za !o
na "mier( 45 de zer te rów z w!a snych sze -

re gów. Za mkni% to ich na do b% w ch!od -

ni. Nie prze #y! nikt. 

Fe lie ton na pi sa ny we wspó! pra cy 
z dr Ka ro li n" Woj ta sik

z In sty tu tu So cjo lo gii
Uni wer sy te tu #l" skie go
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Spo gl! da j!c na to, co sta "o si# z cze -
sk! sce n! po li tycz n! w pi#$ lat

po %mier ci Václa va Ha vla, mu si my
jed nak ze smut kiem kon sta to wa$, &e le -
piej ju& by "o. Au to ry te ty od cho dz!,
cze ska po li ty ka sta je si# co raz bar dziej
cy nicz na i sko rum po wa na. Miej sce
ide ali stów zaj mu j! na to miast cy nicz ni
oli gar cho wie po kro ju An dre ja Ba bi'a,
czy pre zy dent Mi lo' Ze man, któ ry co -
raz bar dziej upo dab nia si# do scho ro -
wa ne go Bo ry sa Jel cy na w ostat nich la -
tach swej pre zy den tu ry.

Ci che od cho dze nie Schwa rzen ber ga

Gdy w li sto pa dzie ze sz"e go ro ku Ka rel
Schwa rzen berg og"a sza" odej %cie z funk -
cji prze wod ni cz! ce go swo jej in te li -
genc kiej par tii TOP -09, wy da rze nie to
prze sz"o w pol skich me diach ca" ko wi -
cie nie zau wa &o ne. Nie s"usz nie. „W li -
sto pa dzie 2015 ro ku sko( czy "a si# era

Ha vla i je go na st#p ców” – mo &e my dzi%
po wie dzie$, pa ra fra zu j!c s"yn ne zda nie
o ko( cu ko mu ni zmu au tor stwa Jo an ny
Szczep kow skiej.

Po wie dzie! o Schwa rzen ber gu, "e by#
jed nym z naj bli" szych wspó# pra cow ni $
ków Václa va Ha vla i kon ty nu ato rem je $
go po li ty ki – to nie po wie dzie! ni cze $
go. Ka rel Schwa rzen berg to z pew no %ci!
jed na z naj ja %niej szych po sta ci cze -
skiej po li ty ki, oso ba po kro ju Ta de usza
Ma zo wiec kie go czy Bro ni s"a wa Ge rem -
ka. Ary sto kra ta, cz"o wiek z nie na gan n!
dyk cj! i ma nie r!, zna j! cy j# zy ki, po sia -
da j! cy kon tak ty w %wie cie. W cza sach
ko mu ni stycz nych &y" na emi gra cji,
gdzie ak tyw nie wspie ra" cze cho s"o -
wac ki ruch dy sy denc ki i do ma ga" si#
uwal nia nia wi#) niów po li tycz nych
w kra jach by "e go blo ku wschod nie -
go. I by" w tym sku tecz ny – rów nie&
dzi# ki po sia da ne mu ma j!t ko wi ro do we -
mu i kon tak tom w%ród wp"y wo wych de -

cy den tów na Za cho dzie. Po trans for ma -
cji 1989 ro ku by" sze fem kan ce la rii pre -
zy den ta Václa va Ha vla, z któ rym zna"
si# jesz cze z cza sów dy sy denc kich.
Wi#k szo%$ osób in te re su j! cych si# Cze -

Rozszerzanie sfery demokracji, wolno%ci i praw cz#owieka nawet kosztem w#asnego interesu ekonomicznego

– z takimi ideami do niedawna kojarzona by#a w %wiecie czeska polityka zagraniczna. W du"ym uproszczeniu

mo"na powiedzie!, "e takie oblicze „polityki z ludzk& twarz&” (nie tylko tej zagranicznej) nada# krajowi legendarny

dzia#acz opozycyjny i pierwszy prezydent Václav Havel, wraz z ca#& rzesz& ludzi odwo#uj&cych si' do jego warto%ci.

Ale wolno%ciowe idee Czech si'gaj& znacznie g#'biej. Czesi z dum& wspominaj& swojego pierwszego

przedwojennego prezydenta Tomasza G. Masaryka i podkre%laj&, "e w XX$leciu mi'dzywojennym ówczesna

Czechos#owacja by#a jednym z nielicznych prawdziwie demokratycznych pa(stw w naszej cz'%ci Europy. Ile"
to razy Polacy, S#owacy czy W'grzy z zazdro%ci& wskazywali na Prag' i Brno jako na wzór do na%ladowania:

tam to jest kultura polityczna, wy"szy rozwój cywilizacyjny, nie to co u nas...

Koniec polityki
w stylu

Václava Havla:
czeska scena polityczna zmienia oblicze

Václav Havel 
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cha mi ko ja rzy jed nak Schwa rzen ber ga

z bli! szych nam lat, kie dy by" on cha -

ry zma tycz nym sze fem MSZ w rz# dach

Mir ka To polánka i Pe tra Ne$asa. To w"a -

%nie on uosa bia" i for so wa" to, co w cze -

skiej po li ty ce za gra nicz nej naj lep sze:

przy wi# za nie do eu ro pej skich war to %ci,

wal k& o pra wa cz"o wie ka, wspie ra nie de -

mo kra ty za cji Bia "o ru si i d# !e' eu ro in -

te gra cyj nych Ukra iny. 

Po li tycz nym dziec kiem Kar la Schwa -

rzen ber ga by "a za "o !o na przez nie go

par tia TOP -09. Prze k"a da j#c to na pol -

skie wa run ki, to co% jak skrzy !o wa nie

Unii Wol no %ci z „No wo cze sn#”. Akro -

nim TOP roz szy fro wu je si& ja ko: „Tra -

dy cja – Od po wie dzial no%( – Pro spe ri -

ta, a licz ba 09 wska zu je na rok

po wsta nia par tii. W za "o !e niu mia "a to

by( (i by "a) par tia ide owa, ce lu j# ca

w lek ko kon ser wa tyw nych i li be ral nych

eko no micz nie wy bor ców z du !ych

miast, od wo "u j# ca si& do dy sy denc kich

i ha vlo vskich tra dy cji, a w po li ty ce za -

gra nicz nej sta wia j# ca na pro eu ro pej ski

kurs i kry ty ku j# ca pu ti now ski im pe ria -

lizm. Czy li zu pe" ne prze ci wie' stwo

te go, co re pre zen to wa" so b# eu ro scep -

tycz ny i pro ro syj ski pre zy dent Václav

Klaus, wy wo dz# cy si& z pra wi co wej

par tii ODS, z któ r# zresz t# TOP -2009

we sz"o w ko ali cj& two rz# c# rz#d
Ne$asa.

W li sto pa dzie 2015 ro ku Schwa -

rzen berg zre zy gno wa" (ze wzgl& du

na wiek) z przy wódz twa w par tii. Prze -

wod ni cz# cym „top ki” zo sta" Mi ro slav

Ka lo usek – by "y mi ni ster fi nan sów, któ -

re go mo! na okre %li( mia nem „cze -

skie go Bal ce ro wi cza”. Ozna cza to

wzmoc nie nie eko no micz ne go fi la ru

par tii, któ ra oprócz praw cz"o wie ka i de -

mo kra cji moc no sta wia "a na od po wie -

dzial no%( bu d!e to w# i zdro w# go spo -

dar k&. 
Schwa rzen berg za rze ka si&, !e je go

odej %cie ni cze go nie zmie nia, prio ry te -

ty TOP -2009 po zo sta j# te sa me, wszak

Ka lo usek by" jed nym z je go naj bli! -
szych wspó" pra cow ni ków i ra zem two -

rz# zgra ny du et. Cze scy po li to lo dzy s#
jed nak scep tycz ni, czy TOP -09 pod no -

wym przy wódz twem b& dzie w sta nie

po rwa( du sze wy bor ców. Ka lo usek

jest nie w#t pli wie pro fe sjo na li st#, ale

brak mu tej cha ry zmy, któ r# ma po pu -

lar ny ksi# !&. Po je go odej %ciu TOP -09

sta nie si& po pro stu ko lej n# pra wi co w#
par ti#, nie wie le ró! ni# c# si& od znacz -

nie star szej ODS, któ ra tak !e szu ka po -

my s"u na dal sze funk cjo no wa nie i tra -

ci po par cie wy bor ców.

Mi lo! Ze man: dzie" bez skan da lu

to dzie" stra co ny

W 2013 ro ku w Re pu bli ce Cze skiej od #
by $y si% pierw sze bez po &red nie wy bo #
ry pre zy denc kie – wcze &niej g$o w%

pa" stwa wy bie ra$ par la ment. Ma $o
bra ko wa $o, a pre zy den tem zo sta$ by

Ka rel Schwa rzen berg, któ ry w pierw #
szej tu rze uzy ska$ 23,4% g$o sów, nie #
wie le mniej od swe go kontr kan dy da #
ta. Osta tecz nie jed nak zwy ci% 'y$
so cjal de mo kra tycz ny po li tyk Mi lo!
Ze man, uzy sku j(c w dru giej tu #
rze 54,8% g$o sów.

„Za czy na" ja ko cha ry zma tycz ny try -

bun lu do wy, ko' czy jak scho ro wa ny

Bo rys Jel cyn” – pi sa" o cze skim pre -

zy den cie opi nio twór czy dzien nik „Li -

do ve No vi ny”. Mi lo) Ze man swo je naj -

lep sze la ta ma ju! ra czej za so b#,
a prze cie! w prze sz"o %ci Cze si mie li

po wo dy, by by( z nie go dum ni.

Na przy k"ad w 1989 ro ku, gdy przy sz"y
pre zy dent po sta wi" na sza li cie p"# po -

sa d& i ostro wy st# pi" prze ciw ko ko mu -

ni zmo wi, co przy p"a ci" utra t# pra cy.

Cho( spo gl# da j#c na dzi siej sze go pre -

zy den ta trud no w to uwie rzy(, w prze -

sz"o %ci Ze man ostro kry ty ko wa" wszel -

ki ra dy ka lizm, dy stan so wa" si&
od po gl# dów ra si stow skich i kse no fo -

bicz nych. Czy li do k"ad nie tych, z któ -

ry mi dzi% jest uto! sa mia ny.

Przy k"a dem tej ewo lu cji cze skie go

pre zy den ta by "o je go ze sz"o rocz ne

an ty imi granc kie wy st# pie nie na pra -

skim Al ber to wie pod czas ob cho dów

rocz ni cy Li sto pa da 1989. Pre zy dent

wy st# pi" wów czas u bo ku Mar ti na

Ko nvi$ki, li de ra fa szy zu j# ce go Blo ku

Prze ciw Is la mo wi, czym go de fac to le -

gi ty mi zo wa". „Cze chy nie s# dla

wszyst kich” – grzmia" mie si#c pó* niej

pod czas or& dzia bo !o na ro dze nio we go. 

Pod grze wa nie an ty imi granc kich na -

stro jów to zresz t# nie tyl ko spe cjal no%(
Ze ma na, po dob n# po pu li stycz n# tak -

ty k& ob ra" w po przed niej ka den cji

s"o wac ki pre mier Ro bert Fi co. Czym

si& to sko' czy "o, ju! pi sa li %my

w kwiet nio wym nu me rze „+l# ska”. Fi -

co roz p& ta" hi ste ri&, le gi ty mi zo wa"
ra dy kal nie kse no fo bicz ne po gl# dy,

cze go efek tem by "o wej %cie do par la -

men tu z wy ni kiem a! 8% neo fa szy -

stow skiej ,SNS Ma ria na Ko tle -

by – par tii, któ ra wcze %niej by "a
trak to wa na ja ko po li tycz ny folk lor.

W przy pad ku Czech mo !e by( po dob -

nie: wy g"a sza j#c kse no fo bicz ne ha s"a
i de fac to po pie ra j#c fa szy zu j# ce ru chy,
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Ze man ju! do pro wa dzi" do te go, !e
Blok Prze ciw Is la mo wi ro #nie w si "$
i przy go to wu je si$ do wy bor cze go
suk ce su na je sien nych wy bo rach re gio -
nal nych.

Mi lo% Ze man zna ny jest tak !e z ru -
basz ne go j$ zy ka i nad u!y wa nia al ko ho -
lu, do cze go zresz t& sam si$ przy zna je.
Pro blem w tym, !e przy s"o wio wy „kie -
li szek wi na, mo !e dwa” zbyt cz$ sto za -
mie nia si$ w co# wi$ cej, a Ze man po -
pe" nia ostat nim cza sem ga f$ za ga f&.
Kil ka ra zy ko' czy "o si$ to ostrym kon -
flik tem dy plo ma tycz nym, na przy k"ad
po s"o wach pre zy den ta, !e Cze chy po -
win ny przy j&( eu ro do pie ro po tym, jak
z eu ro stre fy zo sta nie wy rzu co na Gre cja.
W efek cie Ate ny cza so wo od wo "a "y
z Pra gi swo je go am ba sa do ra, do sz"o
do na ru sze nia do brych re la cji dy plo ma -
tycz nych – a wszyst ko przez jed n&
nie zr$cz n& wy po wied). 

Na tym w"a #nie po le ga pro blem Ze -
ma na – o spra wach, z któ ry mi cz$ sto
wi$k szo#( Cze chów si$ zga dza i któ -
re ja ko ta kie nie s& g"u pie, nie po tra fi
mó wi( w dy plo ma tycz ny spo sób. To
w"a #nie od ró! nia go od so cjal de mo kra -
tycz ne go pre mie ra Bo hu sla va So bot -
ki, prze wod ni cz& ce go *SSD, czy li
par tii, któ rej Ze man by" wspó" za "o !y -
cie lem i wie lo let nim li de rem. Rz&d So -
bot ki rów nie! jest scep tycz ny wo bec
przyj mo wa nia uchod) ców, ale pre -
mier u!y wa in ne go j$ zy ka, jest umiar -
ko wa ny i po w#ci& gli wy w swo ich
wy po wie dziach, przez co zy ska" sza -
cu nek w#ród unij nych i ame ry ka' skich
part ne rów.

Jesz cze nie daw no So bot ka po pie ra"
pre zy denc k& kan dy da tu r$ Ze ma na,
dzi# jed nak ich dro gi si$ ro ze sz"y i nie
mo! na na wet mó wi( o „szorst kiej
przy ja) ni”. Ze ma na i So bot k$ ró! ni co -
raz wi$ cej, a naj wy ra) niej wi da( to
w po li ty ce za gra nicz nej. Bo hu slav
So bot ka jest po li ty kiem zde cy do wa nie
pro eu ro pej skim, po t$ pia ro syj sk& agre -
sj$ wo bec Ukra iny i wspie ra t$ ostat -
ni& w spo sób na wet bar dziej in ten syw -
ny, ni! Pol ska. Przy k"a dem te go by "a
cho cia! by przy ja zna wo bec Ukra i' ców
po li ty ka wi zo wa – w od ró! nie niu
od Pol ski, Cze chy ch$t niej wy da wa "y
na szym wschod nim s& sia dom wi zy
pi$ cio let nie (pod czas gdy pol skie kon -
su la ty da wa "y g"ów nie krót ko ter mi no -
we), rz&d So bot ki ak tyw nie udzie la"
Ukra inie po mo cy hu ma ni tar nej, przyj -
mo wa" ran nych z Maj da nu. Do #wia -
to wej opi nii pu blicz nej prze bi" si$
jed nak od mien ny prze kaz – Czech ja -
ko pa' stwa scep tycz ne go wo bec UE,
pro ro syj skie go. Wszyst ko to w"a #nie
za spra w& Ze ma na, któ ry po dob nie jak
je go po przed nik Václav Klaus otwar -
cie wspie ra po li ty k$ Pu ti na i dy stan su -
je si$ od Eu ro py.

T$ dwo isto#( wi da( by "o wy ra) nie
pod czas nie daw nej wi zy ty w Pradze

chi' skie go pre zy den ta, któ ry wi ta ny by"
przez Ze ma na z wiel k& pom p& i uk"o -
na mi. Kry ty cy po rów nu j& to wy da rze -
nie do wi zyt Bre! nie wa w cza sach ko -
mu ni stycz nych – za mkni$ te uli ce,
szy ka ny wo bec uczest ni ków an ty chi' -
skiej de mon stra cji przy po mi na j& cej
o "a ma niu w Chi nach praw cz"o wie ka,
wi ta j& cy Si +in -pchin ga „chi' scy tu ry -
#ci”, któ rzy po ja wi li si$ w Pra dze nie -
wia do mo sk&d i na gle zni kli (ich za da -
niem by "o za s"o ni$ cie pro te stu j& cych
pra !an). Ale naj do bit niej sza by "a wy po -
wied) Ze ma na o tym, !e „do pie ro te raz
Cze chy s& pa' stwem su we ren nym”.
Dla cze go? Bo mo g& wspó" pra co wa(
z Chi na mi i Ro sj& i nie kl$ ka( przez
Uni& Eu ro pej sk& i USA, któ re zda niem
Ze ma na t$ su we ren no#( ogra ni cza j&.

An drej Ba bi!: pa" stwo to ja

O tym, w ja kim kie run ku idzie cze ska

po li ty ka, #wiad cz$ tak %e ro sn$ ce wp&y '
wy wi ce pre mie ra – oli gar chy An dre ja

Ba bi!a. Ten po cho dz& cy ze S"o wa cji po -
li tyk zbu do wa" wiel k& for tu n$ na po -
cz&t ku lat 90. w do#( nie ja snych oko -
licz no #ciach. Kry ty cy za rzu ca j& mu
po wi& za nia z ko mu ni stycz ny mi s"u! ba -
mi, co jed nak nie zna la z"o po twier dze -
nia w do wo dach. Ba bi% jest obec nie dru -
gim naj bo gat szym Cze chem i za ra zem
naj bo gat szym S"o wa kiem, a pod sta w&
je go biz ne so we go im pe rium jest gru pa
Agro fert, po ten tat na cze skim i s"o wac -
kim ryn ku spo !yw czym.

Dla Ba bi%a po li ty ka jest przede
wszyst kim prze d"u !e niem biz ne su
i #rod kiem po zwa la j& cym na za bez pie -
cze nie je go in te re sów. Z t& w"a #nie in -
ten cj& Ba bi% prze bo jem wszed" do po -
li ty ki, za k"a da j&c par ti$ ANO -2011,
o pro fi lu cen tro wo -po pu li stycz nym.
Mo rze pie ni$ dzy wpom po wa nych
w kam pa ni$ zro bi "o swo je i na wy bo -
rach w 2013 ro ku ten no wy pro jekt po -
li tycz ny uzy ska" a! 18,65 pro cent g"o -
sów, nie wie le mniej od zwy ci$ skich
so cja li stów (20,45 proc.). ANO we sz"o
wraz z*SSD i lu do wca mi do rz& du Bo -
hu sla va So bot ki, a Ba bi% zo sta" wi ce pre -
mie rem i mi ni strem fi nan sów, co za -
pew ni "o mu mo! li wo#( for so wa nia
ko rzyst nych dla swo je go biz ne su roz -
wi& za' (a tak !e na sy "a nia kon tro li skar -
bo wych na kon ku ren cj$).

Na tym nie ko niec – w 2013 ro ku
Agro fert ku pi" wi$k szo #cio wy pa kiet
udzia "ów w wy daw nic twie MA FRA,
przej mu j&c tym sa mym naj wa! niej sze
cze skie me dia. Do fi nan so we go im pe -
rium Ba bi%a na le !& m.in. opi nio twór cze
dzien ni ki Mladá fron ta DNES i Li dové
no vi ny, ty go dnik TÉMA oraz naj wa! -
niej sze por ta le new so we: id nes oraz li -
do vky. Wspo mnia ne me dia na dal za cho -
wa "y wy so ki po ziom dzien ni kar ski,
ale tyl ko w tych te ma tach, któ re nie do -

ty cz& bez po #red nio Ba bi%a i je go spó" -
ek. Pi sa( mo! na o wszyst kim, ale kry -
ty ko wa( wi ce pre mie ra nie wol no – tak
mo! na stre #ci( pa nu j& c& tam po li ty k$ re -
dak cyj n&, któ ra sta "a si$ przy czy n&
odej #cia z tych me diów kil ku zna nych
dzien ni ka rzy.

Ze man – pre zy dent, Ba bi! – pre mier?

Je sie ni& 2016 ro ku w Cze chach od b$ -
d& si$ wy bo ry re gio nal ne po "& czo ne
z wy mia n& jed nej trze ciej miejsc w se -
na cie, któ re b$ d& te stem dla znacz nie
wa! niej szych wy bo rów par la men tar -
nych, za pla no wa nych na 2017 rok.
Bio r&c pod uwa g$ fi nan so we i me dial -
ne mo! li wo #ci Ba bi%a oraz je go sku tecz -
no#( w ku po wa niu po par cia wp"y wo -
wych osób (ce le bry tów, dzien ni ka rzy),
zwy ci$z ca jest nie mal pew ny – jest nim
ANO. Tym bar dziej !e je dy na par tia,
któ ra jest w sta nie z ANO kon ku ro wa(,
czy li so cjal de mo kra ci, zna la z"a si$
w po wa! nych k"o po tach fi nan so wych.
Wszyst ko za spra w& nie daw ne go wy -
ro ku s& du, któ ry na ka za" so cja li stom
wy p"a ci( gi gan tycz ne ho no ra rium wraz
z od set ka mi kon tro wer syj ne mu ad wo -
ka to wi Zden ko wi Alt ne ro wi, któ ry
przed la ty po móg" par tii wy wal czy( jej
obec n& sie dzi b$ w cen trum Pra gi. Nie -
ko rzyst n& dla par tii umo w$ pod pi sa" jej
ów cze sny li der Mi lo% Ze man, a z k"o -
po tem ra dzi( so bie mu sz& ju! je go na -
st$p cy, w tym Bo hu slav So bot ka.

Aby wy p"a ci( za s& dzo n& kwo t$, par -
tia mu si za ci& gn&( ol brzy mi kre dyt
i znacz nie ogra ni czy( wy dat ki na kam -
pa ni$. W par tii ANO za cie ra j& r$ ce – od -
pa da naj wi$k szy kon ku rent (cho cia!
za ra zem ko ali cjant), je dy ny, któ ry móg"
do tych czas wy asy gno wa( na wy bo ry
#rod ki po rów ny wal ne z ty mi, któ re ma
do dys po zy cji An drej Ba bi%.

Za gro !e niem dla ANO nie jest te!
obec na cen tro pra wi co wa opo zy cja.
Obie par tie, czy li TOP -09 i ODS no tu -
j& son da !o we spad ki i ich po par cie
oscy lu je wo kó" 8-10 pro cent. Ro #nie
za to Ba bi%owi, a tak !e wspo mnia nym
ju! eks tre mi stom sku pio nym wo kó"
Mar ti na Ko nvi,ki, co raz wy ra) niej
wspie ra nym przez pre zy den ta Ze ma na.
O Blo ku Prze ciw Is la mo wi mó wi si$
na wet ja ko o przy sz"ym po li tycz nym za -
ple czu pre zy den ta, po tym jak roz -
szed" si$ on po li tycz nie z Bo hu sla vem
So bot k& i je go *SSD.

Kon tro wer syj ny Ze man ja ko g"o wa
pa' stwa, au to ry tar nie rz& dz& cy An drej
Ba bi% ja ko przy sz"y pre mier, a w par -
la men cie sil na re pre zen ta cja eks tre mi -
stów Mar ti na Ko nvi,ki – tak mo !e ju!
za rok wy gl& da( cze ska sce na po li tycz -
na. Ha vel prze wra ca si$ w gro bie,
a na Krem lu za cie ra j& r$ ce.

!
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Ciot ka pa miyn to ino, !e za roz po woj -
nie przy szed" list od ewan ge lic ki go

pa sto ra z Ber li na z in for ma cj#, !e tam
w"a $nie, w sto li cy Rze szy, zgi n#" ich oj -
ciec. Do k"ad nie 10 ma ja 1945 ro ku,
a wi%c ju! po ka pi tu la cji Nie miec i ofi -
cjal nym za ko& cze niu woj ny, Pa we" zo -
sta je ci%! ko ran ny. Cho' d"u go sie zdo -
wa "o, !e hi tle row skie go woj ska unik nie,
tra fi" tam w grud niu 1944 ro ku. Wziy -
ni go kie dy by "o wia do mo, !e ju! woj -
na dlo Rze szy je prze gra no. 

Pa we" po sze" na nie swo ja woj na.
Na woj na Adol fa. Tak jak ty si#c om
(l# za ków, ko za li mu w"o !y' mun dur

We hr mach tu i wal czy' za fu eh re ra i ca -
"# t# Rze sz% nie miec kich na rwa& ców. Pa -
we" na pew no nie chcio" "o sta wi' m"o -
dej !o ny z gryf nom ce rom i ma lu$ kim
syn kiem. Na pew no niy. Idzie pe dzie',
!e ca "o ta po li ty ka, Hi tle ra i Wiel ki
Niym cy, mio" w rzi ci. Tak jak je go
m"od szy brat Jan (rocz nik 1916) – kie -
re go mi mo, !e czu" sie Po lo kiem – wy -
s"a li pod ko niec 1940 ro ku do Fran cji,
aza ros po tem cie pli na ru ski Ost front. Pa -
we" wie dzio", co sie $wiyn ci…

– Mo ja ma ma, )u cja z do mu No wok,
by "a m"o dziut ka jak sie wy do wa "a – spo -
mi no ciot ka Gy nia. – )oj ciec, jak sie !y -

Na wet !wiyn ty Jon
nie po móg

Paw "a ze #ar Hi tler,
a Pie chów ka za lo "a wiel ko wo da

Lu dwik !mie ja wska zu je na wo dy go cza" ko wic kiej za po ry – tu nie da le ko by "a Pie chów ka, oj co wi zna wi skich La za rów

Ciot ka Gy nia Rzep ka
z pszczy! skiej Sta rej Wsi

pa miyn to wiel ki kan cjo na"
w kie rym ciot ka Pau la La za ro wa

mia "a po no to wa ne
wszyst ki da ty. By "y tam te#

na pew no te
zwi$ za ne z jej oj cem,

Paw "em La za rem
z Wi s"y Wiel kiej.

Bo #od ne pa pió ry
sie po nim nie osta "y. 

GRZEGORZ SZTOLER
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ni! mio! ge na! 33 la ta i by! o je de no "cie
lot star szy !od ma my. We se li mie li 30
czerw ca 1940 ro ku. Ty le wiym. I nie wie -
la pa miyn tom z ca !ej tej woj ny, bo mia -
!ach le d wo co trzy i pó! ro ku, jak !oj ca
wziy ni do We hr mach tu.
#lub ne zdj$ cie Paw !a i %u cji La za rów

po cho dzi ju& z woj ny, z czerw ca 1940 ro -
ku, kie dy jesz cze jest spo koj nie, cho' woj -
na ju& trwa. Niem cy utrwa la j( w!a dz$, ale
jesz cze nie ma „bran ki”, jesz cze nie ma
„woj ny z Ru sa mi”, jesz cze nie le je si$ rze -
ka krwi, jesz cze sta li now ski po twór nie
po &e ra "l( skich ch!op ców. Po t$ ga Rze szy
trwa w naj lep sze. A& do ata ku Hi tle ra

na Ro sj$ w czerw cu 1941 ro ku. Wte dy
wszyst ko za czy na si$ sy pa'…

Jan, brat Paw !a, za gi n(!, nie po ko j( si$
o nie go sio stry – Pau la i Ma ria. Ale wró -
ci do do mu w 1946 ro ku z ru ski nie wo -
le. A Paw !a na sam ko niec po &e ra do go -
ry wa j( ca be stia woj ny. Kie dy woj na jest
ju& nie mal sko) czo na, a Niem cy prze -
gra ne i upo ko rzo ne…

Pa we! po dwóch ty go dniach cier pie)
umie ra 25 ma ja 1945 ro ku w ja kim" ber -
li) skim szpi ta lu. Po cho wa no go, jak na -
pi sa! pa stor, na ewan ge lic kim cmen ta -
rzu ka" w Ber li nie.

I nic po nim pra je nie osta !o – &ad -
nych zdj$', pa mi( tek. Ciot ka Ge nia pa -
miyn to, &e ciot ka Pau la zbiy ra !a wszyst -
kie te rze czy, zdj$ cia do skrzyn ki.
Daw niej nie by !o ty lu fo to gra fii, ka& -
da by !a cen na, ka& da by !a re li kwi(.
Wi$c sio stry Paw !a, Pau la z Ma ry si(,
dba !y o pa mi$' o bra cie, naj le piej jak
mo g!y i cz$ sto go spo mi na !y. O, jak &e
cen ny by! by ten kan cjo na! cio tek, ile&
tam mu sia !o by' dat – pew ni ków, fak -
tów. Od któ rych mo& na by roz po cz('
po szu ki wa nia – g!$ biej i g!$ biej. A tak
nie ma nic. Pra wie nic. Po za pa mi$ ci(,
pa mi$ ci( emo cjo nal n(. Bo oj ciec by!

i si$ go czu !o – je go obec no"'. I cz$ "ci(
oj ca si$ jest – bo to bio lo gia. Cz$"' oj -
ca si$ dzie dzi czy – czy si$ te go chce,
czy nie...

* * *

B!( dz$ po ne cie, szu ka j(c stron o #l( -
za kach po le g!ych w We hr mach cie.
W ko) cu tra fiam tam www.volks -
bund.de i zo sta wiam w za py ta niu krót -
k( hi sto ri$ – &e to Pa we!/Paul brat mo -
je go dziad ka Ja na/Jo han na po leg! wte dy
a wte dy, &e nie wie le wi$ cej wia do mo,

i&e pro sz$ o po twier dze nie i po moc. Ty -
le. Cze kam. Do te raz. Obie ca li po -
móc – wi$c cze kam.

La za ry z za lo nej Pie chów ki

Pie ro nie, che ba mi sie zdo. Zdo mi si!,
"e go do do mie mój dzia dek Jan La zar.
Ale #on ju" do wno #u mar. Ni ma go. Ale
tak jak bych go s#y szo#…

A go do do mie ujek Bro nek La zar
z Wi s!y (rocz nik 1943), syn je go bra ta
Paw !a. Nic dziw ne go. Hi sto ria jest jed -
na i ta sa ma. Dom ro dzin ny La za rów,
na kie ry go da li „!u Pie cha”, sta! na po -
gra ni czu dwóch "wia tów, dwóch #l( -
sków – pru skie go i au striac kie go. Tu&
nad Wi s!(, któ ra od po !o wy XVIII wie -
ku sta !a si$ gra ni c( mi$ dzy Au stri(
a Pru sa mi, po ich wza jem nych woj nach
o #l(sk. Gra ni ca mi$ dzy Wi s!( Wiel k(,
daw niej Pol sk(, a ma gicz nym Za rze -
czem, cie szy) sk( wio sk(, któ r( po ch!o -
n$ !y w la tach 50. dwu dzie ste go wie ku
wo dy zbior ni ka go cza! ko wic kie go. O pa -
ra dok sie – s( sie dzi z te go za k(t ka
pod pszczy) skiej Wi s!y te& po dzie li li ten
los, te& roz pie chrz li si$ po oko li cy
i po "wie cie. Dom La za rów z Wi s!y znik -
n(! tak sa mo jak za rzec kie do mo stwa.
Po ch!o n$ !a je za po ra.

Wi$c s!u cham opo wie "ci uj ka Bron ka
La za ra, któ ry cho dzi! z dru gie go kra) ca
ro dzin nej Wi s!y na to po gra ni cze ja ko
m!o dy sy nek. Od wie dza! miesz ka j( ce tu
ciot ki Pau l$ i Ma ry si$, po ma ga! w go spo -

Cu dem od na le zio ne, nie zna ne na wet ro dzi nie, zdj! cie "lub ne Paw #a La za ra i $u cji z do mu No wok z Wi s#y Wiel kiej z czerw ca 1940 ro ku. Uj ko wi

Bron ko wi, sy no wi Paw #a przy niós# je ko le ga. Na wet nie spo dzie wa# si!, jak wiel k% spra wi# nie spo dzian k!. Obok pa na m#o de go sie dzi je go oj ciec, rów nie&
Pa we# zmar #y tu& po woj nie. Nad Paw #em stoi je go brat Jan La zar, mój dzia dek, któ ry wkrót ce tra fi w mun du rze We hr mach tu do Fran cji a po tem

na Ost front, do Ru slan du. Wró ci do pie ro w 1946 ro ku i ni gdy si! z Paw #em nie zo ba czy...

Pa we# po sze# na nie swo ja woj na. Na woj na Adol fa. Tak jak ty si$c om
%l$ za ków, ko za li mu w#o "y& mun dur We hr mach tu i wal czy& za fu eh re ra
i ca #$ t$ Rze sz! nie miec kich na rwa' ców.



dar ce. I ho do wa! oj co we go !" bie. I tak jak

mój dzia dek Jan, je go oj ciec Pa we!, on

te# w" dro wa! przez most, miyn dzy sto -

wa mi, po wa !ach i przez rze k" na to cy -

sar ski Za rze cze – na szum ne od pu sty,

do ra do snych go spód sk$d za wsze do bie -

ga! %piew i mu zy ka…

– Miysz ka li my z ma mom, &u cj$ La -

zar z do mu No wok, tu kyj, kaj stoi sta -

ro cha! pa, u dziad ków – u Ja na No wo -

ka – spo mi no ujek Bro nek.- Cho dzi !ech

do cio tek, Pau le i Ma ry si, tam na Pie -

chów ka go !ym bie fu tro wa', w po lu po -

mo ga'… Kro wy #ech na Ol szy ny ga -

nio!… Pa miyn tom to tam wszyst ko,

jak by !o… 

Ma ma uj ka Bron ka, zmar !a dwie de -

ka dy te mu &u cja La zar, cho dzi !a z dzie' -
mi na spa ce ry do cio tek na Pie chów ce.

Jest jed no ta kie zdj" cie – do wód ta kich

nie dziel nych, czy %wi$ tecz nych spa ce -

rów. Wi da' na nim Ma ry si" i &u cj"
z dzie' mi – ma !$ Ge ni$ i jesz cze mniej -

szym Bron kiem. Czy w!a %nie wte dy

przy sz!a in for ma cja o %mier ci Paw !a?

Czy ju# wte dy Jo nek wró ci z Ru slan du,

z nie wo le? 

Pie chów ka by !a ino jed na

Bro nek: – Jo ta cha! pa, kaj miysz ka !y -

mo ji ciot ki, i kaj go da li „do Pie cha”, jak

dzi siyj wi dza, boch ta cho dzi!... Wiym

jak wy glon da !a... No, ta ko nor mal no,

ma !o, ce gla no, ze spa dzi stym da chem,

da chów kom kry to... Mój !oj ciec go -

!ym bie cho wo! we for ba le, jo tam

do tych go !yb ni ków w!a zi!... Za roz ci to

na ma lu ja, cze kej... Tu jest dro ga, jak

do za po ry sie je cha !o... Tu sie skryn ca -

!o... Tu kyj te ro ski miesz ka jom Szo! ty sy...

Pie chów ka by !a ostat niom cha! pom,

tak przed za kryn tem. 

Bro nek [szki cu je roz k!ad za bu do -

wa(]: – Tu by !o wej %ci... Tu by !a jed -

na szop ka. Ta ko szo pecz ka... A tu sto !a
sto dó! ka. A tam by! most. Przed nim by -

!a ta ko roz wa lo no mly czar nia !od Niym -

cu li. Na dó! tam miysz ka li ci – za roz se -

spom na... Zel l ne ry. Za mo stem by !a
dro ga w pra wo. A fi gu ra %wiyn te go Jo -

na Ne po mu cy na, !od wiel ki wo dy, sto -

!a za mo stem...

A tu by! ka nar. My w nim ry by chy -

ta li... A tu by !a Ko by lar nia... Tu miysz -

ka !y Zie bu ry... Wa licz ki... Po tem tyn

ksi$dz, co tam by! – jak !on sie na zy -

wo!? Po cho dzi! z tej cha! py... Je ro na ja -

sne go... 

Go spo dar ki na Pie cho wym to ta nie

by !o wiel ki. Kro wy tam cho wa li, %wi -

nia ta mie li. Jo tam nie pa miyn tom bar -

dzo ko nia... Niy... No bo tam cho pa nie

by !o te# po woj nie... Ciot ki go spo da rzy -

!y sa me. Po le or ne by !o wy #y, kaj Zie -

bu ry miesz ka !y. A kro wy #ech po so!, tam

kaj za po ry jesz cze nie by !o, na tych !$ -
kach na Ol szy nach... Ciot ki mia !y tam

z dwie mor gi. My tam sia no cho dzi li su -

szy' z mo jom ma mom... Dwa ra zy

za dziy( sia no prze wra ca'. Ja, tam je

mo ja oj co wi zna... Tam by !a mo ja oj co -

wi zna...

Ta cha! pa ciot kom ro ze bra !a za po ra.

Po te si" ciot ki na Sta rej Wsi wy bu do wa -

!y. Ka zik tam te raz miysz ko, mój ku zyn,

syn !o dJon ka, two ji go dziad ka. Mu sza

go ta na wie dzi'…

"oj ciec

Ujek Bro nek: – &oj ciec po sze! na woj -

na w 1944, jak sie jusz woj na mia !a ku

ko( cu… A czy mu tak po )no po sze!? Bo

!on mio! po strza! w ryn ce (rej ma ty ka mu

chy ci !a), nie !u mio! niom ru sza'… Ca -

!o by !a spuch niyn to… A wiysz czym to

ly czy li? Nie wiysz – ludz kim gów -

nem… Na miy sza li na szma ty i po owi -

ja li… I to sie wy go i!o…

No to# mój !oj ciec na woj na nie po -

sze! za roz, tak jak sie na le #a !o… Jak mu

ta ryn ka wy ly czy li, to go po tem wziy -

ni… W 1944 po sze! na front… Po sze!
po )ni ni# Jo nek, je go brat… Jo nek  po -

sze! pryn dzy.

A jak po je cho!, tak ju# nie przy je -

cho! – na #o den urlop… By !y li sty, ale

to ich che ba! oj ciec nie wy s!o!… Bo te

li sty by !y w cha! pie po tem… Jak te pa -

pió ry wszyt ki z Niy miec przy sz!y…

Przy sz!y – kaj by! po cho wa ny…

Pa miyn tom, #e my te pa pió ry z ku zy -

nem z Gi szow ca wszyt ki !o glonda li…

Ma ma mia !a je na gó rze scho wa ne,

w sta rej cha! pie. Ta tam tesz ksion #ecz -

ka woj sko wo… Ma ma !u mar !a i nie !o -

sta !o po ni nic… Wszyt ko sie po tra ci !o…

Ty la wiym, #e je po cho wa ny na wa -

nie lic kim c myn to rzu w za chod nim Ber -

li nie, bo by !y ciysz ko ran ny i umar tam

we szpi ta lu.

"o sta ly go !ym bie we for ba le

Bro nek: – Go !ym bie by !y for ba le... Jo

tam cho dzi! ku tym go !ym biom. Cho -

dzi !ech do ciot ków na Pie chów ke je fu -

tro wa'. Ty la mi po !oj cu !o sta !o… &on

17
Brat Paw !a, Jan stoi przed ro dzin nym do mem w Wi "le Wiel kiej. Go da li na nich we wsi „!u Pie cha”,

to# ty mu Pie chów ka. Wkrót ce po ch!o nie go za po ra go cza! ko wic ka. Ale wcze "niej sko$ czy si% woj na,
z któ rej Jan wró ci ca !y, a je go brat Pa we! zgi nie tra gicz nie w Ber li nie.



mio! tak go !ym bie wy szko lo ne, to by !y
te gar !o cze, to mi te ciot ki go da !y, "e jak

by! jesz cze ka wa le rym, !on !ok no !o twar

to tyn go !#b przy sze!, bez !ok no ifrrr…

A !on mio! w szol ce ka wa, niy… Przy -

sze!, na pi! sie i za$ po sze!… Ta ki mio!
oswo jo ne ty go !ym bie, tyn mój !oj -

ciec… 

Za Szo! ty sem ju" za lo ne

Jak wy gl# da !a ta do wno Wi s!a Wiel -

ka w tym za lo nym kon cie miyn dzy

szo s# na Stru mie%, a dro g# na Za rze cze?

Sie dzy my z uj kiem Bron kiem La za rem

u je go star sze go ko le gi, Lu dwi ka &mie -

ji. Za po sia d!o $ci# &mie jów, gdzie kie -

dy$ by !o go spo dar stwo wol ne go so! ty -

sa, jest ju" tyl ko skar pa i wo dy

go cza! ko wic kie go za le wu, któ ry po -

ch!o n#! cz'$( Wi s!y i Za rze cze. Roz k!a -

dam plan na ry so wa ny przez uj ka Bron -

ka. Obaj dys ku tu j#, kaj co sz!o,

spiy ra jom si'. Wresz cie, po sta na wia j#
na ry so wa( go na no wo, nie na jed nej

a trzech kart kach. Ry su je Bro nek, Lu -

dwik uzu pe! nia, ko ry gu je. Py tam i fil mu -

j' t# cie ka w# re la cj'. Pan Lu dwik pa mi'(
ma nie sa mo wi t#, wy mie nia wszyst kich

miesz ka% ców te go za k#t ka, wie co ro -

bi li, czym si' zaj mo wa li, kim by li s# sia -

dy La za rów/Pie chów (- &mie je si' tu da -

tu j# od 1817 ro ku – s!y sz'. By! tu

nie ja ki Bar tec ki, któ ry prze pi so! si'
na „&mie ja”, po twier dza j# to zresz t# ba -

da nia Jó ze fa Spe ka, mi !o $ni ka dzie jów

te go po gra ni cza, któ ry za j#! si' spo krew -

nio nym ze &mie ja mi ro dem )mi jów).

To ju" nie jest ta Wi s!a za pa mi' ta -

na przez uj ka Bron ka, sprzed za la -

nia – rol ni cza, tra dy cyj na, swoj ska. Za -

po ra, a i ostat nie cza sy, nada !y tej cz' $ci

wsi wy bit nie re kre acyj ny cha rak ter.

Syn pa na Lu dwi ka pro wa dzi go spo -

dar stwo, wi dzi my jak krz# ta si'
przy chle wie, z któ re go do bie ga j# po -

chrz# ki wa nia g!od nych, ocze ku j# cych

kar mie nia $wi nia ków. Ka wa !ek da lej,

dro g# po ln# wzd!u" brze gów zbior ni ka,

przez daw ny, roz le g!y ogród &mie jów,

za czy na si' in ny kra jo braz, rów nie siel -

ski, cho( bar dziej tu ry stycz ny. Dwa

rz' dy dom ków i kam pin gów, wsz' dzie

wy po czy wa j# cy lu dzie z ro dzi na mi,

prze wa" nie w'd ka rze, cho( nie tyl ko.

Wi dok, prze strze%, wo da i ten wi dok

na Be skid ro bi# swo je. – Po co mom je -

cha( nad mo rze – s!y sz' od pa na Lu dwi -

ka. – Mo rze jest tu, gdzie ja tak wy pocz -

n'. Cho( po praw dzie, to ro bo ta na go -

spo dar stwie za wsze by !a i ni gdy cza su

nie by !o na ta kie „od po czy wa nie”, jak

te raz ma j# tu ry $ci. 

Daw niej, s!y sz', "y !o si' ci'" ko, wi' -
cej ro bo ty w po lu – go spo dorz od ra na,

ju" nie raz od szó stej, do wie czo ra ora!
i sia!, a nie tak jak te raz, ma szy na mi, czy

zle ca j#c pra c'. I li czy my, jak wy daj nie

pra co wa !o si' ko% mi, czy trak to rem. Ju"
trak tor przy $pie sza! znacz nie pra c'.
A tej by !o spo ro. U &mie jów, gdzie daw -

niej by !o wol ne so !ec two, to a" nie mal 25

hek ta rów do ob ro bie nia. By !o co ro bi(.
Te raz spo r# cz'$( za bra !a za po -

ra – przy bu do wie, w la tach 50. i pó* -
niej, bo wo da nie raz pod my wa !a skar -

p' brze gu i do pie ro je go ka mie nio wa nie

za trzy ma !o ten pro ces.

Py tam, czy z pla cu pa na Lu dwi ka,

przy ni skim sta nie wód, mo" na by doj -

rze( Pie chów k', jej fun da men ty? Oka -

zu je si', "e jest to mo" li we. I tak ju" si'
zda rza !o, cho( by w pa mi't nych la -

tach 90., kie dy wo da od s!o ni !a ludz kie

szcz#t ki cmen ta rza cho le rycz ne go w Za -

rze czu.

Pan Lu dwik po ka zu je mi r' k# kie ru -

nek, w któ rym si' znaj do wa !a Pie -

chów ka, most nad ka na rem ze $w. Jo -

nem. Pó* niej spa ce ru j#c brze giem

zbior ni ka do k!ad nie mi umiej sca wia

dro gi, ko lej ne za bu do wa nia, na zwy te -

re no we – to co z uj kiem Bron kiem

umie $ci li na ma pie. Pie chów ka by !a bli -

"ej ni" s# dzi! ujek Ka zik ze Sta rej Wsi,

ku zyn Bron ka (nie dwie $cie, ale kil ka -

dzie si#t me trów od brze gu). I nie

na wprost, jak wpa da uli ca Za le wo wa,

ale nie co w le wo, bo dro ga tu wi !a si',
w kszta! cie „S”-ki, a La za rów ka na Pie -

cho wym sta !a na za kr' cie. Id#c pro sto

Za le wo w# w wo dy go cza! ko wic kie go18

Ujek Bro nek La zar ra zem ze swym ko le g! Lu dwi kiem "mie j! przy po mi na j! so bie, kto ko #o ko go miesz ka# na za la nym przez za lew go cza# ko wic ki
w la tach 50. cz$ %ci Wi s#y Wiel kiej.

Dom ro dzin ny La za rów, na kie ry go da li „!u Pie cha”, sta! na po gra ni czu
dwóch #wia tów, dwóch $l% sków – pru skie go i au striac kie go. Tu"
nad Wi s!%, któ ra od po !o wy XVIII wie ku sta !a si& gra ni c% mi& dzy Au stri%
a Pru sa mi, po ich wza jem nych woj nach o $l%sk. Gra ni ca mi& dzy Wi s!%
Wiel k%, daw niej Pol sk%, a ma gicz nym Za rze czem, cie szy' sk% wio sk%, któ (
r% po ch!o n& !y w la tach 50. dwu dzie ste go wie ku wo dy zbior ni ka go cza! (
ko wic kie go.



zbior ni ka tra fi !o by si" w za bu do wa nia

Brud ków, gdzie kie dy# sta !a ku$ nia

ko wa la %u py. Przy oka zji do wia du j" si"
(bo przy po mnia !o si" uj ko wi), &e u Pie -

chów by! ko', na pew no (po za #wi nia -

mi, kro wa mi i in n( drob ni c(). I pew no

sprz" ga li go z s( sia do wym przy ro bo -

cie. Zresz t( po la nie mie li wie la, nie by -

li tak bo ga ci jak )mi je, zresz t( nikt ty -

le nie mia!. )mie ja by! naj bo gat szym

go spo do rzem we wsi. Kro wy pa s!y si"
za cha! pom, do ka na ru by !o z kil ka dzie -

si(t me trów, w po lu ro bi li La za ro wi

ch!op cy, z oj cem. Po dru gim sia nie, kro -

wy p" dzi !o si" na Ol szyn ki, sz!y tam

do ku py, wszyst kie na roz z s( sia do wy -

mi. La z!y cza sem na ce sar skie, wi"c
z ce sa ro ka mi pru skie Wi #la ny si" prze -

rzu ca li ka mie nia mi, pa ty ka mi. Ot, ta kie

ch!o pi" ce za ba wy. 

Cie ka wy ten spa cer, in te re su j( cy. Po -

wsta nie chy ba uro cza etiu da fil mo wa

z te go spa ce ru #la da mi prze sz!o #ci te go

uro cze go za k(t ka Wi s!y Wiel kiej.

Jak wi"c wy gl( da !a daw niej ta Wi s!a,

przed za la niem przez wo dy za po ry?

Tak jak po wie dzie li #my, obec nie lu stro

wo dy si" ga do za bu do wa' )mie jów

i Ku bi ców (to s( siad z na prze ciw ka). Ale

daw niej dro ga, szu tro wa sz!a da lej, za -

kr" ca !a w le wo, na „!o kry' cie” miysz ko!
Bru dek, przed nim nie co Sim ka, obok

któ re go sz!y dwie po lne dro gi. Przed nim

i za bu do wa nia mi Ku bi cy pro wa dzi !a
w pra wo dro ga do No wej Ko by lar ni, tam

gdzie ho do wa no ksi( &" ce ko nie. Za Sim -

k(, i jesz cze przed Brud kiem wy cho dzi -

!a ko lej na dró& ka przy któ rej miysz ka li

Ma in dok, Man dla i Olesz ka. Za Brud -

kiem, kie ry miysz ko! na wspo mnia nym

ju& „!o kryn cie”, w pew nej od le g!o #ci

miysz ka !y na Pie chów ce La za ry. Za ni -

mi dro ga za# skryn ca !a w pra wo i sz!a
pro sto w stro na ka na ru, mo stu na nim i fi -

gu ry #w. Jo na, kie ry pil no wo!, by wo dy

z ka na ru za bar dzo niy wy ly wa !y. Do ka -

na ru od za bu do wa' La za rów by !o w li -

nii pro stej nie wi" cej ni& 80-100 me trów.

Od !u ku g!ów nej dro gi od bi ja !a w le wo,

w kie run ku *( ki, dro ga pro wa dz( ca

do go spo dar stwa Wa licz ka. Miesz ka li

przy niej Fa ru ga (za roz skra ja za za kryn -

tem], Gry giel i Dzien dziel ka. Za raz

przed Wa licz kiem bi !o $ró de! ko, któ re za -

opa try wa !o w wo d" po bli skie sta wy

[„ – By !o jak by w ogro dzie, tam by !y so -

dzow ki, stow”). A dro ga sz!a da li a&
na Pa sie ki.

Przy ka na le, przy g!ów nej dro dze

miysz ka !a Niem cu la, do ni na le &a !a
zruj no wa na mly czar nia. Za mo stem

od g!ów nej dro gi od bi ja !a dró& ka do Cel -

ne rów (al bo Zel l ne rów), pro wa dzi !a
przez krzo ki i „ma !y ka na rek” (Bro -

nek: – Jo tu w tym miyj scu ry by chy to!,
!o ko nie tam by !y), a na ko lej nym !u ku

dro gi skr" ca j( cej w pra wo, od bi ja !a
dró& ka „Do Przy go nu”, pro wa dz( ca

w stro n" sta wów i rze ki Wi s!y. A g!ów -

na dro ga sz!a da lej w kie run ku Sta rej Ko -

by lar ni.

A za Ze lne rem nie by !o nic, ino Ol szy -

ny, !( ki kaj ch!op cy wy pa sa li kro wy.

Za po ra po ch!o n" !a w su mie dzie -

siy'+ cha! pów – tak sza cu je pan Lu dwik

)mie ja. – Brud ki to mia !y czte ry abo

piyn+ hek ta rów, Olesz ka mia !a 15-20

mor gów, Gry gry te& te la, Wa li czek

mio! 40 mor gów. Na te cza sy to by !o do#.
– Do Brud ka my na zy wa li „do %u -

py” – s!y sz" da lej opo wie#+ na sze go go -

spo da rza – bo !o ni do ku py cha! pie

miysz ka li. Paw las, kie ry te& tam przy -

&y ni!, to zdiy' cia ro bi!. *on mio! apa rat,

jak do wni, roz !o &y! go, przy kry! sie tom

szma tom i na pla cu fo to gra fo wo! lu dzi,

jak do do wo dów zdiy' cia po trze bo wa -

li, dziec ka… Czy ro bi! co# jak za ly wa -

li – nie umia pe dzie+. Paw las mio!
Mar ta %u po wa. *o ni wy pro wa dzi li sie

do My s!o wic i tam po mar li.

– Na Pie cho wym by! #wiyn ty

Jon – po twier dza )mie ja. – Ino jak tyn

most szpryn gli, to !o na, ta fi gu ra, by !a
prze wró co no i po !o ma no. Sto !a przed ka -

na rem po pra wej stro nie, przed mo stem

(ujek Bro nek to raz jesz cze po twier dza).

Kto# jom wzion… *o na tu le &a !a chy -

ba ko le Ku bi ce. Ale kto to wzion to nie

wiym. By !a tak te lo – po ka zu je na sie -

dz( co, co da je gdzie# z pó! to ra me -

tra. I twier dzi, &e przy niej le &a !a dru go

cz"#+ fi gu ry. Czy by !a to g!o wa #w. Jo -

na, jak twier dzi! mój dzia dek, czy te&
krzy& – nie wia do mo do ko' ca.

Na wet #wiyn ty Jon nie uchro ni! Pie -

chów ki od za la nio przez wo dy za po ry.

Ani od tej woj ny, na któ rej Pa we!, jak

wie lu #l( skich ch!op ców, mu sio! zgi n(+...
!

19

To ju! nie jest ta Wi s"a za pa mi# ta na przez uj ka Bron ka, sprzed za la nia – rol $
ni cza, tra dy cyj na, swoj ska. Za po ra, a i ostat nie cza sy, nada "y tej cz# %ci wsi
wy bit nie re kre acyj ny cha rak ter.

Re kon struk cja za la nej cz! "ci Wi s#y Wiel kiej. Plan po #o $e nia po szcze gól nych za bu do wa%, ja ki na -
ry so wa li Bro ni s#aw La zar i Lu dwik &mie ja, tu tej si miesz ka% cy i do brzy zna jo mi.
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MA!GORZATA SKA!BANIA

NIE GRY ZIE 

po pra wi !o mi si" su mie nie 
kar mio ne wie dz# o rów no $ci po mi" dzy sztucz nym
a na tu ral nie zde for mo wa nym oce anem mo% li wo $ci (wzi" tym z fa li za oce anicz nej szko !y) 
od bi cia ja snej po wierzch ni ta ble off fa ce 
wi dz" prze ni ka j# c# prze ze& kon struk cj" 
mo g" wy bra' ob ra zy 
bra ko wa' mysz ko wa' upchn#' za sze re go wa' za kwa li fi ko wa'
wy se lek cjo no wa' ty pi zo wa' u!o %y' ety kie to wa' prze bra' do bra' dzie li' od dzie li' 
by' al bo nie by' ich frag men ta cj# 
od po wie dzi# na po szu ki wa ne miej sce wol nej wo li

* * *

ode bra !am wiecz ne pió ro 
by !o cie p!e nie sio ne w we wn"trz nej kie szon ce kurt ki 
roz po zna !am z da le ka za pach oliw ko wej re %y ser ki kul to wej do ugla sów ki
woj sko wej praw dzi wie kon trak to wej ame ry ka& skiej m -65 nie ze sta rza !a si" 
przed mu rem oliw ko we go te atru

RYB NA POD !WIA T"O

tu miesz ka !a pi sar ka o wiel kim ser cu czy tam ka mien n# ta bli c" 
pa mi" tam mo je 
zbyt ma !e na b!o nie kli szo wej
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uj mu j! ca szla chet no"# ka dzi d$o z %y wi cy drze wa dra ce no we go
flasz ka per fum za sto do la rów ame ry ka& skich star czy do ko& ca i krem 
prze ciw zmarszcz ko wy na noc
ma le& ki po jem nik sko& czy si' za wcze "nie 
na pro" b' o li st' ksi! %ek do st'p nych w je go skle pie oby wa tel "wia ta
nie od po wia da nie jest bi blio te ka rzem 
ani dra ma tur giem któ re go sta# na w$a sny po rz! dek "wia ta wy po wied( w$a snej 
star szej pa ni
who is owns his her 
nie jest ju% po et! przej mu j! cym be to no w! mów ni c' w par ku rze(b 
te raz mów
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War szaw ska 17

Te
na sze spo tka nia prze ro dzi !y
si" z cza sem w skrom ne bie sia #

dy (g!ów nie z mo jej ini cja ty wy), gdy

by !o nam po dro dze do le gen dar nej

ju$ Piw nicz ki w ów cze snym Do mu

Pra cy Twór czej przy War szaw skiej 37,

gdzie do pó% nych go dzin prze sia dy #
wa !a ka to wic ka cy ga ne ria tam tych

barw nych lat. !wiet na kuch nia,
w mia r" ta ni al ko hol, no i oka zja by za -
wsze ko go# spo tka$. Kto tam wów czas
nie by wa%, a ra czej by wa%, cza sem z na -
wy ku, by bra ta$ si" w au rze ar ty stycz -
nych fa scy na cji i grun to wa$ przy ja ciel -
skie wi" zi w se riach bru der sza ftów.
By% to okres, gdy pod tym ad re sem
funk cjo no wa% wca le ru chli wy Klub
M%o dych Twór ców in te gru j& cy #ro do -

wi ska m%o dych twór ców i ar ty stów
w kli ma cie po pa' dzier ni ko wych swo -
bód, któ ry wnet nie prze trwa w daw -
nym na si le niu fa tal nych do #wiad cze(
mar ca 1968 ro ku, cho$ aku rat na !l& -
sku na pi" cia te nie osi& gn& tych do tkli -
wych po li tycz nych kon se kwen cji co
w in nych #ro do wi skach, z War sza w&
na cze le. To te) przy tul na Piw nicz ka
z ba rem, gdzie bra$ ar ty stycz na roz sia -
da %a si" na wy so kich krze s%ach, za cho -
wa %a spon ta nicz ny kli mat evi va l’ar -

te, cho$ w wer sji lo kal nej, gdy by %a ku
te mu oka zja.

Ten ad res sta% si" na d%u go miej scem
po pre mie ro wych spo tka( i dys put, bo
i z Te atru !l& skie go by %o tu bli sko, le -
d wo te) dwa przy stan ki po kon cer cie
z Fil har mo nii !l& skiej, no a z PWSM,
czy li z kon ser wa to rium, te) le d wo
pa r" se tek me trów. A w%a #nie pla sty cy

i mu zy cy li czeb nie do mi no wa li, wi"c
te) nie tyl ko po ja wia li si" cz" sto, ale
i mie li wp%yw na kli mat bie siad nych
spo tka(. Mnie tu zda rza %o si" by$
cz" sto, ja ko i) wkrót ce sta %em si"
g%ów nym or ga ni za to rem spo tka(
pod szyl dem Klu bu M%o dych Twór ców,
któ ry z cza sem sam si" roz wi& za%
i sp%y n&% w nie pa mi"$. Do dam jesz cze,
)e w tym bu dyn ku na par te rze mia %a
swój pierw szy ad res Re dak cja „Po gl& -
dów”, dwu ty go dni ka spo %ecz no -kul tu -
ral ne go utwo rzo ne go w po %o wie 1962
ro ku, gdzie ni )ej pod pi sa ny, 25-let ni
wów czas au tor te go tek stu, by% za trud -
nio ny od pierw szych dni po wo %a nia pi -
sma, za# do Piw nicz ki mia% w su mie
nie wi" cej ni) dwa dzie #cia stop ni
scho dów. Wspo mi nam o tym dla te go,
ja ko )e do k%ad nie nie pa mi" tam kie dy
i gdzie do sz%o do pierw sze go spo tka -

Józef !wider „Wit Stwosz”, prapremiera – 1974. Scena fina"owa – ods"oni#cie „$piewaj%cego o"tarza”

Mu zy ka i przy ja!"
TADEUSZ KIJONKA

By! czas, gdy z Jó ze fem &wi drem spo ty ka li 'my si" nie mal co dzien nie, b(d% dzwo ni li 'my do sie bie, gdy po ja #
wia !y si" py ta nia i w(t pli wo 'ci twór cze wy ma ga j( ce pil ne go wy ja 'nie nia. To la ta szczy to we go na si le nia na szych

kon tak tów w okre sach na t" $e nia wspó! pra cy, kie dy ro dzi !y si" na sze ko lej ne utwo ry sce nicz ne, ora to ria i kan #
ta ty oraz pra co wa li 'my nad prze k!a da mi li brett Bel li nie go, Do ni zet tie go i Ra ve la, zle co ny mi przez Ope r" &l( sk(. 
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nia z Jó ze fem !wi drem, wkrót ce jed -
nym z naj bli" szych mo ich przy ja ció#
i to na d#u gie la ta. W ka" dym ra zie je -
$li Jó zek w „Po gl% dach” by wa#, to ju"
gdy zna la z#y si& w Do mu Pra sy
przy ryn ku. S% dz&, "e raz i dru gi po -
ja wia# si& pew nie w Klu bie przy War -
szaw skiej, na im pre zie mu zycz nej sy -
gno wa nej przez pre sti "o we $ro do wi sko
kon ser wa to rium, gdy pre zen to wa no
na au tor skim wie czo rze ka to wic kich
kom po zy to rów, a po $ród m#o dych ju"
wy bi #a si& czo #o wa wów czas czwór -
ka – Gó rec ki, Ki lar, !wi der i Sza lo -
nek – a ka" dy in ny o w#a snym roz po -
zna wal nym ju" wi ze run ku twór czym.
S#o wem – pierw sze go na sze go spo tka -
nia nie pa mi& tam, a" do mo men tu pod -
j& cia wspó# pra cy, cho' da le ko jesz cze
by #o nam do ope ry. 

Nie by! to przy pa dek

Aprze cie" na pew no mu sia! bym

za pa mi# ta$ ten mo ment, cho %
cia" by dla te go, bo Jó zef &wi der je 'li
zwra ca! na sie bie uwa g#, to nie tym,

"e w ja ki kol wiek spo sób si# wy ró" nia!
czy sie bie na rzu ca!. Wr&cz prze ciw -
nie – a je $li ju" – to wy j%t ko w% w ka" -
dym sen sie skrom no $ci% a na wet,
rzek# bym, swo ist% nie obec no $ci%, "e -
by na wet w naj mniej szym stop niu
nie zwra ca' na sie bie uwa gi. Tak by -
#o i po zo sta #o, bo ten styl obec no $ci sta#
si& swo ist% for m% by cia Jó ze fa !wi dra,
jak by za wsze czym$ skr& po wa ne go
i uni ka j% ce go za uwa "e nia. A cho dzi
o wy bit ne go twór c&, $wiet nie wy -
kszta# co ne go, po li glo t& i pro fe so ra
kon ser wa to rium, a tak "e dzie ka -
na i pro rek to ra, cz#o wie ka po wszech -
nie sza no wa ne go, któ re go au to ry tet
wy ni ka# z do ko na( i za s#ug, a nie
sztucz nych po zo rów. Mo" na rzec, "e
ce cho wa #a go za wsze wr&cz pro gra mo -
wa pro sto ta i nie wspó# cze sno$', s#o -
wem – "ad nych ge stów na po kaz,
po zo rów i póz. By#, rzec mo" na, de -
mon stra cyj nie zwy czaj ny, dys kret ny
i przy ci szo ny, co uwy dat nia# rów nie"
spo sób w ja ki si& no si# i ubie ra#, ak cen -
tu j%c sza ro$' i sto pie nie z t#em. Uwy -
dat nia #y to tak "e przy 'mio ne oku la ry,
któ re no si# by za trze' nie wiel k% ska -
z& wzro ku. No i to jak si& po ru sza#,
a w#a $ci wie po spiesz nie prze my ka#, za -
wsze sku pio ny i jak by za j& ty. Wy ni ka -
#o to rów nie" z je go cech cz#o wie ka
bez wzgl&d nie ter mi no we go, su mien -
ne go, któ ry nie to le ro wa# zw#o ki
i spó) nie( a przede wszyst kim pro tek -
cji, bo na wet ro dzo ny brat nie móg# li -
czy' na wzgl& dy.

Do dzi$ nie mo g& mi mo wszyst ko
zro zu mie' jak to si& sta #o, "e nie za -

pa mi& ta #em po cz%t ków na szej zna jo -
mo $ci ani oko licz no $ci jej za war cia.
A prze cie" nie by# to przy pa dek. Jó zef
!wi der w tym cza sie dzia #a# ak tyw nie
w Zwi%z ku !l% skich Kó# !pie wa -
czych, gdy" przed pra c% spo #ecz n%
na ni wie sztu ki i kul tu ry ni gdy si& nie
wzbra nia#. Ten nurt by# mu zresz t% bli -
ski z ra cji wra" li wo $ci me lo dycz nej
i zna cz% ce go ju" do rob ku ja ko au to ra
wie lu pie $ni (wów czas m.in. do wier -
szy Her ber ta, Ga# czy( skie go, Staf fa
i Tu wi ma) oraz kom po zy cji chó ral -
nych, od lat na gra dza nych i wy ko ny -
wa nych przez licz ne chó ry nie tyl ko
ma cie rzy ste go re gio nu. Sam zresz t%
od wcze snej m#o do $ci, a wy ra sta#
w kli ma cie mu zy kal ne go do mu,
wspó# pra co wa# z ama tor ski mi ze spo -
#a mi chó ral ny mi. Te do $wiad cze nia
mia #y te" zna cze nie dla je go dzia #al -
no $ci twór czej ja ko kom po zy to ra.

W tym okre sie dla ru chu $pie wa cze -
go na !l% sku spra w% na der wa" k% sta -
#o si& od no wie nie re per tu aru o utwo -
ry wspó# cze sne, w wi&k szym stop niu
re spek tu j% ce no we tech ni ki i $rod ki
mu zycz ne, a na pi sa ne spe cjal nie dla
tych ze spo #ów wy ko naw czych w opar -
ciu o tek sty po wsta #e dla tych po trzeb.
Jó zef !wi der, któ ry mia# w tym za kre -
sie roz le g#e do $wiad cze nie twór cze,
ale i wy ko naw cze ja ko prak tyk, za an -
ga "o wa# si& wów czas w to za da nie
z du "% ener gi% i sta now czo $ci%, by za -
pew ni' no we utwo ry z te go za kre su
dla po trzeb re per tu aro wych przede
wszyst kim $l% skich ze spo #ów $pie wa -
czych. Ja ko dy rek tor ar ty stycz ny
Zwi%z ku pod j%# sku tecz ne dzia #a nia by
stwo rzy' od po wied nie ku te mu wa -

run ki. Na le "a #o naj pierw po zy ska'
tek sty o te ma ty ce wspó# cze snej, szcze -
gól nie $l% skiej, an ga "u j%c do wspó# -
pra cy miej sco wych au to rów, przede
wszyst kim z gro na po etów „z na zwi -
skiem”. Kr%g kom po zy to rów by#
na miej scu wca le spo ry, g#ów nie
z m#od szych rocz ni ków, trze ba by #o
im jed nak do star czy' od po wied nie
tek sty. I w tych oko licz no $ciach do -
sz#o za pew ne do na sze go spo tka nia za -
po znaw cze go, roz mów i na pi sa nia
pierw szych tek stów, co sta #o si& chy -
ba w mia r& szyb ko. *%cz nie po wsta -
#o kil ka na $cie wspól nych po zy cji
wpi sa nych w te mat $l% ski, do któ rych
Jó zef !wi der stwo rzy# mu zy k&. By #y
w$ród nich utwo ry ró" ne, w tym
o kli ma cie no stal gicz nym, "e przy po -
mn& „Sta ry szyb”, czy „P#y n% bar ki
Od r%”. Od tam te go cza su mi n& #o ju"
po nad pó# wie ku i kom po zy cje te
po pa d#y z cza sem, jak s% dz&, w za po -
mnie nie, bo te" i wy czer pa #a si&
na tym na sza wspó# pra ca w tym za kre -
sie. I pew nie nie do sz#o by do jej od -
no wie nia, sko ro dal sze la ta wspó# pra -
cy zdo mi no wa #a przede wszyst kim
ope ra i te do ko na nia au tor skie ma j%
od t%d zna cze nie.

