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KO LEJ NA NOC NIE PRZE SPA NA

gdy wpa dam w wiersz
noc sta je si za krót ka
my li ro sn i nie wia do mo
czy wpa dam w re zo nans czy dr
i za so ny ga sz po a ry ksi y ca

czy war to sny roz ry wa wier sza mi
bo wier sze ko cz si za wsze
za pa le niem wia ta
gdzie za chód do ty ka wscho du
w pro sto pa do cia nie no cy
roz wie szam nie do spa nie
na pa j czy nach k tów

po lu je na sen z Amau ro biu sem fe ro xem
któ ry wle cia przez nie do mkni te okno
z ko pal ni mi nut po w giel ku
wy do by wam ciem no
wresz cie w pro gach wi tu 
gdy pia nie ko gu ta wy sta je za ó ko
za sy piam mi dzy wer sa mi

IWONA WIERKULA Warszawa

Ogólnopolski Konkurs Poetycki
im. Wadysawa Stefana Sebyy

Nagroda Gówna
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Papie Franciszek w KL AuschwitzBirkenau
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Po Ja nie Paw le II i Be ne dyk -
cie XVI Fran ci szek jest trze -

cim pa pie em, któ ry prze kro czy
obo zo w bra m z na pi sem „Ar be it
macht frei”. Sa mot nie. Po lak, Nie -
miec i Ar gen ty czyk. Ró ne oso bo -
wo ci, ró ne pon ty fi ka ty, in ne kon -
tek sty wi zyt. W prze ci wie stwie
do obu po przed ni ków, Fran ci szek nie
po wie dzia nic. 

W je go wi zy cie wy czu wa o si
bez rad no w ob li czu ska li po twor -
no ci po pe nio nych w naj wik szej fa -
bry ce mier ci stwo rzo nej przez lu dzi.
Wy bra mil cze nie tu, gdzie gest mil -
cze nia mó wi wi cej ni set ki sów.
Bo ja ki mi so wa mi, ja kim j zy kiem
wy ra zi za du m, któ r wy wo u je
wy rwa wy szar pa na ludz ko ci r ka -

mi nie miec kich na zi stów na tym
skraw ku pol skiej zie mi?

Jan Pa we II nie móg uciec w mil 
cze nie, kie dy w czerw cu 1979 ro ku
ska da wi zy t w Au schwitz Bir ke 
nau pod czas swo jej pierw szej piel 
grzym ki do Pol ski. To by a in na
Pol ska, in na Eu ro pa, in ny wiat. In -
ne nu ty gra y w pol skiej du szy.
Obóz na zwa Gol go t na szych cza -
sów. Od pra wi msz przy o ta rzu
zbu do wa nym na daw nej ram pie
obo zo wej. Li tur gi, w któ rej uczest -
ni czy o oko o mi lio na wier nych,
kon ce le bro wa o 200 ka pa nów i bi -
sku pów – by ych wi niów obo zów
kon cen tra cyj nych. Ilu z nich dzi
jesz cze y je? 

– Nie mo gem tu nie przy je -
cha – po wie pol ski pa pie. Ka rol
Woj ty a wy cho wa si i do ra sta
nie da le ko Owi ci mia, by wiad -
kiem woj ny i nie miec kich zbrod ni.
Woj na i jej okru cie stwa sta y si
w ja kim sen sie punk tem od nie sie -
nia w de cy zji o wy bo rze sta nu ka -
pa skie go i czym w ro dza ju fun -
da men tu pó niej sze go pon ty fi ka tu. 

Be ne dykt, na stp ca pol skie go pa pie 
a, syn na ro du nie miec kie go, te
chcia tu taj przy je cha. Na je go y -
cze nie w pro gram piel grzym ki wple -
cio ny zo sta KL Au schwitz -Bir ke nau.
Przy by w ma ju 2006 ro ku. Zdj cia,
kie dy prze cho dzi przez bra m ze
syn nym na pi sem, obie gy wiat.

Na tle barw nych i roz ta czo nych tu mów mo dzie y, któ ra przy je cha a
pod ko niec lip ca do Kra ko wa ze 187 kra jów wia ta, mil cz ca wi zy ta pa pie 
a Fran cisz ka w by ym nie miec kim na zi stow skim obo zie za ga dy KL Au 
schwizt Bir ke nau, na bra a do dat ko we go, wy jt ko we go wy mia ru. Fran ci 
szek mo dli si w ci szy. Nie wy go si ad ne go prze mó wie nia. Je go ge sty
mó wi y wy star cza j co du o, ro bi y wik sze wra e nie ni so wa. Mil czc, po 
wie dzia wszyst ko. 
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Wbrew ocze ki wa niom, e b dzie
prze ma wia w oj czy stym j zy ku,
prze mó wie nie wy go si po wo sku. 

„W miej scu ta kim jak to, bra ku -
je sów, a w prze ra a j cej ci szy ser -
ce wo a do Bo ga: Pa nie, dla cze go
mil cza e. Dla cze go na to przy -
zwo li e?” – mó wi nie miec ki pa -
pie. I py ta: „Gdzie by Bóg w tam -
tych dniach? Dla cze go mil cza?”
Od po wied po zo sta wi ka de mu
z nas. 

29 lip ca 2016 ro ku Fran ci szek pi 
sze ko lej ny roz dzia opo wie ci
o okru cie stwie. Wzru szo ny, idzie
sa mot nie dro g, któ r szed 7 czerw -
ca 1979 Jan Pa we II, a po tem 28 ma -
ja 2006 ro ku Be ne dykt XVI. Czo -
wiek, któ ry ma nie sa mo wi ty dar
roz mo wy, zwasz cza z mo dzie ,
wy bie ra mil cze nie. – To mil cze nie
jest krzy kiem – po py n ze wszd ko -
men ta rze.

Pa pie za trzy mu je si na pla cu ape -
lo wym, sia da na aw ce w cie niu
drzew i za ta pia si w mo dli twie. Po -

tem ca u je drew nia ny sup szu bie ni -
cy z ta kim sa mym sza cun kiem, z ja -
kim ca u je krzy. Sta wia znicz
przy cia nie mier ci, gdzie Niem cy
roz strze la li ty si ce wi niów. Za pa -
lo ny znicz wr cza pa pie o wi Eu ge -
niusz Grusz czy ski (Gie na dij Mu ra -
wiew), Ro sja nin, by y wi zie
Au schwitz, któ re go lo sy sta no wi y
in spi ra cj do fil mu „Za pa mi taj imi
swo je”. 

Przej mu j ce spo tka nie. Pod Blo -
kiem 11 Fran ci szek wi ta si z gru -
p je de na stu by ych wi niów obo -
zu. ci ska ich, ca u je, bo go sa wi.
Jest wród nich uro dzo ny w 1916
ro ku w Ryb ni ku Aloj zy Fros, nu -
mer obo zo wy 136223, o nierz 3
Pu ku Strzel ców Pod ha la skich
w Biel sku, czo nek ZWZ, aresz to -
wa ny w kwiet niu 1943 ro ku
za dzia al no kon spi ra cyj n.
W 1944 ro ku Niem cy prze nie li 
go do obo zu w Ora nien bur gu, po -
tem do Sach sen hau sen i Bu chen -
wal du.

Pó mrok i znów ci sza. Fran ci -
szek mo dli si w ce li mier ci o.
Mak sy mi lia na Kol be go. Wi zy ta
od by wa si w dniu, w któ rym
praw do po dob nie przy pa da 75
rocz ni ca ape lu, kie dy o. Kol be
ofia ro wa swo je y cie za wspó -
wi nia. Do kad nej da ty te go wy -
da rze nia nie uda o si usta li, ale
naj cz ciej po wta rza ny jest wa -
nie 29 lip ca 1941 ro ku. Trzy dzie -
ci lat pó niej Pa we VI ogo si
fran cisz ka ni na bo go sa wio nym,
a 10 pa dzier ni ka 1982 ro ku Jan
Pa we II wy nie sie m czen ni ka
do god no ci wi tych. 

Do obo zu Bir ke nau pa pie wje da
bia ym elek trycz nym po jaz dem. Sa -
mot nie pod cho dzi do usy tu owa ne go
mi dzy ru ina mi ko mór ga zo wych
i kre ma to riów po mni ka ofiar KL
Au schwitz -Bir ke nau i mo dlc si,
przy sta je przed ta bli ca mi pa mit ko -
wy mi z na pi sem w dwu dzie stu trzech
j zy kach: „Nie chaj na wie ki b dzie
krzy kiem roz pa czy i prze stro g dla

– To mil cze nie jest naj bar dziej sto sow n, naj bar dziej wa ci w, naj bar dziej god n for m uczcze nia pa mi ci ofiar – po wie dzia po za ko cze niu uro czy -
sto ci Ma rian Tur ski.
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ludz ko ci to miej sce, w któ rym hi -
tle row cy wy mor do wa li oko o pó to -
ra mi lio na m czyzn, ko biet i dzie -
ci, gów nie y dów z ró nych kra jów
Eu ro py, Au schwitz -Bir ke nau – 1940-
1945”. 

U stóp mo nu men tu ze spi trzo nych
ka mien nych blo ków sym bo li zu j -
cych ko min kre ma to rium pa pie
sta wia za pa lo ny znicz i za sty ga
w mo dli twie. Prze strze wy pe nia j
so wa Psal mu 130 „Z ot cha ni grze -
chu ku Bo e mu mi o sier dziu” od -
pie wa ne po he braj sku przez na -
czel ne go ra bi na Pol ski Mi cha ela
Schu dri cha. Psalm ten po pol sku od -
czy tu je ksidz Sta ni saw Ru sza a,
pro boszcz Mar ko wej na Rze szowsz -
czy nie: „Je li za cho wasz pa mi
o grze chach, Pa nie; Pa nie, któ si
ostoi”.

Z Mar ko wej po cho dzi a 8-oso bo -
wa ro dzi na Ulmów za mor do wa -
na 24 mar ca 1944 ro ku za ukry wa -
nie y dów. Z rk nie miec kich
an dar mów zgi n Jó zef Ulma, je go
o na Wik to ria, któ ra by a w ostat nim
mie si cu ci y, ich sze cio ro dzie ci
oraz kil ku czon ków trzech y dow -
skich ro dzin. Ulmo wie sta li si sym -
bo lem tych, któ rzy ry zy ku jc y cie,
ra to wa li y dów. 

Pa pie roz ma wia te raz krót ko ze
Spra wie dli wy mi wród Na ro dów
wia ta, po czym po chy la si
nad dwie ma dziew czyn ka mi w bie -
li, krew ny mi ro dzi ny Ulmów, Ma ry -
si i Asi Niem cza ków ny mi. Ich
pra dzia dek by bra tem Wik to rii
Ulmo wej. Jed na dziew czyn ka trzy -
ma por tret ro dzi ny Ulmów, dru -
ga – wi ze ru nek Je zu sa Mi o sier ne go. 

Jesz cze chwi la i Fran ci szek wol -
nym kro kiem, w swych czar nych
zwy kych bu tach, kon tra stu j cych
z bie l su tan ny, opusz cza by y obóz
Bir ke nau. Na ty ach po mni ka wsia -
da do volks wa ge na gol fa, skrom nie
pre zen tu j ce go si na tle wy pa sio -
nych li mu zyn BOR -u, i od je da.

Nie zwy ke, g bo ko prze my la ne
ge sty. Naj bar dziej ga da tli wy pa 
pie wy bra mil cze nie, by w tym
miej scu wy ra zi swój smu tek i ból.
To mil cze nie, pa ra dok sal nie, sta je si
bar dzo moc nym prze sa niem,
zwasz cza wo bec ofiar cza su za ga -
dy i na ro du y dow skie go, na po -
mnie niem, ja ka po win na by na sza
po sta wa wo bec py ta nia, gdzie by
Bóg, kie dy w KL Au schwitz -Bir ke -
nau mor do wa no mi lio ny lu dzi. Bo
gdzie by?

Cla ris se Go mez z Ma ni lii na Fi li pi nach przy je cha a na DM, by zo ba czy oj czy zn Ka ro la Woj ty y.
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– To mil cze nie jest naj bar dziej
sto sow n, naj bar dziej wa ci w, naj -
bar dziej god n for m uczcze nia pa -
mi ci ofiar – po wie nam za raz po za -
ko cze niu uro czy sto ci Ma rian
Tur ski, uczest nik spo tka nia z pa pie -
em, wi zie Au schwitz -Bir ke nau
i Bu chen wal du, hi sto ryk i dzien ni karz
y dow skie go po cho dze nia, wspó -
twór ca Mu zeum Hi sto rii y dów Pol -
skich, któ re mu w tym ro ku z oka -
zji 90. uro dzin y cze nia prze sa li
m.in. Ba rack Oba ma, An ge la Mer kel,
Jo achim Gauck i Szi mon Pe res. 

Mil cze nie i mo dli twa. Ko go Fran ci -
szek ob j swo imi my la mi? Mo dli
si za ofia ry i ich opraw ców? W ksi -
dze pa mit ko wej za pi sa dwa wie le
mó wi ce zda nia: 

„Pa nie, miej mi o sier dzie
nad Twym lu dem! 

Pa nie, prze bacz tak wiel kie 
okru cie stwo”.

Co z te go zo sta nie? Co zmie ni te
so wa w nas, w na szym kra ju, w Eu -
ro pie wresz cie? A my? Kim dzi siaj
je ste my?

Eu ro pa tak moc no po ka le czo na to -
ta li ta ry zmem nie miec kim i so wiec -
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kim, tak moc no do wiad czo na za ga -
d mi lio nów ludz kich ist nie, nie wy -
zwo li a si z grze chu py chy i nie na -
wi ci i ci gle po pe nia te sa me b dy.
Wpraw dzie nie na tak wiel k ska l,
jak kie dy, mo e nie tak nie ludz kie
i okrut ne, ale wci gro ne i nisz cz -
ce, zwasz cza w ob li czu fa li uchod -
stwa i ma so wej mi gra cji.

Za pew ne dla te go w oknie pa pie -
skim, w któ rym Fran ci szek z po wa -
g zwra ca uwa g mo dzie y na
fun da men ty wia ry, przy wo u jc
m.in. po sta zmar e go na ra ka Ma -

cie ja Szy mo na Cie li, 27-let nie go
gra fi ka z Ka to wic, wspó twór cy
opra co wa gra ficz nych DM, po -
wie dzia, na wi zu jc do cza su apo -
ka lip sy: 

„Okru cie stwo nie sko czy o si
w Au schwitz Bir ke nau.

Tak e dzi tor tu ru je si lu dzi”.

To pa pie na dziei – mó wi nam Cla 
ris se Go mez z Ma ni li na Fi li pi nach,
któ ra miesz ka a w My so wi cach
w cza sie DM. – Mo dzie go ko cha,

bo on j ro zu mie. Mo ich ro da ków
Fran ci szek uj tym, e przy je cha
na Fi li pi ny za raz po tym, jak taj fun
znisz czy cz mo je go kra ju. 

Cla ris se mia a 5 lat, kie dy oj ciec
wzi j na spo tka nie z Ja nem Paw -
em II w Ma ni li, sto li cy Fi li pin,
pod czas 10. wia to wych Dni Mo -
dzie y. Sie dzia a oj cu na ra mio nach.
By sty cze 1995 ro ku. W jed nym
miej scu ze bra o si bli sko 5 mln
mo dych ka to li ków. To naj wik sze,
jak si oce nia, zgro ma dze nie
wszech cza sów, wik sze od po -
grze bu pol skie go pa pie a w Rzy -
mie. Te raz Cla ris se przy je cha a
na DM, by zo ba czy oj czy zn
Ka ro la Woj ty y.

W Kra ko wie, Cz sto cho wie i Brze 
gach, rów nie moc no jak mil cze nie
w KL Au schwitz Bir ke nau, za brzmi
so wa Fran ci szek skie ro wa ne do mo 
dzie y i wszyst kich, któ rzy go su cha 
li. A mó wi pro sty mi, m dry mi zda -
nia mi. Bez pro fe sor skie go za d cia
i dy dak ty zmu. Bar dziej jak przy ja ciel,
ni na uczy ciel. I tra fia do ce lu.

Mo dym mó wi o rze czach wa -
nych, pod sta wo wych, fun da men tal -
nych. Przy po mi na o po trze bie nie -
sie nia po mo cy sa bym i ubo gim,
„przy j ciu lu dzi ucie ka j cych od wo -
jen i go du”, od rzu ce niu kon sump cyj -
ne go sty lu y cia i nie na wi ci mi dzy
na ro da mi. Te so wa wy po wia da
w pk ni tej na pó Pol sce, po dzie lo -
nej, zwa nio nej, zan ta go ni zo wa nej,
za cie trze wio nej, za szy tej w g bo kich
oko pach wro go ci, cy ni zmu i py chy,
po su gu j cej si j zy kiem nie na wi -
ci za miast po ro zu mie nia. 

Pod czas mszy po sa nia na Cam pus
Mi se ri cor diae w Brze gach ostrzeg
przed nisz cz cy mi skut ka mi po go ni
za suk ce sem za wszel k ce n i nar -
ko ty kiem my le nia o so bie i swo jej
wy go dzie. Za ch ca do wsta nia z ka -
nap, ener gicz ne go dzia a nia, zmia ny
wia ta. 

„Nie za trzy muj cie si 
na po wierzch ni rze czy 

i nie ufaj cie wia to wym 
li tur giom po zo rów, «ma ki ja y»

du szy, aby wy da wa si lep szym”.

Go si w Pol sce, nie wy god ne 
dla cz ci ka to lic kiej pra wi cy, 
chrze ci ja sko -hu ma ni stycz ne prze -
sa nie. 

Ko go prze ko na? 
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Je rzy Mi ciak ur. 25 ma ja 1944 r. w Trzcie cu (ZSRR – obec nie Ukra ina), w 1955 r. wraz z ro dzi n przy je cha do Pol ski
i osiad w Prze my lu. Ab sol went ASP w Ka to wi cach. Pierw sz pra c po stu diach pod j w Te atrze Dzie ci Za g bia w B 
dzi nie. Od 1971 r. by asy sten tem w pra cow ni li to gra fii ka to wic kiej ASP. W tym cza sie roz po cz pra c w l skiej pra sie
(„Pa no ra ma”, „Ka to lik”, „Go Nie dziel ny”). Upra wia ma lar stwo, ry su nek – przede wszyst kim sa ty rycz ny i pla kat. Bra
udzia w ple ne rach ma lar skich i wy sta wach, m.in. we Lwo wie, Pra dze, Pa ry u i w Wil nie. 



12 Wy da ny 1 sierp nia 1945 ro ku DZ nie móg rocz ni cy po wsta nia war szaw skie go po mi n mil cze niem. By i rocz ni co wy, wy wa o ny wstp niak, by a in for -
ma cja na czo ów ce o roz strze li wa niu po wsta ców w obo zie w am bi no wi cach.
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ko wie re da go wa o biu le tyn dla pra sy
pod ziem nej o sy tu acji na l sku na pod 
sta wie ma te ria ów do star cza nych ze l 
ska... Po nad to gru pa l ska pro wa dzi a
w Kra ko wie kon spi ra cyj n Szko  Dzien 
ni kar sk ja ko fi li Wy szych Kur sów
Dzien ni kar skich w War sza wie ko rzy sta 

jc przy tym z po mo cy gru py po zna skiej
i pod ziem ne go Uni wer sy te tu Po zna 
skie go, któ re rów nie usa do wi y si
w Kra ko wie oraz zbie ra a ma te ria y re dak 
cyj ne dla przy szej pra sy pol skiej na l 
sku. Dzi ki te mu po przy je dzie do Ka to 
wic 31 stycz nia 1945 ro ku mia em ze so b

Przy go to wa nia mi do wy da nia pierw sze -
go nu me ru DZ, ja ki uka za si 6 lu -

ty 1945, kie ro wa za o y ciel i pierw szy re -
dak tor na czel ny Sta ni saw Ziem ba
(1908-1972), któ ry sam wzi ak tyw ny
udzia w po wsta czym zry wie. Za rów no
Ziem ba, jak i je go przy ja ciel, Bo le saw Su -
rów ka (1905-1980), by li pra cow ni ka mi
przed wo jen ne go l skie go dzien ni ka „Po -
lo nia”, a w cza sie woj ny na le e li do Ar -
mii Kra jo wej. Nic wic dziw ne go, e w ze -
spo le re dak cyj nym DZ zna le li si in ni
AK -owcy i uczest ni cy po wsta nia war szaw -
skie go.

Po wsta cza przy go da
re dak to ra Ziem by

Wspo mnie nia, ja kie za war w wy da nej
w 1975 ro ku ksi ce „Cza sy prze o -

mu: wspo mnie nia dzien ni ka rza z lat 1944-
1946” Sta ni saw Ziem ba, za o y ciel DZ,
za czy na j si co praw da od kl ski po wsta -
nia war szaw skie go, ale w re tro spek cjach
au tor od sa nia, w ja kiej ro li wy st po wa: 

„Po wsta nie by o sko czo ne. Po ka pi tu 
la cji ka de go dnia kil ka dzie sit ty si cy
miesz ka ców War sza wy opusz cza o mia 
sto. Na sza re por ter ska gru pa PAT [Pol skiej
Agen cji Te le gra ficz nej], któ ra przez ca y
okres po wsta nia in for mo wa a o y ciu wal 
cz cej sto li cy wy da jc co dzien nie [przez
kil ka ty go dni na wet dwa ra zy dzien nie]
„Biu le tyn Kra jo wy” prze zna czo ny >dla
pra sy po wsta czej i wadz< ze bra a si
5 pa dzier ni ka 1944 ro ku po raz ostat ni”. 

Ziem ba w do sy skon den so wa ny spo sób
in for mu je o funk cjo no wa niu i ska dzie
owej re dak cji PAT, któ rej by kie row ni kiem,
a tak e przy dat nych w pod ziem nej pra cy
dzien ni kar skiej me to dach kon spi ra cji:
„Nie no to wa em w la tach oku pa cji ad 
nych na zwisk, ad re sów, pseu do ni mów,
te le fo nów, nie na no si em ich na mar gi 
ne sy do ku men tów, cho cia sta rym
zwy cza jem kre li em na ró nych kon 
spi ra cyj nych pa pie rach wa sne uwa gi
i uzu pe nie nia. Wszel kie da ne per so nal 
no ak to we no to wa em je dy nie w pa 
mi ci na tak du go, jak mi to by o po trzeb 
ne. Prze ko na em si te, e in for ma cje
zbie ra ne przez dzien ni ka rza i rów no cze 
nie przez nie go no to wa ne bu dz cz sto
u je go roz mów cy oba wy... Dla te go te ni 
gdy ni ko mu nie mó wi em, po co mi s one
po trzeb ne. Uczy em te go rów nie mo ich
wspó pra cow ni ków.”

Po zo staw my na bo ku te warsz ta to we in -
for ma cje. Je li cho dzi o in ny „war szaw ski
epi zod” w bio gra fii Ziem by [ur. 4.11.1908],
to jak do wia du je my si z an kie ty za mie -
szczo nej w je go ak tach per so nal nych,
w cza sie obro ny War sza wy we wrze -
niu 1939 ro ku su y w ba ta lio nie ochot -
ni czym zor ga ni zo wa ny przez re dak cj
„Ro bot ni ka”. Na to miast w okre sie oku pa -
cji przy na le a do pod ziem ne go Zrze sze -
nia Dzien ni ka rzy Ziem Za chod nich naj -
pierw w Kra ko wie, pó niej w War sza wie.
Tak pi sa o je go ro li na a mach DZ: „Zrze 
sze nie Dzien ni ka rzy l skich by o or ga ni 
za cj kon spi ra cyj n, sta no wi o jed n
z grup Zrze sze nia Dzien ni ka rzy Ziem Za 
chod nich. Ska da o si z przed wo jen 
nych pra cow ni ków pra sy l skiej. W Kra 

Sta ni saw Ziem ba, pierw szy re dak tor na czel ny „Dzien ni ka Za chod nie go”, AK -owiec, uczest nik
po wsta nia war szaw skie go.

W ze spo le re dak cyj nym utwo rzo ne go w po czt kach 1945 ro ku w Ka 
to wi cach „Dzien ni ka Za chod nie go” w 1945 ro ku, zna le li si, co mo e by
pew nym za sko cze niem – cho nie dla le dz cych lo sy in te li gen cji wspó 
two rz cej nasz re gion – uczest ni cy po wsta nia war szaw skie go. 

Echa powstania
warszawskiego
w „Dzienniku
Zachodnim”
w 1945 roku
GRZEGORZ SZTOLER
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plik ar ty ku ów wy bit nych pol skich na 
ukow ców udo wad nia j ce hi sto rycz ne
pra wa Pol ski do ziem nad Od r, Ny s
i Ba ty kiem.”

Za nim Ziem ba tra fi do po wsta nia, jak
po da je w an kie cie per so nal nej spo rz -
dzo nej w la tach 70.: „W ro ku 1940, w lu 
tym, zo sta em aresz to wa ny przez Niem 
ców i osa dzo ny w wi zie niu w Sa no ku,
skd na wio sn [w in nym miej scu po da 
je, e sta o si to w mar cu] 1941 po do 
sta niu si do szpi ta la wi zien ne go, uda 
o mi si zbiec – od te go cza su a do cza su
wy zwo le nia ukry wa em si”.

Prak ty k dzien ni kar sk Ziem ba mia so -
lid n, co uspra wie dli wia o po wie rze nie mu
kie row nic twa re dak cji PAT. Do wiad cze -
nia mu nie bra ko wa o. W 1932 ro ku by re -
por te rem nie eta to wym ró nych l skich
pism, ale ju rok pó niej zwi za si

z kon cer nem pra so wym Kor fan te go, po -
czt ko wo ja ko re por ter wy da wa nych tam
„Sied miu Gro szy” – a do 1936 ro ku, kie -
dy to zo sta ad iu sta to rem i re dak to rem tech -
nicz nym w „Ku rie rze Wie czor nym”. Pra -
so w ka rie r prze rwa a woj na, cho
kon ty nu owa j w ja kim stop niu we
wspo mnia nym Zrze sze niu, jak i PAT -
-owskim Biu le ty nie. Do pie ro jed nak
pod ko niec woj ny, po ujaw nie niu si
– o czym rów nie wspo mi na w swych pa -
mit ni kach i an kie tach per so nal nych
– uczest ni czy ak tyw nie w za ka da niu,
w mia r nie za le ne go, bo za le ne go
od „Czy tel ni ka”, pi sma. We wspo mnia nej
ju an kie cie per so nal nej z 20 mar ca
1950 r. znaj du je si in for ma cja, e „ujaw -
ni si w stycz niu 1945 ro ku w Kra ko wie
w szta bie gen. Alek san dra Za wadz kie go”,
któ ry na stp nie, co wie my ze wspo mnie

Ziem by, sta si wpy wo wym pro tek to rem
i za ra zem obro c pi sma przed pró ba mi
ci lej sze go pod po rzd ko wa nia re dak cji.
Re gla men to wa na nie za le no DZ ko czy
si jed nak z chwi l od su ni cia Ziem by ze
sta no wi ska re dak to ra na czel ne go DZ,
co sta o si z ko cem 1947 ro ku. Jak wspo -
mi na Au gust Gro dzic ki: „Ziem ba by
za dzior ny w kon tak tach z wa dza mi, spie -
ra si, wal czy z nie do  stwem biu ro kra -
cji i t po t pro pa gan dy [a na kry ty k
ka da „mo da” wa dza jest szcze gól nie wy -
czu lo na] – a oka zji do te go ni gdy nie bra -
ko wa o – bro ni swe go sta no wi ska i nie -
raz na wet z re zul ta tem. Za dzior no 
ta zresz t nie ba wem nie wy sza mu na
do bre”.

Na ko niec za cy tuj my frag ment ofi cjal -
ne go y cio ry su Ziem by [pi sa ne go prze cie
w la tach sta li now skich, sta now czo nie przy -
chyl nym akow com i lon dy skie mu pod -
zie miu], w któ rym wspo mi na – ogld nie
w po rów na niu do pó niej szych wspo -
mnie – a tak e z od po wied nim wy -
dwi kiem pro pa gan do wym o swo im
udzia le w po wsta niu war szaw skim:
„W pierw szych dniach te go mie si ca
[wrze sie 1939] przy by em do War sza wy
i wzi em udzia w jej obro nie w ba ta lio -
nie ro bot ni czym zor ga ni zo wa nym przez re -
dak cj „Ro bot ni ka”. Po ka pi tu la cji, w pa -
dzier ni ku, przy by em do So snow ca, gdzie
po ka za o si, e do sta re go miej sca za -
miesz ka nia w Ka to wi cach nie do sta n si.
Gro zi o mi tam aresz to wa nie, ja ko dzien -
ni ka rzo wi zna ne mu z an ty hi tle row skie go
na sta wie nia, uda em si wów czas do Kra -
ko wa. Prze by wa em tu do stycz nia
1940 r. W mie si cu tym wy bra em si
na W gry, by stam td do trze do ar mii wal -
cz cej z Niem ca mi. Dro g z Kro sna
w Ma o pol sce do Uzche ro du na Ru si Za -
kar pac kiej prze by em na nar tach, tam na -
ma wia no mnie na po wrót – prze nie sie nie
pie ni dzy do kra ju i z po wro tem, prze pro -
wa dze nie gru py mo dych lu dzi. Przy dru -
gim przej ciu do Uzche ro du, zo sta em
schwy ta ny przez fa szy stow sk po li cj
ukra i sk i wy da ny niem com [pi sow nia
ory gi nal na]. Osa dzo no mnie w wi zie niu
w Sa no ku. Tam prze zna czo ny by em
na roz strze la nie. Na po czt ku 1941 r.
po do sta niu si do szpi ta la wi zien ne go,
dzi ki po mo cy stra nicz ki Po lki z od dzia -
u ko bie ce go i pew ne go le ka rza uda o mi
si uciec. Od td ukry wa em si. Po czt ko -
wo w Rze szow skim po tem w oko li cach
Kra ko wa, a od wio sny 1944 r. w War sza -
wie. Na te re nie Kra ko wa zor ga ni zo wa em
kon spi ra cyj n gru p dzien ni ka rzy ziem za -
chod nich, któ ra pro wa dzi a kur sy na przy -
szych dzien ni ka rzy na te zie mie, wy da wa -
a biu le tyn dla pod ziem nej pra sy o sy tu acji
na l sku i in nych zie miach pol skich
w Rze szy, a po za tym biu le ty ny w j zy ku
fran cu skim i ro syj skim w Sta la gu w Ko -
bie rzy nie. W 1944 r. mu sia em si prze -
nie do War sza wy. Wzi em udzia w po -
wsta niu. Zgo si em si do pra cy w pra sie.
Zro bio no mnie re por te rem, a pó niej kie -
row ni kiem agen cji in for ma cyj nej dla pra -
sy po wsta czej. Po ja kim cza sie zwol nio -
no mnie z tej funk cji za po da wa nie
wia do mo ci o po pra wie sy tu acji na Pra dze
po wy zwo le niu pra we go brze gu mia sta
przez woj ska ra dziec kie i en tu zja stycz nym

Cza sy prze o mu – Okad ka ksi ki wspo mnie nio wej Sta ni sa wa Ziem by wy da nej ju po je go mier -
ci, w Kra ko wie w 1975 ro ku.
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przy j ciu zwy ci skich wojsk przez lud no
pol sk. Pi sma któ ry mi umo ty wo wa no
mo je zwol nie nie uda o mi si ura to wa
i po sia dam je do dzi. W cza sie po wsta nia
oe ni em si. Po po wsta niu wraz z o n
zbie gem z trans por tu do Prusz ko wa
i po kil ku dniach do tar em do Kra ko wa. Tu
w stycz niu 1945 r. na wi za em kon takt
z pe no moc ni kiem Rz du Lu do we go
na l sku gen. A. Za wadz kim i z je go po -
le ce nia w ostat nich dniach stycz nia zo sta -
em przez pk. Szy ra prze trans por to wa ny
do Ka to wic, gdzie po le co no mi zor ga ni zo -
wa nie „Dzien ni ka Za chod nie go”. W pierw -
szych dniach lu te go uka za si pierw szy nu -
mer te go pi sma. Mia no wa no mnie je go
na czel nym re dak to rem.”

Pro wo ka tor czy du re
– czy li kli mat cza sów

Ziem ba wspo mi na o udzia le by ych po -
wsta ców w two rze niu na po czt -

ku 1945 ro ku l skie go dzien ni ka. Opi su -
je to na st pu j co (na str. 196-197): „DZ
przed za ko cze niem woj ny wzmoc ni
si jesz cze o trój k po go rzel ców war szaw 
skich: Ha li n Mar kie wi czo w – ab sol 
went k mi dzy wo jen nej Wy szej Szko 
y Dzien ni kar skiej, Ja nu sza Li twi na,
do le cza j ce go ra ny z po wsta nia, oraz
Stefana Kal bar czy ka, dru ka rza war szaw 
skiej pra sy kon spi ra cyj nej, któ ry zo sta
me tram pa em Dzien ni ka, z cza sem re dak 
to rem tech nicz nym, a pó niej – ju
po mo im odej ciu – se kre ta rzem re dak 
cji. Wraz ze Zdzi sa wem Sier pi skim,
pra cu j cym nie mal od pierw szych dni,
przy go to wa nym w kon spi ra cji do dzien 
ni kar stwa na Zie mie Od zy ska ne, mie li my
wic w ze spo le czwór k war sza wia ków.”

Wy da je si, e Ziem ba – ja ko czo nek
pod zie mia, i re ali sta przede wszyst -
kim – by zwo len ni kiem pra cy or ga nicz -
nej, na ile po zwa la a po wo jen na rze czy -
wi sto, a nie wal ki zbroj nej, par ty zant ki.
Na to zresz t przy go to wa o go Zrze sze -
nie Dzien ni ka rzy Ziem Za chod nich – je -
go i in nych lu dzi pió ra – na prze j cie me -
diów, wzi cia ak tyw ne go udzia u w ich
kszta to wa niu. Po nie kd umo li wia o
to po wrót „g biej za kon spi ro wa nych”
oso bom. Zna ko mi cie ilu stru je na sta -
wie nie pierw sze go na czel ne go DZ do ce -
lo wo ci kon ty nu acji wal ki zbroj nej ten
frag ment je go wspo mnie (str. 294):
„Ujaw nie nie si l skie go Okr gu AK
na st pi o 30 sierp nia [1945 r.]. Ak cja ta
na te re nie kra ju trwa a od mniej wi 
cej po o wy mie si ca. Dzie sit ki ty si cy
lu dzi do te go cza su u dzi o si wy bu 
chem trze ciej woj ny lub cze ka niem
na co w ro dza ju >deus ex ma chi na<.
Ale ta kie roz wi za nie ist nia o tyl ko
w sta ro yt nej mi to lo gii i grec kich tra 
ge diach. XX wiek wy ma ga re ali stycz ne 
go my le nia i zim nej kal ku la cji. [pod kre 
le nie au to ra]”.

Nic do da, nic uj. Ziem ba przy ta cza
na wet przy kad jed ne go z re dak to rów,
któ ry przy zna mu si, e by w AK. Dia -
log wy gl da mniej wi cej tak (str. 295): 

„– Pa nie re dak to rze, ja by em w AK.
– No to co z te go?
– Tak, ale ja si nie ujaw ni em!

– To do mnie pan przy cho dzi? Id pan
na tych miast tam, do kd na le y!

– Ale co mam po wie dzie, ter min
ujaw nie nia mi n.

– Nie wiem, co pan ma po wie dzie,
gdy nie wiem, dla cze go pan te go ter mi 
nu nie do trzy ma! Na pew no mia pan ja 
ki po wód, s dz, e po win ni go pa nu
uwzgld ni… Ujaw ni si pan mu si. I to
na tych miast…

Spoj rza na mnie z nie do wie rza niem, ja
za po my la em – pro wo ka tor czy du 
re?”

Ten przy kad zna ko mi cie od da je na strój
po wo jen nych cza sów i po sta w, ja k
przy j mu sia czo wiek b d cy zwo len -
ni kiem pra cy or ga nicz nej w tych a nie in -
nych wa run kach. Trze ba by o by po pro -
stu ostro nym, cho ler nie ostro nym…

W po o wie lu te go 1945 r. do ze spo u
dzien ni kar skie go DZ do  czy a mo dziut -
ka Ha li na Mar kie wi czow a (uro dzo -
na 18.05.1906 ro ku w War sza wie, do y -
a lat 96, zmar a 10.01.2003 ro ku
w Ka to wi cach), ko lej na z le gend DZ.
Jej roz mo wa z na czel nym Ziem b by a
krót ka i jed no znacz na. Mia a spró bo wa
swych si, mi mo e l ska, jak tu ma czy -
a, zu pe nie nie zna a. Ale po zna a. I zo sta -
a. „Wy szo – pod kre la w pi sa nym na
40-le cie ga ze ty wspo mnie niu. – Za cz am
od kro ni kar skich in for ma cji, krót kich,
du szych, dzi nie jed n z nich ulo ko wa -
a bym z przy jem no ci w ko szu. Za ko -
czy am rok du ym re por ta em w gru dnio -
wym, wi tecz nym nu me rze, opar tym
o wa sne prze y cia z Po wsta nia War -
szaw skie go, po raz pierw szy ja ko Ha li na
Mar kie wi czo wa. Do te go cza su na wet
znacz niej sze po zy cje in for ma cyj ne ozna -
cza am li ter ka mi”. 

Z re la cji Ha li ny Mar kie wicz wie my, e
pierw szy nu mer DZ z 6 lu te go 1945 ro ku,
dwu stro ni co wy, wa ci wie roz da ny na uli -
cach Ka to wic, by przede wszyst kim dzie -
em Ziem by, wspo ma ga ne go przez Zyg -
mun ta Gros se ra, Lu dwi ka Wie czor ka
i Bo le sa wa Pit ka. „Do pra cy w na stp 
nych szyb ko do  czy li do pio nier skiej
gru py ich daw ni ko le dzy: Bo lek Su rów ka,
Ma rek Wy dra, Ja nek Ra ko czy, Ki lian By 
tom ski, Gu cio Gro dzic ki… Z wy chod 
ców z po wsta czej War sza wy zna le li
si wród nas: Ste fan Kal bar czyk, Ja 
nusz Li twin i Zdzi saw Sier pi ski. Z obo 
zów je niec kich Sta szek Moj kow ski i Ste 
fan Ki sie lew ski, jesz cze pó niej Ja nek
We ber”.

Zdzi saw Sier pi ski, pó niej szy kry tyk
i dzien ni karz mu zycz ny, pierw sze dzien -
ni kar skie szli fy zdo by wa w ka to wic kim
DZ. Wkrót ce po tem wró ci do War sza wy,
gdzie pra co wa m.in. w re dak cji „y cia
War sza wy”. Wspó pra co wa z ra diem i te -
le wi zj, kra jo wy mi i za gra nicz ny mi pi sma -
mi mu zycz ny mi, m.in. z „Ru chem Mu -
zycz nym”, „Jaz zem” i „Po rad ni kiem
Mu zycz nym”. W po wsta niu 1 sierp -
nia 1944 r. ja ko ka pral pod cho r y o pseu -
do ni mie „Ma rek wi da”, roz po cz pierw -
sze po wsta cze star cie na o li bo rzu.
Ka dy z tych y cio ry sów mo na by roz -
wi ja.

„Rós ze spó, ale przede wszyst kim
ro sa ran ga >Dzien ni ka< – pod su mo wy -
wa po czt ki ist nie nia DZ Au gust Gro dzic -

ki w ksi ce pt. W te atrze y cia:
wspo mnie nia z lat 1920-1980, War sza -
wa 1984. – W nie spe na pi mie si cy swe -
go ist nie nia by ju pi smem o naj wik szym
w Pol sce na ka dzie i sze ro kim za si gu te -
ma tycz nych, obej mu j cym tak istot ne
spra wy kra ju, jak i zja wi ska o za si gu mi -
dzy na ro do wym. Zy ska mar k je li nie naj -
lep sze go, to cz nie z >y ciem War sza wy<
i kra kow skim >Dzien ni kiem Pol skim< jed -
ne go z naj lep szych pism w kra ju”.

Po wsta cze la dy na a mach DZ

Po mi mo po wo jen nych re aliów (kon tro li
wy cho dz cej pra sy, po st pu j cej kon -

tro li y cia spo ecz no -po li tycz ne go), pa mi
o tra gicz nym zry wie po wsta czej War sza -
wy by a obec na na a mach DZ. Wa ci wie
to trud no by o nie za uwa y, e re dak to -
rzy DZ upar cie na wi zu j do te go wy da -
rze nia – co umac nia j cym wa dz ko mu -
ni stom nie mo go si po do ba. Na wet
w tek cie wy chwa la j cym wy zwo li ciel sk
Ar mi Czer wo n, dzi ki tru dzie któ rej
lsk mia unik n zbyt nich znisz cze (DZ
nr 16 z dnia 23 II 1945), re dak tor Bo le saw
Su rów ka, przed wo jen ny dzien ni karz kor -
fan tow skiej „Po lo nii”, ak cen tu je mo tyw
war szaw ski: „Wie my do sko na le, jak bar -
dzo Niem cy po tra fi nisz czy. To cze go do -
ko na li w cza sie od wro tu w nie któ rych mia -
stach ro syj skich, to, cze go do ko na li
na na szych te re nach, e cho tyl ko wspo -
mni my o War sza wie, wiad czy, e bar ba -
rzy cy hi tle row scy po tra fi sto so wa w ta -
kich ra zach pie kiel ne me to dy, ro bi to
na zim no, sys te ma tycz nie i w spo sób zor -
ga ni zo wa ny”. Oba cy to wa ne frag men ty,
o War sza wie i bar ba rzy stwie hi tle row ców
zo sta y przez Su rów k wy tusz czo ne.
Z pew no ci, mi mo pro pa gan do wej wy -
mo wy ca o ci, by szcze ry w swym od czu -
ciu. Przy rów na nie mo li wo ci ta kiej za ga -
dy te go prze my so we go re gio nu dzia a o
na wy obra ni, mi mo wy ra ne go pro pa -
gan do we go kon tek stu. Bo, jak do wo dzi
Su rów ka, gdy by Ro sja nie si spó ni li, „pa -
r dni cza su, lsk i Za g bie by y by pu -
sty ni, jed nym wiel kim cmen ta rzy skiem”.
Zu pe nie jak po wsta cza War sza wa,
gdzie – oczy wi cie czy taj mi dzy wier sza -
mi – Ro sja nie ce lo wo si „spó ni li”, cze -
ka jc z roz ka zu Sta li na a War sza wa si
wy krwa wi. Wy zna nie uwiel bie nia „wy -
zwo li cie lom” ze Wscho du brzmi tu wiel -
ce dwu znacz nie. Do daj my, e 23 lu te -
go 1945 ro ku od so ni to w Ka to wi cach
na pla cu Wol no ci Po mnik Wdzicz no ci
so wiec kim „wy zwo li cie lom”.

Ale naj cen niej szym ma te ria em pra so -
wym – a wa ci wie ró do wym – s ory -
gi nal ne de pe sze z cza sów po wsta nia war -
szaw skie go pu bli ko wa ne na a mach DZ
w rocz ni c je go wy bu chu. Uka za y si
cz nie 63 od cin ki. Pu bli ka cj z nich
w ra mach cy klu „Rok te mu... prze bieg po -
wsta nia war szaw skie go” roz po cz to
w nr 166 DZ z dnia 1 sierp nia 1945 ro ku.
Au to rem, ini cja to rem tej ru bry ki by – jak
a two mo na by o si do my le – za o y -
ciel i pierw szy re dak tor na czel ny DZ Sta -
ni saw Ziem ba. W ko lej nych nu me rach,
na dru giej stro nie, czy tel ni cy mo gli zna -
le de pe szo we re la cje, z te go co dzia o si
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w po wsta niu. Jak pod kre la no we wst pie,
mia o to by: „krót kie, te le gra ficz ne ze sta -
wie nie prze bie gu po wsta nia war szaw -
skie go, spo rz dzo ne zo sta o na pod sta wie
ko mu ni ka tów, wy cho dz cych w tym cza -
sie w Sto li cy, in for ma cji pra sy po wsta czej
oraz biu le ty nów agen cyj in for ma cyj nych.
Ze sta wie nie to nie jest kom plet ne, gdy
wszyst kie po da ne wy ej ró da, ogra ni czy -
y si w pew nych okre sach, do po da wa nia
wia do mo ci gów nie ze ród mie cia,
wzgld nie tych dziel nic, któ re ze ród mie -
ciem mia y mo li wo cz no ci” – za -
strze ga no. 

To swo iste ka len da rium by o ewe ne men -
tem w ów cze snej pra sie, któ ra prze cie by -
a kon tro lo wa na przez ko mu ni stów (czy te
za czy na a mniej czy bar dziej by). Wszak
ga ze ty by y od za wsze do sko na ym or ga -
nem pro pa gan dy, na rz dziem in dok try na -
cji, su y y „kszta to wa niu opi nii spo -
ecz nej” – a wic by y po  da nym
na rz dziem wa dzy. A tu w „Dzien ni -
ku” – któ re go pa tro nem by ge ne ra ko mu -
ni sta Alek san der Za wadz ki – sze rz kult
pod ziem ne go, „re ak cyj ne go” – jak ma wia li
ko mu ni ci, po wsta nia...

Oto ma a prób ka te go in for ma cyj ne go
w grun cie rze czy tek stu: „Po wsta nie – re 
la cjo nu je Ziem ba – za po wie dzia no we
wszyst kich punk tach War sza wy
na godz. 17. Ter min te z przy czyn bli ej
jesz cze nie usta lo nych, zo sta w kil ku
miej scach przy pie szo ny. Przy pusz czal nie
zmo bi li zo wa ne po do mach pry wat nych
od dzia y, nie wy trzy ma y ner wo wo, al bo
te niem cy [pi sow nia ory gi nal na] wpa dli
na ich lad. Na o li bo rzu do szo do star 
cia ju o godz. 15.15, w ród mie ciu
na ul. Ma zo wiec kiej o godz. 16.” 

Po wsta cze ka len da rium za ko czo no
w nr 228 DZ z dnia 2 pa dzier ni ka 1945
ro ku. Zna la za si w nim re la cja z ka pi tu -
la cji po wsta czych od dzia ów, ja ka mia -
a miejsce rok wcze niej: „Wal ki zo sta y
ca ko wi cie wstrzy ma ne i ofi cjal nie nie
pod j to ich ju. Je dy nie w na stp nych
dniach drob ne od dzia y wy a ma y si
spod za rz dze do wódz twa AK i na wa 
sn r k pod j y pró by przedar cia si
przez kor don nie przy ja ciel ski i Wi s... Co 
raz wi cej jed nak War sza wian de cy do wa 
o si na opusz cze nie sto li cy. Wie lu wród
nich by o ta kich, któ rzy uko cha ne mia sto
opusz cza li po raz pierw szy w y ciu.
Wszyst ko to mia o wy raz nie sa mo wi cie
przy gn bia j cy. Po po u dniu po da no, e
ter min wy cho dze nia z mia sta zo sta prze 
du o ny do 6go [pa dzier ni ka]. Wie czo 
rem w Ko men dzie Har cer skiej od by a si
od pra wa, gdzie do wód cy syn nych ba ta 
lio nów Zo ki i Pa ra so la tzw. Sza rych Sze 
re gów, re kru tu j cych si z mo dzie y
har cer skiej za mel do wa li swo je stra ty.
Je den z nich po da stan 3ch plus do wód 
ca, ze sta nu oko o 600 lu dzi, na po czt 
ku po wsta nia, a dru gi stan 4ch i do wód 
ca, ze sta nu kil ku set lu dzi. Da je to
w przy bli e niu ob raz, jak ogrom nie wy 
krwa wi a si mo dzie pol ska w po wsta 
niu war szaw skim” – opi su je Ziem ba. I jest
to na praw d wy mow ne wia dec two. 

W tym e nu me rze ga ze ty, z dnia
1 sierp nia 1945 ro ku, na pierw szej stro nie
re dak cja zna la za od nie sie nie do cza sów
po wsta nia i je go bo ha te rów, in for mu jc du -

ym ty tu em; „NO WE MA KA BRYCZ NE
OD KRY CIA POD NIE MO DLI NEM.
Po wsta ców war szaw skich roz strze li wa -
no no ca mi”. W kil ku szpal to wej re la cji
z miej sca „po twor nych zbrod ni nie miec -
kich w po bli u naj wik sze go w Eu ro pie
obo zu je ców w am bi no wi cach (Lams -
dorf)” [gdzie po woj nie swo je wy cier pie li
te Niem cy i l za cy], re dak tor sku pi si
te na wt ku po wsta czym, mia no wi cie:
„mi li cja w Nie mo dli nie od na la za niem 
k, któ ra przez ja ki czas i to okre sie ko 
co wym, pra co wa a w obo zie w cha rak te 
rze sa ni ta riusz ki. Niem ka ta ze zna a, e
o nie rze po wsta cy przy wie zie ni do obo 
zu z War sza wy je sie ni1944 ro ku, by li no 
ca mi ma so wo roz strze li wa ni”. 

Obok tej wstrz sa j cej re la cji, te
na pierw szej stro nie, zna laz si wstp niak
na pi sa ny z oka zji pierw szej rocz ni cy wy -
bu chu po wsta nia. Za cy tu je my tu po cz tek
i ko niec te go wpro wa dze nia, któ ry zna ko -
mi cie ilu stru je nar ra cj, któ ra mia a zdo mi -
no wa oce n po wsta nia w ha gio gra fii ko -
mu ni stycz nej, a przed któ r re dak to rzy DZ
chy ba sta ra li si uciec. Bo co in ne go bo ha -
ter stwo lu dzi, je go oce na, a co in ne go oce -
na traf no ci dzia a po li tycz no -woj sko -
wych, w któ re zo sta li wpl ta ni. Zresz t,
do dzi siaj nie jest to roz strzy gni te i do dzi -
siaj bu dzi kon tro wer sje... Susz nie wic roz -
gra ni cza li to ów cze ni re dak to rzy DZ,
nie któ rzy z nich by li wszak na ocz ny mi
wiad ka mi po wsta czej tra ge dii: 

„Po wsta nie war szaw skie by o z po li 
tycz ne go punk tu wi dze nia czy nem zbrod 
ni czym, a z woj sko we go sza le czym, je 
e li jed nak cho dzi o wkad i bo ha ter stwo
o nie rza po wsta cze go, bez wzgl du
na to, czy wcho dzi on w skad sze re gów
AL czy AK, je e li cho dzi o wy si ek i ofiar 
no spo e cze stwa war szaw skie go, to za 
su gu je ono na uzna nie naj wy sze (...)
Fakt, e po wsta nie by o po li tycz nie i woj 
sko wo po my sem fa tal nym, nie mo e ab 
so lut nie, w ni czym umniej szy ofiar, za 
sug i bo ha ter stwa sze ro kich rzesz
o nier skich i jesz cze szer szych rzesz lud 
no ci. Nie mo na i nie wol no po t pia po 
wsta nia bez resz ty: po mys i kie row nic 
two by o zbrod ni cze, czyn po wsta czy
i za cho wa nie si lud no ci, prze cho dz
do hi sto rii ja ko kar ta naj pik niej sze go bo 
ha ter stwa”. 

Oczy wi cie, zna laz si w tym wy wo -
dzie ukon w stro n ko mu ni stycz nych mo -
co daw ców (ge ne ra a Za wadz kie go i oto -
cze nia), od któ re go za le a o by al bo nie
by „Dzien ni ka”. Do wo dzo no bo wiem, e
de cy zja o wy bu chu pod j ta przez „zbrod -
ni cze kie row nic two” by a ode rwa na od re -
aliów – czy taj – nie kon sul to wa na z Ar mi
Czer wo n. Cie ka we, e prze ciw sta wia no
tu zor ga ni zo wa ne i nie zor ga ni zo wa ne
ma sy po wsta cze ja kie mu „nie od po -
wie dzial ne mu kie row nic twu”, któ re po no -
si, zda niem pi sz ce go, odpowiedzialno
za je go osta tecz ny wy buch: „Ma sy war 
szaw skie, ca a mo dzie, woj sko we or ga 
ni za cje pod ziem ne przy j y po wsta nie ja 
ko ko niecz no, obo wi zek i daw no
ocze ki wa no mo ment od we tu. Nikt z nich
nie przy pusz cza, e ini cja to rzy mo gli by
mie w nim in ne ce le, ni te go wy ma ga
in te res Pol ski, nikt nie przy pusz cza, e
by o ono ode rwa ne od dzia a ja kie

pro wa dzi a nie da le ko pra we go brze gu
Wi sy Ar mia Czer wo na”. 

I na dru giej stro nie ko czy pik nie
ca y ten rocz ni co wy wstp niak au tor
pod pi sa ny ja ko Ze tes – czy li Sta ni saw
Ziem ba w ten spo sób: „Ska da my hod
mo dym chop com, któ rzy nie ba czc
na ogrom ne nie bez pie cze stwo pod bie 
ga li i uniesz ko dli wia li go lia ty, lub te
z pra s po wsta cz do cho dzi li do naj bar 
dziej nie bez piecz nych od cin ków fron to 
wych, mo dym dziew cz tom, pe ni cym
funk cje cz ni czek, któ re pod gra dem
kul lub nie bez piecz ny mi ka na a mi prze 
bie ga y z mel dun ka mi, lud no ci cy wil nej,
któ ra dla o nie rzy bu do wa a ba ry ka dy,
do no si a amu ni cj, przy go to wy wa a stra 
w, opie ko wa a si ran ny mi. Bo ha ter 
stwo i ofiar no ich wszyst kich ni gdy
przez Pol sk nie zo sta n za po mnia ne”.

Nic te dziw ne go, e w lad za po wsta -
niem, in for mo wa no o wszyst kim, co wi -
za o si z po wsta ca mi, ich upa mit nie niem,
War sza w i jej od bu do w. Za sy gna li zu je -
my tyl ko kil ka przy ka dów w sa mym 1945
ro ku. W nr 167 z dnia 2 sierp nia na a mach
DZ uka za a si in for ma cja, i „W rocz ni -
c wy bu chu po wsta nia war szaw skie go/
[po wsta je] Po mnik ku czci po le gych po -
wsta ców”. Kon kret nie – ta ki mo nu ment
od so ni to na cmen ta rzu po wz kow skim.
Na to miast w nu me rze 229 z dnia 5 pa dzier -
ni ka 1945 ro ku pi sa no: Od bu do wa War sza -
wy w Cy frach/Co zro bio no i za mie rze nia
na przy szo. Re la cja z te go co zro bi o Biu -
ro Od bu do wy Sto li cy do ty czy a gów nie
przy wró ce nia funk cjo no wa nia in fra struk -
tu ry wo do ci go wej, elek trycz nej, ga zo -
wej, tram wa jo wej, bu dyn ków, jezd -
ni – przy czym nie ustan nie po rów ny wa no
to ze sta nem przed wo jen nym, aby uzmy so -
wi ogrom znisz cze i za sig cze ka j cych
jesz cze sto li c ko niecz nych prac. W tym -
e zresz t nu me rze do no szo no o za wi za -
niu w Ka to wi cach Ko mi te tu Od bu do wy
Sto li cy. Nie jest wy klu czo ne, e wspie ra li go
czon ko wie re dak cji DZ zwi za ni uczu cio -
wo z mia stem, w któ rym wy bu cho po wsta -
nie i ma rz cy o je go ry chej od bu do wie.

Dra ma tycz ne wspo mnie nie
dzien ni kar ki

16grud nia na a mach DZ w nr 303 po -
ja wi a si za po wied du e go, wi -

tecz ne go wy da nia ga ze ty, któ ry „uka e
si w znacz nie zwik szo nej ob j to ci i po -
wi co ny b dzie wspo mnie niom z cza sów
oku pa cji. Przy nie sie on m.in. sze reg nie zna -
nych szcze gó ów an ty nie miec kich ak cji Pol -
ski Pod ziem nej, ak cji zna nej do td tyl ko z jej
ko co wych wy ni ków a nie od stro ny jej
przy go to wa i prze pro wa dze nia”. Cho -
cia nie pa da tu na zwa Ar mia Kra jo wa i po -
wsta nie war szaw skie, uwa ni czy tel ni cy
na pew no wie dzie li, cze go si spo dzie wa.
Prze cie cz re dak to rów zwi za na by a
i z AK i z po wsta niem... Zresz t w ko lej -
nej za po wie dzi wy da nia wi tecz ne go z 19
grud nia (DZ nr 306) wska za no, e cho dzi
m.in. o za mach na sze fa war szaw skie go ge -
sta po Kut sche r.

I rze czy wi cie, tak jak zresz t wy ni ka to
ze wspo mnie Ha li ny Mar kie wi czo wej,
w wi tecz nym DZ po ja wi si mo tyw po -
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wsta czy – jej re la cja z po po wsta czej tu -
acz ki (pt. Na po czt ku by a ra do...
Szla kiem po wsta cze go tu ac twa). Wy da -
nie z 24-26 grud nia 1945 ro ku (nr 311) sy -
gno wa ne by o, ra czej na iw nym je li cho -
dzi o ro dzaj sztu ki, ob raz kiem nie nej
zi my i uda j cych si na na bo e stwo
do ko cio a miesz ka ców wsi. Tu za -
prz gi kon ne, tam kto na nar tach, bab cie
z wnu cz ta mi (a mo e mat ki) brn w nie -
go wej za mie ci do drew nia ne go ko ció ka
na pa ster k. Ty tu czo ów ki po cho dzi ze
zna nej pol skiej ko l dy: „Pod nie rcz k
Bo e Dzie ci bo go saw Oj czy zn mi ...”
Oj czy zn, któ ra ty le prze sza i ty le jesz -
cze mia a przej. Rze czy wi cie, ty tu jak
na no w, po wo jen n rze czy wi sto moc -
no traf ny, by nie rzec – pro ro czy. Re dak -
tor Mar kie wicz lu no ra czej od no si si
do cza sów sa me go po wsta nia, ale zna la -
za si w tek cie jed na y wa re tro spek cja
go du j cej wte dy tu acz ki, gorz ka, sar ka -
stycz na w to nie: „Pa trz na gru b, wy pa 
sio n ba b i czu j wzbie ra j c si we
mnie fa l pier wot nej, dzi kiej nie na wi ci.
Wsz cze pi pal ce w kark, ze rwa czer wo 
ny krzy z opa ski i po wlec tam, w ka na 
y, na ba ry ka dy, na Sta rów k, Zie le niak,
po ka za po wi ce nie i bo ha ter stwo i mi 
o czo wie ka do czo wie ka. Od da j po 
tem w r ce pi ja nych Ukra i ców, niech 
by po hu la li, niech by po zna a, co ból
i m ka!”. 

Przy czy ny nie na wi ci do sa ni ta riusz ki
tu ma czy ten frag ment: „Krzep kie r ce
stra a ków spraw nie chwy ta j dr ki no 
szy. Wiem, e mnie wio z na punkt sa ni 
tar ny, wiem, e b dzie wszyst ko do 
brze... Smród, a sko tli wie bi j cy
w noz drza, przy wra ca mi przy tom no.
W nie wiel kiej izbie, na zmierz wio nej so 
mie, wzdu dwóch du szych cian ro ze 
sa nej, le  g sto po uka da ni cho rzy. J 
ki, za wo dze nia, pacz, tu k si o cia ny,
czar ne od ro jo wi ska much i opa da j bez
ad ne go od dwi ku. S tyl ko cho rzy,
i ich cier pie nia, nie ma wi cej ni ko go.”

Re dak tor ka ucie ka z upior ne go szpi ta -
la -umie ral ni, w któ rych znaj du j si tyl ko
tru py i do go ry wa j cy. Tra fia cu dem do ja -
kie ro dzi ny ro bot ni ka, któ ra da je jej
ubra nie (bo za wszo na i brud na), na kar mi
(bo god na) i da si wy spa. Wy czer pa na
pi po nad trzy dzie ci go dzin.

„– Pro sz pa na, ja z War sza wy. Ucie 
kam ze szpi ta la. Tam jest strasz nie.
Ja chc tyl ko je i spa. Za pa c, mam
pie ni dze. Za raz dam. – Nie trze ba. Po 
mo g pa ni i. 

W nie wiel kim po ko iku ko bie ta i tro je
dzie ci. – Po mó si umy i daj mle ka.
Ta pa ni z War sza wy. Prze pi si u nas.”

To wspo mnie nie po ru sza j ce dra ma ty -
zmem.

A nie ja ki Bog dan Bu try czuk za miesz -
cza pod re por ta em Ha li ny Mar kie wi czo -
wej tekst pt. „Epi log gorz ki i szy der czy”
o „me sja ni za cji kl ski po wsta nia”,
oczy wi cie sie jc pro pa gan do wym ja dem
prze ciw na sta wio nym an ty so wiec ko „AK -
-istom” [praw da, e brzmi po gar dli -
wie?] – dla rów no wa gi. Cy tat z te go
„dzie a”: „Od czu wa [po wsta czy ro bot -
nik], e sy tu acja AK do pie ro te raz wy a -
nia dwu znacz no, wy ra sta j c z po li tycz -
nych ko men ta rzy po wsta czej pra sy

w sto sun ku do znaj du j cej si na Pra dze
Ar mii Czer wo nej. Niem cy uwi ja li si
po gru zach War sza wy i po przez kro ko dy -
le zy mó wi li na po tka nym AK -istom,
wska zu jc ra mie niem Pra g: „oni win ni”. 

Gra fo ma stwo i cy ga stwo. Tek stu te -
go nie po pe ni chy ba a den z „Dzien ni -
ko wych” po wsta ców.

17 grud nia 1945 ro ku DZ opu bli ko wa:
„Li st strat dzien ni kar stwa pol skie 
go 19391945”. Kil ku ko lum no we ze sta 
wie nie obej mu je oko o 260 na zwisk
dzien ni ka rzy po le gych m.in. w po wsta 
niu war szaw skim, ale tak e w obo zach
kon cen tra cyj nych czy w kam pa nii wrze 
nio wej. O tych stra tach mó wi zjazd
Zwiz ku Dzien ni ka rzy RP, któ ry od by wa
si wte dy w War sza wie. 

