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MADONNY

WRACAJ!



Statuetka im. B". ks. Józefa Czempiela

dla abpa seniora Damiana Zimonia.

11 czerwca br. w pa ra fii Wnie bo wzi! cia Naj "wi!t szej

Ma ryi Pan ny w Cho rzo wie po raz pierw szy wr! czo na

zo sta #a usta no wio na przez Sto wa rzy sze nie Ro dzin

i Przy ja ció# B#. ks. Jó ze fa Czem pie la sta tu et ka cho $
rzow skie go m! czen ni ka. Pierw szym Lau re atem wy $
ró% nie nia zo sta# abp se nior Da mian Zi mo&, spi ri tus
mo vens pro ce su be aty fi ka cyj ne go dwóch pierw szych

ka p#a nów ka to wic kie go Ko "cio #a: Emi la Szram ka

i Jó ze fa Czem pie la.

(Wi!cej w Notatniku Kulturalnym)
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Nasz!partner

Po mnik upa mi!t nia j' cy kar dy na #a Au gu sta Hlon da

– pierw sze go bi sku pa ka to wic kie go, pó( niej sze go

pry ma sa Pol ski w la tach 1926 – 1948, w 135. rocz ni $
c! je go uro dzin, sta n'# na pla cu mie dzy Ar chi ka te dr',

Wy% szym Se mi na rium Du chow nym a Wy dzia #em

Teo lo gicz nym Uni wer sy te tu )l' skie go w Ka to wi cach.

Ak tu od s#o ni! cia do ko na li 5 lip ca 2016 r. me tro po li ta

ka to wic ki abp Wik tor Skworc w asy "cie abp. se nio ra Da $
mia na Zi mo nia, pre zy den ta Ka to wic Mar ci na Kru py, licz $
nie przy by #ych du chow nych i za pro szo nych go "ci. 

Na co ko le po mni ka wy ry to s#o wa kar dy na #a: „Kto

z Bo giem pra cu je, k#a dzie fun da ment pod dzie #a,

któ re prze trwa j' wie ki, bo tyl ko opie ra j'c si! na Bo $
%ym pra wie mo% na do ko na* wiel kich dzie#”. 

Au to ra mi po nad 4$me tro we go po mni ka s' ar ty "ci

z To ru nia: Zbi gniew Mi kie le wicz i Prze my s#aw

Du dziuk – zwy ci!z cy kon kur su og#o szo ne go w 2014

ro ku przez Urz'd Mia sta Ka to wi ce. 

„Wi dzia #em M!yn i krzy" Le cha Ma jow skie go i bar dzo

mi si! ten film po do ba#. Je stem bar dzo szcz! "li wy, %e
mo g! pra co wa* z ta kim ar ty st' – mó wi# w Ka to wi cach

John Mal ko vich, wy bit ny ak tor ame ry ka& ski pod czas

kon fe ren cji pra so wej zor ga ni zo wa nej w Mu zeum

)l' skim. Po wo dem przy jaz du jest naj now szy film Le $
cha Ma jew skie go Do li na Bo gów, do któ re go zdj! cia b! $
d' kr! co ne w Ka to wi cach (Mu zeum )l' skie i S'd Re $
jo no wy), Pszczy nie (za mek) i So snow cu (pa #ac Die tla).

Po za Pol sk' film b! dzie kr! co ny w USA i we W#o szech.

Le cho wi Ma jew skie mu uda #o si! zgro ma dzi* i"cie

gwiaz dor sk' ob sa d!. Prócz Joh na Mal ko vi cha w fil mie

wy st' pi' tak %e Josh Hart nett, Béréni ce Mar lo he

i Ke ir Dul lea. 

Na zdj!ciu (w "rodku) John Malkovich i Lech Majewski
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WY DAW CA:
GÓR NO !L" SKIE TO WA RZY STWO

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

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

tel. 32 258 07 56
e-mail: zarzad@slaskwn.com.pl

WSPÓ$WYDAWCA:
BIBLIOTEKA !L"SKA

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

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

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

Re dak to r na czel na
KATARZYNA#KUROCZKA

Dzia% krytyki literackiej
portal www.slaskgtl.pl

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

MARIA#SZTUKA
Sekretarz redakcji

Dzia% kultury
BOG DAN WI DE RA

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

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

Ko rek ta
AD RES RE DAK CJI:

40-012 Ka to wi ce, ul. Dwor co wa 13
e -ma il: redakcjaslask@onet.pl

DTP: STP „Kor Graf”
40-081 Ka to wi ce, ul. D! brów ki 15/12

tel. 32 354-09-88, 32 781-06-48
e -ma il: kor graf@kor graf.com.pl

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

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

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

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

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

08 2030 0045 1110 0000 0407 9490
Pre nu me ra ta rocz na – 84 z", pó" rocz na – 42 z",
kwartalna – 21 z". Pi smo w pre nu me ra cie jest do star cza -
ne pod wska za ny ad res bez do dat ko wych op"at.
Prenumerata zagraniczna: poprzez Dzia" RUCH S.A.
Infolinia 0800 120 029. Tel. +48 022 532-87-31
www.ruch.com.pl
Ce na eg zem pla rza – 7 z" (w tym 5% VAT)
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Czasopismo
„!l&sk. Miesi'cznik spo%eczno-kulturalny”

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

4. Mar cin Ga cek BREXIT – UZASADNIONY NIEPOKÓJ CZY UROJONA HISTERIA? 
6. Jakub !oginow MA$A S$OWACJA RZ+DZI EUROP+

10. Roz mo wa z Ada mem Pa stu chem, dy rek to rem Re gio nal ne go In sty tu tu Kul tu ry w Ka to wi cach
REGIONALNY INSTYTUT KULTURY „BANKIEM WIEDZY” O REGIONIE

16. Grze gorz Szto ler JAK 'L+ ZA CY RE LI KWIE Z DO MU 'WI, TE GO JA NA Z K,T ZA BIE RA LI 
20. Janusz Ireneusz Wójcik LAUDACJA KU CZCI STANIS$AWA S$AWOMIRA NICIEJI
22. Kry sty na He ska -Kwa "nie wicz KOR NE LA FI LI PO WI CZA WOJ NY RE LI GIJ NE
26. Hen ryk Szcze pa# ski „CZEKOLADOWY DOM” STRZA$KOWSKIEGO 
38. Jan Co fa$ ka NIE OCZE KI WA NY MISTRZ 'WIA TA 
42. Roz mo wa z Paw $em Du sz%, dy rek to rem Mu zeum w So snow cu KOD MIASTA
52. Joanna Jaruszewska-Jurkiewicz, Kry sty na He ska -Kwa "nie wicz MI, DZY 'L+ SKIEM

A WI LE-SZ CZY ZN+
72. Ja cek Du dek PORT(RET) PO ETYC KI 
73. Wie s$a wa Ko no pel ska PI SA RZE, PI SA RZE 

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

Ma rek S. Szcze pa# ski S$U* BA ZDRO WIA I TER RO RY 'CI 
37. KA MIE- DRO GO CEN NY

Ja cek Ku rek CH$OP CY Z FE RAJ NY
45. 'L+ SKA OJ CZY ZNA POL SZ CZY ZNA

Jan Mio dek O JESZ CZE JED NYM KA ZA NIU PA STO RA BAR TEL MU SA 
64. Hen ryk Bzdok ANEG DO TY
65. MI, DZY NU TA MI 

Mag da le na Dzia dek PE RY FE RIE MU ZY KI NO WEJ. JU BI LE USZ JA NA KREN ZA.
CZA RO DZIEJ SKI FLET W PI GU$ CE. 

69. Ka ta rzy na Wy rwas MIA NOW NIK ZA MIAST WO $A CZA, WO $ACZ ZA MIAST MIA NOW NI KA 
84. Z ZA PI SKÓW EME RY TA 

Ja ro s$aw Sta rzyk WAKACJE BIZNESMENA

PLA STY KA
46. Ewa Lisz ka MADONNY WRACAJ+
49. SZTU KA KON SER WA CJI. Wy sta wa w Mu zeum Hi sto rii Ka to wic
50. OB RA ZY 'WIA T$EM PI SA NE. Wy sta wa w Mu zeum 'l! skim
51. Wi told Ko ci# ski BÓG MÓWI...
54. El&bieta Pisarczyk PODRÓ* BEKSI-SKIEGO Z PARY*A DO CZ,STOCHOWY
60. Jan Co fa$ ka SZKI COW NIK OSO BI STY WAL DE MA RA 'WIE RZE GO 
63. Witold Koci#ski 6 KILO PI,KNA 
84. KO LEK CJA „'L+ SKA”: ADAM DUT KIE WICZ 

TE ATR 
58. O 18. FE STI WA LU SZTUKI TE ATRAL NEJ W RYB NI KU
62. Joanna Waro#ska CZ$OWIEK NEOLIBERALNY? 

KSI"( KI
74. Grze gorz Szto ler NIO BE. 'L+ SKA KRZYW DA WY KRZY CZA NA 
74. Bog dan Wi de ra NIE DLA KA*DEGO
75. Bog dan Wi de ra KRÓT KO O KSI+* KACH 

PO EZJA I PRO ZA
3. WIERSZ NA OTWAR CIE 

Florian 'mieja MARIAN
14. Florian 'mieja WIERSZE
30. Barbara Janas-Dudek WIERSZE
31. Jacek Dudek WIERSZE
32. Wi told Tu rant NIE MA MO RZA W BAG DA DZIE (III)
41. Zenon Dytko WIERSZE

EKO LO GIA
70. Roz mo wa z An drze jem Pi lo tem, pre ze sem za rz% du Wo je wódz kie go Fun du szu Ochro ny 'ro do wi ska

i Go spo dar ki Wod nej w Ka to wi cach NAJ WA* NIEJ SZA – NI SKA EMI SJA 

STA $E RU BRY KI
60. Z LISTÓW DO REDAKCJI. KONTAKTY WILHELMA SZEWCZYKA Z KNUROWEM
66. Z *Y CIA BI BLIO TEK

Marcin Twardzik JAK MÓWI/ O KSI+*KACH ZABYTKOWYCH?
67. ZNA KI I TWA RZE MIA STA KA TO WI CE. „OSIEMDZIESI+TKA” ERWINA SÓWKI
68. OPO LE. FI NIS CO RO NAT OPUS – REK TOR UO STA NI S$AW S. NI CIE JA 
76. NO TAT NI KI KUL TU RAL NE 
83. 'L+ SKI MIE SI+C 

NA OK$AD CE: 
„Sa cra Con se rva zio ne”– Mat ka Bo ska z Dzie ci!t kiem i ##. Ka ta rzy n! i Bar ba r!.
Foto: Mu zeum Hi sto rii Ka to wic
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MIA STA KA TO WI CE

Wojewódzki Fundusz
Ochrony !rodowiska
i Gospodarki Wodnej

w Katowicach
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FLORIAN !MIEJA

MARIAN

Zamustrowa!em wraz z Marianem. Wyszed!
z O"wi#cimia, by mi ju$ towarzyszy%
wiernie a$ na front. Prze$y! s&d wojenny

a tak$e zadekowanie w kurniku. 

Przys!a! jeszcze list s&$nisty o losie.

Pisany by! mu powrót do Katowic

niewiele lat po$ycia ma!$e'skiego

oraz kilka ja!owych naszych spotka'.

Flo rian Lu dwik !mie ja (ur. 1925 w Za brzu "Ko# czy cach) – po eta, t$u macz, ba "
dacz li te ra tu ry hisz pa# skiej. Pod czas oku pa cji wy wie zio ny na ro bo ty przy mu so "
we do Nie miec. W 1944 ro ku zbieg$ do An glii. Po woj nie stu dio wa$ an gli sty k%
i ibe ry sty k% na Uni wer sy te cie Lon dy# skim, uzy sku j&c sto pie# na uko wy dok to "
ra, na st%p nie wy k$a da$ ibe ry sty k% na Uni ver si ty of Not tin gham. Na le 'a$ do gru "
py po etów pol skich sku pio nych wo kó$ pism „Mer ku riusz Pol ski” i „Kon ty nen ty”,
któ re go by$ re dak to rem na czel nym. W ro ku 1969 wy je cha$ do Ka na dy, gdzie
wy k$a da$ w Uni ver si ty of We stern On ta rio. W la tach 90. pro wa dzi$ za j% cia
na ibe ry sty ce Uni wer sy te tu Wro c$aw skie go oraz Uni wer sy te tu Opol skie go. De "
biu to wa$ w 1953 ro ku zbio rem wier szy Czu wa nie u drzwi. W swo im do rob ku
ma kil ka na (cie to mi ków po ezji. Swo je wier sze, szki ce li te rac kie, wspo mnie nia
pu bli ko wa$ m.in. w „Od rze”, „Ty go dni ku Po wszech nym”, „Po ezji”, „Wi% zi”. Jest
au to rem licz nych szki ców, t$u ma cze# (m.in. J.R. Ji me ne za), opra co wa$ Po ezje
arab sko !an da lu zyj skie. Au tor Sied miu roz mów o po ezji (1990). Po ezja Flo ria na
!miei kil ka krot nie go (ci $a na $a mach mie si%cz ni ka „!l&sk”. Cz$o nek Pol skie go
To wa rzy stwa Na uko we go na Ob czy) nie (od 1965). W 2009 otrzy ma$ Srebr ny
Me dal „Za s$u 'o ny Kul tu rze Glo ria Ar tis”. 6 ma ja 2015 otrzy ma$ ty tu$ dok to ra
ho no ris cau sa Uni wer sy te tu Wro c$aw skie go oraz Krzy' Ko man dor ski Or de ru
Iza be li Ka to lic kiej, od zna cze nie Je go Kró lew skiej Mo (ci Kró la Hisz pa nii, Fi li pa VI.
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Bry tyj czy cy nie ch!t nie przy gl" da li si!
two rze niu wspól not na kon ty nen cie.
Wspól ny ry nek, jed na wa lu ta, usta lo na po -

li ty ka rol na etc. to co! co dla sy nów Al bio -

nu ode z!e go jest od wie ków. Tra dy cja

splen did iso la tion to ele ment ich to" sa mo -

!ci na ro do wej i hi sto rii. W ro ku 1957

na Do wning Stre et kró lo wa# po gl$d, "e za -

sa dy, na któ rych ma opie ra% si& przy sz#a
EWG s$ ab so lut nie sprzecz ne z war to !cia -

mi i in te re sa mi bry tyj ski mi. Le piej za #o "y%
kon ku ren cyj ne Eu ro pej skie Sto wa rzy sze nie

Wol ne go Han dlu (EFTA) z kra ja mi skan dy -

naw ski mi. Ale gdy w 1960 ro ku oka za #o si&,
"e w kra jach wspól no ty w ci$ gu trzech lat

zmniej szo no c#a o 30%, w la tach

1954 – 1960 w szó st ce za !o "y cie li PKB

wzro s#o o 50% a w Wiel kiej Bry ta nii tyl ko
o 20%, bry tyj scy dy plo ma ci i lon dy' ska eli -

ta go spo dar cza po rzu ci #a – na gle prze sta rza -

#$ – tra dy cj& izo la cji na rzecz no wo cze snej

otwar to !ci na Eu ro p&. Ju" 9 sierp nia 1961

ro ku nie mo" li we sta #o si& mo" li we i rz$d Jej

Kró lew skiej Mo !ci zg#o si# ch&% przy st$ pie -

nia do Wspól not Eu ro pej skich tzn. do ich

ryn ków zby tu. Nie ba ga tel n$ ro l& w tej de -

cy zji od gry wa# po gl$d, "e wi&k szy i o wie -

le dy na micz niej roz wi ja j$ cy si& ry nek za -
ssie ka pi ta# ame ry ka' ski, któ ry przy no si# nie

tyl ko in we sty cje ale rów nie" gwa ran to wa#
do st&p do naj now sze go, da le ko prze wy" sza -

j$ ce go mo" li wo !ci Sta re go Kon ty nen tu

„know how”. Jak si& oka za #o je dy n$ nie pod -

wa "al n$ i wiecz n$ tra dy cj$ bry tyj sk$ by #o
i… jest po mna "a nie bo gac twa swo ich oby -

wa te li. 

Tak wy ra cho wa nej i ch#od nej, eko no $
micz nie skal ku lo wa nej po li ty ce, prze ciw $
sta wi# si! z rów n" bez wzgl!d no %ci" i da $
le ko wzrocz no %ci" Char les de Gaul le. Uzna#,
"e kto nie chcia# ry zy ko wa% gdy pro jekt

EWG by# nie spraw dzo ny, ten nie ma pra wa

spi ja% !mie tan ki, gdy ry zy ko oka za #o si&
strza #em w dzie si$t k&. De Gaul le ofi cjal nie

uwa "a#, "e Bry tyj czy cy mu sz$ doj rze%
do pod j& cia de cy zji czy s$ bar dziej atlan tyc -

cy czy kon ty nen tal ni. Mniej ofi cjal nie, ja $
sno wska zu j"c kto jest kim w EWG, mó wi#,
!e te raz jest we wspól no cie je den ko gut
i pi"# kur, po tem mo !e b" dzie kur osiem lub
wi" cej ale za to dwa ko gu ty co jest nie
do za ak cep to wa nia. Dla de Gaul le’a zjed -

no cze nie Eu ro py mia #o by% na rz& dziem

do od bu do wy mo car stwo wej po zy cji Pa ry -

"a. St$d je go po dwój ne, w 1963 i 1967 ro -

ku, ve to blo ku j$ ce ak ce sj& Wiel kiej Bry ta -

nii do wspól not. Ge ne ra #o wi prze ciw sta wi li

si& no wo cze !ni po li ty cy eu ro pej scy z Be ne -

lu xu – w szcze gól no !ci ho len der scy

– i z Nie miec, któ rzy uwa "a li roz sze rze nie

EWG o no we kra je za swo j$ hi sto rycz n$ mi -

sj& po jed na nia Eu ro py i oczy wi !cie li czy li

na zy ski po przy j& ciu wiel kiej go spo dar ki

Bre xit  – uza sad nio ny
nie po kój czy uro jo na hi ste ria?

Szu ka j"c od po wie dzi na py ta nie: dla cze go Bry tyj czy cy za g#o so wa li za wyj %ciem z Unii, na le &y przy po mnie'
so bie po co do niej przy st" pi li. Po pro stu im si! to op#a ca #o. Dzi siaj do strze gli in ne roz wi" za nie. Wyj %cie z Unii
i zbu do wa nie z ni" re la cji na wzór Szwaj ca rii. S#o wem zje%' ciast ko i je mie'. Pod da ni Kró lo wej El& bie ty, tyl $
ko za jej &y cia kil ka krot nie udo wod ni li, &e to, co dla wie lu by #o nie do po my %le nia, dla nich jest oczy wi ste. 

MARCIN GACEK

Gra fi ka: Woj tek #u ka 
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do – jak ju! oka za "o si# – eli tar ne go klu bu
pa$stw. Istot ny by" rów nie! wp"yw USA,
któ re w EWG wi dzia "y go spo dar cze wzmoc -
nie nie NA TO i chcia "y mie% w jej struk tu -
rach an glo sa skie go przed sta wi cie la. Ra cja
by "a po &rod ku. B"# dem fran cu skie go przy -
wód cy by "a ch#% otwie ra nia no wych drzwi
sta ry mi klu cza mi. W tym miej scu po li ty cy
po zo sta "ych kra jów pra wi d"o wo wy czu -
wa li ko niecz no&% po sze rze nia Eu ro py o no -
wych cz"on ków. Ostat ni nie za le! ny Fran -
cuz nie my li" si# w jed nym. Na le !a "o
twar do rzu ci% Lon dyn na ko la na tak, by
skam la" o przy j# cie do EWG a – nie jak
chcie li po zo sta li Eu ro pej czy cy – u&ci sn'%
wy ci' gni# t' nad ka na "em La Man che r# k#. 

Mo! li wo"# przy st$ pie nia do Eu ro pej skiej
Wspól no ty Go spo dar czej pod da nych Jej
Kró lew skiej Mo "ci, nada rzy %a si& za raz
po tym, gdy wiel kie go m& !a sta nu za st$ '
pi%, in stynk tow nie kreu j! cy si" na zwy k#e $
go Fran cu za Georg Pom pi dou. I tak ide ali -
&ci eu ro pej scy na po tka li po ro ku 1970,
twar do ne go cju j' cych an giel skich dy plo ma -
tów. Po mi mo !e to oni pu ka li do drzwi
wspól ne go ryn ku. Ich spe cy ficz ny an giel -
ski hu mor prze ja wia" si# np. w tym, !e za -
pro po no wa li przy sz"ej wspól no cie dzie -
si# ciu kra jów (szóst ka plus Wiel ka Bry ta nia,
Da nia, Ir lan dia i Nor we gia), i! wp"a c' 3%
net to (net to to te! wy mys" bry tyj ski) do ca -
"e go bu d!e tu wspól no ty. Pod su mo wu '
j$c,  prak tycz nie ro le si& od wró ci %y. To fran '
cu ski pre zy dent i eu ro pej scy  po li ty cy
pro si li Lon dyn o przy st$ pie nie do po '
przed nicz ki Unii. Wresz cie Wiel ka Bry ta nia
sta "a si# w 1973 ro ku cz"on kiem wspól no -
ty dzie wi# ciu kra jów (Nor we gia od mó wi -
"a ak ce sji). Wiel k' kon ty nu ator k' te go
prag ma tycz ne go my &le nia by "a pre mier
Mar ga ret That cher, któ ra i w kon tek &cie eu -
ro pej skim prze sz"a do hi sto rii. Iron La dy wa -
l'c to reb k' w pul pit krzy cza "a do (lub na)
eu ro pej skich part ne rów od daj cie mi mo je
pie ni" dze. 

Dzi siaj Bry tyj czy kom te! nie op%a ca si&
opusz cze nie wspól ne go ryn ku i wca le te '
go nie chc$. Zwy ci# stwo zwo len ni ków
(nie mo! li we zno wu sta "o si# mo! li we)
Bre xi tu mia "o pod "o !e psy cho lo gicz no -
-spo "ecz ne. Spe cy ficz ny hu mor Ca me ro na
ob ja wi% si& w tym, !e wy ne go cjo wa% re for '
my Unii a i tak prze gra% swo j$ wiel k$ roz '
gryw k&. Og%o si% w 2014 ro ku re fe ren dum
po to, by ode bra# g%o sy skraj nie pra wi co '
wej Par tii Nie pod le g%o "ci Zjed no czo ne go
Kró le stwa, a w 2016 r. z%o !y% dy mi sj&
po tym, gdy g%ów ny po stu lat te go ugru po '
wa nia zo sta% spe% nio ny. Tym sa mym au to '
ry tet pre mie ra leg% w gru zach. Biez wod -
ki nie roz bie riosz.

Bry tyj czy cy g"o su j' cy za Bre xi tem s'
prze ko na ni, !e ich kraj nie opu &ci wspól ne -
go ryn ku, a ofi cjal ne wyj &cie da mo! li wo&%
ne go cjo wa nia uprzy wi le jo wa nej po zy cji
Lon dy nu w UE. Chc', by kraj nad Ta mi z'
sta" si# dru g' Szwaj ca ri', któ ra ofi cjal nie nie
b# d'c cz"on kiem Unii prak tycz nie w niej jest,
b# d'c – pra wie !e – ra jem po dat ko wym
w po rów na niu z resz t' zjed no czo nej Eu ro -
py. Co praw da w ko men ta rzach fran cu sko -
-nie miec kich i bruk sel skich mó wi si# o twar -
dym sta no wi sku wo bec rz' du bry tyj skie go,
ale de kla ra cje o tym, !e to Lon dyn mu si sam
zde cy do wa% o roz po cz# ciu ne go cja cji wyj -
&cia wska zu j' na to, !e nikt nie chce An gli -
ków sta wia% pod &cia n'. Nie s"y cha% o ul -

ti ma tum wo bec Lon dy nu, okre &la j' cym
jed no znacz nie da t#, do kie dy mu sz' wyj&%
ze wspól no ty. Wszy scy zda j' so bie spra w#,
!e re fe ren dum nie jest wi' !' ce dla rz' du bry -
tyj skie go. St$d wy da je si&, !e g%o szo ne
przez po li ty ków na ma wia j$ cych do Bre xi '
tu ha s%o „odej"#, by po zo sta# na lep szych
wa run kach” sta je si& co raz bar dziej re al ne. 

Na mia no qui pro quo za s%u gu je fakt wy '
ko rzy sta nia przez wy spia rzy w ne go cja cjach
emi gran tów eko no micz nych. To z ich po -
wo du wi#k szo&% Bry tyj czy ków za g"o so wa -
"a za wyj &ciem z UE, a te raz sta li si& oni
swo isty mi za k%ad ni ka mi rz$ du bry tyj skie '
go. Lon dyn po ci chu gro zi, !e w przy pad -
ku twar de go sta no wi ska Bruk se li na ka !e
wszyst kim oby wa te lom Unii wy je cha%
z kra ju. Po pierw sze go spo dar ka Zjed no czo -
ne go Kró le stwa ra czej te go nie wy trzy ma,
po dru gie, je &li Bry ta nia jest pra wo rz'd nym
pa$ stwem de mo kra tycz nym, kwe stia praw
na by tych po win na by% w tym przy pad ku
roz strzy ga j' ca. Je !e li Lon dy no wi uda "o by
si# sta% dru g' Szwaj ca ri', roz pocz nie si#
efekt do mi na i zi &ci si# sen kon ser wa ty stów
bry tyj skich o po wro cie UE do sta nu wspól -
ne go ryn ku zrze sza j' ce go wol ne pa$ stwa.

Gdy by jed nak (co ma "o praw do po dob ne)
sta no wi sko Pa ry !a i Ber li na by "o twar de
i do sz"o by do fak tycz ne go Bre xi tu,
a nie – umów my si# – uro jo ne go, to b# dzie -
my !y% w cie ka wych cza sach. Nie s' dz#, by
do sz"o do wyj &cia Szko cji z Zjed no czo ne -
go Kró le stwa. Ale zu pe" nie re al ne jest po -
zo sta nie Szko cji i w UE i w Zjed no czo nym
Kró le stwie. Tym sa mym An glia i Wa lia
otrzy ma "y by to, cze go chcia "y, czy li do st#p
do ryn ku bez zo bo wi' za$. Ja sne, !e to
uprosz cze nie. Szwaj ca ria p"a ci da ni n#
na rzecz Bruk se li. Ale, tak jak z Hel we ta -
mi, trze ba by z ty mi dwo ma kra ja mi wspól -
no ty bry tyj skiej ne go cjo wa% ka! do ra zo wo
zmia ny w re la cjach z Uni'. Fran cu sko -nie -
miec ki tan dem, bez ha mul co wych znad Ta -
mi zy, za cznie lan so wa% in te gra cj# kil ku
pr#d ko &ci z twar dym j' drem stre fy Eu ro,
któ re b# dzie fak tycz n' Uni' a resz ta pa$stw
sta nie si# klu bem sto wa rzy sze nio wym. Pa '
ra fra zu j$c po rów na nie de Gaul le’a ma my
do czy nie nia z sy tu acj$, gdzie jest dwa dzie '
"cia pi&# kur i trzy ko gu ty (do sz%y Niem cy
i za j& %y pol po si tion, Fran cja, An glia)
przy czym trze cie mu nie po do ba si& ta
zmia na ko lej no "ci, na zwij my to ele ganc ko,
dzio ba nia i po sta no wi% odej"# z kur ni ka by
wy ne go cjo wa# od dziel ny sta tus. I tu taj jest
pies po grze ba ny. Czy po zo sta %ej dwój ce jest
smut no czy wr&cz prze ciw nie? 

Co jest bez po "red ni$ przy czy n$ Bre xi tu?
Ode rwa nie si& elit po li tycz nych od rze czy '
wi sto "ci spo %ecz nej. Prze cie! Bry tyj czy cy
zo sta li oszu ka ni, w mo men cie gdy rz'd To -
ny’ego Bla ira obie cy wa", !e po otwar ciu
wol ne go prze p"y wu lu dzi nie przy je dzie wi# -
cej ni! kil ka dzie si't ty si# cy emi gran tów
z Eu ro py Wschod niej. Jest ich ofi cjal nie po -
nad dwa mi lio ny, a nie ofi cjal nie o wie le wi# -
cej. Do te go na le !y do li czy% na p"yw emi -
gran tów z by "ych ko lo nii bry tyj skich,
Afry ki, uchod( ców z kra jów ob j# tych kon -
flik ta mi etc. Od no si si# wra !e nie, !e obec -
ni po li ty cy eu ro pej scy ogra ni czy li swo je wy -
kszta" ce nie do dys cy plin uty li tar nie
wy ko rzy sty wa nych w ad mi ni stra cji. Je &li pa -
ni Kanc lerz Mer kel nie ro zu mie, jak to mo! -
li we, !e ma "y Li ban mo !e przy j'% re la tyw -
nie wi# cej emi gran tów z kra jów is lam skich,

ni! pi#% set mi lio no wa UE, to po co wy ci# -
to hek ta ry la sów by pu bli ko wa% licz ne
pra ce na uko we na te mat ró! nic kul tu ro wych
i two rz' cych si# w ich wy ni ku na pi#% spo -
"ecz nych? 

Bre xit udo wod ni" ab so lut ny brak wia ry -
god no &ci po li ty ków. Mo! na by rzec, !e pro -
-unij ne wy si" ki Ca me ro na i po li ty ków
wspie ra j' cych go, ta kich jak pre zy dent
Oba ma, zmiót" ni czym sztorm Wiel k' Ar -
ma d# w szes na stym wie ku, hu ra gan emo -
cjo nal nych ar ty ku "ów w ta blo idach. To nie
wi na spo "e cze$ stwa, ale sy gna" to tal ne go
p#k ni# cia po mi# dzy eli ta mi a sza ry mi zja -
da cza mi chle ba. Za sta na wia j$ ce ile cza su
mi nie, za nim wspó% cze "ni po li ty cy zro zu '
mie j$, !e Eu ro pa we sz%a w okres, w któ rym
po par cie na wet naj sil niej szych po li ty ków
ob co kra jow ców dla da nej par tii czy ini cja '
ty wy to po ca #u nek %mier ci. 

Zu pe" nie nie ocze ki wa n' i dla co po nie -
któ rych ob ra zo bur cz' kon se kwen cj' po -Bre -
xi to w' jest wy ka za nie ana chro nicz no &ci po -
dzia "u po li ty ków w UE na ra cjo nal nych,
mniej lub bar dziej pro eu ro pej skich i na tzw.
ra dy kal nych an ty eu ro pej skich eks tre mi -
stów po pu li stycz nych. Oto eu ro scep tycz ny,
ale ra cjo nal ny Ca me ron, ja ko li der nie jed -
no znacz nie eu ro pej skiej, ale uwa !a nej
za prze wi dy wal n' par ti# do pro wa dza do szo -
ku hi sto rycz ne go i naj wi#k sze go w dzie jach
kry zy su Unii. Rów no cze "nie okre "la ni ja '
ko an ty eu ro pej scy, po pu li stycz ni i na cjo '
na li stycz ni (przy naj mniej w oczach nie któ '
rych me diów) po li ty cy ta cy jak Ka czy( ski,
Orbán czy np. au striac ki, pra wi co wy kan '
dy dat na pre zy den ta Ho fer, ma ni fe sta cyj '
nie de kla ru j$ przy wi$ za nie do UE. Cu '
dom nie ma ko( ca! 

Dla Pol ski ra czej wiel kich per tur ba cji nie
b& dzie szcze gól nie, !e wy da je si#, i! bre xi -
to wa hi ste ria za czy na opa da% i w ku lu arach
wiel kiej po li ty ki, wiel cy te go &wia ta ju! ob -
my &la j' jak naj "a god niej wyj&% z te go kry -
zy su. Pa mi& ta# na le !y jed nak – i to po win '
no by# prze s%a nie dla elit rz$ dz$ cych – !e
po li ty ka nie bi lan su je si& w tak %a twy
i ma te ma tycz ny spo sób jak bu chal te ria.
Kszta" tu j' j' w du !ej mie rze emo cje. Je &li
we zm' gó r# nad roz s'd kiem i doj dzie
do od no wie nia si# woj ny stu let niej we
wspó" cze snym wy da niu po mi# dzy kon ty -
nen tal n' Eu ro p' a atlan tyc k' Wiel k' Bry -
ta ni' – oczy wi &cie w ob sza rze go spo dar -
czym – na pew no do tknie to kraj nad Wi s"'.
Ja ki b# dzie jed nak bi lans (nie w't pli wych)
zy sków i strat, mo !e prze wi dzie% je dy nie no -
wy No stra da mus. 

Li te ra tu ra:
Zorg bi be Ch.: Hi sto ria in te gra cji eu ro pej skiej.

)ód( 1998. In sty tut Eu ro pej ski.
Ni col W., Sa lo mon T. C.: Zro zu mie# Uni$ Eu -

ro pej sk". War sza wa 2002. Ksi'! ka i Wie dza.
Mi cha "ow ska G. pod red.: In te gra cja Eu ro -

pej ska. In sty tu cje. Po li ty ka. Pra wo. War sza -
wa 2003. Wy daw nic two Na uko we Scho lar

h t t p : / / e u  r o  p a . e u / i n  d e x _ p l . h t m
do st#p 10.07.2016.

dr Mar cin Ga cek – so cjo log, ad iunkt w Za !
k"a dzie So cjo lo gii Ogól nej, In sty tu tu So cjo !
lo gii U#. Po za ar ty ku "a mi na uko wy mi pu !
bli ko wa" w kwar tal ni ku kul tu ral nym Opcje

i mie si$cz ni ku !l"sk. 
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P
ierw sze go lip ca prze wod nic two

w Unii Eu ro pej skiej ob j!" nasz bli ski

s! siad – S"o wa cja. Bra ty s"a wie przy sz"o
kie ro wa# pra ca mi Ra dy UE w trud $
nym mo men cie. Bre xit, kry zys imi gra $
cyj ny, ry zy ko roz pa du stre fy Schen $
gen – to tyl ko nie któ re spo %ród pil nych

pro ble mów, któ ry mi b& d! mu sie li za $
j!# si& s"o wac cy dy plo ma ci.

W tej sy tu acji na dal szy plan scho dz!
tra dy cyj ne ce le s"o wac kiej po li ty ki za gra -

nicz nej, ta kie jak roz sze rze nie UE o Ukra -

in#, Mo" da wi# i kra je ba" ka$ skie, przy -

j# cie Ru mu nii i Bu" ga rii do stre fy

Schen gen czy po moc roz wo jo wa dla

Afry ki – czy li spra wy, nad któ ry mi S"o -

wa cy pra co wa li ca "y mi la ta mi. Po cz! tek

pre zy den cji zbieg" si# tak %e z kry zy sem

po li tycz nym w sa mej S"o wa cji – w kra -

ju trwa j! ma so we de mon stra cje z %! da -

nia mi dy mi sji wi ce pre mie ra Ro ber ta

Ka li nia ka, oskar %a ne go o ko rup cj#.

S"o wac kie spe cjal no %ci

S"o wa cja jest ma "ym pa' stwem, któ re

pod wzgl& dem si "y geo po li tycz nej nie

mo (e si& rów na# nie tyl ko z naj wi&k szy $
mi kra ja mi unij ny mi jak Niem cy, Fran $
cja czy Pol ska, ale na wet z ta ki mi %red $
nia ka mi, jak Cze chy i W& gry. Dla te go

je &li Bra ty s"a wa ma co& w Eu ro pie

i na &wie cie zna czy', mu si po sta wi'
na kil ka te ma tów w po li ty ce za gra nicz -

nej i obron no &ci, w któ rych b# dzie ab -

so lut nie naj lep sza – zde cy do wa li kil ka -

na &cie lat te mu s"o wac cy dy plo ma ci

i eks per ci. Tak na ro dzi "a si# do&' cie ka -

wa kon cep cja s"o wac kich spe cjal no &ci

w po li ty ce za gra nicz nej, któ ra mi mo kil -

ku krot nej zmia ny rz! dów jest kon se -

kwent nie re ali zo wa na od 2004 ro ku

do dzi&.
Ta ki mi s"o wac ki mi spe cjal no &cia mi s!

przede wszyst kim Ba" ka ny Za chod nie

(po moc w ich sta bi li za cji i in te gra cji eu -

ro atlan tyc kiej), a w dru giej ko lej no -

&ci – po li ty ka wschod nia, czy li in te gra -

cja Ukra iny, Gru zji i Mo" da wii z UE

i NA TO oraz de mo kra ty za cja Bia "o ru si

i po zo sta "ych pa$stw by "e go ZSRR.

Ko lej nym s"o wac kim te ma tem jest po -

moc roz wo jo wa dla wy bra nych kra jów

Afry ki (m.in. Ma li, Czad), a w mniej szej

mie rze tak %e dla Bli skie go Wscho du, co

jest szcze gól nie istot ne w cza sie obec -

ne go kry zy su. Rów nie% w NA TO S"o wa -

cja mi mo nie wiel kich roz mia rów swo -

jej ar mii ma co& do za ofe ro wa nia. Mo wa

o woj skach che micz nych, któ re s! ty po -

wo s"o wac k! spe cjal no &ci! w ra mach So -

ju szu Pó" noc no atlan tyc kie go.

Ma!a S!owacja

rz"dzi Europ"
JAKUB #OGINOW
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S"o wac ki mi spe cjal no %cia mi s! przede wszyst kim Ba" ka ny Za chod nie (po $
moc w ich sta bi li za cji i in te gra cji eu ro atlan tyc kiej), a w dru giej ko lej no $
%ci – po li ty ka wschod nia, czy li in te gra cja Ukra iny, Gru zji i Mo" da wii z UE

i NA TO oraz de mo kra ty za cja Bia "o ru si i po zo sta "ych pa'stw by "e go ZSRR.
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Co wa! ne, opi sa na wy !ej kon cep cja
nie jest tyl ko zbio rem po bo! nych !y cze",
ale ma so lid ne pod sta wy na uko we, eks -
perc kie i in sty tu cjo nal ne, któ re oka zu -
j# si$ trwal sze ni! za wi ro wa nia po li tycz -
ne. M%o de pa" stwo s%o wac kie zd# !y %o
ju! ufor mo wa& eki p$ no wo cze snych,
wy kszta% co nych na za chod nich uczel -
niach dy plo ma tów, któ rzy pra cu j#
w struk tu rach MSZ lub w licz nych or -
ga ni za cjach po za rz# do wych, z opi ni#
któ rych w%a dze si$ li cz#. W efek cie, co
do opi sa nych wy !ej za sad po li ty ki za gra -
nicz nej pa nu je ogól no kra jo wy kon sen -
sus – pod tym wzgl$ dem mo !e my S%o -
wa kom tyl ko po zaz dro 'ci&. 

Po li ty ka wschod nia:
za miast s!ów – kon kre ty

Wraz ze zmia n" rz" dów zmie nia si# tyl $
ko re to ry ka, g!ów nie na u%y tek we $
wn#trz ny, a s!o wac ka ra cja sta nu jest
nie zmien na przez ca !y czas. Wi da& to
wy ra( nie na przy k%a dzie po li ty ki
wschod niej. Pre mier Ro bert Fi co nie bez
przy czy ny jest uwa !a ny za po li ty ka
wy ra( nie pro ro syj skie go, wie lo krot nie
wy po wia da% si$ on kry tycz nie o Ukra -
inie, mó wi% cie p%o o Pu ti nie i do ma ga%
si$ ska so wa nia sank cji wo bec Ro sji. Gdy
jed nak przy cho dzi do kon kre tów, S%o wa -
cja g%o su je w struk tu rach unij nych tak,
jak te go chce An ge la Mer kel – czy li
za sank cja mi i za wspar ciem Ukra iny,
Mo% da wii i Gru zji. Wer bal nie pro ro syj -

ska S%o wa cja udzie li %a Ukra inie wi$k sze -
go wspar cia pod czas Maj da nu i po nim,
ni! teo re tycz nie pro ukra i" ska Pol ska.
Przede wszyst kim to w%a 'nie S%o wa cja
za pew ni %a Ukra inie do sta wy ga zu re wer -
sem w du !ych ilo 'ciach, czym uchro ni -
%a wschod nie go s# sia da przed ban kruc -
twem po tym, jak Ro sja za kr$ ci %a
Ukra i" com ku rek z b%$ kit nym pa li wem.
S%o wac ki rz#d przy j#% te! wi$ cej ran nych
z Maj da nu, ni! pol ski, a s%o wac ka po moc

hu ma ni tar na i roz wo jo wa dla Ukra iny
w prze li cze niu na miesz ka" ca jest po nad
dwa ra zy wy! sza, ni! na sza. 

Iden tycz nie wy gl# da po rów na nie sy tu -
acji na wschod niej gra ni cy na szych kra -
jów. Pod czas gdy pol ska gra ni ca z Ukra -
in# jest per ma nent nie za kor ko wa na,
bra ku je pie ni$ dzy na no we przej 'cia,

a na od pra w$ trze ba cze ka& w wie lo go -
dzin nych ko lej kach, kon tro la na gra ni cy
ukra i" sko -s%o wac kiej idzie spraw nie.
Przej 'cia gra nicz ne s# tu roz miesz czo ne
g$ 'ciej, ni! na pol sko -ukra i" skim od cin -
ku, a Bra ty s%a wa nie sk# pi 'rod ków
na no we in we sty cje. W efek cie na wet Po -
la cy po dró !u j# cy na Ukra in$ cz$ sto wy -
bie ra j# okr$! n# dro g$ przez S%o wa cj$ i Za -
kar pa cie, zw%asz cza w ostat nim cza sie.

Ba! ka ny, czy li oczko w g!o wie
S!o wa ków

Jed nak to nie po li ty ka wschod nia, ale
sta bi li za cja Ba! ka nów jest naj wa% niej $
szym ele men tem s!o wac kiej ra cji sta $
nu. Sprzy ja te mu bli sko'& geo gra ficz -
na i kul tu ro wa, a na wet j$ zy ko wa
mi$ dzy S%o wa cj# a kra ja mi by %ej Ju go -
s%a wii. S%o wa cy czu j# si$ w Ser bii,
Bo 'ni i Czar no gó rze jak u sie bie, mo -
g# si$ z Ser ba mi czy Chor wa ta mi do ga -
da& ka! dy w swo im j$ zy ku i le piej ni!
in ni od naj du j# si$ w ba% ka" skich re -
aliach. Za in te re so wa niu tym re gio nem
sprzy ja tak !e fakt, i! na pó% no cy Ser bii
miesz ka do'& spo ra mniej szo'& s%o -
wac ka, z ko lei w oko li cach Bra ty s%a wy
i w s# sied nich re gio nach Au strii i W$ -
gier od stu le ci za miesz ku je mniej szo'&
chor wac ka. I wresz cie, S%o wa cj$ z re -
gio nem Ba% ka nów %# czy tak !e Du naj,
któ ry jest g%ów n# osi# trans por to w#
ca %e go re gio nu. Dla S%o wa cji, ale tak !e
W$ gier i Ser bii ta po t$! na rze ka jest na -

miast k# mo rza, a por ty w Bra ty s%a wie
i Ko mar nie s# dla S%o wa cji tym, czym
Gdy nia dla przed wo jen nej Pol ski.

I wresz cie, Ad ria tyk jest !ar to bli wie
na zy wa ny „s%o wac kim mo rzem”. To
w%a 'nie w Chor wa cji, Czar no gó rze
i ostat nio tak !e w Al ba nii S%o wa cy tra -
dy cyj nie sp$ dza j# swo je let nie urlo py.
Nic dziw ne go – z Bra ty s%a wy nad Ad -
ria tyk mo! na do je cha& au tem w ci# gu za -
le d wie sze 'ciu go dzin (nie ja d#c za szyb -

ko). To mniej wi$ cej ty le, ile zaj mu je
do jazd ze )l# ska nad Ba% tyk.

Nic dziw ne go, !e w s%o wac kich cza -
so pi smach po 'wi$ co nych spra wom mi$ -
dzy na ro do wym (m.in. „Za hra ni*ná Po -
li ti ka” spra wy ba% ka" skie zaj mu j#
naj wi$ cej miej sca. S%o wac cy dy plo ma -
ci w prze sz%o 'ci by li bar dzo ak tyw ni

(i sku tecz ni) w mi sjach roz jem czych
mi$ dzy Ser ba mi a Chor wa ta mi, do dzi -
siaj od no sz# suk ce sy w mi sjach ONZ
i UE w Bo 'ni i Ko so wie. Naj lep szym te -
go przy k%a dem jest po wszech nie ce nio -
ny w Eu ro pie by %y wy so ki przed sta wi -
ciel dla Bo 'ni i Her ce go wi ny
(2007-2009), a obec nie mi ni ster spraw
za gra nicz nych Mi ro slav Laj*ák.

&ró d!em s!o wac kie go suk ce su na Ba! ka $
nach jest nie tyl ko po dob ny tem pe ra $
ment i zna jo mo'( re aliów, ale tak %e fakt,
%e S!o wa cja ja ko ma !y kraj nie wy wo !u $
je u ni ko go %ad nych kon tro wer sji – cze $
go nie mo% na po wie dzie( np. o Niem $
czech czy na wet Pol sce. S%o wa cja jest
ko ja rzo na w tym re gio nie ja ko kraj pro -
za chod ni, ale te! dy stan su j# cy si$ nie co
od po li ty ki USA i ze zro zu mie niem od -
no sz# cy si$ do ru so fil skich na stro jów Ser -
bów czy Ma ce do" czy ków. A s%o wac cy
dy plo ma ci cie sz# si$ sym pa ti# za rów no
Ser bów, jak i Chor wa tów czy ko sow skich
Al ba" czy ków, co w tym ba% ka" skim ko -
tle jest na praw d$ du !# sztu k#.

Ce le s%o wac kiej dy plo ma cji wo bec te -
go re gio nu s# pro ste: po moc w re for -
mach (swe go cza su S%o wa cja by %a wzo -
rem uda nej trans for ma cji, wi$c mo !e si$
te raz dzie li& do 'wiad cze niem), przy spie -
sze nie pro ce su in te gra cji eu ro pej skiej
i %a go dze nie wza jem nych kon flik tów
et nicz nych. Bra ty s%a wa ak tyw nie wspie -
ra %a sta ra nia Ser bii i in nych kra jów
ba% ka" skich o uzy ska nie ru chu bez wi zo -
we go z UE oraz za war cie umów sto wa -
rzy sze nio wych. Obec nie S%o wa cy chc#
pod czas swo jej pre zy den cji przy spie szy&
pro ces roz mów ak ce syj nych Ser bii,
Al ba nii, Czar no gó ry i Ma ce do nii oraz
sfi na li zo wa& uzy ska nie przez Ko so wo
ru chu bez wi zo we go. W prze sz%o 'ci Bra -
ty s%a wa usil nie po pie ra %a tak !e sta ra nia
Ru mu nii i Bu% ga rii o ich przy st# pie nie
do Stre fy Schen gen, co jed nak w 'wie -
tle obec ne go kry zy su imi gra cyj ne go
jest na ra zie nie re al ne.

Ga sze nie po %a rów w cie niu kry zy su

Do swe go pierw sze go w hi sto rii prze $
wod nic twa w UE S!o wa cja przy go to wy $
wa !a si# bar dzo d!u go, prak tycz nie
od wst" pie nia do Unii w 2004 ro ku.
Wszy scy wie dz#, !e dru ga ta ka szan sa
na ode gra nie istot nej ro li w po li ty ce
mi$ dzy na ro do wej tra fi si$ nie pr$d -
ko – naj wcze 'niej po 2030 ro ku. Co cie -
ka we, to m.in. zbli !a j# ce si$ prze wod nic -
two sk%o ni %o zwa 'nio ne par tie po li tycz ne
do za ko pa nia to po ra wo jen ne go i utwo -
rze nia sze ro kiej ko ali cji, któ ra w in nych
wa run kach by %a by nie do po my 'le nia.
W jej sk%ad wszed% le wi co wy Smer
i zwal cza j# ce go do nie daw na par tie
Siet” i Most -Hid. Ale jesz cze cie kaw sze
jest to, !e w jed nej ko ali cji zna le( li si$ s%o -
wac cy na cjo na li 'ci przez wie le lat gra j# -
cy na nu cie an ty w$ gier skiej (SNS) oraz…
Most -Hid, czy li par tia mniej szo 'ci w$ -
gier skiej – do nie daw na tra dy cyj ny ch%o -
piec do bi cia dla na ro dow ców z SNS.

Wer bal nie pro ro syj ska S!o wa cja udzie li !a Ukra inie wi#k sze go wspar cia
pod czas Maj da nu i po nim, ni% teo re tycz nie pro ukra i) ska Pol ska.

Pod czas gdy pol ska gra ni ca z Ukra in" jest per ma nent nie za kor ko wa na,
bra ku je pie ni# dzy na no we przej 'cia, a na od pra w# trze ba cze ka(
w wie lo go dzin nych ko lej kach, kon tro la na gra ni cy ukra i) sko $s!o wac kiej
idzie spraw nie. Przej 'cia gra nicz ne s" tu roz miesz czo ne g# 'ciej, ni% na pol $
sko $ukra i) skim od cin ku, a Bra ty s!a wa nie sk" pi 'rod ków na no we in we $
sty cje. W efek cie na wet Po la cy po dró %u j" cy na Ukra in# cz# sto wy bie ra $
j" okr#% n" dro g# przez S!o wa cj# i Za kar pa cie, zw!asz cza w ostat nim cza sie.
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Rze czy wi sto!" jed nak sp#a ta #a s#o wac kim
dy plo ma tom fi gla. Za miast wy ko rzy sta"
pre zy den cj$ do re ali za cji wy %ej opi sa nych
prio ry te tów (Ba# ka ny, po li ty ka wschod &
nia), Bra ty s#a wa mu si ga si" po %a ry, ta kie
jak Bre xit czy kry zys imi gra cyj ny. St!d te"
opi sa ne wy "ej tra dy cyj ne „s#o wac kie spe -

cjal no $ci” nie zo sta #y w pro gra mie pre zy -

den cji wy eks po no wa ne – cho% nie za po -

mnia no o nich i umiesz czo no je w dal szej

cz& $ci tek stu. S#o wac ka pre zy den cja ma

na to miast po sta ra% si& m.in. o utwo rze nie

Unii Ban ko wej w ra mach stre fy eu ro (co

nie po do ba si& War sza wie), czy utwo rze -

nie wspól nej eu ro pej skiej stra "y gra nicz -

nej i przy brze" nej. S#o wa cy chc! te" wal -

czy% z kry zy sem imi gra cyj nym, k#a d!c
na cisk na roz wi! zy wa nie pro ble mów

u 'ró d#a, g#ów nie po przez po moc roz wo -

jo w!. I tu wstyd przy zna%, ale ma #a S#o -

wa cja przy k#a da do po mo cy roz wo jo wej

i hu ma ni tar nej dla pa(stw Bli skie go

Wscho du i Afry ki wi&k sz! uwa g& i prze -

zna cza na to wi& cej $rod ków, ni" o$mio -

krot nie wi&k sza Pol ska.

Cie ka wym po my s#em s#o wac kiej pre zy &
den cji jest te% wal ka z za gro %e nia mi cy &
ber ne tycz ny mi i utwo rze nie pi' te go
wspól ne go ryn ku unij ne go – do ju% ist &
nie j' cych swo bód, czy li wol ne go prze &
p#y wu to wa rów, us#ug, lu dzi i ka pi ta &
#u ma doj!" po stu lo wa na przez
Bra ty s#a w$ swo bo da prze p#y wu da &
nych. W ogó le s#o wac ka pre zy den cja jest

do$% „zin for ma ty zo wa na”, co ma swo -

je od zwier cie dle nie w sym bo li ce: lo go

prze wod nic twa to sym pa tycz ny „smaj -

lik”. Bra ty s#a wa k#a dzie te" na cisk

na utrzy ma nie do tych cza so we go kszta# -
tu po li ty ki spój no $ci, utwo rze nie unii

ener ge tycz nej oraz na eko lo gi& – w tym

roz wój ener ge ty ki od na wial nej, efek tyw -

niej sze go wy ko rzy sty wa nia su row ców

wtór nych i wi&k szej dba #o $ci o za so by

wo dy pit nej. W tej ostat niej kwe stii

S#o wa cja jest praw dzi wym po ten ta -

tem – tak zwa na Wy spa )yt nia na po #u -

dniu S#o wa cji (mi& dzy Du na jem a Ma -

#ym Du na jem i Wa giem) to naj wi&k szy

w Eu ro pie *rod ko wej za sob nik wo dy

pit nej, ogrom ne ilo $ci wód mi ne ral -

nych i ter mal nych znaj du j! si& te" w s#o -

wac kich gó rach.

Brzmi am bit nie i cie ka wie? Z pew no !ci'
tak, ale wie lu s#o wac kich eks per tów za &
rzu ca rz' do wi, %e pro gram s#o wac kiej pre &
zy den cji sk#a da si$ g#ów nie z ogól ni ków
u#o %o nych tak, by ka% dy si$ pod ni mi tyl &
ko pod pi sa#. Bo ko mu nie spodo ba j! si&
ha s#a ty pu: „b& dzie my si& sta ra li skie ro wa%

Eu ro p& na to ry zrów no wa "o ne go wzro stu

go spo dar cze go”, „trze ba prze zwy ci& "a%
kry zys imi gra cyj ny u 'ró d#a kie ru j!c
wi&k sz! po moc roz wo jo w! do pa(stw Bli -

skie go Wscho du i Afry ki Pó# noc nej” czy

wspo mnia ne ju" kwe stie eko lo gicz ne,

któ re w Unii s! za wsze mod ne? +a twiej

po wie dzie%, trud niej zro bi% tak, by co$ kon -

kret ne go z tych pi&k nych ha se# wy ni k#o.

Cho% z dru giej stro ny S#o wa ków mo" na

zro zu mie%: po wej $ciu w "y cie Trak ta tu Li -

zbo( skie go ro la pre zy den cji zo sta #a po wa" -
nie ogra ni czo na. Mo "e to wi&c do brze, "e
Bra ty s#a wa nie sta wia so bie nie re al nych ce -

lów, z gó ry usta wia j!c si& w ro li sym pa -

tycz ne go mo de ra to ra dys ku sji, któ ry ka" -
de mu po wie co$ mi #e go? Je $li przy tej

oka zji S#o wa cji uda si& tyl ny mi drzwia mi

prze for so wa% któ ry$ ze swo ich sztan da ro -

wych po stu la tów, na przy k#ad w kwe stii

przy spie sze nia in te gra cji eu ro pej skiej Ba# -
ka nów czy po mo cy roz wo jo wej dla Bli -

skie go Wscho du, pre zy den cj& mo" na b& -
dzie uzna% za uda n!, rów nie" z pol skiej

per spek ty wy.

Kry zys we wn$trz ny
i %' da nia dy mi sji pre mie ra

S#o wac ki rz'd mu si jed nak zma ga" si$
nie tyl ko z pro ble ma mi na tu ry glo bal &
nej, ta ki mi jak Bre xit czy kry zys imi gra &
cyj ny, ale te% z kry zy sa mi we wn$trz ny &
mi. Pierw szy z nich – wzrost na stro jów

eks tre mi stycz nych – ujaw ni# si& ju"
w mar cu, pod czas wy bo rów par la men -

tar nych, na któ rych neo fa szy stow ska Lu -

do wa Par tia Na sza S#o wa cja Ma ria na

Ko tle by uzy ska #a zna ko mi ty wy nik

8 proc. g#o sów. Ko tle ba jest co praw da

w par la men cie izo lo wa ny, ale pro blem

po zo sta je. Ko men ta to rzy s! zw#asz cza

prze ra "e ni fak tem, "e neo fa szy $ci ma j!
ogrom ne po par cie w$ród m#o dych S#o -

wa ków, a tak "e… w$ród na uczy cie li,

w tym aka de mic kich.

Zda niem s#o wac kiej pra sy to efekt

wie lo let nie go igno ro wa nia na ra sta j! -
cych pro ble mów spo #ecz nych przez

rz! dz! cy ju" po nad 8 lat Smer Ro ber -

ta Fi cy. Par tia jest kry ty ko wa na za po -

pu lizm, po st& pu j! c! oli gar chi za cj& kra -

ju i tu szo wa nie afer ko rup cyj nych

na du "! ska l&. Do ty czy to zw#asz cza

s#u" by zdro wia, pro ku ra tu ry i s! dow -

nic twa, któ re w po wszech nej opi nii s!
naj bar dziej sko rum po wa ne i pod da ne

wp#y wom oli gar chów za le" nych za rów -

no od Sme ru, jak i rów nie skom pro mi -

to wa nej cen tro pra wi co wej opo zy cji

(st!d kry zys za ufa nia do par tyj ne go es -

ta bli sh men tu i po pu lar no$% an ty sys te -

mow ców).

To, o czym si$ mó wi #o „od za wsze”, czy &
li nie ja sne po wi' za nia wp#y wo wych po &
li ty ków Sme ru, wy bu ch#o nie daw no ze
zdwo jo n' si #' w zwi'z ku z afe r' z udzia &
#em wi ce pre mie ra Ro ber ta Ka li nia ka.
Wp#y wo wy wi ce pre mier i mi ni ster

spraw we wn&trz nych, pra wa r& ka Ro ber -

ta Fi cy, jest oskar "a ny o udzia# w po wa" -
nej afe rze ko rup cyj nej. W kra ju trwa j!
ma so we (jak na s#o wac kie wa run ki)

de mon stra cje in spi ro wa ne przez opo zy -

cyj ne par tie SaS i OLa NO -No va z "! da -

niem dy mi sji Ka li nia ka i Fi cy. Na to dru -

gie si& ra czej nie za no si, zw#asz cza

pod czas pre zy den cji. Bar dziej praw do -

po dob ne jest, "e pre mier swo im zwy cza -

jem przy s#u cha si& na stro jom spo #ecz -

nym i stop nio wo od su nie swo je go

wier ne go za st&p c& w cie(, prze su wa j!c
go na mniej eks po no wa ne sta no wi sko.

Dla S#o wa cji b& dzie to oczy wi $cie wy -

ra' na zmia na na lep sze, ko lej ny drob ny

krok w stro n& de oli gar chi za cji kra ju, ale

dla wie lu S#o wa ków ta ki roz wój wy pad -

ków mo "e zo sta% uzna ny za nie wy star -

cza j! cy.

Co da lej? Czy cze ka nas po wtór ka z cze &
skie go sce na riu sza? Przy po mnij my – pod -

czas cze skiej pre zy den cji w 2009 ro ku

upad# rz!d Mir ka To po lan ka, a no wy pre -

mier tech nicz ny Jan Fi scher móg# je dy nie

ra to wa% ho nor kra ju, ale ni czym szcze gól -

nym si& nie ws#a wi#. W efek cie, mi mo

pew nych suk ce sów, cze ska pre zy den cja

jest okre $la na ja ko czas stra co nych szans

i nie spe# nio nych na dziei.

Czy ta ki sam los spo tka s! sied ni!
S#o wa cj&? Nie mo" na te go wy klu -

czy%, bo sy tu acja po li tycz na nad Du -

na jem jest wy j!t ko wo nie sta bil na.

Z dru giej stro ny, ch&% mak sy mal ne go

wy ko rzy sta nia tych s#o wac kich pi& ciu

mi nut zda je si& prze wa "a%. Nie wy klu -

czo ne, "e mi mo pro ble mów S#o wa cja

po zy tyw nie nas wszyst kich za sko czy.

Czy tak si& sta nie, prze ko na my si& ju"
za kil ka mie si& cy.

!

Ma #a S#o wa cja przy k#a da do po mo cy roz wo jo wej i hu ma ni tar nej dla
pa(stw Bli skie go Wscho du i Afry ki wi$k sz' uwa g$ i prze zna cza na to wi$ &
cej !rod ków, ni% o!mio krot nie wi$k sza Pol ska.

Bra ty s#a wa k#a dzie te% na cisk na utrzy ma nie do tych cza so we go kszta# tu
po li ty ki spój no !ci, utwo rze nie unii ener ge tycz nej oraz na eko lo gi$ – w tym
roz wój ener ge ty ki od na wial nej, efek tyw niej sze go wy ko rzy sty wa nia su &
row ców wtór nych i wi$k szej dba #o !ci o za so by wo dy pit nej.

Zbli %a j' ce si$ prze wod nic two sk#o ni #o zwa !nio ne par tie po li tycz ne
do za ko pa nia to po ra wo jen ne go i utwo rze nia sze ro kiej ko ali cji, któ ra w in &
nych wa run kach by #a by nie do po my !le nia.
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S!u"ba
zdrowia

i terrory#ci

Notatnik 
spó$nionego 

przybysza

MAREK S. SZCZEPA%SKI

Gra o zdro wie i gra zdro wiem

Wde ba cie po li tycz nej i dys kur sie
pu blicz nym po wta rza j! si" cy -

klicz nie w ra mach ka# dej kam pa nii
wy bor czej pew ne te ma ty. W$ród nich
po cze sne miej sce zaj mu je s%u# ba
zdro wia. Ko lej ki do spe cja li stów,
czas ocze ki wa nia na ope ra cje, do st"p -
no$& ba da' – w!t ków mnó stwo, za -
in te re so wa nie pu blicz no $ci gwa ran -
to wa ne, uwa ga wy bor ców zdo by ta.
Zd! #y li $my si" ju# przy zwy cza i&,
#e te mat „wy p%y wa” au to ma tycz nie,
gdy trze ba zdo by& g%o sy wy bor ców,
udo wod ni& te z" o fa tal nej kon dy cji
kra ju, b!d( in do len cji ak tu al nie rz! -
dz! cej par tii, ja ka kol wiek by ona
nie by %a. Nie ka# de go oby wa te la in -
te re su j! spó% ki skar bu pa' stwa, po li -
ty ka ener ge tycz na, czy po ziom in we -
sty cji, a zdro wie to ta ka te go ria,
któ ra #y wo zaj mie ka# de go. Tym
sa mym, te ma tem mo# na umie j"t nie
„gra&” na emo cjach oby wa te li, czy
nie zde cy do wa nych wy bor ców.

Lo gi ka Ka li fa tu

Co cie ka we, za cho wu j!c wszel -
kie pro por cje i dy stan se, po dob -

n! tak ty k" zda j! si" przyj mo wa& ter -
ro ry $ci z tzw. Pa' stwa Is lam skie go
(ISIS). To zbrod ni cza or ga ni za cja,
któ ra na za j" tych przez sie bie te ry to -
riach w Ira ku  i Sy rii utwo rzy %a Ka -
li fat o bar dzo re stryk cyj nie zor ga ni -
zo wa nym po rz!d ku praw nym
i spo %ecz nym. Fun da men ta li $ci is -
lam scy sie j! strach, rz! dz! w spo sób
nie zwy kle bru tal ny i ma j! aspi ra cje
na ko lej ne pod bo je, si" ga j! ce da le ko
po za ob szar Sy rii, czy na wet Le wan -
tu. Or ga ni za cja do sko na le zna si %" me -
dial ne go prze ka zu i szyb ko opa no wa -
%a me dia spo %ecz no $cio we, za cz" %a
wy da wa& w%a sne ma ga zy ny, pro du ko -
wa& fil my i mu zy k". Od pro kla ma cji
Ka li fa tu (29.06.2014 r.) wci!# za ch" -
ca mu zu% ma nów z ca %e go $wia ta, by
sta li si" oby wa te la mi utwo rzo ne go
na te re nach na le #! cych do Sy rii i Ira -
ku qu asi pa' stwa. Ofi cjal ne pu bli ka -
cje ISIS pe% ne s! za pew nie' o du cho -
wych ko rzy $ciach p%y n! cych
z przy by cia na te re ny Ka li fa tu, a tak -
#e do sko na %ej or ga ni za cji pa' stwa
i je go in sty tu cji. Ter ro ry $ci tak #e od -
wo %u j! si" do ja ko $ci s%u# by zdro wia,
któ ra ma by& mier ni kiem kom for tu
#y cia w rz! dzo nym przez nich pa' -
stwie. W dzie wi! tym nu me rze ma ga -
zy nu Da biq za miesz czo no ob szer n!
cha rak te ry sty k" funk cjo no wa nia s%u# -
by zdro wia na te re nach ISIS; „Pa' -
stwo Is lam skie do star cza mu zu% ma -
nom roz le g%ej opie ki zdro wot nej,
pro wa dzi szpi ta le i kli ni ki we wszyst -
kich g%ów nych mia stach i ofe ru je
sze ro ki za kres us%ug me dycz nych:
od po wa# nych ope ra cji chi rur gicz nych
po sta wia nie ba niek. Te in sty tu cje
wspo ma ga sie& ap tek pro wa dzo nych
przez wy kwa li fi ko wa nych far ma ceu -
tów […]”. 

Le karz Bro da ty i dia li zy

War ty ku le za miesz czo no ta be le
z da ny mi po ka zu j! cy mi ilo$&

ró# ne go ro dza ju $wiad cze' me dycz -
nych wy ko ny wa nych mie si"cz nie
w dwóch tyl ko szpi ta lach w pro win -
cji Alep po (Ha lab). W wy ka zie znaj -
dzie my mi" dzy in ny mi: ba da nie USG
(400), po ro dy (576), te sty la bo ra to ryj -
ne (15.688), se sje dia liz (442), trans -
fu zje krwi (1.151), ope ra cje – chi rur -
gia ogól na (140). Uzu pe% nie niem
ar ty ku %u s! zdj" cia. Pierw sze z nich,
wy ko na ne w for ma cie A4 po ka zu je
bro da te go le ka rza w nie na gan nie
wy pra so wa nym far tu chu i ma sce
chi rur gicz nej, ko lej ne po ka zu j! bar -
dzo no wo cze sne wn" trza, in ku ba to -
ry, sprz"t me dycz ny i pa cjen tów
w trak cie za bie gów fi zjo te ra pii. Trud -

no orzec, czy zdj" cia po ka zu j! re al -
nie ist nie j! ce pla ców ki me dycz ne, czy
to po pro stu frag ment sko pio wa ne go
fol de ru re kla mo we go ja kiej$ kli ni ki.

Ra zem, ale osob no

In ne ofi cjal ne pu bli ka cje ter ro ry -
stów in for mu j!, #e ad mi ni stra cja

ISIS ma j!c na wzgl" dzie ci! g%y na -
p%yw emi gran tów, a tak #e sta %e po sze -
rza nie swe go te ry to rium, za dba %a,
by le ka rzy nie za bra k%o. W tym ce lu
stwo rzo no no wy pro gram stu diów
me dycz nych. Stu dia na kie run ku le -
kar skim trwa j! 3 la ta (6 se me strów),
ucz! tyl ko prak tycz nych, przy dat nych
na co dzie' umie j"t no $ci, eli mi nu j!
teo re tycz ne przed mio ty nie ma j! ce
nic wspól ne go z le cze niem, a tak #e
przed mio ty ogól no kszta% c! ce (tzw.
pseu do -na uki), któ re s! po pro stu
zb"d ne. Uni wer sy te ty w mie $cie Ra -
qqa i Mo su lu przyj mu j! za rów no
ko bie ty, jak i m"# czyzn, na uka od by -
wa si" jed nak od dziel nie. Pa' stwo Is -
lam skie wspie ra swo ich oby wa te li,
dla te go stu den ci nie p%a c! cze sne go,
ma j! za pew nio ne wy #y wie nie, ubra -
nie, miesz ka nie, trans port i ksi!# ki,
po za tym, do sta j! sty pen dia. Jak wy -
ni ka z wy wia du z ko or dy na to rem
spraw stu denc kich, na 300 z%o #o nych
po da', 100 zo sta %o roz pa trzo nych
po zy tyw nie. Po %o wa z za kwa li fi ko wa -
nych stu den tów to ob co kra jow cy,
któ rzy wy emi gro wa li w nie daw nym
cza sie do Sy rii i Ira ku. 

Raj skie po ku sy

Cho& obec na ka dra pro fe sor ska jest
wy kszta% co na i ma wy so kie kwa -

li fi ka cje, w%a dze uni wer sy tec kie li cz!
na przy jazd na uczy cie li aka de mic kich
z in nych kra jów mu zu% ma' skich.
Rów nie go r! co ocze ki wa ni s! mu zu% -
ma' scy stu den ci, a szcze gól nie ci,
któ rzy stu diu j! w kra jach nie wier nych
czer pi!c ze wszyst kich za ka za nych
przy jem no $ci, ja kie ofe ru je Za chód.
Je $li na praw d" chc! si" przy s%u #y&
mu zu% ma' skiej spo %ecz no $ci, po win -
ni przy je cha& do Sy rii i Ira ku, gdy#
tu taj cze ka j! ich $wiet ne wa run ki
i wci!# re la tyw nie %a two jest tu przy -
je cha&; „Pa' stwo Is lam skie ofe ru je
wszyst ko, cze go po trze bu jesz, wi"c
na co jesz cze cze kasz?” – py ta re to -
rycz nie ano ni mo wy au tor. 

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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Z ADA MEM PA STU CHEM
p.o. dy rek to ra Re gio nal ne go In sty tu tu Kul tu ry w Ka to wi cach 

roz ma wia TA DE USZ SIER NY

zbu do wa! od no wa i przy da! jej nie zb"d -

ne go pre sti #u. Przy tym jesz cze – koszt ta -

kiej od bu do wy za wsze wie lo krot nie prze -

ra sta ko rzy $ci kosz to we od nie sio ne

w trak cie li kwi da cji. Za uwa# my, #e i obo -

wi% zu j% cy stan praw ny w sfe rze or ga ni za -

cji pol skie go #y cia na uko we go i mo# li wo -

$ci fi nan so we Wo je wódz twa &l% skie go

(bo prze cie# to sa mo rz%d wo je wódz ki

by' by pew nie na po cz%t ku pro mo to rem

two rze nia no we go in sty tu tu), prak tycz nie

i obiek tyw nie unie mo# li wia j% te raz my $le -

nie o wiel kim in sty tu cie $l% skim. Mó wi"
o „wiel kim”, bo na do br% spra w" wy '%cz -

nie o ta ki war to by to czy! bo je. A za tym

sfor mu 'o wa niem kry je si" no wo cze sna in -

fra struk tu ra, spe' nia j% ca wy mo gi pa ra me -

try za cyj ne, ka dra na uko wa, po wa# ne na -

k'a dy fi nan so we na pierw sze pro jek ty

ba daw cze. Ale – i tu opty mi stycz -

nie – wszyst ko przed na mi! Wo je wódz two

&l% skie zro bi 'o ju# pierw sze kro ki, mam tu

na my $li IBR i RIK; $ro do wi ska aka de mic -

kie wy ra( nie, tak #e w sfe rze hu ma ni sty ki,

na uk spo 'ecz nych i eko no micz nych, wcho -

dz% w fa z" roz kwi tu, co raz dy na micz niej

d% #%c do kre owa nia przed si" wzi"! in ter -

dy scy pli nar nych; pr"# ny jest oko 'okul tu -

ro wy ruch mi 'o $nic twa re gio nal ne go. S% -
dz", #e to w'a $nie – na wet wbrew te mu, co

sam mó wi – do bra wia do mo$! dla Ta de -

usza Ki jon ki na osiem dzie si% te uro dzi ny.

Na ra sta grunt pod przy sz'e za sie wy i do -

bre plo ny. Akul tu ra to prze cie# upra wa…

Wra ca j%c do kwe stii sa me go na zwa nia

no wej in sty tu cji mia nem „In sty tut”. Ma -

my tu do czy nie nia z od wo 'a niem do do -

brych, spraw dzo nych roz wi% za) za sto so -

wa nych wcze $niej przez sa mo rz% dy

sil nych kul tu ro twór czo o$rod ków – Gda) -
ska, Kra ko wa i War sza wy. Na Po mo rzu

dzia 'a bo wiem In sty tut Kul tu ry Miej skiej,

w Kra ko wie – Ma 'o pol ski In sty tut Kul -

tu ry, w War sza wie – Ma zo wiec ki In sty -

tut Kul tu ry. Do daj my jesz cze dla po rz%d -

ku, #e funk cjo nu je tak #e In sty tut

Ka szub ski. War to przy po mnie!, #e Re gio -

nal ny O$ro dek Kul tu ry w Ka to wi cach

w ostat nich la tach, na wie lu po lach,

wspó' pra co wa' z wy mie nio ny mi In sty tu -

ta mi, a naj sil niej, co po nie k%d oczy wi ste,

z Ma 'o pol skim In sty tu tem Kul tu ry.

Zwró! my tak #e uwa g" na fakt, #e
na po zio mie pa) stwo wym, w mi nio nej

de ka dzie, ukszta' to wa' si" mo del re ali zo -

wa nia po li ty ki kul tu ral nej po przez wy spe -

cja li zo wa ne in sty tu ty sek to ro we, b" d% ce

agen da mi Mi ni ster stwa Kul tu ry i Dzie -

dzic twa Na ro do we go. W tak zbu do wa -

nym uk'a dzie funk cjo nal nym mi ni ster od -

po wie dzial ny za spra wy kul tu ry

i dzie dzic twa na ro do we go za cho wa' dla

sie bie pre ro ga ty wy zwi% za ne z za rz% dza -

niem bu d#e to wym $rod ka mi kra jo wy mi

i za gra nicz ny mi, ad mi ni stro wa niem le gi -

sla cyj nym oraz nad zo rem nad na ro do wy -

mi in sty tu cja mi kul tu ry, po wie rza j%c
jed no cze $nie wy ko ny wa nie za da) me ry -

to rycz nych na ob sza rze kra ju spro fi lo wa -

nym in sty tu tom – In sty tu to wi Ksi%# ki, In -

sty tu to wi Te atral ne mu im. Zbi gnie wa

Ra szew skie go, In sty tu to wi Ada ma Mic -

kie wi cza, Pol skie mu In sty tu to wi Sztu ki

Fil mo wej, Na ro do we mu In sty tu to wi

– We wrze !niu mi nio ne go ro ku Sej mik
Wo je wódz twa "l# skie go po da$ do pu %
blicz nej wia do mo !ci in for ma cj& o za mia %
rze i przy czy nach po $# cze nia dwóch in %
sty tu cji kul tu ry funk cjo nu j# cych
do tych czas w Ka to wi cach: Re gio nal ne %
go O!rod ka Kul tu ry w Ka to wi cach (ROK)
oraz "l# skie go Cen trum Dzie dzic twa
Kul tu ro we go ("CDK) i utwo rze nia wo je %
wódz kiej in sty tu cji kul tu ry pod na zw#
Re gio nal ny In sty tut Kul tu ry w Ka to wi %
cach (RIK). Ja kie prze s$an ki sk$a nia $y ini %
cja to rów te go przed si& wzi& cia do sfor %
mu $o wa nia okre !le nia no wej in sty tu cji
kul tu ry – na zw# In sty tu tu Kul tu ry? Czy
jest to mo 'e pró ba kon ty nu acji dzia $a(
or ga ni za cyj nych po dej mo wa nych swe %
go cza su przez Ta de usza Ki jon k&, ma j# %
cych na ce lu stwo rze nie w przy sz$o !ci
w Ka to wi cach Pa( stwo we go In sty tu tu,
po dob nie jak to si& sta $o ostat nio w Po %
zna niu?

– Za znacz my ju# na wst" pie, #e Re gio -

nal ny In sty tut Kul tu ry usta no wio ny

zo sta' ja ko in sty tu cja kul tu ry o cha rak te -

rze upo wszech nie nio wym i na uko wo -ba -

daw czym. Klu czem za tem do od czy ta nia

mi sji RIK s% przede wszyst kim dwa

s'o wa: kul tu ra i upo wszech nia nie. Pra ce

na uko wo -ba daw cze trak to wa! na le #y
w tym uj" ciu ja ko nie zb"d n% ba z" wie -

dzy i to ba z" pro fe sjo nal n%, two rzo n%
w ko ope ra cji z ze wn"trz ny mi wy spe cja -

li zo wa ny mi jed nost ka mi na uko wy mi. 

Wiem, #e pan Ta de usz Ki jon ka jest

roz go ry czo ny nie pe' nym po wo dze niem

swo ich sta ra) w spra wie re sty tu cji w Ka -

to wi cach sa mo dziel nej $l% sko znaw czej

pla ców ki na uko wo -ba daw czej. My $l", #e
nie s'usz nie. No $na idea wszak #e po zo sta -

'a. Dzi$ po wie dzie! mo# na ty le, #e 'a two

jest in sty tu cj" zli kwi do wa! i zdys kre dy to -

wa! (przy pa dek &l% skie go In sty tu tu Na uko -

we go z 1992 ro ku), jed nak bar dzo trud no

Re gio nal ny
In sty tut Kul tu ry

„ban kiem wie dzy”
o re gio nie
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Dzie dzic twa, In sty tu to wi Mu zy ki i Ta! -
ca, Na ro do we mu In sty tu to wi Au dio wi -

zu al ne mu.

Ko! cz"c ten nurt roz wa #a!, chc$ po -

wie dzie%, #e w mo im ro zu mie niu Re gio -

nal ny In sty tut Kul tu ry w Ka to wi cach b$ -
dzie za rów no „ban kiem wie dzy”

o kul tu rze re gio nu, dzie dzic twie ma te rial -

nym i nie ma te rial nym, pro ble mach kul -

tu ry wspó& cze snej, jak i no wo cze snym,

spraw nym, efek tyw nym po pu la ry za to rem

tej wie dzy, wy ko rzy stu j" cym do te go ce -

lu do bro dziej stwa naj now szych tech no -

lo gii in for ma tycz nych. Sta nie si$ by% mo -

#e tak #e pro mo to rem i prze ka' ni kiem

stra te gicz nych tre (ci po li ty ki kul tu ral nej

Wo je wódz twa )l" skie go w sa mo rz" -
dach lo kal nych. 

Kul tu ra dia lo gu i wspó! pra cy

– Do ja kiej kla sy ze spo !ów de fi ni cji

kul tu ry od wo !y wa" si# b# dzie w swej co $
dzien nej prak ty ce ba daw czej i re ali za $
cyj nej In sty tut?

– De fi nio wa nie kul tu ry by &o przed -

mio tem nie ustan ne go spo ru we wn"trz
Re gio nal ne go O(rod ka Kul tu ry w Ka to -

wi cach. Mo g$ tyl ko przy pusz cza%, #e b$ -
d" opto wa% za uwy pu kle niem ma te -

rial ne go, cy wi li za cyj ne go aspek tu

kul tu ry. Te raz prze cie# wszy scy po ten -

cjal nie mo #e my by% „twór ca mi kul tu ry”,

znik n$ &y gra ni ce mi$ dzy kre owa niem

a od bio rem kul tu ry, ba – ob ra' li we jest

po ka zy wa nie roz gra ni cze nia mi$ dzy

wy bit n" oso bo wo (ci" a wy two rem po -

pkul tu ro wym. Po praw no(% po li tycz -

na na ka zu je nam spryt ne dry fo wa nie

w „p&yn nej po no wo cze sno (ci”. Po dam

pro sty przy k&ad z na sze go re gio nal ne go

po dwór ka. W mo im od bio rze re gio na -

lizm jest na tu ral n", czy st" i oczy wi st" re -

ak cj" na glo ba lizm i uni fi ka cj$. Wy ra -

zi st" spo &ecz n" re ak cj" kul tu ro w". Ale

je (li na &o #y my na to siat k$ po li tycz n",
to co do sta nie my? Pro sty od ruch kul tu -

ro wy do sta nie „g$ b$” nie po #" da ne go ak -

tu od szcze pie! cze go. Ja ki „ze spó& de fi -

ni cji kul tu ry” do te go przy &o #y%?
A #a den. Nie da si$. Pro sz$ wy ba czy%.