„Ma gnus”

na 25%le cie Ope ry &l( skiej 

Jak to si# cz# sto zda rza – na po cz(t %
ku by! przy pa dek, któ ry wp!y n(!

na no we mo" li wo 'ci w na szej au tor %
skiej wspó! pra cy. Z po cz%t kiem ro -
ku 1967 ob j% #em funk cj& kie row ni ka
li te rac kie go Ope ry !l% skiej, o do$'

Józef !wider (z lewej) i Tadeusz Kijonka podczas pracy nad oper" „Wit Stwosz”
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sze ro kim za kre sie obo wi!z ków, któ -
re so bie sam sta le po sze rza "em. Gdy
we wrze #niu z no wym se zo nem dy rek -
to rem Ope ry zo sta" Bo le s"aw Jan -
kow ski (po kil ku se zo nach na sce nach
za chod nich), je go ka den cj$ od po cz!t -
ku wy ró% nia "a ogrom na dy na mi ka
or ga ni za cyj na i re per tu aro wa. Du %e
na dzie je wi! za" z ini cja ty w! og"o sze -
nia ogól no pol skie go kon kur su na li -
bret to ope ro we o te ma ty ce #l! skiej,
po wie rza j!c mo jej oso bie nad zór
nad je go or ga ni za cj! i roz strzy gni$ -
ciem. Cho& za si$g te go spe cja li stycz -
ne go kon kur su nie oka za" si$ sze ro ki,
ale po ja wi "a si$ pew na ilo#& prac
god nych uwa gi, któ re zo sta "y prze ka -
za ne #l! skim kom po zy to rom do swo -
bod ne go wy bo ru. Jó zef 'wi der za in -
te re so wa" si$ jed nym z na gro dzo nych
tek stów pt. „Ma gnus” Ta de usza Kasz -

czu ka z K"odz ka, któ re go ak cja roz -
gry wa si$ w XI wie ku w #re dnio -
wiecz nym Wro c"a wiu, a je go g"ów -
nym bo ha te rem jest wo je wo da
wro c"aw ski, ty tu "o wy Ma gnus, do któ -
re go przy by" syn W"a dy s"a wa Her ma -
na Zbi gniew. Lecz hi sto rycz ny Ma -
gnus to pseu do nim re al ne go bo ha te ra,
po gr! %o ne go w roz pa mi$ ty wa niu oku -
pa cyj nej prze sz"o #ci i %y j! ce go w po -
czu ciu wi ny za #mier& cór ki, któ ra nie
za "a ma "a si$ pod czas prze s"u cha(.
Roz bu do wa ne re la cje po mi$ dzy po sta -
cia mi pla nu hi sto rycz ne go i wspó" cze -
sne go two rz! pa ra lel n! ak cj$ ope ry a%
do tra gicz ne go fi na "u. I w"a #nie to li -
bret to za in te re so wa "o Jó ze fa 'wi dra,
któ re mu od po wia da "o uj$ cie „te ma ty -
ki #l! skiej w spo sób ogól ny, nie re gio -
nal ny; (…) in spi ru j! cym po my s"em
wy da wa "o mi si$ po wie rze nie wszyst -
kim po sta ciom po dwój nej ro li, stwo -
rze nie w pew nym sen sie «ope ry
w ope rze»”. Lecz li bret to T. Kasz czu -
ka wy ma ga "o grun tow ne go prze pra -
co wa nia pod wzgl$ dem dra ma tur -
gicz nym i li te rac kim, w tym
przy pad ku po przez do da nie i roz bu -
do wa nie kil ku scen oraz zmia n$ fi na -
"u oraz do pi sa nie nie mal wszyst kich
arii. I to za da nie zo sta "o mi po wie rzo -
ne, cho& oka za "o si$ na der cza so ch"on -
ne, ale i pra co ch"on ne, za# ter min pra -
pre mie ry na pie ra", bo mia "o do niej

doj#& ju% w czerw cu 1970 z oka zji ob -
cho dów 25-le cia Ope ry 'l! skiej.

Ten okres bar dzo zbli %y" nas do sie -
bie i sta" si$ po cz!t kiem nie tyl ko sys -
te ma tycz nej wspó" pra cy, ale i od da nej
przy ja) ni. Jó zef 'wi der zaj mo wa"
wów czas z ro dzi n! miesz ka nie na dru -
gim pi$ trze w bu dyn ku ko #cio "a Gar -
ni zo no we go, gdzie w za mian za miesz -
ka nie pe" ni" obo wi!z ki or ga ni sty. W tej
ro li wy st$ po wa" od dzie ci( stwa, bo
rów nie% oj ciec Jó ze fa, pierw szy na -
uczy ciel mu zy ki w ro dzin nych Cze -
cho wi cach, by" uzna nym or ga ni st!. To
pod je go kie run kiem od by" etap do mo -
we go sa mo kszta" ce nia, nim pod j!"
na uk$ w ce nio nym Li ceum Mu zycz -
nym w Ka to wi cach (za pa mi$ ta ny ja -
ko ab so lut ny pry mus), by od by& na -
st$p nie stu dia w ka to wic kiej PWSM
i to w trzech jed no cze #nie kie run kach:
w kla sie for te pia nu, na Wy dzia le Teo -
rii i Mu zy ki oraz kom po zy cji – tu dy -
plom w kla sie prof. Bo le s"a wa Woy -
to wi cza uzy ska" z od zna cze niem
przed sta wia j!c ja ko pra c$ dy plo mo w!
w"a sny Kon cert For te pia no wy, wie lo -
krot nie po tem przez sie bie wy ko ny wa -
ny. Pa mi$ tam to miesz ka nie z wi do -
kiem z na ro% ne go po ko ju na uli c$
Ko per ni ka i skwer pod cho dz! cy
pod ka to wic kie wi$ zie nie. Miesz ka nie
by "o cia sne, bez wi$k szych wy gód, co
mia "o zna cze nie dla ro dzi ny z troj giem
dzie ci i sta le za j$ t! %o n! Kry sty n!, dy -
plo mo wa n! wo ka list k! i ce nio n! dy -
ry gent k! chó ral n!, któ ra go dzi "a pro -
wa dze nie z pa sj! kil ku chó rów.
W pa mi$& za pa d"a mi wiel ce za rad -
na m"o dziut ka cór ka Mag da, któ ra
prze j$ "a sze reg do mo wych obo wi!z -
ków, a przy pa d"y jej tak %e za da nia
zwi! za ne z nad zo rem wy cho waw -
czym nad naj m"od szym bra tem, jesz -
cze w wie ku nie mow l$ cym, któ ry
z tru dem usi "o wa" wsta& o w"a snych si -
"ach trzy ma j!c si$ po r$ czy "ó %ecz ka,
a %e nie zno si" sa mot no #ci – do ma ga"
si$ sta "ej uwa gi. „Ma gnus” po wsta wa"
wi$c w au rze su sz! cych si$ pie luch
i p"a czu ha "a #li we go ose ska. By wa "em
tam wów czas cz$ sto, bo wi$k szo#& arii
ro dzi "a si$ na %y wo, a% do ostat nich
mie si$ cy po prze dza j! cych pra pre mie -
r$ pod ba tu t! Na po le ona Sies sa. Przy -
j$ cie no wej ope ry (By tom, 13 VI 1970
r.) by "o uzna ne za wy da rze nie sce nicz -
ne i mu zycz ne. Wy so ko oce ni" Jó zef
Ka( ski „ob da rzo n! wspa nia "ym so pra -
nem Kry sty n$ Ku ja wi( sk! i Ew$ Ka -
ra# kie wicz (…) obok #wiet ne go od -
twór cy po sta ci Zbi gnie wa Hen ry ka
Grych ni ka”. A Bo gu s"aw Ka czy( ski
oce nia j!c mu zy k$ stwier dzi", %e „przy -
wo dzi na my#l dzie "a Wa gne ra i Ry -
szar da Straus sa”, by uzna& ope r$
„za jed no z cie kaw szych dzie" sce nicz -

Henryk Grychnik jako Zbigniew w „Magnusie”

Eugeniusz Kuszyk jako Wit Stwosz
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nych skom po no wa nych w Pol sce
po woj nie”. A prze cie! pi sa nie mu zy -
ki trwa "o za le d wie 10 mie si# cy i to
w wa run kach za pra co wa ne go za wo do -
wo kom po zy to ra.

Trzy la ta po by tom skiej pra pre mie -
rze wy sta wi "a „Ma gnu sa” Ope ra Wro -
c"aw ska, z roz ma chem i wiel k$ sta ran -
no %ci$, ze %wiet n$ wiel ce uro dzi w$
Kry sty n$ Ty bu row sk$ i Ja nu szem
Tem nic kim. Ope ra Wro c"aw ska za pre -
zen to wa "a na st#p nie „Ma gnu sa” w ra -
mach X Fe sti wa lu Pol skiej Mu zy ki
Wspó" cze snej w lu tym 1974 ro ku.
W tym cza sie trwa "y ju! za awan so wa -
ne pró by do pre mie ry na szej dru giej
ope ry pt. „Wit Stwosz”.

Ma je sta tycz ny

„Tryp tyk po wsta! czy”

Lecz wcze "niej do cze ka# si$ pra wy %
ko na nia „Tryp tyk po wsta! czy” na %

pi sa ny z oka zji 50. rocz ni cy III po wsta %
nia "l& skie go. To by #o dla nas

wy da rze nie tak 'e dla te go, 'e w Sa li

Fil har mo nii (l& skiej za sia d#o wie lu s$ %
dzi wych we te ra nów w po wsta! czych

mun du rach, wszak trzy cz$ "cio we

ora to rium by #o tak 'e wy ra zem ho# %
du z#o 'o ne go "l& skim po wsta! com.

Do udzia "u w kon cer cie dy ry gent Ka -
rol Stry ja zor ga ni zo wa" du !y apa rat
wy ko naw czy. Obok or kie stry Fil har -
mo nii &l$ skiej wzi# "a w nim
udzia" 150-oso bo wa Re pre zen ta cyj -
na Or kie stra Ko pal ni Wa len ty Wa wel
oraz kil ka chó rów i dwo je %wiet nych
so li stów – Sta ni s"a wa Mar ci niak (so -
pran) i Eu ge niusz Ku szyk (bas) z Ope -
ry &l$ skiej. Tek sty re cy to wa li Zo fia
Trusz kow ska i Hen ryk Ma rusz czyk
z Te atru &l$ skie go. 

Suk ces pra wy ko na nia spo wo do wa",
!e na otwar cie Fe sti wa lu Pie %ni Za an -
ga !o wa nej „Czer wo na Lut nia” zo sta"
wy bra ny w"a %nie „Tryp tyk po wsta' czy”
w grud niu 1974 ro ku. W kon cer cie in -
au gu ra cyj nym, któ ry od by" si# w Do -
mu Mu zy ki i Ta' ca w Za brzu wy st$ pi -
"o pod ba tu t$ Cze s"a wa P"acz ka 1000
wy ko naw ców, w tym 15 chó rów mie -
sza nych i m# skich oraz ze spó" Fil har -
mo nii &l$ skiej i po now nie Re pre zen ta -
cyj na Gór ni cza Or kie stra D# ta „Wa wel”
w Ru dzie &l$ skiej. Wra !e nie by "o im -
po nu j$ ce, a po t#! na es tra da za brza' -
skie go Do mu Mu zy ka „wy da wa "a si#
zbyt cia sna dla tej ilo %ci wy ko naw ców”.
„Dzie "o to, ju! w za mie rze niu swo im
pe" ne pa to su, zy ska "o jesz cze na swej
mo nu men tal no %ci dzi# ki wy ko na -
niu” – na pi sa" w „Try bu nie Ro bot ni -
czej” Ma rek Brze( niak. By li %my z Józ -
kiem pod wra !e niem tej pre zen ta cji,
cho) !y li %my zbli !a j$ c$ si# pra pre mie -

r$ „Wi ta Stwo sza”, do któ rej do sz"o pó"
ro ku pó( niej. Jest to wi#c czas, gdy do -
cho dzi do spek ta kli ope ro wych i pre -
zen ta cji kon cer to wych na szych dzie",
a jed no cze %nie je ste %my po ch"o ni# ci
tym co pi sze my, d$ !$c do jed no %ci wi -
zji i mu zy ki.

„Wit Stwosz”

– rzecz o O# ta rzu Ma riac kim

Wcze "niej mia #o miej sce wa' ne

wy da rze nie w 'y ciu ro dzin nym

(wi drów – zmia na miesz ka nia,

w czym mia #em zna cz& cy udzia#. W#a %
"nie prze no si# si$ do wy bu do wa ne go

dom ku w Bry no wie Wil helm Szew %
czyk i wpa d#em na po mys#, by spo re,

"wiet nie po #o 'o ne miesz ka nie

przy Ple bi scy to wej 17 prze j&# (wi der.

Mój na czel ny by" !ycz li wie na sta wio -
ny do te go po my s"u, ale wy ma ga "o to
jesz cze z je go stro ny wp"y wo wej in -
ter wen cji, by uzy ska) urz# do w$ zgo -
d#. No i za cz# "y si# to wa rzy skie wi zy -
ty &wi dra w „Po gl$ dach”, nie po wiem,
!e na ce cho wa ne an ty al ko ho lo w$ za -
wzi# to %ci$. I tak sto no wa ny abs ty nent
de lek to wa" si# ko nia kiem nie tyl ko
w sym bo licz nych daw kach, bo Szew -
czyk nie zno si" pod tym wzgl# dem
prze sa dy, ty le !e nie wy ma ga" si# ga -
nia po s"yn ne cy ga ra. Ale ju! na obiad -
ki Jó zef da wa" si# wy ci$ gn$) i to
w s"yn nej re dak cyj nej kom pa nii. Oka -
za "o si#, !e czu je si# na wet do brze ja -
ko sma kosz %wiet nej kuch ni g"ów nie
po bli skie go Mo no po lu, a trze ba przy -
zna), !e cho) bez przy k"ad nie za wsze
oszcz#d ny, Jó zio par ty cy po wa" w kosz -
tach tych nie spiesz nych bie siad z wzo -
ro w$ god no %ci$. Zda rza mu si# na wet
za wa dzi), gdy kom pa nia po sta na wia
pój%) jesz cze do Piw nicz ki, i o ten
grzesz ny ad res, by za si$%) na wy so kim

krze %le przy ba rze z mi n$ by wal ca.
Cze go si# jed nak nie ro bi dla szla chet -
nych ce lów. A rzecz si# prze ci$ ga "a, bo
te! i nie by "a do za "a twie nia od r# ki.
Biu ro kra tycz ne ogra ni cze nie wy ma ga -
"o wspar cia sa me go ge ne ra "a Je rze go
Zi#t ka, na szcz# %cie !ycz li we go ar ty -
stom, no i szcze gól nie ce nio ne mu
Wi lu sio wi, któ ry zresz t$ nie nad u!y -
wa" przy s"ug. A prze cie! mie li %my
jesz cze tak wa! ny ar gu ment jak „Tryp -
tyk po wsta' czy” okla ski wa ny przez
ho no ro we go go %cia na pra wy ko na niu
ora to rium w Fil har mo nii &l$ skiej. I tak
spra wa w ko' cu ru szy "a, a s"o wo sta -
"o si# cia "em. Miesz ka nie o po wierzch -
ni spo ro po nad 100 me trów kwa dra to -
wych z wszel ki mi wy go da mi, do te go
kwa te run ko we, a wi#c nie tak dro gie,
no i nie spe" na ki lo metr od kon ser wa -
to rium, gdzie su mien ny Jó zef &wi der
mia" za wsze spo ro obo wi$z ków, pro -
wa dz$c ja ko mistrz i pe da gog w"a sn$
kla s# kom po zy tor sk$, ale i pe" ni$c jed -
no cze %nie za wsze od po wie dzial ne
funk cje do pro rek to ra w"$cz nie. 

W tym miesz ka niu ro dzi si# „Wit
Stwosz” i to do ostat niej nu ty, a Jó zef
sam przy go tu je tak !e z wzo ro w$ pre -
cy zj$ ma te ria "y nu to we wy r# cza j$c
PWP. Tu rów nie! b# d$ si# po ja wia li
so li %ci, by przy for te pia nie pod je go
nad zo rem opa no wa) wzo ro wo par tie.
A&wi der któ ry zna wy j$t ko wo wy ma -
ga nia sztu ki wo kal nej i taj ni ki g"o su,
pi sze tak, !e %pie wa cy do brze czu j$ si#
wy ko nu j$c je go kom po zy cje, wi#c
z sa tys fak cj$ po dej mu j$ si# za da'
wy ko naw czych. In for ma cje o no wej
ro dz$ cej si# ope rze wnet na bie ra j$ roz -
g"o su, bo i sam ty tu" brzmi in te re su j$ -
co i chwy tli wie: Wit Stwosz, no wa
ope ra pol ska ka to wic kie go tan de mu
twór cze go!

S$ to la ta, gdy no we dzie "a ope ro -
we w Pol sce ro dz$ si# wca le cz# sto,

Po generalnej próbie „Magnusa”. Na zdj!ciu: Józef "wider (w #rodku), Tadeusz Kijonka (drugi z
prawej), Napoleon Siess (pierwszy z prawej), od lewej: Tadeusz Gyglewski – autor scenografii i re$yser
Boles%aw Jankowski
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i to przy wspar ciu me ce na tu pa! stwa,
cho" #rod ki wy dzie la ne by $y za wsze
skrom nie. Mo% na by wy mie ni" wie -
le ty tu $ów, któ re po wsta j& nie mal
rów no cze #nie, a spo #ród au to rów
m.in. Gra %y n' Ba ce wi czów n', Ta de -
usza Ba ir da, Hen ry ka Czy %a, Pio tra
Ry tla, Au gu sty na Blo cha, Krzysz to -
fa Mey era, Ta de usza Sze li gow skie go,
Wi tol da Ru dzi! skie go, Ber na det t'
Ma tusz czak, Ry szar da Bu kow skie go,

Ro mu al da Twar dow skie go,
któ ry za de biu to wa$ w Ope -
rze (l& skiej oraz Edwar da
Bo gu s$aw skie go. W tym
okre sie ob ja wia tak %e swo -
je za in te re so wa nie w dzie -
dzi nie ope ry Krzysz tof Pen -
de rec ki, któ ry na pi sze
po tem czte ry po zy cje
od po cz&t ku w at mos fe rze
mi' dzy na ro do we go re zo -
nan su. A wi'c by$ od po -
wied ni kli mat sty mu lo wa ny
tak %e przez te atry ope ro we,
któ re mia $y po win no#"
wspie ra" ten ga tu nek twór -
czo #ci, rzec mo% na nie ja ko
z urz' du.

By $em au to rem po my s$u,
któ ry od ra zu za fra po wa$
Józ ka. W kra kow skim okre -
sie stu diów nie zda rzy $o si'
%e bym mi n&$ ko #ció$ Ma -
riac ki bez spo tka nia z ar cy -
dzie $em Wi ta Stwo sza. A %e
je stem tak %e za fa scy no wa ny
#re dnio wie czem pod wp$y -
wem wiel kiej Ksi' gi Hu izin -

gi oraz m.in. po wie #ci „)y we ka mie -
nie” Wa c$a wa Be ren ta, ka% de spo tka nie
z o$ ta rzem ma tak %e in ne aspek ty, któ -
re o%y j& gdy po ja wi si' py ta nie o te -
mat no wej ope ry. Sta li #my aku rat
pod gma chem De li ka te sów, gdzie cze -
ka $em na au to bus nr 138 na osie dle Ty -
si&c le cia. Pa da$ deszcz, dzie! mrocz -
nia$, au to bus si' spó* nia$, wi'c
we szli #my do #rod ka by utkn&"
przy pu stym o tej po rze ba rze. Na py -

ta nie Józ ka o te mat, od po -
wie dzia $em bez tro sko:
Wit Stwosz, rzecz o O$ ta rzu
Ma riac kim. W tym mo men -
cie pa trzy $em aku rat na pó$ -
ki z mo zai k& barw nych bu -
te lek, któ re stwa rza $y
szcze gól n& au r'. No i pro -
wo ko wa ny py ta nia mi, od po -
wia da $em, i% w sce nie fi na -
$o wej po ja wi si' wi zja
#pie wa j& ce go O$ ta rza Ma -
riac kie go, w któ rym znaj d&
si' so li #ci upo zo wa ni
na wzór po sta ci z dzie $a
Stwo sza. Wszyst kie zda rze -
nia roz gry wa j& ce si' i to
rów no cze #nie w pej za %u
mia sta, a wi'c Kra ko wa,
b' d& zmie rza $y do tej fi na -
$o wej sce ny, pro wa dzo ne
sy mul ta nicz nie w kil ku pla -
nach, gdy trwa jesz cze #re -
dnio wie cze, a ju% za po wia -
da swo je na dej #cie re ne sans.
Od po cz&t ku bo wiem nie
mia $a to by" ope ra bio gra -
ficz na, za# sa mo li bret to na -

ro dzi $o si' z wi zji po etyc kiej o po wo -
$a niu i two rze niu ar cy dzie $a, ja kim jest
O$ tarz Ma riac ki. I tak te% si' sta $o, za#
sce na fi na $o wa na wi& zu j& ca do re al ne -
go o$ ta rza, oka za $a si' im po nu j& cym
zwie! cze niem ope ry, co zna la z$o po -
twier dze nie we wszyst kich, jak %e licz -
nych re cen zjach. Na pi sa$ Le szek Po -
lo ny, %e „Ów wspa nia $y, wznio s$y
chór ma za pew ne nie wie le so bie rów -
nych frag men tów w ca $ej li te ra tu rze
ope ro wej”. S$o wem – w ca $ej…! Spo -
#ród wie lu opi nii rów nie sa tys fak cjo -
nu j& cych, przy tocz my jesz cze zda nie
Ma ria na Wal l ka Wa lew skie go, któ ry
stwier dzi$, %e jest to „spo #ród oper pol -
skich ogl& da nych w ostat nich 30 la -
tach – bo daj %e naj lep sza i jak s& -
dz' – ma j& ca przed so b& przy sz$o#"
sce nicz n&”.

Do pra pre mie ry do sz!o w wa run kach

wiel kiej mo bi li za cji, by mak sy mal nie

wy ko rzy sta" nie ty po we two rzy wo.

Kom po zy tor by! obec ny na wszyst kich

pró bach, wcze #niej szli fo wa! g!o sy

so li stów. W re ali za cji spek ta klu uczest $
ni czy !a te% Kry sty na &wi der, któ ra

prze j' !a z du %ym po wo dze niem kie $
row nic two chó ru Ope ry &l( skiej. Nie -
mal wszy scy czo $o wi so li #ci osi& gn' li
szczy ty mo% li wo #ci, a wie lu stwo rzy -
$o po dzi wia ne kre acje, gdzie kol wiek
Ope ra (l& ska go #ci $a z tym spek ta klem,
na cze le z Eu ge niu szem Ku szy kiem,
od twór c& par tii Wi ta Stwo sza. Przy j' -
cie ope ry by $o wr'cz owa cyj ne, a jej
twór cy zo sta li uho no ro wa ni Wo je -
wódz k& Na gro d& Ar ty stycz n&. Re cen -
zje po ja wi $y si' licz nie, bo te% spek takl
od by$ w' drów k' przez nie jed n& sce n',
na cze le z pre sti %o w& pre zen ta cj&
w War sza wie pod czas Pa no ra my Kul -
tu ry XXX -le cia oraz w Kra ko wie,
gdzie Ope ra (l& ska wy st& pi $a na sce nie
Te atru im. S$o wac kie go, a spek takl
ogl& da $a eli ta kul tu ral na sta rej sto li cy
kró lew skiej. Chwa leb ne re cen zje czy -
ta ne po la tach na su wa j& py ta nie dla cze -
go nie do sz$o do na st'p nych pre mier,
tak %e po suk ce sie na mi' dzy na ro do -
wym Fe sti wa lu Ma ryj skie La to w S$o -
we nii (wcze #niej Ope ra (l& ska wy st& -
pi $a z tym spek ta klem tak %e
w Ostra wie) z pe$ n& ar ty stycz n& sa tys -
fak cj&, a trze ba pa mi' ta" jak ogra ni czo -
ne by $y w tych la tach za gra nicz ne
kon trak ty.

By $a to wy pra wa ocze ki wa na, zor -
ga ni zo wa na spraw nie, w kli ma cie ser -
decz nym i pe$ na barw nych epi zo dów.
Spek takl za pre zen to wa ny na sce nie za -
da szo ne go am fi te atru, któ ry mie #ci$ si'
w bu dow li daw ne go za ko nu krzy %ac -
kie go, ujaw ni$ swe nie prze ci't ne wa -
lo ry wo kal ne w tych wy j&t ko wych wa -
run kach aku stycz nych. Re cen zent
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dzien ni ka „De lo” uzna! fi na! ze "pie -
wa j# cym o! ta rzem ja ko „szczyt ope ro -
wych mo$ li wo "ci”. Tak $e dru ga pre -
zen ta cja „Wi ta Stwo sza” w daw nym
ce sar skim ku ror cie w Por to ro%u po -
twier dzi !a wszyst kie wa lo ry tej ope ry
w wa run kach spek ta klu ple ne ro we go.
Nie ste ty licz ne zmia ny ka dro we wie -
lo oso bo we go spek ta klu spo wo do wa -
!y za wie sze nie tej po zy cji, oka za !o si&,
$e nie od wra cal nie. Nie do sz!o na wet
do pe! nej do ku men ta cji przed sta wie -
nia, nie li cz#c mu zycz nych frag men -
tów. Ta kie to jed nak by !y wów czas
mo$ li wo "ci.

Do ko lej nych pre mier na szych oper

do cho dzi !o w cy klu prze mien nym.

W rok po „Wi cie Stwo szu” ma miej "
sce pra wy ko na nie kan ta ty na g!o sy so "
lo we, chór i or kie str# sym fo nicz n$ pt.

„Po emat z tam tych dni”. Utwór ten nie
mia! cha rak te ru opo wie "ci epic kiej
o ostat niej woj nie, lecz sta no wi! jej me -
ta fo rycz n# wy k!ad ni&. „Mi mo u$y cia
po t&$ ne go sk!a du wy ko naw ców:
so pran, mez zo so pran, ba ry ton i a$
3 chó ry – $e' ski, m& ski i mie sza ny
– oraz or kie stra sym fo nicz na, kan ta ta
(wi dra nie spra wia wra $e nia dzie !a mo -
nu men tal ne go. Kom po zy tor za sto so wa!
tu taj bar dzo de li kat n# i sub tel n# in stru -
men ta cj&” – na pi sa! po kon cer cie
w „Try bu nie Ro bot ni czej” Ma rek
Brze) niak (20 III 1975). W „Po ema cie
z tam tych dni” g!os ludz ki za brzmia!
ca !ym swym na tu ral nym bla skiem jak
w cza sach bel can to. Ten sam re cen zent
na pi sa! o wy ko na niu: „By !o ono na -
praw d& do sko na !e”.

Rok pó) niej znów w Fil har mo nii (l# -
skiej ma miej sce pra wy ko na nie „Po -
ema tu sta lo we go”, rów nie$ do mo ich
s!ów, na te no ra, bas so lo, g!os re cy tu -
j# cy, chór i or kie str&. Ra fa! Au gu styn
na pi sa! w „Ru chu Mu zycz nym” o „nie -
spo dzie wa nym suk ce sie utwo ru po mi -
mo je go pro gra mo wych ak cen tów”.
Szcze gól nie pod kre "li! wa lo ry in ter pre -
ta cji Ewy De ców ny, „któ ra swym ni -
skim d)wi&cz nym g!o sem re cy to wa !a
szla chet nie po etycz ny tekst Ki jon ki”.

Nie mi n#! rok a na sce nie Ope ry (l# -
skiej po ja wi !a si& ko lej na, trze cia ju$
na sza po zy cja sce nicz na okre "lo na ja -
ko mu si cal -ope ra dla dzie ci, z barw -
n# ak cj# opar t# na mo ty wach ba "nio -
wych, z udzia !em naj bar dziej
po pu lar nych po sta ci z ba "ni, któ ra ju$
w kil ka lat po pre mie rze (24 IX 1977)
do cze ka !a si& wzno wie nia w nie mal
ca! ko wi cie no wej ob sa dzie, cie sz#c si&
nie prze rwa nie du $ym po wo dze niem.
O przy j& ciu no we go dzie !a sce nicz ne -
go "wiad czy uho no ro wa nie au to rów
Na gro d# Pre ze sa Ra dy Mi ni strów
za Twór czo"* dla Dzie ci. My "l&, $e

o zna ko mi tym po ro zu mie niu mi& dzy
na mi "wiad czy wspól ny do ro bek
tych 12 lat – li cz#c od „Tryp ty ku po -
wsta' cze go” – 3 dzie !a ope ro we, 5 po -
zy cji kon cer to wych, wli cza j#c „Si le -
sia n&” – go dzin ne ora to rium, któ re
zo sta !o za pre zen to wa ne przez Fil -
har mo ni& (l# sk# 22 stycz nia 1981 r.
w Ty chach i dwa dni pó) niej w Ka to -
wi cach. Pod ba tu t# Ka ro la Stry ji
z Or kie str# i Chó rem Fil har mo nii
(l# skiej wy st# pi li: Ma ria +wia kow -
ska – mez zo so pran, Jó zef Ho mik – te -
nor i jak za wsze w ka$ dej ko lej nej po -
zy cji bas o ma syw nym g!o sie
Eu ge niusz Ku szyk. Wiel kie wra $e nie
po zo sta wi! w pe! nej pa sji i sku pie nia
re cy ta cji Igna cy Go go lew ski. A by! to
tekst na sy co ny s!o wa mi oskar $e'
i gnie wu, któ re przy le ga !y do sy tu acji
ro ku 1981, za nim doj dzie do og!o sze -
nia sta nu wo jen ne go. Co istot ne z po -
zy cji au to ra tek stu, jak to pre cy zo wa -
!a umo wa, mia! on zo sta* z!o $o ny do 8
wrze "nia 1980, a wi&c mia! on w so -
bie kli mat te go pe! ne go na pi&* cza su
na gra ni cy eks plo zji zbio ro wej i nie -
uchron nej kon fron ta cji.

W tym okre sie na sze twór cze dro gi
jak by si& ro ze sz!y. Ja od li sto pa da je -
stem po ch!o ni& ty nie mal bez resz ty,
wraz z Ka zi mie rzem Kut zem, po wo -
!a niem i wspó! pro wa dze niem Ko mi -
te tu Po ro zu mie waw cze go Zwi#z ków
i Sto wa rzy sze' Twór czych oraz or ga -
ni za cj# osta tecz nie nie odby te go Sej mi -
ku Kul tu ry (l# skiej wy zna czo ne go
na 19 grud nia 1981 ro ku, Jó zef ra czej
uni ka! tak zde cy do wa ne go za an ga $o -
wa nia i ubo le wa! nad mar no wa niem
cza su. Na uli cy Ple bi scy to wej po ja wia -
!em si& ju$ te raz rzad ko, cho* mo g!em
li czy* na spon ta nicz ne wy bu chy ra do -
"ci za cie k!e go kun dla -znaj dy, przy po -
mi na j# ce go zner wi co wa ne go ra tler ka
s!yn nej Amy, któ rej sta !em si& z nie -
zna nych po wo dów od po cz#t ku ulu -
bie' cem, cho* rzu ca !a si& na ogó!
na wszyst kich by k# sa*, co od stra sza -
!o go "ci. By! jesz cze je den wa$ ny po -
wód, któ ry nas od da li! od sie bie: po -
wa$ ny dy so nans w $y ciu ro dzin nym
Józ ka, w tym cza sie prze by wa j# ce go
wi& cej w Cie szy nie, w Fi lii Uni wer sy -
te tu (l# skie go, gdzie ja ko je dy ny pro -
fe sor zwy czaj ny na Wy dzia le Ar ty -
stycz nym – kie ro wa! In sty tu tem
Pe da go gi ki Mu zycz nej bo daj do pó) -
nej eme ry tu ry – by! szcze gól nie ho !u -
bio ny. Raz i dru gi za wa dzi !em wów -
czas o Cie szyn i je go sta ro ka wa ler skie
go spo dar stwo, a nie by! w tej dzie dzi -
nie zbyt za rad ny; zresz t# po trze by
Józ ka by !y ra czej mi zer ne i wy star cza -
!a mu stu denc ka sto !ów ka. Cie szyn dla
syn ka z tam tych stron by! za wsze ad -
re sem sym pa tycz nym, mia sto w sam

raz na spa ce ry i przy stan ki ser decz ne.
Oj Józ ku, Józ ku… a prze cie$ mie li "my
jesz cze za bra* si& za ope r&, cze go nie
wy klu cza li "my, cho* $a den te mat nas
ja ko" nie przy ku!.

Po raz ostat ni by li "my "wiad ka mi
pre zen ta cji na sze go wspól ne go dzie -
!a – „Tryp ty ku po wsta' cze go” do cze -
go do sz!o 20 kwiet nia 2009 ro ku,
znów w za wsze przy ja znej Fil har -
mo nii (l# skiej, gdzie pod ba tu t# Ja -
na Win cen te go Ha we la, z chó rem
i or kie str# Fil har mo nii oraz or kie str#
d& t# Ko pal ni Murc ki wy st# pi li Jo an -
na K"ciu czyk – so pran i Ja ro s!aw Ki -
ta la – bas. Po ty lu la tach „Tryp tyk” zo -
sta! przy j& ty ze spo rym uzna niem
i za pre zen to wa! wszyst kie swo je do -
wie dzio ne wcze "niej wa lo ry, co spra -
wi !o nam nie ma !# sa tys fak cj&. Gdy
jed nak za gad n# !em po kon cer cie Józ -
ka, czy jesz cze ze rwie my si& z mar two -
ty, tyl ko wes tchn#! i ode s!a! pro po zy -
cj& z iro ni# na tam ten "wiat.

* * *

Za wsze kru che go zdro wia a jed nak

do %y! pi#k ne go wie ku. Gdy do ko na!
%y wo ta w Ka to wi cach 22 ma ja 2014

ro ku mia! 84 la ta. &y! wi#c d!u %ej ni%
je go naj bli% si przy ja cie le Hen ryk Mi "
ko !aj Gó rec ki i Woj ciech Ki lar, któ "
rzy ju% cze ka li na za wsze bli skie go Jó "
zia na cmen ta rzu przy Sien kie wi cza.

Tak los zda rzy!, %e trzej naj 'wiet niej "
si kom po zy to rzy 'l$ scy tej wspa "
nia !ej ge ne ra cji s$ sia du j$ ze so b$
w tej cz# 'ci s!o necz ne go cmen ta rza.

Ode szli ko lej no od naj m!od sze go
Hen ry ka Mi ko !a ja po Jó ze fa (wi dra,
za wsze za pra co wa ne go i za par te go
w prze sad nej skrom no "ci. Ju$
po okre sie stu diów ja ko na uczy ciel
przed mio tów teo re tycz nych by! w la -
tach 1953-55 zwi# za ny z Li ceum
Mu zycz nym w Biel sku Bia !ej, na st&p -
nie do 1961 z ma cie rzy stym Li ceum
Mu zycz nym w Ka to wi cach. Po zo sta -
wi! po so bie do ro bek nad zwy czaj
roz le g!y od pie "ni i utwo rów ka me -
ral nych po 9 mszy z or ga na mi lub or -
kie str# i Te Deum na g!o sy so lo we,
chór i or kie str&. By! kom po zy to rem
wszech stron nym o w!a snej roz po -
zna wal nej me lo dy ce i "rod kach eks -
pre sji. Wi&k szo"* je go licz nych kom -
po zy cji po wsta !o na sty ku mu zy ki
i s!o wa eks po nu j#c wa lo ry wo kal ne.
Two rzy! w isto cie do ko' ca $y cia, tak -
$e li czeb nie im po nu j# co przed sta -
wia si& je go do ro bek lat cie szy' -
skich z do mi na cj# kom po zy cji
wo kal nych, bo g!os by! za wsze dla
nie go naj wa$ niej szym in stru men tem,
któ rym po tra fi! wy ra zi* wszyst ko.

!
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C hcia! bym na pi sa" co# o Czer ni cy, na no si" na kart k$ d!u gie, po fa! do wa ne fra -
zy – jak te ba %an ty prze !a %& mi przez p!ot, a sar ny pod gry za j& wszyst kie do -

okol ne tra wy. Wiatr czer nic ki jest po rwi sty  – %e drze wa nie ustan nie mu sz& ta' -
czy" na je go roz ka zy, ale i wska zy wa" gdzie trze ba i#", jak dro go wska zy.
O czym on im ga da? Kto wie? Mo% na si$ tyl ko do my #la".

Wzgó rze, na któ rym zna la z!em mój dom, jest wzgó rzem po ka( nym i rzu ca j& -
cym wy zwa nie. Tu trze ba strzec ta jem ni cy  – mó wi& ukry te zio !a i dzi kie !& ko -
we kwia ty, i te in ne te%. Bia !e kr$ go s!u py brzó zek ak cen tu j& wy krzyk ni ki tej oko -
li cy, ca !e po cho dy pro te stu j& cych prze ciw ko sta tus quo ka% de go za g!o #no
pusz czo ne go b& ka, a mo %e przede wszyst kim zna ki za py ta nia?

Gdzie# mi$ dzy ty mi bia !y mi kr$ go s!u pa mi brzó zek uro dzi! si$ zna ny kom po zy -
tor Hen ryk Mi ko !aj Gó rec ki. Po dob no, jak mó wi Ksi$ ga Czer ni cy – naj pierw by!
po ka( nym praw dziw kiem, któ re go przy pad ko wy zbie racz grzy bów zna laz! i za -
mie rza! rzu ci" na #wi& tecz ny stó!. Jed nak w noc po prze dza j& c&  #wi$ to, anio! stró%
przy sz!e go wiel kie go kom po zy to ra wy krad! grzy ba -ar ty st$ z do mu grzy bia rza i za -
niós! do praw dzi wej ro dzi ny ja ko nie mow l$, gdzie nada no mu imi$ Mi ko !aj. Ta -
ko rze cze Ksi$ ga Czer ni cy. Nie daw no, z ki lo metr od mo je go do mu wy sta wio no
mu po mnik – jak sie dzi na !aw ce i czy ta par ty tu r$ przed czer wo nym, ce gla stym
bu dyn kiem szko !y, gdzie zbie ra j& si$ co dzien nie m!o dzi ar ty #ci d!u ta i p$dz la, by
"wi czy" b!y ska wicz ny #wist swo je go na rz$ dzia, przy skrzy %o wa niu ulic, po dob -
nych do in nych, za krzy cza nych i roz p$ dzo nych. Nie wiem co to za mu zy ka, któ -
rej s!u cha te raz  ten od la ny z br& zu Mi ko !aj, czy prze ra bia te klak so ny i war ko ty
ulicz ne na nu ty sym fo nii czer nic kiej?, a ra czej ry du! tow skiej? Czy po pro stu czy -
ta re gio nal ne „No wi ny”.

Tu na wzgó rzu miesz ka ci sza, bo tyl ko w ci szy ro dz& si$ kom po zy to rzy. Na mo -
im wzgó rzu nikt nic nie mó wi, tyl ko ki wa r$ k&  i idzie da lej strzec swej ta jem ni -
cy. Je dy ny pies w oko li cy jest we so !y i ra czej nie chcia ny przez w!a #ci cie li. Ot pre -
zent uro dzi no wy z ogo nem i usza mi, ma sa kru j& cy za dba ny a% do sza le' stwa ogró dek.
Bar ba rzy' cy mie li przyj#" i przy szli, ukry ci pod nie po zor n& sier #ci& ru da we go kun -
dla. Trwa w!a #nie ich na jazd. Pa da j& strz$p ki ner wów w!a #ci cie li, ale za siat k& wy -
wal czo nej pry wat no #ci to ich spra wa. U#mie cha si$ tyl ko po czo chra ny nic po'
do wszyst kich i my #li %e to nie z!a za ba wa. A m!o de, tu tej sze la ski piesz cz& go tyl -
ko przez szpa ry w siat ce. Tak wy gl& da gra ni ca mi$ dzy mi !o #ci& a tra ge di&. Ja po -
eta z uli cy Sta rej, tu% obok – có% to za pod nie ta?, kto mi przy pnie epo le ta?, %e by
tak by !o. Bo nikt tu mnie nie zna,  bo pa trz& na mnie jak na sar n$ na wzgó rzu. Ja
o tym nic nie wiem  – %e mnie wi da". A wiatr ko #ciel ny nie sie d(wi$ ki pa ra fial -
nej pio sen ki.

Naj bar dziej jed nak ob cho dz& mnie tu taj chmu ry. Jak nie mam gro sza na no we
ksi&% ki i ga ze ty li te rac kie to czy tam z tych chmur, co si$ dzie je w kul tu rze, kto ko -
go ko cha a kto ko go nie na wi dzi?, kto ko go bi je?, bo de ba ty obiek ty wi zmu nie po -
ru sza j& ju% tak ludz kich wn$trz no #ci, a prze k!a da j&c to na chmu r$, ma my do czy -
nie nia z czy stym wid mem. Chmu ry ciem na we i sk!$ bio ne to ma lar stwo olej ne,
ma lar stwo doj ne, a chmu ry pie rza ste i lek kie, tak zwa ne ob !ocz ki, to akwa rel ki i ry -
su necz ki i ja kie# ha iku wy s!a ne do mnie w pre zen cie. W sen ty men ta li zmach nie
mo% na si$ tu za gu bi". Chy ba %e wie rzy si$ jesz cze w roz wój cy wi li za cji i miej -
sco wy Eden. Po rzu co ne re kla mów ki fru wa j& na po lach. Bunt m!o do #ci ukry ty
za #mie cia mi nie wie w któ r& dro g$ skr$ ci"? W!& cza wi$c na mak sa hip -hop, a%
ro ba ki z zie mi wy !a %& i szu ka j& swo je go ogo na. Pod eks cy to wa nie bu dz& je dy nie
bra ki, tak jak w po li ty ce wra ki, bu do wy do mów i p!o tów, i jaz da z gór ki na ro we -
rze, wprost na ko #ció!, w sa mo je go cen trum, gdzie jak Bóg da, to ha mu lec za dzia -
!a. Zie lo ne oczy ko ta jak ksi$ %y ce. Oto wiel ka noc na Czer ni ca.

Nie chcia! bym jed nak za ko' czy" te za pi ski na okr& g!o #ciach jaj ka, przy naj mniej
w li te ra tu rze kwa dra to wo #ci bar dziej mnie eks cy tu j&. W chasz czach szu mi, sze -
le #ci, prze szy wa na wy lot to Co#. Pcha j& si$ zda nia, ca !e sto gi zda' jak ubie g!o -
rocz ne sia no. Prze my ka j& nad po fa! do wa nym lu strem sta wu ni czym du %y pta si cie'.
Sza re go spo dar stwa na wzgó rzach, uzbro jo ne w kur ni ki i sta re rol ni cze ma szy ny
wy ma chu j& spo ko jem, usta la j&c rytm czer nic kie go nie ba.

Z zi mo we go cza su wy do by wa si$ ci$% ka wo, przy gnie cio ny czym# czas wio sen -
ny. Z!o ta smu ga na nie bie po bu dza do my #le nia, by nie opi sy wa" za cho du s!o' -
ca, bo po ra% ka pew na. Wszyst ko za cho dzi. Ale nie chcia! bym te% sta wia" tra dy -
cyj nej krop ki; tak mnie ja ko# co# po wstrzy mu je i bun tu je, %e to jesz cze nie ko niec.
Niech ona jesz cze gdzie# wi ru je mi w tej mo jej g!o wie,  la su je si$, bu zu je, prze -
kszta! ca, fer men tu je – jak nad la tu j& ca mu cha  bu dz& ce go si$ cza su.

MARIAN LECH BEDNAREK
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De dy ku j! ot ch"a ni smut ku i roz pa czy Ma rii Jo se  
(z opo wia da nia „List gar bu ski do #lu sa rza” Fer nan da Pes soi)

Dla ko go ja to okno ro bi!? Kto b! dzie przez nie pa trzy" na ten lub in ny #wiat?,

je #li mo je oczy po gr$ %$ si! w ciem no #ciach. Ja kiej wa gi s$ te li stwy z mo drze -

wia,  któ re przy bi jam do bo ków okna? Czy jest to wa ga to n$ ce go stat ku?, czy

roz kr! co nej ka ru ze li we so "e go mia stecz ka? Co b! d$ wy ra %a "y kwia ty w tym oknie?

Czy j$# wol no#& czy nie wo l!? I ja kie to b! d$ kwia ty, %y we czy mar twe?, któ re

ni ko go nie ob cho dz$.

Fu try ny b! d$ jak ja strz$b #wier ko wy, otwie ra j$ cy dzie' i za my ka j$ cy noc. Ja -

sny ja strz$b, "o wi$ cy mu chy dla mnie, a w mo men cie drzem ki wpusz cza j$ cy za -

b"$ ka ne osy.

Okno otwie ra si! i pa trzy na wschód, na m"o de mo drze wie i brzóz ki, i osi k!
je dy n$ w tym to wa rzy stwie, wszyst kie one roz ko "y sa ne te raz jak przed po to po -

we kie dy# py ta nie.

Roz bo la "e s$ kro ki w bu do wa niu okna, zw"asz cza gdy kto# ni gdy w nie nie

spoj rzy i nie u#miech nie si!. Ty le na rz! dzi na sto le, by ich od g"o sy mia "y dar

prze ko ny wa nia w wal ce o za s"u %o ny chleb. Niech wszyst kie okna jed nym oknem

prze mó wi$ i roz to czy si! z nie go wi dok na po ezj! uli cy, te go z pa pu g$ na g"o -

wie ka ta ry nia rza lub in ne go graj ka. I na pa ry za ko cha nych trzy ma j$ cych si! za r! -
ce, na go "! bie i in ne skrzy dla ki, dzio bi$ ce okru szy ny tu% przy no gach prze chod -

niów za trzy ma nych na chwi l! przez ka ta ryn k!. Ka ta ry nia rza tak na praw d! nie

ma, a in ni graj ko wie te% nie za wsze si! przed mo im oknem po ja wia j$. Praw d!
mó wi$c ni gdy si! nie po ja wia j$. Tak tyl ko so bie fan ta zju j!, by ulep szy& #wiat.

Je dy nie hip -hop spa da na mo j$ g"o w!, gdy okno otwo rz! od stro ny m"o dych s$ -
sia dów. Tak grzmo c$ jak by chcie li mi szy b! w oknie wy bi&, al bo w g"o wie. Wy -

cho dzi na to, %e je dy ny mi ka ta ry nia rza mi s$ ba %an ty na po bli skiej "$ ce. Wy kr! -
ca j$ ukry t$ korb k$ wy so ko to no we yy yrrrg…, yy yrrrg…, no i sro ki, szpa ki, ko sy,

wró ble i in ni ulicz ni ar ty #ci. A sar ny to ra czej pó" ka ta ry nia rze al bo ja cy# ka ta -

ry nia rze sp"o sze ni, wy stra sze ni, ucie ka j$ cy z "$ ki, jak by przed po dat ka mi dla Urz! -
du Skar bo we go, z ukry t$ w krót kich ogo nach mu zy k$. Pu blicz no #ci$ za# jest

roz "o %y sta cze re #nia z roz hu# ta ny mi, czer wo ny mi ocza mi. I to ty le o po ezji z mo -

je go okna.

Da lej my #l! o oknie Ma rii. Jest zbo la "e od za zdro #ci i wil got ne od "ez. Mo -

je ozdob ne li stwy okien ne w kszta" cie re gu lar nych wzgórz s$ ni czym w po rów -

na ni ze smut kiem tej 19 let niej gar bu ski ze spa ra li %o wa ny mi no ga mi i cho rej

na gru( li c!. Nad pa ra pe tem za wie szo na, ni ko bie ta, ni m!% czy zna, ni cz"o wiek,

stwo rze nie, któ re przez ca "y dzie' wy pe" nia pu st$ ra m! okna i na wet nie mo -

%e po pe" ni& sa mo bój stwa, bo okno jest za bli sko uli cy. A ona jak #cier ka w nim

le %y. Wy zna "a to w po %e gnal nym li #cie do uko cha ne go, któ re go ni gdy w %y -

ciu nie spo tka "a i nie spo tka. Chcia" bym by& tym #lu sa rzem An to nio, prze cho -

dz$ cym co dzien nie pod jej oknem. Spoj rza" bym w gó r!, w jej b"a ga j$ ce oczy

i u#miech n$" si! z wdzi!cz no #ci$ za t! na uk! przed jej #mier ci$. By" bym jej spe" -
nio nym ma rze niem.

Okno prze p"y wu, szan sy, na dziei, mój dzien nik in tym ny i oso bi sty sto la rza ama -

to ra, pi sa ny ró% ny mi na rz! dzia mi, wier ta r$, pa pie rem #cier nym, m"ot kiem i d"u -

tem sfa ty go wa nym ju% – ich nie prze t"u ma czal nym j! zy kiem. Mo %e kie dy# go

sko' cz! i b! dzie jak otwar ty wiersz okien ny, za wsze wpusz cza "o co# no we go

do #rod ka. Ale pó ki co okno jesz cze jest roz be be szo ne. Jesz cze nie jest oknem.

Niech zle ci si! do nie go ca "e #wia t"o #wia ta. !

Ma rian Lech Bed na rek ur. 1956 w Zgie rzu, po eta, pro za ik, ma larz, sce no graf, twór ca te atral ny. Au tor to mi ków po etyc kich:

Ka wa !ek "y cio ry su 1991, No tat ki z Pro win cji 1998, Gra ni ce Gra nicz ki 2004, Kim Je stem? 2007, Ob ra zo wier sze 2008, Roz mo #
wa z Pta kiem 2014, oraz zbio ru pro zy Sia no skr$t 2012. Pu bli ko wa! m.in. w: Czas Kul tu ry, No wa Oko li ca Po etów, Ele wa tor,
To pos, PAL, Mie si"cz nik Li te rac ki, Stro ny, La tar nia Mor ska, He li kop ter, Oko li ce, Ra dar, #l$sk, Psi Vi no (Cze chy), an to lo gia
Prze wod nik po za mi no wa nym te re nie (O%ro dek Po staw Twór czych, Wro c!aw 2016), Pla ma. Te atr Ma ria na Bed nar ka (za !o %
&o ny 1992 w Ryb ni ku, obec nie dzia !a przy Fun da cji EDF Pol ska); zre ali zo wa! 20 spek ta kli, 3 etiu dy, 3 per for man ce, 3 hap pe %
nin gi, któ re wy sta wia! na naj wa& niej szych fe sti wa lach te atru al ter na tyw ne go w kra ju (po zna' ska MAL TA, Kra kow skie
Re mi ni scen cje Te atral ne, (ódz kie Spo tka nia Te atral ne, a tak &e w Te atrze Wit ka ce go, na Mi" dzy na ro do wym Fe sti wa lu Dzia %
!a' Ulicz nych LA STRA DA w Ka li szu, na Mi" dzy na ro do wym Fe sti wa lu WER TEP w Haj nów ce, oraz za gra ni c$, m.in. we Fran cji
i na Ukra inie). Au tor 20 wy staw in dy wi du al nych, wy sta wia! w kra ju i za gra ni c$, m.in. w War sza wie, Ka to wi cach, Wro c!a wiu,
we Fran cji, Au strii. Upra wia ma lar stwo, ry su nek, gra fi k", in sta la cj", po ezj" kon kret n$. Re dak tor na czel ny pi sma ar ty stycz ne %
go „Pla ma” w la tach 1997%2005. Miesz ka w Czer ni cy ko !o Ryb ni ka. 
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– Ja kie za cho wa! pan wspo mnie nia
o sio strze? 

– Mi! dzy na mi by "o 16 lat ró# ni cy.
Kie dy ja si! uro dzi "em, Ha$ ka (tak j% na -
zy wa li $my) mia "a 16 lat, kie dy umar -
"a – to ja mia "em 16 lat. Po wszech nie
zna ne jest pew ne nie po ro zu mie nie zwi% -
za ne z da t% jej uro dzin oraz z imie niem.
Sio stra uro dzi "a si! 9 ma ja 1935 ro ku,
ale w ak cie uro dze nia po my" ko wo po -

da no da t! 9 lip ca, któ r% wie lu ba da czy
uzna "o za praw dzi w%. In te re su j% ca jest
tak #e hi sto ria zwi% za na z jej imie niem.
Ksi%dz na chrzcie za pro po no wa" imi!
He le na, z te go wzgl! du, #e nie ma $w.
Ha li ny. W do mu wszy scy jed nak wo le -
li imi! za su ge ro wa ne przez sie bie i tak
te# si! do niej zwra ca li. Spra wa ta zo -
sta "a osta tecz nie roz wi% za na w 1961 ro -
ku, kie dy na mo cy wy ro ku s% du zmie -

ni "a w do ku men tach imi! z He le ny
na Ha li n!.

By "o nas czwo ro ro dze& stwa. El# bie -
ty nie zna "em, po nie wa# zmar "a
przed mo im uro dze niem. 

Przed wcze sna $mier' El# bie ty oraz
cho ro ba Ha li ny ma zwi% zek z wy da rze -
nia mi z II woj ny $wia to wej. Pod czas wy -
zwo le nia Cz! sto cho wy w stycz niu
1945 r., kie dy dzia "a nia wo jen ne ob j! "y
mia sto, ro dzi na ukry wa "a si! w piw ni -
cy. Ch"ód i wil go' spra wi "y, #e obie sio -
stry ci!# ko za cho ro wa "y. Wkrót ce El# -
bie ta zmar "a na za pa le nie p"uc, ma j%c
za le d wie 3,5 ro ku. Ha li na do sta "a ci!# -
kiej an gi ny. Cho ro ba nie le czo na an ty -
bio ty ka mi prze ro dzi "a si! w za pa le nie
sta wów, a na st!p nie w za pa le nie osier -
dzia (go r%cz ka reu ma tycz na), któ re zo -
sta wia nie od wra cal ny $lad na za staw -
kach. Cho ro by tej nie le czy si!
far ma ko lo gicz nie, to wa da me cha nicz -
na. Mo# na j% usu n%' tyl ko ope ra cyj nie.
Ha li na po wyj $ciu z piw ni cy, gdzie ra -
zem z ro dzi n% prze by wa "a trzy dni, pó"
ro ku prze le #a "a w "ó# ku, po ch"a nia j%c
w tym cza sie ogrom ne ilo $ci ksi% #ek.
W 1948 r. po sz"a po raz pierw szy
do szko "y. Nie ste ty, ju# po mie si% cu prze -
zi! bi "a si!. Wpraw dzie wy le czy "a si!, ale
stan ser ca zno wu si! po gor szy". Do 1950
r. przez wi!k szo$' cza su zno wu le #a "a
w "ó# ku, przy swa ja j%c ma te ria" szkol ny
w do mu lub w szpi ta lu. Ko rzy sta "a tak -
#e z le cze nia sa na to ryj ne go.

– Jak to si" sta !o, #e wy je cha !a do Sta $
nów Zjed no czo nych? Prze cie# w 1958
ro ku Pol ska to by! kraj za #e la zn% kur $
ty n%... 

– Sio stra by "a pod me dycz n% opie k%
prof. Ju lia na Alek san dro wi cza z kra kow -
skiej III Kli ni ki Cho rób We wn!trz nych
przy ul. Ko per ni ka. We d"ug mo jej wie -
dzy (jest to in for ma cja nie po twier dzo na)
by" no mi no wa ny do Na gro dy No bla
przez Pol sk% Aka de mi! Na uk – cho cia#
No bla nie do sta" – za wy na le zie nie bu -
tel ki do prze cho wy wa nia krwi. W $wie -
cie me dycz nym mia" wy so k% po zy cj!.
W 1956 r. do Kra ko wa na kon gres kar -
dio chi rur gów przy je cha" prof. Bol ton ze
Sta nów Zjed no czo nych. Prof. Alek san -
dro wicz, któ ry nie by" kar dio chi rur -
giem lecz he ma to lo giem, pod wp"y -
wem wy k"a du prof. Bol to na o ope ra cjach
na otwar tym ser cu stwier dzi", #e war to
za in te re so wa' pro fe so ra cho ro b% sio stry.
Przed sta wi" mu Ha li n!. Pro fe sor po wie -
dzia", #e po dej mie si! pró by ra to wa nia.
Nie ste ty, po ja wi "a si! prze szko da – po -
trzeb na by "a spo ra su ma pie ni! dzy.
W 1958 r. #% da na kwo ta zo sta "a uzbie -
ra na, ale po ja wi "y si! pro ble my for mal -
ne z opusz cze niem kra ju. Osta tecz nie
do ame ry ka& skiej kli ni ki Ha li na do tar -
"a 14 pa( dzier ni ka 1958 r. Ope ra cja
od by "a si! 12 li sto pa da.

G"ów ny ope ru j% cy – pro fe sor Ni cols,
roz po cz%" ope ra cj! opie ra j%c si! na zdj! -
ciach rent ge now skich. Kie dy zo ba czy"
to ser ce na w"a sne oczy stwier dzi", #e nie
zna tech ni ki ope ra cyj nej, mo g% cej na pra -
wi' nie szczel n% za staw k! W pierw szej
chwi li chcia" za bieg prze rwa', ale

Ze ZBI GNIE WEM MY G&, opie ku nem Do mu Po ezji

– Mu zeum Ha li ny Po !wia tow skiej,

bra tem po et ki, w 81. rocz ni c" jej uro dzin

roz ma wia EL# BIE TA PI SAR CZYK

Po sia da $a
na tu ral ne

!wia t$o
we wn"trz ne

Pro fe sor, do kli ni ki gdzie prze by wa !a, 'ci% gn%! kil ku po etów, w'ród nich
Wi s!a w" Szym bor sk%, aby oce ni li po ezj" Ha' ki. Oce na by !a po zy tyw na.
Po rów ny wa no j% do Ma rii Paw li kow skiej $Ja sno rzew skiej. Ha' ka si"
obu rza !a, bo mia !a prze cie# swój w!a sny styl. Rów nie# kry ty ka en tu zja $
stycz nie przy j" !a jej wier sze, cho( zda rza !y si" g!o sy kry tycz ne.
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pod wp!y wem per swa zji dr. Lesz ka De -
re nia – opie ku na Ha" ki, po sta no wi!
kon ty nu owa# ope ra cj$ me to d% in tu icyj -
n%, chy ba ni gdy wcze "niej, ani pó& niej
nie za sto so wa n%. Za bieg przy niós! nad -
spo dzie wa nie do bre re zul ta ty.

Ame ry ka nie bar dzo do brze „sprze da -
li” t$ spra w$ – na g!o "ni li ope ra cj$,
a Ha li na sta !a si$ bar dzo zna n% pa -
cjent k% w ca !ych Sta nach Zjed no czo -
nych. My wie dzie li "my wszyst ko na bie -
'% co co si$ dzie je z Ha" k% z... Ra dia
Wol na Eu ro pa. Oj ciec na sta wia! ra dio
i w"ród trza sków, bo za g!u sza no, na s!u -
chi wa!. W Pol sce uka za! si$ tyl ko je den
ar ty ku! na ten te mat ( „Ser ce Po et -
ki” – „Prze krój” z 1959 ro ku. G!ód tle -
no wy, ja kie go do tej po ry do "wiad cza -
!a, na uczy! jej or ga nizm ko rzy sta nia
z ma !ej ilo "ci tle nu. Or ga nizm sio stry by!
wy tre no wa ny tak, jak wspi na cza gór skie -
go. Ope ra cja przy wró ci !a jej ser -
cu 80%wy dol no "ci.

– Co da lej dzia !o si" z sio str# po ope $
ra cji...?

– Po za bie gu po czu !a si$ bar dzo do -
brze, jak ni gdy do t%d. W „Opo wie "ci
do przy ja cie la” pi sa !a, 'e wsia da !a na ro -
wer i za je' d'a !a si$ do utra ty tchu.
Przy zna no jej sty pen dium w Smith Col -
le ge w Nor thamp ton, któ re za wdzi$ cza
nie te mu, 'e by !a po et k%, nie te mu, 'e by -
!a pi$k n% ko bie t%, ale dzi$ ki te mu, 'e by -
!a zna n% pa cjent k%.

Przed roz po cz$ ciem stu diów je sie -
ni% 1959 r. uda !a si$ w d!u g% po dró'
po USA. Po mi mo 'e okres stu denc ki by!
dla niej po my"l ny – po zna !a wie lu no -
wych przy ja ció!, "wiet nie si$ uczy -
!a – po dwóch la tach zde cy do wa !a o po -
wro cie do Pol ski. 

Pod j$ !a stu dia na Uni wer sy te cie Ja -
giel lo) skim na Wy dzia le Fi lo zo ficz no -
-Hi sto rycz nym z na dzie j% na za li cze nie
dwóch lat z Smith Col le ge. W czerw -
cu 1963 r. obro ni !a pra c$ ma gi ster sk%.
Miesz ka j%c w Do mu Li te ra tów po zna -
!a wy bit nych pi sa rzy, po etów – eli t$ pol -
skiej li te ra tu ry. W"ród nich S!a wo mi ra
Mro' ka, Ta de usza No wa ka, Wi s!a w$
Szym bor sk%. 

W 1964 r. roz po cz$ !a pra c$ ja ko asy -
stent ka w Ka te drze Fi lo zo fii Przy ro dy
i otwo rzy !a prze wód dok tor ski. Nie ste -
ty, ju' w li sto pa dzie na st$p ne go ro ku mu -
sia !a wzi%# urlop z po wo du bar dzo z!e -
go sta nu zdro wia. Na po cz%t ku
stycz nia 1966 ro ku po czu !a si$ le piej
na ty le, 'e mo g!a wró ci# na uczel ni$. Wa -
ka cje sp$ dzi !a w Ju go s!a wii, a w li sto -
pa dzie by !a tak 'e w Pa ry 'u. Po po wro -
cie z Fran cji pod da !a si$ ba da niom. Jej
stan zdro wia ule ga! stop nio we mu po gor -
sze niu. Po nie wa' w mi$ dzy cza sie wy -
na le zio no i z po wo dze niem sto so wa no
pro te z$ za staw ki, któ ra da wa !a "wiet ne
wy ni ki, za kwa li fi ko wa no Ha" k$ do po -
now nej ope ra cji, po le ga j% cej na wsz cze -
pie niu sztucz nej za staw ki. Po cz%t ko wo
za pla no wa no j% na li piec 1967 r. Osta -
tecz nie od by !a si$ je sie ni%. Prof. Alek -
san dro wicz za dba!, by za bieg wy ko ny -
wa li naj lep si le ka rze pod kie run kiem
prof. Sit kow skie go. Ope ra cja od by !a

si$ w In sty tu cie Cho rób P!uc nych
w War sza wie. Mi mo 'e ope ra cja zo sta -
!a wy ko na na per fek cyj nie – ser ce nie
pod j$ !o pra cy. Nie ste ty, na bli zn$ po ope -
ra cyj n% po wsta !% po pierw szym za bie -
gu, na !o 'y !y si$ ko lej ne uszko dze nia
tkan ki ner wo wej w mi$ "niu ser co -
wym... 8 dni po za bie gu – 11 pa& dzier -
ni ka 1967 r. zmar !a. Mia !a za le d wie
32 la ta. Jej cia !o spo cz$ !o obok m$ 'a
i sio stry El' bie ty na cmen ta rzu "w. Ro -
cha w Cz$ sto cho wie.

– Wra ca j#c do lat dzie cin nych... By $
!a nie zwy kle uzdol nio na.

– Z po wo du cho ro by pra wie ni gdy nie
cho dzi !a do szko !y. Z wy j%t kiem po !o -
wy jed ne go ro ku sp$ dzo ne go w Li -
ceum im. S!o wac kie go. Uczy !a si$
exter ni stycz nie. By !a nie sa mo wi cie
uzdol nio na, zw!asz cza j$ zy ków uczy !a
si$ bar dzo szyb ko. Na przy k!ad j$ zy ka
an giel skie go i hisz pa) skie go na uczy !a si$
sa ma w ci% gu pó! ro ku. Zna !a te' fran -
cu ski, ro syj ski i nie miec ki. 

– Jak miesz ka !o si" z po et k# pod jed $
nym da chem? 

– W do mu wszyst ko by !o pod po -
rz%d ko wa ne Ha " ce. Nie czu !o si$ te go,
'e jest po et k%, ale mie li "my po czu cie, 'e
miesz ka my z oso b% cho r%. O ile oj cu,
mat ce mo' na by !o cze go" od mó wi#, tak
jej – nie. Pa no wa! nie pi sa ny obo wi% zek,
aby wr$cz uprze dza# jej pra gnie nia.

Ja ma j%c je de na "cie lat wo zi !em jej za -
opa trze nie do Kra ko wa. Przy oka zji
po zna !em przy ja ció! Ha" ki z Do mu Li -
te ra tów. In ny przy k!ad z tam te go okre -
su – zdo by wa nie miej sca sie dz% ce go
w au to bu sie: gdy au to bus pod je' d'a!,
roz py cha j%c si$ !ok cia mi, wcho dzi !em
i zaj mo wa !em miej sce. Gdy sta wa !a
na de mn% zgor szo na mo im za cho wa niem
ja ka" star sza pa ni, t!u ma czy !em, 'e to
miej sce dla cho rej sio stry. Wte dy si$
uspo ka ja !a. Ale jesz cze go rzej by !o gdy
usia d!a na tym miej scu Ha" ka, bo cho -
ro by po niej nie by !o wi da#. W do dat ku
ta jej nie prze ci$t na uro da... Na le 'a !a bo -
wiem do tych ko biet, któ re, je "li si$
gdzie" po ja wia j%, to ro bi si$ ja "niej. Po -
sia da !a na tu ral ne "wia t!o we wn$trz ne.
Bla sku do da wa !y jej mod ne ciuch od ko -
le 'an ki z Ame ry ki. 

– Jak po zna !a swo je go m" %a i dla cze $
go ich ma! %e& stwo trwa !o tak krót ko?

– Ha li na w 1953 ro ku, w sa na to rium
w Ku do wie, po zna !a swe go przy sz!e go
m$ 'a Adol fa Po "wia tow skie go ( stu den -
ta *ódz kiej Szko !y Fil mo wej. Obo je by li
bar dzo m!o dzi. Gdy si$ po bie ra li ona
mia !a 19 lat, on 23.  Ja mia !em trzy la -
ta gdy po ja wi! si$ po raz pierw szy
w na szym do mu. Mó wi li "my na nie go
Ada", bo nie d!u go po woj nie imi$ Adolf
&le si$ ko ja rzy !o. Ro dzi ce po cz%t ko wo
by li prze ciw ni te mu zwi%z ko wi, po nie -
wa' kan dy dat na m$ 'a sam mia! po wa' -
n% wa d$ uk!a du kr% 'e nia. W%t pli wo "ci
mia !a zresz t% sa ma sio stra – nie przy j$ -
!a pierw szych o"wiad cze). Oba wia !a si$
za rów no o zdro wie swo je, jak i zdro wie
przy sz!e go m$ 'a, a "lub to wy da rze nie
pe! ne wzru sze) i mo g!o by by# nie bez -
piecz ne dla ich s!a bych serc. Osta tecz -

nie w czerw cu 1954 r. przy pie cz$ to wa li
swój zwi% zek przed o! ta rzem. Nie ste ty,
nie cie szy li si$ d!u go swo im szcz$ -
"ciem. Adolf zmar! po dwóch la tach ma! -
'e) stwa. 23 mar ca 1956 r. zna le zio no go
w po ko ju ho te lo wym w Kra ko wie mar -
twe go, gdzie wów czas miesz ka!. Praw -
do po dob nie si$ ga! po fiol k$ z le ka mi.
Gdy by kto" si$ nim opie ko wa!, to by mu
t$ fiol k$ po da!. Ha" ka prze by wa !a wte -
dy w sa na to rium i o tra gicz nym wy da -
rze niu do wie dzia !a si$ od oj ca, któ ry
po ni% przy je cha!. 

