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Naszpartner

3wrze nia 2016 ro ku, pod czas ga li Re gio nal nej Izby Prze my so wo Han dlo wej w Gli wi cach, któ ra
od by a si w Cen trum Edu ka cji i Biz ne su „No we Gli wi ce”, ogo szo no lau re atów VII edy cji kon 

kur su „Mar ka l skie”. Przy zna no ho no ro we ty tu y w 13 ka te go riach oraz wy ró nie nia 8 no mi no 
wa nym pod mio tom. W gro nie lau re atów zna laz si mie sicz nik spo ecz no kul tu ral ny „lsk”,
któ ry otrzy ma wy ró nie nie w ka te go rii Me dia. W imie niu re dak cji na gro d z rk czon ka Za rz du
Wo je wódz twa l skie go Ka zi mie rza Ka rol cza ka oraz Wik to ra Paw li ka, pre ze sa Izby Prze my so wo 

Han dlo wej w Gli wi cach ode bra a re dak tor na czel na Wie sa wa
Ko no pel ska (na zdj ciu). Re dak cj „l ska”, pod czas ga li, re pre 
zen to wa li tak e red. Ma ria Sztu ka – se kre tarz re dak cji i kie row 
nik Dzia u Kul tu ry i Ta de usz Sier ny pre zes Gór no l skie go To wa 
rzy stwa Li te rac kie go – wy daw cy na sze go pi sma. 

– Kon kurs by bar dzo wy rów na ny. Wszy scy no mi no wa ni to na 
praw d wy so ka pó ka. To du ma i za szczyt, e ta kie przed si bior 
stwa i ta cy lu dzie s w wo je wódz twie l skim – po wie dzia Ka zi 
mierz Ka rol czak w trak cie uro czy sto ci.

Or ga ni za to ra mi kon kur su jest Re gio nal na Izba Prze my so wo Han 
dlo wa w Gli wi cach przy wspó udzia le l skie go Urz du Mar sza 
kow skie go. Ce lem kon kur su, któ ry jest istot nym ele men tem stra te gii roz wo ju re gio nu
l skie go, jest zwró ce nie uwa gi nie tyl ko na biz ne so we i go spo dar cze atu ty wo je wódz twa
l skie go, ale tak e na gra dza nie in te re su j cych ini cja tyw w wie lu dzie dzi nach y cia spo ecz 
ne go, go spo dar cze go, na uko we go i kul tu ral ne go. 

Pod czas otwar cia uro czy sto ci do za pro szo nych go ci i lau re atów zwró ci li si me tro po 
li ta ka to wic ki ar cy bi skup Wik tor Skworc, se kre tarz sta nu w Mi ni ster stwie Spra wie dli wo 
ci Mi cha Wój cik i Ja ro saw Wie czo rek – wo je wo da l ski.

Miesicznik „lsk”
wyróniony w prestiowym konkursie „Markalskie”
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Czasopismo
„lsk. Miesicznik spoeczno-kulturalny”

jest dostpne w wersji elektronicznej
w LSKIEJ BIBLIOTECE CYFROWEJ

4. NAGRODA „MARKA – LSKIE”
5. Wie sa wa Ko no pel ska „lsk” PO RAZ 250!
6. Ka ta rzy na Ku rocz ka L ZA CY S PO PRO STU LUD MI TA KI MI, JAK WSZY SCY

12. Ta de usz Sier ny MIEJ SKA PO LI TY KA KUL TU RAL NA. RA PORT Z LAT 2012–2015. 
17. Be ata To ma nek DZIE CI PO TU LIC 
22. El bie ta Pi sar czyk JU BI LE USZ 1050-LE CIA CHRZTU POL SKI Z PA PIE EM

FRAN CISZ KIEM. Roz mo wa z prze orem Ja snej Gó ry o. Ma ria nem Wa li gó r
26. Hen ryk Ma rzec O KA TO WI CACH... ZASTÓJ... DO TY U 
28. Ja kub o gi now CZE SKO -MO RAW SKO -L SKI SPÓR O NA ZW PA STWA 
31. Grzegorz Sztoler SUDETY KOCHAM BARDZIEJ
34. Iwo na Ko poc ka -Mar cjasz NIE DA MY WY TCHN WI DZOM.

Roz mo wa z Nor ber tem Ra kow skim, dy rek to rem Te atru im. Ja na Ko cha now skie go w Opo lu.
36. Ma go rza ta No wak BI BLIJ NE STRO FY HAR RY’EGO DU DY
39. Hen ryk Szcze pa ski WAL TER Z ULI CY WAR SZAW SKIEJ 
52. Ja cek Mi ko aj czyk OPE RET KA SO CJA LI STYCZ NA W GLI WI CACH (cz. 2) 
56. Alan Mi sie wicz SYN CHÓ RZY STY OB SER WU JE PO WOJ NIE 
61. Wie sa wa Ró a ska MUZYCZNY RYBNIK 
64. Ma rek Mierz wiak TE ATR SWÓJ MA MY OGROM NY CZY LI LET NI OGRÓD 

TE ATRAL NY AN NO DO MI NI 2016

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

Ma rek S. Szcze pa ski RE GIO NAL NE AU TO NO MIE – CZAS RE FLEK SJI 
25. KA MIE DRO GO CEN NY

Ja cek Ku rek MU ZEUM W WY OBRA NI 
60. MI DZY NU TA MI

Mag da le na Dzia dek NO WA PY TA KWAR TE TU L SKIE GO 
69. L SKA OJ CZY ZNA POL SZ CZY ZNA

Jan Mio dek OD BE CHY DO WARZY 
84. Z ZA PI SKÓW EME RY TA 

Ja ro saw Sta rzyk WILIAMSKI TE ODPADY
84. MO DER NI ZA CJA RO KU 2015 DLA KA MIE NI CY PRZY U. W. JA NA 10

W KA TO WI CACH

PLA STY KA
48. Agniesz ka Ka nia W GA LE RII SZTU KI WSPÓ CZE SNEJ W OPO LU
49. AB SOL WEN CI IN STY TU TU SZTU KI UNI WER SY TE TU OPOL SKIE GO 
50. W GLI WIC KIEJ WIL LI CA RO 
51. Ry szard Bed nar czyk WY STA WA JAK PO DZWON NE DLA GLI WIC KIEJ OPE RET KI

KSI KI
72. Ewa Bartos FUROR POËTICUS 
73. Pa we Lek szyc ki NAPRAWD WANE ZDJCIA
74. Ryszard Bednarczyk O GENIUSZU MIEJSCA W LSKIEJ LITERATURZE KSIKI
75. Bog dan Wi de ra KRÓT KO O KSI KACH

PO EZJA I PRO ZA
3. WIERSZ NA OTWAR CIE 

Ma rian Ki siel I TWÓJ GOS TAK E
32. Ma rian Ki siel WIER SZE 
44. Wi told Tu rant MIASTO Z PRZYPADKU

EKO LO GIA
70. Jo lan ta Kar ma ska KLIMAT ZMIENIA LASY

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

Bo gna Do bra kow ska, Iza be la Ko cha czyk NIE TU ZIN KO WE TRIA DY

67. ZNA KI I TWA RZE MIA STA KA TO WI CE 
NA 151. URO DZI NY MIA STA: OCIEP KA, NA GRO DY, KON CER TY 

68. OPO LE. MU ZEUM PIO SEN KI POL SKIEJ W OPO LU 
76. NO TAT NI KI KUL TU RAL NE
83. L SKI MIE SIC 

NA OKAD CE: 
Woj tek u ka Drzewo obfitoci, technika mieszana, 2016
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me ce na tem

MIA STA KA TO WI CE

Wojewódzki Fundusz
Ochrony rodowiska
i Gospodarki Wodnej

w Katowicach

W NUMERZE:
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MARIAN KISIEL

I TWÓJ GOS TAK E

ty le wier szy 
gdzie s je li s

so wa si mno 
jed no ro dzi dru gie

jak by chcia y po wie dzie
cze go su cha nie chce my

dla te go po wie dzie mu sz
wi cej i wi cej

i twój gos tak e
nie wol ni ku ci szy

i twój gos tak e
na gle si uci szy

w gwa rze roz gwa rów
w tym spi trze niu sów

w wier szach ob ra zach
któ re za po mnia e

Ma rian Ki siel uro dzi si w 1961 ro ku
w J drze jo wie. De biu to wa w 1980 ro ku.
Opu bli ko wa je de na cie to mi ków po etyc 
kich oraz wy bór wier szy w uka dzie
An drze ja Szu by – Nie uchron nie zbli am
si do was (2015). Jest au to rem szes na 
stu ksi ek kry tycz nych. Je go utwo ry by 
y tu ma czo ne m.in. na j zy ki cze ski,
hisz pa ski, serb ski i w gier ski.
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O r ga ni zo wa ny wspól nie z Re gio nal n Izb
Prze my so wo -Han dlo w w Gli wi cach

kon kurs „Mar ka -l skie” ma na ce lu pro mo-
wa nie naj lep szych przed si biorstw, in sty tu cji,
or ga ni za cji, sa mo rz dów czy przed si wzi,
któ re swój suk ces osi gn y nie tyl ko dzi ki
do brej ko niunk tu rze i ci kiej pra cy, ale tak-
e w opar ciu o wy ra fi no wa ny mar ke ting
i pla no wa ne bu do wa nie mar ki. Na gro da
„Mar ka – l skie” jest po dzi ko wa niem
za zna cz cy wkad w roz wój wo je wódz twa
l skie go i ma cha rak ter ho no ro wy. W skad
ka pi tu y, któ rej prze wod ni czy Mar sza ek
Wo je wódz twa l skie go, wcho dz oso bo wo-
ci wia ta na uki, biz ne su, kul tu ry i me diów re-
gio nu. Na gro dy i wy ró nie nia lau re atom
wr cza li czo nek Za rz du Wo je wódz twa l-
skie go Ka zi mierz Ka rol czak i pre zes RIPH
Wik tor Paw lik. 

Ka pi tu a Kon kur su przy zna a na gro dy i wy-
ró nie nia w Kon kur sie „Mar ka -l skie”.
Otrzy ma li je:

W ka te go rii Go spo dar ka:
Ka to wic ka Spe cjal na Ste fa
Eko no micz na SA – na gro da
Przed si bior stwo Usug
Na uko wo -Tech nicz nych „Pro No vum”
sp. z o.o., Ka to wi ce – wy ró nie nie.

W ka te go rii Na uka:
Uni wer sy tet l ski w Ka to wi cach
– na gro da

W ka te go rii Kul tu ra:
Te atr Roz ryw ki w Cho rzo wie – na gro da 
Cen trum Kul tu ry „Ka ro lin ka”,
Ra dzion ków – wy ró nie nie 

W ka te go rii Dzie dzic two Kul tu ro we
Re gio nu:
Mu zeum „Gór no l ski Park Et no gra ficz ny
w Cho rzo wie” – na gro da 
Dom Pa mi ci y dów Gór no l skich,
od dzia Mu zeum w Gli wi cach – wy ró nie nie 

W ka te go rii Sport:
Gór ni czy Klub Spor to wy
„Czar ni” By tom – na gro da 
Ty ski Sport SA – wy ró nie nie

W ka te go rii Tu ry sty ka i Re kre acja:
l ski Ogród Zoo lo gicz ny – na gro da 
Mia sto Ustro – wy ró nie nie 

W ka te go rii Pro dukt:
Ar cel lor Mit tal Po land SA – dla szy ny
o d. 120 m, D bro wa Gór ni cza – na gro da 

W ka te go rii Usu ga:
Biu ro Ka rier Stu denc kich Po li tech ni ki
l skiej w Gli wi cach – na gro da

W ka te go rii Zdro wie:
prof. dr hab. n. med. Sta ni saw Wo
– na gro da 

W ka te go rii Or ga ni za cje Po za rz do we:
Sto wa rzy sze nie Po mo cy Dzie ciom
i Mo dzie y Dom Anio ów Stró ów,
Ka to wi ce – na gro da 
l ska Izba Tu ry sty ki, Ka to wi ce
– wy ró nie nie 

W ka te go rii Spo ecz na Od po wie dzial no
Biz ne su:
KOS Sp. z o.o. Sp. Ko man dy to wa,
Ka to wi ce – na gro da 
TAU RON Pol ska Ener gia SA,
Ka to wi ce – wy ró nie nie 

W ka te go rii Me dia:
Dzien nik Za chod ni, So sno wiec – na gro da 
Mie sicz nik Spo ecz no -Kul tu ral ny „lsk”,
Ka to wi ce – wy ró nie nie 

Na gro da ho no ro wa Oso bo wo Ro ku:
Ta de usz Do no cik, Pre zes Re gio nal nej Izby
Go spo dar czej w Ka to wi cach – na gro da 

W tym ro ku po raz pierw szy go sa mi czy-
tel ni ków „Dzien ni ka Za chod nie go” wy bra-
no Am ba sa do ra Mar ki l skie. Spo ród
wszyst kich firm, in sty tu cji i osób zgo szo nych
do ty tu u Mar ka l skie naj wi cej go sów
otrzy ma o przed si bior stwo „Pro No vum”.

Mar sza ek Ka zi mierz Ka rol czak wraz
z rad n Sej mi ku Ur szu l Ko szut sk wr czy li
Od zna ki Ho no ro we za Za su gi dla Wo je wódz
twa l skie go. Otrzy ma li je:

zo te:

Gru pa Po wen -Wa fa pomp SA
– Od dzia Za brze 

Przed si bior stwo Gór ni czo -Bu dow la ne
i Pro duk cyj no -Han dlo we „POCH”

Sp. z o.o. w Za brzu 
„TO YO TA JA -NO -WAN” Sp. z o.o.

w Za brzu

srebr ne:

Bo e na Kus
Ma rian Czem pas 

Jo lan ta Szyn ko lew ska 

Pod czas ga li wo je wo da l ski Ja ro saw Wie-
czo rek wr czy od zna cze nia pa stwo we.
Wr czo no tak e me dal i od zna ki ro do wisk
go spo dar czych oraz ty tu y ho no ro we go czon-
ka RIPH.
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Na gro da „Mar ka – l skie”
Lau ry i wy ró nie nia 
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Chcia o by si po wie dzie: jak ten czas szyb ko le ci! Je sie ni 1995 ro ku, kie dy
przy go to wy wa li my pierw szy nu mer „l ska”, nie s dzi li my, e we mie my

udzia w bie gu du go dy stan so wym. Nu mer pierw szy, dru gi, trze ci... po tem od-
li cza li my ju dzie sit ka mi, a w ko cu set ka mi. I tak oto do brn li my
do 250. nu me ru. Nie jed no krot nie prze ko ny wa li my si, e upra wia na przez nas
dys cy pli na to bieg z prze szko da mi. Ale nikt nam prze cie nie obie ca, e b dzie
a two. Po wie lo let niej obec no ci na ryn ku pra so wym, nad „l skiem” za cz y
zbie ra si fi nan so we czar ne chmu ry. Jed nak, jak si oka zu je, opty mizm i cier-
pli wo s je dy nym le kar stwem – pi smo, któ re wy da je my, ma co raz licz niej sze
gro no czy tel ni ków i mi o ni ków, so wem praw dzi wych przy ja ció, To dzi ki nim
uda je si nam prze trwa trud ne chwi le. Dla te go na okad k 250. nu me ru wy bra-
li my pra c na sze go gra fi ka Wojt ka u ki za ty tu o wa n „Drze wo ob fi to ci”,
któ re sym bo li zu je wszel kie do bro, ja kie od Was otrzy mu je my i ja kie sa mi chce-
my prze ka zy wa. 

Re dak to rom pi sma do da j skrzy de do pra cy tak mi e ge sty, jak ode bra ne prze-
ze mnie 3 wrze nia te go ro ku wy ró nie nie w kon kur sie „Mar ka -l skie”, któ re
jest sym bo licz nym prze zwy ci e niem na szych pro ble mów. Bar dzo za nie dzi-
ku je my! Do  czy li my je do po sia da nych ju lau rów: Na gro dy Sto wa rzy sze nia
Ar chi tek tów Pol skich, Zo tej Od zna ki „Za su o ny dla Wo je wódz twa l skie go”,
Na gro dy w. Jac ka i Me da lu im. Zyg mun ta Glo ge ra. 

Od kil ku na stu mie si cy „lsk” prze obra a si, zmie nia sza t gra ficz n, po-
sze rza krg au to rów i po wik sza gro no od bior ców. Po czw szy od te go wy da nia,
ofi cjal nie w stop ce pi sma zo sta a za pi sa na „Re dak cja Opol ska” pod pie cz Ja-
nu sza Ire ne usza Wój ci ka – opo la ni na, któ re go na zwi sko wid nie je w „l sku”
od chwi li po wsta nia pi sma. Chce my w zde cy do wa nie wik szym stop niu przy-
bli y czy tel ni kom te ma ty k spo ecz no -kul tu ral n, zwi za n z na szym s sia dem
zza mie dzy – wo je wódz twem opol skim. 

Otwar li my a my „l ska” dla mo de go po ko le nia pu bli cy stów i re cen zen-
tów. Cze ka my na do bre pió ra, in te re su j ce pro po zy cje i – za pra sza my
do wspó pra cy! 

Wy da nie 250. nu me rów „l ska” to zna ko mi ta oka zja do zo e nia ogrom nych
po dzi ko wa tym, któ rzy od lat s na szy mi part ne ra mi: Urz do wi Mar sza kow-
skie mu Wo je wódz twa l skie go, Mia stu Ka to wi ce, Wo je wódz kie mu Fun du szo-
wi Ochro ny ro do wi ska i Go spo dar ki Wod nej w Ka to wi cach i Mia stu Ryb nik. Dzi-
ku je my Bi blio te ce l skiej – wspó wy daw cy „l ska” i Wy daw cy – Gór no l skie mu
To wa rzy stwu Li te rac kie mu. Dzi ku je my ro do wi sku ar ty stycz ne mu, na uko we-
mu i sa mo rz do we mu l ska – za le y nam na Wa szych opi niach i wspól nym
po dej mo wa niu wa kich dla re gio nu pro ble mów. 

Za wsze, z ogrom n wdzicz no ci my li my o za przy ja nio nych me diach – Pol-
skim Ra diu Ka to wi ce i Te le wi zji Pol skiej Od dzia w Ka to wi cach, re dak cji Dzien-
ni ka Za chod nie go i in nych me diów – dzi ki Wam ist nie je my w ete rze, na an te-
nie i a mach ga zet. 

Dzi ku je my wszyst kim wier nym wspó pra cow ni kom – au to rom re por ta y,
ar ty ku ów pu bli cy stycz nych, re cen zji i fe lie to nów, fo to re por te rom i gra fi kom,
re dak to rom No tat ni ka Kul tu ral ne go i l skie go Mie si ca. Ma my w ser decz nej
pa mi ci eki p tech nicz n STP Kor graf, któ ra od 250 mie si cy, ra zem z re dak cj,
po ko nu je tru dy wy da nia ko lej ne go nu me ru. 

Od dziel ne po dzi ko wa nia po zwo l so bie skie ro wa do re dak cyj nych ko le a-
nek i ko le gów, z któ ry mi od ma ja 2015 ro ku, mam ogrom n przy jem no
i sa tys fak cj przy go to wy wa ko lej ne wy da nia „l ska”. Wie rz, e przed na mi
na stp ne (co naj mniej) 250!

WIE SA WA KO NO PEL SKA 
re dak tor na czel na 

„lsk”
po raz 250.!
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Od da je my w r ce na szych Czy tel ni ków ju bi le uszo wy 250. nu mer „l ska”. Przez bli sko 21 lat nasz mie sicz nik by fo rum, na któ 
rym ka dy móg wy po wie dzie si o kon dy cji re gio nu, o swo im po strze ga niu je go hi sto rii i wspó cze sno ci, móg na kre li wa sn – cza 
sa mi idyl licz n, cza sa mi ka san drycz n – wi zj przy szo ci l ska. Z nie zli czo nych roz mów, ja kie uda o si nam prze pro wa dzi, po 
wsta bar dzo zró ni co wa ny ob raz re gio nal nej kul tu ry, tra dy cji, gwa ry, prze my su, na uki, re li gij no ci... Jed ni pod kre la li nie wt pli we
war to ci, ja kie kry je w so bie l ska zie mia, in ni nie szcz dzi li sów kry ty ki dla wad l za ków. Za wsze po zwa la li my doj do go su
przed sta wi cie lom obu sta no wisk, aby w ten spo sób po ka za, e na l sku miesz ka j zwy czaj ni lu dzie, ta cy, jak wszy scy, a sam re 
gion jest za rów no bu dz cym po dziw „szma rag dem”, jak i szorst kim i brud nym, mo e nie co nie ele ganc kim, ale jak e po trzeb nym,
w glem. Chy ba naj le piej ubra to w so wa Sta ni saw Bie niasz, od któ re go chcie li by my za cz t na sz w drów k po su biek tyw 
nie do bra nych cy ta tach z kart na sze go pi sma. Niech ten pierw szy frag ment b dzie naj lep szym pod su mo wa niem d e, któ re przy 
wie ca y ka de mu z 250 nu me rów, ja kie przy go to wa li my dla na szych Czy tel ni ków.

„lzacy s po prostu ludmi
takimi, jak wszyscy”

Wybór cytatów dokonaa i wstepem opatrzya

KATARZYNA KUROCZKA
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Sta ni saw Bie niasz
(nr 4/1999):
„(...) sta ram si na l skie spra wy
pa trze z gó ry, z dy stan su, e by do -

strze ga rze czy naj istot niej sze. I pa trze
w ta ki spo sób, aby nie by po strze ga -
nym ja ko pol ski, nie miec ki lub gór no -
l ski na cjo na li sta. D  do te go, aby
w tym, co pi sz o l sku i l za kach,
nie by o ad ne go mi to lo gi zo wa nia,
two rze nia wi ze run ku lu dzi naj lep szych
na wie cie i bez prze rwy nie win nie bi -
tych. Dla mnie wa ne jest co in ne go:
uka za, e l za cy s po pro stu lud mi
ta ki mi, jak wszy scy. Ob ry wa j cy mi
po gna tach, ale po tra fi cy mi te od da.
Lud mi, któ rzy sa mi by wa j nie spra -
wie dli wi i da j si wy ko rzy sty wa
do nie zbyt czy stych spraw. Te go w li -
te ra tu rze pol skiej do tych czas bra ko wa -
o, bo l za cy by li w niej al bo ro bo la -
mi, al bo zdraj ca mi na ro du pol skie go,
al bo bo jow ni ka mi te go na ro du. A by wa -

li jed ny mi, dru gi mi, trze ci mi i czwar -
ty mi. Bar dzo chcia bym, aby wresz cie
do szo do te go, e by ksi ka, któ rej bo -
ha te ra mi s l za cy, nie by a po strze -
ga na ja ko ksi ka l ska (...). Rzecz
w tym, by pi sa o lu dziach, ja ko o lu -
dziach – a nie o lu dziach, ja ko Niem -
cach, l za kach, Ro sja nach, Ame ry ka -
nach... Li te ra tu ra i ka da sztu ka,
po wi co na ja kiej gru pie na ro do wej,
jest w grun cie rze czy zu bo o na, bo sztu -
ka po win na by o czo wie ku – ja ko
czo wie ku”.

An to ni Wit
(nr 2/1995):
„Prze pro wa dzi em si z Kra ko wa
do Ka to wic. W ci gu lat tu sp dzo -

nych le piej po zna em lu dzi, z któ ry mi
pra cu j na co dzie. Twier dz, e to nie
tyl ko wiet na or kie stra. Rów nie ze
wzgl du na pew ne war to ci ludz kie
jest to zna ko mi ty ze spó: tu taj sto su nek
do pra cy, tak e do mu zy ki, in sty tu cji, ko -
ja rzy mi si z po san nic twem, co zgod -
nie z tra dy cj wi e si z po wa niej szym
po dej ciem do pra cy ni to ma miej sce
w in nych re gio nach kra ju. Tu  czy si
ar tyzm z tra dy cj”.

Je rzy Du daGracz
(nr 2/1995):
„To, e «ucie kam» ze l ska, ma
pod o e nie tyl ko ar ty stycz ne i es -

te tycz ne. Wiem, e b d miesz ka tu
do ko ca. Tu zbu do wa em dom, tu jest
mo ja ro dzi na i mo je gro by. Nie mniej
mam po trze b «ucie kania». Czy tyl ko
ja? Wy star czy przy wo a na zwi sko
Ka zi mie rza Kut za, któ ry std wy emi -
gro wa. Po za tym na l sku za wsze by -
o spo ro lu dzi, któ rzy «wpa dli tu
na chwi l», by si od bi i po uzy ska -
niu ja kiej po zy cji za wo do wej czy
spo ecz nej, na tych miast wy je cha. Ale
s prze cie ci, któ rzy zo sta li: Ki lar
i Gó rec ki, Ja si ski i Stom pel, Netz i Ki -
jon ka, To sza i Se ra fin, Bau mann i Ber -
nard Kraw czyk, Ju ra i No wo tar ski, na -
wet Bo che nek i Ko kot. Mój przy pa dek
jest po dob ny. Nie ma lu j l ska, a jed -
nak wiem, e tu taj jest mo je miej sce
na zie mi”.

Ka zi mierz Kutz
o po wsta niach l skich
(nr 5/1996):
„(...) ten wy si ek zbroj ny by w ja -

kim sen sie bez owoc ny i nie po trzeb ny.
W tym prze ja wia si je go tra gicz ne pik -
no. Ci lu dzie ni gdy nie do cze ka li si ta -
kiej Pol ski, o ja kiej ma rzy li. Ow szem,
y li w niej, lecz pe ne go szcz cia ni -
gdy nie za zna li. Wy jaz dy po wsta ców
na sta re la ta do Nie miec s te go zna -
mien nym wia dec twem. Wiem, e wie -
lu prze kl o sw mo do. Ja tych lu dzi
ro zu miem, bo ta lu do wa w isto cie mi -
o do abs trak tu, któ ry przy bra imi
Pol ska, by mo e ni gdy nie mo ga si

zi ci. Po wsta czy lsk to by o ta kie
za smar ka ne dziec ko, któ re go mat ka
wa ci wie ni gdy nie przy tu li a...”

Sta ni saw Ha dy na
o Ze spo le Pie ni i Ta ca „lsk”
(nr 7/1996):
„O ta kim ze spo le ma rzy em

od dziec ka. Jesz cze przy pa ster skim
ogni sku, przy któ rym – ja ko praw dzi wi
twór cy lu do wi – pie wa li my na go sy.
Wte dy ma rzy em jak by to by o pik nie,
gdy by mo na te pa r go sów po mno y
w 100, owie tli 100 ogni ska mi i po ka -
za to pew ne go dnia ca e mu wia tu.
Z cza sem ta dzie ci ca wi zja na bra a re -
al nych kszta tów”.

Bar ba ra Bli da
(nr 8/1996):
„Po tra fi pa trze na rów nie bar -
dzo kry tycz nie. Na opie sza o, za -

cho waw czo, brak ini cja ty wy cha rak -
te ry stycz ny dla l za ków. Przy ca ym
sza cun ku dla prze szo ci, po zo staw my
j ser decz ne mu wspo mnie niu. Wspó -
cze sny lsk i ten w przy szo ci nie b -
dzie zna czo ny wy cz nie gór ni czym, hut -
ni czym tru dem. To si ko czy. Po trze ba
zmia ny men tal no ci wród mo dych
l za ków. Jak e cz sto na l sku wy st -
pu je swo iste le ni stwo, kon for mizm.
Sko czy e szko  pod sta wo w, id
do ro bo ty: do ko pal ni, hu ty. Jak dzia dek,
oj ciec. Po co si masz uczy, to kosz tu -
je, a tu ju b dziesz przy no si pie ni dze.
Tej tra dy cji nie da si utrzy ma.
wiat po trze bu je wy szko lo nych fa -
chow ców, tech ni ków, me cha ni ków.
Tu taj na l sku mie li my wspa nia ych
lu dzi two rz cych prze mys, me ne de -
rów – cho cia wte dy ich tak nie na zy wa -
no (...). Oni po win ni by wzo ra mi
do na la do wa nia”.

Jan Jó zef Szcze pa ski
o Ka to wi cach
(nr 9/1996):
„Miesz ka li my (...) nie da le ko Par -

ku Ko ciusz ki. Wte dy wy da wa o si, e
to jest da le ko od ród mie cia. Te raz to
wa ci wie cen trum. Ów cze sne Ka to -
wi ce by y znacz nie mniej szym mia -
stem. Za wsze by y za dy mio ne, za snu te
py a mi i sa dz. Mi mo te go dla mnie, dla
mo ich ko le gów, to mia sto mia o swo j
uro d, swój kli mat”.

Hen ryk Busz ko
(nr 9/1996):
„Ka to wi ce nie ma j pik ne go cen -
trum, nie ma j przej rzy ste go uka -

du ko mu ni ka cyj ne go, nie ma j ta kich
miejsc, do któ rych przy cho dzi si z ra -
do ci. (...) w Kra ko wie ka da uli ca, ka -
dy plac, nie mó wic ju o plan tach, to
miej sca, gdzie lu dzie cht nie prze by wa -
j (...). Ta kim miej scem w Ka to wi cach,
za l kiem za le d wie, jest plac przy po -
mni ku Po wsta ców l skich. Lu dzie
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przy cho dz tam, by po roz ma wia, by si
ra do wa, by wresz cie po dzi wia po mnik,
któ ry jest jed nym z naj pik niej szych spo -
ród po wsta ych w ostat nich dzie si cio -
le ciach”.

Ta de usz Bra dec ki
(nr 1/1997):
„(...) dzi siej szy lsk ró ni si bar -
dzo od te go cho by z lat 60. Ow -

szem, jest in ny swy mi re gio nal ny mi od -
rb no cia mi, lecz nie one wy zna cza j
rytm y cia. Ho mo ge ni za cja kul tu ry jest
zja wi skiem nie unik nio nym, nie omi ja
wic rów nie l ska. Ten re gion mie -
rzy wic wy pa da tak e ogól no pol sk
sztan c”.

Fran ci szek Piecz ka o gwa rze
(nr 3/1997):
„Ta na sza l ska gwa ra jest wbrew
po zo rom bar dzo trud na. Nie któ rzy

to so bie lek ce wa , gwa r jest a two pa -
ro dio wa, ale mó wi po l sku jest
zde cy do wa nie trud niej”. 

Fran ci szek Piecz ka o po gra ni czu
(nr 3/1997):
„Wy da je mi si, e na ró nych po -
gra ni czach, na krzy o wa niu si

pew nych kul tur wy ra sta j cie ka wi lu dzie.
Nie chc tu mó wi o so bie, ale to ze -
tkni cie ró nych y wio ów two rzy co
no we go i cie ka we go”.

Hen ryk Be re ska o gwa rze
(nr 9/1997):
„Kie dy przy je dam do Ka to wic
i ju na dwor cu sy sz, mi  me mu

uchu, l sk gwa r, przy po mi nam so bie
Szew czy ka, któ ry bo la, e si nie utrzy -
ma i ró do so wy wie lu ar cha icz nych
pol skich i nie miec kich sów pój d w za -
po mnie nie. Sta o si ina czej, po okre sie

t pie nia i wy mie wa nia l skiej mo wy,
gwa ra w tym re gio nie jest y wym j zy -
kiem i ode zwa nie si po l sku na wet
w tzw. do brym to wa rzy stwie jest do brze
przyj mo wa ne”.

Hen ryk Be re ska
o y ciu na emi gra cji
(nr 9/1997):
„W Ber li nie nie by o l za ków,

któ rzy emi gro wa li na Za chód, dla te go
swo j l sko kon ty nu uj wprost
od ko rze ni. Gdy by nie mo je przy jaz dy,
po wro ty tu taj, trud no by o by mi wy trzy -
ma pó wie cze po nu re go ener dow skie -
go y cia”.

An drzej Szczy pior ski
(nr 10/1997):
„Pierw szy raz zja wi em si w Ka -
to wi cach w czerw cu 1945 ro ku.

Ca a mo ja wie dza na te mat l ska
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Bo le saw Lu bosz o ma ej oj czy nie
(nr 1/1998):
„Swe go cza su wy bit ny cze ski m
sta nu, my li ciel i in try gu j cy pi -

sarz, pre zy dent Wa caw Ha vel usta li, e
so wo nie miec kie He imat, okre la j ce
czo wie cze ma e oj czy zny, ozna cza w j -
zy ku sta ro ger ma skim wszech wiat (...).
Rów na nie mi dzy ma  oj czy zn
a wszech wia tem bar dzo mi od po wia da.
Wy cho dz bo wiem z za o e nia, e ka -
dy czo wiek jest nie po wta rzal nym ko -
smo sem (...). Dla wie lu pi sa rzy ich ro -
dzin ne stro ny s wszyst kim, s
naj wa niej sz cz ci oj czy ste go kra ju,
a na wet wszech rze czy spraw dzia nem.
Spo gl da j bo wiem na kraj, na Eu ro p,
na wiat wresz cie po przez pry zmat te go
oto cze nia, tej zie mi, któ re go ukszta to -
wa y. Nie ma wszak pro win cji, s tyl ko
pro win cju sze. Nie ma te uprzy wi le jo -
wa nych okr gów, czy miast, po sia da j -
cych wy jt ko we pre dys po zy cje in te lek -
tu al ne, s tyl ko uprzy wi le jo wa ni
hochsz ta ple rzy rów na ni z by le ja ko ci”.

Woj ciech Ki lar
o tym, dla cze go po zo sta na l sku
(nr 4/1998):

„Dzi wi li si, ci gle py ta li: jak ty mo esz
miesz ka w Ka to wi cach... a we dug
mnie tu jest wiet nie! Tu si y je «po Bo -
e mu», tu si po rzd nie pra cu je. Gdy -
bym miesz ka w Kra ko wie al bo War sza -
wie, praw do po dob nie prze sia dy wa bym
ca y mi dnia mi w ka wiar niach i opo wia -
da, ja kie mam wspa nia e pro jek ty, sie -
dzc wród kil ku na stu in nych opo wia -
da j cych o swo ich wspa nia ych dzie ach,
któ re zresz t na ogó nie po wsta j (...).
A miesz ka jc tu taj, nie mo g wy sko czy
na ka w do „Eu ro pej skie go”, e by po -
ga da z przy ja ció mi. I bar dzo do brze.
Mo g sie dzie w do mu i pra co wa.
Nie uwa am oczy wi cie, e tam, gdzie
si pro wa dzi y cie to wa rzy skie, ni gdy
nie po wsta j do bre dzie a. Nie któ rym
twór com s po trzeb ne mod ne ka wiar nie,
wa nie to ich in spi ru je. Ale mnie od po -
wia da at mos fe ra du cho wa, któ ra jest
na l sku. Tu taj jest zdro we po wie trze”.

Woj ciech Ki lar
o wpy wie l ska na je go mu zy k 
(nr 4/1998):
„(...) kie dy mam po wie dzie, jak

lsk wpy n na mo j mu zy k, to ci sn
mi si na usta naj bar dziej pa te tycz ne so -
wa. y jc wród lu dzi po twor nie ci -
ko i z ta kim po wi ce niem pra cu j cych,
chwi la mi czu j si wrcz upo ko rzo ny, e
sam ro bi co tak nie po trzeb ne go. I dla -
te go mu sz pi sa tak, aby lu dzie su cha -
jc mo ich utwo rów, sta wa li si cho tro -
ch lep si (...). (...) tak to czu j i my l,
e wa nie lsk tej od po wie dzial no ci
ar ty stycz nej mnie na uczy. A gdy su -
cham utwo rów mo ich l skich ko le gów,
Gó rec kie go czy Kna pi ka, to stwier -
dzam, e z ni mi jest po dob nie. Kom po -

zy to rzy l scy s po wa ni, so lid ni, nie -
spe cjal nie prze bo jo wi, nie zbyt spryt ni,
ta cy, kto po wie, «ci cy l za cy».
A mnie to si wy da je pik ne”.

Prof. Flo rian mie ja
o tym, co by po wie dzia Szew czyk,
gdy by go spo tka na uli cy
(nr 7/1998):

„My l, e po wie dzia by (...), e jest spo -
sob no, bo wiatr wie je nam w a gle. e
mo e my na pra wi na resz cie wiel ki grzech
Pol ski przed wo jen nej, któ ra nie wy kszta -
ci a hu ma ni stów l skich. e lsk ma na -
resz cie szan s i z tej oka zji na le y sko rzy -
sta. e l za cy mo g by zno wu jak
u sie bie. I e ze l ska po win ni by dum -
ni. Jak ja sam, nie daw no w War sza wie, kie -
dy tu ma czy em jed nej pa ni pro fe sor, e
w la tach sie dem dzie si tych XIII stu le cia
y nal sku m dry czo wiek, Vi tel lo, któ -
ry na pi sa trak tat o opty ce. Szu ka li my
w ró nych pol skich en cy klo pe diach – bez
la du. Aby to m dry czo wiek, na uko wiec
o eu ro pej skiej sa wie. Eu ro pej czyk. Po win -
ni my by z te go dum ni”.

Ol gierd u ka sze wicz (nr 5/1999):
„(...) lsk to wspo mnie nia. Te atr
l ski, w któ rym da ne mi by o zo ba -
czy, jesz cze w la tach szkol nych, ca -

 mie tan k ów cze snych ak to rów tej
sce ny, któ rzy po tem za si li li sce ny w ca ym
kra ju, np. Gu sta wa Ho lo ub ka (...). Mój
lsk, to tak e mo je li ceum w Li go cie
i oso by, któ re roz wi ja y mo je za in te re so -
wa nia re cy ta cj i te atrem (...). To tak e Pa -
ac Mo dzie y z pa ni Jó ze fi n Re be. I ko -
le dzy z dzie ci stwa i mo do ci, «na sze»
miej sca, ich do my, fa mi lo ki. Nie mniej stra -
ci ten lsk, z per spek ty wy lat, w mo ich
oczach urok la su nie prze by te go, ra czej ja -
wi mi si dzi siaj jak las wy pa lo ny”.

Prof. He le na Sy no wiec
o gwa rze (nr 4/2000):
„Du o jest ta kich sów, któ re w j -
zy ku ogól nym nie ma j jed no wy ra -

zo we go od po wied ni ka, np. ze mi si
‘nie zd y cze go zro bi przed za pad -
ni ciem zmro ku’, za chciew ny ‘ta ki, któ -
ry ma na co ocho t’. Kon den so wa nie
zna cze wspó brz mi z ce cha mi oso bo wo -
ci mó wi cych ni lu dzi: ka dy wie, e
l zak wo li mniej po wie dzie, wi cej
zro bi, jest oszczd ny w so wach”. 

Mag da le na Pie korz (nr 9/2000):
„To od da le nie l ska od gów nych
cen trów jest szan s, przy naj mniej ja to
tak po strze gam. Nie ule ga my mo dom.

Sta ra my si za da wa wa ne py ta nia w spra -
wach istot nych nie tyl ko dla nas. D y my
do jak naj lep sze go udo ku men to wa nia po -
ru sza nej te ma ty ki. Czu je si, e fil my, któ -
re po wsta j tu taj, bd zre ali zo wa ne zo sta -
y przez tu tej szych twór ców, wy ni ka j z ich
wa snych za in te re so wa i do wiad cze,
z oso bi ste go za an ga o wa nia w wy bra ny te -
mat. To jest pa sja, a nie tyl ko za wód”.

ogra ni cza si do Ka to wic, in nych re jo -
nów nie znam do brze. Przy je cha em tu
zu pe nie przy pad ko wo, ja ko mo dy
cho pak, po obo zie kon cen tra cyj nym,
za raz po za ko cze niu woj ny. Mia sto
wy gl da o jak obóz woj sko wy. Pe no tu
by o Ro sjan. Wi dzia o si strasz li we
bez ho o wie. W owym cza sie (...) w Ka -
to wi cach, o czym ma o lu dzie wie dz,
bar dzo du o by o y dów (...), któ rych
co ci gn o na lsk, bo on by in ny
w wy mia rze sto sun ków na ro do wo cio -
wych. Wi do mym by o, e to jest ta ki ty -
giel na ro dów”.

Bo le saw Lu bosz
o ro li l ska
(nr 1/1998):
„Wi dz lsk ja ko wiel k aor t,

któ rej za da niem jest wy eli mi no wa nie
wszel kich ma o ci i szo wi ni stycz nych
ci got”.



10

Prof. Ta de usz Sa wek
(nr 10/2000):
„(...) lsk, cho cia roz wi ja si
dy na micz nie dzi ki prze my so wi

od XVIII wie ku, by rów nie orod kiem
my li hu ma ni stycz nej. Tu tak e roz wi -
ja a si kul tu ra, co jest tym wa niej sze,
e kie dy po zo sta a cz kra ju z ró nych
przy czyn by a w prze szo ci od ci ta
od wpy wów za chod nio eu ro pej skich,
lsk po zo sta wa re gio nem sta no wi cym
kul tu ro wy i cy wi li za cyj ny cz nik mi -
dzy Wscho dem i Za cho dem”.

Prof. Ste fan Szy mut ko
(nr 11/2005):
„Wie lo kul tu ro wo l ska jest czym
oczy wi stym, co do brze wi da w j zy -

ku, w gwa rze l skiej. Wi cej py ta po ja -
wia si, gdy od wo u je my si do dwóch nur -
tów tra dy cji: tej szla chec ko -in te lek tu al nej,
któ rej sym bo lem móg by by Eichen -
dorff, i tej ple bej skiej, któ ra mnie jest bli -
ska, bo si z niej wy wo dz. Kie dy my l
o tym re gio nie, to za wsze mam w pa mi -
ci te strasz ne so wa Go ethe go o ciem no -
cie, za co fa niu, o trwa niu «z da la od lu dzi
wy kszta co nych». Hi sto ria l ska za prze -
czy a tym so wom. Jed no cze nie do strze -
gam ma ni pu la cj w usi o wa niu bu do wa -
nia dzi siej szej to sa mo ci l skiej wy cz nie
w opar ciu o prze szo. Je ste my ilu stra -
cj te zy Nie tz sche go o «szko dli wo ci hi -
sto rii». Na gro ma dzi li my wo kó sie bie
nie po trzeb ne ar chi wum, któ re obar cza
i jest nie do zg bie nia. Oczy wi cie hi sto -
ria jest wa na, ale tak e ta wcze niej po -
mi ja na, a pi sa na po przez jej «nie me pod -
mio ty» (...). Je li wic my li my o hi sto rii,
to na sta wiaj my si te na jej «nie me pod -
mio ty», na ple bej sk tra dy cj”.

Kry stian Zi mer man
o Aka de mii Mu zycz nej
w Ka to wi cach (nr 5/2005):
„Jak wy je da em w la tach 70. wy -

da wa o mi si, e czo wiek wy cho dzi
z ta kie go za cian ka, ja kie go brud ne go
ma e go mia stecz ka. La ta na stp ne przy -
nio sy zro zu mie nie i co raz wik szy sza -
cu nek do te go, co si tu taj ro bi. Ogl da -
em pó niej te wiel kie uczel nie w Pa ry u,
Lon dy nie, wiel kie uni wer sy te ty w Sta -
nach Zjed no czo nych. Stwier dzi em, e
na sza uczel nia nie ma si cze go wsty -
dzi, e jest to zna ko mi cie «ro bio ny za -
kad». Po ziom jest rze czy wi cie fan ta -
stycz ny”.

Lech Ma jew ski (nr 10/2014):
„Je stem pa trio t lo kal nym, w wie -
lu fil mach wy ko rzy sty wa em po ten -
cja l ska: Siw czyk, Si ko ra,

Skrzek, Okup ska, J dru sik... Na fe sti -
wa lu w Ka zi mie rzu pod szed do mnie
prof. Bral czyk i po wie dzia, e An ge -
lus jest je go kul to wym fil mem, bo od -
kry wa w l skiej gwa rze sta ro pol skie
rdze nie. To dla te go, e ci lu dzie s na -
praw d std...”

Abp Da mian Zi mo
(nr 12/2014):
„Ka pa ni to by li nie mal je dy ni przed -
sta wi cie le nie licz nej pol skiej in te li gen -

cji na tych zie miach, oni wic prze wo dzi li
na ro do wi. Na tej gle bie uro sy «do bre drze -
wa», mó wic so wa mi Ja na Paw a II:
Szra mek, Hlond, Czem piel, Gaw li na, Bie -
niek, Bed norz, Kur pas, Do min, Stro ba, Je,
Plu ta, Blach nic ki i wie lu in nych, to ksi -
a, któ rzy nie tyl ko mu sie li wal czy z la -
icy za cj, bro ni li oni tak e pol sko ci i by li
gle b, na któ rej zro dzi a si myl po -
wsta cza. Za har to wa ni w wal ce o nie pod -
le go l za cy ko mu ni zmo wi tak e si
opar li. Adzi siaj? To praw da, e do ko nu j
si g bo kie prze mia ny, nie tyl ko u nas, ale
w ca ej Pol sce, Eu ro pie, na wie cie tak e
(...). Uwa am, e je ste my do brze przy go -
to wa ni do sta wie nia czo a wy zwa niom”.

Prof. Ju lian Gem bal ski
(nr 2/2015):
„lsk jest szcze gól nym re gio nem,
w któ rym spo ty ka y si naj wa niej -

sze pr dy eu ro pej skie go bu dow nic twa or -
ga no we go. Jest kon glo me ra tem kul tur,
któ re si prze ni ka y, swo istym «szma rag -
dem». Uka zu je my to tak e w na szych eks -
po zy cjach, w któ rych od naj dzie my do ro -
bek trzech ob sza rów, tym sa mym trzech
na ro dów: Pol ski, Czech i Nie miec. Nurt
nie miec ki by naj sil niej szy, bo wia do mo,
e lsk przez sie dem set lat do Pol ski nie
na le a, a bu dow nic two or ga no we na tych
te re nach, za rów no w cza sach Habs bur gów,
jak i po woj nach l skich, by o na naj wy -
szym po zio mie (...). Dzi przy po mi na my,
e to dzie dzic two by o po rów ny wal ne
z dzie dzic twem Sak so nii, Tu ryn gii, a tak -
e Fran cji i Pó noc nej Eu ro py, gdzie by -
y wiel kie orod ki bu do wy or ga nów.
lsk by jed nym z ta kich cen trów (...)”.

Prof. Krzysz tof Ko si ski
(nr 7/2015):
„(...) przez rok uczest ni czy em
w pro gra mach Te le wi zji Ka to wi ce

pod ty tu em l skie czy ta. Roz ma wia li -
my o li te ra tu rze, któ r pi sz lu dzie ze
l ska lub miesz ka j cy na l sku, al bo
ta cy, co ze l ska wy je cha li, ale tu ma -
j swo je ko rze nie. I przez ten rok prze -
ko na em si, ja k je ste my po t g, bo
gdzie tyl ko ja kie na gro dy li te rac kie da -
j, to do sta j je lu dzie std”.

Hen ryk Wa niek (nr 8/2015):
„O nie wie lu rze czach mo g po wie -
dzie, e je znam do brze, ale jed n
z nich jest lsk, rów nie ja ko kra -

jo braz. W ka dym ra zie to, co o nim ju
wiem, po twier dza tyl ko, e ka da Yok na -
pa ta wha mo e by wszech wia tem. Tak,
mo im kra jo bra zem jest lsk, w ca ej je -
go roz ci go ci geo gra ficz nej i hi sto rycz -
nej  od nie gdy utra co nych ksistw
w Za to rze i Owi ci miu, po sto sun ko wo
mo dy lsk w Gór nych u y cach. Mo -
g go wic na zwa mo im kra jo bra zem -

-uni wer sum (...). Przez ca y czas pró bu -
j go po zna wa jesz cze do kad niej, ale
ko ca nie wi da. Jest to bo wiem za da nie
na du sz me t; na ca e y cie”.

Krzysz tof Czy ew ski (nr 10/2015):
„lsk si ga g biej w mo je oso bi -
ste y cie, gdy moi dziad ko wie
zna le li si po woj nie w Cho rzo wie.

Wszyst kie ro dzin ne wi ta sp dza li -
my wa nie tam. W Cho rzo wie spo tka -
em te mo j pierw sz Ob c (...). To by -
a lek cja po gra ni cza, któ r ode bra em
na ca e y cie. Lek cja obej mo wa nia s -
siedz twa ja ko ca o ci, któ rej ka dy jest
naj wa niej sz cz ci. Jak u Mi ko a ja
z Ku zy – po gra ni cze jest ku l i w ja kim -
kol wiek jej miej scu znaj dzie si czo -
wiek, za wsze b dzie w cen trum. Dla te -
go dla mnie ge stem czo wie ka
po gra ni cza jest obej mo wa nie, a gest od -
py cha nia za cie ra je go imi”.

Ta de usz Ki jon ka (nr 11/2015):
„Wraz z odej ciem Wil hel ma Szew -
czy ka sko czy a si pew na epo ka.
On przez la ta or ga ni zo wa y cie li -

te rac kie l ska, mia w so bie ów nerw
spo ecz ni kow ski i swo j dzia al no ci
wy ra a mi sj pi sa rza, któ ry nie tyl ko
two rzy, ale jest tak e dzia a czem kul tu -
ral nym, wy po wia da si ja ko pu bli cy sta,
uczest ni czy w y ciu pu blicz nym z te go
ty tu u, i ma au to ry tet, któ ry pi sarz za -
wsze w Pol sce mia. Fe no men Szew czy -
ka pó niej jed nak ju si nie po wtó rzy”.

Woj ciech Ku czok (nr 1/2016):
„lsk jed nak bar dzo in ten syw nie
ner wi cu je. Jed nym z ob ja wów tej
neu ro zy jest kom pleks pro win cju sza,

któ ry po dej rze wa, e jest rów nie par we -
niu szem. Prze wal cze nie te go uro je nia jest
fun da men tal n czyn no ci, któ r po wi -
nien wy ko na ka dy l zak. A wy ko na
j naj le piej jest przez wy pro wadz k
i po tem ewen tu al ny wia do my po wrót”.

Za kocz my ten su biek tyw ny wy bór
nie wt pli wym mio dem na na sze re dak 
cyj ne ser ce.

Prof. Jan Mio dek (nr 3/2015):
„(...) y wot ksi ki nie jest za gro o -
ny. W wy wia dzie rze ce Umber to
Eco nie ma wt pli wo ci: one nie

znik n. Czy prze trwa j ga ze ty, te go nie
wiem, ale nie wy obra am so bie na przy -
kad Ka to wic bez wa sze go, na sze go «l -
ska», tak jak nie wy obra am so bie Wro -
ca wia bez «Od ry». W mo im y cio ry sie
te dwa l ski cu dow nie si do pe nia j,
uro dzi em si i wy cho wa em na Gór nym,
od po nad pi dzie si ciu lat je stem na Dol -
nym, a w rod ku mam jesz cze swo j uko -
cha n Opolsz czy zn. Po dob nie w sfe rze
kul tu ro wej kom po nu j si «lsk» i «Od -
ra» – dwa naj po wa niej sze i naj lep sze
mie sicz ni ki spo ecz no -li te rac ko -kul tu ral -
ne w Pol sce”. 
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Krót kie stu le cie

Wiek XX by wa okre la ny ja ko naj -
krót szy w hi sto rii. Przyj mu je si, e po -
czt kiem by ko niec I woj ny wia to wej,
a ko cem upa dek wia ta dwu bie gu no -
we go, któ ry okre la czas zim nej woj -
ny. Tym cza sem przed wy bu chem I woj -
ny (1914) wiat by de fi nio wa ny przez
ko lo nial n eks pan sj Eu ro py. W naj -
now szej hi sto rii z ko lei szcze gól nie wa -
n da t oka za si 3 stycz nia 1992 ro -
ku, Wte dy wa nie w au dy to rium
jed ne go z mo skiew skich bu dyn ków
rz do wych od by o si spo tka nie ro syj -
skich i ame ry ka skich po li ty ków i uczo -
nych. Dwa ty go dnie przed tem prze sta
ist nie Zwi zek Ra dziec ki, a Fe de ra cja
Ro syj ska sta a si nie za le nym pa -
stwem. Zda rze nie to jest kon wen cjo nal -
nym po czt kiem wspó cze sno ci, cho -
cia Po la cy s bar dziej skon ni przy j
za ta k gra ni c rok 1989, czy li wej cie
Rze czy po spo li tej na dro g de mo kra cji
i wol ne go ryn ku. 

Geo po li ty ka: zni ka j ce punk ty 

Wiek XX by szcze gól ny rów nie
w kon tek cie znik ni cia z ma py wia -
ta pastw, któ rych zna cze nie na are nie

mi dzy na ro do wej ta kie mu lo so wi prze -
czy o. W za mian po wsta o wie le au to -
no micz nych i su we ren nych or ga ni -
zmów po li tycz no -ad mi ni stra cyj nych.
Naj bar dziej wy ra nym przy ka dem
jest Zwi zek So cja li stycz nych Re pu -
blik Ra dziec kich (ZSRR), któ ry ist nia
na ma pach wia ta w la tach 1922-
1991. Do ro ku 1990 sta no wi fe de ra -
cj 15 re pu blik zwiz ko wych. Po wy -
st pie niu w 1990 ro ku trzech re pu blik
nad ba tyc kich, a do grud nia 1991
ro ku zrze sza 12 re pu blik. Dzi siaj Ro -
syj ska Fe de ra cja to naj wik szy ob sza -
ro wo kraj glo bu. By e re pu bli ki zwiz -
ko we uzy ska y nie pod le go, cho cia
wik szo z nich na le y do Wspól no -
ty Nie pod le gych Pastw, czy li zwiz -
ku go spo dar cze go, po li tycz ne go i woj -
sko we go z Ro sj. W kil ku z nich
wci trwa j wal ki na ro do wo -wy zwo -
le cze. 

Na gru zach i ru inach

Zna cz cym przy ka dem jest rów -
nie hi sto ria Ju go sa wii (1918-1992)
pa stwa, któ re ukon sty tu owa o si
w wy ni ku woj ny i roz pa do w zbli o -
nych oko licz no ciach. W re zul ta cie
po wsta y nie pod le ge pa stwa Pó wy -
spu Ba ka skie go, a naj mod sze
z nich – Re pu bli ka Ko so wo – ogo si a
nie pod le go 17 lu te go 2008 ro ku.
For mal nie Ko so wo jest pa stwem nie
w pe ni uzna nym, po nie wa nie wszyst -
kie kra je na le  ce do ONZ, Unii
Eu ro pej skiej i NA TO uzna y ten kraj
za nie pod le gy. Zwi zek Ra dziec ki
i Ju go sa wia to naj bar dziej spek ta ku lar -
ne przy ka dy po wsta nia na gru zach
sta rych or ga ni zmów po li tycz nych
pastw no wych. 

Ka ta lo czy cy, Ba sko wie i in ni

Ta kich przy ka dów w wie cie jest
o wie le wi cej, a wie lo kon flik tów
lo kal nych i re gio nal nych fakt ten tyl -
ko po twier dza. Ru chy wy zwo le cze
czy au to no micz ne by y i, w da j cej si
prze wi dzie przy szo ci, nie znik n.
Przy ka dem jest cho cia by ka na dyj ska
pro win cja Qu ebec, któ ra po sia da jc
for mal n au to no mi d y – do tych czas
bez po wo dze nia – do pe nej su we ren -
no ci w gra ni cach pa stwa ka na dyj -
skie go. To zbun to wa na pro win cja
w któ rej ist nie je no wo cze sny na cjo na -
lizm.  czy on w so bie ele men ty tra -
dy cjo na li stycz ne, jak i se ku la ryzm
wzo rem Re pu bli ki Fran cji. Dzi siaj ru -
chy se pa ra ty stycz ne stra ci y nie co
na si le ze wzgl du na du  po moc eko -
no micz n ja k otrzy mu je Qu ebec
od rz du w Ot ta wie. Do uzy ska nia au -
to no mii d  tak e hisz pa ska Ka ta lo -
nia i Ba sko wie (Kraj Ba sków). Ka ta -

lo nia w ro ku 1978 od zy ska a au to no -
mi kul tu ral n i po li tycz n, ale se pa -
ra ty ci wci d  do nie pod le go ci.
W pa dzier ni ku 2015 ro ku w wy bo rach
do par la men tu Ka ta lo nii zwy ci y y
ugru po wa nia se pa ra ty stycz ne, a w li -
sto pa dzie par la ment uchwa li de kla ra -
cj nie pod le go ci. Tym cza sem
try bu na kon sty tu cyj ny Hisz pa nii
w grud niu 2015 ro ku jed no go nie
orzek, e ka ta lo ska de kla ra cja nie -
pod le go ci jest nie le gal na i nie wa na.
Ba sko wie to naj star sza gru pa et nicz -
na na Pó wy spie Ibe ryj skim. Po su gu -
j si od rb nym j zy kiem (j zyk ba -
skij ski) i od lat sta ra j si od zy ska
nie pod le go. Spo ecz no Ba sków li -
czy – ba ga te la – oko o 10 mi lio nów
oby wa te li. Na le y te pa mi ta o ostat -
nich wy da rze niach w Szko cji, gdzie
18 wrze nia 2014 ro ku od by o si nie -
pod le go cio we re fe ren dum, i w któ rym
zwy ci y li prze ciw ni cy se ce sji (55,3%).
Dzi siaj w ob li czu Bre xi tu wyj cie
Szko cji ze Wspól no ty Bry tyj skiej sta -
je si co raz bar dziej re al ne.

lskie i hisz pa skie ze sta wie nia

Idea au to no mii nie omi ja tak e Pol -
ski i jest wpi sa na w po li tycz n ak tyw -
no Ru chu Au to no mii l ska (RA).
Dzia al no Ru chu jest cz sto po rów -
ny wa na z Ka ta lo ni i Kra jem Ba sków,
cho cia co mar ca Hisz pa nii d  do nie -
pod le go ci, a ce lem Ru chu Au to no mii
l ska jest stwo rze nia sil ne go i au to no -
micz ne go re gio nu. Wpraw dzie dzia al -
no Gór no l za ków jest nie po rów -
ny wal nie sab sza od Ka ta lo czy ków czy
Ba sków, ale wy da je si bar dziej skom -
pli ko wa na. To wa rzy szy jej mi dzy in -
ny mi dys ku sja nad re je stra cj Sto wa rzy -
sze nia Osób Na ro do wo ci l skiej
(SON) i Zwiz ku Lud no ci Na ro do -
wo ci l skiej (ZLN) oraz wal ka
o uzna nie l skiej mo wy za j zyk re gio -
nal ny, a l za ków za mniej szo et nicz -
n. Te wszyst kie pro ble my wy ni ka j
przede wszyst kim ze skom pli ko wa nej
hi sto rii re gio nu, jak rów nie ze wspó -
cze snych za wi o ci sce ny po li tycz nej
i spo ecz nej za rów no sa me go re gio nu
gór no l skie go, jak i Rze czy po spo li tej.
Dzi siej sza idea prze obra e Gór ne go
l ska w au to no micz ny re gion Pol ski
si ga po czt ku pol skiej trans for ma cji
ustro jo wej 1989 ro ku. Pol ska wkro czy -
a wów czas na dro g de mo kra cji i wol -
ne go ryn ku, ko czc z mo no po lem
po li tycz nym par tii ko mu ni stycz nej. 

Fe lie ton po wsta
we wspó pra cy

z dr hab. An n liz,
pro fe so rem

Uni wer sy te tu Opol skie go
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Miej ska po li ty ka
kul tu ral na Ka to wic

TADEUSZ SIERNY

Ra port z lat 2010 – 2015
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wa ne s owe ce le lo kal nej po li ty ki kul -
tu ral nej. W tym ro zu mie niu nie in ge ru -
je ona bez po red nio w pro ces twór czy,
w akt eks pre sji ar ty stycz nej, lecz two rzy
wa run ki sprzy ja j ce lub – nie ste ty, nie
sprzy ja j ce – roz wo jo wi owej twór czo -
ci i ochro nie war to ci kul tu ro wych, ko -
mu ni ka cji kul tu ro wej, edu ka cji ma j cej
na ce lu roz wój kom pe ten cji kul tu ro -
wych miesz ka ców mia sta. 

Po li ty ka kul tu ral na, jest dzia al no ci
wy so ce sper so na li zo wa n, ale i ano ni -
mo w dla spo e cze stwa (wie lu ad mi -
ni stra to rów i urzd ni ków tak chcia o by
j pre zen to wa – i tak jest po ka za -
na w Ra por cie, po za jed nym wy jt kiem
o czym ni ej). Kom pe ten cje kul tu ro we
(lub ich brak), uwi ka nia ro do wi sko we
i per so nal ne bez po red nich jej re ali za -
to rów: rad nych, urzd ni ków, ani ma to -
rów, pro pa ga to rów ma j za sad ni czy
wpyw na jej efek ty spo ecz ne. 

Mia sto Ka to wi ce w 2016 r. jest or ga -
ni za to rem dla 12 in sty tu cji kul tu ry (pi
Miej skich Do mów Kul tu ry, Ze spó pie -
wa ków Mia sta Ka to wi ce „Ca me ra ta Si -
le sia”, l ski Te atr Lal ki i Ak to ra „Ate -
neum”, Ga le ria Sztu ki Wspó cze snej
BWA, In sty tu cja Pro mo cji i Upo wszech -
nia nia Mu zy ki „Si le sia”, Mu zeum Hi sto -
rii Ka to wic, In sty tu cja Kul tu ry Ka to wi -
ce Mia sto Ogro dów im. Kry sty ny
Bo che nek, Miej ska Bi blio te ka Pu blicz -
na) za trud nia j cych bli sko 500 osób.
Na pod sta wie za war tych po ro zu mie
z Mi ni ster stwem Kul tu ry i Dzie dzic twa
Na ro do we go oraz l skim Urz dem
Mar sza kow skim jest tak e wspó or ga -
ni za to rem dla Na ro do wej Or kie stry
Sym fo nicz nej Pol skie go Ra dia w Ka to -
wi cach oraz l skie go Cen trum Wol no -
ci i So li dar no ci. Owe in sty tu cje s rze -
czy wi stym (ale nie je dy nym)
in stru men tem re ali za cji po li ty ki kul tu -
ral nej mia sta. Dla te go z za in te re so wa -
niem spo tka a si przy go to wa na przez
Fun da cj Res Pu bli ca im. Hen ry ka
Krzecz kow skie go z War sza wy edy -
cja 100 stro ni co we go ra por tu za ty tu o -
wa ne go: Ka to wi ce po li ty ka kul tu ral na.

Mia sto Ka to wi ce mo e po szczy ci si
w okre sie lat 2010–2015 (ten czas jest
przed mio tem ra por to wych ana liz) wie -
lo ma suk ce sa mi (fe sti wa le, kon cer ty, im -
pre zy ma so we). To te ta ki do ku ment, b -
d cy w za o e niu obiek tyw n in for ma cj
o ce lach, kie run kach, spo so bach re ali za -
cji za da i efek tach po li ty ki kul tu ral nej
mia sta jest lek tu r ocze ki wa n.

Wy daw ca Ra por tu, Fun da cja Res Pu -
bli ca z War sza wy po wsta a 1987 ro ku.
Kie ru j ni Mar cin Król – prze wod ni cz -
cy Ra dy Fun da cji oraz Woj ciech Przy byl -
ski – pre zes za rz du. Jest re ali za to rem
trzech pro gra mów: DNA Mia sta, Part ner -
stwo Wol ne go So wa, New Eu ro pe 100.

Ra port o po li ty ce kul tu ral nej Ka to wic
przy go to wa no w ra mach pro gra mu
DNA Mia sta na pod sta wie – jak pi sz au -
to rzy do ku men tu we Wpro wa dze niu
„ba da so cjo lo gicz nych i ana liz fi nan -
so wych prze pro wa dzo nych w opar ciu
o me to do lo gi DNA Mia sta w okre sie
od pa dzier ni ka do grud nia 2015.” Au -

to rzy zwra ca j uwa g, e pro ces ba daw -
czy zo sta za ini cjo wa ny na „za pro sze nie”
Wy dzia u Kul tu ry Urz du Mia sta Ka to -
wi ce, któ ry „za mó wi” dia gno z po li ty -
ki kul tu ral nej. Po dob nie, jak zda rzy o si
to ju przy opra co wy wa niu Stra te gii roz -
wo ju kul tu ry w wo je wódz twie l skim
na la ta 2006–2020, opra co wa nej na zle -
ce nie Wy dzia u Kul tu ry l skie go Urz -
du Mar sza kow skie go dzi wi mu si ca -
ko wi te po mi ni cie w „za pro sze niu” lub
„zle ce niu” wy ko na nia Ra por tu – ma cie -
rzy stych jed no stek na uko wo -ba daw -
czych, funk cjo nu j cych w ka to wic kich
uczel niach ar ty stycz nych (Aka de mia
Sztuk Pik nych, Aka de mia Mu zycz -
na), w Uni wer sy te cie l skim i Uni wer -
sy te cie Eko no micz nym. Czym kie ro wa -
o si kie row nic two Wy dzia u Kul tu ry
Urz du Mia sta, igno ru jc ist nie nie wa -
sne go, kom pe tent ne go ro do wi ska aka -
de mic kie go, po zo sta je ta jem ni c.

Au to ra mi opra co wa nia s mo dzi pol -
scy na ukow cy, re pre zen tu j cy ró ne
dzie dzi ny na uk i orod ki ba da: J drzej
Bursz ta (od po wie dzial ny za ko or dy na cj
ba da i re dak cj ra por tu), Mar cin Czar -
dy bon, Ar tur Ce li ski (szef ze spo u),
Mi cha Sk, Zo fia Pen za oraz Ja kub
Gra dziuk, An na Kie drzy ska -Tui, Krzysz -
tof Gro cha la, Mar ty na Obar ska, dr Mar -
ta a kow ska, Adam Gaw ron. Nie ste ty,
w ba zie da nych Orod ka Prze twa rza nia
In for ma cji Pa stwo we go In sty tu tu Ba -
daw cze go w por ta lu: Na uka Pol ska,
w ba zie da nych: Lu dzie na uki – brak jest
ja kich kol wiek ad no ta cji o opu bli ko wa -
nym ju do rob ku na uko wym au to rów ra -
por tu. Ze spó pro gra mu ba daw cze go
DNA Mia sta od 2009 r. ba da po nad 100
po li tyk kul tu ral nych w pol skich mia stach,
w sze ciu z nich – w tym dla Ka to -
wic – przy go to wa spe cjal ne ra por ty.
Ba da nia mi nad kul tu r w mia stach i po -
li ty ka mi kul tu ral ny mi miast zaj mo wa li si
w prze szo ci zna ko mi ci pol scy ba da cze,
jak m.in.: prof. Alek san der Wal lis, prof.
An to ni na Ko skow ska, Boh dan Ja o -
wiec ki, Do ro ta Il czuk, Mo ni ka Smo le,
w Ka to wi cach m.in. prof. Ka zi mie ra
Wódz, dr hab. To masz Na wroc ki, prof.
Ewa Ko sow ska, do stp ne s tak e prze -
ka dy na j zyk pol ski – opu bli ko wa ne
w se rii Kul tu ra si li czy, re ali zo wa nej
przez Na ro do we Cen trum Kul tu ry – zna -
ko mi tych prac m.in.: Da vi da Thros -
by’ego, Ruth Tow se i wie lu in nych. Ten
typ re flek sji na uko wej to wa rzy szy nam
od daw na.

Na tekst Ra por tu ska da si sze roz -
dzia ów me ry to rycz nych. Au to rzy

pod kre la j, e ba da nia swe re ali zo wa li
w okre sie nie spo ty ka nej w Pol sce tak
szyb kiej i efek tyw nej trans for ma cji swo -
je go wi ze run ku z mia sta prze my so we -
go w „mia sto ogro dów„(…), dzi ki
któ re mu w naj bli szych la tach mo g sta
si jed n z naj cie kaw szych eu ro pej -
skich me tro po lii i da lej: po li ty ka kul tu -
ral na Ka to wic mo e wy zna czy do bry
stan dard w tej dzie dzi nie w Pol sce, t
opty mi stycz n wi zj po pie ra j twier dze -
niem, imia sto po sia da bo ga t i ró no -

Mia sto Ka to wi ce jest jed n z trzech
naj bo gat szych gmin w wo je wódz -

twie l skim, wraz z Cz sto cho w
(1,1 mld z) i Gli wi ca mi (1,1 mld z),
mia sta te mo g po szczy ci si rocz nym
bu de tem prze wy sza j cym mi liard zo -
tych (1,7 mld z w Ka to wi cach). Dla
po rów na nia Za rzd wo je wódz twa l -
skie go i Sej mik sa mo rz do wy dys po -
nu j rocz nym bu de tem – dla ca e go
wo je wódz twa l skie go – w kwo cie
ok. 1,4 mld zo tych. Od ro dzo ne
przed 26 la ty sa mo rz dy miast i gmin,
po wia tów i wo je wództw utrzy mu j
w Pol sce z wa snych bu de tów ca y nie -
mal e sys tem in sty tu cji kul tu ry, po kry -
wa jc po nad 86% su my kosz tów ich
utrzy ma nia, po zo sta e 14% to wkad Mi -
ni ster stwa Kul tu ry i Dzie dzic twa Na ro -
do we go. Po li ty ka kul tu ral na Ka to wic
jest wic ko niecz nym wy bo rem uwia -
da mia nych lub nie – war to ci, wg któ -
rych de fi nio wa ne, ad re so wa ne i fi nan so -
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rod n ofer t kul tu ral n skie ro wa n
do ró nych grup od bior ców i pre zen tu -
j c kul tu r cie ka w zwi za n z lo kal -
n to sa mo ci, przy go to wa n na wy so -
kim po zio mie i mo g c kon ku ro wa
nie tyl ko w kra ju, ale i w Eu ro pie. Pod -
kre la j te po zy tyw n ro l w pro ce sie
in te gra cji ro do wisk, ja k spe ni y przy -
go to wa nia i pro ce du ra re ali za cji za -
mie rze zwi za nych z aspi ra cja mi Ka -
to wic do ty tu u Eu ro pej skiej Sto li cy
Kul tu ry. Ale do owych, nie wt pli wie za -
su o nych, po chwa (cho cia mo e nie -
co prze sad nych), wla na zo sta je przy so -
wio wa „y ka dzieg ciu”. W tek cie
Ra por tu po ja wia j si bo wiem tak e ak -
cen ty ne ga tyw ne, spro wa dzo ne do na st -
pu j cych zwer ba li zo wa nych za rzu tów
(po stu la tów?):

a/ Ka to wi ce po trze bu j pil nej ko rek -
ty ak tu al nej stra te gii roz wo ju kul tu ry;

b/ trud no mó wi o spój nej i roz po zna -
wal nej przez ro do wi sko wi zji roz wo ju
kul tu ry w Ka to wi cach; bra ku spój nej wi -
zji roz wo ju kul tu ry ko mu ni ko wa nej
ro do wi sku;

c/ nie ma do sta tecz nej prze strze ni
dla dys ku sji o sta nie przy szo ci ka to wic -
kiej kul tu ry;

d/ In sty tu cja Kul tu ry Ka to wi ce – Mia -
sto Ogro dów chwa lo na wie lo krot nie
w tek cie Ra por tu, po s dza na jest o „wy -
pa le nie si” sto j cej za t in sty tu cj idei. 

Z tych uogól nie ro dz si Re ko -
men da cje spro wa dzo ne do trzech za sad -
ni czych tez:

1/wy ko rzy sta nia pro ce su ko niecz nej
ak tu ali za cji Stra te gii Roz wo ju Kul tu ry
Ka to wi ce 2020+ ja ko dzia a nia ma j ce -
go na ce lu nie tyl ko okre le nie dal szych
kie run ków roz wo ju kul tu ry, ale rów nie
ja ko oka zja do wy ja nie nia ist nie j -
cych nie po ro zu mie i wt pli wo ci, co
do naj wa niej szych dzia a pro wa dzo -
nych w ra mach ka to wic kiej po li ty ki
kul tu ral nej;

2/ pod da nia pu blicz nej oce nie i dys ku -
sji po li ty ki kul tu ral nej mia sta, jej two rze -
nie po win no od by wa si w spo sób
par ty cy pa cyj ny; skon stru owa nie no wej
wi zji ka to wic kiej po li ty ki kul tu ral nej;

3/dru gim za sad ni czym klu czo wym
ob sza rem po li ty ki kul tu ral nej (obok
pro gra mu zwi za ne go z ty tu em Mia sta
kre atyw ne go w dzie dzi nie mu zy ki
UNE SCO) by po win no sys te mo we
wspie ra nie dzia a pro wa dzo nych po -
za cen tral ny mi dziel ni ca mi mia sta, ukie -
run ko wa ne na wzmoc nie nie uczest nic -
twa w kul tu rze, jej upo wszech nia nia
i zwik sze nie do st pu – do kul tu ry.