Mo g$ po wie dzie% ty le – jak d&u go

przyj dzie mi kie ro wa% Re gio nal nym In -

sty tu tem Kul tu ry, tak d&u go b$ d$ ob sta -

wa& przy kul tu rze dia lo gu, kul tu rze

wspó& pra cy, kul tu rze sza cun ku, kul tu rze

#y wej, otwar tej. B$ d$ or$ dow ni kiem

hu ma ni stycz ne go nur tu kul tu ry – bez

uprze dze! trak tu j" ce go od mien no (ci,

po szu ki wa nia to# sa mo (cio we, my (li od -

mien ne od obo wi" zu j" ce go stan dar du. Ni -

gdy nie po wiem o tym, #e wy pe& niam mi -

sj$ obro ny ja kiej( „ra cji sta nu”. Cz&o wiek

bu szu j" cy w ró# nych „kla sach ze spo &ów

de fi ni cji kul tu ry” nie mo #e bo wiem tak

po st" pi%. W mo im od czu ciu mo #e je dy -

nie dia gno zo wa% i de fi nio wa% nie do stat -

ki czy de fi cy ty wspó& cze sne – ta kie

cho% by jak wszech ogar nia j" cy brak za -

ufa nia spo &ecz ne go – i po dej mo wa% pró -

by re du ko wa nia z&ych zja wisk. Mo #e tak -

#e, przy u#y ciu do st$p nych mu

in stru men tów, sta ra% si$ prze ciw dzia &a%

zja wi skom wy nisz cza j" cym tkan k$ kul -

tu ry – ubó stwu, wy klu cze niu, osa mot nie -

niu, l$ ko wi, ato mi za cji. 

Dla mnie de fi ni cja kul tu ry spro wa dza

si$ do ro zum ne go i przy ja zne go ob co wa -

nia ze so b" lu dzi ta ki mi, ja cy s", i bez

wzgl$ du na to, sk"d przy cho dz". Mi ni ma -

lizm? By% mo #e.

– Sej mik Wo je wódz twa %l& skie go

w kwiet niu br. pod j&! uchwa !# o po !& cze $
niu od 1 czerw ca 2016 ro ku ROK i %CDK

w jed n& in sty tu cj# pod na zw& Re gio nal $
ny In sty tut Kul tu ry. Okre 'li! tak (e za kres

dzia !a) In sty tu tu, pre cy zu j&c te za da nia

w Sta tu cie RIK nada nym w dniu 18

kwiet nia 2016 ro ku. Za kres obo wi&z ków

na !o (o nych na In sty tut jest wy j&t ko wo

sze ro ki i ró( no rod ny. Dzia !al no'" kul tu $
ral na, w my'l prze pi sów usta wy o or ga $
ni zo wa niu i pro wa dze niu dzia !al no 'ci

kul tu ral nej, spro wa dza si# do trzech

za gad nie): two rze nia, upo wszech nia nia

i ochro ny kul tu ry. Któ ra z tych dzie dzin

b# dzie do mi no wa" w pra cach RIK?

– Otó# te ra' niej sza „dzia &al no(% kul tu -

ral na”, #e by mia &a sens i zna cze nie, mu -

si by% w naj wy# szym stop niu kre atyw -

na. Jej ce ch" im ma nent n" mu si by%
za tem nie ustan ne we ry fi ko wa nie gra nic,

ich prze kra cza nie, &a ma nie ba rier. Suk ces

RIK -u upa tru j$ w tym w&a (nie, #e funk -

cjo no wa& b$ dzie w uk&a dzie „hy bry do -

wym” – te stu j" cym za sta ne re gu &y dzia -

&a nia i pro po nu j" cym, na wet za ce n$
b&$ du, kon cep cje no we, od po wia da j" ce

fak tycz nym po trze bom spo &ecz nym. Or -

ga ni za tor RIK – Wo je wódz two )l" -
skie – ocze ku je od no wej in sty tu cji no -

wej ja ko (ci. My (l$, #e bez pow rot nie

mi ja czas in sty tu cji kul tu ry, in sty tu cji ar -

ty stycz nych – „wie# z ko (ci s&o nio wej”.

Dra stycz nie zmie nia si$ oto cze nie spo -

&ecz ne, ak tyw ne kul tu ral nie sta j" si$ ko -

lej ne ge ne ra cje, a wraz z ni mi po ja wia -

j" si$ od mien ne od do tych cza so wych

aspi ra cje i pre fe ren cje. Lu dzie za czy na -

j" si$ ina czej or ga ni zo wa%, ina czej ko mu -

ni ko wa%, ina czej re ago wa% na glo bal n"
uni fi ka cj$. Wresz cie, dla te go, #e cy fry -

za cja bez pow rot nie zmio t&a wspó& za le# -
no(% mi$ dzy po rz"d kiem or ga ni za cyj nym

kul tu ry a po rz"d kiem es te tycz nym.

Wszyst ko to nie mo #e po zo sta% bez

wp&y wu na spo sób ist nie nia in sty tu cji, b$ -
d" cych prze cie# – mi mo wszel kich

zmian – fun da men tem #y cia kul tu ral ne -

go. In sty tu cje pu blicz ne nie mo g" nie do -

strze ga% r$ ki dar czy! cy – r$ ki po dat ni ka.

Nie mo g" lek ce wa #y% je go wo li.

Po wo &a niem Re gio nal ne go In sty tu tu

Kul tu ry jest przede wszyst kim gro ma dze -

nie wszel kich da nych opi su j" cych stan re -

gio nal ne go ka pi ta &u kul tu ro we go, czy -

taj – ka pi ta &u spo &ecz ne go, mo# li wie

sze ro kie upo wszech nia nie po zy ska nej

wie dzy, a w (lad za tym – wspie ra nie

w ró# nych for mach sek to ra kul tu ry w d" -
#e niu do po mna #a nia owe go ka pi ta &u. 

– Jest pan zo bo wi& za ny do przy go to $
wa nia pla nu fi nan so we go in sty tu cji

kul tu ry, z za cho wa niem wy so ko 'ci do $
ta cji or ga ni za to ra in sty tu cji. Ja ki bu d(et

dla RIK $u pro jek tu je pan na rok 2017. Ja $
ka je go cz#'" prze zna czo na b# dzie

na pro wa dze nie ba da) nad kul tu r&?

– Tak, obo wi"z kiem dy rek to ra jest

przy go to wa nie pla nu rze czo wo -fi nan -

so we go in sty tu cji kul tu ry. Pra cu je my

ju# nad tym. My (l$, #e mo men tem w&a -

(ci wym dla kon kre ty za cji ta kie go pla nu

na 2017 rok b$ dzie prze &om sierp nia

i wrze (nia te go ro ku. Nie b$ d$ ukry wa&,
#e jest to kwe stia de li kat na. Bu d#et kul -

tu ry Wo je wódz twa )l" skie go – cho%
w licz bach bez wzgl$d nych sys te ma tycz -

nie wzra sta j" cy – dla mniej szych in sty -

tu cji szcze gól nie &a ska wy nie jest. B$ d$
za bie ga& o to, by Re gio nal ny In sty tut Kul -

tu ry w Ka to wi cach, ja ko in sty tu cja no wa

w struk tu rze bu d#e to wej Wo je wódz twa

)l" skie go, pierw sza po wsta &a z po &" -
cze nia dwóch in sty tu cji wo je wódz kich,

w pe wien spo sób pio nier ska wi$c, przy -

naj mniej na star cie uzy ska &a pew ne pre -

fe ren cje do ta cyj ne. Tym bar dziej #e
w #ad nym wy pad ku nie b$ d$ ar ty ku &o wa&
wy gó ro wa nych ocze ki wa!. Za le #y mi tyl -

ko na tym, #e by stan ding fi nan so wy

RIK -u na po cz"t ku by& po praw ny,

uwzgl$d nia j" cy ele men tar ne po trze by

pro gra mo we i ka dro we. Ce lo wo nie po -

da j$ kon kret nych liczb, bo na to za wcze -

(nie. Trze ba do pie ro roz ma wia%.
Dla osta tecz ne go kszta& tu fi nan sów

in sty tu cji, ale tak #e dla roz le g&o (ci dzia -

&a! pro gra mo wych, wa# ny jest tak #e
for mat po zy ski wa nia (rod ków spo za bu -

d#e tu Or ga ni za to ra. W na szej do tych cza -

so wej pra cy wie lo krot nie apli ko wa li -

(my o pie ni" dze z pro gra mów Mi ni stra

Kul tu ry i Dzie dzic twa Na ro do we go,

wspó& or ga ni zo wa li (my przed si$ wzi$ cia

kul tu ral ne z part ne ra mi w sa mo rz" dach

lo kal nych czy brat nich in sty tu cjach kul -

tu ry, ko ope ro wa li (my z ko mer cyj ny mi

pod mio ta mi go spo dar czy mi. Dzi$ ki ta -

kie mu na sta wie niu re ali zo wa% mo #e my

na przy k&ad przez naj bli# sze la ta pro jekt

Ope ra tor Kul tu ry.pl, stwo rzo ny w ra -

mach pro gra mu Na ro do we go Cen trum

Kul tu ry Bar dzo M!o da Kul tu ra. To nie -

zwy kle (mia &e przed si$ wzi$ cie ba daw cze,

szko le nio we i ani ma cyj ne, s&u #" ce &" cze -

niu wy si& ków ani ma to rów kul tu ry i ka -

dry na uczy ciel skiej w bu do wa niu no wo -

cze snych form edu ka cji kul tu ro wej. RIK

wy ko ny wa& b$ dzie ten pro jekt ja ko je den

z szes na stu w kra ju, wy &o nio nych w dro -

dze kon kur su, wo je wódz kich ope ra to rów

Bar dzo M!o dej Kul tu ry. Je sie ni" te go ro -

ku fi na li zo wa% b$ dzie my wie lo let nie et -

no lo gicz ne pra ce pro jek to we pod ty tu &em

Te raz prze cie( wszy scy po ten cjal nie mo (e my by" „twór ca mi kul tu ry”, znik $
n# !y gra ni ce mi# dzy kre owa niem a od bio rem kul tu ry, ba – ob ra* li we jest

po ka zy wa nie roz gra ni cze nia mi# dzy wy bit n& oso bo wo 'ci& a wy two rem

po pkul tu ro wym.
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Tro pem ba da czy Za g!" bia D# brow skie -
go. To rów nie! pro jekt uni ka to wy – ROK

Ka to wi ce ja ko pierw szy w hi sto rii roz po -

cz"# kom plek so we ba da nia za g#$ biow -

skie go dzie dzic twa kul tu ry nie ma te rial -

nej, uzy sku j"c na ten cel pie ni" dze

z MKiDN.

Z te go, co mó wi$, do%& ja sno wy ni ka,

!e po pierw sze – ini cjo wa nie i pro wa dze -

nie zna cz" cych prac ba daw czych

w kul tu rze b$ dzie z ca #" pew no %ci" kon -

ty nu owa ne, po dru gie – je ste %my przy go -

to wa ni na two rze nie no %nych pro po zy cji

ba daw czych, in te re su j" cych i dla na -

sze go Or ga ni za to ra, i dla do na to rów

w ska li ogól no pol skiej. 

In no wa cyj ny Kla ster Kul tu ry Re gio nu

– W Ka to wi cach, w uczel niach pu blicz !
nych i pry wat nych, a przede wszyst kim

w Uni wer sy te cie "l# skim i Uni wer sy te !
cie Eko no micz nym, Aka de mii Sztuk Pi$k !
nych, Aka de mii Mu zycz nej, mu ze ach,

pra cu je licz ne gro no za rów no sa mo !
dziel nych pra cow ni ków na uki, jak i dok !
to rów, zaj mu j# cych si$ pro ble ma ty k#
kul tu ry. Ja ki b$ dzie me cha nizm wspó% !
pra cy RIK z ty mi i in ny mi o&rod ka mi na !
uko wy mi i edu ka cyj ny mi?

– Kszta# to wa nie sie ci part nerstw trak -

tu je my ja ko przy sz#o %cio w", pod sta wo -

w" me to d$ pro wa dze nia dzia #al no %ci.

Po dob ne na sta wie nie ma my wo bec pra -

cy me to d" pro jek tu. 

Chc$ za pro po no wa&, by Re gio nal ny In -

sty tut Kul tu ry w Ka to wi cach zmie rza#
do stwo rze nia swo iste go kla stra kul tu ry

%l" skiej. Kla ster Kul tu ry Re gio nu chc$
wi dzie& ja ko in no wa cyj n", no wo cze sn"
i efek tyw n" struk tu r$ or ga ni za cji !y cia

kul tu ral ne go. W mo im za my %le RIK

wy pe# nia# by ro l$ punk tu kon cen tra cji

i li de ra d#u gie go pro ce su bu do wa nia

sie ci po wi" za' for mal nych i nie for mal -

nych in sty tu cji kul tu ry, o%rod ków aka de -

mic kich, edu ka cyj nych i o%wia to wych,

or ga ni za cji po za rz" do wych, pod mio tów

go spo dar czych, po je dyn czych, ak tyw -

nych w kul tu rze, osób. W tak za ry so wa -

nym za my %le ko ope ra cyj nym ujaw nia si$
prze strze' wspó# pra cy dla wszyst kich in -

no wa cyj nie o kul tu rze my %l" cych osób.

O kon cep cji two rze nia Kla stra Kul tu -

ry Re gio nu mó wi$ po raz pierw szy.

Na ra zie to mój au tor ski po mys#. Wy ma -

ga on dal sze go na my s#u i do pra co wa nia,

szcze gó #o wej ana li zy w ze spo le RIK.

Wie rz$ jed nak, !e zo sta nie przy j$ ty po -

zy tyw nie i roz wi ni$ ty.

– Czy prze wi du je pan wspó% pra c$ lub

ry wa li za cj$ z In sty tu tem Ba da' Re gio nal !
nych Bi blio te ki "l# skiej, utwo rzo nym

tak (e w ra mach in sty tu cji kul tu ry te go(
sa me go Wo je wódz twa "l# skie go?

– Przy sz#o%& jest wy #"cz nie we wspó# -
pra cy. Ale jest i prze sz#o%&. W prze sz#o %ci

pan pro fe sor Jan Ma lic ki, dy rek tor Bi blio -

te ki (l" skiej, by# prze wod ni cz" cym Ra dy

Pro gra mo wej Re gio nal ne go O%rod ka Kul -

tu ry w Ka to wi cach. Pan pro fe sor Ry -

szard Kacz ma rek, za st$p ca dy rek to ra Bi -

blio te ki (l" skiej do spraw In sty tu tu Ba da'
Re gio nal nych, by# i jest au to rem wspó# pra -

cu j" cym z na szym kwar tal ni kiem „Fa bry -

ka Si le sia”. Nie wy ma ga to chy ba szer sze -

go ko men ta rza. To s" fak ty.

– We wn#trz RIK, ja ko wy spe cja li zo wa !
na jed nost ka we wn$trz na In sty tu tu – jak

sfor mu %o wa no to w Sta tu cie RIK – funk !
cjo no wa) b$ dzie "l# skie Cen trum Dzie !
dzic twa Kul tu ro we go, któ re go dzia %al no !
&ci# kie ro wa) b$ dzie wska za ny przez

Za rz#d Wo je wódz twa za st$p ca dy rek to !
ra RIK. Czy ta ki du alizm or ga ni za cyj ny

i kom pe ten cyj ny w struk tu rze In sty tu tu

nie b$ dzie prze szko d# w spraw nym za !
rz# dza niu no wym in sty tu tem?

– Nie jest pan je dy nym wy po wia da j" -
cym w"t pli wo%&, co do za sad no %ci ta kie -

go za pi su or ga ni za cyj ne go w Sta tu cie

RIK. Co wi$ cej, w dniu 20 ma ja 2016 ro -

ku po wsta #o „Roz strzy gni$ cie nad zor cze”

Wy dzia #u Nad zo ru Praw ne go Wo je wo dy

(l" skie go, stwier dza j" ce nie wa! no%& te -

go w#a %nie pa ra gra fu Sta tu tu In sty tu cji. In -

for ma cja o tym roz strzy gni$ ciu zo sta #a
nam prze ka za na 31 ma ja 2016 ro ku,

w przeded niu in au gu ra cji dzia #al no %ci

Re gio nal ne go In sty tu tu Kul tu ry, kie dy to

z r"k dy rek to ra Wy dzia #u Kul tu ry Urz$ -
du Mar sza# kow skie go Wo je wódz twa (l" -
skie go, pa na Prze my s#a wa Smycz ka, od -

bie ra li %my po wo #a nia dy rek tor skie. Nie

mu sz$ chy ba mó wi&, !e zna le) li %my si$
w sy tu acji – mó wi"c de li kat nie – trud nej.

Po zwo li #em so bie wte dy za pro po no wa&,
co uzy ska #o apro ba t$ Za rz" du Wo je -

wódz twa (l" skie go, by w try bie pil nym

przy go to wa& „Re gu la min or ga ni za cyj ny

RIK”, a wi$c we wn$trz ny ju! do ku ment

In sty tu cji, uwzgl$d nia j" cy funk cjo nal n"
spe cy fi k$ (l" skie go Cen trum Dzie dzic -

twa Kul tu ro we go i przy naj mniej na tym

po zio mie chro ni" cy war to %cio w" mar k$
te go pod mio tu. „Re gu la min or ga ni za -

cyj ny RIK” usta na wia dzia #a nie pi$ ciu

dzia #ów pro gra mo wych – (l" skie go Cen -

trum Dzie dzic twa Kul tu ro we go, Re gio -

nal ne go Ob ser wa to rium Kul tu ry, Re gio -

nal ne go La bo ra to rium Kul tu ry, Aka de mii

Kadr Kul tu ry oraz Fa bry ki Si le sia. Nie ma

za tem mo wy o du ali zmie or ga ni za cyj nym

czy kom pe ten cyj nym. Nie zmier nie za le -

!y mi na tym, by mo! li wie bez kon flik to -

wo do pro wa dzi& do in te gra cji dwóch

od mien nych %ro do wisk in sty tu cjo nal -

nych, ale tak !e od r$b nych kul tur za rz"d -

czych. Je %li po zwo li mi pan na odro bi n$
pry wa ty, to chc$ pu blicz nie po dzi$ ko wa&
za pro fe sjo na lizm wszyst kim mo im

wspó# pra cow ni kom, a szcze gól nie – ko -

or dy nu j" cej fi nan se pa ni Iwo nie Wy -

!go lik i „ogar nia j" cej” ka dry oraz wszyst -

ko wo kó# pa ni Aga cie Zy bek. Dzi$ ki

wnie sio ne mu za an ga !o wa niu, %mia #o po -

wie dzie& mo g$, !e Re gio nal ny In sty tut

Kul tu ry w Ka to wi cach – po mie si" cu za -

le d wie ist nie nia – dzia #a nor mal nie, jest

go tów do po dej mo wa nia wszel kich wy -

zwa' pro gra mo wych.

„Ma pa dro go wa” i no wa stra te gia

– Do tych czas Re gio nal ny O&ro dek

Kul tu ry w Ka to wi cach zaj mo wa% si$ mo !
ni to rin giem „Stra te gii Roz wo ju Kul tu ry

w Wo je wódz twie "l# skim na la ta 2006!
2020”. Za pew ne pra ce te b$ dzie kon ty !
nu owa) RIK. Czy wo bec na si la j# cych

si$ ten den cji dez in te gra cyj nych w wo je !
wódz twie &l# skim, spo rów wo kó% ro zu !
mie nia tre &ci po j$ cia to( sa mo &ci re gio !
nal nej, hi sto rii "l# ska, per spek tyw

re gio nu, za ry so wa nych np. w „Stra te gii

Roz wo ju Re gio nu Po %u dnio we go”, oraz

in nych ak tach pla ni stycz nych Wo je !
wódz twa, nie na le (a %o by otwo rzy)
na no wo dys ku sji nad kon cep cj#, tre &ci#
i prio ry te ta mi „Stra te gii Roz wo ju Kul tu !
ry” na sze go wo je wódz twa w bie (# cej

i przy sz%ej per spek ty wie lat 2021 !2027,

oraz obo wi# zu j# cej „Stra te gii Roz wo ju

Ka pi ta %u Spo %ecz ne go”?

– Tym py ta niem tra fia pan w mój

czu #y punkt. Ra zem pra co wa li %my prze -

cie! do%& in ten syw nie przy or ga ni za cji

Kon gre su Kul tu ry Wo je wódz twa (l" skie -

go w 2010 ro ku, ra zem osta tecz nie przy -

go to wy wa li %my re dak cyj nie je go kon klu -

zje i re ko men da cje. No i te raz

mo gli by %my wie le, wie le go dzin stra wi&
na roz mo wie o rze czy wi stych efek tach

Kon gre su, a po %red nio tak !e – o re al nym

wy mia rze za pi sów „Stra te gii Roz wo ju

Kul tu ry w wo je wódz twie %l" skim na la -

ta 2006-2020”. Na wszel ki wy pa dek nie

za czy naj my ta kiej roz mo wy…

Po wiem za to o czym% in nym. W mi -

nio nym mie si" cu, mi mo ob#$ du re or ga -

ni za cyj ne go, zna le) li %my w RIK -u czas

na wst$p ne roz pa trze nie idei per spek ty -

wicz nej wspó# pra cy In sty tu tu z w#a dza -

mi Wo je wódz twa (l" skie go. Chce my

na k#o ni& Wo je wódz two (l" skie do te go,

by Re gio nal ne mu In sty tu to wi Kul tu ry

w Ka to wi cach po wie rzy #o ca #o%& prac or -

ga ni za cyj nych i me ry to rycz nych zwi" za -

nych z syn te z" mo ni to ru j" c" obo wi" zu -

j" cej „Stra te gii”, a da lej – kom pleks

dzia #a' przy go to wu j" cych no w" stra te -

gi$ na la ta 2021-2030.

Bar dzo skró to wo rzecz uj mu j"c, za pro -

po nu je my, !e by Wo je wódz two (l" skie

da #o nam mo! li wo%& spraw dze nia od -

mien nej od do tych cza so wych me to do lo -

gii bu do wa nia stra te gii roz wo ju kul tu ry

w re gio nie. W me to do lo gii tej za mie rza -

my %ci %le po wi" za& dzia #a nia „pa ra kon -

gre so we” z przy bli !a niem tre %ci fi nal nej

Re gio nal ny In sty tut Kul tu ry w Ka to wi cach b$ dzie za rów no „ban kiem wie !
dzy” o kul tu rze re gio nu, dzie dzic twie ma te rial nym i nie ma te rial nym, pro !
ble mach kul tu ry wspó% cze snej, jak i no wo cze snym, spraw nym, efek tyw !
nym po pu la ry za to rem tej wie dzy, wy ko rzy stu j# cym do te go ce lu

do bro dziej stwa naj now szych tech no lo gii in for ma tycz nych.
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stra te gii. B! d! in ten syw nie za bie ga"
o apro ba t! dla ta kie go w"a #nie roz wi$ za -
nia. De cy zje or ga ni za cyj ne po trzeb ne b! -
d$ jed nak ju% te raz. Prze kra cza gra ni ce
mo jej wy obra& ni, %e by – w sy tu acji po -
wo "a nia Re gio nal ne go In sty tu tu Kul tu -
ry – mo% na by "o po wie rzy' opra co wa nie
no wej re gio nal nej stra te gii roz wo ju kul -

tu ry ja kie mu kol wiek pod mio to wi ze -
wn!trz ne mu, a tak by "a zro bio na te ra& -
niej sza stra te gia. 

Na kre #li li #my ju% w RIK, wspól nie
z ko le ga mi z Re gio nal ne go Ob ser wa to -
rium Kul tu ry, „ma p! dro go w$” two rze -
nia no wej stra te gii dla kul tu ry wo je -
wódz twa #l$ skie go. Na jej pod sta wie
mo %e my stwier dzi', %e do prac kon cep -
cyj nych trze ba przy st$ pi' ju% je sie ni$ te -
go ro ku. W la tach na st!p nych, po cz$w -
szy od dru giej po "o wy 2017 ro ku,
uru cha mia' b! dzie my w cy klu pó" rocz -
nym, wiel kie fo ra pro ble mo we, „pa ra kon -
gre so we” w"a #nie, s"u %$ ce bar dzo szcze -
gó "o we mu omó wie niu ru dy men tar nych
za gad nie( roz wo ju kul tu ry w wo je wódz -
twie. My #li my o fo rach pro ble mo wych,
nie za# bran %o wych – ta kie prze cie% ju%
dzia "a j$ ja ko efekt Kon gre su 2010. We -
d"ug na szej kon cep cji – nie b! dzie jed ne -
go wiel kie go kon gre su kul tu ry. B! d$
za to roz "o %o ne w cza sie (2017-2020) ko -
lej ne, zwar te me ry to rycz nie, po wa% ne
de ba ty, spo tka nia, se mi na ria dia gno stycz -
no -kon klu zyw ne, prze pro wa dza ne w ró% -
nych miej scach wo je wódz twa #l$ skie go.
Chce my za pew ni' przy tym pe" n$ pu -
blicz n$ otwar to#' pro wa dzo nych prac. Dla
osta tecz ne go opra co wa nia stra te -
gii – na ba zie zgro ma dzo ne go wcze #niej
wia ry god ne go ma te ria "u ana li tycz ne -
go – za mie rza my po wo "a' in ter dy scy pli -
nar ny ze spó" eks perc ki (by' mo %e za l$ -
%ek Re gio nal ne go Kla stra Kul tu ry?),
któ ry do ko na na syn te zy zgro ma dzo nej
wie dzy i do pre cy zu je osta tecz ny for mat
stra te gii.

W RIK -owskiej „ma pie dro go wej”
ro bo czo wy zna czy li #my pi!' pól roz wa -
%a( stra te gicz nych i nada li #my im umow -
ne na zwy: !l" skie dla wspó# pra cy sa mo -

rz" do wej, !l" skie dla in te gra cji kul tu ry,
!l" skie dla me ce na tu, !l" skie dla sie ci ko -

ope ra cji i !l" skie dla Eu ro py. Go to wa
pro po zy cja do dys ku sji i we ry fi ka cji. Re -
gio nal ne Ob ser wa to rium Kul tu ry RIK jest
do st!p ne. Ma my na ten etap czas do je -
sie ni. Za pra sza my!

#kul tu ra_sla skie 3.0

– Za rz!d Wo je wódz twa "l! skie go
w dniu 24 ma ja 2016 ro ku po wie rzy# pa $
nu pe# nie nie obo wi!z ków dy rek to ra RIK.
Jest pan do %wiad czo nym, kom pe tent $
nym, o d#u gim sta &u pro fe sjo nal nym me $
ne d&e rem kul tu ry. Ja kie za da nia pla nu je
pan zre ali zo wa' w naj bli& szym cza sie?

– Ka ta log za da( naj bli% szych jest nie -
bez piecz nie ob szer ny. Za wie ra j$ si!
w nim i spra wy we wn!trz ne In sty tu tu,
i spra wy je go pu blicz ne go funk cjo no wa -
nia. Do te go do cho dzi jesz cze kwe stia za -
po wie dzia ne go przez Za rz$d Wo je wódz -
twa )l$ skie go kon kur su na sta no wi sko
dy rek to ra In sty tu tu. Wiem, %e nie za brzmi

to do brze, ale sta ram si! szcze rze od po -
wia da' na Pa( skie py ta nia, wi!c za ry zy -
ku j! – je stem w tym kon kret nym kon tek -
#cie w sy tu acji do#' szcze gól nej i moc no
nie kom for to wej. Mo im ce lem naj bli% -
szym jest wska za nie ja snej per spek ty wy
roz wo ju, per spek ty wy ko rzyst nej dla
ka% dej oso by w In sty tu cie. Nie jest to pro -
ste, ufam jed nak, %e spo koj ny dia log przy -
nie sie z cza sem w"a #ci wy sku tek. 

Trze ba po pra co wa' pil nie nad roz po -
zna wal no #ci$ no wej mar ki. Ro bi my kon -
kurs na lo go Re gio nal ne go In sty tu tu
Kul tu ry w Ka to wi cach oraz pe" ne go wi -
zu al ne go oto cze nia tej mar ki. Li czy my
na wspar cie ze stro ny ka to wic kiej Aka -
de mii Sztuk Pi!k nych.

Wspól nie z mo imi za st!p ca mi: Ma" go -
rza t$ Ma zur i Jac kiem Owczar kiem kon -
cy pu je my, jak naj efek tyw niej wy pe" ni'
pla ny pro gra mo we „z"a ma ne go” 2016 ro -
ku, a jed no cze #nie wy two rzy' spój ny plan
ro ku przy sz"e go; w ci$ gu naj bli% szych
dwóch mie si! cy mu si my osta tecz nie za -
mkn$' bi lan so wo i rze czo wo dzia "al no#'
Re gio nal ne go O#rod ka Kul tu ry w Ka to -
wi cach oraz )l$ skie go Cen trum Dzie dzic -
twa Kul tu ro we go w Ka to wi cach. Za cz! -

li #my pra ce nad przy go to wa niem
po ka& ne go unij ne go pro jek tu, któ re go ce -
lem jest usta bi li zo wa nie obec no #ci
wszyst kich in sty tu cji kul tu ry Wo je wódz -
twa )l$ skie go w prze strze ni cy fro wej.
RIK wzi$" na sie bie zo bo wi$ za nie wy -
two rze nia war to #cio we go pro jek tu cy fro -
we go. Na zwa li #my go na ro bo czo i #licz -
nie po etyc ko #kul tu ra_sla skie 3.0.
Znacz nik 3.0 wska zu je przy tym na pre -
fe ro wa nie in for ma cji pu blicz nej w do st! -
pie cy fro wym. I g"o wi my si! te raz, czy
wpi sy wa' w ten pro jekt na sze in ne kon -
cep cje cy fro we – Okna kul tu ry i Kul tu -

ra zna czy…, czy te% szu ka' dla nich
in nych &ró de" fi nan so wa nia. Na przy -
w"asz cze nie po my s"u Okien kul tu ry mam
przy zwo le nie je go twór cy, Ry szar da Mo -
#cic kie go. O Kul tu r$ zna czy… nie mu sz!
si! mar twi', bo sam j$ wy my #li "em.
Tyl ko, jak to wszyst ko zro bi'? Oto dy -
le mat.

W per spek ty wie naj bli% szych mie si! cy
ma my jesz cze ob szer ne pla ny wy daw ni -

cze. Uka %e si! ósmy tom Wia do mo %ci kon -

ser wa tor skich wo je wódz twa %l" skie go

do piesz cza nych przez urz$d Wo je wódz -
kie go Kon ser wa to ra Za byt ków, Jac ka
Owczar ka i Ew! Ca ban, czwar ty te go rocz -
ny nu mer kwar tal ni ka Fa bry ka Si le sia

pod ha s"em, tak to przy naj mniej prze wi -
du je re dak tor na czel ny kwar tal ni ka
Krzysz tof Kar wat, „No wi )l$ za cy”, pu -
bli ka cja pro jek to wa Tro pem ba da czy Za -

g#$ bia D" brow skie go fir mo wa na przez
Ro ber ta Garst k!, au tor ski al bum fo to gra -
ficz ny Ar ka diu sza Go li po #wi! co ny zli -
kwi do wa nej ko pal ni Ka zi mierz Ju liusz

w So snow cu, z Mu zeum w So snow cu
przy go to wa ny. Prze cie% wy mu sza to
wr!cz po trze b! sil nej in wa zji pro mo cyj -
nej. B! dzie my to ro bi'. To te% za da nie
na naj bli% szy czas. Chc! moc no pro mo -
wa' fan ta stycz n$ pu bli ka cj! An ny Sy ski
Po dró& ku no wo cze sno %ci. Ar chi tek tu -

ra XX wie ku w wo je wódz twie %l" skim.

Ma ciej Zyg munt, Alek san der Ly sko
i *u kasz Dziu ba z Re gio nal ne go Ob ser -
wa to rium Kul tu ry pra cu j$ nad re gran tin -
giem w pro jek cie Ope ra tor Kul tu ry.pl,

Ma" go rza ta Ma zur two rzy Aka de mi$
Kadr Kul tu ry RIK, Ja cek Ko wal ski -
-Kraw czyk z To ma szem Mo li to rem w Re -

gio nal nym La bo ra to rium Kul tu ry za -
czy na j$ wy sy "a' ofer t! uczest nic twa
w opra co wa nym przez sie bie po dwój nym
te atral nym pro jek cie warsz ta to wym,
Han na Ko strzew ska z Mar t$ Ro só" za sta -
na wia j$ si!, jak ne go cjo wa' ze mn$ afi -
lio wa nie przy RIK ogól no pol skie go pi -
sma in ter ne to we go ro dem z Ka to wic
Re flek tor – roz %wie tla my kul tu r$. I tak da -
lej, i tak da lej. Ka ta log za da( – po wie -
dzia "em – jest nie bez piecz nie ob szer ny. 

I jesz cze %y cze nie na ko niec. Pra cu je my.
Re gio nal ny In sty tut Kul tu ry b! dzie si! roz -

wi ja". Pro sz!, by mie si!cz nik „)l$sk”
czyn nie part ne ro wa" na szym przed si! -
wzi! ciom. Roz wi ja" si! wraz z na mi. Kul -
tu ra re gio nu po trze bu je wie lu umy s"ów
i r$k. Mo %e ra zem z Gór no #l$ skim To wa -
rzy stwem Li te rac kim b! dzie my two rzy'
Re gio nal ny Kla ster Kul tu ry? A je #li nie,
mo %e po my #li my o no wo cze snym kon sor -
cjum wy daw ni czym?

Nie wspo mnie li #my do t$d – w kon tek -
#cie ró% no rod nych po szu ki wa( wspó" pra -
cy – o Gór no #l$ skim Zwi$z ku Me tro po -
li tal nym ani o Ob ser wa to rium Pro ce sów
Miej skich i Me tro po li tal nych Uni wer sy -
te tu )l$ skie go. Mo %e po win ni #my po roz -
ma wia' z pa ni$ pre zy dent Ma" go rza t$
Ma( k$ -Szu lik i pa nem rek to rem To ma -
szem Pie trzy kow skim? Czy nie?... 

– (y cz) po wo dze nia w re ali za cji tych
am bit nych pla nów, de kla ru j) naj da lej
id! c! ch)' wspó# pra cy i wspó# dzia #a nia
GTL i RIK. Dzi) ku j) za bar dzo in spi ru j! $
c! roz mo w). 

!

Cy fry za cja bez pow rot nie zmio t#a wspó# za le& no%' mi) dzy po rz!d kiem
or ga ni za cyj nym kul tu ry a po rz!d kiem es te tycz nym.

We d#ug na szej kon cep cji – nie b) dzie jed ne go wiel kie go kon gre su kul $
tu ry. B) d! za to roz #o &o ne w cza sie (2017$2020) ko lej ne, zwar te me ry $
to rycz nie, po wa& ne de ba ty, spo tka nia, se mi na ria dia gno stycz no $kon klu $
zyw ne, prze pro wa dza ne w ró& nych miej scach wo je wódz twa %l! skie go.
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FLORIAN !MIEJA

NE STOR PO ETÓW?

Pi sa nie wier szy po dzie wi!" dzie si#t ce
wi docz nie jest nie zwy k$# pro po zy cj#
ko re spon den ci pi sz# do mnie „za cny”.
To spra wa m$o de go du cha, fan ta zji
bra wu ro wej osten ta cji, wy mo wy
opar cia o bo ga t# bi blio te k!
wiesz cz# we n!, ka zno dziej skie za pa $y
a ja z mo ty k# na s$o% ce, cho" gro &#
de men cja i al zhe imer, za po mi nam
s$ów, cze kam na nie d$u go, ale ufam
&e przyj d# i cier pli wym wa ro wa niem
umiem uzbie ra" wier szyk do'" sen sow ny.
A mo &e po bi j! re kord Gu in nes sa
mo &e zo sta n! Ne sto rem po etów?

Ry
s. 

W
oj

te
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ka
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RA PORT O STA NIE UNII 

Pi sz! wier szy ki, aby si! upew ni"
#e umys$ jesz cze zdol ny jest roz ró# nia".
O wie le go rzej jest ju# z mo bil no %ci&
bo no gi mi si! pl& cz&, kie dy cho dz!.
Nie na da j! si! zu pe$ nie na „sta cza”
tak wi!c mo g& by" spo koj ni sto icy
gdy# nie sta no wi! #ad nej kon ku ren cji.

DY LE MAT HAM LE TA 

Ob ser wu je my re gu lar no%" zja wisk
by usta no wi" pra wa i mie" pew no%" orien ta cji w ota cza j& cym %wie cie. 
Wszel kie od chy le nia od nor my za raz
nas nie po ko j& i bu rz& przy j! ty
$ad ak cep to wa ny przez by stry ro zum
i je go do %wiad czo ne sty pu la cje.
Na ja rz! bi nie za oknem zo sta $y
doj rza $e owo ce, któ re in ny mi
la ty zni ka $y wcze %nie w or gii pta szej
in wa zji, ta jem ni cze go na jaz du.
Czy# by tu nie zba da ny in stynkt za wiód$
za ist nia $y in ne mo ty wy, gra $y
od mien ne uwa run ko wa nia, ce chy
nie obli czal ne, nie uchwyt ne ludz kiej
per cep cji i po j!t no %ci? Ho ra cja
Ham let pró bo wa$ o tym u%wia do mi".
A my po la tach pil ne go szu ka nia
nie od kry li %my lep szej fi lo zo fii.
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Jak !l"zacy relikwie

z domu !wi#tego Jana

z K#t zabierali

GRZEGORZ SZTOLER
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Cofniemy si! nieco w czasie, by opowiedzie" o rosn#cym kulcie Jana Kantego,
który pochodzi$ z po$o%onego na pograniczu &l#sko'ma$opolskim miasteczka K!ty, a tak%e roli,

jak# odegrali tu &l#scy pielgrzymi. Bo przecie% tak%e oni tu docierali.
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Przy po mnij my dla po rz!d ku pew ne

fak ty. Uro dzo ny – jak si" po da je – 23

lub 24 czerw ca 1390 ro ku w K" tach

przy sz#y pol ski $wi" ty, ma j!c 23 la ta po -

dej mu je stu dia w Kra ko wie, któ re ko% -
czy w 1418 ro ku w stop niu ma gi stra

sztuk. &wi" ce nia ka p#a% skie przyj mu je

w ko $cie le Na wie dze nia Naj $wi"t szej

Ma rii Pan ny w Tu cho wie ak tu al nie b" -
d! cym sank tu arium oj ców re demp to ry -

stów. Na st"p nie pro wa dzi szko #" klasz -

tor n! u mie chow skich bo 'o grob ców,

gdzie m. in. prze pi su je (ko piu je) dzie #a
re li gij ne (szcze gól nie $w. Au gu sty na), co

sta je si" pa sj! je go 'y cia po dob nie jak

g#o sze nie ka za%. Od 1429 ro ku za czy -

na wy k#a da( na Aka de mii Kra kow skiej

rów no cze $nie stu diu j!c teo lo gi" – ma -

gi ste rium z niej otrzy ma# w 1443 ro ku.

W tym te' cza sie zo sta# ka no ni kiem

i ku sto szem w Ol ku szu. Piel grzy mu je

kil ka krot nie do Rzy mu. Zmar# 24 grud -

nia 1473 ro ku w Kra ko wie. Be aty fi ko -

wa ny zo sta# 27 wrze $nia 1680 ro ku

przez pa pie 'a In no cen te go XI, a je go ka -

no ni za cji  do ko na# 16 lip ca 1767 ro ku pa -

pie' Kle mens XIII.

Li tur gicz ne wspo mnie nie $w. Ja na

Kan te go przy pa da na dzie% 20 pa) -
dzier ni ka. &wi" ty Jan Kan ty jest pa tro -

nem Pol ski, g#ów nym pa tro nem Ar chi -

die ce zji Kra kow skiej, mia sta Kra ko wa,

pro fe so rów, m#o dzie 'y, stu den tów, „Ca -

ri tas”, szkó# ka to lic kich. W iko no gra fii

przed sta wia si" go ja ko ka p#a na w or na -

cie, czy te' ja ko teo lo ga i pro fe so ra, w to -

dze i bi re cie dok tor skim na g#o wie,

z ksi" g! w d#o ni.

I Kraków, i K!ty kochaj" Kantego

Mi mo 'e w XVII stu le ciu od $mier -

ci Ja na Kan te go up#y wa #o dwie $cie

lat, piel grzym ki do miej sca je go uro dze -

nia – a wi"c do K"t, a tak 'e do miej sca

je go $mier ci – do Kra ko wa, nie usta wa -

#y. Ja ni na Bie nia rzów na ba da j!c ów cze -

sny fe no men po pu lar no $ci kra kow skie -

go pro fe so ra, wy ja $nia, i' „w $wie tle

ba da nych ma te ria #ów, zw#asz cza akt

pro ce su ka no ni za cyj ne go 1667 r. i ze -

zna% $wiad ków mó wi! cych o ci! g#o $ci

kul tu, Jan Kan ty ja wi si" ja ko kto$
trwa le obec ny w pa mi" ci ludz kiej, ja ko

m!' wiel kie go mi #o sier dzia, ja ko po ten -

cjal ny or" dow nik w spra wach trud nych

i nie raz bez na dziej nych”1. Do K"t – jak

czy ta my w ak tach pro ce so wych – przy -

by wa li licz nie piel grzy mi, zw#asz cza ze

s! sied nie go &l! ska, ofia ru j!c piel grzym -

k" do miejsc na ro dzin $wi" te go w za -

mian za cu dow ne uzdro wie nie. Po za tym

„lud $l! ski po wra ca j!c si" z Kal wa riey,

i z Kra ko wa, od gro bu te go' $wi" te go,

na wie dza li dom ten w K" ciech, w któ -

rym si" uro dzi#, i tam si" mo dli li, i z na -

bo 'e% stwa prze ciw ko te mu $wi" te mu

za re li kwie z drze wa trza sku #u pa li,

i z so b! bra li”2. Zresz t! na tym 'e pro ce -

sie z 1667 ro ku, o za si" gu kul tu Ja na

z K"t za $wiad czy# sta ro sta gniew kow -

ski Jan Ko ry ci% ski „wy mie nia j!c w$ród

piel grzy mów do je go gro bu Li twi nów,

&l! za ków, Niem ców, przy by szów z Prus,

Mo raw i W" gier”3. Wie lu z nich do cie -

ra #o te' do miej sca na ro dzin $wi" te go

m" 'a.

Wkrót ce te' w K" tach za de cy do wa no

o po sta wie niu pa tro no wi mia sta ka pli -

cy. Pi sze Jan Ro dak, i' „st!d na sku tek

dzia #a% od dol nych i po pu la ry za cji kul -

tu $wi" to bli we go m" 'a za ist nia #a w K" -
tach re al na po trze ba stwo rze nia miej sca,

gdzie ten kult móg# by si" roz wi ja(.
Skrom ny do mek, gdzie we d#ug tra dy cji

na ro dzi# si" przy sz#y $wi" ty, nie za bez -

pie cza# ro sn! ce go z cza sem za po trze bo -

wa nia de wo cyj ne go. Sam bu dy nek [ro -

dzin ny dom Ja na z K"t], wznie sio ny

jesz cze w XIV wie ku, na sku tek >#u pa -

nia trza sek< sta wa# si" za pew ne z bie -

giem lat ru in! i ju' w po cz!t -
kach XVII stu le cia gro zi# nie tyl ko

za wa le niem, ale tak 'e piel grzy mom”4.

Przy $pie sze nie, zdy na mi zo wa nie spraw

zwi! za nych z ofi cjal nym za twier dze niem

kul tu Ja na z K"t mia #o miej sce w#a $nie

w XVII stu le ciu. 

Cuda i #aski wiod" na o#tarze

Przy po mnij my, i' kult wo kó# oso by te -

go $wi" to bli we go m" 'a, pro fe so ra

Aka de mii Kra kow skiej, zro dzi# si" za -

raz po je go $mier ci 24 grud nia 1473 ro -

ku. Utrwa la #y ten stan rze czy do zna ne

cu da i #a ski za wsta wien nic twem Ja na

z K"t, wy pra sza ne u je go gro bu w ko -

le gia cie aka de mic kiej $w. An ny w Kra -

ko wie. By #o ich ty le, 'e za cz" to je spi -

sy wa(, a nie co pó) niej – po nie wa' kult

Ja na z K"t za ta cza# co raz szer sze kr" -
gi – pod j" to sta ra nia o wy nie sie nie kra -

kow skie go uczo ne go na o# ta rze. Wspo -

mi na o tym po raz pierw szy ar cy bi skup

gnie) nie% ski Jan *a ski w swo im li $cie

skie ro wa nym do oj ców so bo ru la te ra% -
skie go V z 20 kwiet nia 1514 ro ku,

gdzie zna la z#a si" wzmian ka o za mie rzo -

nej ka no ni za cji Ja na z K"t i kil ku in nych

oto czo nych po wszech n! $wi" to $ci! Po -

la ków. Ar cy bi skup wy sto so wa# te',
w cza sie trwa nia ob rad so bo ro wych,

pro$ b" da to wa n! na 20 pa) dzier ni -

ka 1514 ro ku, ad re so wa n! do pa pie 'a
Le ona X w spra wie ka no ni za cji Kin gi

(Ku ne gun dy), Jac ka, kró le wi cza Ka zi -

mie rza, sy na kró la Ka zi mie rza Ja giel lo% -
czy ka oraz Ja na Kan te go. Nie ste ty, ini -

cja ty wa ta nie zna la z#a po cz!t ko wo

wspar cia ani w$ród elit po li tycz nych ów -

cze sne go Kró le stwa Pol skie go, ani

w$ród epi sko pa tu. Na wet kra kow ska Al -

ma Ma ter, jak po da je J. Ro dak, „któ rej

wy cho wan kiem, a pó) niej dzie ka nem

Wy dzia #u Ar tium by# Jan Kan ty, nie czy -

ni #a 'ad nych sta ra% wo kó# wy nie sie nia

ma o# ta rza swe go pro fe so ra”5. Do pie ro

wsz cz" ta w II po #o wie XVI w. ba ta lia

z je zu ita mi m.in. o wp#y wy w szkol nic -

twie $red nim zmie ni #a na sta wie nie Aka -

de mii Kra kow skiej. Dla te go w 1627 ro -

ku bp kra kow ski Mar cin Szysz kow ski,

na pro$ b" kra kow skich aka de mi ków,

roz po czy na pra ce przy go to waw cze

do wsz cz" cia pro ce su be aty fi ka cyj ne go

na szcze blu die ce zjal nym. Prze wód

otwar to uro czy $cie 3 kwiet nia, za ko% czo -

no ju' 13 lip ca 1628 ro ku, a zgro ma dzo -

ne ak ta prze s#a no do Rzy mu. I cho( po -

cz!t ko wo – z po wo du bli 'ej nie zna nych

b#" dów pro ce du ral nych – pro ces nie uzy -

ska# ak cep ta cji Sto li cy Apo stol skiej,

ju' w na st"p nym ro ku Kon gre ga cja

Ob rz" dów wy da #a bi sku po wi kra kow -

skie mu zgo d" na kon ty nu owa nie pro ce -

su par ty ku lar ne go. W mi" dzy cza sie jed -

nak, w 1634 ro ku, za ostrzo no prze pi sy

do ty cz! ce po st" po wa% przy pro ce sach

be aty fi ka cyj nych. Tak wi"c w efek cie

pro ces Ja na z K"t na le 'a #o prze pro wa -

dzi( od po cz!t ku, we dle no wych za sad,

by udo wod ni( ci! g#o$( je go kul tu, co

sz#o – co tu ukry wa( – nie zmier nie opie -

sza le. Na wet mi sja wy s#an ni ka Aka de -

mii Kra kow skiej do Rzy mu, Ja na Wa -

xma na, ka no ni ka ka te dral ne go

kra kow skie go i se kre ta rza kró lew skie -

go, w spra wie be aty fi ka cji Ja na Kan te -

go z 1641 ro ku, nie przy nio s#a ni cze go

kon kret ne go6. Do pie ro roz po cz" ty
w 1667 ro ku na szcze bli die ce zjal nym

ko lej ny, dru gi ju' pro ces be aty fi ka cyj -

ny przy niós# prze #om. Ja ni na Bie nia -

rzów na pi sze: 

„Pra ce ko mi sji kie ro wa nej przez bi -

sku pa Mi ko #a ja Obor skie go trwa #y do

5 mar ca 1668. Pro to ko #y ob rad i prze -
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s!u cha" #wiad ków, z któ rych ka$ dy od -

po wia da! na 30. iden tycz nych py ta", pro -

wa dzo ne by !y bar dzo sta ran nie. Ma te ria -

!y prze s!a no do Rzy mu, gdzie spra wa

utkn% !a zno wu na kil ka lat i do pie ro

21 mar ca 1676 ro ku Kon gre ga cja Ob rz% -
dów za twier dzi !a opi ni% bi sku pa Obor -

skie go od no #nie do trwa j& cego od nie -

pa mi%t nych cza sów kul tu Ja na Kan te go.

Prze to 28 mar ca t.r. [te go$ ro ku] pa pie$
Kle mens X po twier dzi! po sta no wie nie

Kon gre ga cji”7. 

Na to miast J. Ro dak do pre cy zo wu je:

„W dniu 21 mar ca 1676 ro ku Kon gre ga -

cja Ob rz% dów wy da !a >De kret za twier -

dza j& cy kult Ja na z K%t od nie pa mi%t nych

cza sów< (De cre tu map pro ba tio ni scul tus

ab im me mo ra bi li tem po re b. Io an ni -

sCan tii), za twier dzo ny na st%p nie przez

pa pie $a Kle men sa XIII (28 mar ca 1676),

co by !o rów no znacz ne z ak tem be aty fi -

ka cji”8. Ta de cy zja by !a prze !o -

mem – prze !o mem na któ ry cze ka no, za -

rów no w Kra ko wie, jak i K% tach. Mo $e
na wet bar dziej w K% tach. 

Ukochany przez mieszka!ców
Patron miasta

K% cza nie cze ka li, ale by li od da wien

daw na pew ni, $e Jan jest #wi% ty.

Mo dli li si% do nie go, otrzy my wa li !a ski,

wi dzie li in nych – piel grzy mów, któ rzy

tu, do K%t, do miej sca na ro dze nia #wi% -

to bli we go Ja na, przy cho dzi li od dzie si% -
cio le ci, od po ko le". Wzru sza lek tu ra akt

pro ce so wych i te go co mó wi& na nim k% -
cza nie. Tkacz Jan M!y nar ski, przed sta -

wi ciel po pu lar nej w K% tach pro fe sji, pod -

kre #la rzecz dla nie go – i wszyst kich

ów cze snych miesz ka" ców mia sta

– oczy wi st&: „wzdy' nie masz te go

cz!e ka w K% ciech, ba i oko !o nich

po wsiach i mia stecz kach, $e by si%
do nie go nie ucie ka li i !a ski wiel kiej nie

do zna wa li”9. Nic dziw ne go Sa cra Ri tu -

um  Con gre ga tio wy da !a 17 wrze -

#nia 1680 ro ku de cy zj% be aty fi ka cyj n&
przy chy la j&c si% tym sa mym do pro# by

kró la pol skie go Ja na III So bie skie go kie -

ro wa nej do pa pie $a10.

22 pa( dzier ni ka 1702 ro ku mia !o
miej sce rów nie do nio s!e wy da rze -

nie – za spra w& ksi% dza Mar ci na O#li" -
skie go (ok. 1647-1720), pro fe so ra teo -

lo gii i rek to ra Aka de mii Kra kow skiej,

pro wi zo ra ów cze snej ka pli cy #w. Ja -

na Kan te go w K% tach – do ro dzin ne go

mia sta Kan te go spro wa dzo no je go re li -

kwie: „ksi&dz Mar cin O#li" ski… ja ko

pa trio ta ta mecz ny [tam tej szy], re li kwi&
#wi% te go Ja na Kan te go do K%t i ka pli -

ce Na ro dze nia je go z Kra ko wa z so b&
przy wióz! i tam j& z!o $y!. Co do pie ro

[mia sto] K% ty ten to skarb naj pierw szy

raz otrzy ma !o i nim si% za szczy ca”11.

Na to miast w 1714 ro ku #wi% to wa no

#wi% to Pa tro na K%t po raz pierw szy

21 pa( dzier ni ka, a nie 6 pa( dzier ni ka jak

do t&d (t& da t% na zna czy! od In no cen te -

go III, ob cho dzo no j& od 1680 ro ku).

Po wód tej zmia ny t!u ma czy Ko mo -

niec ki de cy zj& sy no du bi sku pów kra -

kow skich z 6 pa( dzier ni ka 1711 ro ku,

na któ rym po sta no wio no „aby do Sto li -

ce Apo stol skiej su pli ko wa', $e by to

#wi% to ze dnia 19 Octo bris [19 X] prze -

mie nio ne i prze nie sio ne by wa !o na nie -

dzie l% za wsze trze ci& Octo bris [pa( -
dzier ni ka]. Ja ko$ tak sta !o si%
z po zwo le niem Oj ca )wi% te go pa pie $a
Kle men sa XI, i naj pier wej to #wi% to te -

go ro ku 1714 za cz% !o si% ce le bro wa'
w t% nie dzie l%…”12

"wi# to bli wa Lu do wi ka,
te$ ro dem z K#t by %a

Ale nie tyl ko kul tem Ja na Kan te go s!y -

n% !y XVII -wiecz ne K% ty. Wie le !ask

tu tej si oby wa te le do zna li dzi% ki wsta -

wien nic twu swo jej ro dacz ki, któ rej po -

#wi% co no na wet uli c%: 
„Ro ku Pa" skie go 1623 dnia 25 kwiet -

nia po bo$ na i b!o go s!a wio na Lu dwi na,

ro dzicz ka z mia sta K%t z u'ci wych ro -

dzi ców, oj ca Ma te usza i mat ki po bo$ nej

ma tro ny oby wa te lów  k%tc kich na ro -

dzo na, ma j&c lat wie ku swe go 60,

w Rzy mie #wi& to bli wie i cu dow nie

umar !a – opi su je j& na !a mach $y wiec -

kiej kro ni ki An drzej Ko mo niec ki. – Ta

w m!o do #ci swo jej w K% tach przy ro dzi -

W tym miej scu w!a "nie, gdzie wzno si si# ka pli ca "w. Ja na Kan te go, sta! daw niej je go ro dzin ny dom, z któ re go piel grzy mi za bie ra li ma !e frag men ty na pa -
mi$t k#. Mo %e jesz cze w nie któ rych "l$ skich do mach za cho wa !y si# ta kie re li kwie? 
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cach b! d"c, by d#o pa sa #a, i gdy j" na po -
lu na de sz#y piel grzym ki do Rzy mu id" -
ce, wzi! #y j" z so b". Gdzie ona $wi" to -
bli wie %y j"c przez lat trzy dzie $ci, sta tie
ko $cio #ów rzym skich ob cho dz"c, gro by
$wi! tych bo %ych na wie dza #a, mo dli -
twy $wi! te z p#a czem od pra wo wa #a, a lu -
bo by #a ucze $nicz k" ha bi tu za ko nu trze -
cie go $wi! te go Fran cisz ka, jed nak
przy ko $cie le a la Mi ne rva Oj ców Do -
mi ni ka nów naj cz! $ciej by wa #a i tam ró -
%a niec $wi! ty, kl! cz"c przy drzwiach,
z mo dli twa mi od pra wo wa #a i z ja# mu% -
ny %y #a i przez swo je po bo% ne uczyn ki
i do sko na #y %y wot $wi" to bli w" i b#o go -
s#a wio n" si! sta #a i du sz! swo j" Pa nu Bo -
gu, ja ko ob lu bie& co wi swe mu od da #a.
Po $mier ci do cia #a jej wszy tek Rzym
z wiel kim t#u mem przy cho dzi#, bo wie -
lom by #a [zna na] wia do mo$' jej $wi" to -
bli wo $ci; któ r" trud no po grz!$' by #o, a%
dnia trze cie go. A t! po grze bio no z wiel -
k" u'ci wo $ci" w ko $cie le $wi! te go Sta -
ni s#a wa, po le wej stro nie o# ta rza $wi! -
te go Jac ka. Do któ rej ucie ka j" cy [si!]
wie le #ask za jej przy czy n" do zna wa j"
i za $wi! t" po czy ta j".”13

Do $wi! to bli wej Lu do wi ki z K!t
piel grzy mu j" i dzi siaj k! cza nie. Jed n"
z ta kich re la cji oso bi stych jest re flek -
sja za miesz czo na w „Al l ma na chu K!c -
kim” przez ksi! dza Pio tra Le $nia ka, któ -
ry po szu ki wa# $la dów swej ro dacz ki
w Rzy mie w ko $cie le Naj $wi!t sze go
Zba wi cie la i $w. Sta ni s#a wa bi sku pa
przy via del le  Bot te ghe  Oscu re. To miej -
sce – je go zda niem – po win no si! sta'
„ce lem piel grzy mek na wie dza j" cych
Wiecz ne Mia sto” 14. Po nie wa% ka% dy
eu ro pej ski, i do daj my chrze $ci ja& ski,
na ród za bie ga#, by mie' w Rzy mie
w#a sny ko $ció#, i Po la cy, a kon kret nie
kar dy na# Sta ni s#aw Ho zjusz wspo ma -
ga ny ofiar no $ci" kró la Ste fa na Ba to re -
go i je go %o ny kró lo wej An ny Ja giel lon -
ki, czy ni# po dob ne sta ra nia – z efek tem.
Pol ski ko $ció#, wznie sio ny na ru inach
an tycz ne go te atru Bal bu sa, w 1591
ro ku kon se kro wa# kar dy na# Je rzy Ra -
dzi wi## z Kra ko wa. Tu taj w#a $nie miesz -
cz" si! dwa k!c kie ak cen ty: $w. Ja no -
wi Kan te mu – „de dy ko wa ny jest
pó( no ba ro ko wy ob raz znaj du j" cy si!
w bocz nym o# ta rzu. )w. Jan z K!t
przed sta wio ny jest ja ko ja# mu% nik roz -
da j" cy sza ty ubo gim. Jest to dzie #o Sa -
lva to re  Mo no si lio. Wi ze ru nek na sze go
$wi! te go wid nie je tak %e na skle pie niu
$wi" ty ni w$ród wie lu pol skich $wi! -
tych. (Jak po da j" za pi ski, $w. Jan Kan -
ty piel grzy mo wa# pie szo do Rzy mu)”15.
Dru gim „k!c kim ak cen tem” w rzym -
skiej $wi" ty ni ufun do wa nej dzi! ki za -
bie gom kar dy na #a Ho zju sza jest w#a $nie
$wi" to bli wa Lu do wi ka – „przy przej $ciu
z na wy do pre zbi te rium na tknie my si!
na ta bli c! ku czci po bo% nej Lu do wi ki
z K!t, zmar #ej w 1623 ro ku, któ ra tak -
%e piel grzy mo wa #a do Wiecz ne go Mia -
sta i po zo sta #a tam do ko& ca %y cia.
Przez lud rzym ski uzna na zo sta #a
w swo im cza sie za $wi! t"”.16

Tak %e i k! cza nie, w uzna niu jej cnót
i po bo% ne go %y cia, nada li jed nej z ulic

jej imi!. Nie w"t pli wie – mia stecz ko to
z uwa gi na sw" nie zwy k#" hi sto ri! za s#u -
gu je na wi! cej uwa gi. Mo %e jesz cze
przyj rzy my si! K! tom i ich dzie jom ze
$l" skiej per spek ty wy.

_______________

1 Ja ni na  Bie nia rzów na, Po sta' $w.
Ja na Kan te go w $wia do mo $ci spo #ecz -
nej lu dzi XVII wie ku, [w:] )wi! ty Jan
Kan ty. W sze$' set n" rocz ni c! uro -
dzin 1390-1990, [oprac.] Ro man M. Za -
wadz ki, Kra ków 1991, s. s. 87.

2 Jan Ro dak, Ar chi tek tu ra i dzie je ko -
$cio #a pw. $w. Ja na Kan te go w K! tach,
K! ty -Kra ków 2014, s. 25; J. Bie nia rzów -
na, Po sta' $w. Ja na Kan te go…, s. 100.
Cy tat po cho dzi z akt pro ce so wych znaj -
du j" cych si! w Bi blio te ce Ja giel lo& skiej,
sygn. BJ 138, k. 316v.

3 J. Bie nia rzów na, Po sta' $w. Ja na
Kan te go…, s. 95.

4 J. Ro dak, Ar chi tek tu ra i dzie je ko -
$cio #a……, s. 26.

5 Tam %e, s. 28.
6 J. Ro dak, Ar chi tek tu ra i dzie je ko -

$cio #a…, s. 29-30.
7 J. Bie nia rzów na, Po sta' $w. Ja na

Kan te go…, s. 100.

8 J. Ro dak, Ar chi tek tu ra i dzie je ko -
$cio #a…, s. 51. Zob. R. M. Za wadz ki,
Dzie je ka no ni za cji $w. Ja na z K!t, [w:]
Cle men tis di vi na…, s. 121. O opie sza #o -
$ci w ka no ni za cji Ja na z K!t pi sze rów -
nie% ob szer nie ks. W#a dy s#aw Ga si d#o,
)wi! te go Ja na z K!t d#u ga dro ga na o# -
ta rze, „Al l ma nach K!c ki” X (2006),
s. 21-27; te go%, )wi! te go Ja na z K!t d#u -
ga dro ga na o# ta rze, cz. II, „Al l ma nach
K!c ki” XI (2007), s. 4-19.

9 J. Bie nia rzów na, Po sta' $w. Ja na
Kan te go…, s. 98.

10 Tam %e, s. 101.
11An drzej Ko mo niec ki, Chro no gra fia

al bo Dzie jo pis %y wiec ki [w któ rym
rocz ne dzie je spraw prze sz#ych, sta ro -
daw nych mia sta *yw ca i po bli skich je -
go miejsc znaj du j" si!...], [wyd.] Sta ni -
s#aw Gro dzi ski i Ire na Dwor nic ka,
*y wiec 1987, s. 285.

12 Tam %e, s. 453.
13 Chro no gra fia…, s 137-138.
14 Ks. Piotr Le $niak, Mo ja piel grzym -

ka po Rzy mie $la dem $wi" to bli wej Lu -
do wi ki z K!t, „Al l ma nach K!c -
ki” IV (2000), s. 21.

15 Tam %e.
16 Tam %e.

!

Wn! trze ka pli cy
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Sta ni s!aw S!a wo mir Ni cie ja przy szed!
na "wiat pod zna kiem Wa gi – 4 pa# -

dzier ni ka 1948 ro ku w Strze go miu na Dol -

nym $l% sku. Znaw cy ho ro sko pów po -

wia da j%, &e uro dze ni pod tym zna kiem

ko cha j% ksi%& ki i pro wa dz% ba da nia na uko -

we, s% ko ne se ra mi mu zy ki i sztu ki, za wsze

ele ganc ko ubra ni, wy ka zu j% do bre ma nie -

ry i takt, zwra ca j%c rów nie& uwa g' na za -

cho wa nie tych cech przez in nych lu dzi. Za -

pew niam, &e nie jest to wst'p
do pa ne gi ry ku, ale szkic przy bli &a j% cy oso -

bo wo"( ho no ro wa ne go dzi siaj Lau re ata.

Kie dy Sta ni s!aw S!a wo mir Ni cie ja

w 1968 ro ku roz po czy na stu denc k% przy -

go d' w Opo lu, roz po "cie ra nad nim dys -

kret nie swo je skrzy d!a For tu na, z ga !%z k%
oliw n% i ro giem ob fi to "ci. M!o dy adept hi -

sto rii po ma ga szcz' "ciu, pra co wi cie zdo -

by wa wie dz' i roz wi ja ta len ty, ak tyw nie

uczest ni czy w &y ciu aka de mic kim i po ma -

gi ste rium w 1973 ro ku w ma cie rzy stej

Wy& szej Szko le Pe da go gicz nej, roz po czy -

na b!y sko tli w% ka rie r', wspi na j%c si' co -

raz wy &ej po stop niach na uko wych awan -

sów, uzy sku j%c w ro ku 1993 ty tu! pro fe so ra

zwy czaj ne go, zwie) cze niem tej dro gi sta -

j% si' in sy gnia rek tor skie Uni wer sy te tu

Opol skie go, któ ry mi spo !ecz no"( aka de -

mic ka ho no ru je pro fe so ra Sta ni s!a wa Ni -

cie j' przez czte ry ka den cje od 1996

do chwi li obec nej. W swo im do rob ku prof.

Ni cie ja po sia da po nad 800 pu bli ka cji na -

uko wych i po pu lar no nau ko wych, w tym 26

ksi% &ek po "wi' co nych: te ma ty ce kre so wej,

dzie jom ne kro po lii oraz hi sto rii opol -

skich uczel ni. Je go mo no gra fia Cmen ta -

rza *y cza kow skie go we Lwo wie zo sta !a
sprze da na w re kor do wym na k!a dzie 250

tys. eg zem pla rzy, Sta ni s!aw Ni cie ja jest

rów nie& au to rem 25 fil mów do ku men tal -

nych dla Te le wi zji Pol skiej, uka zu j% cych

hi sto ri' i wspó! cze sne ob li cze kre so wych

zam ków, cmen ta rzy i miast. Za swo je do -

ko na nia uzy ska! tak wie le wy ró& nie),
lau rów i na gród, &e nie spo sób wy mie ni(
wszyst kich w krót kim wy st% pie niu, ale

war to wspo mnie( o na gro dzie Ka ro la

Miar ki, Glo rii Ar tis i o Na gro dzie KLIO

(zwa nej pol skim No blem dla hi sto ry -

ków), któ r% Pro fe sor otrzy ma! w ubie g!ym

ro ku wspól nie ze swo im wy daw c% Bo gu -

s!a wem Szyb kow skim za se ri' „Kre so wa

Atlan ty da – hi sto ria i mi to lo gia miast

kre so wych”, wie lo to mo we dzie !o, oca la -

j% ce od za po mnie nia dzie je bli sko 200

miast II Rze czy po spo li tej, któ re po zo sta -

!y za wschod ni% gra ni c% Pol ski po dru giej

woj nie "wia to wej. 

Pe! ni%c funk cje rek to ra do pro wa dzi!
do roz kwi tu Uni wer sy tet Opol ski wzno -

sz%c lub re mon tu j%c kil ka dzie si%t obiek tów

uczel nia nych na cze le z Col le gium Ma ius,
Col le gium Ci vi tas, Col le gium Mi nus oraz

Col le gium Pe da go gi cum, bo jak po wie -

dzia! w jed nym z wy wia dów:

– Uni wer sy tet po wi nien by( czyn ni kiem

mia sto twór czym, da j% cym miesz ka) com

mia sta pra c' i wie dz', ale mu si te& ema -

no wa( po ten cja !em in te lek tu al nym na re -

gion i kraj, da wa( szan se i wy zwa la( ludz -

kie am bi cje, po wi nien by( ma gne sem

przy ci% ga j% cym wszyst kich tych, któ rzy

ma j% pre dys po zy cje do two rze nia na uki,

kul tu ry, o"wia ty, roz wi ja nia go spo dar ki.

Utwo rze nie Uni wer sy te tu Opol skie go nie

by !o za da niem !a twym, wie lu nie &ycz li -

wych iro ni zo wa !o „A po co uni wer sy tet

w ta kim ma !ym Opo lu?”, wów czas Pro fe -

sor Ni cie ja od po wia da! nie do wiar kom, &e
Opo le mo &e by( w Pol sce sil nym mia stem

LAUDACJA
Sta ni s!a wa S!a wo mi ra Ni cie ji – hi sto ry ka, pro fe so ra, dok to ra ha bi li to "

wa ne go na uk hu ma ni stycz nych, rek to ra Uni wer sy te tu Opol skie go, se na "
to ra Rze czy po spo li tej Pol skiej V ka den cji, ku sto sza pa mi# ci Lwo wa

i miast kre so wych, wi zjo ne ra i bu dow ni cze go Al ma Ma ter Opo lien sis

i Wzgó rza Uni wer sy tec kie go – Mons Uni wer si ta tis, kreu j$ ce go uni wer "
sal n$ i wy j$t ko w$ prze strze%, po szu ki wa nia praw dy i pie l# gno wa nia &l$ "
sko "kre so wej pa mi# ci, sta no wi$ cej wa' n$ cz#&( dzie dzic twa kul tu ro we "
go wspó! cze snej Eu ro py.

Laureat tegorocznej nagrody Towarzystwa Przyjació! "l#ska w Warszawie: profesor Stanis!aw S!awomir Nicieja ze „"l#zaczk#” – rze$b# prof. Piotra
Gawrona. Nagrod% wr%czy! laureatowi Franciszek Pieczka.
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aka de mic kim na mia r! uni wer sy tec kich
miast eu ro pej skich: He idel ber gu, Fry bur -
ga, Up psa li czy te" Ge tyn gi. Aby zre ali zo -
wa# dzie $o swo je go "y cia po tra fi$ zgod nie
wspó$ pra co wa# z wie lo ma oso bi sto %cia mi
"y cia spo $ecz no -po li tycz ne go na sze go kra -
ju, a wszy scy wie my jak o to trud no w na -
szej skom pli ko wa nej rze czy wi sto %ci. Dzi! -
ki za an ga "o wa niu ksi! dza ar cy bi sku pa
Al fon sa Nos so la re al ny sta wa$ si! po -
mys$, aby w Opo lu po zmia nach sys te mo -
wych do ko na# od wa" ne go eks pe ry men tu
i po $& czy# Wy" sz& Szko $! Pe da go gicz n&
w Opo lu z fi li& KUL – na wzór kla sycz ne -
go uni wer sy te tu z teo lo gi& i pra wem.
Osta tecz nie Jan Pa we$ II da$ swo je po zwo -
le nie na re ali za cj! te go po my s$u i spe$ ni -
$y si! ma rze nia wie lu Opo lan, aby na w$a -
snym Uni wer sy te cie m$o dzie" 'l& ska
Opol skie go mo g$a stu dio wa# „do ma”. 

Rek tor nie spo cz&$ po tym suk ce sie
na lau rach, oprócz wiel kiej in we sty cji ja -
k& by $o zbu do wa nie Col le gium Ma ius,
przy st& pi$ do two rze nia in te lek tu al nej
oraz du cho wej for ma cji m$o de go Uni wer -
sy te tu, któ ry Je go zda niem ma by# miej -
scem spo tka nia, dia lo gu i wspó$ pra cy
%ro do wi ska aka de mic kie go z wy bit ny mi
po sta cia mi ze %wia ta sztu ki, kul tu ry i po -
li ty ki. Wkrót ce wie le zna ko mi to %ci zo sta -
je ob da rzo nych i z ra do %ci& przyj mu je ty -
tu $y dok to rów ho no ro wych UO: s& w%ród
nich m. in.: pi sa rze: Sta ni s$aw Lem, Ta de -
usz Ró "e wicz, na ukow cy: Do ro ta Si mo -
ni des, Zbi gniew Re li ga, Bog dan Su cho dol -
ski, Jan Mio dek, Ja nusz Ta zbir, Hen ryk
Sam so no wicz, ar ty %ci i lu dzie kul tu ry:
Adam Ha nusz kie wicz, Woj ciech Ki lar, Ka -
zi mierz Kutz, Je rzy Ja nic ki, Krzysz tof Za -
nus si, Da niel Ol brych ski, po li ty cy: Ry szard

Ka czo row ski, Lech Wa $! sa, Hans Gerd
Pot te ring, W$a dy s$aw Bar to szew ski, du -
chow ni: Jan Pa we$ II, ar cy bi skup Al fons
Nos sol, Karl Leh mann bi skup Mo gun cji
i Mi ro slav Vlk – ar cy bi skup pra ski, pry -
mas Czech. Pod nio s$ym uro czy sto %ciom
wr! cze nia lau rów, za ka" dym ra zem pod -
czas %wi! ta uczel ni, to wa rzy sz& licz ne wy -
da rze nia kul tu ral ne, ar ty stycz ne i na uko -
we. Na zwi ska lau re atów wy ry to z$o ty mi
li te ra mi na mar mu ro wej ta bli cy w Col le -
gium Ma ius. 

Kie dy prze cho dzi my %cie" k& otu la j& c&
Mons Uni wer si ta tis po zo sta wia my zgie$k
mia sta i zwal nia my na chwi l!. W tym miej -
scu, gdzie czas przy bie ra od wie ków
kszta$t gra ni tu, br& zu i pia skow ca – po wra -
ca z od da li sen ten cja Cy ce ro na: Cum ta cent,
cla mant – Kie dy mil cz!, krzy cz! – od s$a -
nia j&c przed na mi se kret n& na tu r! gwiazd
i ka mie ni. Na most ku po pra wej stro nie ko -
lum na z fi gu r& %w. Krzysz to fa, %wia dec two
%wiet no %ci pa $a cu w Ko pi cach, daw nej sie -
dzi by Ka ro la Go du li i je go przy bra nej cór -
ki – %l& skie go kop ciusz ka Jo an ny Gry zi -
ków ny – hra bi ny von Scha fgotsch.
W po bli "u mo "e my zo ba czy# Agniesz k!
Osiec k& z pli kiem roz sy pa nych wier szy,
Gro tow skie go spo gl& da j& ce go za ho ry -
zont, Nie me na sto j& ce go z gi ta r&, Mar ka
Gre chu t! i wy twor nych Star szych Pa nów
w cy lin drach na g$o wach. Wszy scy znie -
ru cho mie li w br& zo wych fi gu rach, tyl ko Jo -
nasz Ko fta spó( nio ny, wcho dzi po scho -
dach do gma chu uczel ni, na za j! cia.
Mi ja my pan te on pol skiej pio sen ki i pod cho -
dzi my do ko %cio $a na Gór ce oraz stud ni %w.
Woj cie cha. Prze chod nie mi ja j& w po %pie -
chu przy ko %ciel ny skra wek zie mi, nad któ -
rym wzno sz& si! ho ry zon tal nie dwie p$y -

ty na grob ne i ka plicz ka. Pod pierw szym
epi ta fium spo cz&$ Ed mund Jan Osma) czyk
(1913–1989), a pod dru gim ks. pra $at Wa -
c$aw Ku charz (1931–2006) uro dzo ny
w Sta ni s$a wo wie. Dwa epi ta fia, dwa ka mie -
nie opol skie go mi kro ko smo su, uka zu j& ce
%l& sko -kre so w& prze strze) owo cu j& cej pa -
mi! ci, któ rej ku sto szem od lat jest prof. Sta -
ni s$aw S$a wo mir Ni cie ja.

Bal ta zar Gra cjan hisz pa) ski je zu ita sie -
dem na ste go wie ku w „Bre wia rzu dy plo -
ma tycz nym” wy po wia da mak sy m!: S!o wa
!"cz nie z czy na mi two rz" do sko na !o#$
cz!o wie ka sta no wi& c& su m! do ko na) "y -
cio wych Pro fe so ra, co raz cz! %ciej umy ka -
j& ce go do wiej skiej Ni cie jów ki w P! pi cach,
gdzie w za ci szu mu rów daw nej pa sto rów -
ki sca la lek kim pió rem roz bi ty wi tra"
kre so wej pa mi! ci, wy pe$ nia j&c te sta ment
Je rze go Ja nic kie go, któ ry usy no wi$ Pi sa -
rza mia nem – naj m$od sze go dziec ka mia -
sta Lwo wa – i tak oto po wsta j& ko lej ne to -
my „Kre so wej Atlan ty dy” – dzie $a, któ re
ju" daw no prze kro czy $o wy miar li te rac ki
i sta no wi dzi% ogól no pol ski fe no men spo -
$ecz no -kul tu ro wy, zwi& za ny z przy wra ca -
niem pa mi! ci, sta no wi& cej su m! bio gra -
fii kre so wych ro dzin, za rów no zna nych, jak
te" ju" za po mnia nych na kar tach hi sto rii. 

Na spo tka nia au tor skie z Pro fe so rem
do re pre zen ta cyj nych sal me tro po lii
i do wiej skich %wie tlic przy cho dz& t$u my
czy tel ni ków, przy no sz&c ro dzin ne pa -
mi&t ki i opo wie %ci. Po wi!k sza si! ar chi -
wum kre so we Pi sa rza – ty si& ce zdj!#, do -
ku men tów, te czek, fil mów i li stów, o któ re
trosz czy si! Pa ni Ha li na, "o na, se kre tarz,
kie row ca a przede wszyst kim pi!k na i m& -
dra Mu za u bo ku Pro fe so ra – ku sto sza %l& -
sko -kre so wej pa mi! ci, po d& "a j& ce go
za s$o wa mi %l& skie go me ce na sa na uki
i sztu ki – ksi! cia Je rze go II Pia sta, któ ry
w sa li 'l& skie go Wa we lu, gdzie 400 lat
po je go %mier ci zro dzi $a si! idea po wo $a -
nia Uni wer sy te tu Opol skie go, po wta rza$
po tom nym $a ci) sk& de wi z!: Stra ve runt alii
no bis nos po ste ri ta ti.... Jed ni bu du j& dla
nas – my dla na st!p nych po ko le) – a nam
wszyst kim Chry stus dro g! do gwiazd....”
tak za praw d! pro fe sor Sta ni s$aw S$a wo mir
Ni cie ja – ro man tyk w po szu ki wa niu pi!k -
na i po zy ty wi sta w dzia $a niu, sto j&c
na Wzgó rzu Uni wer sy tec kim w Opo lu po -
%ród ka mien nych %wiad ków %l& skiej hi sto -
rii si! ga co raz wy "ej do gwiazd. 

Lau da cj! wy g"o si"
JA NUSZ IRE NE USZ WÓJ CIK

War sza wa, 26 kwiet nia 2016 ro ku, Mu -
zeum Ko lek cji im. Ja na Paw $a II Car roll -
-Por czy) skich, uro czy sto%# wr! cze nia te -
go rocz nych na gród To wa rzy stwa Przy ja ció$
'l& ska w War sza wie.