– Dzi" ki po ezji zna la z!a si" w eli tar $
nym gro nie li te ra tów pol skich i nie tyl $
ko pol skich... Jak wy gl# da !a dro ga sio $
stry do suk ce su?

– Ist nie je po wszech ne prze ko na nie, 'e
po et k% zo sta !a dzi$ ki cho ro bie. Nic bar -
dziej myl ne go. Pi sa nie pro z% spra wia !o
jej trud no"#. „Opo wie"# dla przy ja cie -
la”, któ ra mia !a by# pro z% a do ko) ca
pro z% nie jest, prze pi sy wa !a kil ka ra zy.
Na to miast wier szem mó wi !a od dziec -
ka. Po "mier ci m$ 'a pro fe sor Alek san -
dro wicz za le ci! jej, ja ko te ra pi$ za j$ cio -
w%, pi sa nie wier szy. Wte dy jesz cze nie
ist nia !o po j$ cie te ra pii za j$ cio wej. Pro -
fe sor, do kli ni ki gdzie prze by wa !a, "ci% -
gn%! kil ku po etów, w"ród nich Wi s!a w$
Szym bor sk%, aby oce ni li po ezj$ Ha" ki.

Oce na by !a po zy tyw na. Po rów ny wa -
no j% do Ma rii Paw li kow skiej -Ja sno rzew -
skiej. Ha" ka si$ obu rza !a, bo mia !a prze -
cie' swój w!a sny styl. Rów nie' kry ty ka
en tu zja stycz nie przy j$ !a jej wier sze,
cho# zda rza !y si$ g!o sy kry tycz ne.

Za de biu to wa !a w 1958 r. na !a mach pi -
sma Po li tech ni ki Cz$ sto chow skiej „Le -
wa ry”. Ko lej ny wiersz uka za! si$ w „Ga -
ze cie Cz$ sto chow skiej”.

W tym sa mym ro ku uka za! si$ pierw -
szy to mik jej po ezji. Prze by wa j%c w Sta -
nach Zjed no czo nych otrzy ma !a z Pol ski,
od mat ki, pacz k$ z „Hym nem ba! wo -
chwal czym”. Dru gi to mik „Dzie) dzi -

Ha li na Po!wia tow ska na tle ob ra zów swo je go

m" #a Adol fa Po !wia tow skie go
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siej szy” wy da !a w 1963 r. po obro nie
pra cy ma gi ster skiej. W na st"p nych la tach
uka zy wa !y si" ko lej ne...

W su mie opu bli ko wa !a 521 wier szy,
4 opo wia da nia, oraz po wie#$ au to -
bio gra ficz n% pt. „Opo wie#$ dla przy -
ja cie la”. Jej utwo ry uka za !y si" w wie -
lu kra jach: Niem czech, Szwaj ca rii,
Au strii, W!o szech, Bu! ga rii, Cze cho s!o -
wa cji, Ira nie oraz na Ukra inie ja ko wy -
da nia sa mo dziel ne. Obec nie w przy go -
to wa niu jest wy da nie bia !o ru skie
wier szy. In ne, wy ró& nia ne s% przez za -

miesz cza nie w licz nych an to lo giach.
Przy k!a dem jest „Pro test po trój ny”
o woj nie w Wiet na mie, opu bli ko wa ny
w an to lo gii „Po eci #wia ta Wiet na mo -
wi”, prze t!u ma czo nej na 200 j" zy ków,
m.in. wiet nam ski. 

– Kie dy i z czy jej ini cja ty wy po wsta!
Dom Po ezji – Mu zeum Ha li ny Po "wia #
tow skiej?

– Mu zeum po wsta !o 10 lat te mu. Po -
mys! by! mój. Pre zy dent Cz" sto cho wy
Ta de usz Wro na b" d%c w Sta nach Zjed -
no czo nych do wie dzia! si" o na gro dzie
im. Ha li ny Po #wia tow skiej, przy zna wa -
nej po etom w jed nym z miast Ame ry -
ki. Gdy wró ci! po my #la!, &e sko ro tam
da le ko w USA po et ka jest tak zna na
i ho no ro wa na, dla cze go nie uczci$ jej
w Cz" sto cho wie, z któ rej po cho dzi.
Dom ten by! w bar dzo z!ym sta nie.
Po re stau ra cji bu dy nek po !o &o ny przy
ul. Ja sno gór skiej 23, któ ry by! do mem
ro dzin nym jed nej z naj wi"k szych pol -
skich po etek sta! si" mu zeum. Mu zeum
Cz" sto chow skie w ten spo sób, dzi" ki
&ycz li wo #ci ro dzi ny, otrzy ma !o w de -
po zyt sze reg ory gi nal nych fo to gra fii,
pa mi% tek, r" ko pi sów i do ku men tów.
W#ród eks po na tów zwie dza j% cy mo g%
zo ba czy$ ta kie do ku men ty jak: me try -
ka uro dze nia i chrztu wy da n% przez pa -
ra fi" #w. Bar ba ry w Cz" sto cho wie,
od pis skró co ny ak tu ma! &e' stwa Ha li -
ny i Adol fa Po #wia tow skich, dy plom
uko' cze nia stu diów w Smith Col le ge,
dy plom uko' cze nia stu diów na UJ
Wydz. Fi lo zo ficz no -Hi sto rycz nym, list
ze Zwi%z ku Li te ra tów Pol skich do Ha -
li ny Po #wia tow skiej z 18 czerw ca 1962

ro ku, ale te& elek tro kar dio gram wy ko -
na ny w Kry ni cy 17 grud nia 1965 ro ku. 

Szcze gól nie cen ne s% fo to gra fie,
zw!asz cza te z okre su po by tu w Sta nach
Zjed no czo nych. Na zdj" ciach jest
przede wszyst kim Ha# ka z ro dzi n%
i Po lo ni% ame ry ka' sk%, oso ba mi, dzi" -
ki któ rym wy jazd na ope ra cj" sta! si"
mo& li wy. Znaj dzie my tak &e ta kie pe re! -
ki jak r" ko pis wier sza „Dla mo jej Ma -
my” z oko !o 1959 ro ku, jak rów nie& in -
ne r" ko pi sy i to mi ki ju& wy da nej po ezji.
Wiersz „Dla mo jej Ma my” jest tym cen -
niej szy, &e jesz cze nie pu bli ko wa ny,
mi mo po wsta wa nia wci%& no wych wy -
da' twór czo #ci sio stry. Pa mi%t ki wzbo -
ga ca j% ma szy no pi sy i no tat ki z cza su
stu diów w Smith Col le ge i na Uni wer -
sy te cie Ja giel lo' skim. O licz nych po -
dró &ach #wiad cz% kart ki pocz to we, te -
le gra my i li sty ad re so wa ne do ro dzi ny,
przy ja ció !ek ( An ny Or !ow skiej
i Ca ro li ne Kar pi' ski. Oprócz pa mi% tek
ofia ro wa nych przez ro dzi n", mu zeum
ma w swo ich zbio rach list Ha# ki do ku -
zy na Je rze go Ro ma na, me da le pa mi%t -
ko we przed sta wia j% ce jej po sta$,
pla ka ty wg pro jek tu pla sty ka cz" sto -
chow skie go Je rze go Sztu ki oraz szkic
por tre to wy (o!ó wek) wy ko na ny we d!ug
fo to gra fii, sy gno wa ny „K. Orze chow -
ska 12 IX 1975 r.”. 

Dom Po ezji jest nie tyl ko izb% pa mi" -
ci po sa mej Ha # ce, ale miej scem spo -
tka' pi sa rzy, po etów oraz wszyst kich
tych, któ rym nie jest obo j"t na li te ra tu -
ra i sztu ka. 

– Dzi$ ku j$ za roz mo w$.
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Po et ka pod czas po by tu w Sta nach Zjed no czo nych 

Dom Po ezji – Mu zeum Ha li ny Po "wia tow skiej
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Od
kil ku mie si! cy w gro nie ar ty stów,
ani ma to rów kul tu ry, mi "o #ni ków

i znaw ców blu esa, a tak $e z udzia "em
przed sta wi cie li w"adz i Urz! du Mia sta
w Cho rzo wie to cz% si! roz mo wy o po wsta -
niu miej sca, któ re sta "o by si! Do mem Blu -
esa, Cen trum Blu esa czy mo $e naj bar dziej
w"a #ci wie… Gru b% Blu esa. Al bo: Blu es
Gru ba. To rzecz ja sna na zwy ro bo cze, ale
przy ta czam je wszyst kie, bo ka$ da ak cen -
tu je in ne niu an se war to #ci, któ re sta "y si!
dla na ro dzin owej idei klu czo we i o któ -
re chcie li by #my dba&, two rz%c w Cho rzo -
wie „Ko pal ni! Blu esa”. W tym mie #cie
dzia "a "y kie dy# trzy ko pal nie (gru by), dzi -
siaj wszyst kie za mkni! te. A jed no z naj bar -
dziej no #nych dzi siaj cho rzow skich ha se"
pro mo cyj nych brzmi: „Cho rzów mia stem
blu esa”. Jest re al na szan sa na to, $e po wsta -
nie prze strze' sprzy ja j% ca prak ty ko wa niu
dba "o #ci o kul tu ro we dzie dzic two re gio nu
zwi% za ne z mu zy k% blu eso w% i roc ko w%
oraz bli$ szy mi i dal szy mi ich oko li ca mi.
Od by wa j% si! w Cho rzo wie trzy fe sti wa -
le blu eso we: Blu estra cje, Blu es Ali ve
i Lau ba Pe" no Blu esa. By" do nie daw na le -
gen dar ny Fe sti wal im. Ry# ka Rie dla „Ku
Prze stro dze”, prze nie sio ny swe go cza su
z Ty chów. Tu taj te$ w Cho rzo wie wy cho -
dzi re no mo wa ny kwar tal nik „Twój Blu es”,
tu dzia "a Dom Pra cy Twór czej „Le #ni czów -
ka”, z któ rym od lat zwi% za ny jest Le szek
Win der i gdzie roz brzmie wa mu zy ka, jest
„Szu fla da 15”, i w ko' cu te$ „Szty gar ka”,
#wiet nie do da j% ca owe go uj mu j% ce go #l% -
skie go wa lo ru ar chi tek to nicz ne go s"o wu
„blu es” (któ re w m"o do #ci pó( niej szy li -
der ze spo "u The Ani mals Eric Bur don pi -
sa" w no tat kach o rock’n’rol lu w"a sn%
krwi%), bo umiej sco wio na w bez po #red niej
bli sko #ci Szy bu „Pre zy dent”, w daw nych
po ko pal nia nych bu dyn kach. A prze cie$
wska za "em tyl ko nie któ re „blu eso we”
prze ja wy wspó" cze sne go $y cia mia sta,
bo miejsc, w któ rych gra no (np. wci%$
wspo mi na ny Klub „Ko t"ow nia”) i gra si!
w Cho rzo wie blu esa, jest wi! cej (MDK
„Ba to ry”, Cho rzow skie Cen trum Kul tu ry,
Te atr Roz ryw ki itd. itp.). 

Gru ba Blu esa po win na by& miej scem
spo tka nia wo kó" mu zy ki i )l% ska, prze -
strze ni%, w któ rej po wsta nie mia ro daj na,
sta "a eks po zy cja mu ze al na, ale tak $e bi -
blio te ka, czy tel nia (me dia te ka), ar chi -
wum, o#ro dek zda rze' to wa rzy skich, ar -
ty stycz nych i na uko wych, miej sce
gro ma dze nia i in wen ta ry za cji za so bów hi -
sto rycz nych #l% skiej mu zy ki roc ko wej
i blu eso wej, ich po sze rza nia i di gi ta li za -
cji. Po win ny tu zna le(& dla sie bie miej sce
ska ta lo go wa ne ma te ria "y (ró d"o we – opi -
su j% ce ge ne z! po wsta nia na )l% sku te go ru -
chu mu zycz ne go – w po sta ci: do ku men -
tów, wy cin ków pra so wych, za pi sów
mu zy ki na wsze la kich no #ni kach, za pi su
re la cji ra dio wo -te le wi zyj nych wy da rze'
mu zycz nych, kon cer tów, ma te ria "u fil mo -
we go z wy da rze' oraz ar chi wum gro ma -
dz% ce go pa mi%t ki, in stru men ty, p"y ty, ga -
d$e ty pro mo cyj ne, bi le ty z kon cer tów,
fe sti wa li itp. 

Po win no by& to miej sce, w któ rym
schro nie nie zna la z"y by wszel kie go ro -
dza ju do ku men ty i pa mi%t ki, (ró d"a hi sto -
rycz ne. Ufa my, $e ju$ w tym ro ku Gru ba
Blu esa za in au gu ru je dzia "al no#&, a wspo -

mnia ny kom pleks Szty gar ka zda je si!
w"a #ci w% lo ka li za cj% dla tej ini cja ty wy. Tak
po my #la na Gru ba Blu esa (Blu es Bru ba)
ma wszel kie pod sta wy, by sta& si! – nie -
za le$ nie od te go, jak gór no lot nie to za -
brzmi – )wia to wym Cen trum )l% skie go
Blu esa & Roc ka, po pu la ry zu j% cym za rów -
no hi sto ri!, jak i ak tu al ne wy da rze nia oraz
zwi% za nych ze )l% skiem twór ców, któ -
rzy – jak wie my – roz sia ni s% po ca "ym
#wie cie. Jest to bo wiem pro jekt ma j% cy
na ce lu tro sk! o hi sto ri! blu esa i roc ka
na )l% sku, o do st!p ne ma te ria "y ka$ de go
ro dza ju i na wszel kich no #ni kach. Ca "o#&
po win na by& na uko wo ska ta lo go wa na
i po sta wio na do dys po zy cji na ukow ców,
stu den tów, dok to ran tów i wszel kich za in -
te re so wa nych z ca "e go #wia ta, a to dzi! -
ki cy fry za cji zbio rów i ich udo st!p nie niu
w In ter ne cie.

Z po $yt kiem dzia "a& móg" by – na zwij -
my ro bo czo jesz cze – Klub Mu zycz ny, za -
"ó$ my na przy k"ad o na zwie Si le sian
Mu sic Pub al bo Ho" da Blu esa, a mo $e Mu -
zycz na Ho" da czy te$ Ho" da Mu zy ki,
w ka$ dym ra zie tech nicz nie przy go to wa -
ny do or ga ni za cji kon cer tów, pro jek cji fil -
mo wych, pro duk cji te atral nych, po ka -
zów mul ti me dial nych, wy k"a dów,
re je stra cji wy da rze' oraz trans mi sji ra dio -
wo -te le wi zyj nych „na $y wo”. Za "o $y&
war to, $e klub wy po sa $o ny by" by we w"a -
sny sprz!t mu zycz ny (bac kli ne, in stru men -
ty mu zycz ne, w tym tak $e pia ni no) tak, by
mu zy cy tu gosz cz% cy mo gli ad hoc uczest -
ni czy& w jam ses sions. W klu bie mo$ na
by "o by or ga ni zo wa& wszyst ko, na co tyl -
ko po zwa la& b! dzie wy po sa $e nie tech nicz -
ne, a wi!c wy k"a dy te ma tycz ne, warsz ta -
ty, prze gl% dy twór czo #ci, be ne fi sy
mu zy ków, spo tka nia z ar ty sta mi, kon cer -
ty pro mu j% ce no we wy daw nic twa, tak, by
ka$ dy ze spó" czy so li sta wy da j% cy p"y t!
móg" cie szy& si! hucz n% pre mie r% z udzia -
"em me diów. Wszak to da "o by po $% da n%
„moc” sta rym i no wym ka pe lom na star -

cie. Blu es Gru ba to tak $e w za "o $e niu Ga -
le ria Sztu ki, a wiec prze strze' przy sto so -
wa na (za pro jek to wa na) do or ga ni za cji
wy staw zwi% za nych z mu zy k% i ró$ no rod -
ny mi #l% ski mi twór ca mi np.: fo to gra fii,
rze( by, ma lar stwa, ok"a dek p"yt, znacz ków,
ga d$e tów, bi be lo tów, pa mi% tek itp. W Ga -
le rii oczy wi #cie sklep, w któ rym mo$ na
na by& pu bli ka cje, ksi%$ ki, wy daw nic twa
mu zycz ne, p"y ty ko lek cjo ner skie, pa -
mi%t ki itp. Gru ba Blu esa to tak $e mo$ li -
wo#& za ist nie nia, przy pu #& my, Ra dia
„)l% ski Blu es” – in ter ne to we go, a mo $e
na wet cy fro we go. No i… Ga le ria Mu zy -
ków (na zwa oczy wi #cie tak $e ro bo -
cza) – miej sce prze wi dzia ne dla upa -
mi!t nie nia nie $y j% cych mu zy ków
(p"a sko rze( by) oraz $y j% cych – od ci ski
d"o ni wraz z atry bu tem mu zy ka za szyb -
k% (kost ka do gry na gi ta rze, pa "ecz ki per -
ku syj ne). Przed pierw szym wy st! pem
da ne go ar ty sty w Gru bie Blu esa or ga ni -
zo wa& mo$ na by "o by wy da rze nia me dial -
ne w po sta ci uro czy ste go od s"o ni! cia po -
szcze gól nych miejsc czy otwar cia drzwi
do „po ko ju spo tka' z mu zy ka mi” (na zwa
i tym ra zem bar dzo ro bo cza), w któ rym
za po mo c% s"u cha wek i mo ni to ra mo$ na
wy s"u cha& opo wie #ci.

Pew nie nie któ rzy z Pa' stwa do tar" szy
do te go pas su su w tek #cie, po my #le li
o ma rze niach #ci! tej g"o wy i zbyt moc no
po pusz czo nych wo dzach fan ta zji. Po ja wi -
"y si! oczy wi ste w my #lach nie któ rych
Czy tel ni ków py ta nia o pie ni% dze, bez
któ rych mo wy by& nie mo $e o zisz cze niu
si! na wet nie wiel kiej cz! #ci tych ma rze'
do ty cz% cych ce le bra cji blu esa w jed nym
gór no #l% skim mie #cie, w do dat ku o sto sun -
ko wo w% t"ej kon dy cji fi nan so wej. A jed -
nak, pro sz! mi za ufa&: g"! bo ko wie rzy my
nie tyl ko w to, $e wszyst ko to jest mo$ -
li we, ale wr!cz oczy wi ste, by nie po wie -
dzie&, $e na )l% sku i w Cho rzo wie po pro -
stu ko niecz ne.

!

JACEK KUREK

Blues Gruba

W sta !ej eks po zy cji Blu es Gru by znaj d" si# m.in pro jek ty rze$ biar skie To ma sza We nkla ra (na zdj# ciach:

Bob Dy lan, Ji mi Hen drix)
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P
rzy go to wu j!c wy sta w" „#l!sk na wi -

ny lu” my $le li $my o dwóch war to -

$ciach – #l! sku ja ko miej scu mu zycz -

nych spo tka% – lu dzi, ga tun ków, s&ów,

d'wi" ków, a tak (e o czar nej p&y cie – b" -
d! cej war to $ci! sa m! w so bie, ale i no -

$ni kiem okre $lo nych tre $ci i ry tu a&ów.

Wy sta wa „#l!sk na wi ny lu” jest ide!
otwar t!. Opo wie $ci i obiek tów przy by -

wa i zda je my so bie spra w", (e za wsze

po zo sta nie nie do syt nie do po wie dze nia,

(e za wsze to mniej lub bar dziej ar bi tral -

ny wy bór. W mno go $ci w!t ków i nar ra -

cji wy bra li $my te, któ re wy da j! nam si"
naj wa( niej sze i naj bar dziej re pre zen ta -

tyw ne dla „#l! ska na wi ny lu”. 

XIX -wiecz ne re wo lu cje tech no lo gicz -

ne przy nio s&y rów no le gle do wiel kich

prze mian go spo dar czych swo iste od -

pry ski w po sta ci wie lo p&asz czy zno wych

re wo lu cji kul tu ral nych – w tym zmia n"
w po strze ga niu i od czu wa niu d'wi" ku

i mo( li wo $ci je go za cho wa nia za spra w!
czar nej p&y ty. Opra co wa nie tech no lo gii

prze twa rza nia kau czu ku po zwo li &o
na pro duk cj" opon, ale i no $ni ków do za -

pi su d'wi" ku. Za ist nia &a mo( li wo$), by

ludz ki g&os i mu zy ka po zo sta wa &y nie tyl -

ko w pa mi" ci, ale za cho wa ne przez la -

ta. Wraz z wi ze run kiem utrwa lo nym

na fo to gra fii po zwo li &o to cz&o wie ko wi

w pew nym sen sie prze kro czy) w&a sn!
$mier tel no$) i roz po cz" &o fa scy na cj"
ludz kim g&o sem, To dla te go do pierw -

szych (obec nie ko lek cjo ner skich ra ry ta -

sów) na le (! re je stra cje wy st" pów ar ty -

stów ope ro wych (w tym Ada ma

Di du ra – zwi! za ne go po II woj nie $wia -

to wej z Ope r! #l! sk!). Dzi$, od twa rza -

j!c za p" tlo ne „mp3”, cz" sto za po mi na -

my, (e jesz cze 40 lat te mu za &! cze nie

na gra mo fo nie p&y ty ulu bio ne go ze spo -

&u (zdo by tej z nie ma &ym tru dem) by &o
wy j!t ko wym mi ste rium, wy ma ga j! cym

cza su, uwa gi i mo( li wo $ci de lek to wa nia

si" mu zy k!, a tak (e jej gra ficz n! opra -

w! – ok&ad ki al bu mów nie raz sta no wi -

&y praw dzi we dzie &a sztu ki. My $l!c
w ten spo sób o war to $ci p&y ty wi ny lo wej

roz po cz" li $my po dró( po jej $l! skich,

a zw&asz cza gór no $l! skich, kon tek stach. 

Klu czem do „od czy ty wa nia” re gio nal !
nych zna cze" wi ny lu mo #e by$ kom po !
zy tor, wy ko naw ca, utwór, s%o wo, miej !
sce, wi ze ru nek, wy twór nia… W ten

spo sób obec no$) #l! ska na czar nych

kr!( kach za uwa (al na jest od ich „ebo -

ni to wych” po cz!t ków, by przy wo &a)
cho cia( by na gra nia re je stro wa ne dla

Sy re ny Re cord (Sy re ny Elec tro) czy

bar dzo rzad kie wy daw nic twa bli (ej nam

nie zna nej wy twór ni Gong. Ka rie ra czar -

nej p&y ty na ma so w! ska l" roz po cz" ta
po II woj nie $wia to wej, za owo co wa &a
licz ny mi wy daw nic twa mi, któ re mo (e -

my lo ko wa) tak (e w kon tek $cie #l! ska. 

#l!sk na wi ny lu mo (e my od czy ty wa)
z per spek ty wy ga tun ków. To: kla sy ka,

jazz, blu es, rock, mu zy ka fil mo wa i po -

pu lar na, a tak (e lu do wa, w tym gór ni cza.

To tak (e pocz tów ki d'wi" ko we, cz" sto

pre zen tu j! ce wi ze run ki b!d' her by

#l! skich miast, w czym wy ró( nia &a si"

Czar na p!y ta

– czar ny w" giel,

czy li

o #l$ sku na wi ny lu

ANNA PIONTEK

Po nad rok te mu Ad rian Kar pe ta we spó% z Miej sk& i Po wia to w& Bi blio te k& Pu !
blicz n& zor ga ni zo wa% w Ryb ni ku eks po zy cj' „Ryb nik na wi ny lu”. Za in spi ro wa ni t&
my (l& i #ycz li wo (ci& Ad ria na (pry wat nie ko lek cjo ne ra i wiel kie go mi %o (ni ka czar !
nych p%yt) za sta na wia li (my si' wspól nie z Jac kiem Kur kiem, ja ki wy bra$ klucz dla

opo wie dze nia s%o wem, ob ra zem i d)wi' kiem „*l& ska na wi ny lu” – te mat to bo !
wiem do nie ogra ni czo nych po szu ki wa" i sko ja rze", a tak #e prze strze ni nam naj !
bli# szej – „Cho rzo wa na wi ny lu”. Owo cem na szych po szu ki wa" sta %a si' wy sta !
wa w Mu zeum w Cho rzo wie, któ r& otwar li (my w te go rocz n& Noc Mu ze ów.
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zw!asz cza Ru da "l# ska. W$ród oczy wi -
stych mu zycz nych $l# skich sko ja rze%
twór ców wy da j# cych w „epo ce czar nej
p!y ty” – Woj ciech Ki lar, Hen ryk Mi ko -
!aj Gó rec ki, Je rzy Mi lian, SBB, Jó zef
Skrzek, Le szek Win der, Zyg munt Wi cha -
ry – od naj dzie my tak &e wspo mnie nia, ra -
ry ta sy, ko lek cjo ner skie bia !e kru ki, au -
to gra fy, pro jek ty ok!a dek czy twór czo$'
$l# skich ak to rów (Alek san dra "l# ska,
Han na Schy gul la)… Osob ny roz dzia!
w tej opo wie $ci sta no wi# do ko na nia
(zw!asz cza w prze strze ni jaz zu) wy -
k!a dow ców i ab sol wen tów Pa% stwo -
wej Wy& szej Szko !y Mu zycz nej w Ka -
to wi cach, dzi siej szej Aka de mii
Mu zycz nej im. Ka ro la Szy ma now skie -
go. Wszyst kie przy to czo ne przy k!a dy s#
oka zj# do spoj rze nia na kul tu r( (nie tyl -
ko folk lor) re gio nu i je go prze sz!o$'
przez pry zmat mu zy ki i ob ra zu – bo -
wiem ka& da sztu ka jest $wia dec twem
cza sów, w któ rych po wsta je, i )ró d!em
do ich od czy ty wa nia. Przy tocz my na do -
wód przy k!ad jed nej z pre zen to wa nych
przez nas p!yt Jó ze fa Skrze ka – Woj -
na !wia tów. Na st"p ne stu le cie (1982).
Wy daw nic two nie uka za !o by si(, gdy&
za bra k!o pa pie ru na spo rz# dze nie ok!a -
dek. Pra cow ni cy Mu zy si( gn( li do ma -
ga zy nów po nie wy ko rzy sta ne al bu my in -
nych wy ko naw ców. Tym sa mym ka& dy
na byw ca p!y ty Skrze ka, za gl# da j#c
do $rod ka ob wo lu ty, móg! zo ba czy'
ok!ad k( long playa in ne go wy ko naw cy
np. Wan dy War skiej... Ot, jed no z ar ty -
stycz nych $wia dectw ów cze snej sy tu acji
go spo dar czej kra ju. Ana li zu j#c z ko lei
sto su nek w!a dzy so cja li stycz nej do po -
wsta% $l# skich i re gio nu nie spo sób nie
si( gn#' do pio sen ki i te le dy sku Czer wo -
ne s#o necz ko z p!y ty ze spo !u 2 plus 1
– No wy wspa nia #y !wiat (1972). St#d ju&
nie da le ko do lu dycz nej twór czo $ci ze -
spo !u No To Co i ok!ad ki p!y ty Ko l" do -
we !pie wan ki (1975), na któ rej za miesz -
czo no re pro duk cj( ob ra zu Teo fi la
Ociep ki. A sko ro ju& po ru sza my te mat
ok!a dek, to na le &y pa mi( ta', &e wie le
z nich za pro jek to wa! nie kto in ny, jak
wspó! twór ca pol skiej szko !y pla ka tu,
uro dzo ny w Ka to wi cach, Wal de mar
"wie rzy. Przy k!a dy obec no $ci "l# ska
na wi ny lu mo& na mno &y'…

O mu zy ce nie mo! na je dy nie mó wi"…

Przede wszyst kim na le !y j# us$y sze".

Wy sta wa w Mu zeum w Cho rzo wie

jest oka zj#, by po s$u cha" brzmie nia

czar nych p$yt – dla wie lu z nas, by je so %
bie przy po mnie"… To rów nie& wy raz na -
sze go spo so bu my $le nia o mu zeum ja -
ko prze strze ni oca la j# cej pa mi(' nie
tyl ko o od le g!ych wie kach i wy da rze -
niach „wiel kiej hi sto rii”, ale przede
wszyst kim o nas sa mych i na szej co -
dzien no $ci. Mu zeum win no by' tak &e
jed n# z wie lu prze strze ni nie tyl ko ob -
co wa nia, ale spo tka nia z kul tu r# – spo -
tka nia opar te go na in te rak cji Chcie li by -
$my, by by! to tak na tu ral ny stan, jak
s!u cha nie mu zy ki ulu bio ne go wy ko -
naw cy. Z t# my $l# za pra sza my Pa% stwa
do zwie dza nia… !

„&L'SK NA WI NY LU” – wy sta wa w Mu zeum w Cho rzo wie.
Sce na riusz: dr Ja cek Ku rek, An na Pion tek.
Sce na riusz po wsta! w ra mach warsz ta tów ani ma cji kul tu ry pro wa dzo nych
w Mu zeum w Cho rzo wie dla stu den tów kul tu ro znaw stwa U" w Ka to wi cach. 
Aran !a cja: Kry stian Ba nik
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Wiel ko!" i nie zwy k#o!" Cie szy na nie ja ko wy ra sta z je go prze sz#o !ci, wi$c z cmen ta rza, któ ry do ku men tu je je go hi sto ri$ i kul tu r$. Wi dok z alei g#ów nej
na bra m$ cmen ta rza.

Z Kor ne lem Fi li po wi czem

w! drów ka

po cie szy" skim

cmen ta rzu

KRYSTYNA HESKA#KWA$NIEWICZ

„To mia sto le !y na szczy cie wzgó rza pa nu j" ce go nad ca #" oko li c". Pro wa dzi do nie go d#u ga, #a god $
nie pod no sz" ca si% i wi j" ca w&ród pól dro ga. Z po cz"t ku dro ga wy sa dza na jest po obu stro nach drze $
wa mi, po tem bie gnie w&ród pu stych #"k. Ale tam, w mie &cie, do któ re go id%, jest du !o roz ma itych
drzew, ro sn" k% pa mi, z da le ka wy gl" da j" jak bu kie ty u#o !o ne r% k" cz#o wie ka.

Wej &cie do te go le !" ce go w&ród drzew i oto czo ne go mu ra mi mia sta pro wa dzi przez wy so k", pó# $
ko li sto skle pio n" bra m%. Prze kra czam j" i oto je stem w mie &cie umar #ych”. (Jak dmu cha wiec) 
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Jest to nie mal fo to gra ficz nie wier ny
opis dro gi wio d! cej na cie szy" ski
cmen tarz. 

Jak dmu cha wiec, jed no z naj pi!k niej -
szych opo wia da" Kor ne la Fi li po wi cza
jest w ca #o $ci po $wi! co ne opi so wi te -
go miej sca. Nar ra tor zna tu do sko na le
ka% d& $cie% k! i ka% dy ka mie". Wraz
z nim zwie dza my cie szy" skie mia sto
zmar #ych, mi ja my na grob ki i za pa da j& -
ce si! ju% mo gi #y. I w#a $nie tu taj, w sce -
ne rii nad cho dz& ce go zmierz chu, nar ra -
tor roz ma wia z cie niem swe go oj ca, by
za da' mu w ko" cu przej mu j& ce py ta nie:
„jak spo %yt ko wa' te la ta, któ re mi jesz -
cze zo sta #y?”

Ten opis ce chu je swo isty dy na -
mizm, któ re go ce ch& jest #a god no$'.
Cza sow ni ki od da j& spo koj ny ruch,
„roz k#a da j& cy si!” na dwie stro ny
w trak cie #a god nej i lek ko wi j& cej si!
alei, któ r& pro wa dzi nas nar ra tor
po cie szy" skim cmen ta rzu. Ten ruch
zo sta# roz snu ty w cza sie i prze strze ni,
je go #a god no$' od bie ra cmen ta rzo wi
smu tek, a ko lo ry stycz na do mi nan ta
zie le ni, spra wia, %e nie ma w nim bez -
na dziei. Cmen tarz jest dla bo ha te ra
osta tecz nym po wro tem do punk tu
wyj $cia, za my ka ko #o cza su i prze strze -
ni. Pi sarz sp! dzi# tu taj la ta dzie ci! ce
i wcze sn& m#o do$', st&d, z Cie szy na
wy ru szy# w $wiat, na stu dia do Kra ko -
wa, ale po wro tom do Cie szy na nie by#
ko" ca. Kto raz prze czy ta# opo wia da -
nie Fi li po wi cza b! dzie je wspo mi na#
ile kro' wej dzie na cie szy" ski cmen -
tarz. Dzi siaj to au tor Pro fi lów mo ich
przy ja ció! b! dzie na szym prze wod ni -
kiem po tej ne kro po lii.

Cmen tarz Ko mu nal ny w Cie szy nie
jest jed n! z naj pi#k niej szych ne kro $
po lii pol skich. Za pew ne du %e zna -
cze nie ma je go po #o %e nie, dzi! ki któ -
re mu nie tyl ko gó ru je on nad mia stem,
ale jed no cze $nie wi ta i %e gna oso by
wje% d%a j& ce lub wy je% d%a j& ce st&d.
Naj szcze gó #o wiej je go hi sto ri! opi sa -
#a Ire na Kwa $ny, hi sto ryk sztu ki,
wcze $niej Miej ski Kon ser wa tor Za byt -
ków. Jej to za wdzi! cza my wie le pre -
cy zyj nych usta le" oraz na pi sa nie bar -
dzo pro fe sjo nal ne go prze wod ni ka
Cmen tarz ko mu nal ny w Cie szy nie.

To sta ry cmen tarz, pa mi! ta j& cy daw -
ne dzie je mia sta i je go wy bit nych
miesz ka" ców. Po wsta# w ro ku 1891
i roz ci& gni! ty jest na 6, 94 ha, na pla -
nie nie re gu lar ne go wie lo bo ku. Pro wa -
dzi do nie go mo nu men tal na bra ma
w sty lu au striac kie go ba ro ku, w któ -
rej znaj do wa# si! do II woj ny $wia to -
wej dzwon oznaj mu j& cy swym d(wi! -
kiem po grzeb. 

Au to ra mi pla nu naj daw niej szej cz! -
$ci za #o %e nia cmen tar ne go by li in %y -

nie ro wie miej scy z ko" ca XIX wie ku
Le onard Hu lek i Mar kus Dalf. W la -
tach oko #o 1970 i 1990 cmen tarz zo -
sta# po wi!k szo ny w kie run ku pó# noc -
nym, za$ au to ra mi pro jek tu roz bu do wy
by li w 1993 ro ku ar chi tekt Ma# go rza -
ta Tyr na i Zbi gniew Hu cza #a. 

Te ren nie re gu lar ne go wie lo bo ku,
zlo ka li zo wa ne go na znacz nym spad -
ku te re nu w kie run kach po #u dnio -
wym i wschod nim, po dzie lo no na dzia -
#y, w ce lu uzy ska nia sy me trycz nych
pól, #a twych do po dzie le nia na kwa te -
ry gro bo we. Naj w!% szy, po #u dnio wy
bok cmen ta rza zaj mu je nie omal w ca -
#o $ci bu dy nek bra my. W sym bo li ce
chrze $ci ja" skiej bra ma ozna cza przej -
$cie ze $wia ta %y wych w $wiat zmar -
#ych, a S!ow nik Sym bo li W#a dy s#a wa
Ko pa li" skie go do da je do zna cze"
jesz cze „chwa #!, woj n!, cier pie nie, stan
mi! dzy %y ciem a $mier ci&, do brem
a z#em”. W Cie szy nie bra ma cmen tar -
na zbu do wa na jest na rzu cie wy d#u %o -
nej li te ry E. Cz!$' cen tral n&, naj wy% -
sz&, sta no wi prze jazd na cmen tarz,
na kry ty ko pu #&, z o$mio ma okna mi
zwie" czo ny mi pó# ko li $cie. Ko pu #!
za my ka krzy%. Po obu stro nach bra my
prze jaz do wej znaj du j& si! drzwi wej -
$cio we. Bocz ne $cia ny ude ko ro wa ne
s& sy me trycz nie p#a sko rze( ba mi,
przed sta wia j& cy mi z#o %e nie do gro bu
i zmar twych wsta nie, obie sy gno wa ne
s& na zwi skiem zna ne go rze( bia rza
z Bia #ej „Jos. Scheu erer Bia la”. Po zo -
sta #e $cia ny de ko ru j& czte ry p#a sko -
rze( by wy pe# nio ne sym bo la mi chrze -
$ci ja" ski mi.

„Cmen tarz jest wi!c roz le g#y, ob szer -
ny, po dzie lo ny na kwa te ry, ma swo je
dziel ni ce i uli ce. G#ów ne ar te rie, ni by
ale je w No wym Jor ku, s& po nu me ro -
wa ne: XI, XII, XIII – i tak da lej. Za -
pew ne i to tak %e zro bio no z my $l&
o przy sz#o $ci, w tro sce o po rz& dek i #a -
two$' orien ta cji.” – pi sze Fi li po wicz.
Do daj my do te go, %e wzd#u% alei
g#ów nej zlo ka li zo wa ne zo sta #y gro by
i gro bow ce, na któ rych ty #ach zo sta -
#y za pro jek to wa ne gro by dzie ci! ce. Ire -
na Kwa $ny in for mu je, %e po cz&t ko wy
uk#ad gro bów za cho wa# si! do dnia
dzi siej sze go. Na prze ciw gro bow ców
ar ka do wych po sta wio no sym bo licz ny
gro bo wiec Bur mi strza Cie szy na Jo han -
na Dem la von El swehr, w kszta# cie sar -
ko fa gu na wy so kim po stu men cie.
Na do le zo sta #a do da na wspó# cze $nie
ta blicz ka z na pi sem „dr Jo hann De mel
von El swehr, 1825-1892, bur mistrz
Cie szy na 1861-1875 i 1876-1892”.

Przez $ro dek za #o %e nia cmen tar ne -
go pro wa dzi ale ja g#ów na, z któ rej od -
cho dz& ale je po przecz ne, roz dzie la j& -
ce te ren cmen ta rza na dzia #y,
ozna czo ne ta blicz ka mi %e liw ny mi od -

la ny mi w hu cie w Trzy" cu. Pra wie
rów no le gle do alei g#ów nej bie gn& ale -
je bocz ne, a% do dzia #u IX i X. 

„Wra cam na g%ów n! ale j# i id# po wo li
w stro n#, gdzie wzno si si# oka za %a bu $
dow la, b# d! ca, sto sow nie do po $
trzeb pro win cji, mi nia tu r! grec kie go
Pan te onu”$ in for mu je Fi li po wicz.

Pan te on Alei Za s#u %o nych za pro jek -
to wa ny przez zna ne go cie szy" skie go ar -
chi tek ta, Al fre da Wie der man na wy bu -
do wa ny zo sta# w po #o wie lat 30.
XX wie ku. 

Ma on kszta#t pó# ko li sty, a two rzy go
sie dem ko mór gro bo wych, ob ro $ni! -
tych blusz czem, przed nim znaj du je si!
pó# ko le ozdo bio ne ni skim buksz pa -
nem. Po szcze gól ne gro bow ce wy ko -
na ne zo sta #y z ró% ne go ma te ria #u:
gra ni tu, ala ba stru, pia skow ca i z mar -
mu ru. Na $rod ku ko lum ny zo sta #y
po dwo jo ne, co ko #y ozdo bio ne s& lam -
pa mi z br& zu.

W pierw szej kwa te rze od stro ny le $
wej po cho wa ny zo sta% Gu staw Mor $
ci nek. Na p#y cie na grob nej znaj du je si!
na pis:: „Gu staw Mor ci nek, syn i piew -
ca Zie mi )l& skiej, ur. 25.VIII.1891
w Kar wi nie, zm. 20.XII.1963 w Kra -
ko wie”. Gu staw Mor ci nek po strze ga -
ny jest g#ów nie ja ko wy bit ny pro za ik,
pi sarz któ ry te ma ty k! $l& sk& wpro wa -
dzi# w ogól no pol ski obieg li te rac ki
i stwo rzy# swo ist& mi to lo gi! )l& ska,
a tak %e wszed# do wszyst kich pod r!cz -
ni ków hi sto rii pol skiej li te ra tu ry. Pi sarz
by# rów nie% na uczy cie lem, dzia #a -
czem spo #ecz nym i gór ni kiem. Naj bar -
dziej he ro icz nym okre sem w je go
%y ciu by# po byt w obo zach kon cen tra -
cyj nych, w Sach sen hau sen i Da chau
(1939-1945); w ro ku bie %& cym na k#a -
dem Ka to wic kie go Od dzia #u In sty tu -
tu Pa mi! ci Na ro do wej uka za #y si! li -
sty pi sa rza z obo zów wy sy #a ne
do sio stry Te re sy, sta no wi&c nie -
zwy k#e $wia dec two je go pra wo $ci
i od wa gi. 

Mor ci nek uro dzi# si! w Kar wi nie
na Za ol ziu, a do k#ad nie w *ab ko wie,
gór ni czej dziel ni cy tej miej sco wo $ci,
zmar# w I Kli ni ce Cho rób We wn!trz -
nych w Kra ko wie; przy czy n& $mier ci
by #a bia #acz ka lim fa tycz na. Po cho wa -
ny zo sta# na koszt pa" stwa w Cie szy -
nie, po grzeb od by# si! 23 grud nia
w Cie szy nie i mia# cha rak ter $wiec ki,
a ro dzi n! z Za ol zia w#a dze wo je -
wódz kie wpu $ci #y w ostat nim mo men -
cie. Jo an na Jur ga #a -Ju recz ka na pi sa #a:
Ma ciej Ku glin pa mi! ta, %e w kon duk -
cie za trum n& Gu sta wa Mor cin ka
szed# je den z przy ja ció# pi sa -
rza – ksi&dz Lu dwik Koj zar pro boszcz
z Ustro nia – rów nie% wi! zie" Da chau,
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któ ry ci cho wy po wia da! s!o wa ka to lic -

kie go ob rz" du po grze bo we go, ta# au -

tor ka do tar !a do in for ma cji, #e
„…pierw szy na gro bek z krzy #em

na cie szy$ skim cmen ta rzu zo sta! czym

pr" dzej za st% pio ny oka za !ym gro bow -

cem”. Jan Pierz cha !a – nie zbyt pi sa rzo -

wi przy chyl ny – do da!: „Od pro wa dza!
go nie po li czo ny t!um gór ni ków i p!a -

cz% ca rze sza ludz ka”. Jesz cze dzi siaj

mo# na tam od na le&' p!o n% ce zni cze

i (wie #e kwia ty. 

W dru giej kwa te rze spo czy wa prof.
Fran ci szek Po pio !ek (1868 – 1960),
dr h.c. Uni wer sy te tu Ja giel lo$ skie go

w Kra ko wie. Wy bit ny hi sto ryk i na -

uczy ciel, dy rek tor Gim na zjum Pol skie -

go Ma cie rzy Szkol nej Ksi" stwa Cie -

szy$ skie go. Po pio !ek ja ko pierw szy

pol ski hi sto ryk opra co wa! hi sto ri"
)l% ska Cie szy$ skie go i by! au to rem

wie lu wa# nych ksi% #ek i ar ty ku !ów.

W trze ciej kwa te rze na zmar twych "
wsta nie cze ka ks. Jó zef Lon dzin – zna -

ko mi ty po li hi stor cie szy$ ski. Na p!y -

cie na grob nej na pi sa no: „Ten ci jest

mi !o (nik Bra ci i Lu du, II Mach. 15.14.,

ks. Pra !at Jó zef Lon dzin, ur. 3.II.1862,

zm. 21.III.1929, ka p!an, pa trio ta, nie -

stru dzo ny pra cow nik, d!u go let ni ka te -

che ta gimn., po se!, se na tor, bur mistrz

mia sta Cie szy na i b. pre zes Ra dy Na -

ro do wej. *yj w Pa nu i wsta wiaj si"
za na mi”. Miej sca by bra k!o na wy mie -

nie nie wszyst kich za s!ug ks. Lon dzi -

na, ode gra! tak wiel k% ro l" w roz wo -

ju kul tu ry )l% ska Cie szy$ skie go.

Na pisz my wi"c tyl ko, #e oprócz po s!u -

gi ka p!a$ skiej oraz pra cy na uko wej

wspó! two rzy! w ro ku 1918 Ra d" Na -

ro do w% Ksi" stwa Cie szy$ skie go, by!
po s!em do Sej mu Pol skie go, a od 1927

ro ku bur mi strzem Cie szy na. Wcze (niej

(1907 i 1911) bra! udzia! w pra cach

Ra dy Pa$ stwa we Wied niu. Win cen -

ty Ogro dzi$ ski na pi sa! o nim: „Dla

roz wo ju ru chu pol skie go i u(wia do -

mie nia na ro do we go, in te li gen cji,

zw!asz cza ka to lic kiej, ma dzia !al no('
Lon dzi na wiel kie zna cze nie”. 

Kwa te ra czwar ta jest po !o #o na cen tral "
nie, z!o #o no w niej Ka ro la Miar k$
i Paw !a Stal ma cha. Znaj du je si" tam ala -

ba stro wy obe lisk z krzy #em a pod nim

na tle li (ci lau ro wych herb Cie szy na i na -

pis: „Za s!u #o nym mia sto Cie szyn, mie li

pie cz" o lud i wia r"”; „M" #o wie wiel -

kiej mo cy i m% dro (ci% ob da rze ni (EK -

KLI. 44.3.) Ka rol Miar ka, nie ugi" ty
obro$ ca i prze wod nik lu du gór no (l% skie -

go, nie stru dzo ny pu bli cy sta i wy daw ca

pism, ur. 22.X.1825 w Piel grzy mo wi -

cach zmar! 15.VIII.1882 w Cie szy -

nie”. O Paw le Stal ma chu na to miast

czy ta my „Pa we! Stal mach – bu dzi ciel

lu du (l% skie go, nie ustra szo ny bo jow nik

w obro nie praw na ro du, pe !en po (wi" -
ce nia dzien ni karz, ur. 13.VIII.1824

w Ba #a no wi cach, zmar! 13.XI.1891

w Cie szy nie”. I Miar ka i Stel mach po -

nie (li wiel kie za s!u gi dla od ro dze nia na -

ro do we go na ca !ym Gór nym )l% sku

i nie spo sób tu przed sta wi' ich pe! nych

bio gra fii i wszyst kich do ko na$.
Szcz%t ki do cze sne Ka ro la Miar ki, Jó -

ze fa Lon dzi na i ks. Igna ce go )wie #e -

go wcze (niej spo czy wa !y na cmen ta -

rzu przy ko (cie le p.w. (w. Je rze go,

do pan te onu prze nie sio no je do pie ro

po wy bu do wa niu. 

Ko lej na p!y ta gro bo wa de dy ko wa na
jest ks. Igna ce mu %wie #e mu i czy ta -

my na niej: „Ks. Msgr. Igna cy )wie -

#y, Prof. Gimn. za !o #y ciel Zwi%z ku

)l% skich Ka to li ków i Dzie dzic twa b!.
Ja na Sar kan dra, d!u go let ni po se!
do Ra dy Pa$ stwa i na Sejm )l% ski.

Ur. 12.X.1839 w Ko$ czy cach Wiel -

kich, zm. 22.X.1902 w Cie szy nie”. Ks.

)wie #y za !o #y! ka to lic kie sto wa rzy sze -

nie wy daw ni cze „Dzie dzic two b!. Ja -

na Sar kan dra dla Lu du Pol skie go

na )l% sku”, któ re wy da !o w la -

tach 1873-1902 po nad 40 wy so ko na -

k!a do wych ksi% #ek re li gij nych,

a po (mier ci za !o #y cie la roz wi ja !o
si" da lej. )wie #y sam by! au to rem wie -

lu cen nych pu bli ka cji i ksi% #ek, a na -

Pan te on Alei Za s!u "o nych za pro jek to wa ny przez zna ne go cie szy# skie go ar chi tek ta, Al fre da Wie der man na wy bu do wa ny zo sta! w po !o wie lat 30.
XX wie ku. Ma kszta!t pó! ko li sty, a two rzy go sie dem ko mór gro bo wych, ob ro $ni% tych blusz czem.
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wet dwóch po wie !ci. Tak "e #wie "y do -
pro wa dzi$ do otwar cia Gim na zjum
Pol skie go w Cie szy nie i pe$ ni$ wa" n%
ro l& w Ma cie rzy Szkol nej dla Ksi& stwa
Cie szy' skie go.

W na st!p nej kwa te rze, ju" pi# tej

spo czy wa: „dr Le onard De mel von El $
swehr, 6.IV.1856-17.I.1915, Bur mistrz
Cie szy na 1892-1908 i 1913-1915.” By$
on sy nem bur mi strza Cie szy na Jo han -
na Dem la, któ re go sar ko fag znaj du je
si& na prze ciw pan te onu.

W kwa te rze szó stej po cho wa no „dr.

W%a dy s%a wa Mi chej d!, ad wo ka ta
i bur mi strza mia sta Cie szy na, ur.
w Na wsiu 14 mar ca 1876, zm. w Cie -
szy nie 1 kwiet nia 1937”. #mia $o or& -
do wa$ za zjed no cze niem ca $o !ci ziem
pol skich i po $o "y$ po wa" ne za s$u gi
dla spra wy pol skiej na #l% sku Cie -
szy' skim. Przy czy ni$ si& w du "ym
stop niu do po wsta nia Mu zeum Zie mi
Cie szy' skiej. Na pi sa$ wie le wa" nych
ar ty ku $ów o hi sto rii i kul tu rze cie szy' -
skiej.

W ostat niej kwa te rze zo sta% po cho $
wa ny dr Lu dwik Bro "ek (1907$1976).

„Uro dzo ny 25. VIII. 1907 w Kar wi nie
zmar$ 7.VI.1976 ro ku w Cie szy nie. Ba -
dacz !l% skie go folk lo ru, bi blio graf.”
Nie zwy kle skrom ny, wiel ki cz$o wiek
zwa ny #l% skim Es tre iche rem. Ca $e
"y cie po !wi& ci$ ra to wa niu pol skich
ksi% "ek, a o hi sto rii i kul tu rze #l% ska
Cie szy' skie go wie dzia$ wszyst ko.
Naj po wa" niej szym opra co wa niem je -
go do rob ku jest ksi%" ka dr Ja dwi gi
Mi& ki ny -Pin dur Lu dwik Bro !ek – "l# -
ski Es tre icher. Syl wet ka bi blio lo ga, bi -
blio fi la i re gio na li sty.

Ten pan te on pe $en po wa gi, ma je sta -
tu, ale i pi&k na sta no wi za ra zem jak -
by kwin te sen cj& hi sto rii tej zie -
mi – zna czo n% na zwi ska mi osób, któ re
przy czy ni $y si& do jej nie zwy k$o !ci.
Nie opo dal pan te onu spo czy wa Ta de -
usz Re ger, zmar $y przed wcze !nie
po !mier ci je dy ne go sy na, Wi tol da, za -
bi te go przez woj ska cze skie w 1938
w cza sie zaj mo wa nia Za ol zia. Fi li po -
wicz by$ nim urze czo ny. O Re ge rze
wi&c czy ta my: „By$ to sta ry, dzie wi&t -
na sto let ni so cja li sta, ju" wte dy w la -
tach mo jej m$o do !ci, nie co za byt ko wy
i gro te sko wy w swo jej sza rej roz wia -
nej na wie trze pe le ry nie, w sze ro ko -
skrzy d$ym ka pe lu szu, w srebr nym
cwi kie rze na no sie. Sta wiam na mar -
mu ro wej kra w& dzi p$y ty trzy zni cze
i za pa lam” 

Opu !ciw szy pan te on w& dru je my
da lej z Kor ne lem Fi li po wi czem:

„Id& g$ów n% ale j% po !ród ma syw -
nych bu dow li z czar ne go mar mu ru. Ich

fa sa dy wy po sa "o ne s% w trwa $e ozdo -
by: ku te w br% zie i "e la zie kra ty i la -
tar nie, to czo ne w ka mie niu urny
na kwia ty, wie' ce zro bio ne z bla chy.
Ska mie nia $e anio $y obej mu j% skrzy d$a -
mi ko lum ny, po chy la j% si& nad umar -
$y mi, za $a mu j% r& ce, p$a cz%. Ale ich
roz pacz nie jest przej mu j% ca, jest tyl -
ko $a god nym smut kiem i jak by wy rzu -
tem, i zwra ca si& ra czej w stro n& nas,
jesz cze "y wych. Mi jam sze ro kie, wy -
god ne re zy den cje, za miesz ka ne przez
ca $e po ko le nia, i wa row ne, ni by pan -
cer ne ka sy, sie dzi by lu dzi sa mot nych
i ma$ "e'stw bez dziet nych”. 

Ta ka jest ca $a g$ów na ale ja.

Tu" obok, nie opo dal Pan te onu, cho&
po prze ciw nej stro nie, przy alei

g%ów nej, stoi tzw. So cja li stycz na

Ale ja Za s%u "o nych. Zo sta $a zbu do wa -
na z pio no wych p$yt la stry ko wych
i p$yt na grob nych. W cz& !ci !rod ko -
wej ta bli cy znaj du je si& p$a sko rze( -
ba przed sta wia j% ca herb Cie szy na
w ton dzie, z na pi sem „Za s$u "o nym
Mia sto Cie szyn”. Twór c% mo nu men -
tu by$ Jan Her ma. Po cho wa no tam
pi&) osób. Na p$y tach na grob nych
czy ta my: 

„Ma ria War das, 5.7.1907-17.4.1986,
Jan Fol tyn 17.9.1903-24.6.1986, Bro -
ni s$aw Czu ma, 14.9.1918-19.6.1976,
Win cen ty Za j%c, 28.3.1903-16.2.1975,
Au re lia Za j%c 20.10.1904-8.1.1983.” 

Ma ria War das to pi sar ka cz& !cio wo
pi sz% ca cie szy' sk% gwa r%, jej naj bar -
dziej zna n% ksi%" k% by $a Ma ry" ka ze
$l# ska, by $a te" na uczy ciel k%, nar ciar -
k%, lot nicz k%, w pew nym sen sie ja ko
au tor k& wy pro mo wa$ j% Gu staw Mor -
ci nek. Po woj nie przy ja( ni $a si&
z Zo fi% Na$ kow sk% i by $a se kre tar k%
w sej mie PRL, po dob no do pra cy
cho dzi $a w stro ju !l% skim. Na st&p ny
jest grób Ja na Fol ty na, na uczy cie la,
dzia $a cza Ma cie rzy, wie lo let nie go
dy rek to ra Te atru w Cie szy nie i po -
wsta' ca !l% skie go. Na st&p nie jest
grób Bro ni s$a wa Czu my, dy rek to ra
fa bry ki Cel ma, po nim ma mo gi $&
Win cen ty Za j%c, na uczy ciel, Prze -
wod ni cz% cy Miej skiej Ra dy Na ro do -
wej w Cie szy nie, bi blio fil, któ re go
bar dzo cen ne zbio ry za si li $y bi blio -
te k& Mu zeum #l% ska Cie szy' skie go
oraz dzia $acz PTTK i Au re lia Za j%c,
je go "o na zna na dzia $acz ka ru chu ko -
bie ce go.

Naj wa" niej szym punk tem alei g%ów $
nej jest krzy" erek cyj ny na prze ci& ciu
alei g$ów nej z bocz n% na po zio mie
dzia $ów IX, X, XI, XII. Krzy" erek cyj -
ny z czar ne go gra ni tu zo sta$ po sta wio -
ny w 1891 ro ku. Jest na nim po sta)
Chry stu sa wy ko na na z ce ra mi ki,

a do po stu men tu przy twier dzo no ta bli -
c& z na pi sem: „Jam jest zmar twych -
wsta nie i "y wot, kto we mnie wie rzy
cho) by umar$ "y) b& dzie”. Ca $o!)
ota cza plac ob sa dzo ny przez drze wa li -
!cia ste.

Od krzy "a w! dru je my da lej ale j#
g%ów n#. W Dzia le IV znaj du j% si& gro -
by sióstr za kon nych Bo ro me uszek,
gdzie po cho wa no 202 za kon nic.
Nad po dob ny mi mo gi $a mi stoi mar mu -
ro wy krzy" z na pi sem „S. Ca ro li B. So -
ro res Mi se ri cor dia, U Pa na jest Mi $o -
sier dzie i ob fi te u nie go od ku pie nie”.
W po bli "u jest kwa te ra 39 sióstr El" -
bie ta nek, gdzie spo czy wa 39 sióstr
w iden tycz nych la stry ko wych mo gi -
$ach, a po mi& dzy ni mi wzno si si&
krzy" iden tycz ny jak w kwa te rze sióstr
Bo ro me uszek, ró" ni go tyl ko sym bol
za ko nu El" bie ta nek.

Gro by oj ców Bo ni fra trów s% rów -
nie" po kry te la stry kiem. 23 mo gi $y
u$o "o ne s% w dwóch rz& dach. Jak
w po przed nio opi sa nych ze spo $ach
w cen trum stoi krzy", ta ki sam jak
u sióstr, lecz z jab$ kiem gra na tu – sym -
bo lem bo ni fra ter skim i na pi sem „F.F.
Mi se ri cor die”. 

Na ko' cu alei znaj du je si& du "y
zbio ro wy gro bo wiec z pia skow ca
bren ne' skie go. Na tyl nych !cia nach s%
mar mu ro we ta bli ce, a w !rod ku wy so -
ka stel la z na pi sem „Z ich m& cze' stwa
i krwi na sza wol no!)”, nad na pi sem
jest p$a sko rze( ba przed sta wia j% ca
or $a bez ko ro ny. Na pra wej stel li czy -
ta my: „Ofia rom fa szy zmu hi tle row -
skie go w 20 rocz ni c& wy bu chu II woj -
ny !wia to wej ufun do wa$ Zwi% zek
Bo jow ni ków o Wol no!) i De mo kra -
cj&”. Na to miast na stel li le wej
na pi sa no: „W mo gi le tej spo czy wa 81
m& czen ni ków za mor do wa nych w la -
tach 1944-45 na cmen ta rzu "y dow skim
w Cie szy nie” – tak upa mi&t nio no
!mier) 65 Po la ków, 15 Cze chów i jed -
ne go W$o cha. 

Id%c da lej do cho dzi my do dzia $u
XXVI, gdzie z$o "o no znaj du je si& "o$ -
nie rzy po le g$ych w la tach 1914-1939.
Sto j%c nad gro ba mi z pierw szej woj -
ny !wi to wej nar ra tor opo wia da nia
Fi li po wi cza, my !li: „…gro by "o$ nie -
rzy nie ak tu al nych. Ich ro la jest nam
ju" obo j&t na, ich bo ha ter stwo wy da -
je si& zu pe$ nie bez sen sow ne, ich "y -
cie i !mier) ni ko mu nie po trzeb ne.
Krzy "e za pa da j% si&, wci% ga je w sie -
bie zie mia, któ ra po "ar $a ju" daw no
ich cia $a, mun du ry "o$ nie rzy i poch$o -
n& $a pa mi&) o nich. *o$ nie rze nie ma -
j% ju" na zwisk ani na ro do wo !ci. Pa -
mi& tam, "e za mo ich cza sów le "e li tu
Po la cy, Ser bo wie, Niem cy, Ro sja nie,
ale czas zrów na$ ich wszyst kich i po -
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mie sza!. Za pa lam "wie c# na pierw -

szym z brze gu gro bie, któ ry jest ju$
tyl ko ma !ym, le d wo wi docz nym, po -

ro "ni# tym g# st% tra w% garb kiem zie -

mi. Od cho dz# z uczu ciem, jak bym

zro bi! co" nie sto sow ne go”. 

Do te go wie j% ce go smut kiem i za du -

m% nad prze mi ja niem ob ra zu Ire na

Kwa "ny do da je, $e 

„Na grob ki po cho wa nych tu taj woj -

sko wych au striac kich, zmar !ych w cie -

szy& skich szpi ta lach w la tach 1914-

1918, wy ko na ne zo sta !y dzi# ki

fun da cji: hr Ga brie li Thun z Ko& czyc

Wiel kich, ka to lic kie go Sto wa rzy sze -

nia M# skiej M!o dzie $y Pol skiej i kor -

pu su pod ofi cer skie go 4 PSP w Cie szy -

nie oko !o 1930 ro ku”. 

Od tej au tor ki wie my te$, $e by !y tu -

taj te$ szcz%t ki $o! nie rzy w!o skich in -

ter no wa nych w la tach 1944-45. Eks hu -

mo wa no ich po woj nie i prze wie zio no

do W!och.

Po prze ciw nej stro nie znaj du j% si#
mo gi !y zbio ro we ozna czo ne be to no -

wy mi krzy $a mi $o! nier ski mi. To gro -

by mi li cjan tów, lecz pró$ no na nich

szu ka' na zwisk, czy$ by mi li cjan ci

by li bez i mien ni?

W dzia le XV spo czy wa !y szcz%t ki

$o! nie rzy nie miec kich, któ re eks hu mo -

wa no w ro ku 1997 i po cho wa no w Sie -

mia no wi cach (l% skich i Wro c!a wiu. 

Z au to rem Kra jo bra zu nie wzru szo -
ne go od wie dza my wie le miejsc na cie -

szy& skim cmen ta rzu. 

„Mi jam gro by co raz mniej "wiet ne,

co raz bar dziej za po mnia ne, id# te raz

po "ród sta rych drzew, chod ni kiem

us!a nym po czer nia !y mi le $% cy mi p!a -

sko li "' mi”, prze cho dzi my przez ob -

szar na któ rym od by wa j% si# pra ce

ziem ne zmie rza j% ce do po sze rze nia

„sta nu po sia da nia zmar !ych”, do cho -

dzi my do naj star szej cz# "ci cmen ta -

rza. I czy ta my: „Zbli $am si# do niej,

po zna j# z da le ka $e la zne, po rdze wia -

le krzy $e na sza rych, pia skow co wych

po stu men tach, z bla sza ny mi klep sy dra -

mi w kszta! cie owal nych tarcz al bo od -

wi ni# tych ru lo nów. Nie któ re na pi sy

by !y ju$ nie czy tel ne, by !y to gro by

osób sa mot nych al bo ta kich, na któ -

rych sko& czy !a si# se ria ro dzin na i dla

któ rych wi#) z $y wy mi raz na za wsze

zo sta !a ze rwa na. W"ród tych ubo gich

na grob ków jest kil ka oka zal szych.

Na pi sy na nich kie dy", przed woj n%
wy ku te by !y w j# zy ku ob cym, ale ni -

ko go to nie dzi wi !o, gdy$ by !o wia do -

mo, $e lu dzie tu spo czy wa j% cy nie by li

Po la ka mi.”

Ra zem z pi sa rzem prze w# dro wa li -

"my wie le "cie $ek i dróg na cie szy& -
skim cmen ta rzu. Mo tyw dro gi po ja wia

si# w opo wia da niach Fi li po wi cza nie -

ustan nie. Po nie wa$ prze wa$ nie za ta -

cza ona kszta!t ko li sty i wy zna cza per -

spek ty w# po wro tu. W do ro s!ym $y ciu

ta ka dro ga wy pro wa dzi !a au to ra

w "wiat, da le ko od stron cie szy& -
skich. Ale i stam t%d tu po wra ca!. Tyl -

ko $e prze su ni# ty zo sta nie w prze strze -

ni je den punkt: za miast do mu po ja wi!
si# cmen tarz, na któ rym znaj du je si#
grób oj ca. I b# dzie to punkt osta tecz -

ny, gdy$ za my ka j% cy wid no kr%g mia -

sta. Przed wyj "ciem z ne kro po lii jesz -

cze raz po wra ca my wi#c na grób oj ca

pi sa rza: „Kie dy po wra cam i sta j#
znów nad gro bem mo je go oj ca, jest ju$
noc. Ciem no"' osu n# !a si# ju$ na zie -

mi# i po !% czy !a j% z czar nym pu stym,

bez gwiezd nym nie bem”.

Po wyj !ciu z cmen ta rza, wi dzi my
w do le Cie szyn, o zmro ku mia sto roz "
!wie tla #u na bi j$ ca od la tar% i !wia te#
w oknach. Mia sto o tej po rze wy da je
si& od le g#e i nie re al ne. To in ny !wiat.
Ale te dwa !wia ty #$ czy pa mi&'. Wiel "
ko!' i nie zwy k#o!' Cie szy na nie ja ko
wy ra sta z je go prze sz#o !ci, wi&c
z cmen ta rza, któ ry do ku men tu je je go
hi sto ri& i kul tu r&. I tak dwa mia sta: (y "
wych i zmar #ych two rz$ ca #o!', har mo "
nij n$, pi&k n$ i re flek syj n$. Jest w niej
sza cu nek dla zmar #ych i me men to
dla (y wych. !

Tu! obok, nie opo dal Pan te onu, cho" po prze ciw nej stro nie, przy alei g#ów nej, stoi tzw. So cja li stycz na Ale ja Za s#u !o nych
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T.K. – To cze go ma do ty czy! na sza ob -

duk cja dzien ni kar ska?

A.M. – Pa! skich prze my "le! na te mat
ta! ca i #y cia w ogó le

– A na pi je si" pan ze mn# ka wy… roz -

pust nej?

– Ch$t nie.
– Mo je prze my $le nia na te mat %y cia

s# ta kie, %e wszyst ko co raz bar dziej przy -

spie sza. Dzie& trwa ty le sa mo go dzin, ale

czu! p"d.

– Co si$ od by wa szyb ciej?
– Na przy k'ad to, %e po spek ta klach

wszy scy ry ch'o roz cho dz# si" do swo -

ich do mów, spraw, spra wun ków i ju%
roz my $la j# o za ra bia niu ko lej nych pie -

ni" dzy. Cza sy, gdy ca 'e ro dzi ny pra cow -

ni ków przy cho dzi 'y do Ope ry, in te gro -

wa 'y si", daw no mi n" 'y; dzi siaj jest

na od wrót.

– Ale pa! ski m%o dzie! czy duch we &
wn$trz ny chy ba nie zbyt p$d #y cia od &
czu wa…

– Bar dziej od czu wa go cia 'o ni% mój

duch; ono ju% wiot cze je. Gdy mo% na ro -

bi!, co si" ko cha, to jest w po rz#d ku,

a gdy wszyst ko, co si" ro bi, uda je si", to
jesz cze le piej. Dzi siaj mnie ju% nikt nie

na ga nia do te go czy tam te go, nie mam

przy mu sów ze wn"trz nych. Wszyst ko

bie rze si" z chce nia. Nie my $l" o so bie

w ka te go riach „eme ryt”. Do pie ro nie daw -

no zo sta 'a roz wi# za na mo ja sta 'a umo -

wa o pra c" z Ope r# (l# sk#. B" d#c cz'o -

wie kiem do wy na j" cia, ja ko$ – Bo gu

dzi" ki – je stem wy naj mo wa ny. Mam na -

dzie j", %e tak zwa ne s'od kie nie rób stwo

jest jesz cze da le ko. A ile pan s'o dzi?

– Te# pó% to rej %y #ecz ki.
– Jed na… Pó'.
Co dzien nie fun du j" so bie ma '# daw -

k# !wi cze& – one nie co sto pu j# na tu ral -

ne pro ce sy cia 'a. No i po wo du j#, %e
wci#% je stem do$! spraw ny fi zycz nie.

Ka% dy tan cerz ma ten mo ment w %y ciu,

gdy cia 'o od ma wia wspó' pra cy, wi"c
trze ba po my $le!, co da lej. Ja na przy k'ad

ni gdy nie cze ka 'em, a% cia 'o mi od mó -

wi – po pro stu we w'a $ci wym mo men -

cie wsko czy 'em na ko lej ny po ziom.