Me to da mi pro wa dz cy mi do re ali za -
cji i suk ce su tych re ko men da cji po -
win ny by m.in. – zda niem au to rów Ra -
por tu: ogo sze nie kon kur su na kon cep cj
dal sze go roz wo ju wi zji kul tu ry w mie -
cie (klu czo wym ma by re gu la min
owe go kon kur su?), cykl de bat o wspó -
cze snej kul tu rze miej skiej, ma j cych
na uwa dze tro sk o re ali za cj ist nie j -
cych i przy szych po trzeb kul tu ral nych
miesz ka ców. 

Po za pro po no wa nym wy ej po stu la -
tem mo dy fi ka cji Stra te gii Roz wo ju Kul -

tu ry Ka to wic 2020+ (jak susz nie to za -
uwa a j au to rzy Ra por tu – do ku men tu
pra wie nie zna ne go w ro do wi sku
twór ców, ani ma to rów i od bior ców, i do -
daj my nie do stp ne go na stro nach in ter -
ne to wych Urz du Mia sta, 54% re spon -
den tów de kla ro wa o brak zna jo mo ci
te go do ku men tu), wy zna cze niem no -
wych ce lów po li ty ki kul tu ral nej, kreu -
j cej no w „le gen d mia sta”, ape lu je si
o po pra w ja ko ci ko mu ni ka cji po mi -
dzy wa dza mi mia sta a ro do wi ska mi
kul tu ry i in sty tu cja mi kul tu ry, ten dzia
za wie ra po stu lat prze my le nia re or ga ni -
za cji sie ci in sty tu cji kul tu ry w Ka to wi -
cach, po wo a nia dru giej obok Ka to wi -
ce Mia sto Ogro dów – In sty tu cji Kul tu ry
im. K. Bo che nek, no wej in sty tu cji zaj mu -
j cej si pro gra mem dzia a zwi za nych
ze zdo by ciem ty tu u Mia sta Kre atyw ne -
go UNE SCO, two rze nia za cht do na -
wi zy wa nia wspó pra cy i or ga ni za cji
wspól nych wy da rze po za cen trum mia -
sta, prze ciw dzia a niu ni skiej ak tyw no -
ci or ga ni za cji po za rz do wych w kszta -
to wa niu po li ty ki kul tu ral nej mia sta,
de cen tra li za cj za rz dza nia kul tu r
w Ka to wi cach, pra wie po o wa wnio sków
(od 11 do 20) do ty czy po li ty ki fi nan so -
wej w sfe rze kul tu ry. Nie spo sób nie zgo -
dzi si ze spo strze e niem de fi nio wa nym
przez przed sta wi cie li NGO, a spro wa -
dza j cym si do stwier dze nia i kry tycz -
nie oce nia j sku pie nie si po li ty ki kul tu -
ral nej mia sta na pra wie wy cz nie
funk cji pro mo cyj nej, kosz tem m.in. sys -
te mo we go wspie ra nia dzia a lo kal -
nych, edu ka cji i ak ty wi za cji miesz ka ców
dal sze go roz wo ju kul tu ry uczest ni cz cej.

T rud no tak e nie zgo dzi si z kon klu -
zj stwier dza j ca, i My le nie stra te -

gicz ne opie ra si na wy bo rze prio ry te -
tów i wi e si z se lek tyw nym wspar ciem
ró nych prze ja wów ak tyw no ci kul tu ral -
nej. Istot ne jest, aby se lek cja by a ja sno
zde fi nio wa na i pre cy zyj nie uza sad nio na.

Au to rzy do ku men tu po wi ca j ob -
szer ny frag ment ana li zie tek stu, wspo -
mnia nej wy ej Stra te gii, po zo staw my j
jed nak na bo ku, sku pia jc si wy cz nie
na kon klu zji, któ r mo na stre ci jed -
nym zda niem: trze ba we wspó pra cy ze
ro do wi ska mi twór czy mi na pi sa no w,
funk cjo nal n i rze tel n Stra te gi Roz wo -
ju Kul tu ry dla Ka to wic.

Nie zwy kle fra pu j co za po wia da si
frag ment Ra por tu za ty tu o wa ny To sa -
mo mia sta, Ka to wi ce a re gion. I od ra -
zu do daj my, ty tu za po wia da znacz nie
wi cej, ni za war ta pod nim tre. Start
Ka to wic w kon kur sie o ty tu ESK uzna -
wa ny jest przez au to rów Ra por tu ja ko
prze o mo wy dla po li ty ki kul tu ral nej
mia sta, a pod sta wo wa kon klu zja Ra por -
tu brzmi: Zmia na wi ze run ku mia sta, któ -
re go sym bo lem by prze mys ci ki:
ko pal nia ne szy by i fa brycz ne ko mi ny;
wzmoc nie nie go ide „Mia sta Ogro -
dów” (ni gdy jed nak nie zre ali zo wa n
w pe ni) to na po zio mie sym bo licz nym
istot ny suk ces po li ty ki kul tu ral nej
w ostat nich la tach. Twier dze nie to osa -
bia opi nia o mier nej iden ty fi ka cji miesz -

ka ców dziel nic Ka to wic z mia stem Ka -
to wi ce, oraz trak to wa niem przez no wych
l za ków (30-lat ko wie+) dzie dzic twa
prze my so we go mia sta i je go hi sto rii nie
ja ko in te gral nej cz ci ich oso bi stej
nar ra cji hi sto rycz nej, ale ja ko ró do no -
we go j zy ka w re je stro wa niu „do wiad -
cza nia l sko ci”. Ba da cze pod kre la -
j tak e brak wspó pra cy po mi dzy
sa mo rz da mi s sia du j cych ze so b
miast.

Au to rzy wie le miej sca po wi ca j
ana li zie dzia al no ci In sty tu cji Kul tu -
ry – Ka to wi ce Mia sto Ogro dów, za le d -
wie od no to wu jc re zul ta ty wie lo let niej
efek tyw nej dzia al no ci Ze spo u pie wa -
ków Mia sta Ka to wi ce „Ca me ra ta Si le -
sia”, mrów czej pra cy In sty tu cji Pro mo -
cji i Upo wszech nia nia Mu zy ki „Si le sia”,
Mu zeum Hi sto rii Ka to wic, czy cho -
cia by Miej skiej Bi blio te ki Pu blicz nej,
nie wspo mi na jc o pi ciu do mach kul -
tu ry i te atrze „Ate neum”. Czy tel nik
Ra por tu nie do wie si ni cze go o pro gra -
mie dzia a tych in sty tu cji, czy cho cia -
by sta ty sty ce i ilo ci zor ga ni zo wa nych
im prez, licz bie od wie dza j cych je,
uczest ni ków spo tka itp. 
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Szcze gól ne za in te re so wa nie IK KMO
wy ni ka z fak tu dys po no wa nia przez t
in sty tu cj wie lo mi lio no wym bu de tem:
w su mie 24,8% rod ków prze zna czo -
nych dla wszyst kich in sty tu cji kul tu ry
w okre sie 2011–2015 zo sta o za ab sor bo -
wa nych przez IK Ka to wi ce Mia sto
Ogro dów. Am bi wa len cja w oce nie skut -
ków dzia al no ci tej in sty tu cji (i jej dy -
rek to ra – to szcze gól ne wy ró nie nie,
o in nych per so nach w sfe rze kul tu ry Ra -
port kom plet nie mil czy) – od naj da lej
id cej apro ba ty, a po kry ty k per so nal -
n, nie czy ni kon klu zji Ra por tu bar dziej
wia ry god ny mi. Ten pe en sprzecz no ci
frag ment Ra por tu, po zo sta wia wie le
kwe stii wia do mie nie do po wie dzia nych
lub na zbyt jed no stron nie za pre zen to wa -
nych. Ta sa bo do ku men tu jest efek -
tem za sto so wa nej me to dy. Ra port – tak
na praw d – nie re la cjo nu je kon cep cji po -
li ty ki kul tu ral nej mia sta Ka to wic. Trak -
tu je mia sto, ra czej ja ko pod miot im pre -
sa ryj no -fi nan so wy. Nie wni ka jc
w me ry to rycz ne za o e nia i tre re ali -
zo wa nej po li ty ki kul tu ral nej mia sta, li -

zga si po po wierzch ni te go, jak e wa -
ne go za gad nie nia, bu du jc uogól nio ne
kon klu zje na gra ni cy ba na u, oczy wi -
stych, po wszech nie zna nych po stu la tów
lub wnio sków. Au to rzy nie ma j na rz -
dzi, po zwa la j cych im wg bi si
w zro zu mie nie i opis gwa tow nie za cho -
dz cych pro ce sów zmian sys te mu i hie -
rar chii war to ci, wzo rów za cho wa,
pre fe ren cji ar ty stycz nych. Nie mo g
wic od po wie dzie na py ta nie, czy te zja -
wi ska s np. skut kiem po li ty ki kul tu ral -
nej mia sta, czy te ona jest wa nie efek -
tem tych zja wisk spo ecz nych,
de mon stru j cych si np. or ga ni za cj
wiel kich im prez z za kre su kul tu ry ma -
so wej, mar gi na li za cj funk cji ro do -
wisk twór czych, po stu lo wa n lub rze czy -
wi cie za cho dz c zmia n funk cji
nie któ rych dziel nic (Ni ki szo wiec i in.)
lub ulic mia sta (Ma riac ka), ro dze nia si
ni szo wych i kon te sta cyj nych ugru po wa
ar ty stycz nych, po za rz do wych or ga ni -
za cji lo ku j cych sw dzia al no w sfe -
rze kul tu ry, na wet nie lo kal nych, ale mi -
kro spo ecz nych pe rio dy ków, roz go ni,

sta ran nie po mi ja j za gad nie nia wspó -
pra cy – lub jej bra ku – z funk cjo nu j cy -
mi w mie cie orod ka mi aka de mic ki mi
i… re li gij ny mi, nie wspo mi na jc o tra -
dy cyj nie wmon to wa nej w po li ty k kul -
tu ral n Ka to wic sfe rze spor tu i roz -
ryw ki, wresz cie zu pe nie za po mi na jc
o swo istej, re ali zo wa nej w Ka to wi cach,
w ra mach po li ty ki kul tu ral nej – po li ty -
ce hi sto rycz nej, któ rej wi docz ny efekt
mo e my ob ser wo wa na skwe rze pla cu
Grun waldz kie go. Z Ra por tu nie wy ni ka
w ogó le, by mia sto pro wa dzi o ja k kol -
wiek po li ty k wo bec prze my sów kul -
tu ry: wy daw nictw, agen cji ar ty stycz nych,
me dial nych, pry wat nych ga le rii, ksi gar
(tych ostat nich pra wie ju nie ma w Ka -
to wi cach – wic pew nie dla te go po mi -
ni to t kwe stie). A wy star czy o by do -
ko na ana li zy cho cia by kil ku na stu
ar ty ku ów, któ rych au to rzy wszyst kie te
kwe stie ana li zo wa li lub przy naj mniej sy -
gna li zo wa li w pu bli cy sty ce mie sicz ni -
ka „lsk”. To te ana li za funk cjo no wa -
nia In sty tu cji Kul tu ry Ka to wi ce – Mia sto
Ogro dów mo e by w tym kon tek cie

Koncert promenadowe w Parku Kociuszki przycigaj nie tylko melomanów ale take chccych spróbowa swoich si w nauce np. yiddish tango
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do ko na na je dy nie w per spek ty wie fi nan -
so wej oraz per so nal nej, a jej fun da men -
tal na funk cja w pro ce sie ubie ga nia si
Ka to wic o ty tu ESK i oce na sa me go po -
my su re ali zo wa nia po li ty ki kul tu ral nej
mia sta w ta kiej for mie – uj ta bar dzo
ogól ni ko wo. Dla in nych, me ry to rycz -
nych aspek tów dzia al no ci – nie tyl ko
zresz t tej in sty tu cji – za bra ko na rz dzi
po znaw czych. 

Na le y przy zna au to rom Ra por tu, e
wy ko na li przy dat n dla ba da czy

po li ty ki kul tu ral nej mia sta pra c do ku -
men ta cyj n, de mon stru jc fi nan so we
za ple cze po li ty ki kul tu ral nej Ka to wic.
Ka de go ro ku mia sto prze zna cza o oko -
o 121 mln z na kul tu r i ochro n dzie -
dzic twa na ro do we go. Oczy wi cie, na wet
te kwo ty, zresz t w znacz nej cz ci
prze zna czo ne na wy dat ki na tzw. in fra -
struk tu r (wy dat ki ma jt ko we) – nie za -
spo ko j w do sta tecz nym stop niu po trzeb,
cze mu da li wy raz w prze pro wa dzo -
nych z ni mi wy wia dach pra cow ni cy
in sty tu cji kul tu ry. G bo ka ana li za dys -
try bu cji tych rod ków mo ga by de mon -
stro wa i ujaw ni re al ne prio ry te ty re -
ali zo wa nej, miej skiej po li ty ki kul tu ral nej.
In spi ru j ce s wy li cze nia sum rod ków
do stp nych w co rocz nych kon kur sach
dla NGO w la tach 2011–2015, sta no wi -
ce od 0,5% do 1,5% bu de tu na kul tu -
r (a np. w Bia ym sto ku to 7,4%, Po zna -
niu 9,6%), oraz licz ba ubie ga j cych si
o owe rod ki z bu de tu mia sta or ga ni -
za cji po za rz do wych, któ rych w ro -
ku 2014 by o 245 (do fi nan so wa nie uzy -
ska y 142 or ga ni za cje: kwo ta
do po dzia u 1 007 000,00 z); a w 2015
za bie ga y o do fi nan so wa nie ju tyl -
ko... 132 or ga ni za cje, a do fi nan so wa nie
uzy ska o „a” … 96 pod mio tów z pu -
li 966 930,00 z. Au to rzy Ra por tu,

w tak tow ny spo sób, sko men to wa li ten
„im po nu j cy” wy si ek bu do wa nia pod -
staw spo e cze stwa oby wa tel skie go
w Ka to wi cach. 

War to kon ty nu owa wy si ki dla zbu -
do wa nia ko lej ne go Ra por tu o po li ty ce
kul tu ral nej mia sta Ka to wi ce, jed nak e
ko niecz nie trze ba unik n sa bo ci do -
ku men tu, któ rym dzi dys po nu j wa dze
sa mo rz do we. Per spek ty wa an tro po lo -
gicz na, so cjo lo gicz na, kul tu ro znaw cza,

po win na do mi no wa nad sta ty stycz n,
fi nan so w, a na rz dzia ba daw cze nie po -
win ny ogra ni cza si wy cz nie do ana -
li zy za sta nych do ku men tów i wy bra nych
wy wia dów z wy se lek cjo no wa ny mi
przed sta wi cie la mi tzw. ro do wisk kul -
tu ry, ale po sze rzo na win na by o ana li -
z sta no wisk i po staw su we re na, czy li
miesz ka ców Ka to wic.



Jazzart Festival Koncert Aukso In Motion, NOSPR 2016. 

„Ro la Pol ski w Eu ro pie rod ko wo Wschod niej”
– to ty tu De ba ty RODM, któ ra od b dzie si 

26 wrze nia br. o go dzi nie 14.15 

w sali Klubu Marchot
w Katowicach przy ul. Warszawskiej 37. 

W dys ku sji we zm udzia mi dzy in ny mi:
Pe truka ustrová – b. Wi ce mi ni ster Spraw We wntrz nych

i Jan Ruml – b. Mi ni ster Spraw We wntrz nych Re pu bli ki Cze skiej 
oraz dr Je rzy Tar gal ski – po li to log.

Pro jekt wspó fi nan so wa ny przez Mi ni ster stwo Spraw Za gra nicz nych 
Rze czy po spo li tej Pol skiej.

Pu bli ka cja wy ra a je dy nie po gl dy au to ra i nie mo e by uto sa mia na
z ofi cjal nym sta no wi skiem Mi ni ster stwa Spraw Za gra nicz nych RP.

TEKST SPONSOROWANY
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Ma y do mek. Jak z ry sun ków dzie ci:
pi tro wy, z dwu spa do wym da -

chem, du y mi drzwia mi i okna mi
po ka dej ze stron. W oknach umiech -
ni te bu ki: z pra wej dziew czyn ka, z le -
wej jej star szy bra ci szek. W s siedz twie
zie lo ne drze wa, z ko mi na ob ocz ki dy -
mu uno sz si w b kit. W do mu ma ma
go tu je obiad. Pach nie ko per kiem. Sierp -
nio wy upa, cho piec od ga nia pszczo 
od ba wi cej si grzecz nie na ko cy ku sio -
strzycz ki. Czu e spoj rze nie ma my. Ulu -
bio na ró o wa su kien ka z bia y mi fal ban -
ka mi. Mi y spo kój, za pach la ta... Ta ki
ob raz za cho wa si w kru chej pa mi ci
ma e go dziec ka. 

Tra gicz na noc

przy sza 11 sierp nia 1943 ro ku.
Pod spo koj ny dom mi dzy drze wa mi
pod je cha wóz. Wy sko czy li z nie go nie -
miec cy o nie rze, sfor so wa li drzwi,

wtar gn li do do mu i bru tal nie wy rwa -
li do mow ni ków ze snu. Ro ze spa ne
dzie ci wy rzu co ne z ó ek za cz y od ra -
zu pa ka, a nie przy tom na ze stra chu
ma ma pró bo wa a ze bra my li i jak naj -
szyb ciej po zbie ra naj po trzeb niej sze
rze czy, ubra nia dla sie bie i dzie ci. Nie
czu a szturch ni i ra zów. Nie sy sza -
a wy zwisk i obelg. My la a o dzie ciach.
Pró bo wa a oso ni je przed zy mi spoj -
rze nia mi i lu fa mi ka ra bi nów. Ju po kil -
ku mi nu tach po py cha na i ko pa na przez
es es ma nów ro dzi na zna la za si
na chod ni ku przed do mem. Tu zo ba czy -
a s sia dów po dob nie wy rwa nych ze
snu. Si  pa ko wa nych do wo zów, któ -
re usta wio no wzdu uli cy. Noc n ci sz
prze ry wa y j ki, pacz, wza jem ne na wo -
y wa nia si bli skich, wrza ski o nie rzy
i strza y. Upcha ni w ci a rów ce mi dzy
in ny mi, spa ra li o wa ni stra chem zd y -
li jesz cze spoj rze na swój dom od da -
la j cy si z ka d se kun d. Wkrót ce po -
cho n a go noc. 

Ma ma, Ma ria Par ka oraz jej dzie ci:
9-let ni Ju rek i 3-let nia Ba sia zna le li si
wród 76 ro dzin wy ty po wa nych przez
ge sta po. Wy bra no je po kil ku mie si cach
pra cy nad ujaw nie niem an ty hi tle row skie -
go pod zie mia dzia a j ce go na te re nie Za -
g bia. Wie lo mie sicz ne roz po zna nie,
do nie sie nia kon fi den tów za owo co wa y
li st lu dzi zwi za nych z ru chem opo ru.
Z my l o je go li kwi da cji zor ga ni zo wa -
no ak cj Ode rberg. Ob j a swo im za si -
giem Za g bie oraz re jon Chrza no wa
i Ja worz na. Roz po cz to j 10 sierp -
nia 1943 ro ku. Z do mów za bie ra no ca -
e ro dzi ny. No c 11 sierp nia za trzy ma -
no w Cze la dzi po nad 200 osób. Wród
nich ro dzi n Wik to ra Par ki. On, wów -
czas trzy dzie sto let ni m czy zna, zna ny
w mie cie spo ecz nik. Po ma ga in nym.
Po pra cy pro wa dzi zbiór ki har cer skie dla
mo dzie y. Rów nie w cza sie woj ny. By
za trud nio ny w ko pal ni Sa turn. Pra co wa
ja ko elek tro mon ter w wie y wy ci go wej.
Kie dy roz po czy na a si ak cja Ode rberg

Dzie ci Po tu lic
tekst i zdjcia

BEATA TOMANEK

Ma ria i Wik tor Par ko wie z dzie mi Ba si i Jur kiem, Cze lad, 1943 r.
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mia szych t na do le. Tam pod szed
do nie go je den z har ce rzy i po wie dzia:

– Wik tor, nie mo esz dzi siaj wy je cha,
bo na gó rze jest ge sta po, cze ka j na cie -
bie. Wszyst kie wyj cia ob sta wio ne. Ro -
dzi ny ju za bra li. Mu sisz ucie ka. 

Ta kie wia do mo ci s jak po cisk prze -
szy wa j cy cia o. Bó lu nie czu je si
od ra zu. Na po czt ku zwy ci a in stynkt
sa mo za cho waw czy. Wy zwo lo na mier -
tel nym za gro e niem ad re na li na po py cha
do dzia a nia. Wik tor zna ko pal nia ne ko -
ry ta rze na pa mi. Szy bem wen ty la cyj -
nym po dra bi nie wy szed w bez piecz -
nym miej scu. Wi dzia z da le ka wo zy
i es es ma nów. Na sy pem wzdu to rów
ko le jo wych ru szy w kie run ku So snow -
ca. Szed, a z cza sem bieg dro g, któ -
r trans por to wa no wy do by wa ny co -
dzien nie w giel. Strach i ad re na li na
znie czu li y go. Jed nak przy sza w ko -
cu ta ka chwi la, e przez emo cjo nal ny pa -
ra li przedar a si myl: „Mo e ju ni -
gdy nie zo ba cz mo jej uko cha nej
ro dzi ny, o ny i dzie ci?”. Wte dy do pie -
ro po czu wy pe nia j c go i obez wad -
nia j c roz pacz. By zdru zgo ta ny. Za cz
so bie wy obra a, co mo go wy da rzy si
w do mu. Dzie ci prze cie spa y. Wy rwa -
ne ze snu mu sia y by prze ra o ne. A jak
uko cha na Ma ry sia po ra dzi a so bie z ta -
kim bar ba rzy stwem? Prze cie ona ta -
ka de li kat na. A je go nie by o w ta kiej
chwi li z ni mi. Co ma ro bi? Gdzie s te -
raz je go naj bli si?. 

Mi lion my li

rów no cze nie, cha otycz nie, na tych -
miast wy pe ni o je go go w. „Mo e po -

wi nien wró ci do do mu? Mo e zda rzy
si cud i gdzie si zd y li scho wa?
A mo e to nie praw da? Mo e szu ka li tyl -
ko je go? Ucie ka, ale gdzie? Kto go
przyj mie?”. W udr ce za cz zno wu
biec. Przed sie bie, bez ce lu. Jed na
myl by a jed nak co raz bar dziej na tar -
czy wa. Do ga nia a go. By a gorz ka jak
tru ci zna. Myl, e stra ci bli skich, czy -
li wszyst ko to, co by o dla nie go wa -
ne. Do cie ra o do nie go, e nie ma ju
do mu i nie ma do kd wra ca. Za trzy -
ma si, e by za da so bie za sad ni cze
py ta nie: „Co da lej ro bi?”. Ka dy czo -
wiek, na wet w naj tra gicz niej szej sy tu -
acji, na wet wte dy, kie dy czar ne my li
za mie nia j dzie w noc, cze ka na chwi -
l, kie dy przy cho dzi na dzie ja. Ona
pod po wie dzia a Wik to ro wi, e war to
za wal czy jesz cze o wa sne y cie.
„Nie zna my prze cie przy szo ci – po -
my la – „mo e b d móg jesz cze
po móc swo jej ro dzi nie?”. By a g bo -
ka noc, kie dy zo ba czy do mek ko le ja -
rza. Za pu ka. Otwo rzy czo wiek mniej
wi cej w je go wie ku. Wik tor opo wie -
dzia, co si sta o, e jest po szu ki wa ny
przez ge sta po. Po pro si o po moc,
o mo li wo ukry cia si. Roz mo wy
trwa y du go. Ko le jarz ba si o swo j
ro dzi n. Rów nie mia dwój k dzie ci.
Jed nak su mie nie nie po zwo li o mu od -
mó wi. Usta li li, e na stry chu, pod da -
chem, za sza f b dzie mia le go wi sko,
pod wa run kiem, e si nie ujaw ni, nie
b dzie si kon tak to wa z ro dzi n i wy -
cho dzi tyl ko no c, na chwi l. Tak
Wik tor prze y dwa la ta. Z kry jów ki
wy szed do pie ro po wy zwo le niu,
w stycz niu 1945 ro ku. Ro dzi na nie zna -
a je go lo sów, bli scy s dzi li, e zgi n.

Sce na riusz na y cie

– Mó wi si, e ka dy pi sze wa sn hi -
sto ri. Ja jed nak wiem, e wa ne jest
prze zna cze nie. S lu dzie, któ rzy do sta -
j od Lo su „sce na riusz na y cie”. Mój
oj ciec ta ki mia i dzi ki te mu móg
pó niej ura to wa nas – Bar ba ra Krucz -
kow ska ma przy jem ny, spo koj ny gos.
Umie cha si. Co ja ki czas, sku pio na,
za sta na wia si, jak naj pre cy zyj niej prze -
ka za swo je prze my le nia, ja kich wy ra -
e uy, by by jak naj bli ej praw dy,
te go, co zo sta o w jej pa mi ci. Bez
uy wa nia wiel kich sów. Cz sto jest
wrcz la pi dar na. 

– Wy obra am so bie zda rze nia no -
cy 11 sierp nia 1943 ro ku. Nic nie zo sta -
o w mo jej pa mi ci. By am za ma a. Mia -
am prze cie tyl ko 3 lat ka. Ale mój brat
za pa mi ta wi cej. Prze y ten strach,
roz  k i t sk no t wia do mie. Wo jen ny
kosz mar miesz ka w je go go wie du go.
Za o y al bum, w któ rym opi su je na sze
lo sy. Pro sz spoj rze – roz ka da na biur -
ku du y, ci ki, opra wio ny w drew nia -
ne, ma syw ne okad ki al bum. Na drew -
nie wy ry te s obo zo we dru ty kol cza ste
z wie  stra ni cz. Na pierw szej stro nie
zdj cie ca ej ro dzi ny; umiech ni te,
szcz li we twa rze.

– To zdj cie zo sta o wy ko na ne
w sierp niu na dwa ty go dnie przed aresz -
to wa niem. Do kad nie tak wte dy wy gl -
da li my. Kie dy my l o dzie ci stwie,
wi dz w wy obra ni t ró o w su kien -
k – Krucz kow ska umie cha si do swo -
ich wspo mnie. – Ni gdy ju nie wró ci -
li my do na sze go szcz li we go do mu
w Cze la dzi na prze ciw ko Par ku Jor da na.

Bar ba ra Par ka-Krucz kow ska nad bez cen ny mi al bu ma mi pe ny mi dra ma tycz nych wspo mnie z cza sów woj ny. Cze lad, 2016
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Dzi siaj ju go nie ma. Zo sta wy bu rzo -
ny po woj nie. Ten al bum jest wszyst kim,
co po nim zo sta o, po mo im dzie ci stwie,
to jest te je dy ne zdj cie ro dzin ne, ja kie
mam i zdj cie do mu. Ca  resz t znam
z opo wie ci bra ta.

Je rzy Par ka mia 9 lat, kie dy aresz to -
wa o ro dzi n ge sta po. Przez na stp ne la -
ta opie ko wa si sio str. By li sil ny mi
dzie mi. Prze y li. 

– Mój brat Ju rek prze by na sz dro -
g jesz cze raz, e by mi po ka za i opo -
wie dzie, co si wte dy wy da rzy o. Dzi -
siaj wiem, e no c 11 sierp nia 1943 ro ku
Niem cy prze wie li nas do po bli skiej
szko y – pa ni Ba sia sta ra si by do kad -
na – to by a szko a nr 1 na dro dze do B -
dzi na. Sp dzi li nas wszyst kich do sa li
gim na stycz nej. M czyzn po wy ej
16 ro ku y cia od ra zu od czo no od ro -
dzin i prze wie zio no do Au schwitz. Ma -
my z dzie mi od tran spor to wa no na Ge -
sta po do My so wic. Tam prze su chi wa no
do ro sych. Po kil ku dniach ode bra no
dzie ci mat kom, do sow nie wy ry wa no
z rk, na wet nie mow l ta. Jesz cze te go
sa me go dnia ko bie ty prze wie zio no
do obo zu kon cen tra cyj ne go. Na sza ma -
ma tra fi a do Au schwitz. Dzie ci by y
w ró nym wie ku. Na szcz cie ro -
dzestw nie roz dzie la no. Oczy wi cie ze
wzgl dów prak tycz nych, star sze dzie -
ci zaj mo wa y si mod szy mi. Na za jutrz
prze wie zio no nas do Po len la gru w Po -
grze bie niu. 

Po grze bie to przy jem na wio ska w po -
wie cie ra ci bor skim. Od 1313 ro ku wie
na le a a do klasz to ru Do mi ni ka nek ja -
ko wia no Eu fe mii Ofki. W 1800 ro ku do -
bra na by Jan Ne po mu cen La risch, oj -
ciec Lu izy, któ ra wy sza za m

za Jo se pha von Eichen dorf fa, w 1882 ro -
ku do bra na by Ar tur Ba il don dla swo -
je go sy na. Gów n atrak cja Po grze bie -
nia jest neo re ne san so wy pa ac. W 1930
ro ku po sia do prze j za kon Sa le zja -
nów, a w la tach II woj ny wia to wej w pa -
a cu na krót ko utwo rzo no obóz przej cio -
wy dla re emi gran tów nie miec kich
z Be sa ra bii oraz Bu ko wi ny a na stp nie
utwo rzo no dla lud no ci pol skiej Po -
len la ger 82, któ ry sta si obo zem dla
dzie ci, tzw. Kin der la ger. Obec nie w pa -
a cu jest klasz tor sióstr Sa le zja nek, któ -
re na by y go w 1946 ro ku.

Pa ni Bar ba ra prze wra ca kar ty al bu mu
jak by cze go szu ka a. W ko cu wy pa -
da plik pa pie rów. To kse ro ko pie do ku -
men tów.

– To s kar ty prze wo zo we. Pro sz so -
bie wy obra zi, e hi sto ria sa ma upo -
mnia a si o pa mi. Tak to in ter pre tu -
j, my l na wet, e to te dzie ci, któ re
zgi n y, spra wi y e znów po po nad
70 la tach mó wi si o Po grze bie niu
i o nas. Pro sz so bie wy obra zi, e sio -
stry za kon ne po sta no wi y nie daw no
sprze da przy bu dów k na le  c do pa -
a cu i po rzd ku jc stry chy zna la zy
wa nie te pli ki pa pie rów. To s li sty
prze wo zo we dzie ci. Do wód na szej tu -
acz ki. By li my tam. Pro sz spoj rze! 

Pa ni Bar ba ra roz ka da do ku men ty
i czy ta:

– Je rzy Par ka uro dzo ny 29 kwiet -
nia 1934 ro ku w Cze la dzi i Bar ba ra Par -
ka uro dzo na 9 stycz nia 1940 ro ku
w Cze la dzi. To s ko pie. Ory gi na y
znaj du j si w Mu zeum w Wo dzi sa wiu.
Pro sz spoj rze, jest da ta 15 sierp -
nia 1943 ro ku. Ma ma by a ju wte dy
w Owi ci miu. Jest te wzmian ka, e

w wy ni ku ak cji Ode rberg przy wie zio no
z Cze la dzi i oko lic 82 dzie ci, ra zem za -
trzy ma nych dzie ci: 214. 

Pa ni Bar ba ra si ga po now nie po al -
bum w drew nia nych okad kach. Prze -
wra ca kil ka stron i kon ty nu uje opo wie:

– O tak wy gl da ten pa ac. S zdj cia.
Brat ro bi. By li my tam kil ka ra zy.
A obok brat na szki co wa tra s na szej tu -
acz ki, z obo zu do obo zu. Roz dzie la no
na sz gru p kil ka ra zy, ale spo tka li my
si zno wu w Bo gu mi nie i Be ne szo wie
w Cze chach, po tem prze rzu ca no nas
do la grów w Kie trzu, Go rzy cach, Li -
skach, Ja strz biu, Ryb ni ku, osta tecz nie
tra fi li my do Po tu lic ko o Byd gosz czy.
Sta li my si wi nia mi nr 6007a
oraz 6007b. W Po tu li cach znaj do wa si
obóz pra cy dla prze sie dlo nych ro dzin. 

Obóz zo sta za o o ny 1 lu te go 1941 r.
ja ko obóz zbior czy dla pol skich ro dzin
wy sie dla nych z Po mo rza, a na stp nie
kie ro wa nych na te ren Ge ne ral ne go Gu -
ber na tor stwa. Po czt ko wo mie ci si
w bu dyn kach miej sco we go fol war ku.
W okre sie od je sie ni 1941 roz po cz to
roz bu do w, któ ra trwa a a do ko -
ca 1944 r. Prze by wa o w nim oko o 25
tys. osób. Wi nio wie po czt ko wo kie -
ro wa ni by li do prac w go spo dar stwach
rol nych i w du ych za ka dach prze my -
so wych na te re nie okr gu Gdask – Pru -
sy Za chod nie. Po roz bu do wie obo zu
na je go te re nie po wsta wa y tak e fi lie
przed si biorstw prze my so wych. W ra -
mach obo zu wy dzie lo no wkrót ce obóz
dla dzie ci ze wscho du – Ostju gend be -
wahr la ger.

– Pa mi tam, e ten obóz by oto czo -
ny dru ta mi, e by nikt nie mia z na mi
kon tak tu, a tak e e by my te z ni kim

Jed na z kart al bu mu ze zdj ciem przed sta wia j cym dom za kon ny w Po grze bie niu i obo zo w ko re spon den cj. Wi dok z 1943 r.



20

nie mo gli roz ma wia. Star sze dzie ci wy -
cho dzi y ra no do pra cy w po lu, mod sze,
ta kie jak ja, sprz ta y obóz. Gód by
strasz ny. Pa mi tam te okrop ne zim no.
Dzie ci umie ra y jak mu chy. Po pro stu nie
bu dzi y si ra no. Ju rek opie ko wa si
mn jak móg naj le piej. Te raz wiem, e
by li my wy se lek cjo no wa ni do zniem cze -
nia. Tra fi li by my do ro dzin nie miec kich,
gdy by woj na nie zmie ni a swo je go
prze bie gu. Kie dy tra fi li my do Po tu lic
by o wia do mo, e ak cja zo sta a za wie -
szo na, wic nie by li my ju ni ko mu po -
trzeb ni. Mo gli my umrze. Wic star sze
dzie ci ci ko pra co wa y w po lu oraz zaj -
mo wa y si dzie mi nie sa mo dziel ny mi,
jak ja. My y je, ubie ra y, kar mi y. Za ka -
de uchy bie nie by y ka ra ne: bi te, pod ta -
pia ne w ba se nie prze ciw po a ro wym, za -
my ka ne w lo chu. Ju rek mu sia prze y
praw dzi wy kosz mar, ale nie opo wia da
za du o. Ra czej tu mi wszyst ko w so -
bie, je dy nie ten al bum jest za pi sem je -
go prze y. Mia ta k po trze b, e by do -
ku men to wa wia dec two na szej ka ni,
e by lu dzie si do wie dzie li. Zna li hi sto -
ri mar ty ro lo gii dzie ci w cza sie woj ny.
Z te go wzgl du nie ma w tym al bu mie
wspo mnie, s tyl ko do ku men ty. 

Pa ni Ba sia prze wra ca stro n za stro -
n al bu mu.

– Za cho wa o si kil ka li stów Jur ka
do na szej cio ci. Pi sa jak po tra fi, nie zd -
y si prze cie wie le na uczy w szko -
le. Roz tkli wia j mnie te li sty, bar dzo.
Pro sz, za czy na list od sów: „Ko cha -
na Cio ciu, za py tu iem si ozdro wie Cio -
ci, Wuj ka, Dzia dziu sia, Wuj ka Bol ka,
o Cio ci Zo si, o Gien ka, o Ry ka i Ju zi -
ka amy tesz s zdro wi w obo zie z Ba siom
i do brze wy glon da my.... ma my na dzie -
je e nie dlu go ben dzie my ra zem s Cio -

ciom....”. Ju rek by bar dzo dziel ny.
Opo wia da mi kie dy, jak pra co wa
w po lu i ra zem z in ny mi wy ry wa li mar -
chew ki. Scho wa jed n pod ko szu l, e -
by mi przy nie do obo zu, ale zo sta
przy a pa ny. Kil ka dni sie dzia sam
w kar ce rze, w ciem no ciach. Prze cie to
by ma y cho pak. Ta kie okrut ne to by -
y cza sy. Wu jek od wie dzi nas dwa ra -
zy, ale co to by y za od wie dzi ny! Wi dzie -
li my si z da le ka przez kra ty. W al bu mie
s na wet bi le ty na po cig, któ rym do nas
je cha. Ry zy ko wa, bo je go o na, na sza
cio cia by a w ci y tu przed roz wi za -
niem. Ba a si, e zo sta nie sa ma w tej
trud nej sy tu acji. Kie dy dzi siaj my l
o tam tych cza sach, wi dz wy ra nie – to
by cud, e prze y li my. Wu jek po wie -
dzia nam wte dy, e na sza Ma mu sia zgi -
n a w Owi ci miu, w stycz niu 1944 ro -
ku, a oj ciec w t noc, kie dy nas za bra li.
Zo sta li my sa mi. Wie dzie li my o tym.
W Po tu li cach by li my do wy zwo le nia.
Prze y li my. Wie le za wdzi cza my do -
brym lu dziom. Mó wi o nich 

Zwy czaj ni bo ha te ro wie

Pa ni Bar ba ra co raz cz ciej po pa da
w za du m. Za trzy mu je si, jak gdy by
wcho dzi a w prze szo i z tru dem
stam td wra ca a. 

– Z tym wy zwo le niem na szym te
wi e si dra ma tycz na hi sto ria – po dej -
mu je prze rwa ny w tek. – To, e front
si zbli a by o sy cha od ja kie go cza -
su. Niem cy ucie ka li, ale te za cie ra li
la dy jak mo gli. Na sze dwa ba ra ki, któ -
re sta y w wy dzie lo nej prze strze ni
ogro dzo ne dru tem kol cza stym ob sta wi -
li becz ka mi ze smo  i naf t oraz in ny -

mi ja ki mi a two pal ny mi pa kun ka mi.
Wszyst ko tak przy go to wa li, e by pod -
pa li na sze ba ra ki przez swo im wyj -
ciem. Gdy by dzie ci spo n y w tych
ba ra kach, nie by o by la du, e w ogó -
le tu by y. I zda rzy si cud, to na praw -
d in ge ren cja Opatrz no ci Bo ej, bo
o nie rze ra dziec cy we szli do na sze go
obo zu no c i Niem cy nie zd y li nas
pod pa li! Na szym prze zna cze niem by -
o prze y, ale po wy zwo le niu mo gli -
my prze cie tra fi w ró ne stro ny, by -
li my prze cie ta cy ma li. Có mo go si
z na mi sta? Zo sta li my wte dy w wy -
zwo lo nym obo zie a kto zde cy du je co
z na mi zro bi. Jak tyl ko zo sta a wy zwo -
lo na Cze lad, ujaw ni si mój oj ciec.
Wy szed z kry jów ki i po szed do swo -
jej sio stry. Od ra zu z wuj kiem, któ ry
wie dzia, gdzie je ste my, za cz li or ga -
ni zo wa wy jazd po nas do Po tu lic. To
nie by o a twe. Jesz cze trwa a woj na,
dro gi by y nie bez piecz ne. Po ci gi nie
kur so wa y sys te ma tycz nie, cz sto szy -
ny by y po wy ry wa ne, trze ba by o si
prze sia da. I pie szo. Trze ba by o te
uzy ska nie zbd ne do ku men ty, czy li ze -
zwo le nia na ta k po dró, od wo je wo -
dy ka to wic kie go Je rze go Zit ka oraz
ko men dan tu ry ra dziec kiej. W dniu
10 lu te go 1945 ro ku ru szy li w dro g:
mój oj ciec Wik tor Par ka, wu jek Teo fil
Ko wa lik oraz Wa dy saw Ba zior i Jan
Po lak. To by a nie bez piecz na wy pra wa.
Po ru sza li si bez po red nio za fron -
tem. Do tar li do Po tu lic po 5 dniach.
Dro ga po wrot na trwa a kró cej. Za bra -
li ze so b 54 dzie ci. Do Cze la dzi do tar -
li 19 lu te go 1945 ro ku. 

To by o wiel kie wy da rze nie, opi sa no
je w „Dzien ni ku Za chod nim” z dnia 27
lu te go 1945 ro ku:

Kart ka obo zo wa na pi sa na przez 9-let nie go Jur ka Par k do bli skich z B dzi na
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„Wzru sza j cy mo ment prze y a
w ubie g nie dzie l Cze lad, któ ra
pierw sza mia a szcz cie po wi ta gru -
p 54 dzie ci wy rwa nych z pie ka obo zu
hi tle row skie go pod Byd gosz cz (...)
W mi dzy cza sie przed lo ka lem PPS
(gdzie chwi lo wo prze by wa y dzie ci) ze -
bra o si ty si ce lu dzi, któ rzy w pew nym
mo men cie od kry li go wy przed gru p
ma ych m czen ni ków pie wa jc ro t.”

– Po kil ku dniach ci dziel ni pa no wie
wró ci li do Po tu lic, e by przy wie na -
stp ne dzie ci, któ re tam zo sta y, a po cho -
dzi y z na sze go re gio nu. Pro sz so bie
wy obra zi, e mój oj ciec pró bo wa si
skon tak to wa z bli ski mi tych dzie ci, je -
dzi, uma wia si, za wo zi je na miej sce.
Na pe ro nach cze ka li ro dzi ce lub opie ku -
no wie i od bie ra li je pa czc ze szcz cia.
Do Cze la dzi w dru giej gru pie przy je cha -
o pra wie 100 dzie ci. Wszyst kie by y wy -
chu dzo ne, cho re, sa be, cz osie ro co -
na. W dwor ku, w któ rym mia
za miesz ka dy rek tor ko pal ni zor ga ni zo -
wa no sie ro ci niec dla tych, któ re nie mia -
y do mu. To tak, jak my, wic ten
pierw szy okres po za ko cze niu woj ny
sp dzi li my z bra tem tam. Ko cha na
by a pa ni dy rek tor sie ro ci ca, Zo fia
Przy sto jec ka, oka zy wa a nam ty le ser -
ca i czu o ci. Bar dzo te go po trze bo wa -
li my. Bar dzo te o nas dba no, po mi mo
bie dy w kra ju po woj nie, wo o no nas
do sa na to riów i le czo no. W 1946 ro ku
nasz ta ta do sta miesz ka nie i mo gli my
wresz cie za miesz ka ra zem. Roz po -
cz o si dla nas nor mal ne, spo koj ne y -
cie. Oj ciec po now nie si oe ni. Na wie -
cie po ja wi si nasz ma y bra ci szek. Mój
brat Je rzy za cz re ali zo wa swo j wiel -
k pa sj i ma rze nie by zo sta pi lo tem,
co mu si uda o. Je dzi po ca ej Pol sce,

ale w ostat nich la tach los rzu ci go
do Byd gosz czy. Tam umar, szko da,
bo by jesz cze za mo dy na mier. 

S ta kie da ty w hi sto rii,

któ re prze sta j by wa ne. Umie ra j
wraz ze wiad ka mi wy da rze. Da ty
rów nie mo g by mar twe. Nie wie my,
ile jest ta kich dat, bo one dzi siaj ju nic
nie zna cz, za po mnia o nich wiat. Pa -
ni Bar ba ra jest tro ch roz a lo na. Dzi siaj
ma 76 lat. Dzia a w Zwiz ku Kom ba tan -
tów, pi sze ar ty ku y do lo kal nej pra sy
o wy da rze niach sprzed po nad 70 lat. Or -
ga ni zu je spo tka nia dzie ci Po tu lic. Dzi siaj
s to ju star sze pa nie i star si pa no wie.

– Nie mo na mie pre ten sji do cza su,
e bie gnie tak szyb ko, zmie nia nas
i wiat do ko a. S jed nak ta kie da ty, któ -
re po win ny za trzy my wa na sze za bie ga -
nie i cho cia na chwi l sko ni do po my -
le nia o tym, co wa ne, co si li czy
w y ciu, o y ciu i mier ci, o bo ha ter -
stwie... Wy kru sza si mo je po ko le nie.
Kto b dzie pa mi ta o dzie ciach Po tu lic,
kto w ich imie niu po wie, e naj wa niej -
szy jest po kój, spo koj ne y cie w „ma ym
dom ku” z ro dzi n, dzie mi, z wi do kiem
na ogród z kwia ta mi i ja bo ni. Nie ma
nic wa niej sze go. Wte dy w ak cji Ode -
rberg, no c 11 sierp nia 1943 ro ku za trzy -
ma no 76 ro dzin, po nad 200 osób. Po wy -
zwo le niu wró ci y tyl ko trzy mat ki,
wszy scy oj co wie zgi n li. Po o wa dzie -
ci prze y a tyl ko dla te go, e prze zna czo -
na zo sta a do zniem cze nia.

Pa ni Ba sia si ga po al bum, ga dzi je -
go drew nia n okad k z wy ry ty mi dru -
ta mi kol cza sty mi i obo zo w wie  stra -
ni cz. 

– Ten al bum prze y je ludz k pa -
mi – umie cha si i do da je – w lu tym
ko lej ne spo tka nie, niech po li cz… 

Stwier dza, e to ju 53. 
– Pa mi tam pierw sze spo tka nie „Dzie -

ci Po tu lic”, zor ga ni zo wa li my je po
20 la tach od po wro tu do Cze la dzi. Zje -
cha li si na nie mo dzi lu dzie, by li -
my 20-lat ka mi. Naj mod sza by a Kry -
sia mia a 23 la ta. Zo sta a wy wie zio na
do obo zu ja ko nie mow l. Od te go cza -
su spo ty ka my si co ro ku w oko li -
cach 19 lu te go. Wa ci wie je ste my ro -
dzi n. Okrut ne wy da rze nia po  czy y nas
sil n wi zi. Pa mi ta my te o tych,
któ rym nie uda o si prze y. W 1969 ro -
ku uczest ni czy li my w otwar ciu cmen -
ta rza po mor do wa nych wi niów w Po -
tu li cach, jest tam te cmen tarz dzie ci cy.
Spo czy wa na nim po nad 1000 dzie ci.
A ilu dzie ci nie od na le zio no? Wy cho wa -
y si u ob cych lu dzi, nie pa mi ta jc
swo ich praw dzi wych ro dzi ców. To jest
naj wik sza tra ge dia – roz dzie li ko -
cha j cych si lu dzi, na za wsze. 

Da ta 11 sierp nia 1943 oy a w ludz kiej
pa mi ci w tym ro ku, kie dy w pa a cu, a dzi -
siaj klasz to rze Sa le zja nek w Po grze bie niu
zna le zio no za po mnia ne, le  ce na stry chu,
za ku rzo ne do ku men ty z cza sów II woj ny
wia to wej. By y to li sty prze wo zo we
dzie ci z cze ladz kich ro dzin, wi zio nych
w fa szy stow skich obo zach. To wy da rze -
nie przy wró ci o pa mi o zbrod ni, któ ra
ni gdy nie po win na si zda rzy. Oca la e
z ka ni dzie ci to dzi siaj 80-lat ko wie.
Nie wiel ka grup ka, ale ich gos wzmoc nio -
ny hi sto rycz nym od kry ciem jest dla nas,
mod szych po ko le, wy cho wa nych bez
wo jen – prze sa niem. Na sz po win no ci
jest przy j to prze sa nie i prze ka za ko -
lej ne mu po ko le niu. 

Li sty trans por to we wi niów z obo zu w My so wi cach spo rz dzo ne w 1943 r., zo sta y od na le zio ne w 2015 ro ku. Ukry te by y w szcze li nie pod da sza
bu dyn ku na le  ce go do za bu do wy pa a co wej w Po grze bie niu. 
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– Ja sna Gó ra w tym ro ku z oka zji
wia to wych Dni Mo dzie y go ci a
wy jt ko wych piel grzy mów, a wród
nich te go naj wa niej sze go  Pa pie a
Fran cisz ka. Czy Oj ciec wi ty wie 
dzia, ja kie zna cze nie mia o w prze szo 
ci dla Ja na Paw a II i ma obec nie dla
Po la ków sank tu arium na Ja snej Gó rze? 

– Trud no na to py ta nie jed no znacz nie
od po wie dzie. Na pew no wcze niej
tu taj nie by, ale wy da je mi si, e do -
sko na le zda wa so bie spra w do ja kie -
go sank tu arium przy je da. Wie dzia
te, e przed 50. la ty wy bie ra si
do Pol ski Pa weVI na ob cho dy Mil len -
nium Chrztu. Pa pie Fran ci szek do sko -
na le wie dzia, te, e Jan Pa we II wie -
lo krot nie piel grzy mo wa do sank tu arium
ja sno gór skie go. Pod kre la li to tak e
pa no wie z ochro ny wa ty ka skiej  za -
zna czy li, e Pa pie bar dzo pra gnie
pry wat nie po mo dli si przed Cu dow -
nym Ob ra zem, w miej scu, gdzie wie lo -
krot nie mo dli si Jan Pa we II.  Pra gnie -
niem Oj ca wi te go by o od wie dzi
Ja sn Gó r w ra mach wia to wych Dni
Mo dzie y. Pó niej zro dzi a si de cy zja,
aby ra zem z Po la ka mi wa nie tu taj,
na Ja snej Gó rze dzi ko wa za 1050-le -
cie Chrztu na szej oj czy zny. To po ka zu -
je, e zda wa so bie spra w ze zna cze -
nia Ja snej Gó ry dla na ro du pol skie go.
A z na gra nia wi deo or dzia pa pie skie -
go do Po la ków, wy go szo ne go
przed piel grzym k wia do mo, e na Ja -
snej Gó rze chcia do wiad czy mi ste -
rium na szej wia ry i jed no cze nie umoc -
ni nas w tej wie rze. 

– „Upa dem  w Cz sto cho wie, bo za 
pa trzy em si w Mat k Bo ”  sko men 
to wa swój upa dek pod czas mszy w. Ja 
kie wra e nia  zda niem Oj ca  wy niós
Pa pie z piel grzym ki  na Ja sn Gó r? 

– Wie lu dzien ni ka rzy pod kre li o ten
upa dek  Pa pie a przy o ta rzu. Bar dzo
wy mow ny by ko men tarz sa me go Oj -
ca wi te go do te go wy da rze nia. Po wie -
dzia, e tak za pa trzy si w Mat k Bo -
, i nie za uwa y stop nia o ta rza. To
te po ka zu je je go po sta w, cze do Ma -
ryi – na szej Mat ki. Pa trzc z bli ska, mu -
sz po wie dzie, e wzru sza j ce by o to
spo tka nie Pa pie a ze spoj rze niem Mat -
ki. W tym Jej spoj rze niu jest co, co
przy ci ga...   Tak e po mszy w. Oj ciec
wi ty wra ca jc przez ka pli c, jesz cze
raz spoj rza w ob li cze Mat ki. Wcze niej,
pod czas od so ni cia Cu dow ne go Ob ra -
zu i gdy zo y Zo t Ró , du go mo -
dli si w ci szy. By a to mo dli twa pa trze -
nia czy za pa trze nia si w Mat k Bo .
Dla nas by o to nie zwy kle uj mu j ce. Ta
mo dli twa Oj ca wi te go. Mo na po wie -
dzie, e Pa pie  „sko rzy sta”  ze spoj -
rze nia Mat ki,  te go da ru Jej  obec no ci
tu na Ja snej Gó rze. 

– Pa pie otrzy ma w da rze ko pi Cu 
dow ne go Ob ra zu. 

– Tak. Ten dar, by dla nie go, w pew -
nym sen sie, za sko cze niem. Du go wpa -

Z prze orem Ja snej Gó ry o. MA RIA NEM WA LI GÓ R
roz ma wia EL BIE TA PI SAR CZYK

O. Ma rian Wa li gó ra

W cza sie tej po dró y na wie dzi em tak e sank tu arium w Cz sto cho wie. 
Gdy by em przed iko n Ma don ny, ob da rzy a mnie spoj rze niem Mat ka, któ ra w spo -

sób szcze gól ny jest Mat k lu du pol skie go, te go szla chet ne go na ro du, któ ry wie le
wy cier pia, a dzi ki mo cy wia ry i Jej mat czy nej do ni za wsze si pod no si. 

Pa pie Fran ci szek do Po la ków, 
Au dien cja ge ne ral na, 3 sierp nia 2016

Ju bi le usz 1050le cia
Chrztu Pol ski

z pa pie em
Fran cisz kiem 
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try wa si w iko n, do tkn i jesz cze
uca o wa. Sta em bli sko i wi dzia em
wzru sze nie Oj ca wi te go. 

– Ta kie wy da rze nie, jak piel grzym ka
pa pie ska to nie tyl ko du cho we prze y 
cie, ale rów nie ogrom ne wy da rze nie
lo gi stycz ne. I cho cia Ja sna Gó ra go ci 
a nie raz Pa pie a, to jed nak tym ra zem
przy go to wa nia by y wy jt ko we.

– Przy go to wa nia tech nicz ne pro wa -
dzo ne by y na sze ro k ska l. To do ty -
ka o nie tyl ko nas, oj ców i bra ci pau -
li nów. Do ty ka y wadz mia sta
Cz sto cho wy, ale te wadz wo je -
wódz kich, pa stwo wych. An ga o wa -
o su by bez pie cze stwa, po li cj, woj -
sko, stra po ar n, itp. Trze ba
wszyst kim po dzi ko wa za to wiel kie
za an ga o wa nie! Gdy tyl ko do wie dzie -
li my si o wi zy cie Pa pie a, e nie b -
dzie to tyl ko pry wat na mo dli twa Oj ca
wi te go, ale i spo tka nie  z Pol sk,
a cza su by o nie wie le, bo tyl ko oko o
czte ry mie si ce, od ra zu roz po cz li my
przy go to wa nia. Trze ba by o m.in. wy -
bu do wa do dat ko we, kil ku po zio mo we
po dium dla go ci i dla me diów. A go -
ci by o du o, bo i pre zy dent RP, ca y
Rzd, Par la ment, Epi sko pat Pol ski,
przed sta wi cie le dy plo ma cji, jak rów -
nie go cie  z za gra ni cy. I cho cia mó -
wi si, e Ja sna Gó ra mo e w ka dej
chwi li przy j tak do stoj ne go go cia,
bo go to wy jest o tarz po lo wy, du e bo -
nia,  to jed nak ran ga tej uro czy sto ci

wy ma ga a za an ga o wa nia i wy ko na nia
do dat ko wych prac. Bo gu dzi ki, e to
si wszyst ko tak uda o. Wiem i wi dzia -
em to, e wszy scy chcie li, aby uro czy -
sto wy pa da jak naj pik niej i jak naj -
god niej. 

– A od stro ny du cho wej, jak wy gl 
da y przy go to wa nia? 

– Li sto pad 2015 r. to by a da ta ofi -
cjal ne go roz po cz cia wi to wa nia Ju -
bi le uszu Chrztu Pol ski w obec no ci
Epi sko pa tu. Wte dy to bi sku pi otrzy ma -
li dla swo ich die ce zji ju bi le uszo we
wie ce. Rów nie na Ja snej Gó rze za -
po n a ta ka wie ca. Za pa le nie tej
wie cy sym bo li zu je przy j cie przez
Pol sk chrztu. A je li cho dzi bez po red -
nio o pa pie sk piel grzym k na DM
i na Ja sna Gó r – to od po czt ku oto -
czy li my j mo dli tw. W in ten cji Pa -
pie a i piel grzym ki w Ka pli cy Cu dow -
ne go Ob ra zu co dzien nie o godz. 18.30
od pra wia no msz w., a obok te go
bez po red nim przy go to wa niem i ostat -
nim „akor dem du cho wym” przy go to -
wu j cym do wi zy ty pa pie skiej i za ra -
zem du cho wym da rem dla Oj ca
wi te go Fran cisz ka by a 9-dnio wa no -
wen na czu wa po Ape lu Ja sno gór -
skim, któ re  pro wa dzi y sio stry za kon -
ne mia sta Cz sto cho wy. Mo dli twy te,
z licz nym udzia em miesz ka có na sze -
go mia sta i piel grzy mów, ko czy y si
za wsze msz w., od pra wia n
o godz. 24.00 przez oj ców pau li nów.   

W te przy go to wa nia i wi to wa nie Ju -
bi le uszu 1050-le cia Chrztu Pol ski wpi -
sa o si tak e za wie rze nie na Ja snej Gó -
rze wy po wie dzia ne 3 ma ja br.
z udzia em na sze go Epi sko pa tu. Rów -
nie piel grzy mi przy by wa j cy w tym
ro ku do Mat ki Bo ej ofia ro wa li swój
trud i mo dli twy za Pa pie a, by sw
obec no ci umoc ni nas w wie rze,
i aby ta piel grzym ka by a g bo kim
prze y ciem du cho wym. 

– Pa pie Fran ci szek po da ro wa Pa 
ni Ja sno gór skiej Zo t Ró . Ja kie zna 
cze nie ma ona dla sank tu arium? 

– To dar pa pie ski, któ ry jest sym bo -
lem wy jt ko we go od da nia czci Mat ce
Bo ej. Pierw sz Zo t Ró  ofia ro wa
w 1979 r., pod czas swo jej I piel grzym -
ki do Pol ski, w. Jan Pa we II. Dru g,
w 2006 r,. przy wióz Be ne dykt XVI –
tu do dam, e jest to srebr na ró a,
w któ rej cen trum znaj du je si krzy,
oto czo ny p da mi ró y i do pie ro jej
zwie cze niem s pik ne kwia ty.
Na krzy u znaj du je si Mat ka Bo a
z Dzie cit kiem. Tak na praw d to dar
dwóch pa pie y  Be ne dyk ta XVI i Paw -
a VI. To po ka zu je, jak da le ko po su ni -
te by y przy go to wa nia Paw a VI do piel -
grzym ki na Mil len nium Chrztu Pol ski.
W 40. rocz ni c tam tej nie zre ali zo wa nej
wi zy ty, z po wo du ów cze snych ko mu -
ni stycz nych wadz Pol ski, Zo t Ró 
Mat ce Bo ej ofia ro wa je go na stp ca
Be ne dykt XVI. A 50 lat pó niej przy -

Pa pie Fran ci szek w ka pli cy Cu dow ne go Ob ra zu
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je cha pa pie Fran ci szek – dzi ko wa
za chrzest Pol ski i rów nie po da ro wa
pik n Zo t Ró . Wszyst kie te szcze -
gól ne pa pie skie da ry, te ró e,  umiesz -
czo ne s obok Cu dow ne go Ob ra zu. 

– Co wy da rzy o si 26 sierp nia w na 
szych pa ra fiach i na Ja snej Gó rze? 

– W uro czy sto Mat ki Bo ej Cz sto -
chow skiej pa ra fie pol skie, zgod nie
z de cy zj Kon fe ren cji Epi sko pa tu,  po -
no wi y Akt od da nia si  Mat ce Bo -
ej – ja ko ko lej ny krok w wi to wa niu
ju bi le uszu Chrztu Pol ski. By o to wy -
po wie dze nie na sze go za wie rze nia Kró -
lo wej Pol ski w na szych ma ych wspól -
no tach pa ra fial nych, któ re 3 ma ja te go
ro ku zo y li bi sku pi i na ród na Ja snej
Gó rze. Wy da rze nie to by o ko lej nym
eta pem wi to wa nia  Ju bi le uszu 1050.
rocz ni cy chrztu Pol ski. 

A 26 sierp nia te go ro ku mi n a 60.
rocz ni ca Ja sno gór skich lu bów Na ro du,

któ re zo sta y wy po wie dzia ne w ro -
ku 1956. Po no wi li my je wraz z pry ma -
sem Pol ski – abp. Woj cie chem Po la kiem.
Nio s one w so bie du cha lu bo wa nia Ja -
na Ka zi mie rza z 1 kwiet nia 1656 r., i ty -
lu in nych lu bo wa, ale w na szych cza -
sach s przede wszyst kim trwa niem
na ma ryj nej dro dze za wie rze nia, któ rej
uczy nas Pry mas Ty sic le cia i wi ty
Jan Pa we II. 

– Ci gle ma j miej sce i in ne wy da 
rze nia wpi su j ce si w ob cho dy Ju bi 
le uszu Chrztu Pol ski. 

– Ka de go dnia od ma wia my spe cjal -
n mo dli tw ju bi le uszo w, dzi ku jc
Mat ce Bo ej za dar chrztu. Rok Ju bi le -
uszo wy trwa na dal, ale Ja sna Gó ra
przy go to wu je si ju do Ju bi le uszu 300-
le cia ko ro na cji Cu dow ne go Ob ra -
zu – pierw szej pa pie skiej ko ro na cji
do ko na nej po za Rzy mem. To wi to wa -
nie roz pocz nie my uro czy cie 8 wrze nia

br. Rok Ju bi le uszo wy z tej oka zji otwo -
rzy uro czy sta Eu cha ry stia z udzia em
prze wod ni cz ce go Epi sko pa tu abp.
Sta ni sa wa G dec kie go. Z tej oka zji po -
dej mu je my ró ne ini cja ty wy dusz pa ster -
skie, a szcze gól nie chce my ofia ro wa
Ma ryi wy jt ko wy dar  y w Ko ro n,
by w ten spo sób ozdo bi ob li cze Mat -
ki Bo ej nie dro gi mi ka mie nia mi, ale
du cho wy mi da ra mi na szych mo dlitw
i do brych po sta no wie. 

– Ja sna Gó ra za wsze by a wa nym
orod kiem y cia spo ecz no po li tycz ne 
go na prze strze ni dzie jów. 

– Zna cze nie du cho we kszta to wa o si
przez piel grzy mo wa nie nie tyl ko  pro -
ste go lu du, ale i na szych przy wód -
ców. Trze ba mie wia do mo te go, e
Ja sna Gó ra od po czt ku mia a ogrom -
ne zna cze nie du cho we ale i spo ecz ne.
Mu si my so bie uwia do mi, e by
zwy czaj piel grzy mo wa nia  na Ja -
sn  Gó r kró lów Pol ski, w wa nych
mo men tach dla na sze go na ro du. Wszy -
scy kró lo wie, oprócz jed ne go – Sta ni -
sa wa Au gu sta Po nia tow skie go, po ko -
ro na cji i od wie dze niu gro bu w.
Sta ni sa wa na Ska ce, przy by wa li tu taj,
by po ko ni si Mat ce Naj wit szej.
Zwy czaj ten po tem pod j li na si pre zy -
den ci. Oczy wi cie okres ko mu ni zmu
by wy jt kiem. 

Rów nie Woj ciech Ja ru zel ski, w 1990 r.
po po a rze, kie dy spo n o jed no skrzy -
do klasz to ru, ja ko wów czas urz du j -
cy pre zy dent od wie dzi Ja sn Gó r. By
w Ka pli cy Mat ki Bo ej, mo dli
si,  i w ten spo sób wpi sa si w to piel -
grzy mo wa nie przy wód ców na ro du. Tak -
e pre zy dent An drzej Du da za raz po wy -
bo rze od wie dzi Ja sn Gó r. Na py ta nie
dzien ni ka rzy co si sta o, e w tym mo -
men cie przy je cha, od po wie dzia, e to
na tu ral na je go po sta wa, bo w wa nych
mo men tach swo je go y cia za wsze przy -
by wa do Mat ki  Bo ej – za tem i te raz
nie móg tu taj nie przy je cha. 

By y tak e ta kie wy da rze nia jak lub
i we se le kró la Mi cha a Ko ry bu ta Wi -
nio wiec kie go z au striac k ksi nicz -
k Ele ono r, co te po ka zu je, jak wa -
n ro l pe ni a ju wte dy Ja sna Gó ra, jak
moc no by a obec na i wa na w wia do -
mo ci Po la ków. 

Oczy wi cie od wie dza li Ja sn Gó r
pa pie e: a sze ra zy przy by tu Jan Pa -
we II, by Be ne dykt XVI, a w tym ro -
ku Fran ci szek. Od wie dza li Ja sn Gó r
tak e lu dzie kul tu ry, jak Woj ciech Ki -
lar czy Je rzy Du da-Gracz, czy wy bit ni
spor tow cy jak Ani ta Wo dar czyk. Tych
osób jest  bar dzo du o. Jed nak e piel -
grzy mi to tak na praw d zwy kli lu dzie,
przy by wa j cy ze swo imi spra wa mi,
pro ble ma mi, dzik czy nie nia mi. I to
po ka zu je moc wia ry i od dzia y wa nie te -
go sank tu arium w na szej oj czy nie
i wie cie. 

– Dzi ku j za roz mo w.


Zo ta Ró a – dar pa pie a Fran cisz ka. 
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Wa ka cyj ne szla ki w Pol sce za pe nia -
j si wci no wy mi atrak cja mi. Jak

grzy by po desz czu wy ro sy w ostat nich
la tach trud ne do po li cze nia par ki mi nia -
tur, par ki di no zau rów, „mia stecz ka
na Dzi kim Za cho dzie”, „dom ki na da -
chach”, ro dea, sa fa ri, eg zo tycz ne ogro -
dy, ale te re kon stru owa ne osa dy
re dnio wiecz ne, obo wiz ko we w zam -
kach – a na wet w ru inach – sa le i na rz -
dzia tor tur itd., itp. „Atrak cj” sta j si
re kon struk cje rze zi (np. wo y skiej)
i wy ro ków (np. na cza row ni cach), bo bi -
tew to ju nor ma (o lu bach hi sto rycz -
nych po sta ci nie wspo mi naj my…).
Wszyst ko to su y ma „do brej za ba wie”,
a wie le z te go tak e – jak za pew nia j ko -
lo ro we pro spek ty – edu ka cji. I to ostat -
nie so wo jest tu klu czo we. Trud no nie
od nie wra e nia, e osi gn li my w cza -
ro wa niu zbit k „edu ka cja przez za ba w”
ja ki nie bez piecz ny punkt gra nicz ny.
Dzi kil ka mul ti me dial nie przy go to wa -
nych po miesz cze ucho dzi za mu zeum,
a „obiek tem” klu czo wym nie jest ju ory -
gi nal ny eks po nat, ale do ty ko wy ekran.
Dzi ki kom pu te rom, ho lo gra mom i wsze -
la kim tech nicz nym mo li wo ciom, prak -
tycz nie ka da atrak cja tu ry stycz na jest
w za si gu mo li wo ci sa mo rz dów i pry -
wat nych po my so daw ców (wszyst ko
kwe stia fi nan sów). Nie ma wa ci wie ju
ad nych chy ba ani ma te rial nych, ani
nie ma te rial nych przed mio tów i nie -
-przed mio tów, któ re nie mo gy by mie
w Pol sce swo je go „mu zeum”, a wic...
jest y we Mu zeum Pier ni ka w To ru niu
i jest Ro ga lo we Mu zeum (czy li mu zeum
ro ga la wi to mar ci skie go) w Po zna niu,
ma my Mu zeum Chle ba w Ra dzion ko wie
i Szkol ne Mu zeum Gwizd ka w Gwiz da -
ach (!), Mu zeum nie ty po wych ro we rów
w Go  biu k. Pu aw i w tej sa mej miej -
sco wo ci Mu zeum Pi ja stwa, gdzie zo -
ba czy mo na bu tel k w kszta cie plem -
ni ka, ale jest tak e Mu zeum Uwag,
Prze stróg i Ape li w Zo tym Sto ku.
W Mu zeum Ognia w o rach mo na na -
wet uga si wir tu al ny po ar. Jest mu zeum
se ria lu Czar ne Chmu ry w Ry twia nach,
a Lu bo mierz i Do brzy ko wi ce spie ra j si
o to, któ re ma wi cej pra wa do Mu zeum
Kar gu la i Paw la ka (spór zwa yw szy
na lo sy i cha rak te ry bo ha te rów fil -
mu – w sa mej rze czy uza sad nio ny).
Nie któ rzy pa mi ta j jesz cze krót ko ist -
nie j ce w Ka to wi cach Mu zeum Han sa
Klo sa… Wie le z ta kich i po dob nych eks -
po zy cji ma i mo e nie ma  war to, ale
to nie mul ti me dia i na zwy o tym de cy -
du j, ale eks po na ty i spo sób ich pre zen -
ta cji, roz trop no i eru dy cja au to rów
sce na riu szy wy staw, myl za war ta w nar -
ra cji. 

Dzie ci przy cho dz do In te rak tyw ne -
go Mu zeum Pa stwa Krzy ac kie go
i w za sa dzie przed kom pu te rem (a mo -
e ra czej wród kom pu te rów) uczest ni -
cz w czym, co ni czym nie ro ni si
od gier kom pu te ro wych – czy ma my za -
tem do czy nie nia z mu zeum? Ani ma cje
bi tew, ma kie ty, prze cha dza j cy si
po wir tu al nych  kach ry ce rze – wszyst -

ko w 3D (na zy wa si to rze czy wi sto
roz sze rzo na, pó wie ku te mu zda je si
do jej uzy ski wa nia uy wa no LSD).

Tym cza sem war to spo tka nia z za byt -
kiem, ró dem hi sto rycz nym jest war to -
ci nie za st pio n i w do dat ku wca le nie
wy klu cza za sto so wa nia w je go pre zen -
ta cji naj no wo cze niej szych tech no lo -
gii. Jed nak wie le obec nie przy go to wa -
nych „eks po zy cji” przy po mi na al bo gry
kom pu te ro we, al bo ba zu je na pre zen ta -
cji re kon struk cji i fil mów. To, co ma by
rod kiem do ce lu i po mo c w je go
osi ga niu sta je si ce lem sa mym w so -
bie. Au to rzy prze ci ga j si w mul ti me -
dial nych pro po zy cjach, ty le e za miast
ory gi nal nych eks po na tów i do ku men tów
pre zen to wa ne s ko pie lub mo de le, nie -
rzad ko te prze bra ni ak to rzy, któ rzy
z ekra nów umiesz czo nych w po szcze gól -
nych sa lach opro wa dza j po wy sta wie
lub po pro stu „imi tu j” bo ha te rów
sprzed lat. Re flek sj hi sto rycz n za st -
pu je si spek ta ku lar nym, ale i po wierz -
chow nym, cza ro wa niem wi zu al nym,
w któ rym efekt wy wo y wa ny jest nie
w tej sfe rze, w któ rej naj bar dziej by by
po  da ny.

To oczy wi ste, e wy sta wa po win na
by atrak cyj na i – na wszel ki wy pa dek
raz jesz cze po wtó rz – wzbo ga co na
ele men ta mi mul ti me dial ny mi, ale sto -
so wnie wy wa o ny mi i wkom po no wa -
ny mi w nar ra cj. Nie mo g one spra -
wia, e eks po zy cja sta no wi swo bod n
wa ria cj na te mat daw nych wie ków,
a ta ki mi s sztucz ne rze czy wi sto ci wy -
twa rza ne przez kom pu te ro we pro gra -
my w ce lu przy ci gni cia do atrak cji tu -
ry stycz nych jak naj wik szej licz by
za cie ka wio nych. Do brze, je e li mul ti -
me dial na atrak cja hi sto rycz na czy re -
kon struk cja przy ci ga j. Pro blem za -
czy na si wów czas, gdy sta no wi one
je dy n ofer t, a do te go nie zo sta y we
wa ci wy spo sób przy go to wa ne za -
rów no od stro ny me ry to rycz nej, jak
i dy dak tycz nej. Wów czas za miast
„edu ka cji przez za ba w” ma my do czy -
nie nia wy cz nie z za ba w, nie raz
szko dli w dla pro ce su edu ka cji. Fak -
ty hi sto rycz ne sta j si eta pa mi mul ti -
me dial nej gry, a ludz kie cier pie nie,
mier, na ro do we zwy ci stwa i tra ge -
die – gr, in sce ni za cj. 