21Profesor Stanis"aw S"awomir Nicieja i autor laudacji Janusz Ireneusz Wójcik

Ja nusz Ire ne usz Wój cik – cz"o nek Za rz# $
du Gór no %l# skie go To wa rzy stwa Li te rac $
kie go w Ka to wi cach, wspó" pra cow nik

mie si!cz ni ka spo "ecz no $kul tu ral ne go

„&l#sk”, d"u go let ni dy rek tor de par ta $
men tu kul tu ry Urz! du Mar sza" kow $
skie go Wo je wódz twa Opol skie go, obec $
nie do rad ca Mar sza" ka Wo je wódz twa

Opol skie go.
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Pa no ra ma Cie szy na

Kor ne la Fi li po wi cza

woj ny re li gij ne

KRYSTYNA HESKA!KWA"NIEWICZ

Bra cia od#$ cze ni w oczach dziec ka
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„Na par te rze, na sza rej, okop co nej

!cia nie, za wie szo ny wy so ko pod su fi "
tem wi sia# ogrom ny Chry stus na krzy "
$u. Drze wo by #o po czer nia #e, ale Chry "
stus by# nie daw no po la kie ro wa ny

na bia #o; na twa rzy, r% kach i no gach

mia# czer wo n& krew. Ra na w bo ku by "
#a g#% bo ka i tak $e czer wo na w !rod ku.

Prze $y #em chwi l% nie pew no !ci – czy

prze $e gna' si%, czy nie, bo to móg# by'
Chry stus ewan ge lic ki. Osta tecz nie po "
skro ba #em si% po pier siach, tak jak to

ro bi #a mo ja mat ka, kie dy mi ja #a ko !ció#.
Po tem obej rza #em si% – nie by #o ni ko "
go”. (Zie mia obie ca na).

Ten krzy! b" d# cy zna kiem w$a snej,

a tak !e cu dzej wia ry do strze g$o dzie wi" -
cio let nie dziec ko, któ re w wy ni ku za wi -

ro wa% dzie jo wych, po utra cie do mu ro -

dzin ne go na Kre sach, zna la z$o sw#
„zie mi" obie ca n#” w Cie szy nie. Ocza -

ro wa$ on od po cz#t ku ma $e go przy by sza

pi"k nym, uroz ma ico nym gó rzy stym

pej za !em, uk$a da j# cym si" w pew nej

opo zy cji do rów nin ne go kra ju lat naj -

m$od szych:

„Oko li ca, w cza sie wy rzu ci $o mnie

w cza sie snu mo rze – by $a zu pe$ nie nie -

po dob na do kra jo bra zu mo jej oj czy zny,

to jest miej sca, gdzie si" uro dzi $em. Zie -

mia nie by $a tu taj p$a ska, jak w mo ich

stro nach, tyl ko po fa lo wa na. By $a jak by

w ci# g$ym, bar dzo po wol nym, nie wi -

docz nym dla oka ru chu. Wzno si $a si"
i opa da $a, two rzy $a do li ny i wzgó rza.

Wzgó rza, po kry te by $y ko lo ro wy mi pa -

sa mi za go nów al by po ro &ni" te la sem.

Da le ko, po za i po nad ni mi, wzno si $y si"
gó ry, by $y gra na to we, a da lej wi da' by -

$o jesz cze wy! sze gó ry – nie bie skie. Po -

nad gó ra mi wzno si $y si" chmu ry, bar dzo

do gór po dob ne” (Od kry cie no we go l! -
du). Bar dzo zna mien ne wy da je si" to ze -

sta wie nie: „co raz wy !ej” z p$a sko &ci#
i ni zin no &ci# – od ra zu za po wia da ono

atrak cyj no&' owej zie mi obie ca nej, jej

nie tyl ko prze no &n# ale i do s$ow n#
„wy! szo&'” nad po !e gna nym pej za -

!em. No wa prze strze% b" dzie co krok

czym& za ska ki wa $a: czy sty mi, jak by

&wie !o wy sprz# ta ny mi uli ca mi, wo do -

ci# ga mi i elek trycz no &ci#, lud( mi, któ -

rzy mo !e mie li mniej po czu cia hu mo -

ru – a „wi" cej po czu cia rze czy wi sto &ci”,

by li bar dzo uczci wi i so lid ni, cho' ich

mo wa cza sem by wa $a nie zro zu mia $a.

By $a to te! kra ina zró! ni co wa na kul tu -

ro wo i wy zna nio wo; !y li tu obok sie bie

ka to li cy i pro te stan ci, z któ ry mi ro dzi -

na miesz ka j# ca na Kre sach Wschod nich

wcze &niej si" nie ze tkn" $a.

T" od mien no&' i zró! ni co wa nie poj -

mo wa ne ja ko bo gac two w opo wia da -

niach Kor ne la Fi li po wi cza, (g$ów nie

z to mu Bia "y ptak) jed ne go z naj wy bit -

niej szych pol skich pro za ików po wo -

jen nych, mi strza krót kich form, b" dzie -

my po cz#t ko wo po strze ga' tro ja ko:

oczy ma mat ki i bab ki, oj ca – i dziec ka,

a w mia r" je go do ra sta nia, pre zen to wa -

ny b" dzie ju! tyl ko m$o dzie% czy punkt

wi dze nia. Bo ha ter, a za ra zem nar ra -

tor – naj pierw kil ku - a po tem kil ku na -

sto let ni ch$o piec jest wra! li wym, nie

uwi k$a nym w !ad ne ste reo ty py i kon we -

nan se, dziec kiem ogl# da j# cym &wiat

z wiel k# &wie !o &ci# i w za dzi wie niu.

Cz" sto to za dzi wie nie wy ra !a si" w pod -

sta wo wych py ta niach eg zy sten cjal nych,

na któ re z nie zwy k$# doj rza $o &ci# – prze -

wa! nie sam od po wia da. 

Ro dzi na, w któ rej do ra sta# ch#o piec nie

by #a zresz t& ja ko! $ar li wie re li gij na,

wpraw dzie bab ka wie czo ra mi od ma "
wia #a no wen n% do Mat ki Bo skiej i ona

te$, gdy by #a wiel ka ci sza mó wi #a „anio#
dom prze le cia#” (For te pian), co ogrom "
nie dzia #a #o na wy obra( ni% dziec ka, pró "
bu j& ce go so bie wy obra zi' anio #a.

W cza sie wi gi lii &pie wa no ko l" dy W#ród

noc nej ci szy, Bóg si$ ro dzi, Lu laj %e Je -

zu niu, cho dzo no cza sem na pa ster k",
wzy wa no te! imie nia Bo !e go w nad zwy -

czaj nych oko licz no &ciach – ale w su mie

ro bi $o to wszyst ko wra !e nie pew ne go

oby cza ju, a nie prze !y cia. Jed nak ta kie

wy cho wa nie wy star czy $o, by ch$o piec

ro zu mia$, co ozna cza krzy!, cho' nie bez

zna cze nia by $a te! za pew ne je go g$" bo -

ka we wn"trz na wra! li wo&'.
Dla mat ki i bab ki bul wer su j# cy by$

fakt, „…!e ci ewan ge li cy nie zdej mu j#
ka pe lu szy i nie !e gna j# si" przed ko &cio -

$em ani przed krzy !em” (Zie mia obie ca -

na) i !e jest ich tak du !o, pra wie po $o -

wa miesz ka% ców mia sta! Wstrz# sa j# ce

jest dla nich i to, !e re li gia pro te stanc -

ka, z któ r# si" na Kre sach nie ze tkn" $y,

jest tak bar dzo po dob na do ka to lic kiej:

wia ra w te go sa me go Chry stu sa, chrzest,

spo wied(, ko mu nia – przy rów no cze -

snym nie uzna wa niu pa pie !a i su ro wo -

&ci wy stro ju ko &cio $ów; ch$op cu zresz -

t# te! ko &ció$ pro te stanc ki wy da wa$ si"
zim ny.

Bar dzo po dej rza ne i „dwu znacz ne”

wy da wa $o si" mat ce i bab ce te! to, !e lu -

dzie wy zna j# cy t" re li gi" prze wa! nie

uwa !a li si" za Po la ków, mo dli li si"
po pol sku i &pie wa li psal my t$u ma czo -

ne przez Ko cha now skie go (Od kry cie no -

we go l! du, Woj ny re li gij ne). Wszak !e
!ad nej z nich nie przy sz$a do g$o wy

my&l, by o to za py ta' ksi" dza, czy si" -
gn#' do ja kiej& ksi#! ki i ja ko& w ten spo -

sób pró bo wa' zro zu mie'. Ich tro ch" plot -

kar skie dys ku sje to czo ne przy sto le,

w obec no &ci dziec ka mo g$y w je go g$o -

wie spo wo do wa' cha os po j" cio wy i sta'
si" (ró d$em uprze dze%.

Dla oj ca – nie mia $o to !ad ne go zna -

cze nia, ale tyl ko po zor nie, bo prze cie!
z pew nym upodo ba niem, a mo !e i prze -

ko r# od wie dza$, ubra ny ze szcze gól n#
sta ran no &ci#, ko &ció$ ewan ge lic ki, a na -

wet bó! ni c". To po wo do wa $o jesz cze

wi"k sz# bez rad no&' dziec ka, zma ga j# -
ce go si" z pro ble mem: nasz Bóg i cu dzy

Bóg? 

Przy sto le w cza sie dys put na te te ma "
ty oj ciec prze wa$ nie mil cza# lub w spo "
sób bar dzo rze czo wy wska zy wa#
na wy$ szo!' cy wi li za cyj n& $y cia pro te "
stan tów i de mo kra tyzm cie szy) skiej

lud no !ci. Na to miast, gdy za cz" $y si"
w mie &cie ro dzi' na stro je an ty se mic -

kie – oj ciec (ale tak !e pa stor! jak in for -

mu je nar ra tor) zde cy do wa nie bro ni$
)y dów i wszyst kie oskar !e nia pod ich

ad re sem okre &la$ ja ko zdzi cze nie i g$u -

po t" (Su chy pio run). To da wa $o ch$op -

cu, dla któ re go oj ciec by$ naj wi"k szym

au to ry te tem i prze wod ni kiem po &wie -

cie, wie le do my &le nia. W$a &nie oj ciec

uczy$ to le ran cji i su ro wo pi"t no wa$
wszel kie fa na ty zmy. Bar dzo istot ne dla

te go pro ble mu jest opo wia da nie Mój oj -

ciec mil czy w ca $o &ci po &wi" co ne pro -

ble mo wi an ty se mi ty zmu, któ re go mot -

to sta no wi# s$o wa ze sta re go Te sta men tu:

„B" dzie li prze cho dzie% miesz ka$ w zie -

mi wa szej, a b" dzie prze by wa$ mi" dzy

wa mi, nie ur# gaj cie mu, ale niech b" dzie

ja ko syn zie mi wa szej; i b" dzie cie go mi -

$o wa' ja ko sa mi sie bie, bo &cie i wy by li

prze chod nia mi w zie mi egip skiej...”.

To klu czo wy cy tat, ujaw nia j# cy g$"b sze

po k$a dy wie dzy re li gij nej nar ra to ra,
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któ ry te raz prze ma wia ja ko kto! do ro s"y,

od wo "u j# cy si$ me tyl ko do au to ry te tu

oj ca ale i !wi$ tej Ksi$ gi i chrze !ci jan

i %y dów. W tym opo wia da niu w"a !nie

pad n# bar dzo wa& ne s"o wa: „Ró& ne pa -

skud ne rze czy w hi sto rii za czy na "y si$
od bi cia %y dów”. Oj ciec wie, &e dziec -

ko w swej isto cie pra we, po wta rza tyl -

ko za s"y sza ne po tocz ne i nie m# dre opi -

nie – ale lek cja, któ rej udzie la jest dla

de li kat ne go i uczu cio we go ch"op ca,

do!' su ro wa – po le ga na lek ce wa &# cym

mil cze niu.

Prze my !le nia i od czu cia ch"op ca za -

sad ni czo s# efek tem te go, co od czu wa li

ro dzi ce i bab ka. Jed nak tak jest tyl ko

do pew ne go stop nia, bo po za za nie po -

ko je niem, w któ rym od czu' mo& na tro -

ch$ po czu cia ob co !ci i tro ch$ za chwy -

tu, jest czy ste, in tu icyj ne dzie ci$ ce

zro zu mie nie, &e Chry stus jest tyl ko je -

den i, &e krzy& jest zna kiem wspól no -

ty – a nie po dzia "u, i to od czu cie b$ dzie

po wra ca "o, cza sem na wet kil ka krot nie

w jed nym opo wia da niu.

Ch!o piec wie, "e krzy" sta no wi sa crum,
"e Chry stus do nie go przy bi ty ma jed #
na k$ moc bez wzgl% du na to, gdzie si%
znaj du je i ja ka jest je go ze wn%trz na po #
sta&. Nie prze &e gna' si$ przed nim – to

ty le, co go ob ra zi', po za tym na ru sza "o -

by to po rz# dek re li gij ne go, kul tu ral ne go

i spo "ecz ne go uni ver sum, w któ rym

ch"o piec zo sta" wy cho wa ny. Ch"o piec nie

chce zde sa kra li zo wa' po sta ci Chry stu -

sa – a jest zbyt m"o dy i nie do !wiad czo -

ny, by pod j#' ja k# kol wiek pró b$ zro zu -

mie nia sy tu acji; gest prze &e gna nia b$ dzie

wi$c ukrad ko wy, ale rów no cze !nie ta ki,

ja ki wy ko nu j# mat ka i bab ka, prze cho -

dz#c po !piesz nie przed ko !cio "em. Ta re -

flek sja ch"op ca wska zu je jak uwa& nym

by" ob ser wa to rem i pew n# by le ja ko!' ak -

tu wia ry wy t"u ma czy – te& na wszel ki

wy pa dek – w"a !nie od nie sie niem do wy -

so kich au to ry te tów ro dzin nych.

Te go „ewan ge lic kie go Chry stu sa”

ch"o piec b$ dzie od t#d spo ty ka" wy cho -

dz#c i wra ca j#c do do mu i b$ dzie pro -

blem roz wi# zy wa" po swo je mu: zdej mu -

j#c czap k$ lub &e gna j#c si$ ukrad kiem. 

Za wsze jed nak prze cho dz#c ko "o
krzy &a i Chry stu sa, któ ry b$ dzie go

wi ta" przy wej !ciu sta j#c si$ zna kiem

prze strze ni oswo jo nej i bez piecz nej,

od da mu cze!'. 
Mo& na te& przy pusz cza', &e ja ko!

po swo je mu uzgod ni" t$ spra w$ z Pa nem

Bo giem, co tak pi$k nie wy ra zi" nar ra tor -

-bo ha ter w opo wia da niu Pi sto let:

„Przed wi sz# cym na krzy &u Chry stu sem

prze &e gna "em si$ mi mo &e do tej po ry

nie zo sta "o jesz cze wy ja !nio ne, czy jest

to Chry stus ka to lic ki, czy ewan ge lic ki.

Kie dy si$ &e gna "em, ro bi "em to zu pe" -
nie nie ofi cjal nie, by "a to mo ja pry wat -

na umo wa z Pa nem Bo giem”.

Pierw sze spo tka nie mu sia "o mie' jed -

nak szcze gól ne zna cze nie sko ro po wie -

lu la tach po tra fi" tak do k"ad nie od two -

rzy' tam ten wi dok: sta re, po czer nia "e
drze wo i bie le j# ce !wie &ym la kie rem cia -

"o Chry stu sa – ostro skon tra sto wa ne

z czer wie ni# krwi na r$ kach, no gach

i g"$ bo ko prze bi tym bo ku. Sam Krzy&
ma bar dziej cha rak ter sym bo licz ny – fi -

gu ra Chry stu sa re ali stycz ny. Ca "e oto cze -

nie wy da je si$ dziec ku sza re, mrocz ne,

okop co ne, cha rak te ry stycz ny jest te&
uk"ad prze strzen ny owej sce ny: ch"o piec

jest ma "y – Chry stus na krzy &u za wie -

szo nym wy so ko na !cia nie jest ogrom -

ny lub ta ki si$ dziec ku wy da je, bo

z per spek ty wy wi dze nia ch"op ca dzie -

wi$ cio let nie go wi$k szo!' rze czy i spraw

jest ogrom na, i ta ki krzy& za pa da w pa -

mi$': „Dzie ci( stwo – na pi sa" Je rzy

Cie !li kow ski – jest bo wiem naj bar dziej

otwar te na wszyst kie tre !ci, ch"o nie je

"ap czy wie i pa mi$ tli wie”.

Ró" ni ce 'wia to po gl$ do we – jak si%
oka za !o – nie prze nik n% !y w "ad nym
stop niu w co dzien ne "y cie dziec ka,
któ re szyb ko zna la z!o po ro zu mie nie
z ró wie 'ni ka mi i od na la z!o w nich zna #
ko mi tych ko le gów (pó( niej na wet przy #
ja cie la – W!ad ka), z któ ry mi ra zem
two rzy li tzw. ban dy. Ban dy ch"op ców

by "y wie lo wy zna nio we, po wsta wa "y
w ró& nych dziel ni cach Cie szy na i od nich

przy bie ra "y swo je na zwy: by "y wi$c
bi twy, ata ki, ro ko wa nia, pak ty i so ju sze,

woj na – &y wio" ch"o pi$ cych za baw – ni -

gdy nie to czy "a si$ na tle re li gij nym –ale

sa ma dla sie bie, by "a po trze b# ch"o pi$ -
ce go &y cia, w któ rym nie ist nia "a !wia -

do mo!' &ad nej od r$b no !ci po za t#, &e
jed na ban da na zy wa "a si$ „Uli ca Gór -

na” – a in na „Uli ca Srebr na”, czy „Plac

Te atral ny”, jesz cze in na „Ko sza ry” lub

„Ma "a "# ka”. Wy ró& nia "o je „te ry to -

rium”, in na dziel ni ca Cie szy na.. Ta ka

„woj na” mie !ci "a si$ w struk tu rze „dzie -

ci$ cej za ba wy w na !la do wa nie” np.

w In dian, w ban dy tów i &o" nie rzy, kow -

bo jów: by" w niej po !cig i schwy ta -

nie – ja ko pod sta wo wy ele ment gry.

I tak by "o na co dzie(, o ró& ni cach

przy po mi na "y na to miast !wi$ ta: „na gle

w!ród naj lep szej woj ny lub za ba wy

w Wiel ki Pi# tek, gdy ewan ge li cy opusz -

cza li nas, czy !ci li bu ty, my li pod stud -

ni# twa rze i r$ ce i bie gli do do mu

po kan cjo na "y, za chwi l$ wi dzie li !my

ich, jak (nie któ rzy ku le j#c i za kry wa j#c
r$ ka mi dziu ry w spodniach i po dra pa ne

ko la na) po tul nie ma sze ru j# do ko !cio "a
w to wa rzy stwie swo ich wy stro jo nych

i na d# sa nych sióstr i od !wi$t nie ubra -

nych ro dzi ców” (Od kry cie no we go l! -
du, Woj ny re li gij ne]. W dzie ci$ cym

ogl# dzie tej sy tu acji zna' pew ne wspó" -
czu cie: wy czysz czo ne bu ty, na d# sa -

na sio stra, od !wi$t ni ro dzi ce i po tul -

no!' – to do!' kl$sk jak na dzie wi$ cio -

czy dzie si$ cio lat ka. Ka to li cy te& zresz -

t# mie li za swo je, gdy np. ósme go grud -

nia, w !wi$ to Nie po ka la ne go Po cz$ cia

Naj !wi$t szej Ma rii Pan ny, za miast sza -

le' na nar tach mu sie li i!' do ko !cio "a.

By "o wi$c ja ko! po dob nie – i spra wie -

dli wie, wi da' wy ra) nie, &e w umy s"o wo -

!ci dzie ci$ cej nie ma ani !la du !wia do -

mo !ci isto ty re li gij ne go prze &y cia owych

!wi#t, s# one je dy nie smut n# ko niecz no -

!ci# prze rwa nia za ba wy, do ty ka j# c#

jed na ko bo le !nie wszyst kich ch"op -

ców – bez wzgl$ du na !wia to po gl#d.

Do strze ga nie ró& nic za cznie si$ w"a -

!ci wie do pie ro w okre sie m"o do !ci,

gdzie! w oko li cach czwar tej lub pi# tej

kla sy gim na zjum. Nie by "y to jed nak ró& -
ni ce ty pu teo lo gicz ne go i w"a !ci wie

z isto t# re li gii nie mia "y nic wspól ne go.

Cho dzi "o po pro stu znów o ulu bio n#
ch"o pi$ c# za ba w$ – o woj n$. Tym ra zem

na zy wa "a si$ re li gij na ale w g"$ bi rze czy

nie ró& ni "a si$ ni czym od walk to czo nych

przez „Plac Te atral ny” prze ciw „Srebr -

nej *# ce”. Przed roz po cz$ ciem lek cji re -

li gii ch"op cy z dwóch rów no le g"ych

klas "# czy li si$ w po rz#d ku wy zna(
i na uka od by wa "a si$ we d"ug dwóch ob -

rz#d ków, pro wa dzi "o j# dwóch ka te che -

tów: ka to lic ki i pro te stanc ki.

„Chwi la ta by "a za wsze oka zj# do bi -

ja tyk, któ re od by wa "y si$ przy la da

oka zji i nie mia "y ab so lut nie nic wspól -

ne go z re li gi#. Po dzia" stwa rza" tyl ko

jesz cze jed n#, do dat ko w# oka zj$ do roz -

ró by – a to by" prze cie& nasz &y wio". Kie -

dy wi$c ksi#dz Brzu ska wcho dzi" do kla -

sy, w po wie trzu uno si" si$ jesz cze

bi tew ny kurz, chwia "y si$ lam py, a nie -

do bit ki «lu trów» prze my ka "y si$
pod !cia na mi w kie run ku drzwi (Od kry -

cie no we go l! du)”.

Nie trud no uchwy ci' ce chy sty li -

stycz ne przy to czo ne go frag men tu, je go

do mi nan t# jest s"ow nic two ba ta li stycz -

ne: „bi tew ny py"”, „nie do bit ki”, „prze -

my ka "y si$”, etc – jest w tym tro ch$ &ar -

to bli we go dy stan su do opi sy wa nych

wy da rze( ale jest wspo mnia na te& ju&
po wy &ej – za ba wa w woj n$. To okre !le -

nie pad nie zresz t# z ust uczniow skich,

gdy za któ rym! ra zem ka te che ta za py -

ta o przy czy n$ za mie szek. Us"y szy

wów czas: „wal ki re li gij ne, pro sz$ ksi$ -
dza... [...] Tak, pro sz$ ksi$ dza z ewan -

ge li ka mi. K"ó ci my si$ o do gma ty i w ten

spo sób do cho dzi do walk...”. 

Tyl ko pierw sze s"o wo w przy to czo nej

wy po wie dzi jest praw d# – resz ta sta no -

wi spryt ne i ob li czo ne na wy mier ny

efekt – od ro cze nie w"a !ci we go to ku

lek cyj ne go – do ro bie nie ide olo gii. Za -

wsze si$ to spraw dza "o: ka te che ta – po -

czu" si$ mo men tal nie &o" nie rzem ko !cio -

"a wo ju j# ce go – i ani nie py ta", ani „nie

nu dzi"” lecz mó wi" o szko dli wo !ci re for -

ma cji, ko niecz no !ci na wra ca nia i mo dli -

twy za tych, któ rzy b"# dz#”. A ucznio -

wie uda j#c „!wi$ ty gniew”, bra li od wet

za wszyst kie ogra ni cze nia szkol ne go &y -

wo ta, uwal nia j#c na mo ment swój in -

stynkt wal ki d"a wio ny przez szko "$
i cy wi li za cj$, czu j#c si$ na mo ment wy -

zwo le ni z za ka zów na rzu co nych im

przez zwy czaj i wy cho wa nie. Nar ra tor

zresz t# wy zna bar dzo szcze rze, &e owe

wal ki re li gij ne „bar dzo uroz ma ica "y” na -

uk$ re li gii. Ale ka te che ta te go nie ro zu -

mia"; nie po sia da" ta kiej wie dzy psy cho -

lo gicz nej, ani w swej pro sto dusz no !ci

i do bro ci nie zdol ny jest do po dob ne go

spo so bu my !le nia, nie by "o te& w nim

cie nia po dejrz li wo !ci wo bec in ten cji

uczniow skich, wi$c "a two go by "o wy -

pro wa dzi' w po le.
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Sy tu acja zmie ni !a si" ra dy kal nie, gdy
na sta! dru gi ka te che ta, ka pe lan woj sko #
wy, któ ry „no si! ro ga tyw k" i by! ni by
w mun du rze, ale bez pa sa i bez od znak,
tyl ko na pat kach mia! trzy gwiazd ki”,
któ ry w lot przej rza! swych wy cho wan #
ków i da! im su ro w$ lek cj" to le ran cji re #
li gij nej oraz jed no znacz nie poj mo wa nej
mi !o %ci bli& nie go. Dla zi lu stro wa nia tej

zmia ny war to przy to czy! ob szer niej szy

frag ment wspo mnie nia Od kry ciu no we -

go l! du (w Woj nach re li gij nych jest pra -

wie ta ki sam frag ment jest):

„[…]... a" raz ksi#dz Brzu ska za cho -

ro wa$ i na za st%p stwo przy szed$ – ze

znacz nym opó& nie niem – ka pe lan woj -

sko wy, ksi#dz Po g$ó dek. Wal ki re li gij -

ne z po wo du nie obec no 'ci ksi% dza Brzu -

ski mia $y te go dnia szcze gól nie za ci% ty
cha rak ter i nie usta $y na wet po wyj 'ciu

ewan ge li ków. Kie dy do kla sy wkro czy$,
ko le bi#c si% na zde fek to wa nych w cza -

sie I woj ny 'wia to wej no gach, ksi#dz Po -

gó dek, nie omiesz ka li 'my go po in for mo -

wa!, "e wst% pu je na po bo jo wi sko,

na któ rym przed chwi l# w$a 'nie ro ze gra -

$a si% woj na re li gij na ka to li ków z ewan -

ge li ka mi. Ksi#dz Po g$ó dek w$o "y$ na nos

bi no kle, mo del 1905, po wiód$ zdu mio -

nym wzro kiem po kla sie i prze mó wi$:
– zwa rio wa li 'cie? Ja ka woj na re li gij na?

Ko mu wy chce cie urz# dza! woj ny re li gij -

ne? Ja, jak ob cho dzi $em po le wal ki, to nie

pa trzy $em – ka to lik, pra wo s$aw ny czy

ewan ge lik, ka" dy do sta wa$ $yk wód ki

i roz grze sze nie. Raz na wet przez po my$ -
k% na ma za $em ole ja mi 'wi% ty mi, jak si%
pó& niej oka za $o, (y da – ale sk#d mo g$em

wie dzie!, jak nic nie ga da$, tyl ko ci cho j% -
cza$, a ca $# twarz mia$ we krwi? I wy mnie

chce cie ro bi! woj ny re li gij ne? Ty tam,

pod pie cem, jak si% na zy wasz – zmów

„Oj cze nasz” i „Zdro wa'” …”. 

I tak m$o dzie) cza za ba wa w woj n% zo -

sta $a skon fron to wa na z praw dzi wie "o$ -
nier skim prze "y ciem w je go wstrz# sa j# -
cym wy mia rze, któ re go praw dzi wo'!
do dat ko wo pod kre 'la$ wy gl#d i spo sób

by cia ka te che ty. W re la cji ksi% dza ka pe -

la na jest krew, cier pie nie, umie ra nie – nie

ma za ba wy. Je go wy po wied& jest ostra,

pe$ na nie ta jo ne go obu rze nia, na zy wa j# -
ca bez ogró dek g$u po t% za ba wy w woj -

n%, ka" d# woj n%. Za ra zem jest to naj -

praw dziw sza lek cja re li gii i bra ter stwa:

$yk wód ki dla u'mie rze nia bó lu i roz grze -

sze nie – dla "y cia wiecz ne go w sy tu acji

naj wi%k sze go cier pie nia ludz kie go. Ta -

ka lek cja w pa mi%! m$o dzie) cz# za pa d$a
na ca $e "y cie, sta j#c si% za ra zem wzo rem

po sta wy mo ral nej wo bec in no wier ców.

Zmów „Oj cze nasz” i „Zdro wa'”
– a nie os# dzaj cu dzej wia ry! To moc -

ne, g$% bo ko pra we i jak "e m% skie po sta -

wie nie pro ble mu – ko) czy „woj ny re li -

gij ne”. Ci dwaj ka te che ci to: ks.

Eu ge niusz Brzu ska i ks. Kon stan ty Po -

gó dek, wspo mnia$ o nich sam Kor nel Fi -

li po wicz w pi%k nym wspo mnie niu Od -

kry wa nie no we go l! du, w któ rym jesz cze

do da$: „Niech im obu zie mia lek k# b% -
dzie…Je den umar$ w obo zie kon cen tra -

cyj nym, dru gi zgi n#$ zda je si% we wrze -

'niu 1939”. I tu pi sarz by$ w b$% dzie,

gdy" ks. Brzu ska zmar$ w pa& dzier ni -

ku 1938 ro ku, a ks. Po gó dek w cza -

sie II woj ny 'wia to wej by$ ka pe la nem

Pol skich Si$ Zbroj nych na Za cho dzie;

zmar$ w 1944 w Szko cji. Ale od tych

usta le) wa" niej szy jest au ten tycz ny sza -

cu nek z ja kim pi sarz wspo mi na$ swo ich

cie szy) skich ka te che tów. 

W!a %nie od lek cji z ks. Po g!ód kiem za #
cz" !o si" do ro s!e i doj rza !e trak to wa nie
spraw wia ry. Po wra ca w nim jak echo

wi zja tam te go krzy "a, przed któ rym

prze "e gna $o si% dziec ko, zna ku

przed któ rym zgi na si% ka" de ko la no,

a któ ry w isto cie swej nie jest ani ka to -

lic ki, ani pra wo s$aw ny, ani ewan ge lic -

ki i swy mi ra mio na mi obej mu je tak "e
(y da, co wy ni ka ja sno z wy k$a du ka pe -

la na – ka te che ty, a co zbie" ne jest

z prze ka za ny mi wcze 'niej przez oj ca

uwa ga mi na ten te mat. By $a to zresz t#
z punk tu wi dze nia psy cho lo gicz ne go lek -

cja nie zwy kle traf na, bo sfor mu $o wa -

na przez doj rza $e go m%" czy zn%, któ ry

sam woj ny do 'wiad czy$ i zo sta$ przez ni#
oka le czo ny. Ad re so wa na do m$o dych,

w któ rych "ad nych uprze dze) re li gij nych

w grun cie rze czy nie by $o, a któ rzy ba -

wi#c si% w woj n%, skie ro wa li sw# za ba -

w% na te ren nie bez piecz ny, w wie ku doj -

rza $ym mo g# cym przy nie'! praw dzi wie

gro& ne owo ce. Na uka ta prze mó wi $a
praw d# oso bi ste go prze "y cia, wspar te -

go au to ry te tem wia ry. To, co ka pe lan wy -

czu$ zna ko mi cie – pi sarz po twier dzi$
w jesz cze in nym opo wia da niu pt. Gut -

mann al bo ostat nia przed wa ka cja mi lek -

cja j" zy ka nie miec kie go (Kot w mo krej

tra wie) wspo mi na j#c, "e je dy ne go sta -

ro za kon ne go, ja ki ucz%sz cza$ do kla sy,

Zyg fry da Gut man na, trak to wa li bez

cie nia an ty se mi ty zmu, z onie 'mie le -

niem i du m#, ja ko ko go' wy j#t ko we go:

„W na szej kla sie, w po $o wie ka to lic kiej,

w po $o wie ewan ge lic kie], by$ Gut mann

zja wi skiem dziw nym, jak prze lot ny,

zb$# ka ny ptak”. B% dzie te" w tym re fleks

oj co wej na uki, o któ rej by $a ju" wcze -

'niej mo wa.

W pej za" dzie ci) stwa i m$o do 'ci Kor -

ne la Fi li po wi cza zo sta $y wpi sa ne ró" ne

lek cje: ze tkni% cie z mro wi skiem b% -
dzie lek cj# o wol no 'ci (For mi ka rium),

z za !mie niem s$o) ca b% dzie wi# za $a si%
lek cja o prze mi ja niu i zmien no 'ci,

z opo wia da niem Ku li fant, na uka

o wzgl%d no 'ci i nie trwa $o 'ci na szych ra -

do 'ci, jesz cze z in nym Miód, czy li o nad -

mia rze, jak sam ty tu$ wska zu je lek cja

na te mat, "e ka" da rzecz – na wet naj -

zdrow sza, w nad mia rze jest szko dli wa.

Nie ma w tych lek cjach wszak "e ani cie -

nia go ry czy czy sar ka zmu a tak "e na tr%t -
nej dy dak ty ki. Jest na to miast wiel ki $a -

du nek wzru sze nia i 'wia do mo'!, "e to

nie zwy k$e bo gac two do 'wiad cze) "y cio -

wych, wy nie sio nych z dzie ci) stwa -jest

war to 'ci#, któ ra pro cen tu je przez ca $e "y -

cie. W'ród tych wszyst kich lek cji, chy -

ba naj wa" niej sze by $y lek cje re li gii – od -

by wa ne nie tyl ko w szko le ale tak "e
w ró" no wier czym 'ro do wi sku ró wie 'ni -

czym cie szy) skiej szko $y. Ich 'lad od -

naj dzie my w ca $ym pi sar stwie au to ra

Por tre tów mo ich przy ja ció#, pi sz# cym

o lu dziach od mien nej wia ry za wsze

z ogrom nym sza cun kiem. 

Im te" po 'wi% ci$ wzru sza j# ce opo wia -

da nie pt. Te mat pra wie bez kom pli ka cji

w ostat nim wy da nym za "y cia to mie pt.

Roz mo wy na scho dach. Jest ono w ca $o -

'ci po chwa $# pro te stanc kiej pra co wi to -

'ci, go spo dar no 'ci i do brej zna jo mo 'ci

Pi sma *wi% te go oraz „moc no ugrun to -

wa nych pod sta wo wych na ka zów mo ral -

nych”. W wiel kim uni wer sa li zmie tych

lek cji tkwi nie prze mi jal na war to'! pi sar -

stwa Kor ne la Fi li po wi cza, b% d# ca za ra -

zem wiel k# po chwa $# uro dy cie szy) skie -

go 'wia ta i m# dro 'ci je go miesz ka) ców.
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Z
bu do wa na w 1868 r., by !a dwu pi" tro -
w# ka mie nicz k# z lo ka la mi wy naj mo -

wa ny mi ja ko miesz ka nia al bo po miesz -
cze nia han dlo wo -us!u go we. Wzniós! j#
Ka rol Haus sler na za mó wie nie Sa lo
Sche fe ra. Na po cz#t ku XX wie ku sta !a
si" w!a sno $ci# zna ne go ka to wic kie go ar -
chi tek ta An to nie go Zim mer man na – bu -
dow ni cze go sty lo wej wil li przy uli cy
Stal ma cha. Wte dy by !a ju% wi"k szym do -
mem o trzech pi" trach i z trze ma ofi cy -
na mi. W la bel le epo que, dzi" ki An ge li
Neu ge bau er, któ ra na par te rze pro wa dzi -
!a du %y sk!ad wy ro bów cze ko la do wych,
ka to wi cza nie za pa mi" ta li j# ja ko „scho -
ko la den hauss” – „cze ko la do wy dom”,
gdzie prócz pra li nek, !o mu cze ko la do we -
go, cze ko la dy w prosz ku i ba to ni ków ku -
po wa !o si" te% pysz ne pier ni ki. Po 1922
r. s!od ko pach n# ce tra dy cje przez kil ka
lat pie l" gno wa !a Fry da Su smann, ale
w la tach 30. ze wzgl" du na wiek, wci#%
cie sz#c si" licz n# klien te l#, ro bi !a ju% tyl -
ko smacz ne kon fi tu ry. 

Jesz cze w 1910 r. mia !y tu swo je
biu ro Obe rschle si sche Elek tri zität We -
rke – Gór no $l# skie Za k!a dy Elek trycz -
ne, je dy ny dys try bu tor ener gii w mie $cie
i oko li cy. W 1913 r. na dru gim pi" trze za -
miesz ka! Erich Bern hardt, me cha nik
a po tem ku piec, je den z udzia !ow ców
„Ebe co” Obe rschle si sche Fahr rad fa -
brik – Gór no $l# skiej Fa bry ki Ro we -
rów; w cze ko la do wej ka mie ni cy prze -
trwa !a woj n" $wia to w# i po wsta nia
$l# skie.

Pierw sze na pol skim !l" sku

W
kil ka mie si" cy po po wro cie Ka to -
wic do Pol ski, je sie ni# 1922 r., W!a -

dy s!aw Strza! kow ski i Wil helm Schützer,
oby dwaj z Biel ska Bia !ej, za ku pi li cze -
ko la do w# ka mie ni c" na le %# c# do rad cy
bu dow la ne go Zim mer man na a wraz
z ni# ru cho mo $ci i nie ru cho mo $ci sta no -
wi# ce w!a sno$& „Ebe co”, na le %# cej
do spó! ki Erich Bern hardt & Com pa ny. 

HERNRYK SZCZEPA!SKI

Znaj du je si# w Ka to wi cach

pod ad re sem 3. Ma ja 34

– pierw sza obok „Ga le rii Ka to wic kiej”.

S" sia du je z ni" przez $cia n#
i po dwó rze. Zdo bi j" skrom na

ele wa cja w pa ste lo wych bar wach,

w$ród któ rych po ja wia j" si#
cze ko la do we od cie nie.

Jesz cze w 1910 r. mia %y tu

swo je biu ro Obe rschle si sche

Elek tri zität We rke – Gór no $l" skie

Za k%a dy Elek trycz ne,

je dy ny dys try bu tor ener gii w mie $cie

i oko li cy. W 1913 r. na dru gim pi# trze

za miesz ka% Erich Bern hardt,

me cha nik a po tem ku piec,

je den z udzia %ow ców „Ebe co”

Obe rschle si sche Fahr rad fa brik

– Gór no $l" skiej Fa bry ki Ro we rów;

w cze ko la do wej ka mie ni cy

prze trwa %a woj n# $wia to w"
i po wsta nia $l" skie.

„Cze ko la do wy

dom”

Strza" kow skie go
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W!a dy s!aw Strza! kow ski
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Pod daw nym zna kiem fir mo wym po -
sze rzy li za kres pro duk cji i us!ug. Te raz
ich fir ma no si !a na zw": „Ebe co” Fa bry -
ka Ro we rów, Gra mo fo nów i Wy ro bów
Me ta lo wych.

Pan W!a dy s!aw z #o n$ Wil hel mi n$
i cór ka mi za miesz ka! w ob szer nym
apar ta men cie na pierw szym pi" trze.
Obok ulo ko wa! si" je go wspól nik. 

Jesz cze te go ro ku, w warsz ta tach zlo -
ka li zo wa nych w po dwó rzu cze ko la do -
wej ka mie ni cy przy szed! na %wiat pierw -
szy %l$ ski ro wer wy pro du ko wa ny
w Pol sce Od ro dzo nej. Za pro jek to wa! go
W!a dy s!aw Strza! kow ski – uta len to wa -
ny wy na laz ca i kon struk tor. Pia sty do je -

go kó!, to czy! we d!ug ory gi nal nej w!a -
snej tech no lo gii. By! pa sjo na tem
o wszech stron nych za in te re so wa niach.
Oso bi %cie nad zo ro wa! per so nel. Cz" sto
wi dy wa no go w far tu chu ro bo czym
przy ob ra biar kach, ima d!ach i ko wa -
d!ach. Wie le czyn no %ci wy ko ny wa! w!a -
sno r"cz nie. Za trud nia! co naj wy #ej kil -
ku na stu pra cow ni ków. W%ród nich
wy ró# nia! si" Fran ci szek Mro zek, to karz
z Za !" #a, któ ry wraz z fir m$ do cze ka!
ostat nich jej dni w Pol sce Lu do wej. 

– Z te go okre su pa mi" tam, #e warsz -
tat by! pod nad zo rem pa na Mroz ka,
któ ry mi da wa! pierw sze lek cje sk!a da -
nia ro we ru i po ka za!, jak na pi na si" szpry -
chy. – wspo mi na pan W!a dy s!aw Ró #yc -
ki, wnuk W!a dy s!a wa Strza! kow skie go,
od wie lu lat miesz ka j$ cy w au stra lij skim
Mel bo ur ne. – Prze strze& pro duk cyj na by -
!a bar dzo ogra ni czo na. Po woj nie by !y
dwie „ha le” fa brycz ne, po dwóch stro -
nach po dwór ka. W jed nej by !a to kar ka,
czy fre zar ka, to wszyst ko. Tyl na cz"%' po -
se sji mia !a dwie ofi cy ny z miesz ka nia -
mi do wy na j" cia. Sio d!a, pe da !y, pra ce
ma lar skie itp. by !y ro bio ne przez kon trak -
to rów. Nie by !o #ad nych mo# li wo %ci roz -
wo ju pro duk cji na tej po se sji.

Tu taj Strza! kow ski pod szyl dem „Ebe -
co” wy pro du ko wa! pierw sz$ na pol skim
(l$ sku, ma szy n" do szy cia a w ja ki% czas
po tem – gra mo fon tej sa mej mar ki.
Cz"%' pod ze spo !ów wy twa rza! u sie bie
a po zo sta !e na by wa! u re no mo wa nych
kra jo wych i za gra nicz nych pro du cen tów.
Ka# de urz$ dze nie by !o r" ko dzie !em.
Nie pro du ko wa! ma so wo a ra czej na za -
mó wie nie. Je go wy ro by cie szy !y si" s!a -
w$ so lid nych i bez a wa ryj nych. 

No wo cze sne, luk su so we i kosz tow ne
urz$ dze nia mar ki „Ebe co” ka to wi cza nie
ogl$ da li w wi try nie fir mo we go skle pu
przy uli cy 3. Ma ja 34, naj ko rzyst niej usy -
tu owa nym punk cie han dlo we go cen trum
ów cze snych Ka to wic. Po dob ne sk!a dy
Strza! kow ski mia! w Biel sku Bia !ej
przy Zam ko wej 2 oraz w Cho rzo wie
przy Wol no %ci 22.

Dba! o swo j$ ka mie ni c". Pa mi" ta j$c,
#e jej ele wa cja jest rów nie wa# na jak do -
brze skro jo ny gar ni tur na sza nu j$ cym si"
oby wa te lu, usu n$! sta ro %wiec kie de ko -
ra cje bur #u azyj ne go fron to nu i nad bu -
do wa! czwar t$ kon dy gna cj". Za fun do -
wa! ele ganc ki i bar dziej wspó! cze sny
wy strój fa sa dy. W jej mu rach zna laz! sie -
dzi b" za rz$d Zwi$z ku Cy kli stów i Mo -
to cy kli stów Wo je wódz twa (l$ skie go.

Strza! kow skie mu i je go fir mie s!a wy
przy spa rza !a po pu lar na, nie dziel na im -
pre za or ga ni zo wa na pod ha s!em „bie gi
ro we ro we” na dy stan sie 105 km. Pa tro -
no wa !a jej ka to wic ka Fa bry ka Ro we rów
„Ebe co”, spon so ru j$ ca klub spor to wy

z jej fir mo w$ na zw$. W jej bar wach je) -
dzi li m.in.: bra cia Er win i Ewald Li go -
nio wie, Er win Czech i Mul ler. Zrze sze -
ni i nie zrze sze ni cy kli %ci wal czy li
o pu char i me da le fun do wa ne przez pa -
na W!a dy s!a wa i je go #o n" Wil hel mi n".

Ju bi le uszo we pu bli ka cje z 1929 r.
in for mo wa !y, #e pol skie „Ebe co” pocz$t -
ko wo za trud nia !o 20 ro bot ni ków. Po pi" -
ciu la tach pra co wa !o ich ju# 60. Na po -
cz$t ku lat 30. Strza! kow ski, ja ko uzna ny
fa cho wiec zo sta! rad c$ Izby Prze my s!o -
wo -Han dlo wej. 

Tym cza sem, s$ siad i wspól nik
Schützer, s!y sz$c co na zi %ci ro bi$ z je -
go #y dow ski mi ro da ka mi, tu# za po bli -
sk$ gra ni c$, wy co fa! si" ze spó! ki. To
zmu si !o Strza! kow skie go do sp!a ty kosz -
tow ne go udzia !u. Wszyst ko po sp!a ca!.
Zmar! w 1937 r. Gdy do Ka to wic wkro -
czy li hi tle row cy, fir m" pro wa dzi !a je go
#o na i cór ki. 

– Kie dy nie miec cy oku pan ci za py ta li
j$, ja kiej jest na ro do wo %ci, to od po wie -
dzia !a, #e m$# by! Po la kiem, cór ki s$ Po -
lka mi, to ona te# czu je si" Po lk$. Wte -
dy Niem cy opie cz" to wa li jej miesz ka nie
i ka za li si" wy no si'. Mu sia !a jesz cze
udo wod ni', #e nie ma po cho dze nia #y -
dow skie go, o czym do dzi% ja ko pa mi$t -
ka %wiad czy jej me try ka uro dze nia, wy -

da na w cza sie woj ny, prze cho wa na
w ro dzin nym ar chi wum jed nej z wnu -
czek – wspo mi na pan Ró #yc ki.

W la tach 80. mi nio ne go stu le cia,
spad ko bier cy daw nych w!a %ci cie li fir my
i do mu za !o #y li spó! k" i re ak ty wo wa li
daw n$ na zw". Nie pro du ku je ro we rów,
gra mo fo nów ani ma szyn do szy cia.
Dba o do br$ kon dy cj" ka mie ni cy i do -
brze pro spe ru je na ryn ku ob ro tu nie ru -

cho mo %cia mi. W ga bi ne cie jej pro ku ren -
ta mo# na obej rze' hi sto rycz ne eks po na -
ty w po sta ci ro we ru „Ebe co”, ma szy ny
do szy cia, gra mo fo nu i fir mo wej ko per -
ty na p!y t".

Nie zwy k!e dzie je W!a dy s!a wa

i je go "o ny

Uro dzi! si" w oko li cach ga li cyj skie go
Tar no wa, wte dy w gra ni cach za bo -

ru au striac kie go. Je go przod ko wie wy -
wo dzi li si" ze szlach ty za %cian ko wej.
Gdy py ta no ja ki klej not ma w her bie, to
z iro nicz nym u%miesz kiem od po wia da!
„wiel ka wesz na d!u gim !a& cu chu”.
Mia! na tu r" non kon for mi sty. By! barw -
n$ po sta ci$, %mia! kiem i eks tra wa gan -
tem, nie po zba wio nym zmy s!u prak tycz -
ne go. Po ci$ ga !a go in #y nie ria, eko no mia
a na wet po li ty ka. 

Ja ko czter na sto la tek uciek! z do mu, ale
po li cja ciu pa sem do star czy !a go ro dzi -
nie. W 2 la ta pó) niej wy mkn$! si" a#
do Szwaj ca rii. Tam po zo sta! przez na -
st"p ne 4 la ta. 

– Gdzie pra co wa! te go nie
wiem – mó wi je go wnuk W!a dy s!aw
Ró #yc ki z Au stra lii – za pa mi" ta !em
na to miast, #e pra co wa! gdzie% w warsz -
ta tach me cha nicz nych, i #e wy na laz!
sk!a da ne !ó# ko po lo we. Po nie wa# te go

nie opa ten to wa!, kto% to sko pio wa!,
a on nic z te go nie mia!. W Szwaj ca rii
do !$ czy! si" do kr" gu so cja li stów. I bar -
dzo si" do idei so cja li stycz nych za pa li!.
W Zu ri chu po zna! swo j$ pó) niej sz$ #o -
n" Wil hel mi n" Gull. Po ja kim% cza sie
za bra! j$ do Tar no wa (jesz cze za cza sów
au striac kich), aby si" z ni$ o#e -
ni' i przed sta wi' swo jej mat ce. Ta jak
si" do wie dzia !a, #e na rze czo na jest

W warsz ta tach zlo ka li zo wa nych w po dwó rzu cze ko la do wej ka mie ni #
cy przy szed! na $wiat pierw szy $l% ski ro wer wy pro du ko wa ny w Pol #
sce Od ro dzo nej. Za pro jek to wa! go W!a dy s!aw Strza! kow ski – uta len #
to wa ny wy na laz ca i kon struk tor.

Re kla ma fir my Ebe ko
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Strza! kow ski pod szyl dem „Ebe co” wy pro du ko wa! pierw sz% na pol #
skim &l% sku, ma szy n' do szy cia w ja ki$ czas po tem – gra mo fon tej sa #
mej mar ki.
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pro te stant k!, to go wy rzu ci "a z do mu ra -
zem z je go przy sz"! #o n!. To by" ostat -
ni raz jak wi dzia" swo j! mat k$, no
i kon tak tu z ro dzi n! wi$ cej nie mia".

Tym ra zem Tar no wa nie opu %ci".
Z me cha ni ka i kon struk to ra prze mie ni"
si$ w ogrod ni ka. Za "o #y" plan ta cj$ ró#.
Jed nak, kwia ty cho& pi$k ne i do rod ne,
kiep sko si$ sprze da wa "y. M"o dzi kar mi li
si$ mi "o %ci! i z tru dem wi! za li ko niec
z ko' cem. Od na laz" miej sco wych so cja -

li stów. Ko le g$ z re ko men da cja mi szwaj -
car skich to wa rzy szy przy j$ li z otwar ty -
mi ra mio na mi. Zyg munt (u "aw ski, ów -
cze sny przy wód ca i teo re tyk pol skie go
so cja li zmu, zo sta" oj cem chrzest nym ma -
"ej Wil hel min ki, pier wo rod nej cór ki
Strza" kow skich. 

To wa rzysz W"a dek by" do brym mów -
c!. Gdy wy bu ch"a pierw sza woj na %wia -
to wa, par tyj ni ko le dzy po wie rzy li mu
wy g"a sza nie prze mó wie' na pa cy fi -

stycz nych ma ni fe sta cjach. Wznie ca" an -
ty wo jen ne na stro je i nie ch$& do ce sa rza
mi li ta ry sty. Na ra zi" si$ au stro w$ gier skiej
#an dar me rii. Tra fi" do aresz tu a po tem
do wi$ zie nia, gdzie sp$ dzi" dwa la ta. Pa -
ni Strza" kow ska, cu dzo ziem ka z gro mad -
k! swo ich có rek, zo sta "a bez %rod ków
do #y cia. Jej osa mot nie niem nie za in te -
re so wa li si$ par tyj ni to wa rzy sze uwi$ -
zio ne go m$ #a. 

– Gdy przy sz"o Bo #e Na ro dze nie,
na wi gi lij nym sto le po sta wi "y ta lerz
z jed nym %le dziem. – wspo mi na pan Ró -
#yc ki. – Po ma ga li jej tyl ko ubo dzy mu -
ra rze. Gdy by nie oni, to wraz z dzie& mi
zgi n$ "a by z g"o du 

Po wyj %ciu z wi$ zie nia, Strza" kow ski
zra #o ny obo j$t no %ci! so cja li stycz nych
kom pa nów, po #e gna" si$ z Ga li cj! i za -
miesz ka" na te ry to rium Rze szy Nie -
miec kiej w Biel sku nad Bia "!. Ra zem
z #o n! i dzie& mi urz! dzi" si$ w cen trum
mia sta, w daw nym zam ku Su" kow -
skich. Tu taj, tak jak daw niej w Zu ry chu,
za j!" si$ wy twa rza niem urz! dze' me ta -
lo wych. Ze Szwaj ca rii spro wa dza" pod -
ze spo "y me cha nicz ne fir my His Ma sters
Vo ice. Ro bi" drew nia ne szaf ki do gra mo -
fo nów i ma szyn do szy cia, któ re sk"a da"
z cz$ %ci pro du ko wa nych przez cze sk!
„La d$”. Do brze uprze my s"o wio ne Cze -
chy na le #a "y wte dy do Au strii. Na przed -
si$ bior ców Ga li cji mia "y wp"yw znacz -
nie wi$k szy ni# ce sar skie Niem cy. Ju#
w Biel sku Strza" kow ski za cz!" sk"a da&
pierw sze ro we ry.

– W Au stra lii po zna "em star sze go
pa na, któ ry w cza sach pierw szej woj ny
%wia to wej, me mu dziad ko wi sprze da wa"
far by do ro we rów i twier dzi", #e ju# wte -
dy dzia dek sk"a da" te po jaz dy w ca "o -
%ci – do da je pan W"a dy s"aw Ró #yc ki. 

Strza" kow ski na le #a" do pol skie go
To wa rzy stwa (e la za i Me ta li. Ro dzin -
na le gen da po da je, #e nie za bra k"o go
w gro nie za "o #y cie li naj star sze go w mie -
%cie – ki na „Wan da”. Po kl$ sce wil hel -
mi' skie go ce sar stwa by" jed nym z dzia -
"a czy Pol skiej Ra dy Lu do wej
przej mu j! cej w"a dz$ nad mia stem. 

W do mu Strza" kow skich przez pe wien
czas, ze wzgl$ du na pa ni! Wil hel mi n$
mó wi "o si$ po nie miec ku. Pó) niej opa -
no wa "a j$ zyk swe go m$ #a i do ko' ca #y -
cia czu "a si$ Po lk!. W mi$ dzy cza sie cór -
ki pod ro s"y i trze ba by "o za pi sa& je
do gim na zjum. – W Biel sku, bar dziej
zniem czo nym ni# in ne oko li ce *l! ska,
pol skie go gim na zjum jesz cze nie by "o.
Do wy bo ru po zo sta wa "o nie miec kie al -
bo #y dow skie. Po nie wa# Strza" kow ski
nie cier pia" Niem ców, to wy s"a" cór ki
do #y dow skie go – wy ja %nia W"a dy -
s"aw Ró #yc ki. 

PI!" pa nien na wy da niu

Od
1922 r. w cze ko la do wej ka mie ni -
cy na pierw szym pi$ trze miesz -

ka "o pi$& pa nien Strza" kow skich: Wil hel -
mi na, Zo fia, Kla ra, Ire na i Ja dwi ga.
Ka# da ma rzy "a o %lub nym we lo nie i we -
sel nym przy j$ ciu.

W!a dy s!aw Strza! kow ski z "o n# Wil hel mi n#
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W la tach 80. mi nio ne go stu le cia, spad ko bier cy daw nych w#a $ci cie li fir %
my i do mu za #o &y li spó# k! i re ak ty wo wa li daw n' na zw!. Nie pro du %
ku je ro we rów, gra mo fo nów ani ma szyn do szy cia. Dba o do br' kon %
dy cj! ka mie ni cy i do brze pro spe ru je na ryn ku ob ro tu nie ru cho mo $cia mi.
W ga bi ne cie jej pro ku ren ta mo& na obej rze" hi sto rycz ne eks po na ty
w po sta ci ro we ru „Ebe co”, ma szy ny do szy cia, gra mo fo nu i fir mo wej
ko per ty na p#y t!.
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Wil hel mi na, naj star sza z nich, ab sol -
went ka szko !y han dlo wej w Biel sku
wy sz!a za m"# za in#. Gu sta wa Ró #yc -
kie go, spe cja li st$ w dzie dzi nie bu do -
wy ma szyn gór ni czych i w!a %ci cie la fa -
bry ki w Za !$ #u. Je go fir ma, prócz
urz" dze& dla ko pal& wy pro du ko wa !a
te# pierw szy pol ski mo to cykl na 'l" -
sku. Na cze%( swe go kon struk to ra,
tak jak i fa bry ka przy obec nej uli cy To -
kar skiej, otrzy ma! na zw$: „MOJ” – tak
bo wiem brzmia! pseu do nim Ró #yc kie -
go, pod któ rym zna li go ko le dzy ze stu -
diów aka de mic kich i pra cy w %l" skich
ko pal niach. Wcze %niej by! przed sta wi -
cie lem nie miec kie go kon cer nu ma -
szyn gór ni czych „Eric khoff” (obec nie:
Eic khoff). Tam do ro bi! si$ ma !ej for -
tu ny. Od ku pi! pod upa d!" i za d!u #o n"
fa brycz k$ w Za !$ #u. Roz bu do wa! j"
i uru cho mi! pro duk cj$. Ofe ro wa! ma -
szy ny gór ni cze i wier t!a, wen ty la to ry
do schro nów woj sko wych, sil ni ki elek -
trycz ne, a na wet mo to cy kle. Z fir m"
„Ebe co”, zwi" za! si$ do pie ro po %mier -
ci swe go te %cia. 

Zo fia wy sz!a za m"# za Wie s!a wa Ba -
lu ka, ofi ce ra Woj ska Pol skie go, po z!a -
ma niu kr$ go s!u pa w cza sie (wi cze&
na po li go nie prze szed! w stan spo czyn -
ku i zo sta! pen sjo na riu szem si! zbroj -
nych. 

Kla ra zdo by !a dy plom in #y nie ra che -
mi ka, za miesz ka !a w War sza wie i pra -
co wa !a w bran #y ko sme tycz nej. Zo sta -
!a #o n" me ta lur ga in#. Wi tol da Sznu ka.
Po 1945 r., gdy „Ebe co” od ro dzi !o si$ ja -
ko sklep z gra mo fo na mi i ma !y warsz -
tat na pra wy ro we rów, za j$ !a si$ je go pro -
wa dze niem a po kil ku la tach ofi cjal n"
li kwi da cj". 

Na po cz"t ku lat 50. mi nio ne go stu le -
cia, u swe go stry ja Wi tol da, miesz ka j" -
ce go na II pi$ trze cze ko la do wej ka mie -
ni cy, by wa! wte dy na sto let ni Ta de usz
Sznuk, po la tach zna ko mi ty dzien ni karz,
pre zen ter i ra dio wiec.

– W do mu me go stry ja sta !y dwa szaf -
ko we gra mo fo ny fir my „Ebe co”. Z ta -
kich „od twa rza czy” s!u cha !o si$ wte dy
do brej mu zy ki pod czas gim na zjal nych
pry wa tek. Wte dy Ka to wi ce by !y kra in"
eks cy tu j" cych sta ro ci z cza sów oku pa -
cji. Jed nym z nie zwy k!ych tro fe ów ja -
kie przy wio z!em stam t"d by !a ma ska
prze ciw ga zo wa. – wspo mi na Sznuk.

Dzi siaj to miej sce jest jed nym z po -
mni ków upa mi$t nia j" cych hi sto rycz ne
do ko na nia pol skiej tech ni ki i pi$k nym
mo ty wem z!o tej le gen dy mia sta. 

Ire na uko& czy !a eko no mi$ w War sza -
wie i wy sz!a za W!o dzi mie rza Ry mar -
kie wi cza, ab sol wen ta Szko !y Mor skiej
w An twer pii, ka pi ta na #e glu gi wiel -
kiej, ofi ce ra ma ry nar ki han dlo wej, któ -
ry po la tach s!u# by na okr$ tach po wró -
ci! do Gdy ni i mia! ob j"( sta no wi sko
mor skie go at taché pol skie go kon su la tu
w au stra lij skim Syd ney. Pla ny po krzy -
#o wa! wy buch woj ny. Do 1938 r. miesz -
ka li w Ka to wi cach, gdzie W!o dzi mierz
by! przed sta wi cie lem fir my „Berg trans”.
Po tem prze nie %li si$ do Gdy ni. Ry mar -
kie wi czo wi po wie rzo no jed no z kie row -

ni czych sta no wisk w fir mie ma kler -
skiej M Z. Ce dro i S -ka 

– Miesz ka li w pi$k nej wil li w Oli wie.
Od wie dza !em ich ja ko stu dent gda& skiej
po li tech ni ki. W!o dzi mierz by! wte dy
wa# n" oso b" – nad zo ro wa! za !a du nek
bro ni i amu ni cji na stat ki wy cho dz" ce
w mo rze. Przy stoj ny m$# czy zna, fan ta -
stycz ny kon tak to wy fa cet, by! du sz" to -
wa rzy stwa i sy pa! ka wa !a mi. – wspo mi -
na je go po wi no wa ty, Krzysz tof Sznuk,
pu! kow nik Woj ska Pol skie go i dok tor
Woj sko wej Aka de mii Tech nicz nej, wy -
bit ny spe cja li sta w dzie dzi nie ba li sty ki
da le kie go za si$ gu i strze la nia ar ty le ryj -
skie go, któ ry po 1945 r. by wa! tak #e
u swe go stry ja Wi tol da w ka to wic kiej ka -
mie ni cy Strza! kow skie go.

Ja dwi ga, ro ma nist ka z dy plo mem
wy sz!a za in#. Ste fa na No wo siel skie go,
me ta lur ga kra kow skiej Aka de mii Gór -
ni czo -Hut ni czej, trzy krot ne go mi strza
Pol ski w bie gach przez p!ot ki i wie lo -
krot ne go wi ce mi strza w kil ku dys cy pli -

nach lek ko atle tycz nych. Wy st$ po wa!
w bar wach ka to wic kiej „Po go ni”. Ja ko
zna ny spor to wiec mia! przy ja ció! w wie -
lu kra jach Eu ro py. Po mo gli mu gdy
w cza sie oku pa cji zbieg! z Pol ski na W$ -
gry. Po woj nie wraz z #o n" miesz ka!
na II pi$ trze cze ko la do wej ka mie ni cy
Strza! kow skie go. Ja ko ch!o piec od wie -
dza! go red. Ta de usz Sznuk. Z mi -
strzem p!ot kar stwa przed wo jen nej Pol -
ski, cho dzi! na sta dion, gdzie bra! lek cje
spor to we go bie ga nia i lek ko atle ty ki.
Go %ciem No wo siel skich i Sznu ków by!
ku zyn Ta de usza, Krzysz tof Sznuk – pó) -
niej szy pu! kow nik i pe da gog WAT.

W!a dy s!aw i Wil hel mi na Strza! kow -
scy, ro dzi ce pi$ ciu pi$k nych pa nien
z cze ko la do wej ka mie ni cy, zo sta li po -
cho wa ni na cmen ta rzu przy uli cy Fran -
cu skiej w Ka to wi cach. Spo czy wa j" tam
wspól nie z cór ka mi i zi$ cia mi. Ich kwa -
te ra znaj du je si$ w tym sa mym rz$ dzie
co gro bo wiec Kor fan te go.

!

W!a dy s!aw Strza! kow ski z cór ka mi
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Barbara Janas!Dudek (1976) – uko! czy "a Wy# sz$ %l$ sk$ Szko "& Za rz$ dza nia. Pa sjo nat ka sztu ki, psy cho lo gii, po dró #y i s"o '
wa. Zwi$ za na z Klu bem Pro mo cji Po etyc kich Ma cie ja Szcza wi! skie go. Lau re at ka kil ku kon kur sów po etyc kich. Go() „Ar '
ty stycz nych Spo tka!” w Ra diu Ka to wi ce. Za de biu to wa "a w 2009 r. to mem wier szy Oczy na uwi! zi, z któ re go ju# daw no
prze sta "a by) dum na. W 2011 r. na k"a dem Za u" ku Wy daw ni cze go Po my" ka uka za" si& ar kusz po etyc ki Al fa bet L! ku. W ro '
ku na st&p nym ta sa ma ofi cy na wy da "a ksi$# k& po etyc k$ Za k"ad Pra cy Chro nio nej. Jej tek sty uka za "y si& rów nie# w kil ku
al ma na chach po etyc kich, Art Pub, %l$ skiej Stre fie Gen der, „To po sie”, „Nie re gu lar nym Pi (mie Kul tu ral nym – Kwar tal nik”
i „Sza fie”. Re dak tor dzia "u po ezji w Kwar tal ni ku Li te rac ko 'Ar ty stycz nym Sza fa oraz „Szko "y po etów” na stro nie Gór no '
(l$ skie go To wa rzy stwa Li te rac kie go w Ka to wi cach. Wspó" or ga ni za tor cho rzow skich im prez li te rac kich Port Po etyc ki.

BARBARA JANAS*DUDEK

WIESZCZ BA

wszy scy wy szli !my z wo dy, wi"c czte ry la ta desz czu nie po win ny wy rz# -
dzi$ nam wi"k szej krzyw dy. tym cza sem dom ob ra ca si" w dry fu j# cy sta -
tek po !rod ku oce anu, do któ re go tak trud no by %o nam si" do sta$. Re be ka
na dal &y wi si" zie mi#, pó' niej wy mio tu je. ni gdy nie uro dzi dziec ka. Ur -
szu la we ge tu je upstrzo na wst#& ka mi i far b#. nie bo wy rzu ca osta nie kro ple.
s%o( ce ci cho wy nu rza si" z wo dy. jesz cze wszyst ko mo& na na pra wi$. otwo -
rzy$ okien ni ce i drzwi. przej d# zmar li i utra pie ni nie z te go !wia ta. od ma -
lu je my !cia ny, ody mi my k# ty, roz le je my wosk. nikt nie po wie, &e
wszyst ko zo sta %o za pi sa ne i b" dzie to czy$ si" w ko %o bez ra tun ku dla ko -
go kol wiek, z prze po wied ni# ob ró ce nia si" w py%. 

RE ZO NANS

uwa &aj na usta. mo g# po wie dzie$ za du &o lub na pi$ si" tru ci zny. je ste!
tym co po wiesz. nie za wró cisz rze ki ki jem. nie obro nisz do mu cho$ by!
u&y% cel tyc kich za kl"$. uwa &aj na !cia ny, któ re prze by %y d%u& sz# dro g" ni&
two ja wy pra wa do wn" trza i z po wro tem. s%y sza %y na mi"t no!$, p%acz i gru -
cho ta nie ko !ci, za nim do tar %e! do te go miej sca. na %o &y %e! tynk i roz wie si -
%e! fi ran ki co pi"!$. uwa &aj na usta. wszyst ko co po wiesz za pa mi" ta j#.
pó' niej opo wie dz# in nym jak za kwi ta %y kon wa lie za oknem gdy mio ta %e!
si" w wy rzu tach i pod no si %e! g%os.

EWA OD NAJ D"U# SZEJ DRO GI.

kar mi" si" pia skiem. brzuch jest ci"& ki, wi"c nie do ty kaj go przed za cho -
dem. zwy kle by wa nas za du &o. ka& dy wy po wia da g%o !no swo je chce, pra -
gnie, nie lu bi. pia sek jest mo kry. po po %u dniu mie wam za par cia i mi gre n",
a tu na le &y upo rz#d ko wa$ g%o sy, hi sto ri" i bu do w" ko mór ki. po an giel -
skim wy cho dzi si" %a twiej. z ko niecz no !ci su sz" %zy, wie szam pra nie. pia -
sek wie trzy si" z po !cie l# na s%o( cu. de ski na pod %o dze od kszta% ca j# two j#
obec no!$. nie pój d" spraw dzi$, bo two je cia %o po cho wa %am przed mie si# -
cem. mia %a! g%ad k# twarz i lo do wa te r" ce. nie ca %uj – szep ta li. mó wi li, &e
ba %a! si" !mier ci. ty si" nie ba %a!. ja si" nie bo j". oni si" bo j#. chcia %a bym
le &e$ obok cie bie w pia sku pod d" bem, któ re go ju& nie ma. pio run strze -
li% w ja sne przed po %u dnie kie dy od cho dzi %a! ma j#c za du &o lat do za pa -
mi" ta nia.
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JACEK DUDEK

Jacek Dudek – od uro dze nia miesz ka w Cho rzo wie. Za de biu to wa! w ro ku 1999 w po kon kur so wym to mi ku wier szy Zmrok

to jesz cze nie ciem no!".  Je go wier sze znaj du j" si# w al ma na chach Klu bu Li te rac kie go „Bar wy” (2002, 2004, 2005). Utwo $
ry po etyc kie uka za !y si# tak %e w pra sie re gio nal nej i lo kal nej. Jest uczest ni kiem spo tka& warsz ta to wych Klu bu Li te rac kie $
go „Bar wy” w Ru dzie 'l" skiej oraz Klu bu Pro mo cji Po etyc kich w Cho rzo wie Ba to rym. Wspó! au tor i wy daw ca ksi" %ek
po etyc kich Dru id Bar (2004) i Zie mia Dru id (2006). W 2008 r. wy da! tom wier szy Bia #a Ry ba. W 2013 r. na k!a dem Za u! $
ka Wy daw ni cze go Po my! ka uka za !a si# ksi"% ka po etyc ka Ho mo Si le sius. Go() au dy cji „Pocz ta Po etyc ka” Ma cie ja Szcza $
wi& skie go w Pol skim Ra diu Ka to wi ce. Po my s!o daw ca, kre ator i or ga ni za tor cy klicz nych pre zen ta cji po etyc kich Port
Po etyc ki w Cho rzo wie.

ISTO TA

w ha !a sie czu j" si" bez piecz ny 
zda rzy si" wdzi"k re kla ma 
to war któ re go nie mo# na sprze da$
ba nal na hi sto ria roz pi sa na
w pstro ka ty be st sel ler

ko lej ny raz po roz mo wie z fi lo lo giem
wy nio s!em #e wszyst ko ju# by !o
t!um pro wo ka cja dar em pa tii
szcze gó!

trud no mi przy j%$ z god no &ci%
wcze sny ana chro nizm fak tów i wi" zi
ogl% dam do k!ad nie li nie pa pi lar ne
praw dzi we imio na tka nek

JA KI TAM CHO RZOW SKI PIES

i po bó lu strza !y uci ch!y
ostat nio tyl ko szcz"k zam ka 
wiecz ne wcho dz" 
i wy cho dz" 

#e po bó lu to wiem 
szu ka nie jest wpi sa ne 
w ka# d% stro n" drzwi
pó ki co stra ci !em w"ch 

s!o wo -chmur ny wsta!
od &wie #y! stro ny
za ple ca mi cie'
nie chce do ty czy$

DOTYCZY KOLEJNEJ „50tki”

obraz dr#y i si" wybrzusza
naczynia lec% z r%k
neurologia dotyczy przymierza z wiekiem 
ch"tniej wchodz" w mechanizmy
niedowierzam je&li na nic nie mam wp!ywu

deptanie przynale#no&ci
nie posiada cech zachwytu
tatua#e nie pomog% ale niech maj% motyw
jak krzyk zanosi si" na patos 
broni" si" wielokropkiem

nie !api" dok!adnie przerw 
tam jest &wiadomo&$
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Nie zno !ny ale nie za st" pio ny
Cz!o wiek, któ ry mia! na bli skow schod nim, a wi"c dru go rz"d nym te atrze wo jen -

nym ode gra# klu czo w$ ro l" uro dzi! si" w 1888 ro ku w An glii w ro dzi nie nie zbyt

za mo% nej, ale wy star cza j$ co za sob nej w &rod ki, by wy s!a# go na stu dia do Oxfor -

du. Ar che olo gia ucho dzi !a wte dy za nie co sno bi stycz ny kie ru nek stu diów, od po -

wied ni dla m!o dych kan dy da tów na gen tle man of le isu re, ob da rzo nych %y! k$ po -

dró% ni cz$ lub zgo !a awan tur ni cz$. Nie wiel ki od se tek ab sol wen tów te go kie run ku

po &wi" ca! si" pra cy ba daw czej i na uko wej na uczel ni i po za ni$. Tho mas Edward

Law ren ce zde cy do wa nie za li cza! si" do tej nie wiel kiej, lecz przy no sz$ cej chlu b"
uczel ni gru py. Od wcze snych ch!o pi" cych lat za fa scy no wa ny by! hi sto ri$, eto sem

ry cer skim oraz tym, co dzi& na zy wa my su rvi val. Z cza sem do tych za in te re so wa'
do !$ czy !a si" sztu ka, kul tu ra i prze sz!o&# Bli skie go Wscho du. 

Pierw szy je go kon takt z Orien tem za kra wa! na sza le' stwo. Ab sol went re no mo -

wa nej uczel ni za wzi$! si", by spo ry szmat sy ryj skiej pu sty ni po ko na# pie szo, co

od ra dza li mu naj wy traw niej si po dró% ni cy i znaw cy za gad nie nia. Po sta wi! jed nak

na swo im. Oto co pi sze je go bio graf: „Ka% de go, kto na po cz$t ku wrze &nia 1909

ro ku zna la z! by si" na roz pa lo nej od s!o' ca ni zi nie na za chód od Alep po w pó! noc -

nej Sy rii, wi dok ten mu sia! by za sko czy#: oto przez pu sty ni" szed! so bie m!o dy, %a -

!o &nie chu dy An glik z ple ca kiem na ra mio nach, a tu% za nim ci$ gn$! szwa dron tu -

rec kiej ka wa le rii.

Kil ka dni wcze &niej T.E. Law ren ce za wi ta! do pod gór skiej miej sco wo &ci Sah -

jun, aby zba da# ru iny jed ne go z zam ków po zo sta !ych po krzy %ow cach. Miej sco -

wy kajm ma kam, gu ber na tor osma' ski, by! tak zdu mio ny wi do kiem m!o de go po -

dró% ni ka, %e po trak to wa! go jak dy gni ta rza. Ugo &ci! u sie bie, kar mi!, po i!,, a pó( niej

przy dzie li! mu eskor t" ka wa le ryj sk$ na pi" cio dnio w$ wy pra w" do Alep po. (…)

Ta w!a &nie po dró% mia !a zmie ni# je go %y cie. Wsz" dzie, do k$d do cie ra!, tu byl -

cy wi ta li go ze zdu mie niem, ale te% z nie zwy k!$ ser decz no &ci$. W ka% dej wsi i wio -

sce oka zy wa no mu wiel k$ go &cin no&#. Kar mio no, da wa no schro nie nie i mi mo wi -

docz nej n" dzy od ma wia no przy j" cia za p!a ty. „co za wspa nia !y kraj – za chwy ca!
si" Law ren ce w li &cie do oj ca w po !o wie sierp nia. – Go &cin no &ci nie da si" wprost

opi sa#.” (…)

W jed nym z li stów do mat ki z ko' ca sierp nia jest zda nie jak by wy j" te ze zwie -

rze' dzi siej sze go stu den ta, któ ry %y wi prze ko na nie, %e oto po dró% od mie nia ca !e
je go %y cie: „B" dzie mi bar dzo trud no zno wu by# An gli kiem”. 

Za iste, w dniu kie dy Law ren ce roz po czy na! swo je oxfordz kie stu dia na wie %y
ko &cio !a St. Mi cha el’s mu sia! sie dzie# Anio! Dziw nych Przy pad ków, ta ki ja kim

opi sa! go E. A. Poe, i wy gry wa# na skrzyp cach ogni ste go ji ga. Kie dy ab sol went

Je sus Col le ge po sta wi! sto p" na arab skiej zie mi, Anio! by! za pew ne wi" cej ni% ukon -

ten to wa ny. W nie ca !e dwa la ta pó( niej T. E. Law ren ce do !$ czy! do eki py pro wa -

dz$ cej wy ko pa li ska w Kar ke mi szu, dzi& le %$ cym na po gra ni czu tu rec ko -sy ryj skim.

Od daj my po now nie g!os je go bio gra fo wi: „O szcze gól nej po zy cji Law ren -

ce’a w&ród miej sco wych, o tym, %e sta! si" au ten tycz nym przy wód c$, de cy do wa -

!a bar dziej je go sym pa tia do Wscho du, po dziw dla miej sco wej kul tu ry. Arab skim

po s!u gi wa! si" ju% ca! kiem swo bod nie, ale w Kar ke mi szu pil nie po g!" bia! zna jo -

mo&# j" zy ka, wy py tu j$c ro bot ni ków z eki py wy ko pa li sko wej, od wie dza j$c ich w do -

mach, pro wa dz$c sys te ma tycz ne no tat ki. Ws!u chi wa! si" w lu do we opo wie &ci, py -

ta! o po gl$ dy, do cie ka! po wi$ za' kla no wych, któ re de cy do wa !y o lo kal nych so ju szach

i wi" zach lo jal no &ci. Stop nio wo po zna wa! oko li ce i wkrót ce wie dzia! wi" cej o pó! -
noc nej Sy rii, ni% kto kol wiek z Eu ro pej czy ków.

Nic tak nie zjed nu je lu dzi jak oka zy wa na im uwa ga i sza cu nek. (…) Po strze ga -

no go wi"c bar dziej jak swo je go ni% jak przy by sza z Eu ro py i zgod nie z arab sk$
tra dy cj$ re wan %o wa no mu si" wier no &ci$ i przy wi$ za niem. Ka% dy me dal ma dwie

stro ny: im d!u %ej Law ren ce prze by wa! w Sy rii, im bar dziej wni ka! w miej sco w$
spo !ecz no&#, tym mniej w nim zo sta wa !o z Bry tyj czy ka.” 

Za mach w Sa ra je wie za sta! Law ren ce’a w Oxfor dzie. Kie dy wy bu ch!a woj na,

za mie rza! zg!o si# si" do s!u% by wy wia dow czej w!a &nie na Wscho dzie, ale

w sierp niu 1914 ro ku na ta kich jak on nie by !o jesz cze za po trze bo wa nia. Po ra dzo -

no mu, by cze ka! a% Tur cja przy st$ pi do woj ny, co jak prze wi dy wa no, po win no

wkrót ce na st$ pi#. W ko' cu w pa( dzier ni ku te go ro ku za an ga %o wa no go ja ko cy -

wil ne go kar to gra fa przy szta bie w Lon dy nie. Za baw nie prze bieg! pro ces je go prze -

obra %e nia si" z cy wi la w ofi ce ra. Po pro stu kie dy je den z ge ne ra !ów za cz$! do ma -

ga# si", by na tym sta no wi sku zna laz! si" ofi cer, po le co no Law ren ce’owi uda# si"
do ma ga zy nu i wy fa so wa# mun dur pod po rucz ni ka. I to by! w!a &ci wy po cz$ tek je -

go woj sko wej ka rie ry, któ r$ za ko' czy! w ran dze pu! kow ni ka. Jed nak mun dur ni -

gdy nie sta! si" je go „dru g$ skó r$”. Kie dy ju% zda rzy !o mu si" po ja wi# w pe! nym

umun du ro wa niu, wy gl$ da! jak przy s!o wio wa ofer ma ba ta lio no wa, mi" dzy in ny -

mi z uwa gi na nie ty po wy wzrost; naj cz" &ciej jed nak pod czas swej bli skow schod -

niej s!u% by wy st" po wa! w kom bi na cji bry tyj skie go mun du ru i ele men tów ubio ru

WITOLD TURANT
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arab skie go, czym do pro wa dza! stu pro cen to wych za wo dow ców do bia !ej go r"cz -
ki. Zda rza !o mu si# tak $e po ja wia% w kom plet nym arab skim ubio rze.