Wszyst ko od by 'o si" u mnie w spo sób

na tu ral ny.

– Kie dy pan wsko czy%?
– Gdy „Kon wi& ski” sta' si" na zwi -

skiem wy star cza j# co roz po zna wal nym

w $ro do wi sku. Wte dy mo g'em za j#! si"
uk'a da niem ru chu dla in nych, pro wa dze -

niem lek cji – a nie wy '#cz nie ta& cze -

niem. Ka% d# no w# rzecz, któ r# ro bi",
trak tu j" jak pry wat ny eg za min, spraw -

dzam si". Ci# gle cze go$ szu kam, ob ser -

wu j" lu dzi, ruch, po szu ku j" ener gii,

wy my $lam co$ no we go, bo ka% dy cz'o -

wiek to oso bi sta ta jem ni ca. Umiem

wi" cej, ale te% do za da& pod cho dz"
z wi"k sz#, nie po zba wio n# emo cji od po -

wie dzial no $ci#.
– Nie któ rzy za da j' pro ste py ta nie:

czym jest ba let?
– B" d# roz cza ro wa ni – „ba let” tro ch"

za w" %a spra w". On jest tre $ci# sa m#
w so bie, wi"c to u'a twie nie, bo wia do -

mo, w któ r# stro n" trze ba i$!. Tu taj trze -

ba py ta! o ta niec, gdy% ba let jest za -

mkni" ty w je go ra mach. Po przez ruch

w tech ni ce, któ ra jest za le% na od mu zy -

ki, chc" wy ra zi! co$, co oso bi $cie od czy -

tu j" w d)wi" kach. Jest wi"c w ta& cu

utrud nie nie.

– Ba let nie jest utrud nie niem?
– By wa, bo je $li chc" po wie dzie! co$

od sie bie w te ma cie, któ ry zo sta' ju% wy -

ra %o ny przez wcze $niej szych cho re -

ogra fów, to trze ba si" nie )le na bie dzi!.
Gdy s'y sz" no w#, fra pu j# c# mu zy k", to
wiem jed no: chc" zro bi! co$, ale naj zwy -

czaj niej w $wie cie jesz cze nie wiem co.

No tu j" lu) ne zdan ka, aby po my s'y nie

umar 'y. Po tem za rys ro bo czy si" zmie -

nia i ro bi si" g"st szy, mu zy ka nie opusz -

cza mo ich my $li. S'u cha nie mu zy ki by -

wa przy jem no $ci#, ale i ci"% k# pra c#, gdy

Cudne dziecko
Drzewieckiego

Z HEN RY KIEM KON WI( SKIM, cho re ogra fem i re!yserem
roz ma wia ALAN MI SIE WICZ 
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trze ba t! mu zy k! zo ba czy". Wszy scy

cho re ogra fo wie to po twier dza j#. Po -

twier dza j#. Po twier dza j#.
– In ni za py ta j!: czym si" ró# ni cho re $

ogra fia od ru chu sce nicz ne go?

– Ruch sce nicz ny to za da nie ma j# ce zo -

bra zo wa" cz! sto nie u$wia do mio ny za mys%
re &y se ra, po ru szy" gru py chó ru, po móc

$pie wa ko wi, ak to ro wi, uze wn!trz ni"
emo cje, pod kre $li" ak cj!. Cho re ogra fia

z ko lei to wi dze nie ca %o $ci mu zy -

ki – od po cz#t ku do ko' ca. Cho re ogra -

fia to za wsze – nie za le& nie od te ma tu

– wy ra &a niem sie bie. By wa skry wa nym

pra gnie niem, mie wa w so bie te& co$
z eks hi bi cjo ni zmu. Na wet tak zwa -

na „czy sta for ma” jest o czym$, s# re la -

cje, s# emo cje. 

– Gdy prze %le dzi &em pa na #y cie,

uzna &em, #e jest ono po dob ne do Bil !
ly El lio ta.

– Wie le bio gra fii lu dzi zaj mu j# cych si!
sztu k# ma zbli &o ne pro we nien cje. Ci# -
gle mó wi!, &e nikt mnie do ni cze go ni -

gdy nie zmu sza%, nic mi nie zo sta %o da -

ne – oprócz tyl ko jed ne go: spo tka nia

wspa nia %ych lu dzi, od któ rych wie le si!
na uczy %em. Resz ta wy ni ka %a z mo je go

we wn!trz ne go chce nia.

– Tak sa mo jak w fil mie.

– Bil ly po cho dzi% z an giel skie go $ro -

do wi ska gór ni cze go, a ja – z ma %e go mia -

stecz ka z Wiel ko pol ski.

– Pan nie wy cho wy wa& si" w Po zna $
niu?

– Uro dzi %em si! w%a $nie tam, ale wy -

cho wy wa %em w Mie $ci sku. Mia %em trzy

la ta, mo ja sio stra trzy ty go dnie, gdy wy -

bu ch%a woj na. Ma ma – jak wie lu s# sia -

dów – ucie ka %a z na mi na wschód, by t!
woj n! prze cze ka" – prze cie& Niem cy

szyb ko zo sta n# od par ci. Ta ta w woj sku.

Do tar li $my a& pod War sza w!. Czas

oku pa cji trud ny, ci!& ko by %o ma mie

z na sz# dwój k#. Ta ta w nie wo li. Zna la -

z%em si! u dziad ków we Wrzesz czy nie

nad No te ci#. Bab cia Zo sia – anio% do bro -

ci; dzia dek An to ni – le $ni czy, ho do wa%
pszczo %y, zna% si! na zio %ach, a je go pur -

pu ro we ró &e by %y s%aw ne, zdo bi %y o% ta -

rze w nie da le kim klasz to rze. Wrzesz czyn

to by %a naj praw dziw sza wie$ pol ska

z kry sta licz nie czy st# wo d# z pod mo k%y -

mi %# ka mi, bo cia na mi, nie tkni! ta przez

pa zur woj ny. Dom dziad ków by% kry ty

strze ch#, w $rod ku lam py naf to we, tro -

ch! jak w Ko no piel ce Edwar da Re dli' -
skie go. W ko' cu po wrót ta ty z nie wo -

li – i na sza ro dzi na w kom ple cie znaj du je

si! w Mie $ci sku. Mi mo tru dów, bie dy,

z któ rych zresz t# nie zda wa %em so bie

wte dy spra wy, dzie ci' stwo wspo mi -

nam ja ko cza sy szcz! $li we. 

Po woj nie mo gli $my prze nie$" si!
do Po zna nia. Ro dzi ce jed nak wo le li

spo kój ma %e go mia stecz ka. Tam uko' -
czy %em szko %! pod sta wo w# ja ko je den

z lep szych uczniów we wszyst -

kim – z wy j#t kiem ma te ma ty ki. W tej

dzie dzi nie je stem do dzi$ nie do sta tecz -

nie zo rien to wa ny. Du &o czy ta %em, wr!cz

po ch%a nia %em ksi#& ki, szcze gól nie te

dla do ro s%ych.

Po tem oj ciec po wie dzia%: „Pój dziesz

do tech ni kum bu dow la ne go, by$ w przy -

sz%o $ci mo sty bu do wa%”. By %o to wbrew

mo jej ma lar sko -pla stycz nej du szy, któ -

ra wy ry wa %a si! do $wia ta sztu ki, ale mu -

sia %em s%u cha" oj ca. W tam tym cza sie

w Po zna niu pa ni Ol ga S%aw ska -Lip czy' -
ska – przed wo jen na ba le ri na, któ ra

na olim pia dzie w Ber li nie zdo by %a z%o -

ty me dal dla pol skie go ba le tu – w pi!k -

nym, kla sy cy stycz nym Od wa chu za %o -

&y %a szko %! ba le to w#. Mia %em 15 czy 16

lat. Za ob ser wo wa %em, jak tam te pod rost -

ki pi!k nie si! po ru sza j#, za pra gn# %em te -

go sa me go…

– Oj ciec Bil ly’ego po wie dzia& by: „Ba $
let jest dla dziew czyn, nie dla m"# czyzn.

Fa ce ci gra j! w pi& k", upra wia j! boks

lub… za pa sy! Nie pie przo ny ba let!”.

– A mój oj ciec po wie dzia%: „Ska cz#,
ta' cz# i na zy wa j# to pra c#?”.

– Sk!d pa ni S&aw ska $Lip czy' ska bra $
&a uczniów do ze spo &u?

– Po cz#t ko wo re kru to wa li si! g%ów nie

z ro dzin po zna' skich. Pó( niej do mi no -

wa %y dzie ci z dal szych, a cza sem bar dzo

da le kich miejsc w Pol sce. Ja na le &a %em

do gru py na sto lat ków, któ rych pa ni Ol -

ga po tra fi %a za ch! ci" do ucz!sz cza nia

do tzw. ogni ska ba le to we go. Aby uczest -

ni czy" w tych za j! ciach, wa ga ro wa %em

tak in ten syw nie, &e szko %a nie mal za wie -

si %a mnie w pra wach uczniow skich.

Wte dy cio cia Ma nia po wie dzia %a: „Zrób

ma tu r!, a po tem b! dziesz móg% ro bi" co

ze chcesz!”.

Po ma tu rze anio %y wci#& na de mn#
czu wa %y, bo do sta %em na kaz pra cy

do Ko $cie rzy ny w Po mor skiem, gdzie

dzia %a% Ze spó% Pie $ni i Ta' ca Zie mi

Ka szub skiej. Po nie wa& wy pra co wa %em

ju& w so bie so lid n# ba z!, to w ze spo le

Alek san dra Na po ry na wet mo g%em pro -

wa dzi" roz grzew ki. On te& sze rzej otwo -

rzy% mi oczy – by% tan ce rzem w Ope rze

Ba% tyc kiej. Z je go ze spo %em wy ta' czy -

%em si! lu do wo, a folk lor ka szub ski sta%
si! mo j# mi %o $ci# m%o dzie' cz#. Po tem

uda %o mi si! zwol ni" z na ka zu pra cy,

wró ci %em do Po zna nia, zda %em au dy cj!
do ze spo %u ba le tu ope ry. Zro bi %em te&
eks ter ni stycz nie dy plom w Pa' stwo -

wej )red niej Szko le Ba le to wej w War -

sza wie. W Po zna niu osi# gn# %em swo je

apo geum ja ko tan cerz,

– To by& czas, gdy edu ka cja ba le to wa

racz ko wa &a?

– Tak. Po cz#t ko wo nie by %o aka de mic -

kiej ka dry ucz# cej za wo du. Ist nia %y ini -

cja ty wy od dol ne – co$ w ro dza ju kur sów,

na któ re spro wa dza no $wiet nych ro syj -

skich pe da go gów. Do dzi siaj mam no -

Fo
to

. a
rc

h.
 O

pe
 ry

 !
l"

 sk
ie

j

„Ad Mon tes – Ba le ty ta trza# skie” z mu zy k" Woj cie cha Ki la ra. Chjo re ogra fia – Hen ryk Kon wi# ski, pre mie ra 1994.
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tat ki z za j!" z ni mi. Bar ba ra Ka spro -
wicz – „Ba ja” – pó# niej sza sze fo wa ba -
le tu po zna$ skie go – na mó wi %a mnie, by
spró bo wa" swo ich si% na pe da go gicz nej
ni wie. Ol ga S%aw ska te& by %a za. Ba ja po -
tra fi %a pchn'" cz%o wie ka w kie run ku naj -
w%a (ciw szym, u Con ra da cie szy %a si!
opi ni' zna ko mi te go pe da go ga i re pe ty -
to ra.

– Ja kie go Con ra da?

– Drze wiec kie go. On wów czas pro wa -
dzi% ba let dzia %a j' cy w Ope rze Po zna$ -
skiej im. Sta ni s%a wa Mo niusz ki, któ rej
do pie ro pó# niej przy wró co no na zw!
Te atr Wiel ki. Con rad po zdo by ciu na gro -
dy w Ver cel li wy je cha% za gra ni c!.
Wró ci%, zo sta% sze fem, by% ju& in nym ar -
ty st' – o wie le bo gat szym w do (wiad -
cze nie.

– Ja ki to by! cz!o wiek?

– To by% tan cerz nie by wa le spraw ny
fi zycz nie i tech nicz nie, s%y sza% mu zy k!
do sko na le. Gdy ni ko mu nie (ni %o si!
o nie kla sycz nych eks ce sach, on cho dzi%
na za j! cia do po zna$ skiej Aka de mii
Wy cho wa nia Fi zycz ne go, gdzie na -
uczy% si! ro bi" np. ze sto %u sal to do ty -
%u. Wy ko rzy sta% to w ro li Dia b%a w Pa -
nu Twar dow skim Lu do mi ra Ró &yc kie go.
Pod tym sto %em, z któ re go on ro bi% sal -
to, sie dzie li tan ce rze, a w(ród nich
ja – ma %y Dia be %ek. Re la cje mi! dzy na -
mi a nim by %y pe% ne sza cun ku, ale
i swo bo dy. Con rad mie wa% po my s%y
sza lo ne, do któ rych po trze bo wa% ab so -
lut ne go sku pie nia. Wy star czy %o, &e
kto( – gdy on in ten syw nie my (li, roz wa -
&a, kom bi nu je – za pro po no wa% swo je
roz wi' za nie, to wpa da% we w(cie k%o(",
ja kiej ta Zie mia nie wi dzia %a.

– Jak no wa tech ni ka dzia !a !a na pa" #
skie wy obra $e nie ta" ca?

– No wa ta jem ni ca, no wa in spi ra cja,
no wa mo& li wo(", no wa no wo(". Dla nas
m%o dych by %o to pod nie ca j' ce li# ni! cie

(wia ta, wej (cie no ga mi w no wo cze sn'
sztu k!. Czy Con rad jest we mnie? Nie -
w't pli wie to on ukszta% to wa% mo je wi -
dze nie mu zy ki.

– Co pa nów !% czy !o?

– By% czas, gdy miesz ka %em w za adap -
to wa nej gar de ro bie w te atrze, tak sa mo
jak on. To by %y mo men ty do bre, ra do sne,
z iskra mi Z uwa gi na po dob n' in te li gen -
cj! i po czu cie hu mo ru do brze ro zu -
mie li (my si! w naj ró& niej szych sy tu -
acjach. Mia% dow ci py (nie po wtó rz!, bo
s' nie przy zwo ite) i z%o (li wo (ci na ka& -
d' sy tu acj!, co bar dzo nas ba wi %o.
W do dat ku za ra zi% mnie wspa nia %' sztu -
k' Ma rii Cal las. O Con ra dzie mó wi %o si!,
&e „za g!sz cza%” sce n!, bo do uko$ czo -
ne go zda wa %o by si! uk%a du, do da wa% no -
we ele men ty. „Za g!sz cza nie” prze j' %em
po nim. To by% wspa nia %y, cu dow ny ar -
ty sta. 

– Po tra fi pan wy po wie dzie& ja k%'
my'l bez u$y wa nia przy miot ni ków

w ro dza ju „cud ny”, „wspa nia !y”?

– Prze pra szam, pa na to ja ko( ra zi?
– Wr(cz prze ciw nie. Mnie to za #

chwy ca, cie ka wi.

– Ta ki mi przy miot ni ka mi ho no ru j! lu -
dzi, któ rzy s' do brzy; w któ rych po do -
ba mi si! ich sto su nek do dru gie go
cz%o wie ka; z któ rych a& ra do(" bi je; któ -
rzy ca %ym so b' za pra sza j' do wspó% pra -
cy. Con rad mia% wie le wspa nia %ych
cech.

– W po wo jen nej Pol sce Po zna" i By #
tom wio d!y ope ro wo #ba le to wy prym.

Co w pa na mie 'cie mó wio no o gór ni #
czym )l% sku?

– Po zna$ mia% bo ga te sa mo cho dy, &y -
cie (wia to we, Mi! dzy na ro do we Tar gi,
Po wiew za cho du. W Po zna niu snu to nie -
sa mo wi te opo wie (ci o at mos fe rze
w Ope rze )l' skiej – &e cu dow na i ro -
dzin na, nie któ rzy stam t'd za ch! ca li:
„Przy jed# do nas do By to mia, zo ba -

czysz”. I w%a (nie tak by %o – ro dzin nie.
Za dy rek cji Na po le ona Sies sa wszyst -
ko sta wa %o si! mo& li we. Na wet sto %ów -
ka, któ ra by %a sta ra i brzyd ka, mia %a swój
kli mat, bo (ci' ga li do niej ca %e ro dzi ny
ar ty stów. *y cie by %o bied ne, ale mia %o
ko lor.

– Kie dy pan tu przy je cha!?
– W 1971 r. przed pre mie r' Fau sta.

W Po zna niu o go dzi nie 6 wsia d%em
do po ci' gu, wtu li %em si! w opar cie, spa -
%em cu dow nie. Gdy kon duk tor obu dzi%
mnie, by spraw dzi" bi let, po pa trzy %em
przez okno: nie bo desz czo we, ciem ne,
By tom. Wy sia d%em o go dzi nie 10, po sze -
d%em do te atru, po zna %em Na po le ona
Sies sa i Ta de usza Ki jon k!, pró b! za cz' -
%em o 11.

– Wy sia da pan z po ci% gu o go dzi #
nie 10 i idzie do Ope ry. Jak wy gl% da

mia sto?

– Bru ko wa ne uli ce, chod ni ki po obu
stro nach, tram wa je. Dziw na mg%a w po -
wie trzu. Wy ro (ni! ci fa ce ci z cu dacz nie
pod ma lo wa ny mi ocza mi (to gór ni cy,
któ rzy nie mo gli do my" te go py %u w! -
glo we go). Pó# niej Bo lek Bo le wicz, Ju -
rek Do ma ga %a, Ma rian *mu da, Ka ziu Ja -
cak opro wa dza li mnie po )l' sku,
a zw%asz cza po wiel kim par ku z ko lej -
k' li no w'. Pa mi! tam dy my bu cha j' ce
z wiel kim ko mi nów hut, ko le dzy mó wi -
li: „Im bar dziej ko lo ro we p%o mie nie, tym
nie bez piecz niej sze dla zdro wia”. Do sta -
%em miesz ka nie s%u& bo we w Ka to wi cach
przy uli cy Pia stow skiej i gdy tam
– do Ka to wic – po je cha %em pierw szy
raz, zo ba czy %em ol(nie wa j' ce re kla -
my, wiel kie neo ny. Pa mi! tam skle py
z do brze skro jo ny mi ko szu la mi m! ski -
mi; obo wi' zy wa %a mo da na bia %e skar -
pet ki (po wie trze by %o ta kie, &e one
szyb ko prze cho dzi %y mu ta cj! w sza re).
Mia sto z ca %' swo j' mo der n' spra wia -
%o wra &e nie El do ra do. Gdy wra ca %em
do Po zna nia, to za wsze z za pa sa mi
atrak cyj nej &yw no (ci.

Tym cza sem przy go to wy wa %em Noc
Wal pur gii w Fau !cie. Chcia %em zro bi"
j' w in nej tech ni ce, po ka za" (l' skiej pu -
blicz no (ci co(, co j' by" mo &e za chwy -
ci i… onie (mie li. Wy ko rzy sta %em tech -
ni k!, któ r' przy wióz% nam z Za cho du
Con rad.

– Cud ne dziec ko Drze wiec kie go…

– [u(miech] Tak, tak, to „dziec ko” to
by% ta niec no wo cze sny, a wi!c co( zu pe% -
nie in ne go ni& obo wi' zu j' cy ruch kla -
sycz ny, w któ rym za ko cha na by %y (l' ska
pu blicz no(". Onie (mie la% nie któ rych
tan ce rzy, zw%asz cza dziew cz! ta. Oso -
bom, któ re by %y kla sycz nie ufor mo wa -
ne, ka za" pra co wa" l! d# wia mi, roz lu# -
nia" po (lad ki, to by% pro blem. Do dzi(
pa mi! tam chi cho cz' c', ma j' c' fry wol -
ne uwa gi Da nu si! W' so wicz. Mi %o by -
%o pa trze" na Jo an n! Sza bel sk', El!
Mic kie wicz, Syl wi! He rok. Ta ostat nia
na co dzie$ wy gl' da %a nie po zor nie, ale
kie dy wcho dzi %a na sce n!, ja (nia %a jak
bry lant; Ela – do sko na le ukszta% to wa -
na kla sycz nie, z nie zwy k%' oso bo wo (ci',
po rz'd na, pra co wi ta, ch!t nie wspó% pra -
cu j' ca, ale jak i wszy scy do(" od le g%a
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od tech ni ki Drze wiec kie go. Jed nak wy -
uczy !em tej tech ni ki.

Wpro wa dzi !em za j" cia z akro ba ty ki.
Spro wa dzi !em mi !e go cz!o wie ka z ka -
to wic kiej Aka de mii Wy cho wa nia Fi zycz -
ne go, by po ka za!, jak si" ro bi sal ta
na ma tach i in ne ewo lu cje. W sa li ba le -
to wej za in sta lo wa li #my dra bi ny. Nasz ze -
spó! li czy! 60 osób, roz wi ja! si" wie lo -
stron nie.

– Jak pu blicz no!" za re ago wa #a
na Wal pur gi!?

– Okre #lam j$ s!o wa mi: szczyp ta szo -
ku, odro bi na onie mie nia. Na sce nie pa -
no wa !a na go#% przy kry ta klej no ta mi
i g" sty mi z!o ce nia mi. Ko stiu my Wie s!a -
wa Lan ge, ma te ria! na try ko ty zna le& li -
#my w Cze cho s!o wa cji. Zro bi li #my od -
le wy twa rzy Ma ri ny Hri sto vej -Kli mek.
Pu blicz no#% tyl ko ch!o n" !a wra 'e nia. To
by! miód na mo je ser ce i hu ra gan braw
za Wal pur gi!.

– Pan by# mio dem na ser ce – a w#a $
!ci wie ostat ni% de sk% ra tun ku – gdy
przy go to wy wa li !cie Cza ro dziej ski flet
Mo zar ta…

– To zna czy?
– Ofi cjal nie re &y se ro wa #a Ol ga Li pi' $

ska. Przy po mnie" pa nu?
– Pro sz".
– Przy go to wa nia prze bie ga #y u niej

pod zna kiem my !le nia. Wcho dzi #a
na sce n(, pod pie ra #a si( i tak sta #a dzie $
si(", pi(t na !cie, trzy dzie !ci mi nut, a&
w ko' cu mó wi #a: „Prze rwa, prze rwa! Ja
mu sz( to prze my !le"!”. A gdy na st(p $
ne go dnia ar ty !ci przy szli na pró b(, oka $
za #o si(, &e Li pi' skiej nie ma, wy je cha $
#a. Na pre mie r( oczy wi !cie przy je cha #a
i swo j% twa rz% da #a do zro zu mie nia, &e
to ona wy re &y se ro wa #a Flet.

– To krzyw dz$ ce. Ol ga – nie zwy kle
mu zy kal na, z wiel k$ wy obra& ni$, przy -
zwy cza jo na do pra cy ze zna ko mi ty mi
ak to ra mi, w lot chwy ta j$ cy mi jej my -
#li – a tu spo tka nie ze #pie wa ka mi,
chó rem, któ rym trze ba krok po kro ku po -
ka za%, wy t!u ma czy% gest, spoj rze nie,
wszyst ko. Ja to wszyst ko chwy ta !em
w lot. Tak to by !o. Do dam, 'e pó& niej Ol -
ga za pro po no wa !a: „Mo ja in sce ni za -
cja, re 'y se ria Hen ry ka”. Dla te go sta ram

si" tak po st" po wa%, by stwo rzy% do bry
kon takt, wy pra co wa% wspól n$ my#l,
wskrze si% co#, co jest we mnie i w dru -
giej oso bie. Praw da – ja Flet wskrze si -
!em.

– Ta ta dzi wi# si(, &e „ska ka nie i ta' $
cze nie” to pra ca, a jak PRL wi dzia# ba $
let?

– W sen sie od bio ru spo !ecz ne go nie
by !o wów czas &le. Je dy ne co, to to, 'e
cz"#% spo !e cze( stwa pa trzy !a na nas
– tan ce rzy – jak na ko go#, kto jest da le -
ko od co dzien nych, ludz kich spraw
i pro ble mów. )e to, co nas zaj mu je, to
ocho cze ob !a py wa nie tan ce rek. )e
wszyst ko, co si" dzie je na sce nie, to ja -
kie# bie ga nie mi"k kich m"' czyzn po -
prze bie ra nych za mo tyl ki i pa niu# jak
sto krot ki.

Jest praw d$, 'e wszyst kim 'y !o si"
ci"' ko, ka' dy mu sia! pra co wa%, a pra ca
w ba le cie to prze cie' pra ca fi zycz na.
W pew nym mo men cie przy j$ !em za sa -
d", 'e na wszel kie pod #mie wusz ki i do -
cin ki od po wia dam s!o wa mi: Mo ja pra -
ca to ci"' ka ro bo ta, nie ma w niej
ja kie go# fiu -b&dziu. Kto nie wie rzy,
niech spró bu je pod nie#% tan cer k", któ -
ra cza sem by wa ci"' sza od nie go.

– To by# czas, kie dy za k#a dy pra cy ma $
so wo wy sy #a #y do Ope ry swo ich pra $
cow ni ków, by li zn( li sztu ki.

– Wte dy re ak cje naj prost szej wi dow -
ni by !y naj cen niej sze, bo praw da o sztu -
ce jest w g!o wach nor mal ne go lu du.
Opo wiem na przy k!a dzie. Przy go to wy -
wa !em pre mie r" W gó r! – w dó"; to rzecz
o nie mo' no #ci by cia so b$, z któ rej dwo -
je m!o dych usi !u je si" wy rwa%. Na sce -
nie skrzy nia z masz tem pe! nym re flek -
to rów omia ta j$ cych sce n" ostrym
#wia t!em, a wszyst ko, co z niej wy !a zi -
!o, by !o sza re, ob la z!e, by le ja kie i za wsze
prze ciw ko m!o dym. Na ko niec, gdy
skrzy nia si" otwo rzy !a, i su n$c do przo -
du, ma po ch!o n$% tych dwo je, opa da j$ -
ca kur ty na prze ci na ruch. M!o dzi sa mi
przed kur ty n$. Wte dy w#ród tam tej pro -
stej, gór ni czej wi dow ni za pa no wa !a
#mier tel na ci sza. Prze ra zi !a mnie, cho -
le ra, ba let oka za! si" kla p$. I na gle… Wie
pan co si" na gle sta !o?

– Bra wa?
– I to ogrom ne, szcze re! By !em wzru -

szo ny. Lu dzie, ogl$ da j$ cy ba let, my #l$,
co chc$ – al bo ich za chwy c", al bo
wzru sz", al bo od rzu c$ mnie ja ko cho re -
ogra fa. Da j" im ta niec, oni ro bi$ z nim
to, co czu j$.

– Woj ciech Ki lar pi sa#: „W sztu ce
Hen ry ka Kon wi' skie go szcze gól nie ce $
ni( to, co bli skie mi jest w sztu ce
w ogó le. Zdol no!" te go ar ty sty do prze $
ka zy wa nia naj istot niej szych, skom pli $
ko wa nych zna cze' w for mach bo ga tych
i wy ra fi no wa nych, lecz w spo sób pro $
sty, bez po !red ni i prze ko ny wu j% cy (…).
W gó r! – w dó" to jak by po cisk pre cy $
zyj nie tra fia j% cy w sed no wspó# cze $
snej wra& li wo !ci my !lo wej i es te tycz nej.
Je &e li po cz%t ko wo pro jekt re ali za cji
mo jej mu zy ki wy da# mi si( ry zy kow ny,
to obec nie nie tyl ko nie wa ha# bym si(
od da" w r( ce Hen ry ka Kon wi' skie go ja $
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Ch. W. Gluck „Or fe usz i Eu ry dy ka”, in sce ni za cja, re %y se ria i cho re ogra fia Hen ryk Kon wi& ski.
Pre mie ra 2007 r., wzno wie nie sce nicz ne 2015.
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kie go kol wiek, in ne go mo je go utwo ru,

lecz uczy ni! bym to z pe! nym za ufa niem

i naj lep szy mi na dzie ja mi”.

– Je go re ko men da cja po mo g!a mi

do sta" sty pen dium w Bruk se li, gdzie

mia !em szcz# $cie do ty ka" pra cy Mau ri -

ce’a Béjar ta w je go Ba le cie XX wie ku.

Po wiem pa nu, %e pan Woj ciech Ki lar to

by! do bry, nor mal ny cz!o wiek wiel kiej

kul tu ry, de li kat no $ci, skrom ny nie s!y cha -

nie. Za wsze my $l# o nim w ka te go riach

u$miech ni# tych.

– Kie dy pierw szy raz pan go spo tka!?
– W!a $nie przed W gó r! – w dó". Pó& -

niej dla te le wi zji mia !em przy go to wy wa"
ba let Tr! do wa ta z je go mu zy k'. Wszyst -

ko by !o go to we, pa ni Gaw ro( ska zro bi -

!a prze pi#k ne pro jek ty ko stiu mów, ale na -

gle za bra k!o pie ni# dzy. Tr! do wa ta nie

uka za !a si# i wszyst kim by !o nie mi !o. Kie -

dy pan Woj ciech pierw szy raz zo ba czy!
przy go to wa nia do wie czo ru ba le to we go,

po wie dzia!: „Nie wa ham si# po wie rzy"
pa nu swo jej mu zy ki do re ali za cji”.

– By wa! pan u nie go na sa lo nach?

– To by !o skrom ne miesz ka nie. By!
pro blem z s' sia da mi, bo to by li lu dzie

nie mu zycz ni. D&wi# ki for te pia nu ro dzi -

!y afe ry, wi#c na st' pi !a prze pro wadz ka

do s!yn nej wil li na Ko $ciusz ki.

Wie pan, ist nie je prze ko na nie, %e gdy

jest si# w do mu s!yn ne go kom po zy to ra,

to na le %y roz ma wia" o rze czach zwi' za -

nych ze sztu k' i – jak w mo im przy pad -

ku – o mu zy ce do ba le tu. Ale on da! mi

swo bo d#, mó wi!, co mu w du szy gra, do -

po wia da! mo je po my s!y, ale ni gdy nie

fun do wa! mi stre su. Pan Woj ciech mia!
w so bie au r# i cie p!o, wie dzia!, czym jest

tak tow ne za cho wa nie.

– Co pan wte dy ro bi! u nie go w do "
mu?

– To by! czas, gdy mo j' g!o w# za prz' -
ta !o po wa% ne py ta nie: Jak za ko( czy"

pierw sz' cz#$" do Ad Mon tes? Po win -

no to by" co$, co mi mo dra ma ty zmu bu -

dzi na dzie je. Sie dz'c w sa lo nie je go wil -

li, pa trzy !em na ob raz Ko #cie lec Je rze go

Du dy -Gra cza. Na ra mie do strze g!em ma -

!y p!o my czek, ta k' krop k# roz ja $nia j' -
c'. Ona mnie o$wie ci !a. Ba let uko( czy -

!em, do sta !em ró% ne na gro dy, w tym

Z!o t' Ma sk#. Po tem do sta wa !em sty pen -

dia – by !em w In diach, Bel gii, Etio pii,

Na Ku bie. )y cie ostro przy $pie szy !o, by -

!o pe! ne ru mie( ców.

– Pa ni Ba sia ta ka uro cza, jak o niej

mó wi#?

– Pa ni Ba sia za wsze by !a cud -

na i u$miech ni# ta. Na jed no ze spo tka(
je cha !em do Ki la rów sa mo cho dem. By -

!o la to, !ad nie si# ubra !em, wio z!em

kwia ty dla pa ni Ba si, gdy na gle wi dz#,
%e spod ma ski sa mo cho du wy cho dzi ja -

ki$ dy mek. Za trzy ma !em si#, pod nio s!em

ma sk#, i dmuch n' !em w to, co tam si#
tli !o. Jak buch n# !y we mnie pie kiel ne j# -
zy ki ognia, to a% osmo li !o mi twarz! Ale

gdy sta n' !em w drzwiach Ki la rów, a pa -

ni Ba sia zo ba czy !a mnie spó& nio ne go,

osma lo ne go i z ty mi kwiat ka mi, to tyl -

ko si# u$miech n# !a i za ch# ci !a mnie

do umy cia si#. Za wsze cz# sto wa !a ka -

w' al bo her ba t'. Od wie dza nie Ki la rów

to jak bra nie k' pie li w cie ple z do dat -

kiem aro ma tu. 

– Gdy by za po mo c# ru chu mia! pan

przed sta wi$ aro mat, to co by pan po "
ka za!?

– Po wiem po $red nio, na przy k!a dzie.

Cza sy po zna( skie, Ja nusz Ny czak re %y -

se ru je sztu k# „A jak kró lem, a jak ka tem

b# dziesz”. Je den z ak to rów ma by" ni -

by -$mier ci'. Ak tor ma k!o pot, jak za gra",
mó wi# mu: „B'd& jak !za”. *za nie ma

kon tu ru, jest czym$ mi#k kim, smut -

nym. Ak tor to do brze zro zu mia!, cu dow -

nie od na laz! si# w te ma cie, by! $wiet n'

ni by -$mier ci'. Uru cho mi" mo% na nie tyl -

ko przez gest, ale przez s!o wo. No, mam

na dzie j#, %e ja ko$ to pa nu wy ja $ni !em.

– A jak za gra$ „Hen ry ka Kon wi% "
skie go”?

– Za gra" in nych jest !a twiej, sie -

bie – trud no, a obej rze" „Kon wi( skie -

go” – ma !o in te re su j' co [$miech]. O nie,

nie, ta kiej aneg dot ki cho re ogra ficz nej wi -

dzom bym nie pro po no wa!. Czy tel ni kom

te% nie [$miech].

– Nie? To niech pan po s!u cha te go:

„He nio Kon wi% ski to cz!o wiek roz ta% "
czo ny, u!o &o ny, de li kat ny, ope ru j# cy

mi'k kim ru chem sce nicz nym. Re &y se "
rzy nie za wsze wie dz#, jak prze ka za$
spo sób po ru sza nia si' po sce nie, a on

to po tra fi”. Tak po wie dzia !a o pa nu

pew na zna ko mi to($ (ale nie Ki lar).

– Cud ne s!o wa. Wi#c jak wy my $l#, jak

za gra" te go „Kon wi( skie go”, to b# dzie

pan pierw sz' oso b', któ r' o tym po in -

for mu j#.
!

Ni niej szy wy wiad jest frag men tem po -
wsta j$ cej ksi$% ki o sztu ce ope ro wej
na &l$ sku. Pla no wa na pu bli ka cja (na -
k"a dem Wy daw nic two „&l$sk”) – gru -
dzie' 2016 r.

Hen ryk Kon wi% ski – tan cerz, cho re -

ograf i re %y ser uro dzo ny w 1936 r.

w Po zna niu. Z Ope r' +l' sk' zwi' za -

ny od 1971 r. Je go part ner ka mi by !y
naj wi#k sze pol skie pri ma ba le ri ny.

Zre ali zo wa! po nad 200 in sce ni za cji,

spo $ród któ rych wie le by !o na gra -

dza nych. Na $l' ski grunt ta( ca za -

szcze pi! tech ni k# Con ra da Drze wiec -

kie go.
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Wzno wie nie sce nicz ne, po dob nie jak pre mie ra „Or fe usza i Eu ry dy ki” by "o wiel kim suk ce sem za rów no ar ty stów Ope ry &l$ skiej, jak i twór cy spek ta klu.
Na zdj! ciu (od le wej) Hen ryk Kon wi' ski i Ju rek Dy ba" – dy ry gent pro wa dz$ cy spek takl. 
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KINGA KO!CIAK

Kin ga Ko !ciak, rocz nik 1985, kry tyk li te rac ki i te atral ny, pi sze dok to rat z li te ra tu ro znaw stwa na U!, t"u ma czy sny.

Nie gdy# re dak tor dzia "u te atr w ma ga zy nie Re flek tor – Roz !wie tla my kul tu r", pu bli ko wa "a w Neu ro kul tu rze, Po my !le,

na go dzo na Prze pust k# Li te rac k# przez ma ga zyn Zwier cia d$o. Pi sze po ezj$ oraz krót kie for my dra ma tycz ne.

PO LE

Wra ca my z po la

bi twy

uma za ni

!za mi

tru pów ty le

us!a ne ni mi koj ce

pe! ne fu tra

nie "li "my na sztan da rach

po kój

fa lo wa! cie p!o
iskrzy! si#
w pe! nym s!o$ cu

prze szli "my

nie zau wa %e ni

JAK DAW NIEJ

Mo g!a bym ci go to wa&
kra ja& w pa ski

me du zie pa rzy&
pa rzy de! ka

w k!# bach pa ry

znad !' ki

w wiel kim ko tle

wa rzy& zu py g# ste

w któ rych fa lach

p!y wa j' szczu pa ki

!o wi !a bym je

jed n' d!o ni'
dla cie bie

g!a ska !a dru g'
od spodu

mo g!a bym ci roz pa la& ogni ska

i w sze ro kiej spód ni cy

jak w ma ku

szu ka& snu

na !' ce

ju% nas nie ma

ci che pta ki

szep cz'
o bu rzy

z !y% k'
wy stru ga n' jak Pi no kio

wci'%
cze kam

na twój g!ód

NOC

Mój oj ciec ju% si# ni gdy nie zda rzy

a z nim zni ka j' cie nie

wy so kie i su che

i sza re mg!y
du chów tra c' ostro"&

Na wy so kiej !' ce ogl' da my

Orio na. Tra wa zi# bi

wy pa tru je my strza!.
Wie my, %e w!a "nie tam 

spo ty ka j' si#
na sze (re ni ce

Ry
s. 
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BA NI CI

Idzie my ba ni ci

odar ci ze !wia t"a
w"ó cz# dzy

mi ja my s"o nie, ko zi ce, lam par ty

i nikt nas nie chce

skosz to wa$
bia "e k"y
b"ysz cz% w s"o& cu

nie mu si my po s"u gi wa$ si#
wca le

sztucz ka mi ewo lu cji

prze cho dzi my jak du sze

–

wi dzisz

je ste !my 

do szcz#t nie

nie ja dal ni

zu pe" nie 

nie do prze tra wie nia

LIST

my roz bit ko wie z wysp od ro czo nych zda ni

na "a ska wo!$ zwie rz%t zza gra ni cy

na ich !le pe oczo do "y
na po kru szo ne cza sem z# by

na zdr# twia "e od zim na pa zu ry

cze ka my

na prze su ni# cie gra nic

po stu lu je my de mo kra cj# du cha

pro si my o przy j# cie na "o no mo no to nii

bar ba rzy& ców i za po mnia nych

nie ko cha nych i nie ko cha j% cych

sza le& ców i po ka la ne dzie wi ce

to my

je ste !my tym ci chym szu mem zza oce anu

(ko ja rzysz?)

cze ka my na przy j# cie

a na sze cia "a ro sn% ro sn% ro sn%
a na sze my !li po t#' nie j%
bo na sze drob ne grze chy bu du j% 
ro s"e po stu men ty

pro si my o prze su ni# cie gra nic

my i na sze zwie rz# ta

PLE CY
(po le mi ka z H. Po !wia tow sk%)

bo j# si#
two ich czar nych ple ców

na nich no sisz

g"od n% pasz cz#
no cy 

si# bo j#

i two ich ja do wi tych w# 'y
co bez na my s"u
bez oczu

za skle pio ne w twar dym pan ce rzu

w skó rze

za ci !ni# te
od la ne

kar mi%c je

mo im stra chem

co ra no

no cy si# bo j#
w# 'y si# nie ho du je

na mle ku

(...)

W!ród tej cze re dy

nie by "o mie sza& ców

wszy scy by li !my bia "ej krwi i bia "ej skó ry

i wo "a li !my

Mi se re re no stri, Do mi ne
we wn%trz no cy nie by "o
!wia t"a i nikt nam nie otwar"
wrót a na nie bie nie by "o ani jed nej

gwiaz dy proch wy pe" nia"
usta a' do mia" ko !ci

'u li !my skar gi, b"a ga nia i pa sje

po dob no mia "o tak by$
bez ko& ca ci% gn# "o si# wszyst ko

na bar dzo wy so kich re je strach

nie wy kry wal nych na wet dla nie to pe rzy no cy

I wte dy –

su chy ka ra luch prze szed" wzd"u' sto py

a pra we, ma "e ucho wy pe" ni" prze ci% g"y
gwizd –

od wró ci "a si# na pi# cie i ode sz"a.

Mó wi% 'e wi dzie li j% na pstrym ko niu 

i 'e nie do cze ka "a "a ski.

Ale my wie my, 'e przy s"o wia nie k"a mi%.
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Da mian Pie trek, Nr 12 se rii „P!asz czy zny i rze czy wi sto "ci rów no le g!e”, 95x140, ry su nek

„Dra bi na Ja ku bo wa” An ny Ko wal czyk!
Kluss zwy ci" #y $a te go rocz n%, ju bi le uszo !
w%, 25. edy cj" kon kur su „Pra ca Ro ku” or !
ga ni zo wa ne go przez Okr"g Ka to wic ki

Zwi%z ku Pol skich Ar ty stów Pla sty ków.

O przy zna niu Grand Prix tej pra cy zde cy -

do wa !o ju ry, któ re mu prze wod ni czy!
prof. Sta ni s!aw Ta bisz – rek tor ASP w Kra -

ko wie. 

I na pew no oce na ju ro rów by !a zbie" na

z oce n# od wie dza j# cych wy sta w$ pre zen -

to wa n# w ga le rii przy uli cy Dwor co wej.

Nie w#t pli wie by !a to nie tyl ko naj lep sza

pra ca tej edy cji kon kur su, ale tak "e god -

na ju bi le uszu. An na Ko wal czyk -Kluss

jest ar tyst k# o ogrom nym do rob ku twór -

czym, wy so ko oce nia n# nie tyl ko w %ro -

do wi sku ar ty stycz nym, ale tak "e przez od -

bior ców sztu ki. Jej per fek cja warsz ta to wa

za wsze s!u "y przed sta wie niu wa" kie go te -

ma tu. Tym ra zem si$ gn$ !a do wer se tów bi -

blij nych mó wi# cych o „dra bi nie Ja ku bo -

wej”, ale za pre zen to wa !a ich in dy wi du al n#
in ter pre ta cj$. Od no sz# ce si$ do d# "e nia

cz!o wie ka do do sko na !o %ci i !#cz no %ci

z Naj wy" szym s!o wa, prze !o "y !a na wspó! -
cze sn# co dzien no%&, na zma ga nia z ota cza -

j# c# rze czy wi sto %ci#. Po ka za na nie wprost

„dra bi na Ja ku bo wa” jest zja wi skiem

umow nym w ob ra zie Ko wal czyk -Kluss.

Sto j# ca w jej cie niu drob na po sta& ko bie -

ty czy dziew czy ny, jest jak by za prze cze -

niem owe go d# "e nia, sym bo lem nie mo" -
no %ci osi# ga nia ce lów, a mo "e to strach

przed wej %ciem w %wiat nie zna ny, %wiat,

któ ry za my ka si$ przed ob cy mi. Le d wo

roz %wie tlo ne "ó! tym – mo "e z!o tym ko lo -

rem nie bo jest nie osi# gal ne. Nie war to, zda -

je si$ sy gna li zo wa& drob na po sta&, wy chy -

la& z kr$ gu w!a snych, nie wiel kich ma rze'.
Po co si$ ga& tak wy so ko, sko ro i tak jest

to nie re al ne. Mo "e le piej po zo sta& ze

swo imi bli ski mi spra wa mi? Dra bi na Ja ku -

bo wa sta !a si$ w ob ra zie An ny Kow la czyk -

-Kluss za prze cze niem wspi na nia si$, szcze -

ble zle wa j# si$ w jed n# ma s$, pn# c# si$ ku

gó rze, w prze strze', któ rej i tak ta nie po -

zor na po sta& nie po zna, nie do tknie. Czy

owa dra bi na jest tyl ko dla wy bra nych? Czy

wbrew s!o wom bi blij ne go pa triar chy Ja -

ku ba u szczy tu tej dra bi ny nikt nie cze ka?

Wszak jak po wia da Bi blia, u zwie' cze nia

dra bi ny mia! by& Pan, Opatrz no%&, za pew -

nia j# cy, "e dro ga mi$ dzy Nie bem a Zie mi#
jest dla ka" de go. Po sta& z sza re go, za -

mkni$ te go, przy t!a cza j# ce go k# ta ob ra zu

zda je si$ prze czy& idei „dra bi ny Ja ku bo -

wej”. Czy to na sze, jak "e cz$ sto wy bu ja -

!e, am bi cje ka "# wspi na& si$ po dra bi nie

ka rie ry, awan su, si$ ga& po nie osi# gal ne?

A mo "e „dra bi na Ja ku bo wa” nie jest dla

prze ci$t nej ko bie ty, bo sen przy tra fi! si$
m$" czy( nie, któ ry przez wie ki po tra fi le -

piej wspi na& si$ szcze bel po szcze blu,

do ce lu, nie wa "#c cz$ sto na kosz ty tej

wspi nacz ki. Sza ra po sta& ko bie ty – dziew -

czy ny nie pa su je do %wie tla nej przy sz!o -

%ci. Tak przed sta wio ny mo tyw bi blij ny

otwie ra dro g$ do dys ku sji – nie tyl ko

nad ob ra zem. A mo "e to nie brak am bi cji

jest prze szko d# we wspi na niu si$,, ale ota -

cza j# ca j# spo !ecz no%&? 

W%ród na gro dzo nych prac s# jesz cze

i in ne, po dej mu j# ce te ma ty pu bli cy stycz -

ne, jak cho cia" by barw ny li no ryt Ewy Ja -

wor skiej „Gras so bie” przed sta wia j# cy

bez wol n#, bez sil n# ko bie t$ pod da j# c# si$

nur to wi wo dy, w któ rej jest za nu rzo na. Czy

wo dy, czy rze czy wi sto %ci zdo mi no wa nej

przez wszech obec n# po li ty k$ – czy to oce -

na sy tu acji ko bie ty dnia dzi siej sze go?

Py ta nia o miej sce, w któ rym si$ znaj du je -

my zda j# si$ za da wa& tak "e au to rzy in nych

prac: Ewa Sy cha w „V” czy Piotr B#k
w „Osa mot nie niu”. „V” to sym bol wol no -

%ci, ko ja rzo ny z czym% po zy tyw nym,

ocze ki wa nym. Tu zdo mi no wa! w agre syw -

ny spo sób, czar nym po ci# gni$ ciem p$dz -

la po wierzch ni$ ob ra zu. To oce na na szej,

pol skiej 25-let niej wol no %ci? Gdzie% po -

za owym „V” to czy si$ w# t!e ko lo ro we "y -

cie… A w „Osa mot nie niu”, w wi ru j# cej,

osa cza j# cej ma chi nie, zwa nej co dzien -

no %ci# je ste %my my, a ra czej „ja” lub in -

ny po je dyn czy cz!o wiek. Ta kie bez dusz -

ne, bez ro zum ne mia sto po lis – dla ko go?

Mo "e w nim miesz ka dziew czy na z „Dra -

bi ny Ja ku bo wej” An ny Ko wal czyk -Kluss…

A „Wie "a Ba bel” Te re sy Bry ning -Ka li -

now skiej po ka zu je skre %lo n# sub tel n#
kre sk# nasz dra mat dzi siej szy – nie gdy siej -

sza Wie "a Ba bel – sym bol ró" no rod no %ci

ale i to le ran cji chwie je si$. Jak wi da& od -

nie sie nia do bi blij ne go uni wer sum po ja wi -

!o si$ nie tyl ko u Ko wal czyk -Kluss. Si$ -
gn$ !a po nie Te re sa Bry ni ng -Ka li now ska

i Ire ne usz Bo tor ze sta wia j#c w ob ra zie

dzie !o Bank sy’ego – ar ty st$ wpi sa ne go

w na sz# mia sto w# co dzien no%&, kon fron -

tu j#c je go ma lo wi d!o na %cien ne z ko lej nym

mo ty wem bi blij nym – Je zu sem na ucza j# -
cych apo sto !ów w !o dzi p!y n# cej po je zio -

rze Ge ne za ret. In ter pre ta cja i py ta nia na -

rzu ca j# si$ sa me: w jed nym ob ra zie brak

po ro zu mie nia bu rzy wie lo wie ko we zwi#z -

ki mi$ dzy lud( mi, a wspó! cze sny uchod( -
ca nie spo ty ka si$ z mi !o sier dziem bli( nie -

go. W po sta wio ne py ta nia wpi sa li si$
tak "e Cze s!aw Ga !u" ny ob ra zem z cy klu

„Mia sto” i Ka ta rzy na Gie lec ka -Grzem ska

„Mo dli tw#”. Z ko lei Da mia n Pie trek po -

ka za! ry su nek „Nr 12” z cy klu „P!asz czy -

zny i rze czy wi sto %ci rów no le g!e”. To k!$ -
bo wi sko %wia ta rze czy wi ste go i te go

gdzie% tam, nie osi# gal ne go. Po dob nie

We ro ni ka Siup ka w akwa for cie „Dzien ne

%wia t!a” uchy la je dy nie drzwi do in nej, ja -

%niej szej rze czy wi sto %ci.

Trud no do pa trzy& si$ w pra cach za pre -

zen to wa nych pod czas 25. Pra cy Ro ku

opty mi zmu. W!a %ci wie rzec mo" na: ja ka

rze czy wi sto%&, ta kie jej od zwier cie dle nie

w sztu ce. I czy" by ono prze k!a da !o si$
na ma !o od %wi$t n# at mos fe r# wer ni sa "u?

Po mi ja j#c fakt, "e nie zbyt licz nie przy by li

sa mi ar ty %ci, a prze cie" nie gdy% by wa !y t!u -

my, bo to w ko' cu naj wa" niej szy kon kurs

ka to wic kie go ZPAP. 

Mo #e uda $o by si" przy go to wa& wy sta w"
z$o #o n% z prac na gro dzo nych pod czas te !
go &wier& wie cza? Kto dzi% pa mi$ ta lau re -

ata pierw szej edy cji kon kur su, a mo "e war -

to by by !o po ka za& i opi sa& ca !e
25-le cie. Prze cie" to set ki na zwisk ar ty -

stów – dzi% to ca !e po ko le nia, to dzie si#t -
ki spoj rze' ju ror skich i ocen. Jak spraw -

dza j# si$ po la tach? Co prze trwa !o pró b$
cza su, ja kie na zwi ska utrwa li !y si$ w sztu -

ce )l# ska, po zo sta !y na trwa !e w jej hi sto -

rii, czy tam te pra ce by !y by dzi siaj tak

sa mo oce nio ne? War to chy ba pod j#& trud

ze bra nia w jed n# ca !o%& zna cz# ce go prze -

cie" do rob ku te go kon kur su.

WIE S!A WA KO NO PEL SKA 

25. Praca Roku – refleksje

w czas jubileuszu

Pra ca Ro ku 2015. Ga le ria Art No va2

Ka to wi ce, wer ni sa" od by# si$ 5 ma ja

2016 r. Ko mi sarz kon kur su: Ka ta rzy na

Gaw rych %Olen der.
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ZPAP Katowice

Grand Prix. Nagroda Urz!du Marsza"kowskiego Województwa #l$skiego.

Anna Kowalczyk%Kluss, „Drabina Jakubowa”, 70x100 cm, technika w"asna.

Nagroda Prezydenta Miasta Katowice.

Ewa Jaworska, „Grassobie”, 70%100 cm, linoryt

Piotr B$k, „Osamotnienie”, 100x100 cm,

rysunku, p"yta mdf.

Na gro da Pre ze sa ZPAP

Okr! gu w Ka to wi cach.

Ja kub Zdej szy, „De kon stru ka cja”,

40x50, tech ni ka w"a sna.
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JERZY MOSKAL

(1930 – 2016)

„Jerzy Moskal… na dobry pocz!tek”, fragment ekspozycji, Centrum Scenografii Polskiej Muzeum "l!skiego w Katowicach, 2014
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skich ar ty stów te atru, a zbio ry Cen trum to
nie prze bra na skarb ni ca, bo wiem obej mu-
j! pra ce po wsta "e po 1945 ro ku, a sku pio-
ne w nich pro jek ty od zwier cie dla j! roz wój
pol skiej sce no gra fii od okre su po wo jen ne-
go do cza sów wspó" cze snych. Ko lek cja li-
czy po nad 10 ty si# cy au tor skich pro jek tów
sce no gra ficz nych, ry sun ków, la lek, ma kiet,
ko stiu mów, ob ra zów, a swo je pra ce prze-
ka za "o po nad 120 ar ty stów. Kom ple to wa-
na jest tak $e do ku men ta cja te atral na w po-
sta ci pro gra mów, pla ka tów, afi szy, dru ków,
ko re spon den cji, r# ko pi sów i in nych pa mi!-
tek, zwi! za nych z po wsta wa niem i re ali-
za cj! spek ta kli. Ko lek cj# uzu pe" nia j! fo-
to sy z wy sta wie% sce nicz nych oraz re cen zje
i ar ty ku "y, na wi! zu j! ce do pre zen to wa nych
w zbio rach CSP mu ze aliów.

Naj licz niej sz! gru p# prac w zbio rach
sta no wi! pro jek ty de ko ra cji, ko stiu mów,
la lek i re kwi zy tów. Na szcze gól n! uwa g#
za s"u gu j! ko lek cje dzie" ta kich ar ty stów,
jak Ot to Axer, W"a dy s"aw Da szew ski, Zo-
fia Wier cho wicz, An drzej Kreutz -Ma-
jew ski czy Li dia i Je rzy Skar $y% scy. Pra-
ce te, po cho dz! ce z naj s"yn niej szych
in sce ni za cji, s! fun da men tal ne nie tyl ko
dla hi sto rii sa mej sce no gra fii, ale tak $e ca-
"ej pol skiej sce ny te atral nej. M"od sze po-
ko le nie twór ców, wy zna cza j! cych wspó"-
cze sne kie run ki roz wo ju sce no gra fii,
re pre zen tu j! w zbio rach CSP ar ty &ci tej
mia ry, jak Zo fia de In es, Ma" go rza ta S"o-
niow ska, Bar ba ra Ha nic ka czy Ja dwi ga
My dlar ska -Ko wal. 

W&ród zgro ma dzo nych mu ze aliów znaj-
du j! si# tak $e pra ce twór ców te atru au to-
r skie go – Ta de usza Kan to ra i Jó ze fa Szaj-
ny, a tak $e uni ka to we pro jek ty Je rze go
Gu raw skie go do in sce ni za cji spek ta kli Je-
rze go Gro tow skie go, jed ne go z naj wy bit-
niej szych re for ma to rów po wszech nie
przy j# tej kon wen cji te atru ilu zjo ni stycz-
ne go. 

Ko lek cj# pro jek tów w zbio rach CSP
uzu pe" nia j! ko stiu my i na kry cia g"o wy.
Naj licz niej sz! gru p# sta no wi! pra ce zre -
ali zo wa ne zgod nie z ide! pro jek tów Zo fii
Wier cho wicz i An drze ja Kreut za -Ma jew-
skie go. Po sia da ne w zbio rach ko stiu my po-
cho dz! nie tyl ko ze spek ta kli dra ma tycz-
nych, ale tak $e ope ro wych i ba le to wych. 

Ko lej n! gru p# prac zgro ma dzo nych
w Cen trum Sce no gra fii Pol skiej sta no wi!
lal ki i ku k"y. Naj licz niej re pre zen to wa ne
s! dzie "a zre ali zo wa ne we d"ug pro jek tów
i pod nad zo rem ar ty stycz nym Je rze go
Zit zma na. 

Za spra w! Je rze go Mo ska la Ka to wi ce
sta "y si# sto li c! sce no gra fii pol skiej.
W 2005 ro ku tak pi sa" twór ca CSP: „Je -
ste !my in sty tu cj" nie ty po w" – roz pi# t" po-
mi# dzy mu zeum, a te atrem. Du chem nie
w sa li mu ze al nej, lecz na sce nie, któ r" za-
mie nia my w wi dow ni#”.

Cen trum Sce no gra fii Pol skiej od zwier-
cie dla "o &wiat Je rze go Mo ska la – je go spo-
sób wi dze nia i ro zu mie nia te atru. 

By" lau re atem Na gro dy Pre zy den ta
Mia sta Ka to wi ce (1992), Ho no ro wej Od-
zna ki Mia sta Ka to wi ce za ple ne ro we wi-
do wi sko o hi sto rii Ka to wic „Na po cz!t ku
by "a ku' nia”, Na gro dy Mi ni stra Kul tu ry
i Dzie dzic twa Na ro do we go (2006), Na gro-
dy im. Ka ro la Miar ki (2006) i Srebr ne go
Me da lu „Glo ria Ar tis” (2008). 

(Oprac. wk)

Te atr swój
wi dzia! ogrom ny…

19 ma ja 2016 ro ku od szed! Je rzy Mo skal (1930"2016) – wy bit ny ar ty sta pla"
styk, sce no graf te atral ny i fil mo wy, in no wa tor w za kre sie no wo cze snej eks"
po zy cji mu ze al nej i wy sta wien nic twa, sce na rzy sta. Uro dzi! si# w Dro ho by"
czu, ale swo je $y cie zwi% za! z Ka to wi ca mi. 

St. Wyspia$ski „Noc listopadowa’, re%. J. Zegalski, scenografia Jerzy Moskal, 1981, fot. nieznany

Wla tach 1956-57 by" re dak to rem gra-
ficz nym „Prze mian”, od 1957

do 1960 na czel nym sce no gra fem o&rod ka
TVP w Ka to wi cach, a w la tach 1962-1983
by" re dak to rem gra ficz nym „Po gl! dów”.
Przez pi#( lat (1984-89) by" na czel nym
gra fi kiem Wy daw nic twa „)l!sk”. By" au-
to rem kon cep cji i sza ty edy tor skiej m.in.:
„Al bu mu pi sa rzy &l! skich” 1972 i 1975,
„Ilu stro wa ne go s"ow ni ka dzie jów )l! s-
ka” 1991, mo no gra fii Ka to wic „Bo gu ci-
ce, Za "# $e et no va vil la Ka to wi ce”. Cz"on-
kiem ZPAP zo sta" w 1954 ro ku,
a w la tach 1997-99 by" cz"on kiem Za rz!-
du G"ów ne go ZASP. 

Jed nak praw dzi w! s"a w# i wie le lau rów
przy nio s"a mu sce no gra fia. Ar ty sta zwi!-
za ny by" z Te atrem )l! skim, gdzie two rzy"
sce no gra fie do spek ta kli m.in. Li dii Zam -
kow, Ka zi mie rza Kut za, Je rze go Ze gal skie-
go czy Jó ze fa Pa ry. Za swo j! twór czo&( te -
atral n! by" wie lo krot nie ho no ro wa ny
wa$ ny mi na gro da mi, m.in. za sce no gra fi#
do „Wy zwo le nia” 1977, „Kró la IV” 1977,
„Ko% ców ki” 1988. By" lau re atem Z"o tych
Ma sek, na gród spe cjal nych i wy ró$ nie%
za spek ta kle i wy sta wy. Na fe sti wa lu fil-
mów In ter wi zji w Pra dze (na gro da ze spo-
"o wa) otrzy ma" Grand Prix za fil mo w!
wer sj# „Ju tra” T. Ba ir da 1975.

Do naj wa$ niej szych je go osi! gni#( na-
le $y utwo rze nie Cen trum Sce no gra fii Pol-
skiej Mu zeum )l! skie go – je dy nej te go ro -
dza ju in sty tu cji w kra ju\, któ rym kie ro wa"
do 2006 ro ku. Ofi cjal nie CSP po ja wi "o si#
w 1991 ro ku, lecz je go za l!$ kiem by", dzi-

a "a j! cy od 1985 ro ku, Dzia" Pla sty ki Te -
atral nej. W Cen trum Sce no gra fii Pol skiej
re ali zo wa" au tor sk! kon cep cj# spek ta klu -
-wy sta wy. By" au to rem prze strze ni eks po-
zy cyj nych wy staw ta kich po sta ci jak Li-
dia i Je rzy Skar $y% scy, Fran ci szek
Sta ro wiej ski, Je rzy Zit zman, Ta de usz
Kan tor czy Jó zef Szaj na. Re ali zo wa" pol-
skie wy sta wy na Mi# dzy na ro do wym Qu -
adrien na le Sce no gra fii w Pra dze.

Cen trum Sce no gra fii Pol skiej sw! sie-
dzi b# mia "o przez la ta – a$ do chwi li
otwar cia no we go Mu zeum )l! skie-
go – w Cen trum Kul tu ry przy pla cu Sej-
mu )l! skie go w Ka to wi cach. To tam pre-
zen to wa ne by "y wy sta wy do ko na%
sce no gra ficz nych naj wy bit niej szych pol-
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Kola% autorstwa Jerzego Moskala, „Pogl"dy”,
nr 17 z 1981
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Bra wu ro wym po pi sem wo kal nym w wy ko !
na niu czo "o wych pol skich #pie wa czek ope !
ro wych: Ewy Ve sin (so pran), Ewe li ny Szy !
bil skiej (so pran) i Mag da le ny Idzik
(mez zo so pran), któ rym przy for te pia nie
to wa rzy szy "a zna ko mi ta pia nist ka Mi rel la
Ma lor ny !Ko nop ka, za ko$ czy" si%, trwa j& cy
czte ry dni (19!22 ma ja 2016 r.) XVII Fe sti !
wal Ave Ma ria w Cze la dzi. 

Pod eks cy to wa na pi!k ny mi g"o sa mi i nie -
zrów na ny mi in ter pre ta cja mi wie lu arii ope -
ro wych, ope ret ko wych i mu si ca lo wych pu -
blicz no#$, z pew no #ci% za pa mi! ta "a
przej mu j% c% ari! San tuz zy z ope ry Ca val le -
ria ru sti ca na, wy #pie wa n% przez Ew! Ve sin,
uro kli w% pio sen k! So me whe re over the ra -
in bow, czy li po pu lar ny !wiat po nad t" cz#
w in ter pre ta cji zja wi sko wej Ewe li ny Szy bil -
skiej, czy de Cur ti sa Non ti scor dar di me
w dy na micz nej in ter pre ta cji Mag da le ny
Idzik. A ju& na pew no w hi sto rii tej edy cji fe -
sti wa lu za pi sze si! za chwy ca j% ce wy ko na nie
Du etu kwia tów De li bes’a. Jed no jest pew ne:
w tym mo men cie, nad Ga le ri% Sztu ki Wspó" -
cze snej „Elek trow nia”, w któ rej od by wa" si!
fe sti wa lo wy kon cert, mu sia "o uchy li$ si! nie -
bo – ale na ten te mat z pew no #ci% mo gli wi! -
cej po wie dzie$ pro wa dz% cy ten kon cert ks.
Pa we" So bie raj ski, zwy kle zaj mu j% cy miej -
sce w sze re gu zna ko mi tych te no rów, któ ry
tym ra zem wy st% pi" w ro li kon fe ran sje ra
i – znaj du j% cy si! na wi dow ni – ks. kan. Ja -
ro s"aw Wol ski, wspó" or ga ni za tor fe sti wa lu. 

Czte ry da my ocza ro wa "y i po rwa "y cze -
ladz k% pu blicz no#$. Ob ser wu j%c wszyst kie
do tych cza so we edy cje fe sti wa lu przy zna$
mu sz!, &e kon cert ten na le &a" do naj pi!k niej -
szych w ca "ej je go hi sto rii. Nie jed no krot nie

wy st! po wa "y zna ko mi te #pie wacz ki, jak
cho cia& by Bar ba ra Ku biak, Iwo na Hos sa,
Agniesz ka Don da jew ska, Ma" go rza ta Olej -
ni czak czy An na No wo rzyn, ale ni gdy pod -
czas jed ne go wie czo ru! 

Za nim jed nak roz po cz! "a si! so pra no wa
uczta, me lo ma ni mie li ju& za so b% trzy wie -
czo ry kon cer to we. Pierw szy – ka me ral ny, któ -
re go or ga ni za to rem by "a 'l% ska Izba Le kar -
ska, od by" si! w Mu zeum Sa turn, gdzie
wy st% pi "a #pie wa j% ca so pra nem ko lo ra tu ro -
wym... pa ni dok tor na uk me dycz nych, ge ne -
tyk An na Kut kow ska -Kass, a przy for te pia -
nie to wa rzy szy" jej wy traw ny i uty tu "o wa ny
pia ni sta Ro bert Mo raw ski z Uni wer sy te tu Fry -
de ry ka Cho pi na. Swój re ci tal roz po cz! "a jak -
&e zna n% pie #ni% – Ave Ma ria Char les’a Gou -
nod’a. W prze bo ga tym pro gra mie zna la z"a si!
i ta naj bar dziej ocze ki wa na – po pi so wa dla so -
pra nów ko lo ra tu ro wych aria Kró lo wej No cy
z ope ry Cza ro dziej ski flet Mo zar ta. 
'l% ska Izba Le kar ska – wspó" or ga ni za tor

fe sti wa lu od pierw szej je go edy cji – przy go -
to wa "a jesz cze je den kon cert – w ko #cie le #w.
Sta ni s"a wa B.M., w któ rym wy st% pi "y chó -
ry: „Ca mes” re pre zen tu j% cy w"a #nie 'l% sk%
Izb! Le kar ska i „Me di can to” zwi% za ny
z Opol sk% Izb% Le kar sk%. 

Nie wta jem ni czo nym na le 'y si% wy ja #nie nie,
sk&d udzia" #l& skich le ka rzy w gro nie wspó" !
or ga ni za to rów te go wy da rze nia mu zycz ne !
go. Otó&, przed sie dem na stu la ty, ów cze sny
pre zes Okr! go wej Ra dy Le kar skiej dr Ma -
ciej Ha man kie wicz wraz z dr. Ce za rym Ku -
cio, a tak &e z za przy ja( nio nym z ni mi S"a -
wo mi rem Pie tra sem – wte dy dy rek to rem
Te atru Wiel kie go w War sza wie, uro dzo -

nym w B! dzi nie, a zwi% za nym z Cze la dzi%
po przez chrzest w ko #cie le #w. Sta ni s"a wa
B.M. (co przy ka& dej oka zji z du m% pod kre -
#la), po sta no wi li za ini cjo wa$ wy da rze nie mu -
zycz ne, ja kie go w Za g"! biu jesz cze nie by -
"o – Fe sti wal Ave Ma ria. Isto t% te go
przed si! wzi! cia by" fakt, &e „ser cem” fe sti -
wa lu mia "a by$ „cze ladz ka No tre Da me”,
czy li ko #ció" #w. Sta ni s"a wa, a po zo sta "e mia -
"y od by wa$ si! w oko licz nych mia stach: So -
snow cu i B! dzi nie. Ta ka kon cep cja fe sti wa -
lu re ali zo wa na by "a przez dwa na #cie
ko lej nych lat. Ale jak to w sa mo rz% dach by -
wa, no we w"a dze mia sta mia "y in ny po mys"
na fe sti wal, któ ry swym za si! giem ob j%" wy -
"%cz nie Cze lad(, za to kon cer ty za cz! to or -
ga ni zo wa$ za rów no na ryn ku – kon cer ty ple -
ne ro we, jak i w zre wi ta li zo wa nym,
po ko pal nia nym obiek cie Ga le rii Sztu ki
Wspó" cze snej „Elek trow nia”. No we miej sca
kon cer to we po ci% ga "y za so b% zmia n! pier -
wot nej kon cep cji Fe sti wa lu Ave Ma ria. Od -
t%d w ko #cie le od by wa" si! wy "%cz nie Tur -
niej Te no rów – &e la zna po zy cja fe sti wa lu, bez
ma "a od po cz%t ku je go ist nie nia. Za nie cha -
nie kon cer tów po za Cze la dzi% do pro wa dzi -
"o osta tecz nie do upad ku idei fe sti wa lu, ja -
ko zna cz% ce go wy da rze nia mu zycz ne go
w Za g"! biu. Spra wy pro gra mo we i wy ko -
naw cze przez ko lej ne dwa la ta po wie rza no
agen cji im pre sa ryj nej Pol ska Ope ra Ka me -
ral na Ka zi mie rza Ko wal skie go. Wpraw dzie
na ryn ku wy sta wio no skró co n% wer sj!
„Strasz ne go Dwo ru”, jed nak spek takl nie
wzbu dzi" en tu zja zmu. Po dob nie by "o z kon -
cer ta mi w la tach 2013 i 2014.