Mu zeum to nie tyl ko prze strze or ga -
ni zo wa nia wy staw i re ali zo wa nia za da
edu ka cyj nych, to przede wszyst kim
miej sce gro ma dze nia zbio rów, ich opra -
co wy wa nia i ra to wa nia oraz sze ro ko ro -
zu mia nej dzia al no ci na uko wej, a wic
wszyst kie go te go, co za pew ni war to cio -
we (nie tyl ko ani mo wa ne) pre zen ta cje
oraz po mno y na uko wy do ro bek i kul -
tu ro we dzie dzic two. Mo e nie wszyst -
ko za tem, co do ty czy zgro ma dzo nych
(na wet bar dzo cen nych ko lek cji) al bo te
co do ty czy hi sto rii, mu si mie „mu ze al -
ny” szyld. Je e li ju pró bu je my od cza -
ro wa mu zeum ja ko miej sce nud ne go
prze cho dze nia obok eks po na tów, któ rych
„nie wol no do ty ka”, to spró buj my to
zro bi tak, by jed no cze nie nie za kwe -
stio no wa je go sen su i nie try wia li zo wa
hi sto rii. A wszyst kie te atrak cyj ne prze -
strze nie – mie ni ce si „mu ze ami” – mo -
g wszak na zy wa si ina czej. Cz sto
bo wiem pod czas ich or ga ni za cji nie
bra ku je pa sjo na tów, ale bra ku je mu ze -
al ni ka, od po wie dzial ne go za stro n me -
ry to rycz n i eks po na ty. Zda rza si, e
bra ku je sce na riu sza wy sta wy, a obiek -
ty – nie raz cen ne i rzad kie – nie s na -
wet pod pi sa ne lub (o zgro zo!) nisz cze -
j pre zen to wa ne w nie wa ci wych
wa run kach. Nie ma re cen zen tów sce na -
riu szy i spe cja li stów od re ali za cji eks po -
zy cji...

Mu zeum bez zwie dza j cych jest mar -
twe, ale, pró bu jc ci gn jak naj licz -
niej sz pu blicz no, nie mo e my prze -
sta dba i o ja ko, i o sa m je go mi sj,
go to wi na co raz wik sz swo bo d. To -
czy em nie daw no oy wio n dys ku sje
z or ga ni za to rem ma so wych im prez
o cha rak te rze re kon struk cyj nym. Klu czo -
wym za rzu tem, ja ki po sta wi przed ka -
da nym prze ze mnie ar gu men tom, by o
to, e ni gdy nie by bym w sta nie wy my -
li cze go, co zgro ma dzi wik sz licz -
b lu dzi. Ar gu men ty na tu ry me ry to -
rycz nej, do ty cz ce sa mej ma te rii dzia a,
nie od gry wa y tu istot niej szej ro li. Czy
rze czy wi cie nie wa ne w ja ki spo sób
i ja ka hi sto ria przed sta wia na jest pod czas
ma so wych im prez wy ko rzy stu j cych
hi sto rycz ny ko stium, a wa ne tyl ko,
by by y suk ce sa mi ko mer cyj ny mi, me -
dial ny mi i pro mo cyj ny mi?
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W bra zy lij skim Rio de Ja ne iro, w sierp nio 
we dni ry wa li zo wa li naj lep si spor tow cy
wia ta. Dzi ki bo ga te mu prze ka zo wi te 
le wi zyj ne mu mo gli my ogl da zma ga nia
spor tow ców w XXXI Let nich Igrzy skach
Olim pij skich. Ce lem by y naj bar dziej ce -
nio ne me da le w ka rie rze ka dej za wod -
nicz ki i za wod ni ka. W tym gro nie uczest -
ni czy li przed sta wi cie le pol skie go spor tu.
Do Rio wy je cha o 240 re pre zen tan tów Pol -
ski. Eki pa licz na. Mo im zda niem zbyt licz -
na. Co naj mniej po o wa na szych re pre zen -
tan tów wy je cha a tyl ko po to, by tam by,
by by olim pij czy kiem. Na wy wal cze nie
me da lu olim pij skie go, a na wet wej cia
do fi na ów w swo ich kon ku ren cjach, nie
mie li ad nych szans. W trak cie olim pij skiej
ry wa li za cji uzy ski wa li prze cit ne re zul ta -
ty. Nie po tra fi li na wet po pra wi swo ich
naj lep szych wy ni ków (re kor dów y cio -
wych). Kosz tow na by a to eska pa da dla
wie lu na szych spor tow ców.

W efek cie na si re pre zen tan ci wró ci li
z Rio ze skrom niut kim do rob kiem
– 11 me da li (2 zo te, 2 srebr ne, 7 br zo -
wych). Na uwa g za su gu je, e 8 me da li,
w tym 2 zo te, zdo by y pa nie, któ re w tej
im pre zie by y zde cy do wa nie gó r.
A przed wy jaz dem opty mi ci li czy li na
18-20 olim pij skich kr ków. Ma rze nia
by y, ale rze czy wi sto oka za a si ca kiem
in na. Nie b d oce nia wy st pów na szych
re pre zen tan tów. Nie o to bo wiem cho dzi
mi w tym ar ty ku le.

W pol skiej eki pie olim pij skiej by o
14 przed sta wi cie li l skich klu bów. Z sa -
mych Ka to wic, z AZS AWF by o omio -
ro. Mo na po wie dzie, e jak na je den klub
to licz ba za do wa la j ca. Rzecz jed nak
w tym, e nie mal wszy scy przed sta wi cie -
le AZS AWF lu no zwi za ni s z Ka to wi -
ca mi. Po cho dz z miej sco wo ci spo za
l ska, a AWF przy j ich do swo je go klu -

bu. I z Ka to wi ca mi nie wi  swo jej
przy szo ci. By li w Rio, ale nie wie le
o ich star cie mó wi li na si ko men ta to rzy. By -
li w za sa dzie tem ca ej ry wa li za cji. Mi -
dzy in ny mi Ar tur Brzo zow ski by
47 w cho dzie na 20 km, Ad rian Boc ki
by 14 w cho dzie na 50 km. Agniesz ka Dy -
gacz nie uko czy a cho du na  20 km. By li
py wa cy z Kon ra dem Czer nia kiem na cze -
le, któ rzy te nie wie le zdzia a li. Naj le piej
za pre zen to wa li si Ju sty na wi ty i Mi cha
Pie trzak, któ rzy bie gnc w szta fe -
cie 4x400 m wy wal czy li w fi na le 7 miej -
sca. Mi zer ny do ro bek, je e li o ja kim do -
rob ku mo na mó wi.

A prze cie w mi nio nych la tach tak nie by 
o. Spor tow cy z Ka to wic sta no wi li li cz c
si cz ekip na naj wa niej sze spor to we
im pre zy wia to we, w tym rów nie na igrzy -
ska olim pij skie. Mo na przy po mnie za pa -
ni ków w sty lu kla sycz nym m.in. Sta ni sa -

W Katowicach…
zastój... do tyu

Wo je wódz ka Ha la Wi do wi sko wo -Spor to wa „Spodek”, la ta 70. XX w.

HENRYK MARZEC
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wa Krze si skie go, Ro ma na Bier  i Ja na
Do go wi cza na cze le z GKS. By li wy mie -
ni ci szer mie rze m. in. Syl wia Ju li to, Ry szard
Zub, Je rzy Ja ni kow ski, Woj ciech Rydz.
Mo na tak wy mie nia jesz cze du go. By -
o to efek tem sze ro kiej dzia al no ci szko -
le nio wej w ka to wic kich klu bach i to w wie -
lu dys cy pli nach. By y te bo iska w cen trum
mia sta, któ re stop nio wo li kwi do wa no.
Cho dzi mi o bo iska Gór ni ka i Ko le ja rza
obok Tor ka tu, któ ry te prze sta ist nie,
a tak e bo isko przy ul. Gli wic kiej. No có,
by y to atrak cyj ne te re ny bu dow la ne, któ -
rych po trze bo wa o mia sto.

Po zmia nach spo ecz no -go spo dar czych
w na szym kra ju gów ni spon so rzy spor tu
(ko pal nie, hu ty, prze mys ma szy no wy)
za cz li ogra ni cza po moc klu bom. Ma o
kto by jed nak za in te re so wa ny, aby wy pra -
co wa no we za sa dy spon so ro wa nia klu -
bom spor to wym. I by to pierw szy etap
upad ku spor tu w Ka to wi cach, sto li cy wo -
je wódz twa l skie go. Roz wi za no sek cje
szer mier cz i za pa sów w sty lu kla sycz nym
w GKS. A by y to prze cie wio d ce sek -
cje w Pol sce, któ re re gu lar nie do star cza -
y za wod ni ków do re pre zen ta cji kra ju. Ca -
ko wi cie upad klub Ba il don z do sko na y mi
szer mie rza mi i do bry mi ko szy ka rza mi
oraz ho ke ista mi na lo dzie. W ko cu i za -
su o na ha la Ba il do nu zo sta a ro ze bra na.
Dla po cie sze nia wy bu do wa no no w ha l
w Szo pie ni cach. ad ny obiekt, ale jak do -
td, ma o wy ko rzy sta ny. I wca le nie przy -
ci gn mo dzie y z tej dziel ni cy Ka to wic
do spor tu, jak to za ka da y wa dze miej skie.
W ha li tej, od cza su do cza su, od by wa j
si ja kie im pre zy ma o zna cz ce, przy pu -
stych try bu nach. Sko ro je ste my przy Szo -
pie ni cach to przy po mnij my, e dzia a a tu
sil na sek cja pod no sze nia ci a rów. W tej
sek cji wy rós Cze saw Bia as – pierw szy
pol ski mistrz Eu ro py. W sek cji tej tre no -
wa li m.in. olim pij czy cy Ma rek Se we ryn
i Le szek Sko ru pa – me da li ci olim pij scy
i M i ME. To nie wszyst ko. Na Mu chow -
cu by ca kiem przy zwo ity sta dion Star tu.
Tre no wa li tam lek ko atle ci. Na tym sta dio -
nie roz po czy na spor to w ka rie r nasz
wy mie ni ty sprin ter Ma rian Fo ik. Tu tre -
no wa y olim pij ki m.in. Jo lan ta Ja no ta -
-Gur biel i Jo an na Smo la rek. Bo isko zde -
wa sto wa no. W Ko le ja rzu Ka to wi ce by a
sil ne sek cja siat ków ki. Dru y na gra a
w eks tra kla sie. Po zo sta y tyl ko wspo -
mnie nia. Przez pa r lat o pra wo do prze -
y cia wal czy li bok se rzy klu bu Kle ofas 06.
Te po szli w roz syp k.

Du o obie cy wa no so bie po ka to wic kiej
AWF. Przed la ty wy da wa o si, e wy pe -
ni ona lu k w ka to wic kim spo rcie. By a do -
bra dru y na w e skiej pi ce rcz nej, gra -
j ca z po wo dze niem w pierw szej li dze. By
pierw szo li go wy ze spó w ho ke ju na tra wie.
By y obie cu j ce dru y ny w e skiej ko szy -
ków ce i siat ków ce. No i by a du a gru pa
szer mie rzy, któ rzy re gu lar nie sta wa li na po -
dium mi strzostw Pol ski i re pre zen to wa li
bar wy na ro do we w wa nych im pre zach
mi dzy na ro do wych. Mi strzy ni Eu ro py
w szpa dzie by a Mag da le na Je zio row ska.
Zmie ni a si jed nak po li ty ka wadz uczel -
ni. Roz wi za no wspo mnia ne ze spo y. „Na -
sta wio no si” na spor ty in dy wi du al ne.
ci gni to na AWF skocz ków nar ciar -
skich, bia th lo ni stów, py wa ków i jesz cze

tro ch lek ko atle tów. By y to sztucz ne
trans fe ry. Uczel nia za pew nia a im pra ce
ma gi ster skie za to, e re pre zen tu j AZS
AWF. Cho dzi o o punk ty w spor to wym ran -
kin gu wszyst kich aka de mic kich klu bów.
No i ka to wic ki AZS AWF by w ci sej czo -
ów ce.

W efek cie na spor to wej ma pie Pol ski wo 
je wódz kie mia sto Ka to wi ce prze sta o si li 
czy. Przez wie le lat, mam na my li la ta dzie -
wi dzie si te, wa dze mia sta trak to wa y
sport wy jt ko wo po ma co sze mu. Nie zwra -
ca no uwa gi, e ka to wic ki sport upa da.
Od cza su do cza su ka to wic ki Ra tusz co tam
da, na or ga ni za cj ja ki im prez or ga ni zo wa -
nych przez okr go we zwiz ki pi ki rcz nej,
za pa sów i szer mier ki. W ko cu brak za in -
te re so wa nia kul tu r fi zycz n i spor tem
wadz mia sta mu sia o si od bi ne ga tyw -
nie. I od bi o si. Na st pi za stój w spor to wym
y ciu mia sta Ka to wi ce. I trwa on do td.

Wa dze mia sta chcc wyj „z twa rz” ze
spor to we go za sto ju w czy y si do wspó
or ga ni za cji im prez spor to wych. By prze 
cie Spodek. No i wy ko rzy sta no ten obiekt
na in te re su j ce im pre zy. We szli do Spodka
siat ka rze ze wspa nia ym efek tem. By y te
ko szy kar ki i pi ka rze rcz ni. Wspa nia e im -
pre zy. W ad nym jed nak wy pad ku nie
wpy n y na po pu la ry za cj tych gier ze spo -
o wych w mie cie Ka to wi ce. Po tem do Ka -
to wic za wi ta li ko la rze. To ur de Po lo gne by

cie ka w pro mo cja mia sta. Dla spor tu, dla
ko lar stwa w mie cie, nie przy niós nic po -
zy tyw ne go. Na dal nie ma w mie cie sto wa -
rzy sze nia czy klu bu ko lar skie go. Aprze cie
by a sil na sek cja w klu bie Gwar dia. Po zo -
sta y po niej tyl ko wspo mnie nia. Do Spodka
za wi ta te nis. Nie naj lep szy by to po -
mys. Ob sa da sa ba, bo i na gro dy nie zbyt
wy so kie. A prze cie tur nie je te ni so we od -
by wa y si w Ka to wi cach. By y m.in.
Mi dzy na ro do we Mi strzo stwa Pol ski
na kor tach Ba il do nu. Na tych kor tach
uczy a gry w te ni sa na sza wy mie ni ta te ni -
sist ka Ja dwi ga J drze jow ska. Kor ty by y.
Te raz nic si na nich nie dzie je. Nie mo e,
po nie wa na st pi a de wa sta cja kor tów.
Za pie ni dze prze zna czo ne na or ga ni za cj
tur nie jów w Spodku mo na by o przy wró -
ci kor ty daw ne go Ba il do nu do gry.
Przy kor tach mo ga po wsta szkó ka te ni -
so wa, któ ra w per spek ty wie mo ga si
prze kszta ci w sto wa rzy sze nie te ni so we.

mia o mo g po wie dzie, e wo da rze na 
sze go mia sta nie czu j spor tu. Nie wi dz
po trze by in we sto wa nia w t dzie dzi n y -
cia spo ecz ne go. Nie ma j ad ne go pro gra -
mu roz wo ju kul tu ry fi zycz nej i spor tu
w mie cie. Oj, prze pra szam. Mia sto wspie -
ra fut bo li stów GKS, któ rzy „pl ta j” si
w pierw szej li dze, bez wik szych szans
na awans. Ta kie wspie ra nie fut bo li stów jest
mar no wa niem rod ków.

Je dy n pla ców k w mie cie, w któ rej pra 
cu j z mo dzie  jest Pa ac Mo dzie y. Jest
to kon ty nu acja do brych tra dy cji. Ma o kto
do ce nia ten wy si ek. Sek cje spor to we,
a jest ich kil ka, bo ry ka j si bez prze rwy
z ró ny mi pro ble ma mi. Nie wiem, kto do -
tu je spor to w dzia al no w Pa a cu Mo -
dzie y. Wiem jed nak, e jest to zde cy do -
wa nie za ma o. A szko da. Bo Pa ac
Mo dzie y by za wsze „do star czy cie lem”
spor to wych ta len tów.

I na ko niec. Ka to wi ce s w tej chwi li je -
dy nym mia stem wo je wódz kim w Pol sce,
któ re nie po sia da ad nej dru y ny w roz -
gryw kach na szcze blu cen tral nym (w tzw.
eks tra kla sach).

No tu je si na dal za stój w spor to wych po -
czy na niach w mie cie. A za stój to „po stp”
do ty u. 

Pa ac Mlo dzie y, la ta 70. XX w. 

Tre ning dek cji szer mier czej w Pa a cu Mo dzie y,
la ta 70. XX w.
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Czeskomorawskolski
spór o nazw pastwa

Cze chia – tak od nie daw na brzmi ofi -
cjal na mi dzy na ro do wa na zwa Re pu -

bli ki Cze skiej w j zy ku an giel skim.
A do kad niej – jej uprosz czo ny wa -
riant, gdy na dal po zo sta je w mo cy
do tych cza so wa  wer sja, czy li „Czech
Re pu blic”. Sto sow n zmia n, któ ra mia -
a sta no wi ua twie nie dla Cze chów
i ob co kra jow ców i stwo rzy bar dziej fa -
mi liar ny ob raz Czech, za twier dzi kil ka
mie si cy te mu Lu bo mir Za orálek, mi ni -
ster spraw za gra nicz nych w ko ali cyj nym
rz dzie Bo hu sla va So bot ki. I wy wo a
tym sa mym bu rz. Cze chom nie spodo -
ba o si, e de cy zja o „zmia nie na zwy
kra ju” zo sta a pod j ta ar bi tral nie przez
jed n oso b, bez ad nej de ba ty pu -

blicz nej ani na wet kon sul ta cji z pre mie -
rem czy pre zy den tem. No w na zw
kry ty ku j przede wszyst kim miesz ka -
cy Mo raw i cze skie go l ska, któ rzy
uwa a j so wo „Cze chia” za prze jaw
cze skie go (w sen sie – pra skie go) szo wi -
ni zmu, któ ry igno ru je od wiecz ny po dzia
Re pu bli ki na trzy od rb ne kra iny hi sto -
rycz ne: Cze chy wa ci we (Bo he mia),
Mo ra wy i lsk.

Cze chia, a mo e Cze chlands?

Skd w ogó le ta zmia na? Tak na praw -
d by a ona po trzeb na, bo Cze si ja ko

je den z nie wie lu na ro dów na wie cie

uy wa j tak e w mniej for mal nych sy -
tu acjach do dzi wacz nej w od bio rze,
pe nej na zwy swe go kra ju. To mniej wi -
cej tak, jak by my o na szej oj czy nie mó -
wi li nie ina czej, ni „Rzecz po spo li ta Pol -
ska” lub „Re pu blic of Po land”. Pod czas
wi zy ty pre zy den ta in ne go pa stwa – jak
naj bar dziej, ale w zwy kej, pry wat nej
roz mo wie czy pod czas me czu pi kar skie -
go? „Skd je ste? Z Rzecz po spo li tej Pol -
skiej” al bo „pi kar ska re pre zen ta cja
Rzecz po spo li tej Pol skiej za gra ju tro
z Wo cha mi”. Brzmi sztucz nie, praw da?
No wa nie, a Cze si wa nie tak mie -
li – i czu li si z tym dziw nie.

Przy czy na te go „ce le bro wa nia” pe nej
na zwy pa twa wy ni ka ze wspo mnia ne -

JAKUB OGINOW

Tabliczki przy wjedzie do Czeskiego Cieszyna, Kraj Morawsko-lski
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go po dzia u na trzy cz ci ska do we,
o czym do kad niej za chwi l. Co praw -
da hi sto rycz ne Cze chy (Bo he mia) wy -
ra nie zdo mi no wa y kraj, za rów no hi sto -
rycz nie, kul tu ro wo jak i geo gra ficz nie,
ale nie ma j na nie go mo no po lu. Z ko -
lei l ska, a zwasz cza mo raw ska to sa -
mo re gio nal na jest sil nie za ry so wa -
na – i Cze si -Bo he mia cy (z Pra gi, Pil zna,
Kar lo vych Va rów) t od rb no sza nu -
j. Prze ja wia si to mi dzy in ny mi
w sfe rze j zy ko wej. War to za zna czy, e
w j zy ku cze skim ist nie je roz ró nie nie
mi dzy so wem esko, któ re go uy wa
si na ozna cze nie ca e go pa stwa (ina -
czej – „eská re pu bli ka”), a so wem
echy, któ re ozna cza j tyl ko jed n
z kra in geo gra ficz nych (Cze chy wa ci -
we, Bo he mi). In ny mi so wy, esko
ska da si z ech, Mo raw i cz ci l -
ska, przy czym bar dziej neu tral nym
so wem na ozna cze nie ca e go kra ju jest
wa nie eská re pu bli ka (po an giel -
sku – Czech Re pu blic).

O ile jed nak w j zy ku cze skim to roz -
ró nie nie mi dzy okre le nia mi esko
iechy jest ja sne, to w j zy kach ob cych
spra wa si kom pli ku je. I je den, i dru gi
wy raz (czy li Cze chy w zna cze niu szer -
szym i w szym) ma j w j zy ku pol skim
ten sam od po wied nik – Cze chy. Po dob -
nie jest z in ny mi j zy ka mi po za so wac -
kim – an giel skie so wo Cze chia jest nie -
jed no znacz ne, uy wa jc go nie wie my,
czy cho dzi o Cze chy ja ko kra in hi sto -
rycz n, czy o ca  re pu bli k.

Pa mi ta j Pa stwo Cze cho so wa cj
i ste reo ty po we trak to wa nie wszyst kie -
go, co cze cho so wac kie, tak jak by to by -
o cze skie? Dzi nikt ju nie mó wi
o „Cze skich Ta trach”, czy „cze skim
pi wie Zlat Baant” ale jesz cze kil ka lat
po roz pa dzie Cze cho so wa cji ta kie po -
my ki by y na po rzd ku dzien nym. Co
zresz t wy wo y wa o uza sad nio ne roz -
dra nie nie u So wa ków, któ rzy we
wspól nym pa stwie czu li si nie do -
war to cio wa ni. Dzi po dob nie czu j
si mo ra wia cy, gdy kto z za gra ni cy na -
zwie Brno „cze skim mia stem” (w rze -
czy wi sto ci to sto li ca Mo raw) lub wy -
po wie si na te mat „cze skie go wi na” ze
wscho du re pu bli ki (w rze czy wi sto ci
cho dzi o mo raw skie wi no). „W ta kich
przy pad kach za zdrosz cz So wa kom,
któ rzy nie ma j tych wszyst kich pro ble -
mów z to sa mo ci. Tam ca y kraj to
po pro stu Slo ven sko, po an giel sku Slo -
va kia. Ale na wet so wac ki wy raz Slo ven -
sko mo na uy w ko mu ni ka cji mi dzy -
na ro do wej, bo w od ró nie niu od eska
nie ma w nim dia kry ty ki i ka dy ob co -
kra jo wiec bez tru du go wy po wie” – sko -
men to wa ten ga li ma tias zna jo my Czech
z Ostra wy, któ ra no ta be ne le y na gra -
ni cy dwóch kra in geo gra ficz -
nych – na jed nym brze gu rze ki Ostra vi -
cy jest lsk, a dru gi brzeg jest ju
mo raw ski.

An glo j zycz na „Cze chia” oka za a si
te nie for tun na z in ne go po wo du – ob -
co kra jow cy za cz li j no to rycz nie my -
li z po dob nie brzmi cym so wem
Chech nia, czy li Cze cze nia, co wy wo a -

o la wi n iro nicz nych ko men ta rzy wród
sa mych Cze chów i So wa ków. Je li
wic nie „Cze chia”, to co? „Cze chlands”,
czy li „cze skie kra iny” – zgod nie pro po -
nu j  l za cy i Mo ra wia cy, dzi wic si,
e mi ni ster na tak oczy wi ste roz wi za -
nie nie wpad ani te nie za py ta swo ich
ro da ków o zda nie.

Po dzia ad mi ni stra cyj ny 
w po przek gra nic hi sto rycz nych

Cocie ka we, mi mo tak wy ra ne go
po czu cia od rb no ci, po dzia kra -

ju na „echy, Mo ra vu a Slez sko” nie ma
swo je go od zwier cie dle nia w ofi cjal -
nym po dzia le te ry to rial nym re pu bli ki.
Po re for mie ad mi ni stra cyj nej z 2000 ro -
ku Re pu bli ka Cze ska dzie li si na 14 kra -
jów sa mo rz do wych (jed nym z nich jest
Pra ga ja ko mia sto wy dzie lo ne), któ rych
gra ni ce id w po przek po dzia ów hi sto -
rycz nych. I tak, Mo ra wy s roz dzie lo ne
mi dzy kil ka kra jów, przy czym „czy sto
mo raw skie” s tyl ko dwa: Kraj Po u -
dnio wo mo raw ski ze sto li c w Brnie
oraz Kraj Zli ski (sto li ca – Zlin). Cze -
sko -mo raw ski cha rak ter ma j kra je:
Par du bic ki, Wy so czy na i w mniej szej
mie rze Po u dnio wo cze ski (mo raw skie s
tyl ko je go po u dnio wo -wschod nie po -
wia ty). Oo mu niec, mia sto któ re przez
ca e wie ki ry wa li zo wa o z Brnem o mia -
no sto li cy Mo raw i osta tecz nie t wal -
k prze gra o, jest na to miast sie dzi b
wadz Kra ju Oo mu niec kie go, któ ry
jest prze wa nie mo raw ski, ale je go pó -
noc ne po wia ty na le  ju do hi sto rycz -
ne go l ska. 

Cze ski lsk jest przez po dzia ad mi -
ni stra cyj ny naj bar dziej „po krzyw dzo ny”,
bo ja ko je dy ny nie ma ad ne go „czy sto
l skie go” kra ju (po dob nie zresz t jak
w Pol sce, gdzie hi sto rycz ny lsk jest

roz dzie lo ny mi dzy kil ka wo je wództw,
a cz Wo je wódz twa l skie go to hi -
sto rycz na Ma o pol ska lub Pod be ski -
dzie). Wik sza cz cze skie go l ska
na le y do Kra ju l sko -Mo raw skie go ze
sto li c w Ostra wie, któ ra sa ma w so bie
jest uzna wa na (obok Opa wy) za l sk
sto li c, ale w rze czy wi sto ci le y na gra -
ni cy l ska i Mo raw.

Kla sycz nym obok Ostra wy przy ka -
dem tej l sko -mo raw skiej in te gra cji jest
Fry dek -Mi stek. Dzi jed no mia sto,
w prze szo ci dwa osob ne, któ re stop nio -
wo zla y si w je den or ga nizm miej ski,
po dob nie jak w Pol sce Biel sko -Bia a.
Fry dek le y na l sku, Mi stek na Mo -
ra wach, a po mi dzy ni mi, po dob nie
jak w przy pad ku Ostra wy, py nie rze ka
Ostra wi ca, któ ra na prze wa a j cym
swym to ku wy zna cza mo raw sko -l sk
gra ni c. Cho by i z te go po wo du  cze -
nie Mo raw ze l skiem ma swo je uza -
sad nie nie – oba re gio ny s ze so b ci -
le zro ni te np. po przez wspól ne mia sta,
któ re le  na po gra ni czu obu kra in.
Wspól ne dla l ska i Mo raw jest te po -
o e nie geo gra ficz ne – na wscho dzie kra -
ju, z da la od sto li cy, bli sko gra ni cy ze
So wa cj, któ rej wpy wy s w obu re gio -
nach wy ra nie wi docz ne (cho by w j -
zy ku i kul tu rze). 

W prze szo ci po dzia ad mi ni stra cyj -
ny bar dziej od po wia da po dzia o wi hi -
sto rycz ne mu. Za Pierw szej Re pu bli ki,
czy li przed woj n, Cze cho so wa cja
dzie li a si na czte ry du e kra je sa mo -
rz do we: Kraj Cze ski, Kraj l sko -
-Mo raw ski, So wa cj i Ru Pod kar pac -
k. Ju wte dy jed nak zde cy do wa no si
po  czy ze so b Mo ra wy z Cze skim
l skiem. Przy czy n by a z jed nej stro -
ny nie pro por cjo nal nie ma a po wierzch -
nia cze skie go l ska w po rów na niu
z po zo sta y mi cz cia mi ska do wy mi,
a tak e ch zneu tra li zo wa nia licz nej

Rze ka Ostra wi ca, przez któ r bie gnie gra ni ca l sko -mo raw ska. Po le wej stro nie mo raw ska cz
mia sta, z wi docz n na zdj ciu wie  ra tu sza. Po mo raw skiej stro nie jest cen trum mia sta, uli ca Sto dol -
ni i dwo rzec ko le jo wy. Po pra wej stro nie rze ki – l ska Ostra wa.
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na l sku pol skiej mniej szo ci oraz sil -
nej l skiej od rb no ci.

Roz bi cie Mo raw na ma e wo je wódz -
twa i wy mie sza nie ich z cze ski mi na -
st pi o ju po II woj nie wia to wej. Na -
to miast So wa cja ca y czas po zo sta wa a
od rb nym by tem z do kad nie wy zna -
czo ny mi gra ni ca mi, a po fe de ra li za cji
kra ju w 1968 ro ku sta a si jed n
z dwóch re pu blik two rz cych Cze -
cho so wa cj. Kto wie, czy gdy by ko -
mu ni ci po zo sta wi li sta ry po dzia Cze -
cho so wa cji na trzy osob ne cz ci (ju
bez Za kar pa cia, któ re prze szo
do ZSRR), by mo e dzi gra ni czy li -
by my nie tyl ko z nie pod le g So wa -
cj i Cze cha mi, ale tak e z Re pu bli k
Mo raw sko -l sk ze sto li c w Brnie.
W ka dym ra zie, ad mi ni stra cyj na li -
kwi da cja od rb no ci Mo raw i roz my -
cie ich gra nic za ha mo wa o pro ces
two rze nia si cze go na ksztat mo raw -
skiej to sa mo ci na ro do wej. Dzi na -
ro do wo mo raw sk wska zu je je dy nie
kil ka pro cent miesz ka ców kra ju,
przed woj n to po czu cie od rb no ci by -
o o wie le sil niej sze.

Pa stwo dwóch sto lic

Cze si na to miast bar dzo dba j o to, by
ad ne du e mia sto nie by o po krzyw -

dzo ne je li cho dzi o w mia r rów no mier -
ne roz miesz cze nie sie dzib urz dów cen -
tral nych. Nie for mal na sto li ca Mo raw

i dru gie co do wiel ko ci mia sto Re pu bli -
ki Cze skiej mo na bez zbd nej prze sa -
dy na zwa „dru g sto li c” pa stwa.
W Brnie miesz cz si bo wiem sie dzi by
kil ku dzie si ciu urz dów cen tral nych,
w tym tak wa nych i pre sti o wych, jak
Sd Naj wy szy, Sd Kon sty tu cyj ny czy
Rzecz nik Praw Oby wa tel skich. O ile
w Pra dze re zy du je pre zy dent, rzd i par -
la ment, to Brno jest sie dzi b wik szo -
ci cen tral nych or ga nów wy mia ru spra -
wie dli wo ci. Oprócz wspo mnia nych
wy ej in sty tu cji, w Brnie miesz cz si
sie dzi by m.in. Aka de mii Wy mia ru Spra -
wie dli wo ci, In spek cji Han dlo wej, Na -
czel ne go S du Ad mi ni stra cyj ne go, Pro -
ku ra tu ry Ge ne ral nej, Urz du Ochro ny
Kon ku ren cji, In spek cji Rol nic twa i yw -
no ci, Od wo aw cze go Urz du Skar bo -
we go czy Urz du Praw no -Mi dzy na ro -
do wej Ochro ny Dzie ci.

Roz miesz cze nie „trze ciej wa dzy”
(s dow ni czej) w in nym mie cie, ni
sto li ca kra ju po zy tyw nie wpy wa na jej
nie za le no, a tak e do dat ko wo do war -
to ciu je Brno i Mo ra wy. Z po dob nym
roz wi za niem ma my do czy nie nia m.in.
w Niem czech (sie dzi b Try bu na u Kon -
sty tu cyj ne go jest nie wiel kie Karls ru he)
i na So wa cji – tam tej szy Sd Kon sty -
tu cyj ny ma sie dzi b w Ko szy cach.

Wie le urz dów cen tral nych mie ci
si tak e w mniej szych mia stach. Oto kil -
ka przy ka dów. La sy Re pu bli ki Cze skiej
ma j swo j cen tra l w nie spe na stu ty -
sicz nym mie cie Hra dec Králové, a sie -

dzi ba In spek cji Pra cy mie ci si na l -
sku – w 59-ty sicz nej Opa wie. Z ko lei
Urzd Re gu la cji Ener ge ty ki jest za rz -
dza ny z Jih la vy (51 ty si cy miesz ka -
ców, 19 pod wzgl dem wiel ko ci mia -
sto Czech).

Ma jc to wszyst ko na uwa dze, nie dzi -
wi bu rza, któ r wy wo a a nie for tun na de -
cy zja mi ni stra spraw za gra nicz nych.
„Cze chia” w na zwie zo sta a ode bra na ja -
ko sym bo licz ny za mach na wie lo re gio -
nal no kra ju i ja ko prze jaw pra skie go
szo wi ni zmu, któ ry w opi nii miesz ka ców
Mo raw i l ska jest  na dal wi docz ny.
„Pra go cen tryzm” prze ja wia si zwasz -
cza w sfe rze me dial nej, któ rej de glo me -
ra cja nie ob j a – na dal to Pra ga jest sie -
dzi b nie mal wszyst kich li cz cych si
ogól no cze skich dzien ni ków, ty go dni -
ków oraz sta cji te le wi zyj nych i ra dio -
wych. Brno i Ostra wa to me dial na pro -
win cja, wic mo raw ski i l ski punkt
wi dze nia nie prze bi ja si w ogól no kra -
jo wych me diach tak bar dzo, jak by te go
chcie li miesz ka cy tych nie cze skich re -
gio nów re pu bli ki. 

Jak spra wa nie for tun nej „Cze chii”
si sko czy – trud no na ra zie prze wi dy -
wa. By mo e kwe stia ta pój dzie w za -
po mnie nie, ja ko nie istot ny epi zod. Jed -
no jest jed nak pew ne – nie za le nie
od te go, czy „Cze chia” si przyj mie,
spra wa na zwy kra ju jesz cze du go b dzie
wy wo y wa u na szych s sia dów go r -
ce dys ku sje. 
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WSu de tach Ber nard Ko piec z Imie li -
na, rocz nik 1937 – mi o nik twór czo -

ci Al bi na Sie kier skie go, o któ rym nie daw -
no pi sa em na a mach „l ska” – za ko cha
si ju ja ko kil ku na sto la tek. Wspo mi na te
gó ry z prze o mu lat 40. i 50. ubie ge go
wie ku, ja ko nie zna ne, owia ne ta jem ni c,
wszak do pie ro co we szy w skad Pol ski
Lu do wej, ja ko tzw. cz Ziem Od zy ska -
nych. Zna ko mi cie za go spo da ro wa ne przez
Niem ców przez ca e po wo jen ne la ta by -
y sza bro wa ne, nisz czo ne – bo ob ce,
nie miec kie. Do pie ro z cza sem za cz to
o nie dba, jak o swo je. – Ale to co po -
gi n o, by o nie do ura to wa nia – mó wi
Ko piec. – W 50. i 60. la tach ca a ma sa bu -
dyn ków spo n a. Zo sta y po nich je dy -
nie zglisz cza. 

W Su de tach, ich hi sto rii, wci jesz cze
po zo sta j nie zba da ne re jo ny do od kry -
cia – jak cho by schro ni ska – ich li sta nie
jest pe na. Za wsze po ja wi si mo e nie -
zna na jesz cze per a – pod kre la Ko piec,
któ ry zgro ma dzi kil ka ty si cy pocz tó wek
po wi co nych Su de tom. Mój roz mów ca
wspo mi na, e je go dzia dek mia tych
pocz tó wek trzy sta, przy sy a mu je re gu -
lar nie brat Jó zef. By y na nich przed wo -
jen ne gór skie su dec kie schro ni ska. To go

za uro czy o. Kie dy po la tach, w 1952 ro -
ku, mia oka zj wy pra wi si w te gó ry
z ró wie ni ka mi ze szko y, spo tka le gen -
dar ne go su dec kie go prze wod ni ka – by
nim Ta de usz Ste. 

Ma te ria y do wspo mnia nych ksi ek
Ko piec, ab sol went ka to wic kie go AWF
na Wy dzia le Re kre acji i Tu ry sty ki, gro ma -
dzi przez ca e swo je prze wod nic kie y -
cie – do nie daw na jesz cze by ak tyw nym
prze wod ni kiem i pi lo tem wy cie czek (na -
le a do ko a PTTK nr 36 przy Za ka dzie
Re mon to wym Ener ge ty ki w Ka to wi -
cach). Te raz po wi ca si wy cz nie pi sa -
niu, na sto le – kie dy roz ma wia my – do -
strze gam roz o o ne pocz tów ki, ich
re pro duk cje. Tu ro dzi si ko lej na pu bli ka -
cja, o miej sco wo ci So ko ow sko w Gó rach
Su chych, w któ rej to, w po o wie XIX stu -
le cia dok tor Her mann Breh mer uru cho mi
pierw sze na wie cie spe cja li stycz ne sa na -
to rium dla gru li ków. Na nim wzo ro wa -
o si szwaj car skie Da vos i tam tej szy oro -
dek le cze nia gru li cy.

B. Ko piec nie ukry wa, e zde cy do wa -
nie le piej czu je si w Su de tach ni w Kar -
pa tach, któ re s opi sa ne znacz nie ob szer -
niej – i trud no tu ju o ja k kol wiek
nie spo dzian k ba daw cz. Na to miast Su -

de ty, ow szem jesz cze mo g nie raz za sko -
czy czym cie ka wym (li sta opi sa nych
schro nisk nie jest osta tecz nie za mkni -
ta). I e to ko le dzy prze wod ni cy za ch -
ci li go do kon ty nu acji te ma tu – std
po su dec kich, wzi na warsz tat kar pac -
kie schro ni ska – te ist nie j ce i nie ist nie -
j ce. Ge ne ral nie i tak Su de ty s le piej za -
go spo da ro wa ne ni Kar pa ty, wy star czy
wspo mnie, e schro nisk (i ba có wek) mój
go spo darz na li czy oko o 150 i po mie ci
w jed nym to mie. Tych su dec kich jest kil -
ka krot nie wi cej – zmie ci y si z le d wo -
ci w trzech to mach.

Ulu bio nym miej scem na sze go bo ha te -
ra w Su de tach jest Sa mot nia, pik ne
schro ni sko po o o ne nad Ma ym Sta wem
nie da le ko Kar pa cza. e by zna le po dob -
ny, kli ma tycz ny obiekt w Kar pa tach, Ko -
piec du go si na my la – szu ka jc w pa -
mi ci. – Jest te go ty le… – wzdy cha. I ju
wiem, e ko cha bar dziej Su de ty.

Ksi ka o kar pac kich schro ni skach
jest ju 19. w do rob ku pi sar skim pu bli -
cy sty, do ku men ta li sty i hi sto ry ka re gio -
nu Ber nar da Kop ca. I pew no nie ostat ni.
Wszak o pierw szej mi o ci – a w wy pad -
ku Kop ca s ni nie wt pli wie gó ry – mo -
na pi sa bez ko ca… 

Su de ty
ko cham bar dziej
GRZEGORZ SZTOLER

Czte ry ksi ki o gór skich schro ni skach – trzy o su dec kich
(w pi ciu cz ciach), ostat nia, naj now sza o kar pac kich.
Wy da ne wa snym sump tem i przez sie bie opra co wa ne.
Tyl ko czo wiek, któ ry na praw d ko cha gó ry mo e tak po st pi.
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MARIAN KISIEL

I

za mkn em oczy
i zo ba czy em:

gdzie dzi siaj jest dro ga,
nie by o dro gi;

gdzie dzi siaj nic nie ma,
kie dy sta y do my;

id i nie po zna j,
czy mam da lej i?

tu, kie dy, w tym miej scu
co si wy da rzy o;

co to by o, kie dy,
kto to za pa mi ta?

szli my w t stro n,
dla cze go nie w in n?

szli my, nie do szli my,
ja ki by w tym sens?

kie dy by a zi ma,
czy na pew no by a?

kie dy by o la to,
czy na pew no ta kie? 

by a wio sna, w su mie
sze pór ro ku, tyl ko

kto dzi siaj jesz cze umie
na zwa po ry ro ku?

na dro dze pia sek,
oczo do y ka u, 

po bo cze w ro wach
po ro ni tych tra w,

je e li b dziesz szed,
doj dziesz, na pew no,

je li si za trzy masz,
zdzi wisz si, na pew no.

II

nie wiel ki pla cyk 
w szpa le rze morw,

owo ce mor wy
ma j sod ki smak,

krzy ki jak la to rol, 
do sze de do szko y,

dziew czyn ki pod cia n
szep c co do ucha,

nie wiel ki bu dy nek
zna ty le se kre tów,

na uczy ciel jak cza pla
zie wa, jest znu dzo ny,

pa trzy na pla cyk
wy dep ta ny, w ku rzu,

ko pi si chop cy
po no gach, bez ad nie,

oj, strze laj, chop cze, strze laj,
jest!

III

a w drze wach piew:
zwy ke wir wir wró bli,

na dro dze ruch:
ska cz a by w bo cie,

pod szko  do nie ba
przy tu lo ne bzy, 

oj, strze laj, chop cze, strze laj,
jest!

IV

czym jest to, co jest,
rzut w sam ro dek by tu?

ile kro wi dz pi k,
gdy tra fia jak ku la,

ru chy bio der,
zwin no nóg,

py tam: co mi n o?
za wsze o to py tam.

V

pro wa dzi li gr
jak mi strzo wie ta ca,

tacz, chop cze, tacz,
olé!

w tej cho re ogra fii
by li ni my wik si,

lecz co mo e my dla nich
uczy ni po mier ci?

wy ci gn no g 
i –

strze laj, chop cze, strze laj?

PO EMAT DLA MAR KA BIE CZY KA
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NIC CI NIE OB CHO DZI

Ju je ste spo koj ny,
ju ci nie ob cho dzi szmer wi tu,
let nia bu rza i za mglo ne nie bo. 

Nie ob cho dzi ci nieg, któ ry mo e spad nie
i sku je w bez czyn no ci wszyst kie au to bu sy,
nie ob cho dzi so ce i strach przed uda rem,
nie ob cho dz wszyst kie pro gno zy po go dy.

Czy zd ysz na go dzi n wcze niej umó wio n,
czy b dzie cze ka ten, kto obie ca cze ka,
czy pój dzie so bie precz znu dzo ny cze ka niem.

Nie ob cho dzi ci ju ty ka nie ze ga ra, 
pa mi o wszyst kich bli skich, z któ rych
ci naj dal si wci ma j naj wi cej do opo wia da nia.

Nie ob cho dzi na wet wstyd, e po zo sta nie
nie po sprz ta ny po kój i zo tej naj dro szej
oso by, któ ra nie chcia by, aby si zo ci a.

Ani wie got wró bla, ni od gos tram wa ju,
ni tp ni cie zie mi, ani krzyk s sia da, 
wszyst ko to po raz pierw szy nic ci nie ob cho dzi.

Ten spo kój, bo gi spo kój
za mkni ty na twa rzy
i pew no, e ju wi cej
nic si nie wy da rzy.

To jest two je, ni ko go
in ne go. Two je.
A resz ta jest jak drze wo
roz dar te na dwo je.

TRI FO LIUM KA TO WIC KIE

[1]

Mu sisz si zmie rzy z tam tym dniem,
Kie dy przed to b ro sa ja sno.

I z tam tym snem, co jest ju snem,
A si wy da wa wte dy czym, co

Na dej nie mo e, bo da le ko,
Jak by za gó r i za rze k.

I oto bi je ta go dzi na,
I zbli a si ju Mors Ma xi ma.

Nie, to nie ty ze snem si zma gasz,
To tyl ko sen powie ki sma ga.

[2]

kie dy ci pro sz
do do mu wy bie lo ne go

wst puj bez l ku
ka niaj si na pro gu

je li ci mier po wi ta
daj jej kwiat su cho u ski

na nie mier tel no
na do bre za miesz ka nie

[3]

na py ta nie o sens
od po wie dzia:

w tym wie cie
gdzie piach jest dro g

war to za sta no wi si
nad sów kiem po si ko wym by

piach by jest i b dzie
od mia n ist nie nia
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– Za cz pan dru gi se zon w Opo lu, ale
wi dzo wie w te atrze cz ciej od ak to rów
wi dzie li w te atrze ro bot ni ków. Swo je dy 
rek to ro wa nie za in au gu ro wa pan re 
mon tem i ten wa ci wie by nie ustan ny.
Pre mie ry na to miast od by y si tyl ko
trzy. Trze ba by o po sprz ta po po 
przed ni kach?

– Je stem dy rek to rem od dzie wi ciu
mie si cy i za cz em od grun to wych zmian
or ga ni za cyj nych – przede wszyst kim re -
gu la mi nu cza su pra cy, pac, struk tu ry te -
atru. To nie wy ni ka z ja kiej nie by wa ej
wi zji, z któ r przy sze dem do Opo la, ale
z do wiad cze nia. Wi dzia em miej sca pra -
cy ró nie zor ga ni zo wa ne i wiem, jak to si
prze ka da na gów ne za da nie – su b wi -
dzo wi. Trze ba by do brze zor ga ni zo wa -
nym, bo to ua twi na stp ne la ta pra cy. A co

do re mon tów... Te atr Ko cha now skie go
ma 40 lat i przez ten czas nie by w ogó -
le mo der ni zo wa ny. Zmie ni li my cha rak -
ter foy er, te raz to ro dzaj klu bu, ka wiar ni.
Z daw nej ma lar ni po wsta a czwar ta sce -
na te atru. To wszyst ko wi e si z mo j
kon cep cj „Ko cha now skie go”, z któ r sta -
n em do kon kur su na sta no wi sko dy rek -
to ra. Fak tem jest, e pre mier by o bar dzo
ma o, ale pro sz pa mi ta, e zo sta em dy -
rek to rem ju w se zo nie. Re per tu aru nie bu -
du je si ot, tak, na pstryk ni cie. Re y se -
rów nie za pra sza si do pra cy z dnia
na dzie. Dla te go do pie ro roz po cz ty
w so bo t, 10 wrze nia, se zon b dzie
pierw szym, wiad cz cym o mo jej pra cy
i wi zji. Nad ro bi my to, cze go za bra ko
w po przed nim, bo za pla no wa li my
a 9 pre mier.

– To rze czy wi cie im po nu j ce, ale za 
nim przej dzie my do szcze gó ów pro sz
po wie dzie, jak pan wi dzi miej sce i ro 
l Te atru Ko cha now skie go w y ciu kul 
tu ral nym Opo la i re gio nu. 

– Za le y mi na miej scu dy na micz nym,
któ re ma cha rak ter wspó cze sne go cen trum
kul tu ral ne go. Miej sce, w któ rym widz mo -
e si roz sma ko wa w kul tu rze, po bu dzi
swój ape tyt na kul tu r i gdzie do sta je sze -
ro k ofer t zwi za n z kul tu r. Gów nym
za da niem oczy wi cie jest two rze nie przed -
sta wie. W mie cie, gdzie jest tyl ko jed -
na sce na dra ma tycz na, mu si to by te atr
eklek tycz ny o do brze wy wa o nych pro por -
cjach te atru po szu ku j ce go, ar ty stycz ne go,
edu ka cyj ne go oraz roz ryw ko we go. Po -
win no w nim by tak e miej sce na eks pe -
ry ment. W tym ce lu wy bu do wa li my no w
prze strze te atral n – Mo de la tor ni. Idea nie
jest ja ka su per no wa, naj trud niej sze jest do -
bre wy wa e nie, tak aby przed sta wie nia
ko mer cyj ne, lej sze by y po ci giem po zwa -
la j cym na re ali za cj trud niej szych. Ale te
cho dzi o to, by widz do sta bar dzo sze ro k
ofer t. Na tym nam naj bar dziej za le y – by
ka de go wi dza przy ci gn. Aje li kto jesz -
cze w te atrze nie by, to e by po bu dzi swój
ape tyt na kul tu r. 

– Je ste my wie o po pierw szej pre 
mie rze, pierw szej z dzie wi ciu. Pa na po 
przed ni cy, je li nie li czy tych sprzed 40
lat – Hus sa kow skie go i Cy bul skie 
go – przy zwy cza ili opo lan do pi ciu 
sze ciu. Skd ten roz mach w te atrze,
w któ rym si ra czej nie prze le wa? 

– Po pierw sze, po cho dz z Sza mo tu,
wic je stem oszczd ny. Po dru gie, ju re -
ali zu je my dwie ko pro duk cje, a to nie do,
e da je no w iskr w ze spo le, to jesz cze po -
zwa la na spo re oszczd no ci i wy du a eks -
plo ata cj, bo przed sta wie nie b dzie gra ne
w dwóch te atrach. Se zon otwo rzy „lub”
Wi tol da Gom bro wi cza, wy re y se ro wa ny
przez An n Au gu sty no wicz, dy rek to ra ar -
ty stycz ne go Te atru Wspó cze sne go
w Szcze ci nie. Przed sta wie nie jest wspól -
nym przed si wzi ciem obu te atrów. Nie jest
to a twe w re ali za cji, ale na ra zie wszy scy
s za do wo le ni, bo wi da no we go du cha
w ze spo le. Ak to rzy mo g si wy mie nia do -
wiad cze nia mi. Mam na dzie j, e dla wi -
dza to te b dzie wi docz ne. Pre mie r
„lu bu” otwo rzy li my te no w sce n Te -
atru Ko cha now skie go – Mo de la tor ni,
któ rej prze bu do wa (sce na po wsta a z te atral -
nej ma lar ni) zo sta a sfi nan so wa na przez
Urzd Mar sza kow ski i Mi ni ster stwo Kul -
tu ry. Dzi ki te mu zy ska li my sa l, któ ra b -
dzie su y mo dym lu dziom na pro jek ty
eks pe ry men tal ne. To miej sce de dy ko wa ne
jest Je rze mu Gro tow skie mu, któ ry w Opo -
lu two rzy Te atr 13 Rz dów i kszta to wa
swój wy jt ko wy j zyk te atral ny. Wie le lat
pó niej, w 1991 ro ku, gdy od bie ra dok to -
rat ho no ris cau sa Uni wer sy te tu Wro caw -
skie go, wy ra zi myl, któ ra le ga u pod staw
kon cep cji na szej Mo de la tor ni. Po wie dzia
wów czas, e ochro ny i opie ki po trze bu j nie
uzna ni mi strzo wie, lecz ci, „któ rzy s
w sta nie pod j pra c du go fa lo w wte dy,
kie dy nie s jesz cze mi strza mi”. Mo de la -
tor nia ma by wa nie miej scem, któ re
b dzie su y o re ali za cji po stu la tu Gro tow -
skie go: za pew nie niu pod staw dla eks pe ry -
men tal nych po szu ki wa w dzie dzi nie te atru.

z NORBERTEM RAKOWSKIM, dyrektorem Teatru
im. Jana Kochanowskiego w Opolu

rozmawia IWONA KOPOCKAMARCJASZ

Nie damy
wytchn widzom
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B dzie miej scem, któ re jed no cze nie b -
dzie przy po mi na je go do ro bek i sta nie si
pasz czy zn spo tka z oso ba mi i ze spo a -
mi zwi za ny mi z je go tra dy cj. Od da je my
j na re ali za cj du go fa lo wych, in no wa cyj -
nych pro jek tów w za kre sie j zy ka sce nicz -
ne go we wszel kich je go aspek tach,
dra ma to pi sar stwa oraz mo li wo ci in sce -
ni za cyj nych pol skich tek stów wspó cze -
snych i kla sycz nych.

– My li pan, e ma e Opo le przy ci gnie
mo dych twór ców?

– My l, e b dzie ich ty lu, e b d mu -
sie li sta n w ko lej ce. Sil na b dzie nie tyl -
ko po ku sa de biu tu, ale przede wszyst kim
po ku sa pew nej wol no ci twór czej i uno -
sz cy si nad tym miej scem duch twór cy
zu pe nie no we go j zy ka te atral ne go. By
umo li wi twór com do stp do nie go,
ogo si li my Kon kurs na Pro jekt Te atral -
ny w ra mach pro gra mu Mo de la tor nia. Ma -
my na dzie j, e b dzie on cy klicz ny. Co
ro ku chce my do re ali za cji wy bie ra dwa
pro jek ty – na wio sn i je sie ni. Kon kurs
ad re so wa ny jest do mo dych czyn nych re -
y se rów i stu den tów ostat nich lat re y se -
rii. Z te go co wiem, Opo le ju sta je si po -
pu lar ne, bo ma o jest miejsc w Pol sce,
w któ rych mo dzi twór cy mo g swo bod -
nie pro wa dzi po szu ki wa nia no we go j -
zy ka te atral ne go. 

Z ide Gro tow skie go zwi za ne s te
warsz ta ty Gru py G. Jesz cze nie zd y li my
wy wie si afi szy, a ju mie li my kom plet
cht nych. To warsz ta ty, któ re ma j przy -
bli y po szcze gól ne aspek ty pra cy sce nicz -
nej. Ich li de ra mi b d oso by, któ re na ró -
ne spo so by czer pi in spi ra cje z dzie dzic twa
Gro tow skie go. Gru pa G ma by prze strze -
ni dla wszech stron ne go roz wo ju osób za -
wo do wo zwi za nych z kul tu r i sztu -
k – ani ma to rów kul tu ry, pe da go gów,
wy ka dow ców, ka te che tów, li de rów kó te -
atral nych w szko ach i do mach kul tu ry,
a tak e in nych osób, dla któ rych roz wój
kom pe ten cji po przez dzia a nia te atral ne
mo e sta si istot nym ele men tem sa mo -
roz wo ju. Za j cia pro wa dzi b d ar ty ci
po ru sza j cy si w ró nych ob sza rach
sztuk per for ma tyw nych, pra cu j cy z cia -
em, ru chem, go sem, ide, tek stem…
Wród za pro szo nych do udzia u w pro jek -
cie twór ców znaj d si m.in. wspó pra cow -
ni cy Work cen ter of Je rzy Gro tow ski and
Tho mas Ri chards w Pon te de rze. Rów no -
le gle z za j cia mi dla wi dzów od by wa si
cykl za j warsz ta to wych dla ak to rów
Ko cha now skie go.

– Mo de la tor nia nie b dzie je dy n
sce n w Ko cha now skim, gdzie mo dzi b 
d mi le wi dzia ni?

– Na sz naj mniej sz sce n prze mia no -
wa li my na Bun kier – Sce n Ini cja tyw. To
rów nie b dzie miej sce dla bar dzo mo -
dych re y se rów, prze zna czo ne na re ali za -
cj sztuk ka me ral nych, ma o ob sa do wych
i ni sko bu de to wych, w któ rych de biu tu j -
cy twór ca b dzie móg przede wszyst kim
spraw dzi si w pra cy z ak to rem. Pró by
roz po cz ju To mek Cy mer man, któ ry
przy go to wu je sztu k za ty tu o wa n „Co
po mi dzy”. Za baw ne, e jej for ma to te
„co po mi dzy” – po mi dzy dra ma tem
a mu si ca lem. 

– Oszczd ny dy rek tor z Sza mo tu eks 
plo ato wa b dzie tyl ko ka me ral ne sce 

ny, a du  na po nad 500 miejsc za trza 
nie na gu cho? 

– Nic po dob ne go. Ju wkrót ce,
24 wrze nia, od b dzie si dru ga pre mie -
ra – na Du ej Sce nie, w mo jej re y se rii. B -
dzie to „Uro czy sto” Tho ma sa Vin ter ber -
ga i Mo gen sa Ru ko va. To nie wy ky tekst,
na pi sa ny na pod sta wie fil mu „Fe sten”,
pierw szej re ali za cji syn ne go ma ni fe stu Do -
gmy. To opo wie, z któ r ka dy mo e si
iden ty fi ko wa. Na 60. uro dzi ny se nio ra ro -
du zje da ca a ro dzi na. Pod czas fe ty
wy cho dz na jaw ró ne ta jem ni ce po szcze -
gól nych osób. Trud no z mó wie niem
so bie praw dy jest do po wszech na, zwy -
kle mu si si co wy da rzy, trze ba doj
do ja kie go pro gu, by ze chcie j wy ja wi.
To b dzie atrak cyj na, pe na zwro tów ak -
cji hi sto ria, ale mam na dzie j, e wi dzo -
wie wy nio s z niej co wi cej, ni tyl ko po -
czu cie hu mo ru. 

Bar dzo atrak cyj nie za po wia da si tak -
e au tor skie przed sta wie nie Aga ty Du dy -
-Gracz, spe cjal nie na pi sa ne na dwa te atry.
B dzie to ko lej na ko pro duk cja, tym ra zem
Te atru Ko cha now skie go i Opol skie go Te -
atru Lal ki i Ak to ra. Co cie ka we, przed sta -
wie nie b dzie si dzia o w prze strze niach
obu te atrów, a na wet po mi dzy ni mi.
Po cz ci b dzie to wic wi do wi sko ple -
ne ro we, bo sztu ka wraz z wi dza mi wyj dzie
z jed nej sce ny i prze nie sie si na dru g. B -
dzie to prze zna czo na dla wi dzów do ro sych
opo wie o mi o ci, szcz ciu i ró nych na -
szych pol skich grze chach i in dy wi du al nych
grzesz kach. 

– Du ski „Fe sten” to nie je dy na in spi 
ra cja fil mo wa, któ ra znaj dzie sce nicz ny
wy raz w Te atrze Ko cha now skie go w tym
se zo nie? 

– 10 grud nia pla nu je my pre mie r
przed sta wie nia in spi ro wa ne go syn nym
„Bez znie czu le nia” Waj dy. Wy re y se ru -
je je mój no wy wspó pra cow nik, kon sul -
tant pro gra mo wy, Piotr Ra taj czak – by -
y dy rek tor ar ty stycz ny te atru
w Wa brzy chu i dy rek tor fe sti wa lu de biu -
tów re y ser skich. Tekst pi sze dla nas Piotr
Ro wic ki. Hi sto ria szla chet ne go in te li -
gen ta, któ ry sta je si po li tycz nie nie wy -
god ny i tra ci wszyst ko, za rów no w sfe rze
za wo do wej jak i oso bi stej, wy da a nam si
bar dzo ak tu al na.

– W przy szym ro ku Opo le hucz nie ob 
cho dzi b dzie 800le cie po wsta nia. Czy
Te atr Ko cha now skie go wpi sze si w te
ob cho dy?

– Pla nu je my do sy nie co dzien ny pro -
jekt. Tekst na na sze za mó wie nie pi sze je -
den dra ma turg, ale re y se ro wa go b dzie
czte rech re y se rów. Je den opo wie o nie -
miec kiej prze szo ci mia sta, dru gi o prze -
szo ci PRL -owskiej, trze ci po ka e Opo -
le dzi, a czwar ty przed sta wi wi zj je go
przy szo ci. 

– Przez 40 lat sztan da ro w im pre z Te 
atru Ko cha now skie go by y Opol skie Kon 
fron ta cje Te atral ne – Kla sy ka Pol ska.
W tym ro ku po raz pierw szy od by y si
w no wej for mu le, wi  cej go z ogól no 
pol skim kon kur sem „Kla sy ka y wa”. Przy 
szo rocz ne Kon fron ta cje b d po dob ne?

– Tym ra zem fi na kon kur su „Kla sy ka
y wa” od b dzie si w Opo lu. To b dzie zu -
pe nie in ny fe sti wal ni te go rocz ny, któ ry
by tyl ko prze gl dem naj lep szych in sce ni -

za cji kon kur so wych. Tym ra zem roz strzy -
gni cia ju ro rów za pa da b d pod czas
pre zen ta cji w Opo lu, a lau re aci mo g li czy
na bar dzo du e na gro dy, któ re po zwo l im
sfi nan so wa ko lej ne ar ty stycz ne przed si -
wzi cia. Or ga ni zu je my Kon fron ta cje
wspól nie z In sty tu tem Te atral nym w War -
sza wie. Sied miu se lek cjo ne rów, teo re ty ków
i prak ty ków te atru, je dzi po Pol sce i ogl -
da naj lep sze in sce ni za cje kla sy ki w kra ju.
Te atr Ko cha now skie go za mie rza zgo si
do kon kur su „lub”, któ re go pre mie ra
chwi l te mu si od by a. 

– Co jesz cze nas cze ka?
– Nie chc zdra dza wszyst kich szcze -

gó ów, wic w te le gra ficz nym skró cie:
ko me dio wa nie spo dzian ka na syl we stra,
pol sko -cze ska, przed sta wie nie po ru sza j -
ce kwe stie men tal no ci obu na ro dów (tekst
na pi sze dla nas na gra dza ny dra ma turg
z Ostra wy – Tho mas Vuj tek), wspó pra ca
z Grze go rzem Wi niew skim. W dal szej per -
spek ty wie przy mie rza my si do ko pro duk -
cji z Te atrem l skim w Ka to wi cach.
Dwa ra zy w mie si cu za pra sza my te
na kon cer ty w te atral nym foy er. Wy st po -
wa u nas b d mo de ze spo y re pre zen tu -
j ce naj ró niej sze ga tun ki mu zy ki.

– Nie da pan wy tchn wi dzom.
– Ani wi dzom, ani ak to rom, ani so bie.

Te atr ca y czas stoi otwo rem dla wi dzów.
Mo na tu w ka dej chwi li wpa, cho -
by tyl ko na ka w do Ko fe iny. Bo „Ko cha -
now ski” to miej sce przy ja zne i in try gu -
j ce. War to si z nim za przy ja ni. 



Iwo na Ko poc ka -Mar cjasz – dzien ni -
kar ka „No wej Try bu ny Opol skiej”.

Nor bert Ra kow ski. Re y ser te atral ny.
Ab sol went Pa stwo wej Wy szej Szko y
Te atral nej w War sza wie (Wy dzia Ak 
tor ski) i Aka de mii Te atral nej w War sza 
wie (Wy dzia Re y se rii Dra ma tu). Kszta 
ci si rów nie w kie run ku mu zycz nym.
Przed uko cze niem stu diów ak tor skich
de biu to wa na war szaw skich sce 
nach – Szwedz ka 2/4 i w Te atrze Ma ym.
W la tach 1994 – 2004 by ak to rem Te atru
Wspó cze sne go w War sza wie. Za gra kil 
ka na cie ról w te atrze i Te atrze TV.
W 1999 r. za de biu to wa ja ko re y ser au 
tor skim spek ta klem „Na gle” w Te atrze
Stu dio w War sza wie. W lu tym 2001 r. zre 
ali zo wa spek takl dy plo mo wy „Sa mot nik”
Ro ber ta An der so na w Te atrze Wspó cze 
snym w War sza wie. Re y se ru je sztu ki
gów nie o te ma ty ce wspó cze snej w te 
atrach w Po zna niu, o dzi, Olsz ty nie, Ka 
li szu, To ru niu, Szcze ci nie, War sza wie
i Pra dze. W swo jej pra cy nie kon cen tru 
je si na jed nym ga tun ku. Re ali zu je za rów 
no spek ta kle re ali stycz ne, jak i eks pe ry 
men tal ne for my ta ca wspó cze sne go
oraz for my ope ro we. W 2008 r. za „Plot 
k” Fran ci sa We be ra otrzy ma ódz k
Zo t Ma sk w ka te go rii „naj lep sza re y 
se ria”, a w 2010 r. Grand Prix na war szaw 
skim fe sti wa lu Kor czak za spek takl „Kie 
szon ko wa or kie stra”. Glob tro ter, mi o nik
twór czo ci An drze ja Tar kow skie go, Pi ny
Bausch oraz mu zy ki jaz zo wej.
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Oba za miesz czo ne wy ej przy to cze nia bez nad uy od nie
mo na do Har ry’ego Du dy. Z fa scy na cji tre ci i j zy kiem

Bi blii wy py wa, jak mo na s dzi, zna cz cy nurt je go po etyc -
kiej twór czo ci. Wy ra zem po etyc kie go prze pi sa nia prze me -
dy to wa ne go Bo e go So wa, prze pi sa nia Go przez pry zmat „ser -
ca, wra li wo ci i in tu icji” s od da ne w tech ni ce sy la bicz ne go
(cza sem zmie rza j ce go do sy la bo to ni zmu) ry mo wa ne go
wier sza na st pu j ce bi blij ne ksi gi: Psal my (zbio ry 1-6,
Opo le 1992-1995), har mo nia ewan ge lii – Je zus Chry stus. Po -
etyc ka wi zja czte rech Ewan ge lii (Opo le 19991, 20122), Ksi -
ga Hio ba (Kiel ce 2001), Pie nad pie nia mi (Opo le 2003),
La men ta cje Je re mia sza (ask -ód 2008), Apo ka lip sa w. Ja -
na (Kra ków 2012) oraz Ksi ga Ko he le ta (Opo le 2014).
W bie  cym ro ku w lu bel skim wy daw nic twie „Nor ber ti num”
uka e si Ge ne sis. W r ko pi sach po zo sta j ko lej ne uj -
cia – ksi gi: Wyj cia, Przy sów, M dro ci i M dro ci Sy ra cha. 

Ob ra zo wo mo na po wie dzie, e „wiel k po ezj” bi blij -
nych au to rów prze pi su je Du da po ezj oso bi st. Z for mal ne -
go punk tu wi dze nia bi blij ne stro fy po ety z Opo la umie ci
na le y w zbio rze pry wat nych ada pta cji Pi sma wi te go. Po -
nie wa ich ró dem s ró ne pol skie trans la cje, a nie tek sty
ory gi nal ne, nie mo na tu w sen sie do sow nym mó wi
o prze ka dzie1, lecz o pa ra fra zie (prze ka dzie wol nym).
Sam po eta jest te go wia do my – w ty tu ach utwo rów dla ozna -
cza nia au tor stwa wy ko rzy stu je daw n fi gu r sty li stycz n obej -
mu j c na zw ksi gi i wy ra e nie „wier szem przez Har ry’ego
Du d”, w wy po wie dziach me ta tek sto wych uy wa za okre -
le nia „uj cie po etyc kie” (w przy pad ku har mo nii ewan ge licz -
nej Je zus Chry stus. Po etyc ka wi zja czte rech Ewan ge lii
w ogó le bez po red nio te go au tor stwa nie ozna cza, wska zu -
jc je tyl ko przy za strze e niu „co py ri ght by”). Do da te na -
le y, e am bi cj Du dy nie by li tur gicz ny obieg tych

dzie – funk cj po etyc kich pa ra fraz okre li mo na ja ko pro -
pe deu tycz n, ewan ge li za cyj no -ka te che tycz n, po cz ci tak -
e eg ze ge tycz n. W pa ra fra zach po ety ko men ta rze kul tu ro -
we, hi sto rycz ne i re li gij ne, w tek stach ka no nicz nych
opa trzo nych apa ra tem na uko wym umiesz cza ne w przy pi sach,
dys kret nie zo sta j w czo ne w bi blij ny wer set. Har ry Du da
nie b dc for mal nie bi bli st, da je od bior cy tekst teo lo gicz nie
roz ja nio ny, zgod nie z ob ra n u pod staw ada pta cji ide, by
po etyc k pol sz czy zn od da hod Bi blii, a wspó cze sne mu czy -
tel ni ko wi uprzy stp ni bi blij ne or dzie.
wia do mo tra dy cji prze ka do wej – prze by sku j ca w po -

szcze gól nych tek stach – nie ob ci a po ety, je go trans la to rycz -
na prak ty ka jest wy ra zem du ej – sa mo dziel nie zdo by wa -
nej – bi bli stycz nej wie dzy oraz wy pra co wa nej spój nej
kon cep cji „prze ka du po etyc kie go”, prze ka du spe nia j ce go
za le ce nia ekwi wa len cji funk cjo nal nej, w myl któ rej pro za -
tor ski lub po etyc ki cha rak ter ksi gi w Bi blii he braj skiej w grun -
cie pol skim pod kre li win na okre lo na for ma. Zna mien ne s
tu uwa gi Du dy za war te w ese ju Dla cze go Psal my?:

„(…) sko ro psal my pie wa no, to zna czy, e by y utwo -
ra mi par excel len ce mu zycz ny mi, a za tem mu sia y za cho -
wy wa okre lo ne me trum [tu i ni ej wy ró nie nie au to -
ra – dod. M. N]. Ekwi wa len tem za mu zycz ne go me trum
jest w pol sz czy nie (prze cie bez ilo cza su) for ma wier sza
w ja kich ry zach wer sy fi ka cyj nych. Wier sza sy la bicz ne go,
to nicz ne go lub sy la bo to nicz ne go (sk di nd jed nak mo g -
ce go by zbyt mo no ton nym dla ewent. kom po zy cji mu zycz -
nej). My l, e do sko na le to czu i ro zu mia Ko cha now ski
i m. in. dla te go na da psal mom for m wier sza, w tym
11- i 13-zgo skow ca” 2.
War to przy tym za zna czy, e zna jc dzie dzic two kul tu ry,

tj. daw ne i wspó cze sne ca o cio we lub frag men ta rycz ne tu -
ma cze nia Bi blii, w to ku prac nad po szcze gól ny mi ksi ga mi
pew ne trans la cje Har ry Du da ce lo wo po mi ja – w przy pad ku
Ksi gi Psal mów nie ko rzy sta np. z prze ka dów Cze sa wa Mi -
o sza i Ro ma na Brand sta et te ra, by – jak wy zna – „unik n
mi mo wied nych ka lek, za po y cze nia „tro pów my lo wych” czy
„kli ma tów”„. 

Przy nad rzd nej za sa dzie wier no ci tek sto wi ró do we mu
w pa ra fra zach Du dy bi blij ne roz dzia y i wer se ty nie zo sta j
ozna czo ne w spo sób ci gy (lo ka li zu j ce si ga la po ja wia j si
ja ko skad nik ty tu la tu ry po etyc kich ca o stek). W za kre sie tech -
ni ki ada pta cji w sen sie glo bal nym na ogó nie ma prze o e -
nia na za sa d: bi blij ny wer set – stro fa czy te wer set wier -
sza – zda nie. My lo wa ca o (wer set bi blij ny) nie jed no krot nie
w po szcze gól nych pa ra fra zach w dru je mi dzy wer sa mi i mi -
dzy stro fa mi. Te za bu do wa ne s w zró ni co wa ny spo -
sób – w Je zu sie Chry stu sie i Apo ka lip sie jed nost k or ga ni za -
cji tre ci jest okta wa (w dru gim wy pad ku z nie wiel ki mi
od stp stwa mi), czte ro wier szem od da po eta Ge ne sis, Hio ba
i Pie nad pie nia mi, ter cy n Ko he le ta, w Ksi dze psal mów
si gn po dys tych, ter cy n, czte ro -, pi cio - i sze cio wiersz,
 czy te stro fy o ró nej bu do wie.

Al le lu ja! Wy chwal cie Pa na z nieb wy so kich!
Od prze stwo ru ziem chwal cie a do wód g bo kich.

Chwal cie Go bez u stan nie wszy scy anio o wie
i niech dziel ni za st pów chwa l het ma no wie.

Chwal cie - pa na: ty, so ce, chwal ko o mie sicz ne, 
i wy, gwiaz dy da le kie, co wia tem tak wdzicz ne.

Chwal cie Pa na nie bio sa, cho cia by naj wy sze, 
i wo dy po pod ni mi, na wet te naj ni sze.

wi tuj my Je go imi, bo to On roz ka za
i ze wi tej swej wo li wia tu sta si ka za.

I utwier dzi go trwa le z mo cy swe go pra wa, 
a ono ani mi ja, ni si pu ste sta wa. […]

[Psalm CXLVIII, w: Psal my Da wi da wier szem przez Har -
ry’ego Du d, Opo le 1992-1995, t. VI, s. 41]

Bi blij ne
stro fy

Har ry’ego
Du dy

MAGORZATA NOWAK

[…] j zyk, ja kim na pi sa na jest Bi blia, brzmi jesz cze dla dzi -
siej szych lu dzi jak wiel ka po ezja. jest w niej tak jak w wiel kiej
po ezji spo jo ne ra zem so wo i mil cze nie. Jest praw da rze czy g -
bo ko prze y tych, prze cier pia nych przez ca e po ko le nia. 