Jesz cze kil ka krot nie, ale za wsze w spo -
sób wy wa o ny, wspo mi na DZ w po wo jen -
nych la tach po wsta cz rocz ni c. Nie by
to tak hi ste rycz ny ton, ja kim ema no wa a
brat nia „Try bu na Ro bot ni cza”, któ ry to, nie -
ste ty, mia zdo mi no wa ofi cjal n nar ra cj

hi sto rycz n, na rzu co n przez ko mu ni stów,
na du gie la ta. „Try bu na…” przy ta cza jc
so wa to wa rzy sza Go mu ki w pierw sz
rocz ni c po wsta nia, 1 sierp nia 1945 ro ku,
mó wi a o re ak cyj nych zdraj cach, zdra dziec -
kim kie row nic twie AK i o tym, e Ar mia
Czer wo na chcia a ura to wa War sza w,
ale unie mo li wi li to tow. Sta li no wi AK -
-owcy. „War sza wa pa da – ko czy si je -
den z s ni stych ar ty ku ów opi su j cych
upa dek po wsta nia. – Pa da zdra dzo na
przez do wódz two AK, któ re nie chcia o
sko rzy sta z mo li wo ci przedar cia si
na Pra g i wy da o War sza w i jej obro ców
w r ce niem ców. Lud no na roz kaz nie -
miec ki opu ci a sto li c. Apod gru za mi mia -
sta wrza o y cie. Ta jo ne, ukry te, zdo by wa -
ne mier tel nym wy si kiem. y cie tych, co
nie chcie li przy j wy zwo le nia z rk nie -
miec kich mor der ców”.

War sza wa bu dzi a si do y cia, a lu dzie,
zwy kli lu dzie – jak w ca ym kra ju zresz -
t – zm cze ni by li woj n…



W wi tecz nym nu me rze „Dzien ni ka Za chod nie go” z 24-16 grud nia 1945 ro ku zna la zo si wspo -
mnie nie mo dej dzien ni kar ski Ha li ny Mar kie wi czo wej z po po wsta czej War sza wy.
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wsze dnie ogl da a eki p mu ra rzy, vis
a vis, z wiel ko miej skim roz ma chem bu du -
j cych no w ka mie ni c, wkrót ce wy ku pio -
n przez y dow skich przed si bior ców
z bran y szklar skiej. W tym cza sie jej m -
a, wte dy ju po sa do Re ich sta gu, pol ska
pra sa na zy wa a „Moj e szem z Ka to wic”.

Po prze ciw nej stro nie Mic kie wi cza wzno -
si y si jesz cze bar dziej oka za e bu dow le
Wiel kiej Sy na go gi Re for mo wa nej i gim na -
zjum kla sycz ne go. Wspól nie z ni mi i do mem
Lu dwi ka Da me go, w któ rym miesz ka li
Kor fan to wie, ka mie ni ca Per la i Trap pa ota -
cza a ukwie co ny miej ski skwer cza sem na -
zy wa ny par kiem lub pro me na d. By a kra -
jo bra zo w krop k nad „i” – nie odzow nym
do pe nie niem de cy du j cym o uro dzie i wy -
jt ko wo ci te go za kt ka od za cho du za my -
ka j ce go ów cze sn Au gust Schne ider stras -
se. Dr Ma ria No wo sad z Wy dzia u
Ar chi tek tu ry Po li tech ni ki l skiej twier dzi,
e rów nie i dzi siaj bu dow le ze spo u urba -
ni stycz ne go Mic kie wi cza -Sta wo wa „ni -
czym nie ust pu j re pre zen ta cyj nym ci gom
han dlo wym Wied nia, Ber li na, Lip ska, Bu -
da pesz tu, Brna, Ode ssy czy Ha no we ru.”

Pod dwo ma Fau na mi

Dzi, tak jak po nad 100 lat te mu, mo nu 
men tal ny dom Per la i Trap pa wzbu dza po 

W1906 ro ku pi cio kon dy gna cyj n
czyn szów k wy bu do wa mistrz bu -

dow la ny Lu dwik Gold ste in na zle ce nie Ju -
liu sza Ka sza ba, pro du cen ta za staw sto o -
wych oraz spó ki o na zwie „Gold ste in M
und Ge nos sen”. Rok pó niej jej pierw szy -
mi i wy cz ny mi wa ci cie la mi zo sta li
Mo ritz Perl, szef ska du han dlo we go szka
bu dow la ne go i ar ty stycz ne go oraz Edward
Trapp, mistrz szklar ski. W 1908. jej ko lej -
nym po se sjo na tem i lo ka to rem zo sta
Emil Scholz, ka to wic ki ka mie nicz nik,
po sia dacz wie lu do mów czyn szo wych
a tak e ho te lu „Ka iser hoff” przy Sta wo -
wej 19. Po je go mier ci od po o wy lat 30.
nie ru cho mo ci wa da li Dzia o szy scy,
zna ni w Ka to wi cach z pik ne go pie wu,
kon cer tów mu zycz nych a tak e z pro duk -
cji ka fli i bu do wy pie ców. 

Z okien mo dej Kor fan to wej

Na s sied nim na ro ni ku przy Sta wo 
wej 3 na ka w i ciast ko za pra sza a „Ho 
hen zol lernn Ca fe”. Pod da chem te go do -
mu na le  ce go do Jó ze fa Brau era
i Ry szar da Dan zi ge ra, w czyn szo wym
miesz ka niu na pi trze, sp dza mio do we
mie si ce trzy dzie sto let ni Woj tek Kor fan -
ty ze swo j 21 wio sen li cz c o n, zdrob -
nia le na zy wa n El bie ci n, któ ra jak za -
pew nia na a mach pra sy, ni gdy nie by a
„sprze da wacz k u Ba ra scha”. Tu taj po wi -
a mu trój k po ciech a w mi dzy cza sie, wy -
gl da jc przez okno swe go po ko ju, ob ser -
wo wa a gro ma dy wi to bli wych Izra eli tów
w na bo nym sku pie niu, ka dej so bo ty
wkra cza j cych do sy na go gi. W dni po -
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Sze ro ko roz war te wro ta ogrom nej bra my uli cy Sta wo wej

W ka mie ni cy „Pod Fau na mi”
HENRYK SZCZEPASKI

110 lat te mu ka mie ni ca wznie sio na we dug abry su Lu dwi ka Gold ste ina za j a
pu st par ce l po daw nych win ni cach Bre slau erów. Sta n a u zbie gu dzi siej szych
ulic Mic kie wi cza i Sta wo wej (wte dy Au gust Schne ider stras se i Te ich stras se). We 
spó z po dob nie wy gl da j c kre acj Lu dwi ka Da me go, zaj mu j c za chod ni na 
ro nik Sta wo wej, przy po mi na a sze ro ko roz war te wro ta ogrom nej bra my otwie 
ra j cej cia sn gar dziel uli cy pro wa dz cej do dwor ca to wa ro we go 
– na po czt ku XX wie ku – okna na wiat ka to wic kich kup ców i przed si bior ców.

Rzu ty po zio me oby dwu bu dow li s dla sie bie lu strza nym od bi ciem. Osi sy me 
trii te go uka du jest o uli cy Sta wo wej. To urba ni stycz ny pre ce dens Ka to wic a mo 
e i l ska.
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dziw bo gac twem sztu ka tor skich de ko ra 
cji opraw nych w bo nio wa n ele wa cj
o pa ste lo wych bar wach, wy nio so ci
mu rów, pod da szem z fa cjat ka mi i wie 
wi do ko w na szczy cie. O je go wa ci cie -
lach przy po mi na ta jem ni czo za szy fro wa -
ny mo no gram „PT” ja ko stiu ko wy re lief
umiesz czo ny w cen tral nym punk cie fron -
to wej ele wa cji, tu po nad oknem pierw sze -
go pi tra. O dwie kon dy gna cje wy ej, pa -
sko rze ba pod ta ra sem przed sta wia go wy
dwu bro da tych Fau nów z ko li mi ró ka -
mi i pa r ster cz cych uszu, w daw nej Gre -
cji pa tro nów pod no ci, si wi tal nych
i eks ta tycz nych unie sie. Jed ni twier dz,
e to Mo ritz i Edward, a in ni e Faun zdu -
blo wa ny. Pa tro no wa li lu kul lu so wym
ucztom z ta necz ny mi sza le stwa mi, bd
in nym eks cen trycz nym im pre zom aran o -
wa nym w re stau ra cjach te go bu dyn ku. 

Z po de stów na pó pi trach klat ki scho -
do wej wi da cia sne po dwór ko z ofi cy na -
mi sy n cy mi z ku chen nych scho dów
i ma ych po ko ików dla su by. e liw ne
ba lu stra dy na dol nych kon dy gna cjach, po -
t gu j wra e nie prze nie sie nia w re alia sta -
ro wiec kie go, bo ga te go do mu lo ka tor skie -
go – oa zy ci szy i spo ko ju do brze
sy tu owa ne go miesz cza stwa. Na ka -
dym z pi ter znaj do wa y si dwa pi cio -
po ko jo we miesz ka nia – jed no z okna mi
od uli cy Mic kie wi cza, a dru gie od Sta wo -
wej. Na ko ry ta rzu i w pa ru wn trzach oca -
la y ce ra micz ne wy ka dzi ny na cia nach
i po sadz kach, a w oknach ko lo ro we reszt -
ki oszkle i wi tra y po cho dz ce ze ska -
du Per la, a uka da ne przez mi strzów – Al -
fre da Trap pa i je go sy na Edwar da. 

Bry  i ele wa cje bu dyn ku ar chi tekt wy -
sty li zo wa na mo d try um fu j ce go ce sar -
stwa pru sko -bran den bur skich Wil hel mów.
Je go pi cio osio wy fron ton zdo bi trzy wy -
ku sze – cen tral ny, za ko czo ny ta ra sem
na czwar tym pi trze oraz dwa na ro ne,
znacz nie wy sze si ga j ce pod da sza
i zwie czo ne he ma mi w for mie pi kiel hau -
by. Gów nym ak cen tem po dob nej, pi cio -
osio wej fa sa dy od stro ny uli cy Sta wo wej
jest trój bocz ny er ker nad wie szo ny ana lo -
gicz nie jak ten znad bra my wej cio wej.
Trze cia fa sa da od stro ny uli cy Mic kie wi -
cza ma tyl ko trzy osie, a za miast wy ku sza
trój kt nie wy mo de lo wa ne bal ko ni ki, ster -
cz ce jak pta sie dzio by. 

Bal ko ny na po zo sta ych ele wa cjach
wy pe nia j prze strze po mi dzy wy ku sza -
mi. Ma j ka mien ne lub mu ro wa ne ba lu stra -
dy z ory gi nal nie za pro jek to wa ny mi rz da -
mi tra lek, sup ków i prze wi tów. Sta no wi
do mi nu j cy ak cent trzech pierw szych pi -
ter. Ze wzgl du na ich uro d i licz b, ca -
y obiekt by wa na zy wa ny „bal ko now -
cem” al bo „do mem z bal ko na mi”.

Naj efek tow niej swo je se ce syj ne wdzi -
ki, ka mie ni ca „Pod Fau na mi” pre zen tu je
w pro mie niach po po u dnio we go so ca,
wy grze wa j ce go jej za chod ni fa sa d,
a po tem fron ton z ga le ri re lie fów ludz kich
twa rzy, fau nów i gro te sko wych masz ka ro -
nów spo wi tych gir lan da mi li ci i kwia tów.
Po by sku je szkem kil ku dzie si ciu wiel kich
okien o ró nej sze ro ko ci i wy kro ju. Cie -
szy oko re pre zen ta cyj n, or na men to wa n
bra m wej cio w, log gia mi o au ro wych
ba lu stra dach, at ty k i wie ycz ka mi
na szczy cie ele wa cji. 

Jej mu ry od za wsze do mi no wa y
nad daw n Sta wo w, na po czt ku XX wie -
ku jed n z naj bar dziej ru chli wych jezd ni
po wia to wych Ka to wic.  czy a gie d
owo co wo -wa rzyw n zlo ka li zo wa n u po -
u dnio we go jej wy lo tu przy bocz ni cach
i ram pach Dwor ca To wa ro we go z naj -
wik sz w mie cie Ha l Tar go w na pó -
noc nym jej kra cu nad Ra w. T dy po -
pie sza y tu my prze chod niów, prze ku pek
i kra ma rzy ci gn cych lub po py cha j cych
wóz ki. Obok prze je da y set ki fur ma nek,
a po mi dzy ni mi co raz cz ciej uy wa ne
sa mo cho dy i mo to cy kle. Gwar i zgiek pa -
no wa tu od wcze snych go dzin po ran nych.
W pierw szej wier ci XX wie ku, wspól nie
z ów cze sn Grund man n stras se (obec -
nie 3 Ma ja) pe ni a funk cj han dlo we go
ci ty. 

W do mu „Pod Fau na mi”, od stro ny uli -
cy Mic kie wi cza mie ci a si pie kar nia
a obok ma sar nia Pin ku sa Fi sche ra ofe ru -
j ca mi so i w dli ny z „Fa bry ki ko szer nej”.
Na pi trach miesz ka nia wy naj mo wa li
urzd ni cy sta ro stwa, ma gi stra tu i ko lei e -
la znych, in y nie ro wie, kup cy i rze miel -
ni cy. Od lat 30. XX wie ku mia tu taj ga -
bi net i pra cow ni pro te tycz n le karz
Ka zi mierz Ber na szew ski, sto ma to log
i tech nik den ty stycz ny. Pa cjen tów przyj -
mo wa jesz cze w cza sach Pol ski Lu do wej. 

Do bre wi no i co na zb

W 1909 ro ku, pod szyl dem „Ca si no Bar”
Max Pe tri kow ski, na par te rze otwo rzy
wi niar ni. Wcho dzi o si do niej obok re -
pre zen ta cyj ne go wej cia do ka mie ni cy. Zaj -
mo wa a kil ka po miesz cze od stro ny Sta -
wo wej. Wy god ne ka na py i g bo kie fo te le
za ch ca y do re lak su. Sa l owie tla wiel -
ki krysz ta o wy y ran dol. Przed bu fe tem sta
rzd wy so kich sto ków a znad nie go,
z pó ek na cia nie wy o o nej lu stra mi, mar -
ko wy mi ety kie ta mi ku si y wi na fran cu skie,
w gier skie, re skie a tak e z za mor skich
win nic Afry ki, Ame ry ki i in nych kon ty nen -
tów. Przy by tek Ba chu sa na zy wa no „do -
mem wi na”. Prze trwa woj n wia to w
i po wsta nia l skie. 

Po ple bi scy cie, jesz cze la tem 1922 ro -
ku lo kal na par te rze na ro nej ka mie ni cy ku -
pi a Anie la Haj to. Zmo der ni zo wa a daw -
n wi niar ni i za aran o wa a tam re stau ra cj
z praw dzi we go zda rze nia. Nad jej wej -
ciem umie ci a szyld „Bar Chri stall”. Mia
sa l ze bra to wa rzy skich i wy twor ny po -
kój dla spe cjal nych go ci. Ofe ro wa nia -
da nia, obia dy i ko la cje. W bu fe cie nie bra -
ko wa o trun ków. 

Pa ac Flan ka

W grud niu 1926 ro ku no wym wa ci cie 
lem lo ka lu zo sta Adolf Flank, przed si 
bior czy me na der i ga stro no mik, z Biel 
ska Bia ej, mia sta ucho dz ce go wte dy
za „wy sp agre syw nej niem czy zny”
na pol skim l sku. Mia tam re stau ra cj,
ka wiar ni i ho tel „Pod Pocz t” przy gów -
nej uli cy Pi sud skie go, a od 1932 ro ku po -
dob ne lo ka le w luk su so wym ho te lu „Pre -
zy dent”, przy obec nej 3 Ma ja. Wród
nie miec kie go i y dow skie go es ta bli sh -
men tu bur u azyj nych Ka to wic, mod ne
by o po dró o wa nie i uczto wa nie w je go sa -
lo nach z wi do kiem na Szyn dziel ni i per -
spek ty w w dró wek po be skidz kich szczy -
tach. 

Kil ka na cie go dzin przed syl we stro w
no c 1926 ro ku, w ka to wic kiej ka mie ni -
cy „Pod Fau na mi” na st pi o otwar cie no -
wej wy twor nej re stau ra cji z sa la mi i po ko -
ja mi przy po mi na j cy mi pa a co we wn trza.
Go ci przyj mo wa a na dwu kon dy gna -
cjach. Do hi sto rii prze sza pod na zw
„Pa la is Flank”. Re kla mo wa a si ja ko
„Pierw szo rzd na wiel ko miej ska re stau ra -
cja” i „lo kal to wa rzy ski” z „kuch ni War -
szaw sk”. Go ci przyj mo wa a do trze ciej
w no cy. Co dzien nie mo gli kon su mo wa
i ta czy przy dwi kach „Jazz -Ban du”. 

Nie mi n o na wet 6 mie si cy, gdy la -
tem 1927 ro ku re stau ra tor Adolf Flank zo -
sta bo ha te rem sen sa cyj nej, a dla nie któ -
rych na wet bul wer su j cej, afe ry. Jan
Pod gór ski, dy rek tor po li cji w Biel sku po -
zwa go przed sd za oszczer stwo. Tam tej -
si s dzio wie roz po zna li spra w i ga da tli -
we go ga stro no mi ka ska za li na „14 dni

Mo no gram Per la i Trap pa z fa sa dy do mu Mic kie wi cza 22
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wi zie nia ob ostrzo ne go jed nem twar dem
o em w ty go dniu”. Do wie dli, e Adolf,
w to wa rzy stwie swe go krew nia ka Mie czy -
sa wa i szat nia rza Aloj ze go opo wia da, ja -
ko by dy rek tor Pod gór ski z lek ce wa e niem
mia si wy ra a o mar sza ku Pi sud skim
i wo je wo dzie Gra y skim. A to dra stycz -
nie na ra a o na szwank re pu ta cj pa na dy -
rek to ra po li cji.

Sen sa cja by a te ma tem nu mer je den bie -
siad nych sto li ków Biel ska i Ka to wic.
Od tam tej po ry Flank by ju bar dziej dys -
kret ny, a na wet ma o mów ny, na to miast
Fran ci szek Fe ige, je go ko le ga po fa chu
z ka to wic kiej re stau ra cji „Pod ra tu szem”,
umie ci, z da le ka wi docz ny na pis: 

„Go spo darz ma od wszyst kich zysk!
Wic w po li ty ce trzy maj pysk!”

Stu gb na plot ka prze brzmia a, a Flan ko -
wi przy spo rzy a po pu lar no ci. W je go lo -
ka lach za cz o by wa co raz wi cej klien -
tów po szu ku j cych smacz nych po traw,
roz ryw ki, in try gu j cych bajd o ka to wic kich
zna jom kach lub oso bi sto ciach wiel kie go
wia ta po li ty ków i ar ty stów.

W Ka to wi cach kon cer to wa y ju ta kie
gwiaz dy jaz zo wej awan gar dy jak Ka ra si -
ski, Pe ters bur ski, Ka ta szek, Gold czy
Ros sner, któ re go chwa li sam Co le Por ter.
Jesz cze do nie daw na ucho dz ce za „mu -
zy k dzi kich Mu rzy nów” utwo ry do ta -
ca sta wa y si szla gie ra mi elit to wa rzy -
skich. Do ka no nu ele ganc kie go dan cin gu,
prócz swin gu j ce go pia ni sty, na le a te
jazz band. To by y ma gicz ne mo to ry wy -
zwa la j ce po ten cja ener gii i ra do ci.
W pa a cu Flan ka su per atrak cj by ta necz -
ny par kiet uo o ny z lu ster. Stre so wa przy -
wy ke do dys kre cji da my, od zwier cie dla -
jc pl sa j ce yd ki a cza sem ko la na

uno szo ne w rytm mod ne go shim my, im -
pro wi zo wa ne go tan ga, foks tro ta lub wal -
ca. W Ka to wi cach funk cjo no wa o kil ka
szkó ta ca to wa rzy skie go. Uczy y bo ogie -
-wo ogie, dy na micz ne go bo sto na i char le -
sto na, ta czo ne go nie tyl ko pa ra mi, ale tak -
e – so lo. Na dan cin gach, es tra dach
a cz sto przy go le niu ka to wi cza nie pie -
wa li „Ka de mu wol no ko cha”, „Mi o
ci wszyst ko wy ba czy” al bo „Tan go Mi lon -
ga”. Po pu lar ne by y ame ry ka skie zo te
prze bo je „Swa nee Ri ver” oraz prze bój
wszech cza sów „Oh, Su san na”. 

Woj ciech Ja no ta, od kry wa j cy uro ki
mi dzy wo jen nych Ka to wic za uwa y, e
„Pa ac Flan ka” wy win do wa si „na szczyt
li sty naj lep szych lo ka li”. Ogo sze nia pra -
so we pro mo wa y j ja ko „ren dez -vo us eli -
ty to wa rzy skiej l ska i naj wy twor niej szy
lo kal ka to wic ki”. 

Po mi dzy sto li ka mi – z pi ra mi da mi ta -
le rzy, szkla nek i bu te lek na ra mie niu – ba -
lan so wa li kel ne rzy we fra kach i bia ych ko -
szu lach z czar n mu ch, atry bu tem ich
pro fe sji. W me nu ku si y ory gi nal ne da nia
fran cu skie z a bim ud kiem i li ma ka mi
wcz nie. Po ta kiej przy staw ce nie wy pa -
da o nie za mó wi de li kat nie mu su j ce go
cy dru, pie ni ste go szam pa na, wy traw ne go
ca lva do sa, ko nia ku lub je go za cne go po -
przed ni ka – ar ma gna ca, przy sma ku re -
dnio wiecz nych mni chów. Roz mo wom
i flir tom prze pla ta nym plo tecz ka mi. to wa -
rzy szy o pa le nie ty to niu. Pa no wie szpa no -
wa li cz stu jc za mor ski mi cy ga ra mi.
a w zo tych lub srebr nych pa pie ro ni cach
pod su wa li kosz tow ne ni le, sfink sy czy er -
go. Pa pie ros w ustach da my wci jesz cze
ucho dzi za wy bryk. szpe c cy jej wi ze ru -
nek. Ozdo b sto ów by y krysz ta o we al -
bo por ce la no we po piel ni ce z ma lo wa n lub

wy ta cza n or na men ta cj. Na du sze ty -
to nio we se an se pa la cze za sia da li w fo te -
lach klu bo wych foy er, za aran o wa ne go
w ma ej sal ce opo dal szat ni. Wzo rem
ów cze snych ido li Fre da Asta ire’a czy Ca -
ry Gran ta, na swo je wy twor ne fra ki za ka -
da li wte dy je dwab ne lub ak sa mit ne smo -
king -jac ke ty, chro ni ce ubra nie przed
po pio em i szyb ko je cze j cy mi osa da mi
ni ko ty ny. 

Lo kal upodo ba a so bie y dow ska i nie -
miec ka bur u azja.

Po 1930 na ba lu u Flan ka da my pl sa -
y w stro jach eks po nu j cych ich smu ke fi -
gu ry i ko bie ce wdzi ki. Mod ne ko stiu my
wi zy to we ska da y si z a kie tu o roz klo -
szo wa nej ba ski nie do szy tej po ni ej ta lii
i w skiej spód ni cy, nie ogra ni cza j cej ta -
necz nych ewo lu cji. Obo wi zy wa a wi zy -
to wa czer, stop nio wo wy pie ra na przez
gra na to we suk nie z we nia nej ko ron ki. Go -
w na kry wa y tocz kiem lub ma ym fil co -
wym ka pe lu si kiem. Na no gach mia y je -
dwab ne po czo chy i pan to fle z mik kiej
skór ki na wy so kim ob ca sie. W dro dze
na bal i po tem, gdy ju przy gwiaz dach
i ksi y cu, w to wa rzy stwie swo ich wy bra -
ców wra ca y do do mów, wtu la y si
w czar ne, po pie la te lub br zo we brajtsz -
wan ce z wy por ków azja tyc kich owiec.
Z po dob ne go ka ra ku o we go fu ter ka z krót -
ki mi locz ka mi mia y te ko nie rze do in -
nych zi mo wych pasz czy oraz le gen dar ne
muf ki – nie za po mnia ne re kwi zy ty na -
szych pra ba bek.

By wal cy ta necz nych spo tka u Flan ka
wy st po wa li we fra kach. Ubie ra li si
w eks klu zyw nym ma ga zy nie Grünpe te -
rów przy uli cy w. Ja na 11. Ich „Skad ar -
ty ku ów m skich” ofe ro wa mod ne obu -

„Ca si no Bar” Ma xa Pe tri kow skie go przy Au gust -Schne ider stras se 22 (ul. Mic kie wi cza). Pocz tów ka z 1910 ro ku
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Wn trze „Ca si no Bar”. Pocz tów ka z 1910 r.

wie, bie li zn i ubra nia spro wa dza ne wy -
cz nie z pra cow ni wie de skich i lon dy -
skich rze miel ni ków. Cho sprze da wa ne
po wy ru bo wa nych ce nach, mia y sta ych
i licz nych na byw ców przy by wa j cych tu -
taj rów nie z da le kiej War sza wy. 

Za no si o si na to, e ka to wic ki „Pa la -
is Flank” b dzie je go sztan da ro wym lo ka -
lem, a w naj gor szym wy pad ku nie mniej
wa nym ni ten star szy w Biel sku, pa mi -
ta j cy cza sy wil hel mi skie go ce sar stwa.
Jed nak w 1932 ro ku rzut ki re stau ra tor od -
da go w pod dzier a w, a w Biel sku Bia -
ej je go ener gi po cho n a no wa in we sty -
cja – re stau ra cja w re no mo wa nym ho te lu
„Pre zy dent”. 

Ajen tem i go spo da rzem ka to wic kie go
za ka du Flan ka zo sta Wil helm Ra res.
Jesz cze w 1933 ro ku, w ogo sze niu
na a mach „Po wsta ca” za pra sza do „lo -
ka lu fa mi lij ne go” z „je dy n wy kwint n
kuch ni na miej scu” oraz „co dzien nym
kon cer tem i dan cin giem”. Nie znacz nie
zmie ni me nu: na pierw szym miej scu
ofe ro wa pol skie, a do pie ro po tem fran -
cu skie po tra wy.

Pa tria

W 1935 ro ku re stau ra cj od lat za li cza n
do wy so kiej ka te go rii „kon cer to wych”,
ku pi Hen ryk Bie ru ski. Po 1937 sta a si
wa sno ci spó ki, ale nie zmie ni a szyl du.
Wci na zy wa a si „Pa tria”. Kuch ni, bu -
fe tem i dan sin giem – po dej mo wa a go ci
a do hi tle row skiej oku pa cji. 

Po wy zwo le niu funk cjo no wa a pod
przed wo jen nym szyl dem, jej wa ci cie lem
by J. Ci so. Na dal mo na tu by o 
po ta czy i zje le piej ni w in nych ja do -

daj niach. Mi nio ne dwu dzie sto le cie przy -
po mi na y reszt ki jej wy po sa e nia i wy stro -
ju. Ofe ro wa a ja do, wód k, pi wo i za gry -
ch – naj cz ciej w po sta ci ki szo ne go
ogór ka lub do brze przy rz dzo ne go le dzi -
ka. W po wo jen nym ba a ga nie ucho dzi a
za lo kal sza brow ni ków i re pa trian tów,
tum nie na wie dza j cych Ka to wi ce. 

W la tach 70. XX wie ku, jak fe niks
z po pio ów od ro dzi a si pod ad re -
sem – Mi ko ow ska 44. Ko lej ne jej lo kum
z po przed nim wi za tyl ko szyld i da ta bu -
do wy ka mie nic. Oby dwie by y wznie sio -
ne w 1906.

W tej „Pod Fau na mi”, pod ko niec ubie -
ge go stu le cia, na pi trze, by czyn ny sa -
lon re lak sa cyj ny, su  cy po mo c w od zy -
ski wa niu lu zu du cho we go i fi zycz ne go,
a na par te rze je den z pierw szych ka to wic -
kich se xsho pów. Obok przez wej cie
od Sta wo wej za pra sza drink bar „Ero tic
Cen ter”. 

Od 2015 ro ku w po ko jach na pierw szym
i dru gim pi trze funk cjo nu je ho stel o na -
zwie „Kat to witz”. Z je go usug ko rzy sta -
j wy god ni, bez tro scy „back pac ke rzy”
gu stu j cy w po dró ach bez wa liz i ba ga -
ni ków, a swój ekwi pu nek pa ku j cy w jed -
nym ple ca ku. Prócz po ko jów wy cz nie dla
pa lub pa nów, ma w re zer wie tak e wie -
lo oso bo we, ko edu ka cyj ne.

Ora to rium pa ni Bro ni sa wy

Przed ro kiem 1980, na pierw szym pi trze
w po ko ju nad wej ciem do ka mie ni cy
„Pod Fau na mi” miesz ka a ko bie ta o imie 
niu Bro ni sa wa. Zbli a a si do swo ich
abra ha mo wych uro dzin. Pa trzc przez
okno wi dzia a pu sty plac po prze ciw nej

stro nie uli cy Mic kie wi cza. Jed nak
przed oczy ma wci mia a ma je sta tycz ne
ele wa cje wiel kiej sy na go gi, któ r w dzie -
ci stwie ogl da a co dzien nie. Tam od by -
a si jej re li gij na ini cja cja – bat mi cwa. Nie
umia a wy ma za ze swej pa mi ci wi do ku
sank tu arium spo wi te go po mie nia mi po -
a ru wznie co ne go przez hi tle row ców
w 1939 ro ku.

Przy Mic kie wi cza 22 miesz ka a ra zem ro -
dzi ca mi, któ rzy pro wa dzi li du y sklep
obuw ni czy przy uli cy 3 Ma ja. Ja ko y dów -
ka cu dem prze y a woj n i ho lo kaust. Jej bli -
skich po mor do wa li na zi ci. W trud nych cza -
sach po wo jen nej cia sno ty miesz ka nio wej,
miej ski kwa te ru nek po zo sta wi jej dwa
po ko je spo ród pi ciu daw ne go apar ta men -
tu. Pra wie ni gdy nie opusz cza a swe go po -
miesz cze nia. Mia a opie kun k, przed wo jen -
n po moc do mo w ro dzi ny. y cie
po wi ca a mo dli twie. Swo j sy pial ni za -
mie ni a w pry wat ne ora to rium. Ka de go
dnia, przez du gie go dzi ny na ko la nach trwa -
a przed wy so kim, wol no  sto j cym krzy em
z czar ne go drew na. Gdy pod upa da na zdro -
wiu, kon tak to wa a si tyl ko z le ka rzem.

Nic wi cej o niej nie wie my. 
W mo ich my lach za pi sa a si ja ko

roz ma wia j ca z Bo giem. Za wsze o niej
wspo mi nam, gdy prze cho dz obok bra my
do mu przy Mic kie wi cza 22. Tam, z wy so -
ko ci nad pro a, spo gl da eks pre syw nie
wy rze bio na go wa pik nej ko bie ty.



Zdj cia ar chi wal ne po cho dz z al bu mu
Ja dwi gi Li po skiej -Saj dak

„Pod zo t gwiaz d. 
Karcz my, ho te le, re stau ra cje, ka wiar nie 

daw nych Ka to wic”, Ka to wi ce 2015
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Operetka socjalistyczna
w Gliwicach 

cz. 1

Powstanie Operetki lskiej

Dwu dzie ste go szó ste go ma ja 1951
ro ku na a mach „Dzien ni ka Za chod -

nie go” uka za si ar ty ku M. Jó ze fa
Mi cha ow skie go za ty tu o wa ny O po trze -
bach mu zycz ne go re per tu aru na te re nie
l ska. Na sa mym wst pie kry tyk stwier -
dza, e „doj rza y ju do roz wi za nia

pro blem te atru mu zycz ne go na l sku
sku pia na so bie co raz wi cej uwa gi
spo e cze stwa i mia ro daj nych czyn ni -
ków”. Roz wi za nie fak tycz nie mu sia o
ju by doj rza e, po nie wa, jak do wia -
dy wa si po chwi li czy tel nik, „w nie du -
gim cza sie lsk otrzy ma te atr mu -
zycz ny”1. By a to praw do po dob nie
pierw sza wzmian ka pra so wa na te mat

po wsta nia Ope ret ki l skiej. Wie czy -
a du g kam pa ni na rzecz po wo a nia
w re gio nie te atru mu zycz ne go, za ini cjo -
wa n przez ar ty stów zwi za nych z ope -
ret k i ju wkrót ce pod chwy co n przez
przed sta wi cie li lo kal ne go ro do wi ska
kul tu ral ne go.

O operetk na robotniczym lsku

Mi ro saw Fa zan pi sze, e „za mys
i pierw szy pro jekt utwo rze nia ope ret ki
zro dzi si na du go wcze niej w kr gu
pra cow ni ków by tom skiej Ope ry l -
skiej”2, gdzie ukszta to wa a si swe go ro -
dza ju „gru pa ini cja tyw na” pod wo dz
Bo le sa wa Fo ty go -Fo la skie go i Zbi -
gnie wa Lip czy skie go. Ten pierw szy by
re y se rem, ak to rem i pie wa kiem ope -
ro wym, szli fy w ope ret ko wym fa chu
zdo by wa jesz cze przed woj n, a po jej
za ko cze niu na le a do gru py ar ty stów
usi u j cych od dol nie re ak ty wo wa po -
pu lar ny te atr mu zycz ny w Pol sce. Lip -
czy ski by kom po zy to rem i dy ry gen -
tem, chór mi strzem Ope ry l skiej, tu
przed woj n pra co wa te w ka to wic kim
ra diu ja ko kie row nik ar ty stycz ny. Z Ope -
ret k l sk mia by zwi za ny do ko -
ca swo jej ka rie ry.

Lip czy ski kam pa ni, w któ rej bra
czyn ny udzia, wspo mi na po kil ku la -
tach w na st pu j cy spo sób:

Myl o po wsta niu ope ret ki na l sku
od du sze go ju cza su kie ko wa a
w umy sach miesz ka ców na sze go
orod ka. Pu blicz no tu tej sza, szcze rze
przy wi za na do swo ich te atrów – ope -
ro we go w By to miu i dra ma tycz ne go
w Sta li no gro dzie3 – susz nie wo a a
o za spo ko je nie pra gnie i upodo ba
rów nie w sztu ce ope ret ko wej. Mó -
wio no o tym cht nie i du o. Na ra zie
gdzie w klu bie, ka wiar ni czy w ko ry -
ta rzu te atral nym w cza sie przerw. Mniej
lub wi cej praw do po dob ne pla ny i pro -
jek ty w dro wa y z ust do ust, od sto li -
ka do sto li ka. Naj le piej czu y si one
w sfe rze fan ta zji; z nie ch ci sfru wa y
z ob o ków, co rów na o by si ze tkni ciu
z ko po ta mi i nie prze wi dzia ny mi trud -
no cia mi. Wpraw dzie w nie jed nym to -
wa rzy stwie dzie lo no ju mi dzy sie bie
funk cje i obo wiz ki, upa ja no si suk ce -
sa mi i w ci cho ci ma rzo no o wiel kich do -
cho dach – ale wszyst ko to w su mie mia -
o je den za sad ni czy wy raz: ope ret ka
sta wa a si na praw d po trzeb na. Myl ta
na bra a ru mie ców y cia w chwi li, kie -
dy do strze o no w niej gb szy sens: sens
spo ecz ny i po li tycz ny4.

Do wspo mnie Lip czy skie go jesz cze
wró ci my, te raz war to za za uwa y, e
wcze sne dzie je Ope ret ki l skiej przy -
po mi na y hi sto ri po dob nych te atrów
w in nych orod kach kra ju. Wsz dzie
wy czu wa no po trze b roz ryw ko we go
re per tu aru, co prze ka da o si na za bie -
gi „ko ry ta rzo we”. Ró ni ca po le ga a
na tym, e w gli wic kim przy pad ku
uda o si do strzec wzmian ko wa ny przez
Lip czy skie go „gb szy sens” – spo ecz -
ny i po li tycz ny – przed si wzi cia. Fa -

JACEK MIKOAJCZYK

„Kraina umiechu”, inauguracyjna premiera Operetki lskiej, 1952...
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zan pre cy zu je, e „wa dze par tyj ne
i pa stwo we po par y ini cja ty w ka to -
wic kie go ro do wi ska kul tu ral ne go oraz
gru py pra cow ni ków Ope ry l skiej”5.
Sta o si tak dla te go, e ci ostat ni zdo -
a li prze ko na do po my su mi dzy in -
ny mi dzien ni ka rzy, cze go efek tem 
by y ar ty ku y w lo kal nej pra sie ob ja nia -
j ce „sens spo ecz ny i po li tycz ny”
utwo rze nia ope ret ki. Jak kil ka mie si -
cy pó niej re la cjo no wa „Dzien nik Za -
chod ni”, „myl ta, rzu co na ja ko lu ny
pro jekt, zna la za y wy od dwik wród
de cy du j cych w tym wzgl dzie czyn ni -
ków za rów no w wo je wódz twie, jak
i u wadz cen tral nych”6. O utwo rze nie
te atru mu zycz ne go w Gli wi cach lob bo -
wa li rów nie dzia a cze tam tej sze go
Oby wa tel skie go Ko mi te tu Od bu do wy
Te atru, Ja ni na Ro wi ska i Alek san der
Li g za7, któ rzy wska za li bu dy nek wy -
re mon to wa ne go wa nie Te atru Miej -
skie go ja ko lo ka li za cj po ten cjal nej in -
sty tu cji. Ini cja ty wa Fo ty go -Fo la skie go
i Lip czy skie go, a tak e gli wic kich
dzia a czy zo sta a wic wspar ta przez lo -
kal ne ro do wi sko kul tu ral ne, któ re,
wpi su jc j we wspie ra ny od gór nie
pro gram upo wszech nia nia kul tu ry, zdo -
a o prze ko na wa dze do eks pe ry men -
tu w po sta ci pa stwo wej ope ret ki dzia -
a j cej w su bie „so cja li stycz nych
tre ci”, ubra nych wpraw dzie nie w „na -
ro do w”, ale wa ci wie rów nie „so cja -
li stycz n” for m. Zna cze nie Ope ret ki
l skiej ja ko ogól no pol skie go eks pe ry -
men tu pod kre la w po wi co nym jej hi -
sto rycz nym szki cu Fa zan, twier dzc, e

„mia a pe ni ro l swo iste go po li go nu
do wiad czal ne go, gro ma dz ce go do -
wiad cze nia i wska zów ki do kszta to wa -
nia po li ty ki kul tu ral nej w za kre sie upo -
wszech nia nia ope ret ki”8. Std wa nie
ro la cen tral nie na rzu ca nych roz wi -
za, któ re, jak si prze ko na my, sil nie
wpy n na pro gram ar ty stycz ny i re per -
tu ar pierw szych se zo nów dzia al no ci
no we go te atru.

A ja kich ar gu men tów uy wa li kry -
ty cy i dzia a cze, uza sad nia jc ko -
niecz no otwar cia na l sku ope ret -

ki? Mi cha ow ski w cy to wa nym tek cie
z ma ja 1951 ro ku pi sa o za nie dba niach
wo bec tak zwa nej mu zy ki lek kiej
w Pol sce. Twier dzi, e po dzia na sztu -
k wy so k i ni sk (mu zy k po wa n
i lek k) jest ana chro ni zmem i e wa -
nie po rzu ce nie roz ryw ki przez am bit -
nych kom po zy to rów pol skich spra wi -
o, i za j li si ni nie do kszta ce ni
ama to rzy sku pie ni wy cz nie na zy sku,
co z ko lei prze o y o si na ze psu cie
gu stów od bior ców. Na stp nie do wo -
dzi, e mu zy k „lek k” nie gdy zaj -
mo wa li si naj wy bit niej si kom po zy to -
rzy, od Ba cha przez Mo zar ta i Cho pi na
a po Dwo rza ka. Przy po mi na o ga tun -

kach ta kich jak ope ra buf fa, sing spiel
i ko me dia mu zycz na, a ko czy t
cz wy wo du przy ka dem „buj nie
roz kwi ta j cej” ope ret ki ra dziec kiej.
Pi sa te, e „za po trze bo wa nie na mu -
zy k po pu lar n, lek k i roz ryw ko w
jest ogrom ne i prze ra sta z pew no ci
sto krot nie za po trze bo wa nie na twór -
czo sym fo nicz n”9, cze go do wo -
dem jest mi dzy in ny mi dzia al no ze -
spo ów ama tor skich. Na ko niec
wy bie ga w przy szo, ar gu men tu jc,
e po wo a nie no wych te atrów mu -

zycz nych wy wo a po trze b pi sa nia
no wych, war to cio wych ko me dii mu -
zycz nych”, i pod kre la jc, e mu zy ka
po pu lar na przy go to wu je od bior c
„stop nio wo do kon su mo wa nia dzie
naj wy sze go ro dza ju i naj wy sze go
wzlo tu twór cze go”10.

W stycz niu, gdy by o ju wia do mo,
e ope ret ka po wsta nie w Gli wi cach, po -
dob nie de cy zj o jej po wo a niu tu ma -
czy, tak e na a mach „Dzien ni ka Za -
chod nie go”, Bo le saw Su rów ka.
Od wo a si przy tym do lo kal nej tra -
dy cji, w któ rej ama tor skie ru chy pie -
wa cze, naj cz ciej wy ko nu j ce po pu -
lar ny re per tu ar, mi dzy in ny mi

„Wiel kie umu zy kal nie nie i roz pie wa nie l ska, wiel kie za po trze 
bo wa nie na tzw. lek ki re per tu ar mu zycz no te atral ny (…) sta no wi 
y tu za wsze i sta no wi na dal po ten cjal nie wdzicz ne pod o e dla
po wsta nia te atru ope ret ki i ko me dii mu zycz nej”.
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ope ret ko wy, by y prze cie przed woj -
n jed n z ostoi pol sko ci na nie miec -
kim l sku. „Wiel kie umu zy kal nie nie
i roz pie wa nie l ska, wiel kie za po trze -
bo wa nie na tzw. lek ki re per tu ar mu -
zycz no -te atral ny (…) sta no wi y tu za -
wsze i sta no wi na dal po ten cjal nie
wdzicz ne pod o e dla po wsta nia te -
atru -ope ret ki i ko me dii mu zycz nej”11.
By to szcze gól nie traf ny ar gu ment, cz -
sto pó niej po wta rza ny, gdy do wo -
dzo no szcze gól ne go przy wi za nia pu -
blicz no ci l skiej do ope ret ki 
– wska zy wa no na dzia al no ama tor -
skich ru chów, w któ rych udzie la li si
przed sta wi cie le „klas pra cu j cych”
i wo kó pra cy któ rych bu do wa no le gen -
d kul ty wo wa nia na l sku pol sko ci
wród wszech ogar nia j ce go y wio u
ger ma ni za cyj ne go, ja ko na ró do po -
pu lar no ci ope ret ki w re gio nie. W ten
spo sób wy tr ca no ar gu men ty tym, któ -
rzy chcie li by po t pi j ja ko wy kwit
„kul tu ry bur u azyj nej”. Su rów ka zwra -
ca te uwa g na nie do sta tecz ne na sy -
ce nie re gio nu in sty tu cja mi te atral ny mi,
co mia o szcze gól ne zna cze nie dla Gli -
wic, „jed ne go z naj wa niej szych miast

l skich, przo du j ce go mi mo pe ry fe ryj -
ne go po o e nia w wiel kiej ar te rii miej -
sko -prze my so wej Gli wi ce -Za brze -By -
tom”, a przy tym „naj bar dziej
upo le dzo ne go pod wzgl dem te atral -
nym i ska za ne go na spo ra dycz ne wi zy -
ty in nych te atrów”12. Co istot ne, we dug
Su rów ki Gli wi ce dys po no wa y „no w
i na le y cie wy po sa o n sce n”13, a do -
tych cza so we suk ce sy fre kwen cyj ne
po zwa la y opty mi stycz nie za ka da
po wo dze nie no wej in sty tu cji wród
wi dzów. Na de cy zj o lo ka li za cji, jak
re la cjo no wa Fa zan, wpy n o rów -
nie to, e in te gra cja re gio nu z resz t
kra ju ci gle jesz cze trwa a i otwar cie
w tym wa nie mie cie te atru ope ret ko -
we go mia o „umoc ni wi z kul tu r
pol sk”14 i – do daj my – zwik szy je -
go atrak cyj no w oczach miesz ka ców.
Z ko lei „Try bu na Ro bot ni cza” pió rem
Adol fa Dy ga cza ar gu men to wa a, e
Gli wi ce ide al nie na da j si na sie dzi -
b ope ret ki ze wzgl du na swój prze my -
so wo -na uko wy cha rak ter. „Tu taj – pi -
sa Dy gacz – wród ko pal i hut,
po wsta po t ny oro dek na uko wy,
któ re go ogni skiem jest Po li tech ni ka
l ska wraz z wie lu in ny mi za ka da mi.
Nie wt pli wie w tej at mos fe rze no wa in -
sty tu cja kul tu ral na b dzie si mo ga roz -
wi ja jak naj po myl niej”15. Twier dzi
rów nie, e po wsta nie no we go te atru
b dzie bod cem dla twór ców, któ rzy
wkrót ce roz wi  pro blem uci li we -
go pod wzgl dem ide olo gicz nym, „nie -

pra wo myl ne go” re per tu aru. Ro bot ni -
czy pro fil dzia al no ci ope ret ki pod kre -
la ju po jej otwar ciu Fran ci szek
Nie dziel ski. W „Dzien ni ku Za chod nim”
pi sa, e „uma so wie nie kul tu ry roz po -
cz a od zdo by wa nia wi dza – ro bot ni -
ka”, na stp nie re la cjo no wa, i na
spek ta kle w Gli wi cach do wo o no ro -
bot ni ków „wprost z warsz ta tów, jesz -
cze w kom bi ne zo nach ro bot ni czych”,
co zresz t nie mo go dzi wi, bo ce lem
dzia al no ci no we go te atru by a „po pu -
la ry za cja kul tu ry wród naj szer szych
mas”16. Na to miast Dy gacz w re cen zji
z pre mie ro wej Kra iny umie chu na wi -
za do za rzu tu nie przy sta wal no ci ope -
ret ko we go re per tu aru do no wych re -
aliów, zbi ja jc go ar gu men tem, i „to,
co prze ciw ni cy ro zu mie j pod so wem
«ope ret ka», jest ra czej jej wy krzy wie -
niem z okre su, kie dy prze cho dzi a naj -
wik szy kry zys, kie dy za cho ro wa a
na ko smo po li tyzm, bez i de owo, for -
ma lizm”. Na stp nie kry tyk usy tu owa
ope ret k po „pra wi do wej” stro nie spo -
ru po li tycz ne go, twier dzi bo wiem, e
au to rzy po pu lar nych wi do wisk mu -
zycz nych naj cz ciej znaj do wa li si

w opo zy cji do „te atru kró lew skie go”,
wal czc o „praw d, pro sto t, bez po red -
nio, o na ro do wy cha rak ter sztu ki
sce nicz no -mu zycz nej”. Wy mie nia ta -
kie ga tun ki jak ope ra buf fo, ope ra e -
bra cza, ope ra ko micz na, wo de wil i sing -
spiel, do da jc, e „ope ret ka jest
spad ko bier czy ni tych lu do wych form
i ich po st po wych tra dy cji”17. To po wi -
za nie dzie wit na sto wiecz nej ope ret ki,
uoso bie nia te atru miesz cza skie go, ze
„zdro wy mi”, bo lu do wy mi tra dy cja mi
ró nych form ope ry ko micz nej by o,
oczy wi cie, bar dzo kar ko om ne, nie -
mniej w wa run kach po li ty ki kul tu ral nej
okre su sta li ni zmu oka za o si ca kiem
spryt nym za bie giem, bo po zwa la j -

cym wpi sa dzia al no no wo po wo a -
nej in sty tu cji w nurt ofi cjal nej par tyj -
nej pro pa gan dy.

Uwa gi pu bli cy stów na le y uzu pe ni
ar gu men ta mi przy wo y wa ny mi post
fac tum w ró nych wspo mnie niach, pod -
su mo wa niach i ar ty ku ach ju bi le uszo -
wych, w któ rych przede wszyst kim
zwra ca no uwa g na po ten cja ope ret ki
ja ko ga tun ku tra fia j ce go do pu blicz no -

ci ro bot ni czej, po pierw sze za pew nia -
j ce go jej wy tchnie nie „po ci kim
dniu pra cy”, po dru gie – ma j ce go sta -
no wi swe go ro dza ju we hi ku przy go -
to wu j cy j do od bio ru dzie kul tu ry 
wy so kiej. Mi ro saw Fa zan pi sa na przy -
kad:

Wal ki o no we go wi dza, ja ka si wów -
czas to czy a zgod nie z za o e nia mi po -
li ty ki kul tu ral nej par tii i pa stwa, nie mo -
gy wy gra sce ny dra ma tycz ne. Prze skok
od ab sen cji kul tu ro wej lub wy obra e
o sztu ce te atru ukszta to wa nych przez
ruch ama tor ski by zbyt du y. Ope ret ka
w za my le ini cja to rów i spie ra j cych ich
wo je wódz kich czyn ni ków par tyj nych
i ad mi ni stra cyj nych re ali zu j cych po li -
ty k kul tu ral n, mia a sta no wi po -
most, po przez któ ry no wy widz mia od -
by dro g do uzna nia „praw dzi we go”
te atru, te atru dra ma tycz ne go, oraz
do „praw dzi wej” mu zy ki – do ope ry
i mu zy ki sym fo nicz nej. Ope ret k trak -
to wa no za tem ja ko sub sty tut, na miast -
k wy szych war to ci ar ty stycz nych,
i pod tym wa run kiem go dzo no si na jej
ist nie nie. Ta k ro l wy zna czo no tak e
Ope ret ce l skiej18.

Podobnie, a przy tym barwniej, spraw
uj Zbigniew Lipczyski:

To czy a si prze cie w kul tu rze nie prze -
rwa na wal ka o no we go wi dza te atral ne -
go. Zda wa li my so bie jed nak do kad nie
spra w z te go, e jest tu jesz cze bar dzo
du o do zro bie nia. Wie dzie li my, e jest
jesz cze wie lu lu dzi, do któ rych z tru dem
prze ma wia pik no po ezji So wac kie go,
pro zy e rom skie go czy te urok Mo -
niusz kow skiej arii Jont ka. Tym wi dzom
trze ba by o da roz ryw k przy stp niej sz,
a twiej zro zu mia , bez po red niej prze -
ma wia j cej mi mo kon wen cji sce nicz nej.
Ro l t mo ga spe ni ope ret ka 19.

Z ko lei w 1953 ro ku Zdzi saw Hie row -
ski w pro gra mie do Trem bi ty Ope ret ki
l skiej zwra ca uwa g na po czt ko we
po mi ni cie ope ret ki w pro ce sie „wiel -
kich i g bo kich prze mian kul tu ral nych,
któ re susz nie na zy wa my z du m na sz
re wo lu cj kul tu ral n”. Re or ga ni za cja
kul tu ry, „w cze nie jej w dzie o bu do wa -

nia pod staw so cja li zmu w Pol sce” nie
ob j o te go ga tun ku, po nie wa „twór -
czo ope ret ko wa, ty po wy wy kwit kul -
tu ry miesz cza skiej, naj sil niej bo daj
ob ci o na wszyst ki mi zy mi tra dy cja mi
tej kul tu ry, przez swo j do tych cza so w
tre nie har mo ni zo wa a z kie run kiem
na szych d e i nie znaj do wa a za sto so -
wa nia w pra cy nad kszta to wa niem na -
szej kul tu ry – so cja li stycz nej w swej tre -

Wie dzie li my, e jest jesz cze wie lu lu dzi, do któ rych z tru dem prze 
ma wia pik no po ezji So wac kie go, pro zy e rom skie go czy te urok
Mo niusz kow skiej arii Jont ka. Tym wi dzom trze ba by o da roz ryw 
k przy stp niej sz, a twiej zro zu mia , bez po red niej prze ma wia 
j cej mi mo kon wen cji sce nicz nej. Ro l t mo ga spe ni ope ret ka.

Wpi sa no ope ret k w pro gram upo wszech nia nia kul tu ry, obej mu 
j cy za rów no roz bu do w in sty tu cji ar ty stycz nych, jak i zmia n ska 
du wi dow ni te atrów oraz udo stp nie nie sztu ki sze ro kiej pu blicz 
no ci, w kon tek cie l skim przede wszyst kim ro bot ni czej.



Dr Ja cek Mi ko aj czyk, te atro log, tu 
macz, dok tor na uk hu ma ni stycz 
nych, kie row nik li te rac ki Gli wic kie 
go Te atru Mu zycz ne go (w la tach
2002–2014). Ab sol went re y se rii
ope ry i in nych form te atru mu 
zycz ne go w PWST w Kra ko wie. 
Ad iunkt w Za ka dzie Te atru i Dra ma 
tu Uni wer sy te tu l skie go w Ka to 
wi cach, gdzie rów nie uko czy
stu dia na kie run ku kul tu ro znaw 
stwo (spe cjal no: te atro lo gia). Sty 
pen dy sta Ful bri gh ta w 2012 ro ku.
W la tach 2012–2013 go cin ny wy 
ka dow ca Uni ver si ty of Wa shing ton
w Se at tle (USA). W Gli wic kim Te 
atrze Mu zycz nym w 2015 r. przy go 
to wa pol sk pra pre mie r mu si ca 
lu „Ro dzi na Ad dam sów” (au tor
prze ka du i re y ser spek ta klu). 25

ci, na ro do wej w for mie”.
Do pie ro „do bry” przy kad
Zwiz ku Ra dziec kie go wska -
za, e „i z tej – zda wa o by si
prze gra nej – po zy cji nie mo -
na i nie na le y re zy gno wa, e
i t dzie dzi n twór czo ci, ten
ga tu nek mu zycz no -te atral ny
trze ba wprzc w su b bu du -
j ce go so cja lizm spo e cze -
stwa”20.

Uda o si za tem skon stru -
owa ca kiem spój ny prze kaz,
któ ry w cza ope ret k w za -
o e nia ofi cjal nej po li ty ki kul -
tu ral nej. Si gni to do tra dy cji,
by uwy pu kli war to ci, ja -
kie nio sa ze so b mu zy ka po -
pu lar na, i pod kre li jej po -
wi za nia z sze ro ko po j tym
„lu dem” oraz z in sty tu cjo -
nal nie do war to cio wa n kul -
tu r wy so k. Uy to ar gu men -
tu przy wi za nia l skich „mas
pra cu j cych” do ope ret ki, któ -
re mia o wy ni ka z uwa run ko -
wa hi sto rycz nych i mo go
by uzna ne nie mal za do wód
miej sco we go pa trio ty zmu.
Wpi sa no ope ret k w pro gram
upo wszech nia nia kul tu ry, 
obej mu j cy za rów no roz bu -
do w in sty tu cji ar ty stycz -
nych, jak i zmia n ska du 
wi dow ni te atrów oraz udo -
stp nie nie sztu ki sze ro kiej
pu blicz no ci, w kon tek cie
l skim przede wszyst kim ro -
bot ni czej. Nie ja ko przy oka zji roz wi -
za no pro blem bra ku te atru w Gli wi cach,
mie cie zbyt du ym, aby – w myl pla -
nu roz ci gni cia sie ci in sty tu cji kul tu -
ry w ca ym kra ju – mo na to by o to le -
ro wa. Roz ryw ko wy re per tu ar by
przy tym na ty le atrak cyj ny dla co raz
licz niej szych miesz ka ców mia sta, e
wspo móg pro ces je go zra sta nia si
z resz t re gio nu i kra ju. Pro blem bra ku
re per tu aru roz wi za no, po pierw sze
nie co sztucz nie re ha bi li tu jc ope ret k ja -
ko ga tu nek za ko rze nio ny w lu do wej tra -

dy cji, po dru gie wy zna cza jc dla niej
wzo rzec w po sta ci roz wi ja j cej si
w tym cza sie ope ret ki ra dziec kiej,
po trze cie za ka da jc szyb kie nad ro bie -
nie za le go ci w kwe stii ro dzi mej twór -
czo ci mu zycz no -te atral nej. Wresz cie,
po sta wio no przed ope ret k wznio se
za da nie edu ko wa nia nie wy kszta co ne -
go wi dza, za zna ja mia nia go z osi -
gni cia mi wia to wej mu zy ki w lej szym
wy da niu, co mia o sta no wi etap po red -
ni do za po zna nia go ze zdo by cza mi sztu -
ki wy so kiej.

Trud no po wie dzie,
do ja kie go stop nia po stu la -
ty te trak to wa no ja ko fa sa -
d, ce n, któ r na le a o za -
pa ci, by ko niec ko ców
móc si cie szy wzgld n
swo bo d w dzie dzi nie,
w któ rej ce lo wa li ini cja to -
rzy, ar ty ci i sym pa ty cy
gli wic kiej ope ret ki. Stra te -
gia ta ka by a w ta kim okre -
sie do sy po wszech na.
wiad cz o tym cho cia by
tek sty pro gra mów te atral -
nych pod kre la j ce po li -
tycz n pro gre syw no 
wy sta wia nych ope re tek,
ma j cych de ma sko wa „za -
ka ma nie mo ral ne i ob u d
bur u azji”21. Te go ty pu fi -
li pi ki nie znaj do wa y 
jed nak od zwier cie dle nia
w in ter pre ta cjach dzie sce -
nicz nych. Wbrew tym gro -
nym ma ni fe stom – jak
w wy pad ku Cno tli wej Zu -
zan ny z 1955 ro ku, z któ rej
pro gra mu po cho dzi cy to wa -
na po li tycz na za po wied –
ba wi y one przede wszyst -
kim „lek ko ci fa bu y, nie -
skom pli ko wa n ak cj, (…)
lek k mu zycz k ope ret ko -
w i dow cip niej szy mi po -
wie dze nia mi”22, zresz t ku
wy ra nej uldze tych sa -
mych re cen zen tów, któ rzy
przed tem go no opto wa li

za po li tycz n agen d te atru roz ryw ko -
we go. Trud no jed nak za prze czy, e
owa fa sa da mia a znacz ny wpyw
na ksztat ar ty stycz ny w pierw szych la -
tach dzia al no ci gli wic kiej ope ret ki,
de cy du jc o ten den cjach re per tu aro -
wych, ska dzie wi dow ni i mo de lach od -
bio ru przed sta wie.

cdn.

(Fragment 
niepublikowanej jeszcze ksiki 

pt. „Operetka przy Nowym wiecie”) 
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Olim pij skich 
wspo mnie czar

Ma my spor to w uczt. Igrzy ska
Olim pij skie w Rio de Ja ne iro. Naj wik 
sze wy da rze nie spor to we na szych
cza sów. Do Rio po je cha a licz na eki 
pa pol skich spor tow ców, 240 osób.
Na pew no w cz si do wal ki o olim 
pij skie tro fea. 

Nieb d za ba wia si pro gno zo -
wa niem pol skich szans me da -

lo wych. Pol scy re pre zen tan ci ma j
ta kie szan se. Wkrót ce wszyst ko b dzie
ja sne. Ry wa li za cja spor to wa wy ka e
ko mu przy pad n olim pij skie tro fea.

Pol scy spor tow cy ma j bo ga ty do -
ro bek olim pij ski. By y Igrzy ska Olim -
pij skie bar dzo uda ne dla na szych za -
wod ni czek i za wod ni ków. By y jed nak
i sab sze. Do jed ne go z naj wspa nial -

szych suk ce sów na le y udzia w Igrzy -
skach Olim pij skich w To kio 1964 r.
Pol ska eki pa wy wal czy a tam 7 zo -
tych, 6 srebr nych i 10 br zo wych
me da li. W tym do rob ku ol brzy mi
udzia mie li spor tow cy z klu bów l -
ska. Jó zef Szmidt (Gór nik Za brze)
zdo by zo ty me dal w trój sko ku. Ta -
ki sam kr ek wy wal czy Ma rian Ka -
sprzyk (BBTS Biel sko -Bia a) w bok -
sie. W szta fe cie 4 x 100 m po zo ty
me dal bie ga Ha li na Gó rec ka -Rich ter.
Szta fe ta osi gn a wspa nia y
czas 43,6 – by to re kord olim pij ski
i wia ta. We flo re cie Egon Fran ke
(Piast Gli wi ce), któ ry mia by re zer -
wo wym, si gn po zo ty kr ek. By
to hi sto rycz ny me dal – pierw szy olim -
pij ski zo ty dla pol skiej szer mier ki.

Me da le br zo we zdo by li Zbi gniew
Pie trzy kow ski (BBTS Biel sko -Bia a)
w bok sie, Kry sty na Czaj kow ska (Ko -
le jarz Ka to wi ce) w dru y nie siat ka rek,
Ry szard Zub (Ba il don Ka to wi ce)
w dru y nie sza blo wej.

Pik ne osi gni cia, pik ne wspo -
mnie nia.

Re zer wo wy zdo by zo to

EGON FRAN KE uro dzi si w Py sko wi 
cach. Od dzie ci stwa ci gn o go
do spor tu. Wraz z bra mi Pio trem
i Ge rar dem pró bo wa li si w ró nych
dys cy pli nach spor to wych. Osta tecz nie
wy bra szer mier k. A to dzi ki fecht -
mi strzo wi An to nie mu Fran zo wi, olim -

HEN RYK MA RZEC



27Zo ty me da li sta Egon Fran ke ze swo im tre ne rem Zbi gnie wem Czaj kow skim.

pij czy ko wi z Ber li na 1936 r. Lo sy woj -
ny rzu ci y An to nie go Fran za ze Lwo -
wa do Gli wic. I w tym mie cie za cz
pro pa go wa szer mier k. Du go trwa -
y roz mo wy fech mi strza z Ego nem
Fran ke, za nim ten zde cy do wa si
po wa nie tre no wa szer mier k. Zdo -
by cie mi strzo stwa Pol ski ju nio rów
we flo re cie za de cy do wa o o osta tecz -
nym wy bo rze. Przez ja ki czas wy st -
po wa w Le gii War sza wa, a je go tre -
ne rem by An drzej Prze dziec ki.
Wró ci do Pia sta Gli wi ce, a je go tre -
ne rem zo sta Zbi gniew Czaj kow ski.
Egon Fran ke wal czy przede wszyst -
kim we flo re cie, ale do brze ra dzi so -
bie w sza bli i szpa dzie. Trzy krot ny
olim pij czyk.