O ma "o co, nie za prze pasz czo no do rob ku
fe sti wa lu, któ ry przez la ta go #ci" naj wy bit -

Pod patronatem „!l#ska”

„Du et kwia tów” w wy ko na niu Ma$ go rza ty Idzik (z le wej) i Ewe li ny Szy bil skiej. Ewa Ve sin (so pran) i Mi rel la Ma lor ny -Ko nop ka (for te pian).

Cztery damy zaw!adn"!y sercami

fes#walowej publiczno$ci

WIES%AWA KONOPELSKA
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niej sze pol skie ze spo !y ar ty stycz ne m.in. Te -

atru Wiel kie go w Po zna niu, Fil har mo nii

Kra kow skiej, Ope ry "l# skiej w By to miu, ple -

ja d$ wy bit nych so li stów, jak: Bog dan Pa proc -

ki, Wie s!aw Ochman, Syl we ster Ko stec ki,

Adam Zdu ni kow ski, Adam Szer sze%, Dy mitr

Fo men ko, Cze s!aw Ga! ka, Bar tosz Urba no -

wicz, Alek san der Te li ga, ze spo !y „"l#sk”

i „Ma zow sze”, zna ko mi tych dy ry gen tów, by

wy mie ni& tyl ko War ci s!a wa Kun ca, Pio tra

Wa rze ch$, Eral do Sal mie rie go czy Ka zi mie -

rza Kry z$. Nie do ce nio no, cho cia' by z pro -

mo cyj ne go punk tu wi dze nia, fak tu, 'e
w 2012 ro ku naj wa' niej szym kon cer tem Fe -

sti wa lu Ave Ma ria by! ten przy go to wa ny

z oka zji 75. uro dzin Woj cie cha Ki la ra z oso -

bi stym udzia !em Kom po zy to ra, pod czas

któ re go za brzmia !y Ora wa oraz I Kon cert

for te pia no wy w ge nial nym wy ko na niu Grze -

go rza Niem czu ka z to wa rzy sze niem Fil -

har mo nii Kra kow skiej pod dy rek cj# Paw !a
Przy toc kie go. 

W 2015 ro ku, po ko lej nych wy bo rach sa mo !
rz" do wych, pod j# to pró b# re ani ma cji ze !
pchni# te go na mar gi nes $y cia mu zycz ne go
fe sti wa lu. Obec ny bur mistrz Cze la dzi Zbi -

gniew Sza le niec, funk cj$ dy rek to ra ar ty stycz -

ne go po wie rzy! S!a wo mi ro wi Chrza now skie -

mu, sze fu j# ce mu Fil har mo nii Za brza% skiej,

a w tym ro ku po wo !a! Ra d$ Fe sti wa lu Ave

Ma ria. Przy wró co na zo sta !a tak 'e wspó! pra -

ca Mia sta ze "l# sk# Izb# Le kar sk#, ja ko

wspó! or ga ni za to rem fe sti wa lu. Po zo sta wio -

no jed nak za sa d$, 'e fe sti wal od by wa si$ wy -

!#cz nie w Cze la dzi: w ko (cie le, na ryn ku

i w ga le rii „Elek trow nia”. 

Pod czas XVII edy cji fe sti wa lu „cze ladz -

ka No tre Da me” roz brzmie wa !a g!o sa mi

Ada ma Zdu ni kow skie go i Ma cie ja Ko man -

de ry, któ rzy nie pierw szy raz go (ci li w Cze -

la dzi, a tak 'e Paw !a Ska !u by i Alek san dra

Krucz ka. Czwór ka wspa nia !ych te no rów

by !a uczest ni ka mi Tur nie ju Te no rów. So li -

stom to wa rzy szy !a or kie stra sym fo nicz na Fil -

har mo ni ków Za brza% skich pod dy rek cj#
S!a wo mi ra Chrza now skie go. Wie czór ten

mia! szcze gól ny cha rak ter, bo wiem de dy ko -

wa ny by! pa mi$ ci Bo gu s!a wa Ka czy% skie -

go – wiel kie go mi strza s!o wa i wy bit ne go

znaw cy ope ry i ope ret ki, któ ry w prze sz!o -

(ci kil ka krot nie by! go (ciem fe sti wa lu. 

W zgo !a od mien nej at mos fe rze prze bie ga!,
od by wa j# cy si$ w ple ne ro wej sce ne rii Sta -

re go Mia sta, trze ci dzie% fe sti wa lu, któ ry roz -

po cz#! si$ kon cer tem b$ dzi% skich li ce ali stów.

M!o dzi ar ty (ci za pro po no wa li wy s!u cha nie

frag men tów ora to riów Pio tra Ru bi ka.

Kie dy nad Sta rym Mia stem za wi s!a sza rów -

ka wio sen ne go, pó) ne go po po !u dnia, na sce nie

roz po cz#! si$ i(cie ma gicz ny kon cert Grze go -

rza Tur naua. Kra kow ski bard wraz z ze spo !em

zna ko mi tych mu zy ków za pre zen to wa! za rów -

no no we, jak i do brze zna ne mi !o (ni kom je go

sztu ki po etyc kiej i wo kal nej utwo ry. By !o wi$c
wie le mu zycz nych pre tek stów do dia lo gu ar ty -

sty z t!um nie zgro ma dzo n# pu blicz no (ci#.
W mro kach (wia te! i w pach n# cej Kra ko wem

at mos fe rze, wszy scy zna ko mi cie si$ ba wi li. Wie -

czór móg! by nie mie& ko% ca... 

XVII Fe sti wal Ave Ma ria za ko% czy! kon -

cert „Czte ry Da my” w GSW „Elek trow nia”.

Le d wo wy brzmia !y ostat nie d)wi$ ki fe sti -

wa lu, jesz cze pu blicz no(& i or ga ni za to rzy nie

och!o n$ li z wra 'e%, a ju' roz po cz$ !y si$ roz -

wa 'a nia nad przy sz!o rocz n# edy cj# fe sti wa -

lu. Suk ces za wsze do da je skrzy de!, a nie w#t -
pli wie te go rocz ny, XVII Fe sti wal Ave Ma ria

po ka za!, 'e war to do !o 'y& wszel kich sta ra%,
by na po wrót by !o to wa' ne dla ca !e go Za -

g!$ bia, a nie tyl ko dla Cze la dzi, wy da rze nie

mu zycz ne. Do ro bek fe sti wa lu zo bo wi# zu je.

!

Tur niej Te no rów z udzia !em (od le wej) Alek san dra Krucz ka, Paw !a Ska !u by, Ma cie ja Ko man de ry

i Ada ma Zdu ni kow skie go

Chór „Ca mes” "l# skiej Izby Le kar skiej

Kon cert Grze go rza Tur naua na cze ladz kim Sta rym Mie $cie So li stom pod czas Tur nie ju Te no rów to wa rzy szy !a or kie stra sym fo nicz na

Fil har mo nii Za brza% skiej pod dy rek cj# S!a wo mi ra Chrza now skie go
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27 kwiet nia w Cen trum Edu ka cyj -
nym In sty tu tu Pa mi! ci Na ro do wej

w Ka to wi cach przy ul. "w. Ja na od by -
#a si! pro mo cja ksi$% ki pod ty tu #em Li -
sty z Da chau. Gu staw Mor ci nek do sio -
stry Te re sy Mor ci nek. Spo tka nie z prof.
Kry sty n$ He sk$ -Kwa "nie wicz i dr Lu -

cy n$ Sa dzi kow sk$, któ re opra co wa #y
edy tor sko li sty i przy go to wa #y do ksi$% -
ki wst!p, po pro wa dzi# na czel nik Od dzia -
#o we go Biu ra Edu ka cji Pu blicz nej ka -
to wic kie go od dzia #u In sty tu tu Pa mi! ci
Na ro do wej dr hab. Adam Dziu rok.
Pod czas roz mo wy, tak %e z go "& mi, po -

ru szo no kil ka w$t ków do ty cz$ cych bez -
po "red nio ksi$% ki – oko licz no "ci jej po -
wsta nia, wy ko rzy sta nych me tod w opra -
co wa niu ma te ria #ów epi sto lo gra ficz nych
czy wresz cie sa mej za war to "ci. Dys ku -
to wa no rów nie% na te ma ty, któ re zo sta -
#y nie ja ko wy wo #a ne przez bo ha te ra
ksi$% ki. In te re so wa no si! np. wp#y -
wem prze %y& obo zo wych na pó' niej sz$
twór czo "ci au to ra Wy r! ba ne go chod ni -
ka, na je go po sta w! %y cio w$. Kry sty na
He ska -Kwa "nie wicz wspo mi na #a, %e
po mys# opu bli ko wa nia li stów obo zo -
wych na ro dzi# si! ju% daw no, gdy%, zna -
j$c ma te ria #y b! d$ ce spu "ci zn$ po pi sa -
rzu zgro ma dzo ne w je go mu zeum
w Sko czo wie, zda wa #a so bie spra w!, i%
by #y by one do sko na #ym uzu pe# nie niem
Li stów spod mor wy – ksi$% ki pi sa nej tu%
po wy zwo le niu, te go pierw sze go, pe# -
ne go za pi su prze %y& obo zo wych, swo -
iste go ro dza ju ka thar sis.

Pro fe sor na kre "li #a dro g!, ja k$ wraz
z Lu cy n$ Sa dzi kow sk$ od by #y, a któ rej
zwie( cze niem jest pre zen to wa na dzi siaj
ksi$% ka. Wspo mi na #a o in nych in sty tu -
cjach wy ra %a j$ cych wpraw dzie za in te re -
so wa nie opu bli ko wa niem ma te ria #ów, ale
tyl ko dy rek cja In sty tu tu Pa mi! ci Na ro -
do wej od ra zu za ak cep to wa #a pro jekt
i udzie li #a nie zb!d nej po mo cy. Dzi! ki te -
mu po wsta #a ksi$% ka, za wie ra j$ ca ze -
spó# 119 li stów Gu sta wa Mor cin ka ad -
re so wa nych do sio stry pi sa rza Te re sy
Mor ci nek. Na ma te ria#, b! d$ cy pod sta -
w$ tek sto w$, z#o %y #y si! kse ro ko pie
oraz fo to ko pie au to gra fów, prze cho wy -
wa nych w Mu zeum im. Gu sta wa Mor -
cin ka w Sko czo wie. Li sty obej mu j$
okres od 10 grud nia 1939 r. do 10 grud -
nia 1944 r., kie dy pi sarz prze by wa#
w obo zach Sach sen hau sen i Da chau. Ze
wzgl! du na to, %e ko re spon den cj! pro wa -
dzo no w j! zy ku nie miec kim, co na ka zy -
wa# re gu la min obo zo wy, do ko na no pro -
fe sjo nal ne go t#u ma cze nia. Trans la cji
pod j$# si! Mi cha# Sza lo nek. Pod kre "lo -
no tak %e ró% ni ce mi! dzy prze k#a dem
za sto so wa nym w ni niej szej edy cji
a wcze "niej szy mi t#u ma cze nia mi Ja na
Ku gli na, znaj du j$ cy mi si! w sko czow -
skim mu zeum. Za dba no, jak pod kre "la -
#a Lu cy na Sa dzi kow ska o do k#ad ne,
wy czer pu j$ ce opra co wa nie fak to gra -
ficz ne li stów, sta ra no si! wy ja "ni& wszel -
kie w$t pli wo "ci, w czym po ma ga #o sze -
reg osób.

Au tor ka wst! pu do wy daw nic twa
IPN -u w trak cie spo tka nia mó wi #a
o wspól nych ce chach ma te ria #ów z naj -
now szej ksi$% ki z Li sta mi spod mor wy
wy da ny mi w 1945 r., a mia no wi cie
o li te rac ko "ci obu ze spo #ów. Wy znacz -
nik ten "wiad czy o ory gi nal no "ci i wy -
j$t ko wo "ci za cho wa nej ko re spon den -
cji obo zo wej, pod po rz$d ko wa nej
prze cie% for mal nie "ci s#ym re gu #om,
co osta tecz nie dzi siaj po zwa la trak to wa&
li sty z Da chau za rów no ja ko ma te ria#
bio gra ficz ny, "wia dec two kul tu ro we,
jak i istot ny ele ment wspó# two rz$ cy
ob raz warsz ta tu li te rac kie go i to nie tyl -
ko Mor cin ka. Na le %y bo wiem pod kre "li&,
cho cia% nie wy brzmia #o to g#o "no na spo -

Uka za !y si"
li sty z Da chau

Gu sta wa Mor cin ka
KATARZYNA TA#U$
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tka niu, !e pu bli ka cja IPN -u otwie ra no -
we po le ba daw cze do tej po ry nie do"#
spe ne tro wa ne, a obej mu j$ ce ko re spon -
den cj% osób osa dzo nych w obo zach
kon cen tra cyj nych, &a grach – owe go
prze ja wu !y cia w strasz nej rze czy wi sto -
"ci, któ ry &$ czy& wi%' niów ze "wia tem
spo za dru tów. Na su wa j$ si% py ta nia: ile
do na szych cza sów te go ro dza ju ma te -
ria &ów prze trwa &o, gdzie s$ prze cho wy -
wa ne i wresz cie o czym pi sa li nadaw cy,
cze go ocze ki wa li od ad re sa tów, ja kich
szy frów u!y wa li, aby obej"# cen zu r%
obo zo w$. Ta ostat nia kwe stia zo sta &a tak -
!e po ru szo na na kwiet nio wym spo tka -
niu w Cen trum Edu ka cji. Dok tor Lu cy -
na Sa dzi kow ska opo wia da &a
o trud no "ciach w roz szy fro wa niu nie któ -
rych par tii do ty cz$ cych osób, zda rze(,
fak tów, o któ rych Mor ci nek nie móg& pi -
sa# wprost. Czy tel nik, dzi% ki ob szer nym
przy pi som do &$ czo nym do ka! de go li -
stu a tak !e ze wst% pu i no ty edy tor skiej,
mo !e sam stwo rzy# ka ta log owych s&ów
klu czy po wta rza j$ cych si% w 119 za cho -
wa nych li stach. Mor ci nek pi sz$c o so -
bie, cz% sto u!y wa& trze ciej oso by. Na zy -
wa& sie bie „ch&o pa kiem” Te re ski, dzi% ki
cze mu móg& prze ka za# wi% cej in for ma -
cji o przede wszyst kim sa mo po czu ciu,
nie na ra !a j$c si% przy tym na re pre sje ze
stro ny w&adz obo zo wych. Zo fi% )ló sar -
sk$, z któ r$ pi sa rza &$ czy &a przy ja'(, na -
zy wa& „cio ci$”, aby ta mo g&a prze sy &a#
do obo zu pacz ki. Zgod nie bo wiem z re -
gu la mi nem osa dze ni mo gli otrzy my wa#
ko re spon den cj% tyl ko od cz&on ków ro -
dzi ny. Jak au tor ki opra co wa nia li stów za -
zna czy &y, wie le wy si& ku, pra cy wr%cz
de tek ty wi stycz nej wy ma ga &o roz szy -
fro wa nie ini cja &ów imion prze wi ja j$ cych
si% w ko re spon den cji, w czym po ma ga li
m.in. pra cow ni cy mu zeum Mor cin ka
w Sko czo wie czy dr Ka ta rzy na Be re ta,
znaw czy ni twór czo "ci pi sa rza. Mno -
go"# osób, o któ rych pi sze Mor ci nek, to
"wia dec two, jak pod kre "li &a Kry sty na
He ska -Kwa "nie wicz, przy j% cia okre -
"lo nej stra te gii prze trwa nia. Pi sarz in te -
re su j$c si% lo sa mi osób naj bli! szych, zna -
jo mych, do po mi na j$c si% in for ma cji
o nich, za g&u sza& po czu cie od osob nie nia,
sta ra& si%, mi mo uwi% zie nia i kosz mar -
nej rze czy wi sto "ci na zna czo nej "mier -
ci$ oraz upodle niem god no "ci cz&o wie -
ka, pa mi% ta# o tym, !e jest in ny "wiat i !e
on do te go po zo sta wio ne go !y cia wkrót -
ce po wró ci. Li sty od sio stry po ma ga &y
pi sa rzo wi prze !y# i po zo sta# wier nym
ide a&om wy zna cza j$ cym hie rar chi% je -
go war to "ci.

O
prócz otrzy my wa nej ko re spon den cji
dla Mor cin ka nie zmier nie istot na by -

&a tak !e lek tu ra ksi$ !ek. W$ tek czy ta -
nych przez pi sa rza w obo zie lek tur, to
dru gi naj cz% "ciej po ru sza ny pod czas
pro mo cji wy daw nic twa te mat. Pro wa -
dz$ cy spo tka nie Adam Dziu rok zwróci&
uwa g% na in try gu j$ cy, zw&asz cza dzi siaj,
prze jaw funk cjo no wa nia obo zów – !y -
cie kul tu ral ne – ele ment, skrz%t nie wy -
ko rzy sty wa ny przez pro pa gan d% hi tle -
row sk$ w ce lu wy kre owa nia fa& szy we go

ob ra zu obo zów ja ko tyl ko miejsc od -
osob nie nia, w któ rych osa dze ni ma j$
sze reg praw i mo! li wo "ci roz wo ju swo -
ich za in te re so wa(. W obo zie w Da chau
ist nia &a bi blio te ka, oczy wi "cie z wy se -
lek cjo no wa nym ksi% go zbio rem, z któ rej
Mor ci nek i in ni wi%' nio wie ko rzy sta li.
Czy ta no rów nie! ksi$! ki prze my co ne
oraz nad sy &a ne w pacz kach. Pro fe sor He -
ska -Kwa "nie wicz ak cen to wa &a, !e w li -
stach pi sarz cz% "ciej ni! o !yw no "ci pro -
si& w&a "nie o ksi$! ki: o swo je, np.
In !y nie ra Sze ru d", Po ka mie ni stej dro -
dze, ale i in nych au to rów. Ich lek tu ra dzi -
siaj sta je si% "wia dec twem z jed nej stro -
ny re cep cji tek stu li te rac kie go, z dru giej
to znak war to "ci przy pi sy wa nych w owej
nie ludz kiej rze czy wi sto "ci s&o wu. Li sty
pe& ne s$ wzmia nek o uczu ciach, do zna -
niach to wa rzy sz$ cych czy ta niu, np.
Ksi" gi ubo gich Ja na Ka spro wi cza, Dzie -
jów du szy Te re sy z Li sieux. Tre "ci p&y -
n$ ce z tych lek tur, ich in ter pre ta cje, a tak -
!e roz mo wy o ksi$! kach z in ny mi
wspó& wi%' nia mi wzmac nia &y wia r% pi -
sa rza w prze !y cie i prze ko na nie, !e
mi mo re aliów, w ja kich si% zna laz&,
„lu dzie s$ do brzy”. O miej scu ksi$ !ek
w !y ciu Mor cin ka, ro li, ja k$ od gry wa -
&y, zw&asz cza w cza sie uwi% zie nia,
"wiad czy for ma za cho wa nych li stów.
Mor ci nek pi sa& o ksi$! kach jak o oso -
bach, mar twi& si% o ich los, a tro sk% t%
wy ra !a& w cz% stych py ta niach o stan
swo je go ksi% go zbio ru. Pi sarz, pro sz$c
o prze s&a nie ja kiej" po zy cji czy zwie rza -
j$c si%, co w tej chwi li czy ta, za wsze pod -
kre "la& ty tu &y. Tym sa mym da wa& wska -
zów ki do in ter pre ta cji tre "ci li stu,
do od czy ta nia te go, cze go ze wzgl% du
na cen zu r% nie móg& na pi sa# otwar cie.

T
rze cim w$t kiem po ru szo nym przez
pro wa dz$ ce go i Au tor ki pod czas pre -

zen ta cji ksi$! ki by &a po sta wa Mor cin ka
w obo zie. Kry sty na He ska -Kwa "nie wicz
zwró ci &a uwa g% na po moc w wy mia rze
ma te rial nym, ja k$ pi sarz niós& wspó& wi%' -
niom, dzie l$c si% z ni mi !yw no "ci$ z pa -
czek oraz t$ wy nie sio n$ po ta jem nie
z kuch ni, w któ rej pra co wa&. Nie mniej
istot ne by &o s&o wo, umac nia nie in nych
w prze ko na niu, !e prze !y j$ obóz. Ta du -
cho wa si &a i p&y n$ cy z niej opty mizm, spo -
wo do wa &y, i! pi sarz zo sta& za an ga !o wa -
ny we wspó& two rze nie spek ta kli
obo zo wych oraz po ga da nek – „pa ro le”.
Z oby dwu za da( (sce na riu sze spek ta kli
sta ra no si% tak skom po no wa#, aby za wie -
ra &y wier sze, frag men ty pro za tor skie,
pie "ni pod bu do wu j$ ce wi%' niów i prze -
my ca j$ ce jak naj wi% cej ak cen tów pa -
trio tycz nych oraz na ro do wych; na to miast
za da niem „pa ro le” – swo iste go ro dza ju
pro roctw, prze po wied ni – by &o umac nia -
nie prze ko na nia w ry ch&e wy zwo le nie), jak
pod kre "la &y Au tor ki, Mor ci nek wy wi$ zy -
wa& si% do sko na le, co przy spa rza &o mu
przy ja ció&. Oni te! ju! po woj nie da wa li
"wia dec twa o po sta wie pi sa rza. Na prze -
mia n%, ja ka za sz&a w au to rze Wy r# ba ne -
go chod ni ka, z cze go sam pi sarz zda wa&
so bie spra w% i pi sa& o tym do sio stry,
wp&yw mie li rów nie! in ni wspó& wi%' nio -

wie, z któ ry mi ze tkn$& si% w Sach sen hau -
sen, pó' niej w Da chau. By li to pro fe so -
ro wie Uni wer sy te tu Ja giel lo( skie go oraz
ksi% !a. Mor ci nek z kon tak tów, roz mów
zw&asz cza z ksi%! mi: Je rzym Mi chal -
skim, Ste fa nem Zie lon k$, Fran cisz kiem
Ce gie& k$, czy wresz cie z przy ja cie lem ks.
Le opol dem Bi& k$, czer pa& si &y du cho we,
po zwa la j$ ce mu wie rzy# w opie k% Opatrz -
no "ci. Wia ra ta sta &a si% g&% bo ka, wy p&y -
wa &a bo wiem z do "wiad cze( oso bi stych
wzmoc nio nych lek tu r$ pism fi lo zo ficz -
nych, mi stycz nych oraz tek stów li te rac -
kich. Wzmian ki w li stach, nie kie dy za szy -
fro wa ne o wspó& wi%' niach, ich lo sach, to
ko lej ny dys ku to wa ny na spo tka niu te mat.
Przy po mnia no nie tyl ko eks ter mi na cj% ka -
dry na uko wej, du cho wie( stwa, ale tak -
!e oso by, któ re, na ra !a j$c w&a sne !y cie,
sta ra &y si% nie"# po moc. Wy mie nio no
m.in. Zo fi% Kos sak oraz pa sto ra An -
drze ja Wan tu &%. Oso ba wi "la( skie go du -
chow ne go, któ ry pod pi sa& volks li st%
i jed no cze "nie ra to wa& Po la ków przed wy -
wóz ka mi do obo zów, za ini cjo wa &a ko lej -
ny w$ tek roz mów, do ty cz$ cy krzyw -
dz$ cych i do dzi siaj roz po wszech nio nych
opi nii o zdra dzie na ro do wej )l$ za ków
w cza sie woj ny. Sam Mor ci nek by& za ch% -
ca ny przez sio str% do te go, aby, po dob nie
jak Wan tu &a, pod pi sa& volks li st%, co prze -
&o !y &o by si% na je go uwol nie nie. Pro fe -
sor Kry sty na He ska -Kwa "nie wicz, przy -
bli !a j$c ów epi zod za zna czy &a, !e
jed no znacz na od mo wa pi sa rza to jesz cze
jed no "wia dec two nie z&om nej po sta wy,
wier no "ci prze ko na niom na wet w ob li czu
"mier ci.

P
od czas spo tka nia pa da &y tak !e py ta nia
o in n$ ko re spon den cj% Mor cin ka, jej

stan za cho wa nia. Au tor ki, od po wia da j$c
na te py ta nia, przy po mnia &y, !e pi sarz
przez ca &e !y cie pro wa dzi& bar dzo o!y -
wio n$ ko re spon den cj% z ró! ny mi oso ba -
mi, cze go do wo dem s$ tak !e nad sy &a ne
od po wie dzi, prze cho wy wa ne m.in. w sko -
czow skim mu zeum. Ana li za te go ty pu
ma te ria &ów z pew no "ci$ wzbo ga ci &a by
por tret pi sa rza, a dzi siaj w do bie za ni ku
epi sto lo gra fii, czy jej spro wa dze nia
do SMS -ów, uka za &a by nie tyl ko bo gac -
two te ma tycz ne, ale tak !e ró! no rod no"#
for mal n$, sty li stycz n$ li stów. Ko re spon -
den cja Mor cin ka wy ró! nia si% na tym tle,
na wet ta ob wa ro wa na ry go ra mi cen zu ry
obo zo wej. Je go li sty bez wzgl% du na oko -
licz no "ci by &y pi sa ne j% zy kiem li te rac kim
i na sy co ne sil ny mi emo cja mi. 

Spo tka nie za ko( czy& Na czel nik z ka -
to wic kie go od dzia &u IPN -u, dzi% ku j$c
wszyst kim za przy by cie i da j$c wy raz sa -
tys fak cji z te go, !e to w&a "nie miej sco -
wy od dzia& przy czy ni& si% do opu bli ko -
wa nia li stów, b% d$ cych ma te ria &em
hi sto rycz nym, wzbo ga ca j$ cym wie dz%
o II woj nie "wia to wej w wy mia rze lo kal -
nym i po nadre gio nal nym. Jed no cze -
"nie wy ra zi& prze ko na nie, i! Li sty z Da -
chau przy czy ni$ si% do po sze rze nia
ob sza ru ba da( nad bio gra fi$ i twór czo -
"ci$ Gu sta wa Mor cin ka – jed ne go z naj -
bar dziej zna nych pi sa rzy po cho dz$ cych
ze )l$ ska. !
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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.

K tó ra for ma jest po praw na: za wo dy od -
b& d" si& w Po la ni cy Zdrój czy w Po -

la ni cy Zdro ju?
W za sa dzie !ad na z wy mie nio nych

form w pe" ni po praw na nie jest.
Po pierw sze: w na zwach dwu cz"o no -
wych od mie nia j# si$ oba sk"ad ni ki, jak
np. w Cze cho wi ce -Dzie dzi ce (D. Cze cho -
wic -Dzie dzic, C. Cze cho wi com -Dzie -
dzi com, N. Cze cho wi ca mi -Dzie dzi ca mi,
Ms. Cze cho wi cach -Dzie dzi cach). W na -
zwach miej sco wo %ci uzdro wi sko -
wych – jak np. Kry ni ca -Zdrój, Rab ka -
-Zdrój, Iwo nicz -Zdrój, Dusz ni ki -Zdrój,
Go cza% ko wi ce -Zdrój – cz"on Zdrój jest
wi$c tak !e obo wi#z ko wo od mien ny.

Ce chy gra ma tycz ne nazw wie lo cz"o -
no wych mo g# spra wia&, !e ka! dy ele -
ment od mie nia si$ w in ny spo sób, np.
w na zwie D%u go po le -Zdrój cz"on D%u -
go po le od mie nia si$ we d"ug de kli na cji
ni ja kiej, cz"on Zdrój na to miast przy bie -
ra zgod nie ze swym ro dza jem gra ma -
tycz nym ko' ców ki de kli na cji m$ skiej.
Iwo nicz ma od mia n$ m$ sk#, a Po la ni -
ca – !e' sk#, dla te go te! od mie nia my
na zw$ uzdro wi ska na st$ pu j# co: M. Po -

la ni ca -Zdrój, D. Po la ni cy -Zdro ju,
C. Po la ni cy -Zdro jo wi, B. Po la ni c& -
-Zdrój, N. Po la ni c" -Zdro jem, Ms. Po la -
ni cy -Zdro ju, W. Po la ni co -Zdro ju! Po -
dob nie jest z in ny mi na zwa mi miast,
a tak !e dziel nic. Biel sko -Bia %a czy Skar -
!y sko -Ka mien na ma j# od mia n$ mie -
sza n#, po nie wa! ele men ty Biel sko, Skar -
!y sko s# rze czow ni ka mi ro dza ju
ni ja kie go, a Bia %a, Ka mien na przy miot -
ni ka mi ro dza ju !e' skie go (Biel ska -Bia -
%ej, Biel sku -Bia %ej, Biel skiem -Bia %";
Skar !y ska -Ka mien nej, Skar !y sku -Ka -
mien nej, Skar !y skiem -Ka mien n").

Po dru gie: trze ba pod kre %li& tak !e
aspekt or to gra ficz ny. Jesz cze kil ka lat te -
mu obo wi# zy wa "a pi sow nia roz dziel na
dwu cz"o no wych nazw miej sco wych z"o -
!o nych z cz"o nów wzgl$ dem sie bie zna -
cze nio wo nie rów no rz$d nych. Trud no
jed nak wy ma ga& od ka! de go u!yt kow -
ni ka j$ zy ka wie dzy o ge ne tycz nej, ad mi -
ni stra cyj nej i zna cze nio wej rów no rz$d -
no %ci czy nie rów no rz$d no %ci nazw,
dla te go w 2006 ro ku wpro wa dzo no
w dru gim wy da niu Wiel kie go s%ow ni ka
or to gra ficz ne go j& zy ka pol skie go pod red.

Edwar da Po la' skie go (w re gu le 184)
ujed no li ce nie pi sow ni nazw miej sco -
wych z"o !o nych z dwóch lub wi$ cej cz"o -
nów, któ re wspól nie iden ty fi ku j# jed nost -
k$ ad mi ni stra cyj n# lub/i geo gra ficz n#
(czy li miej sco wo%& lub jej cz$%&, np.
dziel ni c$). W zwi#z ku z tym pi sze my
z "#cz ni kiem na zwy ty pu Biel sko -Bia %a -
-Lip nik, War sza wa -Ok& cie, War sza wa -
-'ród mie $cie, War sza wa -Pra ga -Pó% noc,
Kal wa ria -Lanc ko ro na, Go lub -Do brzy(,
Kra ków -Bro no wi ce, Ka to wi ce -D"b,
Gda(sk -Wrzeszcz, Wro c%aw -Krzy ki, Po -
zna( -Je !y ce itd.

Ist nie j# jed nak na zwy wie lo cz"o no -
we, któ rych z "#cz ni kiem nie pi sze my:
s# to mia no wi cie na zwy od mien ne
w bu do wie od wy mie nio nych wy !ej,
w któ rych je den z cz"o nów (przy miot -
nik) po zo sta je w zwi#z ku zgo dy
z g"ów nym cz"o nem na zwy (rze czow -
ni kiem), np. D" brów ka No wa, No wy
S"cz, No wy To my$l, Prze wóz Sta ry.
(#cz ni ka nie sto su je si$ tak !e w na -
zwach, w któ rych pierw szym cz"o -
nem s# wy ra zy Ko lo nia, Osa da, Osie -
dle, jak np. Ko lo nia Ostrów, Ko lo nia
Wro nów, Osie dle Wil ga, Osa da Ko nin,
Osa da Le $na itp.

War to do da&, !e kwe stie pi sow ni i od -
mia ny nazw miej sco wych pre cy zu je
"a two do st$p ny w in ter ne cie do ku ment
Ko mi sji Stan da ry za cji Nazw Geo gra ficz -
nych pt. Wy kaz urz& do wych nazw miej -
sco wo $ci i ich cz& $ci.

KATARZYNA WYRWAS

W Po la ni cy !Zdro ju

W czerwcu 1983 roku papie! Jan Pawe% II odwiedzi% Katowice. Na katowickim lotnisku wyg%osi% homili&
o godno$ci pracy, w Katedrze spotka% si& z chorymi. Na pami"tk& swojej wizyty przekaza% w%adzom miasta
z%oty medal, który dzi$ znajduje si& w zbiorach Muzeum Historii Katowic.

awers rewers



57

P
ro wa dzo ne na mi!t nie od XIX wie ku
dys ku sje o "l# sku i "l# za kach ju$

na star cie ob ci# $a ne by %y emo cja mi
wy ni k%y mi z ró$ nic po li tycz nych i ide -
olo gicz nych, ja kie na ra sta %y wraz
z kszta% to wa niem si! ru chów na ro do wo -
&cio wych i pa'stw bu do wa nych na ide -
a%ach no wo cze snej ide olo gii na ro do -
wej. Od dru giej po %o wy XIX w. Gór ny
"l#sk w re to ry ce na uko wej, po li tycz nej,
kul tu ro wej i spo %ecz nej tra ci% spój no&(.
Wiel ka Woj na 1914-1918 stan ten
jesz cze bar dziej po g%! bi %a. A pó) niej nie
by %o le piej... Dzi siaj dys ku sja w tej
prze strze ni zda je si! naj wa$ niej szym wy -
zwa niem nie tyl ko dla &wia ta po li ty ki
i kul tu ry oraz pra cy lo kal nych sa mo rz# -
dów. To za da nie dla wszyst kich, któ rzy
o "l# sku si! wy po wia da j#, a zw%asz cza
dla sa mych je go miesz ka' ców. "l# za cy
prze $y wa li i – co za dzi wia j# ce – na dal
prze $y wa j# ge hen n! nie zro zu mie nia.
Ma j# za so b# kil ka po t!$ nych exo du sów,
a i dzi& zda j# si! po zo sta wa( na ja kim&
we wn!trz nym wy gna niu. 

Jed ni po wsta' cy &l# scy gi n! li w nie -
miec kich obo zach kon cen tra cyj nych
II woj ny &wia to wej, in ni do cze ka li cza -
sów po wo jen nych, kie dy to na jed nej
z kon fe ren cji &l# skiej Pol skiej Aka de mii
Na uk uzna no, $e I po wsta nie &l# skie wy -
wo %a% wy wiad nie miec ki, II po wsta nie
okre &lo no mia nem pro wo ka cji skie ro wa -
nej prze ciw mi! dzy na ro do we mu ru cho -
wi ro bot ni cze mu, a w III do pa trzo no si!
go dze nia w so li dar no&( ro bot ni ków
Nie miec i Pol ski. Dzi siaj w&ród sa -
mych "l# za ków dys ku sje o po wsta -
niach przyj mu j# no we kszta% ty, bo wie -
lu uwa $a, $e w ogó le by %y one zwy k%#
do mo w# woj n#, i sta wia znak rów no &ci
mi! dzy oby dwo ma stro na mi po wsta' -
czych ba ry kad. In ni nie mo g# na to przy -
sta(, a wszy scy ra zem co raz bar dziej
emo cjo nal nie da j# te mu wy raz. 

Co gor sza, "l# za cy z cza sem co raz
moc niej przy wi# za li si! do prze ko na nia
o w%a snym cier pie niu ja ko wy ró$ nia j# -
cym ich swo istym kul tu ro wym styg ma -
cie. Ma %o te go, zja wi sko to zda je si!
przy bie ra( na si le. Co raz bar dziej do bit -
nie ar ty ku %o wa na jest kwe stia od r!b no -
&ci et nicz nej cz! &ci spo &ród wspó% cze -
snych Gór no &l# za ków, do ma ga j# cych si!
uzna nia swo ich praw ja ko mniej szo &ci
na ro do wej i okre &le nia sta tu tu po li tycz -
ne go w ra mach au to no mii. Go r# co dys -
ku to wa na jest kwe stia j! zy ka &l# skie go
oraz przy wo %a nia idei au to no mii wo je -
wódz twa &l# skie go z okre su mi! dzy wo -
jen ne go z jej bu d$e tem oraz sej mem.
Wie le kwe stii zwi# za nych z we wn!trz -
ny mi spra wa mi wo je wódz twa by %o
wów czas roz strzy ga nych przez je go or -
ga ny (m.in. szkol nic two ogól no kszta% c# -
ce i za wo do we, lo kal ne ko le je, kwe stie
sa ni tar ne, dzia %a nie po li cji i $an dar me -
rii, za opa trze nie w ener gi! elek trycz n#
itd.). Zwo len ni cy au to no mii ufa j# w do -
bro czyn ne skut ki po wro tu do niej. In ni
pod kre &la j#, $e wspó% cze &nie dys po nu -
je my na rz! dzia mi in sty tu cjo nal ny mi

po zwa la j# cy mi na kszta% to wa nie roz wo -
ju wo je wódz twa &l# skie go bez ko niecz -
no &ci po stu lo wa nia au to no mii. Ko' ca
dys ku sji nie wi da(. I uwa $am, $e sa mo
w so bie nie jest to ni czym nie po ko j# cym,
po dob nie jak to, $e &l# sko -pol sko -nie -
miec kie kwe stie na ro do wo &cio we na dal
s# moc no za wi %e, a pod pew ny mi wzgl! -
da mi mo $e na wet bar dziej ani $e li nie -
gdy&... Co dzien no&( przy no si te$ nie zli -
czo ne przy k%a dy na wie lo barw no&(
obec no &ci "l# ska w umy s%ach je go
miesz ka' ców. Bia %o -czar ne po dzia %y
ni gdy do nie go nie pa so wa %y.

Czte ry la ta te mu, pod czas od by wa j# -
cych si! w Pol sce Mi strzostw Eu ro py
w Pi% ce No$ nej na jed nej z cho rzow -
skich ulic zo ba czy %em sa mo chód do -
staw czy, któ ry przy obu bocz nych lu ster -
kach mia% bia %o -czer wo ne cho r# giew ki,
a za szy b# przed ni# $ó% to -nie bie ski
sza lik z na pi sem „Obe rschle sien”. *ró -
d%a in ter ne to we nie s# zgod ne co
do miej sca uro dzin zna ne go pio sen ka -
rza i in stru men ta li sty Zbi gnie wa Wo dec -
kie go. Nie jed no krot nie (za sa mym za -
in te re so wa nym) po da j# Kra ków...
Tym cza sem po wi nien by( to Go dów,
któ re go jed nak mu zyk wska zy wa( nie
lu bi, bo, jak sam nie raz przy zna wa%, ma
z tym pro blem i wo li by( z... Kra ko wa
(in na rzecz, $e nie prze szka dza mu to re -
gu lar nie od wie dza( Go do wa np. pod -
czas do $y nek). Ka ta rzy na Gärtner, ar -
tyst ka o po kr!t nej sk# di n#d bio gra fii
i cie ka wym do rob ku, na &wiat przy sz%a
w My &le ni cach, ale pod kre &la za wsze
swo je przy wi# za nie do "l# ska, sil nie si!
z nim uto$ sa mia, mi mo $e tu nie miesz -
ka. Bab cia, któ r# cz! sto od wie dza %a
w Za brzu, na uczy %a j# &l# skiej gwa ry
i nie miec kie go j! zy ka. Od wie lu lat ka -
pi tu %a Na gro dy Pre zy den ta Mia sta Cho -
rzo wa w Dzie dzi nie Kul tu ry za sta na wia
si!, czy nie przy zna( jej uro dzo ne mu
w Cho rzo wie dra ma tur go wi Grze go rzo -
wi Ja rzy nie. Na prze szko dzie wci#$ jed -
nak sta je ta sa ma pro sta kon sta ta cja, $e
z Cho rzo wem ja ko miej scem uro dze nia
ar ty sta si! naj zwy czaj niej nie iden ty fi -
ku je, a na wet &ci# gn#( go z przed sta wie -
niem do ro dzin ne go mia sta nie spo sób.
Po zo sta j#c przy tej sa mej Na gro dzie, je -
dy nym do dzi&, któ ry – mi mo przy zna -

nia jej – nie przy je cha% na uro czy sto&(,
jest wy bit ny dra ma turg z Cho rzo wa In -
g mar Vil lqist (Ja ro s%aw "wierszcz). Ty -
le tyl ko, $e po kil ku la tach od tam te go
wy da rze nia pi sze &l# skie i na "l# sku
umiej sco wio ne dra ma ty, zre ali zo wa%
ta ki$ film i pod pi su je si!, $e jest z Kró -
lew skiej Hu ty (cho( miesz ka na te re nie
daw nych Wiel kich Haj duk, a uro dzi% si!,
gdy Kró lew ska Hu ta na zy wa %a si! Cho -
rzów). Do Cho rzo wa (Sta re go) wra ca
z sen ty men tem i wzru sze niem bo daj naj -
wy bit niej sza nie miec ka ak tor ka po wo -
jen na Han na Schy gul la, któ ra sp! dzi %a
w mie &cie uro dze nia za le d wie pierw sze
trzy la ta $y cia, ale przez ca %y czas jej ak -
tor skiej ka rie ry za uwa $a %o si! – w do -
bo rze ról – owo wie lo kul tu ro we i &l# skie
po cho dze nie. Oczy wi &cie móg% bym po -
da( bar dziej spek ta ku lar ne przy k%a dy,
ale po co? Wy mie nia j#c da lej, otrzy ma -
li by &my, za chwy ca j# cy ko lo ra mi i od -
cie nia mi, im po nu j# cy ka lej do skop
wspó% cze snych po staw, bo prze cie$ po -
s%u $y %em si! je dy nie gar &ci# eg zem pli -
fi ka cji. Nie s# dz!, by ta to$ sa mo &cio wa
po li fo nia by %a sa ma w so bie z%a. Nie bez -
pie cze' stwo ma )ró d%a gdzie in dziej:
w agre sji, pie l! gno wa nym po czu ciu
krzyw dy i kom plek sach. Nie w dys ku -
sjach czy spo rach, a tym bar dziej ró$ -
ni cach tkwi pro blem... Oczy wi &cie
wszyst ko, co tu na pi sa %em za li czy( by
mo$ na do oczy wi stych tru izmów, gdy -
by nie na sza pe% na gor sz# cych k%ót ni, in -
wek tyw, wza jem nych $a lów i oskar $e'
co raz bar dziej nas osa cza j# ca rze czy wi -
sto&(. 

I jesz cze jed no... Za dzi wia mnie cza -
sa mi pew no&(, z ja k# my wspó% cze &ni
mó wi my o prze sz%o &ci, s# dz#c, $e do brze
j# ro zu mie my i wie my wy star cza j# co
wie le, by za po ko le nia, któ re by %y
przed na mi, si! wy po wia da(. W do dat -
ku wi dz#c na ka$ dym nie mal kro ku, jak
z%o $o na jest i nie mo$ li wa do jed no znacz -
ne go zde fi nio wa nia te ra) niej szo&(...
Czy$ by prze sz%o&( – do st!p na je dy nie
z po mo c# moc no ogra ni czo nych, nie pe% -
nych i nie raz )le, a na wet ten den cyj nie
in ter pre to wa nych )ró de% – by %a bar -
dziej oczy wi sta ni$ zu pe% nie nie oczy wi -
sta wspó% cze sno&(?

!

JACEK KUREK KAMIE!  DROGOCENNY

To"samo#$
i polifonia
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Dro gie mu Pa nu Pro fe so ro wi Ja no wi Miod ko wi,

któ ry jest z na mi od po nad 11 lat i po cz!w szy od pierw sze go (a by "o ich ju# 136!)

fe lie to nu z cy klu „$l! ska oj czy zna pol sz czy zna”, 

za ty tu "o wa ne go „Pia ski, Ty chy, Cia sna, Wie szo wa” (lu ty 2005),

nie stru dze nie wy ja %nia nam i roz ja %nia wszel kie j& zy ko we za wi "o %ci,

naj pi&k niej sze i naj ser decz niej sze #y cze nia z oka zji 70. uro dzin

sk"a da

ze spó" re dak cyj ny mie si&cz ni ka „$l!sk”.

Ad mul tos an nos, Pa nie Pro fe so rze!
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ój daw ny stu dent, a dzi! in sty -
tu to wy przy ja ciel prof. Woj -
ciech So li" ski, któ ry dzie ci" -

stwo i szkol n# m$o do!% prze &y$
w Py sko wi cach, pod su n#$ mi przed pa -
ro ma dnia mi ta kie oto dwa frag men ty ze
zbio ru Wie cha „'miech !mie chem”
(„Czy tel nik”, War sza wa 1986): „(ad n#
ma my je sie" – nie mo& na po wie dzie%.
Trosz kie chi cu je, czy li &e jest ch$od no -
wa to, ale pa da ma $o wie la” (str. 257),
„Gie niuch na, na ta ki deszcz, na ta ki
chic? – Deszcz, nie deszcz, chic, nie
chic, zo ba czy% to trze ba” (str. 278). Zna -
j# cy !l# skie gwa ry nie b) d# za sko cze ni,
je !li po wiem, &e !my oby dwaj z Woj cie -
chem prze czy ta li przy to czo ne zda nia
z chi cem i chi co wa niem z ogrom nym
zdu mie niem. Wy ni ka z nich prze cie&
jed no znacz nie, &e w gwa rze war szaw -
skiej wy ra zy te s# okre !le niem zim na,
wil go ci, desz czu, a ta kie ich funk cjo no -
wa nie po twier dza wie lu mo ich zna jo -
mych z tym re gio nem Pol ski zwi# za -
nych.

W gwa rach !l# skich na to miast hi ca, hic,
hyc to „go r# co, skwar, upa$”: Ale hi ca,
idzie na da chu jaj ca usma !y". Ta ki hic, !e
po bo so ku sie niy do sta nó#" na pio -
sku – czy ta my na str. 85 „Ma $e go s$ow -
ni ka gwa ry Gór ne go 'l# ska” z ro ku 2000
Bo &e ny Cz#st ki -Szy mon, Je rze go Lu -
dwi ga i He le ny Sy no wiec. Oczy wi !cie,
wszyst kie te brzmie nio we wa rian ty s# za -
adap to wa ny mi do sys te mu mor fo lo gicz -
ne go pol sz czy zny od po wied ni ka mi nie -
miec kie go rze czow ni ka die Hit ze „upa$,
skwar, go r# co”.
'l# sko -war szaw ska kon fron ta cja tych

form przy po mi na od stro ny zna cze nio wej,
za cho wu j#c od po wied nie pro por cje, sy -
tu acj) an giel skie go z po cho dze nia han di -
ca pu: dla nie któ rych u&yt kow ni ków pol -
sz czy zny to sy no nim „utrud nie nia”, dla
in nych....”u$a twie nia, ko rzyst niej szej sy -
tu acji”, a wspó$ cze sne s$ow ni ki mu sia $y
ten stan za ak cep to wa% i za re je stro wa%.

Pro sz) si) na to miast nie przej mo wa%
wa rian ta mi pi sow nia ny mi hi cy – chi cy.
Pierw szy z nich przy le ga do ory gi na $u nie -

miec kie go z „h”, dru gi jest do pusz czal -
nym spo lsz cze niem gra ficz nym (por. np.
ang. ho oli gan – chu li gan, tur., ar. ha -
lva – cha$ wa, hebr. Ham – cham; w lek -
sy ko nach !l# skich gwar te& si) do pusz cza
pa ry ha dra – cha dra, ha der lok – cha der -
lok, ham ster – cham ster, har bo $y – char -
bo $y, ha sie – cha sie, ha siok – cha siok, ha -
tru si" sie – cha tru si" sie; tyl ko w tych
wy ra zach, gdzie by $o i jest do dzi! w in -
nych j) zy kach s$o wia" skich „g”, u nas
mu si by% „h”, np. u&y wa na do dzi!
na 'l# sku ga# ba – w j) zy ku ogól nym
ha# ba). 

Wra ca j#c za! do pa ry wy ra zo wej Hit -
ze – hi ca, trze ba po wie dzie%, &e na le &y ona
do ty po we go ci# gu sub sty tu cyj ne go,
w któ rym wy g$o so we mu nie miec kie mu
„e” od po wia da na sze „a”: Hit ze – hi ca jak
Ke rze – ker ca „!wie ca”, Gar di ne – gar -
di na „fi ran ka”, Glat ze – gla ca „$y si na”,
He xe – hek sa „j) dza, wied* ma, cza row -
ni ca, z$o !li wa ko bie ta”, Ap fel si ne – apel -
zi na „po ma ra" cza”, Pil le – pi la „pi gu$ ka”,
To ma te – to ma ta „po mi dor”, Ta sche – ta -
sza, ta sia „tor ba”, We ste – we sta „ka mi -
zel ka”, Sos se – zo$ za „sos”, Lieb ste – lib -
sta „na rze czo na, ko chan ka”,
Hal be – hal ba „pó$ li tra”, Bu ech se – bik -
sa „pusz ka”, Bla se – bla za „d)t ka, p) -
cherz”, Schnit te – szni ta „krom ka”, Ket -
te – k (i) eta „$a" cuch, na szyj nik”,
Kru ec ke – kry ka „la ga, la ska”, Ka -
ese – kyj za, kej za „ser”, Strec ke – sztre -
ka „od ci nek, tra sa, szlak, dro ga, tor ko -
le jo wy”, Wel le – we la „fa la, lok”,
Bin de – bin da „ban da&, opa ska, prze pa -
ska”, Pflau me – flau ma „!liw ka”, tak &e
po gardl. „dziew czy na”, Zie ge – cy ga
„ko za”, Ge le ise – glaj za „tor, szy na”, Gru -
be – gru ba „ko pal nia”, Lau be – lau ba
„we ran da, przed sio nek, do mek w ogród -
ku, pod cie"”, He bam me – he ba ma „po -
$o& na”, Pi sto le – pi sto la „pi sto let”, Platz -
pa tro ne – plac pa tro na „ka pi szon”, Mit te,
Mie te – mi ta „!ro dek”, „czynsz”, Mu et -
ze – myc (k) a „czap ka”, Kar re – ka ra
„tacz ka”, Ki ste – ki sta „skrzy nia”, Kap -
pe – ka pa „szpic bu ta”, Ma trat ze – ma -
dra ca „ma te rac”, Zi ga ret te – cy ga re ta „pa -

pie ros”, Dec ke – de ka „su fit, po wa $a”,
Brie fta sche – bri fta sza „port fel”, Sprit -
ze – szpry ca „za strzyk”, Ter ri ne – te ri -
na „wa za”, Tu ete – tyt (k) a „tor ba pa pie -
ro wa”, Tin te – tin ta ‘atra ment”,
Fah ne – fa na „cho r# giew, sztan dar”,
Baum wol le – baum wo la ba we$ na”, Jac -
ke – ja kla „ma ry nar ka, roz pi na ny swe ter”.
To z ca $# pew no !ci# jed na z naj licz niej -
szych grup za po &y cze" mor fo lo gicz nych
gwar !l# skich.

Par sub sty tu cji (od po wied nio !ci) nie -
miec ko -pol skich przy wo $a% mo& na wie -
le. I tak np. wy ra zy z wy g$o so wym –ung
przy swa ja li !my z za mia n# tej cz#st ki
na –unek, w któ rej w do dat ku po pol sku
gu bi my „e” w od mia nie: Rech nung – ra -
chu nek, Mel dung – mel du nek, Scha et -
zung – sza cu nek, Wer bung – wer bu nek,
Ord nung – or du nek, or dy nek (por. Or du -
nek Gor ny z r. 1528 wy da ny przez ksi) -
cia opol skie go Ja na II Do bre go i ksi) cia
kar niow skie go Je rze go Po bo& ne go Ho -
hen zol ler na -Ans ba cha dla gwar ków tar -
no gór skich, re gu lu j# cy wa run ki pra cy
i p$a cy w ko pal niach sre bra i o$o wiu; tak -
&e po cz# tek „Ka to wic kiej bal la dy” Alek -
san dra Baum gard te na po !wi) co nej bo ha -
ter skim har ce rzom ka to wic kim
z wrze !nia 1939 ro ku: „W Ka to wi cach
na ryn ku sto j# ch$op cy w or dyn ku, sto j#
ch$op cy, har ce rze, pa nien ki, ka ra bi ny im
ci# &#, a z za cho du z Za $) &a idzie echo
wrze !nio wej pio sen ki”).

Ko lej na nie miec ko -pol skia pa ra sub -
sty tu cyj na to –er -: -ar -, np. Ker be – Karb,
wert – wart, Vor werk – fol wark, Ge -
werk – gwa rek. Ostat ni za! przy k$ad
od kry wa jesz cze jed n# pra wi d$o wo!%
w mor fo lo gicz nych re la cjach nie miec ko -
-pol skich, a mia no wi cie ge -: g-, bo nie tyl -
ko Ge werk – gwa rek, ale i Ge me in de
– gmi na, Ge win de – gwint, Ge walt – gwa$t.
(ad i po rz# dek w od po wied nio !ciach

pa nu je tak &e w na zwach miej sco wych:
Kreut zburg – Klucz bork, Ma rien -
burg – Mal bork, Frau en burg – From bork.
Nie miec kie mu cz$o no wi – burg kon se -
kwent nie od po wia da pol ski –bork.

!

Ale hica!

!L"SKA#
OJCZYZNA

POLSZCZYZNA

JAN MIODEK

M
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jazd na Li go t! w pó" nych go dzi nach noc -

nych na str! cza# jej wie le pro ble mów

a na de wszyst ko nie chcia #a ni ko go ob -

ci$ %a& swo j$ oso b$. Ale% po tra fi #a si! cie -

szy&, kie dy spek takl oka zy wa# si! by&
suk ce sem. By #a noc nym mar kiem, tak jak

ja, naj cz! 'ciej wi!c roz ma wia #y 'my pó" -
ny mi wie czo ra mi. Mia #a nie zwy k#$ pa -

mi!&. O przed sta wie niach, któ re za pa d#y
jej w pa mi!& (a by #o ich wie le) wie dzia -

#a wszyst ko – kto re %y se ro wa#, kto pro -

jek to wa# ko stiu my, kto wy my 'li# sce no -

gra fi!, kto w ja k$ po sta& si! wcie li#. Nie

przy po mi nam so bie, aby o kim kol wiek

po wie dzia #a co' z#e go. Po nie wa% by #a
per fek cjo nist k$, nie zwy kle sza no wa #a
pra c! in nych, wie dzia #a, %e ak tor na sce -

nie da je z sie bie wszyst ko, a je 'li co' mu

nie wy sz#o tak, jak by mo% na by #o ocze -

ki wa&… naj ch!t niej ob wi ni #a by za to si -

#y nie czy ste, ale z pew no 'ci$ nie ak to ra

czy re %y se ra.

Osta tecz nie nie spo tka #y 'my si!, cho&
te na sze go dzin ne roz mo wy oka za #y si!
nie zwy kle cen ne, nie mó wi$c ju% o ma -

te ria #ach, re cen zjach, zdj! ciach ar chi wal -

nych, frag men tach wspo mnie(, któ re

pa ni S#a wa prze sy #a #a mi pocz t$ grzecz -

no 'cio w$ na por tier ni! Te atru )l$ skie go.

Kie dy ar ty ku# by# ju% pra wie go to wy,

pew ne go wie czo ru, pod czas ko lej nej

na szej %ar li wej dys ku sji te atral nej, tym

ra zem o „Czar nym ogro dzie” w Te atrze

)l$ skim, wa ria cji sce nicz nej na mo ty -

wach po wie 'ci Ma# go rza ty Szej nert,

w re %y se rii Jac ka G#om ba (nie wy ba czy -

#a by mi, gdy bym nie po da #a tych na -

zwisk), pa ni S#a wa do da #a mi mo cho -

dem – nie wiem, czy to jest wa" ne, ale

przy znam, "e spo tka #a mnie w tym ro ku

du "a przy jem no$%. Do sta #am list od pre -

ze sa Zwi&z ku Ar ty stów Scen Pol skich

Ol gier da 'u ka sze wi cza z gra tu la cja mi

z oka zji ju bi le uszu 70-le cia pra cy sce nicz -

nej. Nie mo g#a wyj'& z po dzi wu… "e te"
pa mi! ta li.

Ta ka by #a w#a 'nie Sta ni s#a wa *o pu -

sza( ska. Set ki ról w te atrach, po cz$w szy

od Cz! sto cho wy, gdzie tra fi #a w tu #a czej

po dró %y po upad ku Po wsta nia War -

szaw skie go i gdzie za de biu to wa #a w 1945

ro ku Mo dli tw& z „Kwia tów pol skich” Ju -

lia na Tu wi ma w Te atrze Miej skim, pó" -
niej sce ny w Kiel cach, Biel sku -Bia #ej,

Wro c#a wiu, Po zna niu, Gda( sku, Opo lu,

Ka to wi cach… Zna ko mi te kre acje fil mo -

we, m.in. w „Dia ble” – prze nie sio nej

na du %y ekran no we li Guy de Mau pas -

san ta wy re %y se ro wa nej przez To ma sza

Sza fra( skie go, Z#o te Ma ski (za ro l!
Dut kow skiej w „La men cie” M. Cho ro -

ma( skie go, Eu ge nii w „Tan gu” S. Mro% -
ka), me dal „Za s#u %o ny Kul tu rze Glo ria

Ar tis”… to wszyst ko wy da #o jej si! jed -

nak zbyt ma #o, aby za s#u %y& so bie na pa -

mi!& o ju bi le uszu. Nie ocze ki wa #a hucz -

ne go be ne fi su, pew nie dla te go, %e ko biet,

a dam szcze gól nie, o wiek nikt nie py ta,

a sie dem ar ty stycz nych de kad sta wa #o si!
a% na zbyt wy mow ne. Nie mo g#am jed -

nak tej wr!cz sen sa cyj nej rocz ni cy po mi -

n$& mil cze niem, na szcz! 'cie nie mia #a
mi te go za z#e. Prze ciw nie, by #a za do wo -

lo na za przy po mnie nie ról, w któ rych za -

S!awa
nie umiera

19 maja zmar!a aktorka teatralna i filmowa
STANIS!AWA !OPUSZA"SKA

MARIA SZTUKA

Tawia do mo'& mu sia #a kie dy' na -

dej'&, cho& wszyst kim nam si! wy -

da wa #o, %e Sta ni s#a wa *o pu sza( ska ni -

gdy nas nie opu 'ci. Wiel ka ak tor ka,

wiel ka da ma, wiel ki cz#o wiek. Kie dy

przed ro kiem przy go to wy wa #am si!
do wy wia du z nie zwy k#$ war sza wian k$,
któ ra przed pó# wie czem za do mo wi #a si!
w Ka to wi cach sta j$c si! chlu b$ 'l$ skich

i za g#! biow skich scen, nie przy pusz cza -

#am, %e nie b! dzie to za pis roz mo wy,

ale… tekst ju bi le uszo wy. Na spo tka nie

uma wia #y 'my si! przez kil ka mie si! cy,

ale ci$ gle co' sta wa #o na dro dze. A to na -

g#y wy jazd pa ni S#a wy do War sza wy, to

znów zbyt wiel kie upa #y, a kie dy ju% pra -

wie by #y 'my umó wio ne na „sto pro cent”,

nie spo dzie wa na nie dy spo zy cja ak tor ki

prze kre 'la #a na dzie j! na wy wiad.

W za mian jed nak to czy #y 'my d#u gie

roz mo wy te le fo nicz ne. Nie mal o wszyst -

kim, nie wy #$ cza j$c ka pry 'nej po go dy,

na któ r$ pa ni S#a wa by #a szcze gól nie

wra% li wa. Nie cier pli wie cze ka #a na te le -

fon po ka% dej pre mie rze, od Gli wic

po Cz! sto cho w! i Biel sko. Wszyst kie te -

atry by #y bli skie jej ser cu. Ta kie re cen -

zje „na go r$ co” sta #y si! w ostat nich la -

tach na sz$ tra dy cj$, po nie wa% pa ni S#a wa

co raz rza dziej by wa #a na pre mie rach. Do -
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pew ne pu blicz no!" !l# ska nie mia $a
oka zji jej ogl# da", a by $o ich tak wie le,

war to przy wo $a" cho cia% by So lan ge

w „Le cie w No hant” J. Iwasz kie wi cza

(Te atr Pol ski O!rod ka Biel sko -Cie szyn),

Ruth w „Se an sie” N. Co war da (Te atr Po -

pu lar ny we Wro c$a wiu), Ma ri k!
w „Niem cach” L. Krucz kow skie go,

Isme n! w „Fe do rze” J. Ra ci ne’a (Te atr

Pol ski w Po zna niu), ty tu $o w# Bal la dy n!
J. S$o wac kie go, Ksi!" nicz k! Ebo li

w „Don Car lo sie” F. Schil le ra (Te atr Zie -

mi Opol skiej)… Nie za po mnia na, wspa -

nia $a Ali ce („Wszyst kie dni, wszyst kie

no ce” M. Gar pe, Te atr Bez Sce ny) by $a
efek tem do !wiad cze& warsz ta to wych

wszyst kich tych po sta ci. 

W po szu ki wa niu swo je go miej sca po -

dró %o wa $a nie mal po ca $ej Pol sce. Opol -

ski przy sta nek oka za$ si' za rów no dla Sta -

ni s$a wy (o pu sza& skiej jak i jej m' %a
Eu ge niu sza (aw skie go miej scem szcze -

gól nym. Znu dze ni hu! taw k# re per tu aro -

w# otwo rzy li tam… w$a sn# in sty tu cj':
„Te atr 13 Rz' dów”, pierw sz# te go ty pu

sce n' w Pol sce. Za czy na li skrom nie

od wie czo rów po etyc kich i mon ta %y li -

te rac kich, aby wresz cie 16 ma ja 1958 r.

pre mie r# sztu ki „Freu da teo ria snów” An -

to nie go Cwoj dzi& skie go w re %y se rii Sta -

ni s$a wa Iga ra za in au gu ro wa" dzia $al -

no!" praw dzi we go te atru, któ ry kry ty cy

oce ni li ja ko cie ka wy eks pe ry ment i pró -

b' szu ka nia no wych form pra cy. W nie -

po kor nym te atrze za pach nia $o awan gar -

d#, co nie ste ty nie wszyst kim si'
po do ba $o, nic wi'c dziw ne go, %e wkrót -

ce w „13 Rz' dach” za go !ci$ ko mor nik.

Sen o w$a snym te atrze za ko& czy$ si' wio -

sn# 1959 r., je go kie row nic two prze j' li
wów czas Je rzy Gro tow ski i Lu dwik Fla -

szen… ale by$ to ju% zu pe$ nie in ny te atr. 

Po Opo lu przy szed$ czas na ko lej ny

przy sta nek. Tym ra zem by $y to Ka to wi -

ce, jak si' pó) niej oka za $o dla Sta ni s$a -

wy i Eu ge niu sza (aw skich by $a to sta -

cja ko& co wa. Li go ta sta $a si' ba z#
wy pa do w# na sce ny w Ka to wi cach,

So snow cu, Cho rzo wie, Gli wi cach, a tak -

%e do fil mu i se ria li te le wi zyj nych. Ju%
nie szu ka $a ko lej nych przy stan ków,

po !mier ci uko cha ne go m' %a, któ re go

po cho wa $a na pa new nic kim cmen ta -

rzu, wie dzia $a, %e *l# ska ju% nie opu !ci,

cho" ucie czek do ro dzin nej War sza wy,

mia sta uwiel bia ne go ni gdy nie za prze -

sta $a. Wra ca $a stam t#d z za pa sem no -

wych si$, go to wa do naj wy% szych wy -

zwa&. Dla S$a wy (o pu sza& skiej %ad na

ro la nie by $a mniej lub bar dziej wa% na.

Do naj mniej sze go na wet epi zo du przy -

go to wy wa $a si' z naj wy% sz# sta ran no -

!ci#, czy ta $a, szpe ra $a, zg$' bia $a kon tek -

sty, wcho dzi $a w ro l' z ba ga %em

do !wiad cze& %y cio wych swo ich bo ha -

te rek. Ksi#% ki po ch$a nia $a, z uwa g#
czy ta $a an glo j' zycz ne dra ma ty w ory gi -

na $ach. Uwiel bia $a no wo cze sny te atr, nie

stro ni $a od eks pe ry men tów, z uwa g#
a na wet po dzi wem !le dzi $a po czy na nia

Krzysz to fa War li kow skie go i pó ki si$
star czy $o, je) dzi $a wsz' dzie, gdzie w te -

atrze dzia $o si' co! wa% ne go, bez te go

nie wy obra %a $a so bie %y cia. 

* * *

20 ma ja, pi# tek. Kie dy w s$u chaw ce

roz leg$ si' g$os Re ny Ro le wicz -Ju ra szo -

wej (przy ja ció$ ki pa ni S$a wy „od za -

wsze”), wie dzia $am, %e za chwi l' us$y -

sz' wia do mo!", któ rej tak bar dzo

us$y sze" nie chcia $am. Jed nak Re na nie

po zo sta wi $a mi z$u dze&: Stasz ka umar -

#a przed pó# no c$.
Mie si#c po swo ich uro dzi nach zmie -

ni $a te atr, tym ra zem na nie bia& ski,

wiecz ny i nie sko& czo ny…

Na fan pa ge`u Sta ni s$a wy (o pu sza& -
skiej wcze snym ran kiem po ja wi$ si' po -

ru sza j# cy wpis Mar ty Fox, ser decz nej

przy ja ció$ ki, i jak obie po twier dza $y,

uko cha nej przy bra nej cór ki pa ni S$a wy:

Umar #am przed pó# no c$.
Na resz cie.

Bo có" to za "y cie,

w któ rym nie ma "y cia.

I w któ rym si #y ju" nie ma,

by za gra% ostat ni$ ro l!
z dba #o &ci$ o ka" dy gest.

A po tem wsta%
i sk#o ni% si! przed pu blicz no &ci$,
mo j$ ostat ni$ na gro d$.

24 ma ja po %e gna li !my Wiel k# Da m'
pol skie go te atru, spo cz' $a obok m' %a
na pa new nic kiej ne kro po lii. !

Ksi!"niczka Eboli w „Don Carlosie” F. Schillera, Teatr Ziemi Opolskiej, 1957
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Albertyna w „5 razy Albertyna”, Teatr 'l$ski, 2010
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G
li wic ki fe sti wal Dni Mu zy ki Or ga no wej,

któ ry od by wa! si" w tym ro ku ju# po raz

dwu dzie sty siód my, to oka zja to za po zna nia si"
ze spek trum or ga no we go in stru men ta rium nie

tyl ko Gli wic, ale ca !e go Gór ne go $l% ska.

Cho& na fe sti wal sk!a da j% si" nie tyl ko so lo we

re ci ta le or ga no we, to bez w%t pie nia sta no wi%
one rdze' te go przed si" wzi" cia. W tym ro ku,

tra dy cyj nie ju# kon cert otwar cia oraz za -

mkni" cia fe sti wa lu wy pe! ni !a mu zy ka kan ta -

to wo – ora to ryj na, po zo sta !e dni mo gli (my

us!y sze& wie lu zna nych so li stów, ta kich jak Flo -

rian Pa gitsch czy Se ba stian Adam czyk. 