Na ra zie jed nak ma my je sie& 1914 ro ku i nasz bo ha ter po chy lo ny jest nad ma -
pa mi fron tu w Bel gii, gdzie sy tu acja przed sta wia si# co raz mniej cie ka wie. Wresz -
cie 2 li sto pa da ma rze nie 'wie $o upie czo ne go ofi ce ra spe! ni !o si#: Tur cja przy st" -
pi !a do woj ny po stro nie pa&stw cen tral nych. Po ja wi !a si# szan sa na spe! nie nie
po sta no wie nia z cza sów po by tu w Sy rii – wy rzu ci% stam t"d Tur ków, któ rzy dla Ara -
bów by li na je(d( ca mi i oku pan ta mi, cho% !" czy !o oba na ro dy wy zna nie. Daw ny
prze !o $o ny i wspó! pra cow nik Law ren ce’a, któ ry zo sta! ofi ce rem sek cji bli skow -
schod niej wy wia du, wzy wa go do sie bie, czy li do Ka iru. Pierw szy krok zo sta! zro -
bio ny. Jed nak na ko lej ne przyj dzie mu jesz cze d!u go po cze ka%. 

G!ów ny ci# $ar zma ga& wo jen nych w tym re jo nie wzi# !y na sie bie Dar da ne le i za -
to ka Su vla, któ ra sta !a si# cmen ta rzem wie lu au stra lij skich i no wo ze landz kich ch!op -
ców, któ rych tam wy s!a no, by stwo rzy% dru gi front i od ci" $y% Ro sj#. Nikt nie zda -
wa! so bie spra wy z te go, $e Ro sji nie mo$ na by !o ju$ po móc, a Tur cy wspie ra ni
przez nie miec kich do wód ców i do rad ców za trzy ma j" t# mo $e ze wzgl# dów stra -
te gicz nych ko niecz n", ale (le prze pro wa dzo n" ope ra cj#. W re jo nie Ka na !u i Pa -
le sty ny, a tak $e da lej na po !u dnio wy wschód pa no wa! spo kój. Obie stro ny, to zna -
czy Bry tyj czy cy i Niem cy prze wi dy wa li, $e kie dy' w przy sz!o 'ci arab ski zryw
nie pod le g!o 'cio wy mo $e sta% si# ich atu tem, Je 'li tyl ko kar ta arab ska zo sta nie umie -
j#t nie ro ze gra na. Wy gl" da na to, $e Niem cy nie by li w zbyt zr#cz nej sy tu acji, bo -
wiem ta kie po wsta nie, na wet je 'li b# dzie skie ro wa ne prze ciw Bry tyj czy kom, po -
sta wi ich wo bec ko niecz no 'ci os!a bie nia Tur cji, co by nie po wie dzie%, so jusz ni ka.
Bry tyj czy cy nie mu sie li mie% ta kich skru pu !ów. Dla nich wa$ ne by !o, by po wsta -
nie mia !o ogra ni czo ny za si#g i nie za szko dzi !o ich in te re som. Niem com nie sz!o
naj le piej, ale nie mo$ na po wie dzie%, $e by si# nie sta ra li. W imie niu ce sa rza na Bli -
skim Wscho dzie dzia !a! Kurt Prüfer, po nie k"d ko le ga po fa chu Law ren ce’a z przed -
wo jen nych cza sów. Jed nak o ile w Egip cie ta ki plan an ty bry tyj skiej re wol ty mia!
ja kie' szan se, to znacz nie go rzej przed sta wia !a si# sy tu acja w Pa le sty nie, Sy rii, Ira -
ku i na Pó! wy spie Arab skim. Tam by !a ona znacz nie bar dziej ko rzyst na dla Bry -
tyj czy ków, po nie wa$ tam tej si Ara bo wie mie li ju$ po wy $ej uszu po mia ta nia ni mi
przez Osma nów i nie by li 'le pi – za cz# li za uwa $a%, i$ im pe rium tu rec kie go ni w przy -
s!o wio w" pi#t k#. Jed nak Niem com nie uda !o si# ni gdzie, na to miast Bry tyj czy cy...

No w!a 'nie. Mu sie li naj pierw prze ko na% si# o tym, $e ofia ra pod Gal li po li by -
!a bez sen sow na, a na st#p nie utkn"% ze swo j" ofen sy w" w oko li cy pó! wy spu Sy -
naj, ale to za bra !o im po nad dwa la ta. Kie dy to wresz cie na st" pi !o, nad szed! czas
dla Law ren ce’a. Przy sz!y bo ha ter arab skiej re wol ty naj pierw przez nie mal dwa la -
ta po rz"d nie wy nu dzi! si# w Ka irze, ale te$ mia! czas by prze my 'le% plan przy sz!ych
dzia !a&, a tak $e ich cel, któ ry, o czym ju$ wspo mi na li 'my, nie za wsze by! ca! kiem
zbie$ ny z ce la mi po li ty ki bry tyj skiej w tym re gio nie. War to tak $e przy po mnie%,
$e sy tu acja na fron cie za chod nim by !a od po cz"t ku woj ny usta bi li zo wa na. Obie
stro ny wy krwa wia !y si# w nie spo ty ka ny do tych czas spo sób w woj nie po zy cyj nej
i je dy nie front wschod ni przy no si! zmia ny, ale zde cy do wa nie nie ko rzyst ne dla Ro -
sji, któ ra by !a prze cie$ cz!on kiem En ten ty. Gdy by dzia !a nia Bry tyj czy ków na Bli -
skim Wscho dzie nie przy nio s!y ocze ki wa ne go re zul ta tu, by !o by dwa do jed ne go
dla pa&stw cen tral nych w tej krwa wej roz gryw ce. Na ra zie nikt nie prze wi dy wa!,
i$ bol sze wi cy w dro dze prze wro tu przej m" w!a dz# w Ro sji i za wr" po ko jo wy uk!ad
z Niem ca mi, po dob nie jak i Sta nom Zjed no czo nym da le ko by !o do fron to wych oko -
pów we Fran cji.

16 pa( dzier ni ka roz po cz# !a si#, kie dy sta n"! na zie mi Hi d$a zu, arab ska przy go -
da T.E. Law ren ce’a. Nie ba wem mia !o si# oka za%, czy rze czy wi 'cie by! tym jed -
nym z nie licz nych Eu ro pej czy ków, któ rym uda !o si# prze nik n"% za s!o n# bli skow -
schod niej ta jem ni cy i po j"% men tal no'% oraz kul tu r# arab sk", a tak $e spo sób
pro wa dze nia woj ny przez lu dy pu styn ne, bo to by !o te raz naj wa$ niej sze. Trud no
nam dzi' zro zu mie%, ja ki mi ce cha mi, po za ogrom n" in te li gen cj", mu sia! wy ka za%
si# ten bry tyj ski ofi cer, $e by je go mi sja od nio s!a za mie rzo ny sku tek. 

Mo $e naj pierw kil ka s!ów o cha rak te rze tej roz po czy na j" cej si# kam pa nii, ta -
kiej, ja k" j" wi dzia! Law ren ce: „Woj na hi d$a ska po win na tym cza sem sta% si# czym'
w ro dza ju wal ki der wi szów z ar mi" re gu lar n". Po win na to by% ba ta lia ska li ste go,
gó rzy ste go i ja !o we go kra ju (wzmoc nio ne go hor d" na wpó! dzi kich gó ra li) prze -
ciw ko nie przy ja cie lo wi po sia da j" ce mu ta kie mnó stwo nie miec kiej bro ni, $e pro -
wa dze nie woj ny par ty zanc kiej sta !o si# dla nie go nie mo$ li wo 'ci". Stre fa gór sta -
no wi !a raj dla strzel ców wy bo ro wych, a Ara bo wie by li w tej dzie dzi nie
praw dzi wy mi ar ty sta mi. (…)

Gdy pa trzy !em na ten ob cy mi kra jo braz, wy da !o mi si# nie mo$ li we, aby bez zdra -
dy cz# 'ci ple mion gór skich Tur cy od wa $y li si# na prze marsz przez ten te ren. Ale
na wet w przy pad ku zdra dy pró ba prze for so wa nia pa sma gór skie go by !a by zbyt nie -
bez piecz na. (…)

Je dy n" nie po ko j" c" stro n" by! pa nicz ny l#k, ja ki bu dzi !a w Ara bach tu rec ka ar -
ty le ria. (…) Ara bo wie 'wi# cie wie rzy li, $e bro& jest tym gro( niej sza, im wi# cej
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ro bi ha !a su. Nie ba li si" kul ka ra bi no wych ani nie l" ka li zbyt nio #mier ci, ale #mier$
od szrap ne la wy da wa !a im si" nie do wy trzy ma nia. Do sze d!em do wnio sku, i% je -
dy nym spo so bem przy wró ce nia im wia ry we w!a sne si !y jest da$ im ar ma ty, do -
bre lub z!e, by le g!o #ne. Wszy scy, od do stoj ne go Faj sa la do na gie go wy rost ka, ma -
rzy li tyl ko o jed nym: ar ty le ria, ar ty le ria i jesz cze raz ar ty le ria.” 

Jak wi da$, Law ren ce nie tyl ko do brze zna! psy chi k" %o! nie rzy, czy ra czej wo -
jow ni ków, któ ry mi mia! do wo dzi$, ale tak %e wie dzia!, ja kie kro ki pod j&$, by ich
wal ka oka za !a si" sku tecz na. Cz" sto ma wia!, i% Ara bo wie s& do bry mi %o! nie rza -
mi, je #li s& do brze do wo dze ni. Có% to jed nak zna czy: do brze do wo dzi$? Na to z po -
zo ru pro ste py ta nie nie ma jed nej, uni wer sal nej od po wie dzi. Z per spek ty wy cza -
su mo% na #mia !o po wie dzie$, %e gdy by arab sk& re wol t& do wo dzi! na wet naj bar dziej
uta len to wa ny i do #wiad czo ny ab sol went San dhurst, ist nia !a by ty si&c i jed na prze -
s!an ka nie tyl ko kl" ski, ale by$ mo %e ten zryw nie do szed! by w ogó le do skut ku.
Praw do po dob nie ów hi po te tycz ny ofi cer za cz&! by wdra %a$ Be du inów do poj mo -
wa nej po eu ro pej sku woj sko wej dys cy pli ny. Po nad to sta ra! by si", zgod nie z du -
chem tam tych cza sów, za cho wa$ i pod kre #la$ swe ofi cer skie pre ro ga ty wy, %e nie
wspo mn" o eks po no wa niu in no #ci czy wr"cz ob co #ci – kul tu ro wej i wszel kiej in -
nej. Ja ko za wo do wy woj sko wy z pew no #ci& dba! by o nie ska zi tel no#$ wszyst kich
szcze gó !ów swo je go umun du ro wa nia. Po nad to ja ko cz!o wiek Za cho du ce ni! by so -
bie %y cie, przede wszyst kim w!a sne, i nie po tra fi! by te go ukry$. Mo% na by t" li -
st" jesz cze znacz nie wy d!u %y$, cho$ by$ mo %e nie wszyst kie za war te na niej po -
zy cje zma te ria li zo wa !y by si" w jed nej oso bie. Jed nak i te go, co ju% ma my
wy star czy !o by, %e by, jak to si" mó wi, po !o %y$ spra w".

Jak wy gl& da !a dro ga do woj sko wo #ci Law ren ce’a ju% wie my. Wie my te%, i% po -
tra fi! lu dziom w#ród któ rych prze by wa! oka za$ za in te re so wa nie i zro zu mie nie. To
by! ju% ja ki# fun da ment. Po za tym sam nie spe cjal nie ho! du j&c woj sko wej dys cy -
pli nie, nie za mie rza! pod da wa$ jej swo ich to wa rzy szy bro ni. To chy ba naj w!a #ciw -
sze okre #le nie, bo wiem bar dzo dba! o to, aby je go pod ko mend ni czu li si" w!a #nie
w pierw szym rz" dzie to wa rzy sza mi bro ni, a nie pod ko mend ny mi, z któ ry mi !& -
czy go je dy nie za le% no#$ s!u% bo wa. Kie dy by !o trze ba, sam po dej mo wa! si" ar cy -
ry zy kow nych za da', jak cho$ by wy sa dza nie po ci& gów i mo stów ko lei bag dadz -
kiej. Bry tyj skie do wódz two nie by !o, rzecz ja sna, za chwy co ne tym „za ra bi zo wa niem”
swo je go pod ko mend ne go, jed nak to le ro wa !o i nie re gu la mi no wy strój i po wa% ne
bra ki w woj sko wej ety kie cie, ta kie jak nie od da wa nie ho no rów i g!o #ne ko men to -
wa nie roz ka zów, a na wet epi te ty pod ad re sem wy% szych ran g& wy po wia da ne na g!os
w ich obec no #ci. Uwa %a no, %e jest okrop ny, ale je dy ny do tej ro bo ty. Szczy tem je -
go eks tra wa gan cji by !o za mel do wa nie si" w szta bie gen. Al len by’ego w kom plet -
nym arab skim stro ju nie pierw szej czy sto #ci. Co bar dziej ogra ni cze ni ofi ce ro wie
su ge ro wa li ode s!a nie go do kra ju, a bez po #red ni prze !o %e ni udzie la li mu od cza -
su do cza su re pry mend, na to miast wy %si prze !o %e ni oraz Whi te hall do strze ga li je -
go u%y tecz no#$ i roz grze sza li go z tych eks ce sów. Jed nak ta kie za cho wa nie nie by -
!o je dy nie pod kre #la niem w!a snej in dy wi du al no #ci i nie wy ni ka !o ze sprze ci wu wo bec
jed no li to #ci i mo no to nii mun du ro wych dni. By !o to co# znacz nie wi" cej. 

Ry zy ko zwi& za ne z pro wa dze niem ak cji bo jo wych na te re nach Hi d%a zu ro s!o wraz
z przy !& cze niem si" do od dzia !ów Faj sa la, przy sz!e go w!ad cy cz" #ci wy zwo lo nych
te re nów, no wych ple mion, któ re cz" sto by wa !y ze so b& sk!ó co ne. Jed nak ta dziw -
na po sta$ na cze le od dzia !ów, któ re w szczy to wym mo men cie dzia !a' li czy !y po -
nad 10.000 Be du inów, od dzia !y wa !a ma gicz nie. Law ren ce móg! so bie po zwo li$
na za ata ko wa nie i wy zwo le nie tak wa% ne go stra te gicz nie dla Tur ków punk tu, ja -
kim by !a Aka ba. Móg! so bie po zwo li$ tak %e na zi gno ro wa nie za le ce' do wódz twa
i prze nie sie nie dzia !a' za czep nych na Irak i za cz&$ po wa% nie pla no wa$ marsz na Da -
ma szek. Za le ce nia do wódz twa wy ni ka !y z umo wy Sy kes -Pi cot (16), o któ rej Law -
ren ce nie móg! mie$ po j" cia, a ich re ali za cja za k!a da !a ca! ko wi te ubez w!a sno wol -
nie nie pa'stw arab skich, w ka% dym ra zie na te re nie dzi siej szej Sy rii, któ ra mia !a
do sta$ si" w stre f" wp!y wów Fran cji, co zresz t& po woj nie na st& pi !o, oraz na te -
re nie Pa le sty ny, któ ra mia !a zna le($ si" pod pro tek to ra tem bry tyj skim. Trud no dzi#
by !o by stwo rzy$ ma p" ma rze' Law ren ce’a, po nie wa% on sam pi sa! na ten te mat
do#$ mgli #cie, a bio gra fo wie nie ma j& umie j"t no #ci czy ta nia w my #lach, zw!asz -
cza osób nie %y j& cych. Za rów no jed nak on sam jak i je go an giel scy pod ko mend -
ni wspo mi na j&, %e gdy nad cho dzi !y wy ni ka j& ce z niej in struk cje, za cz&! mie wa$
sa mo bój cze my #li i ze stra ce' cz& de ter mi na cj& po dej mo wa! naj bar dziej ry zy kow -
ne ak cje. Do jed naj z nich na le %a! marsz na Da ma szek, któ ry z jed nej stro ny sta -
no wi! bar dzo istot ne wspar cie dla ofen sy wy Al len by’ego w Pa le sty nie, ale by! tak -
%e ra %& cym po gwa! ce niem wspo mnia nej umo wy. Rzecz in na, %e trud no dzi# usta li$,
gdzie wi dzia! gra ni c" po mi" dzy bry tyj skim in te re sem po li tycz nym, a d& %e nia mi
swo ich arab skich przy ja ció!. Jed no jest pew ne – na in te res Fran cji w je go po li tycz -
nej wi zji nie by !o miej sca. A spra wa osad nic twa %y dow skie go w Pa le sty -
nie? – wy pa da !o by za py ta$. Otó% pro blem ten, jak zda j& si" #wiad czy$ je go wspo -
mnie nia w ogó le nie wcho dzi! w za kres je go za in te re so wa'. B!&d? Z pew no #ci&.
Jed nak ja kim# wy ja #nie niem mo %e by$ fakt, i% kie dy idea sy jo ni zmu do pie ro za -



czy na !a sta ra nia o uwa g" Par la men tu i rz# du Je go Kró lew skiej Mo $ci, Law ren ce,
by! o ca !e ty si# ce mil od po li tycz ne go zgie! ku. 

Tym cza sem nad szed! rok 1918. Wal ki usta !y tak %e na Bi skim Wscho dzie. Law -
ren ce opusz cza Ara bi", by ju% tam ni gdy nie po wró ci&. Cen trum ak cji prze nio s!o
si" do Wer sa lu i Pa ry %a, gdzie T. E. Law ren ce przez pe wien czas by! kim$ w ro -
dza ju eks per ta czy do rad cy arab skie go przed sta wi cie la, Faj sa la. Do pie ro wte dy,
szu ka j#c so jusz ni ka dla arab skich rosz cze' w sto sun ku do Pa le sty ny, wraz z Faj -
sa lem zwró ci li si" o po par cie do przy wód cy ru chu sy jo ni stycz ne go, pó( niej sze -
go pre zy den ta Izra ela, Cha ima We izma na, któ ry im po par cia udzie li! i w przed -
dzie' kon fe ren cji opu bli ko wa li wspól ny do ku ment. Dzi$ brzmi to jak ba$', ale tak
by !o. Jed nak kon fe ren cja po ko jo wa osta tecz nie po grze ba !a je go ma rze nia, a wi -
zja dziel nych Ara bów upo mi na j# cych si" o swo je co raz bar dziej zmie rza !a w kie -
run ku sza fy z te ma ta mi dla Hol ly wo od, po dob nie jak i po sta& sa me go Law ren ce’a,
do któ rej w pó( niej szych cza sach kil ka krot nie si" ga no. Dla pu blicz no $ci by! kim$
w ro dza ju wspó! cze sne go lor da By ro na, po sta ci# ro dem z ro man tycz nej tra dy cji. 

On sam pra gn#! usu n#& si" w cie'. By! cz!o wie kiem wy pa lo nym i g!" bo ko roz -
cza ro wa nym. Przez krót ki czas pra co wa! w Urz" dzie do spraw Ko lo nii, któ rym
kie ro wa! Win ston Chur chill. W 1922 ro ku zg!o si! si" do do wódz twa RAF z pro$ -
b# o przy j" cie do s!u% by w stop niu sze re gow ca. Przy po mnij my, i% za ko' czy! sw#
bli skow schod ni# s!u% b" w stop niu pu! kow ni ka. Zmie ni! tak %e na zwi sko na John
Hu me Ross, a na st"p nie na Tho mas Edward Shaw. W 1929 ro ku za miesz ka! na wsi
i od da! si" spi sy wa niu wspo mnie'. Sta! si" od lud kiem i uni ka! spo tka' na wet z przy -
ja ció! mi, tak %e arab ski mi, z wo jen nych cza sów. Je $li bra! w nich udzia!, to bar dzo
nie ch"t nie. Oto je go wy po wied( na te mat spo tka nia z Faj sa lem, ja kie mia !o miej -
sce w 1925 ro ku: „Zmie ni !em si" – pi sa! po spo tka niu do swej przy ja ció! ki Char -
lot te Shaw. – Law ren ce, któ ry przy ja( ni! si" z ta ki mi lud( mi, ju% nie %y je. Wi" cej
ni% nie %y je. Jest ob cym cz!o wie kiem, któ re go kie dy$ zna !em.”

No we cza sy, no wi gra cze
A Bli ski Wschód? Za rów no Bry tyj czy cy jak i Fran cu zi zbie ra li gorz kie %ni wo

umo wy Sy kes -Pi cot. Jak prze wi dzia! Law ren ce, naj pierw zbun to wa !y si" i wy st# -
pi !y zbroj nie ple mio na sy ryj skie, a na st"p nie do sz!o do re wol ty w Ira ku. Sy tu acj"
kom pli ko wa !y do dat ko wo dwa czyn ni ki. Pierw szy z nich, to w!# cze nie si"
do gry o su row ce, a co za tym idzie do po li ty ki bli skow schod niej ol brzy ma, któ -
ry do tej po ry trzy ma! si" na ubo czu, a w!# czyw szy si" w 1917 ro ku do woj ny,
w znacz nym stop niu prze chy li! sza l" zwy ci" stwa na ko rzy$& En ten ty i te raz nie
mia! za mia ru re zy gno wa& z udzia !u w po dzia le !u pów. Mo wa oczy wi $cie i Sta nach
Zjed no czo nych, któ re od cho dz#c od po li ty ki izo la cjo ni zmu, nie mia !y ocho ty do niej
po wra ca&. Dru gim wa% nym ele men tem by! na p!yw %y dow skich osad ni ków i d# -
%e nie sy jo ni stów do utwo rze nia w Pa le sty nie %y dow skie go pa' stwa. Faj sal swo -
im pod pi sem pod wspo mnia nym do ku men tem, og!o szo nym wspól nie z We izma -
nem na ra zi! si" is lam skim fun da men ta li stom, a bry tyj ska po li ty ka w tym re jo nie
wy wo !y wa !a za mie sza nie i po czu cie nie pew no $ci. Do cho dzi !o do star& zbroj nych
i wy da wa !o si", %e pro tek to rzy nie ro bi# nic, aby sy tu acj" uspo ko i&. Bra ko wa !o po -
li tycz nej wi zji oraz ko go$, kto móg! by za !a go dzi& kon flik ty, o któ rych roz wi# za -
nie w la tach dwu dzie stych ani trzy dzie stych mi nio ne go stu le cia nikt si" nie sta -
ra!. Sy tu acja za czy na !a si" za ognia& zw!asz cza w dru giej po !o wie lat trzy dzie stych,
kie dy przy bie ra! na si le exo dus )y dów eu ro pej skich, zw!asz cza z kra jów do tkni" -
tych bru nat n# czy czar n# za ra z#. 

Dru ga woj na oka za !a si" jesz cze bar dziej $wia to w# da m# ni% jej po przed nicz -
ka. Dzia !a nia wo jen ne i ru chy wojsk ob j" !y nie mal wszyst kie za k#t ki $wia ta. Pol -
ska epo pe ja wo jen na roz gry wa !a si" tak %e na Bli skim Wscho dzie. Pol scy %o! nie -
rze, a wraz ni mi spo ra gru pa cy wi lów, do tar li tam przez Zwi# zek So wiec ki i Iran.
Jed nak gó ry per skie czy pu sty nia irac ka oraz wspa nia !e za byt ki kul tu ry ma te rial -
nej i du cho wej tych kra jów, jak rów nie% Pa le sty ny by !y je dy nie t!em. Tak %e w li -
te ra tu rze. W „Ka ra be li z Me sche du” czy „Tr" ba czu z Sa mar kan dy”, jak w wie lu
in nych utwo rach, tak %e re por ta %o wych, uwa ga au to ra sku pia si" na spra wach pol -
skich. Cza sy nie by !y po te mu, %e by roz ko szo wa& si" wspa nia !o $cia mi kra jów przez
któ re wio d!a dro ga pol skich %o! nie rzy.

Po za ko' cze niu woj ny sy tu acja na Bli skim Wscho dzie oka za !a si" nie mniej za -
pal na i nie sta bil na ni% w 1939 ro ku. Przede wszyst kim po wsta !o pa' stwo Izra el,
któ re ro dzi !o si" w nie zwy kle bo le sny spo sób. Po za tym po ja wi! si" no wy gracz
przy sto li ku naf to we go po ke ra – Zwi# zek So wiec ki. Po nad to w sa mym $wie cie arab -
skim sy tu acja by !a do$& p!yn na. Brak sta bi li za cji ustro jo wej, spo ry gra nicz ne, spo -
ry dy na stycz ne po wo do wa !y prze ko na nie chy ba wszyst kich mo car stwo wych part -
ne rów, i% o ry by naj !a twiej w m"t nej wo dzie. Co praw da idea ko lo nii czy 35
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pro tek to ra tów moc no si! ju" wte dy prze "y #a, jed nak jej zej $cie z po li tycz nej sce -
ny od by wa #o si! w spo sób nie zbyt ele ganc ki. Za pie ra #a si! no ga mi i re ka mi, chwy -
ta #a kur ty ny, ale duch cza sów, co kol wiek pod tym po j! ciem ro zu mie my, by# nie -
ub#a ga ny. Zna ko mi cie ilu stru je to zja wi sko uwa ga Win sto na Chur chil la po czy nio na
jesz cze przed woj n%, w cza sach gdy sta# na cze le Urz! du do spraw Ko lo nii; za -
uwa "y# on mia no wi cie, "e pie ni% dze p#y n% nie w t! stro n!, co trze ba. Recz w tym,
"e utrzy ma nie ko lo nii i za rz% dza nie ni mi w ta ki spo sób, by si! nie bu rzy #y, kosz -
tu j% wi! cej, ni" ko lo nie da j% pa& stwu przy cho du. To prze s% dzi #o spra w!, na wet w tych
pa& stwach, któ re za rz% dza #y swo imi ko lo nia mi w spo sób wy bit nie ra bun ko wy. I tak
so bie ta idea scho dzi #a ze sce ny przez kil ka dzie si%t lat. Oczy wi $cie nikt nie mia#
za mia ru re zy gno wa' z wp#y wów w tych post ko lo nial nych re jo nach. 

Dwu znacz ne uro ki Za cho du
Trze ba jed nak za uwa "y', "e po za ru chem go tów ki, za ob ser wo wa no z cza sem tak -

"e ruch lud no $ci, tak "e, z punk tu wi dze nia nie któ rych dzi$ dzia #a j% cych ugru po wa&
czy par tii po li tycz nych, w nie w#a $ci wym kie run ku. Nie mo" li we by #o, i to z wie lu
przy czyn, za rów no etycz nych, jak i eko no micz nych, od ci! cie wszel kich kon tak tów
z kra ja mi, któ re si! kie dy$ eks plo ato wa #o. Tak na przy k#ad wie lu pro mi nent nych
miesz ka& ców In dii czy kra jów arab skich po sia da #o ty tu #y szla chec kie, nada ne np.
ro dzi nie Ta ta jesz cze przez kró lo w% Wik to ri!. By #y tak "e oso by, któ re mia #y ju" oby -
wa tel stwo daw nych me tro po lii, jesz cze in ni po pro stu nie do wie rza li sta bil no $ci po -
li tycz nej i go spo dar czej swe go kra ju, któ ry do pie ro co wy bi# si! na nie pod le g#o$',
cze go przy k#a dem mo g% by' ro dzi ce $wia to wej s#a wy pi sa rza Sal ma na Ru sh die. By li
lu dzie, któ rzy zdo by li wy kszta# ce nie we Fran cji czy w An glii i pra gn! li te go sa me -
go dla swo ich dzie ci. Uczel nie kra jów arab skich wci%" nie mo g#y do trze' w tam -
tych cza sach do po zio mu bag dadz kiej Mu stan si rii. Po 1956 ro ku dla stu den tów z tzw.
kra jów trze cie go $wia ta otwar #y tak "e swo je po dwo je uczel nie kra jów wschod niej
Eu ro py, ze s#yn nym uni wer sy te tem Lu mum by w Mo skwie. Dla cze go ów uni wer -
sy tet by# s#yn ny? Z pew no $ci% nie dla swo je go po zio mu na ucza nia, o któ rym we
su mie niewie le wie my. Je go „pro duk tem fla go wym” by li ko mu ni stycz ni agen ci, dzia -
#a j% cy na st!p nie ja ko pi% ta ko lum na ko mu ni zmu w swo ich oj czy stych kra jach, g#o -
sz%c chwy tli we ha s#a i sie j%c ty le za m! tu, ile si! tyl ko da #o i krzy "u j%c w ten spo -
sób pla ny po zo sta #ych mo car stwo wych i nie ko niecz nie mo car stwo wych gra czy, tak "e
na Bli skim Wscho dzie. Trud no po wie dzie', czy lu dzie ci od gry wa li ja k%$ ro l! w pro -
ce sie zbli "a nia si! czy prze ni ka nia kul tur. Ra czej po sta wi# bym ich w jed nym sze -
re gu z play boy ami z bo ga tych czy na wet na zna czo nych ko ro n% ro dzin bli skow schod -
nich, któ rzy za pe# nia li ka sy na Eu ro py i Ame ry ki w cza sach naf to we go bo omu,
a za pew ne i te raz nie bra ku je ich w Mon te Car lo czy Las Ve gas. Po dej rze wam, "e
je dy ny ich kon takt ze s#o wem dru ko wa nym to gie# do we no to wa nie ro py brent i te -
mu po dob ne. Tam ci na to miast, zo rien to waw szy si!, i" ich czas mo "e nie by' d#u -
gi, ja ko "e so cja lizm na tej sze ro ko $ci geo gra ficz nej, po dob nie jak de mo kra cja, ma
jesz cze d#u g% dro g! przed so b%, na py cha li kie sze nie so bie, krew nym i cz#on kom
swe go kla nu i nie stro ni li od dyk ta tor skich me tod rz% dze nia, jak np. Sad dam Hus -
se in. Kul tu ra i za byt ki by #y je dy nie cho r% giew k%, któ ra mia #a przy ci% gn%' tu ry stów
i spra wi' wra "e nie o$wie co nych rz% dów. Nie jest przy pad kiem i fa na be ri% z ich stro -
ny, i" wie lu pi sa rzy, po etów i ar ty stów te go kr! gu kul tu ro we go prze by wa i two rzy
na emi gra cji. Bu land Al. Hay da ri, kur dyj ski po eta z Ira ku, któ re go wp#yw na po -
ezj! j! zy ka arab skie go by# zna cz% cy, wi!k sz% cz!$' swo je go "y cia sp! dzi# na wy -
gna niu i zmar# w Lon dy nie. Po dob nie wie lu pi sa rzy i in te lek tu ali stów, g#ów nie z Pó# -
noc nej Afry ki, szu ka #o azy lu we Fran cji. Pro pa gan da w ich kra jach ro dzin nych
przed sta wia #a ich ja ko od st!p ców od w#a snej kul tu ry i zdraj ców. Ich od dzia #y wa -
nie na kul tu r! za chod ni% by #o bar dzo zró" ni co wa ne, ale w su mie ra czej nie wiel kie.
Ta sy tu acja za cz! #a si! zmie nia' w la tach osiem dzie si% tych ubie g#e go stu le cia. By -
#o to skut kiem m. in. zwró ce nia uwa gi na tych twór ców przez ko mi tet li te rac kiej
na gro dy No bla, ale te" i suk ce sa mi czy tel ni czy mi u za chod niej pu blicz no $ci ta kich
au to rów jak Sal man Ru sh die, egip ski no bli sta Na gib Mah fo uz oraz tu rec ki lau re -
at Or han Pa muk. Nie no bli $ci znacz nie licz niej s% re pre zen to wa ni w na szych ksi! -
gar niach, jak cho' by afga& sko -ame ry ka& ski pi sarz Kha led Hos se ini, au tor g#o $nej
po wie $ci „Ch#o piec z la taw cem”. Prze bi ja j% si! przez ba rie r! j! zy ko w%, cho' cz! -
sto nie mu sz%, gdy" po tra fi% rów nie do brze pi sa' w j! zy ku an giel skim czy fran cu -
skim, au to rzy z Pa le sty ny, Sy rii czy Ira ku. Za in te re so wa nie ich twór czo $ci% wy ni -
ka z te go, i" nie za le" nie od sy tu acji po li tycz nej, ma j% nam wie le do po wie dze nia,
a my wbrew na szym fo biom i uprze dze niom, chce my te go wy s#u cha'. To ju" nie
jest spra wa ga da j% cych ryb, b%d( wy ima gi no wa nych pe re# w Za to ce. Po pro stu $wiat
si! kur czy, a my $wia do mie lub nie, ko rzy sta my z tej sy tu acji.

(Ko niec)
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We
wcze snym dzie ci! stwie, przez
kil ka lat – w ocze ki wa niu

na miesz ka nie w blo ku – miesz ka li "my
z ro dzi ca mi na Bia da czu, ta jem ni czym
i bu dz# cym uza sad nio ny l$k za k#t ku
daw nych Wiel kich Haj duk, dzi siaj na zy -
wa nych Cho rzo wem Ba to rym. Ja ki"
czas te mu w jed nym z tek stów na zwa -
%em po cho dz# ce go z Haj duk kra kow skie -
go fi lo zo fa Ja na Kie% ba s$ „syn kiem
z Bia da cza”. Ma ma uczo ne go przy j$ %a
to z nie t%u mio n# dez apro ba t#, twier -
dz#c, &e Bia dacz za czy na si$ „za to ra mi”
(mia %a na my "li do dzi" ist nie j# ce we -
wn$trz ne, za k%a do we to ry ko le jo we %# -
cz# ce Hu t$ „Ba to ry” z li ni# ko le jo w#
Gli wi ce –Ka to wi ce oraz oko licz ny mi
za k%a da mi pra cy). Nie my li %a si$, Kie% -
ba so wie bo wiem miesz ka li na ro gu ulic
Szpi tal nej i 'e la znej. Ta ostat nia pro wa -
dzi %a wpraw dzie do sa me go ser ca Bia -
da cza, ale za czy na %a si$ ja kie" dwie "cie
me trów przed to ra mi. Za tem w rze czy
sa mej nie miesz ka li na Bia da czu.

Mo ja nie fra so bli wo"( do ty cz# ca gra -
nic Bia da cza zbu rzy %a in try gu j# c# – jak
na iw nie mnie ma %em – my"l, we dle któ -
rej lau re at III miej sca po lo ni stycz nej
olim pia dy na szcze blu ogól no pol skim
z III LO w Cho rzo wie (1977/1978),
a po la tach t%u macz Je ana -Pau la Sar tre’a,
znaw ca i ko men ta tor fi lo zo fii "re dnio -
wiecz nej, po cho dzi z Bia da cza. B%#d wy -
ni ka% z mo jej oczy wi stej po my% ki na tu -
ry to po gra ficz nej wpraw dzie, ale je go
skut ki bra %y si$ st#d, &e – jak si$ oka za -
%o – miesz ka( w Haj du kach a miesz ka(
na znaj du j# cym si$ w ich ob r$ bie Bia -
da czu czy ni %o jed nak ró& ni c$, przy naj -
mniej dla nie któ rych. 

Jed nak hi sto ria, któ r# chc$ tu opo wie -
dzie(, nie do ty czy sa me go Bia da cza
czy sa mych Haj duk, ale ka& de go, na wet
naj bar dziej nie po zor ne go i nie wiel kie -
go za k#t ka Gór ne go )l# ska, a pew nie
i ka& de go ze "wia tów naj mniej szych.
Znaj du j# ce si$ w Haj du kach li ceum, któ -
re ko! czy %em w 1985 ro ku, kil ka lat
wcze "niej wy pu "ci %o w "wiat pa ru ener -
gicz nych ch%op ców, któ rzy w wi$k szo -
"ci miesz ka li za le d wie kil ka set me trów
od nie go (ze mn# rzecz mia %a si$ zresz -
t# nie ina czej). By% w"ród nich wspo -
mnia ny Jan Kie% ba sa (ma tu ra 1978), ale
tak &e Ja ro s%aw )wierszcz, zna ny sze rzej
ja ko In g mar Vil lqist – jed na z naj bar dziej
in te re su j# cych po sta ci we wspó% cze -
snej "rod ko wo eu ro pej skiej dra ma tur -
gii. Tu taj si$ uro dzi% i tu taj uko! czy%
w 1979 ro ku wspo mnia ne III LO im. Ste -
fa na Ba to re go. Ma tu r$ zda wa% w kla sie
z Pio trem Na li waj k# – ma la rzem uzna -
nym i ce nio nym, jed n# z ar ty stycz nych
in dy wi du al no "ci we wspó% cze snej Pol -
sce. Do daj my, &e w oto cze niu )wiersz -
cza, Kie% ba sy i Na li waj ki zna le* li si$ tak -
&e in ni ko le dzy z „Ba to re go”, m.in.
pu bli cy sta i po eta Krzysz tof Kar wat
(ma tu ra 1977) – au tor cie sz# ce go si$
od wie lu lat nie zmien n# po pu lar no "ci#,
pre zen to wa ne go w cho rzow skim Te -
atrze Roz ryw ki, cy klu „Gór ny
)l#sk – )wiat Naj mniej szy”. W kla sie

Jan ka i je go &o ny Lil ki (lek tor ki i t%u -
macz ki) zna laz% si$ tak &e nie &y j# cy ju&
To masz Chmiel – ta lent wiel ki i au tor
naj lep szej pra cy ma tu ral nej (we dle oce -
ny Ku ra to rium O"wia ty) w ro ku 1978.
By% w tej po ko le nio wej gru pie tak &e po -
eta Piotr Za czkow ski, któ ry szko %y tej nie
uko! czy%, ale po la tach na pi sa% ksi#& k$
zna mien n# Szko !a z!u dze". Dzien nik,
gdzie tam te szkol ne cza sy, rzecz ja sna,
przy wo %u je. Wró ci% pó* niej, po la tach, by
pro wa dzi( nie raz eks tre mal nie nie kon -
wen cjo nal ne za j$ cia. Dzi" jest dy rek to -
rem in sty tu cji „Ka to wi ce Mia sto Ogro -
dów”. By li i in ni…

Szcze gól ne po ko le nie? Wy j#t ko wa
szko %a?, a mo &e to miej sce – Haj du ki
– szcze gól nie na zna czo ne?... Al bo naj zwy -
czaj niej... &y cie i je go nie spo dzian ki. 

Piotr Na li waj ko mi mo in trat nych pro -
po zy cji i ku sze nia przez Ho len drów
nie opu "ci% Haj duk do dzi". Ja ro s%aw
)wierszcz w licz nych wy po wie dziach
wy ra &a swo je naj g%$b sze przy wi# za nie
do lo kal ne go "wia ta, z któ re go po cho dzi,
a Cho rzów kon se kwent nie na zy wa Kró -
lew sk# Hu t#. Jed nak gdy w 2004 ro ku
zo sta% lau re atem Na gro dy Pre zy den ta
Cho rzo wa w dzie dzi nie Kul tu ry, nie
przy je cha%, by j# ode bra( (to je dy ny ta -
ki przy pa dek w hi sto rii na gro dy). Nie
zna laz% wów czas po wo du, by na ten je -
den wie czór opu "ci( Gdy ni$, w któ rej
w tam tym cza sie wy sta wia%. Dzi" zno -
wu miesz ka w Haj du kach. Jest au to rem
dra ma tów Mi !o#$ w Königshütte (2012)
i Ch!o piec z !a b% dziem (2015). Dla nie -
wta jem ni czo nych rze* ba (fon tan na)
o ta kiej na zwie – au tor stwa kró lew sko -
huc kie go rze* bia rza Teo do ra Ka li de -
go – zdo bi cho rzow ski plac Ma tej ki,
a w jed nej z tam tej szych ka mie nic roz -
gry wa si$ ak cja dra ma tu. Vil lqist zre ali -
zo wa% te& (wraz z Ada mem Si ko r#)
film Ewa, kr$ co ny m.in. w Cho rzo wie
i )wi$ to ch%o wi cach. 

Jest w"ród ch%op ców z fe raj ny tak &e
dziew czy na. Z te go sa me go kr$ gu po ko -
le nio we go po cho dzi prze cie& Ali na
Paw %ow ska -Za mpi no (ma tu ra 1980)
– miesz ka j# ca w Rzy mie zna ko mi ta
t%u macz ka li te ra tu ry w%o skiej i wy k%a -
dow czy ni prak ty ki i teo rii t%u ma cze!,
a tak &e mu zyk. Wcze "niej szko %$ ko! -
czy li m.in. Ja cek Ma ziar ski (ma tu -

ra 1954) czy Je rzy Cno ta (ma tu ra 1960),
a ju& w la tach dzie wi$( dzie si# tych
XX w. Woj ciech Ku czok (ma tu ra 1993).
W"ród ab sol wen tów pierw sze go rocz ni -
ka w 1951 zna laz% si$ Jó zef Stom pel, by
po prze sta( tyl ko na wy bra nych ar ty stach
i lu dziach pió ra. Wszy scy wy mie nie ni
to – rzecz ja sna – lau re aci Ho no ro wej
Sta tu et ki Ba to re go, wi$k szo"( tak &e
Na gro dy Pre zy den ta Cho rzo wa w dzie -
dzi nie Kul tu ry.

Cza sy, w któ rych ma tu r$ zda wa li Na -
li waj ko, )wierszcz czy Kie% ba sa, gro ma -
dzi %y w III LO tych, któ rzy do tej szko -
%y mie li naj bli &ej, m%o dzie& ro bot ni czej
dziel ni cy Cho rzo wa Ba to re go i bar dzo
bli skich )wi$ to ch%o wic. Do pie ro po la -
tach mia %o si$ to zmie ni(. Co za tem mo -
g# zna czy( tak cz$ sto wy ra &a ne opi nie
w ro dza ju: „szko %a ni czym si$ wte dy nie -
wy ró& nia j# ca”, bo „dziel ni ca ro bot ni -
cza”, bo „Bia dacz”? Ja kie zna cze nie mo -
&e mie( prze ko na nie, &e z pew nych
miejsc na pew no nic do bre go nie wyj -
dzie? A mo &e w%a "nie przede wszyst kim
z nich… St#d. Zni k#d in dziej…

Dzi" cho rzow ski „Ba to ry” to szko %a re -
no mo wa na, „do brze jest cho dzi( do „Ba -
to re go”, „do brze jest wi dzia ne cho dze -
nie do «Ba to re go»”. Sno bizm? Jak
naj bar dziej! Je "li wzi#( pod uwa g$ po -
cho dze nie s%o wa „snob”: si ne no bi li ta -
te (bez szla chec twa) wpi sy wa no
w XVIII i XIX wie ku w do ku men tach
uni we ry tec kich tym chc# cym si$ uczy(,
któ rzy nie by li sza chet nie uro dze ni. Si -
ne no bi li ta te. W skró cie s. nob. Z cza -
sem znik n$ %a zna cz# ca krop ka. Ale ni -
gdy nie znik n$ %a po trze ba kszta% ce nia
si$. I ci, któ rzy nie raz wbrew wszel kim
prze ciw no "ciom, go to wi by li wy ko rzy -
sta( swo j# szan s$. A do wiel kich osi# -
gni$( – ta kich na mia r$ suk ce su wspo -
mnia nych tu osób – idzie si$ przez
w# skie, krzy we cza sem, bia dac kie,
chod ni ki... War to o tym pa mi$ ta( w do -
bie sza le! stwa eli tar nych szkó%, ogra dza -
nych osie dli i mno &# cych si$ za ka zów
wst$ pu, wjaz du czy przej"(... Fe no me -
nu sa mo bój czych dla lo kal ne go "wia ta
se gre ga cji i po dzia %ów, za ni ku wspól not
i idei s# siedz twa, w na szych mia stach,
w któ rych co raz wi$ cej „gor szych”
dziel nic. 

!

JACEK KUREK KAMIE!  DROGOCENNY

Ch"opcy

z ferajny
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Wszyst ko przez sio stry

Uro dzi! si" 28 stycz nia 1949 ro ku

w Gru dzi cach pod Opo lem, gdzie je go ro -

dzi ce po sia da li go spo dar stwo rol ne. Oj -

ciec Aloj zy mia! g!o w" do in te re sów

wi"c ich wie lo dziet na ro dzi na nie cier pia -

!a bie dy. W do mu pa no wa !a dys cy pli -

na i Eda, jak do nie go mó wi li w do mu,

od ma le# ko $ci mia! ró% ne obo wi&z ki.

Po la tach wy zna, %e je go mo to cy klo wa pa -

sja zro dzi !a si" za spra w& sióstr, g!ów nie

li sto nosz ki Re na ty, któ ra wy gry wa !a licz -

ne za wo dy ko lar skie, zdo by wa j&c cen ne

na gro dy, w tym mo to cy kle WFM. W!a -

$nie WFM - em k", gdy ni ko go nie by !o
w do mu, uru cha mia! ju% ja ko sied mio la -

tek. By! zbyt ma !y by na ni& wsi&$', pod -

pro wa dza! wi"c j& pod mu rek, od pa la!,
i z te go mur ku wska ki wa! na sio de! ko. Po -

cz&t ko wo je( dzi! po po dwór ku, z cza sem

wy pusz cza! si" da lej, o czym s& sie dzi in -

for mo wa li oj ca, od któ re go za to ob ry wa!.
Kie dy mia! 15 lat spy ta no go w „za wo -

dów ce” w Opo lu do któ rej ucz"sz cza!, kim

chce by', od par! bez wa ha nia: %u% low cem. 

Po cz!t ki

Kie dy uko# czy! 16 lat po szed! na kurs

pra wa jaz dy, by po je go zdo by ciu za pi sa'
si" do wy ma rzo nej szkó! ki %u% lo wej Ko -

le ja rza Opo le, w któ rej od ra zu wy ka zy -

wa! nie z!e umie j"t no $ci. Naj wi"k szym je -

go ki bi cem by !a mat ka. Na wet kie dy

na pi& tym tre nin gu z!a ma! oboj czyk.

Wy mu si !a jed nak przy rze cze nie, %e nie

tknie, ja ko za wod nik, al ko ho lu. Kie dy$
jed nak na pi! si" szam pa na, bo po sta wi! go

sam Ivan Mau ger, ta kie mu mi strzo wi

nie wy pa da !o od mó wi'. Wie rzy! w Szcza -

kie la tre ner Jan Stor mow ski obie cu j&c, %e
zro bi z nie go mi strza oraz szef G!ów nej

Ko mi sji )u% lo wej p!k Ro $ci s!aw S!o wiec -

ki, któ ry wsta wi! go do re pre zen ta cji

Pol ski w dwóch naj wa% niej szych dla

nie go „z!o tych” za wo dach.

Eda – wal czak

W 1967 ro ku Eda, za st" pu j&c ko le g",
de biu tu je w me czu dru go li go we go wów -

czas Ko le ja rza Opo le ze Sta l& To ru#, zdo -

by wa j&c pierw sze trzy punk ty. Po tem,

z me czu na mecz, spi sy wa! si" co raz le -

piej. W na st"p nym ro ku by! jed nym

z naj le piej punk tu j& cych za wod ni ków

w dru %y nie. Pierw szy kom plet 15 punk -

tów, za wy gra nie wszyst kich wy $ci gów

w cza sie za wo dów, zdo by! w 1969 ro ku. 

Mó wio no o nim wal czak, bo ni gdy nie

od pusz cza! na to rze wy ka zu j&c du %& wa -

lecz no$'. Na wet za rzu ca no mu, %e je( dzi!
za ostro, wte dy od po wia da!, %e ni ko go nie
wsa dzi! w de chy, czy li w drew nia n& ban -

d" oka la j& c& wów czas tor %u% lo wy, cho'
zda rzy !o mu si" raz sa me mu po je cha'
na !u ku jed nym ko !em po niej. Wte dy po -

pu lar ne sta !o si" po wie dze nie: wy ro bi! si"
jak Szcza kiel na wi ra #u. Lu bi! si" wy %y',
ale nie by !o to %ad ne wa riac two. Kie dy$
jed nak $ci ga j&c si" z Ja nem Mu ch& przez

ca !y !uk je cha! trzy ma j&c no g" na je go ha -

To by "a wiel ka sen sa cja, któ ra 2 wrze #nia 1973 ro ku za sko czy "a stu $
ty si%cz n! wi dow ni% zgro ma dzo n! na Sta dio nie &l! skim w Cho rzo wie.

Nikt pra wie nie li czy", 'e 24$let ni Je rzy Szcza kiel z Opo la, ja ko

pierw szy Po lak w hi sto rii, zdo b% dzie ty tu" in dy wi du al ne go mi strza

#wia ta na 'u' lu. 

Nie ocze ki wa ny

mistrz !wia ta

JAN COFA"KA

Jerzy Szczakiel mistrz $wiata na #u#lu 1973 r. 

Zd
j"

ci
a:

 ze
 zb

io
ró

w
 J

er
ze

go
 S

zc
za

ki
el

a.



39

ku, bo Mu cha mia! szyb szy mo to cykl i by

mu uciek!. 
Ki bi ce nie prze pa da j" za mi# cza ka mi

wi#c go lu bi li. Po tra fi! wci sn"$ si# mo to -

cy klem w naj mniej sz" szcze li n# mi# dzy

wal cz" cych za wod ni ków. W %u% lu –jak

twier dzi - naj wi# cej za le %y od mo to cy kla,

ale nie któ rzy cho$ ma j" do sko na !e ma szy -

ny nie po tra fi" ich wy ko rzy sty wa$, bo bra -

ku je im od po wied niej tech ni ki. Trze ba te%
mie$ szcz# &cie i spo ro tre no wa$. Szcza -

kiel ja ko za wod nik za wsze by! bar dzo

obo wi"z ko wy. Po tra fi! przyj&$ na sta dion

na wet o pi" tej ra no, by po pra co wa$
nad mo to cy klem. 

W cza sach kie dy by! czyn nym za wod -

ni kiem otrzy my wa! w klu bie dwa mo to cy -

kle rocz nie, któ re mu sia !y mu wy star czy$
na ca !y se zon, od po wied nio przy spo so bio -

ne przez me cha ni ka i nie go sa me go. Spo -

ro mu sie li si# na g!ów ko wa$, by od po wied -

nio do re gu lo wa$ ró% ne cz# &ci, by sil nik

pra co wa! tak, jak so bie %y czy li. 

Na sil nik mo to cy kla, na któ rym zdo by!
ty tu! mi strza &wia ta tra fi! przy pad ko wo.

Kie dy&, zm# czo ny tre nin giem, chcia! ju%
pój&$ pod prysz nic, ale me cha nik b!a ga!
go, %e by prze je cha! si# mo to rem klu bo -

we go ko le gi, któ re mu jaz da na na nim nie

wy cho dzi !a. Szcza kie lo wi nie bar dzo si#
chcia !o, lecz dla &wi# te go spo ko ju uleg!,
wsiad!, zro bi! pa r# kó !ek i ode sz!o mu

zm# cze nie, bo sil nik w tym mo to rze nie

spa da! na !u ku z ob ro tów, a to by !o to, cze -

go od daw na po szu ki wa li. Je go me cha nik

Wi told Ba nik oka za! si# tak %e szcz# &li -
wym pro ro kiem, bo przed wy jaz dem

do Cho rzo wa po wie dzia! mu, %e wy gra

tam z!o to i tak si# sta !o.

O ma !o si" nie za !a pa!

Szcz# &li wym oka za! si# dla nie go

rok 1971, w któ rym naj pierw wy wal czy!
awans do fi na !u mi strzostw &wia ta w Go -

ete bor gu, a po tem w Ryb ni ku, w pa rze ze

star szym o osiem lat An drze jem Wy glen -

d", z kom ple tem 30 punk tów, si# gn# li
po z!o ty me dal Mi strzostw 'wia ta Par

(u% lo wych, po ko nu j"c ta kie s!a wy jak:

Bar ry Brigs i Ivan Mau ger z No wej Ze -

lan dii oraz An ders Mi cha nek i Bernt

Per son ze Szwe cji. Przy czym start Szcza -

kie la nie by! pew ny. Spo dzie wa no si# ra -

czej wy sta wie nia pa ry klu bo wej ryb nic -

kie go ROW: An drze ja Wy glen dy

i An to nie go Wo ry ny, obe zna nej z miej sco -

wym to rem, w ko) cu jed nak zde cy do wa -

no si# na Szcza kie la, któ ry &wiet nie so -

bie tu ra dzi!. 
Naj wi#k szy oso bi sty %y cio wy suk ces

osi" gn"! Je rzy Szcza kiel dwa la ta pó* niej.

Ka% do ra zo wo fi na! in dy wi du al nych

mi strzostw &wia ta na %u% lu po prze dza ny

by! cy klem tur nie jów eli mi na cyj nych

dla wy !o nie nia naj lep szej na &wie cie

szes nast ki. Go spo da rzo wi mi strzostw

przy s!u gi wa !o pra wo wy sta wie nia 5 za -

wod ni ków oraz re zer wo we go. 

Je rzy Szcza kiel przed tym, ju% 37 fi na -

!em In dy wi du al nych Mi strzostw 'wia ta

w Cho rzo wie, nie by! w naj wy% szej for -

mie, mniej tre no wa! ucz"c si# do ma tu ry

i moc no prze %y wa! &mier$ mat ki Ja dwi -

gi, z któ r" by! bar dzo uczu cio wo zwi" za -

ny. Cze ka! jed nak spo koj nie na de cy zj#,
za wsze bo wiem by! skrom ny i nie lu bi! si#
pcha$ tam, gdzie go nie pro szo no. 

O tym, %e zo sta! za kwa li fi ko wa ny do -

wie dzia! si# na ty dzie) przed star tem.

Uczest ni czy! wi#c w tych mi strzo stwach

bez wi#k sze go psy chicz ne go ob ci" %e nia,

bo nikt spe cjal nie na nie go nie li czy!. Nie

na le %a! te% do fa wo ry tów me diów, któ rych

ulu bie) cem by! naj m!od szy z Po la -

ków, 20-let ni Ze non Plech ze Sta li Go -

rzów. Dzie) przed fi na !em w Cho rzo wie

te le wi zja po ka za !a film Ma riu sza Wal te -

ra „Wi ra %e na dziei” po &wi# co ny Ple cho -

wi, a „Prze gl"d Spor to wy” za mie &ci! je -

go zdj# cie na stro nie ty tu !o wej. 

Do te go na sta dio nie wi ta! Ple cha trans -

pa rent „!wiat przy je cha" do Cho rzo wa,
mistrz po je dzie do Go rzo wa!”. Oprócz Ze -

no na Ple cha i Je rze go Szcza kie la w pol -

skiej re pre zen ta cji zna le* li si#: Pa we!
Wa lo szek, Jan Mu cha i Edward Jan carz

i – ja ko re zer wo wy – An drzej Wy glen da.

Na dzie j# ki bi ców na zwy ci# stwo Po la -

ka moc no pod sy ci! po dwój ny suk ces na -

szych ko la rzy Ry szar da Szur kow skie go

i Sta ni s!a wa Szoz dy, któ rzy dzie) wcze -

&niej w Bar ce lo nie zdo by li mi strzo stwo

i wi ce mi strzo stwo &wia ta w wy &ci gu

ama to rów. Te raz ki bi ce %u% la, cie sz"c si#
z pierw sze go mi strzo stwa na szych ko la -

rzy, ocze ki wa li po dob nej nie spo dzian ki

w Cho rzo wie. 

Przed star tem

By !a nie dzie la. Je rzy Szcza kiel, jak

na 'l" za ka – ka to li ka przy sta !o, ogo li! si#,
ubra! od &wi#t nie i po szed! ran kiem z me -

cha ni kiem na msz# &wi# t" do drew nia nej

ka pliczki znaj du j" cej si# przy sta dio nie.

Po mszy przy pro wa dzi li pod za kry sti#
mo to cy kle, któ re ksi"dz po &wi# ci!. Po tem

za miast przy go to wa ne go lek ko straw ne -

go obia du wy wal czy! przy zwo ity, z ulu -

bio nym ko tle tem scha bo wym i ka pu st",
a przed wy jaz dem na sta dion uci"! so bie

ma !" drzem k#.

Fa wo ry tem 37 In dy wi du al nych Mi -

strzostw 'wia ta na (u% lu w Cho rzo wie

by! No wo ze land czyk Ivan Mau ger, czte -

ro krot ny mistrz &wia ta w la tach

1968, 1969, 1970, 1972, któ ry na do da -

tek przy wióz! no wo&$ tech nicz n" z cze -

cho s!o wac kiej fa bry ki Ja va, w któ rej te -

sto wa! mo to cy kle do mi nu j" ce wów czas

na to rach %u% lo wych. Do sta! tam sil nik

z tzw. d!u gim sko kiem t!o ka w cy lin drze,

czym po chwa li! si# na tre nin gu. Ale bar -

dzo szyb ki mo to cykl Mau ge ra, co zd" %y li

z me cha ni kiem za uwa %y$, mia! drob n",
lecz istot n" wa d# – nie naj le piej wy cho -

dzi! ze star tu. 

Nie sa mo wi te za wo dy

Je rzy Szcza kiel roz po cz"! od zwy ci# -
stwa nad ko ali cj" skan dy naw sko -an giel -

sk". Z Iva nem Mau ge rem zmie rzy! si#
w ósmym wy &ci gu i cho$ przy pa d!o mu

nie zbyt ko rzyst ne miej sce przy ban dzie,

zdo !a! ob j"$ pro wa dze nie i go nie od da!.
Tu% za nim p# dzi! Pa we! Wa lo szek a Iva -

no wi Mau ge ro wi nie ocze ki wa nie przy sz!o
wal czy$ o je den punkt z Ro sja ni nem Wa -

le rym Gor die je wem. 

W ko lej nym wy &ci gu Eda wal czy! ze

Szwe dem An der sem Mi chan kiem oraz

Ze no nem Ple chem i Ja nem Mu ch". Szwed

ze rwa! ta &m# star to w" i zo sta! wy klu czo -

ny z wal ki, tym spo so bem po zo sta !a
na to rze trój ka Po la ków. Ze non Plech

spó* ni! start i po tem ju% tyl ko móg!
ogl" da$ od da la j" ce go si# co raz bar dziej,

nie sa mo wi cie do brze uspo so bio ne go te -

go dnia, Szcza kie la. Do pi#t na ste go wy -

&ci gu przy st" pi! ju% ja ko li der z trze ma

zwy ci# stwa mi na kon cie, ale prze gra!
z Ro sja ni nem Gri go ri jem Ch!y now skim,

a w ko lej nym da! si# wy prze dzi$ Du) czy -

ko wi Ole Ol se no wi. W re zul ta cie oka za -

!o si#, %e Szcza kiel i Mau ger zgro ma dzi li

po 13 punk tów i o mi strzo stwie &wia ta

mia! zde cy do wa$ do dat ko wy wy &cig,

do któ re go móg! jesz cze do !" czy$ Plech

lub Ch!y now ski, lecz po je dy nek mi# dzy

Jerzy Szczakiel walczy na torze Stadionu !l#skiego z Peterem Collinsem z Wielkiej Brytanii
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ni mi oka za! si" nie zwy kle

dra ma tycz ny. Plech pro wa -

dzi! do ostat nie go okr# $e nia,

lecz w%cie kle ata ko wa ny

przez Ch!y now skie go wy -

wró ci! si" z nim. S" dzia nie

prze rwa! wy %ci gu i je go zwy -

ci"z c# zo sta! ja d# cy za ni mi

na trze ciej po zy cji An glik Pe -

ter Col lins. Ple cho wi przy zna -

no, co praw da, za ten wy %cig

dwa punk ty, ra zem 12, ale

wy star czy !y je dy nie do br# zo -

we go me da lu.

Osta tecz nie wi"c do roz -

strzy ga j# ce go o mi strzo stwie

%wia ta po je dyn ku sta n" li: czte -

ro krot ny mistrz %wia ta Ivan

Mau ger z No wej Ze lan dii

i dzie si"& lat od nie go m!od -

szy opo la nin Je rzy Szcza kiel. 

A jed nak Szcza kiel!

Za cz" !a si" – jak wspo mi -

na Je rzy Szcza kiel – nie zb"d -

na przed ta kim po je dyn kiem

ce le bra: – Jesz cze przed star -

tem wie dzia !em, "e mam ju"
pew ny srebr ny me dal. Nie spo -

dzie wa !em si#, "e b# dzie mnie

sta$ na po ko na nie, po raz dru -

gi te go dnia, ta kie go asa jak

Ivan Mau ger, dla te go zgo dzi -

!em si# by to on lo so wa! to ry.

Mau ger wy lo so wa! pierw sze

po le, ja mia !em si# usta wi$ na mniej ko -

rzyst nym ze wn#trz nym trze cim. Te raz

wszyst ko mia !o za le "e$ od star tu. Wy star -

czy !o, "e obaj ru szy my spod ta %my rów no

i b# dzie po pto kach, bo Mau ger po sia da -

j&c szyb szy mo to cykl, wej dzie przede mn&
w pierw szy wi ra" i ju" go nie do go ni#. 

Mau ger pierw szy pod je cha! do ta %my

i w sku pie niu, nie ru cho mo, cze ka!
na zwol nie nie me cha ni zmu j& przy trzy mu -

j& ce go, nie za uwa "a j&c, "e ja pod je" d"a -

j&c, ca !y czas prze su wa !em si# nie znacz -

nie mo to cy klem do przo du i kie dy ta %ma

wy strze li !a w gó r#, wy gra !em start,

po czym moc no %ci& !em do kra w#" ni ka

i przed Mau ge rem, wsze d!em w pierw szy

!uk (dzi% s# dzio wie nie po zwa la j& na tzw.

lot ne star ty i na ka za li by po wtór k# wy %ci -

gu, wów czas na to nie re ago -

wa no). Sta ry mistrz jed nak

nie od pusz cza!. Na pro stej

roz p# dzi! ma szy n# i zbli "y!
si# chc&c mnie, na ko lej nym

!u ku, wy pchn&$ pod ban d#
i wy prze dzi$. Wy czu !em ten

ma newr i – jak mi ra dzi! me -

cha nik - nie ogl& da j&c si#
do ty !u p# dzi !em do przo du pil -

nu j&c kra w#" ni ka, bo to by!
klucz do suk ce su. Do ga nia j& -
cy mnie Mau ger prze szar "o -

wa!, do tkn&! przed nim ko !em

ty !u mo je go mo to cy kla i upad!.
O tym, "e si# prze wró ci! zo -

rien to wa !em si# do pie ro

na na st#p nym wi ra "u. 

Trud no dzi% orzec, czy gdy -

by nie upad!, po ko na! by mnie

na dy stan sie, czy nie? Sta !o si#

to co si# sta !o, i ja przy og!u sza j& cym do -

pin gu ki bi ców zmie rza !em sa mot nie do me -

ty, po pierw sze w dzie jach pol skie go "u" -
la in dy wi du al ne mi strzo stwo %wia ta.

Nie któ rzy twier dz#, $e sto j#c na po -

dium p!a ka !em, a w rze czy wi sto %ci p!a -

ka! pre zes pol skie go $u$ la, któ ry na mnie

po sta wi!. Ja, p!a ka !em tyl ko na po grze bie

mat ki. W Cho rzo wie by !em po pro stu bar -

dzo szcz" %li wy. 

Wy mu szo ny ko niec ka rie ry

Je rzy Szcza kiel jesz cze raz, rok pó' niej,

sta nie na Sta dio nie (l# skim na po dium,

kie dy z Ja nem Mu ch#, Ze no nem Ple chem

i An drze jem Jur czy) skim zdo b" d# br# zo -

wy me dal w dru $y no wych mi -

strzo stwach %wia ta. Po tem

szcz" %cie go opu %ci !o. 

W dniu 22 ma ja 1977 ro ku,

pod czas me czu Ko le ja rza Opo -

le z W!ók nia rzem Cz" sto cho -

wa, zna ny show man $u$ la Jó -

zef Jar mu !a, na zy wa ny te$
„sza lo nym Józ kiem”, ju$
w pierw szym wy %ci gu, chc#c
si" po pi sa&, jak wal czy z mi -

strzem %wia ta, do pro wa dza

do szcze pie nia si" ich mo to cy -

kli, wsku tek cze go obaj wy l# -
do wa li na ban dzie. Jar mu !a
po !a ma! so bie $e bra, u Szcza -

kie la na st# pi !o z!a ma nie ko %ci

sko ko wej w no dze. Uraz oka -

za! si" tak skom pli ko wa ny, i$
wy ma ga! rocz ne go le cze nia. 

W 1978 ro ku by! w sta nie

wzi#& udzia! w za le d wie

w trzech za wo dach, na dal od -

czu wa j#c skut ki kon tu zji. Wró -

ci! na tor 6 ma ja 1979 ro ku

i by! to je go ostat ni se zon. Po -

wo dem za ko) cze nia ka rie ry

spor to wej w 30. ro ku $y cia, by -

!a kon tu zja kr" go s!u pa.

Czter dzie !ci lat pó" niej

Je rzy Szcza kiel miesz ka

w ro dzin nych Gru dzi cach, dzi%
dziel ni cy Opo la, w do mu któ -

ry wy bu do wa! w cza sie ka rie -

ry spor to wej. Suk ces nie prze wró ci! mu

w g!o wie, cho& ka$ dy ch!o pak chcia! by&,
jak on, mi strzem %wia ta. Le gen da tam te -

go mi strzo stwa %wia ta, kie dy to opu sto -

sza !y Gru dzi ce i oko licz ne wsie, bo

wszy scy, al bo po je cha li mu ki bi co wa&
do Cho rzo wa, al bo sie dzie li przy te le wi -

zo rach, ci# gle jest tu $y wa. Co ro ku

wi"c or ga ni zu je dla m!o dych $u$ low ców

za wo dy „Je rzy Szcza kiel za pra sza”.

W czter dzie %ci lat po je go wiel kim suk -

ce sie, miej scy rad ni i dzia !a cze Ko le ja rza

Opo la po sta no wi li na zwa& ru chli we ron -

do wy lo to we z Opo la do Strze lec Opol -

skich je go imie niem. 

Na ron dzie sta n#! mo to cykl $u$ lo wy,

ofia ro wa ny przez je go ma cie rzy sty klub,

z przy mo co wa n# z bo ku ta blicz k#:
„JE RZY SZCZA KIEL 1973

Cho rzów”. 

Ron do przy po mi na czas naj -

wy$ szej je go %wiet no %ci, gdy

tak nie ocze ki wa nie zo sta!
pierw szym Po la kiem, in dy wi -

du al nym mi strzem %wia ta

na $u$ lu. Na ko lej ny ty tu! ki -

bi ce mu sie li cze ka& zno wu 37

lat, do 2010 ro ku, kie dy to naj -

bar dziej uty tu !o wa ny pol ski

$u$ lo wiec To masz Gol lob zo -

sta! po now nie mi strzem %wia -

ta. Pierw szym po zo sta nie

na za wsze Je rzy Szcza kiel.

!

Po wy$ szy tekst zo sta! przy -

go to wa ny do no wej ksi#$ ki

Ja na Co fa! ki pt. Le gen dy spor -

tu %l& skie go.

Jerzy Szczakiel na podium, na Stadionie  'l&skim w Chorzowie 2 wrze%nia

1973 r., po zdobyciu tytu!u indywidualnego mistrza %wiata na "u"lu, z lewej

Ivan Mauger( Nowa Zelandia) z prawej Zenon Plech (Polska)

Rondo im. Jerzego Szczakiela w Opolu
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ZENON DYTKO

Ze non Dyt ko (1962) – ab sol went II LO w Cho rzo wie. W la tach 1982–1983 by! stu den tem wy dzia !u psy cho lo gii Uni wer "
sy te tu #l$ skie go. Pu bli ko wa! w ró% nych cza so pi smach, m.in.: „#l$ sku”, „Ga ze cie Wy bor czej”, „Dzien ni ku Za chod nim”, „Wia "
do mo &ciach Za g!' biow skich” i „Haj du cza ni nie”. Je go wier sze by !y czy ta ne na an te nie Ra dia Ka to wi ce w Po czcie Po etyc "
kiej Ma cie ja M. Szcza wi( skie go i nie tyl ko. Jest lau re atem wie lu na gród po etyc kich. Od za wsze miesz ka w Cho rzo wie.
Wy da! zbio ry wier szy: Gry mas „O” (2007), D. i in ni (2010), Prysz nic (2011), Ty i ja (2012), Zmia ny kli ma tycz ne (2013), )uk
gno jarz i gwiaz dy (2014).

GRA

we wspó! cze snym "wie cie nie war to
si# ga$ dna kie li cha je "li ju% to tyl ko
mu ska$ p!at ki ko ro ny czy li %e nie ma
sen su an ga %o wa$ si# w co" lub w ko go"
do g!#b nie zo sta nie si# bo wiem tyl ko
zra nio nym i zdra dzo nym ta ki jest "wiat
zdra dzasz lub je ste" zdra dzo ny
czy ty te% w to grasz

LU CY FER I PRO ME TE USZ

lu ci fer czy li „nio s& cy "wia t!o”
po dob nie Pro me te usz da! lu dziom
ogie' i zo sta! po t# pio ny przez Zeu sa
Lu cy fer da! lu dziom jab! ko z drze wa
wia do mo "ci do bre go i z!e go i
otwo rzy! lu dziom oczy to mo %e
on jed nak nie jest ta ki z!y ten Lu cy fer
na wet Bóg uzna! %e ma my wol n& wo l#
i z!o jest po trzeb ne by "my mo gli
wy bie ra$ wi#c mo %e Lu cy fer jest rów nie
po trzeb ny jak Bóg i nie mo% na go
po t# pi$ tak jak i z!a któ re jest na "wie cie
mo %e wi#c wszyst ko co si# dzie je w %y ciu
trze ba ak cep to wa$ i pod da$ si# lo so wi

O TAR GO WA NIU SI! "Y CIEM

o ile mi wia do mo Ku b& -Roz pru wa czem
w An glii by! za s!u %o ny le karz któ ry
wy na laz! me to d# le cze nia któ ra 
ura to wa !a %y cie ty si# cy ist nie' ludz kich
jed no cze "nie mor do wa! pro sty tut ki
czy F. Do sto jew ski zgod nie z je go
po wie "cia mi np. ze „Zbrod ni& i ka r&”
uzna! by go za nad cz!o wie ka któ ry
mia! pra wo mor do wa$ ko bie ty lek kich
oby cza jów sko ro ra to wa! %y cie ty si# cy
in nych lu dzi? czy %y cie jest wy mier ne:
jed nych po "wi# ca$ na o! ta rzach 
in nych chro ni$ za wszel k& ce n#? Ry

s. 
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Z dyrektorem Pa!acu Schoena – Muzeum w Sosnowcu
PAW!EM DUSZ"

rozmawia MARIA SZTUKA

Kod miasta
– Mu zea w XXI wie ku ma j# nie $a %

twy orzech do zgry zie nia, szcze gól %
nie trud ne za da nie stoi przed pla %
ców ka mi re gio nal ny mi, miej ski mi.
Czy mu zeum po win no by& no wo cze %
sne i 'ci# ga& t$u my zwie dza j# cych?

– Na sze mu zeum jest m!o de, w ubie -
g!ym ro ku ob cho dzi !o 30-le cie. To

krót ka hi sto ria, ale barw na. U za ra nia
by !o to Mu zeum Hi sto rii Ru chu Ro -
bot ni cze go Gór ne go "l# ska i Za g!$ bia
D# brow skie go, funk cjo no wa !o ja ko fi -
lia Mu zeum Gór no %l# skie go w By to -
miu. Po uzy ska niu w 1989 r. sa mo -
dziel no %ci, czy li prze j$ ciu go przez
so sno wiec ki sa mo rz#d, z na zwy po zo -

sta !o: mu zeum i miej sce. Kie dy
przed po nad ro kiem przej mo wa !em
dy rek cj$ obiek tu, sta n# !em przed de -
cy du j# cym py ta niem – ja kie go ty pu to
ma by& mu zeum, sko ro na wet nie no -
si przy miot ni ka – miej skie. Za da nie
pod sta wo we spo czy wa oczy wi %cie
na dzia le hi sto rii kul tu ry mia sta, któ -
ry gro ma dzi i opra co wu je wszel kie pa -
mi#t ki zwi# za ne z tym miej scem.
Rów nie wa' ne s# jed nak po zo sta !e
dzia !y: sztu ki i szk!a. Zde cy do wa !em
wi$c, za cho wu j#c od po wied nie pro -
por cje – po ka za& hi sto ri$ mia sta…
przez sztu k$. Pierw sz# de cy zj# by! po -
wrót do (ró de!, czy li przy wró ce nie te -
mu miej scu je go pier wot nej na -
zwy – Pa !ac Scho ena i id#c tro pem
w!a %ci cie la obiek tu, wy ko rzy sta nie
tra dy cji w!ó kien ni czych, któ re
w znacz nym stop niu tka !y miej sk#
tkan k$. Za cz$ li %my od re mon tu, zmia -
ny na zwy, któ r# uzu pe! ni li %my o „Pa -
!ac Scho ena”, no we go sys te mu wi ze -
run ko we go, w tym no wej sza ty stro ny
in ter ne to wej, któ r# na dal uzu pe! nia my.

– Za cz( $o si( do sy& szo ku j# co, wy %
sta w# „Ko bie ta jest jak So sno wiec”.

– In spi ra cj# wy sta wy by! tom wier -
szy Mar ci na Ba ra na za ty tu !o wa ny
„So sno wiec jest jak ko bie ta”. Eks po -
zy cja by !a opo wie %ci# o So snow cu,
o mie %cie i je go ko bie cej stro nie, pi -
sa na dzia !al no %ci# ar ty stycz n# lu dzi,
któ rzy tu 'y li, b#d( po zo sta wi li trwa -
!e %la dy, mi mo 'e tyl ko przez mia sto
prze mkn$ li. Po ja wi !y si$ wi$c pra ce
ta kich po sta ci jak: An drze ja To bi sa, Ja -
ni ny Krau pe, Ju dy ty Ber na%, Ja dwi gi
Ma ziar skiej czy Do mi ni ki Ko wy ni,
zo ba czy li %my tak 'e fil my z udzia !em
Po li Ne gri, wy s!u cha& mo' na by !o
rów nie' opo wia da nia Syl wii Chut nik
„Po la”, któ ra kil ka lat te mu re zy do wa -
!a w So snow cu. W nar ra cj$ wy sta wy
%wiet nie wkom po no wa !y si$ pra ce ar -
ty stów spo za So snow ca – Zo fii Ku -
lik, An drze ja Urba no wi cza i wie lu in -
nych ar ty stów. Ku ra tor wy sta wy
Ma rek Zie li) ski na k!a nia! wi dzów
do prze bu dze nia, zmia ny my %le nia
o mie %cie i ota cza j# cej nas rze czy wi -
sto %ci. Wy sta wa zo sta !a wy ró' nio na
na gro d# 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 naj lep szych wy -
staw. 

– Ta wy sta wa mia $a do dat ko w#
sym bo li k(, by $a nie tyl ko pierw sz#
po re mon cie bu dyn ku, ale tak )e
pierw sz# za pa na dy rek cji. Po wia $o
zmia na mi.

– "wia do mo%& w ja kim miej scu si$
znaj du j$ wy wo !a !a sze reg ko no ta cji.
Oto czo ny ro man tycz nym par kiem
pa !ac XIX -wiecz nych prze my s!ow -
ców nie by! stre f# od osob nie nia, wo -
kó! nie go wie dli 'y cie w!ók nia rze za -
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trud nie ni w po bli skich za k!a dach,
pó" niej wrza !a re wo lu cja 1905 r.
a za kil ka na #cie lat roz ci$ ga !y si% mu -
ry get ta, tu& obok pa !a cu roz wi ja !a si%
ko lej war szaw sko -wie de' ska – jest to
wi%c miej sce szcze gól ne, na zna czo -
ne nie zwy kle wa& ny mi wy da rze nia -
mi nie tyl ko w ska li lo kal nej, ale
i ogól no kra jo wej. Ta kie po strze ga nie
obiek tu w de cy du j$ cy spo sób ukszta! -
to wa !o mo j$ wi zj% mu zeum. To oczy -
wi ste, &e mu si ono s!u &y( miesz ka' -
com, przy wo !y wa( hi sto ri% mia sta,
dba( o za bez pie cze nie pa mi% ci za rów -
no w ma te rial nym jak i du cho wym
wy mia rze, nie mo &e jed nak za my ka(
si% tyl ko na to, co by !o, ale mu si tak -
&e pa trze( #wie &ym okiem na to, co
jest. Dzi% ki ta kie mu po dej #ciu po wsta -
!a we wn% trzach pa !a cu pierw sza in -
sta la cja Ma tyl dy Sa !a jew skiej pod na -
zw$ Ku sze nie, in spi ro wa na tra dy cja mi
prz% dzal ni czy mi, in sta la cja ta ma
swo j$ kon ty nu acj% w tym ro ku w po -
sta ci re ali za cji lan dar to wej. Dla te go
chc%, aby w mu zeum go #ci !y wy sta -
wy zwi$ za ne ze sztu k$, przede
wszyst kim wy sta wy te ma tycz ne, nie
bo j% si% po wie dzie( – ni szo we, nie
schle bia j$ ce po pkul tu rze. 

– Wy sta wa „Trój k!t w ko le” by "a
eks pre so w! po wtór k! z hi sto rii mia #
sta.

– M!o dzi to po ko le nie ese me sów
i chc$c za ch% ci( ich do zwie dza nia
wy sta wy po s!u &y li #my si% ich naj po -
pu lar niej sz$ for m$ ko mu ni ka cji. Krót -
kie not ki, ni czym zwi% z!e ese me sy za -
wie ra !y to, co naj wa& niej sze, resz t%
zo bra zo wa li #my cie ka wy mi eks po na -
ta mi. 

– Wy sta wa Kos sa ków by "a fre #
kwen cyj nym suk ce sem.

– B% dzie my oczy wi #cie spro wa -
dza( do So snow ca eks po zy cje z ró& -
nych dzie dzin sztu ki i nie mu sz$ by(
one te ma tycz nie zwi$ za ne z mia stem.
Kr$ &$ c$ po kra ju wy sta w% Kos sa ków,
któ r$ przej mo wa li #my od Mu zeum
w To ru niu nie co wzbo ga ci li #my, ma -
j$c na uwa dze m!o dych od bior ców.
Do po szcze gól nych eks po na tów do !$ -
czy li #my fisz ki z in for ma cja mi na te -
mat kon tek stu hi sto rycz ne go wy da rze -
nia zo bra zo wa ne go przez twór ców,
w#ród nich zna la z!y si% opi sy bi twy
pod Ra c!a wi ca mi, pod La ska mi, Cu -
du nad Wi s!$, bi tew na po le o' skich itd.
To swo iste po !$ cze nie lek cji hi sto rii
z lek cj$ sztu ki oka za !o si% po my -
s!em tra fio nym.

– Od no sz$ wra %e nie, %e du ma so #
sno wiec kie go mu zeum – ko lek cja

szk"a wspó" cze sne go wci!% nie mo #
%e do cze ka& si$ god ne go jej war to #
'ci za in te re so wa nia.