W Igrzy skach Olim pij skich w Rzy -
mie 1960 r. wal czy tyl ko w dru y nie,
któ ra zo sta a skla sy fi ko wa na na 5-8
miej scu. Przed Igrzy ska mi w To -
kio 1964 r. na le a do ci sej czo ów -
ki na szych szer mie rzy. By zo tym me -
da li st M w dru y nie sza blo wej
w 1962. We flo re cie z ko lei by in dy -
wi du al nie br zo wym i srebr nym
w dru y nie w M 1963 r. w Gda sku.
Mi strzo stwa wia ta w Gda sku mia -
y istot ny wpyw na ry wa li za cj olim -
pij sk w To kio.

Przed wy jaz dem na Igrzy ska Olim -
pij skie w To kio 1964 r. Egon Fran -
k prze y wa trud ne chwi le. Cho ro -
wa i nie by w naj lep szej dys po zy cji.
Po je cha ja ko re zer wo wy w dru y -
nie. In dy wi du al nie nie mia star to -
wa. Sta o si ina czej. Ko mi sja tech -
nicz na mi dzy na ro do wej fe de ra cji
szer mier czej wzi a pod uwa g wy -
ni ki z M 1963 r. w Gda sku. Po sta -
no wio no roz sta wi me da li stów
z tych mi strzostw, Fran cu zów Ma -
gna na i Re ve nu oraz Po la ków Pa rul -
skie go i Fran ke. Tre ner Zbi gniew
Czaj kow ski w czy si do ak cji
i prze ko na nie mal wszyst kich, e
Egon Fran ke ma star to wa in dy wi -
du al nie. A prze cie mia by tyl ko re -
zer wo wym. Na plan szy Egon Fran -
ke spi sy wa si wy mie ni cie.
Po ko na m.in. by ych mi strzów wia -
ta Gy uri ce (W gry) 5:3 i Jaya (W.
Bry ta nia) 5:2. Za kwa li fi ko wa si
do fi na u (4 za wod ni ków). W de cy -
du j cej roz gryw ce Egon Fran ke 
za cho wa zim n krew, wal czy wy -
mie ni cie. Po ko na Re ve nu (Fran -
cja) 5:4 i Lo ser ta (Au stria) 5:1. 
De cy du j cy by po je dy nek z Ma gna -
nem. Rok wcze niej na M w Gda -
sku Egon Fran ke dwa ra zy prze gra
z Fran cu zem. Ma gnan zo sta mi -
strzem, a Fran ke zdo by brz. 
Te raz na st pi wiel ki re wan. Zwy -
ci ski dla Ego na Fran ke. Wy gra Po -
lak 5:4.

Egon Fran ke zdo by pierw szy zo ty
me dal olim pij ski dla pol skiej szer 
mier ki. Na tym nie ko niec wy st pów
na sze go flo re ci sty w to kij skim tur nie -
ju. Wy st pi jesz cze w dru y nie, któ -
ra zdo by a me dal srebr ny. Po la cy po -
ko na li ko lej no W. Bry ta ni 9:5,
Au stra li 13:3, Ru mu ni 9:2 i Ja po -
ni 9:4. W fi na le Po la cy prze gra li
z ZSRR 7:9. (W me czu tym Egon
Fran ke od niós 2 zwy ci stwa).

Po raz trze ci wy st pi Egon Fran ke
w Igrzy skach olim pij skich. W Mek sy -
ku 1968 r. wal czy w dru y nie, któ ra
wy wal czy a br zo wy me dal. Po la cy
wy gra li z We ne zu el 10:6, Ar gen ty -
n 11:5, W gra mi 9:4, RFN 9:4. Prze -
gra li z Fran cj 7:9. W me czu o me dal
br zo wy po ko na li Ru mu ni 9:3.

Egon Fran ke jest naj bar dziej uty tu -
owa nym na szym szer mie rzem. Jed nym
z na szych naj lep szych spor tow ców,
któ ry zgro ma dzi wspa nia  ko lek cj
me da lo w, Do trzech me da li olim pij -
skich (zo to, sre bro, brz) do rzu ci
jesz cze 7 me da li M. Zo to w dru y -
nie sza blo wej w Bu enos Aires 1962.
Po zo sta e 6 zdo by we flo re cie. Brz
w dru y nie w Tu ryn 1961 i Bu enos
Aires 1962 r., sre bro w dru y nie i brz
in dy wi du al nie w Gdask 1963 r., brz
w dru y nie Mo skwa 1966 i Mont re -
al 1967 r.

Poza ko cze niu czyn nej spor to wej
ka rie ry wy je cha do Woch,

do Tu ry nu i za j si szko le niem szer -
mie rzy. I na tym po lu od niós suk ce -
sy. Je go za wod nicz ka mi by y m.in.
szpa dzist ki Lau ra Chie sa i Eli za Uga
me da list ki M i ME.

Uzu pe nij my jesz cze da ny mi z pry -
wat ne go y cia Ego na Fran ke. Je go
ma on k jest wy mie ni ta pol ska flo -
re ci stka z Pia sta Gli wi ce i te wy cho -
wan ka fecht mi strza Zbi gnie wa 
Czaj kow skie go – El bie ta Cy mer -
man -Fran ke. Dwu krot na olim pij ka

z Mek sy ku 1968 r. i Mo na chium 1972
r. Bez olim pij skich suk ce sów. To by -
a do me na m a. El bie ta Cy mer -
man -Fran ke ma w swo im do rob ku me -
dal M. W Wied niu 1971 r. dru y na,
w któ rej wal czy a zdo by a br zo wy
me dal. By to pierw szy me dal wy wal -
czo ny przez pol skie flo re cist ki w mi -
strzow skiej im pre zie. Oprócz te go by -
a mi strzy ni Kra jów De mo kra cji
Lu do wej w 1965 r. oraz wi ce mi strzy -
ni Uni wer sja dy w 1965 r. W kra ju by -
a nie po ko na na. Szes  ra zy zdo by wa -
a ty tu mi strzy ni Pol ski.

Z Ego nem Fran ke mia em oka zj
spo tka si kil ka ra zy. Pa mi tam jak
pod czas ME w Kra ko wie by  mo im
tu ma czem w roz mo wie z wy mie ni -
t flo re cist k wo sk, me da list k olim -
pij sk i mi strzostw wia ta Gio van n
Tril li ni. Ostat ni raz spo tka em si
z nim na ju bi le uszu 60-le cia sek cji szer -
mier czej Pia sta Gli wi ce. W ser decz nej
roz mo wie wspo mi na li my naj sym pa -
tycz niej sze zda rze nia z bo ga tej ka rie -
ry Ego na Fran ke. Olim pij ski czar
wspo mnie.



Hen ryk Ma rzec – dzien ni karz i pu 
bli cy sta „Sztan da ru Mo dych”, „Try 
bu ny Ro bot ni czej”, „Spor tu” i TVP.
Uczest nik spra woz daw ca wie lu wia 
to wych i kra jo wych im prez spor to 
wych w bok sie, pi ce rcz nej, 
szer mier ce, ka ja kar stwie, ju do, ko 
lar stwie, pi ce no nej. Au tor pu bli 
ka cji ksi ko wych, m.in. Me da lo 
we ri po sty, Pi ka rcz na na l sku,
Szer mier ka na l sku (Hi sto ria me 
da la mi pi sa na), Lek sy ko nu olim pij 
czy ków l skich. 
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Pies zdy cha. Su ka umie ra. 
Ogi by psem. Bez osten ta cji, bez pro sze nia si o ja ki kol wiek gest, bez

skam le nia si ka krwi w po zy cji su ki. Do ko ca. Upio no go. Prze wie zio -
no w ba ga ni ku po bie dy pod dom pie l gniar ki, mo jej mat ki. Nikt po za ni
nie by w sta nie zro bi wi cej. He le na wy a. Hen ryk si trzs. Oj ciec by
w de le ga cji. Ja w szko le.

Tyl ko mat ka wie, jak za cho wa si w ta kich chwi lach. Po cie sza. Dzia -
a. Jej pie l gniar stwo osi gn o po ziom czo wie cze stwa, o któ rym trud -
no tu pi sa na okrt k. Sy no wie wy rwa ni z o na. Po cho wa ni bez na masz -
cze nia. Nie ma Bron ka i nie ma Mar ci na, a te raz nie ma Ogie go.

Mar ci na i Bron ka ta ta ochrzci, po czym za ko pa w gro bie wu ja sam (ksidz
od mó wi po grze bu, ob rzd ku, bo w me try kach gier kow skiej de ka dy
wszyst kie dzie ci ro dzi y si prze cie y we).

Pies le y w ogro dzie. Nad nim ro nie drze wo szcz cia. Rak pro sta ty do -
pad wy a po szes na stu la tach. Dla mnie Ogi by od za wsze. Nie wiem,
dla cze go za pa mi ta am je go za du  skó r, mo e co my l, czy li wspo mnie -
nia z re la cja mi. Ale ra czej nie. Do ra sta do swo jej skó ry, by trosz k mniej -
szy ni ona. Jak by mia za du y frak. W tym wspo mnie niu ska ka nie udol -
nie na so f i mer da ogo nem. Kap cia te uszy fa lo wa y. Szcze ka. Nie by o
mi nu ty spo ko ju ani przerw na nie ska ka nie. Rós i do pad j a pa mi. Po tem
fo te li.

– Ogi, za! – I tak ju by o za wsze. Su cha, za zi, ale pa trzy z wy -
rzu tem.

– Ogi, na miej sce! 
No i szed na ma t. Ale nie od ra zu. Za nim si uro dzi am, pies spa w ostat -

nim po ko ju, czy li w po ko ju Lesz ka. Bo to by pies ta ty.
Ma ma mó wi a, e za ko cha a si w ta cie, bo by ele ganc ki. On i pies. Wi -

dy wa a ich, jak ma sze ro wa li uli c Skar gi w kie run ku Wol no ci. By li cze -
ko la do wi. Paszcz oj ca i sier Ogie go. Wy ró nia li si. Szli ci cho, ale pew -
nie. W su mie skrom nie to wy gl da o. Jak po ro zu mie nie. Jak ko mi ty wa. Jak
przy ja.

Urodziam si i dorastaam pa trzc w oczy oj ca i Ogie go. Nie jest a two
roz mie szy ta kie oczy. a two je wzru szy. Ta cie wsko czy na ko la na i uwie -
si si na szyi. Chli pa mu w ra mi. Trzy ma tu przed snem je go sil n do.
Pies ko cha mnie jak oj ciec. Pil no wa. Na su chi wa. Gdy kwi li am, bieg z ostat -
nie go po ko ju przez ga bi net i sied mio me tro wy przed po kój do kuch ni, e by
po pa trze na ma m tak, e za raz wie dzia a. Ogi by jak „o ki – to ki”.

Wy pro wa dze nie go z ostat nie go po ko ju by o trau m. Dla wszyst kich. Rów -
nie dla mnie, bo za bie ra am mu miej sce. „Dzi dziu – tu, ty – tam”. Po -
dob no za par si a pa mi o ma te rac, uy (a u tej ra sy to rzad ko) pa zu rów
i nie by o mo wy, e da si, ot tak, wy gna. To by o je go miej sce, je go le -
go wi sko, je go te ry to rium. Nie wiem, jak im si uda o go prze nie, ale prze -
pro wadz ka nie by a spra w pro st. Chy ba po su cha pa na.

Ogi mia kil ka ta kich nie chciej. Nie zno si si k pa. Do wan ny ja ko wska -
ki wa. y wo wa w niej. Je go wy skok na st po wa do kad nie w mo men cie
pusz cze nia wo dy. Na tym eta pie za czy na si cyrk. Spa cy fi ko wa ny i po -
ko na ny, wy cho dzi ze spusz czo nym bem i mo kr sier ci. Wte dy za czy -
na li my osu sza nie. To ju zno si gad ko. Ma sa rcz ni kiem by ry tu aem.
Za po mi na w mig o k pie li. Za czy na o si szczot ko wa nie.

Mia aniel sk cier pli wo. Ga nia ze mn – brzd cem w cho dzi ku. M -
drze. Tak, e bym by a pierw sza. Ci gn san ki. Li za ra ny. Li za zy. Nie
a si si. By i mer da. Mer da moc no. Ogon psa my liw skie go to bicz. Nos,
sier, uszy i wzrok s w ja kim sen sie dru go rzd ne. Ogon to au to no mia.
Dla te go go mia. a den ki kut, tyl ko nor mal ny psi ogon. Ta ta nie po zwo -
li go ob ci.

Ni gdy (in stynk tow nie) nie przy szo mi do go wy, aby zro bi ja ki psi -
kus te mu ogo no wi. In na rzecz, e sam go go ni. Ster czy na psa to je go spra -
wa. I pik nie wspó gra z a p.

Spa cer to ju przy go da. Pies mia ci le usta lo ne po ry. Wy chod ne. Na si -
ku, na ku p i na „idziesz!”, na chyt - ci le kon tro lo wa ny. Zwy ke spa ce ry
to by a po ra na ga li cyj skie na sta wia nie ze ga rów. Co do mi nu ty. Ju za dzie -
si go dzi ny sta w przed po ko ju. Kr ci si, po mru ki wa i pa trzy le pia -
mi jak w ob ra zek. No do bra – „Ogi, idzie my!” 
o! Skok, wy skok, trzy za kr ty i mer da nie. Po tem ob ro a, za pi cie smy -

czy i ru sza my. Pies wy cho dzi ze mn. Prze ska ki wa am wszyst kie scho dy.
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Do brze, e to by o pierw sze pi tro w ka mie ni cy. Scho dy zmyl ne, pru skie,
do brze wy pro fi lo wa ne. Klat ka prze stron na. Za trzy my wa si na mo ment
na par te rze przy drzwiach wa ha do wych (uspo ko je nie). Po tem ju po pro -
stu szli my. 

Si ku. Pierw sza no ga w gó r ju pod pierw szym drze wem. Po tem si za -
czy na o. Spa cer? Nikt tak pik nie nie zmie nia kie run ków, jak wy e. Le -
wa stro na cie ki, pra wa stro na, le wa, pra wa... „Ogi, no ga!”. Wra ca na po -
zy cj ale po tem za czy na o si to sa mo. eb przy zie mi, w sze nie,
okr e nia, uff – sta je. Sto imy. Zna laz w ko cu miej sce i uy ni gle b.

Mia swo je za usza mi. Zni ka. To by o do prze wi dze nia. Spa ce ry jak co -
dzien no. Ko niecz na i nie co nud na – s dz. a pa w gó r i za zna cza nie te -
ry to rium. Wy le gi wa nie si przed ga ra em. Ce le bra, ru ty na, mo no to nia. S
sy tu acje, w któ rych uy cie so wa „prze strze” sta je si za sad ne. To do ty -
czy zwie rzt.

Za ka da li my mu ob ro , trzy ma li my na skó rza nej smy czy, ale do cza -
su. Po tem na le a o go uwol ni. I wa nie wte dy szed, po tem szed ina czej,
po czym ru sza w Pol sk. Na mo ment przed t de cy zj od wra ca eb, wbi -
ja wzrok (mó wi co) i zni ka na kil ka dni. Na nic si zda y gwiz dy. 

Ale gwiz dem mo na go by o przy wo a. 
Do dzi pa mi tam wist z pal ców oj ca i dziad ka. Dwik, któ ry nie jest

tak a two uzy ska. Trze ba mie wpra w. Ja te go wci nie umiem. Cho
pró bo wa am. W ko cu na uczy am si, e rów nie do brze dzia a zda nie – „Ogi,
kret!”.

Wy e jest a god ny, ale kret o tym nie wie. 
Ni gdy si nie zo ba cz.
Nie by am dziec kiem ra do snym, a ju w ad nym przy pad ku chi cho cz -

cym, ale te raz si umie cham na to wspo mnie nie. Wi dz kre to wi ska, kop -
czy ki i sza le j ce go nie miec kie go wy a. Wi dz je go ogon. Dyn da j c an -
te n. Wi dz uszy, wsz dzie, wo kó nie go. Po kracz n syl wet k. Wy gi na si
jak owsik. 

By szcz li wy i w swo im y wio le. Cie szy si z nie mo li wo ci. Ze ro za -
dzior no ci, pra gnie nia udu sze nia kre ta i ta kich tam wt ków o agre sji. Bie -
ga jak op ta ny, pl sa, w cha, ko pa, a na wet chy ba ki cha od gle by, któ -
r za ora kre ci ko wi. Zbu rzy mu spo ro wul ka nów. Kar ta gi na w wer sji
po ko jo wej. Szko da, e lu dzie tak nie po tra fi. W tej za ba wie Ogi nie po -
trze bo wa prze ciw ni ka.

Ist nia a jed nak pew na za ba wa, w któ rej pa da y tru py. Pi ka no na. Ni gdy
nie mia am su ki, wic nie wiem, czy to psia za ba wa, ale na wszel ki wy pa -
dek uci l, e pies lu bi fut bol. Spa cer obok bo iska rów na si za ka zo wi
pusz cza nia go ze smy czy. Cza sa mi jed nak co po szo nie tak i Ogi na nie
wpa da. Za wsze upo lo wa pi k. I za wsze j prze gry za. Od te go mo men -
tu by a je go. Czy li jej nie by o. W su mie cho pa ki do sta wa y ka s al bo no -
w pi k, ale wte dy ob ry wa. Tyl ko wte dy.

Jest ta ki mo ment – ae ro dy na micz ny w y ciu wy a – mo ment po lo wa -
nia. Nikt tak pik nie nie za sty ga na: dwik, sze lest, szmer – jak on. Sta -
ty ka psa go cze go to maj stersz tyk. Gdy ru szy... mo na si uczy ana to mii.
A gdy do pa da (zdo bycz), ju go nie wi da. Co tyl ko drga w za ro lach, szu -
wa rach,  kach.

Po dró o wa nie – to ju in na hi sto ria. Pies nie kot, lu bi je dzi au tem. 
Ogi zaj mo wa w nim spo ro miej sca, bo si no to rycz nie ru sza. W szy,

ogl da, re ago wa na wszyst ko. Ni gdy go w nic nie za pi na li my. Mia swo -
je miej sce na tyl nej ka na pie po bie dy, ale nie ka na po wa. Wy star czy o zda -
nie Hen ry ka: „Ogi siad!”. I sia da. Opie ra mor d o przed nie sie dze nie i tak
trwa do mo men tu, gdy zno wu co go za in te re so wa o.

O je dze niu nie po wiem wie le, bo jad to, co my. Lu bi chleb sma ro wa ny
pasz te tem. Po kro jo ny w kost ki tra fia do mie dzia nej mi ski. Ka sza, gu lasz
te. Psiej kar my nie do y. Lu bi kuch ni i za pa chy. a zi ko wa wte dy. Tak,
wte dy si pro si. Go rzej, li ni si. By przy mil ny. Sia da, da wa a p. Dwie
a py. Wszyst ko by od da za mi sk. A za dwie jesz cze wi cej. Nie ina czej za -
cho wy wa si w po ko ju sto o wym. Mia w nim swo je miej sce. Przy sto le
(za wsze nie pro szo ny) sia da w le wym ro gu po mi dzy Hen ry kiem i Lesz -
kiem. Cze ka w nie sko czo no. Ni gdy nie zmie ni te go miej sca.

To my si prze pro wa dzi li my.
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Okno 
na na sz 

pre hi sto ri
MA RIA SZTU KA

Tak te si sta o. Park w Kra sie jo wie
to miej sce au ten tycz nych od -

kry po zo sta o ci pó no tria so wych pa -
zów, ga dów i przod ków di no zau rów i ów
au ten tyzm eks po na tów jest naj wik -
szym atry bu tem obiek tu.

W tej nie zwy kej po dró y to wa rzy szy
nam dr An drzej Bo cza row ski, wy ka dow -
ca z Ka te dry Geo gra fii Fi zycz nej Wy dzia -
u Na uk o Zie mi Uni wer sy te tu l skie go,
pa le on to log, pe da gog, ku stosz i pro jek tant
mu ze ów, pro gra mi sta, na uko wiec, ale

przede wszyst kim pa sjo nat. Je go pre zen -
ta cje mul ti me dial ne przy ci ga j tu my
su cha czy i s tak saw ne, jak za pro jek to -
wa ny przez nie go ty ra no zaur, sze cio me -
tro wa „ma skot ka” so sno wiec kie go WNoZ.
W Kra sie jo wie po zna je my dok to ra Bo cza -
row skie go w no wej ro li – jest nie tyl ko kon -
sul tan tem na uko wym i edu ka cyj nym, jest
tak e pro jek tan tem obiek tów i mo de li pre -
hi sto rycz nych or ga ni zmów, zaj mu je si
rów nie wszyst ki mi no wy mi in we sty cja -
mi, ru chem tu ry stycz nym, przy go to wu je

sce na riu sze wy staw i ele men tów edu ka cyj -
nych. Za nim jed nak po zna my Kra sie jów
war to przy po mnie po czt ki pro jek tu. 

Pierw szym w Pol sce par kiem te ma -
tycz nym po wi co nym di no zau rom by 

Ba tów

Za cz o si tro ch baj ko wo, ko leb k hi -
sto rii po wsta nia obiek tu by y miej sco -

we le gen dy o do dziw nym dia ble kr -

Park Na uki i Roz ryw ki w Kra sie jo wie 

Di me tro do ny, ga dy na le  ce do pe li ko zau rów, sprzed 283,5–272,2 mln lat

Mu sz przy zna, e na zwa Ju ra Park
nie naj le piej mi si ko ja rzy. 

Tro ch znu dzi y mnie ju gi gan tycz ne
pla ce za baw, gdzie za ra zem stra sz

i ba wi pre hi sto rycz ne po two ry, 
wy cza ro wa ne w nie zna j cej gra nic

wy obra ni spraw nych ry sow ni ków.
Dla te go z wiel k na dzie j

je cha am do Par ku Na uki i Roz ryw ki 
w Kra sie jo wie, ocze ku jc, 

e so wo na uka, umiesz czo ne 
przez twór ców te go obiek tu 

przed roz ryw k
gwa ran tu je spo tka nie z rze tel nie

udo ku men to wa n pre hi sto ri 
i nie b dzie to ko lej na w drów ka

po wie cie fan ta sy. 
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 cym po zie mi wi to krzy skiej, któ ry
miast ko pyt mia ku rze a py. Opo wie ci
te, spi sa ne przez et no gra fów naj pierw za -
in try go wa y jed ne go z naj wik szych pol -
skich geo lo gów – prof. Zbi gnie wa Ko ta -
skie go a pó niej przy wio dy do Ba to wa
ame ry ka skie go pa le on to lo ga pol skie go
po cho dze nia dr. Ge rar da Gier li skie go.
Na uko wiec zba da przy pi sy wa ne czar to -
wi trzy od ci ni te w ska le ogrom ne pta -
sie a py i nie po zo sta wi zu dze: nie by -
y to la dy le gen dar ne go by wal ca cze lu ci
pie kiel nych, ale pre hi sto rycz nych zwie -
rzt, któ re przed mi lio na mi lat za miesz -
ki wa y te te re ny. I tak wi to krzy ski
Ba tów za po czt ko wa pol skie od kry cia
tro pów pó no ju raj skich di no zau rów
i ci gn do sie bie nie tyl ko przed sta wi -
cie li wia ta na uki, ale biz nes me nów, ar -
ty stów, pa sjo na tów i oczy wi cie tu ry stów,
za wi ta li tu tak e ba da cze i stu den ci Uni -
wer sy te tu l skie go. Od kry cie otwie ra -
o szan s roz wo ju bied nie j cej, po li kwi -
da cji pe gie erów, pod upa da j cej gmi ny.
Wkrót ce po wsta o Sto wa rzy sze nie Del -
ta, któ re po sta wi o na na uk i edu ka cj
(so wa -klu cze wpi sa no do sta tu tu). Pierw -
szym ich „dziec kiem” by „Ba tow ski
Park Ju raj ski” (2004 r.), je go bu do wa
trwa a za le d wie 12 mie si cy. Dzi siaj
Ba tow ski Kom pleks Tu ry stycz ny jest naj -
wik szym te go ty pu obiek tem w Pol sce
(po nad 60 ha) i po zo sta je nie kwe stio no -
wa n chlu b re gio nu wi to krzy skie go. 

– W pierw szym ro ku dzia al no ci Par -
ku w Ba to wie od wie dzi o go po nad 200
ty si cy tu ry stów – wspo mi na dr A. Bo -
cza row ski, wspó pra cow nik Sto wa rzy sze -
nia Del ta. – To by suk ces, któ ry nas oszo -
o mi. Pierw sze mo de le di no zau rów
spro wa dza li my z za gra ni cy, wkrót ce jed -
nak uzna li my, e od po wia da j one ra -
czej wy obra e niom stwo rzo nym przez
fil mow ców na po trze by pod nie sie nia
atrak cyj no ci fil mów, na to miast z na uk
ma j nie wie le wspól ne go. Po sta no wi li -
my wic od ci si od ki no wej fan ta zji
i oprze wy cz nie na rze tel nej wie dzy.
To by pierw szy park di no zau rów w tej
cz ci Eu ro py. Oczy wi cie nie bio rc
pod uwa g par ków stric te roz ryw ko -
wych. Dzi Ba tów ma pa tro na ty na uko -
we ta kich in sty tu cji jak Pa stwo wy In -
sty tut Geo lo gicz ny w War sza wie,
Wy dzia Geo lo gii Uni wer sy te tu War -
szaw skie go oraz Uni wer sy tet l ski.

Au to rem pierw sze go od kry cia, któ rym
mo e po szczy ci si ze spó sku pio ny
wo kó Sto wa rzy sze nia Del ta by dr Ge -
rard Gier li ski, któ ry ja ko pierw szy
na wie cie od na laz pió ra di no zau rów. Dr
Piotr Szrek z Pa stwo we go In sty tu tu
Geo lo gicz ne go za sy n z do tar cia do tro -
pów rod ko wo de wo skich czwo ro no -
gów w Za che miu (Gó ry wi to krzy -
skie). Od kry cie tro pów tri ce ra top sa
po wi za nych z je go szkie le tem czy li
tzw. „wi te go Gra ala ich no lo gii” (na -
uki o ska mie nia ych la dach zwie rzt ko -
pal nych) to dzie o To ma sza Sin ge ra, 
G. Gier li skie go oraz pro fe so ra Mar ti -
na Loc kleya, by e go pra cow ni ka Uni wer -
sy te tu Co lo ra do, obec nie pra cu j ce go dla
ze spo u wy wo dz ce go si z Del ty – „Pa -

le osa fa ri Te am”. No i naj now sze – sen -
sa cyj ne od kry cie, któ re go do ko na li Da -
wid Sur mik oraz An drzej Bo cza row ski
(Sto wa rzy sze nie Del ta i Uni wer sy tet
l ski) wraz z ze spo em, a do ty cz ce naj -
star szych, pier wot nych mo le ku che -
micz nych za cho wa nych w ko ciach
sprzed pra wie wier mi liar da lat.

W 2008 r. Sto wa rzy sze nie Del ta otwo -
rzy o ko lej ny Ju ra Park, tym ra zem
w Sol cu Ku jaw skim (mi dzy Byd gosz -
cz a To ru niem), miej scu le  cym w s -
siedz twie sta no wisk ju raj skich, gdzie od -
na le zio no oka zy fau ny mor skiej.
Mu zeum ple ne ro we za pro jek to wa bio -
log, pa le on to log i po pu la ry za tor na uki
Ka rol Sa bath, no ta be ne ab sol went Uni -
wer sy te tu l skie go. Nie ste ty, zmar
w bar dzo mo dym wie ku i nie do cze ka
otwar cia obiek tu. Mu zeum Zie mi w Sol -
cu Ku jaw skim no si je go imi. 

Kra sie jów

Tym ra zem nie le gen da, ale twar da
rze czy wi sto zde cy do wa a

o po wsta niu tu par ku na uki. Kra sie jów
jest nie wiel k, ale nie zwy kle ma low ni -
cz wsi w woj. opol skim, to naj star sza
miej sco wo (pierw sze wzmian ki o niej
po cho dz z 1292 r.) w gmi nie Ozi mek.
W 1910 r. funk cjo no wa a tu ce giel nia,
a po jej za mkni ciu w 1967 r. na ba zie
wy ro bi ska roz po cz a dzia al no ko pal -
nia iu, do star cza j ca ma te ria do ce men -
tow ni w Strzel cach Opol skich i pew nie
by a by tu do dzi, gdy by gór ni cy nie do -
ko pa li si do ko ci wiel kich zwie rzt.
Ko lej ne zna le zi ska przy pra wi y pa le on -
to lo gów o za wrót go wy. 

W 1993 r. ze spó pra cu j cy pod kie -
row nic twem prof. Je rze go Dzi ka z In sty -
tu tu Pa le obio lo gii PAN w War sza wie 
do ko na sen sa cyj ne go od kry cia – wy ro -
bi sko ko pal ni od kryw ko wej w Kra sie jo -
wie oka za o si by ni czym in nym jak
cmen ta rzy skiem pre hi sto rycz nych or ga -
ni zmów. Po raz pierw szy w Pol sce
ujaw nio no ta kie sta no wi sko. Ty si ce
ska mie nia ych ko ci: kr gów, e ber,
cza szek i frag men ta rycz nych szkie le tów
wiel kich kr gow ców po w dro wa y do la -
bo ra to riów. Sen sa cja go ni a sen sa cj.
Do ze spo u ba daw cze go naj pierw do  -
czy li stu den ci z Uni wer sy te tu Opol -
skie go, wkrót ce do tar li tu na ukow cy z in -
nych orod ków aka de mic kich kra jo wych
i za gra nicz nych. 

– Ze spó prof. Je rze go Dzi ka do ko na
od kry cia szczt ków di no zau ro mor fa,
któ ry od td w wia to wej li te ra tu rze na -
uko wej wid nie je pod na zw Si le sau rus
opo len sis. I tak Kra sie jów tra fi
do wszyst kich pod rcz ni ków pa le on to -
lo gii na wie cie. Od na le zio no tu tak e
licz ne ska mie nia o ci wie lu in nych pa -
zów i ga dów, ryb, bez kr gow ców i ro -
lin sprzed oko o 230 mln lat – uzu pe -
nia dr A. Bo cza row ski.

Ju nie trze ba py ta – dla cze go Kra -
sie jów jest tak atrak cyj ny, od po wied jest
pro sta – po nie wa jest au ten tycz ny.
Do ko ca ubie ge go ro ku od wie dzi o to
miej sce mi lion sze set ty si cy tu ry stów. 

To naj wik sze mu zeum na otwar tej
prze strze ni o po wierzch ni 40 ha za go spo -
da ro wa nych tu ry stycz nie. Ele wa cje bu -
dyn ków wzo ro wa ne s na pru skim mu -
rze. To ukon w stro n lo kal nej
mniej szo ci na ro do wej Opolsz czy zny.
Za sa da ho no ro wa nia ro dzi mych przod -
ków obo wi zu je we wszyst kich obiek -
tach Del ty. W sta nie Utah w USA,
gdzie po wsta a w ubie gym ro ku pierw -
sza pla ców ka za gra nicz na te go sa me go
ze spo u twór ców sku pio nych wo kó
„Pa le osa fa ri Te am” – mu zeum „Mo ab
Gians”, ar chi tek tu ra na wi zu je do tra dy -
cji miesz ka j cych tam nie gdy tu byl ców,
czy li In dian Ana sa zi.

Z par kin gu do gów ne go wej cia wio -
d czte ry bra my. Po t ne u ki s po zo -
sta o ci ist nie j cej tu nie gdy ko pal ni.
W in sta la cji wy ko rzy sta no pod po ry pa -
sa trans mi syj ne go, któ ry do star cza uro -
bek do za ka du prze twór cze go. Na po -
szcze gól nych u kach wid nie j na pi sy:
Ba tów 2004, So lec Ku jaw ski 2008,
Kra sie jów 2010, wkrót ce na czwar tym
u ku po ja wi si: Pa le osa fa ri Mo ab
Giants 2015. Za ma gicz n bra m roz po -
cie ra sie raj dla dzie ci, plac za baw, z któ -
re go za pew ne trud no jest wy ci gn ma -
lu chy. Z plat for my wi do ko wej mo na
obej rze pa no ra m obiek tu, prze le dzi
tra s wy ciecz ki. 

Przy sta nek pierw szy. Tu nel Cza su

Pod je da my do prze dziw nej gi gan -
tycz nej pie cza ry, w któ rej mie ci si

naj du sze na wie cie ki no 3D. Je go
ekran ma… 300 me trów. To uni kat

Dr An drzej Bo cza row ski z Ka te dry Geo gra fii
Fi zycz nej Wy dzia u Na uk o Zie mi Uni wer sy te tu
l skie go – wspó twór ca i kon sul tant na uko wy Ju -
ra Par ków
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w wia to wej ska li. W trój wy mia ro wym
po ka zie, za pro jek to wa nym przez dr. A.
Bo cza row skie go i gra fi ka Mi cha a Hu -
sia ka zo ba czy my dzie je Wszech wia ta
w pi gu ce. Pie sza wy ciecz ka ra czej nie
wcho dzi w ra chu b, wsia da my wic
do spe cjal ne go po ci gu, któ ry wy god nie
po wie dzie nas po za ka mar kach „Tu ne -
lu Cza su”. – Film ob ra zu je wy da rze nia,
któ re mia y miej sce w tym kwa dran cie
cza so prze strze ni – od po wsta nia Wszech -
wia ta do mo men tu zde po no wa nia w gli -
nie kra sie jow skiej ko ci pre hi sto rycz -
nych zwie rzt, co fa my si wic w cza sie
o 13 mi liar dów i 800 mi lio nów lat – za -
po wia da pa le on to log. 

Wy po sa e ni w od po wied nie oku la ry
ru sza my w po dró w cza sie i prze strze -
ni. Trój wy mia ro we wi do wi sko opo wia -
da hi sto ri Wszech wia ta od chwi li je go
na ro dzin. Ka da se kun da trwa nia wi do -
wi ska od zwier cie dla bli sko 25 mi lio nów
lat. Zie mia, dom na skra ju jed nej z ga lak -
tyk, nasz Wszech wiat ca y czas si roz -
sze rza, a gdy by tak cof n si do je go na -
ro dzin, kie dy wszyst ko sku pia o si
w jed nym miej scu… – mi y gos lek to ra
za bie ra nas w od le g rze czy wi sto.

Film po wsta w re kor do wym cza sie,
w ci gu sze ciu mie si cy, je go emi sja
trwa za le d wie osiem i pó mi nu ty, ty le
bo wiem przy zna li mu cza su mar ke tin -
gow cy, któ rzy mu sie li uwzgld nia
mo li wo zwie dze nia ca ej tra sy. Ka -
dy re ali zo wa ny przez dr. Bo cza row -
skie go film po prze dza j du go trwa e
do cie ka nia na uko we, set ki kon sul ta cji
z ba da cza mi z ca e go wia ta oraz mud -
ne do cho dze nie do po sta ci fi nal nej
za po mo c ty si cy szki ców. Tak po wsta -
o po nad trzy sta pre hi sto rycz nych po sta -
ci, któ re s re kon struk cja mi na sze go
prze wod ni ka. 

Dla lu dzi cier pi cych na klau stro fo bi,
a tak e nie to le ru j cych efek tów stro bo -
sko po wych, przy go to wa no al ter na tyw -
n hi sto ri po wsta nia wia ta – w for mie
ko mik su przed sta wio ne go na cia nach
ze wntrz nych „Tu ne lu Cza su”. 

Ak cja fil mu ko czy si w cza sach, któ -
re prze cho wa dla po tom nych Kra sie -
jów – ok. 230 mi lio nów lat te mu.

Wiel kie ka ta stro fy przy rod ni cze wie lo -
krot nie pu sto szy y Zie mi, po naj wik szej
z nich, któ r na zwa no Mat k Wszyst kich
Ka ta strof, wier mi liar da lat te mu po -
zo sta o nie wie le du ych zwie rzt, m. in.
ry by, nie licz ne pa zy, i roz ma ite ga dy, te -
raz opo wie my wam dal szy cig hi sto rii
wia ta, spo tka cie si z pre hi sto rycz ny mi
miesz ka ca mi Kra sie jo wa…

Czym by a owa ka ta stro fa? Na te re nie
Sy be rii i w rod ko wej Azji otwo rzy si
gi gan tycz ny wul kan, pierw sze go dnia
red ni ca je go kal de ry (za g bie nie
w szczy to wej cz ci wul ka nu) si ga a 45
ki lo me trów. Po ty go dniu by ju dzie si -
cio krot nie wik szy, aby osta tecz nie
osi gn wiel ko rz du 2500 km. La -
wa roz la a si na Sy be ri i w cen tral n
cz Azji, jej gru bo w szczy to wych
miej scach osi gn a 4,5 km. Wul kan dy -
mi mi lion lat, wy da li do at mos fe ry
mnó stwo tru j cych ga zów, za kwa si

oce any … wy mar o po nad 90 proc. y -
wych or ga ni zmów. Po zo sta y ga tun ki
zwie rzt o ma sie cia a nie wik szej
ni 7 kg, po tra fi ce scho wa si na py -
ci znach oraz te, któ re po tra fi y za grze -
ba si w zie mi. Zie mia po wo li za cz -
a umie ra. Prze trwa o nie wie le
ga tun ków. Kra sie jów jest miej scem wy -
jt ko wym, po nie wa jest jed nym z nie -
wie lu na Zie mi, gdzie od ra dza o si y -
cie po ka ta stro fie. Jest wic oknem,
po przez któ re mo e my zaj rze do na szej
pre hi sto rii. 

W dal sz po dró uda je my si me lek -
sem, nie zbyt sze ro ka dro ga wie dzie
wzdu zbo cza oka la j ce go wy ro bi sko
po ko pal nia ne. Mi ja my re kon struk cje
per m skich di me tro do nów (pe li ko zau -
rów), sprzed oko o 280 – 265 mln lat.
Ga dy z cha rak te ry stycz nym „a glem”
na grzbie cie mia y szcz cie y w okre -
sie po prze dza j cym „wiel kie wy mie ra -
nie”. Jak na ko lo sy pre hi sto rycz ne by -
y nie wiel kie – oko o 2, 5 me tra du go ci,
wa  za le d wie 150 kg. 

Ko lej ni „ak to rzy” kra sie jow skie go
par ku to pierw si przed sta wi cie le tria -
su – ar cho zau ry, któ re osta y si po po -
o dze, ich tro py od na le zio no w Gó rach
wi to krzy skich. 

– Pol skich ak cen tów b dzie tu bar dzo
wie le – za po wia da dr Bo cza row ski. 

W pa r mi nut prze brn li my przez kil -
ka na cie mi lio nów lat. Mi ja my sym pa -
tycz n gro ma d te rap sy dów, ga dów
ssa ko ksztat nych. 

– Gdy by do trwa y do cza sów wspó -
cze snych, za li czy li by my je do ste -
kow ców – wy ja nia nasz prze wod -
nik – czy li pry mi tyw nych ssa ków
cha rak te ry zu j cych si ja jo rod no ci.
Mat ki te rap sy dów wpraw dzie ska da y
ja ja, ale swo je mo de praw do po dob nie
tak jak ste kow ce kar mi y wy dzie li n
tusz czo wo -bia ko w, mo na po wie -
dzie, e by a ona pre kur so rem dzi siej -
sze go mle ka ssa ków. 

Na stp ny przy sta nek jest wrcz sen -
sa cyj ny. Kil ka mie si cy te mu go r -
cym te ma tem nie tyl ko w kra jo wej pra -

sie by o od na le zie nie przez ze spó pol -
skich na ukow ców (mi dzy in ny mi nasz
prze wod nik i je go asy stent mgr D.
Sur mik) ska mie nia ych na czy krwio -
no nych z za cho wa ny mi che micz ny mi
la da mi bia ek w ko ciach ga dów tria -
so wych, li cz cych pra wie wier mi liar -
da lat. Od kry cia do ko na no w ka mie nio -
o mie w Go go li nie na Opolsz czy nie
oraz w dziel ni cy Mia stecz ka l skie -
go – y gli nie nie da le ko Tar now skich
Gór. Szczt ki tria so wych ga dów – no -
to zau ra i ta ny stro fa po zwo li y na zba -
da nie i opi sa nie od kry tych bia ek. No -
to zaur wzbu dza sym pa ti, smu ko
je go syl wet ki (oko o 3 m. du go ci)
pod kre la du gi, bocz nie spasz czo ny
ogon, któ ry za pew ne ua twia mu py -
wa nie, cho wiet nie czu si tak e
na l dzie. 

Na wy so kim drew nia nym ogro dze niu,
któ re wie dzie wzdu ca ej ga le rii re kon -
struk cji wzbu dza j za in te re so wa nie ko -
lo ro we plan sze. Za trzy mu je my si wic
na chwi l.

Park zbu do wa ny jest przej rzy cie.
Po le wej stro nie znaj du j si eks po zy -
cje, po pra wej ta bli ce in for ma cyj ne,
mo na na nich zo ba czy m.in. fo to gra -
my wy praw geo lo gicz nych na szych ba -
da czy z nie mal wszyst kich kon ty nen tów,
m. in. z Ar gen ty ny, Li ba nu, Bra zy lii, Nie -
miec, Ma ro ka. Obok znaj du j si tak e
plan sze wska zu j ce miej sca, gdzie obec -
nie wy st pu j po dob ne y j cym tu nie -
gdy di no zau rom ro do wi ska. Wie le
plansz wy ko na no w tech ni ce 3D, za ka -
da my wic spe cjal ne oku la ry, wej cie
w trze ci wy miar oby o si bez nie mi e -
go za wro tu go wy. Dr A. Bo cza row ski
umie cha si.

– Ten efekt, to mój wy na la zek – przy -
zna je. – Za sto so wa em spe cjal ny druk
ana gli fo wy da j cy zu dze nie trój wy -
mia ru. Po za o e niu czer wo no -cy ja no -
wych oku la rów wy eli mi no wa em ry wa -
li za cj dwóch pó kul mó zgo wych, któ ra
wy wo u je ów nie przy jem ny za wrót go -
wy, to jest szcze gól nie istot ne, po nie wa
na szy mi gów ny mi go  mi s dzie ci,

Ma e wul ka no do ny spo koj nie pa sy si na  ce, kie dy za ata ko wa y je dwa sar ko sau ry
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a one s wy jt ko wo wy czu lo ne na ta kie
za bu rze nia. Ta me to da si spraw dza, dla -
te go te j opa ten to wa em. 

Pro to pla sta di no zau rów – Si le sau rus
opo len sis za su gu je na szcze gól n uwa -
g. Gdy by nie od kry te tu szczt ki te go
czwo ro no ne go ro li no er cy po ród
cmen ta rzy ska in nych or ga ni zmów, nie
by o by ani par ku, ani mu zeum. Jasz czur
jest nie wiel ki, ma oko o 2 m du go ci,
stoi na dwóch tyl nych a pach, za pew ne
by zna ko mi tym bie ga czem. Je go „fi li -
gra no wa” syl wet ka nie wzbu dza l ku,
nie mo e by ina czej, wszak to l zak
z Opo la. 

– To naj praw do po dob niej przo dek
wie lu di no zau rów – pra di no zaur. Wska -
zu j na to de ta le bu do wy ana to micz nej.
To ko lej ny po wód dla cze go Kra sie jów
jest dla na uki tak wa nym miej scem,
zda je si by ko leb k di no zau rów – uzu -
pe nia nasz prze wod nik. 

Mi ja my ko lej ne go tu byl ca – zwa li ste -
go po lo no zu cha, to naj wik szy (4 m) na -
ziem ny gad, rów nie tu od na le zio ny. By
zna ko mi tym ow c, wiet nie ra dzi so -
bie z opan ce rzo ny mi zdo by cza mi. Nie -
opo dal pod gl da my dwa sam ce wal cz -
ce o do mi na cj. Nie co da lej wzrok
przy ci ga im po nu j co ubar wio ny go dzi -
ra zaur (Go ji ra sau rus – na zwa po cho dzi
od bo ha te ra ja po skich ko mik sów – Go -
dzil li), któ ry ap czy wie spo gl da na wi -
dzów.

Jak od twa rza ne s bar wy? W szkie -
le tach, w ko pal nej skó rze, a na wet
cza sem w ko ciach i w au re olach po -

miert nych – ba da cze, ni czym de tek ty -
wi po szu ku j wska zó wek. Od na le zio -
ne che micz ne la dy barw ni ków po -
zwa la j na od two rze nie ko lo ry sty ki
zwie rz cia, bra ku j ce ele men ty pod po -
wia da kli mat, ro do wi sko, pod o e,
ro lin no, po y wie nie. By wa e ze bra -
ne in for ma cje po zwa la j na wy zna cze -
nie miejsc, w któ rych do mi no wa y da -
ne bar wy z do kad no ci do jed ne go
cen ty me tra. 

O pre hi sto rycz nych zwie rz tach dr Bo -
cza row ski mo e mó wi bez ko ca, wie
o nich nie mal wszyst ko, nic wic dziw -
ne go, e jest sta ym go ciem naj bar dziej
pre sti o wych mu ze ów i dla nie któ rych
z nich wy ko nu je za ma wia ne re kon -
struk cje.

wier mi liar da lat w za si gu r ki

Ple ne ro w wy ciecz k w to wa rzy stwie
kra sie jow skich oka zów sprzed po nad

dwu stu mi lio nów lat prze ry wa wi zy ta
w pa wi lo nie, któ ry znaj du je si nie mal
w po o wie pa le on to lo gicz nej wy pra wy.
Znacz na cz be to no we go wn trza
po kry ta jest szkla n pod o g, oko lo n
nie wy so k ba rier k. Sta je my nad czyn -
nym sta no wi skiem pa le on to lo gicz nym,
cz ci po la ba daw cze go. To ju nie jest
ad na re kon struk cja, to praw dzi wa od -
kryw ka, je dy ne miej sce w Pol sce.
Od ogrom ne go cmen ta rzy ska dzie li
nas kil ka dzie sit cen ty me trów, nie mal
st pa my wic po au ten tycz nych szczt -

kach zwie rzt sprzed wier mi liar da lat.
To mu zeum y we, jed no z kil ku na wie -
cie (Ka li for nia, Niem cy, Chi ny i Kra sie -
jów), w któ rym mo na go ym okiem zo -
ba czy jak na ukow cy wy do by wa j
ska mie nia o ci tria so wych pa zów i ga -
dów na po wierzch ni. W kra sie jow skim
zo u – mó wi dr A. Bo cza row ski – znaj -
du je si co naj mniej kil ka dzie sit ty si -
cy po dob nych oka zów. W ga blo cie
mo na po dzi wia re kon struk cj szkie -
le tu pra di no zau ra Si le sau rus opo len sis,
au tor stwa Mar ty Szu bert (ab sol went ki
war szaw skiej ASP, ar tyst ka wy ko na a
tak e wie le prac re kon struk cyj nych dla
Uni wer sy te tu l skie go). Tu wi da, e
na uka jest nie do szu fla dy, tu wszyst ko
jest jak na do ni – ko men tu je krót ko dr
A. Bo cza row ski. 

W szkla nych re ga ach mnó stwo ska -
mie lin – ko pro li ty (ko pal ne od cho dy),
czasz ki, szcz ki, oboj czy ki, kr gi i e -
bra ol brzy mich pa zów oraz ga dów.
Ka dy eks po nat to au ten tyk, nie któ re
mo na wzi do r ki, obej rze, zmie rzy,
oce ni ich wa g. Czy ich wa ci cie le by li
szcz li wi, czy do y li sta ro ci? W tym
wn trzu trud no si oprze ta kim py ta -
niom. 

Nie dzi wi wic fakt, e pa wi lon, dzie -
o au tor stwa „Go czo o wie Ar chi tek ci”
oraz „Ovo Grb czew scy Ar chi tek ci”
zre ali zo wa ne w 2006 ro ku otrzy ma o na -
gro d SARP dla naj lep sze go obiek tu oraz
na gro d „Pol ski Ce ment w Ar chi tek tu -
rze” dla naj lep szej re ali za cji z uy ciem
tech no lo gii be to no wej. 

Go dzi ra zaur – prze dziw ny jasz czur z pó ne go tria su (220,5–215,2 mln lat te mu) na zwa ny przez na ukow ców na cze bo ha te ra ko mik sów i fil mów ja -
po skich – Go dzil li
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Opusz cza my pa wi lon, prze cho dzi my
obok ba rier ki bro ni cej wst pu, w od da li
wi da gru py stu den tów pra cu j cych
na sta no wi skach wy ko pa li sko wych.
Przy je cha li tu z ró nych stron Pol ski.
Obiekt kra sie jow ski wspó pra cu je m.in.
z ba da cza mi z Pa stwo we go In sty tu tu
Geo lo gicz ne go w War sza wie, Pol skiej
Aka de mii Na uk, Uni wer sy te tu War -
szaw skie go, Uni wer sy te tu l skie go,
Uni wer sy te tu Opol skie go, Uni wer sy -
te tu Ka zi mie rza Wiel kie go w Byd gosz -
czy a tak e Uni wer sy te tu w Ko lo ra do. 

Tu za czy na si na uka. Czo wie kiem,
któ ry ura to wa to miej sce jest wspo mnia -
ny ju wcze niej pro fe sor Je rzy Dzik,
uda o mu si bo wiem za bez pie czy sta -
no wi ska na uko we przed gra bie  i znisz -
cze niem. 

Pre hi sto rycz ny plac za baw

Ru sza my cie k w dó, zda wa by si
mo go, e ni czym nas ju Kra sie jów

nie za sko czy. Tym cza sem przed na mi
roz po cie ra si wi dok gi gan tycz ne go te -
re nu, po któ rym ha sa j po t ne pe no -
wy mia ro we oka zy cy klo to zau rów, eto -
zau rów i wie lu in nych. A trud no
uwie rzy, e nie sy cha ich go sów. Nie -
któ re z nich st pa j po nie wiel kich ka -
u ach. Zwy kle ta pla j si w wo dzie i gli -
nie, ale te go rocz ny li piec sk pi opa dów,
a ar z nie ba jest wrcz afry ka ski. Tu
czas za to czy krg – pod po wia da dr A.
Bo cza row ski – zwie rz ta znaj du j si do -
kad nie w tym sa mym miej scu, w któ -
rym ga nia y przed kil ku set mi lio na mi lat,
w tej sa mej gli nie. 

Ko lej ny skok w cza sie – po jed no li cie
cie pym i su chym okre sie nad cho dzi se -
zon wzmo o nych opa dów, zmie nia si
kli mat a wraz z nim fau na i flo ra. Wkra -
cza my w okres ju raj ski (201 do 145 mi -
lio nów lat te mu). Ro li ny wia tro pyl ne
wy co fu j si wy so ko w gó ry, w chod -
niej sze re jo ny, ro li ny za rod ni ko we zo -
sta j na ni zi nach. Po wsta j gi gan tycz ne
sa wan ny pa pro cio we. Po nie wa ro li ny
te s y ko wa te, trud ne do zje dze nia, za -
wie ra j du o garb ni ków i sub stan cji
tru j cych i s ma o ka lo rycz ne, zwie rz -
ta, aby za spo ko i gód mu sia y spo y wa
ich bar dzo du o, przy sto so wa y wic
swo j bu do w do no we go po y wie -
nia – gi gan tycz nie ro sn ich trze wia, ko -
czy ny, kr go su py. 

A oto przed na mi dra ma tycz na sce na,
ni czym z dresz czow ca. Czte ry ma e wul -
ka no do ny pa s si na  ce pa pro cio wej,
dwa sar ko sau ry pra gn na nie za po lo -
wa, na po moc ma ym ru sza j dwa
do ro se osob ni ki… ten epi zod zo sta za -
pi sa ny w ska ach w So ty ko wie, a tu zo -
sta wier nie od two rzo ny. Nie ste ty nie
zna my za ko cze nia tej po tycz ki sprzed
bli sko 200 mi lio nów lat, mo na si
tyl ko do my la, e wal ka by a bez -
wzgld na, bój prze cie to czy si o prze -
trwa nie.

Po t g gi gan tów naj sku tecz niej ob ra -
zu je naj du sza rze ba na wie cie – pol -
skie od kry cie w Afry ce – am fi ce lias (Am -

phio co elias fra gil li mus, 64 m du go ci),
a tu obok naj wy szy okaz – bra chio zaur
(Bra chio sau rus al ti tho rax, bli sko 17 m
wy so ko ci). Spo koj nie mo na si prze -
cha dza mi dzy je go no ga mi, do brzu -
cha da le ko.

Zwa li ste ty ra no zau ry wzbu dza j re -
spekt, ich z by nie po zo sta wia j zu dze,
by li to gro ni mi so er cy. Star sze osob -
ni ki y wi y si gów nie pa dli n. 

Wzrok przy ci ga oka za a go wa
z prze dziw ny mi ro ga mi i py skiem przy -
po mi na j cym pta si dziób za krzy wio ny
do do u – to nie spe na dwu me tro we we -
lo ci rap to ry, na po do bie stwo któ rych
stwo rzy swo ich bo ha te rów Ste ven
Spiel berg w jed nym z swo ich fil mów.
Fan ta sty ka rz dzi si jed nak wa sny mi
pra wa mi i roz mia ry di no zau rów na fil -
mo wym pla nie nie wie le ma j wspól ne -
go z rze czy wi sty mi pier wo wzo ra mi. 

Mi ja my an ky lo zau ry, ro li no er ne di -
no zau ry pan cer ne, jed ne z kol ca mi, in -
ne so wi cie owo sio ne, wik szo z nich
s re kon struk cja mi oka zów od na le zio -
nych na pu sty ni Go bi przez pol sko -mon -
gol ski ze spó ba da czy. 

Spo ród di no zau rów te ro po dy, to
w za sa dzie pta ki, cho nie wszyst kie la -
ta y. Obec nie y j cym zwie rz ciem,
któ re jest naj bli ej ge ne tycz nie spo -
krew nio ne z pre hi sto rycz nym ty ra no zau -
rem jest nasz po czci wy... kur czak. 

Co chwi l mi ja j nas gru py roz ba wio -
nych dzie cia ków, dla nich to ist na kra -
ina szcz cia, za da j swo im prze wod ni -
kom dzie sit ki py ta. Pod czas ro ku
szkol ne go przy je da j tu na lek cje
edu ka cyj ne dzie ci i mo dzie z ca e go
kra ju.

Nie spo sób opi sa 230 oka zów, któ -
re „za go ci y” w kra sie jow skim par ku,
wy ciecz ka po l dzie do bie ga ko ca,
e gna j nas jed ne z ostat nich di no zau -
rów, tro odo ny, na sza po dro przez bli -
sko dwie cie mi lio nów lat nie by a by
jed nak pe na, gdy by my nie po zna li

rów nie bo ga te go y cia wod nych or ga ni -
zmów. To za pew ni nam wi zy ta w…

Oce ana rium

Ta jem ni cze, sple cio ne ze so b pie -
cza ry kry j nie zwy ky wiat ga dów

wod nych. We wn trzu po ru sza my si
w ciem no ciach. Za po mo c spe cjal nych
oku la rów, ogrom nych ekra nów (216
ca li) i tech ni ki 3D sta je my „twa rz
w twarz” z gar gan tu icz ny mi ich tio zau -
ra mi. Pro sto w oczy pa trz nam m.in.:
pan cer ny dun kle osteus, gi gan tycz ne
ó wie (ar che lo ny), dwu dzie sto me tro we
ple zjo zau ry z czte re ma pe twa mi, zwin -
ny, przy po mi na j cy w a mor skie go
ba zy lo zau ra… Na tu ral na wiel ko tych
py wa j cych dra pie ni ków po ra a swo -
j mon stru al no ci, ich kil ku na sto cen -
ty me tro we z by wzbu dza j re spekt.
Z lek ko ci po ru sza j ce si w wo dzie
wie lo to no we for te ce zda wa by si mo -
go by y nie do po ko na nia, a jed nak, cho
mo e na szcz cie, nie prze trwa y. 

– Ka da zmia na ro do wi ska pro wa dzi
do dwóch sce na riu szy. Or ga ni zmy y we
mo g do sto so wa si do zmian, bd
wy mrze, po nie wa ten dru gi spo sób jest
a twiej szy – wik szo ga tun ków wy -
mar a – pod su mo wu je dr Bo cza row ski. 

Pod czas ubie go rocz nej zi my re ali zo -
wa no tu pro jekt dla dzie ci z ubo gich ro -
dzin, sfi nan so wa ny przez Urzd Mar sza -
kow ski w Opo lu. Park bez pat nie
od wie dzi o wte dy 22 ty si ce dzie ci.
Nie tyl ko sko rzy sta y tu z nie zwy kych
lek cji pre hi sto rii, otrzy ma y tak e po si -
ki i pa mit ki. Wy je da y std za chwy -
co ne. 

Pre sti o we na gro dy (wród nich Zo -
ty Cer ty fi kat), któ re tra fia j do twór ców
kra sie jow skie go Par ku Na uki i Roz ryw -
ki, przy zna wa ne s gow nie za prze my -
la n kon cep cj. Tu nic nie jest przy pad -
ko we, a ca y obiekt two rzy swo iste

rod ko wo ju raj ski spi no fo ro zaur – je den z wie lu ogrom nych, ro li no er nych za uro po dów pre zen to -
wa nych w Kra sie jo wie (sprzed 170,3–166,1 mln lat

Fo
t. 

M
ar

ia
 S

zt
uk

a



35

kon ti nu um, dzi ki któ re mu po zna je my
roz wój Wszech wia ta. Na sza wy pra wa
w cza sie nie mo e wic za ko czy si
przed 66 mi lio na mi lat. Dal sz opo wie
snu b dzie my w in te rak tyw nym pa wi -
lo nie mu ze al nym. 

Park Na uki i Ewo lu cji Czo wie ka 

Iznów ma y szok, za miast przy so wio -
wych pa pu ci otrzy mu je my ka ski astro -

nau ty, na sze go prze wod ni ka za st pu je
wir tu al ny Ro bert, my z tu ry stów sta je -
my si tem po nau ta mi, a w drów k roz -
po czy na my… pro mem ko smicz nym,
obie ra jc kurs na Ka ra iby sprzed 66 mi -
lio nów lat. Uno si my si na wy so ko 10
tys. km nad Zie mi. Po licz nych tur bu -
len cjach i fa lach ude rze nio wych do ku -
je my do we hi ku u cza su, aby w oknach
pre hi sto rii prze le dzi dzie je czo wie ka.
Sym pa tycz ny Ro bert, wa da j cy czte re -
ma j zy ka mi – cie pym go sem, sy szal -
nym wy cz nie w ka sku je go wa ci cie -
la, re la cjo nu je po szcze gól ne sce ny.
Po zo sta je wy cz nie do mo jej dys po zy -
cji, do sto so wu jc si do wy bra nych
prze ze mnie okien. Uda j si na spo tka -
nie z czo wie kiem he idel ber skim, po tom -
kiem Ho mo erec tus’a. To ostat ni cz nik
po mi dzy na mi a na szy mi pre hi sto -
rycz ny mi przod ka mi. Im po nu j cy
wzrost – 2,15 m, pó niej za gl dam
do mi nia tu ro wych, za le d wie me tro -
wych kar o wa tych lu dzi (Ho mo flo re -
sien sis), któ rych szkie le ty od na le zio no
na in do ne zyj skiej wy spie Flo res. Ro bert
cier pli wie po d a za mn, cho cza sem
bez ce re mo nial nie prze ry wam mu wy -
kad, za gl da jc do in nych grot. Je dy ne
cze go mu sz pil no wa, to gów ny kie -

ru nek zwie dza nia, któ ry wy zna cza j
bie ga j ce po pod o dze „mrów ki”.
Wszyst ko jest pod kon tro l. 

Sta je my si cz ci gi gan tycz nej sce -
no gra fii fil mo wej. Tech no lo gia ob ra -
zu 3D mie sza si rze czy wi sto ci fi zycz -
n. To pa tent kra sie jow skich twór ców,
pro po zy cja dla po ko le nia „kli ka czy”,
któ rzy uwiel bia j szyb k, wart k ak cj.
Prze kaz jest tak skon stru owa ny, e
o znu e niu nie mo e by mo wy. To swo -
isty za bieg prze my ca j cy wie dz w spo -
sób przy stp ny i sym pa tycz ny. Co naj -
mniej trzy mi ni ster stwa do ce ni y ten
za bieg, std ty le na gród i po chwa. 

Po opusz cze niu we hi ku u cza su jesz -
cze krót ka wi zy ta w pre pa ra tor ni, miej -
scu za j z mo dzie . Tym ra zem bez
ka sków po dzi wia my zdo by cze z wy praw
pa le on to lo gicz nych. Kil ka ty si cy eks -
po na tów. Dr A. Bo cza row ski po ka zu je
nam naj cen niej szy okaz – to stro ma to -
lit, frag ment struk tu ry bio ge nicz nej,
od na le zio ny w gó rach Atlas w Ma ro ku.
To jed na z naj star szych ska mie nia o ci
re pre zen tu j ca y cie na wcze snych eta -
pach roz wo ju – po cho dzi sprzed 2,5 mi -
liar da lat. 

W s sied nim po miesz cze niu ma my
oka zj obej rze z bli ska jed n z naj star -
szych, ale nie wt pli wie naj syn niej sz mu -
mi nawie cie. To Ötzi, „Czo wiek lo du”
od na le zio ny w 1991 r. w Al pach (ory gi -
na znaj du je si w Mu zeum Ar che olo gicz -
nym w Bol za no). Re kon struk cja au tor stwa
dr. Bo cza row skie go nie po ka zu je jak
wy gl da Ötzi za y cia, jak czy ni to nie -
mal wszyst kie mu zea na wie cie. Tu po -
zna je my „Czo wie ka z lo du” czte ry dni
po je go mier ci, jest w pe nym rynsz tun -
ku, lecz wiatr ju go osu szy i zmu mi fi -
ko wa. Do b pó niej przy kry go nieg,

pó niej lód, pod po kry w któ re go prze -
trwa 5300 lat. W ga blo tach ogl da my za -
war to ple ca ka Ötzi’ego – mie dzia ny to -
pór, nó, któ ry trzy ma w r ce, wi za da
bu tów, ka wa ek kurt ki… W czym tkwi
sen sa cja? Dr Bo cza row ski szyb ko wy ja -
nia. – Mie dzia n sie kier k mo na po rów -
na do sen sa cji ja k by o by zna le zie nie
w gro bie re dnio wiecz ne go sa mu ra ja za -
miast je go ko nia, mo de lu Hon dy CR -
-V z bie  ce go ro ku. Cze go wic jesz cze
nie wie my o epo ce mie dzi, na pew no jed -
nak za cz a si wcze niej, ni usta lo no
do tej po ry. 