Przed jed nym z kon cer tów po pro si !em Woj -

cie cha Ró #a ka, dy rek to ra fe sti wa lu, aby opo -

wie dzia! o hi sto rii in stru men tów, któ re mo gli -

(my us!y sze& pod czas te go rocz nej edy cji

fe sti wa lu. Roz mo w" od by li (my w gli wic kiej ka -

te drze, a roz po cz" li (my j% od opo wie (ci o hi -

sto rii znaj du j% cych si" w niej or ga nów. – In stru -

ment tu tej szej ka te dry pod we zwa niem !w.

Apo sto "ów Pio tra i Paw "a zo sta" zbu do wa ny

przez gli wic k# fir m$ Ern sta Ku rze ra. By" to
wów czas in stru ment dwu ma nu a"o wy – mó wi

Woj ciech Ró #ak. W 1935 ro ku roz bu do wa "a go

fir ma Ge bru der Ru ger Sie gen dorf. Pierw sza

sub stan cja tych or ga nów by "a ty po wo post ro -

man tycz na, na to miast ich roz bu do wa na st# pi -

"a w du chu Or gel be we gung. By" to ruch, któ -

ry na ro dzi" si$ pod czas zjaz du or ga no lo gów we

Fre ibur gu im bre is grau w 1927 ro ku. Spre cy -

zo wa no wów czas pew ne za "o %e nia es te tycz ne

w za kre sie bu do wy in stru men tów. W skró cie

cho dzi "o o po wrót do wzor ców neo ba ro ko wych.

Ro man tycz ne, ciem ne brzmie nie pró bo wa no roz -

ja !ni& po przez do "o %e nie nie co ja !niej brzmi# -
cych mik stur i g"o sów wy so ko sto po wych. I w"a -

!nie w ta kiej, nie mal nie na ru szo nej po sta ci, ten

in stru ment funk cjo nu je do dnia dzi siej sze go.

W tym ro ku, wzo rem lat ubie g!ych, kon cer -

ty or ga no we od by wa !y si" w trzech gli wic kich

ko (cio !ach. Oprócz wspo mnia nej ju# ka te dry,

me lo ma ni wy s!u cha& mo gli in stru men tu w ko -

(cie le pod we zwa niem $w. Bar t!o mie ja. – Znaj -

du j# ce si$ tam or ga ny to in stru ment zbu do wa -

ny przez Pau la Ber sch dor fa z Ny sy  – pre cy zu je

dy rek tor fe sti wa lu. In stru men ty te s# ty po wy -

mi in stru men ta mi post ro man tycz ny mi, o ciem -

nej bar wie brzmie nia. Do pie ro syn Pau la

Ber sch dor fa, Carl, bu do wa" or ga ny w zu pe" -
nie in nym sty lu, a by" to czas, kie dy roz po -

wszech ni "y si$ idee po wsta "e pod czas wspo -

mnia ne go zjaz du or ga no lo gów we Fre ibur gu.

Je go in stru men ty tak %e znaj du j# si$ w Gli wi -

cach, na przy k"ad w ko !cie le pod we zwa niem

!w. An to nie go oraz pod we zwa niem Chry stu -

sa Kró la. Nie ste ty nie mo %e my z nich sko rzy -

sta&, cho& by "o by to mo im wiel kim %y cze -

niem. Przy czy na jest bar dzo pro za icz na – ich

stan tech nicz ny nie spe" nia wy mo gów in stru -

men tu kon cer to we go  – do da je Woj ciech Ró #ak.

Kil ka chwil uwa gi po (wi" ci li (my w trak cie

na szej roz mo wy in stru men to wi znaj du j% ce mu

si" w ko (cie le pod we zwa niem Wszyst kich

$wi" tych, w któ rym za zwy czaj od by wa si"
kon cert in au gu ra cyj ny. – Nad tym in stru men -

tem za ci# %y" ja ki! z"y omen. Zo sta" od da ny

do u%yt ku w 1944 ro ku, kie dy woj na wcho dzi -

"a ju% w ko' co w#, naj trud niej sz# fa z$. Wi# za -

"o si$ to z li kwi do wa niem za k"a dów prze my s"o -

wych, co od bi "o si$ rów nie% na bu do wie te go

in stru men tu. Mi mo i% je go kon cep cja by "a bar -

dzo prze my !la na, mu si my so bie zda& spra w$,
ja kie by "y wów czas trud no !ci z je go bu do w#,
bo mu sia no u%y wa& ma te ria "y za st$p cze. Na -

wet kon tu ar, czy li stó" gry, w do ku men tach by"
wy mie nia ny ja ko za st$p czy. Przez wie le lat,

a wia do mo, %e pro wi zo rycz ne roz wi# za nia s#

naj trwal sze, pró bo wa no go re ani mo wa& i po -

pra wi& tak, aby móg" funk cjo no wa& we dle pier -

wot nych za "o %e'. Wszyst kie te pró by ko' czy "y
si$ fia skiem, a na do da tek w la tach sie dem dzie -

si# tych do sz"o do po %a ru ko !cio "a. Ca "y ze spól

ste ru j# cy pierw sze go ma nu a"u sp"o n#". Do pie -

ro przed dwo ma, trze ma la ty zo sta" zmie nio ny

stó" gry. Resz ta cze ka na lep szy czas, gdy b$ -
dzie mo% na ten pi$k ny, ale wy ma ga j# cy wiel -

kie go na k"a du pra cy i cza su, in stru ment przy -

wró ci& do ta kich za "o %e', w ja kich mia" by&
zbu do wa ny, ale ni gdy nie by "o mu da ne – pod -

su mo wu je Woj ciech Ró #ak.

Te go rocz na edy cja by !a jed nak szcze gól na

z jesz cze jed ne go wzgl" du – bo ha te rem re ci -

ta li Woj cie cha Ró #a ka oraz Se ba stia na Adam -

czy ka by! bo wiem Fe liks No wo wiej ski, któ re -

go z ra cji 70. rocz ni cy (mier ci, Sejm RP

uczy ni! jed nym z pa tro nów ro ku 2016. Woj -

ciech Ró #ak tak sko men to wa! zna cze nie te go

kom po zy to ra dla pol skiej or ga ni sty ki: – Fe liks

No wo wiej ski to po sta& nie zwy k"a – przy szed"
na !wiat na ów cze snej War mii w miej sco wo -

!ci War tem bork, obec nie na zy wa j# cej si$ Bar -

cze wo. Ucz$sz cza" do szko "y w (wi$ tej Lip ce,

gdzie znaj du j# si$ prze pi$k ne or ga ny. Pó) niej

kszta" ci" si$ na Za cho dzie, mi$ dzy in ny mi

w s"yn nej szko le mu zy ki ko !ciel nej w Ra ty zbo -

nie oraz w ber li' skiej Kró lew skiej Aka de mii Ta -

len tów, któ rej sze fo wa" sam Max Bruch. Dla -

cze go sta ra my si$ pod kre !li& i nie ja ko wy do by&
z za po mnie nia te go kom po zy to ra? Przede

wszyst kim wie le spo !ród je go kom po zy cji jesz -

cze nie uka za "o si$ dru kiem. Wy ko na ne pod czas

te go rocz nej edy cji fe sti wa lu In pa ra di sium

zo sta "o za gra ne z mi kro fil mów, cho& aku rat ta

kom po zy cja zo sta "a dwu krot nie wy da na. Chcie -

li by !my t$ po sta& przy bli %y& prze ci$t ne mu

s"u cha czo wi, któ ry ko ja rzy go wy "#cz nie z kom -

po zy cj# Ro ty, na pi sa nej na 500 – le cie bi twy

pod Grun wal dem, no ta be ne wy ko na nej pod -

czas uro czy sto !ci od s"o ni$ cia po mni ka w Kra -

ko wie pod dy rek cj# sa me go kom po zy to ra.

Gli wic ki fe sti wal jest bez w%t pie nia uni ka -

to w% i cen n% ini cja ty w%, nie tyl ko w na szym

re gio nie, ale w tej cz" (ci Eu ro py. Je go pierw -

sz% edy cj" zor ga ni zo wa! w!a (nie Woj ciech Ró -

#ak, któ ry od 27 lat pe! ni funk cj" dy rek to ra,

a jed no cze (nie jest or ga ni st% w ko (cie le piel -

grzym ko wym Mat ki Bo #ej z Lo ur des w Zu -

ry chu. Tak wspo mi na po cz%t ki fe sti wa -

lu: – Pierw sza edy cja Fe sti wa lu od by "a si$
w 1990 ro ku i by "a bar dzo spon ta nicz na – jak

wie le rze czy wów czas w Pol sce. By" to czas

zmian, a nam z po mo c# przy sz"a agen cja ar -

ty stycz na „Si le sia” z Ka to wic, dzi$ ki cze mu

fe sti wal móg" za ist nie&. Wów czas kr#g wy ko -

naw ców by" za w$ %o ny do !ro do wi ska ka to wic -

kie go. Od dru giej edy cji roz po cz$ li !my wspó" -
pra c$ z To wa rzy stwem Przy ja ció" Gli wic,

wte dy te% po ja wi" si$ pierw szy go!& z za gra -

ni cy. Ma "y mi kro ka mi sta ra li !my si$ stwo rzy&
jak naj szer sz# ofer t$ dla pu blicz no !ci, i dzi -

siaj fe sti wal funk cjo nu je w ta kiej for mie: in -

au gu ra cyj ny i fi na "o wy kon cert to mu zy ka kan -

ta to wo – ora to ryj na, a !ro dek pro gra mu

wy pe" nia to, co jest sed nem fe sti wa lu – mu -

zy ka or ga no wa i re ci ta le so lo we. Nie ste ty,

wszel kie za my s"y s# we ry fi ko wa ne przez fi nan -

se. Nie zmien nym ele men tem jest rów nie% wy -

ciecz ka szla kiem gór no !l# skich or ga nów, któ -

ra cie szy si$ wiel k# po pu lar no !ci#. Jej ide#
jest po ka za nie naj cie kaw szych in stru men tów

w ca "ym re gio nie. Pra wie za wsze pro wa dzi j#
prof. Ju lian Gem bal ski. Od pew ne go cza su

cz$ !ci# Fe sti wa lu s# rów nie% kon cer ty pro -

mo cyj ne stu den tów, któ re ma j# za pew ni& im
do bry start i po zwo li& im si$ po ka za& w do -

brym to wa rzy stwie naj lep szych eu ro pej skich

wy ko naw ców mu zy ki or ga no wej.

!

Organowa

mapa !wiata 

Dni Muzyki Organowej w Gliwicach

MAREK LYSZCZYNA

Wojciech Ró%ak, dyrektor festiwalu Dni Muzyki Organowej w Gliwicach
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Mi!dzy
nutami

na miej sce stu diów, po d! "a j!c tro pa -
mi mas in te li gen tów z te re nów pod -
le g#ych Habs bur gom, szu ka j! cych
dla sie bie miej sca w sto li cy. Sztwiert -
nia do rós# ju" w wol nej Pol sce, a ta
za opie ko wa #a si$ nim we d#ug w#a -
sne go pro gra mu, pro po nu j!c mu
wy jazd sty pen dial ny do Pa ry "a,
oczy wi %cie do Nad ii Bo ulan ger, na -
uczy ciel ki za st$ pów kom po zy to rów
ze wschod niej Eu ro py i Sta nów
Zjed no czo nych. Z Pa ry "a wró ci# by
nasz dziel ny twór ca do kra ju ja ko
zde kla ro wa ny neo kla syk, za pew ne
wiel bi ciel Stra wi& skie go. Gdy by
jed nak wy bra# Wie de&, al bo Pra g$?
W tym ostat nim mie %cie spo tka# by
gru p$ nie zwy kle ak tyw nych ró wie -
%ni ków – cze skich 'y dów, któ rzy
po szu ki wa li w#a snych %rod ków
wy ra zu po za dwo ma skraj ny mi kie -
run ka mi: epi go nicz n! po sta ci! pó( -
no ro man tycz ne go kie run ku Mah le -
row skie go, jak i do de ka fo nicz n!
awan gar d!. Od Stra wi& skie go i Bar -
tó ka prze j$ li upodo ba nie do eks po -
no wa nia ryt mu, od Niem ców Schul -
hof fa i We il la przy zwo le nie
na w#! cza nie do mu zy ki ele men tów
jaz zu i mu zy ki po pu lar nej. Pi sa li
mu zy k$, któ r! mo" na by okre %li) s#o -
wa mi ber li& skie go so cjo lo ga mu zy -
ki Chri stia na Ka de na ja ko „za rów no
#a tw!, jak i po wa" n!”. Jak by wy gl! -
da #a hi sto ria mu zy ki XX wie ku,
gdy by owi m#o dzi cze scy 'y dzi:
Pa vel Ha as, Hans Krása, Vic tor Ul -
l mann, Wal ter Süsskind nie za ko& -
czy li, jak Sztwiert nia, przed wcze %nie
"y cia w na zi stow skich obo zach kon -
cen tra cyj nych? Dzi% z pew no %ci!
na zwi ska ich fi gu ro wa #y by w pod -
r$cz ni kach hi sto rii mu zy ki w roz dzia -
le „pre kur so rzy post mo der ni zmu”.
Pod sta wo wym kon tek stem (na ra zie
skrom ne go) re ne san su mu zy ki wy -
mie nio nych twór ców, a tak "e na sze -
go Sztwiert ni, jest od czu wa na dzi%
przez twór ców kul tu ry po trze ba upo -
ra nia si$ ze s#yn nym py ta niem
Ad or na: „czy mo" li wa jest kul tu ra
po Au schwitz?”. Ów re ne sans mo "e
tak "e po wa" nie przy czy ni) si$
do zmia ny per spek ty wy, z któ rej
po wszech nie „ogl! da si$” mu zy -
k$ XX wie ku, ja ko are n$ wal ki po -
zo sta #o %ci ro man tycz nych z awan gar -
d!. Po mi$ dzy skraj no %cia mi roz ci! ga
si$ bo wiem „trze ci %wiat” mu zy ki
oby wa j! cej si$ za rów no bez szczu -
de#, jak i mie cza – %wiat mu zycz nej
nor mal no %ci. Ta kiej, ja ka jest w mu -
zy ce Sztwiert ni.

!

zen tu j! ce bli sk! Sztwiert ni du cho -
wo%) – re li gij n! i „oj czy( nia n!”:
pie%& chó ral na Ja na Gaw la sa Szu mi

do li na, dwa skrzyp co we Ro man se Ja -
na Po do li (uro dzo ne go w 1933 ro ku
kom po zy to ra i or ga ni sty, ucznia Ka -
ro la H#a wicz ki), pie%& Mój Oj cze

Szy mo na Go dziem by Tryt ka (bielsz -
cza ni na rocz nik 1888, nie daw ne go
ab sol wen ta Aka de mii Mu zycz nej
w Byd gosz czy w za kre sie kom po zy -
cji) oraz Jó ze fa *wi dra pie %ni Lux

per pe tua, Pa ter no ster i Can tus glo -

rio sus. 
Kon cert wie de& ski by# wiel kim

suk ce sem cie szy& skich in stru men ta -
li stów, chó rzy stów i kom po zy to -
rów. W pew nym sen sie tak "e tych
nie "y j! cych. Wy ko na nia utwo rów
Sztwiert ni w ser cu Au strii mo" -
na bo wiem trak to wa) ja ko sym bo -
licz ne do pe# nie nie je go lo su. Gdy by
prze "y# woj n$, z pew no %ci! osi! gn!# -
by suk ces na ska l$ (co naj mniej)
%rod ko wo eu ro pej sk!, do #! cza j!c
do kom po zy tor skiej eli ty. Cho cia",
z dru giej stro ny, mo" na by si$ za sta -
no wi), czy móg# by tra fi) do Wied -
nia? Kil ka na %cie lat star si od nie go
ko le dzy z gro na mu zy ków cie szy& -
skich, któ rzy osi! gn$ li do ro s#o%)
jesz cze przed pierw sz! woj n! %wia -
to w!: Ka rol H#a wicz ka czy W#a dy -
s#aw Ma cu ra wy bra li Wie de& ju"

Wspa nia #ym osi! gni$ ciem gru py
pe da go gów i stu den tów In -

sty tu tu Mu zy ki Wy dzia #u Ar ty -
stycz ne go U* w Cie szy nie by #o
do pro wa dze nie do te go, i" w sa mym
ser cu Wied nia, w ka te drze *wi$ te -
go Ste fa na, 13 ma ja bie "! ce go ro -
ku za brzmia #a mu zy ka trzech po ko -
le& kom po zy to rów %l! skich, któ rzy
"y li w XX wie ku. Po my s#o daw c!
kon cer tu i je go „si #! spraw cz!” by#
Hu bert Mi% ka, a wy st! pi li wio lon -
cze list ka Ur szu la Mi zia, skrzy pek
Adam Wa gner, or ga ni sta To masz
Or low oraz Uni wer sy tec ki Chór
„Har mo nia” pod dy rek cj! Iza be li
Zie lec kiej -Pa nek. Sto sow n! pre -
lek cj$ wy g#o si# Ze non Moj "ysz.
G#ów nym or ga ni za to rem przed si$ -
wzi$ cia by #a pol ska am ba sa da
w Wied niu.

Kon cert no si# ty tu# Sztwiert nia

neu ent deckt (No wo od kry ty
Sztwiert nia), je go to bo wiem utwo -
ry sta no wi #y do mi nan t$ kon cer tu.
Na le "y do da), "e z po dob nym pro -
gra mem cie szy& scy mu zy cy wy st! -
pi li we wrze %niu ubie g#e go ro ku
w Sankt Geo r gen w Au strii – miej -
sco wo %ci le "! cej w po bli "u obo zu
kon cen tra cyj ne go Mau thau sen -Gu -
sen, by uczest ni czy) w przy go to wa -
nych przez Pa ra fi$ Ewan ge lic ko -Au -
gs bur sk! w Wi %le uro czy sto %ciach
upa mi$t nie nia wi$ zio nych i za m$ -
czo nych tam pol skich ewan ge li -
ków. Uro czy sto%) zbie g#a si$ z ob -
cho da mi 75. rocz ni cy %mier ci
Ja na Sztwiert ni, w cza sie któ rych
w Me mo ria le w Gu sen od s#o ni$ to ta -
bli c$ upa mi$t nia j! c! kom po zy to ra
i pol skich ewan ge li ków.

Z twór czo %ci Sztwiert ni s#u cha -
czom zgro ma dzo nym w Ste phans -
dom (a by li w%ród nich przed sta wi -
cie le kor pu su dy plo ma tycz ne go,
#!cz nie z pol skim am ba sa do rem Ar -
tu rem Lor kow skim, oraz w#adz ko -
%ciel nych) przed sta wio no Mo dli tw!
i Can ta bi le na wio lon cze l$ i or ga ny
i dwie pie %ni chó ral ne (Co sik w le -

sie i Psalm 23. „Pan jest mo im pa -

ste rzem”). Cie szy& ski twór ca zo -
sta# te" za pre zen to wa ny po przez
re kon struk cje i pa ra fra zy au tor stwa
To ma sza Or lo wa – wy ko na# on im -
pro wi zo wa n! In tro duk cj! i Pas sa ca -

gli! c -moll „w sty lu Sztwiert ni”,
Ro man tycz n" fan ta zj! na te ma ty

Sztwiert ni oraz zre kon stru owa n!
przez sie bie na pod sta wie r$ ko pi su
pi$ cio cz$ %cio w! Sym fo ni! or ga no w".
Dru g! po #o w$ pro gra mu wy pe# ni #y
dzie #a kom po zy to rów %l! skich re pre -

MAG DA LE NA DZIA DEK

Mu zy cy
!l" scy
w Wied niu
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D
zi siej szy las be skidz ki za chwy ca i po ra -

!a jed no cze "nie tych tu ry stów, któ rzy

nie by wa j# tu cz$ sto. Mo! na w nim zo ba -

czy% z bli ska i z od da li, cz$ sto obok sie bie,

oka za &e, zie lo ne "wier czy ny i po nu re pu ste

gniaz da z po wa lo ny mi ki ku ta mi i pnia ka mi

po wy cin ce drzew z kor ni kiem i po in nych

kl$ skach. Ogrom ne en kla wy mar twych, su -

chych, ja &o wych drze wo sta nów, ale i so -

czy ste m&od ni ki, no we pod sa dze nia pod sta -

ry mi "wier czy na mi. I one na dal s# cen ne, bo

pod swo imi oka pa mi chro ni# ko lej ne po ko -

le nia le "ne. 

To dzi" ty po wy kra jo braz be skidz kie go

la su, któ ry od kil ku dzie si$ ciu lat jest

w prze bu do wie. Moc no w ostat nich la tach

przy "pie sza nej. Z wie lu po wo dów. M.in.

os&a bie nia go za nie czysz cze nia mi prze my -

s&o wy mi; znisz cze nia bio lo gii le "nej gle by

i roz prze strze nie nia si$ w niej pa to ge nicz -

ne go grzy ba – opie' ki mio do wej, nisz cz# -
cej ko rze nie drzew; ocie pla nia si$ kli ma tu,

za bój czych susz dla "wier czyn w okre sie

we ge ta cyj nym; na si le nia si$ hu ra ga nów

i nie po ha mo wa nych ata ków szkod ni ków

owa dzich. W re zul ta cie gra da cji kor ni ka

dru ka rza, któ ry przy pie cz$ to wa& wy rok

na mo no kul tu ro wy las "wier ko wy. 

Nie by& to atak przy pad ko wy. W ten spo -

sób przy ro da gwa& tow nie sko ry go wa &a
wszyst kie, nie u"wia do mio ne na prze strze -

ni wie ków b&$ dy ho dow la ne, po pe& nio ne

wo bec la su w Be ski dach. Mó wi o tym je -

go hi sto ria. Kar czo wa ny w nad mia rze

przez ple mio na wo &o skie w XIV i XV wie -

ku pod pa stwi ska, ha le, &# ki ja ko" trwa&.
Do pie ro na ru sze nie rów no wa gi i struk tu ry

ga tun ko wej sk&a du je go drze wo sta nów, ge -

ne tycz nie zwi# za nych z Pusz cz# Kar pac k#,
za wa !y &o moc no na przy sz&o "ci tego lasu. 

Roz wi ja j# cy si$ w XIX wie ku prze mys&
hut ni czy i gór ni czy po trze bo wa& du !o
drew na. Za cz$ to wi$c sa dzi% na wy kar czo -

wa nych prze strze niach i zr$ bach szyb ko

ro sn# ce "wier ki. Z na sion ob ce go po cho -

dze nia, bo ro dzi mych bra ko wa &o. 

Tyl ko w la tach 1860-1880 przy by &o ty si# -
ce hek ta rów nie la su, lecz upraw "wier ko -

wych. Jed no wie ko wych i jed no pi$ tro wych.

(wierk osta tecz nie zdo mi no wa& la sy Be ski -

du (l# skie go i)y wiec kie go. Na wi$k szo "ci

ich po wierzch ni by &o go od 70 – 98 pro cent!

Jesz cze ca& kiem nie daw no w sk&a dzie ga tun -

ko wym la sów wi "la' skich – udzia& "wier ka

wy no si& a! 95 pro cent, w ustro' skich

– 90 pro cent! We d&ug dzi siej szej wie dzy na -

uko wej, nie po wi nien on prze kra cza% gra ni -

cy 35 – 40 pro cent!

!wierk w od wro cie

Ta ki mo no kul tu ro wy las "wier ko wy, cho%
do cho wa& si$ rów nie! im po nu j# cych oka -

zów z ro dzi mych na sion (do rod nych "wier -

czyn isteb nia' skich) ro sn# cy w nie przy ja -

znym mu "ro do wi sku, nie móg& by%
nie "mier tel ny. W po &o wie mi nio ne go wie ku

osa czo ny cy wi li za cj# z ca &# bez wzgl$d no -

"ci# od s&o ni& swo j# s&a bo"%. Nie po tra fi& si$
obro ni% przed za nie czysz cze nia mi, urba ni -

za cj# gór skich te re nów, nad mier n# tu ry sty -

k#, grzy ba mi pa to ge nicz ny mi, in wa zja mi

szkod ni ków owa dzich: za snu j# i za wod ni -

c#, któ re czy ni &y spu sto sze nia w apa ra cie

asy mi la cyj nym drzew. Ani tym bar dziej

przed kor ni kiem. Ten owad roz po cz#& eli mi -

no wa nie "wier czyn z na rzu co ne go be skidz -

kim la som sk&a du je go drze wo sta nów. 

Sztucz nie sa dzo ne, os&a bio ne "wier czy ny

po zba wio ne by &y za ko do wa nej w ge nach

si &y prze trwa nia, oczy wi stej w na tu ral nych

dla sie bie sie dli skach. Mi mo to, sa dzo no je

da lej. I da lej po zy ski wa no ich drew no me -

to d# zr$ bów zu pe& nych, po zo sta wia j#c nie -

mal pu ste po la do za go spo da ro wa nia "wier -

czy na mi od no wa! Przy na ra sta j# cych

za gro !e niach, kon dy cja ta kie go la su nie

mo g&a by% do bra.

W ta kich wa run kach kil ka dzie si#t lat te -

mu "l# scy le "ni cy roz po cz$ li prze bu do w$
za gro !o nych drze wo sta nów. Naj wcze "niej,

bo ju! w la tach 50. ub. wie ku w la sach ów -

cze sne go Nad le "nic twa An dry chów, gdzie

opie' ka mio do wa do s&ow nie „wy ko si &a”

daw niej sa dzo ne "wier czy ny ob ce go ge no -

ty pu. Za st# pio no je bu kiem, jo d&#, ja wo rem

czy li pier wot ny mi ga tun ka mi Pusz czy Kar -

pac kiej i tyl ko z do miesz k# ro dzi me go

"wier ka, któ ry ro "nie do dzi". Ten kie ru nek

prze bu do wy la su, wspie ra ny przez le "n#
na uk$, obo wi# zu je na dal. 

Pro ble mem po zo sta je czas, ja ki ma j#
obec nie do dys po zy cji le "ni cy na prze bu do -

w$ la su, wpi sa n# w sce na riusz be skidz kiej

przy ro dy. Za nim, spro wo ko wa ne ocie pla -

niem si$ kli ma tu pla gi la su im w tym prze -

szko dz#.
Tak mo g&o si$ sta%, gdy os&a bio ne be -

skidz kie "wier czy ny na wie dzi &a w nie spo -

ty ka nej ska li gra da cja kor nika – dru karza.

Ten szkod nik, nie jest, jak si$ po wszech -

nie uwa !a, bez wzgl$d nym za bój c# drzew

le "nych. Jest rów no cze "nie sa ni ta riu szem

na tu ry. Eli mi nu je z niej wszyst ko to, co

Las powraca

do... natury

JOLANTA KARMA!SKA

Be skidz kie la sy igla ste co raz szyb ciej zmie nia j" swo j" sza t#. Na bar dziej li $cia %
st". Po wra ca j" do swo ich ko rze ni pra sta rej Pusz czy Kar pac kiej, w któ rej przez
wie ki ro s&y g&ów nie jo d&y i bu ki. I $wier czy ny. W mniej szo $ci. Do cza su, a' cz&o %
wiek za cz"& bru tal ne zmie nia( sce na riusz le $nej przy ro dy.

Wi da( to wy ra) nie po s&ab n" cej kon dy cji tych la sów. Po wie lo kro( r" ba ne i sa %
dzo ne od no wa, w cza sach nam wspó& cze snych prze bu do wy wa ne i ra to wa ne,
bez u stan nie wy ma ga j" po mo cy i szcze gól nej pie l# gna cji. Ich po wrót do na tu ry
po przez m.in. wy mia n# ga tun ków le $nych drze wo sta nów, wy mu sza n" przez sa %
m" przy ro d#, jest ostat ni" szan s", by mo g&y trwa( da lej.

Gniaz do po kl! sko we na szczy cie Skrzycz ne go (1257 m. npm.), gdzie wa run ki s" naj trud niej sze
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w niej cho re, ob ce i nie przy sto so wa ne

do sie dli ska. Po ja wia si! w w la sach w tzw.

cy klu gra da cyj nym, "red nio co 150 lat. Jest

zatem nieod#$cznym elementem le"nego

ekosystemu. 

Le "ni cy tak to t#u ma cz$: kor nik, któ ry

to wa rzy szy "wier czy nom od za wsze, jest

szkod ni kiem wtór nym. Wkra cza na %e ro -

wi sko wów czas, gdy z in nych po wo dów

drze wo jest ju% os#a bio ne. Dla te go nie boi

si!, %e drze wo go za ata ku je. Nie do pro wa -

dza wi!c do za g#a dy "wier ka, któ ry jest je -

go %y wi cie lem. Bo sam by zgi n$#. 
O roz pa dzie czy trwa niu ka% dej for ma -

cji ro "lin nej de cy du je ca #y eko sys tem la -

su. Cz#o wiek z na tu r$ nie wy gra. Kor nik

w la sach be skidz kich tyl ko do ko& czy#
dzie #a nie uchron ne go roz pa du co raz s#ab -

szych "wier czyn. Je go za bój cz$ gra da cj!
mo% na po rów na' do wiel kiej po wo dzi,

któ ra prze ry wa wa #y. Gdy by pó# wie ku

te mu le "ni cy po zo sta wi li cho re "wier czy -

ny przy ro dzie i nie roz po cz! li prze bu do wy

la su, dzi" by "wier ka w Be ski dach w ogó -

le by nie by #o. Ostat ni, kl! sko wy atak kor -

ni ka tej prze bu do wie prze szko dzi#. Staw -

k$ wal ki z nim by #o wi!c ogra ni cze nie

je go li czeb no "ci (ca# ko wi cie wy eli mi no -

wa' go nie mo% na!) i spo wal nia nie roz pa -

du drze wo sta nów "wier ko wych. Po to, by

zy ska' kil ka lat cza su na dal sze od na wia -

nie la su, lep sze przy sto so wy wa nie go

do sie dli ska i do zmian kli ma tu.

(l$ scy le "ni cy, wspie ra ni przez na uk!,
zy ska li ten czas. W ka% dym z be skidz kich

nad le "nictw "wier ka zna cz$ co uby wa.

Na co raz wi!k szych po #a ciach ro sn$ ju%
la sy bar dziej mie sza ne, ró% no wie ko we,

od por niej sze na nie ko rzyst ne zja wi ska

i kl! ski. Adap tu j$ si! le piej do ocie pla nia

si! kli ma tu i ko rzyst nych dla struk tu ry la -

su zmian, któ re wy mu si# w#a "nie kor nik. 

Prze bu do wa trwa

I przy "pie sza. Wi da' to go #ym okiem

w la sach wi "la& skich, w któ rych szyb ko

i ko rzyst nie zmie nia j$ si! pro por cje ga tun -

ko we drze wo sta nów: "wierk nie prze kra -

cza 75 proc., wy ra) nie przy by #o bu ka

(do 16 proc.) i jo d#y po spo li tej z do miesz -

ka mi, do po nad 10 pro cent. B! dzie ich jesz -

cze wi! cej. Co ro ku sa dzi si! tu po nad

1,5 mln no wych sa dzo nek. 

W le "nic twie Le "ni ca, naj wi!k szym

w Nad le "nic twie Ustro&, któ re wcze "niej

Le on Mi jal, nad le !ni czy Nad le !nic twa Ustro" przy bli #y$ dzien ni ka rzom

me to dy prze bu do wy drze wo sta nów be skidz kich

An drzej Pi lot, pre zes WFO% i GW w Ka to wi cach, mó wi$ o fi nan so wym

wspie ra niu le !nych pro jek tów i edu ka cji

Ka zi mierz Ka wik, le !ni czy z le !nic twa Le !ni ca do gl& da swój od no wio ny las z jo de$ ka mi

ni% in ne, zmie rzy #o si! z roz pa dem "wier -

czyn, ta kie ga tun ki li "cia ste, jak buk, d$b,

je sion, brzo za, ol sza i in ne ich do miesz ki

prze kro czy #y ma gicz n$ gra ni c! 51 proc.

sk#a du la su. Igla ki, w"ród nich "wierk,

so sna, cie p#o lub na jo d#a, mo drzew sta no -

wi$ 49 pro cent drze wo sta nów. 

Uda #o si! te% ko rzyst nie ogra ni czy' li -
czeb no"' szkod ni ków owa dzich. Bez u -

stan nie przy by wa nie tyl ko bu ka i jo d#y.

Wy ra) nie obec ny jest mo drzew, je sion

i ja wor. Da lej te% ro sn$ oca la #e "wier czy -

ny. Pod ich oka pa mi bez piecz niej kie# -
ku je i pnie si! w gó r! no wy, ro dem z ma -

tecz ni ka kar pac kie go, las. To nic, %e
sa dzon ki d! bów trze ba ogra dza', a p! dy

jo d#y za bez pie cza' spe cjal nym "rod kiem

przed zwie rzy n$. No wy, wie lo pi! tro wy

las ra dzi so bie co raz le piej. 

To bu dzi na dzie j!. Cho cia% miej sca mi

np. na szczy cie Skrzycz ne go po ra %a j$ wi -

do ki le "nej za g#a dy, spo wo do wa nej nie tyl -

ko przez za snu j! czy kor ni ka, ale i in ne

na tu ral ne %y wio #y, z hu ra ga na mi na cze le.

Tu prze bu do wa la su, ze wzgl! du na wy so -

ko"', wa run ki at mos fe rycz ne i krót ki okres

we ge ta cyj ny, trwa wol niej i jest znacz nie

trud niej sza. Ale uda je si!!

Dzi" na be skidz ki, od na wia ny zgod nie ze

sce na riu sza mi na tu ry las trze ba pa trze' ina -

czej ni% jesz cze cho' by 20, 30, 50 lat wcze -

"niej. Z tro sk$ i zro zu mie niem dla je go

wiel kiej, kon se kwent nej, cho' trud nej cza -

sem dla lo kal nej spo #ecz no "ci, prze bu do wy.

Zw#asz cza %e efek ty pra cy le "ni ków, wspie -

ra nych przez na uk!, ju% wi da' po je go m#o -

dych, %y wot nych po ko le niach. S$ sil niej sze

i pew nie wkra cza j$ na gór skie sto ki. Trze -

ba by' cier pli wym. Dzi" za gro %o ny las nie

ro "nie sam. Nie ro "nie te% szyb ko. Wy ma -

ga ogrom nej wie dzy, pra cy, bez u stan nej

pie czy i spo #ecz ne go wspar cia.

Te idee by #y te ma tem stu dyj ne go wy -

jaz du dzien ni ka rzy w ostat nich dniach ma -

ja br. do la sów be skidz kich. Je go or ga ni -

za to rem by #a Re gio nal na Dy rek cja La sów

Pa& stwo wych w Ka to wi cach i Wo je wódz -

ki Fun dusz Ochro ny (ro do wi ska i Go spo -

dar ki Wod nej w Ka to wi cach, wspie ra j$ cy

fi nan so wo naj po trzeb niej sze le "ne pro jek -

ty oraz edu ka cj! eko lo gicz n$, de dy ko wa -

n$ za rów no dzie ciom jak i do ro s#ym. La -

sy w Pol sce s$ sze ro ko otwar te dla lu dzi.

Wszy scy za tem ma my nie pi sa ny obo wi$ -
zek, by je po zna wa', zro zu mie' i wspie -

ra', je "li zaj dzie ta ka ko niecz no"'. !
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Wtym ro ku mi ja 70 lat dzia -
!al no "ci Bi blio te ki Miej -

skiej w Cie szy nie. Przez ten d!u -
gi czas prze cho dzi !a ona wie le
ró# nych prze obra #e$ – za rów -
no struk tu ral nych, jak i zwi% za -
nych z jej do dat ko w% ak tyw no -
"ci%. 

W ostat nich la tach ewo lu cja
dzia !a$ kul tu ral nych re ali zo wa -
nych przez bi blio te ki przy bra !a
wy ra& ny kie ru nek, zwi% za ny
z pro mo wa niem no wo cze snych
tech no lo gii. Wy da wa' by si(
mo g!o, #e wszyst ko, co do ty czy
upo wszech nia nia wie dzy o kom -
pu te rach, ta ble tach i In ter ne cie,
zo sta !o ju# po wie dzia ne, a szko -
!a w pe! ni przej mu je za da nia
w za kre sie kszta! ce nia IT. Jed nak
s% w tej dzie dzi nie ob sza ry wy -
ma ga j% ce uzu pe! nia j% cych dzia -
!a$ edu ka cyj nych. 

W cie szy$ skiej bi blio te ce pro -
wa dzi my nie ty po we za j( cia dla
osób z bie gu no wych grup wie -
ko wych – dla dzie ci i m!o dzie -
#y, jak rów nie# se nio rów – ró# -
ni% cych si( od sie bie w za sa dzie
wszyst kim oprócz jed ne -
go – ch( ci po zna wa nia "wia ta.

Za pew ne wie lu z nas uwa #a,
#e m!o de po ko le nie – oswo jo ne
z elek tro nicz ny mi ga d#e ta -
mi – jest ju# przy go to wa ne
do wej "cia w cy fro wy "wiat
i pe! ne go ko rzy sta nia z je go
do bro dziejstw. Nie ste ty, tak nie jest. Umie -
j(t no"' ob s!u gi da ne go urz% dze nia nie jest
jesz cze to# sa ma z po sia da niem kom pe ten -
cji cy fro wych. Dla te go sta ra my si( po ka za',
#e smart fon lub ta blet uru cho mio ny na lek -
cji mo #e s!u #y' tak #e do wy szu ki wa nia od -
po wie dzi na py ta nia za da wa ne przez na -
uczy cie la, a zy sku j% ce na po pu lar no "ci
apli ka cje rze czy wi sto "ci roz sze rzo nej mo -
g% do star czy' do brej za ba wy. Cz( sto wi dzi -
my, jak dzie ci in sta lu j% na swo ich urz% dze -
niach pro po no wa ne przez nas apli ka cje,
wy mie nia j% si( spo strze #e nia mi na ich te -
mat, emo cjo nu j% si( czym" nie ty po wym, in -
nym ni# gry lub Fa ce bo ok.

Pr(# nie i in ten syw nie zaj mu je my si( ro -
bo ty k%. Za j( cia z kon stru owa nia i pro gra -
mo wa nia w!a snych ro bo tów cie sz% si(
w na szej bi blio te ce nie s!ab n% c% po pu lar no -
"ci%. Co wi( cej, or ga ni zu je my ca !o noc ne
zma ga nia (Cie szy$ ska Noc Ro bo tów), pod -
czas któ rych dzie ci w wie ku szkol nym za -
mie nia j% si( na 8 go dzin w noc nych in #y -
nie rów – sam by wam zdzi wio ny ich

wy trwa !o "ci%, kie dy wi dz(, jak o"mio lat ki
bro ni% si( przed za "ni( ciem – a# do mo men -
tu przyj "cia ro dzi ca. 

Ro bo ty, któ ry mi dys po nu je my w na szej
pra cow ni, s% tym cie kaw sze, #e mo# li wa jest
ich do wol na roz bu do wa. Nie jed no krot nie
uczest ni cy warsz ta tów po raz pierw szy
w #y ciu u#y wa j% "ru bek, na kr( tek i "ru bo -
kr( tów. Oczy wi "cie pra ce tech nicz ne s% tyl -
ko wst( pem do pro gra mo wa nia, kie dy to
trze ba u#y' ca !ej po t( gi swo jej wy obra& ni,
tak aby stwo rzo ny pro gram po zwo li!
na zwy ci( stwo w or ga ni zo wa nych cy klicz -
nie wal kach lub me czach ro bo tów.

Kom pu ter, In ter net, urz% dze nia mo bil ne
to s!o wa, któ re u jed nych wy wo !u j% za -
chwyt, a u in nych – pa ni k(. Cz( sto by wa tak,
#e oso by ze star sze go po ko le nia nie mo g%
na d% #y' za tem pem zmian, przez co sta j% si(
cy fro wo wy klu czo ne. 

Dla se nio rów ma my spe cjal n% ofer t(. Pro -
wa dzi my za j( cia na ró# nych po zio mach za -
awan so wa nia, od oswa ja nia si( z kom pu te -
rem po ban ko wo"' elek tro nicz n%, ePU AP

i za ku py w sie ci. Wi dok grup -
ki se nio rów z iPa dem w r( ku
na ryn ku na sze go mia sta mo #e
by' dla nie któ rych za ska ku j% cy,
ale jest na der cz( sty. Do dam tyl -
ko, #e na sa mych cho dze niu
z urz% dze niem w r( ku si( nie
ko$ czy, bo ro bi my zdj( cia, prze -
sy !a my je ma ilo wo, ku pu je my
pen dri ve w Hong kon gu czy te#
za ma wia my za baw k( dla wnu -
ka w ser wi sie Al le gro, co aku -
rat znaj du je od zwier cie dle nie
w na zwie or ga ni zo wa nych
warsz ta tów – „Za skocz wnu ka”.

Ale wró' my raz jesz cze
do dzie ci. Za in te re so wa nie oko -
licz nych szkó! do dat ko wy mi za -
j( cia mi jest bar dzo du #e, dla te go
sta ra my si( szu ka' „luk ryn ko -
wych” i wy pe! nia' je warsz ta ta -
mi, któ re ma j% przy ja zn% i cie ka -
w% for mu !(. W kwiet niu i ma ju
zre ali zo wa li "my pierw sze z cy -
klu trzech warsz ta tów na uko -
wych: bio lo gicz nych, che micz -
nych i fi zycz nych. Na po cz% tek
przy go to wa li "my za j( cia z mi -
kro bio lo gii pt. „By !o so bie
#y cie”.

Mi kro sko py z ka me ra mi cy -
fro wy mi, szk!o la bo ra to ryj ne,
pre pa ra ty i od czyn ni ki – to nie -
stan dar do we wy po sa #e nie bi -
blio te ki. A jed nak! Sko ro
do pro gra mu te le wi zji wró ci !a
„Son da”, my tak #e po sta no wi -

li "my za pro si' na szych uczniów do "wia ta
na uki. Po ka za li "my, dla cze go nie na le #y pi'
nie fil tro wa nej wo dy, spraw dzi li "my, kto
umy! dzi siaj r( ce, a tak #e roz wi k!a li "my za -
gad k( mu chy cho dz% cej po su fi cie. O po -
pu lar no "ci za j(' naj le piej "wiad cz% mo je pal -
ce, z któ rych ka# do ra zo wo po bie ra na by !a
krew, dzi( ki te mu uczest ni cy warsz ta tów zo -
ba czy li, jak wy gl% da j% czer wo ne krwin ki.
A wy gl% da j% jak po dwój na klu ska "l% -
ska – z dziur k% po obu stro nach.

Aby pod kre "li', jak wa# n% ro l( od gry wa
w na szej bi blio te ce edu ka cja me dial na,
po wi nie nem wspo mnie' jesz cze o kur sach
fo to gra ficz nych dla se nio rów, za j( ciach
z pro gra mo wa nia apli ka cji sys te mu An dro -
id i wie lu in nych cie ka wych wy da rze -
niach – jed nak za pro sz( tyl ko do "le dze nia
na szej stro ny in ter ne to wej: www.bi blio te -
ka.cie szyn.pl oraz pro fi lu na Fa ce bo oku
lub – do cze go szcze gól nie za ch( cam – od -
wie dze nia nas oso bi "cie.

DA WID STA NIEK

Z )YCIA
BIBLIOTEK

Biblioteka Miejska w Cieszynie

Roboty, mikroskop
i kluski !l"skie

Za ba wa ro bo ta mi – spo sób na na uk! pod staw pro gra mo wa nia

„By "o so bie #y cie” – o mi kro bio lo gii w bi blio te ce Uczest ni cy kur su kom pu te ro we go „Za skocz wnu ka” na cie szy$ skim ryn ku
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Znaki i twarze  miasta
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Ka to wi ce
na Eu ro pej skim Kon gre sie
Go spo dar czym

Aran !a cje utwo rów Hen ry ka Mi ko "a ja Gó rec kie go, Woj cie cha Ki la ra, Ir #
ka Dud ka i ra pe ra MIU OSHA by "y t"em pre zen ta cji Ka to wic i ty tu "u Mia #

sta Kre atyw ne go UNE SCO pod czas Eu ro pej skie go Kon gre su Go spo dar cze #
go, od by wa j$ ce go si% w Mi% dzy na ro do wym Cen trum Kon gre so wym
w dniach 18#20 ma ja 2016.

W VIII Eu ro pej skim Kon gre sie Go spo dar czym w Ka to wi cach wzi% "o udzia"
bli sko 8 tys. go &ci, w&ród któ rych zna le' li si%: Be ata Szy d"o, pre mier RP,
Val dis Do mbro vskis, wi ce prze wod ni cz$ cy Ko mi sji Eu ro pej skiej, pre mier (o #
twy, Günther H. Oet )n ger, ko mi sarz UE ds. Go spo dar ki Cy fro wej i Spo "e #
cze* stwa. Ka to wi ce wy ko rzy sta "y oka zj%, by go &ciom Eu ro pej skie go Kon #
gre su Go spo dar cze go po chwa li+ si% ty tu "em mia sta kre atyw ne go UNE SCO
w dzie dzi nie mu zy ki. W ci$ gu trzech dni kon gre su na sto isku Ka to wic za #
pre zen to wa no frag ment bo gac twa mu zycz ne go, ja kie go mo! na do &wiad #
czy+ w Ka to wi cach.

Otwar te sto isko Mia sta sta "o si% sce n$ dla mu zy ków Sa tel li te Or che stra
oraz so li stów, któ rzy pod j% li si% za pre zen to wa nia utwo rów ró! nych ga tun #
ków mu zycz nych. Pre zen ta cj% mu zy ki pod czas EKG otwo rzy "a „Ora wa”
Woj cie cha Ki la ra. W ko lej nych wy st% pach za pre zen to wa no utwo ry zwi$ #
za ne z wy da rze nia mi  ta ki mi jak: OFF Fe s) val Ka to wi ce czy Ra wa Blu es Fe #
s) val # z utwo rem Ir ka Dud ka, przy wspar ciu gru py ta necz nej an ga !u j$ cej
go &ci Kon gre su. Pod czas wy ko na nia utwo rów Hen ry ka Mi ko "a ja Gó rec kie #
go or kie str% po pro wa dzi" wnuk wiel kie go ka to wic kie go kom po zy to ra Jan
Sta* czyk. Na pre zen ta cji nie mo g"o tak !e za brak n$+ &l$ skich stan dar dów
lu do wych ode gra nych przez or kie str% d% t$. Zwie* cze niem pre zen ta cji by"
wy st%p  MIU OSHA,  po pu lar ne go w ca "ym kra ju ra pe ra. 

Ka to wi ce obec ne by "y tak !e pod czas Eu ro pe an Start Up  Days, gdzie po #
za ofer t$ skie ro wa n$ do kre atyw nych twór ców na po cz$t ku swo jej dro gi
biz ne so wej, za pre zen to wa no  pro jek ty ar ty stycz ne  re ali zo wa ne przez In #
sty tu cj% Kul tu ry Ka to wi ce Mia sto Ogro dów im. K. Bo che nek,  ta kie jak
„Naj mniej sze Ki no ,wia ta” czy „Me dia Lab”. 
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KU STOSZ MA DONN KRE SO WYCH
TA DE USZ KU KIZ IN ME MO RIAM

Ta de usz Ku kiz (1932–2015) uro dzi! si" w D" bo wi cach
k. #o pa ty na, woj. tar no pol skie II RP. Je go oj ciec, funk cjo $

na riusz Po li cji Pa% stwo wej, zo sta! aresz to wa ny przez NKWD
i za mor do wa ny  w czerw cu 1941 r. w wi" zie niu „Bry gid ki”
we Lwo wie. Ro dzi n" de por to wa no do pó! noc no $wschod nie $
go Ka zach sta nu. Po wró ci !a do kra ju w 1946 r. i za miesz ka $
!a na &l' sku Opol skim. Po szko le (red niej w Prud ni ku, stu $
dio wa! me dy cy n" (Uni wer sy tet w O!o mu% cu, Aka de mie
Me dycz ne: Za brze, Lu blin, War sza wa). Przez trzy dzie (ci lat
pro wa dzi! od dzia! cho rób we wn"trz nych w szpi ta lu w Nie $
mo dli nie i kie ro wa! miej sco wym Ko !em Pol skie go To wa rzy $
stwa Le kar skie go. Uczest ni czy! w pra cach Zwi'z ku Sy bi ra $
ków oraz To wa rzy stwa Mi !o (ni ków Lwo wa i Kre sów Po !u dnio wo $Wschod nich
od po cz't ku ich dzia !al no (ci. Na !a mach cza so pism i na an te nach ra dio wych po pu la $
ry zo wa! hi sto ri" i kul tu r" Kre sów. Dzie !em )y cia dok to ra Ta de usza Ku ki za sta !o si" opi $
sa nie lo sów kre so wych ob ra zów sa kral nych (ma ryj nych), przy wie zio nych po II woj nie
(wia to wej do Pol ski w jej no wych gra ni cach. Za owo co wa !o ono licz ny mi ar ty ku !a mi
w pra sie kra jo wej i emi gra cyj nej, se ri' sze (ciu ksi' )ek Ma don ny Kre so we i in ne ob ra !
zy sa kral ne z Kre sów (1997–2002), oraz to mem Wo "y# skie Ma don ny (1998). Au tor oca $
li! od za po mnie nia dla no wych po ko le% hi sto ri" wi ze run ków Ma donn Kre so wych, któ $
re ode gra !y do nio s!' ro l" w )y ciu re li gij nym, kul tu ro wym i spo !ecz nym miesz ka% ców
pol skich Kre sów. Opi sa! rów nie) hi sto ri" ro dzin nych miej sco wo (ci: $o pa tyn. Dzie je i za !
byt ki (2004), Zie mia Ra dzie chow ska i lu dzie stam t%d (2008), Uhnów. Kre so we mia stecz !
ko nad So "o ki j% (2010), Ku ki zów. Mia stecz ko ko "o Lwo wa. Ku stosz Ma donn Kre so wych
po wra ca do czy tel ni ka z naj now sz' pu bli ka cj' Ma don ny Pol skich Lo sów w XXI wie ku,
któ ra na pod sta wie ostat nich r" ko pi sów, dzi" ki sta ra niom Ma rian ny Ku ki zo wej
(wdo wy po Au to rze) uka za !a si" we Wro c!a wiu (Wy daw nic two I $BIS, 2016). Pu bli ka $
cja zwie ra szki ce o dzie jach Ma donn zwa nych – Ma don na mi Wo jen ny mi lub Ma don !
na mi Pol ski Wal cz% cej. Hi sto rie wi ze run ków m.in.: Mat ki Bo skiej Ko ziel skiej, Mat ki
Bo skiej Ar mii Kra jo wej, Mat ki Bo skiej #a grów i Obo zów, sta no wi' (wia dec two i te sta $
ment dok to ra Ta de usza Ku ki za – Ku sto sza Ma donn Kre so wych, któ re mu za wdzi"cz $
my przy wra ca nie kre so wej pa mi" ci, nie zb"d nej do po zna nia dzie jów oj czy stej
hi sto rii i kul tu ry. (jiw)

OPI SY ILU STRA CJI: 1. Mat ka Bo ska Bo le sna z Wy ku su (pa tron ka &wi' to krzy skich Zgru po wa# Par ty !
zanc kich AK, au tor: Ha li na Wie rzej ska); 2. Mat ka Bo ska Wy sie dlo na (pa tron ka Po la ków wy sie dlo nych
przez oku pan tów, au tor: Sta ni s"aw Mie dza !To ma szew ski); 3. Mat ka Bo ska obo zów kon cen tra cyj nych
(au tor: Ta de usz Pie trzy kow ski, wi' zie# KL Au schwitz); 4. Ok"ad ka ksi%( ki; 5. Mat ka Bo ska Ir kuc ka. 

!

1.

2.

3. 5.4.
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Tytu! mo"na zweryfikowa#
przegl$daj$c album

Obiektywnie !l"skie

zawieraj$cy prace pokazywane

podczas pi%ciu edycji konkursu

na fotoreporta"
organizowany z inicjatywy

europos!a dr. Marka Migalskiego

oraz stowarzyszenie „Projekt &l$sk”.

Zamieszczone w tej publikacji

fotografie s$ bardzo ró"ne

– czarnobia!e i kolorowe,

przedstawiaj$ce ludzi, architektur%,
pejza"e z uwzgl%dnieniem

tych poprzemys!owych,

dynamiczne i statyczne.

Prace wybierali

bardzo kompetentni jurorzy,

m.in. Magdalena 'azarkiewicz,

Lech Majewski, Antoni Cygan,

Marian Oslislo, Adam Sikora.

Autorzy starali si% uchwyci#
na swoich zdj%ciach &l$sk

tradycyjny, odchodz$cy coraz

bardziej w przesz!o(#, ale te" ten

nowoczesny, który powstaje

na naszych oczach.

Reprezentowany jest region,

g!ównie Górny &l$sk, ale i cz%(#
cz%stochowska. Zabrak!o mi troch%
&l$ska Cieszy)skiego, by# mo"e
pojawi si% w kolejnych edycjach

konkursu. Wychodz% z za!o"enia,

"e zamiast opowiada#
o fotografiach, lepiej je pokaza#.

Wi%c zapraszam do ogl$dania.

BOGDAN WIDERA

Województwo fotogeniczne

Marek Locher: Dobry lot

Katarzyna Turos: Zbli#enie na $l"sk

Robert Garstka: Rado!% chasyda
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Kie dy po wsta wa !a wró "o no jej mak sy #
mal nie pi$% – dzie si$% lat. W pa& dzier #
ni ku 2016 ro ku 'wi$ to wa% b$ dzie sze'% #
dzie si$ cio pi$ cio le cie. Sce na Pol ska
T()ínského di va dla (Te atru Cie szy* #
skie go) w +eském T,)ín, (Cze skim Cie #

szy nie), wy ro s!y z ru chu ama tor skie go
te atr lud no 'ci pol skiej au to chto nicz nej
na cze skim -l. sku – „co', co by !o ska #
za ne na za nik ni$ cie – trwa i dzia !a” (K.
Susz ka, wy po wied! ju bi le uszo wa, 60 lat
Sce ny Pol skiej TD. Kro ni ka lat 1951-

2011, Cze ski Cie szyn 2011, red. J. Wa -
nia). Co wi" cej – „zbie ra zna ko mi te re -
cen zje nie za le# nie od ty tu $u ani miej sca
wy sta wia nej sztu ki” (zob. Prze s$a nie
Prze wod ni cz% ce go Par la men tu Eu ro -
pej skie go prof. Je rze go Buz ka z oka -

O Sce nie Pol skiej T!"ínského di va dla

(Te atru Cie szy# skie go)

w $eském T%"ín% (Cze skim Cie szy nie)

MIROS&AWA PINDÓR

„Pra cu j!c w tym te atrze trze ba mie" #wia do mo#", 
gdzie si$ pra cu je, z kim i dla ko go si$ gra…”. 

„Dzia dy”, Ada ma Mic kie wi cza, w re %y se rii K. Susz ka, 2001
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zji 60-le cia Sce ny Pol skiej Te atru Cie -
szy! skie go w Cze skim Cie szy nie, 60 lat

Sce ny Pol skiej TD. Kro ni ka lat 1951-

2011). Zbie ra tak "e zna cz# ce wy ró" nie -
nia i na gro dy, by przy wo $a%: od zna k&
„Za s$u "o ny dla Kul tu ry Pol skiej” (1971),
„Z$o t# Ma sk&” „za kul ty wo wa nie wy so -
kich war to 'ci li te rac kich” (1992), dy -
plom Mi ni ster stwa Spraw Za gra nicz nych
RP za „wy bit ne za s$u gi dla kul tu ry pol -
skiej w 'wie cie” (1993), na gro d& „Br# -
zo we go Po lo nu sa”, nada n# przez Klub
Pu bli cy stów Po lo nij nych Sto wa rzy sze -
nia Dzien ni ka rzy Pol skich RP (1996),
czy te" naj now sz# – z li sto pa da 2015 ro -
ku na gro d& spe cjal n# za spek takl Po wsi -

no gi be skidz kie Emi la Ze ga d$o wi cza
(re". i sce nogr. Bog dan Ko ko tek) przy -
zna n# w Kon kur sie na In sce ni za cj&
Daw nych Dzie$ Li te ra tu ry Pol skiej „Kla -
sy ka (y wa”, zor ga ni zo wa nym przez
Mi ni ster stwo Kul tu ry i Dzie dzic twa
Na ro do we go RP oraz In sty tut Te atral ny
im. Zbi gnie wa Ra szew skie go w War sza -
wie dla uczcze nia ju bi le uszu 250-le cia
te atru pu blicz ne go w Pol sce. Ju ry uza -
sad nia j#c swój wer dykt, a wy bo ru do ko -
na no spo 'ród 83 przed sta wie! kon kur -
so wych z 31 miast, wska za $o, "e

„in sce ni za cja ma $o zna ne go wr&cz za po -
mnia ne go tek stu kla sycz ne go, od zna cza
si& nie zwy k$y mi wa lo ra mi in te gra cyj ny -
mi dla spo $ecz no 'ci )l# ska Cie szy! skie -
go” (war to do da%, "e Ze ga d$o wi cza
gra no w SP ju" w kwiet niu 2009 r., a by$
to G!az gra nicz ny). Na le "y za mkn#% ten
re jestr do ce nie! uho no ro wa niem szcze -
gól nym, zgo $a nie daw nym, bo z 2 ma -
ja 2016 ro ku: w Dniu Fla gi Rzecz po spo -
li tej Pol skiej, za ra zem Dniu Po lo nii
i Po la ków za Gra ni c#, Sce na Pol ska
otrzy ma $a Fla g& Rzecz po spo li tej Pol -
skiej. Z r#k pre zy den ta RP An drze ja Du -
dy przy j#$ j# dy rek tor TC Ka rol Susz ka.
W uza sad nie niu za szczyt ne go wy ró" nie -
nia pod kre 'lo no fakt, i" „Sce na Pol ska
Te atru Cie szy! skie go jest je dy nym pol -
skim te atrem za wo do wym dzia $a j# cym
po za gra ni ca mi Pol ski”. Do ce nio no jej
wy so ki po ziom ar ty stycz ny i „dzia $a nie
na rzecz zbli "e nia obu na ro dów”. Za s$u -
gi Sce ny Pol skiej dla pol skiej kul tu ry te -
atral nej mo ty wo wa $y za pew ne tak "e
de cy zj& 50. Wal ne go Zjaz du De le ga tów
Zwi#z ku Ar ty stów Scen Pol skich
– 2 kwiet nia 2010 ro ku dzia $a j# ce mu
na )l# sku za Ol z# te atro wi nada no
god no'% Cz$on ka Ho no ro we go Sto wa -
rzy sze nia.

Te na der cen ne do wo dy uzna nia
od pol skich w!adz pa" stwo wych, pol #
skich pla có wek dy plo ma tycz nych, pol #
skich in sty tu cji, pol skich sto wa rzy sze",
wresz cie pol skich kry ty ków te atral #
nych za $wiad cza j%, &e Sce na Pol ska
w Cze skim Cie szy nie od swe go za ra nia,
tj. od 14 pa' dzier ni ka 1951 ro ku (da t(
t( – dzie" pre mie ry Wczo raj i przed !
wczo raj Alek san dra Ma li szew skie #
go – przyj mu je si( za ofi cjal ne roz po #
cz( cie dzia !al no $ci, kie ro wa ne go przez
W!a dy s!a wa Nie do b(, ze spo !u) przy na #
le &y do ogól ne go nie po dziel ne go ob sza #
ru sztu ki te atru pol skie go, a za ra zem ze
wzgl& du na spe cy fi k& swe go funk cjo no -
wa nia – wspó$ ist nie nie „pod jed nym da -
chem” na za sa dach or ga ni za cyj ne go
part ner stwa (jed na dy rek cja, jed na ad mi -
ni stra cja, jed ne pra cow nie, jed na prze -
strze! sce nicz na, ale: dwa sa mo dziel ne
kie row nic twa ar ty stycz ne i kie row nic -
twa li te rac kie, dwa od r&b ne sys te my abo -
na men to we, obej mu j# ce: je den – cze sk#,
dru gi – pol sk# spo $ecz no'%) z te atrem in -
no j& zycz nym: Sce n# Cze sk# – ma
ogrom ne zna cze nie dla "y cia kul tu ral ne -
go po gra ni cza pol sko -cze skie go w Cie -
szy! skiem. Jest po mo stem po mi& dzy
pol sk# i cze sk# kul tu r# te atral n#.
Wszak – cy tu j#c wy po wied* z pa* -
dzier ni ka 2011 ro ku ów cze sne go prze -
wod ni cz# ce go Par la men tu Eu ro pej skie -
go Je rze go Buz ka skie ro wa n#
do dy rek cji TC, kie row nic twa SP i ca -
$e go ze spo $u ar ty stycz ne go – „w pew -
nym sen sie, roz sze rze nie Unii Eu ro pej -
skiej do ko na $o si& na de skach Te atru
Cie szy! skie go za nim jesz cze de cy zj& ta -
k# pod j& li po li ty cy. […] to w$a 'nie
z Cie szy na, z pol sko -cze skie go po gra -
ni cza da je cie Eu ro pie ja sny sy gna$, "e
kul tu ra nie zna gra nic”.

Na mo del funk cjo no wa nia Sce ny Pol #
skiej wp!y n( !a i wp!y wa au ten tycz #
na po trze ba i za an ga &o wa nie rdzen nej
gru py pol skiej z te re nu Za ol zia (prze cie"
w pe spek ty wie hi sto rycz nej SP jest jej
wy two rem), zgod nie zresz t# z wy znacz -
ni kiem pol skich te atrów po za kra jo -
wych, gdzie sens ich ist nie nia i spo sób
dzia $a nia okre 'la „zwy kle bez resz ty wi -
dow nia”, na co zwró ci$ uwa g& Emil
Orze chow ski w ar ty ku le Jak ba da" te -

atr pol ski na ob czy# nie (zob. Ko niec Po -

lo nii w Ame ry ce? O kul tu rze pol skiej

i po lo nij nej w Sta nach Zjed no czo nych:

szki ce i ma te ria !y, Kra ków 1996, s. 91.)
i z któ rym to spo strze "e niem ko re lu je,
b& d# ca ty tu $em ni niej sze go szki cu, wy -
po wied* Ka ro la Susz ki (dy rek to ra
TC – od 2000 ro ku, kie row ni ka ar ty -
stycz ne go SP w la tach 1979-1988, re "y -
se ra i ak to ra). Ten czyn nik pod sta wo wy
dla scen po za kra jem nie jest jed nak "e
w wy pad ku Sce ny Pol skiej je dy nym.
Dru gim – na der wa" nym – jest po li ty -
ka we wn&trz na pa! stwa cze cho s$o wac -
kie go/ cze skie go, cha rak ter sto sun ków
pol sko -cze cho s$o wac kich / pol sko -cze -
skich i, b& d# ca ich po chod n#, po li ty ka
kul tu ral na i na ro do wo 'cio wa pa! stwa
cze cho s$o wac kie go/ cze skie go wo bec
pol skiej mniej szo 'ci na ro do wej. Wszak
Sce na Pol ska od po cz#t ku swe go ist nie -
nia jest w pe$ ni fi nan so wa na przez
urz#d pa! stwa, na te re nie któ re go ist nie -
je (ak tu al nie Urz#d Wo je wódz ki
w Ostra wie). Nad to nie któ re pro jek ty
sce nicz ne po wsta j# przy wpar ciu Mi ni -
ster stwa Kul tu ry Re pu bli ki Cze skiej
oraz Mia sta Cze ski Cie szyn (tak by $o
cho cia" by w wy pad ku re ali za cji Po wsi -

nóg be skidz kich). Do da% na le "y, "e tak -
"e pol skie Mi ni ster stwo Kul tu ry i Dzie -
dzic twa Na ro do we go oka zjo nal nie
wspie ra nie któ re szcze gól nie wa" kie
dla kul tu ry pol skiej przed si& wzi& cia ar -
ty stycz ne SP.

Mo del re per tu aro wy SP (do tej po ry
ze spó$ przy go to wa$ 453 pre mie ry, zwy -
cza jo wo 6-7 w se zo nie) za sa dza si&
na kla sy ce, dra ma tur gii wspó$ cze snej
oraz twór czo 'ci re gio nu cie szy! skie go
(ro zu mia ne go w je go hi sto rycz nych
gra ni cach). „Za wsze sta ra my si&, by
spek ta kle by $y zró" ni co wa ne, by ka" dy
móg$ zna le*% w re per tu arze Sce ny Pol -
skiej co' dla sie bie” – stwier dza kie row -
nik li te rac ki Sce ny Pol skiej Jo an na Wa -
nia. Przy czym ge ne za i spe cy fi ka
funk cjo no wa nia te go te atru, w tym kon -
tekst po li tycz no -spo $ecz no -kul tu ro wy
spra wia j#, "e swo je go wi dza Sce na Pol -
ska „mu si nie ustan ne zdo by wa% ja ko wi -
dza te atral ne go w ogó le, i ja ko wi dza
pol skiej sce ny i pol skie go re per tu aru
w szcze gól no 'ci” – pi sa $a Wan da Cej nar
(wie lo let ni kie row nik SP) z oka zji ju bi -
le uszu czter dzie sto le cia ze spo $u (zob.
Ka len da rium czter dzie sto le cia Sce ny

Pol skiej TD, Sce na Pol ska Td. 40 lat,
red. R. Put zla cher, +esk, T-.ín 1991).
S$o wa te za cho wu j# w pe$ ni swo j# ak -
tu al no'%. Nie zmien na jest bo wiem mi -
sja Sce ny Pol skiej: ochro na w$a snej
na ro do wej to" sa mo 'ci w wa run kach
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ob ce go pa! stwa (wy ra "a j# ca si$ rów nie"
po przez pod trzy my wa nie wi$ zi z Pol sk#
i jej kul tu r#), z jed no cze snym za cho wa -
niem sza cun ku dla kul tu ry kra ju (prze -
ja wem uwzgl$d nia nie w re per tu arze
po zy cji z za kre su li te ra tu ry cze skiej
i s%o wac kiej) w któ rym przy sz%o ze spo -
%o wi (ak tu al nie szes na sto oso bo we mu)
i je go wier nej od lat pu blicz no &ci "y',
kszta% ci' si$ i pra co wa'. „Sce na Pol ska
do sko na le zda je so bie spra w$ ze swo jej
ro li i funk cji, któ r# okre &l$ krót ko ja ko
funk cja pa trio tycz na” – po wie Ka rol
Susz ka w Kra ko wie w grud niu 2015 ro -
ku pod czas mi$ dzy na ro do wej kon fe ren -
cji na uko wej nt. Edu ka cja dla te atru
a pe da go gi ka te atral na. Idee i prak ty ka.
„Sce na Pol ska dla spo %ecz no &ci Za ol zia
jest okr$ tem fla go wym pol sko &ci, do sko -
na le zda je so bie spra w$, sk#d wy ro s%a,
dla ko go – dla ja kiej pu blicz no &ci gra,
ja kie s# jej si %y twór cze, czy li to wszyst -
ko co two rzy moc n# wi$( mi$ dzy te -
atrem a wi dzem. Wi$(, gdzie ar ty &ci mo -
g# po wie dzie', "e to na sza wi dow nia,
a widz – to nasz te atr. I ten stan ju"
trwa 65 lat (…) do pó ki b$ dzie ist nia %a SP
j$ zyk pol ski na Za ol ziu nie za gi nie”. 