[An na Ka mie ska, Ksi ka nad ksi ka mi, Gdask 1996, s. 7]

Nie je stem ani teo lo giem, ani bi bli st. Pi smo wi te czy tam
ser cem, wra li wo ci i in tu icj. Teo rie nie s mi po trzeb ne. Dla
mnie Bóg jest y wy.

[Jan Twar dow ski, Spa cer po Bi blii, War sza wa 1997, s. 5]
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W po ema tach bi blij nych Har ry’ego Du dy rów nie mi ster -
nie tka ny jest rytm (w prze wa dze je de na sto - i trzy na sto zgo -
sko wy) i cy ze lo wa ny rym – swo istym zna kiem roz po znaw -
czym po ety jest wy ko rzy sty wa ny w okta wie ukad ry mów
abacbdcd. Co wi cej, w ewan ge licz nej har mo nii Du da na rzu -
ci so bie – nie wy obra al ny wrcz – ry gor nie po wta rzal nych
w ob r bie ca o ci dzie a ry mów. 

[…] Tam Apo sto o wie 
usie dli nad je zio rem, by spo cz. Wyj mu j
z sa kwy sól, pod po my ki i skrom ne za pa sy.
Na brze gu ód ich stoi. Sta le ocze ku j, 
od kd s w Ga li lei, e si im uka e
Pan – kto wie gdzie i kie dy? I nie wi dz kra sy
wie czo ru, któ ry scho dzi, tak s wy pe nie ni 
my la mi o Je zu sie: za my lo ne twa rze
i nie obec ne ich oczy. Bo w ka dym si ple ni 

dzie o wiel kiej prze mia ny. Ro zum – zbun to wa ny –
wal czy z ser ca uf no ci; mo zol nie si ro dzi 
wia ra – wie dza z wy so ka. Ni by prze ko na ny 
ka dy, lecz roz dwo jo ny; bo ja nie po j ta, 
nie mo no, by zro zu mie – w znu e nie prze cho dzi.
Wszak ci lu dzie, tak pro ci, mu sz ca ko wi cie 
na wiat spoj rze od no wa, to te praw da wi ta
wy my ka si ich my lom jak by sen o wi cie. 

A ciem no po pie la te, bie l z br zem tka ne
ka mien ne wy brze e tu i tam k pa mi
zie le ni do wód scho dzi. Nad ni mi – roz la ne 
po a god nych pa gór kach –  ki si pysz ni y
ane mo nem, ko strze w, ru mian kiem, mir ta mi.
Ja kie kwiat ki szkar at ne cie giem przez ó cie nie
prze bie ga j lnie nia mi jak gdy by wie ci y 
klej no ty. Drzew i krze wów wie czor ne pó cie nie

po kry wa j sza ro ci k py zo to wo sów,
co sty gn jak od g bi ta jem ne re ni ce. 
Za pach mdl cy i gorz ki, i sod ki… Gwar go sów 
pta sich kro pla mi ska cze, szkli stym desz czem dwi ków.
A na ga dzi je zio ra tu i tam kry ni ce
ech wy try sku j spod niej. Wo dy prze ro czy ste,

wic ka my ki mi go c wród zie lo nych p ków
wo do ro stów, a ryb ki jak kol ce sre brzy ste

po y sku j brzu cha mi. Szy mon Piotr rzek: „Po ra
ju ryb na o wi, id” – „My tak e pój dzie my
z to b” – po sta no wio no. Ry bac ka ód spo ra
na je zio ro wy py wa. Ca  noc kr y li, 
ale ry by nie by o. „Ran kiem od py nie my
gdzie in dziej” – mó wi. wi tu wsta j ce ja sno ci
za sta y ich opo dal brze gu. Zo ba czy li
e kto stoi nad wo d. […] 

[Ksi ga Zmar twych wsta nia, w: H. Du da, Je zus Chry stus.
Po etyc ka wi zja czte rech Ewan ge lii, Opo le 2012, s. 336-337]

Przy za sa dzie wier no tre cio wej i emo cjo nal nej wzgl -
dem ory gi na u, któ rej efek tem jest tak e ko ciel ne im pri ma -
tur dla har mo nii czte rech Ewan ge lii, przy j ta tech ni ka ada -
pta cji tu ma czy wy st pu j ce w tek cie -od bi ciu
trans for ma cje – tek sto we uzu pe nie nia i re duk cje. For ma, jak -
kol wiek wy mu sza j ca pew ne wy bo ry, stoi za dba o ci
o prze kaz ka no nicz ny. W po etyc kich ada pta cjach Bi blii po -
ja wia j si tre cio we do dat ki – my li, uczu cia osób wy st pu -
j cych w tek cie, ich mo li we re ak cje, so wa; do okre lo na
i upla stycz nio na zo sta je prze strze zda rze, oy wio ny kra -
jo braz. Od bior ca po etyc kich ob ra zów „wi dzi” i „sy szy”.

Ze sta wio ne z tek stem ka no nicz nym uj te wier szem pa ra -
fra zy Du dy cha rak te ry zu je zwik szo na licz ba rod ków po etyc -
kich, ze szcze gól nym uwzgld nie niem prze no ni i po rów na,
przy czym czo ny po rów nu j ce naj cz ciej od sy a j do wia -
ta przy ro dy (przy ka do wo w har mo nii Ewan ge lii So wo przy -
szo do swo ich jak rze ka, któ ra do mo rza py nie; mir ra jest
tak pach n ca – Du da po etyc ko mó wi won na – jak by ogród
ca y drzew bal sa micz nych kwit n) i za cho wa czo wie ka (Za -
cha riasz uka ra ny za nie wia r wy bie ga ze wi ty ni ge sty ku -
lu jc jak gdy by po sta cie nie wi dzial ne od py cha i uni ka sznu -
rów; ar cha nio Ga briel mu ska wo sy Ma ryi jak mat czy n
piesz czo t). Po etyc ko – co nie za wsze ua twia ich od -
biór – me an dru je miej sca mi szyk wy po wie dze.

Ni by pie cz do ser ca mnie przy ó, pie cz ci
do ra mie nia. Bo moc na ja ko mier jest mi o, 
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a jej w gle po n ce roz pa lo n ch ci, 
i twar da jest jak pie ko z mi o ci rzew ni wo –

jej po chod nie jak po ar ognia i sro go ci, 
moc ni by po mie Jah we, co idzie po cho dem
spu sto sze nia. Wód wiel kich ad ne g bo ko ci
go nie zga sz i rze ki nie za to pi. Z ro dem

ca ym gdy by po zbie ra i z do mo stwa wszel kie 
prze zna czy ma jt no ci – za ma o by by o
na za pa t mi o ci. Cho by na wet wiel kie
bo gac two – te wzgar dzo ne nic by nie zna czy o 

[Szir Ha szi rim czy li Pie nad pie nia mi Sa lo mo no wa wier -
szem przez Har ry’ego Du d, Opo le 2004, s. 21-22]

Oce nia jc bi blij ne po ema ty Har ry’ego Du dy ze sty li stycz -
ne go punk tu wi dze nia, stwier dzi na le y, e w sen sie ca o -
cio wym w pa ra fra zach za cho wa na zo sta a re gu a sto sow no -
ci. Styl bi blij nych strof Du dy jest wznio sy, j zyk sta ran ny,
ksi ko wy, lek ko ar cha izo wa ny (w war stwie gra ma tycz nej
i lek sy kal nej), miej sca mi – gdy wy ma ga te go kon tekst – po -
tocz ny. Ar cha izu j ce wy bo ry po ety tu ma cz si funk cjo nal -
nie – dla przy ka du daw ne ko ców ki flek syj ne pa ty nu j tekst,
nie czy nic go rów no cze nie nie zro zu mia ym, po dob nie
z lek sy k. Nie któ re for my, zwasz cza uwi ka ne w fi gu ry po -
etyc kie, wy ma ga j wik szej czy tel ni czej wspó pra cy. Od bior -
c bi blij nych po ema tów Du dy wy bi ja z ru ty no wych cie ek
sko ja rze i za ska ki wa mo g te lek sy kal ne ze sta wie nia, w któ -
rych re zo nu je to, co w j zy ku neu tral ne i emo cjo nal ne, trwa -
j ce i prze sze, se man tycz nie nie zmien ne i funk cjo nu j ce
wspó cze nie w od mien nym zna cze niu. Spo ra dycz nie na rzu -
co na for ma skut ku je – ar ty stycz nie uza sad nio ny mi – for ma -
mi nie nor ma tyw ny mi, po  da ny mi z punk ty wi dze nia ryt mu
lub ry mu. 

[Sa de.] Wo aj, Có ro Sy jo nu, swym ser cem do Pa na!
Niech twe zy jak stru mie nie przez noc i od ra na
nie ustan nie ba ga j!

I nie miej w tym wy tchnie nia, Dzie wi co Sy jo nu:
Nie za zna waj spo czyn ku, nie wsta waj z po ko nu
w uko rze niu przed Jah we.

[Kof.] Wo aj no c, z po czt kiem stra y, i wy le waj
jak wo d swo je ser ce przed Pa nem, roz dzie waj
sza ty, aby si ra ni!

Uno r ce do Nie go za du sze swych dzie ci, 
co na uli cach zmar y z go du; niech si wznie ci
krzyk: „Czy czy ni tak ko mu,

[Resz.] e ko bie ty je ma j owoc swe go o na?!
I e w wi ty ni dzi siaj za bit – prze cie ko na – 
Twój ka pan, jak i pro rok?

[Szin.] e s w pro chu ulicz nym pan ny i mo dzie cy, 
mo je dzie ci i star cy, jak by w zbo e e cy
za pu ci li swe sier py…?

A to prze cie od mie cza pa dli mor do wa ni!
Bo to Tych ich w dniu gnie wu za bi, e ska la ni,
I nie mia e li to ci! (…)”

[Wo a nia, w: Je re mia sza tre ny, czy li skar gi, na rze ka nia i la -
men ta cje wier szem przez Har ry’ego Du d, ask -ód 2008,
s. 22].

W oma wia nych tu pa ra fra zach Du dy uwi dacz nia j si tak -
e zna mio nu j ce go oso bli wo ci gra ma tycz no -pi sow nia ne, wy -
ró nik ar ty stycz ne go (w je go re li gij nej od mia nie) idio sty lu po -
ety:  cze nie ru cho mych wer bal nych ko có wek cza sow ni ka
z in n cz ci mo wy za po mo c cz ni ka, ana lo gicz ne przy -
 cza nie par ty ku -,–e i -li, a w ci gni tych for mach przy -

im ko wo -za im ko wych (do, prze ze) pod kre le nie wiel k li -
te r za im ka wska zu j ce go Oso b Bo sk.

* * *
W be ne dyk ty skim zgo a po etyc kim prze pi sy wa niu Pi sma

wi te go Har ry Du da nie jest od osob nio ny, wspó cze sn pol -
sk wier szo wa n se ri prze ka do w po szcze gól nych ksig Bi -
blii wspó two rz we spó z nim: Hen ryk Adam czyk, Boh dan
Droz dow ski, Fa bian Fran kie wicz, Ka zi mierz Ku ku ka, Sta ni -
saw Schramm, Ja dwi ga Sta bi ska, Ana sta zja Sta ko i in ni.
W sze re gu tym prócz Du dy lud mi pió ra w sen sie ci sym s
tyl ko Droz dow ski i Sta bi ska, dla wszyst kich jed nak wy mie -
nio nych j zyk Ksi gi brzmia lub wci „brzmi jak wiel ka po -
ezja”. Wszyst kich au to rów po etyc kich pa ra fraz Bi blii  czy jej
umi o wa nie. Dru g wspól n mi o ci jest po ezja, ró nie jed nak
w sen sie warsz ta to wym wy ra a na. Na tle in nych wspó cze snych
pa ra fraz Pi sma, twór czo Du dy – wszak pro fe sjo na li sty z po -
nad pi dzie si cio let nim sta em w pra cy twór czej – wy ró nia
si ja ko cio wo, jest tak e zna cz ca w sen sie ilo cio wym.

Ka da w cza sie wa ci wym jest rzecz ozna czo na
i we wa snych go dzi nach ka da z nich sko czo na,
al bo wiem prze mi ja jc – w prze ciw no si zmie nia.

Std: chwi la, e si ro dzisz – i mo ment ko na nia;
dzi sa dzo ne win ni ce – spo tka dzie wy rwa nia;
by wa j po ry bi tew – i dla ran le cze nia;

id dni, e si nisz czy – i kie dy bu du je, 
a miech w pacz si ob ra ca, za la ment – ta cu je; 
raz czek ka mie od rzu ca – in nym ra zem zbie ra;

by wa czas ob a pia nia – i ode gdy stro nisz;
raz ku pi e dóbr wie le – kie dy in dziej trwo nisz;
to, co by wa za mkni te – oto si roz wie ra;

dzi siaj cht nie za gar niasz – ju tro chcesz od rzu ci;
chcia by ko go ude rzy – chwi l pó niej cu ci; 
po mil cze niu – dla so wa na dej dzie wnet po ra […] 

[Za po red nic twem cza su – wszyst ko na le y do Bo ga, w:
Ksi ga Ko he le ta wier szem przez Har ry’ego Du d, Opo le 2014,
s. 13-14] 

Bi blij ny nurt po etyc kiej twór czo ci Har ry’ego Du dy da -
j cy si su ma rycz nie przed sta wi w wy ka zie ksig, strof i wer -
sów to efekt wie lu lat pra cy po ety. Po ema ty bi blij ne opo la -
nin two rzy od lat osiem dzie si tych ubie ge go wie ku, tek sty
nie wy da ne wci udo sko na la. Wa y so wa, szli fu je ry my. 

W tym miej scu mo na za py ta o czy tel ni czy obieg ada pta cji
Du dy. Tek sty opu bli ko wa ne w ró nych wy daw nic twach i ró -
nych na ka dach zna ne s, jak mo na s dzi, nie licz ny m3. Mo -
na y czy so bie i y wi na dzie j, by po ema ty te – zgod nie z grec -
kim ró do so wem Bi blii – uka za y si ja ko bi blio te ka ra zem,
by – pa ra fra zu jc Ko he le ta – „po mil cze niu – dla so wa na de -
sza wnet po ra”. SO WA, któ re by o na po czt ku.



1 We dug trans la tor skich wy tycz nych So bo ru Wa ty ka skie -
go II (Kon sty tu cja o Ob ja wie niu Bo ym, p. 22), za prze kad Bi blii
uwa a si tekst tu ma czo ny bez po red nio „z bi blij nych j zy ków ory -
gi nal nych”, tj. he braj skie go, ara mej skie go lub grec kie go.

2 Po etyc ki wy miar war to ci bi blij nych w twór czo ci Har ry’ego Du -
dy (wy bór tek stów, re cen zji i do ku men tów), [oprac. R. Druch], Tren -
ton NJ 2003, s. 68. Zob. te roz mo w po ety z B. Sa dli skim, opu -
bli ko wa n pt. Wy jt ko wa dzie dzi na twór czo ci Har ry’ego Du dy:
Bi blia jesz cze bar dziej po etyc ka („Ty go dnik Prud nic ki” 43 (2013), 

[on li ne] http://www.ty go dnik prud nic ki.pl/ty go dnik -ar ty -9913-
wy jat ko wa_dzie dzi na_twor czo sci_har ry ego_du dy_bi blia_jesz -
cze_bar dziej_po etyc ka.html

3 Szcze gó o we uwa gi na te mat bi blij nych pa ra fraz Har ry’ego Du -
dy oraz sa me go zja wi ska wier szo wa nia Bi blii za in te re so wa ny czy -
tel nik znaj dzie w pra cy M. No wak, Bi blia wier szem dzi. Stu dium
j zy ko wo -sty li stycz ne, Lu blin 2015.
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Uro dzi si w ro dzi nie Grünfel dów,
l skich mi strzów ar chi tek tu ry; je go

dziad kiem by Igna cy, a oj cem Hu -
gon – bu dow ni czo wie ka to wic kich sy -
na gog. Ma go rza ta, mat ka Wal te ra, wy -
da na za Hu go na w 1906 ro ku, to cór ka
wro caw skie go przed si bior cy Ma xa
Öttin ge ra, po sa do Land ta gu. Jej pra -
dziad ko wie i krew nia cy na le e li do eli -
ty sto li cy ów cze snej pro win cji l skiej.
Nad Od r przy by li z Wiel ko pol ski. By li
wród nich praw ni cy, le ka rze i prze my -
sow cy. Kil ku z ju da izmu prze szo na lu -
te ra nizm. 

Ro dzin ne gniaz do

Wal ter uro dzo ny 2 pa dzier ni ka 1908 r.
Mia dwie mod sze sio stry Lot t i Ma 
rian n. Do kra iny dzie ci stwa, któ rej gra 

ni ce prze bie ga y po u dnio wym brze 
giem Ra wy, dzi siej sz uli c Szkol n
i War szaw sk, cht nie wra ca wspo 
mnie nia mi: „Od fron tu by ogród, g sto
po ro ni ty drze wa mi i krze wa mi, mi dzy
któ ry mi znaj do wa y si ra ba ty kwia to we
i cie ki spa ce ro we. Na pierw szym pi -
trze mie li my wiel ki bal kon wy cho dz -
cy na ten ogród i Frie drich stras se. Wi da
by o do brze uli c i mo na by o ob ser wo -
wa y cie ja kie si na niej to czy o. Po cho -
dy, wie le du gich kon duk tów po grze bo -
wych, cz sto z jed n, al bo wi cej ni
jed n or kie str d t, cza sem gru py gór -
ni ków w mun du rach al bo gru py de mon -
stran tów ma sze ru j cych w t i we w t.” 

Vis á vis wil li Hu go na Grünfel da,
w s siedz twie ogro du ko cio a ewan ge -
lic kie go, znaj do wa y si dwie szko -
y – ele men tar na dla chop ców i pro gim -
na zjum. Ja ko pierw szo kla si sta tra fi

tam na Wiel ka noc 1915 ro ku. Wte dy nie
wie dzia jesz cze co to jest ju da izm.
Ma ma ra cjo na list ka, ho do wa a la ic -
kim wy obra e niom o y ciu i wie cie.
Na uczy a go tyl ko od ma wia nia mo dli -
twy wie czor nej. Tym cza sem chop ca za -
fa scy no wa y lek cje re li gii moj e szo -
wej: „Na uczy ciel We ismann, z ma  si w
bród k, wy gl da jak pa triar cha, wy ja -
nia nam wszyst ko na te mat pa na Bo -
ga na pod sta wie sta rej y dow skiej mo -
dli twy Adon olam, bar dzo pik nej
mo dli twy, któ ra opi su je moc Bo ga. Wy -
war o to na mnie bar dzo du e wra e nie,
ca a ta re li gij no i oczy wi cie ca e y -
do stwo, po przez któ re zo sta mi przy bli -
o ny wiat wia ry.” 

Za wil l Grünfel dów, nad Ra w znaj -
do wa si du y sad, ogró dek wa rzyw ny,
plac za baw dla dzie ci i bo isko do te ni -
sa. Tu taj Wal ter do ka zy wa ja ko ak

Dzie ci stwo i la ta mo do ci sp dzi w kom for to wej wil li oj ca nad Ra w. Przy pa dy na burz li we la ta pierw 
szej woj ny wia to wej, ro syj skiej i nie miec kiej re wo lu cji so cja li stycz nej, po wsta l skich, ple bi scy tu i zmia 
ny przy na le no ci pa stwo wej l ska. 

Wal ter z uli cy Warszaw skiej
HENRYK SZCZEPASKI

Z Ka to wic do Szwaj ca rii przez Ro de zj
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w krót kich spoden kach. Ba wi si z ko -
le ga mi, któ rych ro dzi ce przy cho dzi li
na spo tka nia to wa rzy skie do Hu go na
i Ma go rza ty. We wspo mnie niach za pi -
sa: „Karl Voss by spo ród na szych to -
wa rzy szy za baw mo im naj bli szym
przy ja cie lem. Tyl ko w kwe stii re li gii ci -
gn li my w ró nych kie run kach. Je go
mat ka na le a a do za rz du ewan ge lic kiej
gmi ny ko ciel nej. Je go oj ciec pa stor, by
przy ja cie lem ro dzi ny. Karl ja ko cho piec
za wsze chcia zo sta pa sto rem. U nas
w ogro dzie by a hu taw ka na wiel kiej ra -
mie, tam sta wia so bie cza sem dra bi n
i chcia pra wi nam ka za nia, pod czas gdy
ja, je sie ni za wsze chcia em, e by my
bu do wa li w ogro dzie sza as na y dow -
skie wi to Sza a sów (Su kot).”

Po uko cze niu trzy let niej szko y ele -
men tar nej, na Wiel ka noc 1918 ro ku,
Wal ter zo sta uczniem dzie wi cio let nie -
go M skie go Gim na zjum Hu ma ni stycz -
ne go, któ re go ab sol wen ta mi sprzed lat
by o je go czte rech wu jów. By wte dy
sym pa tycz nym krót ko wi dzem o w tej
bu do wie cia a i nie mia ym spoj rze niu.
Z sym pa ti wspo mi na szkol ne la ta,
a szcze gól nie lek cje prof. Geo r ga Hof -
f man na, fi lo lo ga, dzi ki któ re mu „za pa -
li si do a ci ny”. 

Prze om

Nad pru skim l skiem i ca ym pa 
stwem Wil hel ma II zbie ra y si co raz
ciem niej sze chmu ry. O nad ci ga j cej
ka ta stro fie po li tycz nej i re wo lu cyj nych
na stro jach w Niem czech, Wal ter do wie -
dzia si od mat ki: „Je sie ni 1918 wzi -
a mnie na spa cer do Par ku Po u dnio we -
go (obec nie: Ko ciusz ki) i za cz a
mó wi na te mat woj ny. Po wie dzia a, e
Niem cy po nio sy kl sk i e szy ku je si
re wol ta. Su cha em jak ska mie nia y.
Te go nie wie dzia em. Jesz cze w sierp -
niu, wszy scy za po wia da li wy cz nie
zwy ci skie ofen sy wy Re ich sweh ry.” 

Dwu na sto let ni Wal ter by na ocz nym
wiad kiem roz ru chów ulicz nych, ja kie
po prze dzi y wy buch II po wsta nia l -
skie go. Krwa we zaj cia wy wo a ne
przez bo jów ka rzy na cjo na li stycz nej
„Or ga ni za cji Esche rich”, po tocz nie
zwa nej „Or gesch”, ogl da z da chu
swo jej wil li: „Tym co po zo sta o mi
na za wsze w pa mi ci, tak y we i strasz -
ne, by o bru tal ne za bój stwo na pol skim
le ka rzu, dok to rze von Mie lc kim, do -
ko na ne 17 sierp nia 1920, bli sko na sze -
go do mu. Naj bar dziej szo ko wa o nie -
sa mo wi te okru cie stwo tra gicz ne go
zda rze nia. Wzbu rzo na ma sa ze bra a
si pod do mem fran cu skiej ko men -
dan tu ry. Sy cha by o wo a nia, krzy ki,
pie wa nie pie ni, strza y. Pó niej mó -
wio no, e dr Mie lc kie go si  wy ci -
gni to z je go do mu na prze ciw ko ko -
men dan tu ry, a na uli cy zo sta bru tal nie
oka le czo ny. Szyb ko pod je cha a do ro -
ka, na któ r go wrzu co no. Osza la y tum
bieg za ni, tu przy po cie na sze go
ogro du. Gruch n a wie, e dok to ra za -
mor do wa no.” 

W la tach dra ma tycz ne go prze o mu oj -
ciec Wal te ra pe ni funk cj prze wod ni -
cz ce go ra dy mia sta. By lo jal nym
pod da nym nie miec kie go ce sa rza. Jesz -
cze 4 la ta wcze niej na ka to wic kim ryn -
ku, sto jc u stóp ma je sta tycz ne go po -
pier sia feld mar sza ka Hin den bur ga,
w imie niu miesz ka ców glo ry fi ko wa
zwy ci stwa nie miec kie go or a. Za -
pew nia o wier no ci i go to wo ci do pa -
trio tycz ne go po wi ce nia Gór no l za -
ków agi to wa nych i wi czo nych
do wy pra wy na Ro sj. 

Z ra cji pia sto wa nej god no ci, w swo -
jej eks klu zyw nej wil li kwa te ro wa i po -
dej mo wa szta bow ców naj pierw nie -
miec kiej, po tem fran cu skiej a wresz cie
i pol skiej ar mii, któ re w la tach 1920 1922
spra wo wa y woj sko w wa dz nad mia -
stem. W cza sie we lt krieg re zy do wa
u nich nad po rucz nik von Mölbe.
Do czerw ca 1922 ro ku, w apar ta men tach
na pi trze, wraz z ro dzi n go ci pu kow -
nik Ar dis son, szef alianc kiej ko men dan -
tu ry Ka to wic. Po je go wy je dzie
do Fran cji, na krót ko za ba wi tam pol -
ski ge ne ra Sta ni saw Ma ria Szep tyc ki
wraz ze swo im nie od cz nym foks te rie -
rem, a na stp nie, ju na kil ka ty go dni,
Bo le saw Si kor ski, pierw szy pol ski dy -
rek tor Gór no l skich Ko lei e la znych,
po przed nio mi ni ster w war szaw skim
rz dzie pre mie ra Po ni kow skie go. Do ra -
sta j cy Wal ter za pa mi ta, e z ty mi go -
 mi za pra sza ny mi na obia dy, ro dzi ce
roz ma wia li wy cz nie po fran cu sku.
Z sym pa ti i pew nym po dzi wem wspo -
mi na te od wie dzi ny za przy ja nio ne go
z Kor fan tym – dr Her man na Lie ber man -
na, po sa na sejm i po li ty ka y dow skie -
go, przy wód c pol skich so cja li stów,
któ ry przy by do Ka to wic aby w miej -
skim ra tu szu me dio wa po mi dzy zwa -
nio ny mi frak cja mi Niem ców i Po la ków.

Sa lon Grünfel dów

Pro wa dzi li dom otwar ty. By wa y tu
gwiaz dy i me te ory ka to wic kiej so cie 
ty. Do wy twor nych na le a y ba le syl we -
stro we sta ran nie przy go to wa ne przez
Hu go na i je go o n. Uczest ni czy li
w nich li de rzy ka to wic kich sto wa rzy -
sze i pro mi nen ci miej sco we go es ta bli -
sh men tu, mi dzy in ny mi: nie miec ki
kon sul ge ne ral ny w Ka to wi cach, ba ron
von Grünau z ro dzi n, dr Ernst Spe ier,
ka to wic ki gi ne ko log z o n Ro s oraz
dr Hans Lu ka schek, wy bit ny dzia acz
ka to lic kiej par tii Cen trum, znie na wi dzo -
ny przez Po la ków wspó pra cow nik
Nie miec kie go Ko mi sa ria tu Ple bi scy -
to we go i ta jem ni cza po sta oskar a na
o szpie go stwo po li tycz ne, de le gat gór -
no l skich Niem ców na kon fe ren cj
w Pa ry u. 

W ta kich ba lach or ga ni zo wa nych
przez ro dzi ców Wal ter uczest ni czy do -
pie ro ja ko stu dent. W noc syl we stro -
w 1928, w wil li przy Szkol nej 6, ba wi
si z pan n Ma ri Göppert, przy sz no -
blist k, wte dy stu dent k fi zy ki uni wer -
sy te tu w Ge tyn dze, któ ra w od wie dzi ny

do Grünfel dów przy je cha a ra zem z ma -
m. Za raz po no wym ro ku wspól nie
z Kar lem Lu bow skim wy bra li si na wy -
ciecz k do Kra ko wa. Ma ria by a ocza -
ro wa na wspa nia ym pol skim mia stem,
a Karl wte dy wa nie po sta no wi, e
w pod wa wel skim gro dzie po dej mie stu -
dia praw ni cze. 

Gim na zja li sta na fi ni szu

Gdy 13 wrze nia 1922 ro ku nie miec kie
gim na zjum prze j y pol skie wa dze
owia to we Wal ter, ucze szó stej gim 
na zjal nej (daw nej: Unter se kun da) na 
le a do kla sy nie miec ko j zycz nej.
W tym cza sie w szko le wpro wa dzo no
omio let ni pro gram na ucza nia. We wspo -
mnie niach po da je, e ma tu r zo y la -
tem 1926 ro ku przed ko mi sj eg za mi na -
cyj n, któ rej uczest ni czy dr Fe liks
Steu er, dy rek tor tej szko y w la tach 1923-
1925. Wte dy no si a na zw: Pa stwo we -
go Miej skie go Zre for mo wa ne go Gim na -
zjum Kla sycz ne go w. Ka zi mie rza.
W do stp nych opra co wa niach, pre zen -
tu j cych li sty ab sol wen tów nie na tra fi -
em na Wal te ra Grünfel da. Je stem prze -
ko na ny, e sto sow ny cer ty fi kat od naj dzie
si jesz cze wród nie prze ba da nych ar -
chi wa liów. 

Po ród swo ich przy ja ció z pó nych lat
gim na zjal nych Wal ter wy mie nia Han sa
Kuh ner ta i Han sa Wer ne ra Nie man na.
Z ni mi wy pra wia si na pierw sze uczty
piw ne, ale ra zem z ni mi zwie dza te se -
kret ne za ka mar ki oko licz nych hut i ko -
pal ni, w któ rych ja ko dy rek to rzy pra co -
wa li ro dzi ce bd krew ni je go ko le gów.
Wte dy za fa scy no wa o go gór nic two
i me ta lur gia.

Ka to wi ce mo do ci Wal te ra po zo sta -
y mia stem no wo cze snych ka mie nic
i pik ne go te atru, do któ re go za gl da ju
od lat przed szkol nych. Okla ski wa tam
po ran ki mu zycz ne dla dzie ci a na wet
uczest ni czy w kur sach ta ca to wa rzy -
skie go dla przed szko la ków. Uczy si gry
na for te pia nie. Ja ko gim na zja li sta
z upodo ba niem si ga po wy ci gi z par -
ty tur kon cer tów sym fo nicz nych al bo
gry wa po pu lar ne szla gie ry ope ro we
i ope ret ko we. 

Nie mal na prze ciw ko, w na ro nej ka -
mie ni cy, u zbie gu dzi siej szej Dy rek cyj -
nej z War szaw sk mie ci a si izra elic -
ka ksi gar nia Geo r ga Hir scha. Tu taj,
na spo tka nia Kó ka Czy tel ni cze go przy -
cho dzi a mo dzie y dow ska z ka to wic -
kich gim na zjów a tak e jej star si ko le -
dzy, stu diu j cy na wy szych uczel niach
Wro ca wia i Ber li na. On wte dy roz czy -
ty wa si w wier szach He ine go. W pro -
gach go cin ne go bi blio po lium spo ty ka
dwóch po czt ku j cych pi sa rzy, imien ni -
ków Ar nol dów – Zwe iga i Ulit za, oraz
ich ko le gów: ma la rza Lu dwi ka Me id ne -
ra i fi lo lo ga Ru dol fa Cle men sa.
Przed 1920 ro kiem cz sto wi dy wa
swo j ró wie nicz k Char lot t Alt man -
nów n. 

Miesz ka a w wil li po dru giej stro nie
Frie drich stras se. Po tem wraz z ro dzi ca -
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mi prze pro wa dzi a si do Frank fur tu
nad Me nem. By a wnucz k jed ne go
z naj bo gat szych l skich hur tow ni ków
e la za, uro cz i za my lo n dziew czyn -
k, któ ra po la tach za sy n a ja ko se kre -
tar ka a po tem o na au striac kie go pi sa -
rza im pre sjo ni sty Ste fa na Zwe iga, au to ra
„Nie cier pli wo ci ser ca”, „24 go dzin
z y cia ko bie ty” i in nych po czyt nych po -
wie ci na le  cych do ulu bio nych lek tur
Wal te ra. 

Do mi o ni ków i znaw ców mu zy ki na -
le a Paul Rap pa port, skrzy pek i wa ci -
ciel wi niar ni. Do swo jej piw nicz ki
przy Post stras se 11 (obec nie: Pocz to wej)
za pra sza na lamp k w grzy na lub re -
skie go a przy oka zji do wy su cha nia wio -
li ni stycz nych re ci ta li al bo lek tu ry naj -
now szych re cen zji mu zycz nych. Je go
cór ka Han nah cho dzi a z Wal te rem
na ta ce to wa rzy skie. Ja ko ho no ro wy
go wy st po wa tu za przy ja nio ny
z go spo da rzem, Jo sef Jo achim – po pu -
lar ny skrzy pek tam tych cza sów. By wa -
o, e mu zy ko wa li w du ecie. 

Z mu zy k i pie ni

Wiel kich kon cer tów i re ci ta li Grünfel 
do wie su cha li w Re ich shal len sa al (pó 
niej szej fil har mo nii) przy Karl stras se 2
(obec nie: So kol ska). Prócz nad zwy -
czaj nych go cin nych wy st pów okla ski -
wa li tam po pi sy chó ru Sto wa rzy sze nia
pie wa cze go pro fe so ra Oska ra Me iste -
ra. W tym ze spo le pie wa a Lot ta
Grünfel dów na i jej mat ka dys po nu j ca
pik nym al tem. 

Wie czor ne spa ce ry do ha li kon cer to -
wej mia y nie po wta rzal ny urok. Nad ryn -
kiem i uli ca mi po n y rz dy ga zo wych
la ta re nek, z mro ku wy do by wa j cych ta -
jem ni cze kszta ty drzew i ra ba tek kwia -
to wych, ja ki mi by y ozdo bio ne ka to wic -
kie chod ni ki. Wi try ny skle pów
i re stau ra cji owie tla y ró no ksztat ne
i wie lo ko lo ro we neo ny pro jek to wa ne
i wy ko ny wa ne w fir mie Kur ta Si win ny.
ród mie cie, jak w fil mie po zo wa o
do re kla mo wej laur ki z cza sów la Bel -
le épo que.

W Ber li nie

Pro gi gim na zjum w Ka to wi cach Wal ter
opu ci gów nie ze zna jo mo ci wie dzy
hu ma ni stycz nej. Aby zgod nie z wo l ro 
dzi ny roz po cz stu dia na po li tech ni ce
w Char lot ten bur gu mu sia jesz cze uzu 
pe ni szkol ne wia do mo ci. Do pie ro
po ro ku do dat ko wych lek cji, dzi ki po -
mo cy ber li skich przy ja ció, a szcze gól -
nie wu ja Ma xa i by e go nad rad cy bu -
dow la ne go w Ka to wi cach – dr Al ber ta
We is sa, ów cze sne go dzie ka na jed ne go
z wy dzia ów, uda o si za a twi wszyst -
kie for mal no ci i w 1927 roz po cz
stu dia na wy dzia le ar chi tek tu ry Tech ni -
sche Hoch schu le. 

Sy na i swe go bra ta Ma xa od wie dza
Hu gon z o n. Szcze gól nie uro czy sty
cha rak ter mia o wiel kie ro dzin ne przy -

j cie z oka zji 21 uro dzin Wal te ra. Je go
oj ciec i wuj wi dzie li w nim spad ko bier -
c i kon ty nu ato ra ro du ar chi tek tów,
któ re go pro to pla st by Igna cy Grünfeld.
Od by wa o si w sa lo nach ele ganc kiej ka -
mie ni cy Ma xa b d cej ber li sk wi zy -
tów k fir my Grünfeld w Char lo ten bur -
gu przy uli cy o wy mow nej na zwie:
Ble ib treu (Bd wier ny). Przy ja ciel ro -
dzi ny dr We iss miesz ka za ro giem s -
sied niej, w czte ro pi tro wym do mu
przy Kant stras se 42. 

W cza sie tam tych wa ka cji, Wal ter
ja ko cie la pra co wa na bu do wach.
W trak cie prak tyk stu denc kich w Ber li -
nie roz ma wia z ro bot ni ka mi. Z nie po -
ko jem ob ser wo wa an ty se mic kie za -
cho wa nia in y nie rów i maj strów.
Sym pa ty zo wa z le wi c. Nur to wa y go
py ta nia do ty cz ce za gad nie go spo dar -
czych. W czerw cu 1930 ro ku uzy ska ty -
tu za wo do wy: „kan dy da ta in y nie rii bu -
dow la nej”.

W Ber li nie uczest ni czy w ze bra -
niach or ga ni za cji aka de mic kich i po li -
tycz nych. An ga o wa si w dzia al no
Zwiz ku Stu den tów De mo kra tów (De -
mo kra ti schen Stu den ten bund), po pie ra -
j ce go pro gram rz du Re pu bli ki We -
imar skiej. By do brym mów c. Szyb ko
zro bi ka rie r. Zna laz si we wa dzach
na czel nych or ga ni za cji. Wy da wa cza so -
pi smo „Stu dent i szko a wy sza”.
Uczest ni czy w ze bra niach kra jo wych
i po wia to wych in stan cji ZSD. Re pre zen -
to wa j pod czas mi dzy na ro do wych
spo tka z brat ni mi or ga ni za cja mi mo -
dzie y de mo kra tycz nej z Fran cji i Au -
strii. Or ga ni zo wa li obro n przed szo wi -
ni sta mi ata ku j cy mi pod sztan da ra mi
na ro do we go so cja li zmu. 

Mo na chium, Wro caw i Ka to wi ce

Po kil ku se me strach zmie ni za in te re 
so wa nia i wy dzia. Su cha wy ka dów
z eko no mii. Prze niós si na po li tech 

ni k w Mo na chium, gdzie uzy ska ty 
tu kup ca dy plo mo wa ne go, a po tem
do Wro ca wia. Tam roz po cz pra c
nad roz pra w dok tor sk. Jej pro mo to -
rem zo sta szef Osteu ro pa -In sti tut (In -
sty tu tu Eu ro py Wschod niej) prof. dr Al -
bert Hes se, wspó au tor aka de mic kie go
„Za ry su eko no mii po li tycz nej”. Se mi -
na ria od by wa y si w sa lach pa a cu Lan -
ghan sów na Pia sku. Pro wa dzi je prof.
dr Karl Bräuer, za fa scy no wa ny teo ri in -
ter wen cjo ni zmu w dzie dzi nie eko no mii
i fi nan sów pa stwo wych Joh na May nar -
da Key ne sa. In sty tut spe cja li zo wa si
w pro wa dze niu in ter dy scy pli nar nych na -
uko wych i po li tycz nych ba da uza -
sad nia j cych nie miec k eks pan sj
na zie mie daw nych So wian. Po 1933
ro ku for mu o wa ne tu opi nie i po gl dy
by y or em pro pa gan do wym nie miec -
kich na zi stów.

Zmia na kie run ku stu diów i ko lej na
rocz na prze rwa w edu ka cji Wal te ra
zbie gy si z je go ast m i do le gli wo cia -
mi aler gicz ny mi, po by tem w szpi ta lu
i na re kon wa le scen cji po ope ra cji wy rost -
ka ro bacz ko we go a tak e z ka ta stro f fi -
nan so w ka to wic kiej fir my Hu go na
Grünfel da, któ ry w 1930 ro ku mu sia
sprze da luk su so w wil l nad Ra w
i prze nie si do czyn szo we go miesz -
ka nia w daw nej ka mie ni cy Brie ge ra le -
 cej w za u ku Za ci sze 2, w s siedz twie
Kon ser wa to rium Mu zycz ne go i wil li
Kon stan te go Wol ne go, ów cze sne go
mar sza ka Sej mu l skie go. Fir ma wci
jesz cze pro spe ro wa a, jed nak i na jej bu -
de cie nie ko rzyst nie od bi y si skut ki
ogól no eu ro pej skie go kry zy su eko no -
micz ne go. 

Vis á vis saw nej bu dow li

Z Ber li na po wró ci a Lot ta, mod sza
sio stra Wal te ra. Nie zo sta a ab sol 
went k sto ecz nej szko y prze my su ar 
ty stycz ne go. Prze nio sa si do Pe sta 
loz zi¬Fröbel haus, aby zdo by za wód
przed szko lan ki. Po po wro cie do Ka to 
wic za fa scy no wa o j me blar stwo.
Nie ma y udzia w tej in spi ra cji mia in -
y nier Zyg munt We ingrün, mo dy Po -
lak pra cu j cy na sta no wi sku kie row ni -
ka sto lar ni i ce giel ni Grünfel dów. Jej
m em zo sta w 1932 ro ku. Za miesz ka -
li w biu row cu fir my pod ad re sem: Kar -
bo wa 49. Przy po mo cy oj ca Lot ta uru -
cho mi a pro duk cj me bli i otwo rzy a
sa lon me blo wy przy My skiej 12.
Rów nie i ten lo kal po o o ny przy ru -
chli wym skrzy o wa niu ze Sta wo w,
funk cjo no wa pod tra dy cyj nym szyl dem
„Igna cy Grünfeld, fir ma bu dow la na
i me blo wa”. Na prze ciw le gym na ro -
ni ku, ni czym wi zy tów ka wie lo po ko le -
nio wej fir my ar chi tek tów pi trzy si
gmach daw niej sze go ho te lu „Ka iser -
hoff”, je den z naj bar dziej ele ganc kich
i no wo cze snych w Ka to wi cach, w la tach
fin de siec le’u wy bu do wa ny przez sa me -
go Igna ce go Grünfel da. Dzi na tej
po se sji wzno sz si mu ry „Ga le rii Ka -
to wic kiej”. 

Igna cy Grun feld anons re kla mo wy 1937
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Kan ce la ria Grünfel da

Wal ter prze pro wa dzi si do Ka to wic.
Za miesz ka z ro dzi ca mi w czyn szo wej
ka mie ni cy Brie ge ra. Ja ko dy plo mo wa -
ny ku piec i eko no mi sta, wa sne biu ro
han dlo we otwo rzy w bu dyn ku Grünfel -
dów na Kar bo wej. Na se mi na ria i kon -
sul ta cje dok to ranc kie do je da do fa szy -
zu j ce go si Wro ca wia, po g bia
zna jo mo za gad nie zwi za nych z go -
spo dar k na ro do w, po ma ga oj cu
w pro wa dze niu fir my i uczy si j zy ka
pol skie go. 

W okre sie wro caw sko -ka to wic kim
od y y je go daw ne gim na zjal ne zna jo -
mo ci i przy ja nie. Na uni wer sy te cie we
Wro ca wiu stu dio wa Karl He inz Lu -
bow ski i Hans Wer ner Nie mann. Do Ka -
to wic wpa da li aby od wie dzi ro dzi n
a przy oka zji po flir to wa z ró wie nicz -
ka mi al bo po plot ko wa w pacz ce daw -
nych kum pli. 

– Wro caw do brze zna em od cza sów
mo do ci – wspo mi na Wal ter – tam
miesz ka a mo ja bab ka i in ni krew ni ze
stro ny mat ki. Zno wu spo ty ka em wro -
ca wian, któ rzy stu dio wa li ze mn
w Ber li nie. 

By li wród nich sta ry szkol ny ko le ga
Man fred Dan zi ger, Hans Wer ner Nie -
mann, Fritz Klatt, pe da gog zwo len nik so -
cja li zmu no i chy ba naj ser decz niej szy
Ru di Treu en fels. 

Brat ni du sz Wal te ra by dr Fritz Gut -
t mann, z za wo du eko no mi sta ale i wy -
rocz nia w spra wach li te ra tu ry i mu zy ki.
W po pu lar nej „Kat to wit zer Ze itung”
pro wa dzi dzia eko no micz ny i pi sy wa
po czyt ne fe lie to ny. Cza sem za bie ra
Wal te ra do swe go do mu w By to miu,
gdzie miesz ka z o n. By ko pal ni se -
kre tów i wia do mo ci do ty cz cych y cia
go spo dar cze go l ska, Pol ski oraz Nie -
miec. 

No wy mi ko le ga mi Wal te ra zo sta li re -
dak to rzy wy cho dz ce go w Ka to wi cach
„Wirt scha ft skor re spon denz für Po -
len” – ty go dni ka po wi co ne go za gad -

nie niom eko no micz nym i spo ecz no -kul -
tu ral nym: wy daw ca i na czel ny dr Franz
Gold ste in oraz szef do dat ku li te rac ko -ar -
ty stycz ne go dr Al fred Gaw lik, dzia acz
stron nictw ka to lic kich. Za miesz cza li
tam pu bli ka cje pi sa ne w du chu wza jem -
ne go zro zu mie nia i part ner stwa pol -
sko -nie miec kie go. Do ko ca po zo sta wa li
szer mie rza mi opo zy cji an ty hi tle row -
skiej. Ich pe rio dyk by ad re so wa ny
do nie miec kich prze my sow ców na l -
sku. Z ko le ga mi re dak to ra mi kon sul to -
wa ko lej ne frag men ty i roz dzia y swo -
jej dy ser ta cji. Oni by li jej pierw szy mi
nie ofi cjal ny mi re cen zen ta mi. 

Dok to rat

Pó n je sie ni 1931 ro ku na si li y si do 
le gli wo ci ast ma tycz ne Wal te ra. Le karz
skie ro wa go na kil ku mie sicz ne le cze 
nie w sa na to rium dok to ra Guhr
w uzdro wi sku Wiel ka Ta tra na So wa 
cji. Tam pi lecz ni cze wo dy, spa ce ro wa,
gry wa w bry da, ale praw dzi w ra do
spra wia o mu po dzi wia nie ta trza skich
kra jo bra zów lub spi skich wsi i mia ste -
czek ma low ni czo po o o nych w do li nie
Po pra du. Po po wro cie do Ka to wic skon -
cen tro wa si na opra co wa niu swo jej roz -
pra wy dok tor skiej. W rok pó niej by a
ju przy go to wa na do re cen zji. 

W ma ju 1933 ro ku je go wro caw ski
pro mo tor prof. Hes se owiad czy, e no -
we za rz dze nia pa stwo we unie mo li -
wia j prze pro wa dze nie prze wo du
i przy j cia roz pra wy dok tor skiej na pi -
sa nej przez oso b po cho dze nia y -
dow skie go. Wspó czu swe mu dok to -
ran to wi i po le ca zna jo me go
pro fe so ra pra cu j ce go na uni wer sy te -
cie w Zu ry chu. Wal ter zda si na po -
moc y dow skich przy ja ció. Pró bo wa
im ma try ku lo wa si na uni wer sy te -
tach w Pra dze i Zu ry chu, ale osta tecz -
nie zo sta przy j ty w po czet stu den tów
i dok to ran tów uni wer sy te tu w Ba zy lei.
Je go no wym pro mo to rem by prof. dr
Ed gar Sa li. Uro czy sty eg za min i obro -

na dy ser ta cji od by a si 15 grud nia 1933
ro ku. Ze Szwaj ca rii wie o upie czo ny
dok tor po je cha do Pa ry a, gdzie je go
naj mod sza sio stra Ma rian na stu dio wa -
a j zy ki ob ce. Tu taj w kr gu przy ja ció
sp dzi li Bo e Na ro dze nie. 

Po uda nej obro nie roz pra wy za ty tu o -
wa nej „Za du e nia za gra nicz ne Pol ski”
se nat Uni wer sy te tu w Ba zy lei przy zna
mu ty tu dok to ra na uk po li tycz nych.
W 3 la ta pó niej je go roz pra wa na uko -
wa uka za a si na pó kach ksi gar skich.
W j zy ku nie miec kim wy dru ko wa a j
ka to wic ka „Vi ta” – wi try na kon ty nu uj -
ca daw ne tra dy cje wy daw nic twa pra so -
we go Si win nów. 

Na znak sprze ci wu

W 1933 ro ku, po prze chwy ce niu wa 
dzy przez Hi tle ra, y dzi w pol skich Ka 
to wi cach nie po zo sta li obo jt ni na to,
co dzia o si w Niem czech. Hu go
Grünfeld ust pi z Ra dy mia sta i zo y
re zy gna cj ze sta no wi ska wi ce pre zy den -
ta Nie miec kie go Zwiz ku Lu do we go
w któ rym co raz but niej wy st po wa li
zwo len ni cy fa szy zmu. Je go o na i jej ko -
le an ki opu ci y Me iste rschen Ge sang
Ve re ine, boj ko to wa y Pa trio tycz ny Zwi -
zek Ko biet Nie miec kich i prze sta y
uczest ni czy w im pre zach te atral nych
agi tu j cych na rzecz NSDAP. Grünfel -
do wie pre nu me ro wa li te raz ka to lic ki
ty go dnik „Der Deut sche in Po len” („Nie -
miec w Pol sce”), or gan Zwiz ku Nie -
miec kich Ka to li ków, re da go wa ny przez
J. C. Ma ie ra. Ce ni li go za pu bli ko wa nie
„kry tycz nych i de ma ska tor skich ra por -
tów na te mat ohyd nych na zi stow skich
i an ty se mic kich eks ce sów”.

Re dak to rzy „Wirt schaft Kor re spon -
denz für Po len” za pro si li dr. Wal te ra
Grünfel da do pro wa dze nia dzia u go spo -
dar cze go na a mach te go po czyt ne go ty -
go dni ka. Pi sa tam o pol skiej po li ty ce fi -
nan so wej, bez kry tycz nie wzo ro wa nej
na mo de lu fran cu skim. Ja ko przy kad
do na la do wa nia pro po no wa eks pan sjo -
ni stycz n po li ty k wa lu to w ba zu j c
na teo rii Key ne sa i z po wo dze niem
upra wia n przez pre zy den ta Ro ose vel -
ta w USA. 

Z mi ni strem Grab skim

W tym cza sie Hu gon Grünfeld ze swo 
im zi ciem Zyg mun tem We ingrünem
per trak to wa li z Wa dy sa wem Grab 
skim (bra tem Sta ni sa wa), by ym mi ni 
strem skar bu a na stp nie wa ci cie lem
no wo cze snych za ka dów pro du ku j 
cych ce ra mi k bu dow la n. Grab ski
w Grünfel dach wi dzia part ne rów i prze -
wi dy wa mo li wo na wi za nia bli -
skiej wspó pra cy. Ich fir ma w ca ej
Pol sce ucho dzi a za naj wik sz i naj so -
lid niej sz. Na prze szko dzie zre ali zo wa -
niu do brze ro ku j cej per spek ty wy sta n -
a ka ta stro fa.

W 1934 ro ku na te re nie za ka dów
Grünfel da wy buch po ar. Spo n o

Wil la Igna ce go Grun fel da, War szaw ska 12, wi dok wspó cze sny
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W muzeach
nie wszystkie eksponaty 
mona zawsze oglda.

Postanowilimy
pokazywa

niektóre 
na naszych amach.

Dzi pocztówka
ze zbiorów 

Muzeum Historii
Katowic.

Mu zeum Hi sto rii Ka to wic
gro ma dzi oczy wi cie zdj cia

ar chi wal ne.
Ale gdy po wsta wa y

do ku men to wa y
no wo cze sne zmia ny.

Po wsta wa nie Spodka
w obiek tyw nie

Mi strzy ni Choj nac kiej.

wie le urz dze i bu dyn ków. Po zo sta o
kil ka za bu do wa ad mi ni stra cyj nych. 

Ostat nie la ta fir my

Hu gon, ne stor ro du uko czy 74 rok y 
cia. Ca y ci ar od zy ski wa nia ubez pie 
czo ne go ma jt ku spad na bar ki Wal te 
ra. O wzno wie nie pro duk cji trosz czy si
ra zem ze swo im szwa grem Zyg mun tem.
Pod czas fa mi lij nej na ra dy po sta no wi li,
e cz uzy ska ne go od szko do wa nia za -
in we stu j w uru cho mie nie sto lar ni pro -
du ku j cej me ble i ar ty ku y drew nia ne dla
bu dow nic twa. W 1935 ro ku zde cy do wa li
o sprze da y sta rej pia skow ni za la nej wo -
d. Ma gi strat pro jek to wa tam utwo rze -
nie re zer wa tu przy rod ni cze go. A
do ostat nich dni sierp nia 1939 ro ku
bez sku tecz nie po szu ki wa li na byw cy
sche dy po Igna cym Grünfel dzie. 

Do wy bu chu dru giej woj ny wia to wej
Wal ter zaj mo wa si spra wa mi oj cow -
skie go przed si bior stwa. An ga o wa
si w pro mo cj no we go wy ro bu, ja kim
by a tak zwa na e la zna pyt ka klin kie -
ro wa znaj du j ca za sto so wa nie przy bu -
do wie dróg. Jesz cze w 1938 wraz z przy -
ja ció mi re ko men do wa ksi ko we
wy da nie swo jej pra cy dok tor skiej i ob -
cho dzi 30 uro dzi ny. Przyj mo wa gra tu -
la cje i czy ta re cen zje. 

Uciecz ka

W pierw szych dniach wrze nia 1939
aby unik n roz strze la nia przez na zi 

stów, obo zu kon cen tra cyj ne go lub ko 
mo ry ga zo wej, naj pierw po ci giem
a po tem pie cho t do tar do War sza wy.
Po wie lu dra ma tycz nych przej ciach
zna laz schron w y dow skim do mu
przy uli cy Su kow skie go, w po bli u
Bel we de ru. Tam prze y gro z bar ba -
rzy skiej na pa ci We hr mach tu, ob l e -
nia, kl ski i upo ko rze nia bo ha ter skie go
mia sta. Na po czt ku stycz nia 1940 ro -
ku, ko rzy sta jc z po mo cy przy ja ció,
pod pro tek to ra tem przed sta wi cielstw
dy plo ma tycz nych, ja ko tu macz i prze -
wod nik pa ni Alek san dro wi czo wej uda -
j cej si do swe go sy na – kon su la RP
w Trie cie, z War sza wy wy je cha
do Woch. Po tem tu a si po Ita lii
i Tur cji. 

Na pe wien czas za miesz ka w Istam -
bu le, a po tem uda si do bry tyj skie go
te ry to rium man da to we go w Pa le sty nie.
Miesz ka w Je ro zo li mie i Tel Avi vie. Tam
te spo tka swo j sio str Lot t i szwa gra
Zyg mun ta, któ ry wst pi w sze re gi Woj -
ska Pol skie go do wo dzo ne go przez ge -
ne ra a An der sa. 

Zdro wiu Wal te ra nie sprzy ja tam tej -
szy kli mat. M czy y go na si la j ce si ata -
ki ast my. Gdy We hr macht sfor so wa Mo -
rze ród ziem ne i przy st pi do ko lej nej
in wa zji, wzro so po czu cie za gro e nia
i gro ba za ga dy pa le sty skich y dów.
W 1941 ro ku prze pro wa dzi si na po -
u dnie Afry ki – do Pó noc nej Ro de zji
(obec nie: Za mbia). Do 1947 ro ku pra -
co wa w Mu fu li ra pro win cji Cop per belt,
gra ni cz cej z Kon giem. Pia sto wa tam
wa ne sta no wi ska w an giel skich fir mach
han dlu j cych ru da mi mie dzi i ura nu. 

Szwaj ca ria

Po 1947 dr Grünfeld prze niós si
do Zug, nie wiel kie go mia sta na tra sie
Zu rych –Lu ga no, sto li cy nie miec ko j 
zycz ne go kan to nów w rod ko wej
Szwaj ca rii. By jed nym z czo o wych me -
na de rów syn nej fir my „Phi lipp Bro -
thers A”, do któ rej w 7 lat pó niej tra -
fi te le gen dar ny biz nes men Mar cell
Da vid Re ich, ja ko mi liar der zna ny
pod na zwi skiem Marc Rich.

W Zug Wal ter sp dzi ostat nie la ta y -
cia. Spa ce ro wa alej ka mi miej skie go
par ku na wzgó rzu Zu ger berg i bul wa ra -
mi miej skiej pro me na dy nad je zio rem.
Lu bi cie pe po po u dnia i za cho dy so -
ca owie tla j ce go go tyc kie ka mie ni ce
i ko cio y Sta rów ki. Mia tu taj za przy -
ja nio ne cu kie ren ki, w któ rych za ma wia
ulu bio ny kie li sze czek li kie ru „Zu ger
Rötel”. 

Tam, po ród bu dow li pa mi ta j cych
re dnio wie cze i jak e nie po dob nych
do da le kich Ka to wic z cza sów dzie ci -
stwa i mo do ci, spi sy wa swo je wspo -
mnie nia, dru kiem wy da ne w 2015 ro ku.
Tam zmar w 1988. i tam zo sta po cho -
wa ny.

Ko rzy sta em z pu bli ka cji: Rückblic ke
(Ger man) / Wal ter Grünfeld. [S. l.]: Jef -
fer son Pu bli ca tion, cop. 2015 – do -
stp nej w Bi blio te ce l skiej. Frag -
men ty ksi ki, z nie miec kie go tu ma czy a
Jo an na Owcza rek.
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WITOLD TURANT

(...) Pierw szym cie niem, ja ki pa mi tam, by nie ja ki pan Ro bert. Wspo mnie nia
mo je s mgli ste w je go kwe stii, al bo wiem czas, ja ki upy n od mo ich z nim spo -
tka, ka e mi go po strze ga wa nie ja ko cie za le d wie. Kim by? Z tych szczt -
ków wspo mnie o nim wy ni ka, e by przy ja cie lem na szych s sia dów z uli cy Jor -
da na. Wy ró nia si w spo sób zde cy do wa ny na tle po sta ci za lud nia j cych mo je
dzie ci stwo. Pa mi tam te, co o nim mó wio no; e by fleg ma tycz ny i wy nio sy,
e ubie ra si z naj wik szym gu stem, e by den tel me nem w ka dym ca lu. Sta -
wia no mi go za wzór ma nier, mó wio no, e kie dy b d do ro sy, po wi nie nem ubie -
ra si jak on. By jak an giel ski lord. Kto na wet po wie dzia kie dy, e jest pew -
nie An gli kiem, no bo jesz cze to imi. Kie dy go o to za py ta em, wy buch n
mie chem, ale chy ba spra wi em mu przy jem no. Nie by An gli kiem. By chy -
ba przed wo jen nym ofi ce rem, a czas woj ny rze czy wi cie sp dzi w An glii, by
mo e na wet w któ rym ze syn nych lot ni czych dy wi zjo nów, ale te go nie je stem
pe wien. By mo e, cho wo la bym, e by tak nie by o, by tyl ko mi strzem au to -
kre acji, jak wie lu mo dych lu dzi (o czym wiem z opo wia da ma my), któ rzy no -
si li z wiel kim szy kiem bat tle dres sy i ofi cer ki. Po ja wi si jak me te or, nie spo dzie -
wa nie. By mo e do ku cza a mu t sk no ta za kra jem, a mo e by y jesz cze in ne
po wo dy, w ka dym ra zie po sta no wi wró ci. Na gle i nie spo dzie wa nie. Na swo -
je nie szcz cie. To, co wy wo y wa o po dziw u jed nych, in nych mu sia o dra ni.
Któ re go dnia kto z do ro sych, s dzc, e nie sy sz bd nie zro zu miem, rzu -
ci krót ko: – Po dob no cho dz za Ro ber tem. – Wkrót ce po tem Ro bert znik. I znów
po ja wi si krót ki ko men tarz: – Ro bert sie dzi. – Za bro nio no mi py ta o nie go,
a tym bar dziej chwa li si zna jo mo ci z nim. 

Z cza sem do wie dzia em si, e je go los nie by wy jt ko wy. Nie po ja wi si jed -
nak po 1956 ro ku. Mo e prze niós si do in ne go mia sta w oba wie, e przy ja -
kiej no wej oka zji znów za czn za nim „cho dzi”, a mo e wró ci do An glii, któ -
r po dzi wia i w któ rej, jak sam ma wia, czu si ca kiem do brze, tyl ko e w Pol sce
chcia czu si le piej. U sie bie. Mam na dzie j, e nie spo tka o go nic ze go. Tak
czy ina czej sta si cie niem. Za gad ko wym i in spi ru j cym. S dz, e to je mu za -
wdzi czam, w ka dym ra zie w ja kim stop niu, mo j an glo fi li. Z cza sem za cz -
y po ja wia si po sta ci bar dziej ma te rial ne, le piej prze ze mnie za pa mi ta ne. Nim
to na st pi o, w na szym do mu po ja wi si Wil lis Con no ver. Nie, nie oso bi cie. Po -
ja wi si je go gos. Mój oj ciec by za go rza ym wiel bi cie lem jaz zu. Wspo mnie -
nie tam tych lat to cie py, pew nie czerw co wy al bo lip co wy wie czór i otwar te okno
na za chod ni stro n na sze go miesz ka nia. Oj ciec pa lc faj k sie dzi przy biur ku,
a ja le  ju w ó ku. Z go ni ka sy cha cie py, g bo ki gos: – This is Wil lis Con -
no ver. – A po tem ka ska da dwi ków w wy ko na niu ma gów jaz zu. Mniej ni cie.
Po pro stu The Vo ice. Roz go nia na zy wa a si zresz t Vo ice of Ame ri ca. By a jesz -
cze jed na, ale jej na zwy nie pa mi tam. Nada wa a mu zy k dla bry tyj skich o -
nie rzy sta cjo nu j cych w Niem czech. A na sze ra dio w ra mach sa ty ry mi dzy na -
ro do wej nada wa o ta ki oto ka wa ek, któ re go so wa na wi zy wa y do ha sa „ami,
go ho me” wy pi sy wa ne go na nie miec kich mu rach, kto wie czy j r k: „Zo staw
Ren i Lo re lei, po wiedz grzecz nie nam go od -bye, ami, opu ju nasz dom”. Ca -
kiem za po mnia em o tej pio sen ce, bo i zresz t dla cze go mia bym j pa mi ta,
do dnia, w któ rym mo ja ma ma usy sza a u mnie na gra nie pew ne go ir landz kie -
go ze spo u, za ty tu o wa ne God, sa ve Ire land, i pod an giel skie so wa „whe ather
on the scaf fold high or on bat tle field we die, it no mat ters whe re for Ire land de -
ar we fall” pol skie so wa o Re nie i Lo re lei pa so wa y jak ula. To by o to. Przy -
po mnia em so bie tam ten wie czór, czy ra czej wie czo ry. Ro dzi ce by li jesz cze ra -
zem, za oknem za pa da j cy po god ny zmrok – ob raz siel skie go dzie ci stwa. Dzi,
po za miesz ka niem, któ re za pew ne nie raz ju zmie ni o wa ci cie la, nie ma ju
trwa ych wiad ków tam tych wie czo rów. Lu dzie po od cho dzi li, a to po le, któ re si -
ga y nie mal do wy so ko ci na szych okien (czwar te pi tro), kil ka na cie lat te mu
wy ci to. By mo e po zo sta jesz cze ich cie, któ ry za cho dz ce so ce rzu ca o
na cia n do mu, nie co po ni ej na szych okien. Ale to tyl ko do my sy. 

By oczy wi cie ni ky, ale upo rczy wy cie Je rzab ka, po przed nie go lo ka to ra miesz -
ka nia przy uli cy Jor da na. By tak upo rczy wy, e mu sia em po wi ci mu spo ro
cza su i miej sca w kom pu te rze. A jed nak si nie od cze pi. Jest cie niem nie tyl ko
mo im, ale sku pia w so bie wszyst kie in ne cie nie z okre su hi tle row skiej oku pa -
cji, jest cie niem cie ni. Nie daw no po sta no wi em wy ru szy je go la dem. Oka za -
o si, e w ar chi wach IPN mo na na tra fi na lad co naj mniej kil ku Je rzab ków,
spo ród któ rych je den, Karl, sta n po woj nie przed s dem w Bia ej Kra kow skiej.
Po zo sta li, w wik szo ci czon ko wie SS, od po wia da li za swo je wo jen ne prze wi -
ny przed s dem w Ka to wi cach. Wy gl da na to, e ten „mój” by jed nym z nich.
My l, e to wa nie on ci gn nam na go w, a w ka dym ra zie do miesz ka -
nia przy uli cy Fran cu skiej, in ny cie. Tam ten cie nie ma na wet na zwi ska. Ma -
o te go, jest tak nie kon kret ny, e a two za ne go wa je go ist nie nie. A ja kie s fak -
ty? Zje o na z prze ra e nia sier psa i pa nicz ny lk w oczach czwo ro no ga za bi ja ki
i ja kie dziw ne od go sy, na przy kad spa da j cych z pó ki ksi ek, któ re ka dy
sy sza z in ne go miej sca. Nie wie le te go. Mo li we przy czy ny? Zbio ro we oma my,
au to su ge stie, le ciut ka hi ste ria czy mo e cho ro ba psy chicz na psa – na pa dy l ku
etc. Ale jest te in ne wy tu ma cze nie: pod czas woj ny alian ci bom bar do wa li ra fi -

fragment
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ne ri w Trze bi ni. Sa mo lo ty nie mia y pra wa wra ca do ba -
zy, czy na wet awa ryj nie l do wa z bom ba mi na po ka dzie.
Od pew ne go ka to wi cza ni na usy sza em ta k oto hi sto ri: je -
den z sa mo lo tów, bry tyj ski lub ame ry ka ski, zo sta tra fio -
ny przez Flak, za nim do tar do ce lu. Naj wy ra niej szu ka miej -
sca do l dow nia nad po u dnio w cz ci Ka to wic i mu sia
po zby si bomb. Jed na z nich tra fi a bez po red nio w ostat -
ni z sze re gu wil li przy uli cy Fran cu skiej. Mie ci si tam
po no SS -owski bur del, z któ re go nic nie po zo sta o. Czy tak
by o, trud no dzi po wie dzie. Z punk tu wi dze nia mo je go cie -
nia si non e ve ro, e bon tro va to. Fak tem jest, e dzi przy tej
uli cy sto j tyl ko trzy wil le, a na do mnie ma nym te re nie czwar -
tej stoi dom, w któ rym kie dy miesz ka em. To nie jest wy -
star cza j ce wy ja nie nie? Trud no. Lep sze go nie znam. 

Jest tak e cie z uli cy Ko cha now skie go. Po dwó rze,
a w po dwó rzu ofi cy na. Z bal ko nu mo jej bab ci wi da jej okna.
S na wy ci gni cie r ki. W jed nym z tych okien po ja wia si
co dzien nie mo dy czo wiek. Cze ka, a cór ka mo jej nia ni wyj -
dzie na bal kon. Roz ma wia j chwi l, po tem ona zbie ga
po scho dach i cze ka na po dwó rzu, a ro dzi ce znio s go
na wóz ku ze scho dów. Cho pak od pa sa w dó jest spa ra li -
o wa ny. Id na spa cer na plac Miar ki. To wa rzy szy im pies,
po czci wa, opa sa su ka, bok ser ka. Wo kó pla cu Miar ki s wy -
so kie kra w ni ki. Cho pak cz sto po ru sza si na wóz ku sam,
kr cc korb k, ale nie jest w sta nie po ko na tych kra w ni -
ków. Do ro ta po ma ga mu wje cha na chod nik. Bez niej nie
da by ra dy. Ona nie za wsze ma czas. Wte dy cho pak wy je -
da sam i je dzi w t i z po wro tem po chod ni ku przed ka wiar -
ni „Te li me na”. Któ re go dnia pró bu je do sta si na dru g
stro n. Kto mu po ma ga. Uda je si. Jed nak tam te go dnia nie
ma ni ko go. Dziew czy na jest za j ta. Ba wi si na bal ko nie i wi -
dz je go smut n mi n. Dzie jest po god ny, wic jed nak si
de cy du je na sa mot n wy pra w. Zni ka j ra zem z psem
w bra mie. Te go dnia chod nik przed „Te li me n” mu nie wy -
star cza. Dzie jest ta ki pik ny i zie le na pla cu ku si. Cho -
pak wy je da na jezd ni i przez chwi l zma ga si z kra w -
ni kiem. Ba wi si na bal ko nie w pie k cym so cu, kie dy
do bie ga mnie dwik sy re ny. Nikt nie zwra ca na to uwa gi,
bo to w ko cu ród mie cie. Tu taj to co dzien no. Do pie ro kie -
dy z za ku pów przy bie ga za pa ka na Do ro ta, za czy na si dra -
mat. Cho pak usi o wa sfor so wa nie szcz sny kra w nik, ale
tym ra zem nie by o ni ko go, e by mu po móc. Roz p dzi wó -
zek, ale usta wi go pod zym k tem. Wó zek si prze wró ci,
a on ude rzy skro ni o kra w nik. I to wszyst ko. Po zo sta a
tyl ko roz pacz Do ro ty i cie. Kra w ni ki przy przej ciach dla
pie szych do pie ro od kil ku, mo e kil ku na stu lat s w Ka to -
wi cach ob ni o ne tak, by oso by na wóz kach mo gy je po ko -
na bez ko po tu. A ten cie li czy so bie sze dzie sit lat bez
ma a. 

S cie nie du sze i krót sze. S ta kie, któ re pa da j na la -
ta, a na wet na ca e y cie, ale s i ta kie, któ re trwa j je dy -
nie chwi l. Jak je od ró ni? S dz, e to jest mo li we do -
pie ro po pew nym cza sie. Ta ki krót ko trwa y cie blak nie,
a w ko cu zni ka. Cza sem jed nak po wra ca. Wte dy ma swo -
j lo ka li za cj i so bie wa ci we oko licz no ci. Du szy cie
nie ust pu je i za zwy czaj nie tra ci na in ten syw no ci. Cz -
sto nie jest za le ny ani od miej sca, ani od sy tu acji. Nie mu -
si po wra ca, bo sta le jest. Ta kim cie niem, co w oczy wi sty
spo sób po win no wy ni ka z tej opo wie ci, s sa me Ka to wi -
ce. Nie jest to by naj mniej cie po nu ry, ale nie jest te nad -
mier nie ra do sny. Je go na tu ra jest moc no zró ni co wa na.
Miesz cz si w nim za rów no do bre, jak i ze rze czy, któ re
mnie tu spo tka y. Pro por cje po mi dzy ni mi s, jak s dz,
w du ej mie rze dzie em przy pad ku. Jak e by ina czej – w tym
mie cie? Po dob nym cie niem jest lsk. Jest rów nie zró -
ni co wa ny. Za da j so bie py ta nie, kie dy od kry em ist nie nie
tych cie ni w oczy wi sty spo sób na ka da j cych si na sie bie. 

By mo e za cz o si to od Ra dio wej cze lod ki. W do mu
obo wi zy wa w za sa dzie za kaz su cha nia tej au dy cji, a to
z uwa gi na mo je zdol no ci od twór cze, po nie wa za cz em
bar dzo szyb ko na la do wa zwro ty gwa ro we, a na de wszyst -
ko przy swo iem so bie po wie dzon ka Wal de ma ra Fra ni, na -

tursz czy ka kreu j ce go po sta Kacz mar ka, w ro dza ju „Kacz -
ma rek mo go wa”. Przy pusz czam, e oj ciec oba wia si, e
za czn z cza sem mó wi gwa r, a po nad to uwa a tek sty tej
au dy cji za, de li kat nie mó wic, nie zbyt m dre. Nie wiem, czy
susz nie, po nie wa zu pe nie ich nie pa mi tam. Pa mi tam tyl -
ko, e mo je cho dze nie do oko a sto u i pod czas ro dzin nych
uro czy sto ci i po pi sy wa nie si Kacz mar kiem po wo do wa o
wy bu chy mie chu go ci, a mo je go oj ca do pro wa dza o
do sza u. Oczy wi cie nie mo g po wie dzie, e wte dy
uwia do mi em so bie spe cy fi k l ska, ale od kry em, e mój
dom i j zyk, ja kim si po su gu je my, ró ni si od j zy ka, po -
wiedz my, uli cy czy s sied nich po dwó rek. Na mo im chy ba
gwa r nikt nie mó wi, ale wy star czy o pój z bab ci
na skwe rek przed ko cio em w. Pio tra i Paw a (obec nie plac
Kar dy na a Au gu sta Hlon da), by ten Kacz mar ko wy j zyk, cza -
sem w bar dzo bru tal nej wer sji, usy sze. Ko lej nym mo men -
tem po ja wia nia si cie nia by o pu sto sze j ce w oko li cach go -
dzi ny dwu na stej po dwó rze, zwasz cza w nie dzie l. My
ja da li my obiad po mi dzy trzy na st a czter na st w nie dzie -
l, a w ty go dniu… hm… ró nie to by wa o. Na ogó po po -
wro cie ro dzi ców z pra cy. No i jesz cze kwe stia imie nin. Tu
ob cho dzo no uro dzi ny, a my do dzi wi tu je my dzie na -
szych pa tro nów. Cho cia, jak to sub tel nie uj je den z mo -
ich nie orto dok syj nych przy ja ció, nie wa ne czy imie ni ny czy
uro dzi ny, naj le piej ob cho dzi jed no i dru gie, bo jest o jed -
n oka zj wi cej, e by si na pi. Przy znam, e ta kie po dej -
cie tra fia mi do prze ko na nia. 