* * *

Po wo li wra ca my do wspó cze sno ci,
po dró, któ r prze by li my pro mem
szyb szym od ko smicz ne go, bu dzi wie -
le re flek sji. W kil ka na cie go dzin sko -
rzy sta li my z wie dzy se tek uczo nych,
któ rzy zdo by wa li j dla nas nie rzad ko
z na ra e niem wa sne go y cia. Ta skon -
den so wa na na uko wa pi gu ka jest prze -
cie efek tem nie zli czo nych wy praw,
mud nych ba da, do cie ka i eks pe ry -
men tów. W Kra sie jo wie na uka prze sta -
je by po j ciem abs trak cyj nym, jest
w za si gu r ki. 

Wie lo go dzin na wy ciecz ka po zo sta wia
po t ny nie do syt. W ilu miej scach z bra -
ku cza su nie by li my, ile za kt ków
z ko niecz no ci omi n li my? Nie ma
wic wt pli wo ci, wró ci my tu na pew -
no. Wiek XXI jest wie kiem no wo cze -
snych tech no lo gii i wio d cej ro li na uki,
Kra sie jów wie, jak j wy pro mo wa. 

Ser decz nie dzi ku je my dr. An drze jo -
wi Bo cza row skie mu za nie po wta rzal n
lek cj i nie za po mnia ne wra e nia. 



Nie praw do po dob nie opan ce rzo ne ale pik ne, ro li no er ne gar goj le ozau ry z pó nej ju ry USA (sprzed 157,3– 145,0 mln lat)
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DOROTA SZATTERS

ADMIRALSPALAST

Admiralspalast skowyczy z bólu
fundamenty wzniesione w 1924 r. przy Kronprinzenstrasse 305 zwyrodniay, 
cegy pociemniay star krwi, któr broczy dom konajcy w tym miejscu w 1916 r. 
umiera dugo poerany systematycznie, bez popiechu przez wa 
o ceglanej usce i czarnej linie, 
nasyconego, z brzuchem wzdtym cegami, pogitymi rurami i drewnem, 
udao si zabi dopiero w 1924 r.
Bielenberg i Moser wylali na niego zimny, kleisty beton, pod którego ciarem 
ugia si ziemia
w broni si zaciekle, wstrzsa okolicznymi domami, ulicami 
dra ze strachu nawet dworzec kolejowy, wyginay szyny
beton ta zmienia w wieko trumny, 
kada próba pozbycia si ciaru, kade drgnienie przedmiertnych konwulsji, 
uwalniao z twardniejcej materii ostatnie pcherze powietrza, ostatnie tchnienia 
tego zamierajcego, duszonego kurzawk potwora.

Admiralspalast tego nie pamita, ale pamita cienkie struki krwi 
niemrawo wsikajce w jego mode, witalne fundamenty, 
pamita jak z wolna rok po roku ta rdzawa ciecz penetrowaa jego mury,
ludzie-ryby przepywali przez hotelowe akwaria, 
kolorowe i szybkie welony, bezduszne, jednobarwne glonojady, 
czerwone i agresywne bojowniki, setki wikszych i mniejszych drapieców i ofiar
ile to piwa nie wypiy apczywe usta, ile piany nie zlizay oblinione jzyki, 
ilu ud nie dotykay lubiene donie 
dugo by opowiada skrzypicymi drzwiami, skrzydami szaf w hotelowych pokojach, 
pod powiekami pokrytych kurzem okien przewija si wojenny film
walizy, torby, tumoki, pociel darta na szarpie, 
furaerki, walonki, hemy, mundury, buty, szpicruty, 
miosne westchnienia, krzyki trwogi, bezdech przeraenia
a w tym tumie widrujcych dwików, odgos przejedajcego tramwaju, 
wyadowania iskry wzbudzonej tarciem pantografu o elektryczny kabel,
pisk hamujcego pocigu, na chwil pozwala zapomnie, cho o nadziei nie byo mowy
po wojnie hotel nie chcia si ju nazywa Admiralspalast, 
chcia by Prezydentem, Przodownikiem pracy socjalistycznej, a nawet Monopolist, 
te desperackie próby podkopay
jego zdrowie, doprowadzay do ruiny
reumatyzm, artretyzm wykrcay coraz bardziej jego starcze ciao 
zaczo si uszczy, marszczy, obazi z farby, mierdzie
okna pokryte kurzem przestay dostrzega ruch wdrujcych w popiechu 
mrówek, szwendajcych si bez celu krocionogów 
i chrzszczów toczcych w mce kule z gnoju
metalowe powieki spady z hukiem po raz ostatni sze lat temu
ryby odpyny, zosta sam
stary, pusty, co noc skowyczy z bólu
patami papy, którymi zabili okna 
miedziany czerep puchnie z trwogi 
przed budzcym si w gbinach wem

Bytom, 6.06.2016 r.
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Hotel Admiralspalast w Zabrzu, w czasach przedwojennej wietnoci.
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DZIECISTWO ADMIRALSPALAST

dziecistwo, ach dziecistwo, 
te bogie lata pachnce czekolad podawan na gorco, brazylijsk kaw 
ciastami pieczonymi z mki ze starego myna Daniela Weissa, 
zup rakow, kapust i kartoflami na wszelkie sposoby
pieczonymi misiwami
kwiatami wspinajcymi si po pergolach na amerykaskich tarasach
i proszkiem do prania Persil
gwar kucharek, stukajcych garnkami w podziemnej kuchni,
praczek uwijajcych si w oparach na przedostatnim pitrze, 
stuk liczyde buchalterów w zarkawkach 
kroki hotelowych bojów, kelnerów i pokojowych, 
przemykajcych po krconych subowych schodach 

wszystko w nim byo nowe, wiee, wykrochmalone, wybyszczone
krysztaowe, zoto-miedziane i kwietne
jego front jak dziób fregaty rozcina powietrze napywajce 
od Parya, Berlina, Sztokholmu, 
cienione w wskiej gardzieli Kronprinzenstrasse napierao na miedziane burty 
nie czynic na nim najmniejszego wraenia
przynosio wieci i pomieszane jzyki

podsuchiwa rozmowy ryb przepywajcych przez jego trzewia
sowa jak krople, strumyki, rwce potoki, niszczce powodzie
kapay, szeptay, mlaskay, krzyczay, spyway po cianach, karkach, udach
zeszytach, wyleway si z pokoi, restauracyjnej sali, baru Bistro
przesczay si przez telefoniczne kable z fabryki Deutsche Kabelwerke

sodkich, gorzkich czasem trujcych sów sucha bez emocji
do czasu, kiedy wykrelono z menu koszerne potrawy
i przestano sucha ydowskiej muzyki, któr bardzo lubi
zamiast niej coraz czciej wstrzsay nim kroki w onierskich butach 
i wykrzykiwane sowa jednego czowieka, 
od zachodu wia wiatr mierdzcy spalenizn, palonym biakiem, 
towotem, benzyn i prochem
gsty od pyu ze spalonych i rozerwanych na strzpy jego braci i sióstr
kuzynek, kuzynów, ciotek, wujków, bab i dziadków

przez harmider wywoany przez gsienice czogów wdrapujcych si po Kronprinzenstrasse
w kierunku dworca coraz trudniej przebija si dwik kocielnych dzwonów
trwoga nie potrzebowaa ju zwiastowania
królowaa w kadej cegle, w kadej drobinie zaprawy domów w Hindenburgu
panoszya si na strychach i piwnicach, wprawiaa w drgawki krokwie i fundamenty
ryby pyway w popochu, pojedynczo czasem zbijay si w niewielkie grupy
wyawiane i rozstrzeliwane zostawiay na cianach krwawe graffiti
karaluchy i wszy szczury i myszy cieszyy si wolnoci dotd im nieznan
oberay si do nieprzytomnoci w opuszczonych domach, magazynach
potem przypyny inne ryby,
czerwone, chciwe, o piewnym ale kompletnie niezrozumiaym jzyku

Admiralspalast przesta czeka
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Do ro ta Szat ters – po li to log, tan cer ka (pra co wa a w Te atrze Roz ryw ki, Te atrze Sy re na). Wy ró nio na i na gro dzo na w wie 
lu kon kur sach po etyc kich. Jej wier sze by y pu bli ko wa ne m.in. w mie sicz ni ku „lsk”, w „Po czcie po etyc kiej Ma cie ja
Szcza wi skie go”. Pio sen ka za ty tu o wa na Jest nie ma z jej tek stem zna la za si na py cie Kry sty ny Sta ko „Kro pla so wa”,
uzna nej przez czy tel ni ków Jazz Fo rum py t ro ku 2012.

WIZYTA SCHULZA

Admiralspalast ma dziewidziesit lat i kilka gruntownych remontów na koncie,
jest w stanie katatonii przerywanej wizytami obcych
nie dowidzi, nie dosyszy, nie rozumie wspóczesnego wiata
nie chce rozumie
gdy nagle ze snu budz go buty kobiet i mczyzn, które 
roza si po jego starczym ciele, 
jacy obcy bezceremonialnie wchodz po ebrach, 
zagldaj do wyschnitego garda towarowej windy
ich donie lizgaj si po porczach, zakurzonych szybach, biaych jak nieg kaflach
dotykaj klamek, skrzyde szaf, 
krysztaowych luster, w których yj jeszcze cienie ryb
obcy budz go okrzykami, zachwytami, 
ich spojrzenia przypominaj mu tamte, z dziecistwa i wczesnej modoci
jzyk nie ten ale intonacja, od której byszczay miedziane oczy lamp i kinkietów, ta sama
dranio go to obcesowe wybudzanie ze snu
nie rozumia dlaczego zachwycay si zmarszczkami tapet, liszajami farby, pkniciami glazury
przyprawiajcymi go o rumieniec wstydu 
przecie od lat marzy o mierci
wyburzenie wydawao si szans, swoistym yciem po yciu, 
mówili, e ebra na opa, cegy na gara, a klamki na zom
na miedzi mona duo zarobi
mówili, e dalej ju nic
ani na hotel, ani na sklep, 
tylko spali a na pokrywie trumny wybudowa supermarket
byo mu wszystko jedno a do dzi
bo rano niespodziewanie przez szeroko otwarte drzwi zaczli wnosi meble
jego wntrze wypenio si gwarem, szuraniem, przesuwaniem, przestawianiem
kto wyciera parapety, zamiata podogi
kurz oburzony uniós si honorem
ale opad kiedy przyleciao pierze
rozsypane rk Agaty
pojawiy si dawno nie widziane walizy, fotele, maszyny do szycia, stoy 
fartuszki, biae ciuszki, kalesony i koszule
przecierada, miski, wiadra, 
biae róe, mae, due
na biegunach konik
z wysikiem i chrobotem podniós metalowe powieki
czerwiec z caym swoim letnim skwarem, sonecznym wiatem i upaem
wla si do wntrza, a za nim ryby
wygoniy z zakamarków chód
wyposzyy karaluchy, krocionogi i cisz
po raz pierwszy od czasu dziecistwa usysza ydowsk muzyk
i imi maego chopca, który kiedy przychodzi z matk na lody
Szloma! Szloma! Uhu! woano na krtych schodach
pomyla: to by sen, ten koszmar tylko mi si ni
ucieszy si
A moe nie wszystko stracone?
gipsowe gowy zwrócone na dwie strony wiata wytyy wzrok 
wypatrujc nadziei 

Bytom, 12.06.2016
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Skarbnica wiedzy
Naj lep szym uni wer sy te tem w dzi siej szych cza sach jest ksi go zbiór

Tho mas Car ly le

Wma ju Bi blio te ka Pe da go gicz na w Ra -
ci bo rzu ob cho dzi a ju bi le usz swo je go

ist nie nia. Z tej oka zji pod j to sze reg in te re -
su j cych ini cja tyw m. in. przy go to wa no bo -
ga t eks po zy cj wy sta wo w i wie le spo tka.
Od by a si tak e uro czy sto ju bi le uszo wa,
w któ rej uczest ni czy o wie lu za pro szo nych
go ci: przed sta wi cie le Re gio nal ne go Orod -
ka Do sko na le nia Na uczy cie li w Ryb ni ku, bi -
blio te ka rze Pe da go gicz nej Bi blio te ki Wo je -
wódz kiej w Ryb ni ku, licz ne gro no na uczy cie li
bi blio te ka rzy z ra ci bor skich szkó. Ju bi le usz
ska nia do pod su mo wa, re flek sji i pla nów
na przy szo. 

Ra ci bor ska fi lia Pe da go gicz nej Bi blio te -
ki Wo je wódz kiej w Ryb ni ku jest jed nost k
or ga ni za cyj n sa mo rz du wo je wódz twa l -
skie go. Od 1 wrze nia 2006 r. znaj du je si
w struk tu rach Re gio nal ne go Orod ka Do sko -
na le nia Na uczy cie li i In for ma cji Pe da go gicz -
nej „WOM” w Ryb ni ku.

Na sza pla ców ka mo e si po szczy ci
pik n 65-let ni me try k i do rob kiem, na któ -
ry pra co wa o kil ka po ko le bi blio te ka rzy. Ra -
ci bor ska bi blio te ka zo sta a po wo a na do y -
cia w 1951 r. a jak z za pi su kro ni kar skie go
wy ni ka, by o to 2 ma ja, no si a wów czas na -
zw: Bi blio te ka Pe da go gicz na przy In spek -
to ra cie Owia ty w Ra ci bo rzu. Jej za l -
kiem by o 590 wo lu mi nów. Mie ci a si
w jed nym z po miesz cze bu dyn ku Urz du
Wod ne go w Ra ci bo rzu przy uli cy Ka spro wi -
cza 12. W 1957 r. pla ców ka zmie ni a na zw
na: Po wia to wa Bi blio te ka Pe da go gicz na
w Ra ci bo rzu i prze sza pod nad zór Pe da go -
gicz nej Bi blio te ki Wo je wódz kiej w Opo lu.
W 1975 r., po pi tej ju prze pro wadz ce z ksi -
go zbio rem li cz cym po nad 23 ty si ce wo lu -
mi nów, zo sta a prze nie sio na do lo ka lu,
miesz cz ce go si w bu dyn ku Stu dium Na -
uczy ciel skie go przy uli cy So wac kie go 55
i tu taj po zo sta je do dnia dzi siej sze go.

Obec nie bi blio te ka zaj mu je 180 m po -
wierzch ni. Po sia da czy tel ni na 10 sa mo dziel -

nych miejsc pra cy, ar chi wum cza so pism, po -
miesz cze nie biu ro we dla pra cow ni ków, wy -
po y czal ni ze sta no wi ska mi kom pu te ro wy -
mi oraz ma ga zy ny na ksi go zbiór. 

Po cz tek XXI wie ku to czas, kie dy prio ry -
te tem sta o si wpro wa dze nie no wo cze snych
tech no lo gii, szcze gól nie skom pu te ry zo wa nie
zbio rów. To uyt kow nik na da je kie ru nek
zmia nom ja kie mu sz si do ko na we wspó -
cze snych bi blio te kach. Aten sta wia du e wy -
ma ga nia: za po trze bo wa nie na szyb ko usug
bi blio tecz nych, do stp no do kom plet nych
ró de in for ma cji, no wo cze sno form pra cy.
Na sza pla ców ka wdro y a wic au to ma ty za -
cj pro ce sów bi blio tecz nych i od 2006 r. sta -
a si pla ców k no wo cze sn, ca ko wi cie
skom pu te ry zo wa n, umo li wia j c ko rzy sta -
nie z ka ta lo gu on li ne. Do dys po zy cji uyt kow -
ni ków jest 5 sta no wisk kom pu te ro wych z do -
st pem do in ter ne tu, dru kar ka, ska ner
i kse ro ko piar ka. 

Na na szej stro nie in ter ne to wej czy tel ni cy
znaj d te ma tycz ne ze sta wie nia bi blio gra ficz -
ne, wy ka zy no wo ci, ma te ria y in for ma -
cyj ne o ofer cie edu ka cyj nej a tak e mo li -
wo ko rzy sta nia z za so bów cy fro wych
na plat for mie ksi ek elek tro nicz nych IBUK
li bra.

Bi blio te ka re ali zu je tak e funk cje edu ka -
cyj ne i kul tu ral ne. Przy ka dem ini cja tyw edu -
ka cyj nych s przede wszyst kim szko le nia dla
czy tel ni ków w za kre sie za sad ko rzy sta nia ze
zbio rów, lek cje bi blio tecz ne oraz kon kur sy
li te rac kie np. „Ksi ka, do któ rej cht nie po -
wra cam”, czy „Pi sz do Cie bie, bo...” pie l -
gnu j cy pa mi o Za ga dzie i ofia rach obo -
zów kon cen tra cyj nych. Cie ka w ini cja ty w
by cykl za j bi blio te ra peu tycz nych dla
dzie ci ze wie tli cy ro do wi sko wej oraz cykl
lek cji bi blio tecz nych dla uczniów gim na zjum
z oka zji Ro ku Ja nu sza Kor cza ka.

Rok rocz nie biblioteka uczest ni czy w ak -
cji „Ca a Pol ska Czy ta Dzie ciom”. Wraz z Za -
ka dem Kar nym w Ra ci bo rzu wspó or ga ni -

zo wa a po wsta nie pó ek bo ok cros sin go -
wych. Bi blio te ka bie rze udzia w ogól no pol -
skim pro jek cie „Czy tam so bie” a tak e
w ak cji Na ro do we Czy ta nie.

Kul tu ro twór cza ro la na szej bi blio te ki po -
le ga na or ga ni zo wa niu pre lek cji, wer ni sa y,
wy staw oraz ga ze tek. Ka de go ro ku wn trza
na szej pla ców ki za mie nia j si w ga le ri sztu -
ki, na si czy tel ni cy mo g po dzi wia pra ce ar -
ty stów zrze szo nych w Sto wa rzy sze niu
AMUN  – Ar ty stów Ma lu j cych Usta mi
i Sto pa mi. W na szych pro gach go ci Sta ni -
saw Kmie cik, nie pe no spraw ny ar ty sta ze sto -
wa rzy sze nia AMUN. Na jed nej z wy staw pre -
zen to wa li my pra ce ryb nic kie go ar ty sty
Ta de usza Ciu ra by wy ko na ne ze so my pt:
„Som ko we im pre sje”.

Od by o si rów nie wie le te ma tycz nych
wy staw m.in.: Kuch nia w li te ra tu rze; Mi strzo -
wie mu zy ki; Do oko a wia ta z ksi k ob co -
j zycz n; Wa ka cje z ksi k; Ra ci bórz na sta -
rej fo to gra fii; Rok Te atru Pol skie go; W wie cie
ksi ek i po dró y; Cze chy i Opa va.

W na szej bi blio te ce od by y si cy klicz ne
spo tka nia pt. „Spa ce ry po Lwo wie” z pre lek -
cja mi Ju sty ny Kie drow skiej, któ re przy ci -
gn y rze sze mi o ni ków i pa sjo na tów hi sto -
rii Lwo wa.

Pe da go gicz na Bi blio te ka wspie ra dzia a nia
edu ka cyj ne szkó, na uczy cie li, two rzy bo ga -
te ró da in for ma cji ua twia j ce pra c pla có -
wek owia to wych, na uczy cie li, stu den tów
i uczniów. Wspo ma ga my tak e bi blio te ki
szkol ne or ga ni zu jc cy klicz ne spo tka nia
o cha rak te rze szko le nio wo -in struk ta o wym,
warsz ta to wym, wy jaz dy szko le nio we, pro wa -
dzi my sie wspó pra cy i sa mo kszta ce nia dla
na uczy cie li bi blio te ka rzy. Po nad to uczest ni -
czy my we wspól nych szkol nych i bi blio tecz -
nych im pre zach. Cht nie przyj mu je my za pro -
sze nia do uczest nic twa w pra cach ko mi sji
kon kur so wych or ga ni zo wa nych przez za przy -
ja nio ne pla ców ki m.in.: Kon kurs pik ne go
czy ta nia, Mo no dram czy li te atr jed ne go ak -
to ra, Bo ha te ro wie na szych lek tur.

Na sza pla ców ka uczest ni czy w ak cjach
cha ry ta tyw nych ta kich jak: Szla chet na
Pacz ka, Ro da cy – Bo ha te rom, wi tecz na
Zbiór ka na rzecz dzie ci ze Szko y Spe cjal -
nej. Re gu lar nie pla ców ka zbie ra na krt ki pla -
sti ko we. Wspó pra cu je my z wie lo ma pla -
ców ka mi edu ka cyj ny mi oraz kul tu ral ny mi
po wia tu ra ci bor skie go. S to szko y, przed -
szko la, Po rad nia Pe da go gicz no -Psy cho lo -
gicz na, Ra ci bor skie Cen trum Kul tu ry, Gór -
no l skie Cen trum Kul tu ry i Spo tka im. J.
Eichen dorf fa w u bo wi cach, Pa stwo wa
Wy sza Szko a Za wo do wa, Uni wer sy tet
Trze cie go Wie ku.

W swo jej 65-let niej tra dy cji Bi blio te ka Pe -
da go gicz na do pra co wa a si po ka nych
zbio rów, roz bu do wa nych ka ta lo gów, kom pu -
te ro wej ba zy da nych i rze szy za do wo lo nych
czy tel ni ków. Dzi ki pra cy wie lu osób na prze -
strze ni lat zdo by a so bie zna cz ce miej sce
w ro do wi sku owia to wym Ra ci bo rza. 

„Ja ko skarb ni ca wie dzy skrzt nie gro -
ma dzo nej nie tyl ko na pó kach, je ste cie jed -
no cze nie per fek cyj nym i nie za st pio nym 
po red ni kiem po mi dzy za so ba mi bi blio tecz -
ny mi a czy tel ni ka mi” – to so wa z li stu gra -
tu la cyj ne go pro fe so ra Ma ria na Ka pi cy
na oko licz no ju bi le uszu bi blio te ki. Sta ra -
my si wic, aby wszyst kie na sze dzia a nia
by y skie ro wa ne na czy tel ni ka, bo wiem bo -
ga ty ksi go zbiór i za do wo le ni uyt kow ni cy
to na sze prio ry te ty. 

SA BI NA FROST
AGA TA LI WIC KA

65lecie Biblioteki Pedagogicznej w Raciborzu

W swo jej 65-let niej tra dy cji Bi blio te ka Pe da go gicz na do pra co wa a si po ka nych zbio rów.
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Gra ni ce 
pry wat no ci, 

gra ni ce 
okru cie stwa

Notatnik 
spónionego 

przybysza

MAREK S. SZCZEPASKI

Czy wszyst ko jest na sprze da?

Gdy w 2001 ro ku na pol skie
ekra ny wszed pro gram

Big Bro ther wy da wa o si, e Ru -
bi kon zo sta osi gni ty. Wkrót ce
jed nak oka za o si, e nie ma ju
jed ne go Ru bi ko nu, a prze kra cza nie
gra nic sta o si ty le a twe, co ko -
mer cyj nie opa cal ne. Po wsta o wie -
le pro gra mów ba zu j cych na po ka -
zy wa niu pry wat no ci. Ka me ry da y
mo li wo ob ser wo wa nia nie ty le
rze czy wi sto ci, co wy kre owa nych
sy tu acji i wy re y se ro wa nych emo -
cji. Im in ten syw niej, go niej, bar -
dziej kon tro wer syj nie, tym le piej.
Pod gl da nie zwy kych lu dzi prze -
sta o wy star czy, wkrót ce za cz li
oni ry wa li zo wa w pro wa dze niu
ba ru, prze trwa niu w eks tre mal -
nych wa run kach, zdo by wa niu 
ka wa le ra do wzi cia, czy w nie kon -
tro lo wa nym im pre zo wa niu. Sce na -
riusz za ka da na ge zwro ty ak cji,
go nie kót nie, a sztab lu dzi dba,
by do pro gra mu tra fia y po sta ci ty -
le kon tro wer syj ne, co po zba wio -
ne ha mul ców. Ido la mi i miesz -
ka ca mi ma so wej wy obra ni
sta wa li si lu dzie zna ni z fak tu, e

s zna ni. Pro gra my ty pu re ali ty
show wy kre owa y ce le bry tów, któ -
rzy kur czo wo chwy ci li si 15 mi -
nut sa wy i nie chc pu ci, jed -
nost ki prze ko na ne o wa snej
wy jt ko wo ci, bez czel ne w sa mo -
za chwy cie i nie przyj mu j ce do
wia do mo ci pro stej praw dy, e
król jest na gi. Widz pra gnie jed nak
emo cji co raz in ten syw niej szych,
pro du cent wy ni ków, re kla mo daw -
ca do brej wi dow ni. Gdy pod gl -
dac two czy ry wa li za cja ak to rów se -
ria lo wych prze sta o wy star cza,
si gni to do for ma tów kon tro wer -
syj nych, bru tal nych, czy opie ra j -
cych si na oszu stwach. Za cz o si
oso bli we kar mie nie be stii. Kra co -
we emo cje, brak re gu, nie li cze nie
si z ni kim i ni czym.

Kul tu ro wy lum pen pro le ta riat

Klu czem do upo wszech nia ta -
kich pro gra mów i ba na li za cji za

jest ich ogl dal no. Im wi cej
wi dzów si dzie przed ekra na mi,
tym licz niej si b d spon so rzy, co
w do bie ko mer cja li za cji me diów
jest trud ne do prze ce nie nia. Je li
o au dy cji bez war to ci kul tu ro -
wych, ale an ga u j cych ra dy kal ne
emo cje, mó wi uli ca, pi sz ta blo idy,
to bar dzo do brze. Re y se rzy, czy
wa ci cie le sta cji za cie ra j r ce
i li cz ko lej ne wpy wy fi nan so we.
Roz my la j te, jak jesz cze bar -
dziej pod kr ci at mos fe r, któ ra
przy ci gnie ko lej ne ty si ce wi -
dzów. Zni ka j wszel kie nie mal
gra ni ce mo ral ne, etycz ne. A sa mi
ak to rzy tych pro gra mów, bez 
za ha mo wa, s re we la cyj ny mi so -
jusz ni ka mi twór ców ko lej nych 
od cin ków. Zro bi wszyst ko, aby
prze trwa li w spo ecz nej pa mi ci,
na wet je li ich za cho wa nia przy wo -
dz na myl okre le nia tak obe l-
y we, jak kul tu ro wy lum pen pro le -
ta riat. 

Nie wia ry god ne in sce ni za cje

Ter ro ryzm, za ma chy, ISIS i gro -
by ko lej nych ata ków – od tych te -

ma tów trud no uciec. Wa ci wie to
nie mo li we. Na prze o mie czerw ca
i lip ca 2016 ro ku ter ro ry ci za po wie -
dzie li znisz cze nie pi ra mid w Gi zie.
Gro by za ma chów sku tecz nie od -
stra sza j tu ry stów, a tu ry sty ka sta -
no wi wa ny punkt na li cie wpy -
wów do egip skie go bu de tu. Ale nie
o tym b dzie mo wa, cho w Egip -
cie po zo sta nie my. Egip ska te le wi -

zja zro bi a re ali ty show o na zwie
MI NI Da esh (Da esh – akro nim
od arab skiej na zwy tzw. Pa stwa Is -
lam skie go, uy wa ny w wie lu kra -
jach ja ko sy no nim dla ISIS). Pro -
gram opie ra si na pro stym
sche ma cie: ni cze go nie wia do ma
ofia ra zo sta je uwi zio na przez prze -
bra nych za ter ro ry stów z ISIS. Za -
ma sko wa ne twa rze, w r kach bro,
na ustach krzyk, w tle cha rak te ry -
stycz na fla ga z frag men ta mi sza ha -
dy. Prze bie ra cy tro ch po krzy cz,
na ro bi ha a su, b d gro zi bro ni
i zmu sza do na gra nia owiad cze,
do pro wa dza jc uczest ni ka pro gra -
mu do kre su wy trzy ma o ci.
W pierw szym od cin ku zwa bio na
do miesz ka nia dziew czy na zo sta je
oto czo na przez kil ku za ma sko wa -
nych m czyzn. Go no krzy cz,
strze la j i wy ma chu j czar n fla g.
Po kil ku na stu mi nu tach ta kiej za ba -
wy prze bie ra cy pró bu j zmu si
prze ra o n i pa ni ku j c dziew czy -
n do za o e nia cze go, co ma przy -
po mi na pas sza hi da, czy li wy pe -
nio ny a dun ka mi wy bu cho wy mi
pas su  cy do wy sa dza nia si w mi -
sjach sa mo bój czych. Wszyst ko re -
je stru je ukry ta ka me ra. Wrza ski
do mnie ma nych ter ro ry stów, hor ror
ofia ry. 

Prze ra a j ce me ta mor fo zy

Mo da, umiech ni ta dziew czy -
na z po czt ku od cin ka zo sta -

je po kil ku na stu mi nu tach pro gra -
mu zre du ko wa na do prze ra o ne go
zwie rz cia, któ re pa nicz nie mio ta
si po miesz ka niu. Po oko o 20 mi -
nu tach oka zu je si, e to tyl ko za -
ba wa, ter ro ry ci zdej mu j ma ski
i po ka zu j, e bro to tyl ko atra py.
Wi ta my w ukry tej ka me rze. Pro -
gram ma kil ka na cie od cin ków,
sche mat jest iden tycz ny. Zre du -
ko wa czo wie ka do kb ku prze -
ra e nia, do pro wa dzi do gra nic
wy trzy ma o ci, a po tem po wie -
dzie, e to by art. Ko lej ny Ru -
bi kon zo sta prze kro czo ny. Strach
za py ta, co znaj du je si za na -
stp nym. Gdy by y mistrz li te rac -
kich opi sów nie po trzeb ne go okru -
cie stwa, Fio dor Do sto jew ski,
mia by za pew ne ma te ria na ko lej -
ny tom. 

Fe lie ton przy go to wa 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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Cho rzów ta kich ja snych punk tów
w prze szo ci, któ ry mi móg by si

po szczy ci, zna laz wie le. To tu taj y -
y, upra wia y swo j dzia al no lub
te otar y si o to mia sto ta kie po sta -
cie, jak cho cia by: Ju liusz Li go, Ka -
rol Miar ka oj ciec, Igna cy Mo cic ki,
Kurt Al der, Franz Wa xman, Ja dwi ga
Ku cian ka czy Woj ciech Ku czok. Po -
et ka Ma go rza ta Smu da -Ma ho, pi -
szc pra c ma gi ster sk, do szu ka a si
in for ma cji, i tak e Ma rek Ha sko
mia swój cho rzow ski epi zod. Po dob -
no miesz ka w Cho rzo wie Ba to rym
w okre sie, gdy je go mat ka by a za wo -
do wo zwi za na z t dziel ni c. Ten hi -
sto rycz ny fakt da asumpt do stwo rze -
nia Ogól no pol skie go Kon kur su
Li te rac kie go im. Mar ka Ha ski.

Je go po my so daw czy ni – Smu da -
-Ma ho – pro wa dzi a go przez kil -
ka na cie lat po czt ko wo w Mo dzie -
o wym Do mu Kul tu ry nr 1 przy ul.

D brow skie go 7, a na stp nie w Mo -
dzie o wym Do mu Kul tu ry nr 2
przy ul. Lom py 13, gdzie od by wa
si do dzi. Pierw sz edy cj zor ga -
ni zo wa no w 1993 ro ku, a te go rocz -
na by a ju 24. Przez te 23 la ta
przy sto li ku ju ro rów za sia da li ta cy
zna ni po eci, pi sa rze, na ukow cy i lu -
dzie wia ta kul tu ry, jak: Ma ciej M.
Szcza wi ski (zwi za ny z kon kur sem
od po czt ku), Bar ba ra Dzie ka ska,
Re gi na Kr cia a, Mar ta Fox, Ka ta -
rzy na My nar czyk, Woj ciech Ku -
czok, Ka ta rzy na Zda no wicz -Cy ga -
niak, Ja cek Go lon ka, Mar cin Ha a,
Wie saw Cie cie r ga, Kry stian Ha -
dasz, Grze gorz Ol sza ski, Bar ba ra
Grusz ka -Zych, Jó zef Olej ni czak,
Ra do saw Ko bier ski, Woj ciech
Brzo ska, Da nu ta Pe rier -Ber ska, Ge -
no we fa Ja ku bow ska -Fi ja kow ska,
Bog dan Prejs, Da riusz No wac ki
czy Bar to miej Maj zel. Do 2005 ro -

ku na de sa ne pra ce oce nia a tak e
twór czy ni kon kur su – Smu da -Ma -
ho.

Po czt ko wo OKL im. Mar ka Ha -
ski mia dwie ka te go rie wie ko we:
do 16 ro ku y cia oraz do ro sych. Do -
pie ro w 2007 ro ku roz dzie lo no mo -
dych i doj rza ych twór ców, po zo sta -
wia jc tym dru gim Kon kurs Ha ski,
a dla pierw szych two rzc Ogól no pol -
ski Kon kurs Li te rac ki OKNO, któ ry
w tym ro ku mia ju swo j 10. 
edy cj. 

Do cho rzow skie go Mo dzie o -
we go Do mu Kul tu ry na py wa j co
ro ku set ki prac z ca ej Pol ski, a na -
wet spo za jej gra nic (Ka na da, Niem -
cy, Wo chy, Hisz pa nia). Naj wik sz
po pu lar no ci cie szy si po ezja, to
jej ze sta wy s za wsze naj licz niej sze,
a wród na gro dzo nych w tej ka te go -
rii w la tach 90. by rów nie pó niej -
szy ju ror OKL im. Ha ski i lau re at

Okad ka te go rocz ne go al ma na chu po kon kur so we go. Opra co wa nie gra ficz ne San dra Kos sok,
Krzysz tof Knas.

Ka de mia sto 
po szu ku je 

w swych dzie jach 
wy da rze i osób, 

któ re 
nada wa y by mu 

je dy ny, 
nie po wta rzal ny rys, 

wy do by wa y by 
z ja kiej 

sza rzy zny 
i prze cit no ci 

zwy ke go miej sca 
do spa nia 

i umiesz cza y 
w nur cie Hi sto rii, 

cho cia by 
na ja kim 

za ro ni tym 
si to wiem brze gu. 

Hasko w Chorzowie
KATARZYNA KUROCZKA
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Ni ke – Woj ciech Ku czok. Zda rza y
si tak e na li stach fi na li stów i in -
ne zna ne w li te rac kim ro do wi sku
na zwi ska, jak cho cia by: Ro ma Je -
gor, Ge no we fa Ja ku bow ska -Fi ja -
kow ska, Ja cek Go lon ka, We ro ni ka
Gór ska, Han na Dik ta, Be ata Pa try -
cja Kla ry czy Cze saw Mar kie wicz.
Nie zwy kle bo ga ta jest ma pa uka zu -
j ca miej sco wo ci, z któ rych na de -
sa no na gro dzo ne i wy ró nio ne pra -
ce. Mo na na niej od na le ta kie
mia sta i mia stecz ka, jak: ód,
Biel sko -Bia a, Go sty, War sza wa,
Wro caw, Ma gnu szew, Cie szyn, S -
dzin, Pruszcz Gda ski, Tu rek, Ol -
kusz, Db ni ca Ka szub ska, Kar pacz,
Cho rzów, Zie lo na Gó ra, Po zna,
Kra ków, Rze szów, Ka to wi ce, Lub -
sko, Bia y stok, a ga, Lu be nia,
B dzin, Go rzów Wiel ko pol ski, Ma -
drid, Ru da l ska, Pa rz czew, By -
tom Od rza ski, Ozi mek, Sie nia wa
ar ska, Pie ka ry l skie, Ty ko cin,
Gdy nia, Supsk, D bro wa Gór ni cza,
By tom, Lu bie Rze szów, Su wa ki,
Mi ko ów, Gra bów nad Pro s, Mi -
cha ko wi ce, Or ne ta, Ja strz bie
Zdrój, Ostrów Ma zo wiec ki, Za -
wier cie, Bia a Pod la ska, Po wit ne
ko o Pio nek, El blg, Ko nin, So -
sno wiec, Saw ków, Czer ni ko wo,
Ty chy, W gro wiec, Ka lisz czy Ry -
du to wy.

Bie  cy rok by wy jt ko wo ubo gi
pod wzgl dem ilo ci i po zio mu na de -
sa nych ze sta wów, dla te go ju ry w ska -
dzie: Ka ta rzy na Zda no wicz -Cy ga -
niak, Da riusz No wac ki i Bar to miej
Maj zel nie przy zna o pierw szych
miejsc. W ka te go rii po ezji II na gro d
zdo by Kac per Pu sa z o dzi, III
– Piotr Ze ma nek z Biel ska -Bia ej,
a wy ró nie nie przy pa do Ire nie Ma rii
Zbo row skiej z Go sty nia. W ka te go rii
pro zy II miej sce przy zna no Krzysz to -
fo wi Chro now skie mu z Wro ca wia
za utwór Ce le bri ty Sta tus, a III – Ire -
ne uszo wi Ja skól ni ko wi z War sza wy
za pro z pt. Na si bo go wie no sz or ta -
lio no we kurt ki i ko lek cjo nu j po ry so -
wa ne py ty wi ny lo we. 

Or ga ni za to rzy ju pla nu j przy -
szo rocz n, ju bi le uszo w 25. edy cj,
na któ r, ma j na dzie j, twór cy na de -
l wie le bar dzo do brych prac, bo
o pre sti u kon kur su de cy du j nie licz -
by, nie sta ty sty ki, ale to, co po zo sta -
je po nim w li te ra tu rze. Je li oso by
prze wi ja j ce si w pro to ko ach po kon -
kur so wych wy cho dz po za ra my te go
ulot ne go do ku men tu, to zna czy, e na -
praw d ma j co do po wie dze nia,
a ich udzia w kon kur sie no bi li tu je im -
pre z i na da je jej ran g swo istej ku -
ni ta len tów.
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II Nagroda

KACPER PUSA (ód)

W chmurach. Kroki ostateczne

markowi hasce, gdyby by kobiet

kiedy ju po wszystkim, zostaje gód, niedopite wino na stole oraz tania
reprodukcja breughla.

jestem maym punktem przecicia u szczytu twoich bioder, który zmywasz ze
skóry starannie,

gdy bierzesz kpiel. jest jeszcze koniec, który przegrywam sam, w gowie,
jak parti szachów.

caa jeste aktem. jeli mija tydzie lub dwa tygodnie a ja wci czuj zapach
twoich wosów,

jedynym wyjciem jest powiedzie, e kocham, potem podpisa zgod na
leczenie zamknite.

wiem, e staem si ikarem i starcem, który w ogródkach dziakowych
przewizuje pomidory.

boe, zabierz mnie z tej ciszy. dokdkolwiek.

III Nagroda

PIOTR ZEMANEK (Bielsko-Biaa)

Zanurzenie

budz si z niepokojem. wiato przewietla na wskro. odbarwia
tkanki obrazów. powiej jak pótna schncych przecierade.
kto woy mi do gowy kamie którego nie mona wyj.
odbija si od cian. nie mieci w otwartych ustach. oczodoach.
pod bielonym stropem sprawdzam czy toczy si tropem cieek
wydeptanych przez ciebie. czy s na nich lady twoich stóp.

boj si pustki która mnie zatrzyma. bdzie staa za mn,
przede mn. przeroczysta szklana tafla. ciana wody. lustro
jeziora którego nie da si przej. ani wynurzy spod niego
tak jak ty nie moesz si wynurzy ze strumienia moich y.

gdy otwieram w nich okno znajduj wejcie do labiryntu
sów. uspokaja si oddech. tak. wszystko na swoim miejscu.
tkwisz we mnie zanurzona. przez twoje otwarte oczy patrz
w przestrze. w gbi. mój oddech napenia ci. unosi.

Wyrónienie

IRENA MARIA ZBOROWSKA (Gosty)

Jeszcze jestem

cie jakby mniejszy
jestem w zaniku

codziennie wymylam siebie od nowa
tworz szkice yciorysów
których i tak nie przeyj

nic nie daje trzymanie czasu za uzd
zostanie w rkach tylko ona
a siodo wymknie si udom
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Jed nym z po nad 400 y dow skich
piel grzy mów do gro bu ca dy ka Da -

wi da Bie der ma na w Le lo wie by
w stycz niu 2016 ro ku dwu na sto let ni
cho piec, ucze jed ne go z y dow -
skich che de rów roz sia nych po wie cie.
Ubra ny w czar ny cha at i bia e po czo -
chy na no gach, z ciem nym ka pe lu szem
na go wie wy ró nia si po ród sie dz -

cych za sto em cha sy dów pu cu o wa -
t twa rz, oko lo n pej sa mi za ple cio -
ny mi z ko smy ków wo sów. Uwiecz -
nio ny zo sta na zdj ciu w chwi li, gdy
na ka nia ny przez piel grzy mów zde cy -
do wa nie od mó wi przy  cze nia si
do eks ta tycz ne go ry tu al ne go ta ca. Fo -
to graf, któ ry nie po zna je go praw dzi -
we go na zwi ska ani po cho dze nia, na -

zwa go na wa sny uy tek Ru be -
nem – ze wzgl du na cho pi ce ru ben -
sow skie kszta ty. 

Wi ze ru nek cha sydz kie go Ru be -
na wraz z 21 in ny mi fo to gra fia mi
mo na obej rze na otwar tej w lip -
cu 2016 ro ku w tar no gór skiej Ga le rii
„In ny lsk” wy sta wie „Piel grzym ka
do gro bu Da wi da Bi der ma na Le -

Ga le ria „In ny lsk” w Tar now skich Gó rach

21 zdj z piel grzym ki
do Le lo wa

Zro zu mie nie ce lu przy jaz du Cha sy dów do Le lo wa wi e si ci le z po zna niem ich tra dy cji i kul tu ry, z ich prze 
ko na nia mi i wie rze nia mi – na pi sa Sta ni saw Ta ra sek w za pro sze niu na wer ni sa zdj do ku men tu j cych te 
go rocz n piel grzym k or to dok syj nych y dów do gro bu ca dy ka Da wi da Bi der ma na. 

RYSZARD BEDNARCZYK

Stanisaw Tarasek

Fo
t. 
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lów 2016”. Au to rem zdj jest Sta ni -
saw Ta ra sek ab sol went Pa stwo wej
Wy szej Szko y Fil mo wej, Te le wi zyj -
nej i Te atral nej im. Le ona Schil le ra
w o dzi na kie run ku Re ali za cja Ob -
ra zu Fil mo we go i Te le wi zyj ne go
w za kre sie Fo to gra fii. Ar ty sta uko -
czy tak e kurs pe da go gicz ny na Aka -
de mii Sztuk Pik nych im. Eu ge niu sza
Gep per ta we Wro ca wiu. Wspó pra -
co wa z licz ny mi te atra mi, two rzy
pla ka ty do przed sta wie. W la -
tach 2009-2011 or ga ni zo wa fe sti -
wal Tar no widz. Pra ce wy sta wia w ka -
to wic kim BWA, ga le rii FF w o dzi
i Er lan gen Hoch stadt. Pra cu je ja ko na -
uczy ciel w tar no gór skim Li ceum 
Pla stycz nym oraz pro wa dzi kur sy
w Wy szej Szko le Tech nicz nej 
w Za brzu. 

DoLe lo wa wy bra si po raz
pierw szy w 2009 ro ku, kie dy

ro bi zdj cia do pra cy dy plo mo wej.
Za te mat ob ra co rocz n piel grzym k
cha sy dów do gro bu Da wi da Bi der ma -
na, zna ne go ca dy ka z Le lo wa. W miej -
sco wo ci tej wzmian ko wa nej ju
w do ku men tach z XII wie ku,
od XVI wie ku za miesz ka a spo ra
gru pa y dów. Na po czt ku XIX stu -
le cia y o ich w Le lo wie 720, sta no -
wi li 60 pro cent miesz ka ców mia sta.
Wa nie wte dy roz sze rzy si wród
cha sy dów kult ca dy ka z Le lo wa. Da -
wid Bi der man uro dzo ny w 1746 ro -
ku, by uczniem zna ne go ca dy ka Eli -
me le cha z Le aj ska. Po czt ko wo
wca le nie uwa a sie bie za ca dy ka.
Po pra cy w skle pi ku cho dzi po oko -
li cy i na ucza, e kto nie po zna swych
b dów, nie do zna zba wie nia i na ma -
wia do wspó ist nie nia na ro dów. Pro -
wa dzi asce tycz ny tryb y cia, po ci
od sza ba tu do sza ba tu. „M dry a za -
ra zem dzie cin ny, szcze ry wo bec
wszyst kich, a za ra zem chro ni cy
w ser cu ja k ta jem ni c” – pi sa o ca -
dy ku Mar tin Bu ber. Kie dy Da wid
Bi der man pod czas ta ców od zy ska
wa dz w no dze, wy znaw cy uzna li, e
ma moc uzdra wia nia i ota cza li go co -
raz wik sz czci. Po mier ci 28
stycz nia 1814 ro ku po cho wa ny zo sta
na sta rym – ist nie j cym w Le lo wie
od XVII wie ku – kir ku cie. Do je go
gro bow ca w rocz ni c zgo nu za cz li
piel grzy mo wa na mo dy i ry tu al ne
ta ce cha sy dzi z ca e go wia ta.

Mo gi a ca dy ka prze trwa a na cmen -
ta rzu do 1939 ro ku. Ule ga znisz cze -
nia pod czas oku pa cji, gdy pra wie
dwa ty si ce le low skich y dów
w 1942 ro ku wy wie zio no na za ga d
do Tre blin ki. Dal szej de wa sta cji sta -
ry kir kut uleg w cza sach PRL, gdy
wy bu do wa no na nim pa wi lon Gmin -
nej Spó dziel ni. Za po mnia nym miej -
scem kul tu cha sy dów za in te re so wa

W kuchni chasyd

Ohel chasyda

Przy stole chasydzi
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si do pie ro w 1988 ro ku ra bin Shi mon
An shim z Izra ela. Z je go ini cja ty wy
prze pro wa dzo no ba da nia i od na le zio -
no ludz kie szczt ki pod pod o g skle -
pu GS. Po wy ko pa niu czasz ki, pisz -
cze li i ko ci rk i ba da niach DNA
prze pro wa dzo nych w Uni wer sy te cie
He braj skim w Je ro zo li mie po twier dzi -
o si, i by y to ko ci ca dy ka. W lu -
tym 1989 ro ku po od ku pie niu przez
Fun da cj Ro dzi ny Nis sen bau mów
po miesz cze nia w pa wi lo nie GS usta -
wio no gro bo wiec Bi der ma na. Wzno -
wio ne zo sta y, skrom ne po czt ko wo,
piel grzym ki do je go gro bu. W 2009
ro ku Fun da cja Cha sy dów Le -
ajsk – Pol ska wy ku pi a ca y te ren
po by ym kir ku cie. W 2012 ro ku od -
bu do wa no w miej scu po chów ku ohel
ca dy ka. Cha sydz kie ob rz dy, na któ -
re przy by wa o ka de go ro ku co raz to
wi cej wy znaw ców, z Izra ela, Wiel -
kiej Bry ta nii, Ukra iny i USA, mo gy
si ju od by wa bez es te tycz nych
prze szkód. 

Kie dy Sta ni saw Ta ra sek pierw szy
raz po je cha do Le lo wa do ku men -

to wa na kli szy ry tu ay cha sy dów,
spo tka si z nie uf no ci wy znaw ców.

Co ten goj z apa ra tem tu ro bi? – za -
sta na wia li si y dzi. Je den ze star -
szych or to dok syj nych cha sy dów
zdzie li na wet fo to gra fa la sk, gdy ten
nie wa ci wie za cho wa si pod czas
ry tu aów – opo wia da pod czas wer -
ni sa u Krzysz tof Ma zik, wa ci ciel
Ga le rii „In ny lsk” w Tar now skich
Gó rach.

Za ufa nie fo to graf zdo by do pie ro,
gdy y dzi, któ rzy sa mi nie mo g
w sza ba cie ro bi zdj, ale za le y im
na udo ku men to wa niu swo je go po by -
tu przy ohe lu Da wi da Bi der ma na, po -
da wa li mu ad re sy ma ilo we i pro si li,
e by przy sa im fo to gra fie. Na ka -
dy z uzy ska nych ma ili Sta ni saw Ta -
ra sek wy sa zdj cia. Naj cz ciej po -
sy a je do Lon dy nu do May era
Gros sa. Ni ko go za tem z wy znaw ców
ca dy ka nie zdzi wi 16 stycz nia 2016
ro ku wi dok Sta ni sa wa Ta ra ska wy po -
sa o ne go oprócz apa ra tu fo to gra ficz -
ne go w ka me r. I ze zwo li li na kr ci
mu z te go rocz nej piel grzym ki do Le -
lo wa film do ku men tal ny, któ re go
pre mie ra od b dzie si w pa dzier ni -
ku 2016 ro ku. Wy sta wa zdj w tar -
no gór skiej ga le rii jest nie z za po wie -
dzi ru cho mych uj cha sydz kich
mo dów, czy ta nia To ry i eks ta tycz nych
ta ców, o któ rych Sta ni saw Ta ra sek
mó wi: – Po czt ko wo nie wszyst ko ro -
zu mia em. By em za sko czo ny, gdy
cha sy dzi na gle wsta li i wy szli, ale ka -
de go ro ku do wia dy wa em si wi cej,
dzi ki May ero wi Gros so wi, któ ry mi
ob ja nia, co ro bi i po co. 



Chasyd na stole

Ruben
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Me ce nat
po l sku

Idea si nie zmie nia: jest ni wspar cie
i pro mo wa nie ar ty stów ka to wic kiej Aka 
de mii Sztuk Pik nych u pro gu ka rie ry.
Zna na cho rzow ska fir ma in for ma tycz 
na – Biu ro Pro gra mo wa nia Sys te mów
Cy fro wych SA (BPSC) – od 10 lat two rzy
ko lek cj dzie mo dej l skiej sztu ki. Zgro 
ma dzi a ju w ci gu de ka dy oko o 60 prac
ma lar skich, gra ficz nych i rze biar skich.
Zbiór sta no wi obec nie naj wik sz fir mo 
w ko lek cj mo dej sztu ki w Pol sce.
Ku pu jc i wy sta wia jc w swej sie dzi bie
dzie a mo dych twór ców ka to wic kiej ASP,
fir ma two rzy uni kal ny kli mat dla dzia a
in te lek tu al nych pra cow ni ków. 

Sztu ka do da je si

Do ce nia to je den z nich – An drzej Kró lic -
ki: – Za wsze czu em sza cu nek dla

ar ty stów, któ rzy spe nia j nie oce nio n ro -
l w y ciu. W oto cze niu pe nym dzie
sztu ki le piej si pra cu je. Prze strze wy pe -
nio na sztu k re ge ne ru je psy chi k.
Otrzy mu je my si  do dzia a nia. Zwik sza -
j si mo li wo ci do wy ko ny wa nia pra cy.
To tak e czy ni pra c bar dziej ludz k – po -
wia da An drzej Kró lic ki. 

Agniesz ka Ten dy ra z dzia u pro mo cji
BPSC do da je, e go cie fir my zwra ca j
uwa g na wy strój wn trza. Nie cz sto 
zda rza si bo wiem, aby w sa lach kon fe ren -
cyj nych firm, na wet o po dob nym,
in te lek tu al nym pro fi lu dzia al no ci, po ja -
wia y si ko lek cje sztu ki, zwasz cza
wspó cze snej. Wspó pra cow ni cy i part ne -
rzy pod czas wi zyt w sie dzi bie BPSC
za po zna j si nie tyl ko z dzia al no ci fir -
my, lecz rów nie po zna j do ko na nia
l skich ar ty stów. Zwy kle zo sta j te ob -
da ro wa ni ka len da rza mi z re pro duk cja mi
ich dzie. 

Wspó pra ca fir my z twór ca mi za cz a
si od przy ja znych dys ku sji nie y j ce go
ju ar ty sty, wy ka dow cy Aka de mii Sztuk
Pik nych w Ka to wi cach To ma sza Stru ka
i pre ze sa za rz du BPSC Igna ce go 
Mie dzi skie go. W 2006 r. pa no wie po sta -
no wi li, e BPSC b dzie wspie ra
fi nan so wo naj zdol niej szych twór ców 
– stu den tów i na uczy cie li – ka to wic kiej
uczel ni. 

Jak twier dzi Agniesz ka Ten dy ra, od 10
lat w ra mach wspó pra cy z ASP fir ma fun -
du je co rocz ne na gro dy dla naj lep szych
ab sol wen tów uczel ni, do fi nan so wu je or ga -
ni za cj wy staw a tak e ku pu je wy bra ne
pra ce ab sol wen tów. 

– W kon kur sie na naj lep szy dy plom
fun du je my co ro ku na gro dy pie ni ne 
– 6,5 tys. z. Wa dze aka de mii roz dzie la -
j t pu l we dle wa sne go uzna nia
po ka dej edy cji kon kur su. Nie za le nie
od na gro dy ku pu je my na ogó pra ce na -
gro dzo nych (ale nie tyl ko) ar ty stów, 
któ re mo e my od po wied nio za pre zen to -
wa. Dla te go gro ma dzi my przede
wszyst kim ma lar stwo i gra fi k. Rok rocz -
nie ku pu je my pra ce jed nej lub pa ru osób 
– stu den tów, a tak e pro fe so rów. Zgro ma -
dzi li my ju oko o 60 prac, gdy
ku pi li my pa r ra zy cy kle gra fik, m.in.
dzie wi gra ficz nych dzie Ka ta rzy ny
Bud ki. Dzia a nia te ma j przede wszyst -
kim ua twi mo dym ar ty stom przej cie
z eta pu edu ka cji do „do ro sej” pra cy twór -
czej – uwa a Agniesz ka Ten dy ra. 

JAN PI CHE TA

Do bry start ar ty stów

Jed na z ar ty stek, któ rej dzie o na le y
do ko lek cji BPSC, Ka ta rzy na Ka nia wy -

ra a si bar dzo po chleb nie o dzia a niach
cho rzow skiej fir my. – Co praw da nie by -
am lau re at k kon kur su na naj lep szy
dy plom, ale pre ze so wi za rz du BPSC Igna -
ce mu Mie dzi skie mu spodo ba si mój
ob raz tak da le ce, i ku pi go i umie ci
w sa li kon fe ren cyj nej swo jej fir my. Ma to
dla mnie du e, pre sti o we zna cze nie. Mo -

g si tym chwa li. W pro mo cyj nych dzia -
a niach BPSC szcze gól nie wa ne jest to, i
dzie a sztu ki mo dych lu dzi id w wiat, nie
le  w szu fla dach. Wi sz co dzien nie
w miej scu pu blicz nym, a nie tyl ko w cza sie
krót kich wy staw. Ob ra zy su  do upik -
sza nia miej sca pra cy, ale nie s je dy nie
ozdo b es te tycz n. Eks po nu jc dzie a w ten
spo sób, mo e my po zy ski wa na stp nych
od bior ców na szej sztu ki i klien tów. Po za
tym jest to spo ry za strzyk fi nan so wy dla
oso by, któ ra pra gnie si re ali zo wa w dzia -

Klat ka scho do wa z ob ra za mi ko lek cji BPSC.
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al no ci ar ty stycz nej. Re pre zen tu j wol ny
za wód, nie pra cu j na eta cie, wic nie mam
szans na re gu lar ne otrzy my wa nie wy na gro -
dze. Wspie ra nie uta len to wa nych mo dych
lu dzi to co pik ne go, gdy po zwa la 
si roz wi ja i re ali zo wa ma rze nia 
– twier dzi Ka ta rzy na Ka nia.

Po dob ne zda nie ma Syl wia Wo nicz ka,
któ ra sie dem lat te mu uko czy a Wy dzia
Ar ty stycz ny w ka to wic kiej ASP, a dzi na -
dal pra cu je twór czo. – Roz ma wiam
cza sem z ko le an ka mi z war szaw skiej
ASP i ich sy tu acja, mi mo e sto li ca da je
tak wie le mo li wo ci, nie jest wie le lep sza
ni w in nych mia stach. Na dal bra ku je
wspar cia, dzi ki któ re mu mo na by o by
za ist nie na ryn ku – tu ma czy Syl wia
Wo nicz ka. Ar tyst ka przy zna je, e mia a
du o szcz cia. Zo sta a bo wiem lau re at k
fi nan so wa ne go przez BPSC kon kur su
na naj lep szy dy plom, a po uko cze niu stu -
diów otrzy ma a pro po zy cj wspó pra cy ze
stro ny uczel ni. – Fir ma ku pi a ode mnie
dwa ob ra zy. By o to bar dzo mo ty wu j ce.
Po czu am si do ce nio na i do sta am skrzy -
de. Oto kto za ofe ro wa mi za mo j
twór czo praw dzi we pie ni dze. To je den
z po wo dów, dla któ rych nie za prze sta am
dzia al no ci – wspo mi na. 

Za miast ochron ne go pa ra so la

In na lau re at ka kon kur su na naj lep szy dy -
plom Ka ta rzy na Bud ka po wia da, e

wspar cie biz ne su jest bar dzo po trzeb ne,
gdy mo dym, zdol nym ar ty stom bar dzo
trud no za ist nie na ryn ku, nie za le nie
od ta len tu i wy ko ny wa nej pro fe sji. – Ko -
czc uczel ni, stu den ci rzu ca ni s na tzw.
g bo k wo d. Cz sto trud no jest im od na -
le si na ryn ku pra cy. To wa ne, e
po ja wia j si na ich dro dze fir my, któ re
wy ci ga j po moc n do do mo de go
twór cy i in spi ru j do pod j cia dzia al no ci
ko mer cyj nej na ryn ku sztu ki – przy zna je
Ka ta rzy na Bud ka, któ rej po uko cze niu
uczel ni po wie rzo no tak e dba nie o wi ze -
ru nek gra ficz ny fir my.

Dzie kan Wy dzia u Ar ty stycz ne go ka to -
wic kiej ASP, dr hab. Le saw Te tla
po twier dza, e me ce nat biz ne su jest nie -
zwy kle po moc ny i po zwa la przej
naj trud niej szy mo ment wyj cia ar ty sty
z aka de mii, któ ra przez kil ka lat two rzy
nad nim pa ra sol ochron ny. – Na uczel ni s
pro fe so ro wie, któ rzy dzie l si do wiad cze -
niem, jest sprzy ja j ca at mos fe ra pra cy, s
nie zbd ne na rz dzia. Na gle po uko cze niu
stu diów te go wszyst kie go nie ma, czo wiek

mu si od na le si w zu pe nie no wej sy tu -
acji – zwra ca uwa g pro fe sor Le saw Te tla.

Zda niem na uczy cie li aka de mic kich
wspó pra ca biz ne su z ASP jest po trzeb na,
gdy o ile wik sze go pro ble mu ze zna le -
zie niem pra cy i po zo sta niem w za wo dzie
nie ma j np. ab sol wen ci kie run ków pro jek -
to wa nia gra ficz ne go i wzor nic twa
prze my so we go, o ty le ab sol wen ci Wy -
dzia u Ar ty stycz ne go ma j ju du o
trud niej. 

Fir ma przy ja zna sztu ce

Wci gu 10 lat BPSC wy da o czte ry ra -
zy ka len da rze z re pro duk cja mi dzie

ar ty stów, m.in. z wa snej ko lek cji. Zor ga ni -
zo wa o kon kurs na sta tu et k fir my wród
stu den tów i ab sol wen tów ASP w Ka to wi -
cach, wy sta w stu den tów w Szy bie
Wil so na i eks po zy cj dzie prof. Ka zi mie -
rza Cie li ka z oka zji dzie si cio le cia
ist nie nia je go pra cow ni ma lar stwa. Fir ma
pro mu je po nad to sta le naj cie kaw szych ar -
ty stów na swo im fan pa ge’u. Kon tak ty ze
wia tem sztu ki si ga j po czt ków funk cjo -
no wa nia BPSC. Pierw sz pro fe sjo nal n
kre acj gra ficz n lo ga fir my stwo rzy
wspo mnia ny To masz Struk. Dzi tak e
za iden ty fi ka cj wi zu al n BPSC od po wia -
da j oso by zwi za ne z ka to wic k uczel ni
ar ty stycz n. 

Me ce nat BPSC nad mo d sztu k spra -
wi, e kie row nic two ASP uho no ro wa o
fir m ty tu em Spon so ra Mo dej Sztu ki. Re -
dak cja ma ga zy nu Art&Biz nes wy ró ni a
na to miast cho rzow sk spó k na gro d Fir -
ma Przy ja zna Sztu ce. 

– W tym ro ku wspól nie z ASP wy da je -
my ka len darz z pra ca mi pro fe so rów
ASP – pro mo to rów prac na gro dzo nych
w kon kur sie na naj lep szy dy plom. W ten
spo sób pra gnie my pod su mo wa dzie si -
cio let ni wspó pra c – twier dzi Agniesz ka
Ten dy ra. 

– Te 10 lat wspó pra cy mo na pod su mo -
wa bar dzo wy mier nie – do da je rek tor
ka to wic kiej ASP, prof. dr hab. An to ni Cy -
gan. – To czter dzie stu mo dych, bar dzo
per spek ty wicz nych ar ty stów uho no ro wa -
nych u pro gu swo jej ka rie ry. Dla nich to
nie tyl ko za strzyk fi nan so wy, ale rów nie
po t na daw ka po zy tyw nej ener gii, sy gna,
e ich twór czo mo e zo sta do ce nio na
rów nie po za ro do wi skiem uczel ni. Dla
nas to rów nie po wód do du my i sa tys fak -
cji. Z mo ich roz mów z wa dza mi in nych
uczel ni ar ty stycz nych wy ni ka jed no znacz -
nie, e to je dy ny tak du go i kon se kwent nie

re ali zo wa ny pro gram wspó pra cy z biz ne -
sem – pod kre la rek tor.