– To je dy na w Pol sce ta ka ko lek cja
i rze czy wi #cie za in te re so wa nie ni$ da -

le ko od bie ga od ocze ki wa', wi na
nie le &y jed nak po stro nie mu zeum,
s$ dz%, &e jest to wy ni kiem bra ku
ryn ku sztu ki w Pol sce. Bar dziej do -
ce nia j$ war to#( te go zbio ru Cze si
czy Fran cu zi, któ rzy z ogrom nym pie -
ty zmem trak tu j$ swo je ko lek cje szk!a
ar ty stycz ne go, Po la cy ma j$ do' do -
sy( obo j%t ny sto su nek. To nie jest jed -
nak pro blem lo kal ny, to do ty czy ca -
!e go kra ju. Ca !e szcz% #cie kil ka lat
te mu mój po przed nik za dba! o do ta -
cj% z Mi ni ster stwa Kul tu ry i dzi siaj
cz%#( tej ko lek cji jest do brze pre zen -
to wa na.

– Po raz pierw szy w re zy den cji

Scho enów za go 'ci "a Idu stria da. 

–To by !o wi do wi sko we wy da rze nie,
i jak stwier dzi! Adam Haj du ga z Wy -
dzia !u Pro mo cji Urz% du Mar sza! -
kow skie go pod czas pod su mo wa nia
In du stria dy – po wrót So snow ca
na szlak w wiel kim sty lu (kie dy#
na Szla ku Za byt kow Tech ni ki znaj do -
wa! si% Dwo rzec G!ów ny). Pro jekt ar -
ty stycz ny Ma tyl dy Sa !a jew skiej nie
tyl ko o&y wi! park oka la j$ cy pa !ac, ale
tak &e za spra w$ ki lo me trów ko lo ro -
wej w!ócz ki pro du ko wa nej nie gdy#
w Do mu Han dlo wym „C.G. Schön”
obu dzi! zli kwi do wa ny po woj nie
staw. Sta ra li #my si% przy wo !a( na -
miast k% at mos fe ry XIX -wiecz ne go
osie dla i #wiet no #ci re zy den cji prze -
my s!ow ców, któ rym nie tyl ko So sno -
wiec, ale ca !e Za g!% bie D$ brow skie
za wdzi% cza !o roz kwit prze my s!u w!ó -
kien ni cze go. Wy wo !a li #my du chy
tam tej epo ki, po ja wi !y si% mi% dzy in -
ny mi opo wie #ci Fan ny Lam precht,
któ ra prze mó wi !a przez sta re drze wa
znaj du j$ ce si% w par ku.

– Czas mu ze al nych ga blot prze mi #
n!".

– Zde cy do wa nie. Obej rza !em kil ka -
dzie si$t eu ro pej skich i pol skich mu -
ze ów, w tym tak &e Mu zeum Po wsta -
nia War szaw skie go czy Mu zeum
Hi sto rii )y dów Pol skich PO LIN,
wszyst kie one wr%cz bom bar du j$
mul ti me dial ny mi pre zen ta cja mi a jed -
nak naj wi%k sze wra &e nie po zo sta -
wia j$ przed mio ty ory gi nal ne. I to
mo im zda niem si% nie zmie ni. Po dob -
nie jak nie praw dzi wym oka za! si%
wiesz czo ny ko niec ksi$& ki czy ta nej,
a jed nak bi blio te ki na dal s$ nam po -
trzeb ne i mam na dzie j%, &e tak po zo -
sta nie. W mu ze al nic twie jest po dob -
nie. Naj wa& niej sze s$ ory gi nal ne
pa mi$t ki. 

– Czym nas pan jesz cze za sko czy?

– Jed nym z naj wa& niej szych za da',
ja kie so bie po sta wi !em jest przy go to -
wa nie sta !ej wy sta wy ob ra zu j$ cej
dzie je mia sta. Mu si mie( ona jed nak
no wo cze sn$ for m%, któ ra przy ci$ -
gnie nie ch%t nie czy ta j$ c$ m!o dzie&,

nie mo &e my ich za nu dza( sta tycz ny -
mi ob ra za mi. To mu si by( nie ty le hi -
sto ria mia sta, co opo wie#( o nim,
chce my po ka za( je go spe cy fi k%, przy -
wo !a( pew ne le gen dy miejsc, tak, aby
ka& dy, kto wej dzie móg! od czy ta( kod
mia sta, któ ry jest za pi sa ny nie tyl ko
w pa mi$t kach ma te rial nych.

– Ta ka wy sta wa wy ma ga du %ej po #
wierzch ni wy sta wien ni czej, czy to

ozna cza re zy gna cj$ z wy staw cza so #
wych?

– Nie, z ni cze go nie za mie rza my re -
zy gno wa(. Jed nak spro wa dza nie dzia -
!al no #ci mu zeum je dy nie do wy staw
cza so wych jest krót ko wzrocz n$ kon -
cep cj$. Pla nu je my od zy ska nie po -
miesz cze', w któ rych mie #ci si%
obec nie re stau ra cja. W nie d!u gim
cza sie w Pa !a cu Wil hel ma otwo rzy
swo j$ dzia !al no#( cen trum kon fe ren -
cyj ne i tam z pew no #ci$ znaj dzie si%
miej sce dla re stau ra cji. Po miesz cze -
nia, któ re po wró c$ do pa !a cu s$ nie -
zwy kle in spi ru j$ ce. Kr% te ko ry ta rze
i licz ne za u! ki – to wy zwa nie, któ re
uru cha mia wy obra" ni%. Ka te dral ny -
mi ma lo wi d!a mi Tet ma je ra mo& na
na przy k!ad opo wie dzie( o hi sto rii
Kró le stwa Pol skie go, ja t% wy sta w%
mam przed ocza mi… O cza sach
PRL -u i sys te mo wej pro pa gan dzie
mo& na opo wie dzie( po przez mrocz -
n$ hi sto ri% Zdzi s!a wa Mar chwic kie -
go, ale na przy k!ad o mu zy ce nie mo& -
na snu( opo wie #ci tyl ko przez
pry zmat Ch!o pa ka z So snow ca, ma -
my tak wie le do opo wie dze nia. W naj -
bli& szych mie si$ cach chc% po wo !a(
gru p% ini cja tyw n$, w sk!ad któ rej
zo sta n$ za pro sze ni fa chow cy z ró& -
nych dzie dzin, nie tyl ko na ukow cy, hi -
sto ry cy, ale tak &e cz!on ko wie roz ma -
itych sto wa rzy sze', prze wod ni cy,
pa sjo na ci. Za da niem tej gru py b% dzie
wy pra co wa nie te ma tów wy sta wy sta -
!ej o mie #cie. Do pie ro wte dy b% dzie
mo& na zle ci( na pi sa nie jej sce na riu -
sza, pod j$( roz mo wy z ar chi tek ta mi
i sce no gra fa mi. Li cz%, &e uda si% to
zre ali zo wa( w naj bli& szych la tach. 

– Po wie lu la tach ocze ki wa( po ja #
wi "a si$ mo no gra fia So snow ca.

– Do brze, &e to w!a #nie mu zeum zo -
sta !o obar czo ne tym za da niem, nie wi -
dz% w!a #ciw szej in sty tu cji, któ ra mo -
g!a by by( za to od po wie dzial na.
Mo no gra fia cie szy si% du &ym za in te -
re so wa niem, to zna czy, &e by !a po -
trzeb na. 

– Mo %e my ocze ki wa& ko lej nych

cie ka wych pu bli ka cji?

– Pla ny ma my ogrom ne. Przede
wszyst kim chce my zbli &a j$ c$ si% ju bi -
le uszo w$ edy cj% So sno wiec kich Spo -
tka' Ar ty stycz nych uho no ro wa( ob -
szer n$ pu bli ka cj$, któ ra b% dzie
za wie ra( pra ce po zy ska ne na ple ne -
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rach. Nie mal wszyst kim dy rek to rom
mu ze ów sen z oczu sp! dza "wia do -
mo"#, $e wie lu lu dzi oce nia na sze za -
so by wy %&cz nie na pod sta wie pre zen -
to wa nych wy staw, tym cza sem
ma ga zy ny kry j& praw dzi we skar by. My
tak $e w na szych za so bach ma my si!
czym po chwa li#, cho cia$ by ma lar sk&
wer sj& ho ro sko pu Ta de usza Kan to ra
au tor stwa Ja ni ny Krau pe. Chcia% bym
upa mi!t ni# tak $e od r!b ny mi mo no gra -
fia mi cz%on ków Gru py Za g%! bie. W ze -
sz%ym ro ku pry wat ny mi ka na %a mi, do -
wie dzia %em si!, $e zmar% Ja kob
Zim – so sno wi cza nin, ar ty sta nie zwy -
kle sza no wa ny na "wia to wym ryn ku ar -
ty stycz nym, któ ry po po wro cie z obo -
zu w Bu chen wal dzie na sta le osiad%
w Pa le sty nie. Pol sk! i swój ro dzin ny So -
sno wiec od wie dzi% do pie ro w 1990
ro ku, pó' niej je go pra ce go "ci %y w war -
szaw skiej Za ch! cie, so sno wi cza nie
mo gli je po dzi wia# w 1993 r. w Ga le -
rii Extra va gan ce a w 2003 r. w na szym
mu zeum. Po sia da my nie ste ty za le d wie
dwie je go pra ce. W pla no wa nych pu -
bli ka cjach chce my przy wo %a# pa mi!#
o lu dziach, któ rzy w hi sto rii mia sta zaj -
mu j&, na le$ ne im po cze sne miej sce.

– Co zo ba czy my wkrót ce?

– Naj bli$ sz& wy sta w! po "wi! ca my
Ro ma no wi Chru "cie lo wi, so sno -
wiec kie mu gra fi ko wi, au to ro wi m.in.
zna ko mi te go cy klu pej za $y za g%! -
biow skich. Co do ko lej nych pla -
nów, nie zo sta %y one wpraw dzie
jesz cze upu blicz nio ne, uchy l! jed nak
r& bek ta jem ni cy. Pod ko niec pa' -
dzier ni ka w ra mach fe sti wa lu Ars
Ca me ra lis za go "ci u nas wy sta wa
Pla ne ta To por, b! dzie to pre zen ta cja
dzie% trzech po ko le( To po rów. Naj -
sil niej szy ak cent skie ro wa ny b! dzie
na Ro lan da – pi sa rza, ry sow ni ka, gra -
fi ka, ak to ra, re $y se ra, sce na rzy st!
i sce no gra fa, po ka $e my tak $e dzie -
%a ma lar skie Abra ma -ne sto ra oraz
naj m%od sze go, $y j& ce go obec nie
w Pa ry $u – Ni ko lai. Wy sta w! przy -
go to wu je my wspól nie z Fran cu sk&
Bi blio te k& Na ro do w&, po ja wi si!
ona tyl ko w So snow cu i w Pa ry $u,
w dwóch miej scach, ale za cho waj my
nu t! ta jem ni cy. Nie wiem czy b! dzie
to suk ces po dob ny Kos sa kom, ale nie
chcia% bym, aby mia r& do brej po pu -
lar no "ci mu zeum by% wy %&cz nie ra -
chu nek eko no micz ny.

– Hi sto ria mia sta to nie tyl ko !wie "
tla ne po sta ci i bo ha ter skie wy da rze "
nia, jak ka# de mia sto, tak #e i So sno "
wiec ma swo je wsty dli we da ty.

– Ar ty stom, któ rzy wzi! li udzia%
w 19. So sno wiec kich Spo tka niach Ar -
ty stycz nych za pro po no wa li "my te -
mat „Czar ny po tok”, je go in spi ra cj&
by %a po wie"# Le opol da Bucz kow -
skie go. So sno wiec lat mi! dzy wo jen -
nych przy po mi na% ko cio% kul tu ro wy.
Na uli cy Mo drze jow skiej mo$ na by -
%o obok pol skie go us%y sze# tak $e j! -
zyk ro syj ski, nie miec ki, fran cu ski, ji -
dysz, przez la ta lu dzie ci miesz ka li
obok sie bie, wspie ra li si!, go "ci li…
a po kil ku na stu la tach nie wy trzy ma li
pró by cz%o wie cze( stwa, za cz! li na sie -
bie do no si#, gra bi# s& sia dów, strze -
la#… to tak $e jest hi sto ria na sze go
mia sta. Cho# znacz nie ch!t niej wspo -
mi na my pi!k n& po sta# Mat ki Za g%! -
bia – he ro icz n& kar me li tan k! sio str!
Te re s! Ja ni n! Kie ro ci( sk&, nie po win -
ni "my prze mil cza# $ad nych te ma -
tów, na wet tych dra$ li wych, po nie wa$
wszyst kie te hi sto rie, i te szla chet ne,
i te nie chlub ne sk%a da j& si! na ge nius
lo ci te go mia sta. !
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stycz niu 2005 ro ku na pi sa !em
szkic za ty tu !o wa ny „Sta ro -
polsz czy zna w Ka za niu prze -

ciw ko pi ja! stwu Zyg mun ta Bar tel mu sa
z r. 1765”, któ ry w cha rak te rze wst" pu
uka za! si" w bi blio fil skim wy da niu te go
tek stu – edy tor skim do ko na niu Ar ty -
stycz nej Ofi cy ny Dru kar skiej Alek san dra
i Zdzi s!a wa Spy rów w Pszczy nie.

Po 11 la tach mam przed so b# ko lej ny
od na le zio ny tekst pa sto ra Bar tel mu -
sa – ka za nie wy g!o szo ne z oka zji za !o $e -
nia ko %cio !a w Go la so wi cach w tym $e
ro ku 1765, cu dow nie wy da ne przez t" sa -
m# – jak $e za s!u $o n# dla ca !e go na sze go
re gio nu – ofi cy n".

I o tym j" zy ko wym za byt ku mo g" po -
wie dzie&, $e je go lek tu ra spra wi !a mi
ogrom n# fi lo lo gicz n# sa tys fak cj". Od zna -
cza si" on rów nie bo ga t#, eks pre syj n#
pol sz czy zn# i jest przy tym !a twy w od -
bio rze, w pe! ni zro zu mia !y, co nie mo $e
dzi wi&, gdy si" we' mie pod uwa g" czas
je go po wsta nia mie rzo ny ka te go ria mi
hi sto rycz no j" zy ko wy mi – nie od le g!y
wspó! cze sno %ci. 

Nie zna czy to, $e w ka za niu Bar tel mu -
sa nie ma form ró$ ni# cych si" od dzi siej -
sze go j" zy ka. Ow szem – s#, ale ich
obec no%& i mor fo lo gicz no -zna cze nio wa
przej rzy sto%& do da je re cep cji czy tel ni czej
szta fa $u ar cha iza cyj ne go, a ten osta tecz -
nie s!u $y uatrak cyj nie niu ca !e go tek stu.

Czy$ nie jest swo i%cie pi"k ny cho cia$ -
by k" sek po la – z ty po wym do dzi% dla
gwar %l# skich k" skiem „ka wa! kiem”?
Ma my i drze wia ny bu dy nek, a nie drew -
nia ny jak w j" zy ku ogól nym, a tak $e
po %l# sku brzmi# ce prze c#, dzi% cz"st sze
ja ko prze ca, od po wia da j# ce stan dar do -
we mu prze cie$. Wier ny jest Bar tel mus
jak i wspó! cze %ni (l# za cy sta re mu do pe! -
nia czo wi licz by po je dyn czej mi"k ko te -
ma to wych rze czow ni ków $e) skich
z ko) ców k# –e: do zie mie sy ryj skiej, Pa -
nie nie ba i zie mie, ze zie mie wy cho dz" ce,
nie po k%a daj cie na dzie je. Jak %l#sz czy -
zna -sta ro polsz czy zna brzmi# for my ch# -
tli wie „ch"t nie”, nad gro dzi&, nad gra dza&
„na gro dzi&, na gra dza&”, spo mi na&
„wspo mi na&”, krom „bez, po za, oprócz”,

w po strzód „w po %rod ku”, one go „je go,
te go”, dusz ny „du cho wy”, przy tom ny
„obec ny, b" d# cy tu taj”, wo bec „w ogó le”,
uwa $a nie „roz wa $a nie”, na zda& „na wy -
my %la&, na ga da& ko mu%”, m%ód „m!o dzi
lu dzie, m!o dzie$”, $" do'& „pra gnie nie”,
fo ry to wa& „po pie ra&”, ulu bi& so bie
„upodo ba& so bie”.

Na sie nie jest u Bar tel mu sa sia te, a nie
sia ne i co% jest spo lep sza ne, a nie ulep -
sza ne, po lep sza ne. 

Ma my i sta r# sk!ad ni": na nas nie za -
po mnisz „o nas nie za po mnisz”, bój cie$
si# w nim „bój cie$ si" go”, pa nu jesz
wszyst kim pa! stwom „pa nu jesz nad
wszyst ki mi pa) stwa mi”, a tak $e sta re
syn tag my z krót ki mi za im ka mi: za ci#
„za cie bie”, na si# „na sie bie”. Wresz -
cie – cha rak te ry stycz ne dla gwar %l# skich
kon struk cje z ale: Pan Bóg ale os" dzi%
cel ni ka, Któ rzy 'cie ale ten grunt jesz cze
nie da li po %o $y&, Go tuj cie$ te$ ale wy. Jest
i cha rak te ry stycz ne bez noc „przez noc”,
ale naj bar dziej %l# sko -swoj sko brzmi#
frel ki, sio stry ich Mo 'ci!

Bar dzo cen nym uzu pe! nie niem bi blio -
fil skie go dru ku jest „Dys kurs na te mat
jed ne go ka za nia” dr Ja dwi gi Ba du ry. Au -
tor ka in for mu je, jak szcze gól nie uro czy -
%cie ewan ge li cy ob cho dzi li pa mi#t k"
po !o $e nia ka mie nia w" giel ne go pod bu -
do w" ko %cio !a oraz rocz ni c" je go po %wi" -
ce nia. Da ta na bo $e)stw rocz ni co wych
z re gu !y zbie ga !a si" z da t# pierw sze go
po %wi" ce nia %wi# ty ni tu$ po jej wy bu do -
wa niu i od da niu do u$yt ko wa nia li tur -
gicz ne go. W tym dniu zje$ d$a li do da nej
pa ra fii ewan ge li cy z s# sied nich oko lic,
za pra sza ne te$ by !y chó ry ko %ciel ne,
szcze gól nym za% go %ciem by! ka zno dzie -
ja „po %wi#c ko wy” – ta ki jak Zyg munt
Bar tel mus, do któ re go na d!u go
przed uro czy sto %cia mi pro boszcz i ra da
pa ra fial na kie ro wa li ofi cjal ne za pro sze -
nie.

Hi sto ria bu do wy ko %cio !ów ewan ge lic -
kich roz po cz" !a si" wraz z za ko) cze niem
woj ny trzy dzie sto let niej i za war ciem po -
ko ju west fal skie go 24 pa' dzier ni ka 1648
ro ku (na ra tusz w Mu en ster, w któ rym
trak tat ten pod pi sa no, mo g!em 40 lat te -

mu pa trze& co dzien nie, gdy na tam tej -
szym uni wer sy te cie by !em wy k!a dow c#
j" zy ka pol skie go). To wte dy ce sarz wy -
da! zgo d" na bu do w" trzech %wi# ty)
na (l# sku – w G!o go wie, w (wid ni cy
i w Ja wo rze – i to dla te go zw# si" one
do dzi% ko %cio !a mi Po ko ju (s# to obiek ty
wy j#t ko wej uro dy ar chi tek to nicz nej – do -
po wiedz my).

W 1707 ro ku w Al tran stadt zo sta !a za -
war ta kon wen cja, któ ra przy nio s!a rów -
no upraw nie nie re li gij ne, a uk!ad za war ty
mi" dzy kró lem szwedz kim Ka ro -
lem XII a ce sa rzem au striac kim Jó ze -
fem I spra wi!, $e ewan ge li kom wol no
by !o wy bu do wa& 6 ko %cio !ów *a ski (bo
z !a ski ce sa rza!): w Ko $u cho wie, +a ga -
niu, Je le niej Gó rze, Ka mien nej Gó rze,
Mi li czu i w Cie szy nie.

W ro ku 1742 król Fry de ryk II wy da!
ewan ge lic ko -lu te ra) ski „Po rz# dek in -
spek cyj ny i pre zbi te rial ny”, na mo cy któ -
re go ewan ge li cy otrzy ma li zgo d"
na bu do w" 172 ko %cio !ów na (l# sku.
Pierw szy zo sta! wy bu do wa ny w ro -
ku 1746 ko %ció! w Pszczy nie. Od 26 ma -
ja 1764 ro ku trwa !y sta ra nia o zgo d"
na bu do w" ko %cio !a w Go la so wi cach.
Ewan ge lic cy miesz ka) cy tej miej sco wo -
%ci oraz Ja rz#b ko wic, Piel grzy mo wic,
Bzia, Rup ta wy i Ci sów ki chcie li mie&
swo j# %wi# ty ni". Za de kla ro wa li na wet
zbiór k" 200 ta la rów rocz nie na ten cel,
a wspar cia fi nan so we go udzie li! w!a %ci -
ciel Go la so wic – ba ron Ot to Trau gutt von
Mar klow ski.

16 stycz nia 1765 ro ku Fry de ryk II wy -
da! kon ce sj" na bu do w" %wi# ty ni, a mie -
si#c pó' niej da! pra wo do po wo !a nia
du chow ne go. 10 sierp nia 1765 ro ku od by -
!a si" uro czy sto%& po !o $e nia ka mie nia w" -
giel ne go, w cza sie któ rej ka za nie wy g!o si!
pa stor Zyg munt Bar tel mus. Po cho dzi! on
z Biel ska. W ro ku 1749 zo sta! za trud nio ny
w Pszczy nie ja ko dru gi ka zno dzie ja i rek -
tor miej sco wej szko !y ewan ge lic kiej.
W la tach 1767-1797 by! g!ów nym
pro bosz czem pa ra fii. Ja za% – po wtó -
rz" – do wie dzia !em si" te go wszyst kie go
z po s!o wia dr Ja dwi gi Ba du ry. 

!

O jeszcze jednym
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Sztu ka kon ser wa cji po ko nu je czas

i je go skut ki, ale te! nie od po wie dzial -

ne, za mie rzo ne, b"d# nie, ludz kie dzia -

$a nia. Struk tu ra tech no lo gicz na za byt -

ków to ma te ria $y, któ re w mia r% up$y wu

cza su i za le! nie od wa run ków, w ja kich

si% znaj du j" lub gdzie by $y prze cho wy -

wa ne, sta rze j" si% i ule ga j" nisz cze niu.

Pod sta w" pod j% cia w$a &ci wych dzia $a'
kon ser wa tor skich jest wni kli wie opra -

co wa ny au tor ski pro gram prac dla ka! -
de go ro dza ju przed mio tów, umo! li -

wia j" cy wej &cie w tkan k% ma te rii obiek -

tu – sta ro dru ków, map, ob ra zów, gra fik,

do ku men tów, rze#b, po li chro mii

oraz wie lu in nych za byt ków. Cz% sto

przed miot ba da' kry je wie le nie ocze -

ki wa nych nie spo dzia nek. (e la zny mi

za sa da mi obo wi" zu j" cy mi w sztu ce

kon ser wa cji s": mi ni mal na in ter wen cja

(za sto so wa nie jak naj skrom niej szych

&rod ków, ma j" cych wp$yw na ist nie j" -
c" tkan k% za byt ko w") oraz od wra cal -

no&) in ter wen cji (za wsze po win na ist -

nie) mo! li wo&) zli kwi do wa nia skut ków

za bie gu kon ser wa tor skie go, gdy by za -

ist nia $a po trze ba po wro tu do sta nu

sprzed in ter wen cji).

Wy sta wa Sztu ka kon ser wa cji ma

na ce lu po ka za nie pra cy lu dzi, któ rzy

na co dzie' wal cz" o przy wró ce nie pier -

wot ne go wy gl" du wy j"t ko wych dzie$
o zna cze niu hi sto rycz nym i ar ty stycz -

nym, oraz jej efek tów. Mu zeum

Hi sto rii Ka to wic ju! po raz dru gi po dej -

mu je ten te mat. W 2014 ro ku pre zen -

Ma don ny wra ca j!
EWA LISZKA

„Sa cra Con se rva zio ne”– Mat ka Bo ska z Dzie ci!t kiem i "". Ka ta rzy n! i Bar ba r!. Frag ment tryp ty ku w trak cie kon ser wa cji. 
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Dzi! ki wie dzy, umie j!t no "ciom kon ser wa to rów dzie# sztu ki i ich wr!cz de tek ty wi stycz nej pre cy zji oraz wspó# $
cze snej tech ni ce wie lu obiek tom uda #o si! przy wró ci% pier wot ny wy gl&d i tchn&% w nie dru gie 'y cie, a w nie $
któ rych prze pad kach na wet od kry% „pry wat ne 'y cie” dzie# sztu ki. W Mu zeum Hi sto rii Ka to wic mo' na

ogl& da% nie zwy k#& wy sta w! za ty tu #o wa n& „Sztu ka kon ser wa cji”. 
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to wa li !my do ko na nia Pra cow ni Kon ser -
wa cji Za byt ków AMC SZTU KA Alek -
san dry i Mar ka Cie siel czy ków, któ rzy
od wie lu lat suk ce syw nie pod da j" kon -
ser wa cji spu !ci zn# po Paw le Stel le rze.
Dzi# ki prze pro wa dzo nym za bie gom
kon ser wa tor skim mo$ na je ogl" da%
na eks po zy cji sta &ej w Dzia le Gra fi ki im.
Paw &a Stel le ra Mu zeum Hi sto rii Ka to -
wic. Obec nie pre zen tu je my kunszt kon -
ser wa to rów dzie& sztu ki z pra cow ni
kon ser wa tor skich znaj du j" cych si#
na 'l" sku, a tak $e kon ser wa to rów spo -
za re gio nu, ale wspó& pra cu j" cych ze !l" -
ski mi mu ze ami.

Kon ser wa to rzy dzie& sztu ki to za zwy -
czaj bar dzo za pra co wa ni lu dzie, któ rych
wy si &ek prze ku wa si# na oca lo ne
od znisz cze nia, de gra da cji i za po mnie -
nia dzie &a. Sta le si# spo ty ka my z do ko -
na nia mi kon ser wa tor skim mniej lub
bar dziej spek ta ku lar ny mi, ale ni gdy
nie za sta na wia my si#, ile wy si& ków
i wni kli wej, fa cho wej wie dzy wy ma ga -
j". Po dzi wia my ko( co we efek ty, nie jed -
no krot nie z nie do wie rza niem, $e by &o
to w ogó le mo$ li we i wy ko nal ne. Pre -
zen to wa na wy sta wa to wy j"t ko wa spo -
sob no!% uho no ro wa nia wy si& ków
kon ser wa tor skich. Dzi# ki wie dzy, umie -
j#t no !ciom kon ser wa to rów dzie& sztu -
ki i ich wr#cz de tek ty wi stycz nej pre cy -
zji oraz wspó& cze snej tech ni ce wie lu
obiek tom uda &o si# przy wró ci% pier wot -
ny wy gl"d i tchn"% w nie dru gie „$y cie”,
a w nie któ rych prze pad kach na wet od -
kry% „pry wat ne $y cie” dzie& sztu ki.
Szcze gól n" du m" na pa wa j" uho no ro wa -
nia dla kon ser wa to rów – Na gro dy Mar -
sza& ka Wo je wódz twa 'l" skie go: dla
Ja na Ga &asz ka za wie lo let ni" dzia &al no!%
na rzecz ochro ny dzie dzic twa kul tu ro -
we go (2010) oraz dla Re na ty Du biel -
-Bia &as (2011), Ad ria na Po locz ka
(2013), Ja ro s&a wa Szpa ko wi cza (2014)
i Da nu ty Skrzyp czyk (2015) za wy bit -
ne osi" gni# cia w dzie dzi nie kon ser wa -
cji za byt ków.

Chc!c po ka za" uwie# cze nie za bie $
gów kon ser wa tor skich, ja kim jest
zwy ci% stwo ma te rii nad up&y wa j! $
cym cza sem, na wy sta wie pre zen to $
wa ne s! bar dzo cie ka we i trud ne
w wy ko na niu za bie gi kon ser wa tor skie
na przy k&a dach ró' nych za byt ków ze
zbio rów mu ze ów, ko (cio &ów i pry $
wat nych ko lek cji. Po ka zy wa ne s" wy -
j"t ko we i uni ka to we obiek ty, ta kie jak:
Bi blia... w t&u ma cze niu Ja ku ba Wuj ka
z 1599 ro ku i Sta tut... Ja na )a skie go
z 1506 ro ku ze zbio rów Od dzia &u Sta -
rych Dru ków Miej skiej Bi blio te ki Pu -
blicz nej im. J. S&o wac kie go w Tar no -
wie, The Bo ok of Be au ty wy da n"
w Lon dy nie w 1896 ro ku z Mu zeum
Zam ko we go w Pszczy nie, Bi blia Sa cra
z 1726 ro ku i Atlas z 17 ma pa mi
ksi!stw "l# skich z 1802 ro ku z Mu zeum
w Cho rzo wie, Pa no ra ma dóbr Hen ry -
ka Die tla z II po &o wy XIX wie ku
z Mu zeum w So snow cu, drew nia ny

„SA CRA CO NVER SA ZIO NE” – Mat ka Bo ska z Dzie ci!t kiem i "". Ka ta rzy n! i Bar ba r!,
ok. 1480 r., tem pe ra na drew nie, wym. 200 x160 cm. Ko "ció$ pa ra fial ny p. w. Pod wy% sze nia Krzy -
%a &wi! te go w Sta rej Wsi ko $o Wi la mo wic.

Ob raz umiesz czo ny jest w o$ ta rzu g$ów nym ko "cio $a w ni szy za mkni! tej $u kiem. Po sta ci &wi! -
tych Nie wiast przed sta wio ne s# w lek kim sk$o nie w stro n! Mat ki Bo skiej. Pod czas przy sto so wy -
wa nia ob ra zu do no we go o$ ta rza, mu sia no zmie ni' uk$ad g$ów i nim bów &wi! tych, gdy% zwie( -
czo na $u kiem ni sza je za s$a nia $a. Za ma lo wa no wi!c g$o wy &wi! tych i wy ko na no no we, bar dziej
po chy lo ne, tak, aby ra ma ni szy ich nie za s$o ni $a. Zmie nio no tak %e uk$ad nim bów, a rze) bio ne ko -
ro ny i ba ro ko w# su kien k! po od po wied nich mo dy fi ka cjach umiesz czo no po now nie na ma lo wi dle.

Pod j! to de cy zj! o usu ni! ciu pod czas prac kon ser wa tor skich wszyst kich wtór nych warstw prze -
ma lo wa( wy ko na nych w la tach 70. XIX wie ku, $#cz nie z na ma lo wa ny mi wte dy g$o wa mi "". Ka -
ta rzy ny i Bar ba ry. Ob raz ten eks po no wa ny jest obec nie w Mu zeum Pa ra fial nym, na to miast ko -
pia o uk$a dzie z lat 70. XIX wie ku umiesz czo na zo sta $a w o$ ta rzu g$ów nym ko "cio $a. Dzi! ki
prze pro wa dzo nym pra com kon ser wa tor skim przy wró co ny zo sta$ pier wot ny kszta$t ma lo wi d$a,
któ re by $o w pocz. XVI wie ku naj wa% niej szym ele men tem wy po sa %e nia "wi# ty ni sta ro wiej skiej.

W zwie( cze niu o$ ta rza znaj du je si! go tyc ki ob raz ze sce n# Ukrzy %o wa nia. 

Bi blia... w t$u ma cze niu Ja ku ba Wuj ka z 1599 ro ku. Stan przed kon ser wa cj#.
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!wiecz nik wi sz" cy w sty lu eklek tycz -
nym z I po #o wy XIX wie ku z Mu zeum
w Gli wi cach, cho r" giew or ga ni za cji po -
wsta$ czej z Czu #o wa z 1919 ro ku
z Mu zeum Miej skie go w Ty chach,
do ku ment per ga mi no wy, pi sa ny r%cz -
nie br" zo wym atra men tem z 1579 ro -
ku z Mu zeum w B% dzi nie itd. W!ród
pre zen to wa nych dzie# sztu ki na szcze -
gól n" uwa g% za s#u gu j" te wy ró& nio ne
Na gro d" Mar sza# ka Wo je wódz twa 'l" -
skie go za Wy da rze nie Mu ze al ne Ro ku
w ka te go rii „do ko na nia z za kre su kon -
ser wa cji”: ze spó# za byt ko wych ob ra -
zów z cho r" gwi ce cho wych
XVIII/XIX wie ku po cho dz" cych z Mu -
zeum w Ra ci bo rzu (2009), ko lek cja
ma lar stwa za chod nio eu ro pej skie go ze
zbio rów Mu zeum w Tar now skich Gó -
rach (2011), ob raz Por tret kró la pru -
skie go Fry de ry ka Wil hel ma II z oko -
#o 1790 ro ku z ko lek cji Mu zeum
w Gli wi cach (2012), oleo druk z przed -
sta wie niem Mat ki Bo skiej Ko de$ skiej
z Mu zeum „Gór no !l" ski Park Et no gra -

ficz ny” w Cho rzo wie (2014) oraz te,
któ rych kon ser wa cja sta #a si% te ma tem
prac dy plo mo wych: !w. Wa c"aw z Mu -
zeum 'l" ska Cie szy$ skie go (pra ca
ma gi ster ska Ja ro s#a wa Szpa ko wi -
cza, 1983), Por tret Eme ri cha ba ro -
na von Mat tenc lo it z Mu zeum 'l" ska
Cie szy$ skie go (pra ca ma gi ster ska To -
ma sza Trzo sa, 1996), Rze# nie wi ni$ tek
z Mu zeum Ar chi die ce zjal ne go w Ka -
to wi cach (pra ca dy plo mo wa An ny Za -
do ry, 1997), ob ra zy z ko lek cji ksi% dza
in fu #a ta dra Mi cha #a Lew ka z Mu -
zeum w Tar now skich Gó rach (pra ca
dok tor ska Alek san dry Ho li, 2011). 

Ze wzgl% du na bar dzo ró& no rod n"
spe cy fi k% obiek tów i ró& ne spe cja li za -
cje do ty cz" ce prze pro wa dza nych za bie -
gów kon ser wa to rach wy sta w% po dzie -
lo no na wy bra ne dzia #y: ma lar stwo,
tka ni na, pa pier, rze( ba. Od dziel nie za -
pre zen to wa no po li chro mie (m.in.
na przy k#a dzie od kry tych po li chro mii
w ko !cio #ach w )er ni cy, Sie ra ko wi cach
i Lu bec ku oraz re kon struk cji po li chro -

mii w Pa #a cu Mie ro szew skich i Do mu
Mo dli twy „Mi zra chi” – obiek tach Mu -
zeum Za g#% bia w B% dzi nie) oraz tak
zna cz" ce do ko na nia, jak: kon ser wa cja
i re no wa cja po cy ster skie go Ze spo #u
Klasz tor no -Pa #a co we go w Ru dach Ra -
ci bor skich, od no wie nie ele wa cji Mu -
zeum Zam ko we go w Pszczy nie i re -
mont ele wa cji we wn%trz nej oraz
za da sze nie dzie dzi$ ca Zam ku ksi" &"t
Su# kow skich Mu zeum Hi sto rycz ne go
w Biel sku -Bia #ej.

Obiek ta mi o szcze gól nej war to !ci, któ "
re uda #o si$ spro wa dzi% na wy sta w$,

s&: Drze wo Jes se go – dwu dziel ny, p#a "
sko rze' bio ny frag ment na sta wy o# ta "
rzo wej z Rzym sko ka to lic kiej Pa ra fii

(wi$ tych Apo sto #ów Fi li pa i Ja ku ba

w )o rach oraz ob raz Sa cra Co nver sa !
zio ne – frag ment go tyc kie go tryp ty ku

po cho dz& ce go z o# ta rza g#ów ne go ko "
!cio #a pa ra fial ne go p. w. Pod wy* sze nia

Krzy *a (wi$ te go w Sta rej Wsi ko #o
Wi la mo wic. Jed nak naj wi%k sz" du m"
na pa wa fakt, i& uda #o si% zre ali zo wa* po -
cz"t ko wy za mys# wy sta wy. Dzi% ki
szcze gól ne mu za an ga &o wa niu ks. dr.
Lesz ka Ma ków ki, dy rek to ra Mu zeum
Ar chi die ce zjal ne go w Ka to wi cach,
&ycz li wo !ci ks. pro bosz cza Kry stia -
na Jan ko z Pa ra fii Wszyst kich 'wi% tych
w Pszczy nie, S#a wo mi ra Kul py, dy rek -
to ra Mu zeum w Wo dzi s#a wiu 'l" skim,
oraz ca #e go ze spo #u ba daw cze -
go – przede wszyst kim dr hab. Ma# go -
rza cie Gru pie z Uni wer sy te tu Mi ko #a -
ja Ko per ni ka w To ru niu, umie j%t no !ciom
i wy trwa #o !ci kon ser wa to rów Agniesz -
ki i To ma sza Trzo sów z Pra cow ni Kon -
ser wa cji Za byt ków w Ty chach mo &e my
za pre zen to wa* nie zwy k#y obiekt, ja kim
jest sar ko fag wy do by ty z kryp ty gro bo -
wej Prom nit zów, a tak &e z#o te pre cjo -
za i odzie& gro bo wa Zyg fry da II Prom -
nit za z XVI wie ku.

Wszyst kie pre zen to wa ne na wy sta wie
oca lo ne obiek ty ma j" bar dzo do k#ad n"
do ku men ta cj% opi so wo -fo to gra ficz n"
po st% po wa nia kon ser wa tor skie go,
przed sta wia j" c" szcze gó #o wy pro ces
pro wa dzo nych dzia #a$ przed pod j% -
ciem prac kon ser wa tor skich, w ich
trak cie oraz po za ko$ cze niu re no wa cji.
Fo to gra fie ilu stru j" zró& ni co wa ny cha -
rak ter i ro dzaj znisz cze$ obiek tów za -
byt ko wych, a tak &e za sto so wa nie ró& -
no rod nych tech nik i tech no lo gii przy ich
kon ser wa cji, dzi% ki cze mu mo g" cie -
szy* oko wspó# cze snych i s#u &y* po -
tom nym. 

W przed si% wzi% ciu wzi% #o udzia#:
15 pra cow ni kon ser wa tor skich, 24 mu -
zea, 5 !l" skich pa ra fii oraz pra cow ni cy
uni wer sy te tów z Ka to wic, Kra ko wa
i To ru nia. !

Ewa Lisz ka – star szy ku stosz w Mu !
zeum Hi sto rii Ka to wic, ku ra tor wy sta !
wy „Sztu ka kon ser wa cji”.

Kon ser wa cja – nie ustan na sztu ka wy bo ru

P
ro ble my zwi" za ne z pra ca mi kon ser wa tor ski mi nie do ty cz" je dy nie do -
bo ru me tod i ech nik. Zu pe# nie in n" gru p" za gad nie$ s" kwe stie zwi" -

za ne z re no wa cj" i re stau ra cj" obiek tów b% d" cych w kul cie, wzi% tych do kon -
ser wa cji z ko !cio #ów i tam ma j" cych po wró ci*. Kon ser wa to rzy sta j"
wów czas cz% sto wo bec trud nych wy bo rów: od czu wa j" pre sj% in we sto -
rów – za zwy czaj pro bosz czów re pre zen tu j" cych wspól no ty wier nych, któ -
re ocze ku j", &e od da ny do kon ser wa cji obiekt b% dzie „jesz cze pi%k niej szy”
(co kol wiek to zna czy), mu sz" jed nak po zo sta* wier ni ety ce kon ser wa tor -
skiej nie po zwa la j" cej na prze kro cze nie pew nych gra nic w przy wra ca niu
bla sku dzie #a sztu ki. Nie cho dzi o kry ty k% po dej !cia in we sto rów, jest ona
zro zu mia #a. 

Kon ser wa cja za cho waw cza, a ta ki cha rak ter ma za wsze kon ser wa cja, jest
oczy wi sta w przy pad ku obiek tów mu ze al nych. Ma j"c jed nak do czy nie nia
z obiek ta mi kul tu, nie spo sób nie do strzec, &e ma j" one zu pe# nie in ne funk -
cje, wr%cz „&y j"” w swo im na tu ral nym !ro do wi sku (w prze ci wie$ stwie
do nie zli czo nej ilo !ci ko !ciel nych dzie# sztu ki wy rwa nych z miejsc swe -
go prze zna cze nia i prze cho wy wa nych w mu ze ach). Wo bec ta kich obiek -
tów kon ser wa tor mu si wy bie ra*: na ile pra ce za cho waw cze s" wy star cza -
j" ce, na ile trze ba re kon stru owa* dzie #o, do pro wa dza j"c w in ter wen cji
do re stau ra cji dzie #a? Czy mo& na zdj"* wszyst kie prze ma lo wa nia i po wró -
ci* do pier wot nej war stwy ma lar skiej, czy po ta kich za bie gach wier ni roz -
po zna j" jesz cze „swój” ob raz czy rze( b%? Zna ne s" przy pad ki, &e ob ra zy
uzna wa ne za cu dow ne, zo sta #y pod da ne g#% bo kiej kon ser wa cji, #"cz nie z usu -
ni% ciem warstw prze ma lo wa$. W efek cie ob raz umiesz czo ny z po wro tem
w na sta wie o# ta rzo wej nie przy po mi na# ma lo wi d#a funk cjo nu j" ce go
w zbio ro wej !wia do mo !ci wier nych, co do pro wa dza #o do ca# ko wi te go za -
ni ku kul tu.

In nym jesz cze ro dza jem za gad nie$ zwi" za nych z pra ca mi kon ser wa tor ski -
mi czy na wet bar dziej re stau ra cyj ny mi w ob r% bie stref kul tu s" re kon struk -
cje hi sto rycz nych re ta bu lów, a tak &e wpro wa dza nie o# ta rzy po so bo ro wych
w pre zbi te riach ko !cio #ów za byt ko wych. Czy pra ce przy re kon struk cjach re -
ta bu lów s" pod wzgl% dem etycz nym w#a !ci we? Prze cie& tak na praw d% s" prze -
k#a ma niem, uda j" tyl ko swo je hi sto rycz ne pier wo wzo ry i to nie za wsze w spo -
sób zu pe# nie wier ny. Ale czy mo &e by* to za rzu tem w kra ju, któ re go
dzie dzic two kul tu ro we by #o w ci" gu ostat nich czte ry stu lat re gu lar nie nisz -
czo ne? Od po wie dzi na te pro ble my znaj du j" si% gdzie! po mi% dzy ocze ki wa -
nia mi in we sto rów a ety k" kon ser wa to rów, po mi% dzy eks po zy cj" mu ze al n"
a funk cj" kul to w", ale tak &e po mi% dzy ki czem a sztu k".

ks. dr LE SZEK MA KÓW KA

Dy rek tor Mu zeum Ar chi die ce zjal ne go

w Ka to wi cach
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Po li chro mia w ko cie le pw. w. Mi cha a Ar cha nio a w er ni cy k. Gli wic. Au tor: Fry de ryk Le opold. II po o wa XVII wie ku.
Au tor prac: Ad rian Po lo czek

Chry stus Ec ce Ho mo – rze ba drew nia na po li chro mo wa na, zo co na.
Ko ció pw. Wszyst kich wi tych w Pszczy nie. Au tor: nie zna ny, II po. XVII w.
Rze ba przed i po kon ser wa cji. Wy ko naw cy: Agniesz ka i To masz Trzo so wie.
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IKONY 
ze zbiorów Muzeum lskiego w Katowicach
i Muzeum lska Cieszyskiego w Cieszynie

Smoleska Ikona Matki Boej, pocz. XX w. Rosja, MoskwaIkona wielodzielna, XIX w.

Ikona w. Pantelejmona Mczennika,
2 po. XIX w.

Ikona Ukrzyowania z Kazask ikon Matki Boej
i ikon  w. Mikoaja Cudotwórcy, XIX w., maniera wenecka
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Iko na w mu zeum nie jest t sa m iko n co
w cer kwi, czy w do mu. Po zba wio na sfe ry

sa crum sta je si ma lar sk by skot k. Ubo e -
je jej nie zwy ka i nie po wta rzal na war to
wi tej rze czy, zmniej sza si si a od dzia y wa -
nia na ludz kie zmy sy. Dla te go tak wa ne jest
za pew nie nie pre zen to wa nym na wy sta wach
iko nom od po wied nio za aran o wa ne go wn -
trza. Pik nie uda o si to w sa lach bu dyn ku
Mu zeum l skie go przy al. Woj cie cha Kor -
fan te go 3 w Ka to wi cach, gdzie eks po no wa -
na jest wy sta wa „Ob ra zy wia tem pi sa ne.
Iko ny ze zbio rów Mu zeum l skie go w Ka -
to wi cach i Mu zeum l ska Cie szy skie go
w Cie szy nie”. Po ra a j cy efekt uzy ska no pro -
sty mi i szla chet ny mi rod ka mi – za po mo c
ko lo ry sty ki cia nek, na któ rych w czar nych
ra mach, przy po mi na j cych pó ko li cie za -
mkni te okien ka za wie szo no ob ra zy ma lo wa -
ne tem pe r, ole jem, cza sem do dat ko wo okry -
te srebr n ry z wzbo ga co n o klej no ty,
ko ra li ki i ha fty…

Zwie dza j cych wi ta j ci chut kie pie wy
cer kiew ne, zmu sza j ce do zo sta wie nia
wszyst kich zych emo cji na ze wntrz i wiel -
ka fo to gra fia iko no sta su z naj bli szej czyn -
nej cer kwi pra wo saw nej w So snow cu. Ku -
ra tor ki ka to wic kiej wy sta wy Ka ta rzy na
Jar mu i Hen ry ka Ol szew ska -Ja re ma susz -
nie uwa a j, i za trzy mu jc si przed iko n,
ni gdy nie wol no za po mnie, e uro da te go
dzie a sztu ki to tyl ko jed na z jej cech. Na le -
y te po su cha, co iko na ma nam do po wie -
dze nia przez swo je mil cze nie… Iko ny nie tyl -
ko s zna ko mi cie wy eks po no wa ne,
wykorzystujc wa ci we  owie tle nie i mu zy -
k, uda o si stwo rzy do sko na e wa run ki
do roz mo wy z Bo giem i Je go Mat k. 

Dzi ki su bom cel nym, któ re uda rem nia -
j nie le gal ny wy wóz za byt ków za gra ni c,
Dzia Sztu ki Mu zeum l skie go od 1999 ro -
ku po sze rza swój pro fil zbio rów o ma lar stwo
iko no we. Przej mo wa ne przez cel ni ków dzie -
a prze cho dz na wa sno Skar bu Pa stwa
i na mo cy wy ro ków s do wych s prze ka zy -
wa ne do zbio rów mu ze al nych, tak e do Mu -

zeum l skie go. W ko lek cji li cz cej 200 ikon
znaj du j si iko ny po wsta e na te re nie Ro -
sji od XVIII do XIX wie ku, o ró nym po zio -
mie ar ty stycz nym: chry sto lo gicz ne, „prazd -
ni ki”, czy li iko ny wi tecz ne, ha gio gra ficz ne,
iko ny ka len da rzo we, krzy e oraz iko ny
zwa ne po dró ny mi. Naj licz niej sze na wy sta -
wie s oczy wi cie przed sta wie nia ma ryj ne,
co jest zwi za ne z sil nym kul tem Mat ki Bo -
ej na Ru si. 

Przy wej ciu za trzy mu je nas na du ej Iko -
na Chry stu sa Pan to kra to ra z pocz. XX w.,
spra wia ona wra e nie frag men tu wik szej ca -
o ci, by mo e jest oca la  cz ci iko no -
sta su. Tu obok iko na w „ma nie rze we nec -
kiej”, czy li do sko na o ci ry sun ku po sta ci
przy wo u j ca naj lep sze wo skie wzor ce.
Na sz uwa g przy ku wa j zwasz cza iko ny
Man dy lio nu, gdy ob li cze Bo ga, któ ry sta si
czo wie kiem, sta no wi ide owy fun da ment
ka dej iko ny. Ma le ka iko na Man dy lio nu
z 1865 r. za chwy ca, cho cia to oleo druk, ale
w jak e pik nej srebr nej ry zie (ko szul ce). 

Naj cie kaw sza iko na ze sce na mi sta ro te sta -
men to wy mi ma bo ga t hi sto ri – de ska
jest XVII -wiecz na, okad z XIX wie ku.
Ma le ka, ale jak e uro kli wa jest iko na So -
fii M dro ci Bo ej. Przed ka d z ikon
mo na sta bez ko ca i czy ta to, co jest
w niej na pi sa ne, bo prze cie ikon si nie ma -
lu je, iko ny si… pi sze. Cie ka w gru p two -
rz barw ne iko ny po wsta e w tzw. szko le
wiet kow skiej, gdzie y li i pra co wa li sta ro -
obrz dow cy. Nie mo na ode rwa wzro ku
od do mi nu j cych na wy sta wie prze pik -
nych ikon ma ryj nych, jak cho by urze ka j -
cej ko lo ra mi Smo le skiej Iko ny Mat ki Bo -
ej z prze o mu XIX i XX w. (de ska, tem pe ra,
sre bro, me tal, ema lia). Mat ka Bo ska Smo le -
ska na le y do naj bar dziej czczo nych ikon ro -
syj skich. Po wsta nie pier wo wzo ru przy pi sy -
wa ne jest wi te mu u ka szo wi Ewan ge li cie,
któ re go dzie o z Bi zan cjum na Ru przy wio -
za ksi nicz ka An na, cór ka bi zan tyj skie go
wad cy Kon stan ty na IX Mo no ma cha. Jak za -
uwa y my przy gl da jc si iko nom z wi ze -

Obrazy wiatem pisane
run kiem Mat ki Bo skiej Smo le skiej jest to
typ zwa ny Ho de ge tria – dzie cit ko o twa rzy
do ro se go trzy ma w le wej r ce zwi ni ty
zwój, pra w wy ko nu je gest bo go sa wie -
stwa. 

Na eks po zy cji mo na rów nie obej rze
licz ne wi ze run ki chry sto lo gicz ne, m.in. wspo -
mnia ne go ju Chry stu sa Pan to kra to ra, ale
i iko ny ka len da rzo we i wi tecz ne, o cha rak -
te rze nar ra cyj nym. War to zwró ci uwa g
rów nie na nie wiel kich roz mia rów iko ny po -
dró ne, de ko ro wa ne mo ty wem De esis (Chry -
stus -Pan to kra tor, Ma ry ja i w. Jan Chrzci ciel).

Ostat nia cz wy sta wy po wi co na jest
wi ze run kom wi tych. S tu po pu lar ne i lu -
bia ne w Pol sce iko ny ze w. Je rzym wal cz -
cym ze smo kiem, iko ny ze w. Mi ko a jem
Cu do twór c, jest tu taj mo ja ulu bio na iko na
w. Pan te lej mo na M czen ni ka, jest te nie -
zwy ka iko na przed sta wia j ca mo tyw od na -
le zie nia go wy w. Ja na Chrzci cie la oraz dwie
kio ty, czy li ozdob ne drew nia ne szaf ki, w któ -
rych umiesz cza no iko ny (na wy sta wie mo -
na obej rze wer sje z po je dyn czy mi iko na mi,
cho by wa o, e znaj do wa o si tam rów nie
kil ka ikon). Kio ty, zwa ne te ki wo ta mi,
znaj do wa y si nie tyl ko w wi ty niach, ale
i w do mach pry wat nych, w tzw. pik nych k -
ci kach (zaj mo wa y wów czas wschod ni róg
gów nej izby). 

Po zna wa nie tak ob fi te go ze sta wu iko no gra -
ficz ne go (iko ny wie lo po sta cio we, trój rz do -
we, czte ro po lo we itp.) uwia da mia ich wiel -
k ró no rod no, przy po mi na, e nie s to
je dy nie wi ze run ki ma ryj ne, z ja ki mi naj cz -
ciej by wa j ko ja rzo ne (naj po pu lar niej sz
iko n jest bez wt pie nia cu dow ny ob raz
Czar nej Ma don ny, czy li Mat ki Bo skiej Cz -
sto chow skiej w klasz to rze pau li nów na Ja snej
Gó rze). 

Syn na Mat ka Bo ska Wo dzi mier ska, ja -
k w kil ku wer sjach mo na obej rze na ka -
to wic kiej wy sta wie, re pre zen tu je typ Eleu -
sy (Mat ka Bo ska obej mu je i przy tu la
do po licz ka dzie cit ko o po wa nej twa rzy).
Pier wo wzo rem by XV -wiecz ny wi ze ru nek
wy ko na ny przez saw ne go ro syj skie go twórc
ikon An drie ja Ru blo wa, ko piu j cy ukad
z XII -wiecz nej iko ny przy wie zio nej z Bi zan -
cjum i umiesz czo nej w So bo rze Za ni cia
na Krem lu.

Po dzi wia jc iko ny pre zen to wa ne na wy sta -
wie „Ob ra zy wia tem pi sa ne” war to pa mi -
ta, e to tyl ko cz z uda rem nio ne go prze -
my tu. Wie le dzie sztu ki zo sta o ura to wa nych,
ale nie ma o utra ci li my na za wsze…

Ka to wic ka pre zen ta cja zo sta a wzbo ga co -
na dzie a mi z naj wik szej na l sku, li cz -
cej po nad 400 eks po na tów, ko lek cji w Mu -
zeum l ska Cie szy skie go, tam rów nie
wie le z nich tra fi o z rk su by cel nej ope -
ru j cej na po bli skiej gra ni cy. Iko ny pod da -
no kon ser wa cji w Mu zeum l skim,
gdy – jak do wia du je my si z ma te ria ów pra -
so wych – cie szy ska pla ców ka nie ma od -
po wied nich spe cja li stów, któ rzy mo gli by
przy wra ca je do daw nej wiet no ci. Ku ra -
tor ki te go ar ty stycz no -du cho we go wy da -
rze nia Ka ta rzy na Jar mu i Hen ry ka Ol szew -
ska -Ja re ma wspó pra co wa y przy je go
przy go to wa niu z Ire n Pren gel -Adam czyk
z Mu zeum l ska Cie szy skie go. Eks po zy -
cja b dzie czyn na do 25 wrze nia. Trze ba j
zo ba czy bez wa run ko wo! 

WI TOLD KO CI SKI

Wy sta wie to wa rzy szy pik nie wy da ny
ka ta log i co bar dzo wa ne w przy stp nej ce -
nie, jak na te go ro dza ju al bu mo we wy daw -
nic two. B dzie wspa nia  pa mit k z wy sta -
wy i ozdo b do mo wej bi blio te ki.
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Wro ku 2011 mi ja o sie dem dzie sit lat
od tej tra gicz nej w skut kach dla na -

uki pol skiej zbrod ni i t dra ma tycz n
rocz ni c na le a o ko niecz nie przy po mnie
i uczci. Po czt ko wo my la no o wmu ro -
wa niu ta bli cy ze sto sow n in skryp cj
w kryp cie Ka te dry Chry stu sa Kró la w Ka -
to wi cach, ale w trak cie licz nych spo tka
i dys ku sji po sta no wio no zor ga ni zo wa
tak e kon fe ren cj na uko w po wi co n
wiz iom Lwo wa z Gór nym l skiem,
si ga j c cza su po wsta l skich i ple bi -
scy tu, a mo e na wet wcze niej. Po mys
wspar na tych miast J. M Rek tor Uni wer -
sy te tu l skie go prof. zw. dr hab. Wie saw
Ba ny ja ko przed sta wi ciel l skich ro do -
wisk aka de mic kich oraz J. E. Ar cy bi skup
Me tro po li ta ka to wic ki ks. dr Da mian Zi -
mo – tak wic idea zra zu szczu pe go gro -
na osób zna la za in sty tu cjo nal ne wspar cie. 

Kon fe ren cja od by a si 27. ma ja 2011
w au li Wy dzia u Teo lo gicz ne go Uni wer -
sy te tu l skie go gro ma dzc nad spo dzie -
wa nie spo re gro no su cha czy i tym sa mym
po twier dza jc susz no przed si wzi cia.
Re fe ra ty wy go si li przed sta wi cie le ca e go
l skie go ro do wi ska na uko we go i ar ty -
stycz ne go (Uni wer sy te tu l skie go, Aka -
de mii Mu zycz nej, Uni wer sy te tu Eko no -
micz ne go, Aka de mii Sztuk Pik nych,
l skiej Izby Le kar skiej, To wa rzy stwa
Mi o ni ków Lwo wa i Kre sów Po u dnio -
wo -Wschod nich, jak rów nie Uni wer sy -
te tu Ja giel lo skie go). Ob j li oni swy mi za -
in te re so wa nia mi za sad ni czo wszyst kie
aspek ty y cia na uko we go, a tak e ar ty -
stycz ne go na Gór nym l sku po ro -
ku 1945, na któ rym swój znak wy ci sn li
przy by sze ze Lwo wa. Dy na micz na i me -
ry to rycz na dys ku sja wnio sa wie le no wych
wt ków i uzu pe nie. W na stp nym dniu
w Kryp cie Ka te dry Chry stu sa Kró la uro -
czy cie od so ni to ta bli c upa mit nia j c
po mor do wa nych pro fe so rów lwow skich.

W ro ku na stp nym, 2012, wy da no
ksi k Nie zwy ka wi Kre sów Wschod -
nich i Za chod nich. Wpyw lwo wian
na roz wój na uki i kul tu ry na Gór nym l -
sku po ro ku 1945. Za wie ra a ona tek sty
re fe ra tów oraz wy st pie nia z dys ku sji,

oraz bo ga ty ma te ria ilu stra cyj ny. W trak -
cie pro mo cji ksi ki, za py ty wa no or ga -
ni za to rów, kie dy przy by sze z Wi lesz czy -
zny do cze ka j si po dob nej kon fe ren cji,
a tak e ksi ki. Kon fe ren cja, na któ r
Pa stwa za pra sza my jest od po wie dzi
na te pro by.

* * *

Gór ny lsk i Wi lesz czy zna – dwa re gio 
ny II Rze czy po spo li tej na prze ciw le gych
kra cach pa stwa – od le ge i tak ró ne,
a prze cie, co wy da wa by si mo go nie 
mo li we – jed nak po dob ne. Gdy przyj rze
si wni kli wiej do strze e my wie lu lu dzi,
któ rzy po  czy li te zie mie, wie le spraw
wspól nych i do wiad cze hi sto rycz nych,
któ re nie dzie l, lecz zbli a j.

Na pierw szy rzut oka wy da wa by si
mo go, e po za od le go ci mie rzo n

w ki lo me trach jesz cze wik szy dy stans
dzie li te zie mie w wy ni ku od rb nych do -
wiad cze hi sto rycz nych, kra co wo ró -
nych re aliów go spo dar czych, od mien nej
struk tu ry spo ecz nej. A prze cie, gdy
w 1922 ro ku kszta to wa y si osta tecz nie
gra ni ce pa stwa pol skie go, a w je go ob -
szar nie mal rów no cze nie wcho dzi y i zie -
mia wi le ska, i cz Gór ne go l ska, to
war to ci wno szo ne do Rze czy po spo li tej
przez miesz ka ców tych ziem mia y wie -
le wspól ne go. By y ni mi do wiad cze nia
po gra ni cza kul tur, wy zna i j zy ków,
go r ce przy wi za nie do wa snej, a jak po -
wie dzie li by wil nia nie „bli szej” oj czy zny,
umi o wa nie wa snej mo wy, szcze gól ny
sto su nek do re li gii. Spe cy ficz ne dla obu
re gio nów by o na ka da nie si iden ty fi ka -
cji re li gij nej i na ro do wej. I l za cy,
i miesz ka cy Wi lesz czy zny nie na le e -
li za zwy czaj do lu dzi go nych, po szu ku -
j cych po kla sku, pra gn cych sku pia
na so bie uwa g, rzu ca j cych so wa
na wiatr. Cz sto mil kli wi i nie od ra zu
otwie ra j cy si przed ob cy mi, ob da rze ni
by li upo rem, sta o ci i am bi cj. Cho
przed pierw sz woj n wia to w ani l -
za cy nie zna li z au top sji ziem daw ne go
Wiel kie go Ksi stwa Li tew skie go, ani
miesz ka cy Wi lesz czy zny nie by wa li
na od le gym l sku, wi mi dzy ni mi
two rzy a po ezja ro man tycz na, tak sil nie
zwi za na z Wil nem, a tra fia j ca do uczu
l za ków. Dzia acz na ro do wy i dzien ni -
karz Jan Przy by a, uro dzo ny w po wie cie
gli wic kim, ja ko mo dy els l ski ten kon -
takt z li te ra tu r, two rzo n przez wy cho -
wan ków wi le skiej Al ma Ma ter uzna
za istot ny dla swych wy bo rów y cio wych.
Pi sa pó niej: „Dla nas l za ków dzie a
wiesz czów […] mia y w so bie co tak cza -
ru j ce go, e […] do dzi czu j te pierw -
sze wra e nia, któ re w ci kich chwi lach
y cio wych by y mi nie raz bal sa mem, bo
jak cu dow ne to ny mu zy ki od zy wa y si
w du szy, bu dzi y ro zu mie nie tych pierw -
szych or lich lo tów du cha, tych sil nych po -
sta no wie, by sta si czo wie kiem do -
brym i m drym”. 

A Ka rol Miar ka w Mi ko o wie wy da wa
mo nu men tal n se ri po etów ro man tycz -
nych, tak bar dzo po pu lar nych na l sku.
O spe cjal nym kul cie Mic kie wi cza na l -
sku pi sa przed la ty Ja cek Ko ra szew ski.

W okre sie mi dzy wo jen nym kon tak ty
na uko we, tu ry stycz ne, piel grzym ko we
mi dzy l skiem w Wi lesz czy zn sta wa -
y si co raz czst sze, har cer ska mo dzie
l ska wy je da a na obo zy w uro kli we za -
kt ki Wi lesz czy zny, mo dzi wil nia nie
od wie dza li eg zo tycz ny dla nich prze my -
so wy lsk i w dro wa li po Be ski dzie l -
skim. Gu staw Mor ci nek po wy ciecz ce
do Wil na na pi sa, e jest to naj pik niej sze
pol skie mia sto. 
l za cy wnie li nie ba ga tel ny wkad

w roz wój Uni wer sy te tu Ste fa na Ba to re go.
Cie szy niak, dr Kor nel Mi chej da stwo rzy
od pod staw Ka te dr Chi rur gii USB, kie ro -
wa uni wer sy tec k kli ni k chi rur gicz n
w Wil nie, przez dwie ka den cje by dzie ka -
nem Wy dzia u Le kar skie go. Je go po sta wa
w la tach woj ny, prze y tych na Wi lesz czy -
nie, uho no ro wa na zo sta a ty tu em „Spra -
wie dli wy wród Na ro dów wia ta”. Uro dzo -
ny w Le gni cy ab sol went Wy dzia u
Fi lo zo ficz ne go Uni wer sy te tu Wro caw -

Mi dzy l skiem
a Wi lesz czy zn

JOANNA JANUSZEWSKAJURKIEWICZ
KRYSTYNA HESKAKWANIEWICZ

W ro do wi sku ka to wic kie go Od dzia u To wa rzy stwa Mi o ni ków Lwo wa i Kre 
sów Po u dnio woWschod nich a tak e l skich pra cow ni ków na uki (gów nie
z Uni wer sy te tu l skie go) zwi za nych z Dusz pa ster stwem Aka de mic kim, je 
sie ni 2010 ro ku na ro dzi a si idea upa mit nie nia pro fe so rów lwow skich za 
mor do wa nych przez hi tle row ców w no cy z 3 na 4. lip ca 1941 na Wzgó rzach
Wu lec kich we Lwo wie. 

Obraz Piknej Madonny z Ostrej Bramy
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skie go i lek tor j zy ka pol skie go Er win Ko -
sch mie der by pro fe so rem fi lo lo gii so wia -
skiej na Wy dzia le Hu ma ni stycz nym USB,
a przez pe wien czas pe ni tak e obo -
wiz ki kie row ni ka syn nej Bi blio te ki Pa -
stwo wej im. Wró blew skich w Wil nie.

Po woj nie nie je den z miesz ka ców
Wil na i zie mi wi le skiej zna laz na l sku
y cio w przy sta, warsz tat pra cy i no w
„bli sz” oj czy zn, cho gród nad Wi li
i Wi len k, w bla sku Ostrej Bra my zaj mo -
wa w je go pa mi ci miej sce szcze gól ne.

Kon fe ren cja na sza b dzie oka zj do uka 
za nia pa ra le li lo sów Gór ne go l ska i Wi 
lesz czy zny, wza jem nych zwiz ków ró 
nych cz ci l ska i Wi lesz czy zny
w sfe rze kul tu ry i bez po red nich kon tak 
tów z okre su II Rze czy po spo li tej. Chce my
przy po mnie bio gra fie i do ko na nia lu dzi,
któ rzy na ró nych eta pach y cia zwi za -
ni by li z ty mi re gio na mi. Szcze gól ne wa -
ne wy da je si uka za nie wka du osób, któ -
re zmu szo ne do opusz cze nia zie mi
wi le skiej po II woj nie wia to wej, wa nie
lsk uzna y za swo je miej sce na zie mi,
uczest ni czc tu w bu do wie y cia ar ty stycz -
ne go, na uko we go i kul tu ral ne go, ser cem
i umy sem po zo sta wa y mi dzy l skiem
a Wi lesz czy zn. 

W dwu dzie sto le ciu mi dzy wo jen nym,
Lwów, Wi lesz czy zna i lsk by y zie mia -
mi kre so wy mi i fakt ten wy twa rza wi
do dat ko w, bo to so wo po sia da wa sn
ak sjo lo gi i wa sn bar w emo cjo nal n.
Zna ko mi cie od da j j so wa wy bit nej
pol skiej pi sar ki, Zo fii Kos sak, któ ra na pi -
sa a:

„Kre sy i sto li ca, ob wód i j dro, bar dzo
rzad ko ro zu mie j si wza jem. Co tu by wa
krwa w tra ge di, tam si wy da je nie -
znacz nym za tar giem. Ofia ra czy je go y -
cia nie jest po wo dem do sta tecz nym na wet
do dy plo ma tycz ne go nia da nia. Co dla
pierw szych jest ca ym wia tem, dla dru gich
przed sta wia je dy nie w ski od ci nek za wi -
ka nej spra wy. – Kre sow cy za wsze prze -
sa dza j – mó wi obo jt nie sto li ca. Przy pu -
 my, e tak. Lecz jak e by si czu a
War sza wo po zba wio na mu ru „prze sad -
nych” i nie ust pli wych kre sow ców”. 



 22 wrze nia 2016 r.

• godz. 9.30 – Otwar cie kon fe ren cji
przez JM Rek to ra Uni wer sy te tu l skie go
prof. An drze ja Ko wal czy ka i Kie row ni ka
Sta cji Na uko wej Pol skiej Aka de mii Umie 
jt no ci w Ka to wi cach prof. Mar ka Zra ka. 

• godz. 10.00 – 15.30 – Zwiz ki Zie mi Wi 
le skiej i Gór ne go l ska przed II woj n
wia to w 

• godz. 10.0012.15 – I se sja. Mo de ra 
tor: prof. dr hab. Kry sty na He ska Kwa nie 
wicz

prof. dr hab. Ta de usz Buj nic ki (Uni wer -
sy tet War szaw ski): Kon tak ty li te rac kie Wil -
na i l ska w dwu dzie sto le ciu mi dzy wo jen -
nym.

prof. dr hab. An drzej Li nert (Uni wer sy -
tet Ja giel lo ski): Gór no l skie fa scy na cje
dy rek to ra te atru wi le skie go 

dr hab. Hen ry ka Il gie wicz (In sty tut Ba -
da Kul tu ry Li twy/ Lie tu vos kultros ty rim
in sti tu tas): l zak pro fe sor Er win Ko sch mie -
der (1895–1977) w Wil nie

dr hab. An na To kar ska (Uni wer sy tet
l ski): Ksi ka wi le ska na l sku.

dr hab. Ka ta rzy na Ta u (Uni wer sy tet l -
ski): Wil no na a mach pra sy l skiej na po -
czt ku nie pod le go ci

dr hab. Jo an na Ja nu szew ska Jur kie wicz
(Uni wer sy tet l ski): lsk i l za cy na a -
mach pra sy wi le skiej na po czt ku lat
dwu dzie stych XX wie ku.

7. Dys ku sja

• godz. 12.40 – 15.15 – II se sja. Mo de 
ra tor prof. dr hab. Ta de usz Buj nic ki

dr hab. Alek san dra Pe the (Uni wer sy tet
Eko no micz ny w Ka to wi cach): Gu staw
Mor ci nek na Wi lesz czy nie

prof. dr hab. Kry sty na He ska Kwa nie 
wicz (Uni wer sy tet l ski): Cie szy niak dru -
y no wym w Wil nie. Kon tak ty har cer stwa
na Gór nym l sku i Wi lesz czy nie

Mie czy saw Do bkow ski (Mu zeum Gór -
no l skie w By to miu): lsk w obiek ty wie
wi le skie go fo to gra fi ka Ja na Bu ha ka.

dr Ma ja Drza zga Lech (Uni wer sy tet l -
ski): l ski Mo niusz ko – z dzie jów kul tu Mo -
niusz ki na l sku.

dr Ka ta rzy na Luk sa, dr hab. Jo an na Ja 
nu szew ska Jur kie wicz (Uni wer sy tet l ski):
Wil nia nin na Gór nym l sku. Wi zy ta Jó ze -
fa Pi sud skie go w wo je wódz twie l skim
w sierp niu 1922 ro ku.

dr hab. Krzysz tof No wak (Uni wer sy tet
l ski): Prof. Kor nel Mi chej da w Wil nie
i Ka to wi cach.

dr Wal de mar Wo ka now ski (Uni wer sy -
tet Opol ski): Spor to we kon tak ty wi le sko -
-l skie w dwu dzie sto le ciu mi dzy wo jen -
nym.

8. Dys ku sja

• godz. 15.1516.15 – Zwie dza nie wy sta -
wy ksi ek o te ma ty ce kre so wej wiat Kre 
sów: hi sto ria – lu dzie – tra dy cje w Cen trum
In for ma cji Na uko wej i Bi blio te ce Aka de mic -
kiej (CI Ni BA) w Ka to wi cach, ul. Ban ko -
wa 11 a. Au tor ka wy sta wy: Ewa u raw ska.  

• godz. 16.1517.30
– Spo tka nie z Wil nem w po ezji Ta de usza

Ki jon ki.
– Kon cert pie ni Sta ni sa wa Mo niusz ki

w wy ko na niu ze spo u „So wicz ki” – dy ry -
gent El bie ta Ku da la.

 23 wrze nia 2016

• godz. 9.3014.30 – Dzie dzic two Wil 
na i Kre sów Pó noc no Wschod nich na Gór 
nym l sku po II woj nie wia to wej. 

Mo de ra tor: dr hab. Jo an na Ja nu szew 
ska Jur kie wicz

prof. dr hab. Le on Mar kie wicz (Aka de -
mia Mu zycz na Ka to wi ce): Z Wil na na lsk.
Wspo mnie nie.

dr hab. Do ro ta Su la (Mu zeum w Gross -
-Ro sen): Prze sie dle nia z Wi lesz czy zny
po II woj nie wia to wej

prof. dr hab. Ma rek Pie cho ta (Uni wer -
sy tet l ski): l scy po lo ni ci w Wil nie.

dr hab. An na Sza wer na Dyrsz ka prof.
Uni wer sy te tu l skie go:  l skie tro py
Cze sa wa Mi o sza.

s. dr An na Mro czek (Zgro ma dze nie
Sióstr od Anio ów, War sza wa): lsk i Wi -
lesz czy zna. Pa ra le la mi dzy Mat k Bo 
Pie kar sk a Mat k Bo  Ostro bram sk.

Prze rwa

Mo de ra tor: prof. dr hab. Ma rek Pie cho ta
dr Jan Rauch (l ska Izba Le kar ska): Wi -

le scy le ka rze na l sku. Wkad w po wsta -
nie i roz wój szkol nic twa me dycz ne go
na Gór nym l sku.

dr Lu cy na Sa dzi kow ska (Uni wer sy tet
l ski): Ucze ni o wi le skich ko rze niach
w Uni wer sy te cie l skim w Ka to wi cach.

dr Gra y na Dar ak (Aka de mia Mu zycz -
na Ka to wi ce): Prof. Le on Mar kie wicz. Wil -
nia nin wspó twór c y cia mu zycz ne go
w Ka to wi cach. 

dr hab. Ha li na Du da a (Ar chi wum Ar chi -
die ce zjal ne Ka to wi ce): Wi le skie wi zyt ki
na l sku.

5. Dys ku sja

Or ga ni za to rzy: Uni wer sy tet l ski w Ka 
to wi cach, Sta cja Na uko wa Pol skiej Aka de 
mii Umie jt no ci w Ka to wi cach.

Wspó pra ca: Sto wa rzy sze nie Na ukow -
ców Po la ków Li twy

Ra da Pro gra mo wa kon fe ren cji: prof.
zw. dr hab. Wie saw Ba ny, prof. zw. dr hab.
Je rzy Wy ro zum ski, prof. zw. dr hab. Ta de -
usz Buj nic ki, prof. zw. dr hab. Kry sty na He -
ska -Kwa nie wicz, prof. zw. dr hab. Ali cja
Ra tusz na, prof. zw. dr hab. Ma rek Zra ek,
dr hab. An na Sza wer na -Dyrsz ka prof. U,
dr hab. Zyg munt Wo nicz ka

Kon fe ren cji „Mi dzy l skiem
a Wi lesz czy zn”

pa tro nu je mie sicz nik „lsk”.

Pro gram Kon fe ren cji Na uko wej
„MI DZY L SKIEM A WI LESZ CZY ZN”

2223 wrze nia 2016 r.

Miej sce: Au la im. Wa le re go Pa ki, Wy dzia Ma te ma ty ki, Fi zy ki i Che mii
Uni wer sy te tu l skie go, Ka to wi ce, ul. Ban ko wa 14

Pa we Stel ler Mat ka Bo ska Pie kar ska w ko ro -
nach z pierw szej ko ro na cji
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 ad na z tych prac nie by a po ka -
zy wa na w Pol sce  mó wi pod czas
wer ni sa u Piotr Dmo chow ski. Wy sta -
wia li my je je dy nie w pa ry skiej ga le -
rii. Wi sia y te u nas w miesz ka niu,
w któ rym ma my 20 prac Bek si skie -
go. Zde cy do wa li my, e trze ba je

wresz cie po ka za szer szej pu blicz -
no ci. Cz ob ra zów opra wio na jest
w ra my za pro po no wa ne przez mnie,
a po zo sta e s w drew nia nych li -
stwach. To ory gi nal ne ra my, w któ re
opra wi je jesz cze sam Bek si ski. To
ta ki hi sto rycz ny sma czek  do da

Dmo chow ski.  Pra ce po cho dz z ró -
nych okre sów twór czo ci ar ty sty, po -
czw szy od ry sun ków z lat 50. i 60.
i ob ra zów z lat 70., po ob ra zy, któ re za -
ku pi li my tu przed je go mier ci. 
Z ko lei o zbio rach cz sto chow skiej ga -
le rii opo wia da a jej dy rek tor An na Pa -

Po dró Bek si skie go
z Pa ry a

do Cz sto cho wy

Nie pre zen to wa ne do td w Pol sce 30 ob ra zów i 30 ry sun ków nie mal z ca e go do rob ku twór cze go Zdzi sa 
wa Bek si skie go, zo y y si na otwar t 25 ma ja br. w Miej skiej Ga le rii Sztu ki w Cz sto cho wie wy sta w
„Bek si ski. Dru gie Mu zeum”. Ran gi uro czy sto ci do da a obec no ta kich go ci jak pre zy dent mia sta Cz sto 
cho wy Krzysz tof Ma ty jasz czyk czy mar szan dzi ko lek cji An na i Piotr Dmo chow scy.

ELBIETA PISARCZYK

Miej ska Ga le ria Sztu ki, frag ment eks po zy cji ob ra zów Zdzi sa wa Bek si skie go
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le czek -Szum las: – Hi sto ria po sia da nia
przez Miej sk Ga le ri Sztu ki w Cz -
sto cho wie dzie i zbio rów ob ra zów, ry -
sun ków i fo to gra fii Zbi gnie wa Bek si -
skie go – uzna ne go i wy bit ne go ar ty sty
Po la ka, si ga po nad dzie si ciu lat.
W lu tym te go ro ku zor ga ni zo wa li my
wy sta w dzie, b d cych wa sno ci
An ny i Pio tra Dmo chow skich, a za ty -
tu o wa n pt. „De ce nium”, któ ra by a
pod su mo wa niem po by tu tej cz ci
ko lek cji w Cz sto cho wie. Do dys po -
zy cji mie li my 250 dzie,  któ re pre -
zen to wa li my w spo sób sta y i ru cho -
my. Ru cho my – po nie wa fo to gra fie
i ry sun ki wy po y cza ne by y in nym,
pol skim in sty tu cjom kul tu ry. 30 mar -
ca 2016 r. de cy zj wa ci cie li  ko lek -
cja zo sta a pro to ko lar nie prze ka za -
na do No wo huc kie go Cen trum Kul tu ry
w Kra ko wie, gdzie  w pa dzier ni ku br.
od b dzie si jej uro czy ste otwar cie. 

Trzy do my: Sa nok, No wa Hu ta,
Cz sto cho wa

Sta ra niem dy rek tor ga le rii An ny Pa 
le czek Szum las ko lek cja Bek si skie 
go ma swo j kon ty nu acj w Cz sto 
cho wie. W kwiet niu za wi ta a,
przy wie zio na z Pa ry a, no wa ko lek cja
dzie te go wy bit ne go ar ty sty, na któ -
r ska da si 60 dzie (30 ob ra zów
i 30 ry sun ków). Jest to uni ka to wa
cz zbio rów pa stwa Dmo chow -
skich, wcze niej nie wy sta wia na w Pol -
sce, a cz sto chow skiej ga le rii zo sta a
udo stp nio na nie od pat nie. Do dat ko wo
eks po no wa ne s pra ce dwóch in nych
ar ty stów: Hen ri cot’a i Rus sev’a, któ -
re  do sko na le pa su j do mrocz ne go kli -
ma tu dzie Bek si skie go. Ko lek cja
ma cha rak ter uni ka to wy – nie tyl ko ze
wzgl du na war to, ale tak e dla te go,
e w ta kiej od so nie ni gdzie jesz cze nie
by y pre zen to wa ne  za uwa y a  An -
na Pa le czek -Szum las. Tyl ko Mu zeum
Hi sto rycz ne w Sa no ku, ro dzin nym
mie cie Bek si skie go, któ re po sia da
pra wa au tor skie ar ty sty i wspo mnia ne
No wo huc kie Cen trum Kul tu ry w Kra -
ko wie, któ re prze j o na sz do tych cza -
so w ko lek cj, po sia da wik sze od na -
szych zbio ry Bek si skie go. Ra zem
two rzy my trzy in sty tu cje kul tu ry w Pol -
sce tak sze ro ko pro mu j ce ta lent i twór -
czo te go wy bit ne go ar ty sty. 