Re ali za cja tej funk cji, de fac to przy -
na le" nej te atro wi na ro do we mu, do ko nu -
je si$ przede wszyst kim po przez re per -
tu ar. W SP je go 40 % sta no wi# po zy cje
z ob sza ru li te ra tu ry pol skiej. Ró" ne by -
%y na prze strze ni lat de ter mi nan ty re per -
tu aro wych wy bo rów. Nie w#t pli wie si %#
spraw cz# nie któ rych by li ar ty &ci z Pol -
ski – re "y se rzy i sce no gra fo wie oka zjo -
nal nie za pra sza ni przez kie row nic two
Sce ny Pol skiej na re ali za cj$ jed ne go
b#d( kil ku ty tu %ów. Tak "e ak to rzy se zo -
no wo za trud nie ni w za ol zia! skim te atrze.
Spo &ród bli sko sze&' dzie si$ ciu na zwisk
pol skich re "y se rów wspó% pra cu j# cych
z pol sko j$ zycz nym te atrem na Za ol ziu
na le "y przy wo %a' bo daj: Da nu t$ Ba dusz -
ko w#, Hen ry ka Bo uko %ow skie go, Boh -
da na Cy bul skie go, Jó ze fa Czer nec kie go,
Sta ni s%a wa Da czy! skie go, Ha li n$ Gry -

gla szew sk#, Ma ri$ Ma lic k#, Zyg mun ta
Mar ka Mo kro wiec kie go, Aloj ze go No -
wa ka, Mar ka Oko pi! skie go, Mar ka Pe -
re pecz k$, Mo ni k$ Strz$p k$, Je rze go
Uk le j$, Jó ze fa Wy szo mir skie go, An -
drze ja Zi$ bi! skie go. Ze sce no gra fów
mi$ dzy in ny mi: Ja na Ba nu ch$, Ma ria -
na Jar nusz kie wi cza, Je rze go Je le! skie -
go, Wie s%a wa Lan ge go, An drze ja )a bi! -
ca, Ja na Po lew k$, Te re s$ Po ni! ska,
Bar ba r$ Ptak, An n$ i Ta de usza Smo lic -
kich. 

Za po zna nie si! z re je strem ty tu "ów
in sce ni zo wa nych utwo rów z za kre su li #
te ra tu ry pol skiej wska zu je, $e ob li cze
ar ty stycz ne Sce ny Pol skiej na prze #
strze ni sze%& dzie si! ciu pi! ciu lat ma cha #
rak ter wspó" cze sny. Z pol skich dra ma -
tur gów naj cz$ &ciej przy wo %y wa ni w SP
by li, jak do t#d, Je rzy Sza niaw ski i S%a -
wo mir Mro "ek. Za gra no tak "e Ró "e wi -
cza, Gom bro wi cza. Przy czym za in te re -
so wa nie pol sk# li te ra tu r# wspó% cze sn#,
nie ko niecz nie dra ma tycz n#, wy ra( nie
wzra sta w rze czy wi sto &ci spo %ecz no -po -
li tycz nej wol nej od cen zu ry i po li tycz -
nych uwi k%a! tj. po li sto pa dzie 1989 ro -
ku. Ten wspó% cze sny pod wzgl$ dem
wy bo rów re per tu aro wych wi ze ru nek
Sce ny Pol skiej zo sta je za bu rzo ny
przy oka zji pre mier ju bi le uszo wych,
da wa nych b#d( to z ra cji ju bi le uszu Sce -
ny Pol skiej, b#d( te" z ra cji ju bi le uszu
T*+ínského di va dla. Na dwa na &cie ta kich
pre mier osiem sta no wi# wy sta wie nia ty -
tu %ów przy na le" nych do pol skiej kla sy -
ki. S# to re ali za cje: Za cza ro wa ne go
ko !a Lu cja na Ry dla (1956), Hen ry -
ka IV na !o wach Woj cie cha Bo gu s%aw -
skie go (1961), Ze msty Alek san dra Fre -
dry (1970), Kra ko wia ków i gó ra li
Bo gu s%aw skie go (1971), Ma rii Stu art Ju -
liu sza S%o wac kie go (1975), Pa na Ta de -
usza (1991; ty tu% przy go to wa no ju"
na ju bi le usz 30-le cia ze spo %u tj. w pa( -
dzier ni ku 1981, do pre mie ry jed nak
nie ste ty nie do sz%o – spek takl zo sta% zdj$ -

ty z te atral ne go afi sza przez cen zu r$ ze
wzgl$ du na „an ty ra dziec kie” sko ja rze -
nia i zbyt na ro do wy cha rak ter), Dzia dów
Ada ma Mic kie wi cza (2001, re".
K. Susz ka), Dam i hu za rów A. Fre dry
(2006, re". B. Ko ko tek). Z pol skiej li te -
ra tu ry wspó% cze snej wy sta wio no w ra -
mach ju bi le uszy: Bal la dy i ro man se
Alek san dra Ma li szew skie go (1955),
Ja no si ka, czy li na szkle ma lo wa ne Er ne -
sta Bryl la (1976, po wtó rze nie w r. 1981),
Dwa te atry Je rze go Sza niaw skie go
(1986; ten ju bi le uszo wy wy bór ja wi
si$ ja ko szcze gól nie traf ny „ze wzgl$ du
na do s%ow ny w tym przy pad ku sens ty -
tu %u”, na co zwró ci% uwa g$ Ta de usz Ki -
jon ka w ar ty ku le Dwa te atry pod jed nym
da chem, „Tak i Nie” 1987, nr 7), Go "cia
ocze ki wa ne go Zo fii Kos sak (1996). 

Ten ostat ni ty tu% przy na le" ny do pi -
&mien nic twa re gio nu cie szy! skie go (Zo -
fia Kos sak by %a miesz kan k# Gó rek
Wiel kich) ob ra zu je do strze gal n# w Sce -
nie Pol skiej po 1989 ro ku no w# ten den -
cj$ – na der cen n# – pod da wa nie sce nicz -
nej kon kre ty za cji twór czo &ci li te rac kiej
,l# ska Cie szy! skie go. Na te atral nym afi -
szu SP zna la z%y si$ za tem: Przed nó wek
Paw %a Ku bi sza, Czar na Jul ka i Baj ki "l# -
skie Gu sta wa Mor cin ka, Most nad $u -
cy n#Wie s%a wa Ada ma Ber ge ra, T%&ínské
nie bo – Cie szy' skie ne be z mu zy k#
i tek sta mi pie &ni Ja ro mi ra No ha vi cy
i sce na riu szem R. Put zla cher, On dra szek -
-Pan $y sej Gó ry – efekt pra cy ze spo %o -
wej R. Put zla cher, B. Ko kot ka,
Tomá+a Ko-ko. Spek ta kle te (za wy j#t -
kiem Go "cia Ocze ki wa ne go) da wa %y
ja sne wy ro zu mie nie hi sto rii i wspó% cze -
sno &ci po gra ni cza pol sko -cze skie go
w Cie szy! skiem. Z je go ura za mi, na ro -
do wy mi ani mo zja mi, na ro do wo &cio -
wy mi d# "e nia mi, ale i wie lo kul tu ro wo -
&ci#, to le ran cyj no &ci#, wspól no to wo &ci#,
zdol no &ci# do prze %a my wa nia spo %ecz -
nych i kul tu ro wych uprze dze!. In sce ni -
za cje wi zu ali zu j# ce hi sto rie lo kal ne
mo" na okre &li' tak "e ja ko „spek ta kle
miej sca”, miej sca sil nie zin dy wi du ali zo -
wa ne go (a ta kim wy da je si$ ,l#sk Cie -
szy! ski), re al ne go i mi tycz ne go za ra zem,
miej sca, któ re emo cjo nal nie no si si$
w so bie, do któ re go si$ wra ca i któ re si$
twór czo spo "yt ko wu je, a któ re zwy cza -
jo wo zwy k%o si$ na zy wa' „ma %# oj czy -
zn#”. W ten kr#g wpi su je si$ tak "e
przy go to wa na w pol sko j$ zycz nym ze -
spo le de ka d$ te mu ada pta cja te atral -
na po wie &ci uro dzo ne go w Wi &le Je rze -
go Pil cha In ne roz ko sze (spek takl zo sta%
moc no osa dzo ny w cie szy! sko -wi &la! -
sko -ewan ge lic kich kli ma tach). Po dob -
nie Obo ra Hel mu ta Kaj za ra – re "y se ra
te atral ne go, dra ma tur ga, ese isty, miej -
scem uro dze nia, wzra sta nia oraz osta -
tecz ne go po wro tu zwi# za ne go ze ,l# -
skiem Cie szy! skim. Przed sta wie nie
w opi sy wa nym nur cie ostat nie (prem.
sty cze! 2016, re". Ja nusz Klim sza),
po wsta %o w ra mach pro jek tu wtw: //stre -
fy_kon tak tu 2016 re ali zo wa ne go przez
Wro c%aw ski Te atr Wspó% cze sny ja ko
cz$&' pro gra mu Wro c%aw – Eu ro pej ska
Sto li ca Kul tu ry 2016. Po szu ki wa nia re -

Wio sn# 2010 ro ku pod czas VII Pre zen ta cji Te atrów Wo je wódz twa (l# skie go w Te atrze Za g!) bia
w So snow cu Sce na Pol ska za gra !a spek takl „Vi va Ver di” w re *y se rii Mi cha ela Ta ran ty
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per tu aro we po dej mo wa ne przez Sce n!
Pol sk! w ob r" bie pi #mien nic twa $l! ska
Cie szy% skie go nie w!t pli wie za #wiad cza -
j! o po trze bie bu do wa nia w#ród za ol -
zia% skiej i na dol zia% skiej pu blicz no #ci
po czu cia to& sa mo #ci re gio nal nej. 

Zgod nie z prze !wiad cze niem, i" Sce #
na Pol ska win na „by$ w Eu ro pie i jej
Unii” (po ja wi %o si& ono w wy daw nic twie
ju bi le uszo wym te atru z 2006 ro ku do #
okre !la j'c po nie k'd do tych cza so w'
je go mi sj&) ze spó% na swo je 60#le cie od #
st' pi% od tra dy cji i przy go to wa% in sce ni #
za cj& Ro mea i Ju lii Wil lia ma Szek spi ra,
rzecz spo za na ro do we go ka no nu, lecz
przy na le" n' do re je stru ar cy dzie% eu ro #
pej skich. Dla Je rze go Buz ka wy bór ten
ja wi' si" ja ko szan sa spro wo ko wa nia pu -
blicz no #ci do „re flek sji nad szek spi -
row skim prze s'a niem, któ re w trud nych
dla Eu ro py cza sach kry zy su i zw!t pie nia
w po nad cza so we war to #ci – ta kie jak mi -
'o#(, to le ran cja i prze wa ga dia lo gu
nad spo rem – po win no przy #wie ca(
nam wszyst kim”. Spek takl w swej wy -
mo wie na der ak tu al ny, na dal utrzy mu je
si" w re per tu arze Sce ny Pol skiej. Tak jak
Mak bet (prem. 2006), gra ny od 2008 ro -
ku z nie zmien nym po wo dze niem w sce -
ne rii Wzgó rza Zam ko we go w Cie szy nie.
(Gwo li #ci s'o #ci do da( na le &y, &e z po -
miesz cze nia za mkni" te go na te ren otwar -
ty, co oczy wi #cie wy ma ga 'o mo dy fi ka -
cji da ne go sce na riu sza i kszta' tu da nej
in sce ni za cji, prze nie sio ne zo sta 'y nad to:
Cy ra no de Ber ge rac Ed mun da Ro stan -
da, On dra szek i Po wsi no gi be skidz kie).
„War to wy sta wi( Szek spi ra co kil ka lat,
po nie wa& za wsze jest to wy zwa nie i oka -
zja do spraw dze nia, w ja kiej kon dy cji
znaj du je si" ze spó'” – stwier dza kie row -
nik ar ty stycz ny SP Bog dan Ko ko tek
(re &y ser obu Szek spi rów). W ostat nim
dzie si" cio le ciu SP zmie rzy 'a si" tak &e
z ar cy dzie 'em wszech  cza sów – Ham le -
tem (prem. 26 XI 2009, re&. M. Ta rant).
Spek takl by' be ne fi sem dy rek to ra Te atru
Cie szy% skie go Ka ro la Susz ki, ro l! Po lo -
niu sza ob cho dz! ce go 50-le cie pra cy ar -
ty stycz nej. Przy wo 'a ne spek ta kle szek -
spi row skie do ty cz! ostat niej de ka dy,
pa mi" ta( jed nak na le &y, &e po twór czo#(
Szek spi ra si" ga 'a SP ju& znacz nie wcze -
#niej.

Wi dow nia Sce ny Pol skiej ob j" ta jest
od po cz!t ku swe go ist nie nia sys te mem
abo na men to wym, co spra wia, &e po -
za w'a sn! – cze sko cie szy% sk! sie dzi b!
(od 1961 ro ku jest to no wo cze sny gmach
przy ul. Ostraw skiej) ze spó' wy st" po wa'
i wy st" pu je tak &e w in nych miej sco wo -
#ciach cze skiej cz" #ci $l! ska Cie szy% -
skie go: Trzy% cu, Ha wie rzo wie, Kar wi -
nie, Or 'o wej, oka zjo nal nie w Gór nej
Su chej i W" dry ni. (W po cz!t ko wym
okre sie dzia 'al no #ci SP gry wa 'a na ca -
'ym Za ol ziu – od Bo gu mi na po Mo sty
k. Ja b'on ko wa.) Wi dzom z miej sco wo -
#ci za ol zia% skich w któ rych nie od by wa -
j! si" przed sta wie nia te atr za pew nia
trans port au to bu so wy do naj bli& szych
miejsc pre zen ta cji. Ist nie j! nad to szkol -
ne gru py abo na men to we. Co bar dzo cen -

ne – kil ka abo na men tów za ku pi li
w ostat nich te atral nych se zo nach wi dzo -
wie cze sko j" zycz ni. W se zo nie
2002/2003 po zy ska no tak &e abo nen -
tów z pra wo brze& nej stro ny Ol zy. Od kil -
ku lat, gdy uni ce stwie niu ule g'y gra nicz -
ne szla ba ny, do ma cie rzy stej sie dzi by SP
przy by wa j! wi dzo wie z pol skie go $l! -
ska: Ustro nia, Wi s'y, Biel ska -Bia 'ej,
a na wet Ka to wic. 

SP wy st" po wa 'a i wy st" pu je go #cin nie
w Pol sce (za wi ta 'a mi" dzy in ny mi do ta -
kich miast, jak: Byd goszcz, By tom, Cz" -
sto cho wa, Gda%sk, Gdy nia, Cho rzów, Ja -
s'o, Kiel ce, Kra ków, Lu blin, )ód*,
Rze szów, War sza wa, Wro c'aw, Zie lo -
na Gó ra), tak &e w ra mach fe sti wa li,
prze gl! dów (przy k'a do wo wio sn! 2010
ro ku pod czas VII Pre zen ta cji Te atrów Wo -
je wódz twa $l! skie go w Te atrze Za g'" bia
w So snow cu za gra 'a spek takl Vi va Ver -
di, re&. Mi cha el Ta rant). Pol sko j" zycz ny
te atr z Za ol zia za zna czy' tak &e sw! obec -
no#( w mia stach Czech (w#ród nich
mie dzy in ny mi: Pra ga, Brno, Hra dec
Kra lové, O'o mu niec) i S'o wa cji (Bra ty -
s'a wa, Ba% ska By strzy ca, Boj ni ce, Mar -
tin, Ni tra). Ba wi' na Li twie (Wil no)
i w Au strii (Wie de%), tak &e w by 'ej
NRD (Bu dzi szyn). W 2010 ro ku na za -

pro sze nie Kon su la tu Ge ne ral ne go RP
we Lwo wie wy st! pi' w ra mach pro jek -
tu „Pol ska Wio sna Te atral na” w hi sto rycz -
nym bu dyn ku Te atru Skarb kow skie go.
Licz ba spek ta kli gra nych przez Sce n" Pol -
sk! za gra ni c! sys te ma tycz nie wzra sta
(przy k'a do wo w la tach 1991-2001 by 'o
to 284 301 przed sta wie%, w la tach 2001-
2011 ju& 345 986). Przy czy n! pierw sz!
za ist nia 'e go sta nu rze czy jest sta le ma le -
j! ca licz ba przed sta wie% na Za ol ziu, ja -
ko po chod na co raz mniej ko rzyst nej dla
spo 'ecz no #ci pol skiej sy tu acji de mo gra -
ficz nej (wg cze skie go spi su lud no #ci
z 1991 ro ku na te re nach et nicz nie pol skich
miesz ka 'o 43 479 Po la ków, spis z mar -
ca 2001 ro ku in for mu je o 36 157 oso bach
de kla ru j! cych na ro do wo#( pol sk!, spis
z 2011 ro ku o 28 430). Przy czy n! dru g!
jest stop nio we zno sze nie ba rier gra nicz -
nych, cel nych, praw nych po mi" dzy s! sia -
du j! cy mi ze so b! pa% stwa mi. 

Zmie nia si" za tem oto cze nie po li -
tycz ne, spo 'ecz ne i kul tu ro we Sce ny Pol -
skiej, mo dy fi ku je si" jej mi sja, nie
zmie nia si" jed nak &e po trze ba jej ist nie -
nia w#ród i dla pol skiej spo 'ecz no #ci,
gwa ran tu j! ca trwa nie – moc ne i po zy -
tyw ne, w po ten cja le kul tu ro wym zie mi
za Ol z! osa dzo ne. !
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„Czar na Jul ka” Gu sta wa Mor cin ka – dzie #o z kr! gu twór czo $ci li te rac kiej %l" ska Cie szy& skie go zna -
la z#a si! w re per tu arze Sce ny Pol skiej
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oto ma my ko lej ne 33 strz! py An drze ja Szu by. Po eta rok po ro -
ku wy da je no wy to mik. Nie za ska ku je nas. Po zo sta je wier -
ny wy pra co wa ne mu sty lo wi, po ety ce krót kich form li rycz nych.

Je go pi sa nie jest roz po zna wal ne. Wie lo krot nie zwra ca no uwa g!, "e
au tor Post scrip tów w swo jej po ezji od wo #u je si! do re gu #y an ty no -
mii. Nie ina czej jest w 33 strz! pach. Na pierw szy plan wy su wa si!
tu opo zy cja obec no $ci i nie obec no $ci Bo ga. Ab so lut w tych wier szach
jed no cze $nie jest -i -nie -jest. Kie dy ist nie je, po eta nie od bie ra mu je -
go bo skich przy mio tów: „wszech moc ny kie dy uda jesz / "e je ste$ / gdy
prze cie" ci! nie ma” (Post scrip tum DCXLV, s. 19). Im cz! $ciej au tor
Strz! pów my $li o nie by ciu Bo ga, tym wy ra% niej prze ko nu je si! do je -

Przezwyci!"aj#c

milczenie

KSI$%KI KATARZYNA NIESPOREK

Siostra

KSI$%KI BOGDAN WIDERA

I

An drzej Szu ba: 33 strz! py. Kra ków 2016, ss. 40.

Hanna Dikta: We troje. Wyd. Zysk i Ska, Pozna! 2016, s. 304.

go obec no $ci: „je ste$ od kie dy / opa trzy #o si! nam / two je nie ist nie -
nie” (s. 24). Bóg, któ ry jest, ma w tych utwo rach swo je u#om no $ci.
Po pierw sze, ist nie je „nie $mia #o / jak by od nie chce nia” (s. 30), po dru -
gie jest g#u cho nie my. Po eta nie ma pew no $ci, czy Bóg s#u cha cz#o wie -
ka, kie dy ten do nie go mó wi. Wie, "e Stwór ca nie od po wia da. Pod miot
nie omiesz ka te go mil cze nia wy po mnie&: „nasz b#a gal ny mo no log / któ -
re go nie chcesz / prze ry wa&” (s. 9), „nic / bar dziej wy ra zi ste go / od two -
je go mil cze nia” (s. 16). Ale au tor Strz! pów sta ra si! by& wy ro zu mia #y
dla Ab so lu tu. Na wet wte dy, kie dy Bóg s#u cha i nie mó wi, znaj du je uspra -
wie dli wie nie: „ju" do brze / je $li two ja g#u cho ta i nie mo ta / nie s' nie -
"ycz li we” (s. 34).  Al ter na ty w' w tych mi nia tu rach dla ist nie nia Bo ga
jest ni co$&. Zda rza si!, "e prze ko nu je ona po et! bar dziej od sa me go Stwór -
cy: „nic / bar dziej wy ra zi ste / od two je go mil cze nia” (s. 15). Do $wiad -
cze nie pust ki – da j' ce o so bie zna& do bit niej ni" ist nie nie Ab so lu tu – pro -
wo ku je do nie ustan ne go po szu ki wa nia prawd on to lo gicz nych na te mat
$wia ta, sta wia nia py ta( o ludz k' kon dy cj! i me ta fi zycz ne sen sy. Nie po -
zwa la za tem cz#o wie ko wi na osta tecz ne i je dy ne po zna nie. Spra wia, "e
b#' dzi. Klu czy od Bo ga do ni co $ci, od ni co $ci do Bo ga. Wle wa w pró" -
ni! jed no i dru gie. Prze czy ta my: „ile cie bie / ile ni co $ci / by wy pe# ni&
pust k!” (Post scrip tum DCXXXVI, s. 10). To zwró ce nie si! w stro n! kwe -
stii eg zy sten cjal nych, pro wa dz' cych do py ta nia o miej sce cz#o wie ka
w rze czy wi sto $ci. Jest on nie tyl ko ele men tem nie istot nym, ale tak "e
kim$, kto ob ni "a war to$& $wia ta, de gra du je go i nisz czy. Isto ta ludz ka
nie ob da rzy #a si! jed nak ta k' na tu r'. Pod miot nie $mia #o ob wi nia za to
wy" szy byt: „zra ni #e$ na mi $wiat / któ ry te raz / ro pie je” (s. 12).  Po wo -
dem nie do sko na #o $ci cz#o wie ka jest je go – jak na pi sze po eta w Post -
scrip tum DCLXIII – „so lid na kru cho$&” (s. 37). Do tych, któ ra praw -
da o umie ra niu do cie ra za pó% no, zwró ci# si! s#o wa mi: „trwasz
w onie mie niu / "e i to bie przy da rzy# si! / cud nie trwa #o $ci” (s. 17). Cz#o -
wiek prze mi nie wraz z py ta nia mi o Bo ga i ni co$&. To, co jest po $mier -
ci, po eta na zy wa w 33 strz! pach „nie by tem” (s. 32). Bez prze strze ni
i cza su (s. 31). „Od dech b! dzie tam / nie po trzeb ny i b! dzie / mo" na go
ry so wa&” (s. 22).  An drzej Szu ba zd' "a w swo jej po ezji w stro n! mil -
cze nia. Za cho wu je dy stans nie tyl ko do Bo ga, etycz nych sche ma tów,
po gl' dów na rze czy wi sto$&, ale tak "e do w#a snej twór czo $ci. Od da je
g#os „post scrip tom” i „strz! pom”. One mó wi' tak: „nie mu sia #e$ nas
za raz dru ko wa& / mo g#e$ pi sa& nas / do szu fla dy” (s. 5). I pro sz' czy -
tel ni ka: „nie do czy tuj / nas / %le si! ko( czy my” (s. 35). Ale s#o wa sa -
me wy my ka j' si! spod pió ra i prze zwy ci! "a j' mil cze nie.

bar dzo, bar dzo daw na nie czy ta #em "ad nej po wie $ci dla
ko biet. Ksi'" k! We tro je mo" na do te go ro dza ju li te ra tu -
ry za li czy&. I nie jest to "a den za rzut, bo w#a $ci wie dla ko -

go ma j' pi sa rze pi sa&, je $li – co od d#u" sze go cza su po ka zu j' wszel -
kie ba da nia czy tel nic twa – fa ce ci prak tycz nie ni cze go nie czy ta j'. La ta
te mu na bra #em mnie ma nia, "e po wie $ci dla pa( ko( cz' si! al bo mar -
szem we sel nym al bo po grze bo wy mi dzwo na mi, przy czym obie te mo" -
li wo $ci wy wo #y wa #y wzru sze nie. Po wie$& Han ny Dik ty ko( czy si! %le
(do ko( ca nie je stem te go zda nia pe wien). W ka" dym ra zie dzi! ki jej
lek tu rze prze ko na #em si!, jak bar dzo zmie ni #a si! li te ra tu ra dla ko biet
i to pod wie lo ma wzgl! da mi. Przede wszyst kim prze sta #a by& sen ty -

men tal na. Po dru gie – zmie ni #y si! bo ha ter ki. S' wy zwo lo ne (co kol -
wiek to zna czy) i no wo cze sne. G#ów n' po sta ci' po wie $ci jest Aga ta.
Z uro dze nia )l' zacz ka z Pie kar, z wy kszta# ce nia po lo nist ka. Kie dy tyl -
ko nada rzy #a si! oka zja, ona – na uczy ciel ka, z wiel k' ulg' rzu ca na -
ucza nie w szko le, po nad to (te" z ra do $ci') opusz cza )l'sk. Zo sta je wspó# -
w#a $ci ciel k' pen sjo na tu „Wi $nio wy sad” (mi #o $nicz ka ksi' "ek mu sia #a
na zwa& swój no wy dom li te rac ko) nad mo rzem. Ma m! "a, Jac ka, z któ -
rym pro wa dzi swój ka me ral ny biz nes, on za$ w cza sie wol nym upra -
wia ma lar stwo. W ro dzin nych stro nach miesz ka jej sio stra Jo an na z m! -
"em Pio trem. Ca #' czwór k! mo" na za li czy& do – jak si! daw niej
mó wi #o – „wy" szych sfer” (dzi$ to „kla sa $red nia”). Ka" da oso ba ma
w#a sny sa mo chód, w#a sne pie ni' dze (nie ma #e, ale te" nie ogrom ne),
ma# "e( stwa si! ko cha j'… Jed nak pew ne go dnia w tej sie lan ko wej rze -
czy wi sto $ci po ja wia si! wid mo tra ge dii. Ka ta stro fa wy da je si! nie unik -
nio na i jest tyl ko kwe sti' cza su, kie dy na st' pi. Au tor ka jed nak nie bu -
du je fa bu #y li nio wo. Re ali zu je po stu lat Du ren ma ta, któ ry na pi sa# kie dy$,
"e dzie #o jest sko( czo ne do pie ro wte dy, kie dy spra wy przy bio r' naj -
gor szy mo" li wy ob rót. Dik ta umie pi sa&, bu do wa& in te re su j' c' ak cj!,
za ska ki wa& czy tel ni ka. My $l! o jej g#ów nej bo ha ter ce Aga cie. Za sta -
na wiam si!, czy au tor ka j' lu bi, czy wr!cz prze ciw nie, i czy chce, "e -
by czy ta j' cy czu li do niej sym pa ti!. To in te li gent na m#o da ko bie ta, du -
"o czy ta, po do ba j' si! jej „kry mi na #y” Mi #o szew skie go, wspo mi na
rów nie" in nych wspó# cze snych pi sa rzy. Pa da j' na zwi ska, ale nie do -
wia du je my si! nic o tym, jak któ r'$ z prze czy ta nych ksi' "ek prze "y -
#a. Opo wia da o m! "u -ma la rzu, cza sem si! d' sa, "e wy je" d"a na warsz -
ta ty, ple ne ry, wer ni sa "e, ale s#o wem nie wspo mi na o tym, co on
na swo ich ob ra zach przed sta wia, jak ona je go twór czo$& od bie ra. Ajest
spo strze gaw cza, kry tycz na, ma gust, tyl ko "e do wia du je my si! o tym
je dy nie dla te go, i" opi su je do k#ad nie strój ka" dej oso by, któ ra si! po -
ja wia w da nej chwi li (d"in sy, ko szul ka, su kien ka, bu ty itd.). Opo wia -
da te" o tym, w co sa ma si! ubra #a. Za sta na wia mnie tak "e ty tu# We tro -
je. Mo "e co$ prze oczy #em, ale wy bór tej aku rat licz by jest dla mnie
za gad k'. Po wie$& czy ta si! $wiet nie, cho& ob raz ko biet no wo cze snych
(m!" czyzn zresz t' te") jest ma #o krze pi' cy. Mnie ksi'" ka za ch! ci #a
do po zna nia in nych po zy cji no wej li te ra tu ry dla pa(.

Od
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Karel Czapek:
Rozmowy z Tomaszem Gariguem

Masarykiem.

[Prze!. Andrzej Czcibor"Piotrowski,
Leszek Engelking] Wyd. „Ksi#$kowe
Klimaty”, Wroc!aw 2015, s. 592.

Reprezentatywna mikroskala?

Rozwa!ania o to!samo"ci lokalnej

mieszka#ców Czeladzi z racji udzia$u
ich przedstawicieli w bitwie

o Monte Cassino.

[Red. Ma!gorzata Krakowiak
i Aleksandra D%bska"Kossakowska]
Wyd. Uniwersytetu &l#skiego,
Katowice 2016, s. 384.

J
e den z trzech to mi ków z cze ski mi opo wia da nia mi bar dzo po czyt nych

w Cze chach au to rów. Po zo sta !e to We so !ych, zdro wych… i O ko bie -

tach. W"ród pi sa rzy pu bli ko wa nych w tym cy klu pre zen to wa ni ju# w tej

ru bry ce Mi chal Vie vegh i Petr Sza bach, co dla czy tel ni ków ju# jest swo -

istym „zna kiem ja ko "ci”. O czym s$ te cze skie hi sto rie? Naj pro -

"ciej – o spra wach dam sko m% skich, cz% sto to ta ka „li te ra tu ra fa mi lij -

na”, ale ra czej dla od bior ców do ro s!ych. Opo wia da nia s$ bar dzo ró# -
ne, je #e li cho dzi o na strój, bo s$ i smut ne, przy gn% bia j$ ce, i pe! ne cze -

skie go hu mo ru, któ ry te# nie za wsze jest tak zu pe! nie „do "mie chu”, nie -

któ re s$ nie mal sen sa cyj ne. Z tej trzy to mo wej an to lo gii wy bra !em to -

mik Ko chaj mnie moc niej… bo za wie ra mo j$ ulu bio n$ opo wie"& Ali -

ce Nel lis Chcesz her ba t"? For mat ksi$ #e czek spra wia, #e to "wiet na lek -

tu ra dla po dró #u j$ cych ko mu ni ka cj$ miej sk$. 

Kochaj mnie mocniej…

Czeskie Opowie"ci.

Wyd. „Good Books”,
Wroc!aw 2011 (?), s. 180.

KRÓTKO!O!KSI"#KACH
BOGDAN WIDERA

W
bi twie o Mon te Cas si no uczest ni czy !o kil ku na stu cze la dzian. Iwo -

nie Sza le niec uda !o si% do tej po ry opra co wa& bio gra my szes na -

stu z nich. Do ar mii An der sa tra fi li bar dzo ró# ny mi dro ga mi, po za -

ko' cze niu II woj ny "wia to wej w wi%k szo "ci po wró ci li do swo je go mia -

sta. Ich dzie je by !y re pre zen ta tyw ne dla ty po wych lo sów Po la ków z tam -

tych cza sów. Cen ne jest to, #e Alek san drze D%b skiej -Kos sa kow skiej

uda !o si% do trze& do re la cji bo ha te rów ksi$# ki, do"& moc no zró# ni co -

wa nych w for mie, cz% sto za cho wa nych tyl ko w ro dzin nych ar chi wach

al bo w pa mi% ci bli skich, bo te ma te ria !y s$ zna cz$ cym (ró d!em hi sto -

rycz nym dla ba da czy. Jed nak ma te ria !y zwi$ za ne z Mon te Cas si no to

tyl ko jed na cz%"& (dru ga, z tym, #e naj bar dziej ob szer na) oma wia nej

pu bli ka cji. W cz% "ci pierw szej zna la z!y si% tek sty do ty cz$ ce w ogó -

le to# sa mo "ci, hi sto rycz nej "wia do mo "ci lo kal nej i tro ski o lo kal ne dzie -

dzic two. Ksi$# k% za my ka j$ roz wa #a nia na te mat te go, ile zo sta !o pa -

trio ty zmu w ogó le, ze szcze gól nym uwzgl%d nie niem mi !o "ci do cze -

ladz kiej „ma !ej oj czy zny”. W tej cz% "ci wie le miej sca po "wi% co no li -

te ra tu rze (O Cze la dzi na pi sa no… Li te ra tu ra przed mio to wa do ty cz# -

ca mia sta – Ma rii Ru sek -Ca baj, Wie s!a wa Ko no pel ska, re dak tor na -

czel na na sze go mie si%cz ni ka na pi sa !a ar ty ku! Li te rac ka Cze lad$. W" -
drów ka przez dzie si" cio le cia po cza sy naj now sze, a An to ni na Szy bow -

ska za j% !a si% wspo mnie nia mi cze la dzian z cza sów oku pa cji hi tle row -

skiej). W za ko' cze niu pu bli ka cji Ma! go rza ta Kra kow ska, Pa we! Ma -

ty jasz kie wicz i Wie s!a wa Ko no pel ska oma wia j$ "wia do mo"& hi sto rycz -

n$ naj m!od sze go po ko le nia cze la dzian. Wnio ski wy p!y wa j$ ce z te go

swo iste go pod su mo wa nia bu du j$ ce by naj mniej nie s$. Sfor mu !o wa -

ne zo sta !y na pod sta wie an kiet prze pro wa dzo nych w star szych kla sach

szkó! pod sta wo wych i w gim na zjach po wy sta wie do ty cz$ cej bi twy

o Mon te Cas si no w cze ladz kim Mu zeum Sa turn. Py ta no w niej o wie -

dz% na te mat II woj ny "wia to wej, sa mej bi twy, ale tak #e o po j% cia „pa -

trio tyzm” – w tym lo kal ny, o „ho nor”, „pa cy fizm”, „od po wie dzial no"&”
itd. Pa ra dok sal nie im star si by li an kie to wa ni, tym ich wy ni ki by !y gor -

sze. Du #a cz%"& od po wia da !a, #e hi sto ria (w tym ich miej sca) jej nie

in te re su je i nic o niej nie chc$ wie dzie&. My "la !em o tym, dla cze go

tak jest. Wy da je si%, #e to wi na na ucza nia. Ani me to da su chych fak -

tów i licz nych dat, ani bo go oj czy( nia ny sen ty men ta lizm do m!o dych

nie tra fia j$ (a do nas tra fia !y?). Mó wi si% bar dzo du #o o edu ka cji re -

gio nal nej, #e trze ba, #e ma !e oj czy zny, #e pa trio tyzm… Tyl ko kto to

ma ro bi&, bo tu nie wy star cza wie dza, po trzeb ni s$ na uczy cie le z cha -

ry zm$. Mo #e si% kie dy" po ja wi$. 

D
zi" to rzecz zwy k!a, #e za mó wio ny dzien ni karz pi sze po li ty ko wi, spor -

tow co wi al bo po pro stu ce le bry cie wy wiad -rze k%, przed sta wia j$ cy

je go bo ha te ra w atrak cyj ny spo sób. Cza pek by! przede wszyst kim "wiet -

nym pi sa rzem. Roz mo wy…nie s$ te# wy wia dem -rze k$. Ich au tor spi sy -

wa! wy po wie dzi Ma sa ry ka nie na bie #$ co, po gru po wa! je po nad to w od -

po wied nich dzia !ach, nie któ re od no sz$ si% do bio gra fii, nie któ re do wy -

ra zi stych po gl$ dów fi lo zo ficz nych, po li tycz nych czy spo !ecz nych, jesz -

cze in ne s$ prze my "le nia mi na te mat lek tur (na uko wych, ale rów nie# li -
te rac kich) itd. Te za pi ski au tor przed sta wia! swo je mu bo ha te ro wi, któ -

ry je ko ry go wa!, uzu pe! nia! i znacz nie roz sze rza!. W re zul ta cie po wsta!
szcze gó !o wy por tret in te lek tu ali sty, po li ty ka, dzien ni ka rza i wi zjo ne ra.

Uro dzo ny w 1850 ro ku Ma sa ryk by! sy nem nie pi "mien ne go s!o wac kie -

go „ch!o pa pa'sz czy( nia ne go”. Przy sz!y pre zy dent Cze cho s!o wa cji zdo -

by! wy kszta! ce nie ogrom ne, zna! wie le j% zy ków, zo sta! pro fe so rem Uni -

wer sy te tu w Pra dze, zwie dzi! ka wa! "wia ta, za k!a da! cza so pi sma, pu bli -

ko wa! ksi$# ki, by! po s!em do par la men tu wie de' skie go, za !o #y! w!a sn$
par ti% (ist nie j$ ce mu nie od po wia da !y). W imi% praw dy na ra #a! si% Niem -

com, Au stria kom, ale g!ów nie swo im ro da kom. Za cz% !o si% od wy st$ -
pie nia prze ciw ko uzna niu rze ko mo XIII -wiecz nych R" ko pi sów – "wia -

dec twie ist nie nia cze skie go pi "mien nic twa w "re dnio wie czu. Kie dy do -

wo dzi!, #e to fal sy fi kat wy pro du ko wa ny w XIX wie ku, okrzyk ni% to go

zdraj c$. Wal czy! te# z ru so fi la mi, któ rzy bez g!%b szej wie dzy g!o si li pan -

sla wizm. On na uczy! si% ro syj skie go, je( dzi! do te go kra ju, trzy ra zy od -

wie dzi! Lwa To! sto ja. Po pie ra! rów no upraw nie nie ko biet (po #o nie przy -

j$! na zwi sko Gri gue), zwal cza! an ty se mi tyzm… W 1918 ro ku ka za! za -

j$& Za ol zie. Pa sjo nu j$ ca ksi$# ka, ka wa! hi sto rii Eu ro py.
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„Ra sa. Pie!" an tra cy tu” w Mu zeum #l$ skim

na za ko" cze nie te go rocz nej In du stria dy

„Ra sa. Pie #ni an tra cy tu” na fi na" In du stria dy

KA TO WI CE. W po wsta nie te go spek ta ku lar ne go wi do wi ska za an -
ga !o wa no po nad 150 osób. W dzie" pre mie ry, 11 czerw ca pod czas
fi na #u te go rocz nej In du stria dy, na spe cjal nie za pro jek to wa nej sce -
nie wy st$ pi# ze spó# li cz$ cy 75 mu zy ków, m.in. or kie stra gór ni cza,
chór go spel, kwar tet smycz ko wy, so li %ci. „Ra sa” kon fron to wa #a od -
bior ców z py ta niem o to, co obec nie wie my o kul tu rze gór ni czej i sk$d
czer pie my wie dz& o niej. Do bór utwo rów sk#a nia# do re flek sji nad tym,
czym dzi% jest gór nic two, co si& sta #o z je go mi ta mi, le gen dar nym
po czu ciem wspól no ty i jak ob raz gór ni ka i gór nic twa kszta# to wa #y
pio sen ki oraz me dia. Pod czas kon cer tu za pre zen to wa no m.in. sta -
re pie %ni, od twa rza j$ ce zni ka j$ cy ob raz %wia ta, frag men ty „Gór ni -
ka pol skie go” Ja ro s#a wa J. Szcze pa" skie go oraz „Li stów z Rzy mu”
Zbi gnie wa Ka d#ub ka. Re ali za to rzy wi do wi ska si& gn& li rów nie!
po pio sen ki z Wysp Bry tyj skich i Sta nów Zjed no czo nych.

Mo nu men tal ne przed si& wzi& cie mu zycz ne do pe# ni #a war stwa wi -
zu al na au tor stwa Ma tyl dy Sa #a jew skiej, któ ra przy go to wa #a ko stiu -
my, wi deo oraz wy j$t ko w$ sce no gra fi&, po wsta #$ m.in. przy wy ko -
rzy sta niu 16,5 km ru rek PCV. Po my s#o daw c$ pro jek tu jest Adam
Ko wal ski, za st&p ca dy rek to ra Mu zeum 'l$ skie go. „Ra sa. Pie %ni an -
tra cy tu” by #a ko pro duk cj$ Mu zeum 'l$ skie go i Ka to wic Mia sta Ogro -
dów – In sty tu cji Kul tu ry im. Kry sty ny Bo che nek.

Naj lep sze mu zea na gro dzo ne

KA TO WI CE. W tym ro ku w ka te go rii wy sta wa ro ku przy zna no dwie
na gro dy g#ów ne, otrzy ma #y je Mu zeum w Tar now skich Gó rach za wy -
sta w& W cie niu wiel kiej woj ny. %y cie co dzien ne w po wie cie tar no -
gór skim w la tach 1914–1918 oraz Mu zeum 'l$ skie w Ka to wi cach
za wy sta w& Lech Ma jew ski. Pod ziem ne s&o" ce. Wr& cze nie na gród
i wy ró! nie", w któ rym uczest ni czy# cz#o nek za rz$ du wo je wódz twa
%l$ skie go Hen ryk Mer cik, od by wa #o si& w Mu zeum 'l$ skim. Na -
gro dy tra dy cyj nie przy zna no w czte rech ka te go riach. Obok wy sta -
wy ro ku wy ró! nio no tak !e pu bli ka cje ksi$! ko we, do ko na nia w dzie -
dzi nie kon ser wa cji oraz do ko na nia z za kre su ini cja tyw edu ka cyj nych
i po pu la ry za cji dzie dzic twa kul tu ro we go. Ce lem przy zna wa nia na -
gród jest wy ró! nie nie naj wy bit niej szych osi$ gni&( z za kre su dzia -
#al no %ci mu ze al nej w re gio nie dla pod kre %le nia wa gi ochro ny
i upo wszech nia nia dzie dzic twa kul tu ro we go. W trak cie uro czy sto -
%ci swo je na gro dy wr& czy# tak !e 'l$ ski Od dzia# Sto wa rzy sze nia Mu -
ze al ni ków Pol skich, a uro czy sto%( u%wiet ni# wy st&p ze spo #u „Ch#op -
cy kon tra Ba sia”.

Na gro dy Mar sza# ka Wo je wódz twa 'l$ skie go za wy da rze nie mu -
ze al ne ro ku 2015: W ka te go rii WY STA WY prócz na gród g#ów nych
przy zna no wy ró! nie nia: Mu zeum Hi sto rii Ka to wic za wy sta w& Wit -
ka cy i ko bie ty. Nie na sy ce nie, Mu zeum w So snow cu za wy sta w& Ko -
bie ta jest jak So sno wiec, Mu zeum w Ryb ni ku za wy sta w& Hu ta Si -
le sia De sign; ka te go ria PU BLI KA CJE KSI)* KO WE: na gro da
g#ów na dla Mu zeum w Gli wi cach za przy go to wa ny przez Da mia -
na Re c#a wa ka ta log Prze mys& Gór ne go #l$ ska na daw nej fo to gra -

fii (do 1945 r.), wy ró! nie nia: Mu zeum Miej skie w *o rach: Pol skie
po zna wa nie !wia ta. Ko lek cja po za eu ro pej ska Mu zeum Miej skie go
w %o rach. Red. Lu cjan Bu cha lik, Ka ta rzy na Po dy ma, Mu zeum Hi -
sto rycz ne w Biel sku -Bia #ej #$cz nie za dwie pu bli ka cje: Kin ga
Kaw czak: Te co ska cz$ i fru wa j$. Przed sta wie nia zwie rz$t w sztu -
ce ze zbio rów Mu zeum Hi sto rycz ne go w Biel sku -Bia &ej oraz Biel scy
ksi$ '( ta Su& kow scy ja kich nie zna cie, Mu zeum Zam ko we w Pszczy -
nie: Ch&od ny po wiew wa chla rzy. Wa chlarz eu ro pej ski
od XVII do XX wie ku. Ka ta log wy sta wy, Mu zeum Hi sto rii Ka to wic:
Zo fia Szo ta: An na Choj nac ka. Fo to gra fie, Mu zeum Miej skie w Ty -
chach: Pa tryk Oczko: Ty chy. Sztu ka w prze strze ni mia sta. W ka te -
go rii DO KO NA NIA Z ZA KRE SU INI CJA TYW EDU KA CYJ NYCH
ORAZ PO PU LA RY ZA CJI DZIE DZIC TWA KUL TU RO WE GO
(w tym wy daw nic twa mul ti me dial ne) na gro da g#ów na przy pa d#a Mu -
zeum Miej skie mu w *o rach za pro jekt edu ka cyj ny #l$ ski rok ob rz( -
do wy skarb ni c$ wie dzy o re gio nie i ro dzi nie oraz Mu zeum 'l$ skie -
mu w Ka to wi cach za Fe sti wal otwar cia no wej sie dzi by Mu zeum
#l$ skie go, na to miast wy ró! nie nia otrzy ma li: Mu zeum w Gli wi cach
za pro jekt edu ka cyj ny Jak dziec ko do ob ra zu, Mu zeum Po wsta" 'l$ -
skich w 'wi& to ch#o wi cach za pro jekt edu ka cyj ny Zro zu mie) po wsta -
nia, Mu zeum Gór no %l$ ski Park Et no gra ficz ny w Cho rzo wie za pro -
jekt edu ka cyj ny Od ko &o wrot ka do ka bot ka. Edu ka cja re gio nal na
w skan se nie. W dzie dzi nie KON SER WA CJI na gro dy mar sza# ka tra -
fi #y do Mu zeum 'l$ ska Cie szy" skie go w Cie szy nie za pro jekt: Kon -
ser wa cja za byt ko we go wo zu po grze bo we go ze zbio rów mu zeum oraz
do Mu zeum w Ra ci bo rzu za Kon ser wa cj( !cia ny wschod niej za kry -
stii w daw nym ko !cie le sióstr do mi ni ka nek pw. #w. Du cha w Ra ci -
bo rzu, obec nie mu zeum. Wy ró! nie nie w tej ka te go rii otrzy ma #o Mu -
zeum Gór no %l$ ski Park Et no gra ficz ny w Cho rzo wie za pro jekt:
Kon ser wa cja o& ta rzy ka do mo we go ze zbio rów mu zeum (wraz z wy -
da rze nia mi to wa rzy sz$ cy mi: wy sta w$ „Drew no po li chro mo wa -
ne – kil ka s#ów o kon ser wa cji” oraz se sj$ kon ser wa tor sk$ „Drew -
no po li chro mo wa ne. Kon ser wa cja, ba da nie, za cho wa nie”).

Ju bi le usz Mu zeum Zam ko we go 

PSZCZY NA. W Pa #a cu w Pszczy nie od by #y si& ofi cjal ne uro czy -
sto %ci ob cho dów 70-le cia pla ców ki, któ ra otwar #a swe po dwo je dla
pu blicz no %ci 9 ma ja 1946 r. Dwa dni (12 i 13 ma ja 2016 r.) trwa #a
w Staj niach Ksi$ !& cych kon fe ren cja na uko wa pt. „Za wy twor n$ fa -
sa d$. Ku li sy funk cjo no wa nia re zy den cji ary sto kra tycz nych”, za% ofi -
cjal ne uro czy sto %ci ju bi le uszo we od by #y si& w Sa li Lu strza nej
pszczy" skie go zam ku. W spo tka niu udzia# wzi$# cz#o nek za rz$ du wo -
je wódz twa %l$ skie go Hen ryk Mer cik. 

„Mu zeum Zam ko we w Pszczy nie jest gwiaz d$ na ma pie mu ze -
ów nie tyl ko na sze go wo je wódz twa, ale Pol ski i Eu ro py. Cu dow nie
oca lo na re zy den cja %l$ ska za cho wa #a swój au ten tycz ny cha rak ter i to
spra wia, !e od wie dza j$ j$ ch&t nie set ki ty si& cy tu ry stów. Jest to miej -
sce, któ re po ka zu je gór no %l$ sk$ hi sto ri&, nie zwy kle skom pli ko wa -
n$ i trud n$, ale te! wie lo kul tu ro w$ i przez to nie zwy kle atrak cyj n$.
Nie b& dzie prze sa d$ je %li po wiem, !e o to mu zeum trosz cz$ si& ca -
#e ro dzi ny od po ko le" i w nie zwy k#ej szta fe cie prze ka zu j$ nam to76
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dzie dzic two, za co sk!a dam ser decz ne po dzi" ko wa nia” – po wie -
dzia! Hen ryk Mer cik.

W cza sie uro czy sto #ci wr" czo ne zo sta !y od zna cze nia za s!u $o nym
i wie lo let nim pra cow ni kom. Od zna cze nia za d!u go let ni% s!u$ b" przy -
zna! Pre zy dent Rzecz po spo li tej Pol skiej, od zna ki za opie k" nad za -
byt ka mi przy zna! Mi ni ster Kul tu ry i Dzie dzic twa Na ro do we go, od -
zna ki za za s!u gi dla wo je wódz twa #l% skie go przy zna ne przez
Sej mik Wo je wódz twa &l% skie go wr" czy! prze wod ni cz% cy Grze gorz
Wol nik. Wr" czo no rów nie$ dwie sta tu et ki „Ró $a ksi"$ nej Da isy” ja -
ko spe cjal ne po dzi" ko wa nie dla osób szcze gól nie za s!u $o nych, ser -
decz nych przy ja ció! Mu zeum. Z oka zji 70-le cia mu zeum wy ró$ nie -
nie to otrzy ma li: pia ni sta prof. Jó zef Stom pel i te nor Ka !u di
Ka !u dow. Sta tu et k" wy ko na! biel ski ar ty sta Bro ni s!aw Krzysz tof, któ -
re go pra ce mo$ na zo ba czy' na eks po zy cji w Staj niach Pa !a co wych.
Jest to jed na z dwóch wy staw przy go to wa nych spe cjal nie na ju bi -
le usz. Dru g% jest eks po zy cja 45 ob ra zów ze zbio rów Mu zeum Pa -
!ac Herb sta, od dzia !u Mu zeum Sztu ki w (o dzi. „To ar cy dzie !a ma -
lar stwa pol skie go od XVIII do XX w., 25 naj wi"k szych na zwisk sztu ki
pol skiej z te go okre su ta kich jak Mar cel lo Bac cia rel li, W!a dy s!aw
&le wi) ski, Ja cek Mal czew ski, Woj ciech We iss, Hen ryk Ro da kow -
ski i wie lu in nych” – po wie dzia! dy rek tor Ma ciej Kluss, otwie ra j%c
wy sta w".

Dy rek tor Kluss wspomnia! tak $e sze reg wy da rze) kul tu ral nych,
któ re od by !y si" 14 i 15 ma ja w ra mach Ju bi le uszo wej Ma jów ki z Mu -
zeum. Ide% przed si" wzi" cia re ali zo wa ne go przez mu zeum we
wspó! pra cy ze Sto wa rzy sze niem Re kon struk cji Hi sto rycz nej i Ko -
stiu min gu Kry no li na by !o przy po mnie nie daw nych gier i za baw dwor -
skich z ko) ca XIX i po cz%t ku XX wie ku. W cza sie tych dwóch dni
od by wa !y si" mi" dzy in ny mi warsz ta ty ta) ca daw ne go pro wa dzo -
ne przez in struk to rów, po po !u dnie z gra mi i za ba wa mi to wa rzy ski -
mi, a tak $e za j" cia dla dzie ci ilu stru j% ce, jak wy gl% da! daw ny po kój
szkol ny. In te gral nym ele men tem by !a mi niwy sta wa pre zen tu j% ca daw -
ne gry, ja kie za cho wa !y si" w zbio rach Mu zeum Zam ko we go
w Pszczy nie, w tym mi" dzy in ny mi sto !y do gry w Trou Ma da me
(XVIII w.), Ba ga tel le (XIX/XX w.) czy hal m" (pocz. XX w.).

Ob cho dy Ju bi le uszu 70-le cia Mu zeum Zam ko we go w Pszczy nie
zo sta !y ob j" te Ho no ro wym Pa tro na tem Pre zy den ta Rze czy po spo li -
tej Pol skiej An drze ja Du dy.

Pre mie ro wy po kaz szki cu do ob ra zu
Na uka po lo wa nia z so ko !em Ju liu sza Kos sa ka

BY TOM. War sza wa, Pe ters burg, Pa ry$, Mo na chium… W wie lu za -
k%t kach Eu ro py przez la ta kszta! to wa !a si" twór czo#' jed ne go z naj -
wy bit niej szych pol skich ar ty stów – Ju liu sza Kos sa ka. Ten mistrz
akwa re li, ry sow nik i ilu stra tor na sta !e za pi sa! si" w hi sto rii ma lar -
stwa pol skie go ja ko ro man tyk z pa sj% od da j% cy si" ba ta li stycz no -ro -
dza jo wym te ma tom. Fa scy no wa! go #wiat pol skie go dwo ru, ob ra -
zo wa! oby cza je zie mia) stwa, a tak $e tem pe ra ment miesz ka) ców
Ko za czy zny. Ka$ d% po dró$ Ju liusz Kos sak pie cz" to wa! te k% wspa -
nia !ych ilu stra cji, b" d% cych efek tem wni kli wych ob ser wa cji ota cza -
j% ce go go #wia ta. Po ru sza n% pro ble ma ty k", na ró$ nych eta pach ule -

ga j% ce go ewo lu cji warsz ta tu, !% czy! je den wspól ny mo -
tyw – ko) – sym bol ro man tycz nej wol no #ci. Ka dro wa ny b%d* por -
tre to wa ny by! w ca !ej oka za !o #ci, uka za ny w ga lo pie czy – jak na na -
ma lo wa nej w 1882 r. akwa re li Na uka po lo wa nia z so ko !em (sta le
pre zen to wa nej w Ga le rii Ma lar stwa Pol skie go Mu zeum Gór no #l% -
skie go w By to miu) – ja ko to wa rzysz cz!o wie ka w trak cie !o wów. Mi -
strzow skie wy obra $e nia tych zwie rz%t by !y po k!o siem bez cen nych
kon tak tów Kos sa ka z Pio trem Mi cha !ow skim oraz stu diów dzie!
Théodo re’a Géri caul ta w pa ry skim Luw rze. Kon tem pla cja prac ni -
der landz kich mi strzów zna la z!a swo je od zwier cie dle nie w par tiach
kra jo bra zów. Po pi"' dzie si" ciu dwóch la tach od na by cia wy $ej wy -
mie nio nej pra cy (ob raz za ku pio no 12 grud nia 1964 r. z pry wat nych
zbio rów w War sza wie), w ma ju 2016 r. do zbio rów Mu zeum Gór -
no #l% skie go tra fi! szkic do sko na le ob ra zu j% cy dro g" ar ty stycz nej wy -
obra* ni – od po my s!u do dzie !a. Szkic zo sta! za ku pio ny w Do mu Au -
kcyj nym DE SA w Kra ko wie za ce n" 8000 PLN.

Ju liusz Kos sak (1824 No wy Wi #nicz – 1899 Kra ków) jest naj star -
szym przed sta wi cie lem ar ty stycz nej ro dzi ny Kos sa ków. Sw% przy -
go d" ze sztu k% roz po cz%! w la tach 40. XIX stu le cia, kie dy to rów -
no le gle do stu diów praw ni czych po bie ra! lek cje ry sun ku w lwow skiej
pra cow ni Ja na Masz kow skie go. Ko lej ne la ta sp" dzi! na sa mo dziel -
nych stu diach, ko piu j%c pra ce mi strzów ma lar stwa i od wie dza j%c
w trak cie ar ty stycz nych po dró $y eu ro pej skie ga le rie sztu ki. Do ko) -
ca $y cia po zo sta! wier ny ob szer nym nar ra cyj nie kom po zy cjom uka -
zu j% cym pol skie tra dy cje. Spad ko bier c% idei Ju liu sza Kos sa ka by!
je go syn Woj ciech, któ ry au ten tycz no#' obu prac pre zen to wa nych
w Mu zeum Gór no #l% skim w By to miu po twier dzi! la ko w% pie cz" ci%
z her bem ro du Kos sa ków „Kos” wraz z ad no ta cj% o au tor stwie je -
go #p. oj ca.

Pre mie ro wy po kaz szki cu do ob ra zu Na uka po lo wa nia z so ko !em

Ju liu sza Kos sa ka w Mu zeum Gór no #l% skim trwa! 13 dni (7 – 19
czerw ca). 

Te atr !l" ski w Gdy ni

KA TO WI CE !GDY NIA. Ob ra zy Er wi na Sów ki, spek takl na pod sta -
wie pro zy Szcze pa na Twar do cha, sce nicz ny Ry siek Rie del, mo -
der ni stycz ny spa cer po Ka to wi cach czy &l%sk w obiek ty wie naj -
lep szych fo to gra fów -re por ta $y stów zna la z!y si" w pro gra mie
11. Fe sti wa lu Sztuk Wspó! cze snych R@Port w Gdy ni. Te atr &l% -
ski zo sta! za pro szo ny na fe sti wal ja ko go#' spe cjal ny. Wy da rze -
nie za in au gu ro wa! spek takl „Mor fi na” w re$. Ewe li ny Mar ci niak,
a za ko) czy! „Ska za ny na blu esa” w re$. Ar ka diu sza Ja ku bi ka. Wa$ -
nym wy da rze niem by !a de ba ta o te atral nym cy klu „&l%sk #wi" -
ty/&l%sk prze kl" ty”, w któ rej wzi%! udzia! Ro bert Ta lar czyk, dy -
rek tor ka to wic kiej sce ny. W Gdy ni od by! si" tak $e wy k!ad
o sztu ce na iw nej, a dzi" ki uprzej mo #ci ka to wic kiej Ga le rii Szyb
Wil son po ka za ne zo sta !y ob ra zy Er wi na Sów ki. W Mu zeum Mia -
sta Gdy ni, któ re pro mu je tam tej szy szlak ar chi tek tu ry mo der ni -
stycz nej, od by !o si" spo tka nie o bli* nia czej ini cja ty wie z Ka to -
wic – spa ce row ni ku po mo der nie ze &l% ska. W Te atrze im.
W. Gom bro wi cza zo sta !y tak $e udo st"p nio ne fo to gra fie te atral ne

Na gro d" od bie ra Ha li na Bie da,

dy rek tor Mu zeum Po wsta# $l% skich w $wi" to ch!o wi cach

Ju bi le usz 70-le cia Mu zeum Zam ko we go w Pszczy nie
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i re por ta !o we do ty cz" ce ta kich sztuk jak „Czar ny ogród” czy „Pi" -
ta stro na #wia ta”. Istot n" cz$ #ci" fe sti wa lu by% Kon kurs o Gdy& -
sk" Na gro d$ Dra ma tur gicz n", w któ rej jed nym z ju ro rów w tym
ro ku jest Ar tur Pa %y ga, wcze #niej szy lau re at te go wy ró! nie nia, dra -
ma turg Te atru 'l" skie go. Przez ty dzie& Te atr 'l" ski by% am ba sa -
do rem kul tu ry re gio nu, w któ rym lo kal no#( od lat jest nie zwy kle
wa! nym te ma tem po dej mo wa nym przez wspó% cze snych twór -
ców. 11. Or ga ni za to rem Fe sti walu Sztuk wspó% cze snych w Gdy -
ni by% Te atr Miej ski im. Wi tol da Gom bro wi cza.

Wi! cej edu ka cji re gio nal nej w szko "ach

KA TO WI CE. Sej mik Wo je wódz twa 'l" skie go przy j"% re zo lu cj$
w spra wie edu ka cji re gio nal nej w no wej „Pod sta wie pro gra mo wej
kszta% ce nia ogól ne go”. Zda niem rad nych pro ble mem pol skie go sys -
te mu o#wia ty jest brak mo! li wo #ci kom plek so wej re ali za cji edu ka -
cji re gio nal nej. Szan s" na po pra w$ sy tu acji s" za ini cjo wa ne przez
MEN pra ce nad pod sta w" pro gra mo w" kszta% ce nia ogól ne go.

„Kszta% to wa nie oby wa tel skiej od po wie dzial no #ci za re gion i po -
czu cia za ko rze nie nia, po trzeb ne go dla pra wi d%o we go roz wo ju oso -
bo we go, po win no sta( si$ jed nym z wa! nych za da& pol skiej szko -
%y. Ko niecz no#( zmian u#wia da mia j" wy ni ki ba da& prze pro wa dzo nych
w wo je wódz twie #l" skim, gdzie 90% uczniów nie po tra fi wska za(
ani jed ne go wy da rze nia lub po sta ci z hi sto rii re gio nu” – czy ta my w re -
zo lu cji.

Pre mie ra w Te atrze „Ate neum”

KA TO WI CE. 28 ma ja na afi szu 'l" skie go Te atru Lal ki i Ak to ra Ate -
neum po ja wi% si$ no wy i za ra zem ostat ni w tym se zo nie ty tu%. „Mi -
%o#( do trzech po ma ra& czy” po wsta %y na mo ty wach ba #ni XVIII -wiecz -
ne go we nec kie go dra ma tur ga, Car la Goz zie go. Je go tekst nie mia%
jed nak cha rak te ru sztu ki te atral nej; au tor zo sta wi% je dy nie tzw. „Ana -
li si ri fles si va” („Ana li z$ re flek syj n"”), czy li za pis go to we go ju! przed -
sta wie nia, a ra czej pró b$ opi su te go, co dzia %o si$ na sce nie w te atrze
im pro wi za cji. Na pod sta wie te go w%a #nie w%o skie go do ku men tu Zbi -
gniew G%o wac ki na pi sa% w%a sn" wer sj$. Ta fan ta stycz na hi sto ria zna -
na z wie lu prze ró bek (m.in. z opra co wa nia Wsie wo %o da Mey er hol da
czy li bret ta do ope ry Ser giu sza Pro ko fie wa pod tym sa mym ty tu %em),
w in sce ni za cji ka to wic kie go te atru prze zna czo na jest dla dzie ci od 7
lat, ale atrak cyj na for ma po win na za cie ka wi( rów nie! m%o dzie! i do -
ro s%ych wi dzów. Spek takl %" cz" cy !y wy plan, ma ski i lal ki, na wi" zu -
je bo wiem do w%o skiej ko me dii dell’ar te. In te re su j" ce b$ dzie spoj rze -
nie na ni" z po dwój ne go dy stan su – cza so we go i kul tu ro we go. Au tor
i za ra zem re !y ser z tra dy cj" tej kon wen cji ze tkn"% si$ bez po #red nio
(ma za so b" kil ku let ni epi zod w s%yn nym rzym skim te atrze Nu ova Ope -
ra dei Bu rat ti ni), re ali za cja za po wia da si$ za tem szcze gól nie in te re -
su j" co. Tym bar dziej !e jej wspó% twór ca mi s" Eva Far ka)ova (sce no -
gra fia), Bog dan Szcze pa& ski (mu zy ka) i Ewe li na Ci szew ska (ruch
sce nicz ny), ar ty #ci, któ rych re ko men do wa( ni ko mu nie trze ba. 

In sce ni za cja „Mi %o #ci do trzech po ma ra& czy” za my ka se zon ju -
bi le uszo wy i ob cho dy 70-le cia Te atru Ate neum.

Ob li cza sztu ki

KA TO WI CE. Sto wa rzy sze nie Hi sto ry ków Sztu ki Od dzia% Gór no -
#l" ski w Ka to wi cach by %o or ga ni za to rem se sji na uko wej pt. „Ob li -
cza sztu ki na ob sza rze obec ne go wo je wódz twa #l" skie go w la -
tach 1945–1975”. Miej scem kon fe ren cji by% ka to wic ki Pa %ac
M%o dzie !y – je den z naj bar dziej cha rak te ry stycz nych obiek tów dla
po wo jen nej ar chi tek tu ry mia sta. 

W dwu dnio wej kon fe ren cji (2-3 czerw ca) uczest ni czy li m.in.
dr hab. Ir ma Ko zi na, dr Ry szard Na ko niecz ny, An na Sy ska,
ks. dr Hen ryk Py ka, dr Je rzy Go rze lik, ks. dr Le szek Ma ków ka i Ire -
na Kont ny.

Pod czas se sji dys ku to wa no rów nie! o wy bit nych sce no gra fach
na sce nie Te atru 'l" skie go w la tach 1955–1975 (Jo lan ta Nie do ba),
do rob ku fo to gra ficz nym An ny Choj nac kiej (Zo fia Szo ta), ma lar stwie
Ur szu li Brol i An drze ja Urba no wicza (Ewe li na Krze szow ska),
o dzia %al no #ci Stu dia Fil mów Ry sun ko wych w Biel sku -Bia %ej
(Pa tryk Oczko), ar chi tek tu rze Ty chów i urba ni sty ce osie dli
z lat 50. i 60. XX wie ku (dr Ma ria Li pok -Bier wia czo nek). 

Wy sta wa Mi cha "a Cy ga na

KA TO WI CE. 'l" ski Te atr Lal ki i Ak to ra Ate neum za pro si% do Ga -
le rii Ate neum na wy sta w$ ma lar stwa i gra fi ki Mi cha %a Cy ga na. Mi -
cha% Cy gan ko& czy w tym ro ku Wy dzia% Gra fi ki Warsz ta to wej Aka -
de mii Sztuk Pi$k nych w Ka to wi cach. Zaj mu je si$ g%ów nie
ma lar stwem, gra fi k" tra dy cyj n" oraz cy fro w"; pró bu je swo ich si% rów -
nie! w pla ka cie i ilu stra cji, od nie daw na two rzy te! in sta la cje oraz
pra ce prze strzen ne, trój wy mia ro we. Obec nie swo je pra ce re ali zu je
w pra cow ni gra fi ki cy fro wej prof. Ada ma Ro ma niu ka oraz pra cow -
ni ma lar stwa pod okiem prof. Ka zi mie rza Cie #li ka. Bra% udzia% w wy -
sta wach zbio ro wych, m.in. Ma sa Per !o wa w EM DES Gal le ry we
Wro c%a wiu, In stynkt Lal ki w Mu zeum Hi sto rii Ka to wic, w wy sta -
wach po kon kur so wych: Bien na le Ma lar stwa Biel ska Je sie" 2015,
Mi$ dzy na ro do we go kon kur su Ex Li bris Var na 2014 w Bu% ga rii, Grand
Prix M%o dej Gra fi ki Pol skiej Kra ków 2015, Mi$ dzy na ro do we go Trien -
na le Gra fi ki w Kra ko wie, 2015. Ma za so b" rów nie! wy sta w$ in -
dy wi du al n" w Kla kier Gal le ry w Ka to wi cach (2014).

Lau re at I na gro dy w Ogól no pol skim Kon kur sie im. Vin cen ta Van
Go gha w Ryb ni ku (2014), I na gro dy w kon kur sie na pla kat 150 lat
ho dow li #u brów w Pszczy nie (2015), II na gro dy w kon kur sie Uli ca
The mer so nów w P%oc ku oraz wy ró! nie nia w Mi$ dzy na ro do wym
Trien na le Me diów Cy fro wych w Ra do miu (2014). Sty pen dy sta Mi -
ni stra Kul tu ry i Dzie dzic twa Na ro do we go.

Po ma ga# mu zy k$

KA TO WI CE !B" DZIN. Grze gorz Maj zel – mu zyk, ale rów nie! wo -
ka li sta, twór ca, ar ty sta, or ga ni za tor i pro du cent. Pe %en ener gii, opty -
mi zmu, po my s%ów i wy trwa %o #ci. Wszyst ko, czym si$ zaj mu je, ro -
bi z pa sj" i pe% nym za an ga !o wa niem oraz dba %o #ci" o ka! dy78
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Ju liusz Kos sak, Na uka po lo wa nia z so ko !em, 1882, akwa re la, pa pier Ju liusz Kos sak, Na uka po lo wa nia z so ko !em
– szkic, przed 1882, akwa re la (frag ment)
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szcze gó!. Ja ko mu zyk ma w swo im do rob ku wie le pro jek tów mu -
zycz nych. In spi ro wa ny "y ciem i tym, co go fa scy nu je i ota cza, two -
rzy co raz to no we utwo ry, któ re wy ko nu je na kon cer tach i na gry -
wa na p!y ty. Jest lau re atem wie lu na gród, w#ród któ rych
naj wa" niej szy mi s$: Na gro da Mi ni stra Kul tu ry i Dzie dzic twa Na -
ro do we go za „Dzia !al no#% kul tu ral n$ na te re nie Pol ski”, Z!o ta
Od zna ka Ho no ro wa za za s!u gi dla Wo je wódz twa &l$ skie go, Na gro -
da Pre zy den ta Mia sta B' dzi na za ca !o kszta!t twór czo #ci i upo wszech -
nia nie kul tu ry, od zna ka ho no ro wa „Za s!u "o ny dla Kul tu ry Pol skiej”.
Kon cer tu je z gwiaz da mi pol skiej sce ny, ta ki mi jak: Ewa Bem, Mi -
cha! Ba jor, Mar cin Da niec, Ka ba ret Rak i Ka ba ret D!u gi, Ce za ry
Pa zu ra, ze spó! D"em. Ostat nio Da wid Pod sia d!o, Gru pa Mo Car ta
i Or kie stra sym fo nicz na Sin fo niet ta Cra co via. 