Wrze nio wy ju bi le usz

Spek ta ku lar nym efek tem tej wspó pra cy
b dzie nie wt pli wie naj bli sza wy sta wa

w ka to wic kim Ron dzie Sztu ki pn. „Bysk”.
„Bysz cze” b d za rów no pra ce na gro dzo -
ne w ostat nim kon kur sie na naj lep szy
dy plom l skiej aka de mii, jak rów nie in ne
dzie a z ko lek cji BPSC – w tym ob ra zy tak
zna nych ar ty stów jak To masz Struk, Ka zi -
mierz Cie lik czy Ire ne usz Wal czak.
Na wy sta wie zo ba czy my sze ro kie spek trum
ar ty stycz nych wy po wie dzi. Obok ma lar -
stwa, gra fi ki i in sta la cji za pre zen to wa na
zo sta nie sztu ka wi deo, a tak e ró no rod ne
pra ce zre ali zo wa ne w tech ni ce mie sza nej.

– Eks po zy cja po ka e, w ja ki spo sób
sztu ka mo e dzia a na od bior c nie tyl ko
po przez swo j es te tycz n for m, lecz rów -
nie in try gu j c te ma ty k – za pew nia
Agniesz ka Ten dy ra.

Zda niem dr. hab. prof. ASP Grze go rza
Ha der ka wy sta wa sta no wi pierw sz oka -
zj do wgl du w obec ny ksztat i dy na mi k
roz wo ju pro jek tu re ali zo wa ne go z BPSC
w szer szej per spek ty wie cza su, zwasz cza
w kon tek cie po ja wia j cych si no wych
po staw i ten den cji. – Po zy cja wie lu ar ty -
stów, któ rzy wy sta wi swo je pra ce
zna cz co wzro sa od mo men tu uzy ska nia
przez nich dy plo mu, co z pew no ci
wzmac nia war to sa mej ko lek cji, ale po -
twier dza te susz no de cy zji ko mi sji
kon kur so wych – pod kre la pro fe sor Grze -
gorz Ha de rek. 

W wy sta wie udzia we zm ab sol wen ci
oraz wy ka dow cy ASP: Le na Ach te lik,
Ma go rza ta Bed nar czuk, Ali cja Bon cel,
Ka ta rzy na Bud ka, Mar ta Czar nec ka, Bar -
to miej Du dek, Szy mon Du rek, Jan Dy ba a,
Agniesz ka Flor czyk, Ju sty na J drze jow ska,
Ka ta rzy na Ka nia, Mal wi na Ki da la, Szy mon
Ko by larz, Ja kub Ko wal czyk, Bar ba ra Kub -
ska, Ma go rza ta Ku lik, Ar tur Ma ster nak,
Ewa Mro wiec -y sy, Mo ni ka My siak, Ka -
je tan Pasz tu a, Szy mon Pran dzioch, An na
Rank, Do bro sa wa Ru ra ska, Na ta lia Ryb -
ka, Szy mon Szew czyk, Han na Si tarz,
Bian ka Szlach ta, Ewa Tocz kow ska, Syl wia
Wo nicz ka, Jo an na Zdzie nic ka, Er wi na
Ziom kow ska oraz Ka zi mierz Cie lik, To -
masz Struk i Ire ne usz Wal czak.

Wer ni sa eks po zy cji w Ron dzie Sztu ki
od b dzie si 8 wrze nia o g. 17.00. Wy sta -
wa po trwa do ko ca wrze nia 2016 r.



Ewa Mro wiec -y sy: „Bry ga da”, olej na pót nie, 250 x 150 cm (2011). Ob raz zdo bi jed n z sal kon fe ren cyj nych BPSC w Cho rzo wie.
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Katarzyna Budka: wite miasto piramid, grafika, 2007

Jakub Kowalczyk: Spodek, grafika, 2014

Sylwia Woniczka, Teatr Wielki w odzi, olej na pótnie,  2009. Katarzyna Kania: Children of Darkness, olej na pótnie, 2008

BYSK
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ROMAN CHRUCIEL 
grafika

„Przerwany lot”, pastel, tusz, 1970 Z cyklu „Okrty”, linoryt, 1966 

„Kompozycja hebrajska”, linoryt, 1963„Odbicia”, linoryt, 1969
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Ro man Chru ciel by po et gra fi ki o nie -
ogra ni czo nej wy obra ni. Je go pra ce s

pe ne sza le cze go ru chu, po tra fi oy wi
naj bar dziej mar twy te mat – dy my z ko mi -
nów w za g biow skich pej za ach za mie nia
wbrew lo gi ce w zwa rio wa ne bu kie ty li nii,
po pro stu ko cha swo je ro dzin ne stro ny
i ka d brzy do t przeobraa w pik no.

Od 14 lip ca w Pa a cu Scho ena Mu zeum
w So snow cu otwar to wy sta w „Ro man
Chru ciel. Pa mi.”, za pre zen to wa no na niej
cz do rob ku te go wy jt ko we go gra fi ka
i ry sow ni ka, dla któ re go in spi ra cj by
ota cza j cy go wiat in du strial ny, przy ro da
i sa crum.

Kie dy star to wa em w dzien ni kar skim
fa chu, mia em przy jem no (to nie jest for -
ma grzecz no cio wa, to wi ta praw da)
pra co wa z pa nem Rom kiem w jed nej re -
dak cji. Zda rza y si, jak w ka dym ze spo -
le, mo men ty trud ne, czy wrcz hi ste rycz -
ne, wów czas pan Ro mek by dla nas osto j
spo ko ju (je li si zde ner wo wa, ni gdy te go
nie uze wntrz nia), po tra fi ka dy kon flikt
roz a do wa, lu bi li my go wszy scy. Na wet
na sz nie za po mnia n ko le an k p. Ad Ba -
ec k, któ rej z by le po wo du (np. umó wio -
ny roz mów ca nie przy szed) zda rza y si ata -
ki sza u, uspo ka ja kil ko ma so wa mi i zy
za mie nia y si w miech. Nie by ga du , od -
zy wa si wte dy, kie dy to by o ko niecz ne
i za wsze z ycz li wo ci dla roz mów cy. Ci -
chy, do bry czo wiek… Po zo sta wi po so bie
naj sym pa tycz niej sze wspo mnie nia! To by -
a so lid na fir ma – jak ma wia nasz szef.

Ro man Chru ciel uro dzi si 25 lu te -
go 1935 r. w So snow cu. Stu dio wa w Aka -
de mii Sztuk Pik nych w Kra ko wie, na Wy -
dzia le Gra fi ki w Ka to wi cach. Mia
zna ko mi tych na uczy cie li: Ra fa a Po mor -
skie go, Bo gu sa wa Gó rec kie go, Ada ma
Hof f ma na i przede wszyst kim Alek san dra
Ra ka – ka dy z nich na trwa e za pi sa si
na kar tach hi sto rii sztu ki pol skiej. Do ko -
ca po zo sta pa nu Ro ma no wi wiel ki sza cu -
nek i po dziw dla swo ich pro fe so rów.
Przy oka zji du ej wy sta wy (wspól nie
z Kry spia nem R. Adam czy kiem) w ka to wic -
kim BWA na py ta nie: Kto i co kszta tu je ar -
ty st? od po wie dzia: Wik szo twier dzi, e
je go oso bo wo, ta lent oraz y cie. Ale czy -
ni tak z za ro zu mia o ci, bd do po spo -
li tej ludz kiej nie wdzicz no ci. Fak tycz -
nie – to tyl ko cz praw dy. W pew nym
okre sie y cia na rów ni z tam ty mi czyn ni ka -
mi, a mo e na wet sil niej, ar ty st kszta tu j
na uczy cie le, wy cho waw cy. Mie li my szcz -
cie do pe da go gów. (…) Na uczy li nas
przede wszyst kim rze mio sa i my le nia ar -
ty stycz ne go. A tak e so lid no ci, uczci wo ci
w pra cy: „Je e li nie po tra fisz te go ro bi, nie
rób, nie bluf fuj”. W tym prze ja wia si sza -
cu nek wo bec sie bie i wo bec in -
nych.(…) I jesz cze to, e obok sztu ki, ro zu -
mia nej ja ko twór czo ar ty stycz na, ist nie je
sztu ka y cia. W na szym in te re sie bu rzy li
pew ne ar ty stow skie mi ty.

Pod czas stu diów Ro man Chru ciel spo -
tka si z wiel kim Le onem Do yc kim,
któ ry ci gle po wta rza: Ar ty sta mu si by czo -
wie kiem upo rzd ko wa nym, po wi nien dba
sta ran nie za rów no o swój wy gld ze wntrz -
ny, jak i o po rz dek w pra cow ni. Sztu ka to
nie tyl ko rze mio so, ale i al che mia. W pra -
cow ni po win no by tak czy sto, jak w la bo -
ra to rium. Wszyst ko na swo im miej scu, a two
i szyb ko do stp ne. Ta ki wa nie by pan Ro -
man w pra cy; kred ki, oów ki, du go pi sy, pió -

20. rocznica mierci Romana Chruciela

ra do tu szu mia y swo je sta e miej sca – ni -
cze go nie mu sia szu ka. To ua twia o
i przy spie sza o pra c, aby móg jak naj szyb -
ciej zna le si w ro dzin nym gro nie.

We dug ku ra tor ki wy sta wy Ilo ny Gaj dy
two rzy w cza sach, kie dy pol ska gra fi ka prze -
y wa a nie zwy ky roz kwit. Rów nie w So -
snow cu sta a na bar dzo wy so kim po zio mie
ar ty stycz nym, w mie cie pra co wa li Ma rian
Ma li na, Sta ni saw Gaw ron, Wan da Zby szew -
ska, Ry szard Twar doch. Roman Chruciel
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. 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.
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. Al fred Li goc ki, któ ry rów nie
wy so ko ce ni twór czo ar ty sty pi sa: Chru -
ciel jest przede wszyst kim gra fi kiem, a gów -
nym je go two rzy wem jest git ka, ru chli wa
kre ska, nie kie dy tyl ko ust pu j ca miej sca
czar no -bia ym pasz czy znom. Za po mo c tej
kre ski ar ty sta two rzy uka dy form pe nych ru -
chu, cz sto wi ro we go i gwa tow nych ryt mów,
a wy gl dy na tu ry prze kszta ca j si w je go
ob ra zach w zna ki i ide ogra my.

Tra dy cyj nie pro po nu j spa cer po tej fa -
scy nu j cej wy sta wie. Na po cz tek li no ryt
„Od bi cia” z 1969 r. – bo ga ty w tre, ale ka -
dy mu si sam j na pi sa… Stat ki, osa dy ry -
bac kie, mo rze, sie ci – wszyst ko ge nial nie za -
kom po no wa ne. Li no ry ty z cy klu „Okr ty”
(1966) a wród nich ten wy jt ko wy okrt po -
ka za ny z lo tu pta ka pro wo ku j cy mnó stwo
sko ja rze – od to te mu po iko n. Nie zwy ka,
pe na ta jem ni cy i a lu za czym, co ode szo
„Kom po zy cja he braj ska” (1963) z nut k pra -

wo sa wia. Ta ki ob raz móg po wsta tyl ko
w So snow cu; ty glu na ro do wo ci, gdzie
obok wi ty ka to lic kich, by y cer kwie, obok
zbo rów ewan ge lic kich – sy na go gi. Do dzi -
siaj naj wspa nial sz pa mit k prze szo ci jest
ne kro po lia czte rech wy zna przy ul. Smut -
nej. Po  cze nie te ma ty ki wiec kiej z sa kral -
n mo e my za ob ser wo wa w wie lu dzie ach
Ro ma na Chru cie la. Li no ryt „Po sta cie”
z 1966 r. ni by wiec ki, ale tak na praw d jak -
e sa kral ny! Epi ta fia Eu ge niu sza Chmie la,
Jó ze fa Chru cie la (oj ca ar ty sty), prof. Ra -
fa a Po mor skie go s prze pe nio ne smut kiem,
ser decz n pa mi ci, pe ne sym bo li, o szla -
chet nej, sto no wa nej bar wie i per fek cyj nej
kom po zy cji. Mo na je czy ta ni czym iko -
ny. Li no ryt „Go wa” (1962) – przej mu j cy,
za chwy ca pro sto t i ema nu je spo ko jem. Do -
sko na le pa mi tam mo ment po wsta nia
„Chop ców z tam tych lat” w 1974 ro ku. Li -
no ryt „Mia sto VI” (1966) – to to Pol ska
wa nie! Du ej za trzy mu j si przy jed nej
z ostat nich prac – mu ni ta, wy ko cha -
na… – to ry su nek z cy klu „Las” (1995).
Na wy sta wie po ka za no rów nie warsz tat ar -
ty sty; s ma try ce gra fik, ze szy ty z po my sa -
mi, kart ki ze szki cow ni ka. Rzut nik wy wie -
tla pa mit ko we zdj cia. Na ko niec 
– pla ka ty. T dzie dzi n ar ty sta trak to wa jak
rze miel nik, uczci wie, sta ran nie, ale bez mi -
o ci. Wiel kim dla mnie od kry ciem s pik -
ne ka plicz ki -cer kiew ki, zwasz cza to cu do
z ka my ków! Po my so daw ca wy sta wy, przy -
ja ciel pa na Ro ma na, Da riusz Kin dler pod -
czas wer ni sa u po wie dzia o nim: Ar ty sta
wy bit ny, fa cet wspa nia y i ja si pod tym obu -
rcz pod pi su j.

Ro man Chru ciel zmar 9 mar ca 1996 r.
w So snow cu. Uczest ni czy w 94 wy sta wach
zbio ro wych, ma na swo im kon cie 10 wy -
staw in dy wi du al nych. Ostat nia ju bi le uszo -
wa z oka zji 35-le cia pra cy ar ty stycz nej od -
by a si rok przed mier ci w Ga le rii
Miej skiej Extra va gan ce w So snow cu. 



Poeta kreski
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OD ZE FI RU PO HU RA GAN

na wet mój pies ci nie wi dzi
cho wy le pia si ca y i niu cha
po tra fisz szyb ciej prze biec las ni dzik
roz ry wasz pa j cze ha fty
i nie to niesz w stru mie niach
bo umiesz cho dzi po wo dzie
nikt ci nie mo e uwi zi bo li ski
ujaw niasz tam gdzie chcesz
i kie dy chcesz
na wi jasz si na no g
prze strze trzy masz w kie sze niach
by wasz do cie kliw szy od so ca
wie jesz prze szo ci w przy szo
ro bisz sal to szpa gat i kil ka fi ko ków
od pocz nij na mo ment w nie trwa ym te raz
bo tu ju by wa wiecz no
a gdy za mkn oczy
two ja prze ro czy sto sta nie si
jesz cze mniej wi docz na
mo e je ste mo im anio em

HO TEL NA JED N NOC

jest jak ubra nie z se cond han du
nie wia do mo po kim
nie do pa so wa ne
któ re trze ba od da do kraw ca

ó ko jesz cze za spa ne
nie prze wie trzo ne roz mo wy
dy wan za dep ta ny ob cy mi bu ta mi
a mo e to by la kie rek mor der cy

zle wem cie ka li na
mo e on by cho ry
pod ó kiem ga ze ty
któ rych nie do czy ta

mo e przy go le niu pie wa
bo w lu strze zo sta y oczy
a w oknie spoj rze nia
na klam ce drga j ce pal ce

Wie szak dry pew nie od spodni
tyl ko ob ra zy za sty gy
wia ty na jed n noc
w któ rych nikt jesz cze nie zd y za miesz ka

IWONA WIERKULA Warszawa

Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Wadysawa Stefana Sebyy
Ry
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czer wo ne go wi na
nie do le wa si do ognia
wiesz nie od dzi
mi dzy nie jesz cze
a za cze kaj
mi dzy nie wiem
a nie te raz
umie ra j cza sem
po mie nie wiec

wic pie t iskr w r kach
pod sy caj ten ar
do sy puj ta kich spoj rze
skwier cz cy ogie
jest ju bli sko

wresz cie
roz chyl
dr ce do nie wiecz ni ka
niech si le je to wia to
daj my si unie
roz to pio nym dresz czom

na tap czan spy nie my
stru ka mi go r ce go wo sku

pó niej
z dy mem na po wie kach
b dzie my za sty ga
w dwie sple cio ne wró by
na prze cie ra dle

AR

MIROSAW KOWALSKI Mysowice

I zno wu nie do pi nam pa ska w dziur ce ma rze
Spa sam si
od grzesz ne go pod ja da nia wi sie nek na tor cie

wiat wy la swo je sa do pod mój p pek wia ta
I ad na si ow nia cia a z pa sj
nie zrzu ci ki lo gra mów w ple ca ku

Na ba wi am si roz st pów
w szcze li nach An dów

Na la na twarz
wo dzi obiek ty wem za re pe t Afry ki

Wy er ka bez umia ru

Kie dy wra cam pi j w do mu her bat ki od chu dza j ce
Od daw na nie wie rz w ich cu dow ne wa ci wo ci

WIAT TO ZA MA O

LIDIA STEFEK Bdzin

Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Wadysawa Stefana Sebyy

II Nagroda

III Nagroda
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Po etyc ki
B dzin

Ju po raz dzie wi ty po eci z ca ej Pol -
ski przy j li za pro sze nie mia sta B -

dzi na do udzia u w Ogól no pol skim Kon kur -
sie Po etyc kim im. Wa dy sa wa Ste fa na
Se by y. Pod czas uro czy ste go pod su mo -
wa nia kon kur su, któ re mia o miej sce 23
czerw ca br., Miej sk i Po wia to w Bi blio -
te k Pu blicz n w B dzi nie – or ga ni za to ra
kon kur su – swo j obec no ci, obok lo kal -
nych twór ców, za szczy ci li au to rzy z War -
sza wy, Lu bli na, Ra ci bo rza, Ld ka Zdrój,
Chrza no wa, Trze bi ni, Gli wic, My so wic,
D bro wy Gór ni czej i So snow ca.

Od trzech lat kon kur so wi pa tro nu je Wa -
dy saw Ste fan Se by a – po eta, li te rat, o -
nierz. Uro dzi si 6 lu te go 1902 ro ku
w Ko buc ku ko o Cz sto cho wy. W 1910 ro -
ku ro dzi na prze pro wa dzi a si do Za g bia
D brow skie go, gdzie oj ciec po ety otrzy ma
pra c na uczy cie la. Wa dy saw wier sze za -
cz pi sa w wie ku omiu lat, oprócz te go
ma lo wa, gra na skrzyp cach i for te pia nie
oraz kom po no wa. Uko czy szko  pod sta -
wo w w B dzi nie, a na stp nie roz po cz na -
uk w Szko le Re al nej w So snow cu, za
po jej li kwi da cji w I Omio kla so wym
Gim na zjum M skim To wa rzy stwa Szkó
red nich w So snow cu. 

Kie dy wy bu cho I po wsta nie l skie, by
je go uczest ni kiem. e by za ci gn si
do od dzia u za fa szo wa da t uro dze nia
o dwa la ta. Po za ko cze niu walk wró ci
do gim na zjum, któ re uko czy w 1921 ro -
ku i za na mo w oj ca pod j stu dia na Po -
li tech ni ce War szaw skiej, ale po ro ku prze -
niós si na stu dia po lo ni stycz ne
na Wy dzia le Fi lo lo gii Uni wer sy te tu War -
szaw skie go. Uczest ni czy te w wy ka dach

z hi sto rii ma lar stwa w Aka de mii Sztuk
Pik nych.

Od 1927 by czon kiem gru py li te rac kiej
Kwa dry ga, a w la tach 1929–1931 by re dak -
to rem i wspó wy daw c pi sma wy da wa ne -
go przez t gru p. W1932 ro ku zo sta
wspó pra cow ni kiem dwu ty go dni ka „Zet”. 

W 1928 uko czy Ba ta lion Pod cho r ych
Re zer wy Pie cho ty Nr 5 w ob zo wie.
W1929 ro ku od by su b woj sko w, a na -
stp nie po wró ci do War sza wy, gdzie po -
now nie za an ga o wa si w y cie li te rac kie.
1 stycz nia 1931 zo sta mia no wa ny do stop -
nia pod po rucz ni ka i przy dzie lo ny do 13 Pu -
ku Pie cho ty. W ro ku 1935 po eta pod j pra -
c w Pol skim Ra diu, gdzie pro wa dzi
po etyc k au dy cj „Kwa drans li te rac ki”.

Po wy bu chu II woj ny wia to wej wal czy
w kam pa nii wrze nio wej. Po agre sji ZSRR
na Pol sk 17 wrze nia 1939 i wkro cze niu
do Lwo wa, zo sta aresz to wa ny. By prze -
trzy my wa ny w obo zie w Sta ro biel sku
i w Char ko wie, gdzie 11 kwiet nia 1940 zo -
sta roz strze la ny przez NKWD. Po woj nie
nie wie le o nim pi sa no i nie wy da wa no je -
go wier szy, a do 1956 ro ku, gdy opu bli ko -
wa no je go „Po ezje wy bra ne”.

Wa dy saw Se by a za de biu to wa w 1927
zbio rem wier szy pt. Mo dli twa. Pi sa wier -
sze m. in. o te ma ty ce pa cy fi stycz nej i an -
ty wo jen nej, np. wiersz o nierz nie zna ny
i 4 wier sze o woj nie. Je go po emat My ny
uwa a ny jest za szczy to we osi gni cie po -
ety. By czon kiem Zwiz ku Za wo do we go
Li te ra tów Pol skich. Ostat ni tom po ezji
Wa dy sa wa Se by y uka za si w 1938 i no -
si ty tu Ob ra zy my li. W 1956 uka za y si
Po ezje wy bra ne, dru gi wy bór wier szy Po -
ezje wy bra ne uka za si w 1972, a Po ezje
ze bra ne w 1981. W 1999 uka za si ko lej -
ny wy bór po ezji Wa dy sa wa Se by y pt. Nie
wierz mo im grze chom.

* * *

Od 3 lat part ne rem kon kur su jest To wa -
rzy stwo Hi sto rycz ne im. Szem be ków
w War sza wie oraz In sty tut Mi ko ow ski im.
Ra fa a Wo jacz ka, któ re go dy rek tor Ma ciej
Me lec ki – zna ny po eta, prze wod ni czy ob -
ra dom ko mi sji oce nia j cej na de sa ne
na kon kurs wier sze. W tym ro ku za pro sze -
nie do ju ry przy j li tak e: Pa tryk
Chrzan – po eta, lau re at kon kur su z 2013,
An na Pi li szew ska – ubie go rocz na lau re at -
ka na gro dy gów nej, oraz An drzej No -
ga – po eta, re pre zen tu j cy b dzi sk ksi -
ni c. Ju ry wy o nio no 5 lau re atów na gród,
w tym lau re ata Na gro dy Gów nej.

Lau re ata mi dzie wi tej edy cji kon kur su,
któ ra wpi su je si w ob cho dzo ny przez bi -
blio te k ju bi le usz 70-le cia dzia al no ci zo -
sta li: Iwo nawier ku la (War sza wa) – Na gro -
da Gów na, An na Szo ty sek -Grze si kie wicz
(Gli wi ce) – I miej sce, Li dia Ste fek (B -
dzin) – II miej sce, Gra y na Ja no ta (My so -
wi ce) – rów no rzd ne II miej sce, Mi ro saw
Ko wal ski (My so wi ce) – III miej sce.

Ogól no pol ski Kon kurs Po etyc ki im.
Wa dy sa wa Ste fa na Se by y or ga ni zo wa ny
jest od 2008 ro ku przez Miej sk i Po wia -
to w Bi blio te k Pu blicz n oraz Urzd
Miej ski w B dzi nie. 



Lau re at ka na gro dy gów nej Iwo na wier ku la pod czas pre zen ta cji swo ich wier szy.

Lau re aci te go rocz nej edy cji kon kur su wraz z ju ro ra mi.

Zd
j

 ci
a:

 M
PB

P 
w

B
 dz

i n
ie

WIESAWA KONOPELSKA



55

ie dy w czas let nich ty go dni
roz je da my si na szla ki tu -
ry stycz ne na sze go kra ju, gdy

mi ja my po dro dze set ki miej sco wo ci,
war to na zwy wie lu z nich sko ja rzy z re -
gio nem l skim. Za pra szam dzi na te -
go ty pu ono ma stycz ne aso cja cje!

I tak na przy kad w Wiel ko pol sce
mo na si zna le we wsi Cha rze wo
w po wie cie gnie nie skim i w Za cha -
rze wie bli sko Ostro wa Wiel ko pol skie -
go, a do  czy do nich mo na jesz cze
Cha rzew – jed n z pod ódz kich osad
my skich, na le  cych dzi do ob sza -
ru mia sta, Cha rze wi ce – cz Ra do my -
la oraz Cha rzo wi ce ko o Pi czo wa.
Na zwy wszyst kich tych miej sco wo ci
na wi zu j do bi blij ne go imie nia he braj -
skie go Zak kar jah „Jah we (Bóg) pa mi -
ta”, w pol sz czy nie po wiad czo ne go
od XII wie ku ja ko Za cha ry jasz, Za cha -
ry ja i Za charz. Od Za cha rza po cho dzi
Za cha rze wo „osa da Za cha rza”, od Cha -
rze wa//Cha rzo wa – Cha rze wi ce i Cha -
rzo wi ce, a od jesz cze bar dziej skró co -
ne go wa rian tu Charz – Cha rze wo,
Cha rzew „osa dy Cha rza”.

Ta k sa m ety mo lo gicz nie i struk tu -
ral nie „osa d Cha rza” by nasz gór no -
l ski Cho rzów, od XIII wie ku za pi sy -
wa ny ja ko Cha rzew, po tem ja ko
Cha rzow i do pie ro od XVIII stu le cia ja -
ko Cho rzów – al bo na sku tek pod nie -
sie nia j zy ka przy ar ty ku la cji „a”
do po zy cji „o” pod wpy wem na st pu -
j cej spó go ski „rz”, al bo przez sko ja -
rze nie ze so wem cho ry. Na le y on za -
tem do tej sa mej ro dzi ny wy ra zo wej co
przy wo a nych na po czt ku pi nazw
miej sco wych!

Gdy na ma pie Pol ski za trzy ma my si
przy Wo caw ku, niech na sze my li
od ra zu po bie gn do... Wo dzi sa wia l -
skie go ko o Ryb ni ka. A dla cze go?

Wo ca wek zbu do wa ny jest na ar cha -
icz nej pod sta wie so wo twór czej – imie -

niu Wo dzi saw: wo da „pa no wa” +
saw „sa wa (tak jak pod wpy wem j -
zy ka cze skie go cza sow nik wo da
zmie ni si w po sta wa da, tak i pier -
wot ny Wo dzi saw przy j osta tecz nie
cze sk for m Wa dy saw; czon Wo -
dzi - osta si we Wo dzi mie rzu). Za pi -
sy XI -wiecz ne po twier dza j to pry mar -
ne brzmie nie na zwy miej sco wej
Wo dzi saw. Na stp nie skró ci o si
ono do po sta ci Wod saw, a po tem
Wod saw i Wo caw (po  cze nie go -
sko we „t” + „s” mu sia o da „c”).
Od for my Wo caw uro bio no funk cjo -
nu j cy do dzi przy miot nik wo caw ski.
W ko cu do na zwy do da no przy ro stek
„-ek” i tak osta tecz nie utrwa li si
Wo ca wek (ale przy miot ni ka wo caw -
ski nie za mie nio no ju na wo ca wec -
ki, cho ma my pa ry Go gó wek – go -
gó wec ki, Lwó wek – lwó wec ki czy
Szcze ci nek – szcze ci nec ki).

Od pry mar ne go imie nia Wo dzi saw
po cho dzi rów nie nasz Wo dzi saw l -
ski. On tak e by przez wie ki Wo dzi -
sa wiem, a zniem czo na je go po sta Lo -
slau wy ra nie po twier dza ist nie nie
pier wot ne go „-o -„. Do pie ro w XVII
wie ku Wo dzi saw sta si Wo dzi sa -
wiem – naj praw do po dob niej na sku tek
me cha ni zmu tzw. hi per po praw no ci,
czy li prze sad nej po praw no ci: po nie -
wa jed n z naj bar dziej ty po wych
cech fo ne tycz nych lu do wych od mian
j zy ka jest wy mo wa ty pu o ko, o broz,
oj ciec „oko, ob raz, oj ciec”, naj po -
praw niej szy w wie cie Wo dzi saw
zmie nio no na „lep szy” Wo dzi saw.

Ta jem ni czo brzmi cy ma o pol ski Pcim
mo na sko ja rzy z Pszczy n. Ta ostat nia
jest na pew no na zw od rzecz n, po cho -
dz c od Pszczy ny – dzi siej szej Pszczyn -
ki z wtór nym przy rost kiem „-ka”, któ rej
cz rdzen na na wi zu je al bo do pra so -
wia skie go cza sow ni ka plska ti „plu -
ska”, al bo blska ti „bysz cze”. Cho cia

Pcim jest po o o ny nad rze k Ra b, 
ety mo lo dzy nie wy klu cza j pier wot nej
na zwy te go cie ku te na wi zu j cej
do plu ska nia lub bysz cze nia, co po
uprosz cza j cych prze kszta ce niach mor -
fo lo gicz nych do pro wa dzi o od rzecz n
na zw miej sco w do za gad ko we go
obec ne go brzmie nia Pcim.

W a rach czy ar kach pa mi taj my
o gór no l skich o rach ko o Ryb ni ka,
któ re te naj pierw by y a ra mi (gwa -
ro wa wy mo wa z po chy lo n sa mo go -
sk utrwa li a si pó niej). Wszyst kie te
na zwy na wi zu j do daw nych
zar – „miejsc roz myl nie wy pa lo -
nych, wy a rzo nych przez czo wie ka”,
na któ rych za ka da no osa dy. W ta kiej
czy in nej Wo li, Wól ce czy Wo li cy
(a ma my ich w Pol sce ko o ty si -
ca) – hi sto rycz nie ozna cza j cych uwol -
nie nie osad ni ków za ka da j cych no w
miej sco wo od czyn szów i ro bo ci zny,
a tak e dzie si ci ny ko ciel nej (to uwol -
nie nie, któ re dzi okre la my mia nem
wol ni zny, zwa no w do ku men tach lo ka -
cyj nych li ber tas – po pol sku wo -
la) – pa mi taj my, e ich zna cze nio wym
od po wied ni kiem s l skie Lgo ty i Li -
go ty (z tym sa mym rdze niem, któ ry ma -
my w for mach ulga, uly).

Po nie wa ten sam pie tkwi w cza -
sow ni ku ule ga – do po wiedz my, Po la -
cy swo icie zmar no wa li pik ne so wo
spo le gli wy, do brze zna ne w gwa rach cie -
szy skich, a wpro wa dzo ne przez Ta de -
usza Ko tar bi skie go w „Trak ta cie o do -
brej ro bo cie” w zna cze niu „ta ki,
na któ rym mo na po le ga”, i wpro wa -
dzi li w obieg ko mu ni ka cyj ny je go wtór -
ne zna cze nie – „ule gy”. Sow ni ki – no -
men omen – te mu zwy cza jo wi ule gy
i do pusz cza j ta kie go uy cie przy wo a -
ne go so wa. Dla mnie do ko ca y cia
spo le gli wy b dzie czo wiek, na któ rym
mo na po le ga, a nie ule gy! 



Wakacyjne
skojarzenia
nazewnicze

LSKA
OJCZYZNA
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Nie tylko
podniebne

pasje 
Romana

Antonowicza
– Z za wo du jest pan in y nie rem,

z za mi o wa nia pi lo tem, skocz kiem
spa do chro no wym i mo de la rzem.
Ale tak e jest pan kon ty nu atorem
wie lo po ko le nio wych tra dy cji ro 
dzin nych i czon kiem Sto wa rzy sze 
nia Ar ty stów Pla sty ków im. Je rze go
Du dy Gra cza. Skd u ab sol wen ta Po 
li tech ni ki Cz sto chow skiej i za su o 
ne go pra cow ni ka – dy rek to ra han 
dlo we go – naj pierw w Cen trum
Kon struk cji Sta lo wych ISD Hu ta 
Cz sto cho wa, a obec nie w fir mie 
LE DAR, za in te re so wa nie ma lar 
stwem?

– Ca a mo ja ro dzi na po sia da a ta -
lent pla stycz ny. Ma ma, któ ra by a naj -
bar dziej uzdol nio na, prze ka zy wa a ten
ta lent nam, dzie ciom. A by o nas
pi cio ro ro dze stwa. Mo na po wie -
dzie, e zdol no ci do ma lar stwa
„wy ssa li my z mle kiem mat ki”. Ma -
ma by a sa mo ukiem. W cza sach
przed wo jen nych, czy li w okre sie jej
mo do ci, ro dzi ny nie sta by o
na kszta ce nie cór ki. Po woj nie wy -
sza za m, a wy cho wa nie dzie ci nie
po zwo li o na roz wi ja nie pa sji. Do pie -
ro gdy dzie ci pod ro sy i wy ma ga y
mniej szej opie ki – ma ma mo ga 

roz wi ja swo je ar ty stycz ne za in te re -
so wa nia. Ko lej n ba rie r by o zdo by -
cie ma te ria ów pla stycz nych – w tam -
tych la tach do stp nych tyl ko dla
czon ków Zwiz ku Ar ty stów Pla sty -
ków.

Mo je star sze ro dze stwo, czy li sio -
stry i brat – wszy scy pod okiem ma my
ma lo wa li.

Mój pierw szy wa ny ob raz na ma lo -
wa em w la tach 80., ju ja ko do ro -
sy, 38-let ni czo wiek. Gdy w hu cie
zor ga ni zo wa no kon kurs pla stycz ny
da em si na mó wi or ga ni za to rom
i wzi em w nim udzia. Za j em
miej sce w czo ów ce, a ob raz zo sta ku -
pio ny przez kie row nic two hu ty. To by
dla mnie wiel ki suk ces. Nie ste ty, ple -
ne ry te zo sta y wkrót ce za nie cha ne
na wie le lat. 

– Jak to si sta o, e zna laz si pan
w pre sti o wym Sto wa rzy sze niu Ar ty 
stów Pla sty ków im. Je rze go Du dy
Gra cza?

– W 2003 ro ku, za pre ze su ry An drze -
ja Sto ko sy, z ini cja ty wy dy rek cji Or -
bis S.A. Od dzia Ho tel „Mer cu re -Pa -
tria” i cz sto chow skie go ar ty sty
rze bia rza Ma riu sza Chrzst ka wzno -
wio no ple ne ry hut ni cze. Ich or ga ni za -
to rem jest ISD Hu ta Cz sto cho wa we
wspó pra cy z Mu zeum Cz sto chow -
skim. Dzi ki udzia o wi w ko lej nych
pi ciu ple ne rach, za pro po no wa no mi
wst pie nie do sto wa rzy sze nia. 

Ple ne ry to oka zja do za pre zen to wa -
nia swo ich umie jt no ci, roz wi ja nia pa -
sji i za in te re so wa. Dzi ki ob ra zom
two rzo nym w ra mach ple ne rów, ar ty -
ci kreu j swo je opo wia da nie o Cz sto -
cho wie. Jest to spoj rze nie na mia sto
i hu t oczy ma twór ców. 

– Na po czt ku 2016 r. mia o miej 
sce wy jt ko we wy da rze nie dla pa na
ro dzi ny...

– W tym ro ku, ko rzy sta jc z uprzej -
mo ci kie row nic twa Urz du Sta nu
Cy wil ne go uda o mi si zor ga ni zo wa
wy sta w dzie ca ej ro dzi ny: mo jej ma -
my i mo je go ro dze stwa. Po ka za li my
po nad 40 na szych ob ra zów. Je li cho -
dzi o mo je ob ra zy, to naj bar dziej ce -
ni ma ry ni stycz ny „Okrt ORP Hut -
nik” z 1987 ro ku. Mo rzem in te re su j
si od wcze snej mo do ci. Mo je ser -
ce i oczy cie szy tak e „Pej za wiej ski”,
przed sta wia j cy mo je go te cia
przy pra cy na ro li. Naj bar dziej sen ty -
men tal n pra c jest „Sta ry Ra ków”,
przed sta wia j cy ro bot ni cze ka mie ni -
ce na tle no wo cze snej sta low ni hu ty,
w bu do wie któ rej bra em czyn ny
udzia.

Jed nak e naj wa niej sze dla mnie
w tej wy sta wie by o po ka za nie twór -
czo ci ca ej ro dzi ny, a zwasz cza mo -
jej ma my, któ ra by a naj bar dziej uta len -
to wa na i swo im ta len tem ob dzie li a
swo je dzie ci. 

– To nie ko niec pa na za in te re so wa.
Jest jesz cze lot nic two. 

Inynier Roman Antoniwicz podczas pracy nad swym kolejnym obrazem. 
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– Pa sj lot nic twa za ra zi mnie oj ciec,
któ ry by za wo do wym pi lo tem.
W 1930 r. sko czy szko  lot ni cz
w Byd gosz czy. Nie ma ju la du po sa -
mo lo tach, któ re bu do wa ra zem z in -
y nie rem Ko zow skim. Po woj nie, ze
wzgl du na pra c oj ca, za miesz ka li my
w Szcze ci nie, któ ry zna laz za trud nie -
nie po czt ko wo w por cie, a na stp nie
w Ae ro klu bie Szcze ci skim, ja ko pi -
lot i in struk tor. W mia r roz wo ju spor -
tu lot ni cze go prze no si li my si do in -
nych miast. Na na szej dro dze by y wic
te Gli wi ce i Ka to wi ce. Osta tecz nie
osie dli my w Cz sto cho wie. Zwy kle
miesz ka li my na lot ni sku, dla te go rze -
cz na tu ral n by o mo je za in te re so wa -
nie lot nic twem.

Z okre su, gdy miesz ka li my
w Szcze ci nie, przy po mi na mi si pew -
ne zda rze nie. A by to czas wie lu nie -
le gal nych ucie czek lot ni czych do
Szwe cji – na Born holm. Ze Szcze ci -
na by o nie da le ko, ale ba rie r sta no wi -
o mo rze i sa mo lot – Ku ku ru nik,
któ ry nie by od po wied nim rod kiem
trans por tu do ta kiej po dró y, ale lep -
sze go nie by o. Z ini cja ty wy oj ca
chcie li my ta kim sa mo lo tem sa ni tar -
nym uciec do Szwe cji. Jed nak ro dzi -
na by a do licz na, a miejsc w sa mo -
lo cie nie wie le – po dwa w ka bi nie
i na skrzy dach. No i ogrom ne ry zy -
ko. Przez kil ka ty go dni, w ta jem ni cy,
oj ciec utrzy my wa sa mo lot w sta ej go -
to wo ci. Kres ma rze niom oj ca
o uciecz ce do Szwe cji po o y a ma ma.

Po wie dzia a wte dy: ty jed, a my
przy je dzie my do cie bie. Osta tecz nie
po mys upad. 

– W at mos fe rze skrzy dla tej Pol ski
y pan od za wsze, czy li od dziec ka.
Kie dy ta pa sja prze ro dzi a si
w czyn...

– Mo im pro mo to rem i na uczy cie lem
by, oczy wi cie, oj ciec. Dzie ci stwo
i mo do sp dza em na lot ni sku. Ca -
 mo do, po czw szy od szko y red -
niej po wi ci em la ta niu. Kurs la ta nia
zro bi em, gdy ju miesz ka li my z ro -
dzi n w Cz sto cho wie, pod okiem in -
struk to rów szy bow co wych i spa do -
chro no wych ta kich jak An drzej
Tajch man, nie y j cy ju Edward
Krzyp kow ski oraz in struk tor spa do -
chro no wy Jan Ku li. Lot nic two jest
jed nak wy ma ga j ce. Tak wic, w pew -
nym mo men cie y cia, mu sia em do ko -
na wy bo ru. Dla ro dzi ny i pra cy za wo -
do wej za nie dba em lot nic two. Te raz
gdy mam wi cej cza su, od no wi em
kon takt.

– In te re su je si pan rów nie mo de 
lar stwem...

– Gdy prze sta em la ta, po zo sta o mi
mo de lar stwo. Zbu do wa em kil ka dzie -
sit mo de li ob ra zu j cych hi sto ri pol -
skie go lot nic twa woj sko we go i spor -
to we go. Kil ka lat te mu ra zem
z An drze jem M ko sz, Ro ber tem Ma -
jew skim i kil ku in ny mi ko le ga mi
uczest ni czy li my w wy sta wie mo de li
sa mo lo tów pod na zw „Wiel cy pa sjo -
na ci ma e go lot nic twa”.

– Pa na dzia al no spo ecz na jest
bar dzo wszech stron na. W 2015 r.
zo sta pan pre ze sem Cz sto chow 
skie go Klu bu Se nio rów Lot nic twa.
Jesz cze przed wy bo rem by pan jed 
nym z naj bar dziej ak tyw nych czon 
ków klu bu. Do pro wa dzi pan m. in.
do po wsta nia Skwe ru Lot ni ków na Ku 
ce li nie i po mni ka – obe li sku upa 
mit nia j ce go po wsta nie w 1928 r.
pierw sze go cz sto chow skie go lot ni 
ska Ku ce lin. 

– Tak, to praw da. Mi mo sta ra nie tyl -
ko lot ni ków, ale tak e dzien ni ka rzy cz -
sto chow skich, nie uda wa o si przez
sze reg lat upa mit ni te go pierw sze go
cz sto chow skie go lot ni ska, któ re po wo -
li szo w za po mnie nie z uwa gi na za -
bu do w prze my so w te re nu po lot ni -
sko we go. Mia em odro bi n szcz cia,
zy ska em po moc ycz li wych lu dzi,
rad ne go miej skie go Zbi gnie wa Nie -
smacz ne go oraz by e go po sa, pra -
cow ni ka Hu ty, Jac ka Ka sprzy ka któ rzy
po mo gli mi zna le wa ci w for mu -
 na po zy ska nie miej sca pa mi ci i wa -
ci w na zw – Skwer Lot ni ków, bo tu
tkwi klucz do suk ce su. Przed sta wi em
hi sto ri Ku ce li na na se sji Ra dy Mia sta
w lu tym 2012 ro ku i rad ni jed no go nie
za ak cep to wa li zgo szo n pro po zy cj
nada nia na zwy „Skwer Lot ni ków” te -
mu ostat nie mu wol ne mu skraw ko wi
zie mi.

Roz ma wia a: 
EL BIE TA PI SAR CZYK 

W muzeach
nie wszystkie eksponaty 
mona zawsze oglda.

Postanowilimy
pokazywa

niektóre 
na naszych amach.

Dzi pocztówka
ze zbiorów 

Muzeum Historii
Katowic.

We wrzeniu w MHK odbdzie si kolejna Konferencja Katowicka, organizowana w miesicu, w którym stolica
regionu uzyskaa prawa miejskie. W tym roku tematem tego naukowego spotkania s zaoyciele Katowic a take
mecenasi nauki, kultury i sztuki. W tej rubryce dzi konterfekty, oczywicie ze zbiorów Muzeum, najbardziej znanych
mecenasów: Michaa Grayskiego i ks. Emila Szramka.
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Wprzeded niu star tu w roz gry wa -
nych na po czt ku lip ca w Am ster -

da mie Mi strzo stwach Eu ro py w Lek ko -
atle ty ce pol ski bie gacz Mar cin
Le wan dow ski za ry zy ko wa pro wo ku j -
cy wpis na fa ce bo oko wym pro fi lu. Za -
sta na wia si mia no wi cie, „czy kto
w Pol sce ma z te go po wo du fla g
na au cie?? A mo e kto wzi wol ne
w pra cy, e by zo ba czy naj lep szych pol -
skich lek ko atle tów w ak cji?? W su mie
po co – do da wa nie bez sar ka zmu – ma -
my w na szej re pre zen ta cji tyl ko Mi -
strzów wia ta i Re kor dzi stów wia ta,
nic wiel kie go…”. Na za jutrz po prze czy -
ta niu tych gorz kich sów pa trzy em, jak
Po la cy zdo by wa j dwa pierw sze w tych
za wo dach zo te me da le. Naj pierw bar -
dzo ju uty tu o wa na Ani ta Wo dar -
czyk w rzu cie mo tem, a po tem ab so lut -
nie sen sa cyj nie tycz karz Ro bert So be ra. 

Wy star czy o na stp nie prze lot ne cho -
by spoj rze nie na kil ka in ter ne to wych
por ta li i oczy wi cie... na dal naj wi cej
pi sa no o pi ka rzach. O tym, na ja kiej
dys ko te ce ba wi li si dwaj pol scy re pre -
zen tan ci Ka mil Gro sic ki i Ja kub Basz -
czy kow ski z o na mi, ile mie sicz nie za -
ra bia Ro bert Le wan dow ski i ja kie klu by
bi j si wprost o przy naj mniej kil ku
z na szych pi ka rzy po Mi strzo stwach
Eu ro py w Pi ce No nej.

Na stp ne go dnia znów zo to w Am -
ster da mie (tym ra zem Pio tra Ma a -
chow skie go w rzu cie dys kiem) i – ko -
lej na nie spo dzian ka – sre bro (Ka ro la
Hof f man na w trój sko ku). Tym cza sem
na por ta lach in ter ne to wych emo cjo -
no wa no si ham le tow skim dy le ma -
tem, czy tre ner na szych pi ka rzy Adam
Na wa ka opu ci ich na rzecz in nej re -
pre zen ta cji al bo ja kiej uty tu o wa nej eu -
ro pej skiej dru y ny, czy ra czej zo sta nie.
Du y mi li te ra mi pi sa no, e za czy na si
naj lep sza era w hi sto rii pol skiej pi ki i e
to oczy wi ste, e je ste my fa wo ry ta mi
roz po czy na j cych si we wrze niu eli -
mi na cji do mi strzostw wia ta. Ca e
wy kre sy oga sza y, jak dro e j pol scy
pi ka rze i wte dy czy ta jc in ter ne to we
new sy mo na by o od nie wra e nie, e
na wet FC Bar ce lo na bez Ar ka diu sza Mi -
li ka nie b dzie so bie w sta nie po ra dzi
w no wym se zo nie. W nie dzie l 10 lip -
ca jesz cze za nim roz strzy gni ty zo sta
fi na pi kar skich mi strzostw (pó niej
uzna ny przez nie któ rych ko men ta to rów
i ki bi ców za naj gor szy, ja ki wi dzie li) ju
wie dzie li my, e w Am ster da mie pol -
scy lek ko atle ci zdo by li 6 zo tych i 5
srebr nych me da li (w tym Mar ci na Le -
wan dow skie go) oraz 1 br zo wy, wy gry -
wa jc tym sa mym – po raz pierw szy
w hi sto rii – kla sy fi ka cj me da lo w.
Na in ter ne to wych stro nach na dal z za -
pa em le dzo no, co ro bi pi ka rze.
Oka za o si, e Mi lik i Le wan dow ski
od po czy wa j w Gre cji (po ka za no na wet,
co pa ni Le wan dow ska ro bi m o wi
na nia da nie), opi sy wa no, jak w Su bi -
cach wi ta ny by u kasz Fa bia ski
(i trud no si by o ra zem z nim nie wzru -

szy, gdy dzi ko wa a mi cym si go -
sem) oraz e ki bi ce pol scy wy bra li
naj lep sze go z pol skich gra czy na Eu -
ro 2016 – Ja ku ba Basz czy kow skie go.
Gra rze czy wi cie z od da niem, z czte -
rech bra mek strze li dwie. Jed nak co
mi pod po wia da, e po mo go pi ka rzo -
wi nie to, e strze li dwa go le, ale ra czej
to, e nie strze li te go naj wa niej sze go:
kar ne go prze ciw Por tu ga lii, co – jak
wie my – zde cy do wa o o od pad ni ciu
Po la ków w wier fi na le. Ów wy raz so -
li dar no ci i wspó czu cia, ów gest, na ja -
ki prze cie nie raz ju nas by o sta, wpi -
su je si te w pol sk tra dy cj glo ria
vic tis, wszak przy wy kli my na prze -
strze ni mi nio nych kil ku wie ków ce ni
na szych bo ha te rów nie za zwy ci stwa,
ale za po sta w (a na wet za po ra ki). 

Wiem! Pro chu nie wy my lam. Nie
od dzi jest ja sne, e w spo rcie wszyst -
ko stoi na go wie. W rzu cie mo tem pod -
czas am ster dam skich mi strzostw dwóch
Po la ków roz dzie li na po dium Bia o ru -
sin, któ ry wcze niej tyl ko dla te go unik -
n do y wot niej dys kwa li fi ka cji za do -
ping, e le wpi sa no co w ru bry ki, a nie
to, e mia no wt pli wo ci, by za y wa
nie do zwo lo ne rod ki. W ple bi scy cie
„Prze gl du Spor to we go” na naj lep sze -
go pol skie go spor tow ca w 2008 ro ku
zwy ci y z mia d c prze wa g Ro -
bert Ku bi ca. Osi gn wte dy jed no
w se zo nie i jak si oka za o je dy ne
w ka rie rze zwy ci stwo w wy ci gu For -
mu y 1 (w ge ne ral nej kla sy fi ka cji
by 4). A dzia o si to w ro ku (po dob -
nie jak obec ny) olim pij skim i mo na by -
o wska za na zo tych me da li stów te go
naj wa niej sze go ze spor to wych wy da -
rze na wie cie, a by li ni mi wów czas
To masz Ma jew ski czy Le szek Bla nik.
Zo to przy pa do wte dy te czwór ce
po dwój nej w wio lar stwie i Szy mo no -
wi Ko ec kie mu w pod no sze niu ci a -
rów.

Ju sty na So bo lew ska w jed nym z wy -
wia dów z umie chem mó wi a, e uro -
sa w oczach sy na tyl ko dla te go, e jej
ksi ka sta a na ksi gar skiej pó ce
obok bio gra fii Ro ber ta Le wan dow skie -
go. Dzi bo ha te rem na ro do wym mo -
na si sta jed ne go wie czo ru dzi ki se -
rii uda nych wli zgów na me czu
pi kar skim od po wied niej ran gi. Ka -

de go lip co we go dnia (ca y mi ty go dnia -
mi) na naj wa niej szych por ta lach in -
ter ne to wych le dzi mo na by o lo sy
trans fe rów pi kar skich i do wia dy wa
si o nie bo tycz nych za rob kach pi ka -
rzy bd mon stru al nych ce nach pro po -
no wa nych za ich zmia ny barw klu bo -
wych. Obu rze niu pol skich ki bi ców
nie by o ko ca, gdy hisz pa ska ga ze -
ta „Mar ca” w naj gor szej je de na st ce mi -
strzostw umie ci a... Ro ber ta Le wan -
dow skie go (oczy wi cie, pol skie por ta le
moc no pod kre la y, e obok in nych
wiel kich gwiazd). Na de ser za po da -
no, e ska za ny za oszu stwa po dat ko -
we Lio nel Mes si wa nie od po czy wa
na wy spach Ba ha ma i uy wa so bie
w jed nym z tam tej szych ka syn. Wie -
lu ki bi ców ani na wet nie po my la o, e
ich bo ha ter w ja ki kol wiek spo sób si
skom pro mi to wa. Ko mu in ne mu opi -
nia pu blicz na da ro wa a by tak wie le al -
bo uspra wie dli wi a po dob ne za rob ki?
Ty si ce ki bi ców wy ku pu j cych ko do -
wa ne me cze w te le wi zji i pry wat nie
uwa a j cych, e to skan dal oraz e zde -
cy do wa nie za ma o za ra bia j (i tu
aku rat naj cz ciej ma j ra cj!) da je
przy zwo le nie na nie pod le ga j c wt -
pli wo ci pa to lo gi w pi ce no nej.
Czy gdy by pre mier al bo pre zy dent kra -
ju za ra bia li ty le, ile Ro bert Le wan dow -
ski, osta li by si w po li ty ce? 

A fla ga? W rze czy sa mej wie my ju,
e do da na do sze cio pa ku pi wa o wie -
le bar dziej za su gu je na wy wie sze nie
w oknie do mu, ani e li ta bez bo nu sów
w Dniu Fla gi 2 ma ja czy w wi to
3 Ma ja al bo 11 li sto pa da w Na ro do we
wi to Nie pod le go ci. Pew nie po -
dob nie jak prze gra ne mi strzo stwa re pre -
zen ta cji pi kar skiej wci na dal wi cej
mo g zna czy ni wszyst kie zo te me -
da le zdo by te na olim pia dzie. 

Tyl ko ki bi ców al. Bo z jed nej stro -
ny pik nie w du ej gru pie po czu na -
ro do we go du cha, z dru giej jed nak gorz -
ko by tym ni szo wym fa nem, któ ry
na wet w te le wi zji nie mo e do pin go wa
swo ich fa wo ry tów, bo ich do ko na nia
skró to wo je dy nie prze bie ga j przez
wia do mo ci spor to we. Po ka mi swo -
ich ki bi ców, a po wiem ci, ja k dys cy -
pli n upra wiasz...



JACEK KUREK KAMIE  DROGOCENNY

Poka mi
swoich kibiców,

a powiem ci...
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Te le wi zja Ka to wic ka la tach sie dem dzie si tych mia a wie le wa -
snych pro gra mów mu zycz nych, by to czas kie dy wy ko ny wa em dla

niej tzw. gra fi k ekra no w tj. wszyst kie na pi sy po czw szy od ty tu u,
sce no gra fii, re y se rii... a po „li st pac” tj. spis wszyst kich osób pra -
cu j cych przy pro gra mie, tek sty by y „wy ci ga ne” rcz nie przy po mo -
cy pdz la. 

Pa mi tam pro gra my Be aty Ar tem skiej, – tan cer ki, pie wacz ki i ak tor -
ki, wy stp Ka li ny J dru sik – ak tor ki pa mit nej z „Ka ba re tu Star szych Pa -
nów” (któ ra wy mo ga ode mnie sw plan sz). Cykl pro gra mów mu zycz -
no – roz ryw ko wych re y se rów: Wod ka Gaw ro skie go, An to nie go
Ha lo ra, ale to ju od rb ne te ma ty.

To by a za wsze ro bo ta na ostat ni chwi l, wie czo rem otrzy my wa o si
te le fo nicz nie ze staw tek stów, w no cy pi sa no, a ra no do star cza o do orod -
ka w Byt ko wie.

W po o wie lat sie dem dzie si tych ze sze go wie ku po ja wi si pew ne go
dnia w Ka to wi cach Je rzy Mi cho tek, ak tor i zna ny pio sen karz, ale po zwól -
my tu na wi cej ze stro ny Pio tra Szal szy, kie ru j ce go ów cze snym dzia em
mu zycz no-roz ryw ko wym. 

Opie ko wa em si nie kie dy re dak cyj nie, re y se ro wa ny mi przez Jur ka wiel -
ki mi show pt: 

„Z naj lep szy mi y cze nia mi dla...”. 
Ge ne ral na for mu a po my su Mi chot ka za sa dza a si na pew nym sche -

ma cie: show po wi ca ny by ko lej nym wa nym za ka dom pra cy, a je go
bo ha te ra mi by li wy bra ni pra cow ni cy, któ rzy so bie na wy ró nie nie „do br
ro bo t” za su y li. 

To wa nie im ska da no w pro gra mie y cze nia – po przez de dy ko wa nie
ro nych wy st pów ar ty stycz nych. 

Naj cz ciej by y to pio sen ki wy ko ny wa ne przez wie le zna nych gwiazd
es tra dy z Pol ski i z tzw. De mo lu dów. 

Od by wa o si to tak: Mi cho tek prze pro wa dza wy wiad z wy bra n
oso b. 

Roz mo wa ko czy a si na ogó py ta niem re y se ra: „a ko go chcia by pan
zo ba czy w na szym pro gra mie?”. 

Przo dow nik pra cy od po wia da, wy mie nia jc ja kie na zwi sko. 

Awa ci wie – nie ja kie – tyl ko kon kret ne, uzgod nio ne wcze niej z Mi -
chot kiem, któ ry ar tyst ki i ar ty stów ju i tak wcze niej do show za an ga -
o wa. 

Ten sys tem funk cjo no wa do mo men tu, w któ rym, w jed nej z edy cji show,
pe wien wy bra niec, na sa kra men tal ne py ta nie o wy ko naw c, od po wie -
dzia – Ire n San tor.

... co to si dzia o, Mi cho tek za nie mó wi a za raz po tem krzyk n: „ka -
me ra stop... Piotr, co si dzie je, mó wi em prze cie k..., e Ku nic ka. 

Po wta rza my uje cie”. 
„Spon ta nicz na” od po wied, tym ra zem ju pra wi do wa, zo sta a na kr -

co na po raz wtó ry. 
Ha li na Ku nic ka mo ga spo koj nie wy st pi, bez oba wy, e po my lo na b -

dzie z Ire n San tor. 
Za baw ne, mo e dzi siaj, lecz wte dy wy po wie dzi do ka me ry by wa y przy -

go to wy wa ne... pa da o py ta nie i pod po wied... ,,a Pan mi od po wie tak...”
cze go do wód po ka za no nam po la tach w 11 mi nu to wym fil mi ku do ku men -
tal nym Zyg mun ta Du sia „cin ki” – wy pro du ko wa nym przez TVP Ka to -
wi ce, a na gro dzo nym w Kra ko wie „Srebr nym Laj ko ni kiem”...



Anegdoty
HENRYK BZDOK

Ja ko mo dy czo wiek by em jak chy ba i wie lu mi po dob nych, go r cym
ki no ma nem, cho dzi em do ki na w ka dej wol nej chwi li i za ka de pie -

ni ki ja ki mi dys po no wa em. Cho by y to cza sy w któ rych jesz cze funk -
cjo no wa y zna ne mi Fo to pla sti ko ny w Cho rzo wie przy Wol no ci i Ka to -
wi cach na Wa wel skiej to ki no wy gra o ju daw no. 

Pre fe ren cj ki na, bu do wa brak kon ku ren cji te le wi zyj nej, to te w Ka -
to wi cach na przy kad kin by o a osiem. Do br stro n tam tych lat by o to,
e re per tu ar by niezy, po za fil ma mi, któ rych nie war to pa mi ta, na wet
Ru skich by o pa r nie zych, szcze gól nie ada pta cji li te ra tu ry wia to wej. 

Go ci li my ki ne ma to gra fie an giel sk, fran cu sk, wo sk, cze cho so wac -
k i szwedz k, by o tak e ki no nie miec kie, ale do obej rze nia w Za g biu
D brow skim. 

Fil my ame ry ka skie obej mo wa y am bit ne we ster ny al bo fil my mó wi -
ce nie naj le piej o lo sie tam y j ce go czo wie ka.

Zna li my i pa mi ta my naj lep szych za gra nicz nych ak to rów z tam tych
lat, a nie któ rzy z nas to mie li szcz cie spo ty ka ich oso bi cie. Nam po -
zo sta o sty ka nie si z kra jo wy mi w SPA TiF-ie przy oka zji po by tów w War -
sza wie.

Piotr Szal sza – re y ser i re ali za tor spo ty ka ich nie ja ko su bo wo, w wiel -
kim przed si wzi ciu, w któ rym uczest ni czy y te le wi zje Au strii (ORF), Ro -
sji (RTR), oraz fran cu sko-nie miec kie go – AR TE. 

W ro ku 1995 – przy go to wy wa em si wa nie do pro duk cji wiel kie go,
mu zycz ne go pro jek tu fil mo we go pt: „Jo hann Strauss w St. Pe ters bur gu”
czy li opo wieci o zwiz kach kró la wal ca wie de skie go z car sk sto li c.

Wy ma rzy em so bie by ja ko ci ce ro ne po zam kach, pa a cach i in nych wspa -
nia ych obiek tach St. Pe ters bur ga, by wiel ki ak tor – Sir Pe ter Usti nov

Kie row nic two pro duk cji fil mu, syn nej wie de skiej fir my SA TEL za -
dba o, aby Piotr móg si z Mi strzem spo tka i omó wi szcze gó y in sce -
ni za cji je go sce na riu sza.

Tak si zo y o, e Sir Pe ter prze by wa w miej sco wo ci Chi che ster w hrab -
stwie Sus sex, gdzie gra w sztu ce o Beetho ve nie, wic na le a o tam po le -
cie.

Te go wy bit ne go ak to ra bry tyj skie go nie spo sób by o nie zna, wy st -
pi w pra wie osiem dzie si ciu fil mach, a je go kre acje w fil mach „Spar ta -
kus” i „Top ka pi” zo sta y na gro dzo ne Oska ra mi. 

Spo tka li si na krót kiej roz mo wie wstp nej w ho te lo wym foy er. sir Usti -
nov za pro po no wa, aby szcze gó y pro jek tu omó wi w przy jem niej szej at -
mos fe rze – w po bli skiej, roz kosz nej re stau ra cyj ce.

Sir Pe ter od ra zu za zna czy, e wy bo rem wspa nia ych win, któ re b dzie -
my de gu sto wa zaj mie si on. By y to wi na ka li for nij skie, chi lij skie, po -
u dni ko wo afry ka skie i no wo ze landz kie. 

De gu sta cja by a ali ci przy jem na i spo wo do wa a, po skon su mo wa niu
dru gie go da nia, roz po cz cie przez nas wspól ne go wy pie wy wa nia naj po -
pu lar niej szych arii ope ro wych. Cza sa mi ja pie wa em ari – wów czas Sir
Pe ter „akom pa nio wa” mi (usta mi), na la du jc in stru men ty d te. In nym
ra zem od wrot nie to ja na la do wa em or kie str d t, a Sir Pe ter pie wa ari. 

Na sza ak cja wzbu dzi a oczy wi cie nie ka ma ny za chwyt (cz ste okla -
ski) ze bra nych w re stau ra cji licz nych go ci i kel ne rów. Mu zy kal no i zna -
jo mo mu zy ki Usti no va by a mi zna na. 

Ale w praw dzi we zdu mie nie wpra wi mnie Sir Pe ter kie dy za cz (czy -
st pol sz czy zn) pie wa ari Jont ka „Szu mi jo dy na gór szczy cie” a po -
tem Hal ki – „Gdy bym ran nym son kiem”. Ja ko akom pa nia tor, ocho czo na -
la do wa em pu zon i trb k i b ben.