Wy jt ko wej war to ci wy sta wa dzie
Zdzi sa wa Bek si skie go w cz sto -
chow skiej Miej skiej Ga le rii Sztu ki,
któ ra jest cz ci sta ej eks po zy cji, sta -
a si wiel kim wy da rze niem ar ty -
stycz nym w Pol sce. W ci gu 10 lat
Bek si ski wrós w pej za kul tu ral ny
Cz sto cho wy. Aby obej rze ob ra zy ar -
ty sty przy je da j go cie z ca ej Pol -
ski, Eu ro py a na wet Ja po nii. 

– Zro bi am wszyst ko, aby Bek si ski
i Miej ska Ga le ria Sztu ki sta no wi li ni -

ro zcz n ca o, by Cz sto cho wa
ko ja rzy a si w wia do mo ci po szu -
ku j cych do zna ar ty stycz nych od -
bior ców, z ko lej nym, po za Sa no -
kiem i Kra ko wem, je go do mem.
Chy ba mi si to uda o. Za pra szam
wszyst kich do od wie dze nia wy sta wy
w no wych, wy re mon to wa nych wn -
trzach ga le rii – za ch ca a An na Pa -
le czek -Szum las.

W awan gar dzie – mi o i kry ty ka

Zdzi saw Bek si ski uro dzi si
w 1929 r. w Sa no ku. Ja ko mo dy ar 
ty sta zaj mo wa si fo to gra fi, wy gry 
wa jc sze reg kon kur sów mi dzy na 
ro do wych. Dzi Bek si ski jest rza dziej
ko ja rzo ny z czar no -bia y mi zdj cia mi,
ale to wa nie od nich za cz swo j ka -
rie r. Je go fo to gra fie przed sta wia y
ludz kie po sta cie, cz sto w nie co dzien -
nych po zach  sku lo ne, jak by za lk -
nio ne mo del ki by y owi ni te sznur ka -

mi, ich cia a by y zde for mo wa ne lub
tak ska dro wa ne, e by o wi da tyl ko
ich frag men ty. Pierw szym po wa nym
suk ce sem wy sta wien ni czym by a dla
Bek si skie go wy sta wa po nad trzy dzie -
stu ob ra zów o te ma ty ce fan ta stycz nej,
zor ga ni zo wa na w 1964 r. w War sza -
wie, przez kry ty ka Ja nu sza Bo guc kie -
go. Awan gar do wa kry ty ka od wró ci a
si wów czas od Bek si skie go, uwa a -
jc go za re ne ga ta, ale pu blicz no
do brze przy j a wy sta w. Sprze da
na niej wszyst kie wy sta wio ne ob ra zy.
Po wie lu sta ra niach i per tur ba cjach,
w 1977 r. prze pro wa dzi si wraz
z ro dzi n do War sza wy, cie szc si
co raz wik szym uzna niem pu blicz no -
ci i spo ty ka jc si z co raz bar dziej za -
ci t kry ty k daw nych sprzy mie rze -
ców. 

W la tach 80. Bek si ski za przy ja ni
si z mi o ni kiem swo jej sztu ki i ko -
lek cjo ne rem, ad wo ka tem i pro fe so rem
uni wer sy te tu, za miesz ka ym w Pa ry -
u  Pio trem Dmo chow skim. Od tam -

Zdzi saw Bek si ski
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tej po ry, czy li od 1983 r., a po dzie
dzi siej szy, Dmo chow ski zaj mu je si
pro mo cj sztu ki Bek si skie go na wie -
cie. W tym ce lu wy da dwa mo no gra -
ficz ne al bu my prac ar ty sty, do pro wa -
dzi do po wsta nia fil mu pt. „W ho dzie
Bek si skie mu”, któ ry by pre zen to wa -
ny na Fe sti wa lu Fil mo wym w Can nes
w 1986 r. Na pi sa rów nie ksi k
pod ty tu em „Zma ga nia o Bek si -
skie go”, w któ rej opo wia da o pró bach
spo pu la ry zo wa nia sztu ki Bek si skie -
go we Fran cji. 

Piotr Dmo chow ski wraz z o n An -
n stwo rzy du  ko lek cj prac Bek -
si skie go, któ r pre zen to wa pod czas
wy staw we Fran cji, Bel gii i Niem -
czech. W la tach 1989 – 1996 ist nia a
w Pa ry u au tor ska ga le ria Bek si skie -
go o na zwie „Ga le rie Dmo chow -
ski – Musée ga le rie de Bek sin ski”. Po -
za Fran cj, na po czt ku lat 90., ist nia a
w Osa ce, w Ja po nii, sta a wy sta wa
dzie ar ty sty w pry wat nym mu zeum
sztu ki eu ro pej skich kra jów wschod -
nich. Mu zeum za ko czy o swo j dzia -
al no, ale w Ja po nii na dal znaj du je
si oko o 70 ob ra zów Bek si skie go.
W 2015 r., w uzna niu wie lo let niej, do -
brej wspó pra cy z Miej sk Ga le ri
Sztu ki w Cz sto cho wie pa stwo Dmo -
chow scy otrzy ma li z rk pre zy den ta
mia sta Krzysz to fa Ma ty jasz czy ka me -
dal Me ren ti bus za za su gi w dzie dzi -
nie sztu ki.

W swej twór czo ci z lat 90. Bek si -
ski co raz bar dziej od da la si od fan -
ta sty ki, ta jem ni czych tre ci, pe nej
gro zy at mos fe ry, któ ry mi by y prze pe -
nio ne je go ob ra zy z okre su „fan ta stycz -
ne go”, któ ry sam ar ty sta okre la mia -
nem „ba ro ko wy”. Co raz wi cej cza su
po wi ca pra cy nad for m, uwa a jc,
e po zo sta jc na dal wier ny fi gu ra cji,
po wi nien po wró ci do spo so bu ma lo -
wa nia z cza su swej wcze snej mo do -
ci, kie dy je dy nym ce lem do osi gni -
cia by o po praw ne, har mo nij ne,

w okre lo nym po rzd ku za ma lo wa nie
pew nej, wy zna czo nej ra ma mi pasz -
czy zny. Ten okres swo jej twór czo ci
Bek si ski na zy wa „go tyc kim”.
Po 2000 r., nie za prze sta jc jed no cze -
nie ma lo wa i ry so wa, za cz Bek -
si ski two rzy swo je di gi ta lo we kom -
po zy cje, a tak e przy po mo cy
fo to ko piar ki.

W go tyc kich na stro jach

– Bek si skie go mo na ko cha lub
nie, ale po obej rze niu tej ko lek cji widz
z pew no ci wyj dzie za my lo ny i wy 
ci szo ny, bo dzi ki szcze gól ne mu do 
bo ro wi prac po zna je my au to ra tych
dzie z in nej stro ny. Do wia du je my si,
e je go ob ra zy w swej za gad ko wo ci
i mrocz no ci, ma j w so bie mnó stwo
opty mi zmu  ko men to wa a wy sta w
dy rek tor ga le rii An na Pa le czek -Szum -
las. – Bek si skie go cha rak te ry zo wa -
a mrocz no w po strze ga niu wia ta,
ta ki ro dzaj me lan cho lii, smut ku, któ -
ry po ru sza do g bi. Std te znie -
kszta co ne po sta ci, twa rze bez oczu czy
ust, mu ry i dro gi do ni kd. Nie s to
jed nak ob ra zy prze ra a j ce, ani na pa -
wa j ce wi dza stra chem, ale za ch ca -
j ce do za du my, do wnik ni cia do za -
ka mar ków swo jej pod wia do mo ci.
In nym cha rak te ry stycz nym zna kiem
twór czo ci ar ty sty jest fakt, e dzie a
Bek si skie go nie ma j ty tu ów,
ale zna ko wa ne s sym bo la mi. Jed nak
naj gb szy sens je go prac sta no wi kli -
mat i na strój. Pró by do szu ka nia si
w nich ja kie go obiek tyw ne go zna cze -
nia s bd ne. Bek si ski two rzy
swo je dzie a dla od bior cy, któ re go naj -
wa niej sze jest su biek tyw ne wra e -
nie. Kli mat pra wie wszyst kich dzie ar -
ty sty jest nie zwy kle po nu ry i smut ny.
Uwi dacz nia si w wie lu ele men tach,
któ re ska da j si na pew n ca o.
Zna mien ny jest fakt, e na strój gro zy

i roz pa czy nie ozna cza ad nej ka ta stro -
fy, do ty ka j cej ca  ludz ko, któ r
ogra ni cza do jed nej lub kil ku po sta -
ci, wy st pu j cych na da nym ob ra zie.
Nie s to je dy ne mo ty wy dzie Bek si -
skie go, któ ry cz sto two rzy wi zje
uka zu j ce m. in. dziw ne bu dyn ki, pu -
ste prze strze nie, a na wet nie okre lo ne
przed mio ty na pro wa dza j ce na ró ne
ko no ta cje. Bez wzgl du na to, ja ki
obiekt znaj du je si na ob ra zie, za wsze
trwa on w ja kim nie okre lo nym sta -
nie oso bi ste go dra ma tu. Czy by ar ty -
sta prze czu wa zbli a j ce si mrocz -
ne wy da rze nia?

Za miesz ka ze mier ci

Bek si ski w 1977 r. ra zem z ro dzi 
n prze pro wa dzi si do War sza wy.
Za miesz ka w apar ta men cie przy uli 
cy So na ty na Su ew cu. Wraz z ma -
e stwem za miesz ka a mat ka ar ty -
sty – Sta ni sa wa oraz mat ka Zo fii
– Sta ni sa wa Stan kie wicz. Syn To masz
za miesz ka sa mo dziel nie w miesz ka -
niu po o o nym nie opo dal. Obie mat -
ki, ze wzgl du na swój wiek, wy ma -
ga y opie ki. Wkrót ce zmar y. Nie du go
po tem o na Bek si skie go ci ko za -
cho ro wa a i w ma ju 1998 r. rów nie
zmar a. Rok pó niej ich syn, To masz,
po pe ni sa mo bój stwo. Bek si ski zo -
sta sam. Nie wie dzia, e i je go sa me -
go cze ka mrocz ny ko niec. Na kil ka dni
przed swy mi 76. uro dzi na mi, w no cy
z 21 na 22 lu te go 2005 r. zo sta za mor -
do wa ny w swo im miesz ka niu. Mor der -
c oka za si Ro bert K., pra cu j cy dla
ar ty sty. Mo ty wem mor der stwa mia o
by to, e Bek si ski od mó wi udzie -
le nia po ycz ki spraw cy. Za bój ca za da
ofie rze sie dem na cie pchni no em.
Po grzeb Zdzi sa wa Bek si skie go od -
by si 8 mar ca 2005 r. na Cmen ta rzu
Cen tral nym w Sa no ku. Ro dzi na Bek -
si skich: Zdzi saw, je go o na Zo fia,
dziad ko wie Wa dy saw i He le na, ro -
dzi ce Sta ni saw i Sta ni sa wa oraz syn
To masz jest po cho wa na w gro bow cu
ro dzin nym, za pro jek to wa nym przez
Wa dy sa wa Bek si skie go. Dzie po -
grze bu ar ty sty by w Sa no ku ofi cjal -
nym dniem a o by.

Te sta ment

W 2001 r. ca y swój do ro bek ar ty 
stycz ny Bek si ski za pi sa w te sta 
men cie Mu zeum Hi sto rycz ne mu
w Sa no ku, któ re mu ju za y cia prze 
ka za oko o 300 ob ra zów. Po mier -
ci ar ty sty Mu zeum otrzy ma o oko o
20 je go ostat nich ob ra zów, pra -
wie 1000 zdj i gra fik, a tak e ca y
ma j tek – miesz ka nia, lo ka ty ban ko -
we i sprzt kom pu te ro wy. Zbio ry mu -
zeum po wik szy y si rów nie o za pi -Miej ska Ga le ria Sztu ki, frag ment eks po zy cji
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sy mul ti me dial ne, li sty i fil my do ku -
men tu j ce y cie ro dzin ne twór cy. Mu -
zeum po sia da obec nie naj wik sz ko -
lek cj dzie ar ty sty, obej mu j c kil ka
ty si cy ob ra zów, re lie fów, rzeb, ry -
sun ków, gra fik i fo to gra fii.

Pla ców ka sys te ma tycz nie gro ma -
dzi a rod ki fi nan so we na bu do w
osob ne go skrzy da w sa noc kim Zam -
ku Kró lew skim, w któ rym utwo rzo na
mia a zo sta au tor ska ga le ria Bek si -
skie go. Pra ce ru szy y wio sn 2010 r.,
a uko czo ne zo sta y je sie ni 2011 r.
Otwar cie ga le rii mia o miej sce
18 ma ja 2012 r. Po miesz cze nia eks po -
zy cyj ne znaj du j si w po u dnio wo -
-wschod nim skrzy dle Zam ku i zaj mu -
j kil ka kon dy gna cji. Po za cz ci
wy sta wo w, atrak cj dla zwie dza j cych
jest pre cy zyj nie zre kon stru owa na pra -
cow nia Bek si skie go, pier wot nie znaj -
du j ca si w je go war szaw skim miesz -
ka niu przy ul. So na ty. Koszt po wsta nia
Ga le rii wy niós 4,5 mi lio na z. – Zbio -
ry Mu zeum Hi sto rycz ne go w Sa no ku
pre zen to wa ne s w re ne san so wym
zam ku, pik nie po o o nym na wy -
nio sej skar pie, u stóp któ rej wi je si
rze ka San. Zbio ry dzie Zdzi sa wa
Bek si skie go, obok sztu ki cer kiew nej
z okre su XII -XIX w. oraz ar cy dzie ma -
lar stwa iko no we go z XV i XVI w. na -
le  do naj cen niej szych  mó wi
w Cz sto cho wie Wie saw Ba nach, dy -
rek tor sa noc kie go mu zeum.

* * *
W 2005 r. Zdzi saw Bek si ski zo sta

po miert nie od zna czo ny Krzy em Ko -
man dor skim Or de ru Od ro dze nia Pol ski
„za wy bit ne za su gi dla kul tu ry, za osi -

gni cia w twór czo ci ar ty stycz nej”.
Ar ty cie de dy ko wa ne jest tak e ron do
w ro dzin nym Sa no ku, a w miej scu
nie ist nie j ce go ju do mu Bek si skich
zo sta usta no wio ny Zie le niec Bek si -
skie go. Z daw nych za bu do wa ma jt -
ku Bek si skich po zo sta a w tym miej -
scu tyl ko stud nia. 11 li sto pa da 2005 r.
sta ra niem Okr gu Biesz czadz kie go Li -
gi Ochro ny Przy ro dy za sa dzo no tam db
ko lum no wy upa mit nia j cy ar ty st. In -
skryp cja na ta blicz ce brzmi: „W ho dzie
wiel kie mu sa no cza ni no wi Zdzi sa wo -
wi Bek si skie mu. Za rzd Okr gu Biesz -
czadz kie go LOP. Sa nok 11 li sto pa -

da 2005”. To tyl ko nie któ re miej sca upa -
mit nia j ce wy bit ne go ar ty st.

W pa dzier ni ku 2010 r. w ho lu
gów nym gma chu Par la men tu Eu ro -
pej skie go w Bruk se li, za spra w eu ro -
po sa To ma sza Po r by (PiS) za pre zen -
to wa no wy sta w pod na zw „Zdzi saw
Bek si ski – mro ki pod wia do mo ci”,
na któ r zo y o si 21 dzie prac ar -
ty sty. 

Re dak cja dzi ku je Mu zeum w Cz -
sto cho wie i Mu zeum w Sa no ku za udo -
stp nie nie zdj.

Wer ni sa wy sta wy dzie Zdzi sa wa Bek si skie go w Miej skiej Ga le rii Sztu ki w Cz sto cho wie:
ko lek cjo ner Piotr Dmo chow ski, dy rek tor An na Pa le czek -Szum las i pre zy den ta Mia sta Cz sto cho wy
Krzysz tof Ma ty jasz czyk
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I. Przed fe sti wa lem.
OR KA – PRO GRAM

Id ora, wsa dza ak to rów jak kar to -
fle w dzie pit ko we go po la, so bot nie-
go i nie dziel ne go, w zie mi fe sti wa lu,
e by za pod ni li so b t zie mi du cho-
w, bar dzo ku le j c, zry t we wntrz
przez wy m czo nych gór ni ków i in ne
stwo rze nia, nie ma j ce mo e nic z du-
chem wspól ne go, kto wie? W no cy te
ak to ry b d do ka zy wa, jak za wsze,
po swo je mu, wic nie b d te go co po -
za pro gra mem fe sti wa lu, te go tu pa nia
roz wi ja tu, wsa dza w te mo je po le kul-
tu ry, zwasz cza te opró nio ne ku fle
i bu tel ki. I to cz sto beze mnie, bo in-
ny mi cie ka mi mu sz cha dza i cz sto
pi sam ze so b, cho w gru pie bar dziej
sma ku je, to oczy wi ste, jak nie re gu lo-
wa ny wy rb la su.

To tyl ko ro bo cze pi sa nie, two rze nie
pro gra mu fe sti wa lu te atral ne go, ale
czu j si jak rol nik al bo ogrod nik.
Wszyst ko si ucie le ni w ma ju, we dug
mo jej wi zji b d si prze le wa y w so-

bie ra do i roz pacz, smu tek i al, gro-
te ska i po wa ga. Sar ka zmy i go rycz
dzi siej szej epo ki wy pcha j ka d szcze-
li n wi dow ni i sce ny jak pa j ki i kurz.
B d to kurz i pa j ki al ter na ty wy, z któ-
r si ja ko zbra ta em. Mo na to roz wi-
n a do no wej idei, by ufor mo wa
wspó cze sn awan gar d? Iro ni b-
dzie my wszy scy od dy cha, me ta fo r,
nie do mó wie niem oczy wi cie naj wi cej.
Naj lep sze jed nak b dzie mil cze nie.
Mil cze nie za wsze by o naj lep sze? Ka-
dy wie swo je. Dzie sit ki ma sek za le j
bu dy nek fe sti wa lu. B d wsz dzie, na-
wet nad ta le rzem zu py b d si po chy-
la z go du. Zje chleb w ma sce, to ja-
ka per wer sja, ani mo zja, a na pew no
Strach. Mo ja ma ska, jak zwy kle, b dzie
mi cho ler nie do skwie ra, bo zje krup-
nik w ma sce to m ka, cie ka to po tej
tek tu rze, e ci ko ob li za. A na wet gdy-
bym sam j ci gn, to mi j ja ki te -
atral ny typ z po wro tem na o y, po pro-
stu wci nie mi j na g b i b d tak
zwa nym dy rek to rem ar ty stycz nym, al -
bo co naj mniej wor kiem do bi cia. Wo-
la bym by in nym wor kiem, tu taj wy-

O 18. Fe s wa lu
Sztu ki Te atral nej

w Ryb ni ku

„Nie do to wa ne”, Te atr Ma ria na Bed nar ka. Na zdj ciu: Jo an na Szar blew ska i Woj ciech Cho wa niec. 

obra nia a rwie si do ta ca dzia a nia,
do bo ju, ale nie wiem czy pe nym wor-
kiem chcia bym by, ta kim go to wym,
za wi za nym u gó ry licz nym sznu-
recz kiem. I ka dy po ci chu b dzie t sk-
ni do swej pe nej lo dów ki Eu ro py,
czy li e by si na re i nic nie ro bi. S
mo e jed nak wy jt ki. Tak bar dzo bym
te go chcia. Bo ina czej za le je nas dru-
gi po top. Tam, skd nad ci ga naj wik-
szy strach, z Za cho du, tam na ci ga li
nie wol ni ków do pra cy. A nie wol ni cy
zbun to wa li si i chc by te raz pa na mi.
Ca y wiat boi si te raz tych nie wol ni-
ków, któ rzy chc by pa na mi wia ta. I tu
ko czy si te atr. Ale ja orz da lej, jak
zwy kle, jak gdy by ni gdy nic, jak zwy -
ky rol nik, e by by chleb te atral ny, du-
cho wy, czy jak go tam na zwa? Mo e
chleb wspól no to wy?

Mój wko pa ny w zie mi du cho w kar-
to fel fe sti wa lu, mo e pod le czy ko mu
zdro wie du szy. A ten po pro si o jesz cze,
bo ko lej ki u Naj wy sze go Le ka rza co-
raz du sze.

KRZYSZTOF SIELICKI

II. PO FE STI WA LU.
OD NA LE SI W JA KIM PO RZD KU

Po ka dym fe sti wa lu zo sta je kil ka ob-
ra zów. Jed ne pa mi ta si du ej, in ne kró-
cej. Mo na oczy wi cie pró bo wa two-
rzy ja kie ca o cio we szki ce te go czy
in ne go fe sti wa lu – ale: do daw no po-
rzu ci em pi sa nie re cen zji, cz sto te
nie tak istot na jak ar ty stycz na war to
spek ta kli (czym e j mie rzy? te atr dla
ab sol wen tów licz nych te atro lo gii to jed-
nak spo ecz nie li che roz wi za nie…)
by wa nie ocze ki wa na „kon fi gu ra cja ludz-
ka” uczest ni ków spo tka nia, roz mo wy,
czy ja opi nia, gwa tow ny sprze ciw, al -
bo me dy ta cyj ny spo kój ko go in ne go.
y cie jest wa niej sze ni te atr – do brze,
e zno wu przy po mi na si so wa Kon-
stan te go Pu zy ny.

Po 18. Fe sti wa lu po zo sta o ta kich
kil ka zde cy do wa nie okre lo nych wra e.
Naj bar dziej za gad ko wo ob ja wi si
spek takl Te atru Krzyk z Ma sze wa „To
Fa ce”. Ra czej nie ja sno brzmi ich au to-
ko men tarz z pro gra mu fe sti wa lo we go,
ale dro ga, ja k prze sza gru pa kie ro wa-
na przez Mar ka Ko ció ka jest za sta na-
wia j ca – od pla ka to wej wy ra zi sto ci
(moc nej i pik nej w kil ku spek ta klach
sprzed lat) do sta wia nia za ga dek. Kim je -
stem na praw d? Krzyk to ju nie jest tyl-
ko krzyk prze ciw by dlac kim nor mom re -
gla men tu j cym wol no y cia, to
krzyk – Bo esz ty moj – jak mó wi Ro -
sja nie – fi lo zo fa. Nad gr pa ry bo ha te-
rów szu ka j cych to sa mo ci uno si si
Gom bro wicz, Gre ena way i ca a chmu-
ra po dob nych im twór ców. Nie da si
opo wie dzie te go spek ta klu, a jed nak
ka dy widz mo e zbu do wa swo j
cie k ro zu mie nia nie ja snej ak cji.
wiet na dys cy pli na ak tor ska – czy li
jesz cze je den do wód, e przez tech ni k
do cho dzi si do me ta fi zy ki.
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Wie le lat te mu Te atr Re ali stycz ny po-
ka zy wa spek takl Ro ber ta Pa lu chow-
skie go „To sa mo”, gdzie tak e by o
roz wa a ne py ta nie – kim je stem w kra-
ju, ja ki wte dy by – na pro gu tzw.
trans for ma cji, w to tal nym ba a ga nie
i za bie ga niu. Dzi siaj – ju bez te go ar-
ty sty – Iwo na Ko nec ka z ko le an ka mi
i ko le g (jed nym?) sta wia po dob ne
py ta nia. W „Atra pie i uto pii” po ka zu-
je jak ro zu mie dzi siej sz na ra sta j c
en tro pi cy wi li za cji co raz bar dziej zor-
ga ni zo wa nej, ahu ma ni stycz nej, stech-
ni cy zo wa nej, ob cej dla sie bie sa mej.
Czy je dy nym wyj ciem jest roz la nie
ben zy ny i anar chia? No we wcie le nie Te -
atru Re ali stycz ne go da lej po zo sta je
wier ne prze ko na niu, e tyl ko ta ki te atr
ma war to, „któ ry jest y ciem pa co-
ny” (ech, zno wu ten Pu zy na). I dzia a
na mar gi ne sie po wszech nie przy j tych
ry tu aów, uka dów… 

Wojt ka Ko wal skie go wi dzia em ju
w ró nych wcie le niach. Naj cz ciej ko-
me dio wych lub ko me dio wo po dob-
nych. Tym ra zem je go mo no dram we -
dug pro zy Ja nu sza Rud nic kie go
opo wia da o bó lu po szu ki wa nia swo je-
go miej sca. Czy li w ja kim sen sie
opo wia da tak e o to sa mo ci. Po-
lak – Nie miec, Po la ko nie miec, Niem -
co po lak – kim jest bo ha ter usi u j cy ja-
ko przy trzy ma si y cia, po szu ku j cy
dla sie bie ja kie go punk tu od nie sie nia?
No oczy wi cie jest Pol ska, spra wa
Pol ski, nie – na kon fe ren cji w Ja cie
mó wio no: „kwe stia Pol ski”. Chwi la mi
te roz wa a nia brzmi jak wy j te z pro-
zy Dy ga ta, chwi la mi jak tek sty wcie-
kych ra pe rów z po nu rych blo ko wisk
na szej oj czy zny. No i ob raz na praw d
wstrz sa j cy: Pol ska w ko cu opusz-
cza Pol sk. To b d pa mi ta „No
i kak tie pier nam y”? 

By o jesz cze kil ka spek ta kli mo e
nie tak wy ra zi stych „ide owo” ale rów-
nie go r cych w prze sa niach. Mo e
do nich jesz cze wró c. Jed nak nie po rów-
ny wal ny z in ny mi fe sti wa la mi of fu jest
moc ny w Ryb ni ku ton sur re ali zmu i gro-
te ski, gów nie za spra w te atral nych
dzia a Ma ria na Bed nar ka. „Nie do to wa-
ne” to tak e w grun cie rze czy opo-
wie o pró bie od na le zie nia si w ja kim
po rzd ku. Pa ra ar ty stów chce za wszel-
k ce n za ist nie, ale nie ro zu mie, e dy-
rek tor/wiat ich nie po trze bu je, bo on jest
szcz li wie do to wa ny, a oni na wet nie
prze czu wa j, ja kiej wie dzy, ja kich umie-
jt no ci po trze ba, by zna le si w cie-
pym kr gu do to wa nych lu dzi. Nie przy-
cho dzi im te do go wy, e mo na
w ogó le nie wcho dzi w ten krg. Ty le
sów na dzi siej szy wie czór.

MA RIAN LECH BED NA REK
Dy rek tor fe sti wa lu

Ryb nik, 9 kwiet nia 2016

„To Fa ce”, Te atr Krzyk. Na zdj ciu Le na Wit kow ska i Ma te usz Za da la. 

„3 x tak, Rud nic ki” w wy ko na niu Wojt ka Ko wal skie go.

„Atra pa i uto pia”, Fun da cja Te atr Re ali stycz ny. Na zdj ciu Iwo na Ko nec ka. 

18 Fe sti wal Sztu ki Te atral nej, Ryb nik, 1315 ma ja 2016 ro ku,
Fun da cja EDF Pol ska
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Je stem wie lo let nim czy tel ni kiem
„l ska”. W nu me rze ma jo wym prze 
czy ta am cie ka we ar ty ku y uka zu j ce
do ro bek Wil hel ma Szew czy ka. Trzy 
krot nie spo tka am si z pi sa rzem; naj 
pierw ja ko uczen ni ca Li ceum Ogól no 
kszta c ce go w Knu ro wie, a pó niej
– na uczy ciel ka hi sto rii w tym e li 

ceum. Prze sy am kil ka za pa mi ta nych
in for ma cji, z pro b o ich za miesz cze 
nie. B d one dla mnie i dla y j cych
jesz cze osób w Knu ro wie, wspo mnie 
niem tych jak e uro kli wych roz mów.
Prze sa am tak e kse ro ko pie wpi sów
au tor skich Wil hel ma Szew czy ka w „Po 
wsta czym ape lu” i w pa mit ni ku.

8 czerw ca przy pa da a 25. rocz ni ca
mier ci Wil hel ma Szew czy ka. War to
przy wo a kil ka fak tów wi  cych pi -
sa rza z Knu ro wem. De biu to wa b dc
uczniem czwar tej kla sy Pa stwo we go
Gim na zjum w Ryb ni ku, wiersz pt.
„Mo dzie l ska” opu bli ko wa ny zo sta
na a mach mo dzie o we go cza so pi -

Kon tak ty
Wil hel ma Szew czy ka
z Knu ro wem

Poubie go rocz nej mo nu men tal nej
pre zen ta cji na Zam ku Kró lew -

skim w War sza wie, no we go, kom plet ne -
go pocz tu 49 wad ców Pol ski, na ma lo wa -
ne go przez zmar e go 27 li sto pa da 2013
ro ku prof. Wal de ma ra wie rze go, w dniu
8 czerw ca 2016 r. mia o miej sce ko lej ne
zwi za ne z nim wa ne wy da rze nie ar ty -
stycz ne. Tym ra zem w Ga le rii Kor de gar -
da na Kra kow skim Przed mie ciu otwar -

to wy sta w pre zen tu j c je go Szki cow nik
oso bi sty.

Oka za o si bo wiem po mier ci ar ty -
sty, e w je go pra cow ni, w po zo sta wio -
nych kar to nach i ró nych szu fla dach,
zna le zio no wie le ry sun ków – szki ców,
któ re po prze dza y po wsta nie, do dzi
roz po zna wal nych w wie cie pla ka tów.
Tych ro bo czych szki ców, naj cz ciej
z przy miar ka mi do dzie uzy sku j cych

Szki cow nik oso bi sty
Wal de ma ra wie rze go 

Otwar cie wy sta wy: prze ma wia El bie ta Wrot now ska -Gmyz z Na ro do we go Cen trum Kul tu ry, obok
po my so daw ca wy sta wy An drzej P gow ski, Mag da le na wie rzy (o na) i Ja cek wie rzy (syn)

Fo
 to

. a
u t

or w efek cie je go osta tecz n ak cep ta cj,
Wal de mar wie rzy ni ko mu nie po ka zy -
wa, uzna jc je za ro dzaj swo ich pry wat -
nych ma lar skich no ta tek. 

Ale od kry te przez Mag da le n wie -
rzy szki ce i ry sun ki przej rza je go by -
y stu dent i przy ja ciel An drzej P gow -
ski, któ ry do ko na ich wy bo ru
i po uzu pe nie niu roz mo wa mi z o n
i przy ja ció mi ar ty sty: Ja nu szem Ga jo -
sem, Woj cie chem Fan go rem (zmar ym
w pa dzier ni ku 2015 ro ku), Mo ni k
Ma kow sk, Ni n Roz wa dow sk oraz
Pio trem D brow skim, naj wik szym ko -
lek cjo ne rem je go pla ka tów, po sta no wi
je wy da w za pro jek to wa nym przez sie -
bie pik nym al bu mie pt. Szki cow nik oso -
bi sty Wal de ma ra wie rze go, któ re go wy -
daw c zo sta o w 2015 ro ku Na ro do we
Cen trum Kul tu ry.

An drzej P gow ski jest te po my so -
daw c i pro jek tan tem wy sta wy pt. Wal -
de mar wie rzy szki cow nik oso bi sty, któ -
rej wer ni sa w Ga le rii Kor de gar da
zgro ma dzi eli t sto ecz ne go wia ta ar -
ty stycz ne go. Na wy sta wie zo sta y za pre -
zen to wa ne ory gi nal ne pla ka ty Wal de ma -
ra wie rze go i po raz pierw szy
pu blicz nie, po prze dza j ce ich po wsta nie,
szki ce uka zu j ce tok ro zu mo wa nia ar ty -
sty i je go warsz tat, w po szu ki wa niu osta -
tecz ne go kszta tu swych dzie. Po nad to
na od rb nych plan szach umiesz czo no cy -
ta ty z wy po wie dzia mi o Wal de ma rze
wie rzym je go przy ja ció, a tak e mo -
na zo ba czy film o ar ty cie.

Jed nym so wem, w sto li cy pa mi ta si
o pro fe so rze Wal de ma rze wie rzym,
jed nym z naj wy bit niej szych twór ców pla -
ka tów na wie cie, któ ry przy w dro wa
w 1952 ro ku do War sza wy „za chle bem”,
z dy plo mem nr 1 uko cze nia Wy szej
Szko y Sztuk Pla stycz nych w ro dzin nych
Ka to wi cach.

JAN CO FA KA



61

sma, któ re uka zy wa o si w Knu ro wie.
War to przy wo a ów wiersz.

Ko chaj l sk zie mi
Ko chaj mo dzie y t l sk zie mi
Bo wszyst ka je ste l za nów ple mi. 
Ta zie mia pik na, stroj na, bo ga ta, 
To prze cie two ja naj mil sza cha ta. 
W gla i ru dy lsk w bród po sia da.
Co dzien n pra c zie mi wy kra da.
I saw nych m ów Ona te mia a.
Ka ro la Miar k, Lom p wy da a, 
Ona Oj czy nie za wsze su y a
Ra zem z Ni Niem ców precz wy p dzi a.
Za to j ko chaj l ska Mo dzie y
Dzi przy gar ni ta w o no Ma cie rzy.

Wiersz ten uka za si w nu me rze 3 z 1
grud nia 1931 ro ku!

Po wy zwo le niu Wil helm Szew czyk
by re dak to rem na czel nym ty go dni ka
„Od ra”, cza so pi sma „Prze mia ny”
a od ro ku 1962 dwu ty go dni ka „Po gl -
dy”. 

Jak wspo mi na pod czas spo tka nia
au tor skie go w stycz niu 1989 ro ku – wa -
nie w Knu ro wie, by tu po raz pierw -
szy ja ko kil ku na sto let ni cho piec. Przy -
je cha ra zem z ko le ga mi ro we rem,
e by na a pa ra ków (… a by o ich du -
o w po bli skim po to ku, tyl ko trze ba by -
o wie dzie w ja kich za ko lach ma j swo -
je sie dli ska…)

Ko lej nym przy ka dem zwiz ków W.
Szew czy ka z Knu ro wem by o uka za nie
si na wio sn 1970 ro ku opra co wa nia
mo no gra ficz ne go za ty tu o wa ne go
„Knu rów – mo je mia sto”. Wte dy to
na a mach ów cze sne go dzien ni ka „Try -
bu na Ro bot ni cza” na pi sa: 

„Knu rów – mo je mia sto” jest czym
w ro dza ju al ma na chu re gio nal ne go,
któ re go uwa ga sku pia si na jed nym
mie cie. Prócz prac czy sto im pre syj -
nych, b d cych mi dzy in ny mi plo nem
kon kur su >Mo je mia sto<, znaj du j si
tu taj spra woz da nia sta ty stycz ne i opi -
so we, po twier dza j ce dy na micz ny roz -
wój mia sta, b d ce go w okre sie mi -
dzy wo jen nym przy gra nicz n osa d
gór ni cz. Ów cha rak ter przy gra nicz -
ny, at mos fe r ko niecz nej wal ki o nie -
zmien ne pol skie ob li cze osa dy, do ku -
men tu je w spo sób wstrz sa j cy li sta
kil ku dzie si ciu miesz ka ców Knu ro wa,
któ rzy w cza sie oku pa cji od da li y cie
za Pol sk. Rzad ko któ re mia sto l skie
tej wiel ko ci, co Knu rów lat 1939–
1945 po sia da o tak ob fi ty, tak tra gicz -
ny re jestr ofiar. S wród nich za lu -
dzie, któ rzy w naj trud niej szych la tach
wie le zro bi li dla y cia spo ecz ne go
i na ro do we go Knu ro wa. Ni ej pod pi -
sa ny czy ta jc t li st, co chwi la mu -
sia przy my ka oczy, by wy wo y wa
z pa mi ci spo tka nia z tym, lub tam tym
nie y j cym ju, za bi tym przez oku pan -
ta a prze cie tak pe nym wi go ru
i dy na mi zmu spo ecz ne go. Ni ej pod -
pi sa ny wie lu z nich zna, std ze

szcze gól nym wzru sze niem od czy ty -
wa mu sia wspo mnia n li st. 

Pe na in for ma cja pra so wa WI SZA
(Wil hel ma Szew czy ka) za ty tu o wa na
by a: Ser decz nie o pew nej pu bli ka cji.

A oto ko lej ny przy kad zwiz ków
i cz no ci W. Szew czy ka z Knu ro -
wem. W 1974 ro ku na ka dem Wy daw -
nictw Mi ni ster stwa Obro ny Na ro do -
wej uka za a si po wie Szew czy ka
„Ga dzi raj” Jak sam au tor wy zna, ak -
cja po wie ci to czy si w osa dzie gór -
ni czej (zna ny mu – Knu rów, uwa ga
MG), w pi tym ro ku trwa nia II woj -
ny wia to wej. Bo ha te ra mi po wie ci s
w wik szo ci gór ni cy pra cu j cy w ko -
pal ni Prus si sche Ber gwerk und Hut ten
Ak tien ge sel schaft Zwe ignie der las -
sung Ste in koh len ber gwerk Ca ro li ne
Obe rschle sien (Pru skie To wa rzy stwo
Ak cyj ne Ko pal i Hut Fi lia Ko pal ni
W gla Ca ro li ne Gór ny lsk). Miesz -
ka cy tej osa dy gór ni czej za an ga o wa -
li si w stycz niu 1945 ro ku w ra to wa -
nie zdro wia i y cia pra cu j cych tam
je ców (tak by o wa nie w przy pad -
ku Knu ro wa). Czy ta jc „Ga dzi raj”,
uto sa mia my si z je go bo ha te ra mi.

Jesz cze bar dziej w przed wo jen nych
re aliach hi sto rycz nych po gra ni cza
pol sko -nie miec kie go, w re jo nie Knu -
ro wa, Kry wa du (dzi dziel ni ca Knu -
ro wa), Czu cho wa (gdzie si uro dzi
Wil helm Szew czyk) oraz Ku ni Nie -
bo row skiej, Nie bo ro wic w la -
tach 1922–1939 jest osa dzo na po -
wie „Klesz cze” (wy da nie trze cie,
Wy daw nic two „lsk”, Ka to wi -
ce 1967). Au tor umie ci ak cj w stre -
fie nad gra nicz nej, w le sie szczy go wic -
kim, w po bli u kry wadz kiej fa bry ki
pro chu („Li gno za” Spó ka Ak cyj na
w Kry wa dzie), bez po red nio
przed wy bu chem II woj ny wia to wej.
To wa nie by li po wsta cy l scy
zrze sze ni w Zwiz ku Po wsta ców
l skich w Czu cho wie, Kry wa dzie,
Knu ro wie bro ni li w sierp nio we no -
ce 1939 ro ku po gra ni cza pol skie go
przed dy wer san ta mi spod zna ku Fre -
ikorps Eb bin ghaus. W kry wadz kim
bu dyn ku „Ka sy na” trwa a oy wio na
dys ku sja przez ca y sier pie 1939 ro -
ku na te mat: czy Niem cy za ata ku j
Pol sk, czy – nie?

Ostat ni raz Wil helm Szew czyk od -
wie dzi Knu rów 28 stycz nia 1989 ro ku
na za pro sze nie Urz du Mia sta Knu rów
i To wa rzy stwa Mi o ni ków Knu ro wa.
Te ma tem spo tka nia by: „Nasz lsk
i co z te go wy ni ka”. Wcze niej te go sa -
me go dnia w Klu bie Hut nik knu row -
skie go „Kok so re mu” zor ga ni zo wa ne
zo sta o spo tka nie au tor skie z ucznia mi
Li ceum Ogól no kszta c ce go w Knu ro -
wie. Wte dy to w jed nym z eg zem pla -
rzy „Ga dzie go ra ju” twór ca na pi sa:
„Czy tel ni kom Bi blio te ki Li ceum Ogól -
no kszta c ce go z ser decz ny mi so wa mi
au tor Wil helm Szew czyk”.

W 1961 ro ku Wy daw nic two „lsk”
wy da o „Po wsta czy apel. Ga w da
o trzech l skich po wsta niach”. Tam au -
tor do ko na wpi su: 

To sa mo wy daw nic two w 1971 ro ku
wy da o ksi k „W pi dzie si t rocz -
ni c po wsta l skich i ple bi scy tu”.
W tym opra co wa niu za miesz czo na zo -
sta a ana li za W. Szew czy ka „Li te ra tu -
ra pik na a po wsta nia l skie”.

Pod czas wspo mnia ne go stycz nio we -
go spo tka nia au tor skie go oka za o si, e
W. Szew czyk by bar dzo dow cip ny
i to wa rzy ski. Na le a do tych osób, któ -
re po tra fi y zaj mu j co opo wia da. Za -
pa mi ta am, e kie dy by a ta ka po trze -
ba, z a two ci prze cho dzi na gwa r
i przy sto so wy wa si do ro do wi ska,
w któ rym ak tu al nie prze by wa. 

Na ko niec jesz cze je den wpis W. Szew -
czy ka, tym ra zem do pa mit ni ka (z da -
t 28 stycz nia 1989 ro ku). 

Ta kie go Wil hel ma Szew czy ka za -
pa mi ta li my – my knu ro wia nie.
On z pew no ci pa mi ta nas przez
58 lat! (czy li od opu bli ko wa nia wier sza
„Ko chaj l sk zie mi” na a mach knu -
row skie go pi sem ka „Mo dzie l -
ska”, wy da wa ne go przez Zwi zek Na -
uczy ciel stwa Pol skie go do ostat nie go
spo tka nia au tor skie go w stycz niu 1989
ro ku). Ule cia a z dym kiem cy ga ra tam -
ta „epo ka”.

MA RIA GRZE LEW SKA
Knu rów



62

Te atr im. Ada ma Mic kie wi cza w Cz -
sto cho wie przy go to wa Kre dyt Jor die -

go Gal cerána w tu ma cze niu Ru bi Bir den
w ko ope ra cji z Te atrem im. Ste fa na Ja ra -
cza w Olsz ty nie. Re y ser Ma ciej Ko wa -
lew ski, by y dy rek tor Te atru na Wo li, a tak -
e au tor Miss HIV czy Bal la dy
na Za ka cza wiu, do spek ta klu za pro si
dwóch ak to rów – Pio tra Ma cha li c (ban -
ko wiec) oraz Pio tra Bo row skie go (Adam
Wal czak). Dra ma to pi sarz kla sy fi ko wa ny
ja ko au tor kor po ra cyj ny ma na swo im kon -
cie ko me die oby cza jo we. Tym ra zem
trud no roz strzy gn przy na le no ga tun -
ko w, cho sztu ka za wie ra ele men ty ko -
me dio we, a na wet far so we. Bra ku je tyl -
ko szcz li we go za ko cze nia. Czy aby
na pew no? Mo e jest nim uka ra nie ze go
bo ha te ra, czy li przed sta wi cie la fi nan so we -
go sys te mu. Na to miast klient, z któ rym
sym pa ty zu je my al bo któ re mu na wet
wspó czu je my, zda je si by nie co bar dziej
wy gra ny. Wa ne jest mo e to, z ko go si
mie je my…

Utwór jest nie zwy kle ak tu al ny. Ak cja
roz gry wa si w Spó dziel ni Usug Skar -
bo wych i wszy scy kre dy to bior cy oraz
klien ci in sty tu cji po ycz ko wych mo g roz -
po zna stra te gie i me cha ni zmy obo wi zu -
j ce w re alu. mie szy re gu la min kre dy tu
o ob j to ci ry zy pa pie ru, cho po tem po -
ja wia si re flek sja, e ta ko me dio wa hi per -
bo la wca le nie jest ta ka wiel ka. wiat
przed sta wio ny kon cen tru je si na dwóch
ele men tach – pie ni dzach i sek sie, na wet
je li ó ko nie po ja wi si na sce nie. Ce nio -
ne s kre acyj no i in no wa cyj no; osta -
tecz nie na gro dzo ne zo sta n prze cie za -
cho wa nia nie kon wen cjo nal ne. 

Sztu ka za sa dza si na do ba hym fun -
da men cie – oto zde ter mi no wa ny i do ci -
ni ty do cia ny kre dy to bior ca po ko lej -
nej nie uda nej wi zy cie w ban ku
i bez sku tecz nych pró bach wy e bra nia
al bo zdo by cia si  12 tys. zo tych (co zda -
je si do skrom n su m), gro zi ban kie -
ro wi, e uwie dzie mu o n. Ma po dob no
dar ocza ro wy wa nia ko biet. Mo dy m -
czy zna jest na ty le prze ko nu j cy, e ban -
ko wiec da je si wci gn w t opo wie,
tym bar dziej e zga dza si ona z hi sto ri
bra ta, któ re go wa nie zdra dzi a o na,
a po opusz cze niu do mu za miesz ka on
w wy na j tym miesz ka niu na Bia o  ce.

Przed sta wie nie roz po czy na si jak wal -
ka bok ser ska, a ga le bok su s hi tem nie tyl -
ko na sze go mia sta. I ta ka sce na znaj du je
uza sad nie nie – ban ko wiec jest prze cie mi -
strzem mo dzi ków (chy ba z 1975 ro ku),
a wal k o kre dyt mo na opi sa ta k wa -
nie me ta fo r, co ska nia do za sta no wie -
nia nad zna cze niem te go spor to we go wi -
do wi ska we wspó cze sno ci. Dwaj
bo ha te ro wie uosa bia j in ne si y – sys tem
ban ko wy (pew nie w do dat ku z ob cym ka -

pi ta em) oraz na iw ne ma rze nia al bo ch
oszu stwa – by mo e Adam Wal czak bez
na le y te go za bez pie cze nia chce wy u -
dzi pie ni dze. To agon, kon fron ta cja
ich umie jt no ci oraz si y cha rak te ru.
W punk cie wyj cia to nie mal wal ka Da -
wi da (klient) z Go lia tem (ban ko wiec),
a kon trast po g bia jesz cze ko me dio wy
i sce nicz ny spo sób kre owa nia po sta ci:
mo dy, przy stoj ny (mo e rze czy wi cie tro -
ch po dob ny do Oma ra Sha ri fa), szczu py,
ru chli wy, po my so wy, ale jak by po zo sta -
j cy tro ch po za sys te mem oraz dy rek tor
spó dziel ni fi nan so wej wpi sa ny w trwa 
struk tu r, z do br pen sj, sie dz cy w wy -
god nym fo te lu, któ ry bro ni swo jej po zy -
cji, ale w ja kim sen sie rów nie in te re sów
in sty tu cji. Ka dy ro zu mie, e je go lek ko -
myl no mo e skut ko wa nie tyl ko nie -
za do wo le niem prze o o nych, ale tak e za -
gro zi glo bal nej pyn no ci fi nan so wej
(?). Ro zu mie, ale nie wspó czu je, po nie -
wa to nie jest bo ha ter tra gicz ny. Po zor -
nie nie na da je si rów nie na ko me dio w
ofia r. On po pro stu chce od po wie dzial -
nie wy ko ny wa swo j pra c. I tyl ko ty le.
Nie in te re su je go nic wi cej. A je go je dy -
n wa d jest zbyt nia pew no sie bie
i wia ra w lo gi k wy da rze. On na wet po -
tra fi za ak cep to wa fakt, e o na mu si si
wy szu mie, a je go opo wie by a kro pl,
któ ra prze la a cza r go ry czy wzbie ra j c
przez wie le lat ma e stwa.

Dwie po sta cie po ka za ne w sztu ce ró -
ni tak e sto su nek do lu dzi. Ban ko wiec nie
wie rzy ni ko mu, boi si oszu stwa, jest
zbyt pew ny sie bie, zo sta nie wic uka ra ny
w do ab sur dal ny spo sób – pew ny wier -
no ci swej o ny opo wia da jej zda rze nie
dnia, z cze go ona usy szy je dy nie, e
m po a o wa 12 ty si cy, by j chro ni
przed mo dym m czy zn, i w ten spo sób
wy sta wi na po ku sze nie (?). A gdy jesz cze
przez po my k po wie do niej „Be at ko”,
spra wa jest prze s dzo na. Adam Wal czak
jest tro ch na iw ny, po wo u je si na ha sa
re kla mo we i go szo ne przez in sty tu cje slo -
ga ny, a przy tym jest tak bar dzo zde ter mi -
no wa ny, e a bez czel ny. Jak si oka e, nie
prze kro czy jed nak gra ni cy przy zwo ito ci. 

W po je dyn ku je den na je den zwy ci a
klient. Osta tecz nie otrzy mu je 40 ty si cy
kre dy tu, a po za tym znaj du je wspó lo ka -
to ra, po ko na ne go dy rek to ra, któ re mu
wa nie za wa li o si y cie. W po je dyn ku:
jed nost ka – wiat wspó cze sny, nie ma jed -
no znacz ne go wy ni ku, a s dziow skie wska -
za nie i tak bu dzi w nas ja ki nie po kój. Czy
rze czy wi cie wszyst ko jest do zwo lo ne?
Czy sym pa tycz ny klient nie jest wy ra cho -
wa nym gra czem? Po czy jej stro nie stoi fa -
tum? I dla cze go tak wa nie zo sta y roz -
pi sa ne sym pa tie…

Na sce nie wi dzi my ty po we biu ro spó -
dziel ni fi nan so wej. Jest do ka me ral nie

i przy tul nie – biur ko, fo te le, sto lik z ulot -
ka mi i re kla mów ka mi, okno za so ni te a -
lu zj, wic mo e znaj do wa si w ka dym
miej scu kra ju, a na wet Eu ro py. Ak cja roz -
gry wa si gdzie kol wiek i kie dy kol wiek.
T prze strze uzu pe nia j jesz cze go -
sy – uwo dzi ciel ska se kre tar ka Be ata, brat
i zde ner wo wa na o na ban kow ca. Nie
wszyst kie kwe stie tych osób s zro zu mia -
e, ale in to na cja, tem po i go no mó wie -
nia in for mu j o ich na stro ju oraz emo cjach.
To one in for mu j, co dzie je si za cia na -
mi biu ra, i przy po mi na j, e pie ni dze to
nie wszyst ko, cho trud no bez nich y.

To, co naj wa niej sze od by wa si w cza -
sie an trak tu, po trzeb ne go rów nie, by
ak to rzy mo gli nie co od po cz. Widz jest
prze ko na ny, e co si wy da rzy o, tzn. kre -
dy to bior ca zre ali zo wa do ab sur dal n po -
gró k i uwiód o n ban kow ca. To jed -
no z wie lu nie do mó wie sztu ki. Nie
do wie my si rów nie, na co klient po trze -
bu je pie ni dzy (bo to nie wa ne). Zmia n
lo su po sta ci pod kre la od mie nio ny ko -
stium, tak e re ali zu j cy ko me dio w za sa -
d na czy po  czo nych – e by ko mu by -
o le piej, dru gie mu mu si by go rzej.
Po czt ko wo ban kier ma na so bie do brze
skro jo ny gar ni tur, po prze rwie – ko szu l
fla ne lo w. W in nym kie run ku na st pu je
me ta mor fo za klien ta. Po prze rwie zmia -
nie ule ga rów nie re la cja mi dzy po sta cia -
mi. Te raz to klient przej mu je kon tro l
nad sy tu acj i to on dyk tu je wa run ki.

Ale Adam Wal czak bun tu je si tak e
prze ciw ko sys te mo wi neo li be ral ne mu,
cho jest on mo e je dy nie na szki co wa ny.
Neo li be ra lizm, któ ry nie oka za si ni czym
wi cej jak wer sj dar wi now skiej wal ki
o byt, wci od wo u je si do war to ci wy -
szych – wol no ci, szcz cia, bez pie cze -
stwa, by za ich po mo c zwik szy po pyt
na to wa ry i usu gi. Szcz cie na kre dyt czy
obiet ni ca wol no ci po wie la na w re kla mach
ban ko wych brzmi iro nicz nie, zwasz cza
gdy jed no cze nie w re alu to czy si pro ces
s do wy prze ciw ko gów nym or ga ni za to -
rom Am ber Gold. A prze cie to wa nie
Adam Wal czak oka zu je si do sko na ym re -
pre zen tan tem neo li be ra li zmu. Zwy ci a
za po mo c kam stwa al bo, by uy eu fe -
mi zmu, ble fu.

Ten spek takl z ka dym ko lej nym przed -
sta wie niem mo e by tyl ko lep szy. Je go
po ziom za le y prze cie od dys po zy cji
i zgra nia dwóch ak to rów (a umie jt no ci
im prze cie nie bra ku je) oraz tem pa gry.
W Cz sto cho wie wy sta wio no dra mat
na du ej sce nie, wy da je si jed nak, e
w sa li ka me ral nej zy ska jesz cze na war -
to ci.

JO AN NA WA RO SKA

Jor di Gal cerán: Kre dyt, prze kad: Ru bi
Bir den, re y se ria: Ma ciej Ko wa lew ski, sce 
no gra fia: Ka ta rzy na Kiersz now ska, mu zy 
ka: Bar tosz Dzie dzic, ko stiu my: Po la Go 
mó ka,  ko pro duk cja spek ta klu: Te atr
im. A. Mic kie wi cza w Cz sto cho wie i Te 
atr im.  S. Ja ra cza, Olsz tyn. Pra pre mie ra
pol ska: 30 IV 2016, Te atr im. A. Mic kie 
wi cza w Cz sto cho wie. 

Czo wiek neo li be ral ny?
TEATR



63

Trzymam w doniach 6 kilogramów
pikna. To wypieszczona edytorsko do

granic moliwoci ksika Barbary Ptak
„Moje fascynacje filmem i teatrem”. Dzi-
ki perfekcyjnej pracy drukarzy, wspania-
ym reprodukcjom i treci bdcej odbiciem
bogatego, penego sukcesów ycia wybit-
nej artystki bdzie niekwestionowan
ozdob kadego ksigozbioru. 

Autorka, znana i ceniona niemal na ca-
ym wiecie scenografka i kostiumolo-
ka, zdradza nam tajemnice swojej pracy,
podsumowuje przebogaty dorobek. Dzi-
ki zamieszczonym w ksice reproduk-
cjom dzie, projektom kostiumów, foto-

som filmowym i teatralnym przypomi-
namy sobie nie tylko osignicia artyst-
ki, ale i legendarne postaci filmu i teat-
ru, niezapomniane dziea wielkich
twórców. Barbara Ptak ukazuje drog od
pomysu do realizacji…

Przegldajc t wielk ksig lubia-
nych i wybitnych artystycznych dokona
nie sposób zapyta wprost: jak wyglda-
yby najwaniejsze filmy w dziejach pol-
skiego kina bez wkadu pracy Barbary Ptak.
Nie wyobraam sobie filmu stulecia, czy-
li „Nocy i dni” Jerzego Antczaka i „Ziemi
obiecanej” Andrzeja Wajdy bez kostiumów
pani Barbary. Czyme byyby kultowe
dziea Janusza Majewskiego „Królowa
Bona” i „Epitafium dla Barbary Radzi-
wiówny” bez genialnie zaprojektowanych
przez Barbar Ptak strojów. Wiele z nich
to dzisiaj muzealne eksponaty.

Wielk mioci i szacunkiem darzy ar-
tystka historyczne kostiumy, projekto-
wane zarówno dla kina jak i na scen. Za-
nim zacznie konkretn prac, studiuje
epok, poznaje miejsca, w których bo-
haterowie mogli przebywa, zna wszyst-
kie muzealne wntrza i… magazyny.
Uwaa, e zwaszcza kino nie toleruje fa-
szu i nawet majtki pod historyczn suk-
ni musz odpowiada ówczesnej mo-
dzie. Taka suknia zupenie inaczej ukada
si na dzisiejszej bielinie.

Za kostiumy do „Faraona”, nomino-
wanego do Oscara arcydziea polskiego
kina, Barbara Ptak zdobya najwysze
uznanie wiatowej krytyki. – W ódzkich
zakadach bawenianych, na specjalne za-
mówienie ekipy realizacyjnej „Farao-
na”, tkano bele biaych tkanin, niemal
przezroczystych, wedug wzorów „z epo-
ki”, specjalnie przywiezionych a z lon-
dyskich muzeów. Posiaday one odpo-
wiedni walor bieli, mikko, lekko,
zdolno do drapowania tunik, spódniczek
dla wojska i szat, noszonych przez cywi-
li – pisze Barbara Ptak. Prace przy tym fil-
mie wspomina z wielk doz humoru,
szczególnie bawi opis apartamentu zaj-

mowanego wspólnie z wielk gwiazd
kina Krystyn Mikoajewsk (Sar w
„Faraonie”), zdjcia krcono na pustyni w
ówczesnym Zwizku Sowieckim. Cieka-
wych odsyam do ksiki. 

Wielki Andrzej Wajda wspomina: Ka-
dy kostium (mowa o „Ziemi obiecanej”
– przyp. WK) przenika charakter i uka-
zywa, jak ci ludzie yj wymylonym wia-
tem odzi, tworzc niepowtarzaln posta
lodzermensch! Nadwyrazisto, przesada,
brak jakiejkolwiek obawy, czy tak mona?
Barbaro przekroczya swoimi kostiu-
mami krg dobrego stylu i wypucia te
oszalae ptaki. (…) Jestem szczliwy, e
ogldajc projekty przed ich realizacj nie
zdradziem przed Tob moich obaw. Nie
zawiodem si na rezultacie.

Sponsorem tego edytorsko-artystycz-
nego wydarzenia jest prawdziwy mece-
nas sztuki – Stanisaw Wicek. Zarczam,
e kto signie po ten ciki tom na zawsze
pozostanie pod jego urokiem!

WITOLD KOCISKI6 kilo
pikna

„Noce i dnie”, re. J. Antczak, 1975 „Faraon”, re. J. Kawalerowicz, 1966

„My Fair Lady”, Opera Nowa w Bydgoszczy, 2008
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Nasz do bry zna jo my, re y ser Piotr
Szal sza, pod rzu ca jc mi ko lej ny

plik wy da rze ze swe go bo ga te go
mu zycz ne go y cia, pro wo ku je po nie -
kd do ogo sze nia naj bli sze go cza su
„Ro kiem Pio tra w Aneg do cie”. Dzi
b dzie pra wie o jaz zie.... nie o tym,
któ ry ogl da em w Te le wi zji „3 sat”
su cha jc kon cer tów Ben ny Go od -
ma na, Nig gel Ke ne dy, Joe Za wi nu la
czy Lio ne la Hamp to na, ale tych, któ -
re Piotr re y se ro wa jesz cze wcze niej
w TVP. 

Po wie dzia em, e na pi sz „o jaz zie”
ale mo e jed nak spro stu j na „tak e
o jaz zie”. 

Ja ko re ali za tor te le wi zyj ny – Piotr
sty ka si z wie lu zna ko mi to cia mi mu -
zycz ny mi, Ci, co czy ta li wcze niej sze
aneg do ty, pa mi ta j ko gó to nie wy -
mie nia em. 

Nie któ rzy sty ka li si z Szal sz wie -
lo krot nie, jak np. Li lia na Urba ska
i Krzysz tof Sa dow ski, w je go pro gra -
mach jaz zo wych w la tach sie dem -
dzie si tych, ale tak e po re je stra cji pro -
gra mu w pry wat nym miesz ka niu
na Za spie w Gda sku, co Piotr wspo -
mi na tak:

Sa dow scy, za wsze ele ganc cy, przy -
by wa jc do nas, w pre zen cie wr czy li
nam bu tel k po pu lar ne go Ja sia W -
drow nicz ka. czy li John ny Wal ke ra, co
nas bar dzo ucie szy o. 

Al ko hol wsta wi em do bar ku.
Nie wie lu w tam tych la tach mia o

w swych bar kach ten zo ci sty pach n -
cy Szko cj pyn zwa ny Whi sky, to te
sta tam i cze ka na szcze gól n oka zj.

Ta k da t mia by zbli a j cy si
Dzie Uro dzin je go ma on ki Ma go -
rza ty.

Wie czo rem kie dy zja wi li si go cie
po da no szkla necz ki z lo dem i py nem,
któ ry go spo darz wy j z bar ku czy li
ocze ku j c na otwar cie bu tel k Sa dow -
skich.

Wznie li my to ast uro dzi no wy
i wszy scy wy pi li po y ku. Na twa rzach
obec nych na tych miast po ja wi si ja -
ki dziw ny, iry tu j cy gry mas po dob -
ny do smt ne go umie chu. 

Na mo jej twa rzy zresz t te. To, co
na la em, to nie by a whi sky, tyl ko zim -
n her ba t!

Wstaw cie si czy tel ni cy w ta k sy -
tu acj, a a twiej b dzie Wam, zgad n
co po my le li by cie w ta kim mo men -
cie.... tak, tak, zdzi wio ne mi ny ale i ci -
sza, mia si nie wy pa da, bo o co cho -
dzi... a mo e to tyl ko gu pi art? 

Gu pim a ra czej bez sen sow nym by -
o tak e py ta nie o to czy wszy scy te
otrzy ma li zim n her ba t. Trze ba by o
zna le ja kie wy tu ma cze nie, nie
mie sza jc do zda rze nia ofia ro daw -
ców. Pierw sze, co mu na myl przy szo,
to za kup na po ju na ba za rze od nie zna -
jo me go sprze daw cy co jak wi da a ra -
czej czu, e zo sta oszu ka ny...

Szcz ciem nie by a to je dy na bu tel -
ka moc ne go trun ku ja k Piotr mia na
ten wie czór, to te dal sza cz wie czo -
ru prze bie ga przy jem nie, zgod nie
z przy j tym ry tu aem i tra dy cj.. 

A jed nak spra wa nie da wa a mu spo -
ko ju, wra ca a ci gle, cho wi cej by -
o w tym cie ka wo ci ni wo li de duk -
cyj ne go do cho dze nia do praw dy
wzo rem Sher loc ka Hol me sa.

Mi n rok, kie dy w pla nach re dak -
cyj nych te le wi zji po ja wi o si zno wu
co zwi za ne go z jaz zem, a co da lej
i Sa dow scy przy by li zno wu na Wy -
brze e.

Po za re je stro wa niu kon cer tu, ju
na lu zie, przy ka wie Piotr wspo mnia
de li kat nie o zda rze niu z bu tel k...
na co Sa dow scy „we spó w ze spó”
krzyk n li rów no cze nie: Ty te?!?

Wy ja nie nie by o ba nal nie pro -
ste – Sa dow scy mie li w War sza wie po -
moc do mo w. 

Star sza pa ni... Praw dzi wy skarb....
bar do mi a, nie by wa le pra co wi ta.

Sprz ta a miesz ka nie do sow nie
na okr go. 

Li lia na i Krzysz tof bar dzo cz sto
wy je da li na tra sy kon cer to we. Kie -
dy wra ca li, e by prze pa ko wa rze czy,

za sta wa li mi  su  c wa nie w trak -
cie ge ne ral ne go sprz ta nia miesz ka nia,
pra nia, wie sza nia fi ran. 

W miesz ka niu trud no by o wa ci -
wie co zna le. A jak do kad nie
sprz ta a sym pa tycz na Pa ni, prze ko -
na li si obo je po po wro cie z któ re go
tam ko lej ne go wy jaz du. 

Star szej oso by ju po pro stu nie by -
o. Nie by o te wie lu, wie lu rze czy,
w tym cen nych in stru men tów mu -
zycz nych. 

Co cie ka we – ba rek po zo sta nie na -
ru szo ny a wszyst kie bu tel ki by y
na miej scu. 

Ju wkrót ce oka za o si jed nak, e
w wik szo z nich, za miast al ko ho -
lem, wy pe nio na by a wo d, lub her -
ba t. Jak stwier dzi a mi li cja, pra co wi -
ta po moc do mo wa, przy po mo cy
strzy kaw ki „wy ssa a” praw dzi wy al -
ko hol. 

Na le y w tym miej scu do da, e tak -
e in ni przy ja cie le Sa dow skich do sta li
wcze niej bu tel ko we pre zen ty. 

Na sza bu tel ka sta a przez ja ki czas
na re ga le, ja ko su we nir. Co zro bili z ty -
mi wszyst ki mi bu tel ka mi Sa dow scy?
Te go nie wiem...



Anegdoty
HENRYK BZDOK
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Midzy
nutami

lo wych i ze spo o wych uzu pe ni o opo -
wia da nie ak cji (w tej ro li spraw na i su -
ge styw na Gra y na Bre wi ska), a mu -
zy cy w czy li w swo je kre acje ele men ty
gry ak tor skiej, tak e mo na si by o
po czu jak w praw dzi wej ope rze. Kró -
lem wie czo ru by Pa we Ko nik – wy -
ko naw ca ro li Pa pa ge na. Od pierw sze -
go po ja wie nia si ar ty sty na es tra dzie
czu by o w nim by wal ca ope ro wej sce -
ny, ko go kto lu bi prze gl da si
w oczach pu blicz no ci i czer pa ra do
z jej en tu zja zmu. Po wie wa jc z odro -
bi n ko kie te rii wspa nia ym ró o wym
boa z piór, z na tu ral n lek ko ci po da -
wa Mo zar tow skie fra zy go sem git -
kim, po dat nym na niu an se dy na micz -
ne, wy rów na nym we wszyst kich
re je strach. Po zo sta ych wy ko naw ców
mo na po dzie li na dwie gru py: do -
wiad czo nych i po czt ku j cych. Jak
w y ciu, tak w ope rze wy gry wa j ci
pierw si. Mar ta Brze zi ska, kreu j ca
par ti Pa mi ny, uj a pu blicz no eks -
pre syj nym od czy ta niem przy pi sa ne -
go jej pie wu pe ne go li rycz nych unie -
sie; szcze gól nie za chwy ci a sub tel nym
wy ko cze niem fraz w gór nym re je strze.
Tak e trzy Da my: Ewa Tracz, An -
na Bo ruc ka i Ka ta rzy na wiek wy ko -
rzy sta y swo je po ja wie nia si na es tra -
dzie, by ro bi du e wra e nie
na pu blicz no ci. Ka mi la No wak (Pa pa -
ge na) mia a do za pie wa nia tyl ko je den
du et, w któ rym w pe ni do trzy ma a kro -
ku Paw o wi Ko ni ko wi. Co do Pa try cji
Sta czyk – bra wu ro we arie Kró lo wej
No cy s na ra zie po za za si giem jej
mo li wo ci tech nicz nych. Sy cha by -
o, e pie wacz ka wo y a w swo j kre -
acj wie le ser ca, jed nak w dru giej arii
Der hölle Ra che za miast ko lo ra tur
usy sze li my je dy nie se ri nie przy -
jem nych pi sków. Nie za chwy ci mnie
rów nie Adam Ja nik w ro li Sa ra -
stra – wy ko na nie sta o na po zio mie
szkol nym, za bra ko pyn nej fra zy i cho -
cia by odro bi ny eks pre sji. W ro li Ta -
mi na wy st pi mo dziut ki te nor z Ukra -
iny Paw lo Vant shu ra, za st pu jc
nie dy spo no wa ne go Oska ra Ja si skie -
go. Ma on jesz cze nie do ko ca ukszta -
to wa ny i wy rów na ny gos, z cze go chy -
ba zda je so bie spra w, przyj mu jc
na sce nie po sta w nie co wy co fa n.
Dziel nie jed nak po ko na nie mia o
i cho cia ca y czas po zo sta wa w cie -
niu Paw a Ko ni ka, za su y na po -
chwa  za od wa g oraz kul tu r pie wu.
W stre f cie nia z wa snej wo li wy co -
fa si Grze gorz Bie gas, kie row nik
mu zycz ny przed si wzi cia, akom pa niu -
j cy pie wa kom na for te pia nie. Or kie -
stro we par tie ope ro we gra ne na for te -
pia nie po zo sta j bo wiem za wsze
je dy nie akom pa nia men tem i tyl ko fa -
cho we ucho po tra fi do ce ni to, e pia -
ni sta nie tyl ko „do ga nia” so li stów, ale
ma te co wa sne go do po wie dze nia.



emo cjo nal ne go cha rak te ru po przez
wpro wa dze nie niu an sów dy na micz -
nych i ago gicz nych. Z prac in stru men -
ta cyj nych Kren za za pre zen to wa no tak -
e wy bór wal ców Brahm sa z op. 39.
Tym ra zem trans kryp cja sta a bli ej wy -
ra zo wo ci ory gi na u, uka zu jc je go ry -
sy sta ro wiec kie, zgod ne z du chem sa -
lo no wej kul tu ry miesz cza skiej.
Z utwo rów ory gi nal nych Ja na Kren -
za usy sze li my po pu lar ne Con cer ti no
na for te pian i or kie str z 1952 ro -
ku – zgrab ny okaz neo kla sy cy zmu in -
spi ro wa ne go twór czo ci Pro ko fie wa.
Cie szy si on wiel kim uzna niem wród
pol skich kom po zy to rów, któ rzy de biu -
to wa li w la tach 30. ze sze go stu le cia.
la dy wpy wu je go kon cep cji od no wie -
nia tra dy cji or kie stro wej mu zy -
ki XVIII wie ku od naj dzie my tak e
w twór czo ci Wi tol da Lu to saw skie go,
Ste fa na Ki sie lew skie go, Ro ma na Ma -
cie jew skie go, czy te Ka zi mie rza Si kor -
skie go, któ ry by pe da go giem Kren -
za w za kre sie kom po zy cji. Po ra nek
za ko czy o zna ko mi te wy ko na nie Bo -
le ra Ra ve la – utwo ru, któ rym Jan
Krenz cz sto dy ry gu je i któ ry na le y
do je go ulu bio nych. Or kie stra NO -
SPR, gra j ca pod ba tu t obec ne go dy -
ry gen ta -asy sten ta ze spo u Ale xan dra
Hu ma li, wo y a w t in ter pre ta cj
mnó stwo fan ta zji – nie mier tel ne Bo le -
ro roz wi ja o si bar dzo po wo li i ta jem -
ni czo, by za ja nie pe ni bla sku w by -
sko tli wym fi na le. By to za ra zem po pis
mo li wo ci wir tu ozow skich po szcze gól -
nych grup in stru men tal nych.

Cza ro dziej ski flet w pi gu ce 

Je den z ostat nich w tym se zo nie kon -
cer tów In sty tu cji „Si le sia” (Sa la

Kon cer to wa Aka de mii Mu zycz nej,
19 czerw ca) wy pe ni a pre zen ta cja
klu czo wych frag men tów ope ry Mo zar -
ta Cza ro dziej ski flet. Jak zwy kle, pre -
zen ta cj po szcze gól nych nu me rów so -

Pe ry fe rie mu zy ki no wej

Wob sza rze pe ry fe rii mu zy ki ulo ko -
wa no pro gram ostat nie go w tym

se zo nie kon cer tu Or kie stry Mu zy ki
No wej, któ ry od by si 29 ma ja z udzia -
em wro caw skiej gru py Pho nos ek
Me cha nes (Ce za ry Duch now ski, Pa we
Hen drich, Sa wo mir Kup czak). W ty tu -
le kon cer tu za so wem „pe ry fe rie”
umiesz czo no znak za py ta nia, i susz nie,
bo pro gram obej mo wa utwo ry na wi -
zu j ce sty li stycz nie do kla sy ki awan gar -
dy (ale ato ry zmu, so no ry zmu, mu zy ki
im pro wi zo wa nej, wy zy sku j cej ele -
men tu jaz zu i mu zy ki po pu lar nej oraz
mul ti me dial nej). Rze czy wi st no wo ci
(mie rzo n wszak e w ska li ca e go stu -
le cia) by o uy cie kom pu te ra ja ko me -
dium prze twa rza j ce go dwi ki tra dy -
cyj nych in stru men tów. 

W pierw szej cz ci kon cer tu za pre -
zen to wa no kil ka utwo rów po ka zy wa -
nych ju na „War szaw skiej Je sie ni”. By -
y to: Do bro mi y Ja skot Hum…, Paw a
Hen dri cha Cyc lo stra tus i An drze ja
Kwie ci skie go 14’48”” (3). Cie ka -
wost k by o wy ko rzy sta nie przez au to -
rów „be at bo xe rów”, czy li mu zy ków
wir tu ozow sko na la du j cych go sem
ró ne dwi ki, w tym brzmie nie in stru -
men tów mu zycz nych. Ja ko be at bo xe rzy
wy st pi li mi strzo wie owej tech ni ki Pa -
tryk „Tik Tak” Ma te la i Ja kub „Zgas”
mi jew ski. 

Dru g cz wie czo ru wy pe ni y
zbio ro we kom po zy cje gru py Pho nos ek
Me cha nes – Com pu terstück 2, Pia no -
le nie i Z chmur i ska. Utwo ry te, opar -
te w znacz nej mie rze na wol nej im pro -
wi za cji, oka za y si atrak cyj ne
do su cha nia dzi ki mi strzow skie mu
wy ko na niu pod ba tu t Szy mo na By wal -
ca, któ ry wy zna czy mu zy kom gra ni ce
wol no ci, d c do uzy ska nia dy na -
micz ne go, ale i lo gicz ne go prze bie gu
mu zy ki. Dru gi ze wzmian ko wa nych
utwo rów wzbo ga ci udzia pa ry tan ce -
rzy wy ko nu j cych tzw. dub step dan -
ce – u ka sza Roz my sow skie go i Nor -
ber ta Ro ka.

Ju bi le usz Ja na Kren za

Le gen dar ny pol ski dy ry gent i kom po -
zy tor Jan Krenz ob cho dzi w tym ro -

ku 90. uro dzi ny. NO SPR uczci je nie -
dziel nym po ran kiem (12 czerw ca).
Na po czt ku wy su cha li my opra co wa -
nia pierw szej z fug wcho dz cych
w skad Kunst der Fu ge Ba cha. Do ko -
na go Krenz w sty lu obo wi zu j cym
w I po o wie XX wie ku – z dba o ci
o wier no w sto sun ku do ma te rii ory -
gi na u, ale i zgod no ci z wy ma ga nia mi
wspó cze sne go ucha – std do da tek go -
su kon tra ba so we go dla uwy dat nie nia
pe ni har mo nii i nada nie ca o ci bar dziej

MAG DA LE NA DZIA DEK
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Pla nu jc te ma ty lek cji bi blio -
tecz nych dla dzie ci i mo dzie -

y, war to przy naj mniej jed no
spo tka nie po wi ci za gad nie -
niom do ty cz cym ksi ek za byt -
ko wych. Nie ka da pla ców ka
czy fi lia po sia da w swo ich zbio -
rach sta ro dru ki, ale mo -
na oprze si na re prin tach, po -
ka zie slaj dów lub zwró ci si
o po moc do od po wied nie go
dzia u wa snej bi blio te ki. Ta kie
za j cia cie sz si za zwy czaj
spo rym za in te re so wa niem,
zwasz cza na uczy cie li po lo ni -
stów i hi sto ry ków, któ rzy trak -
tu j wi zy t w bi blio te ce ja ko
uzu pe nie nie wa snych lek cji
przed mio to wych. Jak mó wi
o zbio rach za byt ko wych? 

Za byt ko we ksi ki mo na po -
dzie li na ró ne ka te go rie w za -
le no ci od przy j te go kry te -
rium. Na po trze by za j
z mo dy mi czy tel ni ka mi naj bar -
dziej przy stp ne wy da je si
kry te rium da ty wy da nia. 

Sta ro dru ki to ksi ki po wsta -
e od cza su wy na le zie nia dru ku
(przyj mo wa ne go, mi mo kon tro -
wer sji, na XV wiek) do 1800 ro -
ku. Ko lej n gru p sta no wi
dru ki okre la ne mia nem
„za byt ków mod szych” (al bo
„ksi ki daw nej”), wy da wa ne
od po czt ku XIX wie ku do ko -
ca I po o wy XX wie ku (w bi blio -
te kach za ko co w da t gra nicz -
n przyj mu je si 1939, 1945
lub 1950 rok). War to pa mi ta
rów nie o ist nie niu star szych form ksi ki, ta -
kich jak: ko dek sy r ko pi mien ne czy – jesz -
cze daw niej sze – zwo je oraz gli nia ne i wo -
sko we ta blicz ki.

Po za wie lo ma za gad nie nia mi – kon ser wa -
cja, od po wied nie prze cho wy wa nie, ar chi -
wi za cja czy di gi ta li za cja – z ca  pew no ci
na le y zwró ci uwa g na wa lo ry fi zycz ne
ksi ek za byt ko wych.

Ilu mi na cja – re dnio wiecz na sztu ka
zdob ni cza

Ilu mi na tor stwo do ty czy ra czej r ko pi sów,
ale ele men ty tej sztu ki mo na od na le

w sta ro dru kach, a tak e we wspó cze snych
wy daw nic twach bi blio fil skich. Ka d for -
m zdob nic twa mo na dzie li na wie le ty -
pów i ka te go rii, jed nak na po trze by tek stu

ogra ni cz si do wy mie nie nia kil ku naj cz -
ciej spo ty ka nych ele men tów. 

Jed n z prost szych form zdo bie nia jest ini 
cja (fi gu ral ny, or na men to wy, ma lar ski itp.),
czy li wik sza od po zo sta ych pierw sza li -
te ra, wy od rb nio na gra ficz nie, zwy kle roz -
po czy na j ca aka pit. Ru bry ki z ko lei to cz -
ci tek stu wy ró nio ne czer wo n far b
(czar ne frag men ty na zy wa ne s ni gry ka mi). 

Ogrom ne po le do po pi su ilu mi na to rom ofe -
ro wa y na kar tach miej sca pu ste, std te roz -
wi n y si ro ne for my de ko ra cji mar gi nal nej.
Flo ra tu ry – or na men ty ro lin ne, po kry wa j -
ce je den lub kil ka mar gi ne sów na stro nie, prze -
szy z cza sem w bor diu ry, wy pe nia j ce
szczel nie mar gi nes pa sy lub ob ra mo wa nia
z we wntrz ny mi zdo bie nia mi ro lin ny mi czy
geo me trycz ny mi. Dro le rie – po dob ne do flo -
ra tur, za wie ra y sce ny fi gu ral ne, nie raz gro -
te sko we, od zwier cie dla j ce fan ta zje au to ra.

W sta ro dru kach cz sto mo -
na tak e zna le fron ty spis
– znaj du j cy si przed kar t ty tu -
o w, za wie ra j cy por tret au to ra,
a tak e fi na lik – ro dzaj wi nie ty
na ko cu ksi ki.

In tro li ga tor stwo
– sztu ka opra wia nia

Ksi ki za byt ko we cha rak te ry -
zu j si nie tyl ko de ko ra cja -

mi we wntrz ny mi – rów nie bo -
ga to zdo bio no opra wy. Zwy kle
opra wa ksi gi wy ko na na by a
z de ski opraw nej w skó r (std
po cho dzi po wie dze nie „czy ta
od de ski do de ski”), cz sto
do opra wia nia wy ko rzy sty wa -
no tak e znisz czo ne kar ty z in -
nych ko dek sów. Dzi ki te mu
z opraw wie lu ksig mo na od -
czy ta frag men ty dzie, któ re nie
prze trwa y do wspó cze sno ci.
Cz sto wy st pu j c for m zdo -
bie nia opraw by y to cze nia
w po sta ci or na men tów, ty tu ów
ksi ek, a tak e dat.