Cie nie prze lot ne – o nich si szyb ko za po mi na. Cza sem
szko da, cza sem nie. By wa, e ta ki cie ma do opo wie dze -
nia hi sto ri, z re gu y swo j, dra ma tycz n i… nie praw dzi w.
A jed nak te mu cie nio wi uwie rzy em, po nie wa by bez in -
te re sow ny. Al bo wiem opo wie cie nia ko czy si pro b o ja -
k drob n su m, kie li szek wód ki, ku fel pi wa. Tym cza sem
cie, któ ry przy siad si do mnie na a wecz ce na pla cu An -
drze ja, nie opo dal wi zie nia, za cz od pró by po cz sto wa nia
mnie de na tu ra tem. Nie jest to ro dzaj al ko ho lu, któ ry mi szcze -
gól nie od po wia da, wic od mó wi em, roz my la jc, jak by tu
uwol ni si od na tr ta. Cie to wy czu i wy ko na ma newr
uprze dza j cy: 

– Nie b d mia pre ten sji, je li pan so bie pój dzie, ale chcia -
em opo wie dzie co nie zna jo me mu. Tak jest mi a twiej, bo
co ta kie go mo na opo wie dzie tyl ko nie zna jo me mu, a ko -
mu opo wie dzie to mu sz. 

Ta kie wy zna nia nie wy wo u j mo je go en tu zja zmu, ale
uzna em, e jed nak za po wia da si to le piej ni ty po we pi -
jac kie bia do le nia. Po za tym je li w ten spo sób mo g ko mu
po móc, to dla cze go nie. Osta tecz nie nie zna my si i do ni -
cze go mnie to nie zo bo wi zu je. By o tak e w tym cie niu co,
co po pro stu ka za o mi go wy su cha. 

– Za sta na wia si pan, co po wo du je, e pi j de na tu rat, kie -
dy wód ka jest w za si gu r ki? Po wiem pa nu – je li ta rzam
si w rynsz to ku, to do ko ca. Raz na ja ki czas mu sz to zro -
bi, ale nie u sie bie, bo tam by bym sko czo ny, cho i tak
nie wie le mi bra ku je. By em od wie dzi mo j ko bie t w wi -
zie niu. Po sta no wi em o ni wal czy i nie da jej tam
wsik n zu pe nie w kry mi na. 

– o na? 
– Nie. O o nie pó niej. T wzi em do sow nie z uli cy. By -

a bez dom na i szwen da a si tu taj, ko o dwor ca. Za bra em
j do sie bie, a po kil ku ty go dniach zja wi a si po li cja. Ko -
bie ta mia a spo ro na su mie niu, wic nie b d wci ska ki tu,
e sie dzi za nie win no, ale mi na niej za le y. 

– A o na? – Ja ko nie mo gem od pu ci te go wt ku. 
– Do bra. Te raz b dzie o o nie. Na pew no si pan nie na -

pi je? Gu pio py tam, wi da po pa nu, e nie. o na oka za a si
wred n su k. 

– A tak? 
– Mam du y dom na wsi pod My so wi ca mi i warsz tat. Mia -

em nor mal n ro dzi n i do brze nam si po wo dzi o. Wie pan,
mam dy plom ma gi stra i znam trzy j zy ki. No tak, nie mu -
si pan wie rzy. – I tu prze szed pyn nie na an giel ski, po tem
na fran cu ski i po ku ty ka tro ch po ro syj sku. 
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– Cha pe au bas. 
– I co z te go? Wszyst ko dia bli wzi li. Przez t kur w,

a wa ci wie przez po ar. 
– Spa li si pa nu dom? 
– Nie mnie. Mo je mu ser decz ne mu przy ja cie lo wi. Wzi -

em go do sie bie, jak sta, bo zo sta bez ni cze go, a po za tym
oka za o si, e cha u pa nie ubez pie czo na. Co mia em zro bi,
przy ja ciel, nie? A da lej by o jak w tej pio sen ce Kraw czy ka:
„da em mu to, da em mu tam to, a o n wzi so bie sam”. Ale,
jak to mó wi, pies nie we mie, jak su ka nie da. Dzie ci mi
zo sta wi a, ale na sta wi a je prze ciw ko mnie. Miesz ka j ze mn,
ale dom trak tu j jak noc le gow ni. Cór ka za rok ko czy stu -
dia, a syn wa nie za czy na. Móg bym by z nich dum ny, tyl -
ko e ma j oj ca w du pie. Ro zu mie pan? 

– Ro zu miem. Wiem, e to ad na po cie cha, ale nie jest pan
wy jt kiem. 

– Wiem. Nie o to cho dzi. Mie sic te mu wy kry to u mnie
gu za mó zgu. A ja mu sz zd y wy ci gn mo j ko bie t
z wi zie nia. Na wa run ko we al bo za a twi jej elek tro nicz n
ob ro . Mu sz zd y, bo mi na niej za le y. Spra wa jest w to -
ku. Mo e si uda. 

– Mu si si uda – po wie dzia em z nie co sztucz nym opty -
mi zmem. 

– Cze kam te raz na au to bus. Wra cam do do mu prze bra si
w czy ste ciu chy, wy k pa si, wy spa, a ju tro do ro bo ty. Trze -
ba za ro bi na praw ni ków. B d wal czy – po wtó rzy ni czym
re fren. – I to wszyst ko. Dzi ki, e mnie pan wy su cha. 

Wsta em i po sze dem w swo j stro n. Cie zo sta
za mn, by ni gdy w mo im y ciu ju si nie po ja wi. Czu -
em, e jest mu wszyst ko jed no, czy mu wie rz czy nie. Po -
dob nie jak cie nio wi, któ ry w pew n zi mo w noc wy spo -
wia da si Mar ko wi pod tu ne lem  cz cym Wo je wódz k
z Ma riac k i Dwor co w ni mniej, ni wi cej, tyl ko z za bój -
stwa. Któ ry z pi sa rzy po wie dzia, e pierw szo rzd ne hi -
sto rie praw dzi wych lu dzi le  nie mal na uli cy. Trze ba tyl -
ko ich wy su cha. Raz s to hi sto rie ba nal ne, in nym
ra zem nie sa mo wi te. I nie w tym rzecz, czy s praw dzi we
czy nie, bo w ja kim sen sie za wsze s praw dzi we, je li tyl -
ko ich ce lem nie jest je dy nie wy ci gni cie od nas dy chy
czy kie lisz ka cze go moc ne go. Ma j prze sa nie, w któ re wie -
rzy nar ra tor, i to jest naj wa niej sze. Ja kie prze sa nie ma ta
hi sto ria? Nie je stem pe wien. Mo e cho dzi o to, e wal czy
si do ko ca, a mo e o to, e los Hio ba nie jest ni ko mu
oszcz dzo ny? A mo e jesz cze o co. Nie wa ne. Dla mnie
jest to jed na z hi sto rii za sy sza nych w Ka to wi cach, ca kiem
przy pad kiem, od przy pad ko we go czo wie ka, któ re go y -
cie pe ne by o przy pad ków. 

Hi sto ria ta, cho w grun cie rze czy ba nal na, by a, je li za -
sta no wi si nad ni, na swój spo sób wstrz sa j ca. My l,
e nie po gar dzi by ni Sha ke spe are ani He min gway. Cho
mo e dla te go ostat nie go by a by nie co zbyt roz wle ka. Kie -
dy za py ta no go, jak wy ra zi w kil ku so wach ludz ki dra -
mat. Za cy to wa wte dy ogo sze nie za miesz czo ne w jed nej
z chi ca gow skich ga zet: „sprze dam nie uy wa ne but ki nie mow -
l ce”. Tyl ko ty le i a ty le. y cie. 

In na kwe stia: plac An drze ja lub kon ty nu acja uli cy Pod -
gór nej to nie je dy ne miej sca w Ka to wi cach, gdzie mo na
co ta kie go usy sze. Po dej rze wam, e jest ich w tym mie -
cie o wie le wi cej. By mo e po sia da je ka da dziel ni ca.
Sy szy si tam od cza su do cza su to i owo. Sy sza o si tak -
e nie jed no w re stau ra cji na sta rym dwor cu, no c al bo
nad ra nem, kie dy czo wiek szu ka dru gie go czo wie ka, bo
sa mot no o tej po rze do skwie ra naj bar dziej. Tam po ja wi
si cie nie let niej strip ti zer ki z jed ne go z ka to wic kich ho -
te li. Pa nien ka nie mia a jesz cze osiem na stu lat, ale mia a
fi gu r i re no m. Ro dzi ce chy ba by li tro ch za j ci, bo nie
zo rien to wa li si, e pan na wie czo ra mi zni ka z do mu, któ -
ry by mo e zwy czaj nie by zbyt ob szer ny. Ga a, na piw -
ki, pre zen ty od wiel bi cie li. Na wet je li kto zo rien to wa si,
e li bi do Pan ny Lo li ty (po no ta ki mia a pseu do nim ar ty -
stycz ny, ale pew no ci tro ch brak) wy star to wa o tro ch
przed wcze nie, to nikt nie pro te sto wa, bo ta ki nu mer w pro -

gra mie przy ci ga zwo len ni ków nie okry te go mo de go
cia a. Jed nak pew ne go wie czo ru, kie dy kon fe ran sjer za po -
wie dzia nu mer lo kal nej gwiaz dy, nic si nie wy da rzy o.
Spe szy si za sko czo ny mistrz ce re mo nii, nie cier pli wi li si
wiel bi cie le sa mo rod ne go ta len tu. Nie ste ty, nie da ne im by -
o ani tam te go wie czo ru, ani ad ne go in ne go w przy szo -
ci po dzi wia wy uz da nych póz i pl sów Pan ny L. Có si
wy da rzy o? Otó do sow nie na kil ka chwil przed wyj ciem
na sce n dziew czy na zo sta a wy pro wa dzo na przez pew ne -
go star sze go m czy zn, któ re mu asy sto wa o dwu osi ków
nie zbyt wy kwint nie ubra nych. Po rwa na przez ja kie go sta -
re go ero to ma na na im pre z w za mkni tym gro nie? Upro -
wa dzo na przez han dla rzy y wym to wa rem do ja kie go re -
no mo wa ne go za mtu za na Za cho dzie? Nic z tych rze czy.
Po pro stu oj ciec w ko cu do wie dzia si o ró dle do cho -
dów pan ny i ja ko wzi ty l ski psy chia tra po pro si o po -
moc sa ni ta riu szy z za ka du, w któ rym pra co wa, i po no
tam j umie ci. Pi sz po no, al bo wiem dal sze lo sy Pan -
ny Lo li ty, wiel ce obie cu j cej ar tyst ki es tra do wej, nie s sze -
ro kiej pu blicz no ci zna ne. Oka za a si je dy nie cie niem, któ -
ry wy chy n z pa mi ci by wal ca tam te go lo ka lu i ów
czo wiek prze ka za cie te go cie nia mnie o sza rej go dzi -
nie w lo ka lu, któ re go ju nie ma. Jak wi da, cie nie mo g
po ja wi si wsz dzie. Po dob nie jak lu dzie. 

A tak przy oka zji: wspo mnia em wcze niej o dziel ni co -
wo ci ka to wic kiej. Dla mnie to kom plet na mga i mo e nie
po wi nie nem na wet o tym wspo mi na, ale nie daw no od by -
em do du g roz mo w z ma e stwem ka to wi czan
z dzia da pra dzia da. Ona z Za  a, on ze ród mie cia, z uli -
cy Ja giel lo skiej. Za baw ne by o to, e ona jest ab sol went -
k pod sta wów ki nu mer 21, w któ rej uczy a pol skie go mo -
ja ma ma, a on syn nej Je dyn ki, w któ rej mo ja ma ma
za czy na a swo j pra c w za wo dzie. Obo je jed nak zgod nie
twier dzi li (s bar dzo zgod nym ma e stwem), e Za  e
i ród mie cie to dwa ró ne wia ty. Obo je miesz ka j obec -
nie w trze cim – na Li go cie. My l, e to mo e sku tek tej
zin te gro wa nej wiej sko ci Ka to wic. Pa mi tam cza sy, gdy
od miesz ka ca Za wo dzia mo na by o do sta w ucho, je -
li po my li o si je, daj my na to, z Za  em. Cie kaw je stem,
czy w in nych l skich mia stach, szcze gól nie tych sku pio -
nych w aglo me ra cji, rów nie ta kie po czu cie dziel ni co wej
od rb no ci wy st pu je. Na wy czu cie ob sta wia bym, e tak.
Swo j dro g chy ba to cie ka we dla so cjo lo gów. Kie dy pod -
czas wspo mnia nej roz mo wy przy szo do szcze gó ów, mu -
sia em si pod da, al bo wiem sub tel no ci w nich za war te
bar dzo szyb ko sta y si dla mnie nie czy tel ne. Jest to tak -
e ar gu ment pod no szo ny przez prze ciw ni ków uzna nia gwa -
ry l skiej za od rb ny j zyk – tych od mian god ki jest nie -
sko czo na ilo i jest ona tak zin dy wi du ali zo wa na, e jej
zwo len ni cy nie by li by chy ba w sta nie usta li ja kie go stan -
dar du. Tym bar dziej e hi sto ria uczy, i ta kie do cho dze nie
do stan dar du w j zy ku to pro ces trwa j cy ju nie la ta, ale
ca e stu le cia.  czy si on za zwy czaj z kszta to wa niem si
orod ka wa dzy czy te cen trum na uk. We Fran cji by y to
dwa w jed nym, al bo wiem Sor bo na znaj du je si w Pa ry u,
któ ry od bar dzo daw na by orod kiem wa dzy, na to miast
w An glii ten stan dard usta la y uni wer sy te ty w Oxfor dzie
i w Cam brid ge, a Lon dyn jako oro dek wa dzy do  czy
do nich nie co pó niej z uwa gi na to, e w cza sach, kie dy
te uni wer sy te ty po wsta wa y, kró lo wie an giel scy le piej wy -
sa wia li si w j zy ku fran cu skim ni an giel skim. Na to miast
wszel kie pró by za de kre to wa nia ja kie go stan dar du za zwy -
czaj ko cz si nie po wo dze niem. 

Mój cie z pla cu An drze ja nie upra wia stu pro cen to wej
god ki, ale cho ad nie bu do wa zda nia i mia do bo ga te
sow nic two, nie stro nic przy tym od ku rew i na wi za
do ana to mii ko bie cej i m skiej, mia wy ra ny ak cent lo kal -
ny. Tyl ko ja ki? Czy rze czy wi cie cha rak te ry stycz ny dla pod -
my so wic kiej wsi? Cho cia czy to wa ne? Ja ko cie na za -
wsze po zo sta nie usy tu owa ny w mo ich Ka to wi cach. 
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Czy kto im pod da te mat? Pod po wie -
dzia mo tyw z ludz k twa rz? Od -

no si si wra e nie, e wy sta wa „Dy plo -
my 2016” ob ra ca si wo kó fi zis. Jak
„stra ci twarz”, po ka za a Ka ta rzy na Cia -
pa – zro bi a zdj cia ple ców z go w schy -
lo n w ra mio na, nie wi docz n (a mo e od -
ci t?). Czo wiek po de ka pi ta cji ule ga
od cie le nie niu (wa ci wie od mó de niu)
i przy po mi na oka le czo ne to po le przy dro -
dze. Zde for mo wa ne, ale nie znisz czo ne, zra -
nio ne, ale nie mier tel nie – obu dz si
z wio sn, roz kwit n no wy mi li  mi. A co
z czo wie kiem? Co z po zba wio n twa rzy
oso b, czy si kie dy pod nie sie? I czy y -
je te raz? Mo e tyl ko uda je y cie? Ple cy po -
zba wio ne gów przy po mi na j tum, gru p
jed na ko wych po sta ci, ma s, w któ rej gu bi
si ist nie nia czst ko we, po je dyn cze. Nie cho -
waj twa rzy – mó wi ar tyst ka – prze cie si
nie zu y wa, mo na jej uy wa na co dzie. 

Czy mo na mie kil ka twa rzy? – za sta -
na wia si Da niel Ka mi ski. – Ob li cze do -
mo we i na ró ne wyj cia: do pra cy, ki na i re -
stau ra cji, na dep tak, let ni sko, do upra wia nia
spor tów eks tre mal nych. I gdzie je trzy ma:
w sza fie, pod ó kiem, w wan nie, ku pi fan -
tom, spe cjal ne po pier sie, ja kie go ko cio -
tru pa z gu my? A je li li co spad nie i wy niu -
cha je pies? Po gry zie al bo b dzie pa ra do wa
po  kach i bez dro ach z ludz k twa rz za -
miast py ska? Ar ty sta po pra wia, uszla chet -
nia i re tu szu je: wy ga dza owa le, zmik cza
ostre ry sy, pró bu je za trze nie rów no ci, za -
tu szo wa prze bar wie nia. Czy wy star czy
„Ma ke up”? – py ta i od po wia da ma lar sko:
sztucz na fa sa da nie od da je praw dzi we go
„ja”. Pu dry, szmin ki i flu idy uka zu j twa -
rze zwod ni cze, sym bo licz ne, stwo rzo ne
od jed ne go sza blo nu, for mo wa ne we dug
iden tycz nych wzor ców, jak by by y wy -
two rem se ryj nej pro duk cji lub – jak pi sa
Bau de la ire – „licz nym wa chla rzem, któ rym
po su gu je si r ka, by ukry przed wia tem
cier pie nie al bo wy rzu ty su mie nia”. Ja ki
strach mu si ogar nia czo wie ka, któ ry si
ozda bia i ma lu je, tre nu je mi ny przed lu strem,
li czy ska zy, re tu szu je, zmie nia. Prze cie on
ci gle dry, e pu der si ze trze, wyj dzie
na wierzch pod kad, bla de to dla po czer nio -
nych brwi, ry sun ku warg i pod kre lo nych
ko ci po licz ko wych. 

Ju sty na Du biel po sza jesz cze da lej, od -
wa y a si zre du ko wa ob li cza do zna -
ków – plam i kre sek, ale tak czy tel nych, e
sta no wi pars pro to to ca e go cia a. Po d -
a a chy ba tro pem Tho ma sa Ma cho. Mó -
wi on o wspó cze snym „spo e cze stwie fa -
cjal nym”, o tym, jak twarz za wad n a
me dia mi, jak z bil l bo ar dów ku sz nas ju
nie przed mio ty ma rze, lecz zna ni lu dzie.
Bd jak tam ci, wy bra ni, wy ró nie -
ni – krzy cz re kla my – oni ju to ma j, ku -
pi li, sko rzy sta li ze spe cjal nej ofer ty. Ode -
graj ich ro l w y ciu, wy star czy no wy
dy wan, ó ko czy te le fon. I wa ci wa ma -
ska – do po wia da j ci szej. 

Czym si ró ni twarz po sia da na od przy -
bie ra nej – za sta na wia si Ka ja Olej ni czak.
Czy do pie ro po mier ci mo na od so ni „na -
g twarz” (grec kie gym nos), do pie ro wte dy
wol no zdj za so ny, po zby si wy wi czo -
nych min i sce nicz nych umie chów? A co
z oso b, któ ra nie mia a ad nej twa rzy za y -
cia? Pro wa dzi a fa szy w gr? 

Jak oy wi por tre ty, „nada twa rzy wy -
raz” – za sta na wia si Te tia na Mo czaj lo. Na -
ma lo wa a mat k i mat k swo jej mat ki,

i cio ci al bo bab ci. Ko bie ty pro wa dz mo -
no lo gi i dia log we wntrz ny; o ich od czu -
ciach mó wi spoj rze nia, mi mi ka za trzy ma -
na na pót nach, bruz dy i ku rze ap ki
na skro niach. Po dob ne fi zycz nie i ca kiem
in ne, ka da z wa snym y cio ry sem wy pi sa -
nym na skó rze. Ma lar ka pró bu je chy ba pój
po la dach Ro di na (prze dzie ra si on przez
twa rze, two rzc, my la o dniach, któ re wy -
o bi y ry sy), i chce uchwy ci Ril ke’owskie
„y cie wid nie j ce na twa rzach ni czym
na ze ga ro wych tar czach, a two czy tel ne
i pe ne po wi za z cza sem”. 

Mi re la Ba ku a sta n a „twa rz w twarz”
z pie kem, jej „In fer no” na ma lo wa ne z roz -
ma chem, we rw (nie mal jak Pi cas sow ska
„Gu er ni ca”) za j o ca  cia n na pi trze.
To cz si tam po sta cie o ob li czach wy krzy -
wio nych i zde for mo wa nych, ci sn si
isto ty mon stru al ne, któ re wraz z utra t a -
god nych ry sów po zby y si te czo wie cze -
stwa. Zda je si, e ma lar ka za ufa a tra dy -
cji okre la nej hel le skim mia nem
ka lo ka ga tia; w sta ro yt nej Gre cji Do bro
i Pik no szy w pa rze: Pik ny fi zycz nie by
wic Do bry mo ral nie – tu ma czy Ste fan
Chwin. – Do bry mo ral nie by wic Pik ny
fi zycz nie.

Zwrot „za cho wa twarz” Emi lia Mich ta
po trak to wa a do sow nie: od la a z gip su
ma ski bli skich osób, bo za po mi na, jak wy -
gl da j – ich wi ze run ki po wo li si za cie ra -
j, gu bi i roz py wa j. A mo e nie pa mi by -
a tyl ko pre tek stem? Los zna czy no we
li nie, upy wa j cy czas de ma sku je wa dy, wy -
ostrza ry sy (wiot cze je skó ra, opa da j po wie -
ki, wy krzy wia j si brwi, wy du a si nos,
zw a j usta, za cie ra owal), ona na to miast

za trzy ma a „dzi siaj”. Stwo rzy a do ku ment,
od bit k z ory gi na u, za cho wa a czst k
ucie ka j ce go cza su. W izra el skim mu zeum
znaj du je si ma ska po cho dz ca z oko -
o 7000 ro ku przed Chry stu sem; wi docz nie
lu dzie za wsze ma rzy li o tym, aby utrwa li
swój ob raz, cho by w ta kiej po sta ci chcie li
po zo sta na zie mi. 

Tam ta to ma ska po miert na, ar tyst ka na -
to miast ro bi a od le wy y wym lu dziom.
Sia da li na so fie z go w od chy lo n do ty -
u. Co czu li, ogar nia ich nie po kój? Twa rze
wte dy fa lu j, zmie nia je mi mo wol na mi mi -
ka, bo trud no za pa no wa nad emo cja mi,
uspo ko i si, kie dy kto wy le wa gips na po -
licz ki, chy ba e pa da in struk cja: le spo koj -
nie, nie mru gaj i nie wy krzy wiaj ust. To te
po mys, aby prze cho wa y cie, uwiecz ni
ist nie nie, uda si po o wicz nie. Ma ski od -
da j spo kój, ale sztucz ny, na rzu co ny, nie rze -
czy wi sty, spo kój, któ ry po ja wi si na po -
trze by od bit ki. 

Ab sol wen ci In sty tu tu Sztu ki Uni wer sy -
te tu Opol skie go ujaw nia j te ró ne ob li cza
mia sta, od kry wa j sta ny l ku, de ma sku j
Ew, przy gl da j si ciem no ci, z dru tu
i bla chy for mu j „Trzy gra cje” lub zgrze wa -
j ostat ni ta niec – „Dan za de la mu er te”,
gdzie jak u Ril ke go „pi ka dor spi trzy
w so bie roz p dzo n si ”, a byk stoi skun -
dlo ny, ma y, becz ko wa ty. Ca y czer wo ny. 

W Ga le rii Sztu ki Wspó cze snej zna la zy
si 22 dy plo my. Czy by po my li si Jo nasz
Ko fta, pi szc, e Ma my jed n twarz/Ona za -
wsze jest po dob na/Do tej, któ r ka dy zna?
Ar ty ci zna le li ich wi cej i wy szli z tej wy -
sta wy z twa rz. 
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Ci gle twa rze 
AGNIESZKA KANIA

W Ga le rii Sztu ki Wspó cze snej w Opo lu
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Absolwenci Instytutu Sztuki Uniwersytetu Opolskiego 

DYPLOMY 2016

Tetiana Moczajlo, Moja rodzina i ja (malarstwo akrylowe, kredki, druk cyfrowy na pótnie)

W tle: Mi re la Bu ka a, In fer no (ma lar stwo akry lo we na pót nie),
na pierw szym pla nie: Ma te usz Do me radz ki, Na pi cie
(in sta la cja, plek so ryt, si to druk)

Po le wej: Ari na Zhu sh man,    ,    
(ma lar stwo akry lo we na de sce), po pra wej: Ju sty na Du biel, VIP Col lec tion
(pro jek to wa nie gra ficz ne, pla kat)

Sonia Zajc, Nas–troje (grafika, pleksoryt) Agniesz ka Lin dhorst, Ko bie ta – po za to sa mo ci
(in sta la cja, siat ka me ta lo wa, alu mi nium)
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W gli wic kiej Wil li Ca ro

J. Of fen bach „Or fe usz w pie kle”, 1986.
Na zdj ciu Je rzy Go ci ski i Ma go rza ta Wit kow ska.

L. Fall „Roz wód ka”, 1964.
Na zdj ciu L. Ko przy wa i M. Ar ty kie wicz.

F. Le har „Kra ina umie chu”, pierw sze przed sta wie nie
Pa stwo wej Ope ret ki w Gli wi cach
(przy Pa stwo wej Ope rze l skiej w By to miu), 1952.

Bo to jest
ope ret ka...
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Wgli wic kim Mu zeum, tu przed wa ka -
cja mi, 23 czerw ca otwar ta zo sta a

nie sy cha nie in te re su j ca wy sta wa „Bo to
jest ope ret ka... Hi sto ria te atrów mu zycz nych
w Gli wi cach”. Eks po zy cja, któ r mo -
na zwie dza do 2 pa dzier ni ka 2016 r., za -
pre zen to wa na w trzech sa lach Wil li Ca ro
god na jest uwa gi, cho cia by z te go wzgl -
du, e sta no wi pod su mo wa nie dzia al no ci
scen mu zycz nych, z któ rych za wsze sy n -
o mia sto nad Kod ni c. Trud no bo wiem
zna le ko go – zwasz cza wród star -
szych ge ne ra cji – kto nie obej rza by w gli -
wic kiej Ope ret ce zwa nej l sk, cho cia by
jed ne go spek ta klu. Wszak e bi le ty na przed -
sta wie nia roz da wa ne by y w za ka dach
pra cy i szko ach, a na wi dow ni za sia da li ro -
bot ni cy obok dy rek to ra, urzd ni ka, na -
uczy ciel ki z chon ny mi wie dzy ucznia ka mi. 

Do dzi siaj po zo sta je za gad k – na któ r
nie po tra fi jed no znacz nie od po wie dzie
na wet Ja cek Mi ko aj czyk opra co wu j cy
ksi k o hi sto rii Ope ret ki l skiej – dla cze -
go ko mu ni stycz ne wa dze utwo rzy y sce n
fi lial n Pa stwo wej Ope ry l skiej w By -
to miu wa nie w Gli wi cach? Mo e wzo ro -
wa li si ów cze ni de cy den ci na wy pró bo -
wa nym przez Niem ców mo de lu Te atru
Trzech Miast, któ ry po wsta w 1924 r.
i obej mo wa By tom, Gli wi ce i Za brze.
We dug usta lo ne go trzy la ta pó niej sche -
ma tu sie dzi ba te go Gór no l skie go Te atru
Okr go we go zna la za si w By to miu, gdzie
re zy do wa a tru pa te atral na, na to miast w Gli -
wi cach prze by wa ze spó ope ret ko wy z chó -
rem i or kie str. Oczy wi cie przed sta wie nia
przy go to wy wa ne by y wspól nie i wy sta wia -
ne na trzech sce nach miej skich do 1943 r.,
gdy gau le iter Fritz Bracht w ci gu ro ku
utwo rzy w Gli wi cach re gio nal ny Te atr
Gór no l ski ze sta ym ze spo em. Je go sie -
dzi b by bu dy nek ist nie j ce go od 1899 ro -
ku przy uli cy Zwy ci stwa Te atru Vic to ria,
zwa ne go Te atrem Miej skim. 

Nie ste ty fi lia Ope ry l skiej, któ ra roz -
po cz a w Gli wi cach dzia al no 11 pa -
dzier ni ka 1952 r., lo kum zna la za ju w in -
nym miej scu, w ob szer nym bu dyn ku
Brac twa Strze lec kie go przy uli cy No wy
wiat, gdy gmach daw ne go Te atru Miej -
skie go po pad w ru in z po wo du po a ru
spo wo do wa ne go przez czer wo no ar mi stów
w mar cu 1945 r. Pierw sz pre mie r gli wic -
kiej Ope ret ki l skiej by a „Kra ina
umie chu” Fran cisz ka Le ha ra. Sztu ka wy -
re y se ro wa na przez Bo le sa wa Fo ty go -Fo -
la skie go przy j ta zo sta a en tu zja stycz nie
przez pu blicz no i wy sta wia na by a 196 ra -
zy. Po usa mo dziel nie niu si w 1955 r.
Ope ret ki l skiej do 1996 r., gdy te atr
dzia a pod ta k na zw, ze spó pie wa ków,
mu zy ków i tan ce rzy zre ali zo wa 134 mu -
zycz ne utwo ry sce nicz ne – ope ret ki, mu si -
ca le, ba nie i baj ki mu zycz ne. Na gli wic kiej
sce nie wy sta wio ne zo sta y pra wie wszyst -
kie dzie a Le ha ra, Straus sa, Kal ma na,

Of fen ba cha oraz naj lep sze sztu ki Abra ha -
ma, Gil ber ta i Mi lu ti na. W re per tu arze nie
za bra ko utwo rów Sta ni sa wa Mo niusz ki
a tak e „Kra ko wia ków i gó ra li” Woj cie cha
Bo gu saw skie go. Wiel kim po wo dze niem
cie szy y si bro dway ow skie mu si ca le „West
Si de Sto ry” Bern ste ina i „My Fa ir La dy” Lo -
ewe go. W ci gu po nad 40 lat ist nie nia
Ope ret ki l skiej po nad 10 ty si cy przed -
sta wie obej rza o 8,5 mi lio na lu dzi.

Na gli wic kiej sce nie za by sy gwiaz dy
Ma rii Ar ty kie wicz, Wan dy Po la skiej, Ire -
ny Bro dzi skiej, Alek san dra So ri na, Sta ni -
sa wa Pta ka, Je rze go Po ty ki czy Wi tol da Mi -
chel skie go. Wród zna ko mi tych re y se rów
re ali zu j cych przed sta wie nia zna le li si
m.in. Je rzy Ze gal ski, Mie czy saw Da szew -
ski. Kie row nic two mu zycz ne spra wo wa li
w Gli wi cach Wi told Ro wic ki i Ka rol Stry -
ja. O cho re ogra fi i sce no gra fi dba li Hen -
ryk Kon wi ski, Ta de usz Gry glew ski, Bar -
ba ra Ptak. 

Tak du a po pu lar no wy sta wia nych
w gli wic kiej Ope ret ce spek ta kli po twier dza -
a za sad no ulo ko wa nia w mie cie
nad Kod ni c, za miast so lid ne go te atru wy -
sta wia j ce go sztu ki dla ro bot ni ków, mu zycz -
nej sce ny z przed sta wie nia mi od bie ga j cy -
mi od ide olo gicz ne go sche ma tu so cre ali zmu.
Zgod nie z ukry ty mi by mo e in ten cja mi ko -
mu ni stycz nych dy gni ta rzy stwo rzo no od -
skocz ni dla lu dzi pra cy, któ rzy po szych -
cie mo gli roz ko szo wa si eg zo tycz ny mi
wia ta mi mu zycz nych dzie. Ca kiem mo -
li we te, e by wród nich ja ki mi o nik
bar dziej pod ka sa nej Mu zy. Kto zresz t wie,
mo e za de cy do wa y wzgl dy bar dziej prag -
ma tycz ne. Pod r k by wspa nia y ze spó ar -
ty stów ze Lwo wa zgro ma dzo nych na by tom -

skiej sce nie, któ rzy mo gli z po wo dze niem
wy st po wa tak e ku po cie sze niu serc dla
swo ich kra jan osie dlo nych w Gli wi cach.

Po mi mo trans for ma cyj nych za wi ro wa
i prze kszta ce niu Ope ret ki l skiej w Gli -
wic ki Te atr Mu zycz ny na sce nie przy uli -
cy No wy wiat od 2001 r. na dal wy sta wia -
ne by y kla sycz ne ope ret ki i no wo cze sne
mu si ca le. Co zmie ni o si do pie ro w 2015
ro ku, gdy wie lo let ni dy rek tor GTM Pa we
Ga ba ra zre zy gno wa ze sta no wi ska. Na krót -
ko sze fem daw nej Ope ret ki zo sta Grze gorz
Kraw czyk, by y dy rek tor Mu zeum w Gli -
wi cach. Za sy n z te go, e zre du ko wa chór,
or kie str, ba let i per so nel tech nicz ny. Zwol -
ni dy ry gen ta Ma cie ja Nie sio ow skie go.
Na sprze da wy sta wio ne zo sta y in stru men -
ty, stro je, sce no gra fie i sa mo cho dy. Wszyst -
ko sta o si ja sne wio sn 2016 r., gdy gli -
wic cy rad ni – mi mo pro te stów ar ty stów
i po sel skich in ter pe la cji – pod j li de cy zj
o prze kszta ce niu Gli wic kie go Te atru Mu -
zycz ne go w zwy k sce n dra ma tycz n
pod na zw Te atr im. Ta de usza Ró e wi cza.

Dla te go war to od wie dzi Wil l Ca ro
i przy po mnie so bie naj lep sze la ta gli wic -
kich te atrów mu zycz nych, któ re nie odwo -
al nie ode szy w prze szo. Zwasz cza e
na po mys zor ga ni zo wa nia wy sta wy „Bo to
jest ope ret ka... Hi sto ria te atrów mu zycz nych
w Gli wi cach” wpad ju dwa la ta te mu Grze -
gorz Kraw czyk, by y dy rek tor gli wic kie go
Mu zeum oraz zli kwi do wa ne go – co nie któ -
rzy ma j mu za ze – Gli wic kie go Te atru
Mu zycz ne go. Do wspó pra cy ja ko ku ra to -
ra eks po zy cji wci gn Jac ka Mi ko aj czy -
ka, by e go kie row ni ka li te rac kie go GTM
(2002–2014), czo wie ka na ty le zo rien to wa -
ne go, e za pro po no wa mu na pi sa nie ksi -
ki o hi sto rii Ope ret ki l skiej i Gli wic kie -
go Te atru Mu zycz ne go (frag men ty
dru ko wa ne s w „l sku”). Dru gim ku ra to -
rem zo sta a Jo an na Pu dlik. 

Wy sta wa nie jest po my la na ja ko sta tycz -
na eks po zy cja, bar dziej ko ja rzy si z w -
drów k po za ka mar kach Ope ret ki l skiej
i „te go, co oca la o z daw nych spek ta kli,
wspo mnie gwiazd, emo cji” – opo wia da Ja -
cek Mi ko aj czyk. Zwie dza j cy mo g pod -
pa trze przy pra cy te atral ne go sce no gra fa,
zaj rze do gar de ro by pie wa ków, a tak e
prze nie si do kra in, w któ rych roz gry -
wa y si fa bu y ope re tek. Obok ko stiu mów,
de ko ra cji, re kwi zy tów, któ re mo na po rów -
na z pro jek ta mi Je rze go Ko sow skie go
i An drze ja Cy bul skie go, na eks po zy cj
zo y y si afi sze, pro gra my te atral ne, fo -
to gra fie z przed sta wie – tak e z pierw szej
pre mie ry.

„W cza sie licz nych kwe rend do tar li my
rów nie do ar chi wal nych na gra te le wi zyj -
nych i ra dio wych. Wszyst ko to zo y o si
na opo wie o hi sto rii sce ny mu zycz nej
w Gli wi cach oraz two rz cych ja lu -
dzi” – pod su mo wu je Jo an na Pu cha lik. 



Wystawa jak podzwonne
dla Gliwickiej Operetki
RYSZARD BEDNARCZYK
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Jak hartowaa si operetka

Nie a twe po czt ki no wej in sty tu -
cji – pro ces jej po wo y wa nia, wy a -

nia nia kie row nic twa ar ty stycz ne go, re kru -
ta cji ar ty stów, przy go to wy wa nia
pierw szej pre mie ry – na bie  co re la cjo -
no wa a lo kal na pra sa, spo ro fak tów po -
da wa li rów nie sa mi ini cja to rzy, dla te go
do sy pre cy zyj nie da si je od two rzy.
W stycz niu 1952 ro ku by o ju wia do mo,
e ope ret ka po wsta nie w Gli wi cach i e
b dzie mia a cha rak ter te atru ob jaz do we -
go1. W lu tym w ogól no pol skich ga ze tach
po ja wi y si ogo sze nia o prze su cha niach
dla ar ty stów do ze spo u po wsta j cej
ope ret ki2. W tym sa mym cza sie „Try bu -
na Ro bot ni cza” pi sa a o pla nie roz bu do -
wy bu dyn ku te atru w Gli wi cach, któ re -
go skrom ne roz mia ry nie po zwa la y
na umiesz cze nie w nim mi dzy in ny mi
pra cow ni te atral nych. By to je den z ar -
gu men tów, któ re prze mó wi y za or ga ni -
za cyj nym pod po rzd ko wa niem no we go
te atru mu zycz ne go Ope rze l skiej,
dzi ki cze mu móg by ko rzy sta on z jej
warsz ta tów. Nie ja ko przy oka zji by tom -
ska ope ra mia a ob j po wsta j c ope ret -
k pa tro na tem ar ty stycz nym. We dug
ga ze ty pró by do pierw sze go spek ta klu
mia y ru szy ju w kwiet niu, a pierw sza
pre mie ra od by si w lip cu. Na otwar cie
pla no wa no Ze mst nie to pe rza Jo han -
na Straus sa, pó niej na afi szu mia y za -
wi ta dzie a kom po zy to rów so wia -
skich i wresz cie, co naj wa niej sze,
ope ret ki ra dziec kie3.

Cz ci tych pla nów nie zre ali zo wa no,
bo wkrót ce po ja wi y si tak zwa ne nie -
prze wi dzia ne trud no ci. Wpraw dzie
jesz cze w kwiet niu „Dzien nik Za chod -
ni” w to nie opty mi stycz nym do no si, e
za twier dzo no ju bu det na roz bu do w
gma chu gli wic kie go te atru i stwo rze nie
po miesz cze z prze zna cze niem na gar -
de ro by, sa le prób i biu ro dy rek cji. Ca -
kiem licz ny mia te by ze spó ope ret -
ki – czter dzie sto oso bo wa or kie stra,
trzy dzie sto oso bo wy chór, dwu dzie sto -
oso bo wy ba let i dwu dzie stocz te ro oso bo -
we gro no so li stów pie wa ków, do te go
wa sne kie row nic two i sta tus nie za le -
nej pod wzgl dem ar ty stycz nym fi lii
Ope ry l skie j4. W trak cie pra cy
nad pierw sz pre mie r zre zy gno wa
jed nak Zbi gniew Sa wan, wy zna czo ny
przez mi ni stra kul tu ry na kie row ni ka ar -
ty stycz ne go pla ców ki, co znacz nie utrud -
ni o pro ces jej or ga ni za cji i zmu si o
do prze o e nia da ty otwar cia. Trzy na ste -
go kwiet nia sejm pod j spe cjal n
uchwa , po wo u j c gli wic k ope ret k
do y cia, a ju 1 ma ja roz po cz to kom -
ple to wa nie ze spo ów – tech nicz ne go, ad -
mi ni stra cyj ne go i, oczy wi cie, ar ty -
stycz ne go5.

Prze su cha nia trwa y do sierp nia. Zgo -
si o si po nad czte ry sta osób z ca ej Pol -
ski. Naj wik szym pro ble mem oka za o si
skom ple to wa nie ze spo u pie wa ków, co

JACEK MIKOAJCZYK

„Kraina umiechu”, inauguracyjna premiera Operetki lskiej, 1952...

(Fragment niepublikowanej jeszcze ksiki
pt. „Operetka przy Nowym wiecie”)

Operetka
socjalistyczna

w Gliwicach 
cz. 2



53

mo e wy da wa si pa ra dok sem, zwa -
yw szy na po zor n nad mier n po da ar -
ty stów ope ret ko wych w po wo jen nej
Pol sce. W re zul ta cie or ga ni za to rzy te atru
zde cy do wa li si po o y na cisk na mo -
dych ar ty stów, zdo by wa j cych do pie ro
szli fy w za wo dzie. An ga otrzy ma a
Ma ria Ar ty kie wicz, od po czt ku pri ma -
don na Ope ret ki l skiej, ja ko jed na z nie -
wie lu pie wa czek ma j ca do wiad cze nie
pra cy w te atrze – by a ab sol went k
Wy szej Szko y Ak tor skiej w Kra ko wie,
a na stp nie ak tor k Te atru Mo de go Wi -
dza i Te atrów Dra ma tycz nych, tak e
w Kra ko wie. Z Te atru Mu zycz ne go
w Lu bli nie przy je cha Ry szard Wojt kow -
ski, któ ry przez pit na cie lat mia po zo -
sta jed nym z fi la rów ope ret ki. Ze star -
szych pie wa ków w ze spo le zna le li
si Adam Kop ciu szew ski, ar ty sta Ope -
ry l skiej, od twór ca par tii Ja nu sza
w Hal ce, któ ra w 1945 ro ku za in au gu -
ro wa a dzia al no tej sce ny, Le on Ga -
we ek, so li sta by tom skiej ope ry, ma j cy
te za so b wy st py w wie de skim The -
ater an der Wien, Wi told Mi chel ski, ar -
ty sta po wo jen ne go l skie go Te atru
Mu zycz ne go, a przed woj n ak tor Te atru
So wac kie go w Kra ko wie, czo nek ze -
spo u Hen ry ka Czar nec kie go, wy st pu -
j ce go na sce nach So snow ca, Ka to wic
i in nych miast re gio nu, oraz czo o wy wo -
de wi li sta Kra kow skiej Ope ret ki Te atru
„No wo ci”6, a tak e Ma ria Po la ko wa -
-Her ma no wa, by a so list ka te atrów ope -
ret ko wych w Kra ko wie i Byd gosz czy,
oraz Xe nia Grey, ce nio na pie wacz ka
ope ret ko wa, zna na z wy st pów w Te atrze
Wiel kim w Po zna niu i w te atrach wi le -
skich (Lut nia i Te atr Na Po hu lan ce), ju
przed woj n ma j ca sta tus gwiaz dy.
Osta tecz nie w ze spo le Ope ret ki l -
skiej zna la zo si 22 so li stów, 23 chó rzy -
stów, 18 tan ce rzy i 41 mu zy ków w or kie -
strze7. Ja ko ko re pe ty tor roz po cz
wów czas pra c w Gli wi cach Sta ni saw
To kar ski, pó niej szy wie lo let ni dy rek tor
tu tej sze go te atru.

Czwar te go lip ca 1952 ro ku w „Dzien -
ni ku Za chod nim” po ja wi a si not ka,
ob wiesz cza j ca do ko na ne czte ry dni
wcze niej ofi cjal ne otwar cie no wej in -
sty tu cji – Ope ret ki w Gli wi cach. Wy mie -
nio no w niej kie row nic two te atru: Ze non
Szy dow ski ja ko or ga ni za tor pra cy ar ty -
stycz nej, Zbi gniew Lip czy ski ja ko kie -
row nik mu zycz ny, Ste fan Cha chu a ja -
ko chór mistrz, Alek san der Li g za ja ko
kie row nik ad mi ni stra cyj ny. Ja ko re y se -
ra pierw szej pre mie ry Ope ret ki – Kra -
iny umie chu – wska za no Bo le sa wa Fo -
ty go -Fo la skie go8. Ta ki skad dy rek cji
wid nie je rów nie w pierw szym pro -
gra mie wy da nym przez in sty tu cj, uzu -
pe nio ny o na zwi sko Ste fa na Sy ry y ja -
ko dy rek to ra ca ej Ope ry l skiej.
Ofi cjal na na zwa te atru przy j a po sta:
Pa stwo wa Ope ret ka w Gli wi cach
przy Pa stwo wej Ope rze l skie j9. Uro -
czy sto in au gu ra cji, jak do no si „Dzien -

nik”, uwiet ni de le gat z Cen tral ne go Za -
rz du TOF (Te atrów, Oper i Fil har mo -
nii), in spek tor Wa caw nia dy, któ ry pi
lat pó niej mia ob j kie row nic two
ar ty stycz ne sa mo dziel nej ju ope ret ki.
Tym ra zem ogra ni czy si tyl ko do wy -
go sze nia ape lu o uro czy ste „uczcze nie
rocz ni cy Ma ni fe stu Lip co we go
PKWN”10. Cen tral ny nad zór nie spro wa -
dza si jed nak do ape li, bo ju cho cia -
by wy bór ope ret ki in au gu ru j cej dzia al -
no pla ców ki zo sta na rzu co ny przez
mi ni ster stwo. Fo ty go -Fo la ski chcia
wy re y se ro wa ty tu w ja ki spo sób
zwi za ny z pol ski mi re alia mi, Pol sk
krew Oska ra Ned ba la al bo Stu den ta
e bra ka Kar la Millöcke ra, któ re go ak -
cja dzie je si w Kra ko wie w cza sach pa -
no wa nia Au gu sta II Moc ne go. Cen tral -
ny Za rzd uzna jed nak te pla ny za zbyt
am bit ne. Kra ina umie chu zda niem
urzd ni ków ide al nie nada wa a si
na spek takl in au gu ra cyj ny – nie wy ma -
ga a zbyt du ej ob sa dy, a wcze niej sze
do wiad cze nia wska zy wa y, i jej „wy -
mo wa” da si pod ci gn pod obo wi -
zu j c ide olo gi 11.

Pró by do spek ta klu ru szy y tu po in -
au gu ra cji, jak pod kre la j we wspo -
mnie niach uczest ni cy, w nie naj a twiej -
szych wa run kach. Ope ret ka nie by a
jesz cze pe no praw nym uyt kow ni kiem
gma chu przy No wym wie cie, któ ry
przez ja ki czas mu sia a dzie li z wy st -
pu j cy mi tam ci gle go cin ny mi ze spo -
a mi. Pró by od by wa y si wic cz cio -
wo w wie tli cy, przy dzie lo nej przez
gli wic k Miej sk Ra d Na ro do w,
i w Szko le Mu zycz nej, gdzie w cza sie wa -
ka cji so li ci mo gli od by wa lek cje. „Chór
przy go to wy wa si w «sa li bu fe to wej»,
gdzie wsta wio no for te pian – wspo mi na
Lip czy ski – or kie stra pró bo wa a w pa -
lar ni”12. De ko ra cje i ko stiu my po wsta wa -
y w pra cow niach w By to miu. Dla Fo la -
skie go pró by by y ro dza jem eg za mi nu
ko co we go, ma j ce go wy o ni osta tecz -
ny skad ze spo u ope ret ki. Re y ser stwier -
dza w roz mo wie z „Dzien ni kiem Za -
chod nim”:

Chce my da no wej, pierw szej w Pol -
sce Pa stwo wej Ope ret ce mo do

i wie o. Opie ra my si gów nie na si -
ach mo dych, le d wie po stu diach i szko -
ach. Chce my przy go to wa rów no le gle
przy naj mniej ze trzy ob sa dy so li stów.
Opie ra jc eks pe ry ment nasz na zdro -
wych pod sta wach – ta len tu, do brych wa -
run ków ze wntrz nych i szcze re go za pa -
u do pra cy – chce my usil n pra c
wy krze sa no we war to ci, ura bia no we
in dy wi du al no ci ar ty stycz ne. (…) Wie -
rz, e Ope ret ka w Gli wi cach zdo b dzie
uzna nie i ser ce l ska 13.

Pre mie ra od by a si 11 pa dzier ni -
ka 1952 ro ku. Na wi dow ni by obec ny mi -
ni ster kul tu ry i sztu ki Ste fan Dy bow ski
oraz miej sco wi dy gni ta rze – przed sta wi -
cie le wo je wódz kich wadz par tyj nych

i ad mi ni stra cyj nych. Je li wie rzy not kom
pra so wym, któ re uka za y si wkrót ce po -
tem w „Dzien ni ku Za chod nim” i „Try bu -
nie Ro bot ni czej”, gli wic ka Kra ina umie -
chu spo tka a si z en tu zja stycz nym
przy j ciem. Dzien ni ka rze za po wia da li, e
no wy te atr „mi  i lek k roz ryw k da rzy
b dzie miesz ka ców l ska”14 a ja ko dru -
ga sce na Ope ry l skiej – pro wa dzi in -
ten syw n dzia al no ob jaz do w. Na pre -
mie rze w gów nych par tiach wy st pi li:
Ma ria Ar ty kie wicz ja ko Li za, Xe nia
Grey ja ko Mi, Wi told Er mow ja ko Su
Czong, Zyg munt u czak ja ko Hra bia
i An to ni Ka czo row ski ja ko Star szy eu -
nuch. De ko ra cje przy go to wa Ta de usz
Gry glew ski, kie row nik mo de la tor ni Ope -
ry l skiej, a za cho re ogra fi od po wia -
da Eu ge niusz Woj nar, tan cerz i cho re -
ograf, przed woj n wspó pra cu j cy
mi dzy in ny mi ze syn nym ka ba re tem
Qui pro Quo.

Oba czo o we l skie dzien ni ki – „Try -
bu na Ro bot ni cza” i „Dzien nik Za chod -
ni” – wy dru ko wa y, co praw da z pew -
nym opó nie niem, re cen zje z pre mie ry,
na pi sa ne w sty lu ma ni fe stów pro gra mo -
wych wie o utwo rzo nej ope ret ki. M. Jó -
zef Mi cha ow ski po raz ko lej ny
w „Dzien ni ku” udo wad nia, jak bar dzo
„pra wo myl nym” kom po zy to rem by
Franz Lehár. Uwy pu kla jc war to ci
mu zycz ne je go ope re tek, za strze ga, e
W gier ni gdy nie ucie ka si do mu zycz -
nej „a twi zny”, za to – co istot ne – wy -
ka zy wa wy ra ne upodo ba nie do „lu do -
wych” ró de i wiet nie wy ko rzy sty wa
et nicz ne mo ty wy w swo ich kom po zy -
cjach. Pew nie nie przy pad kiem wy -
mie ni wy cz nie na wi za nia do folk lo -
ru „lu dów” wcho dz cych w skad blo ku
so cja li stycz ne go: Ro sjan, W grów, Po -
la ków, Ser bów i Chi czy ków. Mi cha -
ow ski pod kre la rów nie re alizm ope -
re tek Lehára, co by o nie bez zna cze nia
w kon tek cie ów cze snej po li ty ki kul tu -
ral nej, na rzu ca j cej te atro wi i w ogó le
sztu ce so cre alizm ja ko je dy n obo wi -
zu j c me to d twór cz i sty li sty k, oraz
rze ko me spo ecz ne za an ga o wa nie nie -
któ rych utwo rów kom po zy to ra. Tym
sa mym Mi cha ow ski chwa li do bór
pierw sze go ty tu u, ja ki zna laz si na afi -
szu Ope ret ki l skiej, wy ra a jc na dzie -
j, e „me lo die tej ope ret ki pik ne i a -
two uchwyt ne b d z pew no ci nu co ne
przez lu dzi pra cy na l sku, b d to wa -
rzy szy im przy pra cy i w go dzi nach wy -
tchnie nia”15.

Co do sa me go spek ta klu Mi cha ow ski,
zwra ca jc uwa g na krót ki je go – i nie
tyl ko je go – zda niem okres przy go to wa,
uzna, e „efekt wy sta wio nej w tym
cza sie i w tych wa run kach Kra iny umie -
chu uzna na le y za nie ocze ki wa nie
[podkr. – J. M.] do bry”. „Nie ocze ki wa -
nie” – czy li mo na si do my la, e
przed pre mie r w ro do wi sku kr y y ra -
czej ma o po chleb ne opi nie na te mat
przy go to wa do otwar cia te atru. Re cen -
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zen to wi po do ba y si de ko ra cje i ko stiu -
my, któ rych au to ra, Ta de usza Gry glew -
skie go, po chwa li za uda ny de biut. Po -
chwa y do cze ka si rów nie cho re ograf,
Eu ge niusz Woj nar, któ re go ta necz ne su -
ity „od zna cza j si du y mi za le ta mi
kom po zy cyj ny mi i pik no ci uka -
dów”. Mi cha ow ski kom ple men to wa
Ma ri Ar ty kie wicz, któ ra „do brze zro zu -
mia a i wy gra a” swo j ro l pod wzgl -
dem ak tor skim i wiet nie po ra dzi a
so bie wo kal nie. „Ta mo da pie wacz -
ka – pi sa re cen zent –  czy w so bie
wszyst kie ce chy po trzeb ne ar ty st ce ope -
ret ko wej: do bre wa run ki ze wntrz ne,
swo bo d i do br gr sce nicz n, pik ny
gos i mu zy kal no”. Chwa li rów nie
Xe ni Grey i Zyg mun ta u cza ka, któ rych
po sta cie by y „na tu ral ne i szcze re, w mia -
r li rycz ne i w mia r za baw ne w sce nach,
w któ rych trze ba by o by pie wa kiem
i ak to rem”, a oni sa mi prze ko na li go rów -

nie w par tiach mu zycz nych. Zda niem
kry ty ka wiet n ro l wy kre owa An to ni
Ka czo row ski ja ko Star szy eu nuch. Naj -
wi cej uwag mia do Wik to ra Er mo wa,
któ re go Su Czong po pierw sze, nie dys -
po no wa od po wied ni mi wa run ka mi wo -
kal ny mi do wy ko ny wa nia tej par tii,
a po dru gie, za pre zen to wa dzi wacz n in -
ter pre ta cj ak tor sk, za któ r zresz t,
przy zna wa kry tyk, wi ni na le y tak je -
go, jak i re y se ra. „Fa szem w uj ciu Fo -
ty go -Fo la skie go by a rze ko ma du ma
i po gar da ksi cia chi skie go dla wia ta
Eu ro pej czy ków, du ma, któ rej na da Fo -
la ski ce chy ja kiej prze sad nej non sza -
lan cji, nie li cu j cej z po sta w dy plo ma -
ty wy so kiej ran gi”16.

Rów nie Adolf Dy gacz z „Try bu ny
Ro bot ni czej” roz po cz swo j re -

cen zj od pró by re in ter pre ta cji hi sto rii
ope ret ki, tak by do pa so wa j do ak tu -

al nie obo wi zu j cych za o e ide olo gicz -
nych. Jej miesz cza ski cha rak ter na zwa
„wy krzy wie niem”, wi c ope ret k z po -
pu lar ny mi, „lu do wy mi” ga tun ka mi mu -
zycz no -te atral ny mi, a na stp nie wska zu -
jc na ope ret k ra dziec k ja ko wzór dla
kie row nic twa po wsta e go wa nie te -
atru. W spek ta klu Dy gacz chwa li przede
wszyst kim re y se ri Fo la skie go, któ ry
we dug nie go „na da sztu ce y we tt no,
umie jt nie ope ro wa sce na mi zbio ro -
wy mi, zdo a rów nie w du ym stop niu
po praw nie usta wi i oy wi wik szo
po sta ci”. Skom ple men to wa te de ko ra -
cje i ko stiu my Gry glew skie go, do ce ni
wkad ba let mi strza Woj na ra i przede
wszyst kim r k dy ry gen ta, Zbi gnie wa
Lip czy skie go. Nie po dzie la na to miast
en tu zja zmu Mi cha ow skie go co do so li -
stów, z któ ry mi we dug nie go „trze ba b -
dzie jesz cze du o po pra co wa”. By mo -
e na je go opi ni wpy n o to, e nie



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). 55

ogl da ob sa dy pre mie ro wej, z wy jt kiem
Ma rii Ar ty kie wicz, cho za sad ni czo wy -
ko naw ców gów nych ról – Kry sty n
Zbo row sk (Mi), Le ona Ga we ka (hra -
bia Gu staw) i Ja na Kor czy skie go (Ge -
ne ra) – umiar ko wa nie po chwa li 17.

W obu re cen zjach zwra ca uwa g za -
chwia nie pro por cji mi dzy uwa ga mi
do ty cz cy mi aspek tów ar ty stycz nych
a ide olo gicz ny mi wpro wa dze nia mi, któ -
rych ce lem by o uza sad nie nie po trze by
po wo a nia w Gli wi cach in sty tu cji spe -
cja li zu j cej si w „lek kim” re per tu arze
mu zycz no -te atral nym. W du ej mie rze
wy ni ka to, oczy wi cie, z omó wio nej
wcze niej ko niecz no ci bu do wa nia dys -
ku sji o ope ret ce w ra mach ide olo gicz nej
„fa sa dy”, po uwzgld nie niu któ rej do pie -
ro mo na by o po zwo li so bie na swo -
bod niej sze opi nie na wa ci we te ma ty,
zwi za ne z po zio mem ar ty stycz nym
da ne go dzie a czy spek ta klu. Cie ka we,

e na przy kad Mi cha ow ski, upo raw szy
si z obo wiz ko wy mi pe ana mi na te mat
„lu do we go” ro do wo du ope ret ki, w cz -
ci „me ry to rycz nej” re cen zji kry ty ko wa
po li tycz n in ter pre ta cj po sta ci Su Czon -
ga – mo na si do my la, e owa „du -
ma i po gar da ksi cia chi skie go dla wia -
ta Eu ro pej czy ków” by a po ko siem
po ja wia j cych si w tym okre sie na kra -
jo wych sce nach ide olo gicz nych in ter pre -
ta cji Kra iny umie chu. Mi ro saw Fa zan
wprost po ru szy t kwe sti, pi szc, e re -
y ser in au gu ra cyj nej pre mie ry Ope ret -
ki l skiej „po przez kon cep cj ro li Su -
-Czon ga, chi skie go dy plo ma ty,
wy do by i zak tu ali zo wa tre ci po li -
tycz ne, na da jc im in ny wy miar, ni
zwy ko si to czy ni w ope ret ce. Re y -
ser po kre li bo wiem du m Azja ty i je -
go po gar d dla miesz cza skie go wia -
ta eu ro pej skie go”18. We dug kro ni ka rza
mia o to na wi zy wa do to cz cych si
wów czas kon flik tów po li tycz nych,
przede wszyst kim woj ny ko re a skiej. Ta -
kie ce sje na rzecz obo wi zu j cych wy -
tycz nych by y ko niecz ne, cho oczy wi -
cie nie po zo sta wa y bez wpy wu
na po ziom ar ty stycz ny spek ta kli, któ re
cz sto trze ba by o sztucz nie do sto so wy -
wa do wy ma ga. By mo e std wy ni -
ka y pew ne nie do ci gni cia, któ rych
do pa try wa li si re cen zen ci w pierw -
szym spek ta klu, chwa lo nym w ko cu do -
sy ostro nie. Na to miast z ca  pew no -
ci suk ce sem by o utwo rze nie zr bu
ze spo u ar ty stycz ne go te atru, z Ar ty kie -
wicz na cze le, i do brze ro ku j cym gro -
nem re ali za to rów. Wkrót ce mia y go uzu -
pe ni ko lej ne „na byt ki” – pie wa cy
i ak to rzy z ca ej Pol ski, dzi ki cze mu
ukszta to wa a si so lid na ba za dla dal -
szej dzia al no ci te atru.

Wt pli wo ci nie mo na by o mie co
do jed ne go – ope ret ka ca ko wi cie

spe ni a po ka da ne w niej na dzie je, je -
li cho dzi o po pu lar no wród wi -
dzów. W ci gu pierw szych sze ciu ty -
go dni dzia al no ci te atru Kra in
umie chu po ka za no 29 ra zy, co prze o -
y o si na im po nu j c licz b 27 ty si -
cy wi dzów. Jak do no si „Dzien nik Za -
chod ni”, oko licz ne mia sta jed no
za dru gim za pra sza y no wy ze spó
do wy st pów na swo im te re nie. Na spek -
ta kle do wo o no au to bu sa mi pu blicz no
z ca e go l ska i Za g bia. W pra sie po -
ja wi y si en tu zja stycz ne tek sty na te -
mat osi gni te go ce lu, czy li „po pu la ry -
za cji kul tu ry wród naj szer szych mas”19,
okra szo ne obo wiz ko wym pe anem
na rzecz ich ro bot ni cze go cha rak te ru.
Ten en tu zja stycz ny od biór po zwo li
nie mal na tych miast pod j pra c nad ko -
lej ny mi spek ta kla mi oraz nad uzu pe nie -
niem i roz bu do w ze spo u ar ty stycz ne -
go. Stra te gia po wo a nia Ope ret ki
l skiej do wio da swo jej sku tecz no -
ci – po wsta a no wa in sty tu cja, po dej -
mu j ca prze rwa n na pe wien czas tra -

dy cj po pu lar ne go re per tu aru, do brze
ugrun to wa ne go w za in te re so wa niach
wi dzów, sank cjo nu j ca go przez w cze -
nie do obo wi zu j ce go pro pa gan do -
we go wzor ca sztu ki so cre ali stycz nej.



1 Zob. B. SU RÓW KA, dz. cyt.
2 Zob. M. FA ZAN, dz. cyt., s. 23.
3 Zob. A. DY GACZ, l ski Te atr Mu -
zycz ny w sta dium or ga ni za cji, dz. cyt.

4 MJM, Plan utwo rze nia ope ret ki wszed
na dro g re ali za cji, „Dzien nik Za chod -
ni” 05.04.1952.

5 Zob. M. J. MI CHA OW SKI, „Kra ina
umie chu” – pierw sza pre mie ra Pa -
stwo wej Ope ret ki w Gli wi cach, „Dzien -
nik Za chod ni” 01.11.1952.

6 Zob. ha sa: Adam Kop ciu szew ski, Le -
on Ga we ek, Wi told Mi chel ski, An to -
ni Ka czo row ski, (w:) En cy klo pe dia
Te atru Pol skie go, http://www.en cy -
klo pe dia te atru.pl (do stp: 16.02.2016).

7 Zob. M. FA ZAN, dz. cyt., s. 27.
8 FN, Ope ret ka w Gli wi cach ju czyn na,
„Dzien nik Za chod ni” 04.07.1952.

9 Zob. Kra ina umie chu, (w:) pro gram
do spek ta klu Ope ret ki l skiej, Gli wi -
ce 1952, s. 2, 15.

10 FN, Ope ret ka w Gli wi cach..., dz. cyt.
11 Zob. M. FA ZAN, dz. cyt., s. 32.
12 Z. LIP CZY SKI, dz. cyt., s. 80.
13 MJM, Plan utwo rze nia ope ret ki...,

dz. cyt.
14 Mi  i lek k roz ryw k da rzy b dzie

miesz ka ców l ska gli wic ka ope ret -
ka, „Dzien nik Za chod ni” 12.10.1952.

15 M. J. MI CHA OW SKI, „Kra ina
umie chu”..., dz. cyt.

16 Tam e.
17 A. DY GACZ, „Kra ina umie chu”, dz.

cyt.
18 M. FA ZAN, dz. cyt., s. 33.
19 F. NIE DZIEL SKI, Ope ret ka l ska…,

dz. cyt.
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– W tej roz mo wie wy st pi pan w ro 
lach pe no krwi ste go sy na lwo wia ków…

– No to do brze pan tra fi, bo w y ach
mo ich ro dzi ców – Ma rii i Al fre da – py -
n a naj praw dziw sza krew lwow ska.

– …i ob ser wa to ra po wo jen nej ope ry
na l sku.

Te pan do brze tra fi, ja nie mal e
uro dzi em si na de skach Ope ry. Ma ma
wy st po wa a na sce nie, gdy by a ze mn
w ci y.

– O przy pad ku czo wie ka, któ ry za de 
biu to wa w ope rze, nie uro dziw szy si
na wet, to jesz cze nie sy sza em.

– [umiech]
– Czy ty tu wy wia du: „Te nor mó wi,

jak by o po 45. ro ku” po do ba si pa nu?
– Nie przy pa da mi do gu stu.
– To mo e: „Syn chó rzy stów ob ser 

wu je po woj nie”?
– Niech b dzie. Wi dz, e pan z ta kim

za in te re so wa niem ob ser wu je mo je
miesz ka nie. Ob ra zy na cia nach s mo -
je go au tor stwa – tu taj por tre ty Bo le sa -
wa Fo ty go -Fo la skie go, Alek san dra
Szcz ci kie wi cza, mo jej ma my. Tu bi -
blio tecz ka. Ca a pó ka z ksi ka mi o fo -
to gra fii, a tu taj ksi ka z 1962 r., o któ -
rej ma o kto pa mi ta: Spo tka nie z ju trem
Alek san dra Baum gard te na. Ro dzi ce
zna li go bar dzo do brze, oj ciec pie wa
wraz z nim i An drze jem Hiol skim
w kwar te cie.

– Pierw szy raz wi dz ten ty tu.
– To po wie o przy je dzie lwo wia -

ków na lsk. Gów ni bo ha te ro wie to
Mysz ka i Mi rek Drob ne ro wie, dla któ -
rych pier wo wzo rem by li moi ro dzi ce.
Jest i mój dzia dek. Au tor tro ch zo li -
wie wy ra a si o nich, no ale ta kie jest
pra wo pi sa rza.

– Pierw sze zda nie z ksi ki: „Po cig
wio z cy trans port re pa trian tów ze
Lwo wa na lsk mi n ju punkt gra nicz 
ny. Bieg te raz przez po god ne przed po 
u dnie na sy co ne go je sie ni kra jo bra zu”.

– Re pa trian ci je cha li w wa go nach
by dl cych, co by o tro ch po dob ne
do scen po ka za nych w se ria lu Sa mi
swoi. By a tam praw dzi wa in te li gen cja
pol ska – prze cie ca a Po li tech ni ka
w Gli wi cach zo sta a za si lo na przez ka -
dr z Po li tech ni ki Lwow skiej, Uni wer -
sy tet Ja na Ka zi mie rza prze niós si
do Uni wer sy te tu Wro caw skie go, a lu -
dzie Ope ry Lwow skiej tchn li du cha
w Ope r l sk.

Moi ro dzi ce je cha li do wia ta, o któ -
rym ab so lut nie nic nie wie dzie li, ale jed -
no by o pew ne: mu sie li si w ja ki spo -
sób zin te gro wa z lo kal n spo ecz no ci.
Niech mi pan po da ksi k, o, tu taj
Baum gard ten pi sze: „Ka to wi ce – pierw -
sze mia sto od zy ska ne go po ko ju. Przy -
mkn oczy i w sku pie niu, wie rzc,
do szpi ku ko ci wie rzc – pod pi sy wa
swój pierw szy pakt z dniem no wym i no -
c spo koj n, ze spo tka nym czo wie -
kiem i nie przy ciem nia n la tar ni”. 

– Wia do mo co pa nu o ich pierw szej
no cy na l sku?

– Ro dzi ce zna le li miesz ka nie w su -
te re nie, w D bie – dziel ni cy Ka to wic,
w czym po móg im pe wien l zak

Syn chó rzy stów
ob ser wu je

po woj nie

Ja nusz Wenz
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z krwi i ko ci, o któ rym mó wi li, e
szcze ry, go cin ny, z otwar tym ser cem.
Swo je to bo y znie li do nie go, a po tem
by o jak w ksi ce: „…nie mie li ju si
do roz pa ko wa nia cze go kol wiek. Na wet
nie spo y ty pan Drob ner za pad si ja -
ko w oczach. Ru n li w sen jak w wo -
d, na gle i bez przy go to wa, by le gdzie.
Tak wy gl da a ich pierw sza noc ka to -
wic ka”. 

– Tym cza sem Adam Di dur w po cie
czo a z grup k lu dzi or ga ni zo wa w Ka 
to wi cach Ope r.

– Na oczach ro dzi ców dzia a si ta
ope ro wa baj ka z do ga sa j c woj n
w tle, oni sta li si jej cz ci. Rów no le -
gle od sa me go po czt ku trze ba by o ra -
dzi ja ko z co dzien no ci. Tu taj mam
frag men cik, pro sz po su cha: „…piasz -
czy ste wy dmu chy mi dzy D bem a Ba -
il do nem. Zda wa o by si – pu ste na zwy,
ale mi dzy tym D bem a owym Ba il do -
nem mie ci o si bar dzo wie le. Co -
dzien ne czte ro krot ne w drów ki do mia -
sta i z po wro tem. Ro ma na z Mir kiem
do te atru, na pró by i po przy dzia y,
Mysz ki do biu ra; w tej sy tu acji na wet ten
jej do ryw czy za ro bek by wa ny… Dyr -
da a po ka d ta sz gów k ka pu sty
na Ry nek. Zdo by wa a sztur mem, oso bi -
cie, ka dy ki lo gram ziem nia ków na tar -
gu, gdzie a przy Woj cie chow skie go.
Zresz t in ne go wyj cia nie by o…
na ogó by o ci ko”. Tak wa nie na po -
czt ku wy gl da a co dzien no ro dzi ców.

– Co by o po D bie?
– Na sta czas szu ka nia miej sca na l -

sku. Ma ma by a mi strzy ni w za a twia -
niu spraw urz do wych, wic po sta ra a
si o przy dzia miesz ka. Prze nie li my
si do By to mia, dziad ko wie za miesz ka li
przy ul. 18 stycz nia; ro dzi ce, ja i mo ja
sio stra – przy pla cu So wia skim. Osta -
tecz nie w 1955 r. za miesz ka li my
przy Ka ro la Miar ki 20. W tam tych la tach
ta uli ca by a chlu b mia sta: traw ni ki,
drze wa, ruch dwu stron ny, pik nie. A dzi -
siaj dla po rów na nia: ka mien ny, nie -
przy jem ny w wóz.

– Kto tam miesz ka, oprócz Mar ka
Brze nia ka i je go ro dzi ców?

– Na przy kad je go dzia dek Sta ni saw
Za lesz czuk, któ ry by per ku si st w or -
kie strze Ope ry l skiej. Al bo An drzej
Ski bi ski i Zby szek u kosz, któ rzy
z cza sem po roz je da li si po wie cie.
By czo nek chó ru Wo dzi mierz Ha ra -
sy mo wicz. By pan Tre fon, je go cór ka
do dzi siaj jest u nas chó rzyst k. y a tam
i ary sto kra tycz na pa ni Lu kas – ko re pe -
ty tor ka ba le tu; cza sa mi, gdy ro dzi ce szli
na spek takl, to zaj mo wa a si mn. By -
a syn na pa ni Za lew ska na zy wa na Ma -
tecz k. To skrom niut ka, uro cza sta rusz -
ka, ko re pe ty tor ka i pe da gog wszyst kich
zna ko mi to ci – od Pa proc kie go, Szcze -
pa skiej, po Sto ko wac k. Miesz ka a
z ni Ma ria Ku ni ska, ale wy je cha a
do Afry ki, gdzie uczy a mu zy ki. Jed nak
naj bar dziej zdu mie wa j c po sta ci by
Alek san der Szcz ci kie wicz. 

– Co ju o nim sy sza em.
– Przed woj n by harc mi strzem,

po woj nie pra co wa w ja kim urz dzie

i w chó rze Ope ry i mia wiet ny gos. Po -
czt ko wo miesz ka na czwar tym pi trze,
kr y y nie sy cha ne plot ki o bo gac -
twie, ja kie tam trzy ma. Po nie wa mój
oj ciec moc no si z nim przy ja ni, to
pew ne go ra zu wsze dem do je go miesz -
ka nia. Mó wi pa nu, opo wie ci by y ni -
czym wo bec te go, co tam zo ba czy em!
Ma lar stwo, ksi go zbiór, nu mi zma ty,
zbro je, ma kat ki, bro sta ro yt na, osob -
ny po kój za sta wio ny chi sk por ce la n,
oczo pl su mo na by o do sta. Wszyst -
kie te skar be ka przy wióz ze swo je go
dwor ku we Lwo wie, a zbie ra je pod czas
wo ja y, któ re przed woj n od by wa
po ca ym wie cie; zresz t na le a chy -
ba te do ja kie go klu bu ko lek cjo ner skie -
go. Ma j tek wart gru be ów cze sne mi lio -
ny, wic spra wa by a syn na.