By wal cy re stau ra cji o ma o nie osza le li z ra do ci.
Mo niusz ko, gdy by sy sza, pew nie te by by kon tent – osi gn prze -

cie wresz cie wy spy bry tyj skie.
Przy wyj ciu, pe wien gen tle man za py ta Pio tra „co to by o – te ostat -

nie ka wa ki?”. 
Kie dy mu wy ja ni, e to Mo niusz ko – kom po zy tor pol ski, Bry tyj -

czyk ucie szy si i rzek „Och to mie li cie po za Cho pi nem jesz cze jed -
ne go kom po zy to ra?! Nie wie dzia em, nie wie dzia em. Bar dzo przy jem -
na mu zy ka”.
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Przede wszyst kim ko lo nie

Fun dusz ju prze zna czy mi lion 600
ty si cy zo tych dla 15 wnio sko daw -
ców na pro fi lak ty k wraz z edu ka cj
eko lo gicz n. Sko rzy sta z tych form
oko o 8 ty si cy dzie ci. A nie jest to
jesz cze ko niec przy zna wa nia wnio -
sków.

Wy jaz dy s or ga ni zo wa ne gów ne
do miej sco wo ci nad mor skich – Ja -

Wakacje z Funduszem

Na obo zie har cer skim w Ko kot ku. W 2016 ro ku Fun dusz wspar har cer skie wy jaz dy wa ka cyj ne kwo t 660 ty si cy z.

Wo je wódz ki Fun dusz Ochro ny ro 
do wi ska i Go spo dar ki Wod nej
wspie ra pro fi lak ty k zdro wot n
dzie ci za miesz ka ych na ob sza 
rach, na któ rych wy st pu j prze 
kro cze nia stan dar dów ja ko ci ro 
do wi ska. Jak po in for mo wa pre zes
WFO iGW An drzej Pi lot, w 2016
ro ku Fun dusz wy da na do fi nan so -
wa nie pro fi lak ty ki zdro wot nej dzie -
ci oko o 5,5 mln z (w tym zie lo ne
szko y, pro fi lak ty ka spe cja li stycz -

na oraz wy jaz dy w okre sie wa ka cji
i fe rii zi mo wych). 1,7 mln WFO -
iGW w Ka to wi cach prze ka za
na pro fi lak ty k wraz z edu ka cj
eko lo gicz n, z któ rych sko rzy sta
oko o 9 tys. dzie ci. Do da, e wy -
jazd mu si by zor ga ni zo wa ny
do miej sco wo ci czy stej eko lo gicz -
nie, zgod nie z opi ni od po wied nie -
go in spek to ra tu ochro ny ro do wi ska
o sta nie czy sto ci eko lo gicz nej
miej sco wo ci.

GRA Y NA KU ROW SKA
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strz bia Gó ra, e ba, Mrze y no, Ro -
wy, Dar ó wek, Ustro nie Mor skie
oraz do miej sco wo ci woj. l skie -
go – Isteb na, Ustro, W gier ska
Gór ka, W glo wi ce. Spo ra dycz nie
dzie ci wy je da j rów nie na wa ka -
cje or ga ni zo wa ne w wo je wódz -
twach – wiel ko pol skim, opol skim,
lu bu skim, ma o pol skim, war mi -
sko-ma zur skim, pod kar pac kim,
wi to krzy skim, ku jaw sko-po mor -
skim, ódz kim oraz pod la skim.
rod ki Fun du szu mo g by prze zna -

czo ne na: za bie gi pro fi lak tycz no -lecz -
ni cze, za j cia spor to we, wzbo ga co ne
wy y wie nie usta lo ne przez die te ty ka,
bi le ty wst pu do mu ze ów, par ków na -
ro do wych, opa t prze wod ni ka, pre lek -
cje pro eko lo gicz ne, za kup na gród
w kon kur sach eko lo gicz nych, za kup
ma te ria ów pla stycz nych itp.

Wy jazd mu si by zor ga ni zo wa ny
do miej sco wo ci czy stej eko lo gicz nie,
zgod nie z opi ni od po wied nie go in -

W Har cer skiej Ba zie Obo zo wej w Ko kot ku od po czy wa oko o 80 dzie ci z ró nych miast wo je wódz twa l skie go.

Har cer ski kon kurs ku li nar ny.
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spek to ra tu ochro ny ro do wi ska o sta -
nie czy sto ci eko lo gicz nej miej sco wo -
ci, wy da n na pod sta wie art. 9 usta -
wy o udo stp nia niu in for ma cji
o ro do wi sku i je go ochro nie, udzia -
le spo e cze stwa w ochro nie ro do wi -
ska oraz o oce nach od dzia y wa nia
na ro do wi sko. 

W 2016 ro ku w okre sie wio sen nym
Fun dusz do fi nan so wa wy jaz dy dzie -
ci na „zie lo ne szko y” w 94 gmi nach
wo je wódz twa l skie go kwo t po -
nad 3 mln z. Z wy jaz dów sko rzy sta -
o oko o 13 500 dzie ci z klas III. Wy -
jaz dy by y or ga ni zo wa ne gów ne
do miej sco wo ci nad mor skich.

Naj wik si or ga ni za to rzy wy jaz dów
ko lo nij nych

Zwi zek Har cer stwa Pol skie go Cho 
r giew l ska

W 2016 ro ku Fun dusz wspar har -
cer skie wy jaz dy wa ka cyj ne kwo -

t 660 ty si cy z. Z wy jaz dów wa ka -
cyj nych sko rzy sta w 2016 ro ku oko -
o 4 ty si cy dzie ci ze szkó pod sta wo -
wych i gim na zjów spe cjal nych. Dzie ci
wy po czy wa j nad mo rzem, je zio ra mi
i w gó rach. W lip cu od wie dzi li my ta -
ki w Ko kot ku. Or ga ni zo wa a go cho -
r giew by tom ska.

By a to oka zja, by dzien ni ka rze
l skich me diów na miej scu mo gli zo -
ba czy, jak w prak ty ce re ali zo wa ny
jest pro gram edu ka cji eko lo gicz nej
i pro fi lak ty ki zdro wot nej. Uczest ni cy
obo zu wzi li udzia w kon kur sach
o te ma ty ce eko lo gicz nej oraz za sad
zdro we go od y wia nia. W Har cer -
skiej Ba zie Obo zo wej w Ko kot ku od -
po czy wa oko o 80 dzie ci z ró nych
miast wo je wódz twa l skie go. 

Dzie ci zwra ca y uwa g na pro fe -
sjo na lizm ka dry wy cho waw czej,
któ ra od ci ga jc ich od smart fo nów
i kom pu te rów za pew nia a cie ka we
za j cia, jak daw no za po mnia ne le -
ne pod cho dy z nut k dresz czy ku,

gdy trze ba by o od szu ka ta jem ni -
cze przed mio ty. Mo dzie by a za -
do wo lo na z trud no ci za da nia i na -
uki sa mo dziel no ci – jak ra dzi
so bie w le sie. In ne za j cia, któ re
wzbu dza y emo cje to na uka sa mo -
obro ny, udzie la nia pierw szej po -
mo cy czy prze trwa nia w nie sprzy -
ja j cych wa run kach po go do wych.
Noc ne alar my do da wa y tyl ko
smacz ku za j ciom. Gry fa bu lar ne
i prze bie ran ki in dia sko -kow boj -
skie szcze gól nie po do ba y si naj -
mod szym. Eko lo gia nie zo sta wa a
w ty le. Dzie ci od ga dy wa y na zwy
zwie rzt po tro pach i drzew po li -
ciach. Oczy wi cie nie bra ko wa o
rów nie pie wów, dys ko tek i no wej
mo dy – ko lo nij nych lu bów. 

Fun da cja na Rzecz Zdro wia Dzie ci
i Mo dzie y Re gio nu l skoD brow 
skie go im. Grze go rza Ko lo sy

W 2016 ro ku Fun dusz wspar wy -
jaz dy wa ka cyj ne Fun da cji kwo -

So li dar no cio wa Fun da cja wspó pra cu je z Wo je wódz kim Fun du szem Ochro ny ro do wi ska i Go spo dar ki Wod nej w Ka to wi cach od 1994 r. Na zdj ciu
(z le wej) Piotr Du da, pre zes za rz du Fun da cji i szef So li dar no ci i An drzej Pi lot pre zes WFO iGW.
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t 600 ty si cy z. Z wy jaz dów wa ka -
cyj nych sko rzy sta oko o 2 500 dzie -
ci ze szkó pod sta wo wych i gim na -
zjów spe cjal nych.

Fun da cja po wsta a w 1992 ro ku
z ini cja ty wy Za rz du Re gio nu l -
sko -D brow skie go NSZZ „So li dar -
no”. W swo jej dzia al no ci Fun da -
cja sku pia si gów nie na wspie ra niu
dzie ci i mo dzie y z ro dzin o naj sab -
szej kon dy cji fi nan so wej. Gów -
nym ce lem jest or ga ni za cja wy po -
czyn ku wa ka cyj ne go dla dzie ci
z wo je wódz twa l skie go. Od 24 lat
Fun da cja or ga ni zu je co rocz nie ko lo -
nie let nie dla kil ku ty si cy dzie ci
i mo dzie y, a w trak cie fe rii zi mo -
wych Fun da cja (we spó z Biu ra mi
Te re no wy mi Za rz du Re gio nu l -
sko -D brow skie go NSZZ „So li dar -
no”) or ga ni zu je sta cjo nar ne im pre -
zy o cha rak te rze spor to wym
i re kre acyj no-kul tu ral nym.

Wa ka cje w l skiem na pó met ku.
Od wie dzi li my jed n z ta kich ko lo -
nii – w Ja wo rzyn ce. Ko lo ni ci wy po -
czy wa j w kom plek sie Ja no w Ja wo -
rzyn ce – wsi w po wie cie cie szy skim,
w ma low ni czym Be ski dzie l skim.
Ci sza, spo kój, las, czy ste po wie trze,
ka me ral na at mos fe ra, wy mie ni ta
kuch nia, ser decz ne przy j cie i go cin -
no za pew nia j dzie ciom wspa nia -
y od po czy nek, a po byt tu taj po zo sta -
nie du go w ich pa mi ci.

So li dar no cio wa Fun da cja, or ga ni -
za tor co rocz nych wy jaz dów o cha rak -
te rze spor to wym i re kre acyj no -kul tu -
ral nym wspó pra cu je z Wo je wódz kim
Fun du szem Ochro ny ro do wi ska
i Go spo dar ki Wod nej w Ka to wi cach
od 1994 r. Do tych czas WFO iG do -
fi nan so wa Fun da cj po nad 8 mln z.
Dzi ki tym pie ni dzom wa ka cje sp -
dzi o ju pra wie 83 tys. dzie ci i mo -
dzie y z na sze go wo je wódz twa. Fun -

da cja or ga ni zu je wa ka cyj ny wy po czy -
nek w miej sco wo ciach czy stych
eko lo gicz nie, szcze gól nie miesz cz -
cych si na te re nie po u dnio wej i pó -
noc nej Pol ski.

Mo na si by o prze ko na, jak
mo dzi sp dza j ak tyw nie czas
na grach ze spo o wych i wspól nych
wi cze niach fi zycz nych. Ko lo ni ci za -
pre zen to wa li od wie dza j cym eko lo -
gicz ne przed sta wie nie. Oczy wi cie
o tym, e o ro do wi sko na tu ral ne trze -
ba dba. In te re su j co wy pad po kaz
eko -mo dy. Pre zen to wa no stro je wy -
ko na ne z... od pa dów i przy oka zji in -
stru owa no, jak te od pa dy na le y wa -
ci wie se gre go wa.

– Wiem jak wa ne s ta kie wy jaz -
dy dla dzie cia ków. Nie tyl ko wy po -
czy wa j, ale do wia du j si, jak pik -
ne jest y cie na o nie przy ro dy.
Wbrew po zo rom, mo dzi lu dzie z wo -
je wódz twa l skie go mo g to zro zu -

Ko lo ni ci za pre zen to wa li od wie dza j cym eko lo gicz ne przed sta wie nie.
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mie, do wiad cza jc sym bio zy na tu -
ry z prze my sem. Ta kie po dró e ma -
j cen ne wa lo ry edu ka cyj ne. A po za
tym ni gdy si ich nie za po mi na.
Do tej po ry pa mi tam mo j pierw sz
ko lo ni nad Mo rzem Ba tyc -
kim – wspo mi na Piotr Du da, pre zes
za rz du Fun da cji i szef So li dar no ci.

Spo tka nie z ko lo ni sta mi pod su -
mo wa An drzej Pi lot, pre zes za rz du
WFO iG, twier dzc, e kto raz by
na tak zor ga ni zo wa nych fe riach, ze -
chce je sp dza po now nie. Po twier -
dzi a to w roz mo wie z dzien ni ka rzem
dzie wi cio let nia Ania z B dzi na: – Tu
mo na od dy cha. Jest in ne po wie trze.
Fan ta stycz nie sp dza my czas. Nie
chce si wra ca do do mu.

In ne wa ka cyj ne do ta cje Fun du szu

Miej ski Oro dek Spor tu i Re kre acji
w Ryb ni ku – 80 ty si cy z – sko rzy -
sta 210 dzie ci.
Uczniow ski Klub Spor to wy SP 32
By tom – ok. 25 ty si cy z – sko rzy -
sta 90 dzie ci.
Rzym sko ka to lic ka Pa ra fia w. Mak 
sy mi lia na Kol be w Cz sto cho 
wie – ok. 11 ty si cy z – sko rzy sta 30
dzie ci.
Ca ri tas Die ce zji So sno wiec kiej – 70
ty si cy z – sko rzy sta 300 dzie ci, 
To wa rzy stwo Przy ja ció Dzie ci z Ka 
to wic – 59 ty si cy z  – sko rzy -
sta 311 dzie ci, 

To wa rzy stwo Po mo cy Dzie ciom
i Mo dzie y z Cu krzy c z Gli wic – 12
ty si cy z z do fi nan so wa nia Fun du szu,
sko rzy sta 35 dzie ci. 

Ca ri tas Die ce zji So sno wiec kiej,
To wa rzy stwo Przy ja ció Dzie ci
z Ka to wic oraz To wa rzy stwo Po mo -
cy Dzie ciom i Mo dzie y z Cu -
krzy c z Gli wic to no wi be ne fi cjen -
ci 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. Za rzd 
Fun du szu pod j de cy zj o przy zna -
niu do ta cji w wy so ko ci 141 ty si -
cy zo tych na or ga ni za cj, przez
wspo mnia ne in sty tu cje, wa ka cyj -
ne go wy po czyn ku dla po nad 730
osób.
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Or ga ni za to rzy wy po czyn ku pla nu -
j dla dzie ci licz ne za j cia spor to we,
wy ciecz ki kra jo znaw cze, kon kur sy
o te ma ty ce eko lo gicz nej, warsz ta -
ty i za ba wy.

Dla tro pi cie li przy ro dy

Dzi ki wspar ciu WFO iG w Ka to -
wi cach, Fun da cja Park l ski wy da -
je bar dzo przy stp ne ma te ria y edu -
ka cyj ne. Ostat nio po wsta o sze
fol de rów – bro szur in for ma cyj nych.
Pe no w nich za ga dek i za da dla naj -
mod szych, do ty cz cych m.in. y j -
cych w Par ku l skim owa dów, pta -
ków, ro lin i zwie rzt.

Bro szu ry w for mie PDF -ów mo -
na po bra w Fun da cji Park l ski
(www.fun da cja. park sla ski.pl) oraz
na stro nie Par ku l skie go (www.
park sla ski.pl). Ma te ria y zo sta y
wy da ne w ra mach pro jek tu Aka de -

mia Bio ró no rod no ci, któ ry jest
do fi nan so wa ny z WFO iGW w Ka -
to wi cach.

Ro li ny ziel ne, tro py, pta ki, drze wa,
owa dy i re cy kling – to gów ne te ma -
ty bro szur, któ re od kil ku ty go dni s
do stp ne w sie dzi bie par ko wej fun da -
cji przy alei Gwiazd 2. 

No we ma te ria y zo sta y wy da ne
w bar dzo przy stp nej for -
mie – z barw ny mi zdj cia mi i ko lo -
ro wy mi ilu stra cja mi. Po za a ci -
ski mi na zwa mi ró nych ga tun ków
i szcze gó o wy mi ich opi sa mi,
w ksi ecz kach zna la zy si te qu -
izy, czy jak cho cia by w przy pad ku
atla su mo de go tro pi cie la – do kad -
ne od ci ski la dów zwie rzt, z któ -
rych wik szo mo na spo tka w za -
cisz nych miej scach Par ku l skie go.

– Kie ru je my je gów nie do uczest -
ni ków na szych za j edu ka cyj nych.
Przed szko la ków, uczniów szkó
pod sta wo wych i gim na zjów. S do -

sko na ym ich uzu pe nie niem, bo
przy go to wa y je oso by, któ re pro wa -
dz u nas edu ka cj eko lo gicz -
n – tu ma czy An na Po raj, pre zes
Fun da cji Park l ski. Wa nie ci
eks per ci okre li li te ma ty k i roz wi -
n li j w ta ki spo sób, aby by a po -
da na w cie ka wej for mie, zro zu mia -
ej dla od bior ców w ró nym 
wie ku – do da je. Dzi trud no 
za in te re so wa mo dych od bior ców
ma te ria em czy sto in for ma cyj nym.
Zdo by wa nie wie dzy mu si ich te 
an ga o wa. I to wa nie chce my
osi gn – pod kre la Anna Po raj. Li -
czy my szcze gól nie na opie ku nów
grup zor ga ni zo wa nych, któ rzy
po na szych za j ciach ze chc za bra 
swo ich pod opiecz nych na par ko we
ale je i dzi ki ma te ria om dy dak tycz -
nym, po szu ka kon kret nych 
ga tun ków i po roz wi zy wa za da nia.



Pre zen to wa no stro je i za baw ki wy ko na ne z od pa dów i przy oka zji in stru owa no, jak te od pa dy na le y wa ci wie se gre go wa.
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Jesz cze 10 lat te mu za pew ne
nikt z nas nie przy pusz cza,
e nie b dzie móg wy obra zi
so bie dnia bez in ter ne tu, por -
ta li spo ecz no cio wych czy
no wo cze snych te le fo nów. Po -
stp tech no lo gicz ny na st pu -
je tak szyb ko, e wy ma ga
od nas wy kszta ca nia no wych
umie jt no ci. Do dat ko wo
wszyst ko jest ju in ne: ko mu -
ni ka cja mi dzy ludz ka, edu ka -
cja, pra ca za wo do wa czy za -
a twia nie co dzien nych spraw.
Tych zmian nikt ju nie mo e
po wstrzy ma.

Ko rzy sta nie z tech no lo gii
wi e si z od po wie dzial no -
ci. Bo jak pra wi do wo ich
uy wa? Jak ni mi za rz dza,
aby by y po moc ne i su y y
susz nym ce lom? I przede
wszyst kim: jak od kry wa ich
mo li wo ci? Na te py ta nia po -
sta no wi li od po wie dzie in -
struk to rzy Dzia u In struk cyj -
no -Me to dycz ne go Bi blio te ki
l skiej, or ga ni zu jc szko le -
nia dla bi blio te ka rzy pod
wspól nym ty tu em Mo ty wa tor
tech no lo gicz ny.

Pro jekt zo sta zre ali zo wa ny
dzi ki do fi nan so wa niu In sty -
tu tu Ksi ki w ra mach pro gra -
mu do ta cyj ne go Szko le nia
dla bi blio te ka rzy 2016, re -
ali zo wa ne go przez bi blio te ki
wo je wódz kie. To wa nie l scy bi blio -
te ka rze z bi blio tek gmin nych, miej sko -
-gmin nych i miej skich, któ rzy na co
dzie ma j kon takt z czy tel ni ka mi, by li
gów ny mi od bior ca mi szko le. Or ga ni -
za to rzy za ka da li, e warsz ta ty umo li -
wi uczest ni kom po sze rze nie wie dzy
z za kre su no wych tech no lo gii, roz wi n
kre atyw no i pa sj. Bi blio te ka rze prze -
cie nie tyl ko po le ca j czy tel ni kom
ksi ki, cza so pi sma czy au dio bo oki, ale
rów nie po ma ga j im si uczy i do sko -
na li. Pod czas edu ka cyj nych za j bi blio -
tecz nych dla dzie ci, mo dzie y i osób do -
ro sych co raz cz ciej wy ko rzy sty wa ne
s no we tech no lo gie, wic bi blio te karz
sta je si prze wod ni kiem po wie cie cy -
fro wych kom pe ten cji.

Mo ty wa tor tech no lo gicz ny zo sta po -
dzie lo ny na dwa zjaz dy, któ re od by y si
w kwiet niu oraz w czerw cu 2016 r. Te -
ma ty ka szko le zo sta a sku pio na w trzech
blo kach warsz ta to wych: In spi ra tor, czy li
jak pra co wa z dzie mi i mo dzie  (2
dni), Se nio rzy w dzia a niu (1 dzie)
i No we tech no lo gie w kul tu rze i edu ka -
cji (2 dni). Za j cia po pro wa dzi li tre ne rzy
To wa rzy stwa Ini cja tyw Twór czych „”,
spe cja li zu j cy si w ani ma cji lo kal nych
spo ecz no ci i kszta ce niu osób do ro sych
w dzie dzi nie no wych tech no lo gii.

Na po czt ku pierw sze go szko le nia
In spi ra tor, czy li jak pra co wa z dzie mi
i mo dzie  uczest ni cy two rzy li pro fil od -
bior ców, okre la li ich po trze by i spe cy -
fi k ro do wi ska. Na rz dzie mo od bo -
ard – su  ce do ze sta wie nia zdj,

frag men tów tek stów, ha se czy ma te ria -
ów – za zwy czaj wy ko rzy stu je si w pro -
jek to wa niu wntrz, ale w tym wy pad ku
po zwo li o na upo rzd ko wa nie in for ma -
cji o miesz ka cach miej sco wo ci, w któ -
rej dzia a da na bi blio te ka. Bi blio te ka rze
oce nia li, ja kie za in te re so wa nia mo g
mie dzie ci oraz mo dzie, w ja kim y -
j ro do wi sku i ja kie mo g mie pla ny
na przy szo. Z ko lei stwo rze nie 
ma kie ty in sty tu cji po mo go wy do by
spe cy fi k i cha rak ter miej sca. Ze bra ne 
in for ma cje po su y y w pó niej szym
pro jek to wa niu atrak cyj nych dzia a edu -
ka cyj nych, w któ rych naj wa niej szym
ele men tem by a ksi ka. Wszyst kie sce -
na riu sze i in spi ra cje uczest ni ków zo sta -
y ze bra ne w Ban ku Po my sów – ba zie,
któ ra ma su y po mo c tak e po za ko -
cze niu szko le nia.

Dru gi warsz tat Se nio rzy w dzia a niu
mia przede wszyst kim przy bli y uczest -
ni kom naj wa niej sze za sa dy pra cy z do -
ro sy mi czy tel ni ka mi. No we tech no lo gie
do sko na le spraw dza j si na za j ciach,
pod czas któ rych se nio rzy „od cza ro wu -
j” fa szy w nie do stp no kom pu te rów
oraz ta ble tów. Od po wied na py ta nie,
z ja kich tre ci i apli ka cji bi blio te ka rze
mo g ko rzy sta, przy nio sy ostat nie za -
j cia w ra mach blo ku szko le nio we go No -
we tech no lo gie w kul tu rze i edu ka cji.

Uczest ni cy po zna li naj now sze tren dy
tech no lo gicz ne do mi nu j ce w edu ka cji,
pro mo cji i ani ma cji kul tu ry oraz in spi -
ru j ce przy ka dy ich uy cia w ak ty wi za -
cji lo kal nej spo ecz no ci. Edu ka cj

w erze no wych tech no lo gii
ce chu j: bez pat no, po -
wszech no, do stp no oraz
in te rak tyw no. Na uka to jed -
no cze nie roz ryw ka i eks pe -
ry men to wa nie, a two rze nie
no wych pro jek tów po ma ga
w po zna wa niu za gad nie
w cie ka wym uj ciu. No we
me dia wy ko rzy stu j ju nie
tyl ko kom pu ter czy in ter net,
ale te urz dze nia mo bil ne,
druk 3D, map ping 3D, ob ra -
zy roz sze rzo nej i wir tu al nej
rze czy wi sto ci.

W bi blio te ce czy tel ni cy mo -
g sko rzy sta na ta ble tach
z apli ka cji Pop plet (umo li wia
two rze nie ma py my li), Du -
olin go (na uka j zy ków ob -
cych) oraz in te rak tyw nych
ba jek i gier edu ka cyj nych
Fun da cji Fe sti na Len te i fir -
my DrOm ni bus. Pro gra my
Scratch i Ma gi sto to cie ka we
pro po zy cje dla dzie ci i mo -
dzie y, po nie wa po ma ga j
two rzy wa sne fil my, gry 
i apli ka cje. Przy oka zji roz wi -
ja j kre atyw ne my le nie, ucz
wspó pra cy w gru pie i wy ci -
ga nia wnio sków.

Wród apli ka cji prze zna -
czo nych na ta ble ty i smart fo -
ny rów nie bi blio te ka rze mo -
gli zna le co dla sie bie.
Do two rze nia cie ka wych pla -

ka tów na pew no przy da si Pik to chart,
pro gram Wor dle – do gra ficz ne go przed -
sta wie nia wy ra zów za po mo c chmu ry
sów, a Pi xlr po zwa la na pro fe sjo nal n
ob rób k zdj. Jed n z now szych me tod
pro mo cji bi blio te ki, któ ra zy ska a du 
po pu lar no wród mo dzie y, jest two -
rze nie me mów. Me my to zdj cia, do któ -
rych do  cza ne s za baw ne ko men ta rze,
naj cz ciej od no sz ce si do ak tu al -
nych wy da rze po li tycz nych lub spo ecz -
nych. Du y po ten cja, jesz cze nie do ko -
ca od kry ty, tkwi w wy ko rzy sta niu ich
przez bi blio te ki do pro mo cji in sty tu cji,
zbio rów czy spo tka au tor skich. Ta
atrak cyj no dla mo de go od bior cy po -
le ga na ja snym i hu mo ry stycz nym prze -
ka zie. Me my mo na two rzy bez pat nie
przy uy ciu ser wi su Fa bry ka me mów.

Szko le nia Mo ty wa tor tech no lo gicz ny
mia y wpro wa dzi do bi blio tek no we
usu gi i pro po zy cje skie ro wa ne do ró -
nych grup czy tel ni ków. Czy uda o si to
pro wa dz cym i or ga ni za to rom? Wy so kie
za in te re so wa nie wród zga sza j cych
si, wy ni ki an kiet oraz wdra a nie pro po -
zy cji przez uczest ni ków w swo ich bi blio -
te kach po mi dzy po szcze gól ny mi warsz -
ta ta mi wska zu j, e tak! Bi blio te ka rze
cht nie szko l si w za kre sie no wych
tech no lo gii, sa mo dziel nie po szu ku j
wie dzy i pró bu j nie zna nych im wcze -
niej roz wi za, a do wiad cze niem z ich
wdra a nia dzie l si z in ny mi.

MAG DA LE NA GO MU KA
AGNIESZ KA KA PUST KA

Z YCIA
BIBLIOTEK

Szkolenia dla bibliotekarzy 
w Bibliotece lskiej

Motywator 
technologiczny

Warsz ta ty kom pu te ro we z za kre su no wych tech no lo gii. Bi blio te ka rze po -
zna wa li apli ka cje przy dat ne w ich pra cy.
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„Do li na Bo gów” (Val ley of the Gods), któ re go sce na rzy st i re 
y se rem jest Lech Ma jew ski – to mi dzy na ro do wa pro duk 

cja pol sko ame ry ka sko luk sem bur ska. Cz zdj kr co na by a
w Pol sce, mi dzy in ny mi w Ka to wi cach. Wród pol skich part ne rów
fil mu jest mia sto Ka to wi ce. 3 sierp nia, w Wil li Gold ste inów w Ka to 
wi cach od by a si kon fe ren cja pra so wa, pod su mo wu j ca stan re 
ali za cji fil mu „Do li na Bo gów”. Go spo da rzem spo tka nia by Mar cin
Kru pa, pre zy dent Ka to wic. 

Mar cin Kru pa, pre zy dent Ka to wic: – Je stem szcz li wy i dum ny,
e nasz sa mo rzd wspar pro jekt pa na Le cha Ma jew skie go. Nie
tyl ko dla te go, e jest ka to wi cza ni nem, a do te go syn nym i ce nio 
nym w wie cie ar ty st. Dla mnie rów nie istot ne jest to, ze nie
wsty dzi si swo ich ko rze ni, cz sto wra ca do nich w swo ich fil 
mach, a wrcz sta no wi one wa n in spi ra cj w je go dro dze
twór czej. Dla te go je stem pe wien, e uczest ni czy my w przed si 
wzi ciu, któ re za owo cu je ko lej nym dzie em fil mo wym, któ re od 
bi je si sze ro kim echem w wie cie.

Lech Ma jew ski: – Mi mo e je stem oby wa te lem wia ta za wsze
wra cam do Ka to wic, do do mu w któ rym miesz ka em z ro dzi ca mi.
Tu po tra fi si wy ci szy i od zy ska stra co n ener gi. Praw dzi wym
cu dem s jed nak nie mo je po wro ty, lecz fakt, e przy ci gn em
do Ka to wic ta kich ak to rów, jak John Mal ko vich, Josh Hart nett,
Béréni ce Mar lo he, Ke ir Dul lea, John Rhys Da vies czy Char lot te
Ram pling i oni chcie li tu gra za miesz ne – w po rów na niu z wa 
run ka mi ame ry ka ski mi – pie ni dze. Ka to wi ce i lsk s dla mnie
wa ne nie tyl ko z po wo dów oso bi stych, ale i ar ty stycz nych. la dy
te go mo na do strzec nie mal w ca ej mo jej twór czo ci. 

Zdj cia do „Do li ny Bo gów” po wsta wa y m.in. we wn trzach ka to 
wic kie go Mu zeum l skie go, tak e w po cy ster skim kom plek sie klasz 
tor nym w Lu bi u oraz Zam ku Czoch, we Wro ca wiu zdj cia by y re 
ali zo wa ne w Bro wa rze Miesz cza skim oraz w Cen trum Tech no lo gii
Au dio wi zu al nych Ce TA, czy li daw nej Wy twór ni Fil mów Fa bu lar nych,
tak e w Pa a cu Die tla w So snow cu oraz w Mu zeum Zam ko wym
w Pszczy nie. W no wym fil mie Le cha Ma jew skie go za gra j „go r ce”
hol ly wo odz kie na zwi ska. W gów ne ro le wcie l si John Mal ko vich
(„Im pe rium So ca”, „By jak John Mal ko vich”, „Ndz ni cy”) i Josh
Hart nett („He li kop ter w ogniu”, „Pe arl Har bo ur”). Na ekra nie zo ba 
czy my te no mi no wa n w tym ro ku do Osca ra Char lot te Ram pling,
John Rhys Da vies („Wad ca Pier cie ni”), Ke ir Dul lea („2001: Ody se ja
Ko smicz na”) oraz Be re ni ce Mar lo he („Sky fall”).
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Znaki i twarze miasta

„Do li na Bo gów” – Ka to wi ce wród pol skich part ne rów fil mu
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DO LI NA BO GÓW Be re ni ce Mar lo he i Ke ir Dul lea DO LI NA BO GÓW: John Mal ko vich

DO LI NA BO GÓW Ke ir Dul lea i Lech Ma jew ski
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Stanisaw Gawlik otwiera „Kawiarenk pod Pegazem” dedykowan pamici
Wilhelma Przeczka (Dom PZKO, Jabonków 12.08.2016 r.)

Od lat „Kawiarence pod Pegazem” w Jabonkowie towarzyszy Pegaz namalowany
przez zaolziaskiego malarza Stanisawa Krausa

Ja nusz Ire ne usz Wój cik pre zen tu je ar chi wal ne zdj cie Wil hel ma Prze czka z wy jaz 
do wej „Ka wia ren ki pod Pe ga zem” w brze skim Ra tu szu na Opolsz czy nie

Ja nusz Ire ne usz Wój cik, Be ata Kan tor, Lu cy na Prze czek Wasz ko wa (cór ka Wil hel 
ma), Jan Ry ko – Pre zes PZKO w Rep. Cze skiej, Ja dwi ga Prze czek (wdo wa po Wil 
hel mie), Sta ni saw Gaw lik, Ka rol Susz ka, Ma go rza ta i Krzysz tof (wnu ki Wil hel ma)

Grób poety Wilhelma Przeczka na cmentarzu w Jabonkowie, gdzie spoczywa wielu
wybitnych przedstawicieli polskiej spoecznoci na ZaolziuTomiki poetyckie Wilhelma Przeczka

PAMICI WILHELMA PRZECZKA

WDo mu Pol skie go Zwiz ku Kul tu ral no Owia to we go w Ja bon ko wie
na Za ol ziu od by a si ko lej na edy cja „Ka wia ren ki pod Pe ga zem”, po 

wi co na Wil hel mo wi Prze czko wi (1936–2006), po ecie, pro za iko wi, na uczy 
cie lo wi pol skich szkó, któ re go Ka zi mierz Kasz per na a mach „l ska” na zwa
ko ry fe uszem za ol zia skiej li te ra tu ry. Wil helm Prze czek by czon kiem za o 
y cie lem Gór no l skie go To wa rzy stwa Li te rac kie go w Ka to wi cach, wspó za 
o y cie lem „Ka wia ren ki pod Pe ga zem” (ze Sta ni sa wem Gaw li kiem i Ja nem
Pysz k), któ ra od 1989 ro ku go ci a w Ja bon ko wie licz ne gro no li te ra tów pol 
skich i za gra nicz nych, a wród nich wie lo krot nie czon ków GTL z Ka to wic
i Opo la. Sta ni saw Gaw lik z PZKO – or ga ni za tor „Ka wia ren ki pod Pe ga zem”,
przy wi ta naj bli sz ro dzi n Wil hel ma Prze czka – o n Ja dwi g, cór k Lu cy 
n z wnu ka mi oraz wszyst kich go ci. Na stp nie Ka rol Susz ka z Na wsia, ak tor
i dy rek tor Te atru Cie szy skie go, roz po czy na jc cz ar ty stycz n za pre zen 
to wa pu blicz no ci zna ko mi te in ter pre ta cje wier szy Wil hel ma Prze czka. So 
wo o twór czo ci i bio gra fii pi sa rza wy go si Ja nusz Ire ne usz Wój cik, po eta i ani 
ma tor kul tu ry, or ga ni za tor spo tka ar ty stycz nych i li te rac kich z udzia em
twór ców i ze spo ów za ol zia skich (m.in. pod czas Na jaz dów Po etów na Za 
mek Pia stów l skich w Brze gu oraz Dni PZKO na Opolsz czy nie), któ ry m.in.
mó wi o bo ga tym do rob ku li te rac kim i licz nych wi ziach przy ja ni ja kie  czy 
y Wil hel ma Prze czka z opol skim ro do wi skiem li te rac kim (m.in. z Har rym Du 
d, Ta de uszem So ro czy skim, Al fre dem Wol nym). W 1992 ro ku opol ska ofi 
cy na Wers wy da a je go to mik „Dym za pa znok cia mi”. Wil helm Prze czek,
na le a do opol skie go od dzia u ZLP, a w 1996 ro ku zo sta uho no ro wa ny Na 
gro d Ar ty stycz n Wo je wo dy Opol skie go za osi gni cia w dzie dzi nie po ezji
i krze wie nie kul tu ry pol skiej na Za ol ziu). Pro gram li te rac ki Ka wia ren ki wzbo 
ga ci a pik nym, kla sycz nym pie wem Be ata Kan tor, stu dent ka Aka de mii
Mu zycz nej w Kra ko wie, wy wo dz ca si z za ol zia skiej ro dzi ny o bo ga tych tra 
dy cjach mu zycz nych. Na za ko cze nie wie czo ru wzru szo na cór ka po ety Lu 
cy na Prze czekWasz ko wa  od czy ta a wiersz de dy ko wa ny pa mi ci Oj ca. Spo 
tka nie w „Ka wia ren ce pod Pe ga zem” pod su mo wa Jan Ry ko – Pre zes
Pol skie go Zwiz ku Kul tu ral no Owia to we go w Re pu bli ce Cze skiej, któ ry
dzi ku jc or ga ni za to rom i pu blicz no ci pod kre li uro czy sty cha rak ter spo tka 
nia w ra mach pro gra mu 69. Go rol skie go wi ta w Ja bon ko wie, jed ne go
z naj wik szych fe sti wa li kul tu ry pol skiej organizowanego po za gra ni ca mi
Polski. (jiw)
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Midzy
nutami

mu zy ko log i kry tyk Ma rian Wal lek -Wa -
lew ski. 

Po cz tek pra cy na sta no wi sku rek to -
ra zbieg si z bar dzo wa n ini cja ty w,
ja k by o po wo a nie do y cia przez Ja -
na Win cen te go Ha we la l skiej Or -
kie stry Ka me ral nej, akre dy to wa nej
przy Fil har mo nii l skiej. Bu du jc t or -
kie str, ra to wa on przed bez ro bo ciem
lub wy jaz dem „na sak sy” zdol nych
mo dych in stru men ta li stów, stu den tów
i ab sol wen tów uczel ni. W dra ma tycz nie
trud nych cza sach, ja ki mi by y la ta 80.,
zdo a nie tyl ko ufor mo wa sta bil ny ze -
spó, ale i wy pro mo wa go, ja ko je go
szef ar ty stycz ny i pierw szy dy ry gent.
Mu zy cy l skiej Or kie stry Ka me ral nej
go ci li na wie lu pol skich es tra dach,
gra jc e la zny re per tu ar kla sycz no -ro -
man tycz ny, od by li te kil ka wy jaz dów
za gra nicz nych: do NRD, Cze cho so wa -
cji, Fran cji, Szwaj ca rii, Au strii. Z ze spo -
em po zo sta Pro fe sor zwi za ny do 2006
ro ku, a obec nie jest je go sze fem ho no -
ro wym. 

Suk ces or ga ni za cyj ny i ar ty stycz ny or -
kie stry po  czy Ha wel z dal szym roz -
wo jem Aka de mii Mu zycz nej. W 1990
ro ku zo sta po raz trze ci jej rek to rem i to
po now nie na dwie ka den cje – tym ra zem
przy pad mu trud ny za szczyt kszta to wa -
nia by tu pla ców ki w no wym ustro ju, we -
dug no wych za sad dy dak tycz nych i eko -
no micz nych. W tym cza sie wie le
pol skich uczel ni ar ty stycz nych po pa do
w fi nan so we ta ra pa ty: sy sza o si o ka -
ta stro fal nym sta nie fi nan sów i ma jt ku
ru cho me go „wiel kiej” aka de mii war -
szaw skiej – a w Ka to wi cach pa no wa,
jak zwy kle, spo kój. Wy mier nym wia -
dec twem owe go spo ko ju jest fakt, i ar -
ty sta na dal znaj do wa czas na kom po no -
wa nie. Wród mu zy ko lo gów pa nu je
od kil ku lat ma nie ra wy ró nia nia u kom -
po zy to rów „sty lu pó ne go”, sta no wi -
ce go do stoj ne spoj rze nie wstecz, syn te -
z. W przy pad ku Ha we la jest to
nie mo li we, bo kom po zy tor nie za prze -
sta w la tach 90. i ko lej nej de ka dzie po -
szu ki wa, po wik sza jc swo j te k
o utwo ry wiad cz ce o y wej dys ku sji
z „post mo der ni stycz n” for ma cj twór -
czo ci pol skiej i wia to wej. Utwo ry
z ostat nich lat, ta kie, jak Di ver ti men to for
String Or che stra (2003), Trzy pie wy
psal mo dycz ne na chór (2004-2005), czy
Vio lin kon zert – My ste rium für Vio li no
und Or che ster (2006) mo na uzna
za de mon stra cj po sta wy twór czej, któ -
r nie gdy na zy wa no „zdro w”, a któ -
rej ob cy jest za rów no ma nie ryzm jak
i wszel kie ten den cje „roz pa do we”, któ -
re to ce chy s uwa a ne ja ko kon sty tu -
tyw ne dla post mo der ni zmu. Mu zy ka
Ha we la z ostat nich lat sta no wi pró b po -
now ne go zmie rze nia si z kla sy cy zmem
ja ko nie mier tel n „mu zy k mu zycz n”.
Te go ro dza ju po sta wa w dzi siej szych
cza sach wy ma ga nie la da od wa gi, gdy
„mu zy ka mu zycz na”, tj. twór czo ge -
ne ru j ca je dy nie au to no micz ne zna cze -
nia mu zycz ne nie jest obec nie w mo dzie. 



(1990–1991). Po wsta nie tych utwo rów
mo na  czy z at mos fe r prze o mo wych
lat pol skiej po wo jen nej hi sto rii; ich od -
rb no od licz nych dzie o po dob nej
te ma ty ce, któ re na pi sa li pol scy kom po -
zy to rzy w la tach 80. i 90. po le ga na kon -
se kwent nym uni ka niu jaw nych de kla ra -
cji pa trio tycz nych. W ten spo sób,
do sta ych cech mu zy ki Ha we la, ja ki -
mi s zrów no wa e nie rod ków kom po -
zy tor skich, czy ba zo wa nie na kla sycz -
nych roz wi za niach for mal nych do szed
jesz cze rzad ko spo ty ka ny u kom po zy -
to rów pol skich szla chet ny dy stans
i dys kre cja. W ce chach tych od bi ja si
w pe ni oso bo wo Ja na Win cen te go
Ha we la – po dob nie zdy stan so wa ny
i dys kret ny by ja ko pe da gog i kie row -
nik w Aka de mii. Nic dziw ne go, e on
wa nie spra wo wa – ju ja ko pro fe sor
sztu ki mu zycz nej – funk cj rek to ra
uczel ni w trud nych cza sach po mi -
dzy 1981 i 1987 ro kiem. Wie lu dzia a -
czy pol skie go y cia mu zycz ne go okre -
li o dro g, ja k wów czas kro czy li,
ja ko „przej cie su ch no g przez Mo -
rze Czer wo ne”. B dc wa nie w tych
la tach stu dent k ka to wic kiej Aka de mii,
nie od czu wa am spe cjal nie przy bo ju
owych czer wo nych fal. Ha wel pro wa -
dzi pla ców k w spo sób kom plet nie
apo li tycz ny (oczy wi cie w mo li wych
gra ni cach). We wntrz za byt ko wych
ce gla nych mu rów kwi to y cie ca ko -
wi cie zdy stan so wa ne w sto sun ku
do rze czy wi sto ci po li tycz nej. Ton
nada wa li mu nie daw no za trud nie ni
mo dzi kom po zy to rzy: Eu ge niusz Kna -
pik, Alek san der La so, An drzej Krza -
now ski, a oprócz nich cha ry zma tycz ny

10 lip ca swo je osiem dzie si te uro dzi -
ny wi to wa je den z naj wy bit -

niej szych mu zy ków l skich Jan Win -
cen ty Ha wel. Ca e swo je za wo do we
y cie zwi za z ka to wic k Aka de mi
Mu zycz n, któ r sam uko czy na
dwóch kie run kach: Wy cho wa nia Mu -
zycz ne go (1960) oraz Kom po zy cji,
Teo rii i Dy ry gen tu ry (tam uzy ska dwa
dy plo my: z kom po zy cji u Bo le sa wa
Sza bel skie go – 1964 i dy ry gen tu ry
w kla sie Ka ro la Stryi – 1967). W 1968
ro ku roz po cz pra c w uczel ni, spe cja -
li zu jc si w dy ry gen tu rze i kom po zy -
cji. W la tach sie dem dzie si tych spra wo -
wa ko lej ne funk cje: pro dzie ka na
i dzie ka na Wy dzia u Wy cho wa nia Mu -
zycz ne go oraz kie row ni ka Aka de mic kiej
Or kie stry Sym fo nicz nej (od 1975). Zaj -
mo wa si te in ten syw nie pra c kom -
po zy tor sk, spe cja li zu jc si rów no le -
gle w twór czo ci chó ral nej i pie nio wej
oraz ka me ral nej i sym fo nicz nej. Ów dru -
gi nurt twór czo ci za owo co wa ju
z ko cem lat sze dzie si tych licz ny mi
na gro da mi na naj wa niej szych pol -
skich kon kur sach kom po zy tor skich,
m.in. II na gro d na Kon kur sie Mo dych
Zwiz ku Kom po zy to rów Pol skich
za Kon struk cje na wiel k or kie str
sym fo nicz n (1965), II na gro d na Kon -
kur sie Kom po zy tor skim im. Sta ni sa wa
Wie cho wi cza za Sin fo niet t per co ro mi -
sto a cap pel la (1969), na gro d I stop nia
na Kon kur sie Kom po zy tor skim im. Ar -
tu ra Ma law skie go w Kra ko wie za Ca -
pric cio -fan ta sia No. 1 per con tra bas so
(1970), I na gro d na Kon kur sie Kom -
po zy tor skim im. Grze go rza Fi tel ber ga
za Sin fo nia con cer tan te No. 2 na or ga -
ny i or kie str (1972). 

Twór czo Ja na Win cen te go Ha we la
z lat 70., do któ rej na le y m. in. 6 sym -
fo nii, sze reg in nych wiel kich form or kie -
stro wych oraz 2 kwar te ty smycz ko we,
sta no wi prze ko nu j ce po  cze nie es te ty -
ki neo kla sycz nej z tech ni k se rial n
i in ny mi po sta cia mi kon struk ty wi zmu.
Kom po zy to ro wi nie ob cy by tak e ale -
ato ryzm. Ha we lo wa mu zy ka pi sa na
w epo ce „na po ru awan gar dy” ni gdy
nie by a jed nak de mon stra cyj nie „po st -
po wa”; kom po zy tor zmie rza ra czej
do po go dze nia no wych tech nik z tra dy -
cyj ny mi for ma mi (wa ria cje, for my
cy klicz ne) i ty pa mi eks pre sji. Cha rak te -
ry zo wa a j czy sto pro por cji i in ten -
syw no wy ra zu, kszta to wa ne go zwy -
kle za po mo c sil nych kon tra stów. Ta
ten den cja cha rak te ry zu je w jesz cze
wik szym stop niu utwo ry z na stp nych
de kad. Obok bar dzo licz nych pie ni
chó ral nych oraz ko lej nych utwo rów in -
stru men tal nych (tu m.in. licz ne for my
kon cer tu j ce, utwo ry so lo we oraz 6 na -
stp nych kwar te tów smycz ko wych) po -
wsta y wów czas for my ora to ryj ne do re -
li gij nych tek stów a ci skich (np. Mis sa
pro pa ce per co ro mi sto, 1982–1983,
Psalm ra do sny na chór mie sza ny, 1999)
oraz for my sym fo nicz ne in spi ro wa ne
tre cia mi re li gij ny mi, np. Me dy ta cje
wiel ka noc ne na or kie str smycz ko w
(1983) i VII Sym fo nia „Mu si ca sa cra”

MAG DA LE NA DZIA DEK

Pro fe sor
Win cen ty
Ha wel
– 80. uro dzi ny
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Nasz Be nio
Za wo jo wa wszyst kie sce ny 

– od Biel ska, po Cz sto cho w,
przez Gli wi ce, Za brze, Cho rzów, Ka -
to wi ce, So sno wiec… Ma na swo im
kon cie kil ka set ról te atral nych, kil ka -
dzie sit fil mo wych, ty si ce wy st -
pów es tra do wych. Nie ma wt pli wo -
ci – mo wa o Ber nar dzie Kraw czy ku.
W jak wie le po sta ci si wcie li, te go ju
chy ba nikt nie po li czy, zwasz cza e
ak tor sam ju zgu bi ra chu b. Nie

licz ba jed nak jest wa na, ale ma estria
kre acji, któ re stwo rzy. Ka dy miesz -
ka niec re gio nu, któ re mu te atr jest bli -
ski, bez chwi li wa ha nia wy mie ni kil -
ka a na wet kil ka na cie spek ta kli, któ re
po zo sta y mu w pa mi ci dzi ki nie zwy -
kej oso bo wo ci pa na Ber nar da. A jest
w czym wy bie ra – gra bo wiem za -
rów no po t nych mo nar chów jak
i uwo dzi ciel skich czy fi li ster skich
aman tów, cho pów, ro bot ni ków a na -

wet rze zi miesz ków. Od po nad 60 lat
(de biu to wa w li sto pa dzie 1952 r.)
wci przy ku wa na sz uwa g, wzru sza,
by wa e wiet nie ba wi, ale przede
wszyst kim nie za wo dzi. I wa nie dla -
te go, jak pi sa Mi cha Smo lorz jest
„Be nio przez wszyst kich ko cha ny”
(Ga ze ta Wy bor cza nr 122/2011). 

Bo ha ter w „Kar to te ce” T. Ró e wi -
cza, a dow w „In trat nej po sa dzie” 
A. Ostrow skie go, Zbi gniew w „Ma ze -
pie” J. So wac kie go, ty tu o wa ro la
w „We se lu Fi ga ra” P. Be au mar cha -
is’go, Es tra gon w „Cze ka jc na
Go do ta” S. Bec ket ta, Król Igna cy
w „Iwo nie, ksi nicz ce Bur gun da” 
W. Gom bro wi cza, Wik tor w „Bio gra -
fii” S. Bie nia sza, Ma jor w „Da mach
i hu za rach” A. Fre dry, Sta ry w „Krze -
sach” E. Io ne sco… i mo na by tak bez
ko ca a ka d z tych kre acji do sko na -
le pa mi ta my. Naj cz ciej przy wo y -
wa nym ob ra zem po sta ci, w któ r wcie -
li si Ber nard Kraw czyk po zo sta je
Woj ciech By wa lec z „Czar ne go ogro -
du” (wa ria cji sce nicz nej na mo ty wach
ksi ki Ma go rza ty Szej nert, w re y -
se rii Jac ka Gom ba, Te atr l -
ski, 2015) – gór nik, któ re mu uda o si
zbiec z nie bia skie go ra ju. W po wó -
czy stym ja snym pasz czu i w czar nym
cy lin drze sta je si na szym ci ce ro ne
po za wi ych dzie jach Gór ne go l ska. 

Ro l, do któ rej wra cam naj cht -
niej, cho to po sta nie zwy kle tra gicz -
na, jest Kre on w „An ty go nie” J. Ano -
uil ha, któ r na de skach Te atru Za g bia
w So snow cu wy re y se ro wa Bog dan
To sza (nb za t ro l Ber nard Kraw czyk
otrzy ma Zo t Ma sk, jed n z sze ciu,
któ re ma na swo im kon cie). O wy kre -
owa nym przez ak to ra bo ha te rze pi sa -
a wów czas na a mach „Dzien ni ka Za -
chod nie go” (nr 5/1992) Hen ry ka
Wach -Ma lic ka: Kre on jest czo wie kiem
mier tel nie zm czo nym, czo wie kiem,
któ re mu co raz trud niej przy cho dzi
wdzie wa ma sk ofi cjal no ci, czo wie -
kiem, któ ry „po wie dzia – tak” i nie
tyl ko nie uchy li si przed od po wie -
dzial no ci, ale tej od po wie dzial no ci
b dzie bro ni na wet w nie zgo dzie
z wa sny mi uczu cia mi. Ber nard Kraw -
czyk na da Kre ono wi roz pacz li we
pik no wad cy sp ta ne go pra wem,
po czu ciem obo wiz ku i l kiem
przed re ak cj tu mu. Na oczach wi -
dow ni ak tor otwie ra co raz gb sze po -
ka dy psy chi ki swe go bo ha te ra:
od obo jt no ci (po zo ro wa nej) przez ra -
cjo na lizm my le nia (prze ko nu j cy),
po nie spo dzie wa n czu o (tra fia j -
c w pust k). Kre on gó ru je nad An ty -
go n do wiad cze niem i umie jt no -
ci prze wi dy wa nia; Kre on prze gry wa
z An ty go n bra kiem wia ry w czy sto
ide aów. Bied ny Kre on. Ta ro la z wie -
lu po wo dów w do rob ku ak to ra jest nie -
zwy kle wa na. Po ka zu je nie tyl ko je -
go po t ny warsz tat dra ma tycz ny, jest
jed no cze nie prze a ma niem ste reo ty -

Jubileusz le gen dy l skiej sce ny

MA RIA SZTU KA

Benefis Bernarda Krawczyka w Teatrze lskim (18.06.2016). Jubilatowi wtórowali sceniczni
koledzy. Na zdjciu Grayna Buka.

Ber nard Kraw czyk w ro li Oj ca Lau ren te go w „Ro meo i Ju lii” W. Szek spi ra. Na zdj ciu z Grze go -
rzem Gór nym (Ro meo) i Mar t Ko tow sk (Mar ta). Te atr Za g bia w So snow cu, 1981.
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pu, któ ry do cz sto to wa rzy szy
Ber nar do wi Kraw czy ko wi. Po suk ce -
sach na du ym ekra nie, m.in. w fil -
mach Ka zi mie rza Kut za (Do mi nik
Ba si sta w „So li zie mi czar nej”, Fran -
cek Bu la w „Per le w ko ro nie”), zna cz -
cym udzia le w se ria lach te le wi zyj nych
(m.in. „Po pie lec” R. Be ra, „Bli sko, co -
raz bli ej” i „Ro dzi na Kan de rów” 
Z. Chmie lew skie go, „Bud nio ko wie
i in ni” J. Ki da wy) i ener ge tycz nym
pod bo ju pu blicz no ci ro l Fran cisz ka
Py tlo ka w se ria lu te le wi zyj nym „So -
bo ta w Byt ko wie”, nikt ju nie mia
wt pli wo ci, e to l zak z „krwi
i ko ci”, cho uro dzo ne mu w Pod  u
Szla chec kim znacz nie bli ej by o
do Cz sto cho wy ni do Ka to wic. To -
te cy tu jc pro fe so ra An drze ja Li ner -
ta, na py ta nie: któ ry ze wspó cze snych
ak to rów ka to wic kich naj bar dziej za su -
gu je na mia no l skie go, od po wia da -
my bez wa ha nia: Ber nard Kraw czyk.
Au tor ob szer nej, po nad dwu stu stro ni -
co wej pu bli ka cji pt. „Ber nard Kraw -
czyk i je go te atry: 55 lat na sce nach
Gór ne go l ska i Za g bia D brow -
skie go” (2008 r.) ju przed la ty pi sa: 
l ski Fi ga ro jest ak to rem do ce nia -

nym i nie po dob nym do ni ko go, od rb -
nym. Jest oso bo wo ci wier n swo jej
tra dy cji i ob ra nej dro dze ar ty stycz nej.
Ak to rem, któ ry w swo ich po sta ciach
sce nicz nych uka za nam naj cen niej sze
ele men ty l skiej kul tu ry ple bej skiej.
(An drzej Li nert, „Ber nard Kraw -
czyk – 55 lat na sce nie”, „lsk”
nr 10/2007). 

W czerw cu 2016 r., w Te atrze l -
skim Ber nard Kraw czyk wi to wa
swo je uro dzi ny. Wa ci wie nie ma
sen su po wta rza in for ma cji, e ak tor
uko czy 85 lat, po nie wa i tak nikt
w to nie wie rzy… Za wsze mo dy,
ycz li wy i roz pro mie nio ny, nie zmien -
nie urze ka swo im opty mi zmem i hu -
mo rem, spo tka pa na Ber nar da, zna czy
resz t dnia sp dzi z umie chem, po -
nie wa, jak ma o kto po tra fi za ra zi
swo j po go d du cha. 

Be ne fis oczy wi cie uwiet ni spek -
takl te atral ny. Tym ra zem wi dzo wie zo -
ba czy li Ju bi la ta w ro li miesz ne go
sta rusz ka (tekst Ta de usza Ró e wi cza,
re y se ria Ewa Wy sko czyl, mo no dram
przy go to wa ny w ko pro duk cji z Wro -
caw skim Te atrem Wspó cze snym),
któ ry roz pra wia si z ca ym swo im y -
ciem; raz s dzi, raz oskar a, to znów
bro ni i uspra wie dli wia swo je go bo ha -
te ra, ni czym przed ob li czem s du naj -
wy sze go roz pra wia si ze swo j prze -
szo ci. Dru g cz uro czy ste go
wie czo ru wy pe ni y du gie roz mo wy
z ak to rem i je go przy ja ció mi. 

Zgod nym chó rem (po obu brze gach
Bry ni cy) y czy my pa nie Ber nar -
dzie – zdro wia i wszel kiej po myl no -
ci. Oczy wi cie do mi e go zo ba cze nia
w te atrze. 



Nie za po mnia ny Kre on w „An ty go nie” J. Ano uil ha w to wa rzy stwie Pio tra War szaw skie go (Ha imon)
i Zbi gnie wa Le ra czy ka (Chór). Te atr Za g bia w So snow cu, 1992.

W ro li Ma gnu sa w „Kontr ak cie” S. Mro ka. Na zdj ciu z Mar ci nem Sza fo rzem (Mo ris), Te atr l -
ski 2012.

Pod czas be ne fi su „l skie go Fi ga ra” nie mo go za brak n stan ding ova tion.
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Po ja wie nie si mo no gra fii mia sta jest za wsze da t
szcze gól n w je go dzie jach, zwasz cza kie dy jest to tak
ob szer ne i wie lo wt ko we dzie o, jak w przy pad ku pra -

cy „So sno wiec. Ob raz mia sta i je go dzie je”. Po kil ku na stu (by
nie po wie dzie kil ku dzie si ciu) la tach ocze ki wa nia po ja wi o si
kom pen dium wie dzy o hi sto rii gro du, któ ry w mo men cie otrzy -
ma nia praw miej skich (1902 r.) li czy po nad 60 tys. miesz ka -
ców, po sia da wa sny te atr, ho te le, sie re stau ra cji, ban ki, kan -
to ry, skle py, za ka dy usu go we, ko ció rzym sko ka to lic ki…
a wszyst ko za spra w bie gn cej przez miej sco wo Dro gi e -
la znej War szaw sko -Wie de skiej (1844 r.) wo kó któ rej tt ni o
y cie…

Au to rzy kon cep cji mo no gra fii nie roz po czy na j wic dzie jów
So snow ca od chwi li nada nia mu ofi cjal ne go miej skie go sta tu -
su. Ze spó re dak cyj ny pod kie run kiem wy bit nych uczo nych hi -
sto ry ka prof. dr. hab. An to nie go Bar cia ka i nie y j ce go ju geo -
gra fa prof. dr. hab. An drze ja T. Jan kow skie go od da do rk
czy tel ni ków in ter dy scy pli nar ne dzie o, któ re si ga do za mierz -
chych cza sów. Je go wie lo te ma tycz no naj le piej ob ra zu je li -
sta au to rów b d cych nie kwe stio no wa ny mi au to ry te ta mi
w dzie dzi nach na uki, któ ry mi si zaj mu j: geo gra fo wie, przy -
rod ni cy, ar che olo dzy, hi sto ry cy sztu ki, li te ra tu ro znaw cy, et no -
gra fo wie, ar chi tek ci, so cjo lo dzy, po li to lo dzy i re gio na li ci… 

Dwu to mo we dzie o, efekt po nad pi cio let niej pra cy ba da czy,
ska da si z sied miu au to no micz nych cz ci. Geo gra ficz no -przy -
rod ni cza po wsta a pod okiem prof. A. Jan kow skie go a po je go
mier ci dr. Da mia na Ab sa lo na, nad cz ci ar che olo gicz n pie -
cz spra wo wa dr Ja cek Pie rzak, cz hi sto rycz n opie k ob -
j li prof. A. Bar ciak i dr hab. Zyg munt Wo nicz ko, za roz dzia
po wi co ny pro ble mom spo ecz nym od po wie dzial ne by y
prof. dr hab. Ali cja Szaj now ska -Wy soc ka (pro ble my lud no cio -
we od ko ca XIX wie ku) i prof. dr hab. Ma ria Tkocz (pro ble -
my prze strze ni go spo dar czej w XX i po czt kach XXI wie ku),
kul tu ra i na uka zo sta a przy go to wa na przez prof. dr hab. El -
bie t Gon dek, w tej cz ci od rb nym za gad nie nia mi ar chi tek -
tu ry i sztu ki za j si dr Ja cek Owcza rek, et no lo gi dr Ma ria Fi -
der kie wicz i Ka ta rzy na So bo ta -Li twoch, kwe stia mi
j zy ko wy mi – prof. dr hab. Kry sty na Klesz czo wa, ostat nia cz
po wi co na wspó cze sne mu ob ra zo wi mia sta jest dzie em
prof. dr. hab. Woj cie cha wit kie wi cza.

Bar dzo cen nym ró dem in for ma cji jest aneks, któ ry za wie -
ra krót kie opi sy dzie jów po szcze gól nych dziel nic i osie dli mia -
sta a tak e wy kaz ko lej nych wo da rzy, nazw ulic (i ich zmian)
oraz obiek tów prze my so wych. Dzie je So snow ca w pi gu ce za -

war te zo sta y w ka len da rium, któ re otwie ra j po czt ki osad nic -
twa i dzia al no ci hut ni czej w Za gó rzu w XI wie ku a ko czy
rok 2015.

14 czerw ca w so sno wiec kim Mu zeum w Pa a cu Schöna od -
by a si uro czy sta pro mo cja mo no gra fii, pod czas któ rej przy -
po mnia no eta py po wsta wa nia dzie a, po czy na jc od 2001 r., kie -
dy to rad ni przy j li uchwa  in ten cyj n w spra wie przy go to wa nia
kom plek so wej hi sto rii So snow ca. Jak si jed nak oka za o, dro -
ga od in ten cji do urze czy wist nie nia pro jek tu nie by a ani pro -
sta, ani krót ka. Do pie ro w 2011 r. wa dze mia sta pod pi sa y umo -
w z przed sta wi cie la mi Uni wer sy te tu l skie go, któ ry ob j
ho no ro wy pa tro nat nad re ali za cj przed si wzi cia. 