Zdo bie nia po za funk cj
es te tycz n po sia da y tak e wa -
ci wo ci uyt ko we – mia y za -
bez pie cza ksi gi przed znisz cze -
niem. Cha rak te ry stycz ne dla
opraw sta ro dru ków s nie wt pli -
wie gu zy – me ta lo we wy pust ki,
znaj du j ce si na ro gach okad -
ki, a cz sto tak e w cz ci cen -
tral nej. Mia y za za da nie chro ni
oka dzi ny. Po dob n funk cj pe -

ni y tak e oku cia (cza sem po  czo ne z gu za -
mi) – osa nia j ce brze gi ksi ki. Z ko lei klam 
ry i za pin ki oka la j ce blok ksi ki,
za po bie ga y jej przy pad ko we mu otwar ciu.
Dba no tak e o grzbie ty ksig, wy ko nu jc gar 
bi ki lub ka pi ta ki – po przecz ne wy brzu sze -
nia, spe nia j ce po czt ko wo funk cj ochron -
n, pó niej ju tyl ko de ko ra cyj n.

W ksi kach za byt ko wych – oczy wi cie
po za tre ci, któ ra sta no wi ser ce ksi gi
– ogrom n ro l od gry wa j wa lo ry fi zycz ne.
Tekst ten jest ze sta wie niem naj ogól niej -
szych po j, przy dat nych pod czas pro wa dze -
nia za j po wi co nych ksi ce za byt ko wej.
War to or ga ni zo wa te go ty pu spo tka nia,
bo – jak po ka zu je prak ty ka – za gad nie nia zwi -
za ne z daw ny mi zbio ra mi s bar dzo in te re su -
j ce dla grup od wie dza j cych bi blio te k.

MAR CIN TWAR DZIK

Z YCIA
BIBLIOTEK

Ksinica Beskidzka w BielskuBiaej

Jak mówi o ksikach
zabytkowych?

Dzie o Da vi da Chy tra eu sa „Re gu lae vi tae” (Wit ten ber ga 1586), opraw -
ne w per ga mi no w kar t z r ko pi su.

Za pin ki chro ni y ksi gi przed przy pad ko wym otwar ciem Fron ty spis edy cji „Ka za al bo Wy ka dów” Sa mu ela Dam brow skie go
(Brzeg 1772)
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Znaki i twarze  miasta

„Osiem dzie sit ka”
Er wi na Sów ki
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Jest ostat nim z gro na le gen dar nych ju
dzi ma la rzy zwi za nych z Gru p Ja 

now sk. By w gro nie jej za o y cie li. Na je 
go 80, uro dzi ny do ni ki szo wiec kie go Dzia 
u Et no lo gii – Od dzia u Mu zeum Hi sto rii
Ka to wic przy by tum go ci. Miej sce zo 
sta o wy bra ne nie przy pad ko wo, bo wiem
wa nie tu, w ser cu uro kli we go Ni ki szow 
ca, znaj du je si naj wik sza ko lek cja dzie
te go wy jt ko we go ar ty sty. 

Er win Sów ka jest ci gle ar ty st nie zwy 
kle ak tyw nym. Ma lu je wa ci wie przez ca 
e y cie. Z za wo du by gór ni kiem – wie le
lat prze pra co wa w ko pal ni „Wie czo rek”. 

W Ni ki szow cu sp dzi dzie ci stwo, mo 
do, tu za o y ro dzi n. Ka d wol n
chwi l po wi ca ma lo wa niu swo ich syn 
nych Bar bó rek, wiel kich bab, uko cha ne 
go Ni ki szow ca, ko pal ni – nie tyl ko tej
zwi za nej z tra dy cj ale id cym z po st 
pem, me cha ni za cj, za mie nia niem czo 
wie ka w swe go ro dza ju ma szy n do pro 
duk cji w gla. Je go wy obra nia nie ma
so bie rów nych. Po pro stu ob ra zy
Er wi na Sów ki roz po zna je si od ra zu – cha 
rak te ry stycz ne ko bie ce po sta ci, umiesz 
cza ne w ser cu mi tycz nej dziel ni cy, prze 
sik ni te ta jem ni c a za ra zem sto j ce
na stra y eto su pra cy, ro dzi ny s nie od 
cz nym ele men tem je go dzie. Ko bie 
ty – ba by, jak je z mi o ci na zy wa Er win
Sów ka s uoso bie niem si y, mat ku j
wszyst kie mu, strze g do mo stwa, s pod 
po r swo ich m ów – gór ni ków, s w wy 
obra ni Er wi na Sów ki naj cen niej szym zja 
wi skiem. Za wsze pe nym ero ty zmu
uoso bie niem pod no ci, cz sto w ja kim
ko smo ge nicz nym zwiz ku z Wszech wia 
tem. Dla te go s naj wa niej sze w je go ob 
ra zach. wi ta Bar ba ra jest tyl ko jed n
z nich – a wy ró nia j j wy cz nie przy 
na le ne jej atry bu ty. 
wiat Er wi na Sów ki jest nie zwy kle barw 

ny, prze sik ni ty nie by wa  wy obra ni
ar ty sty. Sów ka, cho cia je go pla stycz ne
wy kszta ce nie ogra ni cza o si wy cz nie
do szyb kie go kur su w miej sco wym Do 
mu Kul tu ry, a po tem do dys put z Ma la 
rza mi Gru py Ja now skiej, po zo sta je po dzi
dzie ar ty st osob nym, trud no o nim po 
wie dzie – ar ty st ama to rem czy ar ty st
nie dziel nym. Er win Sów ka to po pro stu
wiel ki, za pa trzo ny w swój in dy wi du al ny,
we wntrz ny wiat, ar ty sta. (wk)
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Zdj cie zbio ro we uczest ni ków uro czy ste go po sie dze nia Se na tu Uni wer sy te tu Opol skie go – 23 czerwca br., na tle „Ni cie jów ki” w P pi cach k. Brze gu, woj. opol skie.

Rek tor UO S. Ni cie ja wi ta go ci uro czy ste go po sie dze nia Se na tu UO przed „Ni cie 
jów k” w Pe pi cach. Od le wej sie dz: pro fe so ro wie pro rek to rzy, Wie sa wa Pit 
kow ska Ste pa niak, Ja nusz Sod czyk oraz rek tor elekt prof. Ma rek Ma snyk.

W sa lo ni ku „Ni cie jów ki” prof. u cja Ba gi ska i prof. Ma rian Mo len da z In sty tu 
tu Sztu ki UO prze ka zu j Ha li nie Ni cie jo wej (stoi w rod ku) pa mit ko wy wi ze ru 
nek rek to ra UO pod czas wy ka du in au gu ru j ce go rok aka de mic ki w Au li
Le opol di num Uni wer sy te tu Wro caw skie go. Na cia nie por tret Ha li ny i Sta ni sa 
wa Ni cie jów au tor stwa Edwar da Szcza po wa.

Od le wej: rek tor UO Sta ni saw S. Ni cie ja przyj mu je gra tu la cje i po dzi ko wa nia
od przed sta wi cie li sa mo rz du wo je wódz twa opol skie go – mar sza ka woj. opol 
skie go An drze ja Bu y, czon ka ZWO Szy mo na Oga zy i wi ce mar sza ka Sta ni sa wa
Ra ko cze go (z li stem gra tu la cyj nym).

Do „Ni cie jów ki” przy by o wie lu zna ko mi tych go ci, od le wej: Ma rek Tu kien dorf – rek tor
Po li tech ni ki Opol skiej, prof. Do ro ta Si mo ni des – dok tor h.c. UO, du go let nia se na tor
l ska Opol skie go, za ni mi – An drzej i Anet ta Sa ac cy z Lu do we go Klu bu Je dziec kie 
go „Le wa da”, zna ni na are nie ogól no pol skiej pa sjo na ci spor tów hip picz nych. 

FI NIS CO RO NAT OPUS
– REK TOR UO STA NI SAW S. NI CIE JA 

Se nat Uni wer sy te tu Opol skie go spo tka si na uro czy stym po sie dze 
niu w ogro dzie dwor ku pa stwa Ni cie jów w P pi cach, wie czc czte 

ry ka den cje pia sto wa nia funk cji rek to ra UO przez prof. Sta ni sa wa Sa 
wo mi ra Ni cie j. Do za byt ko wej „Ni cie jów ki” przy by li re pre zen tan ci
naj wa niej szych ro do wisk in sty tu cjo nal nych i spo ecz nych wo je wódz 
twa opol skie go: ro do wisk na uko wych, twór czych, kre so wych, me dycz 
nych, biz ne so wych, in sty tu cji kul tu ry, mass me diów, ad mi ni stra cji sa 
mo rz do wej i rz do wej. Rek tor Sta ni saw S. Ni cie ja in au gu ru jc
po sie dze nie du go dzi ko wa gro nu wspó pra cow ni ków i przy ja ció, z któ 
ry mi bu do wa zna cz c po zy cj Al ma Ma ter Opo lien sis (kil ka dzie sit no 
wych obiek tów m.in. Col le gia – Ma ius, Mi nus, Ci vi tas, Pe da go gi cum,
Wzgó rze Uni wer sy tec kie, no we aka de mi ki, gro no zna ko mi tych po sta 
ci o re no mie mi dzy na ro do wej i wia to wej wród dok to rów h.c. UO).
Wie lu zna ko mi tych go ci dzi ko wa o rów nie Rek to ro wi za je go do ko 
na nia na rzecz uczel ni i re gio nu. W po dzi ko wa niu otrzy ma li no 
wy VIII tom „Kre so wej Atlan ty dy”, któ ry S. Ni cie ja po wie ci Wo y nio 
wi. Naj bli sze la ta swo jej pra cy Pro fe sor za mie rza po wi ci dzia al no ci
pi sar skiej i na uko wej. (jiw)
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W muzeach
nie wszystkie eksponaty 
mona zawsze oglda.

Postanowilimy
pokazywa

niektóre 
na naszych amach.

Dzi pocztówka
ze zbiorów 

Muzeum Historii
Katowic.

Wie lo krot nie ju py ta no w na szej Po -
rad ni J zy ko wej o po praw no

form mia now ni ka uy wa nych w kon tek -
stach, w któ rych po wi nien wy st pi
wo acz, ta kich jak: Ania, po daj mi to!
Ma rek, chod do do mu!

Wo acz imion rze czy wi cie by wa
ostat nio rza dziej uy wa ny. Jak za uwa -
a j ba da cze j zy ka i je go hi sto rii,
od kil ku dzie si ciu ju lat na si la si ten -
den cja do za st po wa nia form wo a czo -
wych for ma mi mia now ni ko wy mi, co
jest by mo e za po wie dzi przy szych
zmian nor my j zy ko wej. Ire na Ba je ro -
wa w Za ry sie hi sto rii j zy ka pol skie -
go 1939–2000 wska zy wa a, e o pra -
daw no ci te go zja wi ska wiad czy ju
naj star sza utrwa lo na pol ska pie re li -
gij na: Bo gu ro dzi ca, dzie wi ca, Bo giem
sa wie na Ma ry ja! / Twe go sy na, Go spo -
dzi na, mat ko zwo le na Ma ry ja…, w któ -
rej for my Bo gu ro dzi ca, dzie wi ca, Ma -
ry ja s mia now ni ka mi, a po win ny
wy st pi w wo a czu jak wi docz ne
w tym e tek cie mat ko.

W co dzien nych kon tak tach j zy ko -
wych, w mo wie po tocz nej co raz cz ciej
sy cha for my: Chod tu, Ania! Ewa,
przy nie ta lerz! Su chaj, An drzej…, Pa -
we, za dzwo do mnie, cho w sta ran nej
pol sz czy nie na dal obo wi zu j tra dy cyj -
ne for my: Aniu, Ewo, An drze ju, Paw le.
Da nu ta But tler, Ha li na Kur kow ska i Ha -
li na Sat kie wicz, au tor ki Kul tu ry j zy ka
pol skie go, za uwa a j, e za mia na ta
rza dziej do ty czy imion zdrob nia ych
mik ko te ma to wych, ta kich jak Ja,
Grze, Zo sia, Ha nia – tu po wszech ne s
for my: Chod tu, Ja siu (Grze siu, Zo siu,
Ha niu). Ale ju wród imion zdrob nia -
ych two rzo nych za po mo c przy rost ków
-ek, -ik, -ka w j zy ku po tocz nym co raz
cz ciej gó r bie rze mia now nik, np.
Po mó mi, Han ka. Sy szysz, Ja nek?
Mó wi ci, Ka zik.

Ist nie je rów nie zja wi sko od wrot -
ne – mia now nik pol skich m skich imion
zdrob nia ych by wa za st po wa ny wo a -
czem. Za miast: To jest Sta sio (Sta), Ka -
zio, Ry sio (Ry), Cze sio, Edzio, Ja sio

(Ja), Krzy sio (Krzy), Mie cio, Jó zio nie -
któ rzy mó wi: To jest Sta siu, Ka ziu, Ry -
siu, Cze siu, Edziu, Ja siu, Krzy siu, Mie -
ciu, Jó ziu. For my ana lo gicz ne po ja wia j
si tak e wte dy, gdy ma my do czy nie -
nia z rze czow ni ka mi po spo li ty mi, np. mi -
siu pa cze, go ciu przy szed, to by mi -
strzu itp. 

No wy sow nik po praw nej pol sz czy zny
PWN pod red. An drze ja Mar kow skie go
po da je przy kad Jó ziu jest cho ry ja ko for -
m cha rak te ry stycz n dla pol sz czy zny
re gio nal nej: po u dnio wej i za chod niej,
lecz in no wa cja ta nie za wsze ma pod o -
e re gio nal ne. Jan Mio dek w wie lu
swo ich pu bli ka cjach (jak np. Od po -
wied nie da rze czy so wo czy So wo jest
w czo wie ku) do wo dzi, e na sze rze nie
si form z ko ców k -u wpyw ma j
czyn ni ki fo ne tycz ne. Je li te mat te go ty -
pu wy ra zów ko czy si na spó go ski
mik kie, rod ko wo j zy ko we (, , , d),
wy god niej jest po nich wy ma wia ta k
sa mo go sk, któ ra ar ty ku o wa na jest
rów nie z mak sy mal nym unie sie niem j -
zy ka ku pod nie bie niu, czy li wa nie
wy so kie u, nie za red nie o. 

Pod kre li na le y na ko niec, e fakt
za st po wa nia wo a cza przez mia now nik
jest jak na ra zie do pusz czal ny tyl ko
w po tocz nej od mia nie pol sz czy zny,
a wo acz uy wa ny w funk cji mia now ni -
ka jest do pusz czal ny je dy nie w j zy ku
nie ofi cjal nym, w od mia nach re gio nal -
nych. 

KA TA RZY NA WY RWAS

Mianownik zamiast woacza,
woacz zamiast mianownika

Ta pocz tów ka z 1924 ro ku re kla mo wa a zna ny ho tel „Deut sches Haus”, znaj du j cy si na ro gu ulic Wo je wódz -
kiej i Ple bi scy to wej. Ja na to miast chc zwró ci uwa g na wal co wa t kon struk cj za ki nem „Rial to”. Tam znaj -
do wa si ol brzy mi zbior nik ga zu. W sa mym cen trum mia sta. Ist nia – je li do brze pa mi tam – jesz cze w la tach
sie dem dzie si tych XX wie ku. 
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– wia to wa Or ga ni za cja Zdro wia
(WHO) przed sta wi a po mia ry ja ko ci
po wie trza z po nad 3 tys. miast w 103
kra jach. Przy przy go to wa niu ze sta wie 
nia bra no pod uwa g tzw. py za wie szo 
ny PM2,5 – s to czst ki o red ni cy 2.5
mi kro me tra. Zda niem WHO jest on
naj bar dziej szko dli wym spo ród za 
nie czysz cze po wie trza. W na szym
kra ju naj wy sze st e nia wy st pu j
w Ma o pol sce i na l sku. 

– Co rocz nie w wo je wódz twie l -
skim do ko ny wa na jest oce na ja ko ci
po wie trza pod k tem je go za nie czysz cze -
nia 12 sub stan cja mi: dwu tlen kiem siar -
ki, dwu tlen kiem azo tu, tlen kiem w gla,
ben ze nem i ozo nem, py em za wie szo nym
PM10 i PM2,5 oraz za nie czysz cze nia mi
ozna cza ny mi w py le PM10: oo wiem, ar -

se nem, kad mem, ni klem i ben zo (a) pi -
re nem. Po mi mo sta ej po pra wy ja ko ci
po wie trza w Pol sce na dal du ym pro ble -
mem po zo sta j po nadnor ma tyw ne st e -
nia py u za wie szo ne go PM10 i PM2,5
oraz ben zo (a) pi re nu. Wy ni ki oce ny ja -
ko ci po wie trza, prze pro wa dzo ne przez
Wo je wódz ki In spek to rat Ochro ny ro do -
wi ska w Ka to wi cach, wska zu j, e obec -
nie na stan ja ko ci po wie trza wpy wa
w pierw szej ko lej no ci zja wi sko tzw. ni -
skiej emi sji po cho dz cej z tzw. sek to ra
by to wo -ko mu nal ne go oraz trans por tu.
W pa le ni skach do mo wych sto so wa ne s
cz sto pa li wa zej ja ko ci oraz spa la ne
od pa dy w nie przy sto so wa nych do te go
ce lu in sta la cjach grzew czych. Mar sza ek
wo je wódz twa l skie go Woj ciech Sa u -
ga wr czy nam no mi na cje do ze spo u ro -

bo cze go ds. ogra ni cza nia ni skiej emi sji.
W je go skad wcho dzi 35 osób – przed -
sta wi cie li sa mo rz dów, in sty tu tów na uko -
wych, uczel ni wy szych oraz ad mi ni stra -
cji rz do wej. W pra cach ze spo u b d
uczest ni czy tak e par la men ta rzy ci,
przed sta wi cie le sto wa rzy sze oraz fun -
da cji zwi za nych z ochro n ro do wi ska.
Swój wkad w przy szy pro gram an ty -
smo go wy wnie sie tak e Ko ció ka to lic -
ki oraz ewan ge lic ki. Za da niem ze spo u
b dzie przy go to wa nie za o e do uchwa -
y an ty smo go wej Sej mi ku, któ ra ma ob -
j ca e wo je wódz two. Tyl ko dzia a jc
wspól nie i kom plek so wo mo e my by
sku tecz ni w ogra ni cza niu ni skiej emi sji.
To du gi marsz, dzia a nie któ re mu si po -
trwa wie le lat, by osi gn suk ces.
Bar dzo wa ne jest zna cze nie edu ka cji
spo ecz nej, aby zwik szy od po wie -
dzial no miesz ka ców za ogra ni cze nie
szko dli wej emi sji z pa le nisk do mo wych.
Pierw szym eta pem prac przy przy go to -
wa niu pro gra mu ogra ni cze nia ni skiej
emi sji by o prze sa nie do 167 gmin z re -
gio nu an kie ty, któ rej ce lem by o okre le -
nie wia do mo ci na ten te mat i za py ta -
nie wadz gmin czy dys po nu j one
pla na mi, pro gra ma mi wal ki z ni sk emi -
sj. Jak do td in for ma cj zwrot n w tej
spra wie ode sa o 87 proc. z nich i zde cy -
do wa na wik szo de kla ru je wspar cie
w wal ce z tym pro ble mem. W trak cie de -
ba ty po ru szo no te ma ty do ty cz ce m.in.
skut ków za nie czysz cze nia po wie trza
wpy wa j cych na zdro wie i y cie lu dzi,
tech nik efek tyw ne go i nie uci li we go dla
ro do wi ska pa le nia w glem w do mo -
wych ko tach i pro gra mów wspar cia
wal ki z ni sk emi sj. Zda niem eks per tów
roz wi za niem nie jest za kaz opa la nia w -
glem, ale prze strze ga nie norm ja ko ci w -
gla i stan dar dów emi syj nych ko tów.

– WFO iGW w Ka to wi cach ogo si pi 
lo ta o wy pro gram – Do fi nan so wa nie
za da re ali zo wa nych przez miesz ka 
ców wo je wódz twa l skie go na rzecz
ogra ni cze nia ni skiej emi sji. Na czym b 
dzie on po le ga?

– Od wie lu lat do strze ga my pro blem
ni skiej emi sji. Sta ra my si z tym ne ga -
tyw nym zja wi skiem wal czy. Pi lo ta o -
wy Pro gram, któ ry skie ro wa ny jest
do osób fi zycz nych, uzu pe ni do tych cza -
so w ofer t Fun du szu. Od 2002 ro ku
nasz Fun dusz ja ko pierw szy w kra ju fi -
nan su je wdro e nie ob sza ro wych pro gra -
mów ogra ni cze nia ni skiej emi sji. rod -
ki prze ka zy wa ne s, za po red nic twem
jed no stek sa mo rz du te ry to rial ne go,
na mo der ni za cj sys te mów grzew czych
lub ter mo mo der ni za cj in dy wi du al nych
bu dyn ków miesz kal nych. Do fi nan so -
wa nie z Fun du szu w for mie po ycz ki sta -
no wi ok. 50-70% kosz tów kwa li fi ko wa -
nych in we sty cji. W la tach 2002-2015
Fun dusz do fi nan so wa pro gra my re ali -
zo wa ne w 79 gmi nach wo je wódz twa l -
skie go. Zmo der ni zo wa no po nad 17 ty -
si cy ko tow ni oraz za bu do wa no
po nad 5,3 ty si ca in sta la cji so lar nych.
 czy koszt tych in we sty cji to oko -
o 350 mln z, a udzie lo ne do fi nan so wa -
nie wy nio so pra wie 192 mln z.

Naj wa niej sza
– ni ska emi sja

Z AN DRZE JEM PI LO TEM, pre ze sem zarzdu Wo je wódz kie go
Fun du szu Ochro ny ro do wi ska i Go spo dar ki Wod nej w Ka to wi cach

roz ma wia GRA Y NA KU ROW SKA

Kon fe ren cja do ty cz cej ni skiej emi sji na l sku. Na zdj ciu mar sza ek woj. l skie go Woj ciech
Sa u ga (z le wej) i pre zes WFO iGW w Ka to wi cach An drzej Pi lot.
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Dzia a nia te b dzie my kon ty nu owa.
W uru cha mia nym pi lo ta o wym Pro -
gra mie Fun du szu o udzie le nie do fi nan -
so wa nia w for mie do ta cji b d mo gy si
ubie ga oso by fi zycz ne b d ce wa ci -
cie la mi lub wspó wa ci cie la mi jed no -
ro dzin ne go bu dyn ku miesz kal ne go. 

Wnio ski o do fi nan so wa nie przyj mo -
wa ne b d od 11 do 22 lip ca 2016 ro ku.
Mo na je b dzie ska da w sie dzi bie
WFO iGW w Ka to wi cach przy ul. Ple -
bi scy to wej 19 w go dzi nach od 7:30
do 15:30 lub prze sa pocz t.

Do dat ko wo 27 czerw ca uru cho mio ny
zo sta Punkt Kon sul ta cyj ny w sie dzi bie
Fun du szu w Ka to wi cach, któ ry b dzie
czyn ny od po nie dzia ku do pit ku w go -
dzi nach od 9:00 do 14:00. Pra cow ni cy
WFO iGW udzie la b d szcze gó o -
wych in for ma cji na te mat Pro gra mu
oraz su y po mo c przy wy pe nia niu
wnio sków.

– Dru gi naj wa niej szy te mat to eko 
sys tem w woj. l skich. Cho dzi przede
wszyst kim o to jak si usto sun ko wa
do ró no rod no ci bio lo gicz nej, zwasz 
cza la sów.

– Prze bu do wie drze wo sta nów wier -
ko wych w la sach Be ski du l skie go
i y wiec kie go po wi co na by a se sja te -
re no wa z udzia em dzien ni ka rzy. Spo tka -
nie zo sta o zor ga ni zo wa ne w ma ju te go
ro ku przez ka to wic k dy rek cj La sów
Pa stwo wych (LP) oraz nasz Fun dusz.
Dy rek tor RDLP w Ka to wi cach – Ka zi -
mierz Sza bla, wy ja ni ze bra nym przy -
czy ny roz pa du mo no kul tur wier ko -
wych oraz za pre zen to wa eta py, me to dy
oraz mo li wo ci ja ki mi dys po nu j le ni -
cy w tej trwa j cej ju po nad de ka d nie -
a twej wal ce o gór skie la sy. O spo rze
w spra wie Pusz czy Bia o wie skiej dys ku -
to wa z dzien ni ka rza mi prof. dr hab. Je -
rzy Sta rzyk, czo nek Ra dy Na uko wej Le -
nic twa (or ga nu do rad cze go Pre ze sa
Ra dy Mi ni strów), od lat wspie ra j cy be -
skidz kich le ni ków w ich zma ga niach
z kor ni kiem. 

Cz te re no w roz po cz a wi zy ta
w Nad le nic twie Ustro, (kom pleks le -
ny Ma a Czan to ria, Le nic two Le ni ca).
Nad le ni czy Le on Mi jal po ka za dzien -
ni ka rzom bez po red ni przy czy n za -
mie ra nia be skidz kich wier czyn – kor -
ni ka dru ka rza. Przed sta wi em ob sza ry
oraz mo li wo ci do fi nan so wa nia dzia -
a jed no stek LP ze rod ków ka to wic kie -
go Fun du szu. Prze zna czy li my na to
w ró nych dzie dzi nach – ochro na za gro -
o nych ga tun ków ro lin nych i zwie rz -
cych, edu ka cja eko lo gicz na – ok. 910 ty -
si cy zo tych. W dru gim dniu, Hu bert
Ko bar ski – nad le ni czy Nad le nic two
Biel sko i Ju rand Ir lik – za stp ca dy rek -
to ra ds. go spo dar ki le nej w RDLP
w Ka to wi cach, za bra li dzien ni ka rzy
na wy ciecz k na szczyt Skrzycz ne go,
gdzie prze bu do wa drze wo sta nów jest
znacz nie trud niej sza ze wzgl du na wa -
run ki at mos fe rycz ne i krót ki okres we -
ge ta cyj ny. Na te re nie Nad le nic twa
Biel sko przed sta wi cie le l skich me diów
od wie dzi li no wo cze sn prze cho wal ni
na sion oraz szkó k drzew le nych. Wy -

da je si wic, e na sze wspól ne dzia a -
nia przy no sz po zy tyw ne efek ty a sy tu -
acja w na szym wo je wódz twie si po pra -
wia. 

– Trze ci te mat to od pa dy sta e. Se gre 
ga cja – czy zda a eg za min? Mo ja te za
jest ta ka, e nie po tra fi my i nie chce my
se gre go wa od pa dów.

– Sta ty sty ki po pra wia j si w du ej mie -
rze dzi ki dzia a niom po dej mo wa nym
przez lo kal nych li de rów – tj. przed si bior -
stwa ko mu nal ne, któ re zbie ra j i sor tu j
od pa dy w swo ich re gio nach, wpro wa dza -
jc przy tym no we tech no lo gie i re ali zu -
jc du go fa lo we pro gra my edu ka cyj ne,
w któ rych i my bie rze my udzia. Sta ty -
stycz ny miesz ka niec na sze go kra ju pro -
du ku je rocz nie oko o 332 ki lo gra mów od -
pa dów ko mu nal nych, pod czas gdy red nia
unij na wy no si 524 kg. Po ziom od zy ski -
wa nia su row ców w pro ce sie re cy klin gu
po ka zu je jed nak, e Pol ska nie jest zie lo -
n wy sp na ma pie Eu ro py. Tyl ko ok.
20 proc. uzy ska nych od pa dów ko mu nal -
nych tra fia u nas do po now ne go prze two -
rze nia, pod czas gdy w Bel gii po ziom ich
od zy ski wa nia oscy lu je w gra ni cach
58 proc., a w Niem czech – a 62 proc.

Na wy ki Po la ków zmie nia j si jed nak
na lep sze. W ci gu ostat nich kil ku na stu
lat to wa nie w Pol sce (oraz w Ir lan dii
i Nor we gii) w naj wik szym stop niu
zmniej szy si od se tek od pa dów ko mu -
nal nych ska do wa nych na ma so wych
wy sy pi skach. Cho da le ko nam do unij -
nej red niej, za czy na my sor to wa od pa -
dy cht niej i cz ciej. Bar dzo du o
w tej kwe stii ma j do po wie dze nia
ucznio wie – wspie ra ni przez nas w ra -
mach eko lo gicz nych kon kur sów i do fi -
nan so wa nia or ga ni za cji eko lo gicz nych,
któ rzy edu ku j ro dzi ców i zwra ca j
uwa g na ten nie zwy kle wa ny pro blem.

– Czwar ty, te mat to kwe stia od pa 
dów po prze my so wych w woj. l 
skim. Co w tej kwe stii po sta no wio no.

– Iden ty fi ka cja i in wen ta ry za cja te re -
nów po prze my so wych i zde gra do wa nych
a atrak cyj no in we sty cyj na gmin – to te -
mat kon fe ren cji, któ ra od by a si w Gów -
nym In sty tu cie Gór nic twa w Ka to wi cach.
Or ga ni za to ra mi spo tka nia by y: l ski
Urzd Mar sza kow ski, my oraz GIG. Pod -
czas kon fe ren cji przed sta wio ne zo sta y
m.in. in for ma cje na te mat mo li wo ci fi -
nan so wa nia re wi ta li za cji te re nów po -
prze my so wych i zde gra do wa nych przez
nas oraz w ra mach Re gio nal ne go Pro gra -
mu Ope ra cyj ne go Wo je wódz twa l -
skie go na la ta 2014-2020.

Uczest ni cy spo tka nia omó wi li tak e
pro jekt Ogól no do stp nej Plat for my In for -
ma cji – Te re ny Po prze my so we i Zde gra -
do wa ne (OPI -TPP). Od 2009 ro ku je go
li de rem jest Gów ny In sty tut Gór nic twa,
a part ne rem – Wo je wódz two l skie ja -

ko ope ra tor sys te mu, przy wspar ciu l -
skie go Cen trum Spo e cze stwa In for ma -
cyj ne go. Ta re gio nal na ba za da nych za -
wie ra kom plek so we in for ma cje o te re nach
po prze my so wych oraz pro wa dzo nej
na nich dzia al no ci. Sys tem jest zin te gro -
wa nym na rz dziem po zy ski wa nia, prze -
twa rza nia i pu bli ko wa nia da nych o tych
te re nach. Da ne z sys te mu OPI -TPP da -
j kom plek so w in for ma cj do wy ko rzy -
sta nia przy pro ce sie po dej mo wa nia de cy -
zji i dzia a.

– Na ko niec co pan uwa a za swo 
je suk ce sy pierw sze go pó ro cza 2016
ro ku?

– I edy cj kon kur su „Zie lo na pra cow -
nia” skie ro wa ne go do or ga nów pro wa dz -
cych pla ców ki owia to we z te re nu
wo je wódz twa l skie go. Przed mio tem
kon kur su by o utwo rze nie eko pra cow ni
na po trze by na uk przy rod ni czych,
bio lo gicz nych, eko lo gicz nych, geo gra -
ficz nych, che micz no -fi zycz nych czy geo -
lo gicz nych. Z 53 zo o nych wnio sków
do fi nan so wa nie uzy ska y 24 w kwo -
cie 780 ty si cy z.

Do fi nan so wa nie do zi mo wych wy jaz -
dów dzie ci i mo dzie y. Do 2015 ro ku
na wspar cie fi nan so we mo gli li czy
tyl ko or ga ni za to rzy wy jaz dów trwa j -
cych co naj mniej 14 dni. Skró ci li my ten
okres o po o w, te raz do fi nan so wy wa -
ne s wy jaz dy, któ re nie mo g trwa kró -
cej ni 7 dni.

Pod pi sa nie po ro zu mie nia o wspó -
pra cy z Izb Rze miel ni cz Ma ej i red -
niej Przed si bior czo ci w Ka to wi cach.
Przed si bior cy s bar dzo licz n gru p be -
ne fi cjen tów WFO iGW w Ka to wi cach.
W ostat nich la tach oko o 1/3 wy pa ca -
nych rod ków Fun du szu to do fi nan so -
wa nie za da pro eko lo gicz nych re ali zo -
wa nych przez przed si bior ców, za rów no
pu blicz nych, jak i pry wat nych. Bar dzo
wa ne jest aby z in for ma cj o ofer cie
WFO iGW w Ka to wi cach do trze tak -
e do czon ków Izby Rze miel ni czej.

Pod pi sa nie po ro zu mie nia z Gów -
nym In sty tu tem Gór nic twa w Ka to wi -
cach. War to wspar cia udzie lo ne go ze
rod ków WFO iGW w wo je wódz twie
l skim prze kro czy a 6 mld z. Je stem
prze ko na ny, e wspól ne wy ko rzy sta nie
mo li wo ci i do wiad cze Gów ne go In -
sty tu tu Gór nic twa oraz Fun du szu po mo -
e w re ali za cji wie lu dzia a, któ rych ce -
lem b dzie m.in. prze ciw dzia a nie ni skiej
emi sji czy re wi ta li za cja te re nów po prze -
my so wych.

Wspó pra c z Me tro po li t Ka to wic kim
abp. Wik to rem Skwor cem przy upo -
wszech nia niu wie dzy o ochro nie po wie -
trza na l sku. Efek tem by m.in. wspól -
ny list bi sku pów z wo je wódz twa l skie go
w spra wie tro ski o ja ko po wie trza.
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„Jak wam si uda je przy ta kiej wiel -
kiej im pre zie po etyc kiej

utrzy ma do mo wy kli mat?”
Szy mon Ba bu chow ski

Wy jt ko wo, bo ju w ma ju, a do kad -
nie 28 ma ja, od by a si w cho rzow skiej

„Szty gar ce” XIV edy cja Por tu Po etyc kie go.
Ze szo rocz na, z przy czyn nie za le nych
od or ga ni za to rów, zo sta a prze nie sio -
na do Cho rzow skie go Cen trum Kul tu ry.
ChCK, jak za wsze przy te go ro dza ju im pre -
zach kul tu ral nych, tech nicz nie w pe ni sta -
n na wy so ko ci za da nia, lecz ta kie miej -

sce nie do ko ca na da je si na – z za o e nia
swo bod ne i to wa rzy skie – spo tka nie lu dzi
pió ra. Pod czas Por tu Po etyc kie go wa ne s
prze cie nie tyl ko ofi cjal ne pre zen ta cje
wier szy, ale na de wszyst ko oso bi sty kon takt

ich twór ców, po zna j cych si po za fo ra mi
in ter ne to wy mi, wy mie nia j cych po gl dy
i do wiad cze nia li te rac kie czy wy daw ni cze.
Po ob ser wa cjach i roz mo wach z uczest ni -
ka mi im pre zy wie dzie li my, e por to wa po -
ezja mu si wró ci do cho rzow skiej „Szty gar -

ki”. Za o e nia i cel ta kie go wy da rze nia bez -
sprzecz nie mu si si wi za ze stwo rze niem
swo bod nej, po nie kd knaj pia nej at mos fe ry,
co sta no wi jed no z naj wa niej szych za da
Por tu Po etyc kie go. Kom pleks Do bre go
Sma ku i Sto wa rzy sze nie Kul tu ral ne „Szty -
gar ka” na da je si do je go re ali za cji jak ad -
ne in ne miej sce. Ter min rów nie oka za si
do brym wy bo rem. Po przed nie edy cje od by -
wa y si w ostat nich dniach czerw ca, co ko -
li do wa o nie co ze zwi za ny mi z za ko cze -
niem ro ku szkol ne go i aka de mic kie go
obo wiz ka mi na uczy cie li i stu den tów bio -
r cych udzia w im pre zie. Po nad to w tym
sa mym cza sie mia y miej sce licz ne im pre -
zy w ra mach Dni Cho rzo wa, w któ re „Szty -
gar ka” rów nie jest za an ga o wa na. Ma my
za tem na dzie j, e ma jo wy ter min zo sta nie
za ak cep to wa ny na sta e.

Te go rocz ny Port Po etyc ki za cz si ju
w pi tek 27 ma ja w cho rzow skiej Miej skiej
Ga le rii Sztu ki MM, gdzie od by si dia log
po etyc ki go ci XIV edy cji – Ma go rza ty
Po u dniak i Woj cie cha Kas sa. Zgro ma dzo -
ne w ga le rii ob ra zy au tor stwa Da riu sza Ka -
le ty sta no wi y zna ko mi te to dla wier szy
go ci. Ta k sce ne ri za wdzi cza my uprzej -
mo ci kie row ni ka ga le rii, Alek san dry Rej,
któ ra zgo dzi a si udo stp ni jej po miesz -
cze nia mi mo du gie go week en du. Pod czas
spo tka nia Ma go rza ta Po u dniak pro mo wa -
a naj now szy tom wier szy pt. Mul la gh mo -
re, za Woj ciech Kass pre zen to wa wier -
sze z kil ku to mów, m.in. Wi ry i sny, Ba!
czy Prze stwór. Go dzi ny.

W so bo t 28 ma ja, w uro czej sal ce
pod na zw „Dzwon ni ca” od by y si warsz -
ta ty po etyc kie z Woj cie chem Kas sem. Po -
dzie li on czas warsz ta tów na dwie cz ci.
W pierw szej wy go si pre lek cj do ty cz c
sztu ki pi sa nia po ezji, któ r uczest ni cy im -
pre zy na zwa li nie zwy kym kom pen dium
wie dzy po etyc kiej (Iza be la Fiet kie wicz -Pa -
szek). Dru g cz warsz ta tów Woj ciech
Kass po wie ci po szcze gól nym tek stom
przy by ych au to rów, roz ma wia jc z ni mi
i dzie lc si traf ny mi uwa ga mi. Za j cia
przy nio sy pe n sa tys fak cj tak uczest ni -
kom warsz ta tów, jak te pro wa dz ce mu
(we dle za pew nie Woj cie cha Kas sa).

Rów no le gle od by wa y si warsz ta ty
pla stycz ne. To no wa od so na por to wej
ko re la cji po ezji z sze ro ko ro zu mia n pla -
sty k, któ rej po my so daw czy ni i go spo -
dy ni zo sta a Bar ba ra Trzy bul ska, wa ci -
ciel ka Ryb nej Ga le rii. Pod czas warsz ta tów
za pro po no wa a wy ko na nie pla stycz nych
ko la y na do wol ny te mat. Ilo i ró no rod -
no prac prze ro sa ocze ki wa nia or ga ni za -
to rów, któ rzy po sta no wi li je wy sta wi

XIV Port(ret)
Po etyc ki

JACEK DUDEK

w por to wej ga le rii. Pra ce zo sta y rów nie
uwiecz nio ne na fo to gra fiach Mi cha a Dud -
ka i Ar ka diu sza usz czy ka. Mo na je zo -
ba czy na stro nie in ter ne to wej Por tu:
www.por t po etyc ki.pl.

Po im pre zach to wa rzy sz cych nad szed
czas na in au gu ra cjXIV edy cji Por tu Po -
etyc kie go w Cho rzo wie. W tym ro ku
w lo y go ci gów nych za sie dli: Ewa
Par ma, Woj ciech Kass i Mar cin Or li ski.
Dwu dzie sto mi nu to we wy st py trój ki po -
etów spo tka y si z bar dzo ró ny mi re ak -
cja mi pu blicz no ci – od ca ko wi tej ci szy
i za du my, a po bu rz okla sków. Ewa Par -
ma za pro si a su cha czy na wspa nia  po -
etyc k wy ciecz k po l sku, za trzy mu jc
si przy przy dro nej ka plicz ce, jak
i pod mu ra mi nie czyn nej ha li li kwi do wa -
nej hu ty. Mar cin Or li ski, któ ry nie boi si
do sow no ci, swo bod nie ba lan so wa so -
wem. Przez okna, pu ap ki i kap sle, z du -
 daw k au to iro nii i dy stan su do tar
do kry ty ków i cho rzow skiej pu blicz no ci.
Moc no wy brzmia y zja wi ska po wta rzal ne.
To od wa na po ezja uka zu j ca ob raz wspó -
cze snej Pol ski mo men ta mi ir ra cjo nal nej
i gu chej. Woj ciech Kass, któ ry na zy wa sie -

bie po et nar ra cji, ocza ro wa uczest ni ków
Por tu spo so bem i tem pem czy ta nia, to na -
cj go su oraz in ter pre ta cj wier szy. Doj -
rza a po ety ka w po  cze niu z nie mal ak -
tor skim wy ko na niem skut ko wa a y w
re ak cj pu blicz no ci. Wszyst kie trzy pre -
zen ta cje mo na obej rze na stro nie in ter -
ne to wej Por tu.

Przed i pod czas trwa nia im pre zy w por -
to wej ga le rii mia miej sce jesz cze je den
wer ni sa. Ob ra zy wy sta wi a Ka ro li na Ku -
a kow ska za pro szo na przez ku ra tor Szta lu -
gar ni Ma go rza t Po u dniak. Roz mo wa obu
pa po zwo li a przy bli y si do tech nik i in -
spi ra cji ma lar skich za pro szo nej ar tyst ki.

Po krót kiej prze rwie ko lej n cz Por -
tu, Ma ga zyn Wier szy, uwiet ni y pre zen -
ta cje wier szy po etów, któ rzy w po przed -
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MAR CIN OR LI SKI, któ ry nie boi si
do sow no ci, swo bod nie ba lan so 
wa so wem.

EWA PAR MA za pro si a su cha czy
na wspa nia  po etyc k wy ciecz k
po l sku, za trzy mu jc si przy przy 
dro nej ka plicz ce, jak i pod mu ra mi
nie czyn nej ha li li kwi do wa nej hu ty.

Ewa Parma

Marcin Orliski
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nich edy cjach zaj mo wa li miej sca go ci
gów nych. Nie spo sób wszyst kich wy mie -
ni, gdy ich li sta zro bi a si ju do po -
ka na, a przy pad ko we po mi ni cie cho cia
jed ne go na zwi ska oka za o by si gru bym
nie tak tem. Pe na li sta uczest ni ków rów nie
znaj du je si na stro nie in ter ne to wej. 

Po ko lej nej prze rwie od by si kon cert gru -
py „Do bre Lu dzie” w ska dzie: Szy mon
Ba bu chow ski – piew, Pa tryk Fi li po wicz
– gi ta ra, Pa we W gier – gi ta ra, Ja cek Ra -
ci bor ski – gi ta ra ba so wa, man do li na, An -
na Lesz czy ska -Ro ek – skrzyp ce, ka lim -
ba, Pau li na Ku zy nin – in stru men ty
kla wi szo we, chór ki, Ja kub Ku zy nin – per -
ku sja, in stru men ty per ku syj ne. Wspa nia a
mu zy ka do tek stów so li sty ze spo u, po ety
Szy mo na Ba bu chow skie go, za pew ni a wiet -

n od skocz ni od spo rej daw ki so wa mó wio -
ne go, ja k otrzy ma li uczest ni cy Por tu. 

Po kon cer cie od by si Hy de Park, czy li
po ezja wie czo ro w po r. To bar dzo pr -
nie roz wi ja j ca si cz im pre zy. Pod czas
niej pre zen tu j si po eci, któ rzy przy by li tu -
taj po raz pierw szy i nie b d cy jesz cze
do tej po ry go  mi gów ny mi. Kie dy or ga -
ni za to rzy zde cy do wa li o po wsta niu Hy de
Par ku, mie li oba wy do ty cz ce za in te re so -
wa nia oraz po zio mu po etyc kie go ta kiej for -
my pre zen ta cji. Je den wiersz, jak wia do mo,
nie od sa nia mo li wo ci au to ra. Oba wy mi -
n y, gdy do czy ta nia tek stów zgo si li si
na praw d uzna ni twór cy, zwy ciz cy pre -
sti o wych kon kur sów po etyc kich. 

Tra dy cyj nie ostat nie wier sze te go wie -
czo ru za pre zen to wa li or ga ni za to rzy im pre -
zy: Bar ba ra Ja nas -Du dek i Ja cek Du -
dek. XIV edy cja Por tu Po etyc kie go
w cho rzow skiej „Szty gar ce” do bie ga
ko ca, ale to wa rzy skie spo tka nie po etów
trwa o do pó nych go dzin noc nych. Do zo -
ba cze nia za rok! 

WOJ CIECH KASS, któ ry na zy wa sie 
bie po et nar ra cji, ocza ro wa uczest 
ni ków Por tu spo so bem i tem pem
czy ta nia, to na cj go su oraz in ter pre 
ta cj wier szy. 

Woj tek Gra bow ski to czo wiek wie lu
ta len tów. Ogl da wiat po swo je mu:

po przez li te ra tu r – bez gra nicz nie za fa scy -
no wa ny twór czo ci Bru no na Schul za, po -
przez ar chi tek tu r – po szu ku jc nie zwy -
kych kli ma tów za kl tych w bry ach,
po przez ry su nek – ten su y ar ty cie
do ob ra zo wa nia li te ra tu ry i zwy czaj nej ilu -
stra cji, a tak e po przez film – mrocz ny za -
pis du chów prze szo ci. A wszyst ko to
prze ni co wa ne wa sn twór czo ci pro za -
tor sk, do któ rej z pew no ci na le y za -
li czy licz ne fe lie to ny. Je go nie spo koj na
i nie zwy kle wra li wa oso bo wo zda je si
by roz pi ta po mi dzy dwo ma ma gicz ny -
mi dla nie go miej sca mi: Prze my lem
i B dzi nem. Po mi dzy dro ho by sk pro z
Schul za a po ezj y dow skie go, b dzi -
skie go po ety Sta ni sa wa Wy godz kie go.
Po mi dzy wid ma mi dzie ci stwa a wspó -
cze sno ci.

Od ja kie go cza su nie zwy kle zaj mu je go
ak cja spo ecz na upo wszech nia j ca czy tel -
nic two „Rusz ksi k”, któ r za ini cjo wa
wspól nie z Pau li n Pi kie wicz Tro ch
z wa snej po trze by, ale i na uy tek tej ak -
cji, stwo rzy wiel ko for ma to we ry sun -
ki – oso bli we por tre ty uko cha nych przez
sie bie pi sa rzy, opa trzo ne od au tor ski mi
ko men ta rza mi. 

Na a mach „l ska” Woj tek Gra bow ski
pu bli ko wa cykl fe lie to nów pt. „Ar chi -traf”
po wi co nych ar chi tek tu rze l ska i Za -
g bia, a tak e opo wia da nie „B dzin”
ilu stro wa ne au tor ski mi ry sun ka mi. 

„Pi sa rze, pi sa rze” – ta ki ty tu no si a
wy sta wa pre zen to wa na w ga le rii „Na y -
wo” Pol skie go Ra dia Ka to wi ce. Wer ni -
sa od by si 14 czerw ca, a spo tka nie
z au to rem pro wa dzi red. Ma ciej Szcza -
wi ski.

Woj ciech Gra bow ski (rocz nik 1969)
jest ab sol wen tem In sty tu tu Sztu ki Aka de -
mii Pe da go gicz nej w Kra ko wie i Stu -
dium Sce na riu szo we go Pa stwo wej Wy -
szej Szko y Fil mo wej, Te le wi zyj nej

i Te atral nej w o dzi. Jest re y se rem fil mów
o sztu ce re ali zo wa nych w TVP (m.in.
„Eks pre sjo nizm w Pol sce”, „Ar tes – nad -
re ali ci ze Lwo wa”, „Po dró z Ra fa em
Mal czew skim”, cykl „Bli skie ob ra zy”).

W 2012 ro ku za de biu to wa zbio rem
opo wia da pt. „Czo wiek -mo to cykl”. 

Opu bli ko wa ko lej no: „Ar chi -traf. Opo -
wie ci o ar chi tek tu rze l ska i Za g bia”
(2015), „Mia sto widz. Opo wie ci ze l skiej
me tro po lii” (2016).

Za wo do wo zwi za ny jest z Wy sz
Szko l Tech nicz n w Ka to wi cach, w któ -
rej jest wy ka dow c me diów cy fro wych.

WIE SA WA KO NO PEL SKA 

Ry sun ki Woj cie cha Gra bow skie go
w ga le rii „Na y wo” Pol skie go Ra dia Ka to wi ce 

Pi sa rze, pi sa rze
Red. Ma ciej Szcza wi ski i au tor wy sta wy pod czas wer ni sa u

Fo
 to

. R
y s

za
rd

 S
to

t k
o

Wojciech Kass

Czy wie cie, e 
Franz Kaf ka 
lu bi py wa o dzi po We ta wie?

Fo
t. 

Ar
ka

di
us

z 
us

zc
zy

k



74

ak Nio be…  opo wie gór no l ska l skie go pi sa rza Aloj ze -
go Ly ski z Boj szów sta no wi po win na obo wiz ko w lek tu r
na lek cjach hi sto rii Gór ne go l ska (o ile ta kich do cze ka my),

bo jest na pi sa na przy stp nie, a jed no cze nie po ry wa j co, ser -
cem – i na do da tek w j zy ku l skim (gwa rze). Ly sko wa lsz czy zna
je rych tyk szum no. On wpro wa dzi j na li te rac kie sa lo ny. Pierw sza na -
gro da w V Ogól no pol skim Kon kur sie Dzien ni kar skim im. Kry sty ny Bo -
che nek, przy zna na jed no myl nie i wy jt ko wo nie za tekst na pi sa ny w j 
zy ku pol skim, a re gio nal nym, l skim, po twier dza tyl ko wy so ki
kunszt pió ra au to ra.

Ksi ka Jak Nio be… jest ko lej nym do wo dem na to, e po gar dza n
nie gdy lsz czy zn mo na prze ka za nie tyl ko praw dy pro ste – by nie

Niobe. lska krzywda
wykrzyczana

KSIKI GRZEGORZ SZTOLER

Nie dla kadego
KSIKI BOGDAN WIDERA

J

Alojzy Lysko: Jak Niobe…  opowie górnolska. Il. Roman Nyga. Katowice 2016, ss. 60.

Ewa Ole jarz: Wszyst ko jest ina czej. Wyd. Fun da cja na rzecz Kul tu ry i Edu ka cji im. Ty mo te usza Kar po wi cza, Wro caw 2016, s. 44.

rzec przy ziem ne, ale i te bar dziej zo o ne – y cio we. J zyk l ski ju
daw no do rós do opo wia da nia dra ma tów, a nie tyl ko bie siad nych wi -
ców. Jak Nio be… to udo wad nia. A te raz b dzie mo ga po ru sza ser ca
Czy tel ni ków, tak sa mo jak po ru szy a ju ro rów kon kur su. W ku lu arach
mó wi si na wet o wy sta wie niu tej Aloj zo wej opo wie ci na sce nie. Przy -
miar ki trwa j… 
Nie wt pli wym wa lo rem tej pu bli ka cji jest j zyk – barw ny, so czy sty
i swoj ski, któ rym opo wia da si lo sy Han ki spod Pszczy ny, mo dej dziew -
czy ny, któ ra tra fia do bo ga tej ciot ki w Ka to wi cach „na su ba przy hu -
tach”. Wy da je si Han ce, e chy ci a Pon bócz ka za no gi, bo ni cze go jej
nie bra ku je, a miej skie y cie ma swe uro ki. Nie b dzie jed nak tak za -
wsze. Wszak Nio be jest sy no ni mem mat ki roz pa cza j cej po stra cie uko -
cha nych dzie ci. Do daj my – l ska Nio be – i ju wie my, ja ki los cze ka
Han k. Pierw sza woj na, wie o po zna ny m, Mi cha, tra fia na front
i gi nie. Han ka zo sta je wdo w z baj tlem, Wi lu siem. Po tem po wsta nia,
ple bi scyt – Han ka sta ra si trzy ma od wszyst kie go z da le ka, ale „na l -
sku po li ty ka wa zi na wet do ó ka”. Wy rzu ca j wic Han k z fa mi lo -
ka i z ro bo ty, bo go so wa a za Pol sk…

Han ka wy da je si za gru bio rza Au gu sta, miesz ko w Gie schen wal dzie
w chap ce z ogród kiem, ma j kil ku syn ków. Przed woj nie – „hur ma lu -
dzi z Pol ski zwa li o sie na lsk. Gib ko wy ga li Niym ców, nos ty na bok,
a sa mi po chy ta li noj lep sze sto ki i za czli sie pa no szy. Stra nie nos bo -
la o, jak za czli na mi po tr ca i po ucza, jak mo my go da, jak sie ob ly -
ka, jak y” – skar y si na sza l zacz ka. Ale to je dy nie pre lu dium do te -
go, co jesz cze j cze ka. Na co j los szy ku je – dru ga woj na, ko mu ni ci…
Tej l skiej krzyw dy spo ro si na zbie ra o i sku pi o na Han ce. Opo wia -
da o niej, ale na spo koj nie, z dy stan sem, bez zbd nej (ko bie cej) eg zal -
ta cji. Wie, e mu si so bie z tym wszyst kim po ra dzi. e mu si prze y. I tu
ujaw nia si ten nie zwy ky l ski in stynkt prze trwa nia, dzi ki któ re mu
jesz cze je ste my na tej zie mi, mi mo ty lu wo jen, ka ta kli zmów, wadz, któ -
re nas nisz czy y i nie sza no wa y. I da lej po nie wie ra j…

Ly sko jest l skim tru ba du rem, go sem spo nie wie ra nych. Je go... opo -
wie gór no l ska mó wi o l skiej krzyw dzie. Zo sta a ona wy krzy cza -
na, wy ra o na, wy ar ty ku o wa na li te rac ko i ar ty stycz nie (m. in. dzi ki
zna ko mi tym ilu stra cjom Ro ma na Ny gi z Bie ru nia, któ re do pe nia j tra -
gizm y cio wych lo sów Han ki). Nie bez po wo du Au tor pra gn, by no -
we Mu zeum l skie zor ga ni zo wa o wy sta w po wi co n dzie jom Gór -
ne go l ska wa nie z per spek ty wy l skiej Mat ki (Ma ter Do lo ro sa
Si le sien sis), spo nie wie ra nej, ale trwa j cej na swo jej zie mi. Przy swo -
ich i dla swo ich. Bo jak mó wi Han ka: „To niy jest prze klyn to ziy mia – to
jest ziy mia wiyn to!”.

ma wia jc po przed ni to mik Ewy Ole jarz, któ ry uka za si
w pre sti o wej se rii „To po su”, od wo a em si do Wil ka ste po -
we go Her man na Hes se, kon kret nie do sów: „Te atr ma gicz ny.

Wstp nie dla ka de go”. Wier sze tam za miesz czo ne wrcz pro wo ka -
cyj nie by y nie dla szer szej pu blicz no ci, to by o co dla kr gu „wta -
jem ni czo nych”. Móg bym t opi ni z po wo dze niem po wtó rzy, wo l
jed nak spró bo wa zna le „me to d w tym sza le stwie”. Bud dyj scy mi -
strzo wie uczc me dy ta cji ra dz stu diu j cym, aby „wy szli ze swo jej go -
wy” i – jak by z gó ry – przy gl da li si swo im py n cym my lom. Cho -
dzi o ich stop nio we wy ga sza nie, ale te uzmy so wie nie so bie, jak bar dzo
s cha otycz ne i nie zbor ne. Wspó cze ni neu rop sy cho lo go wie te na to

wpa dli. Za uwa y li, e umys nie dzia a ra cjo nal nie, ci gle si roz pra -
sza, a na sze wy bo ry i de cy zje dyk tu je nie „zdro wy ro zum”, ale emo -
cje (emo cjo nal na in te li gen cja – co kol wiek to zna czy). I wy da je mi si,
e Ewa Ole jarz po tra fi z tych my li nie upo rzd ko wa nych, przy cho dz -
cych nie wia do mo skd, skraw ków zda wa ci wie, uka da po ezj. Frag -
ment wier sza twór ca fi lo zo fii kry tycz no -trans cen den tal nej, za ka da j -
cej, e pod miot jest wa run kiem po znaw czym przed mio tu: 

„ja pier do l! do bra, kant, /po mo g ci spo tka si z ko niem/ w obie
stro ny./ nie je stem two j po ko jów k./ wzrok masz nie/ ten, ale to nie
ja, e w sen sie nie -po ko jo wa./ te raz tak! do brze, do brze, uff! jest i wie -
ca? nie/bo my la am, e nic ju nie ma my do je dze nia!”
cz ni kiem po mi dzy pierw szym a dru gim zbior kiem jest oso ba syn -

ka. Au tor ka -ma ma od no to wu je je go nie ocze ki wa ne od kry wa nie wia -
ta, dzie ci cy, mo e na iw ny spo sób do cho dze nia do zro zu mie nia cze -
go o tym, co si na gle po ja wi o w kr gu je go za in te re so wa.
W to mi ku so poc kim ma y prze gl da pra s, w któ rej woj ny, kry zy sy, kon -
flik ty. Je li tak jest, chce si do wie dzie od ma my, dla cze go lu dzie nie
da j rz dzi wia tem da laj la mie. W no wej ksi ecz ce cho pak ma in -
ny pro blem. Frag ment wier sza nie: 

„pu ka mnie za tem/ syn w ple cy./ a ro bi to za wsze tak sa mo, wska zu -
j cym./e mam ocho t za bi (…)// Hen ryk II zo sta del fi nem?/ pry cha,
je bie i naj wy ra niej nic nie ro zu mie./bo go del fin ba wi -ba wi./ tak. to ty -
tu na stp cy tro nu, któ ry przy su gi wa naj star sze mu./ – aha! czy li mnie.”

Wier sze (po jed nym) o dziec ku po ja wia j si w obu to mi kach. Za -
ra zem wy ra nie po ka zu j ró ni c mi dzy ni mi. W dru gim sy nek „je -
bie”, w dru gim wul ga ry zmów jest znacz nie wi cej. Przy tym one (przy -
naj mniej mnie) nie ra . W my lach czo wiek nie raz ich uy wa, bo to
ta ka „dro ga na skró ty”, kie dy re agu je si na ja k sy tu acj al bo dia gno -
zu je si co lub ko go. Au to cen zu ra spra wia, e po mi ja my pew ne sfor -
mu o wa nia w mo wie. To, e po et ka za pi su je je do sad nie w swo ich tek -
stach, wy da je si po twier dza te z, i pró bu je skom po no wa wier sze
z nie upo rzd ko wa ne go stru mie nia my li. Ni by pro ste. Ka dy mo e w ten
spo sób „two rzy”. Nie ste ty nie. Po ezje Ewy Ole jarz ko ja rz mi si z mu -
zy k, wa ci wie z mu zycz no ci. Uka da j si w prze my la ne kom po -
zy cje, w któ rych nie ma miej sca na fasz. Nie wszy scy mu sz ta k mu -
zy k lu bi, ale ona jest. Mnie cie ka wi i do mnie prze ma wia. 

O
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Wil helm Fra en ger:
Hie ro nim Bosch.
[Prze. Bar ba ra Ostrow ska]
Wyd. Ar ka dy, War sza wa,
wyd. IV do druk, s. 490.

Petr a bach: Pi ja ne ba na ny.
[Prze. Ju lia Ró e wicz]
Wyd. „Afe ra”, Wro caw 2015, s. 226.

Sta ro sprzed mniej wi cej pó wie ku, ale praw dzi wa pe re ka li te rac -
ka. Opo wia da nia za war te w tej ksi ce nie s – wbrew ty tu o -

wi – miesz ne, wi cej – prze bi ja z nich smu tek, spra wia j, e mi mo za -
baw nych mo men tów czy tel nik wspó czu je bo ha te rom, zwy kym lu dziom
eg zy stu j cym w sza rej rze czy wi sto ci „kra ju de mo kra cji lu do wej”. Oni
sa mi pa ku j si w ko po ty (jak wy ka dow ca, któ ry nie chcia na pi sa
re ko men da cji dla hi sto ry ka sztu ki, ama to ra bez ta len tu, czy dziew czy -
na od gry wa j ca przed swo im cho pa kiem au to sto po wicz k). Ta kie hi -
sto rie rzad ko kie dy si do brze ko cz. Ten tom opo wia da jest tyl ko jed -
n z ksi ek Kun de ry, któ rych wzno wie nia przy go to wu je wy daw nic -
two W. A. B. Spo ro ich ju mo na zna le w ksi gar niach, w tym „kul -
to w” po wie art. Po le cam mo dym czy ta j cym.

Mi lan Kun de ra: miesz ne mi o ci.
[Prze. Emi lia Wi twic ka]
Wyd. W.A. B. War sza wa
(brak da ty edy cji), wyd. V, s. 292.

Dwa zbio ry opo wia da o cha rak te rze au to bio gra ficz nym. Za czy na j si
sie lan ko wo, od sen ty men tal nej po dró y w kra in dzie ci stwa, szcz -

li we go, pe ne go no wych do wiad cze, po zna wa nia wia ta, zwasz cza za
dzi wów na tu ry. Dzie ci cy nar ra tor opi su je ro dzi n i to, co go ota cza. Ta -
tu jest po sta ci nie tu zin ko w, ale w tej wi zji naj mod sze go sy na tro ch
miesz n. yd Le on Pop per, czy li oj ciec „opo wia da cza”, jest mi strzem wia -
ta w sprze da y lo dó wek i od ku rza czy mar ki „Elek tro luks”. Ma ma ma rzy
o wa ka cjach we Wo szech, ale za wsze ko czy si to wy jaz dem nad rze k,
bo rze ko mo nie ma pie ni dzy. Praw da jest in na. Po za ta len tem ko mi wo -
ja e ra ta ta ma pa sj – wd kar stwo. Sy no wie mu oczy wi cie w tych wy pra -
wach nad wo d to wa rzy sz. Sie lan ka ko czy si w cza sach oku pa cji. yd
z ro dzi n chce prze trwa, mu si z na ra e niem y cia zdo by wa je dze nie. Oca -
le j. Nie wszy scy. Trze ba te raz ra dzi so bie w ustro ju so cja li stycz nym. Wic
ja ko so bie ra dz. Nie je stem wd ka rzem, ry by ja dam tyl ko od cza su do cza -
su, ale opo wie ci Pa vla spra wia j, e czo wiek po dzi wia uro d miesz ka -
ców rzek wte dy jesz cze czy stych i pa sjo nu je si „po je dyn ka mi” o wi ce -
go np. ze szczu pa kiem. Nie wiem, czy to wo jen ne do wiad cze nia do pro -
wa dzi y au to ra do cho ro by psy chicz nej, w ka dym ra zie ten mi o nik przy -
ro dy ostat nie la ta y cia sp dzi w „do mu wa ria tów”. Zmar na ser ce, cho
w la tach sie dem dzie si tych czy ta em, e po pe ni sa mo bój stwo.

Ota Pa vel: mier pik nych sa ren.
Jak spo tka em si z ry ba mi.
[Prze. An drzej Czci bor Pio trow ski,
Jó zef Wacz ków]
Wyd. „Czu y bar ba rzy ca”,
War sza wa 2015, s. 218.

KRÓTKOOKSIKACH
BOGDAN WIDERA

Pra ga, la ta osiem dzie si te, czas doj rze wa nia trój ki ko le gów, któ rzy ma -
j po 16 lat. W epi lo gu au tor pod kre la au to bio gra ficz ny cha rak ter swo -

jej po wie ci (in na spra wa, czy mo na mu wie rzy). W ka dym ra zie in for -
mu je, e „przy wasz czy” so bie hi sto ryj ki swo ich przy ja ció (za ich zgo -
d), tro ch je pod ko lo ry zo wa, zre da go wa do ce lów li te rac kich i uo y w ca -
o. Jak za tem wy gl da a mo do w tam tej Pra dze? No có, bo ha te ro wie
nie by li grzecz ny mi chop ca mi. Cho dzi li na wa ga ry, pi li pi wo po da wa ne
nie let nim nie zgod nie z pra wem, wy czy nia li roz ma ite bre we rie na po gra -
ni czu chu li ga stwa. Ten „spo sób na y cie” mia im po móc w wy rwa niu si
z sier mi nej co dzien no ci, na któ r ska da o si „so cja li stycz ne wy cho -
wa nie”, eko no micz ne non sen sy, pro pa gan da (a den z bo ha te rów nie wie -
rzy ju w „ustrój spra wie dli wo ci spo ecz nej” ani w prze kaz ofi cjal nych me -
diów), dra ni te ich soc -pop, ta kie na rz dzie po wszech ne go od mó da -
nia. Ci mo dzi lu dzie y j w oto cze niu do ro sych, po strze ga nych przez nich
ja ko po sta cie ko micz ne i gro te sko we. Re al ny so cja lizm za baw ny by naj mniej
nie by, ale opo wie o tam tym cza sie a ba cha spra wia, e czy tel nik, zwasz -
cza ten, któ ry zna ten okres z au top sji, mu si si cza sem za mia. Lu bi je -
dzi do Czech, znam tam tej sz li te ra tu r, film, zwie dzi em spo ro za byt ków
i mu ze ów, jed nak do pie ro z tej po wie ci do wie dzia em si o cecz -
kach – ist nym sza le stwie, któ re przez ja ki czas ogar n o ma o la tów.

Hie ro nim Bosch, Hie ro ny mus van Aken, jest jed nym z naj bar dziej
in try gu j cych i za gad ko wych ma la rzy ni der landz kich. y i two -

rzy w Her to gen bo schu, miej sco wo ci pro win cjo nal nej, tam te
zmar w ro ku 1516, o czym wie my z do ku men tów Brac twa Naj wit -
szej Ma rii Pan ny, któ re go by czon kiem. Jed no cze nie uwa a ny jest
za he re ty ka zwi za ne go z sek t ada mi tów po wi za nej z y dow ski mi
i gno styc ki mi po gl da mi. Mi mo to po dzi wia ny i wspie ra ny by
przez „naj bar dziej chrze ci ja skie go z kró lów” Fi li pa II. Do cho dzi -
my w tym mo men cie do kwe stii zle ce nio daw ców ma la rza, któ re go dzie -
a s ma lar stwem o ta rzo wym w wie lu ko cio ach, in ne za sta no wi
jaw n sa ty r an ty kle ry kal n. S te ob ra zy „sek ciar skie” – to zna czy
pe ne sym bo li gno styc kich, na wet okul ty stycz nych, w ka dym ra zie
ezo te rycz nych, dzi prak tycz nie na wet dla hi sto ry ków nie czy tel nych.
Trud no si te mu dzi wi, sko ro sen su Ogro du roz ko szy ziem skich, na -
zy wa ne go przez Fra en ge ra Ty sic let nim kró le stwem nie od czy ta na -
wet Breu gel, y j cy nie tak wie le pó niej od Bo scha. W mia r upy -
wu lat – na co zwra ca uwa g au tor te go mo nu men tal ne go stu -
dium – z in ter pre ta cj ma lar stwa ni der landz kie go mi strza by o co raz
go rzej a kom plet nym non sen sem sta o si do szu ki wa nie si w tej twór -
czo ci psy cho ana li zy. Fra en ger przed sta wia czy tel ni ko wi wa sn
wy kad ni na te mat dzie a ar ty sty z Her to gens bo schu. W po so wiu Pa -
trik Reu ter sward zwra ca uwa g na fakt, e au tor stu dium nie dys po -
nu je (brak ró de) do wo da mi na praw dzi wo wa snych in ter pre ta cji,
przy zna je jed nak, e przed sta wio ne „po szla ki” s licz ne i moc ne. Prze -
czy ta em t ksi g (ja ko mi o nik ma lar stwa Bo scha) z ogrom nym za -
in te re so wa niem, my l te, e tro ch za ga dek mi si wy ja ni o. Tom
jest bo ga to ilu stro wa ny (nie mo go by ina czej) a au to rem tych wspa -
nia ych fo to gra fii jest Lutz Braun. Po le cam.
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Sta tu et ka im. B. ks. Jó ze fa Czem pie la 
dla ab pa se nio ra Da mia na Zi mo nia

CHO RZÓW. 11 czerw ca w pa ra fii Wnie bo wzi cia Naj wit szej Ma -
ryi Pan ny w Cho rzo wie po raz pierw szy wr czo na zo sta a, usta no -
wio na przez Sto wa rzy sze nie Ro dzin i Przy ja ció B. ks. Jó ze fa Czem -
pie la, sta tu et ka cho rzow skie go m czen ni ka. B dzie do rocz nie
przy zna wa na oso bom, któ re re ali zu j ide ay haj duc kie go pro bosz cza
– do bro czyn no, wal k z ubó stwem i spo ecz nym wy klu cze niem,
a tak e przy czy nia j si do pro mo cji kul tu b. Jó ze fa. Pierw szym lau -
re atem wy ró nie nia zo sta ar cy bi skup se nior ar chi die ce zji ka to wic -
kiej Da mian Zi mo, spi ri tus mo vens pro ce su be aty fi ka cyj ne go
dwóch pierw szych ka pa nów ka to wic kie go Ko cio a: Emi la Szram -
ka i Jó ze fa Czem pie la. Od sa me go po czt ku Je go Eks ce len cja nie tyl -
ko czu wa nad prze bie giem pro ce su, ale tak e do ka da wszel kich sta -
ra, by roz wi ja kult obu m czen ni ków. Przy po mnij my, e
w ro ku 1988, pod czas 228. kon fe ren cji Epi sko pa tu Pol ski, uchwa -
lo no, e pro ces ka no ni za cyj ny bi sku pa Mi cha a Ko za la od b dzie si
w for mie „cum so ciis” – z to wa rzy sza mi, m czen ni ka mi II woj ny wia -
to wej. Po st po wa nie be aty fi ka cyj ne otwar to w 1992 ro ku, a dys ku -
sj teo lo gicz n za ko czo no w li sto pa dzie 1998 ro ku. Po stu la to rem
na po zio mie die ce zji by ks. Je rzy My szor. 13 czerw ca 1999 ro ku pa -
pie Jan Pa we II pod czas piel grzym ki do Pol ski ogo si w War sza -
wie bo go sa wio ny mi 108 m czen ni ków II woj ny wia to wej. Sta tu -
et ka tra fia a w r ce Ksi dza Ar cy bi sku pa ja ko wy raz wdzicz no ci
za wia dec two wia ry, wie lo let ni po su g ka to wic kie mu Ko cio o -
wi i dba o o ide ay, któ rym wier ny by do ostat nich chwil y cia haj -
duc ki pro boszcz.

Sto wa rzy sze nie Ro dzin i Przy ja ció b. ks. Jó ze fa Czem pie la wraz
z pa ra fi pw. Wnie bo wzi cia Naj wit szej Ma ryi Pan ny po dzi ko -
wa o tak e w ten spo sób Ksi dzu Ar cy bi sku po wi za wkad w roz po -
wszech nia nie kul tu bo go sa wio ne go. Jacek Kurek

Pod pa tro na tem „l ska”

„Fi de et Amo re” po raz dzie si ty

O RY. Kon cer tem „Sa cer ni dus” (w. Woj ciech, Bo le saw I Chro bry
i ce sarz Ot ton III w mu zy ce re dnio wie cza) pod dy rek cj Agniesz ki Bu -
dzi skiej -Ben nett w ko cie le pw. w. Bra ta Al ber ta wo rach roz pocz -
nie si 5 sierp nia X Ju bi le uszo wy Fe sti wal Twór czo ci Re li gij nej „Fi -
de et Amo re”. Te go rocz na edy cja zo sta a przy go to wa na z my l
o 1050 rocz ni cy chrztu Pol ski. Dy rek to rem ar ty stycz nym te go wiel kie -
go mu zycz ne go przed si wzi cia jest ks. Wie saw Hu dek. Fe sti wal b -
dzie trwa do 21 pa dzier ni ka. Pod czas ko lej nych sierp nio wych kon -
cer tów b dzie mo na usy sze „Pie ni na bo ne” Fran cisz ka Kar pi skie go
(1741–1825) i „Gre go ria skie of fi cium o Mat ce Bo ej”. We wrze niu
Ro ran ty ci Kró lew scy za pre zen tu j kon cert „W bla sku Ka te dry Kró -
lew skiej na Wa we lu” z utwo ra mi m.in. Mi ko a ja z Ra do mia, Grze go -
rza G. Gor czyc kie go i B. P kie la. Z ko lei Flo res Ro sa rium wy ko na j
kon cert „Z mu zycz ne go skarb ca klasz to ru w Sta nit kach 1216–2016,

a Ka me ral ny Chór Ka te dry w Pa de born i Cra cow Sin ger wy ko na j kom -
po zy cje sa kral ne na chór a ca pel la Krzysz to fa Pen de rec kie go. Wrze -
nio wy pro gram za mknie „Ve spe re Do mi ni ca les” z utwo ra mi m.in.
M. Zie le skie go, M. Miel czew skie go i G.G. Gor czyc kie go. Pa dzier -
nik przy nie sie rów ne im po nu j cy pro gram. 14 pa dzier ni ka za pre zen -
to wa ne b dzie pra wy ko na nie utwo rów na gro dzo nych w II Mi dzy na -
ro do wym Kon kur sie Kom po zy tor skim ogo szo nym dla uczcze nia 1050
rocz ni cy chrztu Pol ski – je go wy ko naw ca mi b d ucznio wie i pe da go -
dzy PSM II ST. w Ryb ni ku i Ka to wi cach. Fe sti wal za ko czy „Kan ta -
ta ad Fon tes” – pra wy ko na nie dzie a so wac kie go kom po zy to ra Lu -
boa Ber na tha do tek stu ks. Wie sa wa Hud ka, a wy ko naw ca mi b d
so li ci: An na No wo rzyn (so pran), Ma ciej Bart czak (ba ry ton), Je rzy Gy -
bin (re cy ta cja) oraz chór Re zo nans con tut ti pod dy rek cj Wal de ma ra
Ga z ki i Or kie stra Mu zy ki No wej pod dy rek cj Szy mo na By wal ca. Fe -
sti wal nie ogra ni cza si wy cz nie do kon cer tów. To wa rzy szy mu b -
d – prócz kon kur su kom po zy tor skie go – wy sta wa ma lar stwa Ja na Kan -
te go Paw lu kie wi cza „Sen sy/By ty/Ma ry”, warsz ta ty chó ral ne, kon cert
Nie miec kiej Fe de ra cji Pu eri Can to res a tak e spek takl mu zycz ny z oka -
zji 60-le cia Miej skie go Orod ka Kul tu ry w o rach, spo tka nia li te rac -
kie i kon fe ren cja na uko wa „Uni wer sa lizm chrze ci ja skiej Eu ro -
py – wo kó teo lo gii u w. Hil de gar dy z Bin gen”, wie czór z po ezj
i mu zy k pol sk. Szcze gó o we in for ma cje na stro nie in ter ne to wej Or -
ga ni za to ra fe sti wa lu – Miej skie go Orod ka Kul tu ry w o rach:
www.mok.zo ry.pl

Pod pa tro na tem „l ska”

Sier pie ta len tów

KA TO WI CE. Te go rocz na, ju dwu na sta edy cja Ogól no pol skie go Fe -
sti wa lu Pro mo cyj ne go „Sier pie ta len tów” od by wa si b dzie
od 21 do 31 sierp nia. Pod czas sze re gu kon cer tów przy go to wy wa nych
przez In sty tu cj Pro mo cji i Upo wszech nia nia Mu zy ki „Si le sia” – or -
ga ni za to ra fe sti wa lu – za pre zen to wa ne zo sta nie sze ro kie gro no uta -
len to wa nych, mo dych ar ty stów, któ rzy w zde cy do wa nej wik szo -
ci ma j przed so b kon kur so we zma ga nia pod czas ró nych
kon kur sów kra jo wych i za gra nicz nych. Do Ka to wic za pro sze ni zo -
sta li uczest ni cy naj wa niej szych pol skich kon kur sów mu zycz nych.

In au gu ra cja fe sti wa lu od b dzie si w od re stau ro wa nej au li im. Bo -
le sa wa Sza bel skie go w Aka de mii Mu zycz nej im. Ka ro la Szy ma now -
skie go. W ra mach fe sti wa lu wy st pi uczest ni cy XV Mi dzy na ro -
do we go Kon kur su Skrzyp co we go im. Hen ry ka Wie niaw skie go
w Po zna niu, a w kon cer cie fi na o wym – rów nie w Aka de mii Mu -
zycz nej w Ka to wi cach wy st pi Pol ska Or kie stra Mo dzie o wa – Lu -
to saw ski Youth Or che stra pod ba tu t Ad ria na Ra ve li wraz z wy bit -
nym so li st wio lon cze li st Bar to szem Ko zia kiem.

Ko niec „Bu Ga dek”

KA TO WI CE. 11 ma ja w ksi gar ni Za Bu ka przy Ron dzie w Ka to -
wi cach od by o si ko lej ne spo tka nie z cy klu „Bu -Gad ki”, któ re go po -76
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my so daw czy nia mi oraz pro wa dz cy mi by y Ewa Ole jarz oraz Sa bi -
na Wa szut. Pi sze my by y, bo au tor ki cy klu po sta no wi y go w czerw -
cu br. za ko czy. „Bu -Gad ki” od by wa y si pod pa tro na tem „l ska”
ja ko jed no z wie lu „dzie ci” Por tu Po etyc kie go w Cho rzo wie. W spo -
tka niu 11 ma ja uczest ni czy po eta Jan Ba ron, miesz ka j cy w Cho rzo -
wie. Au tor pro mo wa swój naj now szy to mik Ukad sca lo ny (2015),
któ ry re cen zo wa li my na a mach „l ska” (3/2016).

Nad ksi k Au gu sta Schol ti sa

KA TO WI CE. Ko lej ne spo tka nie z cy klu „Sztu ka Czy ta nia” w Mu zeum
l skim po wi co ne by o re flek sji nad ksi k Au gu sta Schol ti sa „Wiatr
od wscho du. l ska opo wie so wi zdrzal ska”. Wy da na po raz pierw -
szy w Pol sce pu bli ka cja przy po mi na syl wet k nie miec kie go pi sa rza uro -
dzo ne go w 1901 ro ku w l sko -mo raw skich Bo la ti cach. Twór ca, dzi
ju nie mal zu pe nie za po mnia ny, po zo sta je jed nym z naj ory gi nal niej -
szych pi sa rzy nie miec ko j zycz nych. Po sta t przy bli y Alo is Smo -
lorz, któ ry pod j si mud ne go pro ce su trans la tor skie go, by od da ory -
gi nal n tech ni k kom po zy cji.  O ksi ce i jej au to rze dys ku to wa li: prof.
dr hab. Gra y na Bar ba ra Szew czyk, dr hab. prof. U Zbi gniew Ka du -
bek, prof. dr hab. Ma rian Ki siel i Alo is Smo lorz – tu macz. 