– Ja ka spra wa?
– Z ra cji re sty tu cji mie nia prze sie dle -

cze go do sta od szko do wa nie w po sta ci
przy dzia u na miesz ka nie w sze re gow -
cu przy ul. Ka zi mie rza Wiel kie go w By -
to miu. Tam prze niós swo j ko lek cj, po -
tem sche d po so bie po zo sta wi swo je mu
s sia do wi – pa nu Zyg mun to wi – któ ry
zaj mo wa si no sze niem w gla, pa le niem
w pie cu i opie ko wa niem si Szcz ci kie -
wi czem, bo pod ko niec y cia Szcz ci -
kie wicz by do scho ro wa ny. Ale po la -
tach, a do kad niej mó wic – kil ka lat
te mu – do ko na no ra bun ku. Spra wa by -
a syn na, na prze su cha nie na po li cji we -
zwa no na wet mo j ma m.

– Jak si za ko czy o?
– Nie mam wie dzy.
– Ka ro la Miar ki 20/4. O czym tam roz 

ma wia li cie – al bo o czym tam nie roz 
ma wia li cie?

– Ra czej nie roz ma wia li my, bo by a
au ra ta jem ni cy, któ ra wi za a si z prze -
szo ci oj ca. 

We Lwo wie sko czy szko  pod ofi cer -
sk i przy  czy si do kontr wy wia du. Aby
sku tecz nie kry si przed So wie ta mi,
wst pi do chó ru Ope ry Lwow skiej, za -

pi sa si te na lek cje pie wu u pa ni He -
le ny Ole skiej – tej sa mej, któ ra uczy a An -
drze ja Hiol skie go. Dla So wie tów by pie -
wa kiem – to by o co szla chet ne go, wic
ko mu by przy szo do go wy, e mu zyk
chó ru wy ko nu je dzia a nia kon spi ra cyj ne?
Ale w Pol sce Lu do wej ta ka nie gdy siej sza
dzia al no mo ga by pod sta w do aresz -
to wa nia, a na wet ka ry mier ci. Dla te go oj -
ciec ma o opo wia da o czym kol wiek,
otwie ra si tyl ko w gro nie za ufa nych
przy ja ció i naj bar dziej w obec no ci bra -
ta. Za tem by o du o roz mów o bie  cych
spra wach te atral nych, re per tu arze, wy ko -
na niach, po gry wa nia oj ca na for te pia nie,
do cze go zresz t te mnie zmu sza, i pod -
pie wy wa nia ma my. Ma ma nu ci a ró ne
arie i pie ni wo skie. Mia a pik ny so pran,
wic zo sta a za trud nio na w chó rze Ope -
ry Lwow skiej, tu mam zdj cia z tam te go
okre su.

– Wa nie zna la zem u Baum gard te 
na frag ment: „Sie dzie li te dy, za mkni 
ci na klucz w tych l skich, nie po zna 
nych jesz cze wie czo rach, jak
w po cze kal ni u den ty sty. Wa ci wie tyl 
ko jed na rzecz  czy a z so b pa cjen tów
cier pi cych w po cze kal ni: bo l cy zb.
Zb na zy wa si t sk no ta i trze ba go
usu n. Wte dy b dzie le piej, wte dy
wró ci na pew no ch wszyst kie go”.

– „T sk no ta” to wa ci we so wo. Ro -
dzi ce non stop po rów ny wa li rze czy wi -
sto ak tu al n z prze sz. Po ran ne roz -
mów ki przy her ba cie o Lwo wie.
Ro dzin ny obiad – roz mo wy o Lwo wie.
Ko la cja – roz mo wy o Lwo wie. Przy wó -
decz ce – Lwo wa czar. Lwów w ich opo -
wie ciach roz kwi ta ma gno lia mi, tam tej -
sze ko cio y by y pik ne jak
pri ma ba le ri ny, a wo dy czy ste jak w Ede -
nie. Moc no t sk ni li. 

– Och, py nie pan po ezj.
– Cy tu j ro dzi ców. We wspo mnie niach

to mia sto by o wspa nia e, ale te utra co -
ne. Z tym ostat nim ani oj ciec, ani ma ma
do ko ca y cia nie po go dzi li si. Cier pie li
na by cie ska za nym na „tu i te raz”. 

– W pa na go wie to mia sto te by o
jak Eden?

– Oczy wi cie. Od czu wa em je ja ko
mia sto wy t sk nio ne, zwasz cza e oj ciec,
któ ry je cha i wra ca ze Lwo wa, ci gle
opo wia da, e, cho dzc po przed wo jen -
nych cie kach, pa ka z t sk no ty; przy -
wo zi ca  ma s prze ro czy, ro bi se an -
se, zno wu pa ka. 

– Kró ciut ko, bez mi to lo gi zo wa 
nia – ja cy by li ów cze ni l za cy?

Mam w oczach ta k ich cha rak te ry sty -
k: bab ki po ubie ra ne w bu fia ste spód ni -
ce, sta rzy ko wie w spe cjal nie skle co nych
ma ry nar kach mi cy fa jecz ki; wszy -
scy mó wi cy pik n, y w gwa r l sk.
Ale w pew nym mo men cie z ca ej Pol -
ski za cz li przy je da tu lu dzie, szu ka -
j cy pra cy. Wszy scy oni zmie sza li gwa -
r ze swo imi dia lek ta mi i w re zul ta cie
po wsta o co, cze go nie da si su cha.
Be kot zwa ny gwa r l sk! Ach, gdzie
ci l za cy z tam tych lat? 

– Oj ciec by in spek to rem chó ru…
– Naj pierw on, po tem ma ma. By y

wte dy je go opo wie ci, e chór ope ro wy

Al fred Wenz ja ko Ca sa no va, By tom 1953
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to szcze gól na spo ecz no. e jest wy -
si kiem za pro wa dze nie at mos fe ry ci szy
za ku li sa mi, bo ta pra ca wy zwa la w lu -
dziach in fan ty li zmy. Tak so bie te raz
my l, e to ma te ria do bry dla so cjo lo -
ga al bo psy cho lo ga spo ecz ne go
[umiech]. Oj ciec by do su ro wym
nad zor c, trzy ma dys cy pli n wy ko -
naw cz pod czas prób i spek ta kli, a prze -
cie w tam tym cza sie to by li gów nie je -
go ró wie ni cy. 

– Któ rych kie row ni ków chó ru za pa 
mi ta pan naj bar dziej?

– Pa mi tam pa na An drze ja Sol lo cha,
pa mi tam Jó ze fa Szul ca, Zbi gnie wa
Lip czy skie go. Po tra fi li zna ko mi cie
pro wa dzi, wy szko li, wy se lek cjo no wa
lu dzi do chó ru. Za pro wa dzi li mu zycz ny
ho mo gen, a im ho mo gen do sko nal szy,
tym ja ko chó ru wik sza. To, e w chó -
rze pie wa li lu dzie, któ rzy ju umie li
pie wa, a nie dar li si, wy do by wa jc
tyl ko dwi ki z gar da, by o wy ni kiem

pre cy zyj ne go na bo ru do chó ru. By y
prze su cha nia, oce nia no umie jt no ci
i mu zy kal no kan dy da tów. A przy -
cho dzi o spo ro ama to rów, wiel bi cie li
pie wu, lu dzi z po trze by ser ca. Sol loch
i Szulc po sia da li umie jt no ci przy -
wód cze, psy cho lo gicz ne, lu dzie ufa li
im. Chór by sil ny.

– A dy rek to rzy?
– Pa mi tam Wo dzi mie rza Or mic -

kie go ja ko ce nio ne go dy rek to ra ar ty -
stycz ne go i mu zy ka. Pó niej by moc -
no osa dzo ny w par tyj nej rze czy wi sto ci
Wo dzi mierz Stahl. Po nie wa to do bry
zna jo my pu kow ni ka Je rze go Zit ka, to
Ope ra kwi ta, ofe ru jc pu blicz no ci
bar dzo sze ro ki re per tu ar, wte dy ca y Ver -
di by. Po tem przy szed Na po le on Siess.
Oso bo wo do mi nu j ca, wszyst ko za cz
do pa so wy wa do sie bie, bo mia ape tyt
na to, aby dy ry go wa wszyst kim. Je rzy
Sal wa row ski: zna ko mi ty dy ry gent, ale
mia ja kie nie cie ka we epi zo dy. A po nim

Ta de usz Se ra fin, w któ rym wi dz wiet -
ne go me na ge ra. Je go nie daw ny eks pe -
ry ment z Krzysz to fem Pen de rec kim
oka za si strza em w dzie sit k. 

– Lu dzie ope ry mie li ja kie przy wi le 
je z uwa gi na to, e s… lud mi ope ry?

W szko le i po za ni wie dzie li, e moi
ro dzi ce pie wa j, i mia o to war to no -
bi li tu j c. Ma mie wie le spraw urz do -
wych by o a twiej za a twia, za wsze re -
wan o wa a si ja kim bi le tem
na spek takl. W po woj niu lu dzie na l -
sku by li na praw d dum ni, e ma j te atr
ope ro wy z praw dzi we go zda rze nia. Co
cha rak te ry stycz ne: nie by o le ka rza, ad -
wo ka ta czy ksi dza, któ ry nie by by za -
in te re so wa ny by wa niem w Ope rze. By -
o nie do po my le nia nie zna na zwisk
Hiol ski, Szcze pa ska, Sto ko wac ka.

– Z cze go to wy ni ka o?
– To by o od re ago wa nie wo jen nej

trau my, lu dzie lgn li do pol skiej sztu ki,
a do ope ry pie wa nej po pol sku – szcze -
gól nie. T sk no ta szu ka a swo je go uj cia.

– A jed nak za cz to pie wa w j zy 
kach na ro do wych

– Ale sta o si to kil ka de kad po woj -
nie! Za cz o si od Cy ga ne rii w 1980 r.
z Jó ze fem Ho mi kiem i Ew Ka ra kie -
wicz w ro lach gów nych. Sie dzie li my
u Sies sa, kto po wie dzia: „Szko da, e
nie pie wa my te go po wo sku, bo Cy ga -
ne ria po wo sku jest dwa ra zy pik niej -
sza ni po pol sku”. Dy rek tor zgo dzi si.
Nie wiem, czy by li my pio nie ra mi
wpro wa dza nia j zy ków na ro do wych,
ale na ka dym spek ta klu sa la bya pe -
na. 

– Ro dzi ce za bie ra li pa na na kon cer 
ty po za lsk?

– Ro dzi ce nas za bie ra li, gdy Ope ra
wy je da a na let nie sta gio ne – Cie szyn,
Biel sko -Bia a; to by y po wa ne dzia a -
nia, so lid ne spek ta kle, tu my. W lip -
cu 1952 r. po je cha li my doo dzi na kon -
cer ty, sta cjo no wa li my ca  za o g
w Do mu Aka de mic kim. Gdy ro dzi ce
mie li wol ny czas, to gra li w siat ków k,
opa la li si, wy gu pia li, pa no wa a ro dzin -
na at mos fe ra. W tym al bu mie mam
zdj cia z tam te go cza su, po ka  pa nu.
Tu taj je stem z mo j ma m, tak wy gl -
da mój ta ta, tu taj An drzej Hiol ski,
z któ rym mia em za szczyt za pie wa ju -
bi le uszo w Hal kw 1995 r. A tu taj jest,
jak te le fo nu j do pa ni Kry sty ny Szcze -
pa skiej. Ko cha em si w niej na za bój,
pla no wa em j po rwa i uciec z ni
gdzie da le ko. 

– No i co by pan z ni ro bi?
– A cho le ra wie! Mia em 4 la ta,

ona – 35. Pa ni Kry sty na by a nie sy cha -
n miesz k, jej miech lu bi li wszy scy.
Zo ba czy a, jak ba ry ton Je rzy Ku le sza
scho dzi po scho dach na tych swo ich
miesz nych nó kach, to za cz a si go -
no mia, ale tak go no, e a… b ka
pu ci a – a to roz mie szy o j jesz cze
bar dziej. Sta a i si mia a w nie bo go -
sy. Al bo Wan da Wie czy ska w Jan ko
Mu zy kan cie. Ona rze czy wi cie przy po -
mi na a ma e go, wiej skie go chop ca,
wic apa ry cyj nie nie wy ma ga a ad nej
cha rak te ry za cji, tyl ko wzi i prze bra

Ma ria Wenz, ód, li piec 1952
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w rzew ny strój wiej ski i po sta wi na sce -
nie. Ol ga Di dur za gra a wte dy mat k
Jan ka. Sa ma jej uro da by a nie wt pli wie
cie ka wa i trosz k prze ra a j ca, bo w jej
y ach py n a krew po cz ci in dia ska.
Na to miast Na ta lia Sto ko wac ka to ju typ
trud niej szy do ugo to wa nia. Ona pie wa -
a od naj bar dziej li rycz nych ko lo ra tur
do naj bar dziej dra ma tycz nych par tii so -
pra no wych. Roz pi to wo kal na nie sa -
mo wi ta, gos jak kla we syn. 

– Mó wi pan, e ma ma mia a pik ny
gos.

– To by na praw d pik ny, sre brzy sty
so pran, co po wta rza li jej i dy rek to rzy te -
atrów, i dy ry gen ci, a wic lu dzie, któ rzy
zna j si na mu zy ce i go sach. Po wiem pa -
nu, e naj trud niej jest wy zna si na ludz -
kim go sie. Na przy kad Siess roz po zna
ta len ty, b d ce naj praw dziw szym da rem
od Bo ga, cze go przy ka da mi s Ro mu ald
Te sa ro wicz czy Ho mik. Nie ste ty, ten
dru gi sys te ma tycz nie strze la so bie w sto -
p, bo do pó no de biu to wa, a po tem nie
za j si ka rie r tak, jak na to za su gi wa -
a. Po dob nie Hen ryk Po lus. PoAka de mii
Mu zycz nej w Ka to wi cach i ope ret ce gli -
wic kiej zdo by opi ni li rycz ne go te nor ka.
Te nor ka – ro zu mie pan? Ale prze cie to
naj wspa nial szy gos, ja ki kie dy kol wiek
sy sza em na y wo! Py ta em: „He nio, cze -
mu ty z tym go sem nie wy sze de da lej?”.
Nic nie od po wia da, bo chy ba czu si
obar czo ny ro dzi n, ba si ry zy ko wa
i cier pia na brak si y prze bi cia. Ale prze -
niós si do Szwaj ca rii, zo sta chór mi -
strzem ope ry w Ba zy lei. Do dzi te go ta -
len tu nie po tra fi od a o wa. W wie cie
ope ry kto ma ta lent, a nie ry zy ku je, ten nie
wy gry wa. Zwy ci y li Bog dan Pa proc ki,
Bo le saw Paw lus, An drzej Hiol ski. Chce
pan aneg dot k o Hiol skim?

– Bar dzo cht nie!
– Na po trze by jed ne go z wy st pów

Hiol ski nie po tru dzi si, aby na uczy si
na pa mi arii sta re go Ger mon ta w II ak -
cie Tra via ty. To du ga i nud na aria oj ca
do sy na: „Osi wia y oj ciec twój, osi wia -
a mat ka twa…”. Wic w den ku cy lin dra
umie ci kart k z tek stem i pla no wa dys -
kret nie z niej ko rzy sta. Ale Sil lich zro -
bi psi ku sa: pod czas spek ta klu po bieg
za ku li sy, pod mie ni kart k na kart k z sa -
my mi wul ga ry zma mi i wró ci dy ry go wa.
W ko cu przy szed czas na ari, Hiol ski
pie wa, pie wa, zer ka do cy lin dra i – a
si za go to wa! Za po mnia na wet to, co
zna na pa mi [miech]. Za pie wa
wic: „Osi wia y oj ciec twój, osi wia a mat -
ka twa, osi wia a bab ka twa, osi wia y dzia -
dek twój”. Osi wia ca  ro dzi n, a Sil lich
na po dium p ka ze mie chu. 

– Ale mi tu pan pik n dy gre sj zro 
bi!

– W któ rym miej scu si za cz a?
– Gdy mó wi pan, e po zna no si

na go sie pa na ma my.
– Sil lich czy Or mic ki na ma wia li j, by

sta n a do prze su cha, a ona – tyl ko
pod pie wu jc ari Mi mi z Cy ga ne rii
Puc ci nie go – mó wi a, e nie.

– Dla cze go nie?
– Praw do po dob nie na prze szko dzie

sta n oj ciec. By za zdro sny, o to, e ja -

ko je go go su i umie jt no ci wo kal ne
nie do rów ny wa y umie jt no ciom ma -
my. Nie móg te po go dzi si z tym, e
nie zro bi ka rie ry ja ko so li sta. Ow szem,
do sta wa do za pie wa nia dru go - i trze -
cio pla no we ról ki, ale uwa a, e to nic
nie zna czy. Z te go po wo du do cz sto
przy no si do do mu spo ro zych emo cji,
któ re na przy kad ka za y mu wi dzie we
mnie ko go, kto osi gnie szczy ty. Chy -
ba my la, e zo sta n dru gim Zi mer ma -
nem. Z ro dzi ca mi jest tak, e jak sa mi nie
zro bi li ka rie ry, to g bo ko pra gn, aby
to si uda o ich dzie ciom. Ta kie prze du -
e nie sie bie sa me go. 

– Ta ta by trud nym czo wie kiem?
– Tak, to by trud ny czo wiek. Ca e y -

cie kr ci no sem na mo je wy bo ry, by
nie za do wo lo ny, roz cza ro wa ny.

– Co go roz cza ro wy wa o?
– Na Uni wer sy te cie Ja giel lo skim

sko czy em pe da go gi k i przez dwa la -
ta pra co wa em ja ko wy cho waw ca w wi -
zien nic twie. Po wie dzie, e mia em
tam bar dzo do br opi ni, to po wie -
dzie ma o. Na wet gdy w 1974 r. zo y -
em po da nie o zwol nie nie, to we zwa no
mnie do War sza wy do Mi ni ster stwa
Spraw We wntrz nych i pró bo wa no na -
ko ni do po zo sta nia. Ca a ro dzi na,
z oj cem na cze le, ro bi a mi wstr -
ty – naj pierw do ty cz ce te go, e pra cu -
j w ta kiej mrocz nej in sty tu cji, po tem,
e po rzu ci em ten mrok. Kr ci no sem
rów nie wte dy, gdy oznaj mi em, e
od dzi siaj zaj mu j si mu zy k. 

– Obu dzi si pan pew ne go ran ka
i po wie dzia: „No do bra, od dzi siaj je 
stem mu zy kiem”?

– Co w tym sty lu, ko lej no by a ta ka:
W Kra ko wie Ma rian Li da, któ ry by dy -
ry gen tem, przez cia n usy sza, jak kich -
n em. Brzmie nie sy tu acji sko men to wa:
„Oo, ten cho pak ma nie zy gos”. Wzi
mnie na bok, zba da ska l, tak, jest ma te -
ria go so wy, trze ba szli fo wa. Ku pi em gi -
ta r, za cz em pie wa bal la dy Oku da -
wy i bar dziej in te re so wa si mu zy k.
Po tem w Kra ko wie gruch n a wia do -
mo, e na Wy dzia Wo kal ny b d przyj -
mo wa oso by bez przy go to wa nia mu zycz -
ne go – czy li co w sam raz dla mnie.
Po je cha em na eg za mi ny z re per tu arem,
wy ry cza em ari Len skie go z Eu ge niu sza
Onie gi na. Przy j li mnie. To by 1974 r.

– Co pan czu?
– e za pa em pa na Bo ga za sto py. Do -

sta em si do ze spo u ope ret ki kra kow -
skiej, po tem tam tej szej ope ry, dzia o si.

– A pierw sza re ak cja ro dzi ny?
– To tal ne za sko cze nie, zwasz cza e

wy ni ki eg za mi nów trzy ma em w ta -
jem ni cy. Oj ciec od ra zu sko men to wa:
„Je li w tym za wo dzie chce si co osi -
gn, to al bo od ra zu wszyst kich rzu ci
na ko la na, al bo nie war to za czy na”.

– Do tkn y pa na te so wa?
– Oj ciec czu si wte dy roz cza ro wa -

ny, ja – do tkni ty je go uwa g. W 1974
r. po da ro wa mi ksi k z de dy ka cj:
„Ko cha ne mu sy nu sio wi – te no ro wi in
spe – bio gra fi o saw nym te no rze ofia -
ro wu je ta tu qu asi te nor”. By o gorz ka -
wo, nie przy jem nie.

– Do dzi siaj po brzmie wa j w uszach
te so wa?

– Wry y mi si w pa mi, ale po la tach
zro zu mia em, e mia ra cj. Wiel kim te -
no rem w przy szo ci nie zo sta em, wia -
ta nie zdo by em. Je li w tym za wo dzie
chce si co osi gn, to al bo od ra zu
wszyst kich rzu ci si na ko la na, al bo nie
war to za czy na wca le.

– Ojoj, ro bi si co raz smut niej. e by
od da li ten ton, po wiem, e w Ubu Kró 
lu Pen de rec kie go ro bi pan bar dzo ko 
rzyst ne wra e nie ja ko Po sa niec.

– Od sa me go po czt ku mia em by
Po sa cem, ale z gro ma dy Cha mów
umie jt nie wy mik so wa si je den ko le -
ga, wic mnie przy dzie lo no je go ro l.
Po wiem pa nu: ten Ubu to strasz na rzecz
jest, bo oprócz wy ko na nia mu zycz ne go,
trze ba si nie le na gim na sty ko wa. Na -
uczy em si, cze go na le a o si na -
uczy, ale szcz li wie dla mnie, nie przy -
pa dem do gu stu cho re ograf ce Ja ni nie
Nie sob skiej, wic zo sta ten Po sa niec.
Mo ja ro la to ro la mó wio na, po nie miec -
ku wy po wia dam kil ka zda. A ro wer,
na któ rym si po ja wiam, to gru cho cik
zu pe ny. W y ciu nie od by bym na nim
jaz dy po mie cie [miech]. 

– Spek takl ze bra zna ko mi te re cen 
zje.

– A sam Pen de rec ki po pre mie rze po -
wie dzia, e to naj lep sza in sce ni za cja
Ubu, ja k wi dzia. Wszy scy by li za do -
wo le ni, Se ra fin szcze gól nie, bo to on
z ca ym prze ko na niem for so wa t re ali -
za cj. 

– Pan ce ni mu zy k Pen de rec kie go?
– Mu zy ka wspó cze sna to nie mo ja

baj ka. Ce ni Woj cie cha Ki la ra, Wi tol da
Lu to saw skie go, oni prze ma wia j do mo -
jej wy obra nie. Na to miast Pen de rec ki
jest ge niu szem w kwe stii imi ta cji sty lów
mu zycz nych, jed nak gdy pro po nu je
swój styl, to jest to dla mnie nie do znie -
sie nia. A zna pan je go mu zy k do R ko -
pis zna le zio ny w Sa ra gos sie Woj cie cha
Ha sa?

– Nie.
– Po le cam.
– Do brze, ale mam te na dzie j, e

prze for su j mo li wo po y cze nia
od pa na Spo tka nia z ju trem.

– Nie mal przez ca  roz mo w trzy ma
j pan w swo ich do niach. Do my li em
si, ja kie wi za pan z ni pla ny.

– Zwró c, gdy prze czy tam. Dzi ku j.



Ja nusz Wenz – uro dzo ny w 1948 r.
w By to miu, te nor. Lau re at III na gro 
dy I Kon kur su Wo ka li sty ki Ope ro wej
im. Ada ma Di du ra i sty pen dium
na kur sie mi strzow skim Ac ca de mia
Chi gia ne w Sie nie we Wo szech.
Wspó pra cu je z ope ra mi w Byd gosz 
czy, Gda sku, Kra ko wie, Wro ca wiu;
od 1991 r. so li sta by tom skie go te atru.
Syn chó rzy stów Ma rii (z do mu Dol 
na, 19242009) i Al fre da (19111977),
któ rzy wspó two rzy li Ope r l sk.
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Midzy
nutami

Naj now sza py ta nie stru dzo ne go Kwar te tu l skie go, wy -
da na przez Pol skie Ra dio w Ka to wi cach oraz Fun da cj

„Mu si ca Pro Bo no” zo sta a po wi co na mu zy ce ka me ral nej
Szy mo na Lak sa (1901–1983) – pol skie go twór cy y dow skie -
go po cho dze nia, któ ry zna ny by do td w ro do wi sku mu zycz -
nym gów nie ja ko au tor wstrz sa j cych wspo mnie z okre -
su po by tu w KL Au schwitz -Bir ke nau, gdzie pra co wa ja ko
dy ry gent jed nej z dwóch wi niar skich ka pel (ka pe li m skiej
w Au schwitz). Przed woj n Szy mon Laks stu dio wa gr
na skrzyp cach i kom po zy cj w kon ser wa to riach w War sza -
wie i Pa ry u, na stp nie za miesz ka w sto li cy Fran cji i dzia -
a w za o o nym przez Pio tra Per kow skie go Sto wa rzy sze niu
Mo dych Mu zy ków Po la ków. Przed wo jen ny do ro bek kom -
po zy tor ski Szy mo na Lak sa w wik szo ci za gi n – za cho wa -
a si tyl ko mu zy ka fil mo wa. Twór czo po wo jen na, któ rej
wy ci nek po zwo li li nam po zna au to rzy oma wia nej py ty, wy -
ka zu je ci sy zwi zek z naj bar dziej po pu lar nym wród pol -
skich kom po zy to rów z po ko le nia Lak sa kie run kiem – neo -
kla sy cy zmem. Do ko ca po zo sta twór ca wier ny je go
ro dzi mej od mia nie, sil nie zwi za nej z tra dy cj XIX -wiecz -
n, pro po nu j cej umiar ko wa ne uno wo cze nie nia w dzie dzi -
nie ryt mi ki i har mo ni ki, cht nie czer pi cej in spi ra cj z folk -
lo ru. Na gra ne na py cie kwar te ty (trze ci, czwar ty i pi ty) oraz
Kwin tet for te pia no wy, sta no wi cy prze rób k III Kwar te tu
smycz ko we go (par ti for te pia nu w tym utwo rze wy ko nu je Piotr
Sa aj czyk) mo na by wzi za utwo ry Ma cie jew skie go, Ki -
sie lew skie go, Spi sa ka, mo de go Lu to saw skie go, czy Woy -
to wi cza. Nie wy ka zu j cech in dy wi du al nych i s in te re su j -
ce gów nie ja ko ilu stra cja tzw. „lo su emi gra cyj ne go”, któ re mu
pod le ga li twór cy wy ko rze nie ni z ma cie rzy ste go ro do wi ska,
y j cy i two rz cy „obok” i „po za”, cze go skut kiem by o ogra -
ni cza nie za in te re so wa twór czych i wrcz po pa da nie w ru -
ty n. Cht niej ni na gra nych na py cie utwo rów, któ re s bar -
dzo po dob ne i do sie bie na wza jem, i do in nych two rów
„pol skie go neo kla sy cy zmu”, po su cha a bym skom po no wa -
nych przez Szy mo na Lak sa w 1947 ro ku lu do wych pie ni y -
dow skich do tek stów w j zy ku ji dysz. Nie pró bo wa a bym ich
su cha ja ko re flek su prze y obo zo wych, bo to by o by zbyt
„o pa to lo gicz ne”. Chcia a bym si na to miast do wie dzie, ja -
ki by zwi zek tych utwo rów z go ny mi przed woj n utwo -
ra mi przed sta wi cie li tzw. No wej Szko y y dow skiej: Er ne -
sta Blo cha, Jo se fa Achro na, Alek san dra Kre ina? W pó nych
la tach 20. mia o je w re per tu arze wie lu pol skich skrzyp ków,

nada wa o je od cza su do cza su Pol skie Ra dio. Do tar y oczy -
wi cie tak e do Pa ry a, Wied nia i Ber li na. By mo e w in -
nej rze czy wi sto ci hi sto rycz nej Szy mon Laks wo la by by
przed sta wi cie lem No wej Szko y y dow skiej, a nie pol skiej
szko y neo kla sycz nej. W 1933 ro ku na pi sa mu zy k do fil -
mu Alek san dra For da o osad ni kach w Pa le sty nie, z cze go mo -
na wnio sko wa, e sym pa ty zo wa z ide sy jo ni stycz n…

Po wra ca jc ze sfe ry przy pusz cze do rze czy wi sto ci do dam,
e w bie  cym ro ku aka de mic kim w In sty tu cie Mu zy ko lo -
gii UJ Hu bert Szcz niak obro ni pra c li cen cjac k, w któ -
rej po raz pierw szy zo sta szcze gó o wo opi sa ny upo rzd ko -
wa ny i rze tel nie prze ba da ny przez au to ra za sób mu zy ka liów
prze cho wy wa ny w mu zeum KL Au schwitz -Bir ke nau: par ty -
tur, go sów or kie stro wych, in stru men tów mu zycz nych oraz
r ko pi sów po wsta ych w obo zie kom po zy cji mu zycz nych.
Dzi ki te mu wie my ju do kad nie, cze go su cha li wi nio wie
i ob su ga obo zu. Czer pa no z obie go we go re per tu aru mu zy -
ki kla sycz nej, ope ro wej, ope ret ko wej i fil mo wej i oczy wi cie
nie wy eli mi no wa no mu zy ki kom po zy to rów za ka za nych lub
nie cht nie wi dzia nych przez wa dze III Rze szy: Men dels soh -
na, Mo zar ta czy Cho pi na.



MAG DA LE NA DZIA DEK

Nowa pyta Kwartetu lskiego
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U ró de sa wy

Dla mu zycz ne go Ryb ni ka bra cia Sza fran -
ko wie s ni czym ro dzi na Straus sów dla
Wied nia. Mo e An to ni i Ka rol ma j
na kon cie mniej skom po no wa nych wal -
ców, ale by li mu zy ka mi, pe da go ga mi i or -
ga ni za to ra mi y cia mu zycz ne go tak wy -
bit ny mi, e ich dzia al no jest w mie cie
y wa do dnia dzi siej sze go. Bo w kul tu -
ral nym pej za u Ryb ni ka naj moc niej -
szym ak cen tem za wsze by a, i jest
do dzi, mu zy ka. 

Sza fran ko wie

Wy ni ka to za rów no z g bo kiej tra dy cji
mu zy ko wa nia na l sku, jak i mo li wo 
ci oraz ch ci jej kon ty nu owa nia w tym
mie cie. Imi bra ci Sza fran ków no si
ryb nic ka szko a mu zycz na i po wsta e
w 1996 r. to wa rzy stwo mu zycz ne, któ 
re go ów cze snym ce lem by a re ak ty 
wa cja or kie stry fil har mo nicz nej. Nie
bez przy czy ny, bo bra cia An to ni i Ka rol

Sza fran ko wie by li za o y cie la mi za rów -
no szko y, jak i or kie stry. Uro dze ni
w West fa lii bra cia, któ rych ro dzi ce wy -
emi gro wa li pod ko niec XIX w. ze l ska
„za chle bem”, stu dio wa li w pre sti o wych
kon ser wa to riach w Ber li nie, Es sen, Pa -
ry u, Po zna niu i War sza wie, otrzy mu jc
praw dzi wie eu ro pej skie wy kszta ce nie
mu zycz ne. Na ich ta len tach – Ka rol by
pia ni st, An to ni skrzyp kiem – szcze -
gól nie du o zy ska Ryb nik, gdzie bra cia
w 1933 r. za o y li szko  mu zycz n.
Po woj nie szko  re ak ty wo wa no,
a w 1946 ro ku jej kie row nic two po now -
nie ob j li Sza fran ko wie. W 1960 r. na ba -
zie or kie stry szkol nej po wsta a Fil har mo -
nia ROW, któ rej dy rek cj ob j An to ni
Sza fra nek. Po ziom mu zycz ny or kie stry
i szczo dre wspar cie fi nan so we gór nic twa
spra wi y, e Fil har mo nia ROW kon cer -
to wa a ze wia to wej kla sy so li sta mi, by
wy mie ni tyl ko wia to sa wa Rich te ra,
Igo ra Oj stra cha, Edwar da Au era czy Hi -
ro ko Na ka mu r, a tak e pol skich ar ty stów
jak Wi told Ma cu y ski, Ta de usz mu -
dzi ski, Wan da Wi ko mir ska, Re gi -
na Smen dzian ka i wie lu in nych. 

Ju liusz Ma lik, je den z naj bli szych
wspó pra cow ni ków Sza fran ków,  wi ce -
dy rek tor szko y, a tak e pó niej szy dy -
rek tor za o o nej przez An to nie go ryb nic -
kiej or kie stry, przy oka zji jed ne go ze
wspo mnie nio wych wie czo rów przy to czy
ma o zna ne epi zo dy z y cia Sza fran ków
z cza sów oku pa cji: ura to wa li oni
w nie miec kiej szko le mu zycz nej w Ka -
to wi cach, gdzie uczy li, prze zna czo ne
do znisz cze nia nu ty utwo rów m.in. Men -
del soh na oraz kom po zy to rów pol skich,
a tak e for te pia nów, któ re ucie ka j cy
Niem cy chcie li ze szko y wy wie. Jed -
nak fakt ucze nia przez bra ci w nie miec -
kiej szko le w cza sie oku pa cji, od bi si
ne ga tyw nie na ich dal szej ka rie rze pe da -
go gicz nej w po wo jen nej rze czy wi sto ci,
co w ad nym wy pad ku nie od bie ra im za -
sug dla roz wo ju ryb nic kie go ro do wi ska
mu zycz ne go.

Szko a i ucznio wie

Wród cz stych go ci or kie stry s do dzi
wy bit ni ar ty ci z ryb nic ki mi ko rze nia mi

Kon cert Fil har mo nii Ryb nic kiej – przy for te pia nie Piotr Pa lecz ny

Mu zycz ny Ryb nik
WIESAWA RÓASKA
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jak Li dia Grych to ów na, Piotr Pa lecz ny
czy Adam Ma ko wicz, któ rzy w szko le
Sza fran ków po bie ra li mu zycz n edu ka 
cj. Jak wie lo krot nie mó wi lau re at kon -
kur su cho pi now skie go Piotr Pa lecz ny,
a tak e zna ko mi ty pia ni sta jaz zo wy
Adam Ma ko wicz, to wa nie wy jt ko wy
ta lent pe da go gicz ny, przy mio ty cha rak -
te ru i kul tu ra oso bi sta Ka ro la Sza fran ka
sta y u pod staw ich ar ty stycz nej ka rie ry.
Wród ab sol wen tów szko y s rów nie
kom po zy tor i dy ry gent Jan Win cen ty Ha -
wel, funk cjo nu j cy po za gra ni ca mi kra -
ju zna ko mi ci pia ni ci Ja cek Zga niacz
i Wie saw Szlach ta, dy rek tor ar ty stycz -
ny i dy ry gent chó ru Te atru i Ope ry Na -
ro do wej w War sza wie Bog dan Go la,
dy ry gent Or kie stry Kon cer to wej Re pre -
zen ta cyj ne go Ze spo u Woj ska Pol skie go
w War sza wie Grze gorz Mie li m ka, ale
rów nie jazz ma ni Ja cek i Woj ciech Nie -
dzie lo wie czy zna ni mu zy cy i li de rzy or -
kiestr roz ryw ko wych Wie saw Pie re go -
ról ka i Ber nard Bie go (ps. Be non
Har dy). Wy jt ko we miej sce wród
uczniów szko y Sza fran ków zaj mu je ko -
lej ny syn zie mi ryb nic kiej Hen ryk Mi ko -

aj Gó rec ki. Zdra dza j cy wy bit ny ta lent
kom po zy tor ski, przy szy twór ca wia to -
we go prze bo ju mu zy ki kla sycz nej Sym -
fo nii Pie ni a o snych, wa nie mu zycz -
nej in tu icji Sza fran ków za wdzi cza
bar dzo wie le. Z po wo du prze kro cze nia li -
mi tu wie ku mia bo wiem pro ble my
z przy j ciem do red niej szko y mu zycz -
nej, a na je go ta len cie po zna li si do pie -
ro Sza fran ko wie, dzi ki któ rym roz po cz
re gu lar n mu zycz n edu ka cj. Ab sol wen -
ci szko y ró nych po ko le pod kre la li
wszak jed no: jej wy jt ko w at mos fe r
i swo isty ge nius lo ci, któ ry tym miej scem
si opie ko wa. 

To wa rzy stwo
i Fil har mo nia Ryb nic ka

An to ni Sza fra nek zmar na gle w 1979 r.,
za Ka rol (zm. w lip cu 1997 r.) do cze ka
pierw szych prób re ak ty wa cji or kie stry,
któ ra pa da ofia r zmian spo ecz no po 
li tycz nych lat 90. Z de cy zj sa mo rz du
o li kwi da cji or kie stry 1995 r. nie mo go
po go dzi si ryb nic kie ro do wi sko mu -

zycz ne, po wo u jc w 1996 r. To wa rzy -
stwo Mu zycz ne imie nia, jak e by ina czej,
Bra ci Sza fran ków, któ re go gów nym
ce lem by a re ak ty wa cja fil har mo nii.
Wród ini cja to rów ru chu by li Nor bert
Pru del, pierw szy (i ak tu al ny) pre zes
To wa rzy stwa, ab sol went szko y Sza -
fran ków, mu zyk i le karz w jed nym, Mi -
ro saw Ja cek Basz czyk, zwi za ny z Ryb -
ni kiem dy ry gent, ak tu al nie dy rek tor
Fil har mo nii l skiej w Ka to wi cach, An -
to ni Smo ka, wio lon cze li sta, dzi dy rek -
tor Fil har mo nii Ryb nic kiej, Wa caw
Mic kie wicz, pe da gog i dy ry gent chó ral -
ny, dzi pre zen ter i rzecz nik FR, Zo fia
Ma ka -Basz czyk, dzi dy rek tor szko y
mu zycz nej w o rach, Da nu ta W grzyk,
nie y j ca ju pre le gent ka mu zycz na,
Ta de usz Ki jon ka, pi sarz i pu bli cy sta
czy Kry stian Szcz sny, wte dy pra cow -
nik urz du mia sta, mi o nik mu zy ki
i gór, któ ry by rów nie ani ma to rem
pierw sze go przed si wzi cia To wa rzy -
stwa w li sto pa dzie 1996 ro ku – wte dy
przy dwi kach mu zy ki Hen ry ka Mi ko -
a ja Gó rec kie go i Woj cie cha Ki la ra po -
ka za swo je ta trza skie prze ro cza. Dzi
w dzia a nia ob cho dz ce go rocz ni c 20-
le cia po wsta nia To wa rzy stwa za an ga o -
wa ni s rów nie Jo lan ta Sob czak -Smo -
ka, skrzy pacz ka i ani ma tor ka wie lu
przed si wzi, Li dia Bla zel -Mar szo lik,
Syl wia Ko lar, Ilo na Krzem pek, Ali cja
Wrzo, Wie sa wa Ró a ska, Bo gu sa wa
Ka la marz i kil ka in nych osób. 

„U ró de sa wy – Mo ja me lo dia
dla Ryb ni ka” 

Pierw szym kro kiem do re ak ty wa cji or 
kie stry, a za ra zem du ym suk ce sem To 
wa rzy stwa by o wy da nie py ty CD
„U ró de sa wy – Mo ja me lo dia dla
Ryb ni ka”, na któ rej za pre zen to wa li si
zna ko mi ci mu zy cy, zwi za ni kie dy ze
szko  Sza fran ków i Ryb ni kiem. Po -
wsta a przy wspar ciu mia sta i Ban ku l -
skie go py ta za wie ra m. in. kom po zy cje
Hen ry ka Mi ko a ja Gó rec kie go, a tak e
na gra nia Li dii Grych to ów ny, Pio tra Pa -
lecz ne go, Ada ma Ma ko wi cza i Nor ber -
ta Pru dla. To wa rzy sz cy so li stom ryb nic -
cy mu zy cy by li „za czy nem” ze spo u,
któ ry za czy na si kszta to wa. Dzi ki
po zy tyw ne mu na sta wie niu do idei re ak -
ty wa cji or kie stry no wych go spo da rzy
mia sta, pierw szy kon cert Fil har mo nii
Ryb nic kiej dzia a j cej w ra mach To wa -
rzy stwa od by si w li sto pa dzie 1999 r.
Usta lo no za sa dy wspó pra cy – mia sto zo -
bo wi za o si kon trak to wa kil ka kon -
cer tów w ro ku, przy go to wy wa nych dla
ryb nic kich me lo ma nów i wy ko ny wa nych
bd w Te atrze Zie mi Ryb nic kiej, bd
w ryb nic kich wi ty niach. In au gu ra cja
by a im po nu j ca: or kie stra pro wa dzo -
na przez Mi ro sa wa J. Basz czy ka, wraz
z po  czo ny mi chó ra mi wy ko na a w ba -
zy li ce w. An to nie go ora to rium „Me -
sjasz” Ha en dla. Od te go cza su w Ryb ni -
ku go ci li wie lo krot nie obec ni
na „ryb nic kiej” py cie ar ty ci i wie lu in -
nych zna ko mi tych mu zy ków, a Fil har mo -

Pierw szy kon cert pierw szej edy cji fe sti wa lu w ko cie le w Czer ni cy. Na zdj ciu: Ire na Gó rec ka, wdo -
wa po Hen ry ku Mi ko a ju Gó rec kim.

Adam Ma ko wicz od bie ra z rk pre zy den ta Ryb ni ka Pio tra Ku cze ry ty tu Ho no ro we go Oby wa te la
Ryb ni ka w trak cie kon cer tu fe sti wa lo we go w Te atrze Zie mi Ryb nic kiej w 2015 r.



63

nia Ryb nic ka da a kil ka dzie sit wspa nia -
ych kon cer tów z ich udzia em. Obec ny
na kon cer cie swo ich utwo rów w wy ko -
na niu FR by Woj ciech Ki lar, a or kie str
dy ry go wa li Jan Win cen ty Ha wel, Je rzy
Mak sy miuk, dy rek tor Fil har mo nii Za -
brza skiej Sa wo mir Chrza now ski, Ma -
ciej Nie sio ow ski, a nie tak daw no sam
Krzysz tof Pen de rec ki. Obok przy go to -
wy wa nia kon cer tów FR To wa rzy stwo
prze j o or ga ni za cj Fe sti wa lu Chó ral -
ne go Dni Ce cy lia skie, wspó pra cu je
z wie lo ma in sty tu cja mi kul tu ry i owia -
ty, jak cho by Pa stwo wa Szko a Mu -
zycz na I i II st. (dzi pod dy rek cj
Ro ma ny Ku cze ry), od daw na na zy wa -
na zwy cza jo wo „szko  Sza fran ków”,
cho ofi cjal nie imi Ka ro la i An to nie go
Sza fran ków no si od mo men tu prze no sin
w 2003 r. w no we mu ry. To wa rzy stwo
wspie ra o zresz t ide no wej sie dzi by dla
tak za su o nej pla ców ki. Bli skie s wi -
zy To wa rzy stwa i FR z Te atrem Zie mi
Ryb nic kiej i Mu zeum i ryb nic ki mi pa ra -
fia mi, gdzie ma j miej sce kon cer ty,
a tak e ze l skim Zwiz kiem Chó rów
i Or kiestr, pod j to te pró by wpro wa dze -
nia kon cer tów edu ka cyj nych dla dzie ci
i mo dzie y. Za su gi To wa rzy stwa ja ko
spad ko bier cy bra ci Sza fran ków w dzie -
le po pu la ry za cji mu zy ki oraz pie l gna -
cji kul tu ry i tra dy cji mu zycz nej zo sta y
do ce nio ne m.in. po przez przy zna nie na -
gród: w dzie dzi nie kul tu ry pre zy den ta
mia sta, l skie go Suk ce su, Fun da cji
Roz wo ju De mo kra cji Lo kal nej czy Czar -
ne go Dia men tu przy zna wa ne go przez sa -

mo rzd go spo dar czy Ryb nic kie go Okr -
gu Prze my so we go. 

Fe sti wal

Pro jek tem sztan da ro wym To wa rzy stwa
jest Fe sti wal Mu zycz ny im. Hen ry ka
Mi ko a ja Gó rec kie go „U ró de sa wy”.
Or ga ni za to rom za le a o, by je go pierw -
sza edy cja wy star to wa a w 2013 r. w rocz -
ni c 80. uro dzin zmar e go w 2010 r. Mi -
strza, a przy wie ca a im idea uczcze nia
wy bit nej mu zycz nej oso bo wo ci, przy -
bli e nia je go syl wet ki i twór czo ci, a tak -
e przy po mnie nia wa nych dla y cia
i mu zycz nej edu ka cji ar ty sty miejsc.
Std kon cep cja, by ko lej ne kon cer ty od -
by wa y si ko lej no w miej scu uro dze nia
Gó rec kie go – Czer ni cy w po wie cie ryb -
nic kim, w Ry du to wach, gdzie uczsz cza
do szko y red niej i w Ryb ni ku, gdzie roz -
po cz edu ka cj mu zycz n. By pro gram
za spo ka ja gu sta nie tyl ko eli tar nej pu -
blicz no ci, ale przy ci gn te szer sze
gro no od bior ców, za o o no pre zen ta cj
ró nych ga tun ków mu zy ki – od kla -
sycz nej, po przez wspó cze sn, a po jazz,
ale na ka dym kon cer cie prze wi dzia no
wy ko na nie przy naj mniej jed ne go z dzie
Gó rec kie go. Pierw sz edy cj fe sti wa lu,
wspar te go fi nan so wo przez Mi ni ster -
stwa Kul tu ry i Dzie dzic twa Na ro do we -
go, za in au gu ro wa kon cert w ko cie le
w Czer ni cy, a wród su cha czy by a
wdo wa po kom po zy to rze Ja dwi ga Gó rec -
ka, któ ra nie kry a ra do ci z pod j cia

przez To wa rzy stwo ta kiej ini cja ty wy.
Ge ne ral nie po mys si spraw dzi
i ko lej ne edy cje (maj 2014, pa dzier -
nik 2015) od by y si w tej sa mej for mu -
le. W 2014 r. gów ny kon cert fe sti wa lo -
wy w ba zy li ce w. An to nie go po pro wa dzi
Je rzy Mak sy miuk, w ro ku ubie gym jed -
nym z fe sti wa lo wych kon cer tów uczczo -
no 70. uro dzi ny Ada ma Ma ko wi cza
i przy zna nie mu z tej oka zji ty tu u Ho no -
ro we go Oby wa te la Ryb ni ka. Obok ju
wy mie nio nych ar ty stów, i oczy wi cie Fil -
har mo nii Ryb nic kiej, w do tych cza so -
wych edy cjach fe sti wa lu wzi li udzia m.
in. skrzyp ko wie Ka ja Dan czow ska i Piotr
Paw ner, har fi ci Gie dre Siau ly te
i Krzysz tof Wa losz czyk, kwar tet smycz -
ko wy NO SPR Fo ur Strings, Wie saw Pie -
re go ról ka, The Cre amy Jazz Qu in tet
z Mar kiem Na piór kow skim, Mar ci nem
Jah rem i Pio trem Si ka  w ska dzie, lo -
kal ne chó ry i wie lu in nych.

* * *

Te go rocz ny fe sti wal, któ re go pierw 
sza od so na b dzie mia a miej sce
2 pa dzier ni ka, b dzie rów no cze nie
oka zj do uczcze nia 80. rocz ni cy uro dzin
Je rze go Mak sy miu ka i 20le cia po wsta 
nia To wa rzy stwa Mu zycz ne go im. Bra 
ci Sza fran ków. Or ga ni za to rzy fe sti wa lu
ma rz, by przy oka zji przy szych edy cji
kon cer ty mo gy si od by tak e w Aka 
de mii Mu zycz nej w Ka to wi cach i w Za 
ko pa nem, miej scach, któ re Gó rec kie mu
by y szcze gól nie bli skie. 

El bie ta i Krzysz tof Pen de rec cy z pre ze sem Nor ber tem Pru dlem (pierw szy z le wej) oraz Jo lan t Sob czak -Smo k i dy rek to rem FR An to nim Smo ka
przed ryb nic k ba zy li k w. An to nie go
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Mi ro saw Ne inert – dy rek tor Te atru
Ko rez, ale te i Let nie go Ogro dy

Te atral ne go, któ ry ro nie w Ka to wi cach
w be to no wych pod cie niach Cen trum
Kul tu ry od 18 lat, na za ko cze nie te go -
rocz nej edy cji po wie dzia, e trze ba
ju roz ma wia z pre zy den tem Mar ci nem
Kru p o 19. Ogro dzie.

– Pisz cie do pre zy den ta li sty i ma ile,
w któ rych za ak cen tu je cie, e mu si by ta
im pre za, i e pre zy dent po wi nien j
wspie ra, bo ma naj lep szy let ni prze gld
te atral ny w Pol sce! Cza sa mi trze ba to

uwia da mia, a mo e sta le i wci
uwia da mia.

I nie ma w tym cie nia prze sa dy. Fak -
tycz nie – jest to wspa nia a, dwu mie sicz -
na im pre za, któ ra po zwa la ty sic om
lu dzi spo tka si w cza sie spek ta kli te -
atral nych, wy st pów ka ba re to wych,
i kon cer tów, i prze y co, co za pa mi -
ta j na du go. 

A wszyst ko za cz o si daw no, daw -
no te mu w War sza wie, gdy Te atr Ko rez
po je cha do sto li cy ze swo im spek ta klem
na wa ka cyj ny prze gld te atrów. Ak to rzy

i dy rek tor prze y li tam szok, pa trzc
na to, jak mo na tak nie pro fe sjo nal nie
zor ga ni zo wa – bd co bd – prze gld
te atrów z ca ej Pol ski. No i kie dy wró -
ci li na lsk w go wie Mir ka za kie ko -
wa a myl – zrób my co po dob ne go
u nas, tyl ko sto ra zy le piej. I tak od osiem -
na stu lat uczest ni czy my w czym, co ge -
ne ral nie nie zmie nia si, bo or ga ni za to -
rzy wy zna j za sa d – je li co jest do bre,
zo sta o za ak cep to wa ne przez pu blicz no,
to nie eks pe ry men tuj my, nie pró buj my
na si  ulep sza, bo mo e si to oka za
w kon se kwen cji gor sze. Wic po co?

Rós nam Ogród Te atral ny przez te la -
ta ma jc w tym cza sie ró ne ob li cza kul -
tu ral ne, ale po ka za jed no – lu dzie bar -
dzo po trze bu j roz ryw ki, nie tan det nej,
schle bia j cej naj ni szym gu stom, ale te
roz ryw ki nie za wy so kiej. Dla te go trze -
ba wszyst ko wy wa y i wy po rod ko wa. 

Na ucze ni ty mi do wiad cze nia mi or ga -
ni za to rzy w tym ro ku przy go to wa li pro -
gram wa ci wie dla ka de go. By y za tem
spek ta kle, któ re nie tyl ko po wo do wa y,
e wi dzo wie mia li si do roz pu ku – tu
za li czy bym przed sta wie nie zre ali zo -
wa ne przez Pio tra Sie kluc kie go w Te -
atrze No wym w Kra ko wie „Wy soc ki.
Po wrót do ZSRR”, któ ry uwia do mi
mo e nam tro ch w ja kich cza sach jesz -
cze nie daw no i my y li my i jak nie wie -
le mie li my do po wie dze nia, ale te
i spek takl Te atru Ko rez „Nied -
wied/Owiad czy ny” czy li Cze chow ze
swo im hu mo rem i ostrym spoj rze niem
na czo wie ka wiecz nie y wy, a mo e
i „Via -Gra”, rów nie te atru kra kow -
skie go, tym ra zem Lu do we go, o tym jak
ulot ne mo e by na sze szcz cie i jak
trud no jest od na le si w tym wie cie,
któ ry zmie nia si jak w ka lej do sko pie. 

By y far sy i ko me die, któ re po ka zy wa -
y jak trud no cza sa mi wa nie ta kie
spek ta kle zre ali zo wa i jak trud no jest
w nich gra tak, aby spra wi wi dzo wi ra -
do – „Kie dy ko ta nie ma” (Te atr Ca -
pi tol, War sza wa) – pra wie 3-go dzi na far -
sa, po któ rej ak to rzy by li mo krzy, jak by
wy szli spod prysz ni ca, ale za to pu blicz -
no wnie bo wzi ta, okla sku j ca ich
owa cyj nie, czy spek ta kle te atru Mon tow -
nia (za li czam tu taj tak e pa trio tycz ny one
man show Ra fa a Rut kow skie go), gdzie
miech cza sa mi za mie ra na ustach. 

By y wspa nia e trzy kon cer ty, któ re wi -
dow nia prze y wa a w za chwy cie. Szcze -
gól nie „Pie ni zbój nic kie”, w któ rych
spo tka y si dwa wia ty i dwie ar ty stycz -
ne oso bo wo ci: Krzysz tof Tre bu nia -
-Tut ka, któ ry sam móg by zro bi dwu -
go dzin ny show, gra jc na kil ku na stu
in stru men tach lu do wych i Ty mon Ty -
ma ski ze swo im ze spo em, któ ry w t
pol sk lu do wo do ka da ta kie dwi -
ki i ta k me lo dy k jaz zo wa, o któ rej nie
ni o si nam do tych czas. Ale te by
wspa nia y kon cert Ze spo u Raz Dwa
Trzy, któ re go li der Adam No wak, nie tyl -
ko pie wa star sze i no we pio sen ki, ale
ubar wia swój wy stp cie ka wy mi opo -
wie cia mi na ró ne te ma ty.

No i by te Ka ba ret Hra bi – jak za wsze
na LOT -e ze swo im pro gra mem „Zna -

Te atr swój
ma my ogrom ny

czy li Let ni Ogród
Te atral ny

An no Do mi ni 2016

Folk lo ry stycz ne sza le stwo – za ko cze nie la ta. Kon cert fi na o wy XXIX Mi dzy na ro do we go Stu denc -
kie go Fe sti wa lu Folk lo ry stycz ne go. 
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ne – na no wo”, czy li przy po mnia swo -
je naj lep sze ske cze z du go let niej dzia al -
no ci w no wych in ter pre ta cjach. Czwo -
ro lu dzi, a ro bi li za mie sza nie wik sze ni
w na szym sej mie – do pro wa dza jc pu -
blicz no cza sa mi do ez – ze mie chu
oczy wi cie.

– Dla te go za pra sza my Ka ba ret Hra -
bi – mó wi dy rek tor Ne inert – po nie wa
oni za wsze pre zen tu j bar dzo wy so ki po -
ziom (in ne ka ba re ty osi gn y dzi po -
ziom ta kie go ar tu fe sty no we go). My ich
lu bi my, a i pu blicz no za ni mi prze pa -
da. Na wi dow ni za wsze kom plet tak jak
i na wszyst kich spek ta klach gra nych
na let niej sce nie. Przy po mi nam so bie ten
czas, kie dy po sze dem z po my sem re ali -
zo wa nia LOT -u do ów cze sne go pre zy -
den ta mia sta Pio tra Uszo ka i on po wie -
dzia „Do brze, ro bi my to, bo po mys
wiet ny, tyl ko e by bi le ty nie by y zbyt
dro gie i e by cie te co za pro po no wa li
dzie ciom”. I bi le ty nie s dro gie od lat,
a Let nia Grzd ka Te atral na dla dzie cia -
ków jest na sz du m.

Pierw sze spek ta kle w ogó le gra ne by -
y za dar mo. Lu dzie przy cho dzi li ze
swo imi krze se ka mi, po dusz ka mi i pa trzy -
li zdzi wie ni na to, co wy ro so na tym ka -
to wic kim be to nie. A dla dzie ci spek ta kle
od za wsze a do dzi s za dar mo. Po ziom
ich jest wy so ki, to nie jest tyl ko krze se -
ko, sto lik i dwój ka ak to rów, ale spek takl,
któ ry mie ni si ró ny mi ko lo ra mi i zna -
cze nia mi, któ ry dzie cia ki w mig roz szy -
fro wu j, i ak cep tu j ja ko swój. Jak
wszem i wo bec pod kre la j wszy scy – Te -
atr Ko rez wy cho wu je swo j przy sz
pu blicz no. Bo ci, co przy cho dzi li
na przed sta wie nia i baj ki dla dzie ci, dzi
przy cho dz nie tyl ko do Ko re zu, ale po -
kn li bak cy la te atru i wie dz, e ze sce -
ny mo g si za wsze do wie dzie pa ru istot -
nych rze czy. Pu blicz no wy cho wa na
tu taj od wie dza te in ne te atry i to jest naj -
cen niej sze – o te atrze ju nie za po mi na.

By y te i trzy wy sta wy, któ re zwie dza
mo na by o w prze rwach: „Ko bie ta i m -
czy zna” ma lar stwo Po li Min ster i Pio tra
Na li waj ki, Fu tu re Ar tist, czy li rze by
w ru chu two rzo ne przez dzie ci i wresz cie
Ko re a czy cy za pre zen to wa li pro jek to -
wa nie sztu ki ar ty stycz nej i uyt ko wej.

To wszyst ko by o, a te raz ju prze szo
do hi sto rii. 10 ty si cy wi dzów uczest ni -
czy o w im pre zach w cza sie te go rocz ne -
go la ta. Mia sto wspo mo go or ga ni za to rów
prze szo 450 ty si ca mi zo tych. By o
pik nie, barw nie, miesz nie, cza sa mi
no stal gicz nie. Im pre zy zmie nia y si jak
na ka ru ze li. Z jed nej stro ny my wi dzo wie
cie szy li my si, e za chwi l zo ba czy my
co no we go, rów nie wspa nia e go, z dru -
giej – ta ka ru ze la uwia da mia a nam jak
szyb ko mi ja czas i ko czy si la to, i ko -
czy si spo tka nie ze sztu k.

Kie dy po wy su cha niu ostat nie go kon -
cer tu czy li „Folk lo ry stycz ne go sza le -
stwa”, któ ry wie czy nie tyl ko la to, ale
i XXIX Mi dzy na ro do wy Stu denc ki Fe -
sti wal Folk lo ry stycz ny wra ca em pó n
no c do do mu, to pod pie wy wa em so -
bie pio sen k An drze ja Bo guc kie -
go – A mnie jest szko da LOT -u…. 

War szaw ski Te atr Ca pi tol. J. Mor ti mer & B. Co oke „Kie dy ko ta nie ma…”. Na zdj ciu Ka ta rzy -
na Skrzy nec ka (Mil dred) i Woj ciech Wy soc ki (Hum ph rey). 
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Ka to wic ki Te atr Ko rez A. Cze chow „Nied wied/Owiad czy ny”. Na zdj ciu Ka ta rzy na Tla ka,
Mi ro saw Ne inert, Ro bert Ta lar czyk.

Koncert zespou „Raz, dwa, trzy”.
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70lat dzia al no ci nie od ci sn o
pit na cza su na Miej skiej Bi -

blio te ce Pu blicz nej w Gli wi cach.
Wy da je si, e jest wrcz od wrot -
nie: in no wa cje, no we tech no lo gie,
no wo cze sne ka na y ko mu ni ka cji,
ak tyw na obec no bi blio te ki w y -
ciu mia sta oraz je dy na w re gio nie
pla ców ka zlo ka li zo wa na w cen trum
han dlo wym przy ci ga j uyt kow -
ni ków. Dzi ki sze ro kiej wspó pra -
cy ze ro do wi skiem gli wic ka ksi -
ni ca pro po nu je nie kon wen cjo nal ne
i ró no rod ne przed si wzi cia kul -
tu ral ne. Mo na upo rzd ko wa je
w tria dy, od da j ce ich cha rak ter.

W 2016 r. dla gli wic kiej bi blio -
te ki szcze gól ne go zna cze nia na -
bra y trzy wy jt ko we im pre zy.
Po raz pierw szy MBP mia a za -
szczyt go ci przed sta wi cie li swo -
je go ro do wi ska pod czas Wo je 
wódz kie go Dnia Bi blio te ka rza.
Spo tka nie 20 ma ja br. uatrak cyj -
ni kon cert ze spo u The Jazz Mi -
glan ce oraz po kaz for ma cji ta -
necz nej Sa la ke. 

Z oka zji 500 Lat Pol skie go
Eks li bri su bi blio te ka zor ga ni zo -
wa a 10 czerw ca fi na XI Mi dzy 
na ro do we go Kon kur su Gra ficz 
ne go na Eks li bris oraz
Ogól no pol skie go Kon kur su
na Eks li bris Mo dych im. An 
drze ja Zna mi row skie go. Na kil -
ku wy sta wach (in dy wi du al nych,
zbio ro wych, te ma tycz nych) po ka za no pra ce re -
pre zen tu j ce t nie zwy k, ma  for m gra ficz -
n. Pro jekt ob j li Ho no ro wym Pa tro na tem Mi -
ni ster Kul tu ry i Dzie dzic twa Na ro do we go oraz
Pre zy dent Mia sta Gli wi ce. Pa tro nat me dial ny
spra wo wa a TVP Kul tu ra.

Za ko cze nie mo der ni za cji Bi blio te ki Cen 
tral nej 20 czerw ca 2016 r. zo sta o uwiet nio -
ne od so ni ciem rze by Na sza Oj czy -
zna – Przej cie prof. Krzysz to fa Nit scha,
po  czo nym z wer ni sa em prac te go wy bit ne -
go ar ty sty.

Trzy ha sa miej skiej kam pa nii spo ecz nej
PO ZY TYW NI.GLI WI CE.PL, w któ r w czy -
a si bi blio te ka, wy zna czy y kie run ki spo tka.
Po zy tyw ni wo bec oto cze nia – by o za ch t
do prze pro wa dze nia wspól nie z przed szko la -
mi ak cji za go spo da ro wa nia gli wic kie go skwe -
ru z oka zji Dnia Umie chu. Po zy tyw ni w sie -
ci – za in spi ro wa o do za pro sze nia Ol gi
To kar czuk, au tor ki, któ ra zma ga a si z ata ka -
mi w In ter ne cie. Na to miast pod ha sem Po zy -
tyw nie ró ni zor ga ni zo wa no spo tka nie dla mo -
dzie y, pod czas któ re go stu dent ki z Ser bii
i Kir gi sta nu, prze by wa j ce w Gli wi cach w ra -
mach pro gra mu Era smus, przed sta wi y ro dzi -
m kul tu r.

Za na mi trzy ory gi nal ne pro jek ty. Warsz 
ta ty dla Ko wa li, czy li Wy kuj Swój Suk 
ces! – spo tka nia z do rad ca mi za wo do wy mi, po -
wi co ne spo so bom na zna le zie nie swo je go
miej sca na ryn ku pra cy. Przez wie le mie si cy
uczest ni cy Gim gry, za j dla gim na zja li stów
z za kre su edu ka cji me dial nej, two rzy li prze -
wod nik po Gli wi cach. Na to miast Czy ta nie
Umy su wpro wa dzi o w wiat psy cho lo gii
i ko mu ni ka cji. 

A ak tu al ne pro jek ty? Li te rac ki Prze wod nik
po wie cie to jed no z trzech szcze gól nych
przed si wzi re ali zo wa nych obec nie. Przez
ca y rok czy tel ni cy po zna j li te ra tu r, kul tu -
r da ne go kra ju lub kon ty nen tu – pod czas wy -
praw z ksi k, spo tka z po dró ni ka mi i wy -
staw fo to gra fii z cie ka wych miejsc na wie cie.
Z ko lei pro jekt Zdro we Gli wi ce – re ali zo wa -
ny we wspó pra cy z Wy dzia em Zdro wia
UM Gli wi ce – przy ci gn za in te re so wa nych
pro fi lak ty k proz dro wot n. Dzie ci mo g roz -
wi ja swo j wy obra ni i zdol no ci ma nu al -

ne pod czas za ba wy pod na zw Li te rac ki Le go
Qu est. Ka de go mie si ca two rz bu dow le
z kloc ków Le go na za da ny te mat zwi za ny z li -
te ra tu r. Pro jekt do ce ni li ro dzi ce, zga sza jc
go do kon kur su na naj lep sz ini cja ty w dla
dzie ci – So necz ni ki 2016.

A co przed na mi? Oto trzy je sien ne przed 
si wzi cia. Bab ska Sta cja – co mie sicz ne
przy stan ki -spo tka nia ze spe cja li sta mi i pi sa -
rza mi, po wi co ne po sta ciom ko biet w li te ra -
tu rze i sztu ce. Pod ha sem In spi ra cja – In no 
wa cja – In te gra cja od b dzie si szko le nie dla
bi blio te ka rzy z re gio nu, zor ga ni zo wa ne dzi -
ki do fi nan so wa niu z Fun da cji Roz wo ju Spo -
e cze stwa In for ma cyj ne go. Po nad to w try bie
dwu let nim prze pro wa dzo ny zo sta nie wie lo wt -
ko wy, in ter dy scy pli nar ny pro jekt wia tu Da 
jesz Ksztat – z oka zji 110. rocz ni cy mier ci
Sta ni sa wa Wy spia skie go – pro mu j cy twór -

czo ar ty sty oraz kul tu r pol sk
na Ukra inie. Na re ali za cj te go za -
da nia, wraz z licz ny mi part ne ra -
mi, bi blio te ka po zy ska a do fi -
nan so wa nie ze rod ków pro gra mu
Mi ni ster stwa Kul tu ry i Dzie dzic -
twa Na ro do we go. 

I ko lej na tria da. Te go rocz ne
Na ro do we Czy ta nie w gli wic -
kiej edy cji pod ha sem Sien kie -
wicz na Okr go sta o si oka zj
do trzy krot ne go si gni cia do do -
rob ku po wie cio pi sa rza. QUO
VA DIS – gra miej ska by a dla
uczest ni ków za ska ku j ca dzi ki
nie ty po wym za da niom. Li te rac kie
Ko o For tu ny da wa o mo li wo
wy lo so wa nia in spi ru j ce go cy ta -
tu z twór czo ci no bli sty. Uzu pe -
nie niem wy da rze nia by a wy sta 
wa daw nych pocz tó wek
z ko lek cji Ja na Du dzi skie go,
ilu stru j cych Quo va dis i Try lo gi. 

Ju bi le uszo wy rok pra cy bi -
blio te ki to wiet na oka zja
do wpro wa dze nia in no wa cji.
Po pierw sze – w fi liach mo na
wy po y cza czyt ni ki e -bo oków.
Po dru gie – dla wy go dy miesz -
ka ców w Bi blio te ce Cen tral nej
za mon to wa no wrzut ni, umo li -
wia j c zwrot zbio rów 
w do wol nym cza sie. Po trze cie
– za in sta lo wa no Czy to punkt, czy li
nie wiel kich roz mia rów punkt in -
for ma cyj ny, któ ry umo li wia

prze chod niom po zna nie frag men tów po wie -
ci, wier szy, utwo rów mu zycz nych, za ch ca -
jc do si gni cia po ca e tek sty do stp ne
w bi blio te ce. Ma te ria y udo stp nia ne s dzi -
ki Fun da cji No wo cze sna Pol ska.

Trzy krot nie w pro gach bi blio te ki zja wi li si
za gra nicz ni go cie. J zy ka fran cu skie go uczy li
i o swo im kra ju opo wia da li wo lon ta riu sze: Jo -
han Mor tier i Chloe Ha bo ur din. O Gli wi cach,
l sku, Wa lo nii i Bel gii roz ma wia no ze stu -
den ta mi, go  mi MBP oraz Pol skie go Sto wa -
rzy sze nia – Eu ro pa J zy ków i Kul tur. Pod czas
spo tka nia Po eci bez gra nic, przed sta wi cie le
wia ta li te ra tu ry, wród któ rych by prof.
Fran tiek Vetika, udo wod ni li, e po ezja
jest po nad cza so wa i po nad kul tu ro wa.

Wród wspó or ga ni za to rów tych i wie lu in -
nych wy da rze w na szej bi blio te ce s oczy -
wi cie in sty tu cje kul tu ry, uczel nie wy sze, ar -
ty ci, pla ców ki owia to we, bi blio te ki, Cen trum
Han dlo we Fo rum. Po ja wia j si tak e no wi,
po zor nie nie pa su j cy do tej li te rac ko -kul tu ral -
nej rze czy wi sto ci. Mo na wy mie ni trzech
szcze gól nych te go rocz nych part ne rów: „Pa -
ris, Pa ris” – re stau ra cj i szko  j zy ka fran -
cu skie go, Fun da cj Gre en po wer Pol ska – twór -
ców bo li dów oraz Fe de ra cj Pol skich Ban ków
yw no ci.

Trzy, zu pe nie nie od kryw cze, lecz za to
w pe ni spraw dzo ne w prak ty ce, wnio ski
na ko niec:

• bi blio te ka to wy jt ko we miej sce, w któ -
rym rów no le gle do te go, co w niej tra dy cyj -
ne, nie ustan nie po ja wia si no we – za ska ku -
j ce, roz wi ja j ce i in spi ru j ce;

• roz wój bi blio te ki, ade kwat ny do po trzeb
wspó cze sne go wia ta, jest mo li wy dzi ki
otwar to ci i sze ro kiej wspó pra cy ze ro do wi -
skiem; 

• bi blio te ka to wspa nia e miej sce pra cy,
w któ rym my – pra cow ni cy tej in sty tu -
cji – sys te ma tycz nie si do sko na li my i roz wi -
ja my, a ci ge spo gl da nie w przy szo spra -
wia, e nie nik nie w nas mo dzie czy
en tu zjazm i za chwyt uro d wia ta.

BO GNA DO BRA KOW SKA
IZA BE LA KO CHA CZYK

Z YCIA
BIBLIOTEK

Miejska Biblioteka Publiczna w Gliwicach

Nietuzinkowe triady

Czy to punkt przed sie dzi b MBP w Gli wi cach

Bo ok truck – mo bil ny punkt MBP w Gli wi cach pod czas zlo tu ci a ró wek
z je dze niem
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Z oka zji 151. rocz ni cy nada nia Mia stu Ka to wi ce praw miej skich,
8 wrze nia br. od by a si uro czy sto wr cze nia Na gród Pre zy 

den ta Mia sta Ka to wi ce w dzie dzi nie kul tu ry. Za wy bit ne osi gni 
cia ar ty stycz ne oraz or ga ni za cyj ne, ma j ce wpyw na roz wój i upo 
wszech nia nie kul tu ry w Ka to wi cach uho no ro wa ni zo sta li (zdjcie
powyej): Ewa Ko kot – wy bit na pe da gog z za kre su edu ka cji kul tu 
ral nej dzie ci, dzi ki któ rej jej pod opiecz ni po zna j i ro zu mie j sztu 
k wspó cze sn; Mo ni ka Pa ca Bros – wiel ka pa sjo nat ka sztu ki i po 
my so daw czy ni przed si wzi kul tu ral nospo ecz nych za wy kre owa nie
w Szy bie Wil son jed ne go z naj bar dziej kul tu ro twór czych miejsc Ka 
to wic – sym bo lu sym bio zy sztu ki i prze my so wej tra dy cji Gór ne go
l ska; Jo hann Bros – ini cja to ro wi licz nych dzia a o cha rak te rze
kul tu ral nym i spo ecz nym, dzi ki któ re mu miesz ka cy Ka to wic mo 
g po dzi wia dzie a sztu ki we wspa nia ych prze strze niach obiek 
tów po prze my so wych; Gru pa Ma o re tek „Ak cent” z Miej skie go
Do mu Kul tu ry „Li go ta” za wspa nia e opra wy ar ty stycz ne naj wa 
niej szych wy da rze w y ciu Ka to wic, a tak e za re pre zen to wa nie
mia sta i licz ne osi gni cia w naj wa niej szych kon kur sach i prze gl 
dach sztu ki ma o re tek w Pol sce oraz Eu ro pie. 

Za nim jed nak roz da no na gro dy, w Ga le rii Ar ty stycz nej pre zy 
dent Ka to wic Mar cin Kru pa i Er win Sów ka – ma larz (zdjcie obok),
wy bit na po sta wia ta sztu ki, na le  cy do gro na za o y cie li Gru py
Ja now skiej, od so ni li po pier sie Teo fi la Ociep ki – ma la rza ma gicz 
ne go, iko ny Ni ki szow ca. 