Ocze ki wa nia miesz ka ców po ja wi y si znacz nie wcze niej,
szcze gól nie po 1989 r. Wzro sy wów czas na dzie je na od mi to lo -
gi zo wa nie dzie jów pi sa nych na za po trze bo wa nie by ych elit po -
li tycz nych, kie dy to bia e pla my hi sto rii mia sta znad Prze mszy
i Bry ni cy skwa pli wie wy pe nia li do mo ro li dzie jo pi sa rze. Opo -
wie ci prze ka zy wa ne z po ko le nia na po ko le nie nie wy trzy my wa -
y zde rze nia z obo wi zu j c ofi cjal nie in ter pre ta cj zda rze. Pro -
ble my za cz y si pi trzy. Pa mi tam wi te obu rze nie cz ci
wi dow ni pod czas pre mie ry w Te atrze Za g bia „Ko rze ca” (au -
tor stwa Z. Bia a sa, ada pta cji T. pie wa ka, maj 2012 r.). Kie dy ze
sce ny po py n y so wa owi nio gro dzie… nie któ rzy po czu li si
tak da le ce ob ra e ni, e twór ców spek ta klu okrzyk n li fa sze rza -
mi hi sto rii. To by nie zwy kle wy mow ny mo ment. Wy cho wa ni
w glo rii so cja li stycz ne go suk ce su nie chcie li, bd nie mo gli z bra -
ku wie dzy, po go dzi si z fak tem, e miej sco wo sy n a nie -
gdy z han dlu wie przo wi n. Osa da by a wów czas nie zwy kle kul -
tu ro wo zró ni co wa na, miesz ka li tu obok sie bie Po la cy, Ro sja nie,
Niem cy, Au stria cy, y dzi, Cze si a na wet Fran cu zi i wszy scy po -
spo u bu do wa li ge nius lo ci przy sze go mia sta… Przez wie le lat
je dy nym la dem ich ist nie nia w So snow cu by y na pi sy na na grob -
kach na naj wik szej ne kro po lii czte rech wy zna przy uli cy Smut -
nej. Przed I woj n wia to w mia sto sta no wi o wic praw dzi wy
ty giel na ro dów i wy zna – pi sze we wpro wa dze niu pro fe sor 
A. Bar ciak. 

Cho dzie o jest nie zwy kle ob szer ne (zdy stan so wa o w tej kwe -
stii na wet mo no gra fi Ka to wic) po zo sta wia pe wien nie do syt,
któ ry za pew ne zo sta nie wkrót ce za spo ko jo ny, bd w po sta ci
do dat ko wych anek sów a mo e od rb nych mo no gra fii te ma tów,
któ re z ko niecz no ci zo sta y tyl ko za sy gna li zo wa ne. Jed nym
z nich jest y cie kul tu ral ne mia sta i je go iko ny, to m.in. Te atr
Za g bia, któ ry po wi nien do cze ka si osob nej, rów nie szcze -
gó o wej mo no gra fii, po dob nie jak miej skie za ka dy fo to gra ficz -
ne i ich wa ci cie le, dzi ki któ rym hi sto ria mia sta prze trwa a
na nie zwy kle pik nych fo to gra fiach, po dob ne go opra co wa nia
mo e do cze ka si tak e mu zeum, pra sa po wo jen na, mu zy ka i mu -
zy cy, o któ rych za le d wie wspo mnia no. Za bra ko te ob szer niej -
szych in for ma cji o wie lu zna cz cych w mie cie twór cach m.in.
o rze bia rzach, jak cho cia by Ste fa nie Cho rem bal skim (to ów
„nie zna ny” twór ca po mni ka dzie ci przed so sno wiec kim eg zo -
ta rium i wie lu in nych). Nie s to oczy wi cie za rzu ty pod ad re -
sem ra dy re dak cyj nej, ale za sy gna li zo wa nie po trze by rów nie ana -
li tycz nych ba da tych prze strze ni y cia miesz ka ców, któ re bez
wt pie nia ode gra y zna cz c ro l w kszta to wa niu si to sa mo -
ci mia sta. 

Pro fe sor Ewa Cho jec ka w trak cie nie zwy kle po ru sza j ce go
wy ka du (pt. „Idea mo no gra fii”), wy go szo ne go pod czas pro -
mo cji dzie a za da a pro wo ka cyj ne py ta nie: czy wa ne s dla dzi -
siej sze go miesz ka ca – tu i te raz – sko ja rze nia (dzie dzic two?)
k bi ce si wo kó Trój k ta Trzech Ce sa rzy, Re pu bli ki Za g -
biow skiej 1905 ro ku (je li j jesz cze kto pa mi ta), ste reo ty pu
Czer wo ne go Za g bia, pa a ców Scho enów i Die tlów, by e go po -
mni ka Czy nu Re wo lu cyj ne go, po li chro mii Tet ma je ra w ka te drze
czy pra wo saw nej cer kwi, Edwar da Gier ka, Ja na Kie pu ry, pa -
mi ci sy na gog, no stal gii post in du strial nej, wresz cie So snow ca
ja ko uoso bie nia za g biow sko -l skich ani mo zji.

… od po wied jest oczy wi sta.

Dzieje bez tajemnic

KSIKI MARIA SZTUKA

P

So sno wiec. Ob raz mia sta i je go dzie je. Mu zeum w So snow cu, So sno 
wiec 2016, t. 1. s. 977, t. 2. s. 826
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aj now sza edy cja Pol skiej je sie ni (wy da nie 1:1955) Ja -
na Jó ze fa Szcze pa skie go z ob szer nym i wni kli wym
ko men ta rzem na uko wym prof. Ste fa na Za bie row skie -

go, opu bli ko wa na w pre sti o wej Se rii Bi blio te ki Na ro do wej,
po ja wia si, mo na by rzec, w sa m po r. Dla mo dych i co -
raz mod szych po ko le Wrze sie ’39 wy da je si by hi sto -
ri rów nie od le g jak bi twa pod Grun wal dem, na do da tek pod -
le ga j c tym sa mym pro ce som mi ty za cji, ha gio gra fi za cji,
de mo ni za cji i sym pli fi ka cji, w czym nie ste ty wy dat nie po ma -
ga pro gram na ucza nia w szko le. Nie pierw szy te raz wy da -
rze nia hi sto rycz ne s wy ko rzy sty wa ne przez po li tycz n nar -
ra cj, któ ra pró bu je roz ci gn swo j wa dz nad prze szo ci,
do ko nu jc jej je dy nej susz nej in ter pre ta cji. Po mi dzy ty mi
dwo ma nie bez piecz ny mi po sta wa mi otwie ra si trze cia dro -
ga – przy po mnie nia i uwa nej lek tu ry pu bli ka cji, któ rej au -
tor prze ma wia ja ko wia dek, a za ra zem pi sarz, ale na de wszyst -
ko ja ko czo wiek po szu ku j cy sen su i zro zu mie nia te go,
w czym bra udzia przy mu szo ny przez Hi sto ri.

Dla te go Pol sk je sie na le y w pierw szej ko lej no ci czy -
ta przez pry zmat owych oso bi stych po szu ki wa zna cze za -
pa mi ta nych fak tów i wra e. Szcze pa ski zda je si za da wa
so bie sa me mu i czy tel ni ko wi py ta nia: czym w swej isto cie by -
o to, co si wy da rzy o we wrze niu 1939 ro ku? Ja k ety kie -
t na kle i na t se ri wy pad ków, któ rym nada no wspól ne mia -
no kam pa nii wrze nio wej? 

Po szu ku jc od po wie dzi, si ga po po j cie „sy tu acji con ra -
dow skich”, wka da w usta bo ha te rów za rów no so wa pe ne
pa to su, a mo e bar dziej pro pa gan dy?, jak i prze pe nio ne iro -
ni czy wrcz sar ka zmem, po su gu je si ar tem sow nym i sy -
tu acyj nym, klu czy po mi dzy po chwa  a na ga n, susz no ci
spra wy a bez sen sow nym rzu ce niem lu dzi na sza niec. I osta -
tecz nie wy da je si po zo sta wa w swe go ro dza ju za wie sze niu,
któ re wy ra nie go dr czy, ale rów no cze nie sta je si pi sar skim
spo so bem na oce n prze szo ci. Nic nie jest oczy wi ste, jed -
no znacz ne i a twe do ska te go ry zo wa nia, cze go do wo dem jest
rów nie opo wia da nie Tap czan ge sta pow ca z to mu Ra fa
(1974). 

Pod kre le niu wzgld no ci rze czy wi sto ci su y tak e,
w mo im od czu ciu, for ma Pol skiej je sie ni, któ ra na str cza pew -
nych trud no ci w de fi ni tyw nej kla sy fi ka cji ge no lo gicz nej utwo -
ru, bo ani to po wie w pe nym te go so wa zna cze niu i bez

Jan Jó zef Szcze pa ski: Pol ska je sie. Wstp i oprac. Ste fan Za bie row ski.
Se ria Bi blio te ki Na ro do wej. Wro caw 2015, s. CXXX + 392.

za strze e, ani re por ta czy pa mit nik. Chy ba naj bli sze praw -
dy by o by stwier dze nie, e to zbiór ob ra zów, nad któ ry mi au -
tor me dy tu je w swej pa mi ci, a to, co tra fia osta tecz nie do od -
bior cy, jest od pry skiem wo jen nych pej za y i pro ce su ich
in te lek tu al nej, etycz nej i es te tycz nej ana li zy. 

Na zde cy do wa ne de kla ra cje Szcze pa ski wy bra na to miast
in n for m li te rac k – esej. Do pie ro bo wiem w tek cie Wrze -
nio we vis -à-vis, opu bli ko wa nym w 1976 ro ku w „Od rze”, wy -
zna: „(…) au to ry tet lu dzi kie ru j cych pa stwem ob ni y si
wród nas nie mal do ze ra. Wi dok li mu zyn dy gni ta rzy (…)
wzbu dza szy der czy miech i zo rze cze nia. Je li nie roz pierz -
cha li my si na czte ry wia try, to dla te go, e na sze po czu cie
Do brej Spra wy by o po t niej sze ni dys cy pli na, ni po li tycz -
na lo jal no, ni fa scy na cja oso bo wo ci ja kie go «opatrz no -
cio we go m a»”. W Pol skiej je sie ni obok zda o po dob nym
wy dwi ku po ja wia j si nie mal rów no cze nie go sy drwi -
ce z ro man tycz nych po ry wów, któ re na ka zy wa y bro ni ho -
no ru i idei. Ca y utwór Szcze pa skie go jest w swej isto cie jed -
nym wiel kim zma ga niem si dwóch prze ciw staw nych
po staw – con ra dow skie go po czu cia obo wiz ku (bo tak trze -
ba) i wy ni ka j cej z nie go he ro iza cji woj ny z po sta w cy nicz -
ne go re ali zmu i re zy gna cji z wal ki, któ ra nie tyl ko wy da je si
prze gra na i bez sen sow na, ale na de wszyst ko jest po pro stu nie -
ludz k rze zi, nie za le nie od te go, w imi cze go lub ko go jest
pro wa dzo na. 

W po wie ci sza la nie prze chy la si na ad n stro n,
a gów ny bo ha ter i nar ra tor – Pa we Str czy ski – zda je si
sta po obu rów no cze nie: „Mia em ta kie wra e nie, jak bym
otar si o «do br spra w» bli ej ni kie dy kol wiek przed tem.
To by a na pew no prze sa da. Wal ka to czy a si o wiel kie rze -
czy. O nie pod le go, o po li tycz ny byt na ro du. Ale in tu icyj -
nie wy czu wa em jesz cze in ny jej sens. Ogrom na, sta lo wa ma -
szy na mia a stra to wa i zga dzi wszyst ko, co mik kie
i a god ne, w jej twar dym o sko cie za milk n mia y wszyst -
kie go sy nie po dob ne do kle ko tu pan cer nych blach”. Woj na
pro wa dzo na z po czu cia obo wiz ku obro ny war to ci rów no -
cze nie de hu ma ni zo wa a wszyst kich jej uczest ni ków i za mie -
nia a wiat zbu do wa ny na mniej lub bar dziej susz nych ide -
ach w rze czy wi sto ufun do wa n na zbio ro wym gwa cie
wszel kich ide aów. 

Pro blem te go pa ra dok su tra pi Szcze pa skie go nie tyl ko
w Pol skiej je sie ni. Pi sarz sta le za da je so bie i czy tel ni kom py -
ta nie o zna cze nie ab sur dal ne go po rzd ku rze czy, ja ki za sta -
li my, przy cho dzc na wiat. W opo wia da niu Au to graf ze zbio -
ru pod tym sa mym ty tu em tak uj dra ma tyzm sy tu acji,
w któ rej znaj du je si ludz ko: „(…) rzecz w tym, e by nie
wy rzec si na dziei uwie rze nia w osta tecz ny sens wszyst kie -
go. Osta tecz ny i je dy ny. Nie sy cha nie trud ne, nie sy cha nie
dra ma tycz ne za da nie… Ta wal ka to czy si od za -
wsze – od chwi li, kie dy czo wiek za da so bie py ta nie: «Kim
je stem?» I pro wa dzi j trze ba sa mot nie”. O tym, jak in ten -
syw nie pi sarz j w so bie prze y wa, wiad cz cho cia by ta -
kie utwo ry, jak: W su bie Wiel kie go Ar ma to ra i wi ty z to -
mu Przed Nie zna nym Try bu na em (1975) oraz Ra port
ko co wy ze zbio ru Au to graf (1979). 

I wa nie przez pry zmat wspo mnia nej pro zy na le y rów nie
pa trze na Pol sk je sie, do pie ro wów czas bo wiem do strze -
ga si ca e bo gac two fi lo zo ficz ne go i mo ral ne go dys kur su, ja -
ki Szcze pa ski to czy ze so b, z od bior ca mi i wresz cie z ja -
kim Je go Wy so ko ci, kie ru j cym lo sa mi czo wie ka.
Nie wt pli w za su g kry tycz ne go wy da nia Pol skiej je sie ni jest
po moc w wie lo wy mia ro wym od czy ta niu te go dzie a, ja k nie -
sie ze so b bo ga ty i na pi sa ny nie zwy kle wpraw nym pió rem
wstp prof. Za bie row skie go. To je go cel ne uwa gi po zwa la -
j od czy ta utwór au to ra Ra fy na no wo i wy bra dro g uwa -
nej i po g bio nej re flek sji nie tyl ko nad Pol sk je sie ni, ale
i nad Wrze niem ’39.

Samotna walka
Szczepaskiego

KSIKI KATARZYNA KUROCZKA

N
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ko ro Ma rian Lech Bed na rek po sta no wi za ty tu o wa
to mik wa snych wier szy Roz mo wa z pta kiem, to
z pew no ci mia ku te mu po wo dy. Wi docz nie uzna

kon wer sa cj z dru gim czo wie kiem za rzecz okle pa n jak sta -
ry pa cierz i po sta no wi po szu ka ta jem nych sen sów w dia lo -
gu z opie rzo n nie zna n mu isto t, w któ rej w wy ni ku me -
temp sy cho zy by mo e za go ci a czy ja du sza. Trud no si
po ecie dzi wi, e po wi ci tro ch li ni jek w ty tu o wym wier -
szu zbio ru nie skon kre ty zo wa ne mu z na zwy i wy gl du ptasz -
ko wi, bo skrzy dla ci przy ja cie le za fa scy no wa li ju wie lu mi -
strzów me ta for. Pod po etyc ki mi pió ra mi zy ski wa y ob li cza
sym bo licz nych pta szt czy pta sio rów, za wsze nio sc do dat -
ko we ale go rycz ne prze sa nie. W wier szu Bed nar ka nie wi dzia -
ny przez nie go – je dy nie sy sza ny dzi ki pie wo wi – przy dro -
ny, ano ni mo wy pta szek god ny jest naj wik szych ar cy dzie,
bo wiem szcze bio ce o tru dzie swo je go zwy ke go y wo ta. Co
wca le nie ozna cza, e nie na da je pta sie mu try lo wi nad zwy -
czaj ne go zna cze nia. „w to bie miesz ka wszyst ko / ca y sens
/ mo je go y cia” – prze ma wia po eta do skrzy dla te go, opie rzo -
ne go roz mów cy. I do strze ga w ptasz ku abs trak cyj ny za -
wiat – mo e sztu ki al bo trans cen den cji – gdy w pu en cie so -
wa mi pod mio tu li rycz ne go pro si: „pie waj / a po tem 
/ za bierz mnie do sie bie”. 

My li by si jed nak ten, któ ry uzna by ksi k Bed nar ka
za po chwa  ptac twa wsze la kie go, za rów no sym bo licz ne go,
jak i po sza rza e go od zwy czaj no ci opi su. Ow szem, tra fia j
si jesz cze w to mi ku stro fy po wi co ne pta sim try lom – jak
cho by wiersz Dzi cio y – jed nak nie sta j si isto t rze czy.
Rów nie wie le uwa gi po wi ca au tor drob nym two rom, nie b -
d cym cz ci na tu ry. Przed mio tem je go roz wa a sta j si
tak e kre ska, krop ka, li nij ka – w wier szach o tych ty tu -
ach – abs trak cyj ne, cho fi zycz nie ist nie j ce rze czy. To te
gów nie umy so we go sen su, nie kie dy fi lo zo ficz ne go czy es -
te tycz ne go, do szu ku je si w nich po eta. W kre sce do strze ga
nie geo me trycz ny cig punk tów, lecz syn drom ko ca ist nie -
nia. Z eg zy sten cjal nym smut kiem opi su je „wro ny nad po lem
mi ga j ce ni czym szyb kie kre ski”, a ko czy re flek sj po rów -
na niem kre ski do cza su, któ re go upy wa j cy ci ar od czu wa
co raz moc niej. 

Z god no ci m dr ca po dej mu je Bed na rek rów nie – w wier -
szu Kro pa – roz wa a nia na te mat przy so wio wej krop ki nad i, Ma rian Lech Bed na rek: Roz mo wa z pta kiem. War sza wa 2014, s. 67. 

któ ra ja wi mu si raz ja ko ko smicz na pla ne ta, in nym ra zem
ja ko glo bal na wio ska za gro o na przez ter ro ry stów i spe ku -
la cje na wia to wej gie dzie. W tej astral nej per spek ty wie naj -
bar dziej wy ra zi ste s ob ra zy chle ba, jaz dy z ko bie ta mi
na ka ru ze li i re flek sje o ludz kiej roz wi zo ci, nad któ ry mi
trud no po sta wi ja k kol wiek krop k. I wresz cie w wier szu
Li nij ki, o zda niach uka da j cych si w li nij ki nio s ce opi sy
ob ra zów co dzien no ci oraz baj ko wej rze czy wi sto ci, w któ -
rym po eta po wta rza smut n kon sta ta cj o czo wie czym lo sie
„nik n cym / po ro ni tym tra w”, bo za wsze fi zy kal ne cia o
i psy che ust pu j trwal szej abs trak cji.

Zna cz cy wie le w tym ci gu zwro tek po wi co nych ludz -
kim wy two rom jest tekst Po emat o pa tycz ku de dy ko wa ny Ta -
de uszo wi Ró e wi czo wi i na wi zu j cy do for mu y utwo rów
te go no wa to ra wspó cze snej po ezji pol skiej. Ty tu o wy pa ty -
czek – do któ re go chwi la mi pod miot li rycz ny zwra ca si jak
do isto ty y wej – uosa bia nie tyl ko zwy k drew nia n drza -
zg. Po tra fi sta si wszech wia tem pla net, tym co nie mo -
li we i wier szem, a zwasz cza nie zgo d na za sta ny po rz dek
tkwi cy w ludz kim dwój my le niu. Te mu sprze ci wo wi to wa -
rzy sz roz ter ki su mie nia, któ re po eta wy ra a, roz bi ja jc zna -
cze nie utar te go zwiz ku sow ne go: „dla te go ci ko cza sa mi
pa tycz ko wi / mo je go ser ca / nie pa tycz ko wa si”. Gó r jed -
nak nad lin gwi sty k i prze ka za mi me dial ny mi bie rze po spo -
li ta czyn no zbie ra nia li ci drzew, co uzmy sa wia po cho dze -
nie i przy na le no czo wie ka do wia ta przy ro dy, a tym
sa mym wia do mo nie uchron ne go kre su ist nie nia: „zbli a -
j cy si chod ny do tyk” – jak pi sze po eta.

Po dob ne – jak e cz ste w po ezji Bed nar ka – prze ciw sta wie -
nie sfe ry na tu ry wy two rom ludz kiej my li, w któ rych nad rzd -
n ro l od gry wa prze wiad cze nie eg zy sten cjal ne go ko ca, wy -
st pu je w wier szu Lu dzie nie umie j si za cho wa w cza sie
je sie ni. I nie cho dzi po ecie tyl ko o zwy ky kon we nans. Je sie
ze swo imi desz cza mi to mrocz na po ra ro ku wy wo u j ca fi -
zycz ne i psy chicz ne znu e nie. Jed nak jej do kucz li wo
prze ja wia si naj bo le niej nie w wia do mo ci prze mi ja nia ero -
tycz nych fa scy na cji czy so necz nych dni, ob umie ra nia ro lin,
lecz przede wszyst kim w my li o mier ci ob cej – po za lud -
mi – in nym two rom na tu ry. Zwy ke cy klicz ne opa da nie li ci
ma t wy szo nad ludz kim by tem, e jest ta mo wo po wta -
rzal ne, w prze ci wie stwie do jed no ra zo we go, nie odwo al ne -
go odej cia czo wie ka w za wiat. wia do mej eg zy sten cji nie
mo na zby so wa mi: „e nic tyl ko li opad / li opad / i nic
wi cej”.

Dwu bie gu no wo po ezji Bed nar ka prze ja wia si zresz t nie
tyl ko na do strze ga niu opo zy cji po mi dzy wia tem y wej i mar -
twej na tu ry a re flek sj i abs trak cj za war t w fi lo zo fii, sztu -
ce, wresz cie w oba wach sza rych lu dzi. Do strze ga po eta tak -
e re la cje ist nie j ce po mi dzy prza n, przy ziem n
rze czy wi sto ci, gdy opi su je w krót kich wier szach chleb, wan -
n, gar nek, uy wa jc do te go try wial nych ko lo kwia li zmów
w ro dza ju: „zja da j wa sne ko zy z no sa”, a wia tem idei, po -
li ty ki, ma lar stwa i li te ra tu ry. Zda je so bie spra w au tor z te -
go, e wiej ski wiat mo na prze nie w re gio ny sztu ki, o wie -
le trud niej uczy ni co od wrot ne go. 

Wy ra ne od wo y wa nie si po ety do ró e wi czow skie go re -
izmu po ci ga za so b tak e prze j cie po etyc kiej sty li sty ki.
Wik szo wier szy na wi zu je do li ry ki „ci ni te go gar da”.
Wer sy bar dzo krót kie, nie rzad ko jed no wy ra zo we, uka da j si
w wy li czan ki, a sk pe me ta fo ry do pe nia j po do bie stwa. Cho -
cia nie brak w to mi ku Roz mo wa z pta kiem na wi za i do in -
nych tech nik po ezjo wa nia. Po ja wia j si wier sze schod ko we,
tak zna ne z twór czo ci Ma ja kow skie go. Ma nie ra ta obec -
na zwasz cza jest w tek stach o przy du ga wych wer sach, nie
miesz cz cych si w jed nej li nij ce, ale to ra czej nie przy pa dek
wy ni ka j cy z bra ku miej sca na stro nach. To wia do my wy -
bór au to ra, bo pi sze wte dy o spra wach fry wol nych, cze mu
sprzy ja ta ka roz wi chrzo na po ety ka. 

Wszystko si krci
wokó patyczka

KSIKI RYSZARD BEDNARCZYK
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Jan Hi mils bach: 
Opo wia da nia ze bra ne.
Wyd. „vis a vis/Etiu da”, 
Kra ków 2012, s. 624.

Ma e eks pe ry men ty ze szcz ciem. 
Se kret ny dzien nik Hen dri ka Gro ena, 
lat 83 i . 
[Prze. Ry szard Tur czyn]. 
Wyd. Al ba tros An drzej Ku ry o wicz 
s.c. 2016, s. 400.

Na tu ral ne wy da o mi si umiesz cze nie tu ksi ki No wa kow skie go, któ ry
jak Hi mils bach opi sy wa y cie lu dzi z – jak to okre la no w PRL -u – „mar -

gi ne su spo ecz ne go”. Tym ra zem to gów nie not ki ze spo tka, kon tak tów,
czy przy ja ni z po sta cia mi wa ny mi dla kul tu ry, na uki i in te lek tu al ne go dys -
kur su. To m.in.: prof. Zyg munt Ku biak, Gu staw Her ling -Gru dzi ski, „Re -
dak tor” Gie droy, Zbi gniew Her bert. S i mniej zna ni, np. Ga briel Laub po -
cho dz cy z C.K. mo nar chii po pu lar ny afo ry sta, mó wi cy bie gle po pol sku,
cze sku i nie miec ku, za fa scy no wa ny twór czo ci Le ca. Ale jest te „mar gi -
nes spo ecz ny”. Daw ny ko le ga, ksyw ka „Ko ci eb”, pro wa dzi au to ra
do klu bi ku „Be tar” we Frank fur cie nad Me nem. Tam no bli wi pa no wie spo -
y wa j lek ki po si ek, kie dy jed nak do wia du j si, e No wa kow ski przy je -
cha „z Mia sta”, na gle wra ca j wspo mnie nia z prze stp czej ka rie ry mo do -
cia nych y dów, któ rzy prze trwa li woj n a pó niej, te kry mi nal ny mi spo -
so ba mi, osi gn li sta tus le gal nych biz nes me nów.

Ma rek No wa kow ski: 
Tak za pa mi ta em.
Wyd. „Zysk i S ka” 
Po zna 2O14, s. 160.

Za sta na wiam si nie kie dy ile cza su zmar no wa no w PRL, kie dy re gla -
men to wa no pa pier, uka da no „pla ny wy daw ni cze”, dzia a a cen zu -

ra, przez co tak ubo ga by a dzia al no edy tor ska mu ze ów. Te raz, gdy
tam te ba rie ry znik n y, z wiel kim za in te re so wa niem a cza sem wrcz
z po dzi wem prze gl dam ksi ki, skrom nie na zy wa ne „ka ta lo ga mi wy -
staw” oraz cy klicz ne pu bli ka cje przy go to wy wa ne przez re gio nal nych
mu ze al ni ków. Sie mia no wic ki Rocz nik… jest przy ka dem ta kie go wa -
nie wy daw nic twa, któ re by o by wspa nia ym pre zen tem dla na uczy -
cie li z za kre su edu ka cji re gio nal nej (gdy by oni re al nie ist nie li). W 14.
nu me rze rocz ni ka s tek sty z za kre su hi sto rii, sztu ki, re cen zje i wspo -
mnie nia. Z sa tys fak cj od no to wu j, e wród au to rów s wspó pra cow -
ni cy na sze go mie sicz ni ka (m.in. Zdzi saw Ja ne czek, Ka ta rzy na My -
nar czyk, Kry stian Ha dasz). Jest i na sza re dak tor na czel na – Wie sa wa
Ko no pel ska. 

Sie mia no wic ki Rocz nik Mu ze al ny 
nr 14. 
Wyd. Mu zeum Miej skie 
w Sie mia no wi cach l skich, 
Sie mia no wi ce l skie 2015, s. 300.

KRÓTKOOKSIKACH
BOGDAN WIDERA

Du go nie da wa em si prze ko na pra cow ni kom mo jej ulu bio nej ksi -
gar ni, e by to ku pi. Kie dy jed nak, ca kiem przy pad ko wo, w któ rej

sta cji ra dio wej usy sza em frag ment czy ta ny przez mo je go przy ja cie la,
Stasz ka Brud ne go, nie gdy ak to ra ka to wic kie go te atru, któ ry pó niej tra -
fi do ze spo u Jó ze fa Szaj ny. I to mnie prze ko na o. Zgod nie z mo imi do -
my sa mi ta po wie jest – i tu nie wiem – pa ro di? pa sti szem? wa ria cj?
szy der stwem? ze zna ne go tak e z te le wi zyj ne go se ria lu Se kret ne go dzien -
ni ka Ad ria na Mo le’a lat chy ba 13 i pó. Na sto la tek wcho dzi w y cie, od -
kry wa wiat, sie bie, co chwi la prze y wa ja ki tam swój „pierw szy raz”.
Gro en wrcz prze ciw nie, ra czej „zwi ja si” ni „roz wi ja”. Do y wa swo -
ich lat w do mu star ców. Na zy wa nym oczy wi cie „orod kiem” i ofe ru j -
cym ho len der skim pen sjo na riu szom ta kie wa run ki, o któ rych w Pol sce
nie ma co ma rzy. Se nior za czy na pi sa dzien nik, pe en za baw nych ob -
ser wa cji, zo li wo ci, ale i au to iro nii. Na gle oka zu je si, e nie ocze ki wa -
nie i spon ta nicz nie za wi zu je si w tym miej scu ma a gru pa bun tow ni -
ków, nie for mal ne sto wa rzy sze nie „Sta ry ale Jesz cze y wy”, w skró cie „Sta -
y”. Oni sa mi or ga ni zu j so bie czas po za „orod kiem” – wy ciecz ki, zwie -
dza nie itd. Wol no im, bo s wol ni, mo na wy cho dzi z „orod ka”, wol -
no w nim pa li i pi al ko hol. Wic prze pro wa dza j te swo je „ma e eks -
pe ry men ty ze szcz ciem”, za go spo da ro wu j z ra do ci ten krót ki czas,
ja ki im jesz cze po zo sta. Ka dy z czon ków w wiel kiej ta jem ni cy or ga -
ni zu je wa sn eks pe dy cj, by le tyl ko odej od co dzien nej mo no to nii i ru -
ty ny. Ta lek tu ra ba wi, ale te miej sca mi bar dzo wzru sza, bo z cza sem po -
st pu je sta ro, znie do  nie nie, cza sem na st pu je mier. Jest jesz cze ta -
jem ni ca: au tor tej po wie ci si nie ujaw nia, nie chce. Wszyst ko opo wia -
da nam wic wy my lo ny (wiet nie) Hen drik Gro en.

Zna em ze dwa to mi ki opo wia da Hi mils ba cha, wic kie dy w mo jej ulu bio -
nej ksi gar ni do wie dzia em si, e uka za si tom je go pro za tor skich hi -

sto rii ze bra nych, za mó wi em, do sta em, prze czy ta em. I utwier dzi em si w prze -
ko na niu, e au tor mia wiel ki dar two rze nia ob raz ków przy ku wa j cych uwa -
g czy tel ni ków. Mo na przy pusz cza, e wie le za pi sa nych przez nie go opo -
wie ci wy da rzy a si na praw d, w do dat ku ma swo je ró do w bar dzo barw -
nej bio gra fii Hi mils ba cha, któ ry pra co wa w tak wie lu za wo dach, e chy ba tyl -
ko Jack Lon don mo e si z nim rów na. Miej scem ak cji za no to wa nych przez
pi sa rza, jed no cze nie za ka mie nia rza, ak to ra itd. jest raz ma e mia stecz ko, in -
nym ra zem sto li ca, ale nie War sza wa re pre zen ta cyj na i „z pierw szych stron
ga zet”, ale ta pe ry fe ryj na, z pra so wych kro nik kry mi nal nych, dru go pla no wa
i wsty dli wa. Jak ju wspo mnia em, ta pro za wci ga, prze ma wia do od bior cy,
tak jak krót kie for my He min gwaya, czy ode skie „ban dyc kie ka wa ki” Ba bla
z Be niem Krzy kiem w ro li gów nej. Ja ko czo wiek sta ry ro zu miem wie le re -
aliów opi sa nych przez Hi mils ba cha, ale na wet ja nie do ko ca po tra fi si zo -
rien to wa w cza sie ak cji, przy po mnie so bie wy da rze, zwasz cza za ich otocz -
ki, zwi za nej cho by z war to ci zo tów ki w da nym mo men cie. Mod si czy -
tel ni cy si w tym nie po a pi. Wic na przy ka dzie Opo wia da chcia bym stwo -
rzy „ksi k skarg i za a le” skie ro wa nych do wy daw cy. Gów ny za rzut to
brak re dak to ra. Mo na do mnie my wa, e opo wia da nia za miesz czo no w ko -
lej no ci chro no lo gicz nej, jed nak gwa ran cji na to nie ma. Nie ma tak e in for -
ma cji z ja kich pu bli ka cji ksi ko wych i pra so wych utwo rzo no ten zbiór. Brak
przy pi sów, od sy a czy, na wet no ty od wy daw cy, któ ry móg by dzi siej szych od -
bior ców po in for mo wa o cho by tyl ko pe ere low skich re aliach, po ka za, e
opi sy wa ne przez au to ra rze czy nie s wy my sem, e tak na praw d wy gl da -
o y cie co dzien ne Po la ków. Szko da zmar no wa nej szan sy.
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Pod pa tro na tem „l ska”

Sier pie Ta len tów

KA TO WI CE. 21-31 sierp nia In sty tu cja Pro mo cji i Upo wszech nia -
nia Mu zy ki SI LE SIA za pra sza na kon cer ty XII Ogól no pol skie go
Fe sti wa lu Pro mo cyj ne go SIER PIE TA LEN TÓW.

Fe sti wal, jak co ro ku, po d a za naj wa niej szy mi ak tu al ny mi wy -
da rze nia mi mu zycz ny mi, któ rych uczest ni ka mi sta j si mo dzi ar -
ty ci. Cza sem jesz cze bar dzo mo dzi, ale ju cz sto uty tu o wa ni
i ma j cy wia do mo war to ci swo ich kre acji wy ko naw czych. Cza -
sem do pie ro de biu tu j cy na es tra dach kon cer to wych, przy go to wu -
j cy si do wa nych kon kur sów, re ali zu j cy am bit ne pro jek ty pro -
gra mo we. 

Rok 2016 to rok 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. Po dob nie wic,
jak 5 lat te mu, SI LE SIA za pro si a do Ka to wic pol skich uczest -
ni ków pa dzier ni ko we go kon kur su, któ rzy za pew ni li so bie
w nim udzia w pre se lek cjach, ja kie zor ga ni zo wa no w To ron to,
In ter la ken, Gda sku i To kyo pod kie row nic twem wia to wej kla -
sy skrzyp ka i prze wod ni cz ce go ju ry Ma xi ma Ven ge ro va.
W sierp nio wych kon cer tach wy st pi: Ma ciej Bur dzy, Ce li na Kotz
(pra wo uczest ni cze nia w kon kur sie za pew ni a so bie, wy gry wa -
jc ju w ze szym ro ku Ogól no pol ski Kon kurs Skrzyp co wy im.
Zdzi sa wa Jahn ke go w Po zna niu), Ro bert a gu niak, An na Ma -
le sza, Ame lia Ma szo ska, Jan Ma zur i ka to wi czan ka Ma ja Syr -
nic ka. 

W fe sti wa lo wym ka len da rzu zna laz si w tym ro ku tak e kon -
cert z udzia em mo dych ar ty stów ukra i skich z lwow skiej Aka -
de mii Mu zycz nej im. My ko y y sen ki, któ rzy kon cer to wa b -
d dzie wcze niej w ra mach XXVI Mi dzy na ro do we go
Fe sti wa lu Mu zy ki Ka me ral nej i Or ga no wej w Wy gie zo wie -Li -
pow cu.

31 sierp nia go ci b dzie my po raz pierw szy w Ka to wi cach
Lu to saw ski Youth Or che str, któ ra wy st pi pod dy rek cj Ad -
riána Va re la, jej dy rek to ra ar ty stycz ne go. Ten wy jt ko wy ze spó,
któ ry two rz ucznio wie szkó mu zycz nych z ca ej Pol ski po wsta
w 2013 ro ku z oka zji ob cho dów set nej rocz ni cy uro dzin Wi tol -
da Lu to saw skie go we wspó pra cy z Mi ni ster stwem Kul tu ry
i Dzie dzic twa Na ro do we go, a od te go ro ku przy j no w na -
zw – Pol ska Or kie stra Mo dzie o wa LYO. W kon cer cie, któ -
ry od b dzie si w Sa li Kon cer to wej Aka de mii Mu zycz nej im. Ka -
ro la Szy ma now skie go wy st pi rów nie ja ko so li sta Bar tosz
Ko ziak, je dy ny wio lon cze li sta w te go rocz nym fe sti wa lu, po dob -
nie zresz t jak bas Ma ciej Gor czy czy ski, je dy ny re pre zen tant
wo ka li sty ki, lau re at Mi dzy na ro do we go Kon kur su Wo kal ne go
„Iu ven tus Can ti 2016” w so wac kich Vra blach.

(Szcze gó o wy pro gram kon cer tów na IV stro nie okad ki). 

l ski Waw rzyn przy zna ny

KA TO WI CE. W te go rocz nym ple bi scy cie l ski Waw rzyn Li te rac -
ki 2015 czy tel ni cy Bi blio te ki l skiej naj wi cej go sów od da li
na ksi k „13 pi ter” Fi li pa Sprin ge ra. Po zy cja ta wy gra a zde cy -
do wa nie, uzy sku jc bli sko 40 pro cent wszyst kich od da nych go sów.
Ko lej ne miej sca za j y „Ma a za ga da” An ny Jan ko i „Pi dzie sit -
ka” In gi Iwa siów.

Go so wa nie na ksi k 2015 ro ku trwa o ca y li piec. Uro czy ste
wr cze nie na gro dy l ski Waw rzyn Li te rac ki i spo tka nie z lau re -
atem od b dzie si pod czas l skich Tar gów Ksi ki (30 IX -
–2 X 2016).

Do na gro dy l ski Waw rzyn Li te rac ki 2015 no mi no wa no na st -
pu j ce po zy cje:

Jab ko Ol gi, sto py Da wi da Mar ka Bie czy ka, Ma a za ga da An -
ny Jan ko, Wie lo ry by i my Szcze pa na Twar do cha, Sko ru Ma cie -
ja Pa zy, Pod krzyw dzie An drze ja Mu szy skie go, Jo lan ta Syl wii Chut -
nik, 13 pi ter Fi li pa Sprin ge ra, Del ta Die tla Mar ci na wie tlic kie go,
Pi dzie sit ka In gi Iwa siów.

Po czw szy od 1999 ro ku, l skim Waw rzy nem Li te rac kim uho -
no ro wa no ksi ki ta kich au to rów, jak: Ta de usz Ró e wicz, Cze saw
Mi osz, Ewa Lip ska, Wa le ry Pi sa rek, Ma ciej Ma le czuk, Ja nusz
Go wac ki, Jan Pa we II, Ry szard Ka pu ci ski, Hen ryk Wa niek, Ja -
cek Deh nel, Ol ga To kar czuk, Alek san der Na wa rec ki, Zbi gniew Bia -
as, Szcze pan Twar doch, Ma rek Kra jew ski i Mag da le na Grze ba -
kow ska.

Kon kurs na pla kat roz strzy gni ty

KA TO WI CE. Roz strzy gni to kon kurs na pla kat pro mu j cy
przy szo rocz ny X Mi dzy na ro do wy Kon kurs Dy ry gen tów im.
Grze go rza Fi tel ber ga. Or ga ni za to ra mi by y Fil har mo nia l ska
i Aka de mia Sztuk Pik nych w Ka to wi cach. Ju ry w ska dzie: prof.
An to ni Cy gan (prze wod ni cz cy ju ry), prof. Ma rian Osli slo
(za stp ca prze wod ni cz ce go), prof. Mi ro saw Ja cek Basz czyk,
Agniesz ka My nar czyk i To masz Ol szew ski oce ni o 56 prac na -
de sa nych przez 39 au to rów. Pierw sz na gro d zdo by a Mar ta Ga -
bi ga, dru g – Dag ma ra Cie li ca, a trze ci – Alek san dra Mi to raj.
Po za dy plo ma mi i na gro da mi fi nan so wy mi lau re at kom kon kur -
su wr czo no fil har mo nicz ne upo min ki. Obec ni na po kon kur so -
wym wer ni sa u uczest ni cy kon kur su otrzy ma li wy da ny przez Fil -
har mo ni l sk przed czte re ma la ty al bum „Ca a ta mu zy ka.
Pol ski pla kat mu zycz ny. 1899–2012” Krzysz to fa Dy do. Po kon -
kur so wa wy sta wa w Ho lu lu strza nym Fil har mo nii l skiej 
pre zen tu je na gro dzo ne i cz na de sa nych na kon kurs 
prac. 

Zgod nie z re gu la mi nem kon kur su, kie row nic two Fil har mo nii i kon -
kur su dy ry gen tów ja ko pla kat X Mi dzy na ro do we go Kon kur su Dy -
ry gen tów im. Grze go rza Fi tel ber ga wy bra o pra c Dag ma ry Cie -
li cy. Jej gów ny mo tyw – po sta trium fu j ce go dy ry gen ta
wy ko rzy sta na zo sta nie w ma te ria ach, dru kach pro mo cyj nych i in -
for ma cyj nych. Syl wet k dy ry gen ta z pla ka tu Mar ty Ga bi gi po sta -
no wio no za wy ko rzy sta w kon kur so wych ma te ria ach kie ro wa -
nych do dzie ci i mo dzie y.

Gra fi ka z da ru Ja ni ny i To ma sza Ma czu gów

KA TO WI CE. W Mu zeum l skim od by a si pierw sza od so na wy -
jt ko wej, ka me ral nej eks po zy cji gra fik z XVII –XIX w. po cho dz -
cych z bo ga tej ko lek cji kra kow skie go an ty kwa riu sza. Wród
dzie o ró no rod nej te ma ty ce znaj du j si za rów no gra fi ki uzna -
nych mi strzów, jak Tho mas Co ok, Erich Dahl bergh czy Ber nard
Pi cart, jak i pra ce mniej zna nych gra fi ków, wy ko na ne w ró nych
tech ni kach. 76
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Zna cz ca cz ko lek cji, two rzo nej la ta mi przez wy bit ne go znaw -
c daw nej sztu ki gra ficz nej i ksi ko wej – dr. in. To ma sza Ma czu -
g, zo sta a po da ro wa na do zbio rów Mu zeum l skie go w 2015 r.
Na uni ka to wo zbio ru ma wpyw fakt, e zo sta w ca o ci zgro -
ma dzo ny przez znaw c te ma tu, w spo sób prze my la ny i kon se kwent -
ny. Nie jest to je dy ny dar To ma sza Ma czu gi, któ re go wiel k pa sj
by y ksi ki, ko lek cjo ner stwo gra fi ki ar ty stycz nej i re pro duk cyj nej.
W 2010 r. prze ka za Bi blio te ce Mu zeum Na ro do we go w War sza -
wie 354 wo lu mi ny te go ty pu do ku men tów. Po nad 1000 ka ta lo gów
za gra nicz nych do mów au kcyj nych, an ty kwa ria tów i ga le rii ofia ro -
wa Bi blio te ce Na ro do wej w War sza wie, z ko lei Cen trum Ba daw -
cze mu Bi blio gra fii Pol skiej Es tre iche rów, dzia a j ce mu przy Uni -
wer sy te cie Ja giel lo skim, po da ro wa sta re ka ta lo gi do ty cz ce
po lo ni ków. 

Na wy sta wie w Mu zeum l skim zo ba czy mo na kil ka na cie
gra fik o te ma ty ce ale go rycz nej, ro dza jo wej, mi to lo gicz nej, a tak -
e por tre ty i ma py wo jen ne, wy ko na ne gów nie w tech ni ce mie dzio -
ry tu. Wszyst kie ce chu je wy so ki po ziom ar ty stycz ny pod wzgl dem
ry sun ku, jak i ja ko ci sa mych od bi tek gra ficz nych. S wród nich
pra ce b d ce zna ko mi ty mi ry ci na mi po wsta y mi na pod sta wie ist -
nie j cych ob ra zów olej nych zna nych mi strzów, m.in. Wil lia ma Ho -
gar tha. Na szcze gól n uwa g za su gu j rów nie dwie ma py wy ko -
na ne przez Eri cha Dahl ber gha, szwedz kie go gra fi ka, spe cja li st
w bu do wie for ty fi ka cji, któ ry z woj ska mi Ka ro la Gu sta wa uczest -
ni czy w kam pa nii pol skiej i du skiej. We dug je go ry sun ków po -
wsta y mie dzio ry ty przed sta wia j ce pla ny bi tew, mia sta, a tak e wi -
do ki z te go okre su. 

Eks po zy cja b dzie pre zen to wa na w prze strze ni wy staw cza so wych
Ga le rii sztu ki pol skiej 1800–1945 do 4 wrze nia 2016 r.

Suk ce sy Te atru l skie go

KA TO WI CE. Ze spó ak to rów Te atru l skie go z suk ce sem za pre -
zen to wa si na Mi dzy na ro do wym Fe sti wa lu Te atral nym w Ro sji.
Ak to rom dwu krot nie zgo to wa no du g owa cj na sto j co w te atrach
w Je ka te ryn bur gu i Ni nym Ta gi le. Te atr l ski po ka za na wy je -
dzie „Oe nek” Ni ko a ja Go go la, któ ry w Ka to wi cach przy go to wa
Ni ko aj Ko la da, je den z naj wa niej szych wspó cze snych dra ma tur -
gów i re y se rów ro syj skich. 

Z ko lei tu przed za mkni ciem se zo nu ogo szo no w War sza -
wie w In sty tu cie Te atral nym wy ni ki Kon kur su na Wy sta wie nie
Pol skiej Sztu ki Wspó cze snej. Spo ród po nad 100 spek ta kli 22.
edy cji kon kur su do fi na o wej dwu nast ki tra fi y „Ka mie nie” wg
pro zy Gra y ny Ja giel skiej, któ re na Sce nie w Ga le rii przy go to -
wa li ko lek tyw nie mo dzi twór cy (de biut re y ser ski Bar to mie ja
Basz czy skie go, ak to ra Te atru l skie go). Pod czas ga li przy zna -
no na gro d dla We ro ni ki Mu rek, uzna jc j za au tor k naj cie kaw -
sze go dra ma to pi sar skie go de biu tu. Mo da pi sar ka miesz ka j ca
w Ka to wi cach na pi sa a „Sztu k mi sa” na za mó wie nie Te atru l -
skie go – pra pre mie ra w re y se rii Ro ber ta Ta lar czy ka od by a si
w grud niu 2015 r. na Sce nie w Ga le rii. Jed no cze nie de cy zj ko -
mi sji pod prze wod nic twem Jac ka Sie radz kie go dwa ty tu y re ali -
zo wa ne w Ka to wi cach otrzy ma y wspar cie fi nan so we w po sta -
ci cz cio wej re fun da cji: „We stern” Ar tu ra Pa y gi po ka zy wa ny
na za mkni cie cy klu lsk wi ty/lsk prze kl ty oraz „Cho piec
z a b dziem” In g ma ra Vil lqi sta zre ali zo wa ny na Sce nie Ka me -
ral nej.

Pod pa tro na tem „l ska”

Ty chy i ty sza nie w la tach II woj ny wia to wej

TY CHY. 29 wrze nia w sie dzi bie Mu zeum Miej skie go w Ty chach
w Sta rym Ma gi stra cie (pl. Wol no ci 1) otwar ta zo sta nie wy sta wa
„Ty chy i ty sza nie w la tach II woj ny wia to wej”. Ce lem eks po zy -
cji jest po ka za nie ty skiej hi sto rii w la tach oku pa cji nie miec kiej oraz
pa mi tek z lat woj ny po cho dz cych od ro do wi tych ty szan, jak rów -
nie tych, któ rych ró ne ko le je lo su spro wa dzi y po woj nie wa -
nie do Ty chów. Zwie dza j cy prze nio s si do cza sów, gdy Ty chy
by y ma ym, ale pr nie roz wi ja j cym si mia stecz kiem, któ re go
miesz ka cy z tru dem pró bo wa li prze trwa trud ny okres woj ny,
a wa dze nie miec kie pra co wa y nad urba ni stycz ny mi pla na mi roz -
bu do wy mia sta. 

Wy sta wa przy po mni rów nie o wy da rze niach na trwa e za pi sa -
nych w hi sto rii mia sta, ta kich jak wal ki na te re nach wa ko wa we
wrze niu 1939 ro ku i eg ze ku cja wi niów obo zu KL Au schwitz wy -
ko na na w Ty chach we wrze niu 1944 ro ku.

Agniesz ka Ocie pa -We iss, au tor ka wy sta wy: Wy buch II woj ny
wia to wej i la ta oku pa cji nie miec kiej by y dla Ty chów, tak jak
dla wie lu in nych miej sco wo ci, okre sem tra gicz nym i pe nym dra -
ma tycz nych wy da rze. Wal ka z pol sko ci, wpro wa dze nie nie -
miec kiej li sty na ro do wo cio wej (Deut sche Volks li ste), wy sie dle -
nia lud no ci w gb III Rze szy i wy wóz ki do obo zów
kon cen tra cyj nych, su ba l za ków w We hr mach cie i in ne wy -
da rze nia oraz prze y cia z lat woj ny od ci sn y g bo kie pit no
na lo sach wie lu lu dzi. Ich wspo mnie nia spi sa ne po woj nie, a tak -
e do ku men ty, zdj cia i pa mit ki prze cho wy wa ne pie czo o wi cie
w ro dzin nych ar chi wach s nie my mi wiad ka mi wo jen nych ko -
lei y cia wie lu Po la ków.

Wy sta w mo na b dzie ogl da do ko ca bie  ce go ro ku. 
Wstp do Mu zeum Miej skie go w Ty chach jest bez pat ny.

Szki ce Mu zycz ne Ja na Ze gal skie go 
w Mu zeum Ar chi die ce zjal nym

KA TO WI CE. Jan Ze gal ski (rocz nik 1932, uro dzo ny w Po zna niu),
zna ko mi ty fo to graf, nie gdy czo nek or kie stry sym fo nicz nej NO -
SPR i pe da gog – pro fe sor zwy czaj ny Aka de mii Mu zycz nej w Ka -
to wi cach, pre zen tu je w Mu zeum Ar chi die ce zjal nym wy sta w pt.
„Szki ce mu zycz ne IV”. Fo to gra fu je od 1958 ro ku. W la tach 1964–
1971 by czon kiem Ka to wic kie go To wa rzy stwa Fo to gra ficz ne go,
a od 1971 r. jest czon kiem Zwiz ku Pol skich Ar ty stów Fo to gra fi -
ków. W 1972 r. otrzy ma ty tu Ar ti ste FIAP. W swo im do rob ku po -
sia da sze reg wy staw in dy wi du al nych, by uczest ni kiem licz nych kon -
kur sów w kra ju i za gra ni c. 

W Mu zeum Ar chi die ce zjal nym Jan Ze gal ski po ka zu je bli sko 60
por tre tów naj wik szych mu zy ków i dy ry gen tów. Mo na wic zo -
ba czy por tret Sta ni sa wa Skro wa czew skie go, Je rze go Sem ko -
wa, Ne vil le’a Mar ri ne ra, Hel mu tha Ril lin ga, Jac ka Ka sp szy ka,
Je rze go Mak sy miu ka, Ta de usza Stru ga y, Ka zi mie rza Kor da, Ale -
xan dra Lie bre icha, a tak e kom po zy to rów jak Krzysz tof Pen de -
rec ki, czy wy bit nych ar ty stów, a wród nich Mar th Ar ge rich, Kry -
stia na Zi mer ma na, Se ong -Jin Cho, An drze ja Kul k, i wie lu in nych. 

Jak na pi sa Ka rol Bu la w so wie wstp nym do ka ta lo gu wy sta -
wy – wni kli wy ob ser wa tor y cia or kie stry, sta si z cza sem, w pew -
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nym sen sie, wni kli wym „kro ni ka rzem” wa nych dla ze spo u wy -
da rze. To je go fo to gra fie zdo bi al bu my rocz ni co we WO SPR i to -
wa rzy sz jej na dal – gdy or kie stra otrzy ma a sta tus ze spo u na ro -
do we go i sw no w sie dzi b.

Nie zwy ky to ta lent, któ ry po zwa la by Ja no wi Ze gal skie mu nie
tyl ko zna ko mi tym mu zy kiem i pe da go giem, ale ci gle spra wia, e
jest wiet nym i ce nio nym fo to gra fem, któ re mu da ne by o uchwy -
ci – jak e cz sto jesz cze na czar no -bia ych kli szach pik no mu -
zy ki.

Wid mo w BWA

KA TO WI CE. Au to ra mi wy sta wy s ar ty ci: Ali cja Bie law ska,
Bow nik, Je an net te Eh lers, Ka ro li na Fre ino, To masz Ko szew nik,
Ka ri na Ma ru si ska, Ma go rza ta Mar kie wicz, An na Or ow ska, Szy -
mon Szew czyk, Mi ko aj Szpa czy ski. Wy sta wa jest za pi sem fan -
to mo wych bó lów mia sta, do ku men ta cj bia ych plam w je go ar -
chi tek to nicz nej tkan ce. U jej pod staw le y se ans spi ry ty stycz ny
prze pro wa dza ny na nie ist nie j cych bu dyn kach, po mni kach
i pla cach, któ re ar ty ci oy wia j w swo ich pra cach. Nie któ rzy
z nich wy bra li dro g re kon struk cji, le dzc hi sto ri wy bra ne go
obiek tu. In ni, roz ko szu jc si nie po twier dzo ny mi in for ma cja mi,
re zy gno wa li z prze sad ne go trzy ma nia si dat i fak tów. Od by wa -
li sen ty men tal ne piel grzym ki do pu stych miejsc, nie zo bo wi zu -
j co prze py ty wa li daw nych wa ci cie li, mu ze al ni ków i kon ser -
wa to rów. Ka dy wy bie ra wa ci w dla sie bie me to d,
two rzc – po przez sie aneg dot i po wi za – pry wat n ma p miej -
sca. Ce lem nie by o przy go to wa nie no stal gicz ne go, mu ze al ne -
go prze wod ni ka po nie wi dzial nym mie cie, ale po bu dze nie dys -
ku sji nad kszta tem prze strze ni Ka to wic, pod da wa nej obec nie
sil nej trans for ma cji.

Po szcze gól ne re ali za cje ze bra ne w ra mach wy sta wy s do ku -
men ta cj kil ku mie sicz ne go pro ce su lu na ty ko wa nia w prze strze -
ni mia sta. Ar ty ci wy do by wa j na wia to dzien ne od na le zio ne
reszt ki i rw ce si hi sto rie. Jak w kla sycz nym hor ro rze, to co za -
po mnia ne, wy ma za ne i wy par te, po wra ca, e by nie po ko i wspó -
cze snych.

Mu ral z mo tyl kiem

BIEL SKO BIA A. Siód my mu ral w ra mach pro jek tu „oB Braz
mia sta #3” re ali zu je w sierp niu Na ta lia Rak, ab sol went ka ódz -
kiej ASP. Na ta lia Rak jest au tor k mo nu men tal nych mu ra li m.in.
w USA, No wej Ze lan dii, Hisz pa nii, Szwe cji i Wo szech. Mu ral
po wsta je na cia nie szczy to wej ka mie ni cy przy uli cy Cie szy -
skiej 36. Jak twier dzi ku ra tor ka pro jek tu Ju sty na a bd z Ga -
le rii Biel skiej BWA, dzie o od wo u je si do No cy wi to ja -
skiej – pra daw ne go wi ta zwi za ne go z let nim prze si le niem
So ca, w szcze gól no ci ze zwy cza jem wy pla ta nia wian ków przez
dziew czy ny. – Na mu ra lu swo je miej sce znaj dzie rów nie mo -
tyl Zyg za ko wiec ko kor na ko wiec, któ re go obec no w la -
tach 1900–1910 tyl ko w oko li cach do li ny Wa pie ni cy i Sta re go
Biel ska opi sy wa en to mo log L. Sprin ger. Ga tu nek, któ ry wy st -
po wa wy cz nie w na szej oko li cy, uzna wa ny jest w Pol sce za wy -
mar y, jed nak od 2014 r. ho dow ca mo ty li w do li nie Wa pie ni cy
dr Ja cek Pro szyk pró bu je przy wró ci go do ist nie nia – po wia -
da Ju sty na a bd. 

Ca a w kwia tach

BIEL SKO BIA A. W sierp niu w klu bie Aqu arium Ga le rii Biel -
skiej BWA wy sta wia swe „Kwia ty” bielsz czan ka Bo gu mi a
Cio sek. Ar tyst ka jest au tor k opra co wa pla stycz nych i de ko ra -
cji do wie lu fil mów ani mo wa nych, któ re po wsta y w biel skim SFR.
Se ria „Kwia tów” Bo gu mi y Cio sek po wsta a w ostat nich 15 la -
tach. – To wi ze run ki kwia tów kwit n cych w da nym okre sie ro -
ku, kom po no wa ne w har mo nij ne lub kon tra sto we ze sta wie nia.
W tych nie wiel kich, ma lo wa nych akry lem na pa pie rze ob ra zach
da je si roz po zna warsz tat twór cy sce no gra fii do fil mów ani mo -
wa nych: pre cy zj kszta tów po wsta j cych przy uy ciu pla my barw -
nej, wy ra zi sto li nii, wie tli ste, y we ko lo ry. Na tu ra in spi ru je
na ró ne spo so by; bu kie ty kwia tów s ho dem dla jej naj pik niej -
szych prze ja wów, za chwy ca j cych ar ty stów od ty sic le ci.
W XVII -wiecz nych ho len der skich mar twych na tu rach z kwia ta -
mi wy st pu j te sa me tu li pa ny, li lie czy pe onie, któ re ma lu je Bo -
gu mi a Cio sek – twier dzi dy rek tor ka Ga le rii Biel skiej BWA Aga -
ta Smal cerz. 

Naj wy sze „Wier chy”

Y WIEC. Pod czas sierp nio we go LIII Ty go dnia Kul tu ry Be skidz -
kiej od by y si w yw cu XXVII Mi dzy na ro do we Spo tka nia Folk -
lo ry stycz ne, w któ rych udzia wzi o 14 ze spo ów z Mek sy ku, Ba -
ka nów, Hisz pa nii, Fran cji i in nych kra jów Eu ro py. Mi dzy na ro do wa
Ra da Ar ty stycz na pod kie run kiem Mi cha li ny Woj tas przy zna a
Grand Prix ze spo o wi „Wier chy” z Mi lów ki. Ju ro rzy twier dz, e
co raz cz ciej w ska dach ka pel lu do wych in stru men ty tra dy cyj -
ne za st po wa ne s in stru men ta mi kla sycz ny mi (akor de on, sak so -
fon, gi ta ra ba so wa), co po wo du je zmia n cha rak te ru i sty lu wy -
ko naw cze go mu zy ki tra dy cyj nej. Brzmie nie i prak ty ka wy ko naw cza
na in stru men tach tra dy cyj nych jest spe cy ficz na, wic tyl ko one
w po  cze niu z ar cha icz n me lo dy k i od mien n tech ni k pie wu
da j gwa ran cj za cho wa nia au ten tycz no ci. Dla te go wy so ka ra -
da ma na dzie j, e w przy szo ci wszyst kie ze spo y b d prze strze -
ga za sad re gu la mi nu… 

Zo to dla Ol drzy cho wic!

BIEL SKO BIA A. Za ko czy a si ju pi dzie si ta trze cia edy -
cja jed nej z naj wik szych im prez folk lo ry stycz nych na wie cie,
Ty go dnia Kul tu ry Be skidz kiej, któ re go gów nym or ga ni za to rem
jest Re gio nal ny Oro dek Kul tu ry w Biel sku -Bia ej. W jej ra mach
od by y si m.in. LXIX Go rol ski wi to w Ja bon ko wie na Za ol -
ziu, XXXVIII Waw rzy co we Hu dy w Uj so ach, XXII Fe styn Isteb -
nia ski oraz wy st py na es tra dach Ma ko wa Pod ha la skie go,
Szczyr ku, Wi sy i yw ca. Ju ry XLVII Fe sti wa lu Folk lo ru Gó ra -
li Pol skich w yw cu pod kie run kiem Ma go rza ty Kie re przy zna -
o Zo te y wiec kie Ser ce i 10 tys. z Re gio nal ne mu Ze spo o wi
„Ol drzy cho wi ce” za pro gram „Po wi ta nie ar cy ksi cia Ru dol fa
na ryn ku w Wyn dry ni”. Srebr ne y wiec kie Ser ce i 8 tys. z przy -
pa do Ze spo o wi Pie ni i Ta ca im. J. Szczot ki „Wier chy” z Mi -
lów ki za pro gram „Kur ki”. Wy ró nio no m.in. Re gio nal ny Ze spó
Pie ni i Ta ca „Be stwi na” za pre zen ta cj zwy cza ju pn. „Sta wia -
ni mo ja”. 78
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y wiec kie Ser ca

Y WIEC. Nie mal sto przed sta wie od by o si pod czas kon kur -
su ka pel, grup pie wa czych, pie wa ków lu do wych, in stru men ta -
li stów i ich mi strzów w ra mach XLVII Fe sti wa lu Folk lo ru 
Gó ra li Pol skich w yw cu. Ju ry pod kie run kiem An ny Bo ruc kiej -
-Szot kow skiej w ka te go rii so li stów in stru men ta li stów przy zna o
Zo te y wiec kie Ser ce Prze my sa wo wi Fic ko wi z Je le ni, a w ka -
te go rii mul tiin stru men ta li stów – Mar ci no wi Bla chu rze z yw ca.
W tej e ka te go rii pierw sze miej sce zdo by Ja cen ty Igna to wicz
z yw ca, a trze cie – Ra fa Glu za ze Szczyr ku i Bar to miej Ryb ka
z Ko nia ko wa. W gro nie so li stów pie wa ków Zo tym y wiec kim
Ser cem uho no ro wa no Zo fi Sor dyl z Kor bie lo wa. Dwa pierw sze
miej sca za j y An na Du nat z Pew li Wiel kiej i Ma ria Mo ty ka z Ko -
nia ko wa, a dru gie – Ka ta rzy na Kup czak z Jusz czy ny i Ma rze -
na Susz ka z Ko nia ko wa. W ka te go rii mistrz i ucze – in stru men -
ta li sta pierw sze miej sca za j li Bar to miej Ryb ka z Ko nia ko wa
i Cze saw Paw lus z ab ni cy, dru gie – Mar cin Bie gun z ab ni cy,
a trze cie – Iza be la Sza bla z Bren nej. W ka te go rii mistrz
i ucze – pie wak pierw sze miej sce przy zna no An nie Mu sio z Bren -
nej, a trze cie – Ur szu li Cyp cer ze Sko czo wa i Ma rze nie Susz ce z Ko -
nia ko wa. Ju ry wy ró ni o dru gim miej scem wród ka pel ze spó „Du -
dy skrzyp ce” ze Zat nej, a wród grup pie wa czych „Ma gu rzan ki”
z o dy go wic. III miej sce za j a gru pa e ska „Isteb na”. 