W Stu dio 3 Pro gra mu im. Agniesz ki Osiec kiej w War sza wie z Gru -
p$ Mo Car ta na gra! utwór „Chi( skie ogro dy” (mu zy ka Mar cin Ja -
nus, tekst Grze gorz Maj zel) – utwór, któ ry po wsta! by po móc dzie -
ciom cho rym na dys tro fi' mi' #nio w$. Sa mo dziel n$ ka rie r' roz po cz$!
au tor skim pro jek tem „Grze gorz Maj zel Li rycz nie”, w któ rym po -
ka zu je si' w nie co in nej mu zycz nej od s!o nie. Cie ka wy kon cert za -
gra ny w Za byt ko wej Ko pal ni Gu ido w Za brzu z gi ta rzy st$ Pio trem
Ra dec kim z for ma cji KAT zo sta! za re je stro wa ny na p!y tach. W wy -
da rze niu tym uczest ni czy li rów nie" Jan Ga !ach oraz so pra nist ka Olim -
pia Kar bow nik. W Za byt ko wej Ko pal ni Gu ido w Za brzu we wrze -
#niu 2015 r. mia !a miej sce pre mie ra ko lej ne go utwo ru: de dy ko wa ne go
wspa nia !e mu spor tow co wi, pol skie mu olim pij czy ko wi, snow bo ar -
dzi #cie Ma te uszo wi Li goc kie mu, któ ry zma ga! si' z po wa" n$ cho -
ro b$. St$d ty tu! „TEO -MA Sny o zwy ci' stwie”. Na pre mie rze te le -
dy sku zre ali zo wa ne go przez Ada ma Ju row skie go utwór za brzmia!
po raz pierw szy z kwar te tem smycz ko wym Gru p$ Mo Car ta w pi'k -
nej sa li kon cer to wej MU ZA w So snow cu. Utwór ten szyb ko zna laz!
si' na an te nie ra dio wej a te le dysk w pro gra mach te le wi zyj nych. Po -
za cz' stym wy ko ny wa niem te go utwo ru na "y wo na kon cer tach, po -
ja wi !o si' ko lej ne cie ka we wy ko na nie te go utwo ru. Tym ra zem by -
!o to w Kra ko wie na do bro czyn nym kon cer cie dla „Mil cz$ cych
Anio !ów”. Wy #mie ni t$ aran "a cj' na or kie str' sym fo nicz n$ na pi sa!
Mi cha! Rus. Po TEO -MA Grze gorz Maj zel zno wu si' gn$! po in spi -
ra cj' do #wia ta spor tu. Fe liks Stamm, zwa ny Pa p$ Stamm to wy j$t -
ko wa po sta% spor tu z lat 50., le gen dar ny tre ner bok ser ski, iko na bok -
su. Cz!o wiek, któ ry ja ko tre ner sied mio krot nie uczest ni czy!
w Igrzy skach Olim pij skich (od 1939 r. do 1968 r.) i 14 ra zy pro wa -
dzi! Pol sk' w tur nie jach o mi strzo stwo Eu ro py. Utwór, któ ry Grze -
gorz Maj zel stwo rzy! to ener ge tycz na, roc ko wa mu zycz na opo wie#%
o kul tu rze, o spo rcie i o kim# wy j$t ko wym. 

Pod pa tro na tem „!l" ska”

II Kon went Ko biet Suk ce su 

SO SNO WIEC. O tym, "e ka" da ko bie ta mo "e od nie#% suk ces – i to
na wie lu p!asz czy znach "y cia pry wat ne go i za wo do we go – 30 czerw -
ca (po cz$ tek o godz. 9.00) b' d$ prze ko ny wa !y pa nie z Cen trum Roz -
wo ju Ko biet Wy" szej Szko !y Hu ma ni tas w So snow cu, pod -
czas II edy cji Kon wen tu Ko biet Suk ce su. Po raz ko lej ny naj lep si

spe cja li #ci i tre ne rzy z re gio nu opo wie dz$ uczest nicz kom wy da rze -
nia o taj ni kach bu do wa nia mar ki oso bi stej, spo so bach mo ty wa cji za -
wo do wej, go dze niu obo wi$z ków pa ni do mu z pra c$, czy pro wa dze -
niu w!a sne go biz ne su. Pa nie po roz ma wia j$ rów nie" o wy zwa niach
ko bie cej przed si' bior czo #ci w ze tkni' ciu ze wspó! cze sn$ go spo dar -
k$, za# naj bar dziej ak tyw ne i za s!u "o ne oso bi sto #ci re gio nu od bio -
r$ Na gro dy „Ko bie ta Hu ma ni tas”.

Kon went Ko biet Suk ce su kon cen tru je si' na te ma ty ce przed si' -
bior czo #ci ko biet oraz ich istot nej ro li w roz wo ju lo kal ne go biz ne -
su. W pro gra mie te go rocz nej edy cji nie za brak nie pre lek cji uzna nych
tre ne rek i pa(, któ rym pro wa dze nie w!a snej fir my zna ne jest
od pod szew ki. To one zdra dz$ co zro bi%, by pro wa dze nie biz ne su
ko re spon do wa !o jed no cze #nie z bu do wa niem mar ki oso bi stej, czy
te" w ja ki spo sób kre owa% swój wi ze ru nek, by zo sta! on do ce nio -
ny przez pra co daw c'. Uczest nicz ki znaj d$ tak "e od po wied) na py -
ta nie, jak fru stra cj' prze ku% w mo ty wa cj', a swo j$ pra c' za mie ni%
w praw dzi w$ pa sj'.

Jed nym z je go klu czo wych punk tów b' dzie uro czy sto#% wr' cze -
nia Na gród „Ko bie ta Hu ma ni tas”, ma j$ cych na ce lu pro mo wa nie po -
staw przed si' bior czych oraz wspie ra nie roz wo ju za wo do we go
i oso bi ste go ko biet ak tyw nie za an ga "o wa nych w dzia !al no#% lo kal -
nej (i nie tyl ko) spo !ecz no #ci. Na gro dy w trzech ka te go riach: Biz -
nes, Kul tu ra i Spo #e cze$ stwo oraz na gro d' ho no ro w$, przy zna ka -
pi tu !a sk!a da j$ ca si' z przed sta wi cie li lo kal nych sa mo rz$ dów,
w!adz WSH, dzien ni ka rzy, przed sta wi cie li sto wa rzy sze(, or ga ni za -
cji bran "o wych, in sty tu cji kul tu ry, na uki etc.

Cie nie z Ita lii

BIEL SKO !BIA "A. Te atr Cie ni Gio co Vi ta zdo by! Grand Prix XXVII
Mi' dzy na ro do we go Fe sti wa lu Sztu ki Lal kar skiej, któ ry od 18
do 22 ma ja od by! si' w Biel sku -Bia !ej. Ar ty #ci z Ita lii wy sta wi li
na sce nie TL Ba nia lu ka „Ry ce rza nie ist nie j$ ce go” we dle Ita lo Ca -
lvi no. Na gro d' za naj lep szy spek takl dla dzie ci otrzy ma! Char kow -
ski Aka de mic ki Te atr La lek im. W. Afa na sje wa z Ukra iny za spek -
takl pt. „Je" z mg!y”. Na gro d$ spe cjal n$ za mi strzow skie ope ro wa nie
d)wi' kiem i ru chem w przed sta wie niu pt. „Szep ty” uho no ro wa no
te atr Cie Mos so ux -Bon te z Bruk se li. Dru g$ na gro d' spe cjal n$ otrzy -
ma! Mi cha i! Sze !o mien cew z ro syj skie go Te atru Karls son Haus
za umie j't no#% opo wia da nia #wia ta j' zy kiem za rów no wra" li wym,
jak i okrut nym, w je go spek ta klu pt. „Opo wie #ci o Wa ni i ta jem ni -
cach ro syj skiej du szy”. M. Sze !o mien cew zo sta! te" lau re atem na -
gród po za re gu la mi no wych – ZASP oraz PO LU NI MA. Dy plom ho -
no ro wy przy pad! te atro wi Hi to mi -za Oto me Bun ra ku z Ka wa sa ki
za wy j$t ko w$ lek cj' "y we go mi strzo stwa tra dy cji w przed sta wie -
niach „San ba so” i „Yoshit su ne i ty si$c kwit n$ cych wi #ni”. 

Nie tyl ko cie nie

BIEL SKO !BIA "A. Jed n$ z cie kaw szych im prez, któ re to wa rzy szy -
!y XXVII Mi' dzy na ro do we mu Fe sti wa lo wi Sztu ki Lal kar skiej, by !a
wy sta wa w Ga le rii Biel skiej BWA, w któ rej zgro ma dzo no lal ki ar ty - 79
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„Mi #o%& do trzech po ma ra$ czy” – naj now sza pre mie ra Te atru „Ate neum” Mi cha# Cy gan, No c", druk pig men to wy na srebr nym pod k#a dzie, 50x70



stycz ne gru py PO LA. W Ksi!" ni cy Be skidz kiej wi dzie li #my na to miast
pra ce li tew skiej sce no graf ki Ju lii Sku ra to wej, in spi ro wa ne sta ry mi ksi!" -
ka mi dla dzie ci. W ki nie Stu dia Fil mów Ry sun ko wych pre zen to wa no
na to miast fil my ani mo wa ne twór cy biel skiej Ba nia lu ki Je rze go Zit zma -
na. Od by $y si% tak "e roz mo wy nt. wy bit ne go twór cy Hen ry ka Jur kow -
skie go. Spo #ród dzia $a& do st%p nych sze ro kiej pu blicz no #ci wra "e nie
zro bi $y ak cje ho len der skie go ar ty sty To ona Ma asa oraz wi do wi sko ber -
li& skie go te atru Dun du pt. „Dun du ta& czy z gwiaz da mi”. 

Noc ny hor ror

BIEL SKO !BIA "A. Te go rocz na „Noc Mu ze ów” w Biel sku -Bia $ej od -
by wa $a si% pod czas fe sti wa lu lal ko we go, co sta no wi $o do dat ko w! cie -
ka w! sce ne ri% dla w% dró wek mi $o #ni ków kul tu ry po mu ze al nych obiek -
tach. W Ga le rii Biel skiej BWA mo" na by $o ogl! da' m.in. ho tel dla
pszczó$ sa mot nic zbu do wa ny przez ar ty st% Ja ro s$a wa Ko zia r%,
a w Ksi!" ni cy Be skidz kiej pro gram pn. „Kry mi nal na noc w bi blio -
te ce”. Prze st%p cy, któ rzy zbyt d$u go prze trzy my wa li ksi!" ki, zo sta li
ob j% ci amne sti!. Zwie dza no hi sto rycz ne obiek ty s! sied nie go Biel skie -
go Sy jo nu – wn% trze i wie "% ko #cio $a Zba wi cie la, daw n! szko $% ewan -
ge lic k! (obec nie Wy" sza Szko $a Ad mi ni stra cji). Przy d(wi% kach „Upio -
ra w ope rze” zwie dza no po zmro ku sta ry ewan ge lic ki cmen tarz. 

Mia sto od czy ta ne?

BIEL SKO !BIA "A. „Czy ta nie mia sta. Biel sko -Bia $a ja ko kul tu ro wy
pa limp sest” to ty tu$ ksi!" ki pod red. po my s$o daw ców tej mo no gra -
fii Mar ka Ber nac kie go i Ro ber ta Py sza, któ r! wy da $o Wy daw nic -
two Na uko we Aka de mii Tech nicz no -Hu ma ni stycz nej przy wspó$ -
udzia le Wy dzia $u Kul tu ry i Sztu ki UM w Biel sku -Bia $ej. 9 ma ja w DK
„Ku bi szów ka” od by $a si% pro mo cja ksi!" ki, któ ra jest plo nem kon -
fe ren cji na uko wej pn. „Biel sko -Bia $a: hi sto ria – kul tu ra – sztu ka”.
– Miesz ka& cy Biel ska -Bia $ej, czu j!c si% co raz bar dziej ro do wi ty mi
bielsz cza na mi, krok po kro ku od kry wa j! nie $a tw! prze sz$o#' swo -
je go mia sta, wspó$ two rzo ne go nie gdy# przez wie lo et nicz n! i wie -
lo wy zna nio w! wspól no t% – po wie dzia$ pod czas pro mo cji ksi!" ki prof.
ATH, dzie kan Ma rek Ber nac ki. 

Dwie ksi!" ki

CIE SZYN. Wy daw nic two Au gu sta na opu bli ko wa $o dwie ksi!" ki
o dzie jach wy bit nych po sta ci "y cia ewan ge lic kie go na )l! sku Cie szy& -
skim. „Nio s$a mnie ra do#' s$u" by” to „wspo mnie nia z cza sów prze -
mian” bielsz cza ni na, lu te ra& skie go du chow ne go i bi sku pa Ko #cio $a
Ewan ge lic ko -Au gs bur skie go w RP (w la tach 1991–2001) Ja na Szar -
ka. Ks. bi skup nie szcz% dzi czy tel ni kom wie lu aneg dot i in te re su j! -
cych opo wie #ci o la tach PRL i prze mian ustro jo wych w na szym kra -
ju. „Ro dzi na Bur schów. Opo wie #ci o pol skich ewan ge li kach” to ksi!" ka
po #wi% co na lo som po ko le& ewan ge li ków, któ rzy na zie mie pol skie tra -
fi li w XIX w. Trak tu je m.in. o bi sku pie Ju liu szu Bur sche, któ ry w 1942
r. zo sta$ za mor do wa ny w obo zie w Sach sen hau sen. W#ród au to rów

zna le( li si% ba da cze – so cjo log Ju liusz Gar daw ski (pra wnuk bi sku pa)
i hi sto ryk Alek san der *u pien ko (pra pra wnuk). 

Pe# no let ni

CIE SZYN. Jak zwy kle w d$u gi ma jo wy week end re kor dy po pu lar -
no #ci bi$ mi% dzy na ro do wy fe sti wal „Ki no na Gra ni cy” w Cie szy nie
i Cze skim Cie szy nie. Mia sto po obu stro nach gra nicz nej Ol zy od -
wie dzi $o pod czas osiem na ste go fe sti wa lu po nad 1,5 tys. ki no ma nów
oraz kil ku dzie si% ciu twór ców z Pol ski, Czech i S$o wa cji. – Cie szyn
to pi%k ne mia sto. Lu bi% at mos fe r%, któ ra tu taj pa nu je. Nie kro czy -
my po czer wo nych dy wa nach, jest bar dzo na tu ral nie – po wie dzia -
$a Aga ta Ku le sza. W!t kiem prze wod nim te go rocz nej edy cji by$ cykl
„Osiem nast ka na osiem nast k%”, dla te go zo ba czy li #my „Nie win nych
cza ro dzie jów” A. Waj dy, „Ostat ni dzwo nek” M. *a zar kie wicz czy
„Ba by Bump” K. Cze ka ja oraz wie czor ne po ka zy fil mów dla pe$ -
no let nich – „Par no nie por no” ze „Sztu k! ko cha nia” J. Brom skie -
go i „Por no” M. Ko ter skie go. Wa" nym punk tem pro gra mu by $a re -
tro spek ty wa *ódz kiej Szko $y Fil mo wej. Zo ba czy li #my kil ka dzie si!t
etiud, a tak "e „Krol la” W. Pa si kow skie go, „Ry so pis” J. Sko li mow -
skie go czy „)pie wa j! cy ob ru sik” cie szy nia ni na M. Grze gorz ka. 

4 czerw ca w Par ku im. J. S$o wac kie go w Biel sku -Bia $ej od by$
si%XIII Mi% dzy na ro do wy Fe sti wal Or kiestr D% tych „Z$o ta Tr!b ka”,
a na st%p ne go dnia w tym sa mym miej scu by li #my #wiad ka mi Fe sti -
wa lu Ba niek My dla nych. 

Cy fro we to" sa mo $ci

CZ# STO CHO WA. W tym ro ku na XIX Mi% dzy na ro do wy Kon kurs
Cy fro wej Fo to kre acji CY BER FO TO wp$y n% $o 230 prac 45 au to rów.
Ju ry w sk$a dzie: Krzysz tof Ju rec ki, Kry sty na Ma$ go rza ta Do $ow ska,
An to ni Kre is oraz S$a wo mir Jo d$ow ski, na gro dzi $o na st% pu j! ce oso -
by: Ma rze n% Ko larz z Kra ko wa za cykl Be stia riusz, Ju dy t% Ber na#
z B% dzi na za cykl Jed nia 7,10,13, An n% An drze jew sk! z B% dzi na
za cykl Who Am I. Wy ró" nio no tak "e: Jo lan t% Kra wiec, Fran cisz ka
Klu czy& skie go, Jac ka Szczer ba nie wi cza, Ta de usza Du dzi& skie go oraz
Ka mi l% Ro si& sk!. Kon kurs zo sta$ zor ga ni zo wa ny przez Re gio nal -
ny O#ro dek Kul tu ry w Cz% sto cho wie, Zwi! zek Pol skich Ar ty stów
Fo to gra fi ków Od dzia$ )l! ski, Fo to klub Rzecz po spo li tej Pol skiej Sto -
wa rzy sze nie Twór ców oraz Na ro do we Cen trum Kul tu ry w War sza -
wie. Pa tro nat nad kon kur sem ob j% li Mar sza $ek Wo je wódz twa )l! -
skie go oraz Pre zy dent Mia sta Cz% sto cho wy.

Na wy sta w% po kon kur so w! wy bra no 92 pra ce 38 au to rów. Mo" -
na je by $o ogl! da' do 2 czerw ca w Ga le rii Art -Fo to ROK.

Me ta fi zy ka i przy ro da

CZ# STO CHO WA. 6 ma ja w OPK Gau de Ma ter od by $o si% spo tka -
nie z po et! Ta de uszem Cha brow skim. G$ów nym te ma tem roz mo wy,
któ r! pro wa dzi $a pro fe sor El" bie ta Hur nik, by$ to mik Nit ka nie sko! -
czo no "ci w wy bo rze i opra co wa niu Iza be li J. Bar ry, po lo nist ki, bi -80
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Kon cert Grze go rza Maj zla XIX Mi# dzy na ro do wy Kon kurs Cy fro wej Fo to kre acji CY BER FO TO



blio te kar ki, a przede wszyst kim ani ma tor ki kul tu ry w dziel ni cy Gre -
en po int w No wym Jor ku, gdzie twór ca miesz ka od lat. To mik wy -
da !a Lu do wa Spó! dziel nia Wy daw ni cza w 2014 r., a obec nie przy -
go to wy wa ne jest dru gie wy da nie. Na zbiór z!o "y !y si# wier sze
z po przed nich zbio rów oraz utwo ry b# d$ ce za pi sem cho ro by i %mier -
ci "o ny. Uk!ad pod kre %la re flek syj no%& i po szu ki wa nia re li gij ne Ta -
de usza Cha brow skie go.  Jed nym z w$t ków roz mo wy by! spo sób utrwa -
la nia w po ezji prze strze ni wa" nych bio gra ficz nie – Cz# sto cho wy (au tor
uro dzo ny w Z!o tym Po to ku przez wie le lat by! pau li nem na Ja snej
Gó rze), Pen syl wa nii czy No we go Jor ku, a tak "e za chwy tu przy ro -
d$, obec ne go m.in. w Ziel ni ku So kra te sa. Ta de usz Cha brow ski od -
wie dza na sze mia sto do%& re gu lar nie. Ko lej ne spo tka nie z po et$, dy -
rek tor OPK Gau de Ma ter, Ta de usz Pier siak, za po wie dzia! na je sie'. 

Kan tor in spi ru je

CZ! STO CHO WA. W Te atrze im. Ada ma Mic kie wi cza w Cz# sto cho -
wie 13 ma ja mo" na by !o zo ba czy& spek takl przy go to wa ny w ra mach
pro jek tu Kan tor_Tro py. To Naj lep szy spek takl OFF -OFF w ran kin -
gu „Ga ze ty (wi# to ja' skiej”, obej mu j$ cym kul tu ral ne wy da rze nia Po -
mo rza. W spek ta klu te atru Ama reya Ka ta rzy ny Pa stu szak we wspó! -
pra cy z Mi sa ko Uedem po ja wi !y si# na wi$ za nia do te atru Ta de usza
Kan to ra, prze pusz czo ne przez tra dy cj# sztu ki ja po' skiej – ele men -
ty te atru but) (ar ty %ci wy st$ pi li jed nak bez ty po we go ma ki ja "u), oraz
kul tu r# no wo cze sn$ (elek tro nicz na mu zy ka na "y wo Jo an ny Du dy).
W pro jek cie wzi# li udzia! go %cie z Ja po nii, a ko stiu my przy go to wa!
Da isu ke Tsu ku da. W przed sta wie niu mo" na roz po zna& kli sze z przed -
sta wie' Ta de usza Kan to ra, a przede wszyst kim ty po wy dla nie go na -
mys! nad bu do wa niem sce nicz ne go ob ra zu, uzu pe! nio ne go znie kszta! -
co ny mi s!o wa mi – m.in. po ja wi !o si# zda nie jest sztu ka do bra i jest
sztu ka z!a oraz frag ment o „spa da niu po zio mym” za czerp ni# ty z wier -
sza Ta de usza Ró "e wi cza Spa da nie. Po ka za na na sce nie hi sto ria cz!o -
wie ka wspó! cze sne go jest do%& przy gn# bia j$ ca i prze ra "a j$ ca,
zw!asz cza po si !ek z ko %ci czy za wie szo ny na p# tli osku ba ny kur czak.

40 lat mi n! "o

CZ! STO CHO WA. Ma rian Pa nek %wi# to wa! w MGS ju bi le usz pra -
cy twór czej wy sta w$ Ewo ko wa nie ob ra zu. Ar ty sta uko' czy! Aka -
de mi# Sztuk Pi#k nych w Kra ko wie (na Wy dzia le Ma lar stwa, po tem
Stu dium Sce no gra fii Te atral nej, Fil mo wej i Te le wi zyj nej), obec nie
jest pra cow ni kiem aka de mic kim, per for me rem, dba j$ cym o wi zu -
al n$ i te atral n$ kul tu r# Cz# sto cho wy. Ma rian Pa nek jest ar ty st$ wie -
lo wy mia ro wym, ma na swo im kon cie hap pe nin gi, per for man ce, in -
sta la cje, ma lar stwo i ry su nek. Jest te" kry ty kiem sztu ki i po et$. Si# ga
do tra dy cji mo der ni zmu – se ce sji, da da izmu, abs trak cjo ni zmu czy
ma lar stwa ge stu. In spi ru je si# tak "e uni zmem W!a dy s!a wa Strze mi' -
skie go. Na wy sta wie po ka za no ry sun ki, ma lar stwo oraz fil my re je -
stru j$ ce dzia !a nia ar ty stycz ne Pan ka, m.in. Au to por tret ry tu al ny. Jed -
nym z wa" nych mo ty wów na ob ra zach s$ trój k$ ty – to na wi$ za nie
do S. I. Wit kie wi cza (Wit ka ce go) i je go Ma !e go dwor ku, czy li nie -
pod le g!o "ci trój k# tów al bo twór czo %ci Ta de usza Kan to ra? By !a wi#c
Woj na trój k# tów czy Prze marsz trój k# tów. Cz# sto po ja wia si# lo ko -
mo ty wa (rów nie" bia !a z wier sza Edwar da Sta chu ry). Szcze gól nie
cie ka wy jest cykl Ar ty ku la cje, zwra ca j$ cy uwa g# ju" ty tu !a mi ko -
lej nych prac, np. Ska $e nie prze strze ni, Roz su wa nie prze strze ni czy
%a pa cze chmur, oraz Ob ra zy me dy ta cyj ne. Obok nich po ja wi !y si#
tak "e pra ce za an ga "o wa ne, np. Ni ke, a zw!asz cza Czar na Ni ke So -
li dar no "ci (1983). Pod czas wer ni sa "u Ma rian Pa nek zre kon stru owa!
hap pe ning Ta de usza Kan to ra Lek cja ana to mii we dle Rem brand ta. 

Cz! sto chow skie Gau de Ma ter

CZ! STO CHO WA. W tym ro ku 26. Fe sti wal Mu zy ki Sa kral nej od -
by wa! si# od 30 kwiet nia do 6 ma ja pod ho no ro wym pa tro na tem Pre -
zy den ta Rze czy po spo li tej Pol skiej i przy wspar ciu Mi ni ster stwa Kul -
tu ry i Dzie dzic twa Na ro do we go. Te ma tem prze wod nim by !y for my
li tur gicz ne – msza, pa sja czy nie szpo ry. Kon cer ty od by wa !y si# w Cz# -
sto cho wie, Ra dom sku, No wej Brze* ni cy, Wrzo so wej, a tak "e Byd -
gosz czy, Kra ko wie, War sza wie oraz Brau we iler. W na szym mie %cie
g!ów nym miej scem fe sti wa lo wym by !a Ba zy li ka Ja sno gór ska. Tu

przy go to wa no: Pa sj& wg "w. Ma te usza J.S. Ba cha w wy ko na niu Die
Kölner Aka de mie, mu zy k# ze zbio rów ja sno gór skich (Ze spó! Mu -
zy ki Daw nej La Tem pe sta), utwo ry W.A. Mo zar ta (Pol ski Chór Ka -
me ral ny Scho la Can to rum Ge da nen sis oraz En sem ble Sans So uci Ber -
lin), a na fi na! kon cert Hi sto ria Pol ski – lo sa mi "wi& tych opo wie dzia na,
na któ ry z!o "y !y si# utwo ry K. Pen de rec kie go, W. Ki la ra, M.M. Gó -
rec kie go, P. +u ka szew skie go oraz P. Sy do ra. W sa le kon cer to we prze -
mie ni !y si# tak "e in ne ko %cio !y, któ re od lat wspó! pra cu j$ z fe sti wa -
lem. By !o wspó! cze %nie i tra dy cyj nie. Szcze gól nie uczczo no w tym
ro ku 90. uro dzi ny Ju liu sza +u ciu ka.

Ob cho dy 95. rocz ni cy III po wsta nia #l$ skie go

na Gó rze %w. An ny

GÓ RA "W. AN NY. Pod Po mni kiem Czy nu Po wsta' cze go z asy -
st$ woj sko w$ od by !y si# ob cho dy 95. rocz ni cy III po wsta nia %l$ skie -
go z udzia !em miesz ka' ców wo je wódz twa opol skie go i %l$ skie go,
na któ re licz nie przy by li przed sta wi cie le w!adz pa' stwo wych i sa -
mo rz$ do wych obu re gio nów, de le ga cje or ga ni za cji kom ba tanc kich
wraz z pocz ta mi sztan da ro wy mi, s!u" by mun du ro we i har ce rze m.in.
z G!ub czyc, Grod ko wa i Kie trza. Po hym nie na ro do wym i mo dli -
twie g!os za bra li m.in. wo je wo da opol ski Ad rian Czu bak i mar sza -
!ek wo je wódz twa opol skie go An drzej Bu !a, któ ry w swo im wy st$ -
pie niu oko licz no %cio wym po wie dzia!: Spo ty ka my si& na Gó rze 'wi& tej
An ny, $e by od da( ho!d bo ha te rom po wsta) "l# skich. Czyn i ofia ra
s# wpi sa ne na za wsze w to miej sce. Jed no cze "nie s# na szym wspól -
nym dzie dzic twem, któ re zo bo wi# zu je nas nie tyl ko do pa mi& ci, ale
wspól ne go dzia !a nia w imi& ca !ej spo !ecz no "ci 'l# ska. Na st#p nie Mar -
sza !ek po in for mo wa! ze bra nych, "e sa mo rz$d wo je wódz twa opol -
skie go wspól nie z sa mo rz$ dem wo je wódz twa %l$ skie go b# d$ wspie -
ra& wy da nie Lek sy ko nu Po wsta' (l$ skich, tak aby ta wa" ne
pu bli ka cja dla hi sto rycz nej pa mi# ci i edu ka cji m!o de go po ko le nia
mo g!a uka za& si# na set n$ rocz ni c# I po wsta nia %l$ skie go. – Je stem
prze ko na ny, $e tu taj, na tej pi&k nej gó rze pa mi& ci, ka$ dy po chy li g!o -
w& w za du mie i z sza cun kiem dla na szych przod ków. Bo wiem Gó ra
'wi& tej An ny to hi sto ria, ale wspó! cze "nie dla 'l# za ków to tak $e gó -
ra cen nych war to "ci. A war to"( naj wy$ sza, to wspól no ta 'l# ska oraz
g!& bo ko za ko rze nio ny sza cu nek dla od mien no "ci i wie lo kul tu ro wo -
"ci, eku me nizm i dia log po nad po dzia !a mi – po wie dzia! mar sza !ek
wo je wódz twa opol skie go. Na za ko' cze nie uro czy sto %ci, po ape lu pa -
mi# ci i sal wie ho no ro wej, z!o "o no wie' ce i wi$ zan ki kwia tów,
po czym har ce rze za pro si li uczest ni ków ob cho dów do zdj# cia zbio -
ro we go na stop niach Po mni ka Czy nu Po wsta' cze go.

Ju bi le usz 70&le cia PSM im. Jó ze fa El sne ra w Brze gu

BRZEG. W le cie 1945 ro ku do mia sta znisz czo ne go przez dzia !a nia
wo jen ne przy by! Edward Ol szew ski w ce lu utwo rze nia Pro ku ra tu ry S$ -
du Okr# go we go i wspól nie z Ada mem No wo ry t$ dy rek to rem Fa bry -
ki Pia nin i For te pia nów (pó* niej pierw szym dy rek to rem szko !y) pod -
j$! pio nier skie dzia !a nia na rzecz utwo rze nia szko !y mu zycz nej
w Brze gu. Wspo mi na! on po la tach: Pro fe so ro wie nie ba cz#c na nie -
s!y cha ne trud no "ci i ci&$ kie wa run ki pra cy, po rwa ni za pa !em przy st# -
pi li do two rze nia szko !y, na lek cje przy no si li w!a sne $a rów ki, uczy li w nie -
opa lo nych po ko jach, bez sta !ych po bo rów, dzi& ki ofiar no "ci tej garst ki
en tu zja stów szko !y, roz po cz& !a ona dzia !al no"( ju$ w mar cu 1946 ro -
ku. Obec nie PSM im. Jó ze fa El sne ra kie ro wa na przez dy rek tor Gra -
"y n# Ko tec k$ mie %ci si# w od no wio nej sie dzi bie i %wi# tu je rok ju bi -
le uszo wy mi oko licz no %cio wy mi kon cer ta mi, któ re od by wa j$ si#
w au li szko !y i w sa li kon cer to wej Mu zeum Pia stów (l$ skich z udzia -
!em ab sol wen tów i uczniów szko !y. Pod czas ga lo we go kon cer tu wie' -
cz$ ce go 70-le cie wy st$ pi !a Or kie stra Ka me ral na „Ca me ra ta -Wro c!aw”,
któ r$ dy ry go wa! ab sol went szko !y Jan Po ga ny. Ja ko so li %ci wy st$ pi -
li: Mi do ri Ah med – so list ka Ope ry w Mo na chium oraz ab sol wen ci
i ucznio wie szko !y – Oli wia Lis (gi ta ra), Bar ba ra Trzon kow ska, Bar -
ba ra Hnat, Ma rze na Ko wal ska (for te pian), %pie wa cy: Agniesz ka
Sobczk (so pran), Krzysz tof Ko !o dziej czyk (ba ry ton), Mag da le na
Chu dzi kie wicz (flet) i+u kasz Ko tec ki (sak so fon). Ju bi le uszo wy kon -
cert by! oka zj$ do uho no ro wa nia na uczy cie li i pra cow ni ków Szko !y
od zna cze nia mi pa' stwo wy mi i re sor to wy mi, któ re wr# cza li: przed sta -
wi ciel Mi ni stra Kul tu ry i Dzie dzic twa Na ro do we go i wi ce wo je wo da
opol ski Vio let ta Po row ska. Oko licz no %cio we li sty i wi$ zan ki kwia tów 81



prze ka za li ju bi la tom bur mistrz Brze gu Je rzy Wr! biak, sta ro sta brze -
ski Ma ciej Ste fa" ski i mar sza #ek wo je wódz twa An drzej Bu #a. Mu ry brze -
skiej szko #y mu zycz nej opu $ci #o bli sko ty si%c ab sol wen tów, wie lu pod -
j! #o na uk! w $red nich szko #ach mu zycz nych, aka de miach mu zycz nych,
kon cer tu j% w kra ju i za gra ni c%. Na es tra dzie szkol nej au li for te pian po -
da ro wa ny przez uro dzo ne go w Brze gu ma estro Kur ta Ma su ra, przy -
po mi na uta len to wa nej m#o dzie &y, &e z te go mia sta mo& na za wsze wy -
ru szy' w sze ro ki $wiat ar ty stycz nej przy go dy. 

W SKRÓ CIE… 

! Mu zeum Hi sto rii Ka to wic, dzia# te atral no -fil mo wy za pro si# na wy -
sta w! gra fi ki Na ta lii Ro ma niuk – ab sol went ki ka to wic kiej ASP, lau -
re at ki licz nych na gród i wy ró& nie". Ar tyst ka upra wia fo to gra fi!, gra -
fi k! warsz ta to w% – akwa for t!, gra fi k! cy fro w% i gra fi k! pro jek to w%. 
! Na wy sta w! ma lar stwa Edy ty Rut kow skiej za pra sza ga le ria Art -

No va2 ZPAP w Ka to wi cach.
! W ra mach Ogól no pol skiej No cy Bi blio tek na spo tka nie z czy -

tel ni ka mi za pra sza #a Miej ska i Po wia to wa Bi blio te ka Pu blicz na w B! -
dzi nie. W pro gra mie zna la z#a si! pro jek cja przed pre mie ro we go fil -
mu „(ledz two. The In qu est” Ewy Kiel skiej, kon cert „Py ta nia
do &y cia” Grze go rza Maj zla, Spo tka nie z Wik to ri% Szu mia t% i pro -
mo cja jej de biu tanc kie go to mi ku „Pod Wiatr”, spo tka nie z Woj cie -
chem Gra bow skim – ak cja „Bo ok Truck” oraz pre zen ta cja te atrzy -
ku „Zie lo na G!$” Kon stan te go Il de fon sa Ga# czy" skie go.
! To wa rzy stwo Mi #o $ni ków Zie mi Pszczy" skiej przy go to wa #o spo -

tka nie z oka zji 40-le cia ist nie nia jed nej z naj s#yn niej szych im -
prez – „Spo tka nia pod Brzy mem”, od by wa j% cej si! w Za gro dzie Wsi
Pszczy" skiej, a gro ma dz% cej ar ty stów pla sty ków i ze spo #y re gio nal -
ne – pod czas Folk lo ry stycz nych Spo tka". Wspo mnie nia mi ze
„Spo tka" pod Brzy mem” dzie li# si! Alek san der Spy ra – wie lo let ni
pre zes TMZP i twór ca Spo tka".
! Ze spó# Pie $ni i Ta" ca „(l%sk” im. St. Ha dy ny za pra sza#

na Kon cert Ga lo wy II Ogól no pol skie go Fe sti wa lu Pol skich Ta" ców
Na ro do wych dla uczniów Ogól no kszta# c% cych Szkól Ba le to wych,
któ ry od by# si! 13 ma ja w Ko sz! ci nie.
! W ga le rii „Na )y wo” Ra dia Ka to wi ce od by wa #a si! wy sta wa

pe da go gów Ze spo #u Szkó# Ar ty stycz no -Pro jek to wych w Tar now skich
Gó rach. 
! W ra mach No cy Mu ze ów w Mu zeum Miej skim Sie mia no wi -

cach (l% skich od by wa #a si! wy sta wa ma lar stwa Ja na Jo" czy ka, kon -
cert Jó ze fa Skrze ka, po kaz „(wia t#o -d*wi!k” przy go to wa ny przez
pra cow ni! In ter me dial n% i tech nik Cy fro wych ASP w Ka to wi cach,
pro mo cja to mu po etyc kie go Ja ni ny Par ty ki -Po j! tej, pre zen ta cja wier -
szy sie mia no wic kich po etów a tak &e re ci tal gi ta ro wy Ada ma Bu la.
! Pa nel dys ku syj ny wo kó# ksi%& ki Au gu sta Schol ti sa „Wiatr

od Wscho du. (l%sk opo wie$' so wi zdrzal ska” z udzia #em prof. dr hab.
Gra &y ny Bar ba ry Szew czyk, dr. hab. Zbi gnie wa Ka d#ub ka, prof. dr.
hab. Ma ria na Ki sie la oraz t#u ma cza Alo isa Smo lo rza przy go to wa -
#o Mu zeum (l% skie w Ka to wi cach.
! Na kon cert kla we sy nist ki Ma# go rza ty Klajn w ra mach „Wie -

czo rów kla we sy no wych w Mu zeum Ar chi die ce zjal nym. Ma rek To -
po row ski przed sta wia” za pra sza #a In sty tu cja Pro mo cji i Upo -
wszech nia nia Mu zy ki „Si le sia”. 
! W ko $cie le pw. Pod wy& sze nia Krzy &a (w. i $w. Her ber ta w Ka -

to wi cach wy st% pi li lau re aci I Mi! dzy na ro do we go Kon kur su So lo -
wej Wo ka li sty ki Sa kral nej: Ni co le Wo dzi" ska (so pran), Szy mon Szy -
mik (ba ry ton), Bar ba ra Lo renc (or ga ny).
! Ga le ria „5” Mia sta Ogro dów w Ka to wi cach za pra sza #a na wer -

ni sa& fo to gra fii Mar ci na Gór skiego „Noc Fa do/No ite do Fa do”. Jest
to fo to gra ficz na opo wie$' o lu do wej wer sji fa do – Fa do va dio, cz! -
sto #% czo nej z fa do z Co im bra, któ re kon te sto wa #o re &im Sa la za ra.
Mar cin Gór ski jest fo to gra fem, ku ra to rem i po pu la ry za to rem fo to -
gra fii. Wspó# za #o &y ciel i pre zes Gli wic kie go Do mu Fo to gra fii,
wspó# au tor The F Blog i blo gu Miej sce Fo to gra fii, cz#o nek por tu gal -
skie go sto wa rzy sze nia Fo to al ter na ti va i Ko lek ty wu KGF, cz#o nek re -
dak cji Fo to in de xu, wspó# pra cow nik ma ga zy nów Di le ma i Ca me ra.
Je go pra ce by #y po ka zy wa ne na ok. 40 wy sta wach in dy wi du al nych
i zbio ro wych we Fran cji, Por tu ga lii, Szwe cji, Pol sce, Wiel kiej Bry -
ta nii, W#o szech, Ja po nii i Czar no gó rze. Au tor i wspó# au tor kil ku ksi% -
&ek fo to gra ficz nych w Pol sce, Por tu ga lii i Ira nie. 
! Zwi% zek Pol skich Ar ty stów Fo to gra fi ków Okr!g (l% ski za pra -

sza# na wer ni sa& zbio ro wej fo to gra fii „Za po mnia ny (l%sk”.

! W Mu zeum Ar chi die ce zjal nym w Ka to wi cach mo& na by #o ogl% -
da' wy sta w! gra fik „Frag men ty $wia ta” We ro ni ki Siup ki. 
! 4 czerw ca w Par ku im. J. S#o wac kie go w Biel sku -Bia #ej od by#

si!XIII Mi! dzy na ro do wy Fe sti wal Or kiestr D! tych „Z#o ta Tr%b ka”,
a na st!p ne go dnia w tym sa mym miej scu by li $my $wiad ka mi Fe sti -
wa lu Ba niek My dla nych. 
! Z oka zji XVIII Mi! dzy na ro do we go Fe sti wa lu Fil mo we go „Ki -

no na Gra ni cy” w Cie szy nie od by #y si! licz ne spo tka nia z twór ca -
mi. O swo ich fil mach opo wie dzie li m. in. Ku ba Cze kaj, Ma rek Ko -
ter ski, Kin ga D!b ska, Du+an Tran,ík, Grze gorz Kró li kie wicz,
Agniesz ka Smo czy" ska, To masz Wa si lew ski i Mag da le na -a zar kie -
wicz. Mo& na by #o tu spo tka' tak &e bo ha ter ki re tro spek tyw ak tor skich:
Aga t! Ku le sz!, Mag d! Vá+áry ov%, An n! Ge isle ro v%, Ma ria na
Dzi! dzie la, Jo lan t! Fra szy" sk% czy Mar t! Nie rad kie wicz. 
! Pod czas te go rocz ne go „Ki na na Gra ni cy” po raz pierw szy za -

go $ci# te atr. Ogól no pol sk% pre mie r! mia# mo no dram „Nie lu bi! pa -
na, Pa nie Fel li ni” w wy ko na niu Ma# go rza ty Bog da" skiej i w re &y -
se rii Mar ka Ko ter skie go. Wi dzo wie spo tka li si! tak &e z au to ra mi
ksi% &ek Je rzym Kron hol dem i -u ka szem Ma cie jew skim, któ ry do roz -
mo wy o swym dzie le „Ak tor ki. Por tre ty” za pro si# Jo lan t! Fra szy" -
sk% i Ma# go rza t! Za j%cz kow sk%. 
! W pej za &u mu zycz nym Biel ska -Bia #ej po ja wi# si! no wy klub

mu zycz ny – Ma trum Jazz Club. Otwar cie u$wiet ni# 14 ma ja Jan Pta -
szyn Wró blew ski Qu ar tet. 22 ma ja wy st% pi li na to miast Sil ber man,
Jan Pe szek and Three of a Per fect Pa ir. 
! 9 ma ja w Klu bie Na uczy cie la w Biel sku -Bia #ej swój ta lent pro -

za tor ski pre zen to wa #a pi su j% ca gwa r% bucz ko wic k% Sta ni s#a wa
Ko pacz ka. 16 ma ja na to miast od by# si! tam wie czór au tor ski cie szy" -
skie go po ety Sta ni s#a wa Jó ze fa Ma li now skie go, któ ry przed sta wi#
wier sze ze swej no wej ksi%& ki „Pra ce do mo we”. 
! 13 ma ja w Ksi%& ni cy Be skidz kiej od by #o si! spo tka nie au tor -

skie z naj lep sz% biel sk% au tor k% ksi% &ek dla dzie ci i m#o dzie &y – Re -
na t% Pi%t kow sk%. 
! 16 ma ja w $wie &o otwar tym po re mon cie klu bie Ba zyl (d. Ba -

zy li szek) w Biel sku -Bia #ej Be skidz kie To wa rzy stwo Fo to gra ficz ne
za pre zen to wa #o oso bo wo$' twór cz% Lu cy ny Brzo zow skiej, któ ra swo -
je wier sze ilu stro wa #a zdj! cia mi. 
! W Fil har mo nii Cz! sto chow skiej wy st% pi# Ma ciej Ma le" czuk,

w klu bie Ru ra: Na ta lia Ny kiel; w kwa dra tach: Lech Dy blik, Mik -
ser i In stru men ty a w MDK: Ze spó# Pie $ni i Ta" ca Cz! sto cho wa
i Ch#op cy z Pla cu Bro ni.
! Wy sta wa Ta de usza )acz ka Du cho we po gra ni cze go $ci #a OPK

Gau de Ma ter w Cz! sto cho wie.
! W ra mach Mul ti me dia Sym fo nia Gwiazd wy st% pi# w Cz! sto -

cho wie dy ry gent Gri gor Pa li ka row z Bu# ga rii.
! W klu bo ka wiar ni Iro nia (Cz! sto cho wa) od by #y si! po ka -

zy IV Ogól no pol skie go Fe sti wa lu Pol skiej Ani ma cji.

Spro sto wa nie
W ar ty ku le pt. „Prof. Edward M! ko sza – wiel ka po sta" „mu zycz nej

Cz# sto cho wy” opu bli ko wa nym w „$l! sku” nr 4/2016 zna la z%a si#
b%#d na in for ma cja. Otó& pan Edward M! ko sza by% oj cem dwóch

có rek i sy na, a nie, jak na pi sa no – dwóch sy nów i cór ki. Bar dzo

ser decz nie prze pra szam ro dzi n# pa na Edwar da M! ko szy za ten nie -

za mie rzo ny b%!d.

EL) BIE TA PI SAR CZYK 
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Z wiel kim &a lem przy j! li $my wia do mo$' o $mier ci
JE RZE GO MO SKA LA

wiel kie go przy ja cie la te atru, lu dzi pió ra,
wy bit ne go sce no gra fa, twór cy Cen trum Sce no gra fii Pol skiej

w Ka to wi cach, gra fi ka cza so pism ka to wic kich:
Prze mian i Po gl! dów a tak &e wie lo let nie go gra fi ka

Wy daw nic twa „(l%sk”.

Ro dzi nie i naj bli! szym
prze ka zu je my szcze re wy ra zy wspó" czu cia.

Za rz%d Gór no $l% skie go To wa rzy stwa Li te rac kie go 
i re dak cja mie si!cz ni ka „(l%sk”
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PA SA !E RO WIE KZK
GOP w po nie dzia !ek
2 ma ja ra no bez sku -
tecz nie pró bo wa li do -
!a do wa" kar t# $KUP.
Na kil ka go dzin sys -
tem kom plet nie si# za -
wie si!. To ju% ko lej na
wpad ka sys te mu $l& -
skiej Kar ty Us!ug Pu -
blicz nych. Je sie ni&
ubie g!e go ro ku, 'wie -
%o po uru cho mie niu
wie sza !y si# czyt ni ki
za mon to wa ne w au to -
bu sach. Nie za do wo le nie
pa sa %e rów wzbu dzi !a
de cy zja prze wo( ni ka
o wy co fa niu pa pie ro -
wych bi le tów krót ko -
i d!u go okre so wych.
Pa sa %e ro wie skar %& si#
tak %e m.in. na nie wy go -
d# ko rzy sta nia z kar ty.
Na wet je 'li ma si# bi -
let mie si#cz ny, kar t#
$KUP trze ba ka so wa"
przy wej 'ciu i wyj 'ciu
z au to bu su. Nie jest
to zbyt funk cjo nal ne
roz wi& za nie.
CZ" STO CHOW SKI sa -

mo rz&d wy li czy!, %e na za bez pie cze nia lip -
co wej pa pie skiej piel grzym ki po trze bu -
je 20 mi lio nów z!o tych i o ta k& kwo t#
zwró ci! si# do rz& du. Pie ni& dze mia !y by po -
cho dzi" z pu li 180 mln z!, któ r& dys po nu -
je wo je wódz two ma !o pol skie na $wia to we
Dni M!o dzie %y. W zwi&z ku z przy jaz dem pa -
pie %a na b!o niach w Cz# sto cho wie ocze ku -
je si# na ok. 400 tys. osób. Co naj mniej dru -
gie ty le wier nych b# dzie w par kach
pod ja sno gór skich, w alei Naj 'wi#t szej Ma -
ryi Pan ny.
PO RA !A J# CE s& wy ni ki au dy tu w Ka to wic -
kim Hol din gu W# glo wym – to ko lej na w# -
glo wa spó! ka, któ ra po trze bu je bu d%e to wej
(czy taj na szej) po mo cy. Za d!u %e nie spó! ki
si# ga ju% 3 mi liar dów z!o tych, co sta wia
pod zna kiem za py ta nia jej p!yn no'" eko no -
micz n&. Po nad to Hol ding mu si zo sta" do -
ka pi ta li zo wa na kwo t& pó! mi liar da z!o -
tych. By ra to wa" spó! k#, ko niecz ne jest
!& cze nie ko pal), trze ba przyj rze" si# tak %e
fir mom ze wn#trz nym – to g!ów ne wnio ski
z au dy tu prze pro wa dzo ne go przez ze spó!
eks perc ki pod kie row nic twem se na to ra
Pra wa i Spra wie dli wo 'ci, Woj cie cha Pie chy.
SPO $RÓD 50 naj bar dziej za nie czysz czo nych
miast Unii Eu ro pej skiej a% 33 le %y w Pol -
sce. To da ne WHO, czy li $wia to wej Or ga -
ni za cji Zdro wia, któ ra opu bli ko wa !a ra port
do ty cz& cy za nie czysz cze nia miast na 'wie -
cie. Wy ni ki s& za trwa %a j& ce, bo w'ród
50 miast, któ re zo sta !y wy mie nio ne w ra por -
cie (wszyst kie prze kra cza j& nor my WHO co
naj mniej trzy krot nie), a% 33 le %& w na szym
kra ju. Nie chlub nym re kor dzi st& jest *y wiec,
któ ry w ze sta wie niu zna laz! si# na pierw -
szym miej scu. Tu% za nim jest Pszczy na.
W czo !ów ce s& tak %e: Ryb nik (4. miej sce),
Wo dzi s!aw $l& ski (5.), Opocz no (6.), Su cha
Be skidz ka (7.) i Go dów (8.). Z miast wo je -
wódz twa 'l& skie go w ze sta wie niu zna la z!y
si# tak %e: Knu rów, Za brze, Ka to wi ce, Gli -
wi ce, Biel sko -Bia !a, a tak %e – pod ko niec ze -
sta wie nia – Ty chy oraz *o ry.
WSPÓ% PRA CO WA %A z naj wi#k szy mi pol -
ski mi re %y se ra mi. Te raz wy da !a ksi&% k# ze

wspo mnie nia mi z sze'" dzie si# ciu lat pra -
cy – cho dzi o pu bli ka cj# Bar ba ry Ptak
„Mo je fa scy na cje fil mem i te atrem”, w któ -
rej wspo mi na swo j& wie lo let ni& ka rie r#.
16 ma ja w Te atrze $l& skim od by !o si# spo -
tka nie pro mu j& ce ksi&% k#. Go '" mi spe cjal -
ny mi by li m. in. To masz Ko nior, Krzysz tof
Kor win -Pio trow ski, Ja kub Le wan dow ski,
An drzej Se we ryn i Da niel Ol brych ski. Bar -
ba ra Ptak to wy bit na au tor ka ko stiu mów fil -
mo wych i te atral nych.
ROZ PO CZ" %Y si# zdj# cia do „Do li ny Bo -
gów”, no we go fil mu Le cha Ma jew skie go.
Ka to wic ki re %y ser znów skom ple to wa! hol -
ly wo odz k& ob sa d# – gra j& m.in. John Mal -
ko vich, Josh Hart nett i John Rhys Da vies.
29 ma ja gwiaz dor ska eki pa prze nio s!a si#
z Dol ne go $l& ska do na sze go re gio nu:
do Ka to wic, Pszczy ny i So snow ca. „Film”
b# dzie opo wie 'ci& o naj bo gat szym cz!o wie -
ku 'wia ta. Jak pod kre 'la re %y ser, b# dzie to
ro dzaj mo ra li te tu i wspó! cze snej ba 'ni dla
do ro s!ych.
PRA WIE 8 tys. go 'ci, po nad 100 pa ne li
i de bat, kil ku set pa ne li stów, po nad pó! ty -
si& ca akre dy to wa nych dzien ni ka rzy i oko -
!o 300 osób ob s!u gi – to licz by trzy dnio we -
go Eu ro pej skie go Kon gre su Go spo dar cze go,
któ ry trwa! do 20 ma ja w Ka to wi cach. Do -
mi no wa !y na st# pu j& ce te ma ty: przy sz!o'"
go spo dar ki, ener ge ty ka i kli mat, za rz& dza -
nie szpi ta la mi, przed si# bior czo'" spo !ecz -
na, wp!yw m!o dych na zmia ny go spo dar czo -
-po li tycz ne w Eu ro pie. W otwar ciu ob rad
wzi# li m.in. udzia! pre mier Be ata Szy d!o
oraz wi ce pre mier Ma te usz Mo ra wiec ki.
POD CZAS dru gie go dnia EKG mia !y sw&
pre mie r# biu row ce KTW, któ re za st& pi&
zbu rzo ny bu dy nek DOKP. Wy% szy z nich
ma mie" 133 m, ni% szy: 55 m. Au to ra mi
pro jek tu ochrzczo ne go ju% „prze su ni# ty -
mi kost ka mi” s& ar chi tek ci Prze mo +u ka -
sik i +u kasz Za ga !a (wraz z ze spo !em)
z pra cow ni Me du sa Gro up z By to mia.
Ci sa mi, któ rzy w Ka to wi cach za pro jek -
to wa li Ti ra mi su, czy li biu row ce fir my
Skan ska na D# bie oraz wn# trza dwor ca
PKP. Do daj my, %e ar chi tekt sta re go DOKP,
w miej scu któ re go sta nie KTW, Je rzy
Got t fried, nie by! za chwy co ny wi zj& ar chi -
tek tów, cho" przy zna wa!, %e czas wresz -
cie na zmia n#.
CZ" STO CHO WA jest mar gi na li zo wa na
w no wej kam pa nii pro mo cyj nej „$l& skie.
Tu pa su j#” – twier dz& rad ni z klu bu Miesz -
ka) cy Cz# sto cho wy, któ rzy chcie li na wet
prze for so wa" spe cjal ne sta no wi sko w tej
spra wie. Ich zda niem nie po win no by" tak,
%e am ba sa do ro wie tej kam pa nii s& zwi& za -
ni ty ko z Gór nym $l& skiem i Za g!# biem.
Osta tecz nie sta no wi sko zo sta !o od rzu co ne
g!o sa mi ko ali cji PO i SLD. Pre zy dent
mia sta, Krzysz tof Ma ty jasz czyk, ape lo wa!
o ta k& de cy zj#, by nie psu" do brych kon -
tak tów ze $l& skim Urz# dem Mar sza! kow -
skim.
TYL KO w trzy dni urz#d ni cy gli wic kie go ma -
gi stra tu wy da li miesz ka) com mia sta po nad
3 ty si& ce pi lo tów via Au to. Roz da wa ne s&
za dar mo. To urz& dze nia, któ re po zwa la j&
prze je cha" przez bram ki na au to stra dzie A4
bez za trzy my wa nia si#. Urz#d ni cy roz da j&
je, by u!a twi" miesz ka) com dar mo wy prze -
jazd lo kal nym od cin kiem A4, któ ry jest te%
ob wod ni c& Gli wic. Gdy ak cja ru szy -
!a – w czwar tek, 19 ma ja – trze ba by !o sta"
w ta siem co wej ko lej ce oko !o 40 mi nut,
w pi& tek – pó! go dzi ny. W!a dze mia sta przy -
go to wa !y 10 tys. urz& dze) dla miesz ka) ców.

SFRU N#% na $l&sk orze! bia !y. Tak brzmi ty -
tu! wy sta wy po 'wi# co nej III po wsta niu
'l& skie mu otwar tej 23 ma ja w pol skim
Sej mie. Pier wot nie pla no wa no j& uru cho mi"
na po cz&t ku ma ja, do k!ad nie w 95. rocz ni -
c# te go zry wu, jed nak za blo ko wa! j& mar -
sza !ek Sej mu, Ma rek Kuch ci) ski. T!u ma czy!
wów czas, %e mo% na j& by !o ogl& da" w ze -
sz!ym ro ku w Se na cie. Do pie ro po pe ty cji
pod pi sa nej przez 'l& skich sa mo rz& dow ców
mar sza !ek ra czy! zmie ni" zda nie.
NO WY ko men dant wo je wódz ki po li cji
w Ka to wi cach, insp. Krzysz tof Ju sty) ski, zo -
sta! 22 ma ja ofi cjal nie wpro wa dzo ny
na swo je sta no wi sko. Insp. K. Ju sty) ski jest
ab sol wen tem Uni wer sy te tu Wro c!aw skie go
(Wy dzia !u Pra wa i Ad mi ni stra cji) oraz
Wy% szej Szko !y Po li cji w Szczyt nie.
Przez ostat nie czte ry la ta by! ko men dan tem
po wia to wym w Wo dzi s!a wiu $l& -
skim. – Naj wa% niej sz& jest dla mnie kwe -
stia za bez pie cze nia $wia to wych Dni M!o -
dzie %y w Cz# sto cho wie – mó wi! no wy
szef 'l& skiej po li cji. – Wbrew po zo rom, cza -
su jest nie wie le.
QU BUS Ho tel Pre sti ge pod ko niec ro ku wy -
pro wa dza si# z Al tu sa, naj wy% sze go bu dyn -
ku Ka to wic. W je go miej sce po ja wi si# no -
wa ho te lo wa mar ka. 4-gwiazd ko wy ho tel
Qu bus dzia !a w wie %ow cu Al tus w Ka to wi -
cach od mo men tu je go otwar cia, czy li
od 2004 ro ku. Zaj mu je 11 naj wy% szych kon -
dy gna cji w 27-pi# tro wym wy so ko 'ciow cu,
w tym dzie wi#" pi# ter to po ko je i apar ta men -
ty (!&cz nie 150). Do te go s& tu jesz cze sa le
kon fe ren cyj ne i Sky Bar, czy li naj wy %ej po -
!o %o na re stau ra cja w Ka to wi cach, na ostat -
nim pi# trze wie %ow ca.
MIA STA aglo me ra cji 'l& sko -d& brow skiej
oraz +ód( po win ny zo sta" ob j# te kra jo wym
pro gra mem re wi ta li za cji – to po stu lat Unii
Me tro po lii Pol skich. Wnio sek w tej spra wie
zo sta nie z!o %o ny u pre mier Be aty Szy d!o.
Ar gu men ty? Skut ki naj pierw wie lo let niej
eks plo ata cji prze my s!o wej, a na st#p nie li -
kwi da cji te go prze my s!u bez dzia !a) po mo -
co wych. Zda niem sa mo rz& dow ców z UMP,
dzi siej sza sy tu acja $l& ska, Za g!# bia oraz +o -
dzi przy po mi na... po wo jen n& War sza w#
i znisz czo ny po wo dzi& ty si&c le cia Wro c!aw.
Czy to nie prze sa da?
RE !Y SER Ro man Po la) ski oraz kom po zy tor
Ale xan dre De splat go 'ci li 24 ma ja w Ka to -
wi cach w gma chu NO SPR, gdzie od by! si#
kon cert Sco rin g4Po lan ski w ra mach Fe sti -
wa lu Mu zy ki Fil mo wej, na któ rym us!y sze -
li 'my no we aran %a cje mu zy ki do naj s!yn niej -
szych fil mów Po la) skie go. De splat, któ ry
skom po no wa! mu zy k# m.in. do „Au to ra
wid mo” i „We nus w fu trze”, ode bra! na gro -
d# im. Woj cie cha Ki la ra. Po la) ski od wie dza!
Ka to wi ce przy oka zji wi zyt u Ki la ra. – Tam
w je go oko li cy by !a knaj pa, zda je si# Szo -
pen, i na sza wspó! pra ca od by wa !a si#
na tam tym te re nie – wspo mi na!.
SMOG ni skiej emi sji mo %e nam za szko dzi",
tym bar dziej %e – jak si# oka zu je – nie b# -
dzie ju% do p!at do wy mia ny kop c& cych ko -
t!ów w# glo wych. Na li 'cie prio ry te to wych
pro gra mów Na ro do we go Fun du szu Ochro -
ny $ro do wi ska i Go spo dar ki Wod nej
na 2016 rok za bra k!o bo wiem pro gra mu
„Kaw ka”. Po ma ga! on fi nan so wa" wy mia -
n# urz& dze) grzew czych i cie szy! si# co raz
wi#k sz& po pu lar no 'ci& za rów no w'ród
w!adz gmin, jak i ich miesz ka) ców. 
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Herkules Poirot
by to wykry!
JA RO S"AW STA RZYK

W ra ca li !my z pew ne go wy da rze nia ar ty stycz ne go, spo dzie wa "em si#
wi#c, $e mój s% siad, pro fe sor i hu ma ni sta roz pocz nie roz mo w# o te -

ma ty ce, naj kró cej mó wi%c, es te tycz nej. Tak si# nie sta "o. By" pó& ny wie -
czór, na ryn ku jed nak wiel ka gro ma da m"o dzie $y pod ska ki wa "a w ryt mie
te go, co m"o dzi dzi! uwa $a j% za mu zy k#. Mo im zda niem (ale za to bym
g"o wy nie da") z wznie sio nej na po trze by te go kon cer tu (?) es tra dy do bie -
ga "a mie szan ka tech no z di sco a mo $e na wet po lo. Wie czór by" cie p"y.
Ze zdu mie niem za uwa $y "em, $e na uko wiec pil nie przy pa tru je si# m"o dym
pa nien kom, odzia nym w krót kie spoden ki al bo spód nicz ki oraz pod ko szul -
ki nie mal bez r# ka wów. Jest es te t% – to praw da, ale jed nak w wie ku, no
có$ – do sy' doj rza "ym. Mi n# li !my roz ta( czo ny ry nek i po chwi li zna le& -
li !my si# w stre fie, w któ rej ha "as sta" si# bar dziej umiar ko wa ny.

– Czy nie uwa $a pan, $e ludz ko!' zro bi "a w ty" zwrot i si# co fa? – za -
py ta" pro fe sor bez ostrze $e nia.

– Dla cze go?
– Nie wi dzia" pan t"u mu tych m"o dych? Co dru ga oso ba ma ta tu a$. Na r# -

kach, na no gach, spod bluz ki wy sta j% frag men ty ob ra zów wy k"u tych
na brzu chu lub ple cach, my !l#, $e na pla $y by "o by wi da' jesz cze wi# cej.
W cza sach pry mi tyw nych ta tu owa no si# dla ozna cze nia wspól no ty ple -
mien nej. Rów nie$ nie któ re re li gie ozna ko wy wa "y tak swo ich wy znaw -
ców. Wy ko na nie ta tu a$u nie jest bez bo le sne a – jak pan wi dzi – ogrom -
na licz ba m"o dych fun du je to so bie, i to nie ja ki! ma "y pó" ksi# $yc, czy
ini cja "y swo jej ak tu al nej sym pa tii, ale wiel kie, ko lo ro we kom po zy cje, któ -
rych nie po wsty dzi "y by si# lu dy pier wot ne. Daw niej ta tu a$e ko ja rzy "y si#
z ma ry na rza mi, ale te$ kry mi na li sta mi, któ rzy od po wied ni mi wzo ra mi in -
for mo wa li wta jem ni czo nych o wy so ko !ci wy ro ku i miej scu w hie rar chii
wi# zien nej. To wszyst ko mnie sk"a nia do ta kie go przy pusz cze nia, $e wra -
ca my do kul tur pry mi tyw nych, w któ rych bo le sne ry tu a"y – wy k"u wa nie
ry sun ków, zra nie nia po wo du j% ce wi docz ne bli zny by "y for m% „pa so wa -
nia” na doj rza "e go cz"o wie ka. W do dat ku wiel ko!' tych „ozdób” jest te$
in for ma cj%, $e pa trzy my na jed nost k# he ro icz nie zno sz% c% ból, twar d%,
moc n% i tak da lej.

– Czy pan pro fe sor wie, ile kosz tu je ta ki ta tu a$? – za py ta "em.
– Nie mam po j# cia – przy zna" na uko wiec.
– Ja te$ nie, ale s% dz#, $e to nie s% spra wy ta nie. Zw"asz cza te ma lun ki

wiel ko for ma to we i ko lo ry stycz nie bo ga te. Mo $e wi#c jest to tak $e sy gna"
in for mu j% cy oto cze nie o sta nie kon ta wy ta tu owa ne go.

– My !l#, $e to przede wszyst kim owczy p#d, ule ga nie g"u piej mo dzie
z Za cho du – stwier dzi" pro fe sor.

– Czy ta "em, $e w biz ne sie cho dzi o to, $e by tra fi' z pro duk tem, któ ry
si# sprze da. Ma "o te go – za nim si# jesz cze za cznie dzia "a' w dzie dzi nie
pro duk cji al bo i us"ug do brze jest wmó wi' od bior cy, $e w"a !nie cze go!
ta kie go po trze bu je. Her ku les Po irot od kry wa" wie le zbrod ni roz wa $a j%c,
kto na tym prze st#p stwie za ra bia. I on by na pew no wy kry", któ ra to fir -
ma wy pro du ko wa "a ma so w% po trze b# ta tu owa nia si#. Po wiem wi# cej: za ja -
ki! czas, kie dy tym m"o dzie( com uro sn% brzu chy a pa nien kom po marsz -
czy si# skó ra, ich ta tu a$e sta n% si# ka ry ka tu ral ne i brzyd kie. Je stem pe -
wien, $e ju$ ja kie! fir my wy naj du j% ce dla nas po trze by wcho dz% w kon -
takt z pla ców ka mi me dy cy ny es te tycz nej, któ re zaj m% si# usu wa niem ta -
tu a$y no wo cze sny mi me to da mi – ja kie! la se ry al bo in ne wy na laz ki.

Pro fe sor uzna" mo je wy wo dy za spi sko w% teo ri# i w au to bu sie, któ ry wióz"
nas do do mu, za j%" si# kol czy ka mi w no sie, j# zy ku i in nych frag men tach
ludz kie go cia "a wspó" cze snych Eu ro pej czy ków. 

Uro dzi "a si# w Ko lum nie Las ko "o
)o dzi. Stu dia uko( czy "a na Aka de -
mii Sztuk Pi#k nych w Kra ko wie.
Obec nie pro wa dzi pra cow ni# dzia "a(
mul ti gra ficz nych w Ka te drze sce no -
gra fi i in ter me diów na Aka de mii
Sztuk Pi#k nych w Ka to wi cach. 
Jest jed n% z naj bar dziej zna nych
pol skich ar ty stek gra fi ków, zaj mu je
si# ma lar stwem i fo to gra fi%. Po s"u -
gu je si# w"a sn%, ory gi nal n% tech ni k%
gra ficz n% i rów nie in dy wi du al nym
warsz ta tem ma lar skim. G"ów nym
te ma tem jej twór czo !ci jest !wiat
post in du strial ne go kra jo bra zu, bu do -
wa nie ilu zyj nych prze strze ni – wi zyj -
nych i re al nych za ra zem. 
Ar tyst ka wie lo krot nie na gra dza na:
na gro da re gu la mi no wa Mi# dzy na ro -
do we go Trien na le Gra fi ki, Kra -
ków, 1986, 1994; Grand Prix Mi# -
dzy na ro do we go Trien na le Gra fi ki,
Fre drik stad, Nor we gia, 1992; Z"o ty
Me dal Mi# dzy na ro do we go Trien -
na le Gra fi ki, Gi za, Egipt, 1993, Me -
dal 40 le cia Mi# dzy na ro do we go
Trien na le Gra fi ki w Kra ko wie,
Ku ra tor Trien na le Gra fi ki Pol skiej
i cz"on ki ni ra dy pro gra mo wej Mi# -
dzy na ro do we go Trien na le Gra fi ki
w Kra ko wie. Cz"o nek Ra dy Pro gra -
mo wej Cen trum Sztu ki Za mek Sie -
lec ki w So snow cu oraz Sto wa rzy sze -
nia Ars Ca me ra lis w Ka to wi cach. 
W swo im do rob ku po sia da licz ne wy -
sta wy in dy wi du al ne oraz zbio ro we
w kra ju i za gra ni c%
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