Ka to wi ce po raz pierw szy swo je uro dzi ny wi to wa y pod mar 
k Mia sta Mu zy ki UNE SCO. Std pro gram ob fi to wa w licz ne kon 
cer ty – od wy ko na nia przez NO SPR sym fo nii Tan sman Epio so dy
Hen ry ka Mi ko a ja Gó rec kie go, po kon cer ty jaz zo we, wy st py
ar ty stów z wie lu za kt ków wia ta i kon cer ty ple ne ro we. 

(wk)

151. Uro dzi ny Ka to wic
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Mu zeum Pol skiej Pio sen ki
w Opo lu

WAm fi te atrze Ty sic le cia w Opo lu otwar to Mu zeum Pol 
skiej Pio sen ki, któ re go or ga ni za to rem jest Gmi na Mia 

sto Opo le – sto li ca pol skiej pio sen ki. Zwie dza j cy w je go wn 
trzach mo g w no wo cze snej kon wen cji obej rze eks po zy cje
przed sta wia j ce hi sto ri pol skiej pio sen ki, po czw szy od lat
dwu dzie stych ubie ge go wie ku a ko czc na wspó cze sno ci.
Dla go ci Mu zeum przy go to wa no au dio prze wod ni ki ze su chaw 
ka mi o wy so kiej ja ko ci, po zwa la j ce na in dy wi du al ne zwie 
dza nie eks po zy cji wzdu dwóch mu zycz nych cie ek, któ re zma 
te ria li zo wa no w po sta ci cian, wy po sa o nych w mo ni to ry
do ty ko we i wi zje ry, na któ rych mo na obej rze frag men ty kon 
cer tów, te le dy ski, wy wia dy z ar ty sta mi, a tak e ma te ria y uka 
zu j ce to hi sto rycz ne ko lej nych roz dzia ów kro ni ki pol skiej pio 
sen ki. Wród wie lu atrak cji dla zwie dza j cych przy go to wa no
bud ki do na gry wa nia pio se nek, gdzie po wy bra niu in stru men 
tal nej wer sji ka dy mo e sa mo dziel nie za pie wa i za re je stro 
wa ulu bio n pio sen k, do tek stu uka zu j ce go si na mo ni to 
rze. Na za ko cze nie wi zy ty w mi nistu diu go to we na gra nie
mo na prze sa na wy bra ny ad res pocz t elek tro nicz n ja ko
pa mit k z Mu zeum Pol skiej Pio sen ki. Ko lej ne no win ki tech 
nicz ne przy go to wa ne dla zwie dza j cych to: cia na opol skie go
fe s wa lu, wy spa ta ble tów, mu zycz ne ku le, któ re do star cza j
ob szer nych in for ma cji o wy da rze niach ar ty stycz nych oraz wy 
ko naw cach i au to rach pio se nek. Oprócz wa lo rów edu ka cyj nych
urz dze nia mu ze al ne mo g rów nie po su y do za ba wy, m.in.
wir tu al ne lu stro, po zwa la j ce na wy bór z ka ta lo gu stro ju es 
tra do we go aby zwie dza j cy po chwi li uj rza swo je od bi cie w ko 
su mie jed nej z gwiazd pol skiej pio sen ki. W Mu zeum Pol skiej
Pio sen ki wy eks po no wa no rów nie in for ma cje na te mat ka 
dej edy cji Fe s wa lu Pio sen ki Pol skiej w Opo lu (KFPP Opo le).
Od 2009 ro ku w sie dzi bie Mu zeum or ga ni zo wa ne s cy klicz 
ne spo tka nia i kon cer ty ze zna ny mi oso bi sto cia mi z kr gu twór 
ców pol skiej pio sen ki. Otwar cie Mu zeum Pol skiej Pio sen ki
(www.mu zeum pio sen ki.pl) uwiet ni w Am fi te atrze Ty sic le 
cia kon cert Ka ta rzy ny No sow skiej z ze spo em Hey, pod czas
któ re go go ci nie wy st pi li: Gra y na o ba szew ska, Ma go rza 
ta Ostrow ska, Ania D brow ska, Na ta lia Przy bysz i Ma rek
Pie kar czyk. (jiw)

Bu dy nek MPP, wy sta wy mu ze al ne znaj du j si pod Am fi te atrem Ty sic le 
cia, ca o two rzy Na ro do we Cen trum Pio sen ki Pol skiej w Opo lu.

Ry szard Ze mba czy ski (Pre zy dent Opo la w la tach 20022014), wspó twór 
ca Na ro do we go Cen trum Pio sen ki pod czas zwie dza nia wy sta wy w MPP.

For te pian z II Kra jo we go Fe sti wa lu Pio sen ki Pol skiej w Opo lu (mar ki Ed. Se iler
z 1919 ro ku), któ ry sta jesz cze na nie za da szo nej es tra dzie fe sti wa lo wej. 

Mu zycz na bud ka – jed na z atrak cji MPP, mo na w niej wy bra z ka ta lo gu
pod kad mu zycz ny ulu bio nej pio sen ki i do ko na na gra nia we wa snej in ter 
pre ta cji wo kal nej.

Pu blicz no pod czas otwar cia MPP, ogl da po le wej i po pra wej stro nie,
dwie cia ny edu ka cyj ne, na któ rych za miesz czo no w no wo cze snej kon wen 
cji in for ma cje o hi sto rii pol skiej piosenki.
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Pa ni Mi re li Ru bin -Lo rek,
kra ko wian ki ro dem z Ryb -
ni ka, do sta em bar dzo cen -

ny po da ru nek uro dzi no wy – wy da n
w ryb nic kim wy daw nic twie LO KA
ksi ecz k jej au tor stwa za ty tu o wa n
„Wy ra zy sta ro pol skie w dia lek cie l -
skim. l ski mi ni sow nik ety mo lo gicz -
ny”. Ju daw no nie mia em do czy nie -
nia z tak war to cio wym do ko na niem
j zy ko znaw czym, „ cz cym w so bie
po pu la ry za tor sk lek ko z so lid n pre -
zen ta cj ma te ria u wy eks cer po wa ne -
go z prze ana li zo wa nych ró de lek sy ko -
gra ficz nych”, jak na pi sa w re cen zji dr
Ar tur Cze sak, dia lek to log i lek sy ko graf
z Uni wer sy te tu Ja giel lo skie go. Au tor -
ce za cho dzi o przede wszyst kim o od -
kry cie przed czy tel ni ka mi sta ro pol -
skie go ró do so wu wie lu wy ra zów
l skich, a cel ten przy wie ca i mnie
od po nad 11 lat re da go wa nia ni niej szej
ru bry ki.

Za czy na swo je wy wo dy Mi re la Ru -
bin -Lo rek w al fa be tycz nej ko lej no ci
od be chy – l skie go od po wied ni ka
ogól no pol skiej pchy. Ale za nim ta
ostat nia utrwa li a si w stan dar do wej
pol sz czy nie, w daw nym j zy ku funk -
cjo no wa a wa nie be cha (obok ta -
kich wa rian tów, jak by cha, ble cha,
pe cha, pesz ka), na wi zu j ca do pra so -
wia skiej po sta ci blcha, obec na np.
w XVI -wiecz nym zda niu „Pio yn be -
chy w gma chach wy tra ca”, utrwa lo -
na w dzie ci cej ry mo wan ce „Sy nek, b -
by nek, ukrad ma mie pe cy nek. Wsa dzi
go do mie cha. Pra wi, e to be cha”
(Cie miel ni ce, rok 1911 – cyt. za pra c
prof. Do ro ty Si mo ni des pt. „Ele me le
dud ki”). 

W zna cze niu „ciem no, zmierzch”
po wszech nie uy wa na jest na l sku
ma – obok wa rian tów mok, ci ma,
mok, ci mok („Co tak sie dzisz po mo -
ku?” – mó wi si do dzi na wet w mo im
wro caw skim do mu!) To ona – ma –
bez po red nio na wi zu je do pra so wia -

skiej po sta ci t’ma. Oczy wi cie, zde rza
si ona brzmie nio wo z rze czow ni kiem
ma ozna cza j cym mo ty la noc ne go.
Ale do te go ostat nie go l za cy od no sz
ta kie so wa, jak mo ta al bo mo ra,
przy czym to dru gie okre le nie – do po -
wia da Au tor ka – mo e te ozna cza
mo la.

Kie dy za czy tam w jej ksi ecz ce
o gwa ro wym mie lu, czy li „trzmie lu”,
od ra zu ko ja rz go ze sy n cym z por -
ce la ny mie lo wem, daw niej tak e
mie lo wem, w woj. pod kar pac kim,
utwo rzo nym przy rost kiem „-ow” (dzi -
siej szym „-ów”) od imie nia oso bo we -
go miel, miel, po cho dz ce go od na -
zwy owa da, w sta ro polsz czy nie
przyj mu j cej wa nie po sta cie miel,
miel, a do pie ro pó niej trzmiel. W dia -
lek cie l skim miy lem, mie lem na zy -
wa si rów nie czo wie ka nie m dre go,
nie po rad ne go, bez myl ne go: Z ta kim
mie lym to wo la niy mie nic do cy niy -
nio. Kej by to niy wie dzia a, ie nie go
ta ki miel?

Mi re la Ru bin -Lo rek szcze gól nie pod -
kre la ar cha icz no wy ra zu je -
ga – „iga”, od któ re go po cho dz je -
glicz ki „dru ty do ro bó tek rcz nych”
i je glorz „kra wiec”. W ta kim brzmie niu
na wi zu je on bez po red nio do po sta ci
pra so wia skiej. W pol sz czy nie ogól -
nej osta tecz nie prze kszta ci si w ig,
a na l sku w pry mar nej for mie trwa:
Stra ci ach je ga, po szu kej mi jóm.

Do pier wot ne go cza sow ni ka naj do wa
„znaj do wa” na wi zu j jak e na l sku
po pu lar ne okre le nia naj duch, na -
duch – kie dy od no sz ce si do nie lub -
ne go dziec ka (Za czym sie wy da a
za Man ka, ju mia a dwa naj du chy), dzi
na ogó uy wa ne ar to bli wie w sto sun -
ku do nie grzecz ne go, psot ne go dziec ka
(Ta ki naj duch zgob ny). Po dob ne zna cze -
nie do naj du cha – znaj dy ma pod ciep
„pod rzu tek”, te obec nie pra wie wy cz -
nie uy wa ny z od cie niem ar to bli wym,
ba – cz sto wrcz piesz czo tli wym, co od -

no sz tak e do swo ich za cho wa j zy -
ko wych wo bec wnu ków.

Kil ka stron swe go mi ni sow ni ka po -
wi ca Mi re la Ru bin -Lo rek pon ce – „ja -
bo ni”, „jab ku”, ale te „drze wu, któ re
nie ro dzi owo ców” (Mu szy my sie na je -
siy no we stróm ki – „drzew ka” po sa dzi,
bo te sta re – to sóm sa me pón ki). Au -
tor ka przy po mi na przy oka zji, e przy -
miot nik pon ny wcze niej mia wa rian -
tyw ne po sta cie po ny, pó ny, pó nia sty
i zna czy ty le, co „nie pod ny, nie uro dzaj -
ny, ja o wy, bez owoc ny”.

Ry sko to we wspó cze snej pol sz -
czy nie „nie za ora ne po le po z tym, sko -
szo nym zbo u; cier ni sko”. Ale na po -
czt ku by o to wy cz nie „po le
po ze bra nym y cie”, tak jak psze ni czy -
sko – „po ze bra nej psze ni cy”, bo ar cha -
icz ne so wo ro dza ju e skie go (ta)
re – zna ne do dzi na Gór nym l -
sku – ozna cza o „y to”. Do po wiedz my,
e po dob ny brzmie nio wo ry – sta ro cze -
ski ry, red nio -wy so ko -nie miec ki ris,
w. ri so, z ac. i gr. ory za – za po red nic -
twem per skie go przy szed w na sze stro -
ny z san skryc kie go vri ki.

I wresz cie wier ne sta ro polsz czy nie
 skie wa rze nie – „go to wa nie”, na le  -
ce do tej sa mej ro dzi ny wy ra zo wej co
war wrz tek”, warz, wa rza, wa rzy -
wo – kie dy „go to wa ny po karm” czy wa -
rz chew „przy rzd ku chen ny”. Bar dzo
traf nie za uwa a Au tor ka, e owe go wa -
rze nia „go to wa nia” nie mo g po my li
z wa e niem z „” l za cy cie szy scy, bo
w ich j zy ku „rz” nie zla o si w wy mo -
wie z „”, ale re ali zo wa ne jest ja ko „r -
-”, cho sa biej to sy cha ni w j zy -
ku cze skim. 

Na ko niec ni niej sze go omó wie nia
wy pa da mi ju tyl ko po gra tu lo wa Au -
tor ce bar dzo war to cio we go opra co -
wa nia, któ re z pew no ci trak tu je ona jak
spa ce nie uczu cio we go du gu wo bec
ro dzin nej zie mi.



Od be chy 
do wa rzy

LSKA
OJCZYZNA

POLSZCZYZNA
JAN MIODEK

Od
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T rud no nam so bie wy obra zi nie obec -
no la su. Te go, któ ry mia trwa

wiecz nie. Jesz cze trud niej zro zu mie co
si z nim na praw d dzie je?

Od po wie dzi na to py ta nie po szu ki wa -
li l scy le ni cy ju od po o wy ubie ge -
go wie ku. Wów czas, nie tyl ko w la sach
be skidz kich mo na by o ob ser wo wa
sab n ce i ob umie ra j ce drze wa, ale i ca -
e po a cie usy cha j cych la sów igla -
stych Aglo me ra cji l skiej. Gów ny
po wód to prze my so we za nie czysz -
czenia i na si la j cych si ata ków szkod -
ni ków. Ta kich jak wska ni ca mo drze -
wia necz ka, za snu ja wy so ko gór ska
i wier ko wa i to wa rzy sz cy wier czy -

nom zawsze – kor ni k dru ka rz. Kl ska
eko lo gicz na w l skich la sach sta wa a si
fak tem. l scy le ni cy za cz li in tu icyj -
nie je prze bu do wy wa. Re ago wa li na -
tych miast w miej scach naj wik szych
za gro e. Za st po wa li wra li we drze wa
igla ste – w wik szym stop niu li cia sty -
mi. In tu icyj nie. I cho bra ko wa o na sion,
sa dzo nek, zda rza y si b dy, nie re zy gno -
wa li. Wie dzie li, e to je dy ny dla la su ra -
tu nek. Przy naj mniej na ja ki czas, za nim
zmniej szy si stru mie pyów i gazów
z prze my su. Bo, jak mó wi li, nie ma ga -
tun ków drzew na nie od por nych,
s tyl ko ga tun ki mniej lub bar dziej wy -
trzy ma e. Do tych cza so we spo so by za go -

spo da ro wy wa nia la su, pla ny je go urz -
dza nia, ci cia go spo dar cze na zr bach zu -
pe nych scho dzi y na dal szy plan. Za ga -
da la su w Gó rach Izer skich czy w Le sie
Ba war skim nie po zo sta wia a zu dze.

Pod ko niec lat 80., wraz z upad kiem
sta re go prze my su, la sy za pa y czyst szy
od dech. To nie wy star czy o! Gro ma dzo -
ne bez u stan nie w at mos fe rze ziem skiej
ga zy cie plar nia nez dwu tlen kiem w gla
na cze le, wzmo gy ocie pla nie si kli ma -
tu. W tem pie moc no przy pie szo nym
na tle dzie jów Zie mi. Z wszel ki mi kon -
se kwen cja mi dla przy ro dy i lu dzi. Eks -
tre mal ne zja wi ska po go do we: hu ra ga ny,
tor na da i tr by po wietrz ne; su sze, szcze -
gól nie gro ne po a ry la sów czy nisz czy -
ciel skie po wo dzie za cz y zda rza si
w miej scach nie spo dzie wa nych. Po dob -
nie jak pa ra li u j ce y cie w mia stach
nie y ce, na wa ni ce gra do we czy zi -
mo we, nisz czy ciel skie dla przy ro dy zja -
wi ska sza dzi i oki ci w la sach.

To tyl ko nie któ re skut ki wzro stu red -
niej tem pe ra tu ry, mie rzo nej na po -
wierzch ni Zie mi od po czt ku ery
prze my so wej. Sko czy a do td o za le d -
wie 0,75 stop nia Cel sju sza i za kó ci a do -
tych cza so wy po rz dek do sko na le funk -
cjo nu j cej na tu ry. Jej naj wik szy
skarb – las – po no si i z te go po wo du
ogrom ne szko dy!

Dzi naj syn niej sze pol skie okre le nie
po t gi la sów: „nie b dzie nas, b dzie
las”, prze sta o by praw dzi we, bo...

Pro gno zy s ze. Te ostro ne mó wi
o tym, e wzrost red niej tem pe ra tu ry, (li -
czo ny od po czt ku jej po mia rów) zbli -
y si w dru giej po o wie na sze go wie -
ku do dwóch stop ni Cel sju sza. Skut ków
te go wzro stu (glo bal nych i lo kal nych),
prze wi dzie nie spo sób. Ale trze ba si
do nich ad op to wa, co le ni cy ju czy -
ni. Dla oca le nia la sów i ich naj wik szej
mo cy w po cha nia niu dwu tlen ku w gla,
gów ne go ga zu cie plar nia ne go, wspó -
od po wie dzial ne go za ocie pla nie kli ma -

Klimat
zmienia lasy

JOLANTA KARMASKA

Ocie pla j cy si kli mat zmie nia i nisz czy la sy. Cho ru j, sab n na ogrom nych
po a ciach – za mie ra j. Wi da to naj le piej w gó rach. Ich naj bar dziej zim no lub 
ne ga tun ki, jak wier czy ny czy in ne igla ste, wal czc o trwa nie, prze miesz cza j
w miej sca bar dziej im sprzy ja j ce. Wspi na j si co raz wy ej, w dru j co raz da 
lej. Na chod niej sz pó noc. Bez po mo cy czo wie ka, w du ej mie rze spraw cy ich
lo su, mo gy by so bie nie po ra dzi.

Za mie ra nie wier czyn w ma sy wie Bi sku piej Ko py
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tu. Bo jak nie la sy, to kto lub co po pra -
wi kli mat do y cia?

W Gó rach Opaw skich

Go spo da ro wa nie w la sach, ad mi ni stro -
wa nych przez Re gio nal n Dy rek cj

La sów Pa stwo wych w Ka to wi cach
na te re nach sil nie zur ba ni zo wa nych,
za miesz ka ych przez sie dem mi lio nów
lu dzi, jest nie zwy kle trud ne. Tu, jak w so -
czew ce, sku pia j si wszel kie cy wi li za -
cyj ne, aglo me ra cyj ne, kli ma tycz ne za -
gro e nia i kl ski. Tu te, z te go wa nie
po wo du, wy pra co wy wa ne i te sto wa ne s
bez u stan nie co raz sku tecz niej sze tech -
no lo gie i spo so by ra to wa nia i ochro ny la -
sów, go spo da ro wa nia w nich w rytm
zmie nia j cych si wy ma ga na tu ry. l -
skie la sy sa mo ist nie sta y si y wym po -
li go nem do wiad czal nym w ba ta lii o ich
trwa nie i po wik sza nie.

Obec nie le si sto Pol ski zbli a si
do 30 pro cent. Do brze by o by mo li wie
szyb ko osi gn 32 proc. czy li do br red -
ni eu ro pej sk. To cel La sów Pa stwo -
wych. Ani ro dzi mych na sion i sa dzo nek
naj lep szej ja ko ci, ani no wo cze snych
tech no lo gii su  cych la som nie bra ku je.
Dzi po tra fi my z po mo c na uki co raz sku -
tecz niej je chro ni i ra to wa w ra zie kl -
ski, mó wi na spo tka niu stu dyj nym
z dzien ni ka rza mi – dr in. Ka zi mierz Sza -
bla, dy rek tor RDLP w Ka to wi cach.

Tym ra zem czon ko wie Klu bu Pu bli -
cy stów Ochro ny ro do wi ska EKOS
przy SDP oraz Kra jo we go Klu bu Re por -
ta u go ci li w opol skiej cz ci RDLP
w Ka to wi cach. Na terenach, które
jeszcze w la tach 90. ub. wie ku za li cza -
no w ca o ci do mocno uszkodzonych
przez emisje z przemysu. 

Dzi naj wik sze pit no na sta nie zdro -
wot nym tych la sów od ci ska j eks tre mal -
ne zja wi ska kli ma tycz ne. W ich wy ni ku
ju w 1997 ro ku na wal ne desz cze w po -
 cze niu z hu ra ga no wy mi wia tra mi znisz -
czy y kil ka set hek ta rów la sów mo drze -
wio wych, obec nych tu od wie ków. I te
la sy s po nad prze cit nie do wiad cza ne
kl ska mi.
cie ra j si tu taj dwa fron ty at mos fe -

rycz ne. Atlan tyc ki i ten znad Ukra iny. Hu -
ra ga ny, po wo dzie, na wa ni ce gra do we,
zja wi ska oki ci i sza dzi, upa y, po a ry
i du gie su sze pozostawiy w nich wielkie
zniszczenia. Szcze gól nie ubie go rocz na
susza wy rz dzi a w opol skich la sach gi -
gan tycz ne szko dy. Po ziom wód grun to -
wych ob ni y si miej sca mi o ca e dwa
me try. Za cz y za mie ra ca e po a cie
drze wo sta nów. I tak ju moc no osa bio -
nych obec no ci grzy bów pa to ge nicz -
nych, szcze gól nie opie ki, po wo du j cej
zgni li zn ko rze ni drzew. Ucier pia y i so -
sny i drze wa mo drze wio we, ale naj bar -
dziej opaw skie wier czy ny.

By to zo ba czy ra zem ze Sta ni sa wem
Ju rec kim, nad le ni czym Nad le nic twa
Prud nik, je dzie my pod Ko p Bi sku pi. To
praw dzi wa Mek ka dla tu ry stów. I obec -
nie wiel kie zmar twie nie opol skich le ni -
ków. Stam td jak na do ni wi da cay dra -

mat la sów w Gó rach Opaw skich. Po cze -
skiej i pol skiej stro nie.

Ta ki sam, ja ki ro ze gra si w Be ski -
dach. mier la sów wier ko wych, do bi -
tych osta tecz nie przez kor ni ka dru ka rza
i in ne szkod ni ki. Upior ny pej za kl ski.
Z mar twy mi wier czy na mi i y sym sto -
ka mi. Z mor der cz pra c drwa li, le ni -
ków, któ rzy mu sz za sie dlo ne kor ni kiem
drze wa ci i wy wie jak naj szyb ciej
z gór skie go la su. Te pra ce ma j prio ry -
tet. W wal ce z kor ni kiem li czy si czas.
Po ka za y to kil ku let nie zma ga nia z tym
szkod ni kiem w Be ski dach, gdzie sy tu -
acj, miej my na dzie j, na do bre opa no -
wa no. W miej scu wy ci tych wier czyn
ro sn sil niej sze, mie sza ne ga tun ko wo,
mod ni ki le ne.

Prze bu do wa trwa

Tak te si sta nie w la sach opol skich.
S prze bu do wy wa ne. Nie tyl ko

w Nad le nic twie Prud nik przy by wa
drzew. Zgod nie z wy ma ga nia mi na tu ry,
sie dli ska la su i kli ma tu.

Miej sce zim no lub nych wier czyn zaj -
mu j tutaj gów nie bu ki i jo dy. Sa dzi si

je zgod nie ze sztu k. Te wanie ga tun -
ki przez pierw sze dzie sit ki lat ro sn
trwa le tyl ko pod oka pa mi star szych
drzew. Mo drzew, moc no obec ny w tych
la sach nie po trze bu je ta kiej ochro ny.
Jesz cze le piej ra dz so bie rozpierajce si,
silne d by, któ rych jest tu naj wi cej. Pra -
wie 37 pro cent. Ra dzi so bie so sna, brzo -
za jak wsz dzie, buk i je sio ny. Ale i ze
wier czyn w le sie mie sza nym nie mo -
na re zy gno wa.

Ten rónorodny mie sza ny pej za
drzew wida ju w le nic twie D bo wiec
i Mosz czan ka. Ro sn tam od dwu dzie -
stu lat. Cie sz oko, ale rów no cze nie wy -
ma ga j spe cjal nej pie l gna cji.

Jed nym z jej ko niecz nych za bie gów s
trze bie e. Czy li roz rze dza nie, mniej
wi cej, dwu dzie sto let nich drzew g sto,
szpa le ra mi po sa dzo nych w cza sie, gdy
za czy na im bra ko wa prze strze ni do y -
cia. Czy li miej sca do wzro stu, po kar mu
i wia ta. Le ni cy wie dz do sko na le, któ -
re drze wa wy ci, a któ re zo sta wi, by
trwa y. Trze bie e w g stym le sie to bar -
dzo ci ka pra ca. Po ma ga j im nie tyl -
ko pi lar ki i har we ste ry.

Jest na dzie ja na no wy las...


Za bie gi pie l gna cyj ne trze bie y mo de go la su w le nic twie Mosz czan ka

Dzien ni ka rze w te re nie
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ut si der ka, Gra fo -ma nia, Szpi tal, Cia o, Syn – to so -
wa -klu cze i jed no cze nie ty tu y roz dzia ów ksi ki
Ka ta rzy ny Nie spo rek. Kry tycz ka pod j a pró b in -

ter pre ta cji twór czo ci zna nej, lecz funk cjo nu j cej ra czej
mar gi nal nie w ogól no pol skim obie gu li te rac kim lu bel skiej po -
et ki Edy Ostrow skiej. Jej pi sar stwo, jak pod kre li a au tor ka
mo no gra fii, god ne jest gb sze go na my su. We wst pie
do ksi ki prze czy ta my: „Do praw dy, w ca ej hi sto rii li te ra -
tu ry pol skiej nie znaj dzie my dru giej ta kiej jak au tor ka Ma -
ma zji. Po et ki o tak nie po skro mio nej wy obra ni i ta kiej
wra li wo ci na wiat. Wy ra a j cej w utwo rach wszyst kie swo -
je roz ter ki, nie po ko je, sa bo ci. Do resz ty ob na a j cej si
przed czy tel ni kiem, ni cze go nie skry wa j cej i usil nie eks po -
nu j cej li rycz ne »ja«”. 

Au tor ka Edy py ta o wy obra ni i po ezj, a wic o to, co idio -
syn kra tycz ne – wa sne, nie po wta rzal ne, cza sa mi wy my ka j -
ce si wszel kim kon cep tu ali za cjom. Do kad ne, g bo kie
czy ta nie po zwo li o przed sta wi spój ny ob raz po et ki, któ ra
„przez wszyst kie la ta swo jej twór czo ci wy pra co wa a (…) wa -
sny nie po wta rzal ny styl po etyc ki”. Nie spo rek po ka zu je,
na czym po le ga od rb no Edy Ostrow skiej. Z pie ty zmem za -
g bia si za rów no w wiat jej au to bio gra ficz nych wy po wie -
dzi, jak i w jej po ezj, wy pro wa dza jc z nich ob raz wra li -
wo ci od osob nio nej, wy my ka j cej si po wierz chow nym
uogól nie niom. 

Twór czo Ostrow skiej – zda niem kry tycz ki – jest przy ka -
dem y cio pi sa nia, wy ra sta j ce go z eg zy sten cji nie zwy kej.
Opie ra jc si na za pi skach dzien ni ko wych po et ki, Nie spo rek
przy po mi na nie któ re fak ty z jej bio gra fii: po byt w Szpi ta lu
Neu rop sy chia trycz nym przy uli cy Abra mo wic kiej, eks pe ry -
men ty ze rod ka mi odu rza j cy mi, trud ne do wiad cze nie po -
ro du i ma cie rzy stwa, roz sta nie z m em. Te prze y cia – jak
pi sze au tor ka ksi ki – ska da j si na ob raz po et ki, któ ra wia -
do mie wy bie ra funk cjo no wa nie na po zy cji out si de ra: „Ostrow -
ska od czu wa sil ny ból ist nie nia, a przede wszyst kim »in no«
pro wa dz c do po czu cia wy ob co wa nia z ota cza j ce go j spo -
e cze stwa”. W fi gu rze out si de ra kry tycz ka zo ba czy od bi cie
sza le stwa. Spró bu je przez nie ana li zo wa twór czo Ostrow -
skiej. 

Jest to nie zwy kle cie ka wa pro po zy cja lek tu ry. Nie spo rek po -
ka zu je, jak cho ro ba psy chicz na sta je si „roz po znaw czym zna -

kiem po et ki”. Do wiad cze nie bo le sne i trud ne do zro zu mie -
nia oso bom „zdro wym” spra wi, i twór czo lu bel skiej au -
tor ki sta nie si ory gi nal na, roz po zna wal na na tle in nych po -
etyc kich re ali za cji. O wy jt ko wo ci po et ki zde cy du j osob no
sty lu i osob no y cia. W tym pa ra dok sie do strze e Nie spo -
rek naj wik szy po ten cja: „(…) cho wie lu po et ki tej nie ro -
zu mie, pi szc o jej wier szach na przy kad, e s non sen sem,
a ich pu bli ko wa nie to skan dal, au tor ka Le ty cji u miecz ni ka,
mi mo i zu pe nie nie przy sta j ca do rze czy wi sto ci, przy ta -
ku j ca kon sta ta cji »po et ka prze kl ta«, nie wt pli wie jest fe -
no me nem, któ ry wa bi po etyc kim uro kiem”. 

Sza le stwo jest czym, co po et ka w so bie uru cha mia, szu -
ka jc za po red nic twem twór czo ci spo so bu na wy ra e nie swo -
jej wy jt ko wej wra li wo ci. Zna ko mi tym opi sem te go pro -
ce su au to te ra pii i jed no cze nie ule ga nia sta nom trans gre syj nym
jest roz dzia dru gi i trze ci Edy. Gra fo -ma nia i Szpi tal to szki -
ce, w któ rych au tor ka mo no gra fii do kad nie ana li zu je dzien -
nik Ostrow skiej, szcze gól nie zwra ca jc uwa g na je go te ra -
peu tycz ne pod o e. Ma nia pi sa nia, jak e cha rak te ry stycz na dla
oso bo wo ci trans gre syj nych, a tak e suk ce syw ne wni ka nie
w prze strze szpi tal n, sta j si tu taj – jak na pi sze Nie spo -
rek – „jed no cze nie prze ja wem cho ro by psy chicz nej, jak rów -
nie twór czej si y, fu ror poëti cus”. Opis po szcze gól nych ma -
nii – mi o snej, pi sa nia, pro ble mów z m czy zna mi i wa snym
cia em – nie jest tyl ko ob ja wem cho ro by, lecz sta no wi tak e
o wy jt ko wo ci Edy. 

Sza po etyc ki – pi sze kry tycz ka – jest za rów no da rem, jak
i prze kle stwem. Epi zod z y cia, zwi za ny z po by tem
w szpi ta lu, nie jest opi sem le cze nia cho rej na schi zo fre ni ko -
bie ty, lecz sta je si spo so bem od naj dy wa nia przez Ostrow sk
swo jej wa snej in dy wi du al nej prze strze ni. Ce lem po et ki sta -
nie si wal ka z „nor mal no ci”, po dej mo wa nie prób prze kro -
cze nia gra nic od czu wa nia i do wiad cza nia wia ta, a w ko -
cu – za pi sa nie go w wier szu. wia do me za do mo wie nie si
w prze strze ni trans gre syj nej jest ty le te ra pi, co eks pe ry men -
tem, po zwa la j cym po et ce moc niej od czu wa wiat. Nie spo -
rek pre cy zyj nie wni ka w twór czo Ostrow skiej, wy do by wa -
jc z niej nie tyl ko ujaw nio ne przez sa m po et k fak ty
bio gra ficz ne, ale przede wszyst kim po ka zu jc, jak wra li wo
Edy od bi ja si w jej po ezji. 

Jed n z naj bar dziej cha rak te ry stycz nych, naj moc niej eks -
po no wa nych cech twór czo ci Ostrow skiej jest od czu wa nie
wia ta wszyst ki mi zmy sa mi. Ma jc wia do mo te go swo -
iste go pan sen su ali zmu, Nie spo rek za my ka swo j ksi k dwo -
ma roz dzia a mi po ru sza j cy mi pro ble ma ty k cie le sno ci. Cia -
o i Syn po wi co ne s py ta niu o to, ja kie zna cze nie dla au tor ki
Ma ma zji ma jej wa sne cia o. Dla cze go pod da je go ona tak
jaw nej, ni czym nie skry wa nej wi wi sek cji. Czy ma to su y
au to te ra pii ko bie ty „nad wra li wej”, czy te pod kre li jej nie -
zwy ko ist nie nia. Si ga jc do wier szy i za pi sków dzien ni -
ko wych, kry tycz ka za sta na wia si tak e, jak wa ny dla Edy
jest ro dz cy si z jej cia a in ny, y wy or ga nizm. Wie le miej -
sca po wi ca za tem sek su al no ci, ma cie rzy stwu, pro ble mo -
wi (nie) ak cep ta cji cia a. Dla ob da rzo nej szcze gól n wra li -
wo ci po et ki kwe stie te ma j nie ba ga tel ne zna cze nie. 

Ksi ka Ka ta rzy ny Nie spo rek po ka zu je lu bel sk po et k
w kil ku od so nach. W spo sób nie na chal ny za ch ca do bli -
sze go po zna nia jej twór czo ci. Au tor ka Ba ran ka za bi te go
w spo sób nie oczy wi sty funk cjo nu je w pol skiej po ezji. Przez
jed nych chwa lo na, przez in nych ga nio na  czy w so bie ce chy
in dy wi du al no ci po etyc kiej i gra fo man ki. Ja ko out si der ka po -
sia da „dar po etyc ki”, t szcze gól n wra li wo, któ ra po zwa -
la jej po strze ga wiat w in nych ka te go riach, ni czy ni to in -
si de rzy. Au tor ka Edy. Szki ców o wy obra ni i po ezji wiet nie
to uwy ra nia. Pre cy zyj na in ter pre ta cja po ezji, do kad na ana -
li za dzien ni ka, em pa tia – to naj wa niej sze wy ró ni ki sty lu kry -
tycz ne go ka to wic kiej ba dacz ki. 

Fu ror poë cus
KSIKI EWA BARTOS

Ka ta rzy na Nie spo rek: Eda. Szki ce o wy obra ni i po ezji. Wy daw nic two
Uni wer sy te tu l skie go, Ka to wi ce 2015, s. 140.
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ój wiat od cho dzi Ja ni ny Bar ba ry So ko ow skiej to
ksi ka, któ r na le y czy ta jak tren. Tom zo o -
ny jest z wier szy po wi co nych gów nie oso bom

naj bli szym: bab ciom Anie li i Wa dzi, mat ce, oj cu, bra tu i sio -
strom, ale te miej scom dzie ci stwa oraz pa mi ci o nich. Fo -
to gra fie za miesz czo ne w to mie do ku men tu j opo wie ro dzin -
n, do któ rej po et ka do pi sa a li rycz ny ko men tarz. O si le tej
ksi ki wiad cz za war te w niej ele men ty bio gra ficz ne au -
tor ki na kre lo ne na tle lo su czon ków ro dzi ny, a opi sa ne wy -
da rze nia mo na czy ta jak sa g ro dzin n. Za rów no ty tu, jak
te kon struk cja to mu, przy wo dz na myl zna ny zbiór Ta de -
usza Ró e wi cza Mat ka od cho dzi, a wier sze po miesz czo ne
w to mie po et ki zda j si su ge ro wa, by od czy ty wa je po -
dug te go klu cza. 

Pre zen to wa ne utwo ry two rz do pe nia j cy si ob raz ro -
dzi ny, któ rej fun da men ty sta no wi bab cie, dziad ko wie
i mat ka. W otwie ra j cych to mik Kli ma tach za spra w po -
et ki prze no si my si na od le g pro win cj, o któ rej pa mi
za ni ka wy pie ra na przez „e la zn aglo me ra cj”. To ona miesz -
ka ców ma e go mia stecz ka ska zu je na sa mot no i od osob -
nie nie: „wic pój dzie my od dziel nie uno szc kli mat / wiej -
skiej re mi zy z ta necz nym di sco po lo list z y cze nia mi /
na przy szo”. W ko lej nych wier szach po zna my bab ci Wa -
dzi, któ rej stó „pod la kie rem / gro ma dzi swd chmur za -
schni t krew dziad ka / dwoj ga nie mow lt”, oraz bab ci
Anie l i jej pe lar go nie, w któ rych „ukry wa a ma rze nia a
po in ny kon ty nent”. Dzi siaj dom tej ostat niej, cho przy po -
mi na tam ten sprzed lat, za miesz ku j ob cy lu dzie, a kwia ty
w oknie „nic nie pa mi ta j”. Bo wiem pa mi jest co raz bar -
dziej uom na i co raz mniej jest tych, któ rzy mo gli by j pie -
l gno wa. 

W wier szach So ko ow skiej, po dob nie jak w ksi ce Ró e -
wi cza, skon cen tro wa nych na y ciu jed nej ro dzi ny, spo tka my
si z re flek sa mi tra gicz nej hi sto rii wie ku XX. W wier szu Nie -
zmien nie po et ka wy zna je: „W dzie ci stwie przy cho dzi li y -
dzi z opo wia da / dziad ka”, któ ry za oka za n im po moc „przez
mie sic si ny mel do wa si na ge sta po”. In nym ra zem, gdy dzia -
dek Fe liks opo wia da o woj nie, „pach n cu dze ko ci”. Dra mat
Eu ro py zda je si prze pla ta z dra ma tem ro dzin nym tak e
w oso bie oj ca. Po et ka pi sze: „ta to wy my ty ju bia y z pla strem
na go wie / za wie ca lam py w ciem nych aor tach”, a mat ka

pa ku je je go ubra nia, okr ca sznur kiem lub ny gar ni tur, bo -
wiem „trze ba ro bi su py wi za / ko niec z ko cem”. 

W chwi lach, gdy y wi od cho dz „jak li cie w krwa wi cych
wia tach”, na do wód ich obec no ci po zo sta j zdj cia. Jest ich
w to mi ku szes na cie. Po za dwo ma, na któ rych ogl da my no -
stal gicz ny pej za ma e go mia stecz ka, po zo sta e to czar no -bia -
e fo to gra fie utrwa la j ce opi sy wa nych naj bli szych. Wik szo
z tych osób za pew ne nie y je. W od au tor skim ko men ta rzu
do wy se lek cjo no wa nych zdj znaj dzie my wy ra o ne wprost
prze ko na nie: „to tu taj ukry si czas”. Fo to gra fie iden ty fi ku -
j tych, o któ rych si mó wi, uchwy co ne w ka drze po sta ci s
za rów no wia dec twem y cia, jak i prze mi ja nia. Z iden tycz -
nym za bie giem spo ty ka my si w ksi ce Ró e wi cza. Tam po -
sta ci utrwa lo ne zo sta y w mo do ci. U So ko ow skiej pa trz
na nas oczy osób za rów no doj rza ych (bab cie, dziad ko wie),
jak te mo dych i dzie ci (mat ka, sio stry, brat). Na Wa nym zdj -
ciu „ma ma (jest) jak ostru ga na szcza pa w czar nym be re cie (...)
/ ciem no si ne chmu ry spy wa j na za gi cia twa rzy (...) a tu /
o pi lat / star sza. wy da je si e o ca y wiek. po tej tra ge dii
/ nie do sza do sie bie”. Zdj cia utrwa la j chwi le uro czy ste,
wa ne i dra ma tycz ne. So wo jest wy ra zem smut ku. 

Ty tu o we od cho dze nie wia ta ma kil ka zna cze. Pierw sze,
oczy wi ste, to sy no nim nie unik nio nej mier ci, któ ra „zbie ra swe
ni wo”. Od cho dze nie ja ko jej eu fe mizm da je jed nak na dzie -
j, chro ni przed roz pa cz, zwt pie niem. W apo stro fie kie ro -
wa nej do sio stry po et ka zda je si po cie sza wi zj ry che go z ni
spo tka nia: „czy mó wi am ci sio stro e si spo tka my / w tym
sa mym mie cie tro ch ubru dzo ne zie mi”, by po chwi li przy -
zna, e „wszyst ko zno wu b dzie od po czt ku”. mier tak
oswo jo na jest tyl ko przej ciem do in nej prze strze ni, na wy -
szy le vel, bo prze cie „na si wy gl da j z nie ba”. 

Od cho dze nie jest tak e cza sem za cie ra nia si pa mi ci o miej -
scach zwi za nych z naj bli szy mi, pro ce sem, w któ rym to, co
by o, sta je si co raz bar dziej od le ge. So ko ow ska, la dem Ró -
e wi cza i po mna sów Ho ra ce go o oca la j cej mo cy po ezji, sta -
wia li te rac ki po mnik tym, któ rych po trze b wskrze sze nia
i unie mier tel nie nia od czu a w so bie. 

Jest jesz cze jed no od cho dze nie, o któ rym pi sze po et ka. To
„du ma cy wi li za cji”, któ ra do ko nu je spu sto sze nia wród lu -
dzi, zwik sza jc mi dzy ni mi dy stans, scha dza jc re la cje. „Ko -
go ob cho dzi krzy wy wie o wiec i je go strasz ni lu dzie / dom
z brud ny mi okna mi nie szcz li wy ciem ny / któ ry zda je si
w tym mar twym mo rzu two rzy wiat” – py ta po et ka w wier -
szu Wo am do cie bie przez szum. Wszak i tu taj tak e co dzien -
nie kto umie ra, lecz je go mier po zo sta nie ano ni mo wa ni -
czym ko men tarz po zo sta wio ny w In ter ne cie, nie do strze o na,
gdy „mar twe przed mio ty po cho n ser ca / trzask su chej kla -
wia tu ry od dzie li od praw dzi we go / wia ta”. 

Ta cz ksi ki Ja ni ny Bar ba ry So ko ow skiej, uka zu j ca
dzi siej sz rze czy wi sto prze ma wia do mnie mniej. W zbio -
rze wier szy pi sar ki wo l do strzec przede wszyst kim hod zo -
o ny Ta de uszo wi Ró e wi czo wi, w któ re go twór czo ci po et -
ka zna la za in spi ra cj do utrwa le nia wa sne go, nie uba ga nie
od cho dz ce go ju wia ta.

Naprawd
wane zdjcia

KSIKI PAWE LEKSZYCKI

Ja ni na Bar ba ra So ko ow ska: Mój wiat od cho dzi, Cho rzów 2016, s. 99.
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pu bli ko wa na w Wie lu niu w 2015 ro ku pra ca dok tor ska
Ja ro sa wa Pe tro wi cza (ur. 1972) pt. Zwi zek z miej scem.
lsk hi sto rycz ny w pro zie, ese isty ce i re por ta u pol skim

po 1989 ro ku jest przy ka dem po dej cia bez ob ci e, ce chu j -
cych li te ra tu ro znaw ców star szej ge ne ra cji, do two rzo nej na l -
sku w okre sie ustro jo wej trans for ma cji pro zy i ese isty ki. Wspo -
mnia nym w ty tu le l skiem hi sto rycz nym dla Pe tro wi cza jest na dal
Dol ny lsk, gdzie miej sce daw nych miesz ka ców pra wie w ca -
o ci za j a lud no na py wo wa, oraz ob szar Gór ne go l ska,
Opolsz czy zny i l ska Cie szy skie go ze spo r ilo ci au to chto -
nów. To traf ny wy bór te ry to rial ny, bo wiem na wet au to rzy na py -
wo wi zaj mu j si w swo jej twór czo ci l skim ge nius lo ci.

Za naj istot niej szy nurt li te rac ki zro dzo ny wier wie ku te mu
au tor ob ra li te ra tu r po wi co n ma ym oj czy znom hi sto rycz -
ne go l ska. Opie ra jc si na re flek sjach wia to wych au to ry te -
tów, uza sad ni, jak wa n ro l od gry wa w l skiej twór czo ci miej -
sce. „Do wiad czy miej sca, to zna czy do wiad czy je go
ma te rial nej po sta ci, ale tak e roz po zna je go na tu r du cho w, re -
li gij n, me ta fi zycz n. Dzie a sztu ki mo g nada wa miej scu nie -
po wta rzal ne tre ci... Li te ra tu ra wzbo ga ca du cho we zna cze nie miej -
sca. Miej sce ro zu miem za tem ja ko dzie dzi n y we go prze y wa nia
i bez po red nie go do wiad cze nia. Zwi zek z miej scem ja ko fe -
no men psy cho spo ecz ny wy ra a si po szu ki wa niem ele men tar -
nych zna cze i ró do wych do wiad cze” – prze ko nu je Pe tro -
wicz. Nie po pa da jed nak w sztam po w ana li z zja wisk.
Wpro wa dzo ny przez nie go po dzia na ró ne per spek ty wy – po -
czw szy od psy cho lo gicz nej, po przez hi sto rycz n, so cjo lo gicz -
n, a po geo gra ficz n, urba ni stycz n czy fi lo lo gicz n i eko no -
micz n – przy da je od kryw czo ci je go pra cy.

Nie wszyst kie per spek ty wy ma j t sa m wa g. Wik sze wra -
e nie po zo sta wia j po lek tu rze in ter pre ta cje dzie pro za tor skich
czy pu bli cy stycz nych pi sa rzy wiel kiej ran gi. Dzi ki ana li zie spo -
so bów uka za nia de mo nów i miesz ka ców Wi sy, ro dzin nej miej -
sco wo ci Je rze go Pil cha, czy to wa rzy sz cych te mu re flek sji za -
war tych w pi sar stwie i fe lie to ni sty ce au to ra Pod Moc nym
Anio em, zy sku je na zna cze niu per spek ty wa psy cho lo gicz na. Cel -
ne uwa gi ba da cza na te mat za miesz ku j cych kra in dzie ci stwa
Pil cha, sza le nie spi ry ty stycz nych, li te rac kich po sta ci z je go po -
wie ci, opo wia da i fe lie to nów po zwa la j zna le klucz do zro -
zu mie nia oso bi stej, wi la skiej mi to lo gii pro za ika.

Nie mniej istot ne w ob ja nie niu per spek ty wy hi sto rycz nej jest
si gni cie po pro z Ka zi mie rza Kut za. Je go zma ga nia w opi sy -
wa niu prze kl tych lo sów Gór no l za ków i do cie ra nia do sed na

ich od mien no ci, za wie sze nia po mi dzy pol sko ci i nie miec -
ko ci, przed sta wio ne w Pi tej stro nie wia ta do sko na le wpa -
so wu j si w tok ro zu mo wa nia Pe tro wi cza. Po dob nie jak pro za
Hen ry ka Wa ka, wspo ma ga na do ko na nia mi pi sar ski mi Ol gi To -
kar czuk i Jo an ny Ba tor czy ese istycz ny mi An drze ja Za wa dy. Zwi -
za ni z Dol nym l skiem au to rzy bar dziej przy dat ni s zwasz -
cza w poj mo wa niu hi sto rycz nych wy da rze b d cych
po ko siem II woj ny wia to wej – wy p dze, na ro do wo cio wych
we ry fi ka cji czy po wo dzi. Dla gór no l skich twór ców wa niej -
sze s po wsta nia l skie, kwe stia folk sli sty i de por ta cji gór ni ków. 

W li te rac kich roz wa a niach – gów nie twór ców uro dzo nych
w la tach 50. i 60. XX wie ku – Pe tro wicz do strze ga prze o mo -
we i ge ne ra cyj ne sed no. Pi sze o od rb no ci po ko le nia, „któ re
chcia o unie za le ni si od dzie dzi cze nia trau my wo jen nej
swo ich ro dzi ców i wie rzy o w wie lo kul tu ro w, har mo nij n prze -
szo, w mo li wo wznie sie nia si po nad to, co dzie li o na ro -
dy”. Au tor wy ra a wia r wa nie w ta kie ob li cze li te ra tu ry, ma -
jc rów no cze nie na dzie j, e owo my le nie nie zo sta nie uzna ne
za zu dze nie, ale po mo e pod j pi sa rzom w pro zie i ese isty ce
w spo sób bar dziej pe ny no ne te ma ty „sza brow ni ków, band, roz -
pa sa nia czer wo no ar mi stów, UB i MO”. Przy oka zji po szu ki wa
so cjo lo gicz nych tro pów li te ra tu ro znaw ca traf nie za uwa a, i au -
to rzy z za la ne go przez lud no na py wo w Dol ne go l ska, wy -
cho wy wa ni w PRL -u we dug pro pa gan do we go sche ma tu pia stow -
skich ziem od zy ska nych, po 1989 ro ku za ak cep to wa li nie miec k
prze szo tej zie mi, do pa tru jc si w lo kal no ci szan sy na przy -
mie rze wy wo dz cych si z ró nych stron miesz ka ców. Po mi -
mo ist nie nia lwow skiej mi to lo gii, tak wi docz nej cho cia by w kry -
mi nal nych po wie ciach Mar ka Kra jew skie go, Wro caw ja wi si
w tej pro zie ja ko mia sto bez kon flik tów. Prze ci wie stwem jest
li te ra tu ra two rzo na na za miesz ka ym przez au to chto nów i re pa -
trian tów Gór nym l sku, na kar tach któ rej roz kwit et nicz ny se -
pa ra tyzm, eks po nu j cy po czu cie krzyw dy oraz wy ob co wa nie prze -
sie dle ców ze Lwo wa. Mo tyw kre so we go dwój my le nia
szcze gól nie jest wi docz ny w ksi ce Ada ma Za ga jew skie go Dwa
mia sta, za mi stycz ne po szu ki wa nie ka mie nia fi lo zo ficz ne go l -
sko ci wród po ró nio nych Niem ców i Po la ków uwy pu klo ne
w pro zie Wa ka czy re por ta o wej ksi ce Ma go rza ty Szej nert
Czar ny ogród.

Sku pie nie si na mo ty wach te ry to rial nych l skiej li te ra tu ry
i ese isty ki do pro wa dzi o au to ra Zwiz ku z miej scem do przy ta -
cza nia geo gra ficz nych cech re gio nu. Istot n ro l ode gra y
w tych prze my le niach spo so by uka zy wa nia w twór czo ci
miejsc i miast. Pierw sze skrzyp ce w two rze niu i prze twa rza niu
miej skiej mi to lo gii gra Wro caw. Bie rze si to ze zna cze nia hi -
sto rycz ne go, kul tu ro we go i urba ni stycz ne go mia sta oraz ran gi
i ilo ci pro za ików czy pu bli cy stów, któ rzy ze chcie li wro caw skie -
mu ge niu szo wi miej sca po wi ci uwa g w pi sar stwie. A pod pió -
rem Kra jew skie go, To kar czuk, Za wa dy i Mi cha a Wit kow skie -
go me tro po lia ja wi si tak e ja ko ob szar wy stp ków
i przy so wio wy ge jow ski rynsz tok. Dzi ki pro zie Ba tor miej sce
osob ne zy ska tak e Wa brzych, za Kar ko no sze, l za, No wa
Ru da, wid ni ca, Zgo rze lec za wdzi cza j wy bi cie si na miej sco -
wo ci god ne li te rac kie go mi tu Ka ro lo wi Ma li szew skie mu czy
Wa ko wi. Wi sa za j a wa ne miej sce w miej skiej to po gra fii
na l sku Cie szy skim dzi ki pro zie Pil cha. Na to miast na Gór -
nym l sku twór czo wy bit nych pi sa rzy i po etów Ju lia na Korn -
hau se ra oraz Za ga jew skie go wy kre owa a Gli wi ce na czo o w lo -
ka t w ko nur ba cji, przed Ka to wi ca mi opie wa ny mi przez Jac ka
Dur skie go czy Alek san dra Na wa rec kie go.

Pe tro wicz do strze ga rów nie od dzia y wa nie et no gra ficz ne
na l sk li te ra tu r cza sów trans for ma cji. Do my, rze czy, fo to gra -
fie, na wet kuch nie, od ci sn y na pi sa rzach pit no na rów ni z le -
gen da mi i po da nia mi. W uwa gach fi lo lo gicz nych nie po mi ja wpy -
wu nazw to po gra ficz nych i wa snych czy te gwa ry oraz
j zy ków ob cych. Co cie ka we, uzna je za do nio se tak e eko no -
micz ne aspek ty i spo so by wy ko rzy sty wa nia li te rac kich wt ków
do bu do wa nia tu ry stycz nej atrak cyj no ci Wro ca wia, np. po przez
two rze nie szla ków w dró wek la da mi Eber har da Moc ka, fik cyj -
ne go bo ha te ra kry mi na ów Kra jew skie go. Ta ka ró no rod no ba -
daw czych do cie ka Pe tro wi cza z pew no ci pod no si war to na -
uko w je go ksi ki. 

O geniuszu miejsca
w lskiej literaturze

KSIKI RYSZARD BEDNARCZYK

Ja ro saw Pe tro wicz: Zwi zek z miej scem. lsk hi sto rycz ny w pro zie, ese 
isty ce i re por ta u pol skim po 1989 ro ku, Wie lu 2015, s. 350.
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Pa vel Ko sa tik: Cze skie sny.
[Prze. El bie ta Zim na]
Wyd. Ksi ko we Kli ma ty,
Wro caw 2014, s. 356.

Aga ta Chri stie: Au to bio gra fia.
[Prze. Mag da le na Ko ni kow ska,
Te re sa Le chow ska]
Wyd. Wy daw nic two Dol no l skie,
Wro caw 2014, s. 480.

Dziw na ksi ka, ni by po wie, ale po prze pla ta na wier sza mi do lu -
no wkom po no wu j cy mi si w fa bu . Naj kró cej mó wic – tekst eks -

pe ry men tal ny. Czy ta si do brze, cz po etyc ka zro zu mia a na wet dla
czy tel ni ków nie bar dzo roz mi o wa nych we wspó cze snych wier szach.
Bo ha te rem jest sta rze j cy si, roz wie dzio ny, brzu cha ty m czy zna nie
re zy gnu j cy z y cio wych uciech, zwasz cza dam sko -m skich. I ten to
fa cet na po grze bie swe go wu ja spo ty ka dziew czy n o nie zwy kym imie -
niu Anel. Tak si za czy na j te opo wie ci o ge nach i hor mo nach (pro sz
si nie zra a ty mi me dycz ny mi ter mi na mi). Nie ocze ki wa ne przy go dy,
zwro ty ak cji, po prze dzie la ne li rycz ny mi wtr ta mi na te mat bla sków
i cie ni mi o ci ma ej i wiel kiej, wresz cie – za ska ku j ce za ko cze nie.
Za ch cam.

Mi ro slav Seh nal, Brze ti slav Uhlarz:
Go dzi na pró by.
Opo wie ci o ge nach i hor mo nach
w sze ciu od so nach.
[Prze. Jan Sta chow ski,
Krzysz tof Li sow ski]
Wyd. Go od Bo oks, Wro caw,
brak da ty wy da nia, s. 160.

Au tor, sie mia no wi cza nin, z wy kszta ce nia mu zy ko log i mu ze olog,
jest dy rek to rem Mu zeum Miej skie go w Sie mia no wi cach l skich.

Wy da wcze niej czte ry ksi ecz ki po etyc kie, wier sze pu bli ko wa rów -
nie w pra sie, z sa tys fak cj od no to wu j, e rów nie w na szym mie -
sicz ni ku. W not ce na ko cu to mi ku Krzysz tof Li sow ski stwier dza:
„Ta po ezja (…) pik nie i twór czo na wi zu je do po stu la tyw nej li ry ki
No wej Fa li”. Pik nie – wy pa da si z tym zgo dzi. Po etom de dy ku j
wiersz Ha da sza Pa ra graf: „Za ka zu j uy wa nia w po ezji/ po rów na nia
jak ptak/ Za ka zu j uy wa nia w po ezji/ po rów na nia jak dziec ko/ Za ka -
zu j uy wa nia w po ezji/ me ta for lu stra i dro gi/ Sta now czo za ka zu j/
kwe stio no wa nia/ tych za ka zów/ W prze ciw nym ra zie b d zmu szo ny/
do cof ni cia ich z bó lem/i po go dze nia si z Mi strzem Mi ro nem:/ ja
i mo ja ja ma/ ja -i -mo -ja -ja -ma/ ja imo ja ja ma.

Kry stian Ha dasz:
Uro czy sta zmia na zda nia.
Wyd. Mi nia tu ra, Kra ków 2014,
s. 40.

KRÓTKOOKSIKACH
BOGDAN WIDERA

Aga ta Chri stie wiel k pi sar k by a! Au to bio gra fi pi sa a przez 15 lat,
mo na wic ob li czy, e rocz nie two rzy a 32 stro ny. To oczy wi cie

bzdu ra, cho dzi o to, e au tor ka ci gle do tek stu co do da wa a, re da go -
wa a ja kie frag men ty na no wo, wpro wa dza a po praw ki. Sko czy a pi -
sa nie w wie ku 75 lat. Roz wa am to wszyst ko i nie mo g si oprze
wra e niu, e ten ob szer ny y cio rys jest jed nak bar dziej li te ra tu r ni
do ku men tem. Chri stie z sen ty men tem i ob szer nie wspo mi na szcz li we
dzie ci stwo, pi sze o swo jej edu ka cji, po dró ach i wy pra wach ar che olo -
gicz nych, pod czas któ rych po ma ga a m o wi, spo tka nych lu dziach, ro -
dzi nie, woj nach, wresz cie o swo jej twór czo ci. Do wia du je my si wic
m.in. e le so bie umo co wa a w cza sie Her ku le sa Po iro ta, bo stwo rzy -
a go zbyt sta rym. Nie za do wo lo na z te atral nych ada pta cji swo ich kry -
mi na ów sa ma za cz a two rzy dla te atru, co uwie czo ne zo sta o
fe no me nem Pu ap ki na my szy wy sta wia nej w Lon dy nie od nie pa mit -
nych cza sów. Lek tu ra Au to bio gra fii po ka zu je te, e „z y cia”, ze zdol -
no ci ob ser wa cji czer pa a wie le do swo ich po wie ci. Kli mat an giel skiej
pro win cji, styl y cia ro dzin ne go, opis po ko jó wek, ku cha rek i ka mer dy -
ne rów, wiet nie kon stru owa ne, czy mo e ra czej wzi te z wa sne go do -
wiad cze nia ty py ludz kie, wie dza o eg zo tycz nych cza sem kra jach,
o wy ko pa li skach, tru ci znach – tych wszyst kich te ma tów do star cza y jej
wa sne prze y cia i wiel ka cie ka wo wia ta. Dla te go re alia w jej po -
wie ciach s wia ry god ne. Opis wik to ria skie go do mu, pie l gna cja ogro -
du, bo ha ter, w któ re go wie rzy my, bo spo tka li my kie dy ko go
po dob ne go itd. – to wszyst ko bie rze si z y cio ry su Aga ty Chri stie i wy -
da je nam si praw d. Tym a twiej wte dy au tor ce wmó wi nam naj bar -
dziej kar ko om ne in try gi kry mi nal ne, zbu do wa ne w do dat ku tak,
e by my nie zga dli „kto za bi”. Du a ksi ga, ale war ta prze czy ta nia.

Wslan gu ksi go wych funk cjo nu je okre le nie „cze ski bd”. Po le ga on
na po my le niu ko lej no ci cyfr w licz bie, przez co set ki bu chal te rów

psu j so bie oczy spraw dza jc np. rocz ne bi lan se. Nie wiem, czy ta ka na -
zwa po my ki ist nie je w j zy ku cze skim. Gdy by tak by o, zbiór ese jów Ko -
sa ti ka móg by mie ty tu „Cze skie b dy”. Ta ksi ka opo wia da bo wiem
o po li tycz nych po my sach Cze chów na ich pa stwo, na je go po zy cj w Eu -
ro pie, na wet na wie cie. I wszyst kie te kon cep cje z dzi siej szej per spek ty -
wy s – de li kat nie mó wic – ab so lut nie nie re ali stycz ne, wrcz sza lo ne. Co
cie ka we, nie by y one wy my lo ne i wdra a ne w y cie (nie sku tecz nie)
przez ja kich na wie dzo nych wi zjo ne rów. Zaj mo wa li si ni mi ca kiem po -
wa ni po li ty cy, ucze ni, ar ty ci itd. Je li prze czy ta my esej Sen o So wa cji
na gle za czy na my ro zu mie, dla cze go So wa cy na tych miast po upad ku ko -
mu ni zmu za pra gn li roz wo du ze „star szy mi bra mi”. Na pi sa ny spe cjal -
nie do pol skie go wy da nia ksi ki Sen o Pol sce po dzi wia nej za prze gra ne
zresz t po wsta nia w XIX wie ku sta je si ja kim ma ja cze niem w kon tek -
cie wi zji pan sla wi stycz nej Eu ro py zjed no czo nej pod wa dz Ro sji, nie
wspo mi na jc ju o za gar ni ciu Za ol zia w ro ku 1919. Sen o Ro sji – to ra -
czej kosz mar, gdy nie któ rzy zwo len ni cy wiel kie go pa stwa so wia skie -
go chcie li na wet wpro wa dzi do Czech ro syj ski al fa bet. ni li Cze si
o u y cach, ZSRR (do ro ku 1968), Ru si Pod kar pac kiej. Na wet o ko lo -
niach. Kie dy nie wy pa li Ma da ga skar, chcia no sko lo ni zo wa Kam czat k.
Od tych uto pij nych ro je o po t dze ró ni si esej pierw szy Sen o y ciu bez
Niem ców. Ten aku rat si spraw dzi, cho wal ka z na py wem y wio u nie -
miec kie go ci gn a si od re dnio wie cza. Pa sjo nu j ca lek tu ra nie tyl ko dla
za in te re so wa nych hi sto ri, bo au tor nie jed no krot nie do pro wa dza swo je
wy wo dy do wspó cze sno ci. Cie kaw je stem, czy znaj dzie si rów nie wni -
kli wy pi sarz, któ ry spró bu je na pi sa o snach pol skich.
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Le on Wy czó kow ski, gra fi ka

Pod pa tro na tem „l ska”

XXVI Mi dzy na ro do wy Fe sti wal Mo dych Lau re atów
Kon kur sów Mu zycz nych

KA TO WI CE. Mi dzy na ro do wy Fe sti wal Mo dych Lau re atów
Kon kur sów Mu zycz nych or ga ni zo wa ny jest od 1991 r. przez In sty -
tu cj Pro mo cji i Upo wszech nia nia Mu zy ki „Si le sia”. Je go ide prze -
wod ni jest za pre zen to wa nie w Ka to wi cach sze ro kie go gro na uta -
len to wa nych, mo dych ar ty stów i stwo rze nie im mo li wo ci
kon fron ta cji umie jt no ci, wy pra co wa nych in dy wi du al nych in ter -
pre ta cji z kon cer to w rze czy wi sto ci. By za pre zen to wa jak naj -
wy szy po ziom ar ty stów, „Si le sia” wspó pra cu je z Mi dzy na ro do -
wym Kon kur sem Wo kal nym im. Im ri cha Go di na „IU VEN TUS
CAN TI”, Mi dzy na ro do wym Fe sti wa lem i Kon kur sem Sztu ki Wo -
kal nej im. Ady Sa ri, Mi dzy na ro do wym Kon kur sem Mu zycz nym
im. Mi cha a Spi sa ka, Fe sti wa lem Pia ni sty ki Pol skiej „Es tra da Mo -
dych”, Aka de mic kim Kon kur sem Kla we sy no wym, l sk Je sie ni
Gi ta ro w – Mi dzy na ro do wym Fe sti wa lem i Kon kur sem Gi ta ro wym
im. Ja na Ed mun da Jur kow skie go. In au gu ra cja kon cer tu od b dzie si 9
pa dzier ni ka w Sa li kon cer to wej Aka de mii Mu zycz nej im. Ka ro la
Szy ma now skie go w Ka to wi cach, a je go so li sta mi b d pia nist ka Jo -
an na Do ma ska, klar ne ci sta Ro man Wi da szek i wal tor ni sta Ta de -
usz To ma szew ski oraz lau re at te go rocz ne go Mi dzy na ro do we go Kon -
kur su Mu zycz ne go ARD Mo na chium.

16 pa dzier ni ka – rów nie w AM – wy st pi akor de oni sta Mar cin
Wy ro stek wraz z ze spo em Co lo ria ge, za pre zen tu j oni wi do wi sko
mu zycz no -wietl ne de dy ko wa ne dzie ciom.  Od b d si rów nie kon -
cer ty w cy klu „Mu zy ka za prze wod ni ka” – b d to kon cer ty w ka -
pli cy Ku rii Me tro po li tal nej w Ka to wi cach oraz w Ba zy li ce oo. Fran -
cisz ka nów w Ka to wi cach -Pa new ni kach.

18 pa dzier ni ka w Mu zeum Ar chi die ce zjal nym w Ka to wi cach b -
dzie mia o miej sce pra wy ko na nie utwo ru Be ne dyk ta Ko no wal skie -
go „Con cer ti no”.

To tyl ko wy bra ne po zy cje z bo ga te go pro gra mu fe sti wa lu, któ ry
wkrót ce zo sta nie opu bli ko wa ny przez Or ga ni za to ra.

Kon cer ty „Fe sti wa lu Mo dych” cz sto przy bie ra j atrak cyj n for -
mu , z my l o me lo ma nach i ich ró nych upodo ba niach. Fe sti wal
roz pocz nie si 9, a za ko czy 23 pa dzier ni ka br.

Mu zeum Hi sto rii Ka to wic wród naj lep szych
mu ze ów w Pol sce

KA TO WI CE. W ran kin gu mu ze ów pro wa dzo nych przez mia sta wo -
je wódz kie, opra co wa nym przez pi smo sa mo rz du te ry to rial ne go
„Wspól no ta”, Mu zeum Hi sto rii Ka to wic zna la zo si w pierw szej
dzie sit ce, na chlub nym 7. miej scu. Ran king otwie ra na pierw szych
miej scu Mu zeum Po wsta nia War szaw skie go w War sza wie, a ko lej -
ne po zy cje zaj mu j: Eu ro pej skie Cen trum So li dar no ci w Gda sku,
Mu zeum Okr go we w To ru niu, Mu zeum Okr go we im. Le ona Wy -
czó kow skie go w Byd gosz czy, Mu zeum Sztu ki Wspó cze snej
w Kra ko wie (MO CAK) i Mu zeum Tra dy cji Nie pod le go cio wych
w o dzi. Au tor ko men ta rza Do mi nik Krzysz to fo wicz w ar ty ku le

pt. „Kul tu ral ne per y” na pi sa: „Pol skie mu zea nie od bie ga j,
a cz sto na wet prze wy sza j swo j ofer t czy po dej mo wa ny mi dzia -
a nia mi edu ka cyj ny mi pla ców ki eu ro pej skie. wiad cz o tym licz -
ne na gro dy”. Ana li zo wa no m.in. kwe stie fi nan so we, licz b od wie -
dza j cych, ofer t pro gra mo w, do dat ko we wy da rze nia. Nie ste ty,
w pierw szej dzie sit ce ran kin gu mu ze ów pro wa dzo nych przez wo -
je wódz twa nie zna la zo si cho cia by Mu zeum l skie.

Re we la cyj ny Wy czó kow ski w Mu zeum Gór no l skim

BY TOM. Le on Wy czó kow ski – je den z naj wy bit niej szych ar ty -
stów pol skich – za pi sa si w hi sto rii sztu ki nie tyl ko ja ko zna mie -
ni ty ma larz. Po nad 30 lat swo je go y cia po wi ci na zg bia nie i udo -
sko na la nie tech nik gra ficz nych. Dzi ki osi gni te mu kunsz to wi
na zy wa ny jest dzi oj cem no wo cze snej gra fi ki pol skiej. Wy sta wa
w Mu zeum Gór no l skim pre zen to wa na b dzie do 31 grud nia. Po -
ka za no na niej wa nie t mniej zna n, stop nio wo re zy gnu j c z ko -
lo ru twór czo „Wy czó a”. Eks po zy cja Wy star czy wia to i czer.
Le on Wy czó kow ski upa mit nia 80. rocz ni c mier ci ar ty sty i jest jed -
n z wik szych pre zen ta cji je go gra fik w pol skich mu ze ach.

Na eks po zy cji pre zen to wa ne s au to li to gra fie z eks klu zyw ne go
wy da nia Te ki Sto wa rzy sze nia Ar ty stów Gra fi ków Pol skich, a tak -
e pra ce z Tek: Hu cul skiej, Ukra i skiej, Ma riac kiej, Lu bel skiej, Li -
tew skiej, Wa wel, Wspo mnie nia z Le gio no wa, Wra e nia z Po mo rza.
Wszyst kie pra ce po cho dz ze zbio rów Mu zeum Gór no l skie go.

Na po czt ku XX wie ku, po wie lu la tach upra wia nia ma lar stwa
i osi gni ciu sa wy w tej dzie dzi nie, w y ciu Le ona Wy czó kow skie -
go roz po cz si po nad 30-let ni okres fa scy na cji gra fi k. Mistrz pdz -
la rok za ro kiem re zy gno wa z barw, upa tru jc w br zach i sza ro -
ciach, a osta tecz nie w wie tle oraz czer ni do sko na y ro dek
eks pre sji. Roz wi ja sztu k ry sun ku i te sto wa mo li wo ci al gra fii,
akwa tin ty, flu oro for ty, mik kie go wer nik su, wresz cie uko cha nej li -
to gra fii. Kil ka dzie sit prac ar ty sty z lat 1903–1931, z któ rych wik -
szo nie by a do td pre zen to wa na, to esen cja je go gra ficz nej twór -
czo ci. Te ki gra ficz ne od zwier cie dla j umi o wa nie przy ro dy, bacz n
ob ser wa cj miejsc i lu dzi, ogrom n wra li wo na niu an se wietl -
ne i nie sa mo wi ty kunszt „Wy czó a”, po zwa la j cy na on glo wa nie
roz wi za nia mi for mal ny mi i tech nicz ny mi. Eks pe ry men to wa nie do -
pro wa dzi o go osta tecz nie do ko lo ry stycz nej asce zy i wy bo ru je dy -
nie achro ma tycz nych barw. Od kry cie, ja kie go do ko na a kon ser wa -
tor Mi le na Su wal ska w trak cie przy go to wa do wy sta wy, po zwa la
jesz cze le piej po zna warsz tat mi strza. Oto na od wro cie wi do ku Lu -
bli na od so ni ty zo sta gra ficz ny mo tyw do ma lar skich ka drów z Ukra -
iny. Oby dwie pra ce, znaj du j ce si na tym sa mym ar ku szu, od dzie -
la (ba ga te la) sied mio let ni okres cza su. Od kry ta pra ca sta no wi
szkic do ob ra zu Ko pa nie bu ra ków z 1911 ro ku znaj du j ce go si w Mu -
zeum Na ro do wym w War sza wie. Wy sta wa przy go to wa na przez
Agniesz k Bart ków z oka zji przy pa da j cej 27 grud nia br. 80. rocz -
ni cy mier ci ar ty sty sta no wi jed no z naj wa niej szych wy da rze w pro -
gra mie Mu zeum Gór no l skie go. Uzu pe nia twór czo ma lar sk Wy -
czó kow skie go sta le obec n w Ga le rii Ma lar stwa Pol skie go. Te mu
zna cz ce mu przed si wzi ciu to wa rzy sz licz ne spo tka nia, opro wa -
dza nia ku ra tor skie i dzia a nia edu ka cyj ne.76
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Do ta cja MKiDN dla Mu zeum Gór no l skie go!