Hi gie nist ka nie tyl ko Cz sto cho wy

CZ STO CHO WA. Mar ta Frej to pla stycz ka i ani ma tor ka kul tu ry
ak tyw nie za an ga o wa na w y cie po li tycz ne i spo ecz ne, w Pol sce
roz po zna wa na przede wszyst kim za spra w me mów nie zwy kle dow -
cip nie i traf nie ko men tu j cych rze czy wi sto. W ci gu ostat nich
dwóch lat na ry so wa a ich ok. 400. 

Od 8 lip ca wie le z nich mo na ogl da w Pa wi lo nie Wy sta wo wym
w par ku im. S. Sta szi ca, zbu do wa nym na Kra jo w Wy sta w Prze -
my su i Rol nic twa w 1909 ro ku. Tu mie ci si dzia hi gie nicz ny,
do cze go na wi zu je ty tu wy sta wy – Hi gie na umy so wa. Frej
w swo ich pra cach ana li zu je sie bie (jest gów n po sta ci wie lu me -
mów), ale tak e za sta na wia si nad ro l/ro la mi wspó cze snej ko bie -
ty oraz nad wa run ka mi pro wa dze nia de ba ty spo ecz nej w Pol sce. Z jej
po gl da mi mo na si zga dza al bo nie, ale wy sta w obej rze trze -
ba. Mu zeum Cz sto chow skie za pra sza do ko ca sierp nia.

Po za me ma mi Mar ta Frej zaj mu je si rów nie opra co wa niem
gra ficz nym ksi ek. Ra zem z Agniesz k Graff przy go to wa a Me -
my i graf fy. Den der, ka sa i seks, po za tym za pro jek to wa a okad -
k do Fut bo lo wej re wo lu cji. Ki bi ce wkra cza j do gry Ji ma Ke ogha -
na czy Pres sin gu Ra fa a Lip skie go. Obec nie pra cu je nad pu bli ka cj
dla Te atru Na ro do we go w War sza wie Roz mo wy na no wy se zon oraz
nad ka len da rzem dla Fe de ra cji na Rzecz Ko biet i Pla no wa nia Ro -
dzi ny z oka zji 25-le cia or ga ni za cji. Swo je ry sun ki pu bli ku je w mie -
sicz ni ku „Ja sne, e Cz sto cho wa” i w lo kal nym do dat ku „Ga ze -
ty Wy bor czej”.

Ba na no wo i mu zycz nie

CZ STO CHO WA. Do 10 lip ca MGS za pra sza na wy sta w An dy
War hol 33 i 1/3. By a to pik na i in te re su j ca opo wie o iko nie pop -

-ar tu, przede wszyst kim o je go mi o ci do mu zy ki, na co wska zy -
wa ju ty tu za wie ra j cy licz b ob ro tów na mi nu t py ty du go gra -
j cej. Po za tym do mi no wa mo tyw ba na na – by na pod o dze, zwi -
sa z su fi tu, wy dru ko wa no go na po cie li.

Na wy sta wie po ka za no okad ki pyt za pro jek to wa ne przez War -
ho la dla mu zycz nych gi gan tów XX wie ku, ta kich jak: The Rol ling
Sto nes, Paul An ka, The Ve lvet Un der gro und czy John Len non (przez
wie le lat uwa a no, e okad k do Ima gi ne za pro jek to wa a Yoko Ono).
Eks po na ty po cho dzi y z ko lek cji Pio tra Met za, ku ra to ra wy sta wy
i dzien ni ka rza mu zycz ne go.

Za aran o wa na prze strze za ch ca a do za miesz ka nia. By o ó -
ko, fo te le lot ni cze, kart ki do za pi sy wa nia wra e. Oczy wi cie, nie
mo go za brak n mu zy ki. Brzmia a z go ni ków i ukry wa a si w roz -
o o nych su chaw kach.

Wy sta w po e gna no 6 lip ca ó t he c Pio tra Met za. Uczest ni -
cy za o y li ó te ubra nia lub wy ku pi li „ba na no w” wej ciów k.

Go cie Ma ka bun dy

CZ STO CHO WA. Ju po raz dru gi Bro tiar Sta ni saw ski, czy li
Woj ciech „Tur biarz” Bro da, wraz z Ma ka bun d za pro si li miesz -
ka ców mia sta i go ci na Fe sti wal Re tro Cz sto cho wa. W tym
ro ku od by si on 9 lip ca w am fi te atrze przy pro me na dzie Cze -
sa wa Nie me na (na pla cu Bie ga skie go zbu do wa no Stre f 
Ki bi ca).

Mi dzy wo jen ne szla gie ry oprócz go spo da rzy, a war to pod kre -
li, e Agniesz ka Fr czyk (skrzy pacz ka Ma ka bun dy), bra wu -
ro wo za pie wa a m.in. Ta ma a pi a dzi…, wy ko ny wa li: To masz
Stoc kin ger, Ania Ru so wicz, Vio let ta Ar lak, Ka ta rzy na Skrzy nec -
ka, Krzysz tof K.A.S.A. Ka sow ski oraz Ka ta rzy na Uhunm wan -
ghoi z Te atru Mu zycz ne go Ca pi tol. W tym ro ku po raz pierw -
szy wy st pi li go cie z zagra ni cy. Ze spó Go od ni ght Cir cus
z Ber li na za pre zen to wa mu zy k z lat 30. XX wie ku. 

Kon fe ran sje ra mi by li Emi lia Kra kow ska oraz Woj ciech D brow -
ski, dy rek tor Ogól no pol skie go Fe sti wa lu im. M. Fog ga. pie wa j -
cym to wa rzy szy li tan ce rze. Wi do wi sko przy go to wa li Ma rze -
na Kop czy ska -Urlich oraz Mi cha Gaw licz. O after par ty w klu bie
To ri za dba a ka pe la Awan ta.

Hi pho po wa kul tu ra

CZ STO CHO WA. 14–16 lip ca ju po raz siód my od by si
w Cz sto cho wie Hip Hop Ele ments Fe sti val. Je go dy rek tor ar ty stycz -
ny, po my so daw ca i pierw szy or ga ni za tor, Da niel Ma o szyc, nie -
ustan nie dba o upo wszech nia nie kul tu ry hi pho po wej, po pu la ry zu -
jc bre ak dan ce, graf fi ti, DJ -ing czy MC -ing. Za czy na si od pro jek cji
wi deo w klu bie Po li tech nik, obec nie to ogrom ne przed si wzi cie
pe ne atrak cje. 

W tym ro ku spo tka nie roz po cz y warsz ta ty, któ re po pro wa dzi li
O.S.T.R. i DJ Ha em. Po tem w klu bie Ru ra od by a si im pre za Bo -
om Bap War riors w ryt mach mu zy ki po pu lar nej w la tach 90.
na wschod nim wy brze u USA. Po za tym two rzo no graf fi ti 3D na pro -
me na dzie, zor ga ni zo wa no otwar ty tur niej ta ca Full Fla va, któ re -
go po my so daw c by b -boy Sna ke, a Sto wa rzy sze nie Przy bij Pit -
k po pro wa dzi o warsz ta ty ta ca.

Ale naj wa niej szym punk tem fe sti wa lu by y kon cer ty na pro me -
na dzie. Wy st pi li: Me ek Oh Why? (czy li Mi ko aj Ku bic ki, czo nek 79

Gówny plac w Tychach z dochodzcymi do niego ulicami Adolfa Hitlera 
i Horsta Wessela (obecnie ul. Kociuszki i ul. Sienkiewicza), ok. 1940. 
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ze spo u Ka pe lan ka, wspó pra cow nik Voo Voo i Da ga da na), Ku ba
Knap, o na&Web ber, Ten Typ Mes i Te de. Kon cer ty pro wa dzi li DJ
Lem oraz Mik ser.

Za fryt ko wa ni

CZ STO CHO WA. Te go rocz ny Cz sto chow ski Fe sti wal Kul tu ry
Nie za le nej Fryt ka OFF od by wa si 24–25 czerw ca. I tym ra zem
or ga ni za to rzy za pro si li cie ka wych go ci, za rów no mu zycz nych, jak
i te atral nych. Na dwóch sce nach przy ul. Pi sud skie go za gra li: Voo
Voo, Mar ce li na, Sku bas, Ne rvy, Re be ka, Da niel Blo om, To mek Ma -
ko wiec ki, Mar si ja, Extra, Two co lors (go z Ber li na), Mint, Ry -
sy. Cz sto cho w re pre zen to wa li Am pe rA oraz Krzy we No gi.
Z te atral nej al ter na ty wy od mel do wa li si: Ima gio Art Stu dio, Ter -
mi nus a Quo z No wej So li, Lwow ski Te atr Wo skre sin nia, a tak e
Te atr from Po land.

Punk tem obo wiz ko wym by a oczy wi cie ma gicz na
i nie zwy kle wi do wi sko wa pa ra da fryt ko wa, na któ rej po ja wi li
si: Cz stoch, Kruk, Lew, Ka li na J dru sik oraz Mu niek Stasz -
czyk. Or szak ani mo wa y CZART -y, Gar ni zon For te cy Cz sto -
chow skiej, ze spó Ba sto ners oraz bb nia rze z L’ombe li co 
del Mon do. By a mu zy ka, ta niec, ogie i du o dy mu… A ka -
dy wie czór pe en wra e do pe nia o after par ty przy Kon duk to -
row ni.

W cza sie fe sti wa lu od by wa y si tak e warsz ta ty fil mo we,
pod czuj nym okiem Pio tra u chow skie go (pre mie ra fil mu
w pa dzier ni ku br.), oraz fo to gra ficz ne, któ rych uczest ni cy 
kie ro wa ni przez Ka mi la Paw li ka stwo rzy li in te re su j cy 
fo to re por ta, za pre zen to wa ny 15 lip ca w Cen trum Pro mo cji 
Mo dych.

Mi dzy wia tem a gra wi ta cj

SO SNO WIEC. Ga le ria Mu za w lip cu go ci a fo to gra fie Ja ku -
ba G sio ra. Bo ha te ra mi wy sta wy by li lu dzie wy cho dz cy po -
za sche ma ty. Spor tow cy, pa sjo na ci i ko lek cjo ne rzy eks tre mal -
nych prze y, nie jed no krot nie na ra a j cy swo je y cie. To
wy sta wa o po szu ki wa niu wol no ci – pi sa li or ga ni za to rzy. – Po -
za bez piecz n gra ni c, po za sche ma ta mi co dzien ne go y cia.
W prze strze ni, któ r trze ba ogar n ser cem i od wa g. Au tor sam
upra wia jc np. wspi nacz k czy fre eri de, oka zu je si afir ma t y -
cia i sta jc „na kra w dzi” moc niej te go y cia do wiad cza. 
W fo to gra fiach wi da ar ty stycz n kon se kwen cj i warsz tat, 
ale przede wszyst kim pa sj – nie zbd n po to, by przy bli y 
i po ka za rze czy „nie wi dzial ne”. Ta kie wa nie jak... wol no,
któ ra tak in ten syw nie pach nie tyl ko na gra ni cy nie ba 
i zie mi.

Ja kub G sior swo j ak tyw no dzie li na trzy pa sje: wspi nacz k,
snow bo ar ding i oczy wi cie fo to gra fi. Dwie pierw sze da y po cz -
tek trze ciej. To z ch ci za trzy ma nia pik nych chwil, wy jt ko wych
mo men tów, od re al nio nych miejsc, cie ka wych lu dzi, sil nych emo -
cji i po pro stu do brych wspo mnie, za cz fo to gra fo wa. Jak sam
mó wi o so bie:... jed nak fo to gra fia da a mi no we, in ten syw niej sze
spoj rze nie na wiat. Jest wzmac nia czem sy gna ów, ja kie mo je ser -
ce od bie ra za po red nic twem oczu. Dzi ki niej na uczy em si pa -
trze, czy ta i oczy wi cie za pi sy wa ob ra zy ota cza j ce go wia ta,
ja kie two rzy mo ja per cep cja. Ka dru j emo cje, re je stru j wia to, za -
trzy mu j czas...

wiat me cha nicz ny

D BRO WA GÓR NI CZA. W Mu zeum Miej skim,, Szty gar ka” 21 lip -
ca otwar ta zo sta a wy sta wa ma lar stwa i szka,, wiat me cha nicz -
ny” au tor stwa Ka ta rzy ny Mo ryc.

,,Punk tem wyj cia ze sta wu kom po zy cyj ne go o me cha nicz nym
cha rak te rze jest dwu stron ny obiekt za ty tu o wa ny „wiat Me cha -
nicz ny”. Ob ra zu je on dy na micz ne ele men ty ma szyn, ta kie jak try -
by, tur bi ny, kom pre so ry, wa ki roz rz du etc…”. ,,Obiek ty zna le -
zio ne w spe cja li stycz nych ksi kach, mu ze ach lot nic twa
i woj sko wych, na zo mo wi skach czy warsz ta tach sa mo cho do wych
ry so wa am i prze twa rza am, a na stp nie stwo rzy am z nich kom -
po zy cje opar te na ru chu i prze ni ka niu, tak jak w przy pad ku try bów,
któ re dzia a j, na ka da jc si na sie bie”. ,,Po sta no wi am wy ci kil -
ka ele men tów ze „wia ta Me cha nicz ne go” i je oy wi po przez po -
wik sze nie, trans for ma cj i wpro wa dze nie ko lo ru. Tak po wsta y
no we trój wy mia ro we for my o zró ni co wa nej tek stu rze: „Tryb Ko -
lo ru” i „Wa ek Roz zsz kle nia”.

Ar tyst ka jest d bro wian k, w la tach 2003–2008 stu dio wa a
na Aka de mii Sztuk Pik nych we Wro ca wiu, na Wy dzia le
Szka i Ce ra mi ki, kie ru nek – pro jek to wa nie szka. Obec nie miesz -
ka w Bruk se li, a ar ty stycz n dzie dzi n, w któ rej gów nie si re -
ali zu je, sta no wi ma lar stwo. Od 2012 ro ku dzi ki wspó pra cy
z agen cj ar ty stycz n Lit tle Van Gogh jej ob ra zy wy sta wia ne
s na te re nie Bel gii i Ho lan dii. Swo je pra ce pre zen tu je tak e
w ga le riach wir tu al nych. W ro ku 2016 jej ob raz „Les En tra il -
les Spi ri tu el les des Ma chi nes 22” zo sta wy se lek cjo no wa ny
w kon kur sie [Li Mi Te] S, or ga ni zo wa nym przez sto wa rzy sze nie
wpie ra j ce mo dych ar ty stów i by eks po no wa ny w trzech ga -
le riach w Bel gii.

Ar tyst ka naj wik sz in spi ra cj czer pie ze wia ta me cha nicz ne -
go, wia ta ru chu, ro ta cji, prze mian i ma gicz nej syn chro ni za cji. Wy -
sta w mo na ogl da do 15 wrze nia

Set ne uro dzi ny

D BRO WA GÓR NI CZA. To by na pew no nie zwy ky week end
dla wszyst kich miesz ka ców D bro wy Gór ni czej. Mia sto wi -
to wa o set ne uro dzi ny. Naj wa niej szy mi miej sca mi by y: plac
przed Pa a cem Kul tu ry Za g bia, Park Hal le ra i te ren po by ej
D brow skiej Fa bry ce Ob ra bia rek – De fum. 18 sierp nia 1916 ro -
ku D bro wa otrzy ma a od wadz au striac kich pra wa miej skie.
Do kad nie sto lat pó niej przed PKZ od by a si in sce ni za cja hi -
sto rycz na pre zen tu j ca wy da rze nia z 1916 ro ku. Na cze mia -
sta roz le ga si sal wa ar mat nia a kon cert Or kie stry Re pre zen -
ta cyj nej Stra y Gra nicz nej uwiet ni uro czy sto. W pi tek, 19
sierp nia za in au gu ro wa no otwar cie Fa bry ki Pe nej y cia, czy li
te ren daw nej fa bry ki ob ra bia rek De fum, któ rej hi sto ria si -
ga XIX wie ku. Od so ni ta zo sta a tak e ta bli ca pa mit ko wa, po -
wi co na Ko mi te tom Oby wa tel skim w mie cie, któ re sta y si
za l kiem no wej wa dzy sa mo rz do wej po od zy ska niu nie pod -
le go ci i nada niu praw miej skich D bro wie Gór ni czej. Wie czo -
rem, pod czas kon cer tu „wi to fa bry ki” wy st pi y lo kal ne gwiaz -
dy mu zy ki reg gae i rap, m.in.: Bas Taj pan, Bob One, Kak & Dj
Sim ple, Ka mel & Dj Ro ka, a tak e Po zy ton So und & Dr Lo ve.
Miesz ka cy i go cie mo gli obej rze no wo otwar t wy sta w 
ple ne ro w „D bro wia nie 2016. 100 lat. 100 fo to gra fii. 100 hi -
sto rii”. 80
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Bogumia Ciosek w kwiatach na wystawie „Kwiaty”. W sierpniu Natalia Rak tworzy mural przy ul. Cieszyskiej 36 
w Bielsku-Biaej.



D bro wia nie wi to Woj ska Pol skie go ob cho dzi li kil ka dni pó -
niej, wa nie w pi tek uro czy sto ciom to wa rzy szy pik nik hi sto rycz -
no -mi li tar ny, po ka zy sprz tu i musz try pa rad nej w wy ko na niu wie -
lu grup re kon struk cji hi sto rycz nej. W so bo t kró lo wa a mu zy ka – stu
akor de oni stów, Mar cin Wy ro stek w pro jek cie Mu sic&Dan ce Show.
Wie czo rem za in au gu ro wa o swo j dzia al no ki no ple ne ro we w Fa -
bry ce Pe nej y cia. Nie dzie l wy pe ni a gie da sta ro ci w prze strze -
ni prze my so wej De fum, kon cer ty or kiestr d tych oraz tzw. vi deo map -
ping czy li po kaz mul ti me dial ny i la se ro wy przed sta wia j cy hi sto rycz ne
wy da rze nia D bro wy Gór ni czej na tle ele wa cji bu dyn ku PKZ.

Ju bi lat ce i jej miesz ka com y czy my wszyst kie go naj lep sze go!

Festiwal Muzyki Celtyckiej 2016 

BDZIN. Te go rocz na edy cja Cel tic Mu sic Fe sti val za po wia da si nie -
zwy kle in te re su j co. Im pre za za go ci a ju na sta e na zam ku w B -
dzi nie i ci ga co rocz nie wier nych fa nów mu zy ki wzo ro wa nej na fol -
ko wej Ir lan dii. 19 sierp nia w pi tek wy st pi: Duo Gry gier/Bie la i Cy fro
Fest Noz z Tom kiem Ko wal czy kiem, w so bo t usy szy my Grad Trio,
Rhian non, S sia dów, Bel ta ine i go ci pro sto z Fran cji: Be at Bo uet Trio.
Za ta cz Eriu i Gal way. W nie dzie l go  mi fe sti wa lu b d: The To -
ne Na tion, Dálach, Bal zin ga, a na za ko cze nie za gra j du dzia rze z Cz -
sto cho wa Pi pes & Drums, rów nie za ta cz Tre bra ru na i Gal way. Po -
nad to od pit ku, po ze szo rocz nej nie obec no ci – jak za po wia da j
or ga ni za to rzy – po wró c na pod da sze Orod ka Kul tu ry akwa re le, warsz -
ta ta mi kie ro wa b dzie Ra fa Rud ko. W so bo t i nie dzie l b dzie mo -
na wy sza le si na warsz ta tach ta necz nych. Na dzie dzi cu Orod ka Kul -
tu ry To masz Ko wal czyk po pro wa dzi na uk ta ca bre to skie go,
Eriu – ir landz kie go a szkoc kie go – Tre bra ru na, w taj ni ki ta ca bal fol -
ko we go wpro wa dzi wszyst kich cht nych – Bal Folk z Po zna nia. Mi -
o ni kom hi sto rii or ga ni za to rzy za pew ni li „lek cj” na te mat po czt ków
chrze ci ja stwa w Szko cji oraz pro mo cj ksi ki pt. „Kro ni ki Io ny”. 

Dziel ni ce B dzi na na fo to gra fiach

B DZIN. W ra mach ob cho dów ju bi le uszu 60-le cia ist nie nia Mu -
zeum Za g bia w B dzi nie, w okre sie wa ka cyj nym w Pod zie miach
B dzi skich mo na by o ogl da wy sta w za ty tu o wa n „Dziel ni -
ce B dzi na”. Zgro ma dzo no na niej wiet nie za cho wa ne zdj cia, któ -
re przed sta wia j dzie je po szcze gól nych dziel nic i ich wkad w roz -
wój ca e go mia sta. Dla miesz ka ców Za g bia – jak za pew nia j
au to rzy wy sta wy – by a to nie zwy ka oka zja do po zna nia cie ka wej
i bo ga tej hi sto rii kró lew skie go mia sta. Dla wie lu osób by to tak -
e po wrót do prze szo ci i mo li wo po rów na nia wy gl du po szcze -
gól nych miejsc. Do dat ko wo zwie dza j cy mo gli za po zna si
z umiesz czo nym na plan szach pla nem mia sta wy da nym na ka dem
ksi gar ni Adol fa mi gro da w B dzi nie. Plan przed sta wia stan roz -
wo ju mia sta w ko cu lat 20. XX wie ku – przed wy bu do wa niem m.in.
no we go gma chu pocz ty czy hal tar go wych. Jak przy sta o na ju bi -
la ta, mu zeum przy go to wu je ko lej ne nie spo dzian ki. Pierw sza z nich
cze ka nas ju we wrze niu. 

W SKRÓ CIE

 Pa tryk To mi czek wy gra kon kurs na sta no wi sko dy rek to ra In sty -
tu cji Fil mo wej „Si le sia -Film” w Ka to wi cach. Pa tryk To mi czek
(ur. 1980 r.) jest ab sol wen tem Uni wer sy te tu l skie go, kie ru nek kul -

tu ro znaw stwo o spe cja li za cji fil mo znaw czej. Uko czy rów nie stu -
dia po dy plo mo we na Uni wer sy te cie Ja giel lo skim z za kre su za rz -
dza nia kul tu r. W la tach 2005–2012 pra co wa w Sto wa rzy sze niu Ini -
cja ty wa po czt ko wo na sta no wi sku kie row ni ka ds. or ga ni za cji
pro jek tów, a od 2009 r. pe ni funk cj dy rek to ra ar ty stycz ne go Fe sti -
wa lu Fil mów Kul to wych. Od 2011 r. jest dy rek to rem Miej skie go Orod -
ka Kul tu ry w Mia stecz ku l skim.

W swo jej pra cy za wo do wej wspó pra co wa z wie lo ma or ga ni za cja -
mi i pod mio ta mi zaj mu j cy mi si dzia al no ci kul tu ral n jak np. Sto -
wa rzy sze nie No we Ho ry zon ty i Mi dzy na ro do wy Fe sti wal Off Ca -
me ra, dla któ rych opra co wy wa au tor skie tek sty pro mo cyj ne, SWIG
Del ta Part ner, gdzie pe ni funk cj spe cja li sty ds. pro jek tów eu ro pej -
skich. Wspó pra co wa tak e ja ko dzien ni karz z por ta lem in ter ne to wym
stop klat ka.pl.

In sty tu cja Fil mo wa „Si le sia -Film” dzia a od 1945 ro ku. Obec nie jest
jed nost k Sa mo rz du Wo je wódz twa l skie go. Zaj mu je si upo wszech -
nia niem i pro mo cj fil mu, pro wa dzi pro jek ty po pu la ry zu j ce kul tu -
r fil mo w. Do jej gów nych za da na le y m. in. roz wój l skie go Fun -
du szu Fil mo we go. Fla go wym pro jek tem jest Mi dzy na ro do wy
Fe sti wal Pro du cen tów Fil mo wych RE GIO FUN. „Si le sia -Film” pro -
wa dzi re gio nal n Fil mo te k l sk. W wo je wódz twie l skim pro wa -
dzi pi kin.
 Od 1 lip ca do 9 wrze nia 2016 r. w Cen trum Edu ka cyj nym IPN

w Ka to wi cach „Przy sta nek Hi sto ria” im. Hen ry ka Sa wi ka, przy ul.
w. Ja na 10 jest pre zen to wa na wy sta wa au tor stwa u ka sza Ko bie li Sta -
ni saw a ski – nie po kor ny ry sow nik „So li dar no ci”. Wy sta wa zo sta -
a przy go to wa na przez „Po ro zu mie nie Ka to wic kie 1980 – Sto wa rzy -
sze nie na Rzecz Pa mi ci”. Kon sul tan tem wy sta wy jest dr To masz
Kur pierz (IPN Ka to wi ce). Wy sta wa po wi co na jest Sta ni sa wo wi a -
skie mu – ka ry ka tu rzy cie cza so pi sma „Wol ny Zwiz ko wiec”, nie po -
kor ne mu ar ty cie, któ re go pra ce nie zwy kle cel nie ko men to wa y rze -
czy wi sto lat 1980–1981.
 Po raz dru gi ka to wic ki ry nek prze y In wa zj Sztuk mi -

strzów. 16 lip ca mia a miej sce wspa nia a za ba wa z ilu zjo ni sta mi,
tan ce rza mi ognia, gru pa mi cyr ko wy mi, te atra mi ulicz ny mi i gru -
pa mi re kon struk cyj ny mi. Za spra w sztuk mi strzów uczest ni cy prze -
nie li si do re dnio wie cza. Te atr „Gry i Lu dzie” wy sta wi wi do -
wi sko jar marcz ne z ku gla rza mi w ro li gów nej, za w drow ni
lal ka rze – wa gan ci – opo wie dzie li hi sto rie na mo ty wach ba jek bra -
ci Grimm. Wi do wi sku to wa rzy szy a mu zy ka gra na na y wo. Or ga -
ni za to rem In wa zji Sztuk mi strzów by y Ka to wi ce Mia sto Ogro -
dów – In sty tu cja Kul tu ry im. Kry sty ny Bo che nek. 
Mu zeum Hi sto rii Ka to wic za pra sza o do od dzia u gra fi ki im. Paw -

a Stel le ra MHK przy uli cy Ko ciusz ki 47 w Ka to wi cach, na wer ni -
sa 4x4 (z cy klu Du ety – pe da gog i stu dent). Wy sta wa or ga ni zo wa -
na jest w ra mach 7. edy cji Fe sti wa lu Eu ro pej skich Szkó Ar ty stycz nych
i Twór czo ci „Kr gi Sztu ki” oraz w ra mach „Dni Cze sko -Pol skich”
(w 2016 ro ku mi ja 20 lat od pod pi sa nia umo wy o wspó pra cy part -
ner skiej mi dzy Ka to wi ca mi i Ostra w). W te go rocz nej edy cji fe sti -
wa lu na wy sta wie swo je pra ce pre zen tu j: pro fe sor Igor Ben ca i Luká
Krajík (Wy dzia Sztuk Pik nych Aka de mii Sztuk w Ba skiej By strzy -
cy – So wa cja) oraz pro fe sor Ma rek Si binsk i Oga Mo ra vcová (Wy -
dzia Ar ty stycz ny Uni wer sy te tu Ostraw skie go – Cze chy). Ku ra to rem
wy sta wy jest Ma rek Si binsk.
Mu zeum Cen trum Dia lo gu Prze o my w Szcze ci nie zo sta o uzna -

ne Naj lep sz Prze strze ni Pu blicz n w Eu ro pie. W tym ro ku do fi na -
u wia to we go Fe sti wa lu Ar chi tek tu ry za kwa li fi ko wa a si re kor do -
wa licz ba pol skich re ali za cji. Z dzie wi ciu obiek tów trzy to pro jek ty
KWK Pro mes: Cen trum Dia lo gu Prze o my, Ar ka Ko niecz ne go i Li -
ving -gar den Ho use w Izbi cy. 81
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Marta Frej w Pawilonie Wystawowym w parku im. S. Staszica.



Mu zeum w Gli wi cach wy da o prze wod nik O mi o ci, y ciu i mier 
ci. Opo wie ci o y dach gli wic kich au tor stwa Mar ka Woj ci ka i Jac ka
Ma niec kie go. Jest to po dró uli ca mi daw ne go Gle iwitz i la da mi je -
go y dow skich miesz ka ców. S to opo wie ci nie tyl ko o wiel kich prze -
my sow cach, po sia da czach for tun, któ re wspó fi nan so wa y roz wój in -
du strial ny i urba ni stycz ny Gli wic, ale tak e o lo sach skrom niej szych
oby wa te li wy zna nia moj e szo we go.
Mu zeum l skie za pra sza na La to w mie cie sztu ki, któ re roz po -

cz o si 2 lip ca, se an sem ple ne ro wym Pi na w re. Wim Wen der sa. 
 W gli wic kiej Wil li Ca ro od by a si pre zen ta cja wy jt ko we go wy -

daw nic twa IV To mu Atla su Hi sto rycz ne go Miast Pol ski po wi co ne -
go l sko wi i spo tka nie z je go au to ra mi oraz pro fe sor Mar t My nar -
sk -Ka le ty no w, któ ra od 1998 ro ku spra wu je pie cz nad je go
re dak cj. Atlas za wie ra 7 map te ma tycz nych uka zu j cych roz wój prze -
strzen ny i funk cjo nal ny Gli wic od re dnio wie cza po dzie dzi siej szy,
re pro duk cje 25 pla nów i map z okre su od po o wy XVIII do XX wie -
ku, a tak e za rys dzie jów Gli wic wraz z opra co wa niem do ty cz cym
ich roz wo ju prze strzen ne go. Atlas wy da In sty tut Ar che olo gii i Et no -
lo gii Pol skiej Aka de mii Na uk. 
 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 by li or ga ni za to ra mi zbio -
ro wej wy sta wy fo to gra fii „Fo to edu ka cja Dy plo my 2016”, któ ra od -
by wa a si w Ga le rii Ka to wi ce ZPAF. 
Mu zeum Miej skie w Ty chach za pra sza o na wy ciecz k „So sno -

wiec – mia sto wie lu kul tur i wy zna”.
 Po raz ósmy w Ni ki szow cu od by wa si Od pust u Bab ci An ny.

Jest to jed no z tych wy da rze, któ re zmie ni y po strze ga nie osie dla i wy -
pro mo wa y je ja ko nie zwy ke miej sce – tak e po za re gio nem l skim.
Od pust da je mo li wo in te gra cji miesz ka ców ze spo ecz no ci ca -
e go mia sta i re gio nu, a tak e stwa rza wiet n oka zj do od wie dze -
nia przez tu ry stów ma gicz ne go Ni ki szow ca i prze ko na nia si, ja k zmia -
n prze szed on na prze strze ni kil ku ostat nich lat. Z ro ku na rok Od pust
sta je si co raz licz niej od wie dza n im pre z, któ ra po za cz ci han -
dlo w ofe ru je od wie dza j cym tak e wie le in nych atrak cji.
Od 8 do 12 sierp nia Bo gu mi a Cio sek pro wa dzi a w Ga le rii Biel -

skiej BWA warsz ta ty ma lo wa nia akry lem na pa pie rze kwia tów
i kwia to wych kom po zy cji. Ar tyst ka wpro wa dza a uczest ni ków w taj -
ni ki swo jej tech ni ki.
W lip cu i sierp niu w ga le rii biel skie go od dzia u ZPAP przy Ryn -

ku wy sta wia swe pra ce na uczy ciel aka de mic ki Le szek Zbi jow ski (gra -
fi ki kom pu te ro we), a pó niej Ma te usz Ta ra now ski (ma lar stwo) – mo -
dy ar ty sta – sty pen dy sta Urz du Mia sta Biel ska -Bia ej. 
Do ko ca sierp nia w klu bie Ga le rii Biel skiej BWA Aqu arium mo -

na ogl da mu ra le kre do we Ali cji Ja ki mów. Pra ca zo sta a zre ali zo wa -
na w ra mach pro jek tu o na zwie ala lea. com. 
 „Sztu ka wy cho dzi na Ry nek” to siód ma ju wy sta wa ma lar stwa,

gra fi ki i ema lii na bla sze sta lo wej Jo lan ty Kno pek i jej przy ja ció, któ -
r pre zen to wa no 4 sierp nia br. w Biel sku -Bia ej. Swo je dzie a wy sta -
wi li: Jo lan ta Kna pek, El bie ta Zro bek, Ewa Ma tec ka, Ma ria Po susz -
na, Alek san dra Fir li ska -Pi lorz, Ar tur Ja na sik i Piotr Gin ter. 
Do 30 sierp nia w Ga le rii ROK w Biel sku -Bia ej mo na ogl da

„So ni ki, ab ki, ko ni ki i sa mo cho dzi ki”. Ta ki ty tu no si bo wiem wy -
sta wa prac, któ re uho no ro wa no pod czas XI Mi dzy na ro do we go Kon -
kur su na Za baw k Tra dy cyj n, or ga ni zo wa ne go przez ROK dla twór -
ców z Pol ski i So wa cji. W ROK -owej Ga le rii w Ro gu pre zen tu je
na to miast swo je „Szki ce na bi bu ce” prof. Mi cha Kli. 
 W Mu zeum Hi sto rycz nym w Biel sku -Bia ej do 21 sierp nia po -

trwa wy sta wa z oka zji 500-le cia pol skie go eks li bri su. No si ona ty tu
„Exli bris. By ksi ga by a pik niej sza o du sz wa ci cie la”. Biel skie
mu zeum wy da o po nad to z tej oka zji ksi k pod tym sa mym ty tu -

em, któ ra za wie ra naj cie kaw sze zna ki ksi ko we ze zbio rów wa snych
oraz MBP w Gli wi cach. 
 Sto wa rzy sze nie Akwa re li stów Pol skich oraz Mu zeum Hi sto rycz -

ne w Biel sku -Bia ej zor ga ni zo wa y I Mi dzy na ro do wy Ple ner Ma lar -
ski im. Ju lia na Fa a ta. Do 14 sierp nia mo na by o zo ba czy efek ty ple -
ne ru, któ re go uczest ni ka mi by li pol scy i eu ro pej scy akwa re li ci.
Te ma tem prze wod nim by pej za Biel ska -Bia ej i oko lic, ulu bio ny przez
by strza skie go ar ty st.
 Pod czas wal ne go ze bra nia Cie szy skie go To wa rzy stwa Fo to gra -

ficz ne go wy bra no no we wa dze. Miej sce daw ne go pre ze sa Mar ci na
Wie czor ka za j Mi cha Ku zyk. Wi ce pre ze sem zo sta Cze saw Bier -
nat, skarb ni kiem Da riusz Dzia dek, se kre ta rzem Re na ta Zi ba, a czon -
kiem za rz du Mar cin Wie czo rek. No w ko mi sj re wi zyj n two rz: Je -
rzy Pu stel nik (prze wod ni cz cy), Ja cek Gó ra lik i Mar cin Gór ski.
 W Cz sto cho wie wy sta wia li – MGS: Da riusz Pa la Kwin te sen -

cja i in ne y wio y, Szy mon Sta la Punkt stycz ny, An drzej Fogtt; De -
ka den cja: Le on Ma ciej Pta ki; Wej ciów ka: Bar ba ra Sen dec ka; Fo to -
po bud ka w ROK -u: Ju raj ski Fo to klub Cz sto chow In du strial ne
Fo to aran a cje.
W klu bie Mu zycz ne Kli ma ty w Cz sto cho wie wy st pi li: Gwyn

Ash ton; w klu bo ka wiar ni Nu ta uro dzi ny ob cho dzi Krzysz tof Nied -
wiec ki, na pla cu Bie ga skie go na Uro dzi nach Zdro wej Cz sto cho wy
za gra ze spó Czer wo ne Gi ta ry. 
W ra mach V No cy Kul tu ry Nie za le nej przy go to wa nej przez Sto -

wa rzy sze nie 34 w Cz sto cho wie za gra li: So nia mi ki, Lil ly Ha tes Ro -
ses, Max Bra vu ra, Karl la, Krzy: Kross, a Szy mon Mo tyl przy go to -
wa in sta la cj Ptac two.
 1–2 lip ca na V Reg gae On w Cz sto cho wie wy st pi li m.in.: Jah -

ster Se lec ta, Du ba pes Hi Fi, Ri se Up! So und Sys tem, Swe et Po ta to,
Da mian Sy jon fam, Dub ska, The Skints.
 29 czerw ca ju bi le usz 35-le cia pra cy ar ty stycz nej wi to wa Piotr

Ma cha li ca; wy st pi w Sta chu ria dzie z mu zy k Je rze go Sa ta now -
skie go.
 2–3 lip ca na Zam ku Ogro dzie niec od by a si Szla chec ka za wie -

ru cha – XVII w. fe styn hi sto rycz ny osa dzo ny w cza sach po to pu szwedz -
kie go i po wsta ko zac kich. Wród wie lu atrak cji zna la zy si m.in.:
obo zo wi ska hi sto rycz ne, na uka ta ców daw nych, po je dyn ki na sza -
ble, scen ki ro dza jo we i kon kur sy dla pu blicz no ci.
 30–31 lip ca na bo niach sie wier skie go zam ku ju po raz pi ty od -

by siV Tur niej Ry cer ski. W tym ro ku po raz pierw szy w ra mach im -
pre zy zor ga ni zo wa ny zo sta Tur niej Gra yn – czy li wal cz cych w zbro -
jach ko biet.
 Pod czas te go rocz nych wa ka cji, w ka d nie dzie l lip ca i sierp -

nia, na zam ku sie wier skim mo na by o po dzi wia po ka zy ry cer skich
walk oraz tech nik wal ki sza bl. Pod czas po ka zów mo na by o wst -
pi w sze re gi Cho r gwi Ry cer skiej Ksi stwa Sie wier skie go.
 6–7 sierp nia w Ogro dzie cu od by a si ko lej na wiel ka im pre za

osa dzo na w re aliach re dnio wie cza uczest ni czy y w niej brac twa ry -
cer skie z kra ju i za gra ni cy. W pro gra mie zna laz si tur niej za pa sów,
wal ki na ostre, bo hurt, za ba wy dla pu blicz no ci, ta ce daw ne i re dnio -
wiecz na kuch nia oraz po ka zy kon ne a tak e wiel ka, wie czor na bi twa.
 5 sierp nia so sno wiec kim Par kiem Sie lec kim za wad n po raz szó -

sty Eska la tor, im pre za or ga ni zo wa na przez ra dio Esk w So snow cu.
Gwiaz da mi te go rocz nej edy cji by li: Grub son, Szy mon Cho dy niec ki,
Le mon i C -Bo ol.
 8 sierp nia w So sno wiec kim Cen trum Sztu ki Za mek Sie lec ki Ma -

go rza ta Ma li now ska -Kli mek spo tka a si z mi o ni ka mi po ezji Cze -
sa wa Mi o sza. Wy kad pt. „Cze saw Mi osz na po wa nie i nie tyl ko”
wzbo ga ci a mu zy ka na y wo w wy ko na niu Han ny Sa dzi kow skiej (wio -
lon cze la) i Mi cha a Sa dzi kow skie go (for te pian).82

Zamek w Siewierzu.   
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SER COW CY mo g – nie -
ste ty – nie do cze ka sku -
tecz ne go i szyb kie go
le cze nia, bo mi mo pro te -
stów ro do wi ska le kar -
skie go NFZ wpro wa dzi
dra stycz ne ci cia w kar -
dio lo gii in wa zyj nej. Stra -
c nie tyl ko szpi ta le, ale
przede wszyst kim pa cjen -
ci, bo pla ców ki b d zmu -
szo ne do przyj mo wa nia
mniej szej licz by cho rych.
Pol skie wy ce ny pro ce dur
kar dio lo gicz nych (prze -
zskór ne za bie gi wie co we
i w wa dach struk tu ral -
nych, elek tro te ra pia, elek -
tro fi zjo lo gia) i tak by y
naj ni sze ze wszyst kich
kra jów UE. Po dob nie
zresz t ma my naj ni ej
wy ce nio ne pro ce du ry in -
wa zyj ne go le cze nia za -
wa u ser ca, ale wy ni ki
na le  do naj lep szych
w Eu ro pie. 
MI N ju ro czek 
– do kad nie rok te mu
26 czerw ca Mu zeum
l skie otwar to w no wo -
cze snej, eu ro pej skiej sie -
dzi bie za pro jek to wa nej
przez ar chi tek tów z pra -
cow ni Rie gler Rie we Ar -

chi tek ten z Gra zu. Od te go cza su obiekt zwie -
dzi o a 350 ty si cy osób. To na praw d do bry
wy nik, dla po rów na nia Mu zeum Hi sto rii y dów
Pol skich w rok od otwar cia – czy li od kwiet -
nia 2013 do kwiet nia 2014 – zwie dzi o 250 tys.
osób. Naj wik sza licz ba zwie dza j cych w mu -
ze al nych pro gach po ja wi a si za raz po otwar -
ciu, gdy mu zeum mo na by o zwie dza za dar -
mo – przez mie sic po nad 60 tys. 
NAJ STAR SZY stu dent w Pol sce, 76-let ni Ma rek
Te le szy ski, stu dent Ka te dry Ma lar stwa na Wy -
dzia le Sztuk Pik nych Aka de mii im. Ja na Du -
go sza w Cz sto cho wie, obro ni swo j pra c ma -
gi ster sk. Swój suk ces za wdzi cza ogrom nym
ch ciom, pa sji i nie spo y tym si om wi tal nym.
Pan Ma rek, z wy kszta ce nia che mik, po przej -
ciu na eme ry tu r w 2005 ro ku zo sta su cha -
czem Uni wer sy te tu Trze cie go Wie ku przy AJD
w Cz sto cho wie. Star to wa „od ze ra” w za j -
ciach Gru py Pla sty ków. Pod kie run kiem prof.
Le ona Ma cie ja i ar ty sty ma la rza Ta de usza Ka -
pa ki oraz przy po mo cy ko le a nek po zna
i zg bi taj ni ki two rze nia ry sun ku i ma lar stwa.
Te ma tem pra cy dy plo mo wej pa na Mar ka by a
fi gu ra tyw no w je go ob ra zach i in spi ra cja
jaz zem tra dy cyj nym. Au tor po ka za 22 pra ce ma -
lar skie na pót nie i tek tu rze. Oce nio no je
na „pitk”, a ko co wa oce na to bar dzo do bry
z wy ró nie niem. 
PRZE SZKLO NA ko pu a roz pi ta na drew nia nej
kon struk cji b dzie si wzno si a nad cen trum prze -
siad ko wym, któ re po wsta ma w Gli wi cach
do 2020 ro ku. Mia sto zde cy do wa o, któ ra
z trzech za pre zen to wa nych kil ka mie si cy te mu
kon cep cji ar chi tek to nicz nych znaj dzie od zwier -
cie dle nie w pro jek cie i b dzie osta tecz nie zre ali -
zo wa na. Kie dy przed si wzi cie zo sta nie wy ko -
na ne, ob szar na pó noc od dwor ca PKP
w Gli wi cach zmie ni si ca ko wi cie. Miesz ka -
cy, za ch ce ni do oce ny pro jek tów i nad sy a nia
opi nii prak tycz nie po zo sta wi li wy bór urzd ni -
kom, bo swo je zda nie wy ra zi o je dy nie 50
osób. I nie jest to wca le kon cep cja naj ta sza.
Koszt jej re ali za cji okre la si na 170-180 mi -
lio nów zo tych. Pod efek tow n ko pu , któ ra zo -
sta nie roz pi ta nad cen trum prze siad ko wym, znaj -
dzie si zin te gro wa ny sys tem sta cji au to bu sów
miej skich, re gio nal nych i mi dzy na ro do wych
(dzi ma j przy stan ki w kil ku miej scach w mie -
cie), z par kin ga mi dla sa mo cho dów i miej sca -
mi dla ro we rów, za ple czem ga stro no micz nym
i kio ska mi. 

WA DZE Ja worz na naj pierw nie chcia y by cz -
ci two rz cej si wa nie Me tro po lii Si le sia,
po czym po sta no wi y do niej wró ci. Wa nie
wte dy, gdy usta w po raz ko lej ny po pra wio no,
umo li wia jc Ja worz nu utrzy ma nie wa sne go
mo de lu trans por tu. Ozna cza to np., e przy naj -
mniej w pierw szych la tach nie b dzie jed ne go bi -
le tu ko mu ni ka cyj ne go w ca ej me tro po lii. Pa we
Sil bert, pre zy dent Ja worz na cie szy si, e je go
ar gu men ty zo sta y za ak cep to wa ne. Z du o wik -
szym dy stan sem na ten suk ces ne go cja cyj ny za -
pa tru j si in ni l scy sa mo rz dow cy. Pre zy dent
So snow ca na przy kad ma do nie go pre ten sje, e
nie sta ra si wspól nie roz wi zy wa pro ble mów
me tro po lii. Dzi ki ko lej nej po praw ce w tej
wa nej dla l ska usta wie, ter min uchwa le nie
prze su nie si na je sie.
MA TU RA z roz sze rzo nej ma te ma ty ki oka za a si
naj trud niej szym przed mio tem dla uczniów
w wo je wódz twie l skim. red ni wy nik
– 27 proc. – jest ni szy od red niej w kra ju o 4
proc. Co wi cej, by li i ta cy ma tu rzy ci, któ rzy
nie od po wie dzie li pra wi do wo na ad ne py ta nie.
Na eg za mi nie po praw ko wym naj wi cej uczniów
b dzie zda wa o wa nie ten przed miot. Do ty czy
to 18 proc. zda j cych, z ko lei 2 proc. nie zda o
j zy ka pol skie go, a 5 proc. an giel skie go. Zresz -
t w ska li kra ju ca a ma tu ra w woj. l skim wy -
pa da sa bo. Eg za min zda o 78 proc. osób. Go -
rzej jest je dy nie w woj. za chod nio po mor skim,
war mi sko -ma zur skim (76 proc.) oraz dol no l -
skim (77 proc.).
RAD NI sej mi ku wo je wódz kie go go sa mi ko ali -
cji PO -PSL -RA i SLD zde cy do wa li o prze for -
so wa niu ko mer cja li za cji trzech uzdro wisk na le -
 cych do sa mo rz du wo je wódz twa l skie go.
Cho dzi o Go cza ko wi ce -Zdrój, oro dek lecz ni -
czo -re ha bi li ta cyj ny „Bu cze” w Gór kach Wiel kich
oraz o l skie Cen trum Re ha bi li ta cyj no -Uzdro -
wi sko we w Rab ce -Zdro ju, eks te ry to rial n wa -
sno na sze go re gio nu, zbu do wa n ze ska dek
miesz ka ców l ska. Z t de cy zj nie zga dza si
Re gio nal ny Se kre ta riat Ochro ny Zdro wia NSZZ
So li dar no, któ ry zwró ci si do wi ce mi ni stra
spra wie dli wo ci, Mi cha a Wój ci ka (po sa PiS ze
l ska), by ten in ter we nio wa i nie do pu ci
do od da nia pla có wek w r ce pry wat nych in we -
sto rów, bo ta ki sce na riusz – zda niem zwiz kow -
ców – cze ka te orod ki. 
PRO GRAM „Ro dzi na 500 plus” na bra roz ma chu,
cho, jak wy ni ka z da nych Urz du Wo je wódz kie -
go w Ka to wi cach, w l skiem na roz pa trze nie
wnio sków zo o nych w pierw szych trzech mie -
si cach trwa nia pro gra mu – z mo li wo ci wy -
rów na nia od kwiet nia – cze ka o 1 lip ca jesz -
cze 18,46 proc. ro dzin (czy li nie roz pa trzo no
jesz cze 52 926 wnio sków). Brak de cy zji nie ozna -
cza, e sa mo rz dy si spó ni y. Na wy da nie jej
ma j trzy mie si ce od da ty zo e nia do ku men tów. 
PRA CE na Sta dio nie Miej skim w Biel sku -Bia ej,
któ ry mia zo sta od da ny do uyt ku w 2014 ro ku,
za ko czy y si z po li zgiem rów no rok te mu. Do tej
po ry wa dze miasta pod kre la y, e pro wa dzo ne
s od bio ry tech nicz ne i uni ka y po da nia na wet przy -
bli o ne go ter mi nu otwar cia. Nie któ rzy za cz li
na wet po dej rze wa, e z obiek tem jest co nie tak,
sko ro od bio ry tech nicz ne tak du go trwa j. Wi ce -
pre zy dent Biel ska -Bia ej Lu bo mir Za wie ru cha
uspo ka ja, e wszyst ko jest w po rzd ku, bo je li
by o by co nie zgod nego z prze pi sa mi prze ciw po -
a ro wy mi czy in ny mi, to mia sto nie otrzy ma o by
po zwo le nia za mien ne go na za go spo da ro wa nie te -
re nu. Ujaw ni te, e mia sto przy go to wu je ju do -
ku men ta cj w spra wie od da nia obiek tu do uyt -
ko wa nie do Po wia to we go In spek to ra Nad zo ru
Bu dow la ne go. Po win na ona by go to wa na prze -
o mie lip ca i sierp nia. I za po wie dzia, e spo dzie -
wa si, e sta dion zo sta nie otwar ty w pierw szy lub
dru gi week end pa dzier ni ka. Wresz cie.
NAJ WY EJ mi nu ta po sto ju, czy li szyb ki bu ziak,
po e gna nie i od jazd – w Ryb ni ku przy dwor cu
PKP po wsta a stre fa Kiss and Ri de. To po mys
za czerp ni ty z Za cho du, do kad nie z USA,
gdzie po dob ne miej sca par kin go we na jed n mi -
nu t to ju nor ma. Stre fy po sto jo we Kiss and Ri -
de s wy zna czo ne po to, aby ua twi pod wie zie -
nie do ko mu ni ka cji miej skiej lub na dwor ce PKP

czy PKS. W Ryb ni ku, to miej sce przed gów nym
wej ciem na dwo rzec PKP przy ul. Ko ciusz ki.
Miej sca ozna ko wa no wiel ki mi li te ra mi K+R.
Obok za mon to wa no tak e zna ki pio no we
– in for ma cyj ny z sym bo lem sa mo cho du i ma cha -
j ce go pa sa e ra oraz znak za ka zu po sto ju z do -
pi skiem „po wy ej 2 mi nut”. Agniesz ka Sku pie,
rzecz nik pra so wa Urz du Mia sta Ryb ni ka, pod -
kre la, e spe cjal ne stre fy „Po ca uj i jed” s od -
po wie dzi na po trze by miesz ka ców. 
PO ZA MY KA NE uli ce, ale te pik ni ko wa at mos -
fe ra przy Spodku, set ki ro we rzy stów w mie cie
i tu my na me cie – tak w skró cie wy gl da 13 lip -
ca dru gi etap To ur de Po lo gne w Ka to wi cach. Ko -
la rze do sto li cy aglo me ra cji przy je cha li z Tar now -
skich Gór, gdzie wy star to wa li z hu kiem i to
do sow nie, bo przy sal wie wy strze lo nej przez
czon ków Brac twa Kur ko we go. Na stp nie prze -
je cha li przez Pie ka ry l skie, By tom, Cho rzów
i Sie mia no wi ce l skie. W Ka to wi cach spor tow -
cy sp dzi li naj wi cej cza su, bo prze je cha li tu pi -
cio krot nie pra wie 15-ki lo me tro w p tl, roz ci -
ga j c si od Spodka a po Mu cho wiec
i fi ni szo wa li na alei Kor fan te go przed Spodkiem. 
KA TO WI CE na tra sie To ur de Po lo gne obec ne b -
d do 2019 ro ku. Za ten przy wi lej sto li ca aglo -
me ra cji l skiej mu si jed nak pa ci. Za obec no
na tra sie TdP sto li ca aglo me ra cji l skiej w ubie -
gym ro ku za pa ci a 500 tys. z, w tym ro ku ty -
le sa mo, w 2014 r. – 470 ty si cy. Co mia sto
na tym zy sku je? Za te pie ni dze mia sto po ja wia
si w spo tach pro mu j cych TdP, co ro ku „ma”
tak e run d fi na o w któ re go z eta pów wy ci -
gu. Do te go do cho dzi pro mo cja: re la cj z prze -
jaz du pe le to nu na y wo trans mi tu j te le wi zje
do 60 kra jów wia ta (pod czas ca e go TdP wi dow -
nia si ga 150-160 mln wi dzów).
MI DZY NA RO DO WY Zlot Po jaz dów Mi li tar nych
Ope ra cja Po u dnie nie od b dzie si jak zwy kle
na prze o mie lip ca i sierp nia. U wie lu mi o ni -
ków mi li ta riów i re kon struk cji hi sto rycz nych in -
for ma cja ta wy wo a a kon ster na cj. Bo ten naj -
wik szy zlot po jaz dów mi li tar nych w Pol sce
wpi sa si ju na sta e w ka len darz biel skich let -
nich im prez. Ra fa Bier z Fun da cji Ochro ny Za -
byt ków Tech ni ki Mi li tar nej, po my so daw ca
i or ga ni za tor biel skich zlo tów za pew nia, e
Ope ra cja Po u dnie od b dzie si w po o wie
wrze nia. Po za do kucz li wym upa em, ja ki to wa -
rzy szy do tych cza so wym 15. zlo tom, o prze nie -
sie niem im pre zy za de cy do wa y te in ne wzgl -
dy. Na przy kad to, e w cza sie let niej ka ni ku y
po ja wia si co raz wi cej zlo tów mi li tar nych, któ -
re sta j si dla sie bie kon ku ren cj. Po za tym wa -
dze He lu za pro po no wa y, by w cza sie wa ka cji
za byt ko we po jaz dy mi li tar ne two rz ce biel skie
mu zeum by y po ka zy wa ne tu ry stom wy po czy -
wa j cym nad mo rzem. Cze mu wic nie sko rzy -
sta z ta kiej ofer ty?
TRUM NA z bo go sa wio nym Pier Gior gio Fras -
sa tim tra fi a 11 lip ca do Ryb ni ka, do ba zy li ki w.
An to nie go. Po tem po ja wi a si w pa ra fiach do mi -
ni ka skich w ca ej Pol sce, by sko czy dro g
na wia to wych Dniach Mo dzie y w Kra ko wie.
To bo go sa wio ny wo ski ter cjarz do mi ni ka ski,
któ ry jest pa tro nem te go rocz nych DM. Fras sa ti
by stu den tem i al pi ni st. Uro dzi si 6 kwiet -
nia 1901 ro ku w Tu ry nie. Ko cha gó ry, ale
przede wszyst kim in te re so wa y go ludz kie spra -
wy. To by wra li wy czo wiek, otwar ty na in nych.
Po ma ga mo dzie y, jed no czy wier nych, cho dzi
na wet do naj bar dziej ubo gich, do slum sów.
Zmar w wie ku 24 lat. Za ra zi si bo wiem cho ro -
b He ine go -Me di na, praw do po dob nie od jed ne -
go z ubo gich cho rych. Be aty fi ko wa no go 20 ma -
ja 1990 r. 
LON SKO god ka od 21 lip ca zo sta a ofi cjal nie
uzna na za je den z do stp nych j zy ków Fa ce bo -
oka, naj wik sze go na wie cie por ta lu spo ecz no -
cio we go. To nie tyl ko suk ces Mar ti na Gra bow -
skie go, któ ry po nad rok te mu za ini cjo wa ak cj
„l ski FB”, ale tak e ty si cy l skich in ter nau -
tów, któ rzy po ma ga li w tu ma cze niu funk cji Fa -
ce bo oka na l ski. Jak brzmi l ski FB? Sym pa -
tycz nie, np. „Lu bi to” to „Prza ja ty mu”.
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JA RO SAW STA RZYK

Do kad nie czter dzie ci lat te mu (w trzy dzie ci je den lat po wy gra niu m.in.
przez nas II woj ny wia to wej) wpro wa dzo no w Pol sce kart ki na cu -

kier. My l, e gdy by wte dy we wa dzach by o wi cej ko biet, od ra dzi y -
by one rz do wi, czy ra czej par tii, do ko na nia ta kie go kro ku w sierp niu.
W PRL -u bo wiem go spo dy nie w tym wa nie cza sie za pra wia y prze two -
ry: kom po ty, de my, prze cie ry, mu sy. Na ta kie ope ra cje dwa ki lo cu kru
na oso b – to by o zbyt ma o. Za tem de cy zja naj wy szych wadz pa stwo -
wych mu sia a wzbu dzi spo ecz n wcie ko. Gwo li spra wie dli wo ci trze -
ba przy zna, e cz lud no ci by a na tak dra stycz ne po su ni cie przy go -
to wa na. Dla cze go? Bo w PRL -u przy ka dej oka zji – mo ga to by plot -
ka o III woj nie, pod wy ce cen, po g bie niu wspó pra cy z RWPG (Ra da
Wza jem nej Po mo cy Go spo dar czej, ini cja ty wa sa me go Sta li na, war to przy -
po mnie, e w wer sji lu do wej ten skrót roz wi ja no nie par la men tar nie „Ro -
sji wsio, Pol sce g…”) a wic przy ka dej oka zji ro da cy ru sza li do skle -
pów i wy ku py wa li cu kier, m k i in ne – jak si te raz mó wi – „pro duk ty
o prze du o nym ter mi nie przy dat no ci”.

Tym swo im skrom nym do rob kiem my lo wym po dzie li em si z mo im
s sia dem, pro fe so rem, w do dat ku hu ma ni st, któ ry nad szed i usa do wi
si przy mo im sto li ku w ogród ku ka wia ren ki „U Do ne go” (da lej nie wie -
my, dla cze go tak na zy wa j wa ci cie la je go bli si zna jo mi).

– Z pa skie go in te re su j ce go spo strze e nia wy snu em cie ka wy, mo im
zda niem, wnio sek – za uwa y na uko wiec. – Otó wa dza nie mia a szcz -
cia do do rad ców, za nu rzo nych – e tak po wiem – w ów cze snej rze czy -
wi sto ci. I nie wiem, czy tyl ko ta wa dza susz nie mi nio na. Mo e… Ale
to wy ma ga o by rze tel nych ba da.

– Ja pa mi tam z daw nych lat, e cu kier kosz to wa dwa na cie zo -
tych – ode zwa si nasz osie dlo wy biz nes men, któ ry od du szej chwi li przy -
su chi wa si roz mo wie. – Za sto zo tych mo na by o ku pi osiem ki lo i pra -
wie trzy dzie ci de ko cu kru. Dzi za sto zo tych da si na by ze trzy dzie -
ci ki lo tej bia ej mier ci… – Ale tam te sto zo tych i dzi siej sze sto, to s
zu pe nie in ne wiel ko ci – prze rwa mu pro fe sor. – Do tych obec nych mu -
sia by pan do da te czte ry ze ra, któ re my za Bal ce ro wi cza uci li. Czy li
na tam te pie ni dze cu kier by kosz to wa bli sko trzy ty si ce zo tych.

– Po licz pan te ze ra w dru g stro n – za  da nasz przed sta wi ciel kla -
sy red niej. – Wyj dzie pa nu, e cu kier po wi nien dzi kosz to wa dwa na -
cie gro szy…

– Ale skd – za pro te sto wa uczo ny – kosz to wa by ze ro ko ma dwa na -
cie gro sza.

– Nie ma ta kie go bi lo nu, co pan wy my lasz…
– Nic nie wy my lam, tyl ko s dzi em, e przed si bior cy po win ni umie

li czy.
Biz nes men chcia si ob ra zi i po wie dzie, e ja ki uni wer sy tec ki hu -

ma ni sta nie b dzie go uczy ra chun ków.
„Po co ja si w ogó le od zy wa em?” – po my la em z a lem, tro sk i nie -

sma kiem. I wte dy przy sza mi do go wy zba wien na myl. Na gos po wie -
dzia em:

– Za mó wi nam jesz cze po pi wecz ku?
– A i ow szem – od rze kli chó ral nie.
– Pi wo z so kiem jest obrzy dli we – wzdry gn si biz nes men przy gl -

da jc si pa niom przy s sied nim sto li ku.
– Pi wa sma ko we te s obrzy dli we – uzu pe ni pro fe sor.
– Ale naj bar dziej obrzy dli we s pi wa bez al ko ho lo we – co do te go by -

li my zgod ni. Do ny przy niós trzy pi wecz ka z ma e go (ale nie ze go) bro -
wa ru. Jak zwy kle pod su chi wa, wic nie po trzeb nie si wtr ci:

– Do wie dzia em si z ra dia, e br zo wy cu kier wca le nie jest zdrow szy.
Ale za to dro gi.

Mil cze nie na praw d jest zo tem.


Uro dzi si w 1950 ro ku w Prze -
my lu. Stu dia na Wy dzia le Gra fi ki
w Ka to wi cach Aka de mii Sztuk Pik -
nych w Kra ko wie. Dy plom w 1975
ro ku w Pra cow ni Pla ka tu prof. Ta de -
usza Gra bow skie go i w Pra cow ni
Ksi ki prof. Sta ni sa wa Klu ski.
Od 1977 ro ku jest pe da go giem
na ma cie rzy stej uczel ni. Obec nie, b -
dc pro fe so rem Aka de mii Sztuk
Pik nych w Ka to wi cach pro wa dzi
Au tor sk Pra cow ni Ry sun ku.

Au tor kil ku dzie si ciu wy staw in -
dy wi du al nych i zbio ro wych w kra ju
i za gra ni c. Lau re at licz nych na gród
i wy ró nie. Uho no ro wa ny Br zo -
wym Me da lem „Za su o ny Kul tu rze
Glo ria Ar tis” (2013).
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Pre zen ta cj ma lar stwa Ja nu sza Kar bow nicz 
ka za my ka my, po bli sko dwóch la tach, nasz
cykl Ko lek cja „l ska”. Ma my na dzie j, e
uda o si nam stwo rzy swo isty, acz kol 
wiek bar dzo su biek tyw ny po czet 21 ar ty stów
ma la rzy i gra fi ków, zwi za nych ze l skim
ro do wi skiem ar ty stycz nym. Roz sta je my si
ze sztu ka mi pik ny mi, ma jc po czu cie nie do 
sy tu, bo wiem ma my wia do mo te go, e
jesz cze wie lu ar ty stów mo gli by my przed sta 
wi w ra mach Ko lek cji. Chce my jed nak usa 
tys fak cjo no wa tak e twór ców i mi o ni ków
in nej, rów nie wa nej dzie dzi ny sztu ki, ja k
jest fo to gra fia. A e lsk do br fo to gra fi
stoi, dla te go je ste my prze ko na ni, e stwo 
rzy my rów nie in te re su j cy i bar dzo ró no rod 
ny zbiór fo to gra fii ar ty stycz nej. 



Janusz Karbowniczek, Ciche notatki, olej, 130x100 cm, 2011