No mi na cje do Na gro dy Ju liu sza 

RYB NIK. „Ko bro. Skok w prze strze” Ma go rza ty Czy skiej, „Hi -
sto ria ki na pol skie go” Da riu sza Fok sa i „O po cho dze niu aj da ków” To -
ma sza Wi niew skie go – to ksi ki no mi no wa ne do, usta no wio nej przez
pre zy den ta Ryb ni ka, Gór no l skiej Na gro dy Li te rac kiej Ju liusz. Ju liusz
to pierw sza na gro da li te rac ka na Gór nym l sku. Na gro da przy zna -
wa na b dzie co rocz nie za naj lep sz ksi k na pi sa n i wy da n
po pol sku w ro ku po przed nim. No mi na cje do pierw szej edy cji na gro -
dy wska za ne zo sta y przez ka pi tu  kon kur su, któ r two rz przed sta -
wi cie le orod ków li te rac kich i uni wer sy tec kich z ró nych stron kra -
ju. Ka pi tu a po raz pierw szy ob ra do wa a mi dzy 8 a 10 kwiet nia
w Ryb ni ku, wy bie ra jc wstp nie spo ród po nad stu zgo szo nych ksi -
ek – 24, któ re pod da ne zo sta y dal szej oce nie. Spo ród nich na na stp -
nym spo tka niu, zor ga ni zo wa nym w dniach 3–5 czerw ca, wy bra no trzy
no mi na cje do na gro dy. Spo ród nich wy o nio na zo sta nie naj lep sza ksi -
ka 2015 ro ku. To wa nie jej au tor pod czas pa dzier ni ko wych Ryb nic -
kich Dni Li te ra tu ry od bie rze sta tu et k Gór no l skiej Na gro dy Li te rac -
kiej Ju liusz oraz na gro d pie ni n w wy so ko ci 40 000 z.

l skie okno na Szwe cj

KA TO WI CE. 6 czerw ca, w dniu wi ta Na ro do we go Szwe cji, am -
ba sa dor Szwe cji In ga Eriks son Fogh otwo rzy a w Ka to wi cach Kon -
su lat Ho no ro wy. Kon su lem Ho no ro wym zo sta Ar ka diusz Ho da.

Sie dzi ba Kon su la tu Ho no ro we go znaj du je si w Wy szej Szko le
Tech nicz nej w Ka to wi cach, któ rej za o y cie lem i kanc le rzem jest Ar -
ka diusz Ho da. Kon sul ho no ro wy jest tak e m.in. po my so daw c i wa -

ci cie lem sta cji te le wi zyj nej TV Si le sia, in no wa cyj nym przed si bior -
c za an ga o wa nym w za gad nie nia zwi za ne ze zrów no wa o nym roz -
wo jem, od lat za fa scy no wa nym Szwe cj – o czym mó wi a am ba sa -
dor, pre zen tu jc syl wet k no we go dy plo ma ty. Pol ska i Szwe cja s dla
sie bie je de na stym part ne rem pod wzgl dem wiel ko ci wy mia ny han -
dlo wej – w ci gu mi nio nych dzie si ciu lat Szwe cja po dwo ia wy mia -
n han dlo w z Pol sk. W Pol sce dzia a ok. 300 przed si biorstw ze
szwedz kim ka pi ta em, któ re za trud nia j ok. 70 tys. osób. Otwar ty w Ka -
to wi cach kon su lat jest czwar t te go ty pu pla ców k w Pol sce. 

wiat Pau la Ro the ra 

BY TOM. Czar no -bia e fo to gra fie Pau la Ro the ra pre zen to wa ne na wy -
sta wie w Mu zeum Gór no l skim prze no sz od bior ców w za ci sze ro -
dzin ne go do mu, nalsk lat 20. i 30., uka zu jc co dzien n pra c i chwi -
le od po czyn ku – wy ciecz ki, a z ni mi ar chi tek tu r, kra jo bra zy, po sta ci. 24
lip ca o tym ni by pro stym, bo naj bli szym, acz urze ka j cym wie cie za -
re je stro wa nym przez fo to gra fa ama to ra opo wia da ku ra tor eks po zy cji
Z apa ra tem w r ku. lsk oczy ma Pau la Ro the ra – Ma ciej Dro. Spo -
tka nie by o oka zj do swo istej po dró y przez Gór ny i Dol ny
lsk – od Orze go wa przez Szom bier ki, Bo brek i By tom po To szek, er -
ni ki, Po kój czy Gó r w. An ny, a tak e do przyj rze nia si, jak wów czas
wy gl da o y cie – pra ca, obo wiz ki, zwy cza je, czas wol ny.

Kon kurs na naj lep sz pra c dok tor sk 

KA TO WI CE. Cen trum Sce no gra fii Pol skiej Od dzia Mu zeum l -
skie go oga sza kon kurs na naj lep sz pra c dok tor sk z dzie dzi ny na -
uk o kul tu rze i hi sto rii sztu ki. Na gro dzo ny au tor otrzy ma 3000 z brut -
to, a je go pra ca zo sta nie wy da na na ka dem Mu zeum l skie go.
Te ma ty ka nad sy a nych prac po win na sku pia si wo kó za gad nie
i pro ble mów stro ny wi zu al nej przed sta wie nia, fil mu czy fil mu ani -
mo wa ne go. Kon kurs obej mu je na st pu j ce pra ce dok tor skie: do ty -
cz ce pro ble ma ty ki sce no gra fii i prze strze ni te atral nej, po dej mu j -
ce za gad nie nia sce no gra fii fil mo wej oraz fil mu ani mo wa ne go,
mo no gra fie sce no gra fów, a tak e pra ce o hi sto rii oraz wspó cze sno -
ci te atru i fil mu pol skie go, ak cen tu j ce wpyw sce no gra fii na ksztat
szer sze go zja wi ska hi sto rycz no -kul tu ro we go. Na gro dzo na w I edy -
cji kon kur su pra ca dr Ja dwi gi Ro ek -Sie ra czy skiej „Kry sty na Za -
chwa to wicz – sce no gra fie te atral ne” uka e si w tym ro ku. 

Pra ce kon kur so we na le y nad sy a do 15.11.2016 ro ku. Szcze gó -
y na www.mu zeum sla skie.pl 

Film o fo to gra fiach Je rze go Lew czy skie go

GLI WI CE. 2 lip ca w Mu zeum w Gli wi cach od by si po kaz fil mu „wiat
z wi dze nia – o fo to gra fiach Je rze go Lew czy skie go” Pio tra Wey cher -
ta. To pierw szy do ku ment po wi co ny ne sto ro wi fo to gra fii wspó cze -
snej. Film pre zen tu je te ka no nicz ne i te mniej zna ne pra ce ar ty sty, a on
sam pe ni w nim funk cj nar ra to ra. „wiat z wi dze nia – o fo to gra fiach

Spotkanie z cyklu „Bu-Gadki”, na zdjciu Ewa Olejarz, Jan Baron
oraz Sabina Waszut

F. Lehar „Kraina-umiechu” – pierwsze przedstawienie Pastwowej
Operetki w Gliwicach przy Pastwowej Operze lskiej w Bytomiu, 1952
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Je rze go Lew czy skie go” – to w pe ni sa mo dziel na pro duk cja zre ali zo -
wa na przez Mu zeum w 2012 ro ku. Pra pre mie ra pe no me tra o we go do -
ku men tu „wiat z wi dze nia – o fo to gra fiach Je rze go Lew czy skie go”
od by a si pod czas fe sti wa lu Mie sic Fo to gra fii w Kra ko wie, któ ry po -
wi co ny by kla sy kom fo to gra fii wia to wej. Pro jek cja fil mu sta no wi -
a do pe nie nie pre zen to wa nej w ra mach fe sti wa lu w Mu zeum Na ro do -
wym wy sta wy „Je rzy Lew czyn ski. Pa mi ob ra zu”. Pro jek cj fil mu
przy go to wa no w dru g rocz ni c mier ci fo to gra fa.

Bo to jest ope ret ka…

GLI WI CE. Wy sta wa „Bo to jest ope ret ka… Hi sto ria te atrów mu -
zycz nych w Gli wi cach” au tor stwa dr. Jac ka Mi ko aj czy ka i Jo an ny
Pu cha lik pre zen to wa na jest w Wil li Ca ro w Gli wi cach. Po ka zu je ona
hi sto ri Ope ret ki l skiej oraz te atrów mu zycz nych w Gli wi cach. 

– Po mys zor ga ni zo wa nia wy sta wy po wi co nej dzie jom sce ny mu -
zycz nej w Gli wi cach po ja wi si dwa la ta te mu, za pro po no wa go Grze -
gorz Kraw czyk – dy rek tor gli wic kie go mu zeum, któ ry wcze niej za -
mó wi u mnie ksi k na te mat hi sto rii Ope ret ki l skiej i Gli wic kie go
Te atru Mu zycz ne go. Wy sta wa nie ma cha rak te ru sta tycz nej eks po zy -
cji, a ra czej w drów ki po za ka mar kach dzie jów Ope ret ki l skiej, te -
go, co oca la o z daw nych spek ta kli, wspo mnie gwiazd, emo cji. Zwie -
dza j cy mo g pod pa trze przy pra cy te atral ne go sce no gra fa, zaj rze
do gar de ro by pie wa ków, prze nie si na chwi l do kra in, w któ rych
naj cz ciej roz gry wa y si fa bu y gli wic kich ope re tek i mu si ca li – po -
wie dzia ku ra tor wy sta wy dr Ja cek Mi ko aj czyk, w la tach 2002–2014
kie row nik li te rac ki Gli wic kie go Te atru Mu zycz ne go. W ra mach eks -
po zy cji pre zen to wa ne s ma te ria y po cho dz ce z bo ga te go ar chi wum
GTM oraz zbio rów Mu zeum w Gli wi cach – afi sze, pro gra my te atral -
ne, fo to gra fie, pro jek ty ko stiu mów, a tak e za cho wa ne ele men ty au -
ten tycz nych de ko ra cji spek ta kli Ope ret ki l skiej. W trzech sa lach
Wil li Ca ro mo na ogl da zdj cia z naj wa niej szych przed sta wie,
w tym te z pierw szej pre mie ry – Kra iny umie chu Fran za Le ha ra,
uryw ki z ope re tek i mu si ca li. Wy sta wa przy bli y hi sto ri Ope ret ki
l skiej – od ro ku 1952, kie dy po wsta a w Gli wi cach ja ko fi lia Pa -
stwo wej Ope ry l skiej w By to miu – a do lat 90. Przy po mnia ne
zo sta y pre mie ry, spek ta kle i wy da rze nia zwi za ne ze sce n Ope ret -
ki oraz po sta ci, naj wa niej si twór cy – so li ci, re y se rzy, dy ry gen -
ci czy dy rek to rzy te atru, ta cy jak: Ma ria Ar ty kie wicz, Wan da Po la -
ska, Han na Rut kow ska, Sta ni saw Ptak, Ry szard Wojt kow ski,
Zbi gniew Ka lem ba, Sta ni saw To kar ski czy Da nu ta Ba dusz ko wa.

Pre mie ra py ty ze spo u WIA NO

TY CHY. 24 czerw ca w Mu zeum Miej skim w Ty chach od by si kon -
cert pro mu j cy pierw sz py t ze spo u Wia no. Znaj du j ce si
na py cie tek sty, któ re ze spó wy ko na pod czas kon cer tu, to au tor -
skie aran a cje utwo rów ze zbio ru Adol fa Dy ga cza (et no lo ga, mu -
zy ko lo ga i folk lo ry sty, znaw cy kul tu ry gór no l skiej i za g biow -
skiej), sku pio ne wo kó te ma ty ki za m pój cia, ale te roz te rek,
smut ków, nie szcz li wej mi o ci. Na zwa ze spo u na wi zu je do za -
po mnia nej ju tra dy cji lu do wej – wia no sta no wi o nie gdy za bez -

pie cze nie po sa gu przez m a i od wza jem nie nie za nie go. Ce lem wia -
na by o ma jt ko we za bez pie cze nie o ny – szlach cian ki na wy pa dek
mier ci m a. Ze spó wy st pu je od 2015 ro ku. Je go za o y cie lem
jest Grze gorz Krzysz to fik. Ze spó two rz: Agniesz ka Mu cha (wo -
kal), Ar ka diusz Pie la (gi ta ra), Prze mek Ro sak (bas), Grze gorz Krzysz -
to fik (per ku sja & in stru men ty per ku syj ne), Ja kub Ka bus (li ra & chór -
ki), Mi cha Li pi ski (in stru men ty kla wi szo we). Wspó wy daw c py ty
by o Mu zeum Miej skie w Ty chach. 

Zbi gniew Li be ra w Mu zeum l skim

KA TO WI CE. Mu zeum l skie za pra sza o na spo tka nie ze zna nym i ce -
nio nym twór c sztu ki wi deo – Zbi gnie wem Li be r, któ re go pra ce znaj -
du j si m.in. w Je wish Mu seum w No wym Jor ku, Haus der Ge schich -
te w Bonn oraz CSW Za mek Ujaz dow ski. Spo tka nie z ar ty st przy bli y o
spe cy fi k tej dzie dzi ny sztu ki, po wszech nie ju dzi siaj zna nej, jed nak -
e cz sto trud nej w od bio rze, kon tro wer syj nej w tre ci i for mie. Zbi gniew
Li be ra jest jed nym z naj wy bit niej szych pol skich przed sta wi cie li nur tu
sztu ki kry tycz nej. W swo ich dzia a niach kon cen tru je si na re la cji jed -
nost ki z oto cze niem w kon tek cie ide olo gicz nych i spo ecz nych uwa -
run ko wa, opar tych na ma ni pu la cji d  cej do wy two rze nia pew nych
sche ma tów my le nia i dzia a nia. W la tach osiem dzie si tych XX wie ku
wspó pra co wa z „So li dar no ci”, dru ku jc i kol por tu jc an ty re i mo we
dru ki. Aresz to wa ny przez Su b Bez pie cze stwa i ska za ny za swo je po -
li tycz ne za an ga o wa nie, prze sie dzia w wi zie niach pó to ra ro ku, co mia -
o istot ny wpyw na kszta to wa nie si je go twór czej po sta wy. Sztu ka wi -
deo, ma j ca swo je po czt ki w la tach 60. XX wie ku, w Pol sce za cz a
si roz wi ja w la tach 70. XX wie ku dzi ki ar ty stom ódz kim, za fa scy -
no wa nym fil mem i eks pe ry men ta mi z no wy mi me dia mi. Swo je osi -
gni cia za pre zen to wa li po raz pierw szy w for mie in sta la cji w 1973 ro -
ku w Mu zeum Sztu ki w o dzi. Od lat 80. wi deo -art roz wi ja si
dy na micz nie, two rzc sa mo dziel n dzie dzi n twór czo ci, rów no rzd n
z tra dy cyj ny mi tech ni ka mi wi zu al ny mi.

Ob ra zy na sze go ty sic le cia

BIEL SKO BIA A. „Ema na cje” to ty tu czerw co wej wy sta wy naj now -
szych ob ra zów Ar tu ra Tro ja now skie go, w któ rych od cho dzi od tra -
dy cyj nych form przed sta wia nia oto cze nia i pro po nu je oso bi ste ob -
co wa nie z for m ob ra zu. – Za sto so wa na tech ni ka, przy po mi na j ca
gra fi k kom pu te ro w z jej „roz pik se lo wa niem” da je efekt roz war -
stwie nia, wy cho dze nia po za ra my ob ra zu nie usta j cej – ty tu o wej
ema na cji – twier dzi dy rek tor ka Ga le rii Biel skiej BWA Aga ta Smal -
cerz. W czerw cu w tej e ga le rii pre zen to wa pra ce tak e Ry szard
Grzyb. Eks po zy cja no si a ty tu „Ma lar stwo jest ogro dem wia ta”
i obej mo wa a ob ra zy z lat dwu ty sicz nych. 

Ko lek cja wa sna

BIEL SKO BIA A. „Po kaz 4.” to eks po zy cja, któ r otwar to 23
czerw ca w Ga le rii Biel skiej BWA. Pre zen tu je na byt ki pla ców ki z ostat -78
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nich lat: ma lar stwo, rze b, gra fi k, fo to gra fi i wi deo. Eks po no wa -
ne s dzie a wa nych ar ty stów pol skich, jak Ur szu la Broll, Jan Do -
bkow ski, Ko ji Ka mo ji, du ety Ki jew ski/Ko cur i Ko wal ski/Ja niak, Zo -
fia Ku lik, Ka mil Ku skow ski, Na ta lia LL, An drzej La cho wicz,
Zbi gniew Li be ra, Ja ro saw Mo dze lew ski, Zbi gniew Ro gal ski, An drzej
Szew czyk, Le on Ta ra se wicz, Je rzy Wro ski oraz cze skich: Edu ard
Ováek, Jindich tre it i Jií Survka. S ob ra zy lau re atów Biel skiej
Je sie ni: Be aty Ewy Bia ec kiej, Ja ku ba Ci kie go, Da wi da Czy cza,
Ewy Jusz kie wicz, Ka ro li ny Ko mo row skiej, Ar tu ra Prze bin dow skie -
go, Mal wi ny Rzon cy, Ma go rza ty Szy man kie wicz, An drze ja Wa si -
lew skie go oraz pra ce przed sta wi cie li biel skie go ro do wi ska pla stycz -
ne go, np. Bro ni sa wa Krzysz to fa, Lesz ka Oprzd ka, Kry sty ny
Pa ster czyk i Jo an ny o chow skiej, Ja go dy Ada mus, Ka ri ny Czer nek,
Bar ba ry Ga w dy -Ba de ry, Da riu sza Gier da la, Ewy Fod czuk i Ja ni ny
Wi cie jew skiej -Po cho pie. Wy sta wa po trwa do 28 sierp nia. 

Dzie sit ka na Lon dyn

BIEL SKO BIA A/LON DYN. Dzie si cio ro ar ty stów ro do wi ska biel -
skie go w lip cu i sierp niu wy sta wia b dzie w Lon dy nie. Eks po zy -
cja pt. „The Ten of Arts” po trwa od 2 do 17 lip ca (w Ga le rii Mon ta -
ge) oraz od 23 lip ca do 5 sierp nia w Ga le rii Pol skie go Orod ka
Spo ecz no -Kul tu ral ne go. Ku ra tor ki Gra y na Cy bul ska i Lu cy -
na Wy lon wy bra y pra ce Ta ma ry Ber dow skiej, Ra fa a Boj dy sa, Mo -
ni ki D brow skiej -Pi ce wicz, Da riu sza Fod czu ka, Ja nu sza Kar bow nicz -
ka, El bie ty Ku raj, Bar ba ry Na chaj skiej -Bro ek, Lesz ka Oprzd ka,
Wal de ma ra Ru dy ka i Paw a War cho a. Zda niem ku ra to rek – ty tu o -
wa „dzie sit ka” re pre zen tu je nie tyl ko swój re gion, ale wspó cze sn
sztu k pol sk w ca ej jej ró no rod no ci i bo gac twie. – Uta len to wa -
nych, pra co wi tych, cz sto uty tu o wa nych ar ty stów  czy duch nie -
stru dzo nych eks plo ra to rów, któ rzy d  do od kry cia ide al ne go po -
 cze nia mi dzy for m, ma te ri dzie a a ide. Wy bie ra jc ró ne cie ki,
ró ne na rz dzia i rod ki eks pre sji, rów nie uwa nie ba da j ota cza j -
c rze czy wi sto jak i wa sne emo cje – twier dz ku ra tor ki.

Pra pre mie ra Po trzeb ne go

CIE SZYN. Od 7 do 10 lip ca w Cie szy nie trwa XI Fe sti wal Wa -
ka cyj ne Ka dry w Kr gach Sztu ki. In au gu ra cyj ny kon cert da
w Te atrze im. A. Mic kie wi cza ze spó Free Co ope ra tion. Od by y si
tak e po ka zy ar ty stycz ne, spek ta kle, in ne kon cer ty i se an se fil mo -
we w ki nie „Piast” oraz w Do mu Na ro do wym. Jed nym z naj wa -
niej szych wy da rze im pre zy by a (9 lip ca) wia to wa pra pre mie ra
sztu ki Ju lia na Po trzeb ne go „Eg za mi ny”, któ rej bo ha te rem jest
Krzysz tof Kie low ski. Au tor jest sce na rzy st i re y se rem, ab sol wen -
tem Wy dzia u Re y se rii ódz kiej Szko y Fil mo wej, lau re atem sty -
pen diów sce na riu szo wych PISF i wie lo let nim wspó pra cow ni kiem
Te atru Dra ma tycz ne go m. st. War sza wy. W doj rza e go Kie low skie -
go wcie la si Ja kub La so ta, a w mo de go twór c „De ka lo gu” Fi -
lip Gur acz. Z Cie szy na sztu ka po je dzie m.in. do Ira nu, In do ne zji
i Ni ge rii…

Ob ra zy jak y we

ISTEB NA. Ani ma to rzy kul tu ry ze Sto wa rzy sze nia im. Ar ty sty Ja -
na Wa a cha w Isteb nej zor ga ni zo wa li od 4 do 9 lip ca przy mu zeum
ak cj dla dzie ci i mo dzie y pn. „y we ob ra zy”. W ten spo sób chcie li
przy ci gn mo dych lu dzi do te go nie zwy ke go miej sca i za in te -
re so wa ich sztu k isteb nia skie go mi strza. Do re kon struk cji scen
z ob ra zów i drze wo ry tów Wa a cha su y y te sa me lub po dob ne sprz -
ty. Jak twier dzi Bar ba ra Ju ro szek ze sto wa rzy sze nia, w pra cow ni mi -
strza mo na by o po dzi wia pra ce mo dych ar ty stów oraz zdj cia Szy -
mo na Py tla. Roz strzy gni to tak e dwa kon kur sy „Gdy bym si na ro dzi
przed 130 la ty” i „Za pro jek tuj ogród sztu ki Ja na Wa a cha”.– mia -
o mo na po wie dzie, e oy wi li my nie tyl ko ob ra zy, lecz przede
wszyst kim Mu zeum Ma lar stwa Ja na Wa a cha na An dzio ów ce, któ -
re znów za pach nia o ter pen ty n i olej ny mi far ba mi – po wia da Bar -
ba ra Ju ro szek. 

Ni gdy z cór k!

BIEL SKO BIA A. Ostat ni w tym se zo nie pre mie r ogl da li -
my 25 czerw ca na du ej sce nie Te atru Pol skie go w Biel sku -Bia ej.
Ada pta cja sztu ki pt. „Z two j cór k? Ni gdy” An to ni na Pro chaz -
ki – zna ne go w Cze chach ja ko Plzesk Mo liére – to dzie o Sce ny
Ini cja tyw Ak tor skich wy re y se ro wa ne przez ze spó pod opie k Wi -
tol da Ma zur kie wi cza. Sce no gra fi za pro jek to wa a Ali cja W tor. Wy -
st pu j: Ani ta Ja cia, Grze gorz Si ko ra, Zo fia Schwin ke, To masz Lo -
rek, Ma ria Su prun, Adam Myr czek i Ma te usz Woj ta si ski. 

Bek si ski no wa od so na

CZ STO CHO WA. 25 ma ja w MGS otwar to no w wy sta w prac
Zdzi sa wa Bek si skie go, do tej po ry nie po ka zy wa nych w Pol sce, wic
by o to praw dzi we wy da rze nie pol skie go y cia ar ty stycz ne go.
W mu zeum mo na ogl da 28 ob ra zów ar ty sty, je go ry sun ki a tak -
e pra ce Sve tli na Ru se va oraz Mi che la Hen ri co ta, po cho dz ce z ko -
lek cji An ny i Pio tra Dmo chow skich. Ma la rze to wa rzy sz cy Bek si -
skie mu nie s wpraw dzie je go ucznia mi, ale ich pra ce utrzy ma ne s
w po dob nej sty li sty ce. No wa eks po zy cja za st pi a zbiór, któ ry w mar -
cu br. zo sta prze wie zio ny do No wo huc kie go Cen trum Kul tu ry w Kra -
ko wie, po 10 la tach obec no ci w na szym mie cie. Umo w pod pi -
sa no na trzy la ta z mo li wo ci prze du e nia. Wy sta wa po ka zu je
roz wój ta len tu Bek si skie go, a ob ra zy ma j tak e wy miar bar dzo oso -
bi sty, np. por tret o ny Zo fii. Cz prac wy sta wio no w srebr nych ra -
mach, spro wa dza nych z Woch, in ne w ra mach drew nia nych, któ -
re oso bi cie przy go to wy wa ar ty sta. Na wer ni sa u oprócz licz nie
zgro ma dzo nych mi o ni ków sztu ki by li obec ni tak e An na i Piotr
Dmo chow scy, któ rzy cht nie opo wia da li o swo ich kon tak tach ze Zdzi -
sa wem Bek si skim. Z je go twór czo ci ze tkn li si na wy sta wie
w o dzi, gdzie sp dza li wa ka cje w 1975 lub 1976. Wte dy wa nie
na ro dzi si po mys stwo rze nia pa ry skiej ga le rii je go prac. 79

Karolina Tyrna, Familia Brassicaceae (ac. rodzina kapustowate),
2003/04 – 2013, techn. w.: fotografia barwiona sepi,

papier barytowy, 34 x 23

Natalia LL (Natalia Lach-Lachowicz), Egzystencje I, 1962,
fotografia czarno-biaa, papier bromowy, 43 x 40



Cz sto cho wa jaz zem stoi

CZ STO CHO WA. Za na mi XII Mi dzy na ro do wy Fe sti wal Jaz zu Tra -
dy cyj ne go Hot Jazz Spring (3–5 czerw ca). I cho pro gram po wie la
sche mat wy pra co wa ny w po przed nich la tach, wra e nie bra ko wa -
o. Gów nym miej scem kon cer tów by a Fil har mo nia Cz sto chow ska
oraz klub Fi ve O’Clock. W ple ne rze wy st pi Le li wa Jazz Band z Tar -
no wa. Roz po cz o si pa ra d or le a sk z pla cu Bie ga skie go
pod po mnik Lo uisa Arm stron ga. Po tem w cza sie kon cer tu Blu es sym -
fo nicz nie Ma rze na Ugor na pie wa a utwo ry z re per tu aru Ta de usza Na -
le py, Ja me sa Brow na, Ja nis Jo plin oraz Mar ty ny Ja ku bo wicz. Ko bie -
ty rz dzi y rów nie w so bo t. Pod czas La dies Day wy st pi kwar tet
Sak so fo na rium z Kra ko wa, Li sa Wah landt Trio, Ali ce in Di xie land.
By to rów nie dzie prze su cha w kon kur sie Swin gu j ce go Kru -
ka. W OPK Gau de Ma ter ko mi sja w ska dzie: Woj ciech Ka mi ski,
Ja kub So ty sik, Pa we Tar ta nus, Ja kub Mo ron oraz Ta de usz Ehr hardt -
-Or gie lew ski (prze wod ni cz cy), wy su cha a 6 mu zy ków oraz 9 wo -
ka li stek. Pierw sz na gro d przy zna no Ty mo no wi Trb czy skie mu
z War sza wy, dru g – Ad rian nie Ry chwal skiej, trze ci – Na ta lii Kor -
diak (te na gro da pu blicz no ci), a wy ró nie nie – Syl wii Maj ce. Kon -
cert fi na o wy od by si w nie dzie l. Pre zy dent Mia sta Cz sto cho wy
wr czy na gro dy oraz sta tu et k Ho no ro we go Swin gu j ce go Kru ka.
W tym ro ku otrzy ma j Hans Car ling, tr bacz i kom po zy tor. Lau -
re ata mo e by o po su cha wraz z The Car ling Fa mi ly w bra wu ro -
wym kon cer cie. Dzie si ciu mul tiin stru men ta li stów gra o, pie wa o,
ta czy o, a tak e on glo wa o, ste po wa o i wy ko ny wa o akro ba tycz -
ne ewo lu cje. Fe sti wa lo wi to wa rzy szy a wy sta wa fo to gra fii Pol ski jazz.

Znów o Ka li nie

CZ STO CHO WA. Z oka zji Dni Sa mo rz du Te ry to rial ne go 28 ma ja
przy go to wa no kon cert Ka li no we nie bo, w któ rym pio sen ki Ka li ny J -
dru sik za pie wa li zna ni ar ty ci. By a to ko lej na im pre za przy go to wa -
na z oka zji po dwój ne go ju bi le uszu – 85 rocz ni cy uro dzin i 25 rocz ni -
cy mier ci ar tyst ki. W kon cer cie wzi li udzia – Ka ta rzy na Fi gu ra, któ ra
w 2013 ro ku gra a J dru sik w spek ta klu Ma go rza ty Gu chow skiej w Te -
atrze Po lo nia, Re na ta Prze myk, Ka ta rzy na Pa ko si ska, El bie ta Ro -
ma now ska, Pau li na Przy bysz, Na ta lia Si ko ra, Jan My nar ski, Na ta lia
Ochma ska, Sam bor Du dzi ski. To wa rzy szy im ze spó w ska dzie:
Woj ciech Fed ko wicz, Ja cek Fed ko wicz, Mi cha Jur kie wicz, Le szek
Szczer ba, Krzysz tof Nied wiec ki. Na sce nie na pla cu Bie ga skie go wy -
wie tla no te fil my, m.in. Le kar stwo na mi o oraz wy po wie dzi ró -
nych osób o Ka li nie. Kon cert po prze dzi wy stp Ka ta rzy ny Mi row ska
& Jam Band z re per tu arem z lat 60. i 70. Dni Sa mo rz du Te ry to rial -
ne go zor ga ni zo wa no ju po raz 26. W nie dzie l od by si tak e Fe sti -
wal Na uki Po li tech ni ki Cz sto chow skiej oraz pik nik pod mio tów
eko no mii spo ecz nej (ma pro me na dzie Cze sa wa Nie me na).

Krze mi scy i do ku ment

CZ STO CHO WA. 4–5 czerw ca od by wa si w Cz sto cho wie III Fe -
sti wal Fil mów Do ku men tal nych im. Bra ci Krze mi skich Mo ja ma -
a Oj czy zna. W tym ro ku oprócz po ka zów fil mo wych wa nym wy -
da rze niem by o od so ni cie ta bli cy na bu dyn ku, gdzie mie ci o si

pierw sze sta e ki no Krze mi skich w na szym mie cie, Ro jal Pa la ce
przy al. NMP 43. Pre zen ta cje fil mów do ku men tal nych na te mat Cz -
sto cho wy oraz jej miesz ka ców od by wa y si oczy wi cie w OKF „Ilu -
zja”. W tym ro ku by o o spo rcie – 70 lat AZS w Cz sto cho wie, 15 lat
ka rie ry Se ba stia na Uam ka, o Ka li nie J dru sik Nie od chod… 12 wspo -
mnie o Ka li nie J dru sik, wspo mnie nie o cz sto chow skich y -
dach – Drze wo mo je go y cia Han ny Ba ti sty, a tak e opo wie Ewy
Cu rie o saw nej mat ce (film z 1943 ro ku!). Pre zen ta cjom to wa rzy szy -
y roz mo wy z za pro szo ny mi go  mi, m.in. z kry ty kiem fil mo wym Sta -
ni sa wem Ja nic kim, Da nie lem Ol brych skim czy Hen ry kiem Ta la rem.
Nie dzie la by a tak e dniem za baw dla dzie ci, a do kad nie wpro wa -
dza nia ich w trud n sztu k fil mo w i te le wi zyj n – mo na by o spró -
bo wa swo ich si na pla nie i w stu dio. Im pre z to wa rzy sz c by a gie -
da fil mo wo -fo to gra ficz na.

Wszech wiat w fil har mo nii

CZ STO CHO WA. Z oka zji za ko cze nia se zo nu ar ty stycz ne go
17 czerw ca Fil har mo nia Cz sto chow ska przy go to wa a su it Pla ne ty
(1914–1916) Gu sta va Hol sta. To by o ogrom ne i pik ne wi do wi sko.
Zgro ma dze ni mo gli nie tyl ko po dzi wia kunszt mu zy ków i kom po zy -
to ra, ale rów nie pro jek cje mul ti me dial ne, przy go to wa ne w Pla ne ta -
rium w In sty tu cie Fi zy ki Aka de mii im. Ja na Du go sza w Cz sto cho -
wie pod kie run kiem dr. Bog da na Wszo ka. Chór e ski zgod nie z wo l
kom po zy to ra zo sta ukry ty za musz l kon cer to w. Utwór uwzgld ni
sie dem pla net, sym bo li zu j cych m.in. woj n, po kój, ra do… Co zro -
zu mia e, kom po zy tor po mi n Plu ton (od kry ty prze cie do pie ro
w 1930 ro ku, a w 2006 wy kre lo ny z li sty pla net). Wpraw dzie w 2000
ro ku Co lin Mat thews uzu pe ni su it Hol sta Plu to nem, ale po mys za -
pre zen to wa nia w Cz sto cho wie obu dzie upad, po nie wa pol ska pra -
pre mie ra dzie a Mat thew sa oka za a si zbyt dro ga.

Ju bi le usz Zbi gnie wa Zie lon ki w MBP w Opo lu

OPO LE. Z oka zji 60-le cia pra cy twór czej Zbi gniew Zie lon ka
– pro za ik, ese ista i hi sto ryk li te ra tu ry, spo tka si z czy tel ni ka mi
w Miej skiej Bi blio te ce Pu blicz nej w Opo lu. Au tor przed sta wi ze -
bra nym swo j naj now sz po wie  „I ona ma zie lo ne oczy”, uka -
zu j c dzie je Eu ro py od po o wy XI do po o wy XII wie ku – opo wia -
da ne przez ano ni mo we go nar ra to ra. Au tor po wie ci si ga jc
po au ten tycz nych i fik cyj nych bo ha te rów, przy po mi na zna ne fak ty
ale rów nie od sa nia ta jem ni ce hi sto rii, o któ rej mo e my po wie dzie
cy tu jc Nor wi da – e prze szo to dzi tyl ko co kol wiek da lej. Zbi -
gniew Zie lon ka przez dwie de ka dy pra co wa w Opo lu ja ko na uczy -
ciel szkó red nich, na stp nie od 1974 ro ku zo sta pra cow ni kiem na -
uko wym Wy szej Szko y Pe da go gicz nej w Sup sku. De biu to wa ja ko
pro za ik na a mach „Wi ci” (1954). Na pi sa wie le in te re su j cych po -
wie ci i opra co wa si ga j cych do dzie jów l ska m.in.: „W Je miel -
ni cy sd ny dzie”, „Or y na sar ko fa gu”, „Klucz zie mi”, „Zie mia
wscho dz ca”, „Ksi ga Hen ry kow ska”, „Hen ryk Pra wy”,
„lsk – ogni wo tra dy cji. Roz wa a nia o hi sto rii i kul tu rze”, a tak -
e „Pa pa Mu sio: rzecz o Ka ro lu Mu sio le i Opo lu mie cie”, „Geo -
gra fia y cia li te rac kie go pol skie go okr gu kul tu ro we go na l sku”.
Ta ostat nia po zy cja, owoc be ne dyk ty skiej pra cy pi sa rza i na ukow -
ca, sta no wi zna ko mi te ró do wie dzy o pol skim dzie dzic twie kul tu -
ro wym na l sku, od re dnio wie cza do wspó cze sno ci. Zbi gnie wa
Zie lon k od wie lu lat  cz ser decz ne wi zi przy ja ni i wspó pra cy
z przed sta wi cie la mi opol skich ro do wisk twór czych, na uko wych oraz
in sty tu cji kul tu ry. Za swo je do ko na nia pi sarz zo sta w la tach ubie -
gych uho no ro wa ny na gro da mi ar ty stycz ny mi mie sicz ni ków „Od -
ra” i „Opo le” a tak e Na gro d Wo je wo dy Opol skie go oraz Na gro -
d Pre zy den ta Mia sta Opo le. O twór czo ci i bio gra fii Ju bi la ta
opo wia da ze bra nym pro wa dz cy spo tka nie Har ry Du da a uro czy -
st opra w za pew ni a El bie ta Kam pa, dy rek tor MBP w Opo lu, któ -
ra w ostat nich la tach zna ko mi cie pro mu je czy tel nic two i do ko na nia
twór cze za rów no opol skich li te ra tów jak i go ci z kra ju i za gra ni cy.

Zna cz cy dy plom Ma rii Ru szec kiej

WRO CAW/OPO LE. Nie zwy kym wy da rze niem cy klu kon cer tów
dy plo mo wych stu den tów Aka de mii Mu zycz nej we Wro ca wiu sta80
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si kon cert or ga no wy Ma rii Ru szec kiej w za byt ko wym ko cie le w.
Woj cie cha na pla cu Do mi ni ka skim we Wro ca wiu, wie cz cy stu -
dia Opo lan ki po cho dz cej z Ny sy na kie run ku „mu zy ka ko ciel -
na i edu ka cja mu zycz na”. Wród pu blicz no ci obec ni by li przed -
sta wi cie le wadz Aka de mii Mu zycz nej we Wro ca wiu na cze le z prof.
Kry stia nem Kie bem oraz opie ku nem dy plo mant ki dr. Mar kiem Fron -
cem. Z Opolsz czy zny na kon cert przy by o licz ne gro no pro fe so rów
opol skich uczel ni i ro do wisk kul tu ry na cze le z rek to rem Po li tech -
ni ki Opol skiej prof. Mar kiem Tu kien dor fem. W pro gra mie kon cer -
tu Ma ria Ru szec ka wy ko na a utwo ry Ja na Se ba stia na Ba cha, Fe lik -
sa Men dels soh na -Bar thol dy’ego, Ka ro la Ma rii Wi do ra i Lu dwi ka
Vier ne’a, uj mu jc su cha czy in ter pre ta cj tych dzie, po czw szy
od mo nu men tal nych form or ga no wych, po sub tel ne frag men ty utwo -
rów fran cu skich kom po zy to rów. Szcze gól n au r kon cer tu wspó -
two rzy a za byt ko wa prze strze ko cio a w. Woj cie cha z ba ro ko -
w ka pli c w. Cze sa wa Od ro w a, pa tro na Wro ca wia,
po cho dz ce go ze syn ne go re dnio wiecz ne go ro du Od ro w ów (w.
Ja cek, bo go sa wio na Bro ni sa wa) wy wo dz ce go si z Ka mie nia l -
skie go (woj. opol skie, Gmi na Go go lin). Ma ria Ru szec ka wcze niej
uko czy a stu dia na kie run ku „jazz i mu zy ka roz ryw ko wa” w Pa -
stwo wej Wy szej Szko le Za wo do wej w Ny sie. Swo je umie jt no -
ci w trak cie stu diów na Aka de mii Mu zycz nej do sko na li a na licz -
nych kur sach mu zycz nych i warsz ta tach. Obec nie w kr gu jej
za in te re so wa znaj du je si nie tyl ko mu zy ka kla sycz na (mu zy ka ko -
ciel na) ale tak e mu zy ka jaz zo wa, chó ra li sty ka i po ezja pie wa -
na. Ma ria Ru szec ka cz sto kon cer tu je w ko cio ach ale rów nie
na spo tka niach li te rac kich, ar ty stycz nych do star cza jc pu blicz no -
ci wie lu wzru sze du cho wych i es te tycz nych. Mo da ar tyst ka z Ny -
sy ob da rzo na jest pik nym go sem i oso bo wo ci o nie zwy kej wra -
li wo ci, dla któ rej j zyk mu zy ki jest pod sta wo wym j zy kiem
ko mu ni ka cji z ota cza j cym wia tem, któ re go bez po red nio nie mo -
e uj rze. W naj bli szych pla nach ar ty stycz nych przy go to wu je m.in.
re ci tal po ezji pie wa nej na li sto pa do wy XXVII Na jazd Po etów
na Zam ku Pia stów l skich w Brze gu. 

Cie – ma lar stwo u ka sza Hu cu la ka 

SO SNO WIEC. W So sno wiec kim Cen trum Sztu ki -Za mek Sie lec -
ki 26 czerw ca za go ci y pra ce u ka sza Hu cu la ka, ma la rza, ab sol -
wen ta Aka de mii Sztuk Pik nych we Wro ca wiu. Pro wa dzi on dy -
plo mu j c pra cow ni ma lar stwa i kie ru je Mi dzy wy dzia o wy mi
Stu dia mi Dok to ranc ki mi w tej uczel ni. Jest sty pen dy st Mi ni ster -
stwa Kul tu ry i Dzie dzic twa Na ro do we go RP, Rz du Ba wa rii oraz
or ga ni za cji po za rz do wych. u kasz Hu cu lak jest lau re atem Grand
Prix na Fe sti wa lu Ma lar stwa w Szcze ci nie, II na gro dy w ogól no pol -
skim kon kur sie na naj lep sze dy plo my ASP, wy ró nie Fe sti wa lu Ma -
lar stwa Biel ska Je sie i Bien na le Ma ej For my Ma lar skiej w To ru -
niu. By wa ku ra to rem, pu bli ku je tek sty o sztu ce (For mat,
Dwu ty go dnik, Qu Art, Art&Bu si ness). Pod je go re dak cj uka za o si
kil ka pu bli ka cji zbio ro wych (ka ta lo gi wy staw i tom Nad miar
i Brak). Czo nek wro caw skiej Aka de mii Mo dych Uczo nych i Ar -
ty stów.  W je go prak ty ce ma lar skiej moc no wy brzmie wa fa scy na -
cja uom no ci i frag men ta rycz no ci. Od wo u jc si do idei „ob -
ra zu do stp ne go jed nym spoj rze niem”, wy ko rzy stu je es te ty k
form „nie pe no war to cio wych”: de struk tu i non fi ni to.

Wy ko pa li ska z Su da nu

B DZIN. Od 7 lip ca w Pa a cu Mie ro szew skich mo na ogl da wy -
sta w „Wiel kie kró le stwa chrze ci ja skie w Nu bii”. Eks po zy cja po -
cho dzi ze zbio rów Mu zeum Ar che olo gicz ne go w Po zna niu. Wy sta -
wa do ku men tu je trwa j ce po nad czter dzie ci lat ba da nia wy ko pa li sko we
pro wa dzo ne przez pol skich ar che olo gów w Afry ce, przy bli a wie dz
o hi sto rii, re li gii i kul tu rze re dnio wiecz nej te go kon ty nen tu i wpy -
wach na Eu ro py i Bi zan cjum. Dzi ki wpro wa dze niu no wych roz wi -
za wy sta wien ni czych i no wo cze snej aran a cji wntrz mo na po dzi -
wia za byt ki z ba da ar che olo gicz nych pro wa dzo nych w Sta rej Don go li,
Ban ga nar ti i Fa ras re pre zen tu j ce No ba di, Ma ku ri i Alo di – Wiel -
kie Kró le stwa Chrze ci ja skie w Nu bii. Wród eks po na tów znaj du -
j si m. in. ozdo by, bo ga to or na men to wa ne wy ro by ce ra micz ne, de -
ta le ar chi tek to nicz ne, ma lo wi da cien ne, ry ty na skal ne i wie le
in nych. Wy sta wa b dzie czyn na do 28 sierp nia 2016 r.

Cia o w kra inie snu 

SO SNO WIEC. Te atr Za g bia ju po raz dru gi po zy ska do fi nan so -
wa nie na or ga ni za cj „La ta w te atrze”, pro gra mu za ini cjo wa ne go przez
In sty tut Te atral ny im. Zbi gnie wa Ra szew skie go re ali zo wa ne go ze rod -
ków Mi ni ster stwa Kul tu ry i Dzie dzic twa Na ro do we go. Warsz ta ty od -
by wa y si od 27 czerw ca do 10 lip ca. W ci gu dwóch ty go dni ich
uczest ni cy (po dzie le ni na trzy gru py: ak tor sko -sce no gra ficz n, ak tor -
sko -dzien ni kar sk oraz ta necz no -mul ti me dial n) mie li oka zj po zna -
nia te atru od ku lis i stwo rze nia wa sne go spek ta klu pod opie k pro -
fe sjo na li stów. Przed sta wie nie pt. „Cia o w kra inie snu” po wsta o
pod opie k ak tor sk: Agniesz ki Ba a gi -Oko skiej i Mi cha a Ba a gi,
nad uka da mi ta necz ny mi czu wa Mi cha Wo ni ca, nad zór sce no gra -
ficz ny spra wo wa a Iga Sup ska, opie k mul ti me dial n – Mi osz Ga -
jew ski a dzien ni kar sk – Ka ta rzy na Nie dur ny. 7 lip ca na Pla cu 100.
le cia w So snow cu od by a si Bi twa na po dusz ki, ak cja pro mu j ca spek -
takl, któ re go pre zen ta cja od by a si 9 i 10 lip ca w Te atrze Za g bia.
Opo wie roz po czy na si w mo men cie, kie dy mo dzie szkol na wy -
ru sza na wy ciecz k, któ ra sta je si dla nich oka zj do spo tka nia ze wia -
tem snów – cz sto ab sur dal nym, prze pla ta nym mo ty wa mi po wie ci
„Ali cja w Kra inie Cza rów”, pe nym ukry tych l ków i ma rze. 

Za g bie z po wie trza 

SO SNO WIEC. Od 17 czerw ca w So sno wiec kim Cen trum Sztu ki -Za -
mek Sie lec ki mo na ogl da nie zwy ke fo to gra fie Mi cha a Rad ki, któ -
ry utrwa li nie zna ne pik no Za g bia. Au tor zdj miesz ka w D bro -
wie Gór ni czej i od po nad dwu dzie stu lat jest za pa lo nym pa ra lot nia rzem,
któ ry ogl da nasz re gion w pod nieb nych prze stwo rzach. W cza sie lo -
tów ro bi zdj cia. Ta kie spoj rze nie po zwa la mu do strzec wszyst ko to,
co z per spek ty wy pie sze go jest ma o lub wca le nie wi docz ne. „Za g -
bie z po wie trza” to urze ka j ce zdj cia miast, osie dli, te re nów prze -
my so wych i re kre acyj nych. W cza sie ogl da nia tych fo to gra fii od -
czu wa my nie do wie rza nie, e Za g bie jest, a tak pik ne. 14 wrze nia
o swo ich pod nieb nych przy go dach Mi cha Rad ka opo wie pod czas spo -
tka nia au tor skie go. Wy sta w mo na po dzi wia do 18 wrze nia. 

A to Cze lad wa nie!

CZE LAD. Mu zeum Sa turn w Cze la dzi po raz ko lej ny spra wi o swo -
im miesz ka com ogrom n nie spo dzian k. Naj now sza eks po zy cja za -
bie ra bo wiem wi dzów w sen ty men tal n po dró przez cha rak te ry stycz -
ne miej sca i wy da rze nia zwi za ne z hi sto ri mia sta. Zo y y si na ni
gów nie fo to gra fie sta no wi ce punkt wyj cia do szu ka nia od po wie dzi
na fun da men tal ne py ta nia: ja ka jest Cze lad? Ja cy my je ste my? Skd
przy cho dzi my i do kd zmie rza my? Na wy sta wie od na le mo na trzy
se kwen cje te ma tycz ne. Pierw sza, po wi co na jest y ciu co dzien ne mu
cze la dzian, ro dzi nie i wy cho wa niu dzie ci, ro do wi sku za wo do we mu oraz
roz ma itym for mom sp dza nia wol ne go cza su. Dru g de dy ko wa no mia -
stu – ob ra zu je ob li cze sta rej Cze la dzi za pi sa ne na szkla nych ne ga ty wach.
Ostat nia cz od wo u je si do zna cz ce go epi zo du w dzie jach gro du
nad Bry ni c – eks plo ata cji w gla ka mien ne go. Eks po zy cja zo sta a przy -
go to wa na spe cjal nie w ra mach wia to wych Dni Mo dzie y. 81
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Ro man Chru ciel w Pa a cu Schöna

W tym ro ku mi ja 20. rocz ni ca mier ci gra fi ka Ro ma na Chru cie la
(1935–1996). Ar ty st in spi ro wa ota cza j cy go wiat in du strial ny
i przy ro da, upra wia ry su nek, gra fi k ar ty stycz n i uyt ko w. Zaj mo -
wa si gów nie li no ry tem. Od 14 lip ca w Pa a cu Schöna – Mu zeum w So -
snow cu mo na ogl da zna ko mi t wy sta w dzie ar ty sty. Je go twór czo
cha rak te ry zo wa a git ka, ru chli wa kre ska, któ ra nie kie dy  ust po wa a
miej sca czar no -bia ym pasz czy znom. Stwo rzy cykl pik nych pej za -
y za g biow skich: Mo je mia sto, Mo ja dziel ni ca,  Sta ra hu ta i Kró lew -
ska hu ta. Obok pej za u pa sjo no wa y go mo ty wy za czerp ni te  z ikon,
mi strzow sko wy ko rzy sta ne w pre zen to wa nej na eks po zy cji Kom po zy -
cji he braj skiej i ry ci nie wi ci oraz te ma ty ka ma ry ni stycz na, tak e obec -
na na wy sta wie. Kom po zy cje Osa da ry bac ka, Sta ry port, Okr ty na -
le  do naj wy bit niej szych. Je go przej mu j ca re flek sja nad y ciem
i prze mi ja niem wi docz na jest w cy klu Epi ta fia, któ ry po wi ci zmar -
ym przy ja cio om i czon kom ro dzi ny. Wy sta wa po trwa do 21 sierp nia. 

W SKRÓ CIE… 

 Jo an na Kciu czyk -J dru sik by a go ciem spe cjal nym XXIV Spo -
tka nia „Przy ja cie le Bar ba ry i Sta ni sa wa”, zor ga ni zo wa ne go przez
Mu zeum Hi sto rii Ka to wic.
 Na wer ni sa prac Mar ka Przy by y – ma la rza z So snow ca

i Krzysz to fa Szla py – fo to gra fi ka z Ka to wic za ty tu o wa nych ART -
bo reum czy li Klucz Drzew za pra sza In sty tut Mi ko ow ski. 
 Szki ce do ope ry W. A. Mo zar ta „Cza ro dziej ski flet” z udzia -

em Pa try cji Ta czyk w par tii Kró lo wej No cy, Oska ra Ja si skie go
ja ko Ta mo ni, Mar ty Brze zi skiej – Pa mi na, Ka mi li No wak – Pa pa -
ge ny, Paw a Ko ni ka – Pa pa ge no, Ada ma Ja ni ka – Sa ra za to oraz Ewy
Tracz, An ny Bo ru cvkiej i Ka ta rzy ny wiek przed sta wi a w sa li kon -
cer to wej Aka de mii Mu zycz nej In sty tu cja Pro mo cji i Upo wszech nia -
nia Mu zy ki „Si le sia” w Ka to wi cach.
 Mu zeum w Cho rzo wie za pra sza o na wy kad Jó ze fa Dem bi nio -

ka pt. „Pie nidz w mo nar chii Habs bur gów w cza sach Fran cisz ka Jó -
ze fa I (1848–1916)”. 
 Na Wie czór w Mu zeum, w pro gra mie któ re go zna laz sie wer ni -

sa twór czo ci pla stycz nej Sta ni sa wa Bar na sia, wy kad prof. Zdzi sa -
wa Ja necz ka, pro mo cja 14. nu me ru Sie mia no wic kie go Rocz ni ka Mu -
ze al ne go a tak e wy sta wa fo to gra ficz na „Sie mia no wic kie mi gaw ki”
i kon cert mu zy ki wo kal nej w wy ko na niu ze spo u The Fe el Har mo nic
Sin gers za pra sza o Mu zeum Miej skie w Sie mia no wi cach l skich.
 l skie Cen trum Wol no ci i So li dar no ci w zwiz ku z ko lej -

n rocz ni c cz cio wo de mo kra tycz nych wy bo rów w Pol sce,
wspól nie z In sty tu tem Pa mi ci Na ro do wej O/Ka to wi ce wy da o pu -
bli ka cj Bo gu sa wa Tra cza „Za chod e czer wo ne so necz ko. Wy -
bo ry ‘89 w wo je wódz twie ka to wic kim”. 
 Po li ce al na Szko a Fo to gra ficz na Fo to edu ka cja oraz Zwi zek

Pol skich Ar ty stów Fo to gra fi ków Okrg l ski za pra sza li na otwar -
cie zbio ro wej wy sta wy fo to gra fii „Fo to edu ka cja Dy plo my 2016”.
 W Miej skiej Bi blio te ce Pu blicz nej w Ru dzie l skiej -Wir ku od -

by a si pro mo cja ksi ki „l ski strój lu do wy z Ru dy”, któ rej au -
to ra mi s Bar ba ra i Adam Pod gór scy. 

 Spo tka nie z ksi k Ko o miej sca od by o si w Czy tel ni
Sztu ki Mu zeum w Gli wi cach. Roz mo w z au to ra mi Krzysz to -
fem Siw czy kiem i Mi cha em u cza kiem po pro wa dzi Grze gorz
Kraw czyk.
 W Bi blio te ce l skiej od by o si spo tka nie au tor skie z udzia -

em Kry stia na Ha da sza i Hen ry ka Re ja, któ re wie czy o se -
zon 2015/2016 Ka wia ren ki Kul tu ral no -Li te rac kiej.
 Wy kad z cy klu „Wo kó Cho rzo wa”: Ar tur Kle ski i Win cen ty

Spal ten ste in, czy li o ka rie rze przy by szów w mi dzy wo jen nej Kró lew -
skiej Hu cie wy go si w Mu zeum w Cho rzo wie dr hab. Lech Krzy -
a now ski (U).
 Ostat ni kon cert Ze spo u „Extem po re” w ra mach ar ty stycz nej re -

zy den cji w Mu zeum Hi sto rii Ka to wic, b d cej cz ci pro gra mu „Ar -
ty sta – re zy dent” re ali zo wa ne go i wspó fi nan so wa ne go przez In sty -
tut Mu zy ki i Ta ca w War sza wie, a za ty tu o wa ny So na ti bo lo gne se
od by si 21 czerw ca. Pro gram kon cer tu po wi co ny by mu zy ce z Pó -
wy spu Ape ni skie go. Obok so nat nie kwe stio no wa nych ge niu szy, Vi -
val die go czy Co rel le go, mo na by o usy sze utwo ry Ric car da Ro -
gno nie go oraz To mas sa Gior da nie go. Trio wy st pi o w ska dzie:
Ma go rza ta Mal ke – skrzyp ce, Krzysz tof Fir lus – vio la da gam ba, An -
na Fir lus – kla we syn. Ze spó „Extem po re” za gra bar dzo wie le kon -
cer tów w kra ju i za gra ni c. Jest lau re atem kon kur su „Mu si ca An ti -
qua Vi va” w o rach. W naj bli szym cza sie an sambl pla nu je wy da
wraz z Ze spo em pie wa ków Mia sta Ka to wi ce „Ca me ra ta Si le sia”
py t ze wspó cze snym re per tu arem prze zna czo nym dla in stru men -
tów hi sto rycz nych.
 Od two rzo no skra dzio ne na pi sy na po mni ku Po wsta ców l -

skich w Ka to wi cach. Pre zen tu j one na zwy miej sco wo ci po -
wsta czych pól bi tew nych, któ re – po dob nie jak ory gi nal ne sprzed
lat – zo sta y umiesz czo ne na ba stio nie po mni ka. Wród nazw na po -
mni ku mo na od dzi zna le m.in.: „Sie mia no wi ce”, „Bo gu ci ce”,
„My so wi ce”, „Ha lem ba”, „Gó ra w. An ny”, „Pa pro ca ny”. Pro jekt
li ter oraz okre le nie miejsc ich roz miesz cze nia wy ko na li au to rzy po -
mni ka Po wsta ców l skich,. rze biarz prof. Gu staw Ze ma i ar chi -
tekt prof. Woj ciech Za boc ki. 
 W Mu zeum Po wsta l skich pre zen to wa na jest wy sta wa rzeb

Lesz ka i An to nie go Ko rze kwów pt. „Mo dli twa w drew nie”. 
 11 czerw ca w pla ców kach mu ze al nych – Sta rej Fa bry ce

w Biel sku -Bia ej, Mu zeum Ustro skim, Mu zeum Dru kar stwa
w Cie szy nie i tam tej szym Bro wa rze Zam ko wym – od by a si „In -
du stria da 2016”. Mi dzy po szcze gól ny mi pla ców ka mi mu ze al ny -
mi mo na by o prze miesz cza si bez pat nie au to ka rem. 
 8 lip ca pod czas XVIII pik ni ku fil mo we go z AKF „Klaps” w Chy -

biu od by si wer ni sa Kla ry Pu zo pt. „Ka to kla ry”. Au tor ka fo to -
gra fo wa a Ka to wi ce, std ty tu eks po zy cji, któ r mo na zo ba czy
w bu dyn ku AKF „Klaps”. 
 26 czerw ca w klu bie Aqu arium w Ga le rii Biel skiej BWA od -

by si kon cert re ak ty wo wa ne go w ub. ro ku ze spo u „Psio Crew”.
Gru pa stwo rzo na przez Ma cie ja „Ka me ra” Szy mo no wi cza i Ma te -
usza „Go ora la” Gór ne go w 2004 r. gra mu zy k et no, drum and bass,
trip hop, hip -hop, rag ga muf fin, dub i be at box. 
 Zna ny pa sjo nat Jan Le szek Ry wy sta wia w czerw cu w Ksi -

ni cy Be skidz kiej. Eks po zy cja no si a ty tu „Piór kiem, pió rem, w -
glem. Przez 60 lat za po tem Fa a ta.” 
 28 czerw ca w Ksi ni cy Be skidz kiej od by si wie czór pro mo -

cyj ny to mu wier szy pt. „(Po) rów na nia z wie lo ma nie wia do my mi”
Agniesz ki Ma rek. To mik wy da Wy dzia Kul tu ry i Sztu ki UM w Biel -
sku -Bia ej. 
 „Przez wiat ko lo rów” to ty tu wy sta wy ma lar stwa Le cha Wa -

ca wa Gin ko, któ ra w lip cu by a eks po no wa na w Orod ku Pro mo -
cji Gmi ny W gier ska Gór ka. Fi ni sa eks po zy cji od b dzie si
w nie dzie l 24 lip ca. 
 W Cz sto cho wie za gra li: w klu bie Ru ra – O.S.T.R.; w Fil har -

mo nii: Smo lik oraz Ke vFox; Da wid Pod sia do w ra mach Red Bull
To ur Bus; w re stau ra cji Kli ma ty – Ka sa Cho rych.
 14 czerw ca w OPK Gau de Ma ter w Cz sto cho wie w ra mach

cy klu Wy bor cza na y wo od by o si spo tka nie z Wa ca wem Ra dzi -
wi no wi czem po  czo ne z pro mo cj ksi ki Cre me dla la Kreml.
 18 czerw ca Gar ni zon For te cy Cz sto chow skiej przy go to wa

w par ku ja sno gór skim Pik nik Hi sto rycz ny, pre zen tu j cy y cie
w obo zie woj sko wym w XVIII wie ku.
 Cz sto chow ski OKF za pro si na W dru j ce fe sti wa le, czy li prze -

gld fil mów mi dzy na ro do wych fe sti wa li.
 To wa rzy stwo Mu zycz ne w Cz sto cho wie wi to wa o 40-le cie.82

Ro man Chru ciel, z cy klu wi ci II, 1965
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UNI WER SY TET l ski
w Ka to wi cach 8 czerw -
ca ob cho dzi 48. uro -
dzi ny. W opu bli ko wa -
nym przez Fun da cj
Edu ka cyj n „Per spek -
ty wy” Ran kin gu Szkó
Wy szych 2016, upla -
so wa si na 13. po zy -
cji w kra ju, co jest naj -
lep szym wy ni kiem
w na szym re gio nie.
Uczel ni wy ró nio no
spe cjal n na gro d.
Za szcze gól ny po stp
uho no ro wa no te Gór -
no l sk Wy sz Szko -
 Han dlo w im. Woj -
cie cha Kor fan te go
w Ka to wi cach. l skie
ro do wi sko na uko we
pod kre la, e nie zwy -
kle wa ne jest zro zu -
mie nie ryn ku pra cy,
wspó pra ca z biz ne sem
i z in ny mi uczel nia mi.
To jest gwa ran tem suk -
ce sów.
DWU STU na uczy cie li
na ucza nia wcze snosz -
kol ne go (kla sy od 1
do 3) od wrze nia po e -

gna si z pra c i za si li sze re gi bez ro bot -
nych – tak wy ni ka z wy li cze Okr gu l skie -
go Zwiz ku Na uczy ciel stwa Pol skie go. To
efekt przy wró ce nia obo wiz ku szkol ne go
dla dzie ci od 7. ro ku y cia. Wik szo ro dzi -
ców 6-lat ków wo la a zo sta wi swo je po cie -
chy w przed szko lach (ok. 80 proc. w kra ju).
ROZ KR CO NA in sta la cja ga zo wa i pró ba
sa mo bój cza jed ne go z lo ka to rów by y przy -
czy n tra ge dii, do któ rej do szo w pa dzier -
ni ku 2014 ro ku w ka mie ni cy przy uli cy Cho -
pi na w cen trum Ka to wic. Przy po mnij my, e
w wy bu chu ga zu zgi n a wów czas trzy oso -
bo wa ro dzi na: dzien ni kar ka Te le wi zji Ka to -
wi ce Bry gi da Frosz t ga -Kmie cik, jej m,
dzien ni karz sta cji TVN24, Da riusz Kmie cik
oraz ich 2-let ni sy nek Re mik. Opi ni bie gych
z za kre su po ar nic twa otrzy ma a pro ku ra tu -
ra. Nie ozna cza to jed nak, e spra wa zo sta -
a za ko czo na. Pro ku ra tu ra Okr go wa w Ka -
to wi cach wci pro wa dzi ledz two, bo, nie
wszyst ko zo sta o jesz cze wy ja nio ne.
WY STA W „Si le sius” mo na by o ogl da
do 17 czerw ca w Bruk se li, w naj wik szej sa li
wy sta wo wej gma chu Eu ro par la men tu. Po -
wsta a z mi o ci do l ska. Jej ini cja to rem
by Ma rek Plu ra, eu ro po se i am ba sa dor l -
ska. Wy sta wa po ka zu je hi sto ri l ska przez
pry zmat lu dzi, któ rzy tu y li i pra co wa li.
Udo wad nia, e wie lo kul tu ro wo l ska
by a je go bo gac twem. We wrze niu „Si le -
sius” ma tra fi do Ka to wic. 
SA MO RZ DY w l skiem s naj bar dziej
opie sza e przy wy da wa niu de cy zji w pro gra -
mie „Ro dzi na 500 Plus”. Tak wy ni ka z wy -
li cze Mi ni ster stwa Ro dzi ny, Pra cy i Po li -
ty ki Spo ecz nej. Do ko ca ma ja otrzy ma o
je 57 proc. ro dzin. To naj mniej w kra ju. Kiep -
sko jest te w woj. ma o pol skim (58 proc.)
oraz ma zo wiec kim i dol no l skiem (po 60
proc.). W zwiz ku z tym sze fo wa re sor tu ro -
dzi ny El bie ta Ra fal ska za ape lo wa a
do gmin, by za cz y dzia a zde cy do wa nie
spraw niej. Za su ge ro wa a rów nie, e
za ewen tu al ne opó nie nia od po wia da j wa -
nie gmi ny, bo rzd wy wi za si ze swo jej
cz ci za da nia.

ZA PAD wresz cie wy rok w spra wie tra ge dii
MTK przed S dem Okr go wym w Ka to wi -
cach po sied mio let nim pro ce sie. Naj wy sz
ka r, 10 lat po zba wie nia wol no ci, otrzy ma
pro jek tant sta lo wej kon struk cji, Ja cek J., któ -
ry – zda niem s du – po wi nien prze wi dzie
t ka ta stro f. Rze czo znaw ca bu dow la ny
Grze gorz S. zo sta ska za ny na 5 lat, a po wia -
to wy in spek tor nad zo ru bu dow la ne go w Cho -
rzo wie, Ma ria K., na 4 la ta. Sd uzna od po -
wie dzial no kie row nic two spó ki MTK
za tra ge di. Wy rok 3 lat wi zie nia do sta li Bru -
ce R. i Adam H., a 4 lat – Ry szard Z. Stro -
ny za po wie dzia y ape la cj. Pod da chem ha li
Mi dzy na ro do wych Tar gów Ka to wic kich
28 stycz nia 2006 r. zgi n o 65 uczest ni ków
mi dzy na ro do wej wy sta wy go  bi.
RA DY KAL NE ob ci cie bu de tu me tro po lii i fi -
nan so wa nie jej z bu de tu cen tral ne go tyl ko
przez pi lat – ta kich zmian w usta wie
o zwiz ku me tro po li tal nym w wo je wódz twie
l skim do ma ga si mi ni ster fi nan sów. Za -
nie po ko je ni t pro po zy cj pre zy den ci miast
od po wia da j: je li re sort prze for su je swo je
sta no wi sko, my re zy gnu je my z me tro po lii.
TY PO WY sa mo bój ca to m czy zna mi -
dzy 44. a 64. ro kiem y cia. W tej gru pie y -
cie od bie ra so bie 45 osób na 100 tys. miesz -
ka ców. W l skiem w 2015 ro ku po pe ni o
sa mo bój stwo 687 osób, w tym 586 m -
czyzn. Ta ki trend utrzy mu je si od ok. 15 lat,
co m. in. zwi za ne jest z prze mia na mi eko -
no micz ny mi i spo ecz ny mi oraz z de gra da -
cj po zy cji m czy zny w spo e cze stwie.
Roz ma wia no o tym m.in. pod czas trwa j ce -
go w Ka to wi cach 45. Zjaz du Psy chia trów
Pol skich. Spe cja li stów nie po koi wzrost sa -
mo bójstw wród osób do 24. ro ku y cia. Za -
ape lo wa no o uru cho mie nie Na ro do we go
Pro gra mu Za po bie ga nia Sa mo bój stwom. 
CO RAZ wi cej gór ni ków de kla ru je ch
odej cia z ko pal. Ta kich cht nych jest
a 6,6 ty si ca. W Pol skiej Gru pie Gór ni czej
w su mie 4,5 tys. osób chcia o by sko rzy sta
z urlo pów gór ni czych dla pra cow ni ków
prze rób ki me cha nicz nej lub jed no ra zo wych
od praw. Tak wy ni ka z an kie ty, któ ra zo sta -
a prze pro wa dzo na wród pra cow ni ków
spó ki. W kwiet niu prze wi dy wa no, e wo -
l ta k wy ra a tyl ko 4 tys. osób. Ba da nie
prze pro wa dzo ne w kwiet niu br. w Ka to wic -
kim Hol din gu W glo wym przy nio so in for -
ma cj, e mo li wo ci sko rzy sta nia z pa kie -
tu oso no we go in te re su je si ok. 1,7 tys.
pra cow ni ków, w tym 1,4 tys. do o wych. 
Wstp ne de kla ra cje przej cia do Spó ki Re -
struk tu ry za cji Ko pal (tym pra cow ni kom b -
d przy su gi wa wspo mnia ne wiad cze nia)
wy ra zi o do tej po ry tak e po nad 400 pra -
cow ni ków Ru chu Jas -Mos (JSW). Ta kie de -
kla ra cje ska da no ko ca czerw ca.
WY BIT NA pro pa ga tor ka pol skiej kul tu ry
i li te ra tu ry, prof. Ma ria De la per rie re, zo sta -
a uho no ro wa na ty tu em dok to ra ho no ris cau -
sa Uni wer sy te tu l skie go. Tak sym bo licz -
nie za in au gu ro wa no VI wia to wy Kon gres
Po lo ni stów trwa j cy od 22 do 25 czerw ca
w Ka to wi cach. W kon gre sie uczest ni czy li fi -
lo lo go wie pol scy z ca e go wia ta. Od by wa
si on pod ha sem „Po lo ni sty ka na po czt -
ku XXI wie ku. Dia gno zy. Kon cep cje. Per -
spek ty wy”. W trak cie 8 pa ne li te ma tycz nych
i 15 sek cji wy go szo no po nad 300 re fe ra tów
uka zu j cych kon dy cj wspó cze snej po lo ni -
sty ki. 
NA GLE zro bi o si ci cho, a wo kó jak by za -
bra ko po wie trza. Za raz po tem strasz nie rb -
n o – tak wiad ko wie wspo mi na j wy buch
po a ru w ra fi ne rii w Cze cho wi cach -Dzie -

dzi cach, w któ rym 45 lat te mu zgi n o
37 osób. To tra gicz ne zda rze nie mia o
miej sce 26 czerw ca 1971 ro ku. W ra fi ne -
rii prze ta cza no wów czas ro p ze zbior ni ka
na od dzia de sty la cji i mi mo bu rzy nie prze -
rwa no prac. Nie ocze ki wa nie pio run ude rzy
w zbior nik – i roz p ta o si praw dzi we pie -
ko. Stra a cy zmniej szy li po wierzch ni
pa l cej si ro py, za bez pie czy li te sam
zbior nik. Wy buch na st pi w chwi li, gdy
wy da wa o si, e po ar zo sta nie za e gna -
ny. Do cho dzi a 1.20 w no cy. Bi lans ka ta -
kli zmu by po twor ny – 37 za bi tych i 105
ran nych. y wio po ko na no 29 czerw ca
po ok. 70 go dzi nach ak cji ga ni czej. Po -
trzeb nych by o bli sko 50 jed no stek z ci -
kim sprz tem ga ni czym, w tym z Cze cho -
so wa cji.
DO BRA zmia n w szkol nic twie? Z edu ka cyj -
nej ma py re gio nu znik nie nie mal 800 pa -
stwo wych i pry wat nych gim na zjów.
27 czerw ca na kon fe ren cji pod su mo wu j cej
ogól no pol skie de ba ty „Ucze. Ro dzic. Na -
uczy ciel. Do bra zmia na”, ogo si a to An na
Za lew ska, mi ni ster edu ka cji na ro do wej.
W wi zji PiS jest za to po wrót do ko rze ni.
Przy szo to 8-let nia szko a po wszech -
na, 4-let nie li ceum, 5-let nie tech ni kum oraz
dwu po zio mo we szko y bran o we, któ re za -
st pi za sad ni cze szko y za wo do we. Pierw -
szy rocz nik do no wej szko y pój dzie ju we
wrze niu 2017 r. 
GWA TOW NE bu rze w ostat ni czerw co wy
week end po zba wi y pr du po nad 4 ty si ce
od bior ców. Po wo dem by y po a ma ne drze -
wa, któ re prze wra ca y si na li nie ener ge tycz -
ne. Stra a cy in ter we nio wa li na te re nie wo -
je wódz twa l skie go po nad 320 ra zy,
gów nie w po wia tach: gli wic kim, ko buc kim,
lu bli niec kim, pszczy skim, tar no gór skim,
biel skim i cie szy skim. Pra wie 290 wy jaz -
dów by o zwi za nych z wia tro o ma mi,
a kil ka na cie do ty czy o uszko dze bu dyn -
ków miesz kal nych i go spo dar czych.
NOC LEG z blu esem. W ho te lu „No vo tel”
w Ka to wi cach mo na za mó wi noc leg
w spe cjal nym po ko ju „Ra wa Blu es”
na czwar tym pi trze. Znaj du j si w nim
m.in. gi ta ra elek trycz na, mu ral sce ny, py -
ty, kub ki z lo go RBF, na sto li ku noc nym al -
bum Ra wy Blu es, a na cia nach fo to gra fie
gwiazd fe sti wa lu oraz hi sto ria im pre zy
w pi gu ce. To po mys ob su gi ho te lo wej. Le -
gen dar ny l ski fe sti wal Ra wa Blu es Fe sti -
val od b dzie si je sie ni. 
CZER WIEC zde cy do wa nie zdo mi no wa y
pi kar skie emo cje. Kto z nas nie ki bi co wa
bia o -czer wo nym w cza sie me czów z Ir lan -
di Pó noc n (wy gra na 1:0 z 12 czerw ca),
Niem ca mi (re mis 0:0 z 16 czerw ca), Ukra -
in (wy gra na 1:0 z 21 czerw ca), Szwaj ca -
ri, (wy gra na 5:4 po kar nych z 25 czerw ca),
czy Por tu ga li (nie ste ty, prze gra na 3:5
po kar nych z 30 czerw ca)? Te dra ma tycz -
ne i nie raz pik ne po je dyn ki le dzi li my
w gro nie ro dzin nym, w oto cze niu przy ja ció,
cz sto przy gril lu i pi wie, nie jed no krot nie
w spe cjal nych stre fach ki bi ca or ga ni zo wa -
nych w cen trach miast. Po  czy a nas
wszyst kich wspa nia a at mos fe ra i szcze ry
podziw dla pik ne go, eu ro pej skie go fut bo -
lu – w któ rym mo na si za ko cha. Nie ste -
ty, ta przy go da ju si – dla wik szo -
ci – sko czy a. Po la cy wy je cha li z Pa ry a,
z tur nie ju Eu ro 2016 prze gra ni, cho za pre -
zen to wa li si na praw d nie le. Dzi ku je my
za pik ne prze y cia pa no wie!

KRO NI KARZ

MIESIC
Zapis wydarze 

z miesica
poprzedzajcego

zamknicie 
numeru
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Wakacje
biznesmena
JA RO SAW STA RZYK

Przed blo kiem spo tka em s sia da -biz nes me na. „Schud, sczer nia”, mo -
e na wet tro ch „wy szla chet nia”. 

– Zmi zer nia pan – za ga iem.
– Na wa ka cjach by em – wy ja ni, cho to ni cze go mi nie wy ja nia -

o. – Z wnu ka mi. Dzie ci po je cha y do Eu ro py, ale sa me, bo tam nie bez -
piecz nie, ter ro ryzm, bom by… Ol in klu ziw, jed nym so wem. No to ma -
on ka mo ja za pla no wa a nam i wnu siom urlop w kra ju – dwa ty go dnie
w wio sce eko lo gicz nej, niech j cho le ra… To zna czy wio sk, a nie ma -
on k mo j. Idzie my – za ko men de ro wa.

Wic po szli my do na szej ulu bio nej ka wia ren ki, z sa l dla pa l cej mniej -
szo ci, ale la tem ma j cej w do dat ku przy jem ny ogró dek z pa ra so la mi.

– By pan kie dy w eko -wio sce? – za py ta nasz osie dlo wy przed sta wi -
ciel kla sy red niej.

– Ni gdy – przy zna em.
– To niech pan ni gdy tam nie je dzie, zwasz cza jak tam b d ser wo wa

zdro w, an ty aler gicz n yw no. Ja ma o co od te go wszyst kie go nie umar -
em. I nie wiem, co by by o, gdy by nie Ma rian…

– Ja ki Ma rian? – omie li em si wtr ci.
– Nie zna go pan – wy ja ni, co nie wie le mi wy ja ni o. Za mó wi li my

u Do ne go pi wo z ma e go, ale nie ze go bro wa ru, za pa li li. 
– Naj le piej b dzie, jak opo wiem wszyst ko od po czt ku – za cz osie -

dlo wy biz nes men. – Przy je cha li my, a tam kom plet ny pry mi tyw. Drew -
nia ne dom ki, osob no ta ki han gar z prysz ni ca mi, cie pa wo da tyl ko
przez 5 mi nut, na stp na cie pa po kwa dran sie… Spa pan kie dy na sia nie?

– Ja sne, ja ko cho pak. Faj nie by o.
– Tam by y sien ni ki. Sia no trzesz cza o tak, e si usn nie da o, a jak

si usn o, to si bu dzi o. wie e da li i si tym chwa li li. A ar cie? Tam
by a die te tycz ka, co nam na rzu ca a je dze nie. Zdro we, an ty aler gicz ne. Bez -
glu te no we pie czy wo, bia e go to wa ne mi sko (mi sko – mó wi a), ryb ki z po -
bli skie go je zior ka (o ma o co nie za da wi em si oci), mle ko jesz cze cie -
pe po udo ju, al bo bez lak to zy (pan wie, co to jest?), pro duk ty jak naj mniej
prze two rzo ne… Jak ju co a ska wie zblan szo wa li, to móg si pan cie -
szy, e nie su ro wi zna… Pi po si ków o wy zna czo nej go dzi nie…
Na de ser cia sto bez cu kru i wszyst ko bez so li… Oli wa z pierw sze go to -
cze nia… Jaj ka… O, jaj ka mie li od kur wol no grze bi cych, czy ja ko tak.
Bab ci (to jest ma on ce mej) wszyst ko si po do ba o, bo dzie cia ki by y szcz -
li we. Wi dzia y ko ni ki, krów ki, cie lacz ka, ko gu ta (ten dra za wsze mnie
bu dzi z naj lep sze go snu), kur ki, ka czusz ki, a dla kró licz ków zry wa y co
dzie tra w i mo gy je kar mi…

– I co pan tam ro bi?
– Pa nie Jar ku, naj wi cej tom dra o wa pó ki lo me tra, e by za ku rzy, bo

tam zro bi li ta kie get to dla pa l cej mniej szo ci. Z na sze go dom ku wy cho -
dzi o si na  k, cz by a pod mo ka, wic jak em wy szed w san da ach,
to pro sto w ba gno, tak e skar pe ty od ra zu prze mo czy em… I nie wi dzia -
em, jak ro sicz ka mu ch ze ar a. Bab cia i dzie cia ki wi dzia y – a ja nie!
Much by o du o, ale ro sicz ka chy ba na ar ta by a. Tro ch, co ja mó wi – du -
o le a em na ko cu pod drze wem, zd y bym z nu dów na wet Nad Nie -
mnem prze czy ta, co mi si w szko le nie uda o, ale aku rat ad nej ksi -
ki ze so b em nie wzi. Ja bym tam umar, gdy bym kie dy w tej stre fie
dla pa l cych nie spo tka Ma ria na. Ale to by o do pie ro trzy dni przed ko -
cem tur nu su. On mnie wzi i za pro wa dzi do ta kie go eko lo gicz ne go knaj -
pia rza, któ ren spro wa dza eko lo gicz n, na tu ral n li wo wi c ze So wa cji.

– To si pan na cier pia – pod su mo wa em ze zro zu mie niem. 

Uro dzi si w 1957 r. w Cho rzo wie.
Miesz ka i pra cu je w My so wi cach
i Ka to wi cach. Dy plom Aka de mii
Sztuk Pik nych w Kra ko wie na Wy -
dzia le Gra fi ki w Ka to wi cach
w 1982 r. Stu dio wa w pra cow niach
prof. prof. Je rze go Du dy -Gra cza,
To ma sza Ju ry, Bro ni sa wa Chro me -
go. Zaj mu je si ma lar stwem, ry sun -
kiem, pro jek to wa niem gra ficz nym,
fo to gra fi, gra fi k cy fro w, sztu ka -
tor stwem, a w la tach 1983-2007 r.
pra c pe da go gicz n. Od po o wy
lat 80. XX w. przez 20 lat pra co wa
przy re no wa cji i kon ser wa cji de ta lu
ar chi tek to nicz ne go (kil ka na cie re -
ali za cji na te re nie l ska, mi dzy
in ny mi kon ser wa cja pre zbi te rium
ka pli cy pa a co wej w Paw nio wi -
cach). Pra ce pre zen to wa na kil ku -
dzie si ciu wy sta wach zbio ro wych
w kra ju i za gra ni c oraz na pi ciu
wy sta wach in dy wi du al nych. Na le -
y do Zwiz ku Pol skich Ar ty stów
Pla sty ków. 
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Adam Dutkiewicz, rysunek z cyklu „Zapiski”, technika wasna