BY TOM. Mu zeum Gór no l skie otrzy ma o do ta cj Mi ni ster stwa
Kul tu ry i Dzie dzic twa Na ro do we go w ra mach pro jek tu Kul tu ra Cy -
fro wa na re ali za cj pro jek tu „Kli sze pa mi ci – la dem gór no l skie -
go sa crum”. Do ta cja przy zna na in sty tu cji na 2016 rok wy no si 55 ty -
si cy zo tych. Trzy let ni pro jekt „Kli sze pa mi ci – la dem
gór no l skie go sa crum” za ka da ana li z, di gi ta li za cj i udo stp nie -
nie ar chi wal nych fo to gra fii za cho wa nych w po sta ci szkla nych
klisz w zbio rach Mu zeum Gór no l skie go. Na oko o 1600 kli szach
z lat 1900–1939 za re je stro wa ne zo sta y gór no l skie obiek ty sa kral -
ne wraz z ich wy po sa e niem, y cie wspól not pa ra fial nych, sto wa -
rzy sze (ma ryj nych, pie wa czych). Za o e niem pro jek tu jest stwo -
rze nie in te rak tyw nej ma py z lo ka li za cj za byt ków, tras zwie dza nia
wo kó obiek tów (w tym tras te ma tycz nych) oraz iko no gra fii pa ra -
fii. Pro jekt b dzie w cz ci ad re so wa ny do osób nie wi do mych lub
nie do wi dz cych, sta no wic wpro wa dze nie do po zna wa nia ar chi tek -
tu ry sa kral nej re gio nu i je go hi sto rii. Licz nym i zró ni co wa nym dzia -
a niom edu ka cyj nym to wa rzy szy b dzie przy go to wa nie ar chi wum
hi sto rii mó wio nej. Ma te ria uzy ska ny w pro ce sie di gi ta li za cji za si li
m. in. zbio ry pu blicz ne EU RO PE ANA. Wspó pra c przy pro jek cie
pod j y m.in.: Mu zeum Hi sto rii Fo to gra fii w Kra ko wie, Pol ski Zwi -
zek Nie wi do mych Okrg l ski, Zwi zek Pol skich Ar ty stów Fo to -
gra fi ków oraz Odzia PTTK w By to miu. Pro jekt Mu zeum Gór no -
l skie go zo sta przez MKiDN oce nio ny wy so ko – otrzy ma 75,40
punk tów, zaj mu jc 21 po zy cj wród 111 zgo szo nych wnio sków.

Pod pa tro na tem „l ska”

„Mia sto O.” Ja ku ba Prze bin dow skie go

OPO LE WAR SZA WA. Ksi ka „Mia sto O. Pocz tów ko wy al fa bet
Opo la” to al bum opo wia da j cy o hi sto rii zja wisk spo ecz nych i kul -
tu ro wych na prze strze ni lat 1945–1979, ma j cych miej sce w Pol sce
na przy ka dzie mia sta Opo la. Po ru sza ne te ma ty w tym al bu mie do -
ty cz ar chi tek tu ry – mo der ni zmu lat 60., 70., za go spo da ro wa nia prze -
strze ni miej skiej, mu ra li, neo nów, ale te pierw szych skle pów sa -
mo ob su go wych, bu dyn ków uy tecz no ci pu blicz nej – ho te li,
szkó, am fi te atru, te atru, kin a tak e ulicz nych sa tu ra to rów, cha rak -
te ry stycz nych nazw ulic, y cia noc ne go, dzia al no ci ga stro no micz -
nej itd. Wa nym aspek tem jest two rze nie si po 1945 ro ku no wej spo -
ecz no ci i to sa mo ci te go mia sta, na sty ku dwóch kul tur
i tra dy cji – l skiej oraz kre so wej. Al bum za wie ra bo ga t iko no gra -
fi, któ r sta no wi pocz tów ki ze zdj cia mi Opo la z lat 1945–1979
re pro du ku j cy mi zdj cia wie lu wy bit nych pol skich fo to gra fi ków pej -
za y stów z Ja nem Bu ha kiem, Edwar dem Fal kow skim, Ada mem
mie ta skim, Krzysz to fem Se ko na cze le a tak e in ny mi mi strza -
mi fo to gra fii dzia a j cy mi w tam tych la tach. Oprócz hi sto rycz nych
in for ma cji i me ta fo rycz nych za pi sków au to ra, pu bli ko wa ne s
rów nie re wer sy pre zen to wa nych pocz tó wek, dzi ki któ rym mo -
na w od mien ny spo sób prze le dzi zmia ny kul tu ro we i oby cza jo -
we mi nio nych de kad. Pre mie ra ksi ki „Mia sto O. Pocz tów ko wy al -
fa bet Opo la” od b dzie si w Opo lu 20 pa dzier ni ka oraz w War sza wie
w li sto pa dzie 2016 r.

Au tor ksi ki – Ja kub Prze bin dow ski jest ak to rem, au to rem sztuk
te atral nych i mu zy ki pi sa nej dla te atru, re y se rem, uro dzo nym w Opo -
lu, ab sol wen tem Wy dzia u Ak tor skie go PWST w Kra ko wie oraz szko -
y mu zycz nej I i II stop nia w kla sie for te pia nu i fle tu w Opo lu. Na du -
ym ekra nie za de biu to wa ro l Jul ka Ma lec kie go w fil mie „Wiel ki
Ty dzie” w re y se rii An drze ja Waj dy. Ko lej ne ro le to m.in. An drzej
Go  bek w „Sa wie i chwa le” w re. Ka zie mi rza Kut za, Sta ni saw
Mie niew ski w „Big da idzie” (re. An drzej Waj da), ksidz Wi ka ry
w „Ka ty niu” An drze ja Waj dy, Pu kow nik w „Przed wio niu” (re. Fi -
li pa Ba jo na), Spi no za w „Sy zy fo wych pra cach” (re. Paw a Ko mo -
row skie go), Lu dwik Star ski w „Li sto pa dzie” (re. Mi ko a ja Gra bow -
skie go, Te atr TV) i in ne. Po pu lar no przy nio sy mu ro le w se ria lach
TV. W la tach 1999–2003 by ak to rem Te atru No we go w o dzi.
Od 2003 ro ku jest ak to rem Na ro do we go Sta re go Te atru w Kra ko -
wie. Jest au to rem bio gra ficz nej sztu ki An to ine o y ciu syn ne go pa -
ry skie go fry zje ra An to nie go Cer pli kow skie go. Ko lej ne sztu ki to m.
in. Bo tox, Hisz pa ska Mu cha, Lunch o pó no cy. W 2009 ro ku wy -
da zbiór wier szy dla dzie ci Dzi kie zwie rze nia i in ne zda rze nia. 

„l ska Rzecz 2015” w Mu zeum l skim

KA TO WI CE CIE SZYN. Po raz 11. Za mek Cie szyn, or ga ni za tor kon -
kur su „l ska Rzecz”, po szu ki wa naj bar dziej in no wa cyj nych
i uy tecz nych pro duk tów, pro jek tów gra ficz nych i usug wdro o nych
w re gio nie. Pro jek ty na gro dzo ne w kon kur sie oraz te, któ re ju ry za -
kwa li fi ko wa o do pre zen ta cji, mo na zo ba czy na wy sta wie gosz -
cz cej w Mu zeum l skim. Ten, jak do td je dy ny re gio nal ny kon -
kurs di zaj nu w Pol sce na gra dza nie tyl ko wiet ne po my sy – wa na
jest przede wszyst kim ja ko ich wdro e nia, gdy do brze za pro jek -
to wa ne pro duk ty czy usu gi przy no sz ko rzy ci wszyst kim. Wród
za pre zen to wa nych obiek tów na wy sta wie w Mu zeum l skim
znaj du j si m.in.: La ser X -Li ner 4.1, zwy ciz ca kon kur su w ka te -
go rii „pro dukt”, su  cy do ni we la cji pio no wej i po zio mej te re nu oraz
wy zna cza nia po zio mu na obiek tach od da lo nych od sie bie. Wy ró -
nia si rów nie for m na la du j c pre cy zyj ne urz dze nie optycz ne.
W ka te go rii „gra fi ka uyt ko wa” zwy ci skim pro jek tem oka za a si
wy sta wa pre zen to wa na w Ga le rii Mia sta Ogro dów „Ape tyt na ra -
dy kal n zmia n. Ka to wi ce 1865–2015” po ka zu j ca, jak w nie oczy -
wi sty, ale czy tel ny i an ga u j cy od bior ców spo sób opo wia da hi -
sto ri mia sta za po red nic twem wi zu ali za cji da nych licz bo wych, map
i dia gra mów. W te go rocz nej edy cji „l skiej Rze czy” ju ry nie przy -
zna o na gro dy gów nej w ka te go rii „usu ga”. Wr czo no jed nak czte -
ry na gro dy spe cjal ne w dwóch po zo sta ych ka te go riach. W ka te go -
rii „pro dukt” Za mek Cie szyn na gro dzi ko lek cj wzo rów mo zai ki
„Et no”, po wsta j c ze szka po cho dz ce go ca ko wi cie z re cy klin -
gu. Pro jekt do ce nio no za in spi ro wa nie si l ski mi tra dy cja mi haf -
ciar ski mi, a tak e twór cze  cze nie rze mio sa z no wy mi me to da mi
pro duk cji. Z ko lei Fun dusz Gór no l ski przy zna na gro d ro bo to -
wi re ha bi li ta cyj ne mu Lu na EMG, któ ry umo li wia dia gno zo wa nie
osób cier pi cych na scho rze nia ner wo wo -mi nio we. 

Dwie na gro dy spe cjal ne w ka te go rii „gra fi ka uyt ko wa” otrzy ma -
y: ksi ka „Moc ne st pa nie po zie mi” wy da na przez BWA w Ka -
to wi cach oraz kar ty do gry „Szkat” od Gryf nie. No mi na cj uzy ska
tak e sys tem in for ma cji wi zu al nej w Mu zeum l skim wraz z do stp -
no ci Mu zeum dla osób z dys funk cja mi ru chu, wzro ku oraz su chu.  

Do mi nik Gaj da 
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Z ko lek cji To ma sza Ma czu gi

KA TO WI CE. Mu zeum l skie za pra sza na pierw sz od so n wy jt -
ko wej, ka me ral nej eks po zy cji gra fik po cho dz cych z XVII –XIX wie -
ku 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. Zna cz -
ca cze 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
zo ba czy my 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.

To masz Lu basz ka ju bi le uszo wo

CZ STO CHO WA. Na ju bi le uszo w wy sta w prac To ma sza Lu basz -
ki za pra sza Miej ska Ga le ria Sztu ki. To masz Lu basz ka jest ma la rzem
o bar dzo bo ga tym do rob ku ar ty stycz nym i usta lo nej, wy so kiej po -
zy cji w pol skiej sztu ce wspó cze snej. Uro dzo ny w 1961 r. (do tej da -
ty na wi zu je ty tu wy sta wy, dru ga licz ba ozna cza ju bi le usz pra cy twór -
czej), uko czy Li ceum Ogól no kszta c ce w Lu bli cu w kla sie o pro fi lu
hu ma ni stycz nym. Od 1980 do 1984 ro ku stu dio wa w Wy szej Szko -
le Pe da go gicz nej w Cz sto cho wie w In sty tu cie Wy cho wa nia Ar ty -
stycz ne go. Dy plom z ma lar stwa obro ni w pra cow ni pro fe so ra
Win cen te go Masz kow skie go w 1985 ro ku. W la tach 1984–1986 pra -
co wa w ma cie rzy stej uczel ni ja ko sta y sta -asy stent. Je go pra ce tra -
fi y do naj lep szych ga le rii w Pol sce, wy sta wia te za gra ni c. W swo -
im do rob ku ma po nad sto wy staw in dy wi du al nych, udzia w 120
wy sta wach zbio ro wych oraz licz ne na gro dy i wy ró nie nia, w tym m.in.
na gro dy w Ogól no pol skiej Wy sta wie Ma lar stwa „Biel ska Je sie”
w Biel sku Bia ej, na gro da w Ogól no pol skim Kon kur sie Ma lar skim
na Ob raz im. Ja na Spy chal skie go w Po zna niu, na gro da w „In te gra -
cjach Pla stycz nych” w Cz sto cho wie oraz wy ró nie nie w II Trien -

na le Pla sty ki „Sa crum” w Cz sto cho wie.  Zna ko mi ty ar ty sta, twór -
ca ory gi nal ne go, nie po wta rzal ne go warsz ta tu, po su gu j cy si pia -
skiem ja ko two rzy wem i dzi ki te mu uzy sku j cy nie zwy ke efek ty
fak tu ry i si  wy ra zu. Jak pi sze kry tyk sztu ki Sta ni saw Gie y ski:
„Ma lar stwo To ma sza Lu basz ki fa scy nu je swym do sto je stwem, pod -
nio sym na stro jem i uro d for mal n. Jest rzad kim na na szym grun -
cie przy ka dem tak ory gi nal nej i twór czej kon cep cji ma lar stwa ma -
te rii (…) Zna ko mi cie opa no wa ny i ory gi nal ny warsz tat ar ty sty oraz
wa sne spo so by ma lo wa nia, w po  cze niu z wy ra fi no wa nym wy szu -
ka niem czy sto ma lar skie go wi dze nia i kszta to wa nia tej wi zji
na pót nie, de cy du j o tak in ten syw nym dzia a niu tych ob ra zów”.
Ko lej nym wy ró ni kiem je go prac jest wy ko rzy sty wa nie w ob ra zach
uni wer sal nych sym bo li, za czerp ni tych z ró nych kul tur oraz nar -
ra cyj nych od nie sie kul tu ro wych. 

Po wsta mu ral Ge rar da Cie li ka 

CHO RZÓW. Opra wy me czo we, sprzt dla dru y ny, re mon ty sta -
dio nów… te i wie le in nych dzia a re ali zu je wa nie 35 klu bów spor -
to wych w ca ej Pol sce. To fi na ak cji „Ty skie – wspie ra my emo cje”,
w ra mach któ rej ki bi ce zbie ra li kap sle po pi wie Ty skie. W za mian
za nie Ty skie prze ka za o dru y nom fi nan so we wspar cie. To wa nie
dzi ki nie mu w Cho rzo wie po wsta mu ral upa mit nia j cy Ge rar da
Cie li ka. Na miej sce upa mit nie nia zna ko mi te go pi ka rza Ge rar da
Cie li ka wy bra no dzie si cio me tro w cia n ka mie ni cy miesz cz cej
si przy ul. Miar ki 21 w Cho rzo wie. Wiel kie ma lo wa nie roz po cz -
o si 5 sierp nia. Pra ca mi kie ro wa „Bo lo” – cho rzo wia nin, ab sol -
went Ogól no kszta c cej Szko y Sztuk Pik nych w Ka to wi cach. 

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

TY CHY. „Ty chy i ty sza nie w la tach II woj ny wia to wej” to ty tu
no wej wy sta wy w Mu zeum Miej skim w Ty chach, któ r mo na ogl -
da w Sta rym Ma gi stra cie (pl. Wol no ci 1). Eks po zy cja ma na ce -
lu 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 mi na 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. Wy sta wa
po trwa do 30 grud nia 2016 ro ku.

Le onar do in spi ru je 

BIEL SKO BIA A. „Kwa dra tu ra ko a” to ty tu wy sta wy prac ar ty stów
z lon dy skiej gru py „Pa ge 6” w Ga le rii Biel skiej BWA, któ ra po trwa
od 1 do 25 wrze nia br. Gru p „Pa ge 6” za o y w 2010 r. Woj ciech
An to ni Sob czy ski. Na po czt ku ska da a si z sze cior ga ar ty stów78

Fo
t. 

z m
at

. M
G

S 
C

z
st

oc
ho

w
a

To maszz Lu basz ka, KON TE NER II, 140x210 Mu ral Ge rar da Cie li ka w Cho rzo wie 



pol skie go po cho dze nia, osia dych w Lon dy nie. Obec nie two rz j: Jo -
an na Cie cha now ska, Agniesz ka Han dzel -Kor dacz ka, Ca ro li na Kho -
uri, Pa we Kor dacz ka i Woj ciech An to ni Sob czy ski. Pra ce s efek -
tem po szu ki wa twór czych, od no sz cych si do ty tu o we go pro ble mu.
Jak twier dzi za o y ciel gru py, po my so daw ca i ku ra tor wy sta wy W.
A. Sob czy ski, punk tem wyj cia sta si pa ra doks ma te ma tycz ny. Je -
go sym bo licz nym ob ra zem jest ge nial ny ry su nek Le onar da da Vin -
ci, któ ry okre li pro por cje ludz kie go cia a, wpi su jc je rów no cze -
nie w ko o i kwa drat. Czon ko wie gru py pod j li pró b wa snej
in ter pre ta cji tej ma te ma tycz nej sprzecz no ci. Nie na rzu ca li so bie ogra -
ni cze sty li stycz nych, a ró ni ce in dy wi du al nej wy po wie dzi ar ty stycz -
nej mia y pro wa dzi ich do ró no rod no ci roz wi za przy wo a ne go
pro ble mu. Je dy nym wa run kiem by o za sto so wa nie wy ma ga nych roz -
mia rów pó cien, ta kich sa mych dla wszyst kich. Pro jekt „Kwa dra tu -
ra ko a” ska da si z 20 ob ra zów o wy mia rach 100x100 cm ka dy.
Po przez osta tecz ne po  cze nie po szcze gól nych prac w jed n ca o,
na wi za ny zo sta twór czy dia log wie lo pasz czy zno wej eks po zy cji i in -
te lek tu al nej eks pre sji ar ty stów – po wia da W. A. Sob czy ski.

Fi ni sa w BWA 

BIEL SKO BIA A. 25 sierp nia w Ga le rii Biel skiej BWA od by si
fi ni sa pn. „Ko lek cja Sztu ki Ga le rii Biel skiej BWA – Po kaz 4.” Eks -
po zy cja pre zen to wa a dzie a sztu ki ma lar skiej, rze biar skiej, gra ficz -
nej, fo to gra ficz nej i wi deo za ku pio ne w ostat nich pi ciu la tach. Dy -
rek tor ka i ku ra tor ka wy sta wy Aga ta Smal cerz pod czas fi ni sa u
opo wia da a o pra cach oraz ich twór cach. Ujaw ni a, e na wy sta wie
przed sta wio no pra ce ar ty stów zwi za nych w ró nym cza sie z Ga -
le ri Biel sk BWA, któ rzy wy sta wia li tu in dy wi du al nie lub uczest -
ni czy li w wy sta wach zbio ro wych. 

Aga ta Smal cerz stwier dzi a, e w sa li dol nej wy bra a pra ce od -
no sz ce si do eg zy sten cji czo wie ka, pro ble mów zwi za nych
z do ra sta niem i prze y wa niem ko lej nych okre sów y cia, re la cji z in -
ny mi, l ka mi i prze s da mi. W sa li gór nej za pre zen to wa a pra ce do -
ty cz ce zwiz ków czo wie ka z na tu r, me ta fi zy k, re li gi, a tak e
od wo a do hi sto rii kul tu ry. Po ka za no po nad sto dzie z ko lek cji li -
cz cej 905 prac. Pod czas fi ni sa u pre zen to wa no no we ko szul ki i tor -
by z re pro duk cja mi wy bra nych prac z ga le ryj nych zbio rów.

Do tyk sztu ki

BIEL SKO BIA A. 25 sierp nia br. w Ga le rii Biel skiej BWA ak ty wo -
wa no otwar t bez pat n stre f in for ma cji cy fro wej na smart fo ny. Wy -
bie ra jc Wi -Fi o na zwie DO TKNIJ SZTU KI BWA na pla cu za ga -
le ri, bez ko niecz no ci po sia da nia In ter ne tu czy in sta lo wa nia
apli ka cji, mi o nik sztu ki otrzy ma do stp do naj cie kaw szych dzie
z ko lek cji sztu ki ga le rii oraz ak tu al nych wy da rze. Wy star czy wpi -
sa w prze gl dar ce www.bru tal ny be ton.com. Jak twier dzi dy rek tor -
ka Ga le rii Biel skiej BWA Aga ta Smal cerz, Wi -Fi DO TKNIJ SZTU -
KI BWA, dzi ki wspo ma ga niu tech no lo gi NFC, umo li wia tak e
uzy ska nie in for ma cji o hi sto rii wzo rów wy ry tych na ka flach w be -
to no wych pod sta wach ce ra micz nych a wek na pla cu przed ga le ri.
Wy star czy zbli y swój smart fon do bia ej krop ki znaj du j cej si
na rod ku ka fla. DO TKNIJ SZTU KI BWA to in no wa cyj ny pro jekt

au tor stwa Mi cha a Hyj ka, ab sol wen ta kra kow skiej ASP, pre kur so -
ra idei dar mo we go, nie ogra ni czo ne go do st pu do in for ma cji cy fro -
wej w prze strze ni miej skiej. 

Pi dzie sit ksi ek

CZE CHO WI CE DZIE DZI CE. Uka za si dru gi tom Sow ni ka bio gra -
ficz ne go. Cze cho wi ce -Dzie dzi ce, Bro nów, Li go ta, Za brzeg. Jest to
pra ca zbio ro wa pod egi d To wa rzy stwa Przy ja ció Cze cho wic -Dzie -
dzic. Ksi ka sta no wi kon ty nu acj pierw szej cz ci Sow ni ka wy -
da ne go w 2014 r. Pre zen tu je 85 bio gra fii zna nych miesz ka ców gmi -
ny Cze cho wi ce -Dzie dzi ce. Sow nik ma za ra zem cha rak ter
ju bi le uszo wy, gdy jest 50. po zy cj wy da n przez To wa rzy stwo Mi -
o ni ków Cze cho wic -Dzie dzic. Ksi ka kosz tu je 40 z i mo na j
ku pi w cze cho wic kiej Izbie Re gio nal nej i Ksi gar ni na Le si sku.

Gra fi ka zza Ol zy

CIE SZYN. Uni wer sy tet Wro caw ski, Pol sko -Cze skie To wa rzy stwo
Na uko we oraz So li dar no Pol sko -Cze sko -So wac ka przy go to wu -
j I Kon gres Cze cho znaw stwa Pol skie go. Kon fe ren cje, se mi na ria,
spo tka nia, wy sta wy i in ne im pre zy od b d si we Wro ca wiu, Szcze -
ci nie, Po zna niu, Wa brzy chu, Opo lu, Ole nie, Prud ni ku oraz Cie szy -
nie. W ra mach kon gre su w gro dzie nad Ol z od 8 do 15 wrze nia
zorganizowana zostaa wy sta wa przy go to wa na przez tam tej sze
Mu zeum Dru kar stwa w Ga le rii „Przy sta nek Gra fi ka”. Pre zen to wa -
ne byy ma e for my gra ficz ne i eks li bri sy, któ re ujaw nia j, jak zmie -
nia a si cze cho so wac ka i cze ska gra fi ka w ostat nich la tach, a take
pra ce Po la ków miesz ka j cych na le wym brze gu Ol zy, jak Ta de usz
Ber ger, Zbi gniew Ku becz ka, Bro ni saw Li ber da czy in nych twór -
ców zwi za nych ze l skiem Cie szy skim. 

Dar dla mu zeum

CIE SZYN. Pod czas wa ka cji Mu zeum l ska Cie szy skie go otrzy -
ma o w da rze sztan dar Od dzia u Zie mi Cie szy skiej wia to we go
Zwiz ku o nie rzy Ar mii Kra jo wej. Jak twier dzi Ire na French z cie -
szy skiej pla ców ki mu ze al nej, sztan dar – wy szy ty w Ma ko wie Pod -
ha la skim i po wi co ny 11 li sto pa da 1992 r. pod czas eku me nicz nej
mszy wi tej w Bren nej – zaj mie za szczyt ne miej sce w zbio rach Dzia -
u Hi sto rii Mu zeum l ska Cie szy skie go. De cy zj o prze ka za niu
sztan da ru do mu zeum pod j li Ma rian To miak oraz Le szek Du da, ostat -
ni y j cy czon ko wie od dzia u.

O y ciu sa ty rycz nie

CZ STO CHO WA. W ra mach ak cji Ale je – tu si dzie je! 8 sierp nia
na sce nie mi dzy Ra tu szem a Od wa chem za pie wa Ma rek Ma jew -
ski, kie dy zwi za ny z ze spo em Ze gar z ku ku k, ka ba re ta mi: Pod Egi -
d czy Du gi, wspó au tor szo pek no wo rocz nych. Ar ty sta wy st pi w cy -
klu przy go to wa nym przez To ma sza Kmie ci ka, pia ni sty Piw ni cy
pod Ba ra na mi, a przed la ty jed ne go z or ga ni za to rów sce ny Ba zen, 79

Gów ny plac w Ty chach z do cho dz cy mi do nie go uli ca mi Adol fa Hi tle ra
i Hor sta We sse la (obec nie ul. Ko ciusz ki i ul. Sien kie wi cza),

ok. 1940. Zbio ry MM Tychy

Agniesz ka Han dzel -Kor dacz ka
akryl na pót nie 100x100
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któ re go ma rze niem jest zor ga ni zo wa nie w Cz sto cho wie sce ny pio -
sen ki li te rac kiej. Wcze niej je go za pro sze nie przy j li Woj tek G sic -
ki i Le szek Wój to wicz. By to dru gi wy stp Mar ka Ma jew skie go
w Cz sto cho wie; pierw szy mia miej sce na ju we na liach w cza sie sta -
nu wo jen ne go. Ar ty sta ko ja rzo ny przede wszyst kim z sa ty r pie wa
o po li ty ce i oby cza jo wo ci – o a pów kach, sze cio lat kach i wy cho -
wa niu sek su al nym. W pro gra mie zna la zy si te utwo ry sen ty men -
tal ne, pio sen ki de dy ko wa ne Jac ko wi Kacz mar skie mu, Bu a to wi Oku -
da wie oraz Pio tro wi Wy soc kie mu, a tak e dwa utwo ry tu ma czo ne:
Ja ro mi ra No ha vi cy oraz prze bój To to Cu tu gno. Jak na ka ba re cia rza
przy sta o Ma jew ski dba o kon takt z pu blicz no ci. Opo wia da aneg -
do ty oraz za ch ca ze bra nych do wspól ne go pie wu.

Pol ska be to no wych ogro dze

CZ STO CHO WA. Po ty i par ka ny ma j w na szej kul tu rze zna cze -
nie nie ba ga tel ne. To prze szko dy po ko ny wa ne przez po li ty ków, do -
sko na a prze strze ko mu ni ka cji dla za an ga o wa nych po li tycz nie i spo -
ecz nie graf fi cia rzy al bo oka zja za ba zgra nia pust ki dla po spo li tych
wan da li. Nie po win no wic dzi wi, e be to no we po ty za in te re so -
wa y tak e ar ty stów. Ja nusz Oskar Kno row ski, obec nie kie row nik
pra cow ni na Wy dzia le Ma lar stwa ASP w War sza wie, a w cza sach
li ce al nych gi ta rzy sta ze spo u T. Lo ve, zaj mu je si ni mi od trzech lat. 

Wy sta w Ma de in Po land mo na by o ogl da w Sa li l skiej
MGS, a jej dru g cz nie co pó niej w Kon duk to row ni. We dug Kno -
row skie go be to no wy pot to jed na z oso bli wo ci pol skie go kra jo bra -
zu, dla te go ar ty sta za sta na wia si nad kon se kwen cja mi te go fak tu.
W MGS po ja wi y si tak e in ne pra ce, m.in. po wi co ne brzo zom
(to drzew ny chwast, bez któ re go trud no wy obra zi so bie kra jo braz
Eu ro py rod ko wo -Wschod niej). Wy sta wy za ch ca y do re flek sji rów -
nie nad sztu k – czym jest? kie dy sta je si pu bli cy sty k a kie dy za -
pi sem wspó cze sno ci… A po nie wa by y one cz ci pro jek tu ba -
daw cze go, zwie dza j cych po pro szo no o wy pe nie nie an kiet, któ re
zo sta n wy ko rzy sta ne w ksi ko wym pod su mo wa niu przed si wzi -
cia, za po wia da nym na przy szy rok.

Ta jem ni ce ogro du sztu ki

CZ STO CHO WA. W Sa li Po ple ne ro wej mo na by o ogl da wy -
sta w W ogro dzie, któ ra by a efek tem pro jek tu re ali zo wa ne go przez
Ga le ri 9 w Pra dze, Biu ro Wy staw Ar ty stycz nych w Kiel cach oraz
Miej sk Ga le ri Sztu ki w Cz sto cho wie. Li te rac kim wpro wa dze niem
by frag ment Ogro du za kl te go Bo le sa wa Le mia na, jed ne go
z bar dziej wra li wych po etów na przy ro d i obec no w niej pier -
wiast ków fan ta stycz nych. Ar ty ci sku pi li si na ró nych aspek tach
ogro du. Mo na by o zo ba czy m.in. prze pik ne uj cia pa no ra micz -
ne, ja po skie ogro dy Gen na di ja Ale xan dro va, du chy ogro du, pik -
ne ogrod nicz ki, mo ty wy na tu ry ogl da ne jak by przez szko po wik -
sza j ce (Zdzi saw Wiatr). By y te au to por tre ty z ogro dem w tle oraz
mo ty wy raj skie (Ja cek Sztu ka). Ró ne tech ni ki, a przede wszyst kim
wra li wo ci ar ty stów two rzy y rów nie swe go ro dza ju ogród sztu -
ki. Cz sto cho w re pre zen to wa li: An na Gli ska -Kup czyk, Bar ba ra
Szyc, Ma tyl da lo sar ska, Ja cek Sztu ka, Zdzi saw Wiatr. Z na sze go
mia sta wy sta wa zo sta nie prze wie zio na do Kielc.

Ani ma tor edu ka cji mu zycz nej w Cz sto cho wie

CZ STO CHO WA. W Ga bi ne cie Wy bit nych Cz sto cho wian przez
ostat nie mie si ce mo na by o za po zna si z dzia al no ci Lu dwi -
ka Waw rzy no wi cza, dziad ka Wan dy Mal ko, do sko na ej na uczy ciel -
ki mu zy ki oraz mo no gra fist ki y cia mu zycz ne go Cz sto cho wy. Waw -
rzy no wicz (1870–1957) przy je cha do na sze go mia sta ja ko do ro sy
m czy zna w 1902 ro ku za na mo w pre ze sa To wa rzy stwa pie wa -
cze go Lut nia, dra Jó ze fa Pie tra sie wi cza, by ob j sta no wi sko dy rek -
to ra to wa rzy stwa oraz dy ry gen ta. Na sta e po wró ci w 1904 ro ku.
Za o y wte dy szko  mu zycz n i w czy si w y cie kul tu ral ne mia -
sta, m.in. przez wie le lat by spra woz daw c mu zycz nym „Go ca Cz -
sto chow skie go”, a od 1935 ro ku gów nym mu zy kiem na Ja snej Gó -
rze. Or ga ni zo wa rów nie kon cer ty i kom po no wa. Par ty tu ry je go
utwo rów znaj du j si m.in. w Bi blio te ce Ja sno gór skiej.

O kom po zy to rze opo wia da a wnucz ka oraz au tor ksi ki po wi -
co nej je go pa mi ci, Ja nusz Jad czyk. Na wy sta wie zgro ma dzo no wie -
le pa mi tek, gów nie ze zbio rów ro dzin nych – do ku men tów, zdj,
przed mio tów zwi za nych z mu zy k.

Obiek ty wem o Ju rze

CZ STO CHO WA. W cza sie wa ka cji w Mu zeum Cz sto chow skim wci
mo na by o ogl da pra ce mo dzie y na gro dzo ne w kon kur sie Ju raj -
ska przy ro da w obiek ty wie. Kon kurs zor ga ni zo wa no w trzech gru pach
wie ko wych. Na de sa ne pra ce oce nia a w lu tym ko mi sja w ska dzie: prof.
Ja nusz Ma ciej He re niak (geo bo ta nik, den dro lo gii i fo to gra fik przy ro -
dy, zmar y w mar cu br.), Krzysz tof Pierz gal ski, Ilo na Na wrot, dr Ewa
Kacz ma rzyk oraz El bie ta Ja nik. Grand Prix i ty tu Mo de go Fo to gra -
fa Ju raj skiej Przy ro dy 2015 otrzy ma a Mar ty na Ter lec ka za pra c li -
ma ki. Te ma tem zdj by y pa no ra micz nie po ka zy wa ne kra jo bra zy, zwie -
rz ta, ro li ny, po wik szo ne mo ty wy przy rod ni cze… Wy sta wa uwia da mia
nie tyl ko pik no oko lic Cz sto cho wy, ale rów nie nie zwy k wra li wo
i spo strze gaw czo mo dych lu dzi. Pra ce s tak e wia dec twem po dej -
mo wa nych przez nich prób me ta fo ry zo wa nia kra jo bra zu, o czym wiad -
cz cho by nada wa ne pra com ty tu y.

In au gu ra cje sce ny Gro tow skie go

OPO LE. No wy se zon te atral ny w Te atrze im. Ja na Ko cha now skie -
go w Opo lu za in au gu ro wa a pre mie ra „lu bu” Wi tol da Gom bro wi -
cza w re y se rii An ny Au gu sty no wicz. Spek takl za pre zen to wa no pu -
blicz no ci na no wej sce nie te atru. „Mo de la tor nia” po wsta ej
po ka pi tal nym re mon cie daw nej te atral nej ma lar ni, do sto so wanej
do no wo cze snych wy mo gów tech nicz nych i es te tycz nych. „Mo de -
la tor ni”, trze ciej sce nie w „Ko cha now skim”, b dzie pa tro no wa Je -
rzy Gro tow ski – twór ca o wia to wej sa wie, wi zjo ner, re for ma tor
i „szar la tan” te atru, dy rek tor eks pe ry men tal ne go Te atru 13 Rz dów,
któ ry dzia a w Opo lu w la tach 1958–1965. W nie wiel kiej sie dzi -
bie w Ryn ku mia sta po wsta y spek ta kle Gro tow skie go, od da j ce je -
go no we twór cze idee m.in. Akro po lis we dug Wy spia skie go, Tra -
gicz ne dzie je dok to ra Fau sta we dug Mar lo we’a oraz Stu dium
o Ham le cie we dug Sha ke spe are’a i Wy spia skie go. Nor bert Ra kow -80
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ski – dy rek tor Te atru im. Ja na Ko cha now skie go za mie rza udo stp -
ni trze ci sce n mo dym twór com: po szu ku j cym, eks pe ry men tu -
j cym, któ rzy w ten spo sób b d na wi zy wa do dzia al no ci ar ty -
stycz nej Je rze go Gro tow skie go, pod czas je go po by tu w Opo lu.
Obec ny na pre mie rze wi ce mar sza ek wo je wódz twa opol skie -
go – Sta ni saw Ra ko czy, gra tu lu jc ar ty stom i dy rek cji te atru, pod -
kre li, e od da nie do uyt ku „Mo de la tor ni” by o mo li we dzi ki do -
ta cjom z bu de tu Wo je wódz twa Opol skie go i Mi ni ster stwa Kul tu ry
i Dzie dzic twa Na ro do we go. Uda nej ini cja ty wy kul tu ral nej po gra -
tu lo wa go spo da rzom rów nie Hen ryk Mer cik – czo nek za rz du wo -
je wódz twa l skie go. Wcze niej obaj sa mo rz dow cy od po wia da j -
cy za spra wy kul tu ry w obu re gio nach do pro wa dzi li do pod pi sa nia
ofi cjal nej wspó pra cy po mi dzy te atra mi z wo je wódz twa opol skie -
go i l skie go. Ko lej n pre mie r w Te atrze im. Ja na Ko cha now skie -
go b dzie „Uro czy sto” Tho ma sa Vin ter ber ga i Mo gen sa Ru ko va
w re y se rii Nor ber ta Ra kow skie go.

Roz pie wa ne „Za mczy sko” 

D BRO WA k. Opo la. W ro man tycz nej sce ne rii zam ku w D bro -
wie a do pó no cy licz na pu blicz no okla ski wa a w pierw szy week -
end wrze nia wy ko naw ców „Za mczy ska” czy li VIII D brow skich Spo -
tka z Po ezj pie wa n. Na za pro sze nie Zbi gnie wa Ja now skie go
dy rek to ra Gmin ne go Orod ka Kul tu ry i Re kre acji na es tra dzie „Za -
mczy ska” wy st pi o kil ku na stu wy ko naw ców pio sen ki au tor skiej i po -
ezji pie wa nej (so li ci i ze spo y), pre zen tu j cych ró no rod ny i cie -
ka wy re per tu ar kon cer tów: Syl wia Ja now ska, Grze gorz Grun wald,
An na Ciasz kie wicz, Le onard Lu ther, Sklep z Pta si mi Pió ra mi, Jar -
ka i Mag da, Aga Ko stenc ka i An drzej Mar czy ski, Cel tic Tree, Ku -
ba Blo kesz, Ja cek St szew ski. Gwiaz da mi te go rocz ne go „Za mczy -
ska” by y zna ne ze spo y: Ze spó Re pre zen ta cyj ny (Ja ro saw Gu ga a,
Fi lip o bo dzi ski, To masz Her nik, Ma rek Wojt czak) oraz Czer wo -
ny Tu li pan (Ste fan Brzo zow ski, Ewa Ci choc ka, Kry sty na wi tec -
ka, An drzej Cza ma ra, An drzej Don dal ski). Oba od wie lu lat z po wo -
dze niem na gry wa j py ty i wy st pu j na kra jo wych sce nach.
„Za mczy sko” or ga ni zo wa ne w for mie prze gl du, od by wa si co rocz -
nie na sce nie ple ne ro wej w D bro wie obok zam ku z XVII wie ku, po -
o o ne go na wzgó rzu par ko wym, sta no wi cym ro man tycz n sce no -
gra fi dla spo tka z po ezj pie wa n. Pod czas te go rocz nej edy cji
im pre zy bli sko ty sic mi o ni ków po ezji pie wa nej, za sia da j cych
na wi dow ni, wspó two rzy o z wy ko naw ca mi zna ko mi t at mos fe r kon -
cer tów. Nie ste ty przy szo „Za mczy ska” sta je pod zna kiem za py -
ta nia w zwiz ku z ko po ta mi gmi ny D bro wa, któ ra na sku tek po -
wik sze nia jej kosz tem gra nic Opo la, utra ci znacz n cz swo ich
do cho dów, co mo e skut ko wa li kwi da cj Gmin ne go Orod ka Kul -
tu ry i Re kre acji oraz ob ni e niem wy dat ków na kul tu r

Pod pa tro na tem „l ska”

So sno wiec ka Je sie Te atral na

SO SNO WIEC. 13 wrze nia ru szy a 2. So sno wiec ka Je sie Te atral -
na, jej po my so daw c i or ga ni za to rem jest Miej ska Bi blio te ka Pu -
blicz na w So snow cu. Te go rocz na (dru ga) edy cja po wi co na jest czo -

wie ko wi -le gen dzie Za g bia (i nie tyl ko) – Ja no wi Do rma no wi. Za -
o y ciel i wie lo let ni dy rek tor Te atru Dzie ci Za g bia w B dzi nie, wy -
bit ny re y ser, pe da gog i twór ca eks pe ry men tal ne go te atru dzie ci -
ce go w So snow cu to po sta pod ka dym wzgl dem wy jt ko wa, nic
wic dziw ne go, e tak, jak przed la ty in spi ro wa ro do wi ska twór -
cze, tak na dal pa mi o je go dzia al no ci po bu dza do dzia a nia. Od 13
wrze nia do 14 pa dzier ni ka b dzie mo na po zna y cie i twór czo
„Cza ro dzie ja z B dzi na”. Po mo g w tym licz ne warsz ta ty, wy ciecz -
ka do te atru, spo tka nie z ak to rem, za j cia pla stycz ne, spo tka nia edu -
ka cyj ne. Szcze gó y na stro nie: www.bi blio te ka.so sno wiec.pl. Ho no -
ro wym go ciem b dzie Iwo na Do wsi las, cór ka Ja na Do rma na a tak e
pre zes Fun da cji Je go imie nia. Pla no wa ne przed si wzi cia – jak za -
pew nia j or ga ni za to rzy – b d nie tyl ko ho dem zo o nym te mu wy -
bit ne mu twór cy te atru w 30. rocz ni c je go mier ci, ale te za ch t
dla mo de go po ko le nia do ak tyw ne go uczest nic twa w y ciu kul tu -
ral nym mia sta i re gio nu.

2. So sno wiec kiej Je sie ni Te atral nej to wa rzy szy (Bi blio te ka Gów -
na przy ul. Ze ga do wi cza 2) wy sta wa „Jan Do rman no si te atr w so -
bie”, na któ rej pre zen to wa ne s m.in. pro gra my te atral ne, fo to sy, frag -
men ty de ko ra cji, ku kie ki, do ku men ty, zdj cia – uy czo ne Ksi ni cy
przez Fun da cj. Uzu pe nie niem eks po zy cji s zbio ry wa sne Bi blio -
te ki. Wy sta wa b dzie pre zen to wa na do 10 li sto pa da 2016 r.

Ostat nia za g biow ska ko pal nia

SO SNO WIEC. 8 wrze nia w Pa a cu Scho ena Mu zeum w So snow -
cu od by si wer ni sa, fo to gra fii Ar ka diu sza Go li (czon ka Zwiz -
ku Pol skich Ar ty stów Fo to gra fi ków, fo to re por te ra Dzien ni ka Za chod -
nie go). Jest to za pis, ob ra zu j cy lu dzi pra cu j cych w ko pal ni
w gla ka mien ne go „Ka zi mierz -Ju liusz”, ostat niej ko pal ni dzia a j -
cej w So snow cu i Za g biu D brow skim. Wy sta wa „Ogro do wa 1”
(ad res ko pal ni) jest ar ty stycz nym re por ta em z pra cy nie tyl ko pod zie -
mi, utrwa la tak e trud ne mo men ty zwi za ne z li kwi da cj ko pal ni,
któ ra w ma ju 2015 r. za ko czy a wy do by cie. Za pis ten – jak po wie -
dzia Pa we Du sza, dy rek tor Mu zeum w So snow cu Pa ac Scho -
ena – jest bar dzo wa ny dla to sa mo ci na sze go mia sta i re gio nu.

Wy sta wie to wa rzy szy pik ny al bum, za wie ra j cy 80 fo to gra fii prze -
pla ta nych cy ta ta mi wspo mnie pra cow ni ków ko pal ni. Eks po zy cj
b dzie mo na ogl da do 16 pa dzier ni ka W ko lej nym nu me rze na -
sze go pi sma za mie ci my roz mo w z Ar ka diu szem Go l. 

Te atr Za g bia roz po cz ju bi le usz

SO SNO WIEC. 6 lu te go 2017 r. Te atr Za g bia sko czy … 120 lat.
Do te go cza su w ka dym mie si cu od b d si wy da rze nia za po wia -
da j ce uro dzi ny, któ re uwiet ni uro czy sta pre mie ra. Se zon ju bi le uszo -
wy roz po cz 10 wrze nia marsz uli ca mi So snow ca. Wzi li w nim
udzia bo ha te ro wie wszyst kich 17 ak tu al nie gra nych przed sta wie Te -
atru Za g bia, pra cow ni cy te atru, wo lon ta riu sze, za in te re so wa ni wi -
dzo wie a na wet... wiel b dy. Na tra sie mo na by o spo tka m.in. wo -
ja ka Szwej ka, Edwar da Gier ka, Aloj ze go Ko rze ca, a na wet
Na po le ona i ukra i skie go ko za ka. W oko li cach 6. dnia ka de go ko -
lej ne go mie si ca Te atr Za g bia za sko czy nas wy da rze nia mi wpi su -
j cy mi si w ka len darz ju bi le uszo wy, ten swo isty pro log zwie czy 81
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pre mie ra w lu tym, w dniu uro dzin. B dzie to „Ze msta” Alek san dra
Fre dry wraz ze spe cjal nie na pi sa nym na t oka zj pro lo giem. Wy bór
spek ta klu jest nie przy pad ko wy, bo wiem to wa nie „Ze msta” 6 lu -
te go 1897 r. uwiet ni a uro czy ste otwar cia te atru w So snow cu. 

Po dwój ny suk ces so sno wiec kiej bi blio te ki

SO SNO WIEC. 10 wrze nia w so sno wiec kiej Mu zie od by a si uro -
czy sta ga la wr cze nia na gród w ple bi scy cie por ta lu Czas Dzie ci. pl
SO NECZ NI KI 2016 na naj bar dziej roz wo jo we ini cja ty wy dla dzie -
ci. Za sig? Ca e Za g bie i ca y lsk! Wy nik? Dwie no mi na cje dla
MBP, któ re dzi ki go som ro dzi ców i czy tel ni ków ma gicz nie prze -
mie ni y si w na gro dy pu blicz no ci! W ka te go rii J ZYK – od po -
wia da j cej roz wi ja niu u dziec ka in te li gen cji j zy ko wej – zwy ci y -
a ze szo rocz na ak cja let nia „Li te rac kie la to gro zy na we so o”,
na to miast w ka te go rii PRZY RO DA, w któ rej sku pio no si na roz -
wi ja niu in te li gen cji przy rod ni czej mi lu si skich – kon kurs pla -
stycz no -eko lo gicz ny „Za gro e ni ulu bie cy”. Pod czas ga li, wspar -
tej ho no ro wym pa tro na tem i obec no ci pre zy den ta So snow ca
Ar ka diu sza Ch ci skie go, dy plo my i kwia ty ode bra a w imie niu ca -
ej in sty tu cji dy rek tor ka MBP El wi ra Ka bat -Geo r gi je wa.

W SKRÓ CIE...

 7. Edy cja Fe sti wa lu Eu ro pej skich Szkó Ar ty stycz nych i Twór -
czo ci „Kr gi sztu ki” od by wa a si w Mu zeum Hi sto rii Ka to wic. 
 DoAka de mii wi deo -ar tu i na spo tka nie ze zna nym i ce nio nym twór -

c sztu ki wi deo Grze go rzem Sztwiert ni za pra sza o Mu zeum l skie. 
 Mu zeum l skie za pra sza tak e na eks po zy cj fo to gra ficz n

po wi co n pi ciu se zo nom ba daw czym kra kow skich ar che olo gów
na ago rze sta ro yt ne go mia sta Nea Pa fos na Cy prze. Zdj ciom pre -
zen tu j cym pra ce wy ko pa li sko we to wa rzy sz rzad ko po ka zy wa ne
sze ro kiej pu blicz no ci na czy nia, z któ rych naj star sze po cho dz z pó -
nej epo ki br zu. 
 W pod gli wic kim Pnio wie za ko czy y si ba da nia ar che olo gicz -

ne, pod czas któ rych ar che olo dzy z Mu zeum w Gli wi cach na tra fi li
na la dy sie dzi by, za miesz ki wa nej przez lo kal nych po sia da czy ziem -
skich w okre sie re dnio wie cza.
 18–21 sierp nia w Ka to wi cach od by wa a siXI edy cja Fe sti wa -

lu Tau ron No wa Mu zy ka. Fe sti wal go ci po nad 60 ar ty stów z ca -
e go wia ta. 
 Pod ha sem „Zie lo ne Gli wi ce” 17 i 18 wrze nia od by wa a

si XIV edy cja Gli wic kich Dni Dzie dzic twa Kul tu ro we go – cie sz -
ce si wiel k po pu lar no ci wi to mi o ni ków prze szo ci i kul tu ry

w tym ro ku przy bli y dzie dzic two przy ro dy i pro ble my zwi za ne z je -
go ochro n za rów no w aspek cie hi sto rycz nym jak i wspó cze snym. 
 W ra mach ak cji „Wol no Czy ta nia” Mu zeum w Cho rzo wie zor -

ga ni zo wa o „Mu zeum na Wol no ci”: Mó wio na Hi sto ria – Opo wiedz
nam swo j hi sto ri Cho rzo wa!
 Ga le ria Szyb Wil son za pra sza na dwa wer ni sa e: ma lar stwa „Ko -

dy Fi zjo no mii” (Al bert Oszek, Mar ta Sa la, Mar ty na Gasz czyk -No -
wok, Piotr Ko lan ko oraz Ma rek Ka mie ski, Ka rol Wie czo rek i An -
drzej Urba no wicz) a tak e wy sta w rze by Paw a Ru ba szew skie go
„Co si za czy na”.
 Du et Sa wo mir Pez da (sak so fon te no ro wy) i Ma te usz Ga w -

da (for te pian) ba wi 25 sierp nia w biel skiej klu bo ka wiar ni Aqu arium.
Mu zy cy za gra li wspól ne kom po zy cje oraz stan dar dy jaz zo we
w nie ty po wych aran a cjach. 
 14 sierp nia w ko cie le ewan ge lic kim w Sta rym Biel sku i 21 sierp -

nia w ka te drze w. Mi ko a ja od by y si kon cer ty XVII Dni Mu zy -
ki Ka me ral nej i Or ga no wej „Wa ka cje z mu z”. Kon cer to wa a biel -
ska Or kie stra im. Te le man na – or ga ni za tor im pre zy. 
 2 wrze nia swo je uro dzi ny ob cho dzi w Ga le rii Biel skiej BWA

per for mer Da riusz Fod czuk. Z tej oka zji swo j sztu k per for man -
ce’u przed sta wi li Ar ti Gra bow ski, Pa we Kwa niew ski, Ar tur Pa y -
ga, Je rzy Su rów ka i sam 50-let ni ju bi lat. 
 W biel skiej Ga le rii Fo to gra fii B&B w DK Wók nia rzy od 2 wrze -

nia do 1 pa dzier ni ka trwa wy sta wa dzie Paw a Bo gu mi a. No si
ona ty tu „in Hu man”. 
 Od pierw sze go do ostat nie go dnia wrze nia w Biel skiej Wi try -

nie Pre zen ta cji Twór czo ci Ar ty stycz nej w Ga le rii „Ars No va” wy -
sta wia swe pra ce biel ska ar tyst ka Te re sa Sztwiert nia. 
 Uka za a si ksi ka dr Ewy D brow skiej pt. „Ce chy rze miel -

ni cze w Biel sku i Bia ej”. Bo ga to ilu stro wa na pu bli ka cja przed sta -
wia y cie ce chów – m.in. ro dzin ne i to wa rzy skie – na pod sta wie za -
cho wa nych ma te ria ów ró do wych. 
 31 sierp nia Brac two Ry cer skie Zam ku B dzin przy go to wa o

na zie lo nych te re nach przed fi li bi blio te ki przy ul. Pi sud skie go w So -
snow cu Wiel ki Fe styn re dnio wiecz ny, wie cz cy ak cj let ni „Tam
i z po wro tem, czy li li te rac ki we hi ku przy gód”. Or ga ni za to rem im -
pre zy by a Miej ska Bi blio te ka Pu blicz na w So snow cu.
 10 wrze nia w Mu zeum Zam ko wym w B dzi nie, któ re wi tu je

60-le cie dzia al no ci, po raz dru gi od by si „Ogród Sztuk”, na jed nej
z ele wa cji Pa a cu Mie ro szew skich po ka za no in sta la cj – dzie o flo ry -
stów.
 8 wrze nia w Bi blio te ce Gów nej w So snow cu oby o si spo -

tka nie au tor skie z po et k Ew Lip sk. Roz mo w po pro wa dzi Ma -
rian Ki siel.
 W Mu zeum Miej skim „Szty gar ka” w D bro wie Gór ni czej go ci

ma lar stwo An ny Wol nia czyk. Wy sta wa no si ty tu „Pej za oso bi sty”.
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PO KÓJ, Ha lem ba -Wi -
rek, Ry du to wy, So ni -
ca, Ruch lsk, Wie czo -
rek, Kru pi ski – we dug
do nie sie „Dzien ni ka
Ga ze ty Praw nej” z po -
czt ku sierp nia wa nie
te sie dem ko pal mia o
si zna le na nie for -
mal nej, rz do wej li cie
za ka dów prze zna czo -
nych do li kwi da cji. Po -
wód? Nie ren tow no
lub ko cz ce si zo a. 
PA NU JE tu lecz ni czy
kli mat, a k pie le w bo -
ro wi nie s wci lecz -
ni cze. Pod ko niec lip -
ca do Urz du Gmi ny
w Go cza ko wi cach -
-Zdro ju wpy n o pi -
smo z Mi ni ster stwa
Zdro wia, w któ rym
pod se kre tarz sta nu Piotr
War czy ski po twier -
dzi, e gmi na spe nia
wy mo gi do ty cz ce za -
rów no czy sto ci po wie -
trza jak i na t e nia ha -
a su, nie zbd ne, by móc
za cho wa sta tus miej -
sco wo ci uzdro wi sko -
wej. Czy li: gmi na nie -

zmien nie mo e pro wa dzi lecz nic two
uzdro wi sko we cho rób or to pe dycz no -ura zo -
wych, cho rób uka du ner wo we go, cho rób reu -
ma to lo gicz nych oraz oste opo ro zy. Sta tus
ten by za gro o ny – go cza ko wic ka gmi na tra -
fi a bo wiem na czar n li st Mi ni stra Zdro wia.
Aby po zo sta „zdro jem” do ko ca 2016 ro -
ku Go cza ko wi ce mia y so bie po ra dzi z pro -
ble mem prze kro cze nia st e za nie czysz cze
w po wie trzu – do kad nie ben zo (a)-pi re nu
i py u za wie szo ne go – oraz po zio mu ha a su.  
PA RA FIA ewan ge lic ka w Mi dzy rze czu Gór -
nym ko o Biel ska -Bia ej pod no si si po po -
a rze. W po o wie lip ca te go ro ku tu tej szy ko -
ció ob cho dzi ju bi le usz 150-le cia ist nie nia,
a kil ka dni pó niej, 28 lip ca, w wi ty ni po -
ja wi si ogie. Spo n a ca a za kry stia, wy -
po sa e nie i scho dy na am bo n. Praw do po -
dob n przy czy n po a ru by o zwar cie
in sta la cji elek trycz nej. W Mi dzy rze czu
wszy scy do sko na le pa mi ta j mo ment, kie -
dy w stycz niu 1993 ro ku do szczt nie spo -
n drew nia ny ko ció ka to lic ki. Wów czas
z po mo c przy szli ewan ge li cy – przez sie dem
lat wier ni z pa ra fii rzym sko ka to lic kiej mo -
gli spra wo wa msze wi te i na bo e stwa
w wi ty ni ewan ge lic kiej (w tym cza sie
trwa a bu do wa no we go ko cio a ka to lic -
kie go, ju mu ro wa ne go). Pew no te raz ewan -
ge li cy b d mo gli li czy na po dob ne wspar -
cie swo ich ka to lic kich s sia dów.
JEST jed n z naj lep szych ma tu rzy stek w Pol -
sce. Do mi ni ka Tylcz, ab sol went ka II Li ceum
Ogól no kszta c ce go z Od dzia a mi Dwu j -
zycz ny mi im. Ma rii Ko nop nic kiej w Ka to -
wi cach, zna la za si w gro nie 25. lau re atów
trze ciej edy cji kon kur su „Ma tu ra na 100 pro -
cent”. W tym ro ku na 258 372 zda j cych ma -
tu r, kon kur so we kry te ria spe ni o za le d -
wie 48 mo dych lu dzi. Z te go gro na
wy o nio nych zo sta o 25 naj lep szych z naj lep -
szych. W tym gro nie jest Do mi ni ka z Ka to -
wic. Pod ko niec wrze nia wy je da do An -
glii, gdzie b dzie stu dio wa hi sto ri sztu ki
na Uni wer sy te cie Oks fordz kim.  
DWO RZEC ko le jo wy w So snow cu -Macz -
kach znów ma szan s si sta wi zy tów k sto -

li cy Za g bia D brow skie go. Pod ko niec
sierp nia roz po cz si bo wiem je go re mont,
któ re go kosz ty sza cu je si na 39 mln z. Efek -
ty po zna my za dwa la ta. Od po wie dzial ne
za przy wró ce nie obiek to wi wiet no ci jest
kon sor cjum firm P.A. No va, TWS GP i PI So -
car. Za da nie to nie a twe, bo nie tyl ko pa sjo -
na ci ko lei, ale i so sno wi cza nie, wie dz, e by -
a to praw dzi wa ko le jo wa pe re ka. Dwo rzec
ko le jo wy w Macz kach (daw na Gra ni ca) to
ko co wa sta cja pierw szej w Kró le stwie Pol -
skim Dro gi e la znej War szaw sko -Wie de -
skiej. Kie dy by otwie ra ny w 1848 ro ku, znaj -
do wa y si tu taj spe cjal ne apar ta men ty dla
ro dzi ny car skiej. Zna cze nie sta cji, a tym sa -
mym i dwor ca, znacz nie zmniej szy o si
po od zy ska niu przez Pol sk nie pod le go ci. 
ZO A w gla ka mien ne go „Brze zin ka 1”, po -
o o ne we wschod niej cz ci My so wic,
m.in. pod ta ki mi dziel ni ca mi jak Kosz to wy,
Dzie ko wi ce oraz Brzcz ko wi ce, przy ci ga -
j in we sto rów. O fe dru nek sta ra si m.in. Tau -
ron Wy do by cie. 22 sierp nia br. re gio nal ny dy -
rek tor ochro ny ro do wi ska w Ka to wi cach
wy da po zy tyw n de cy zj ro do wi sko w
w tej spra wie. Te raz spó ka mu si wy st pi
do mi ni stra ro do wi ska z wnio skiem o udzie -
le nie kon ce sji na wy do by wa nie w gla ka -
mien ne go ze zo a „Brze zin ka 1”. Pla no wa -
ne wy do by cie b dzie pro wa dzi Za kad
Gór ni czy So bie ski z Ja worz na. Fe dru nek ma
ru szy w 2020 r. Eks plo ato wa ne b d po ka -
dy 301 i 304/2 sys te mem cia no wym na za -
wa, co bu dzi nie po kój miesz ka ców.
JA NUSZ Strze lec ki Ri ver to 80-let ni po -
dró nik, miesz ka niec Rzy mu, któ ry od szes -
na stu lat po dró u je na ro we rze po wie cie.
W tym cza sie od wie dzi po nad 150 kra jów.
W ze szym ro ku roz po cz tra s do oko a Pol -
ski. W sierp niu am bit ny ro we rzy sta go ci
w na szym re gio nie (m.in. w Be ski dach i Ra -
ci borsz czy nie). Wy pra w po Pol sce chce za -
ko czy w przy szym ro ku. Po dró nik -ro we -
rzy sta pla nu je na wet po dró po Au stra lii
i Chi nach, co zaj mie mu oko o sze ciu lat.
Ko lej nym ce lem, ja ki so bie sta wia, to ob je -
cha nie w la tach 2023-2024 Woch. Nic
dziw ne go, bo – jak twier dzi – je den z mni -
chów bud dyj skich prze po wie dzia mu, e b -
dzie y 100 lat. Nie ste ty, l skie ga ze ty do -
no sz, e u nas po dró nik gry ma si
i wy brzy dza na przy go to wy wa n mu go cin -
no, szcze gól nie je dze nie. Z tych te po wo -
dów Urzd Mar sza kow ski Wo je wódz twa
l skie go wy co fa swo je wspar cie dla ka pry -
ne go po dró ni ka.
ZA BÓJ STWO 19-let nie go Do mi ni ka (do szo
do nie go 21 sierp nia), by e go pi ka rza dru -
yn mo dzie o wych GKS Ka to wi ce, któ re
wstrz sn o opi ni pu blicz n, zda rzy o si
w sa mym cen trum Ka to wic, w oku ka mer
na 3 Ma ja, uli cy, któ ra jest wi zy tów k mia -
sta. I nie da le ko ko mi sa ria tu po li cji na Sta wo -
wej. Wszy scy za da j so bie py ta nie, jak
do tej bez sen sow nej mier ci mo go do i czy
w Ka to wi cach na praw d mo na czu si bez -
piecz nie?
TRZY ban ki chc za in we sto wa w Par ku l -
skim: Pe kao SA, ING Bank, DGB Bank. To
efekt ogo sze nia przez za rzd par ku za mia -
ru emi sji ob li ga cji na kwo t pra wie
150 mi lio nów z. Park po szu ku je go tów ki
na roz wój. In for ma cja o emi sji ob li ga cji po -
ja wi a si na stro nie in ter ne to wej Par ku
l skie go 22 lip ca. Na ofer ty za rzd cze ka
do 23 sierp nia.  
PO CHO DZ CY z Wo dzi sa wia l skie go je -
den z naj syn niej szych pol skich youtu be rów,
w ci gu do by – dzi ki swo im fa nom – ze bra
a 326 ty si cy 847 zo tych i 64 gro sze

na rzecz Gór no l skie go Cen trum Zdro wia
Dziec ka. Cho cia Re Zi giusz (Re mi giusz
Wierz go) ma do pie ro 20 lat, to nie tyl ko
wiet nie funk cjo nu je na ryn ku, ale ma do bre
ser ce. W ze szym ro ku na Gwiazd k, w po -
dob nie by ska wicz ny spo sób, ze bra po -
nad 100 tys. dla szpi ta la w Ja strz biu -Zdro -
ju, wspie ra jc od dzia re ha bi li ta cji. Tym
ra zem rod ki po cho dzi y ze sprze da y ga de -
tów z bran dem #re Zi my Do bre m2016. Za sig
ak cji w so cial me diach prze kro czy 20 mln
uyt kow ni ków. Re Zi gu sza wspar li nie tyl ko
youtu be rzy (jak Ro jo, Ni tro zy niak czy Isa -
mu), ale te dzien ni kar ka Mar ty na Woj cie -
chow ska i zna ny qu adzi sta Ra fa So nik. Pie -
ni dze w GCZD zo sta n za in we sto wa ne
w bu do w in te gra cyj ne go pla cu za baw
przy szpi ta lu.
MIESZ KA CY gmi ny Su szec w po wie cie
pszczy skim, gdzie znaj du je si ko pal nia
Kru pi ski na le  ca do Ja strzb skiej Spó ki
W glo wej, s wstrz ni ci in for ma cj, e za -
kad z ko cem stycz nia 2017 ro ku mo e zo -
sta prze ka za ny do Spó ki Re struk tu ry za cji
Ko pal. Zbul wer so wa ny jest wójt Susz ca,
Ma rian Paw las. Je go zda niem ta de cy zja jest
zbyt po chop na. W zwiz ku z tym su szec ki sa -
mo rzd wy sto so wa list do ra dy nad zor czej
JSW, w któ rym sprze ci wia si pla nom li kwi -
da cji ko pal ni. Po dob ne pi smo jest przy go to -
wy wa ne do pre mier Be aty Szy do.
TYL KO ty le, czy a ty le? 650 mln z – w ta -
kiej kwo cie osta tecz nie ma za mkn si
mo der ni za cja Sta dio nu l skie go. Ozna cza
to, e wcze niej pla no wa ny bu det wzro nie
o 64 mln z. Zgod nie z za po wie dzia mi
wadz wo je wódz twa, pra ce bu dow la ne ma -
j za ko czy si w po o wie czerw ca 2017 ro -
ku, po tem przyj dzie czas na od bio ry,
a na wrze sie przy sze go ro ku pla no wa na jest
ce re mo nia otwar cia. W „Ko tle Cza row nic”
za in sta lo wa nych zo sta nie po nad 54 tys. sie -
dzisk. B dzie to ten sam typ krze se ek,
na któ rych mie li oka zj ju sie dzie ki bi ce
pod czas te go rocz nych ME na sta dio nach
w Ni cei i Lyonie. Krze se ka b d ó to -nie -
bie skie, po dob nie jak bie nia lek ko atle tycz -
na, spra wa ko lo ry sty ki – jak mó wi spe cja -
li ci – nie jest jesz cze za mkni ta, bo nie bie ski
ma wie le od cie ni.
PÓ set ki po a ma nych drzew, znisz czo ne
ogro dze nia, uszko dzo ne sa mo cho dy i ele wa -
cje bu dyn ków. To bi lans strat, ja kie wy rz -
dzi a tr ba po wietrz na, któ ra prze sza przez
Cho rzów w go dzi nach po po u dnio wych
w nie dzie l 21 sierp nia. 
PAD re kord prze szcze pów! W l skim
Cen trum Cho rób Ser ca w Za brzu prze pro wa -
dzo no 9 prze szcze pów w 8 dni. Wród dzie -
wi cior ga ura to wa nych jest czwo ro dzie ci.
Prze szcze pio no 6 serc i 3 pu ca. To re kord
w 30-let niej hi sto rii szpi ta la. Do tej po ry wy -
ko na no tu pra wie 40 ty si cy ope ra cji ser ca,
w tym po nad 1200 trans plan ta cji ser ca, po -
nad 120 trans plan ta cji puc. Pa mi ta te trze -
ba o po nad 100 cho rych ura to wa nych dzi -
ki sztucz nym ko mo rom ser ca.
B DZIE MY du ej y, ale te cz ciej cho -
ro wa. Mi ni ster stwo Zdro wia przy go to wa -
o ma py po trzeb zdro wot nych, do ty cz ce
lecz nic twa szpi tal ne go. Na ich pod sta wie ma -
j by w przy szo ci dzie lo ne pie ni dze
na ochro n zdro wia w re gio nach. Wród
miesz ka ców wo je wódz twa l skie go
w 2029 ro ku b dzie oko o 30 proc. osób ma -
j cych po nad 65 lat. B dzie my „naj star szym”
wo je wódz twem obok wi to krzy skie go. 

KRO NI KARZ

MIESIC
Zapis wydarze 
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JA RO SAW STA RZYK

– A du pa tam!
Ucie szy mnie ten wy krzyk nik, któ ry roz leg si z re stau ra cyj ne go ogród -

ka, gdzie cza sem wpa dam na na praw d ma e co nie co, bo ozna cza, e
ONI ju tam s. Sta ro yt ni Gre cy mie li w te atrze chór, wspó cze ni te -
le wi dzo wie mie li w se ria lu Ran czo a wecz k z pi jacz ka mi by sko tli wie
ko men tu j cy mi rze czy wi sto, ja na to miast we wspo mnia nym ogród ku
ob ser wu j sto lik zaj mo wa ny przez lu dzi star szych (trud no w to uwie rzy)
ode mnie. Nie pod su chu j, bo za sia da j ca tam star szy zna mó wi go no,
gdy jest tro ch gu cha wa.

Po czt ko wy wy krzyk nik wy ga sza na der cz sto si wo wo sy go, któ -
ry wszyst ko wie le piej i wy gl da jak du y Pro sto pa do cian. Je go sta -
ym part ne rem jest fa cet przy po mi na j cy Kró li ka z Ali cji w kra inie cza -
rów, ale bez du gich uszu, za to z z ba mi, któ re spra wia j, e wy gl da
na sta le umiech ni te go i ucie szo ne go. Trze ci ma y si n oko lo n wia nusz -
kiem k dzio rów tak czar nych, e ich ko lor nie spra wia wra e nia na tu -
ral ne go, na wet czer je go nie mod ne go gar ni tu ru jest mniej in ten syw na.
To „Par tyj ny” al bo „To wa rzysz”. Tak mó wi do nie go ko le dzy, bez ja -
kiej nie ch ci, w ko cu tej par tii nie ma od lat. Ed ka nie opi su j. Nie -
obec ny.

– A Edek dzi w szpi ta lu? – za py ta To wa rzysz.
– Nie, po szed do ap te ki wy ku pi ta blet ki, bo mu si ko cz i jesz cze

chce si do wie dzie od ap te ka rza, na co mu one po ma ga j, bo se pu de -
ko wy rzu ci – wy ja ni Kró lik.

W trak cie dal szej roz mo wy Pro sto pa do cian opo wie dzia, e by u swo -
je go le ka rza, któ ry zro bi mu USG i za bro ni tu sto je. Ale po tem ten
dok tor ka za mu przyj do sie bie do szpi ta la, bo tam jest lep szy apa rat
i po ba da niu po zwo li pa cjen to wi je wszyst ko. Wzi za to 130 zo tych.

– Pe cho wa ta na sza Isia Ra dwa ska – zmie ni te mat Kró lik. – Ty le go -
dzin le cia a do te go Ri jo i zm czo na od pa da…

– A du pa tam! – za re ago wa Pro sto pa do cian. – Wi liam ski te od pa -
dy…

– I Do ko wicz – wtr ci To wa rzysz.
– …wszy scy od pa dli, ci do brzy, bo na Olim pia dzie nie ma du o pi nien -

dzy – tu ma czy Pro sto pa do cian. – Mu sie li tam po je cha, no bo co, nie
b d wal czy dla oj czy zny. Wal czy li, nie wy szo… A cze mu? Bo tam ma -
o pi nien dzy by o, nie opa ca o im si zdro wia tra ci.

O spo rcie mó wi du o i wie dz swo je, cho by o Le wan dow skim, któ -
ry nie umie strze la dla ka dry na ro do wej. My l, e gdy by tre ner Na wa -
ka po su cha Pro sto pa do cia na to by my Eu ro wy gra li. Jed nak gów nym
te ma tem jest zdro wie, su ba zdro wia itd.

– By em u swo jej dok tor ki i da em se za pi sa le ków zno wu na 2 mie -
si ce – po in for mo wa Par tyj ny. – I za pi sa em si do niej te za 2 mie -
si ce, przyj mie mnie bez cze ka nia.

– Bo gu pi jest, To wa rzy szu – stwier dzi Kró lik. – Trze ba ga ze ty czy -
ta, te le wi zor ogl da. Dla te go ja id po re cep ty do pie ro we wrze niu.
Wte dy ju b d mia le ki bez pat ne 75 plus.

– A du pa tam! – Pro sto pa do cian by nie za wod ny. – My lisz, e za dar -
mo ci co do bre go da j? Te naj gor sze, naj ta sze i ze skut ka mi ubocz ny -
mi sta rym b d wci ska. Ga ze ty czy ta trze ba, ale wie dzie ja kie.
Mu sz, bo ju dzien nie 7 ró nych ta ble tek bio r. A wy? – ro zej rza si
przed wcze nie trium fu jc.

– Dzien nie to ja 9 – prze bi go Kró lik.
– Ja 10 – z fa szy w skrom no ci po wie dzia To wa rzysz. Pro sto pa do -

cian by ca kiem po gn bio ny. Ale tyl ko chwi l, bo przy szy bar dzo wie -
ko we dziew czy ny (dziew czy ny, nie o ny!) i za cz a si roz mo wa
o tych, co nie wpusz cza j ko l dy a po tem chc mie ka to lic ki po grzeb. 

„Mo der ni za cja
Ro ku 2015”
dla ka to wic kiej

ka mie ni cy przy uli cy
w. Ja na 10

24 sierp nia  2016 ro ku, na Zam ku
Kró lew skim w War sza wie od by a
si uro czy sta ga la ogo sze nia wy ni -
ków i wr cze nia na gród w XX edy -
cji Ogól no pol skie go Kon kur su
„Mo der ni za cja Ro ku 2015”. Spo ród
fi na li stów po szcze gól nych ka te go -
rii zwy ciz cy wy ró nia ni by li sta tu -
et k i ty tu em „Mo der ni za cja Ro ku”.

W ka te go rii „Obiek ty Miesz kal ne”
zwy ci y a mo der ni za cja, roz bu -
do wa i ada pta cja ka to wic kie go bu -
dyn ku przy ul. w. Ja na 10.

Mo der ni za cja i roz bu do wa bu dyn -
ku miesz kal ne go na usu go wo -biu -
ro wy zy ska a rów nie uzna nie wród
in ter nau tów, zdo by wa jc naj wi -
cej go sów, a tym sa mym I miej -
sce, w go so wa niu in ter ne to wym.

– Obiekt ten sta no wi przy kad
do sko na e go wrcz po  cze nia
ele men tów hi sto rycz nych z no wo -
cze sny mi roz wi za nia mi ar chi tek -
to nicz ny mi. Chcia bym, aby na -
sze, ka to wic kie re wi ta li za cje
przy czy nia y si do po zy tyw nych
zmian wi ze run ku mia sta, a ko lej ne
re mon to wa ne ka mie ni ce by y wspa -
nia  ozdo b nie tyl ko ród mie cia
Ka to wic, ale rów nie po szcze gól -
nych dziel nic. My l rów nie, e
w znacz nym stop niu tak prze pro wa -
dzo na mo der ni za cja przy czy ni si
do wy zna cze nia pew ne go pu a pu,
po ni ej któ re go pro jek tan ci i in we -
sto rzy nie b d chcie li scho dzi,
w tym rów nie pry wat ni – mó wi
Mar cin Kru pa, pre zy dent Ka to wic. 

In we sto rem te go przed si wzi -
cia by Ko mu nal ny Za kad Go spo -
dar ki Miesz ka nio wej Ka to wi ce.

Wy ko naw c in we sty cji by o
Przed si bior stwo Ro bót Bu dow la -
nych i Trans por to wych „CE CHI NI”
Sta ni saw i Jó zef Ce chi ni s. j.,
a pro jek tan tem „AR CHI TEKT”
– Ma riusz Zja wio ny z Ka to wic.
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„Mo der ni za cja
Ro ku 2015”




